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:: Recesywna rybia łuska sprzężona z chromosomem X 

 
 

Orpha number: ORPHA461          

       

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby: 
 
Recesywna rybia łuska sprzężona z chromosomem X (RXLI) to genodermatoza należąca do wrodzonych 
zaburzeń rogowacenia (MeDOC) i charakteryzuje się uogólnioną hiperkeratozą i występowaniem łusek na 
skórze. 
 

Epidemiologia: 
 
RXLI dotyczy prawie wyłącznie mężczyzn. To drugi najczęściej występujący typ rybiej łuski, a częstość 
występowania szacowana jest na 1/2,000 do 1/6,000 mężczyzn. 
 

Obraz kliniczny: 
 
Choroba może wystąpić w pierwszych dniach życia, na całym ciele rozwijają się wielokątne, luźno 
przylegające łuski, bez zaczerwienienia. Później łuski przekształcają się w szare lub czarne przylegające 
łuski, które zlokalizowane są na tułowiu, kończynach  oraz szyi ( wygląd „brudnej szyi”). Fałdy skóry, 
dłonie i podeszwy są wolne od objawów choroby. Ilość łusek wzrasta z wiekiem i w czasie okresu 
letniego. Może występować opóźnienie porodu ( niewystarczające rozwarcie szyjki macicy). W rzadkich 
przypadkach, jeśli rybia łuska jest częścią zespołu (syndromiczna RXLI; sprawdź ten termin), możliwe są 
inne objawy takie jak wnętrostwo i/lub zmętnienie rogówki. 
 

Etiologia: 
 
Rybia łuska sprzężona z chromosomem X to zaburzenie nabłonkowego metabolizmu lipidów 
spowodowane inaktywującymi mutacjami lub delecjami w genie sulfatazy steroidowej <i>STS</i> 
(Xp22.3). Gen <i>STS</i>  koduje lipidową hydrolazę warstwy kolczystej, która bierze udział w 
przepuszczalności bariery homeostatycznej i złuszczaniu poprzez katalizowanie hydrolizy sulfatazy 
steroidowej ( sulfataza cholesterolu CSO4, sulfataza hormonów steroidowych). Niedobór STS prowadzi 
do zwiększenia ilości CSO4, które blokuje naskórkowe proteazy serynowe, co w rezultacie skutkuje 
zmniejszeniem złuszczania korneocytów i utrzymaniem hiperkeratozy. Jest wiele rzadszych 
syndromicznych przypadków RXLI, które są wynikiem delecji przylegającego genu, sąsiadującego z 
genem <STS>. Taki mechanizm obserwuje się w zespole Kallmana, hipogonadyźmie 
hipergonadotropowym, albinizmie ocznym typu 1 lub przerostowym zwężeniu odźwiernika. 
  

Metody diagnostyczne: 
 
Rozpoznanie jest stawiane na podstawie obrazu klinicznego i wywiadu rodzinnego ( łuski u męskich 
krewnych, historia opóźnionych porodów). Potwierdzenie uzyskuje się poprzez badania biochemiczne 
(elektroforeza białek osocza, badanie aktywności STS w fibroblastach lub leukocytach) i 
molekularne/cytogenetyczne (PCR, FISH). Badanie histologiczne lub ultrastrukturalne jest pomoce do 
odróżnienia rybiej łuski zwykłej. 
 

Diagnostyka różnicowa: 
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W diagnostyce różnicowej należy brać pod uwagę rybią łuskę zwykłą, autosomalnie recesywną wrodzoną 
rybią łuskę, rybią łuskę blaszkowatą, syndromiczną RLXI lub wieloraki niedobór sulfatazy. 
 

Diagnostyka prenatalna: 
 
Badania poziomu steroidów w moczu i osoczu matki mogą wykazać obniżony poziom estrogenów. W 
związku z tym RXLI można wykryć <in utero> podczas badania poziomu estriolu matki w prenatalnym 
badaniu przesiewowym w kierunku zespół Downa i innych zaburzeń. 
 

Poradnictwo genetyczne: 
 
RXLI jest dziedziczona w sposób recesywny sprzężony z chromosomem X: dotyczy mężczyzn, a 
nosicielami są kobiety. Kobiety rzadko są dotknięte chorobą. 
 

Opieka i leczenie: 
 
Leczenie obejmuje nawilżanie i zmiękczanie skóry za pomocą olejków i emolientów do kąpieli 
zawierających substancje utrzymujące wilgoć i keratolityczne (np. mocznik, kwas mlekowy, kwas 
glikolowy). Dla dorosłych pacjentów jedną z możliwości jest podawanie retinoidów, np. w zimie gdy rybia 
łuska jest najcięższa. 
 

Rokowanie: 
 
RXLI to łagodna forma rybiej łuski. Hiperkeratoza i powstawanie łusek mogą nasilać się z wiekiem. 
Długość życia jest normalna. 
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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. 

 

 

 


