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:: Zespół CHILD 
 

 

Orpha number: ORPHA139 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby:  

Zespół CHILD (skrót od ang. Congenital Hemidysplasia with Ichthyosiform nevus and Limb 

Defects, tj. wrodzonej hemidysplazji ze znamionami w postaci rybiej łuski i wadami kończyn) to 

genodermatoza, sprzężona z chromosomem X w sposób dominujący, charakteryzująca się  

jednostronnymi zapalnymi zmianami z łuszczącą się skórą z nieprawidłowościami narządów 

wewnętrznych po tej samej stronie i anomaliami kończyn. 

 

Epidemiologia: 

Stwierdzono niespełna 60 przypadków zespołu CHILD; były to prawie wyłącznie dziewczynki.  

 

Opis kliniczny: 

U pacjentów z zespołem CHILD od chwili urodzenia lub zaraz po urodzeniu obserwuje się 

jednostronne żółte znamię naskórkowe przypominające rybą łuskę, układające się we wzór, 

wyraźnie odcięty wzdłuż linii ciała, ze skłonnością do zajmowania okolic zgięciowych 

(ptychotropizm), zazwyczaj bez zajęcia twarzy. Często występuje dysplazja płytek 

paznokciowych oraz okołopaznokciowa hiperkeratoza, możliwe jest jednostronne łysienie. 

Towarzyszą temu wady kończyn po jednej stronie – od skrócenia paliczków i kości śródręcza do 

braku całej kończyny. Możliwe dodatkowe wady rozwojowe to brak żeber, kręgów i kości 

długich, skolioza i przykurcze stawów. W pierwszych miesiącach życia można zauważyć na 

zdjęciu rentgenowskim punktowe zwapnienia chrząstki (punktowate chrząstki nasadowe). Mogą 

wystąpić wady nerki po tej samej stronie ciała (jednostronne wodonercze, agenezja nerki). U 

większości pacjentów rozwój intelektualny przebiega prawidłowo, choć często obserwuje się 

jednostronne wady OUN, takie jak niedorozwój nerwów czaszkowych i rdzenia kręgowego, 

bezzakrętowość oraz deformacje móżdżku. Zespół obejmuje prawą bądź lewą części ciała, ale 

często obserwuje się łagodne zmiany po stronie przeciwnej. U ponad dwóch trzecich 

przypadków objawy umiejscawiają się po prawej stronie ciała, być może z tego powodu, że 

umiejscowienie ich po lewej stronie, a zatem obejmujące serce, powoduje śmierć przed 

urodzeniem. W kilku przypadkach opisywano także niedorozwój płuc. U pojedynczych pacjentów 

występuje utrata słuchu, zanik nerwu wzrokowego, brak niektórych mięśni twarzy, trombocytoza, 
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wrodzone obustronne zwichnięcie biodra, jednostronny niedorozwój tarczycy, nadnerczy, 

jajników i jajowodów.  

 

Etiologia:  

Zespół CHILD jest spowodowany mutacjami w genie NSDHL (na chromosomie Xq28), który 

koduje białko odpowiedzialne za biosyntezę cholesterolu. Mutacje są zwykle śmiertelne u 

mężczyzn. U kobiet inaktywacja jednego z chromosomów X tworzy mozaikę komórek 

pozbawionych enzymu, zakłócających rozwój embrionalny i prowadzących do bardzo 

zmiennego spektrum anomalii. 

 

Metody diagnostyczne: 

W większości przypadków bardzo wyraźna lateralizacja wszystkich zmian, również 

obserwowalna na zdjęciu rentgenowskim, daje mocne przesłanki do rozpoznania tej jednostki. 

W badaniu histologicznym zmiany skórne przypominające łuszczycę ujawniają nadmierne 

rogowacenie i parakeratozę z naciekami zapalnymi. Jednak biopsja zmian brodawkowatych z 

fałdów skóry wykazuje bardzo charakterystyczne brodawki w kształcie guzów (ang. verruciform 

xanthoma) w postaci histiocytów, głównie lipidowych, w warstwach podnaskórkowych. 

Rozpoznanie potwierdza badanie genetyczne. Badania rentgenowskie wraz z USG narządów 

wewnętrznych, badaniem echokardiograficznym oraz rezonans mózgu dają pełny obraz 

kliniczny pozwalający zidentyfikować wszystkie anomalie. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje chondrodysplazję punktową, sprzężoną z chromosomem X 

dominującą, zespół linijnego znamienia łojotokowego oraz zapalne linijne brodawkowate znamię 

naskórkowe (zob. te hasła). 

 

Badania prenatalne: 

Możliwe jest badanie genetyczne z biopsji kosmówki; pewne anomalie można zidentyfikować w 

trakcie rutynowego badania USG.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

Zespół CHILD dziedziczony jest w sposób dominujący sprzężony z chromosomem X. 

Odnotowano przypadki sporadyczne, ale ekstremalna inaktywacja chromosomu X może 

maskować fenotyp. Należy bardzo dokładnie badać matki pod kątem najmniejszych objawów 
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oraz mutacji w genie NSDHL. Nosicielki mają 50% szans przeniesienia mutacji na córki, ale nie 

mogą jej przenieść na żywo urodzonych synów. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Anomalie płuc i serca są potencjalnie śmiertelne i mogą wymagać natychmiastowej interwencji 

chirurgicznej. Przy wadach nerki konieczny może być jej drenaż lub usunięcie. Konieczne 

bywają również klamry ortopedyczne lub operacja korekcyjna. Pomyślnie przeprowadza się 

autologiczne przeszczepy skóry z przeciwnej części ciała. Zmiany skórne najlepiej leczyć 

nanosząc miejscowo loton lub maść zawierającą lowastatynę lub symwastatynę w połączenie z 

cholesterolem. 

 

Rokowanie: 

Rokowanie długoterminowe jest bardzo zmienne, zależne od anomalii szkieletowych lub serca. 

Najlżejsze przypadki niosą ryzyko wystąpienia ciężkiej postaci choroby u potomstwa. 

 

Recenzent-ekspert: prof. Rudolf Happle 

Aktualizacja: maj 2013 

Tłumaczenie: październik 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. 

 

 

 


