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:: Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, ciężka 

uogólniona recesywna postać dystroficzna   
 

 

Orpha number: ORPHA79408 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Ciężka uogólniona recesywna postać dystroficzna pęcherzowego oddzielania się naskórka (ang. 

severe generalized recessive dystrophic epidermolysis bullosa; RDEB – sev gen) jest 

najcięższym podtypem postaci dystroficznej pęcherzowego oddzielania się naskórka (DEB; zob. 

to hasło), dawniej znanym jako typ Hallopeau-Siemensa. Charakteryzuje się uogólnionym 

tworzeniem się pęcherzy na skórze i błonach śluzowych oraz bliznowaceniem, co wiąże się ze 

zniekształceniami i istotnymi zmianami pozaskórnymi.  

 

*Epidemiologia:   

Częstość występowania waha się w zależności od populacji,  od 1/1 250 000 mieszkańców w 

Szkocji do 1/2 381 000 w USA.  

 

Opis kliniczny:   

Pęcherze powstają przy urodzeniu lub w okresie noworodkowym i występują na całym ciele, jak 

również na błonach śluzowych jamy ustnej i przewodu pokarmowego. Zmiany goją się przez 

zaciągające blizny lub prosaki. Nadmierne bliznowacenie powoduje przyleganie palców rąk i 

stóp, pseudosyndaktylię i przykurcze w obrębie stawów, co pogłębia zniekształcenia rąk i stóp, 

prowadząc do kalectwa („ręka zwinięta w kokon”, „rękawiczka z jednym palcem”;  ang.“mitten 

deformities”).Obserwuje się również łysienie bliznowaciejące na skórze głowy i trwałą utratę 

płytek paznokciowych. Częste jest zajęcie narządu wzroku, w tym zapalenie brzegów powiek, 

utrata rzęs, wywinięcie powiek, zrosty pomiędzy spojówką powiekową i gałkową (symblepharon) 

i pęcherze rogówkowe, mogące prowadzić do utraty wzroku. W jamie ustnej, zrośnięcie się 

języka z dnem jamy ustnej (ankyloglossia), obliteracja przedsionka jamy ustnej i postępujące 

zwężenie otworu jamy ustnej (microstomia) powodują trudności w żuciu i połykaniu. Nasilona 

jest próchnica zębów. Często występują zwężenia przełyku, powodując ciężką dysfagię. 

Nadżerki odbytu i okolicy okołoodbytniczej są bolesne przy defekacji i przyczyniają się do 

zaparć. Zmiany w jamie ustnej, przełyku i odbycie powodują przewlekły stan złego odżywienia, 

co przyczynia się do zwolnienia wzrastania, typowego dla tego schorzenia, jak również do 

opóźnionego dojrzewania, osteopenii i osteoporozy. Obserwuje się również niedokrwistość 

oporną na leczenie, niedobory żelaza i hipoalbuminemię. U prawie wszystkich pacjentów rozwija 
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sie jeden z agresywnych raków kolczystokomórkowych (SCC; zob. to hasło), częściej w trzeciej 

lub czwartej dekadzie życia.  

 

Etiologia:   

Choroba spowodowana jest mutacjami w genie COL7A1, kodującym białko kolagenowe typu 

VII, prowadzące zwykle do utraty funkcji kolagenu VII, będącego główną częścią składową 

włókien kotwiczących, które umocowują błonę podstawną do skóry właściwej. 

 

 

Metody diagnostyczne:   

Podejrzenie choroby wysuwane jest na podstawie badania klinicznego. Potwierdzane jest przez 

ocenę próbek skóry przy użyciu immunofluorescencyjnego mapowania antygenu i(lub) za 

pomocą elektronowego mikroskopu transmisyjnego, uwidaczniającego płaszczyznę 

rozszczepioną przez pęcherze poniżej lamina densa błony podstawnej skóry. Badanie 

genetyczne ostatecznie potwierdza rozpoznanie. 

 

Diagnostyka różnicowa:   

Diagnostyka różnicowa obejmuje inne postaci EB. W okresie noworodkowym i niemowlęcym w 

różnicowaniu należy także uwzględnić zakażenia wirusem opryszczki, wrodzone dermatozy 

nadżerkowe i pęcherzykowe, nadmierne rogowacenie epidermolityczne, pemfigoid pęcherzowy, 

pemfigoid noworodkowy i pemfigoid ciężarnych oraz gronkowcowe zapalenie pęcherzowe i 

złuszczające skóry (ang. staphylococcal scalded skin syndrome), (zob. te hasła).  

 

Diagnostyka prenatalna:   

W przypadku ciąż z grupy ryzyka możliwa jest diagnostyka prenatalna na podstawie analizy 

DNA.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

Dziedziczenie jest autosomalne recesywne.  

 

Leczenie i monitorowanie: 

Ochronne wyściełanie skóry zmniejsza tworzenie się pęcherzy, a staranna pielęgnacja ran 

zapobiega wtórnym zakażeniom. Zniekształcenia rąk mogą być leczone chirurgicznie. Ze 

względu na częste nawroty, niezbędna jest fizjoterapia w celu podtrzymania śródoperacyjnych 

wyników, jednak zawsze potrzebne są także dalsze dodatkowe sposoby leczenia. Istotna jest 

opieka dietetyka, a żywienie za pomocą gastrostomii może być niezbędne w przypadku 

pacjentów niezdolnych do utrzymania odpowiedniego stopnia odżywienia. Zwężenia przełyku 
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leczone są przy użyciu dylatacji balonowej po kontrolą fluoroskopii. Przetoczenia, suplementacja 

żelazem i podawanie erytropoetyny zmniejszają niedokrwistość i niedobory żelaza. Regularne 

kontrole są niezbędne w celu nadzorowania ewentualnego rozwoju SCC, którego leczenie jest 

chirurgiczne.  

 

Rokowanie: 

Średnia długość życia jest znamiennie krótsza, głównie ze względu na rozwój agresywnego 

SCC, często z przerzutami. Śmiertelność na skutek przerzutów SCC w ciągu pięciu lat od 

rozpoznania pierwszego SCC wynosi 87% przed 45 rokiem życia. Inne powikłania, które 

wpływają na rokowanie obejmują przewlekłą niewydolność nerek i rzadziej kardiomiopatię 

rozstrzeniową.  
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

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.  

 

 

 


