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:: Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, postać 

dystroficzna dośrodkowa  
 

Orpha number: ORPHA89841 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Przejściowe pęcherzowe oddzielanie się naskórka noworodków jest rzadkim podtypem 

dystroficznego pęcherzowego oddzielania się naskórka (ang. dystrophic epidermolysis bullosa, 

DEB, zob. to hasło), charakteryzującego się uogólnionym powstawaniem pęcherzy przy 

urodzeniu, które ustępują w ciągu pierwszych 6 do 24 miesięcy życia. 

 

Epidemiologia:   

Częstość występowania jest nieznana. Do tej pory opisano mniej niż 30 przypadków. 

 

Opis kliniczny:   

Choroba ujawnia się zwykle przy urodzeniu. Pęcherze występują na skórze całego ciała. Zajęta 

może być również jama ustna. Gojenie się pęcherzy zachodzi poprzez łagodne, głównie 

zanikowe bliznowacenie i tworzenie się prosaków. Choroba zazwyczaj ustępuje w ciągu 

pierwszych 6 do 24 miesięcy życia. Jednak dystrofia paznokci i pewnego stopnia nadwrażliwość 

skóry może utrzymywać się także u dorosłych pacjentów. Typowa dla choroby jest ultrastruktura 

zmian, z obecnością keratynocytów podstawnych ze specyficznymi wtrętami 

cytoplazmatycznymi, znanymi jako ciałka gwiaździste, wypełnionymi niewydzielonym 

prokolagenem VII. 

 

 

Etiologia:   

Przejściowe pęcherzowe oddzielanie się naskórka noworodków spowodowane jest mutacjami w 

genie COL7A1, kodującym białko kolagenowe typu VII. Mutacje w tym genie prowadzą do 

zmniejszenia ilości lub zmiany funkcji kolagenu VII. Zaburza to tworzenie się włókien 

kotwiczących, umocowujących błonę podstawną do skóry właściwej.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

Schorzenie to zwykle dziedziczone jest w sposób autosomalny dominujący, ale rzadko może 

być przekazywane także w sposób autosomalny recesywny.  
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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.  

 

 

 


