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:: Pęcherzowe oddzielanie się naskórka, recesywna 

postać dystroficzna odwrócona 
 

 

Orpha number: ORPHA79409 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Recesywna postać dystroficzna odwrócona pęcherzowego oddzielania się naskórka (ang. 

recessive dystrophic epidermolysis bullosa inversa; RDEB-I) jest rzadkim podtypem postaci 

dystroficznej postaci pęcherzowego oddzielania się naskórka (łac. dystrophic epidermolysis 

bullosa, DEB; zob. to hasło), charakteryzującym się tworzeniem się pęcherzy i nadżerek, 

ograniczonym głównie do okolic wyprzeniowych, u podstawy szyi, w górnych partiach pleców i w 

okolicy lędźwiowo-krzyżowej. 

 

Epidemiologia:   

Do tej pory opisano mniej niż 100 przypadków RDEB-I. 

 

*Opis kliniczny:   

Choroba ujawnia się przy urodzeniu lub krótko po urodzeniu pod postacią uogólnionych 

pęcherzy i powierzchownych nadżerek, które goją się poprzez tworzenie się zanikowych blizn i 

prosaków. Później pęcherze lokalizują się w fałdach skórnych, szczególnie w okolicy pachowej, 

pod sutkami i w okolicy krocza, jak również u podstawy szyi, na górnych partiach pleców oraz w 

okolicach lędźwiowo-krzyżowej i okołoodbytniczej. Typowa jest różnego stopnia dystrofia 

paznokci. Zawsze obecne są zmiany w jamie ustnej, mogące prowadzić do zaniku brodawek 

języka i zrośnięcie się języka z dnem jamy ustnej oraz obliteracji przedsionka jamy ustnej i 

postępującego zwężenie otworu jamy ustnej. Zajęcie przełyku często jest znacznego stopnia i 

wiąże się z ryzykiem wystąpienia zwężeń przełyku (odpowiednio 10% w wieku 5 lar i 90% w 

wieku 30 lat), utrudniających przyjmowanie pokarmów. Częste są również zmiany w najniższych 

odcinkach układu moczowo-płciowego, co może prowadzić do zwężeń pochwy, utrudniających 

funkcje seksualne. Inne rzadsze pozaskórne objawy obejmują zwężenie zewnętrznego 

przewodu słuchowego z różnego stopnia upośledzeniem słuchu, nadżerki rogówki, 

niedokrwistość. Rzadko obserwuje się opóźnienie wzrastania. Może rozwinąć się rak 

kolczystokomórkowy, z kumulatywnym ryzykiem osiągającym 23% w wieku 50 lat (krajowy 

rejestr EB w USA), które jest znacznie niższe w porównaniu z innymi dwoma uogólnionymi 

podtypami RDEB (RDEB-sev gen i RDEB-inne; zob. te hasła) 
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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 

tworzenie się włókien kotwiczących, umocowujących błonę podstawną do skóry właściwej. To z 

kolei prowadzi do zmniejszonej odporności skóry na niewielkie urazy. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Dziedziczenie jest autosomalne recesywne.  

 

 

 

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.  

 

 

 


