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Zespół Omenna 
 

Orpha number: 39041 
 

Synonim(y): OS, złożony niedobór odporności z hipereozynofilią 
 
 

Definicja choroby 

Zespół Omenna (OS) jest stanem zapalnym charakteryzującym się erytrodermią, łuszczeniem się skóry, 

łysieniem, przewlekłą biegunką, brakiem przybierania na wadze, powiększeniem węzłów chłonnych oraz 

powiększeniem wątroby i śledziony, związanym z ciężkim złożonym niedoborem odporności (SCID). 

 
Epidemiologia 

Nieznana jest częstość występowania choroby. 
 
 

Opis kliniczny 

OS ujawnia się w pierwszym roku życia w sposób charakterystyczny dla SCID - jako przewlekła biegunka, 

zapalenie płuc i brak przybierania na wadze. Dodatkowo u pacjentów występują objawy zapalne, w tym 

powiększenie węzłów chłonnych, wątroby i śledziony oraz uogólniona erytrodermia, która często może 

powodować łysienie oraz utratę brwi i rzęs; utrata białek może prowadzić do uogólnionego obrzęku i 

zaburzeń metabolicznych. Z czasem objawy OS mogą ewoluować i nie muszą pojawiać się jednocześnie. 

U niektórych pacjentów może wystąpić kilka objawów, ale nie wszystkie i wtedy można stwierdzić, że  

mają nietypowy zespół Omenna. OS może być także związany z zaburzeniami syndromicznymi, w tym 

hipoplazją chrząstek i włosów (CHH), niedoborem deaminazy adenozyny (ADA), monosomią 22q11, 

colobomą, zespołem CHARGE oraz niedoborem ligazy 4. 

 

Etiologia 

Zespół Omenna nie jest spowodowany anomalią genetyczną. Jest to raczej odrębny fenotyp zapalny, 

który może wiązać się z genetycznie zróżnicowanymi postaciami SCID, niż oddzielna postać SCID. 

Większość zgłoszonych do tej pory przypadków wykazuje mutacje hipomorficzne w genach RAG1 i RAG2 

(11p13). Pozostałe przypadki mają mutacje w genach RMRP, ADA, IL2RG, IL7RA, DCLRE1C,CHD7 oraz 

LIG4 (9p21-p12, 20q13.11, Xq13, 5p13, 10p, 8q12.2 oraz 13q22-q34). 
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Metody diagnostyczne 
Zespół Omenna może stanowić wyzwanie diagnostyczne, ponieważ liczba limfocytów może być wysoka 

lub w normie, w przeciwieństwie do typowego SCID. Rozpoznanie opiera się na stanie zapalnym z 

potwierdzoną nieprawidłową ekspansją jednego lub więcej klonów komórek T w krwi obwodowej i 

tkankach, biopsjach skóry wykazujących zrogowacenie i parakeratozę po barwieniu hematoksyliną i 

eozyną, ustalonej dysplazji grasicy z kilkoma pozostałymi komórkami limfatycznymi i limfadenopatią. 

Zazwyczaj limfocyty B są nieobecne, podobnie jak immunoglobuliny, oprócz IgE, które są na 

podwyższonym poziomie. Obserwuje się również eozinofilię. 

 
Rozpoznanie różnicowe 

Rozpoznania różnicowe obejmuje chorobę przeszczep przeciwko gospodarzowi, histiocytozę, zespół 

Joba, zespół Nethertona oraz kilka ciężkich złożonych niedoborów, szczególnie te związane z 

przeszczepem macierzystych limfocytów T. 

 

Poradnictwo prenatalne 

Zespół Omenna nie jest pojedynczym zaburzeniem genetycznym, ale jeśli został zidentyfikowany gen 

sprawczy u pierwszego chorego, u którego rozpoznano tę chorobę, można przeprowadzić diagnostykę 

prenatalną. 

 

Poradnictwo genetyczne 

Choroba przekazywana jest w sposób autosomalny recesywny. 
 
 

Postępowanie i leczenie 

Leczenie początkowe opiera się na lekach immmunosupresyjnych, w tym na prednizonie i cyklosporynie, 

a następnie na przeszczepie szpiku w ośrodku, który ma w tym doświadczenie, najlepiej korzystając ze 

spokrewnionych dawców identycznych pod względem HLA lub, jeśli nie ma takiego dawcy, od innych 

odpowiednich dawców po zastosowaniu odpowiedniego postępowania przygotowawczego. 

 
Rokowanie 

Bez leczenia rokowania są złe, ponieważ choroba jest śmiertelna. Stan zapalny skóry pogarsza się z 

upływem czasu, powodując poważne problemy związane z barierą skóry, co sprzyja zagrażającym życiu, 

rozległym infekcjom bakteryjnym i grzybiczym u pacjentów z bardzo upośledzoną odpornością. Infekcje 

wirusowe są najpoważniejsze i zagrażają życiu. Współczynnik przeżycia przy zastosowaniu leczenia 

wynosi ponad 80%. 
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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. 

  


