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:: Zespół Blaua  
 

 

Orpha number: ORPHA90340 

 

STRESZCZENIE 

 

Definicja choroby:  

Zespół Blaua (ang. Blau syndrome, BS) jest rzadką układową chorobą zapalną, 

charakteryzującą się ziarniniakowym zapaleniem stawów o wczesnym początku, zapaleniem 

błony naczyniowej oka i wysypką skórną. Aktualnie BS odnosi się zarówno do rodzinnych jak i 

sporadycznych (poprzednio znanych jako sarkoidoza o wczesnym początku) postaci tej samej 

choroby. Obecnie kwestionuje się proponowaną nazwę „dziecięce ziarniniakowe zapalenie 

stawów”, ponieważ nie odzwierciedla układowego charakteru choroby.  

*Epidemiologia:   

Dokładna częstość występowania choroby jest nieznana. Według rejestru duńskiego, roczna 

częstość występowania szacowana jest na 1/1 670 000 wśród dzieci poniżej 5 roku życia. 

*Opis kliniczny:   

Wysypka skórna (drobna, punktowata o czerwonym lub brązowawym zabarwieniu) jest zwykle 

pierwszym objawem i może pojawić się już w pierwszym miesiącu życia na twarzy, 

rozprzestrzeniając się na tułów. Zmiany skórne mogą pojawiać się okresowo i ustępować bez 

leczenia. Objawy stawowe pojawiają się zazwyczaj przed 10 rokiem życia, pod postacią 

niebolesnych, torbielowatych obrzęków tylnych części stóp i nadgarstków. Następnie rozwija się 

symetryczne zapalenie stawów (z rozpulchnionymi i zmienionymi zapalnie błoną maziową i 

pochewkami ścięgnistymi) nadgarstków, stawów skokowych, kolanowych i czasami łokciowych. 

W miarę postępu choroby często obserwuje się przykurcz zgięciowy palców, spowodowany 

przerostowym zapaleniem pochewek ścięgnistych. Do ciężkiej niepełnosprawności dochodzi 

zazwyczaj dopiero po 40-50 roku życia. Skryte, ziarniniakowe zapalenie tęczówki i ciała 

rzęskowego oraz tylnego odcinka błony naczyniowej oka (zob. to hasło) może przejść w ciężkie, 

destrukcyjne zapalenie całej błony naczyniowej oka. Z czasem tworzą się charakterystyczne 

guzki tęczówki, zrosty tęczówkowo-rogówkowe, rozwija się zaćma, wzrasta ciśnienie 

wewnątrzgałkowe i pojawiają się charakterystyczne kłaczkowate osady na rąbku rogówki. 

Zajęcie tylnej części gałki ocznej objawia się zapaleniem ciała szklistego, wieloogniskowym 

zapaleniem tylnego odcinka błony naczyniowej, waskulopatią siatkówki i obrzękiem nerwu 

wzrokowego. Znaczne pogorszenie wzroku obserwuje się u 20-30% chorych osób. Spektrum 

klinicznych objawów obejmuje gorączkę, złośliwe układowe i płucne nadciśnienie, ziarniniakowe 

zapalenie dużych naczyń i ziarniniakowe zapalenie wątroby, nerek i płuc. 

 

Etiologia:   
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BS spowodowany jest albo mutacją dziedziczną albo mutacją de novo genu NOD2 (16q12), 

odpowiedzialnego za regulację wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, reakcji zapalnych i za 

śmierć komórki. Na podstawie badań transfekcji, zaproponowano, że mutacje NOD2 powodują 

aktywację jądrowego czynnika kappa B, który z kolei reguluje prozapalną transkrypcję 

cytokinową. 

Metody diagnostyczne:   

Rozpoznanie stawiane jest głównie na podstawie wykazania nieserowaciejącego 

ziarniniakowego zapalenia z komórkami nabłonkowatymi i wielojądrzastymi komórkami 

olbrzymimi w bioptatach skóry, błony maziowej lub spojówki, oraz na podstawie badań 

genetycznych w kierunku mutacji genu NOD2. 

 

Diagnostyka różnicowa:   

Diagnostyka różnicowa obejmuje zapalenie wielostawowe i układowe młodzieńcze idiopatyczne 

zapalenie stawów (ang. juvenile idiopathic arthritis, JIA; zob. to hasło), jak również układowe 

ziarniniakowe zapalenie związane z pierwotnymi niedoborami odporności oraz układowe 

ziarniniakowe zapalenie naczyń. U pacjentów z ziarniniakowym zapaleniem należy wykluczyć 

przewlekłe zakażenia, w szczególności mikobakteryjne i grzybicze. 

Diagnostyka prenatalna:   

Rzadko przeprowadza się genetyczną diagnostykę prenatalną. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

BS dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący w przypadku rodzinnego występowania. 

Wskazane jest poradnictwo genetyczne. 

*Leczenie i monitorowanie: 

Nie ma doniesień opartych na faktach na temat optymalnej terapii w BS. W leczeniu zapalenia 

błony naczyniowej i zmian stawowych skuteczne jest codzienne podawanie średnich i małych 

dawek sterydów, ale przy dłuższym ich stosowaniu mogą pojawić się objawy uboczne, które są 

źle tolerowane. Metotreksat w dawce 10-15 mg/m2 podawany raz w tygodniu jest skuteczny w 

wyhamowaniu aktywności choroby, co pozwala na zmniejszenie dawek kortykosteroidów. 

Wprowadzenie do leczenia przeciwciał monoklonalnych anty-TNF (infliksimab i adalimumab) 

może stanowić duży postęp w terapii BS; jednakże ich wpływ na aktywność zapalną błony 

naczyniowej może być mniej przekonujący. 

Rokowanie:   

BS jest przewlekłą i postępującą chorobą o zróżnicowanych i często trudnych do przewidzenia 

stopniach ciężkości. W przypadkach rozległych objawów, średnia długość życia może być 

krótsza. Zapalenie błony naczyniowej ma złe rokowanie.  
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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.  

 

 

 


