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::  Wrodzona erytrodermia rybiołuskowata 
 

Orpha number: ORPHA79394 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby: 
 
Wrodzona erytrodermia rybiołuskowata (CIE) jest wariantem autosomalnie recesywnej wrodzonej rybiej 
łuski (ARCI; sprawdź ten termin), rzadkiej choroby naskórka charakteryzującej się występowaniem na 
całym ciele drobnych, białawych łusek na tle rumienia skórnego. 
 

Epidemiologia: 
 
Częstość występowania szacowana jest na 1/200,000-1/1000,000 urodzeń. 
 

Obraz kliniczny: 
 
Od urodzenia u pacjentów obecna jest drobna białoszara łuska zmiennej wielkości, której towarzyszy 
erytrodermia. U niektórych noworodków obserwuje się łagodną błoną kolodionową ( napiętą, lśniącą, 
półprzezroczystą błoną pojawiającą się jako dodatkowa warstwa skóry), a łuski i erytrodermia rozwijają się 
kiedy błona zostaje utracona. Obraz kliniczny jest bardzo różny wśród pacjentów z różnym stopniem 
zaawansowania rumienia i wielkością obserwowanych łusek. Obraz kliniczny może zmieniać się w czasie 
i w efekcie leczenia. Skóra jest z reguły swędząca i bolesna, a przez łuski może być zmniejszona 
wrażliwość na bodźce. Inne dodatkowe objawy mogą występować w różnym nasileniu: przetrwałe 
wywinięcie powiek i powiązane z tym komplikacje okulistyczne ( zapalenie rogówki i bliznowacenie 
rogówki), rogowiec dłoni i stóp, łysienie, słaby rozwój, niski wzrost, intensywny świąd, nietolerancja ciepła 
oraz niedosłuch (spowodowany nagromadzeniem się łusek w zewnętrznym przewodzie słuchowym). 
 

Etiologia: 
 
Wrodzona erytrodermia rybiołuskowata (CIE) jest chorobą genetycznie heterogenną. Spowodowana jest 
mutacjami w następujących genach: <i>TGM1</i>, <i>ABCA12</i>, <i>ALOX12B</i>, <i>ALOXE3</i>, 
<i>CYP4F22</i> and <i>NIPAL4</i>, i w locus 12p11.2-q13. 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, geny <i>ALOX12B</i>,<i>ALOXE3</i> oraz <i>CYP4F22</i kodują 
12(R) lipooksygenazę arachidonową, 3-lipooksygenazę arachidonową i białko cytochromu P450 
zaangażowanych w metabolizm lipidów. Gen <i>NIPAL4</i> prawdopodobnie koduje receptor błonowy. 
Nie ma jasnej korelacji genotyp-fenotyp. 
 

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

 
Diagnostyka różnicowa: 
 
Po narodzinach diagnostyka różnicowa obejmuje inne przyczyny erytrodermii noworodków (wrodzone 
niedobory odporności). W późniejszym życiu diagnostyka różnicowa obejmuje syndromiczne formy rybiej 
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łuski, rybią łuskę arlekinową, rybią łuskę blaszkowatą, wrodzoną siatkowatą erytrodermię rybiołuskowatą 
oraz zespół złuszczającej się skóry (sprawdź te terminy). 

 
 
Diagnostyka prenatalna: 
 
Diagnostyka prenatalna wykonywana jest 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: 
 
Opieka polega na codziennym stosowaniu emolientów. Preparaty keratolityczne mogą być stosowane, ale 
często nie są tolerowane. Doustne stosowanie retinoidów może być zastosowane, ale są gorzej 
tolerowane niż w przypadku rybiej łuski blaszkowatej(LI) ( najczęściej dawki mniejsze niż przy LI, 10-
25mg/dz u dorosłych). 

 
Rokowanie: 
Rokowanie jest zmienne, od dobrego do złego (zwłaszcza w okresie noworodkowym z powodu ryzyka 
sepsy). U niektórych pacjentów z czasem następuje znaczna poprawa, ale choroba pozostaje na stałym 
poziomie w ciągu całego życia, z okresami pogorszania. Długość życia jest normalna. Choroba ma duży 
wpływ na jakość życia z powodu odmiennego wyglądu zewnętrznego, dokuczliwych objawów i ograniczeń 
spowodowanych chorobą i leczeniem. 
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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. 

 

 

 


