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:: Wrodzona niedokrwistość dyserytropoetyczna  

typu II   

Orpha number: 98873 

 

Definicja choroby: 
 
Wrodzona niedokrwistość dyserytropoetyczna  typu II jest najczęstszą formą CDA (zobacz te terminy) i 
charakteryzuje się niedokrwistością, żółtaczką i splenomegalią, często prowadzi do gromadzenia się 
żelaza w wątrobie i kamieni żółciowych. 

 

Epidemiologia: 
 
Prewalencja nie jest znana, W ciągu ponad 42 lat (1967-2009), w Europie opisanych zostało 367 
przypadków CDA II. 
 

Opis kliniczny: 
 
Choroba u noworodków przebiega zazwyczaj z żółtaczką i niedokrwistością normocytarną (od lekkiej  do   
ciężkiej), niekiedy objawy mogą być tak słabo wyrażone, że rozpoznanie może zostać    postawione    
dopiero w wieku dorosłym. Częstymi objawami są splenomegalia i hepatomegalia. Rzadziej obserwowane  
są nagromadzenia mas w okolicy śródpiersia i kręgosłupa (składają się z pozaszpikowej  tkanki  
krwiotwórczej). Rzadko w przypadkach CDA II występuje obrzęk płodu. Do powikłań odległych należy 
hemochromatoza, która  jeżeli nie jest leczona, może prowadzić do uszkodzenia narządu. 
 

Etiologia: 
 
Przyczyną większości przypadków CDA II są mutacje w genie SEC23B (20p11.23), który koduje białko 
opłaszczające, uczestniczące w procesie transportu przez retikulum aparatu Golgiego. 
 

Metody diagnostyczne: 
 
Rozpoznanie oparte jest na obecności: niedokrwistości wrodzonej, 10-50% zawartości dwu-jądrzastych 
erytroblastów w szpiku kostnym oraz podwyższonych stężeniach ferrytyny. Ponadto w diagnostyce 
odgrywają rolę: pozytywny  test w zakwaszanej surowicy (test Hama), elektroforeza SDS-PAGE 
[elektroforeza w żelu poliakrylamidowym  z siarczanem dodecylu (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide 
gel electrophoresis)] błon komórek czerwonych krwi, oceniająca szybkość migracji prążka 3 oraz 
mikroskopia elektronowa wykazująca obecność podwójnej membrany (błony) w prekursorach krwinek 
czerwonych. Wykorzystana może zostać również analiza molekularna w celu zidentyfikowania mutacji w 
SEC23B. 

 

Diagnostyka różnicowa: 
 
Rozpoznanie CDA powinno być brane pod uwagę po wykluczeniu innych niedokrwistości hemolitycznych 
(przede wszystkim dziedzicznej sferocytozy), nabytej niedokrwistości dyserytropoetycznej (choroby 
mielodysplastyczne, ostra białaczka erytroblastyczna) i niedokrwistości mikrocytarnych (talasemie i  
niedokrwistości z niedoboru żelaza) (zobacz te terminy). Ponadto należy wykluczyć zespół Gilberta 
(zobacz ten termin) i infekcje. 
 

Diagnostyka prenatalna: 
 
W ciążach wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna może zostać przeprowadzona jeżeli uprzednio w 
rodzinie została zidentyfikowana mutacja będąca przyczyną choroby. 
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Poradnictwo genetyczne: 
 
CDA II uwarunkowana jest w sposób autosomalny recesywny i poradnictwo genetyczne jest możliwe.   
 

Postępowanie i leczenie: 
 
Wybór leczenia zależy od ciężkości choroby i wieku chorych. Transfuzji erytrocytów mogą wymagać 
noworodki, natomiast ciężkie przypadki przez wiele lat są skazane na  transfuzje. Z wyjątkiem pewnych 
okoliczności (ciąża, przełomy aplastyczne, rozległe operacje i infekcje) liczba transfuzji zmniejsza się u 
młodzieży i dorosłych. W przypadku wystąpienia obrzęku płodu związanego z niedokrwistością, 
przeprowadzane są transfuzje wewnątrzmaciczne. Prowadzona jest suplementacja za pomocą witaminy 
B12 i kwasu foliowego, mimo iż nie wykazano efektywności tych leków. Nieskuteczne wydaje się być 
również stosowanie preparatów erytropoetyny. W kilku przypadkach osiągnięto poprawę po allogenicznym 
przeszczepie szpiku kostnego. Kamica żółciowa jest wskazaniem do wykonania cholecystektomii. 
Okresowo trzeba monitorować stężenia żelaza i ferrytyny, które mogą być zaburzone w wyniku transfuzji 
krwi. Odkładanie się żelaza w organizmie można kontrolować za pomocą rezonansu magnetycznego. 
Flebotomie (upuszczanie krwi) mogą spowodować obniżenie stężenia ferrytyny, jednak nie są dobrze 
tolerowane przez wszystkich chorych i równocześnie powinny być stosowane doustne środki chelatujące. 
 

Prognoza: 
 
Prognoza zazwyczaj jest dobra. Na stan choroby ogromnie wpływa powikłanie 
przeładowaniem/nagromadzeniem  żelaza, które, jeżeli nie jest  leczone, może być fatalne  w skutkach. 
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


