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:: Dysplazja ektodermalna typu hipohidrotycznego z 
niedoborem odporności 

 

Orpha number: ORPHA 98813  

 

*Definicja choroby: 

Dysplazja ektodermalna typu hipohidrotycznego z niedoborem odporności (hypohidrotic 

ectodermal dysplasia with immunodeficiency, HED-ID) jest rodzajem dysplazji ektodermalnej 

typu hipohidrotycznego (zob. to hasło), którą cechują zniekształcenia struktur ektodermalnych 

takich jak: skóra, włosy, zęby i gruczoły potowe; towarzyszy jej niedobór odporności.  

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania nie jest znana. Zapadalność wynosi około 1 na 250 000 żywych 

urodzeń noworodków płci męskiej w przypadku postaci związanej z chromosomem X. Opisano 

mniej niż 10 pacjentów z postacią autosomalną dominującą.  

 

*Opis kliniczny: 

Obraz kliniczny jest zmienny. Można obserwować typowe objawy HED jak: rzadkie włosy (brak 

włosów/skąpe owłosienie), nieprawidłowe (np. stożkowate) lub brakujące zęby (anodoncja/ 

hipodoncja), obniżone pocenie się lub jego brak wynikający z braku gruczołów potowych 

(anhydroza/zmniejszone wydzielanie potu) i charakterystyczne rysy twarzy (wydatne czoło, 

zmarszczki pod oczami, charakterystyczne przebarwienia okołooczodołowe), które są związane 

z wadami immunologicznymi takimi jak: podatność na zakażenia oportunistyczne, 

hipogammaglobulinemia, upośledzona odpowiedź przeciwciał na polisacharydy lub upośledzona 

czynność komórek NK. U wielu chorych występują opóźnienia w przyroście masy ciała i 

wzrastaniu. Objawy dysplazji ektodermalnej w HED-ID są na ogół łagodniejsze, niż u chorych z 

innymi postaciami HED. Choroba może też współwystępować z osteopetrozą  i  obrzękiem 

limfatycznym (dysplazja ektodermalna hipohidrotyczna z niedoborem odporności, osteopetrozą  

i obrzękiem limfatycznym, ang. hypohidrotic ectodermal dysplasia with immunodeficiency, 

osteopetrosis, lymphedema; zob. to hasło). 

 

Etiologia  
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HED-ID wywołana jest hipomorficznymi mutacjami w rejonie kodującym genu IKBKG (lub 

NEMO) (Xq28) lub, rzadziej, mutacjami w NFKBIAe (14q13); produkty obu genów biorą udział w 

aktywacji NF-κB. 

  

*Poradnictwo genetyczne: 

Dziedziczenie jest związane z chromosomem X i recesywne w przypadku mutacji w IKBKG 

oraz autosomalne dominujące w przypadku mutacji w NFKBIA. Mozaikowatość somatyczna 

wydaje się być częstym zjawiskiem u pacjentów w HED-ID. 
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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. 

 

 

 


