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::  Rybia łuska blaszkowata 

Orpha number: ORPHA313 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby: 
 
Rybia łuska blaszkowata to zaburzenie keratynizacji charakteryzujące się obecnością dużych łusek na 
całym ciele bez wyraźnej erytrodermii. 
 

Epidemiologia: 
 
Jest to najczęściej występujący wariant autosomalnie recesywnej wrodzonej rybiej łuski (ARCI; sprawdź 
ten termin). Częstość występowania szacowna jest na 1/100,00-1/1000,000 osób. 
 

Obraz kliniczny: 
 
Noworodki są często obleczone błoną kolodionową ( napiętą, lśniącą, półprzezroczystą błoną pojawiającą 
się jako dodatkowa warstwa skóry) wraz z wywinięciem powiek i warg. Po  jej zaniknięciu ( po jednym lub 
dwóch tygodniach) widoczne stają się łuski pokrywające całe ciało. W klasycznej rybiej łusce blaszkowatej 
łuski są duże, ciemne, w kształcie płytek. Mogą występować łagodniejsze formy z jaśniejszymi i cieńszymi 
łuskami. W przeciwieństwie do wrodzonej erytrodermii rybiołuskowatej (CIE) nie występuje wyraźny 
rumień. Pomimo to rybia łuska blaszkowata i wrodzona eytrodermia rybiołuskowata to dwie skrajności 
tego samego spektrum, a u wielu pacjentów występuje fenotyp pośredni. Co więcej objawy u pacjentów 
mogą ulegać zmianie z biegiem czasu lub w wyniku leczenia. Skóra jest z reguły swędząca lub bolesna ( 
pęknięcia), ruchomość może być ograniczona z powodu sztywności skóry, a wrażliwość może być 
zmniejszona z powodu zgrubienia. Występują także inne objawy takie jak: trwałe wywinięcie powiek i 
związane z tym komplikacje okulistyczne ( zapalenie rogówki, bliznowacenie rogówki), dystrofia paznokci, 
łysienie bliznowaciejące, rogowiec dłoni i stóp, zaburzenie rozwoju, niski wzrost, zmniejszona potliwość z 
nietolerancją wysokich temperatur oraz niedosłuch ( spowodowany nagromadzeniem się łusek w 
zewnętrznym przewodzie słuchowym). 
 

Etiologia: 
 
Rybia łuska blaszkowata to genetycznie heterogenna choroba. Spowodowana jest mutacjami w genach 
<i>TGM1</i>, <i>ABCA12</i>, <i>ALOX12B</i>, oraz <i>NIPAL4</i>. Większość mutacji występuje w 
genie <i>TGM1</i> kodującym transglutaminazę 1 zaangażowaną w formowanie się naskórkowej otoczki 
zrogowaciałych komórek. Gen <i>ABCA12</i> koduje transporter typu ABC (ATP-binding cassette) 
zaangażowany w transport lipidów, gen <i>ALOX12B</i> koduje 12(R) lipooksygenazę arachidonową 
zaangażowaną w metabolizm lipidów oraz gen <i>NIPAL4</i> kodujący receptor błonowy. Nie ma 
jednoznacznej korelacji genotyp-fenotyp. 
 

 
Metody diagnostyczne: 
 
Diagnoza jest stawiana na podstawie wyglądu skóry. Aspekt histologiczny nie jest specyficzny. Możliwe 
są badania molekularne, ale nie są dostępne rytunowo. W niektórych laboratoriach dostępne są badania 
metodą immunohistochemiczną z wykorzystaniem przeciwciał skierowanych przeciwko transglutaminazie-
1 lub pomiar aktywności transglutaminazy-1.  

 
Diagnostyka różnicowa: 
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Diagnostyka różnicowa obejmuje syndromiczne formy rybiej łuski, rybią łuskę recesywną sprzężoną z 
chromosomem X i łagodniejszymi formami autosomalnie dominującej rybiej  łuski pospolitej oraz 
wrodzonej erytrodermii rybiołuskowatej w przypadku wystąpienia erytrodermii (sprawdź te terminy). 

 
 
Diagnostyka prenatalna: 
 
Diagnostyka prenatalna jest wykonywana na podstawie badania DNA w próbkach pobranych podczas 
amniocentezy  i biopsji kosmówki. W badaniu USG można wykryć błonę kolodionową. 
 

Poradnictwo genetyczne: 
 
Choroba przekazywana jest w sposób autosomalny recesywny. Poradnictwo genetyczne powinno zostać 
zaoferowane rodzinom dotkniętym chorobą oraz przekazana informacja o 25% ryzyku urodzenia 
kolejnego chorego dziecka. 

 
Leczenie: 
 
Leczenie polega na codziennej aplikacji emolientów i keratolityków. Doustne przyjmowanie retinoidów 
może być wskazane w ciężkich przypadkach ( zwykle więcej niż 35mg/dzień u dorosłych i 0,7mg/kg/dzień 
u dzieci) 

 
Rokowanie: 
 
Rokowanie jest zmienne. W okresie noworodkowym istnieje ryzyko sepsy i zaburzeń wodno-
elektrolitowych. Przebieg choroby jest stały z okresami pogorszenia. Długość życia jest w normie. 
Choroba ma znaczny wpływ na jakość życia z powodu odmiennego wyglądu zewnętrznego, dokuczliwych 
objawów i ograniczeń spowodowanych chorobą i leczeniem. 
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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. 

 

 

 


