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::  Zespół Cronkhite i Canada 
 

Orpha number: 2930 

 
Definicja choroby: 

Zespół Cronkhite i Canada (CCS) jest rzadkim zespołem polipowatości przewodu pokarmowego, 

charakteryzującym się związkiem niedziedzicznej polipowatości przewodu pokarmowego z triadą objawów 

skórnych: łysieniem, zmianami w paznokciach oraz przebarwieniami. 

 

Epidemiologia: 

Dotychczas na całym świecie odnotowano ponad 500 przypadków. Najczęściej chorują osoby 

pochodzenia europejskiego i azjatyckiego, jednak najwięcej przypadków pochodzi z Japonii. Wśród 

pacjentów zaobserwowano nieznaczną przewagę mężczyzn. 

 

Opis kliniczny: 

Średni wiek zachorowania to 59 lat, jednak choroba może się ujawnić w wieku od 31 do 85 lat. Objawy to 

wodnista biegunka o objętości 4-6 L (może wystąpić również biegunka tłuszczowa i stolec smolisty), 

zaburzenia smaku, suchość w ustach, częściowy lub całkowity brak apetytu, utrata masy ciała (często >10 

kg), stały lub epizodyczny ból brzucha oraz osłabienie. Po biegunce zwykle następują w zmiennej 

kolejności: onychodystrofia (w tym onycholiza, ścieńczenie płytki paznokcia, rozdwajanie się paznokci 

[onychoschizia] i złuszczenie płytki paznokciowej [onychomadesis]), łysienie (początkowo niejednolite, 

szybko prowadzi do całkowitej utraty włosów) oraz przebarwienia (rozproszone plamki i zmiany o barwie 

od jasno do ciemnobrązowych oraz niejednolite bielactwo) rozmieszczone na wewnętrznej stronie dłoni i 

stóp, kończynach górnych, twarzy i klatce piersiowej. U ponad 10% pacjentów z CCS dochodzi do 

nowotworu przewodu pokarmowego (głównie w okrężnicy esowatej i odbytnicy). U niektórych pacjentów 

zaobserwowano objawy neurologiczne (drętwienie i mrowienia kończyn, zaburzenia połykania i drgawki) 

oraz zaburzenia autoimmunologiczne (toczeń rumieniowaty układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, 

twardzina [zob. te hasła], niedoczynność tarczycy i błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek). Zmiany w 

przewodzie pokarmowym są zwykle uogólnione. Prawie zawsze w żołądku i jelicie grubym znajdują się 

polipy, a jelito cienkie jest objęte w ponad 50% przypadków. Przełyk jest zajęty rzadziej. Najczęstsze 

powikłania to krwawienie z przewodu pokarmowego, zaburzenia wchłaniania, niedożywienie oraz infekcje. 

 

Etiologia:  

Patogeneza CCS pozostaje niejasna, ale zasugerowano, że w procesie pośredniczy układ 

immunologiczny i tę hipotezę uzasadnia rosnąca układowa immunoglobulina G4 oraz przeciwciała 

przeciwjądrowe u chorych na CCS, jak również większa częstość chorób autoimmunologicznych 

związanych z CCS. Skórne objawy CCS tłumaczy się złym wchłanianiem i niedożywieniem z powodu 
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patologii przewodu pokarmowego. Zaburzenia smaku oraz suchość w jamie ustnej mogą wynikać z 

zapalenia błony śluzowej lub wtórnych zakażeń jamy ustnej z powodu niedożywienia, ale należy brać pod 

uwagę także inne przyczyny. 

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na cechach kliniczno-patologicznych z korelującymi wynikami skórnymi, 

radiologicznymi, endoskopowymi i patologicznymi. Badanie endoskopowe może ujawnić wiele polipów  o 

szerokiej podstawie w żołądku, jelicie cienkim, jelicie grubym i odbytnicy. Badanie histopatologiczne 

wycinków może wykazywać różne rodzaje polipów (rozrostowe lub gruczolakowate [z potencjałem 

zezłośliwienia), młodzieńcze, hamartomatyczne i zapalne) u tego samego pacjenta, co powoduje 

konieczność resekcji i(lub) obserwacji. Parametry laboratoryjne ujawniają niedokrwistość normocytową, 

normobarwliwą, niedobór witamin, hypoproteinemię oraz hipoalbuminemię. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje rodzinną polipowatość gruczolakowatą, zespół polipowatości 

hiperplastycznej, polipowatość z polipami typu "cap" (czapeczką fibrynową), zespół młodzieńczej 

polipowatości, zespół Peutza i Jeghersa oraz zespół Cowdena (zob. te hasła), jak również tłuszczaki 

polipowate, polipy zapalne oraz polipy na węzłach chłonnych. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

CCS występuje sporadycznie, więc nie ma ryzyka transmisji wewnątrzrodzinnej. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Obecne sposoby leczenia, które mogą być stosowane pojedynczo lub w połączeniu obejmują sterydy, 

leczenie żywieniowe (suplementacja płynami, elektrolitami, białkami i witaminami oraz, jeśli konieczne, 

dieta podstawowa lub żywienie pozajelitowe), kwas 5-aminosalicylanowy, antagonistów receptorów 

histaminowych H2, inhibitory czynnika martwicy nowotworów alfa, immunomodulatory oraz eradykacja 

Helicobacter pylori. Zaleca się regularną obserwację pod kątem nowotworu przewodu pokarmowego, 

ponieważ u 10 do 15% przypadków obserwuje się rozwój raka jelita grubego lub żołądka.  

 

Rokowanie: 

Przebieg kliniczny CCS jest progresywny ze sporadycznymi samoistnymi remisjami i częstymi nawrotami, 

i rzadką progresją w kierunku nowotworu. 5-letni okres przeżywalności CCS może osiągnąć nawet 50% 

(głównie w wyniku nowotworu przewodu pokarmowego lub zakrzepicy żyły wrotnej, zakażenia i 

błoniastego kłębuszkowego zapalenia nerek), nawet po leczeniu. 
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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. 

 

 

 

 


