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::  Wrodzona niedokrwistość dyserytopoetyczna typu I 
 

Orpha number: 98869 

 

Definicja: 
 
Wrodzona niedokrwistość dyserytropoetyczna typu I (CDA I) jest hematologiczną chorobą erytropoezy, 
która charakteryzuje się umiarkowaną do ciężkiej niedokrwistością makrocytarną, niekiedy współistniejącą 
z  wadami kończyn albo deformacją paznokci i skoliozą. 
 

Epidemiologia: 
 
Prewalencja choroby nie jest znana. W ciągu ponad 42 lat (1967-2009), w Europie opisano 122 przypadki 
CDA I. 
 

Opis kliniczny: 
 
Objawy CDA I pojawiają się w pierwszej dekadzie życia. Objawami są: umiarkowana niedokrwistość 
makrocytarna ze sporadycznie występującą żółtaczką, często występuje splenomegalia i niekiedy 
hepatomegalia. Około 1/3 chorych z CDA I ma wady wrodzone kończyn (nadliczbowe paluchy, 
syndaktylia dłoni i stóp), serca (ubytek w przegrodzie międzykomorowej), podwójne nerki, niski wzrost lub 
dysplazję stawów biodrowych. W okresie późniejszym pojawia się kamica żółciowa.  Powikłaniem 
głównym jest przeładowanie komórek żelazem, które może prowadzić do uszkodzenia narządu.  
 

Etiologia:. 
 
Etiologia CDA I nie jest w pełni poznana, jednak większość przypadków jest spowodowana mutacjami w 
genie CDAN1 (15q15.2), który koduje białko współdziałające z chaperonem  histonu. U trzech chorych, u 
których nie wykryto mutacji w CDAN1, opisano ostatnio mutacje w genie C15ORF41 (15q14), kodującym 
endonukleazę. U niektórych pacjentów nie wykryto mutacji w żadnym z ww. genów, co oznacza, że być 
może istnieje trzeci gen związany z chorobą. 
 

Metody diagnostyczne: 
. 
W diagnostyce wykorzystuje się wyniki badań laboratoryjnych, takie jak charakterystyka erytrocytów oraz 
ocena szpiku kostnego. W badaniu morfologii krwi hemoglobina jest niska, stężenie żelaza i ferrytyny są 
wysokie, w rozmazie  krwi stwierdza się anizocytozę i poikilocytozę oraz nakrapianie zasadochłonne 
erytrocytów. W aspiracie szpiku obserwuje się hiperplazję erytroblastów (stosunek komórek 
erytropoetycznych do granulopoetycznych wynosi 3 do 8), nieprawidłowości struktury chromatyny 
megablastoidów, olbrzymie komórki poliploidalne z nieregularnym kształtem jądra, polichromatyczne dwu-
i trój-  i czterojądrzaste erytroblasty, a w około 1- 8 % wszystkich erytroblastów mostki chromatynowe 
miedzyjadrowe. W  obrazie mikroskopu elektronowego stwierdza się gąbczastą heterochromatynę 
przypominającą wyglądem ser szwajcarski.  
 

Diagnostyka różnicowa: 
 
Rozpoznanie CDA powinno być brane pod uwagę po wykluczeniu innych przyczyn makrocytozy (niedobór 
B12, kwasu foliowego oraz inne niedokrwistości megaloblastyczne,  takie jak niedokrwistość złośliwa albo 
zespół niedokrwistości megaloblastycznej zależnej od tiaminy; zobacz te terminy), nabyta niedokrwistość 
dyserytropoetyczna (choroby mielodysplastyczne) i niedokrwistości hemolityczne. Ponadto należy 
wykluczyć zespół Gilberta (zobacz ten termin) i infekcje. 
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Diagnostyka prenatalna: 
 
W ciążach wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna może zostać przeprowadzona jeżeli uprzednio w 
rodzinie została zidentyfikowana mutacja będąca przyczyną choroby. 

 
Poradnictwo genetyczne: 
 
W CDA I jest możliwe poradnictwo genetyczne.  Choroba uwarunkowana jest w sposób autosomalny 
recesywny. 
 

Postępowanie i leczenie: 
 
U pacjentów z mutacjami w CDA1 leczenie polega na normalizacji stężenia hemoglobiny wraz  z 
podawaniem alfa interferonu (IFN). W trzech przypadkach z mutacjami w C15ORF41 nie uzyskano 
odpowiedzi na leczenie alfa-interferonem. Przez cały czas trzeba monitorować w surowicy stężenie 
ferrytyny w celu uniknięcia wysokich stężeń żelaza i włączenia w razie potrzeby leczenia obniżającego 
jego poziom. Nie zaleca się splenektomii, powinna być rozważana jedynie w przypadkach zależnych od 
transfuzji oraz  ze znacznie powiększoną śledzioną. Transfuzja krwi w niektórych przypadkach jest 
niezbędna. Często ustalane są wskazania do wykonania cholecystektomii. U kilku chorych opisano 
przeprowadzone z sukcesem allogeniczne przeszczepy szpiku, które powinny być brane pod uwagę u 
osób zależnych od transfuzji,  którzy są oporni na terapię za pomocą IFN. 
 

Prognoza: 
 
Prognoza jest zazwyczaj dobra, chociaż oczekiwana długość  przeżycia jest zmniejszona. 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. 

 

 

 


