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:: Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, inne 

uogólnione recesywne postaci dystroficzne   
 

 

Orpha number: ORPHA89842 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Inne uogólnione recesywne postaci dystroficzne pęcherzowego oddzielania się naskórka (ang. 

recessive dystrophic epidermolysis bullosa RDEB- generalized other; RDEB non-Hallopeau-

Siemens type) charakteryzują się uogólnionym tworzeniem się pęcherzy na skórze i błonach 

śluzowych, które jednak nie prowadzą do ciężkich zniekształceń.  

 

*Epidemiologia:   

Dokładna częstość występowania tych postaci EB jest nieznana, ale uznaje się, że po ciężkiej 

uogólnionej RDEB (RDEB –sev gen; zob. to hasło), są najczęstszymi typami RDEB. Częstość 

występowania wszystkich podtypów RDEB, z wyłączeniem RDEB-sev gen, oszacowano na 1/ 2 

381 000 w USA. 

 

Opis kliniczny:   

Termin RDEB-inne obejmuje spektrum zaburzeń, wykazujących wysoce zróżnicowany stopień 

zajęcia skóry i błon śluzowych. Choroba ujawnia się przy urodzeniu lub w okresie 

noworodkowym pod postacią uogólnionych pęcherzy. Zmiany goją się przez tworzenie się 

prosaków, zanikowych blizn (mniej nasilonych niż w RDEB-sev gen), dystroficznych paznokci i 

czasami białawych wykwitów grudkowych (bliznowate grudki o kolorze kości słoniowej) oraz 

zmian na skórze głowy. U niektórych pacjentów bliznowacenie może prowadzić do pewnego 

stopnia pseudosyndaktylii i utraty płytek paznokciowych. Zmiany pozaskórne są podobne, ale 

mniej nasilone niż w RDEB-sev gen. Nie występują zniekształcenia rąk i stóp. Często obserwuje 

się zmiany w jamie ustnej i nasiloną próchnicę. Ryzyko wystąpienia zwężeń przełyku i 

uszkodzenia rogówki jest mniejsze niż w RDEB-se gen. Rzadko też obserwuje się opóźnienie 

wzrastania, niedokrwistość czy zajęcie układu moczowo-płciowego. Pacjenci mają zwiększone 

ryzyko rozwoju raków kolczystokomórkowych (35,8% przed 50 roku życia według krajowego 

rejestru EB w USA).  

 

Etiologia:   

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

VII, prowadzące zwykle do zmiany funkcji kolagenu VII lub zmniejszenia jego ilości. Zaburza to 
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tworzenie się włókien kotwiczących, umocowujących błonę podstawną do skóry właściwej. To z 

kolei prowadzi do zmniejszonej odporności skóry na niewielkie urazy. 

 

Metody diagnostyczne:   

Podejrzenie choroby wysuwane jest na podstawie badania klinicznego. Rozpoznanie 

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 w różnicowaniu 

należy także uwzględnić wrodzoną aplazję skóry, zakażenia wirusem opryszczki, wrodzone 

dermatozy nadżerkowe i pęcherzykowe, nadmierne rogowacenie epidermolityczne, pęcherzową 

dermatozę linijną IgA, pemfigoid pęcherzowy, pęcherzycę noworodkową, pemfigoid ciężarnych, 

liszajec pęcherzowy 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: 

Postępowanie jest zapobiegawcze: ochronne wyściełanie skóry zmniejsza tworzenie się 

pęcherzy, a staranna pielęgnacja ran zapobiega wtórnym zakażeniom i zmniejsza 

bliznowacenie. Istotna jest dbałość o higienę jamy ustnej w celu leczenia próchnicy. 

Zapotrzebowanie żywieniowe powinno być ocenione przez dietetyka. Zwężenia przełyku 

leczone są przy użyciu dylatacji balonowej po kontrolą fluoroskopii. Regularne badania kontrolne 

są niezbędne w nadzorowaniu ewentualnego rozwoju SCC. Leczenie SCC jest chirurgiczne i 

polega na wycięciu pełnej grubości zmiany z szerokim marginesem .  

 

Rokowanie: 
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W większości przypadków, średnia długość życia jest normalna. Jednak istnieje zwiększone 

ryzyko rozwoju przerzutowych raków kolczystokomórkowych, z kumulatywnym ryzykiem 

śmiertelności wynoszącym 21,5% w wieku 55 lat, według krajowego rejestru EB w USA.    

 

 

Recenzent - ekspert:  

o Dr G. Zambruno  

 

Aktualizacja: Marzec 2013 

Tłumaczenie: Wrzesień 2013 

 

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.  

 

 

 


