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:: Zespół włosowo-wątrobowo-jelitowy 

Orpha number: ORPHA 84064 

 

*Definicja choroby: 

Zespół włosowo-wątrobowo-jelitowy (syndromic diarrhea, SD  lub tricho-hepato-enteric 

syndrome, THE), jest ciężką wrodzoną enteropatią objawiającą się w pierwszym miesiącu życia 

oporną na leczenie biegunką i niedostatecznym przyrostem masy ciała i wzrostu, którym 

towarzyszą dysmorfia twarzy, nieprawidłowości w strukturze włosów i, w niektórych 

przypadkach, zaburzenia immunologiczne i upośledzenie wzrostu wewnątrzmacicznego.  

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania jest mniejsza niż 1/1 000 000. W latach 1982 do 2012 doniesiono o 44 

przypadkach, wśród których 13 pochodziło z Francji. Opisano chorych w populacjach Indii, 

Europy i okolic Morza Śródziemnego.  

 

Opis kliniczny: 

Nasilona, uporczywa i oporna na leczenie biegunka najczęściej rozpoczyna się w pierwszym 

miesiącu życia (najpóźniej w szóstym) i towarzyszą jej złe wchłanianie znacznego stopnia 

powodujące nieustępujące niedożywienie białkowo-energetyczne oraz opóźnienie w przyroście 

masy ciała i wzrostu. Większość opisanych dzieci z THE (> 70%) miało masę urodzeniową 

poniżej 10. centyla, a prawie połowa urodziła się przedwcześnie z opóźnieniem wzrostu 

wewnątrzmacicznego. Chorzy mają cechy dysmorficzne twarzy, w tym wydatne czoło i policzki, 

szeroki grzbiet nosa i hiperteloryzm oczny.  Włosy są wełniste, łatwo usuwalne i, w niektórych 

przypadkach, rzadkie i słabo wybarwione; dokładne badanie ujawnia rozszczep węzłowaty 

włosa,  włosy skręcone, trichotiodystrofię oraz anizo- i poikilotrichozę. Choroba wątroby z 

rozległym zwłóknieniem lub marskością dotyka około połowy chorych. Hepatomegalia może 

wystąpić. Chorzy podatni są na częste infekcje i mogą nie wytworzyć przeciwciał po szczepieniu 

lub poziom immunoglobulin u nich może być niski. Nieprawidłowości skórne, w tym plamy café 

au lait, suchość i nadmierna rozciągliwość skóry obserwowano u połowy opisanych chorych. 

Objawy te nasilają się z czasem. W kilku przypadkach opisano zaburzenia kardiologiczne, a u 

połowy pacjentów, niewielką niepełnosprawność intelektualną.   

 

Etiologia:   
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Autosomalne recesywne mutacje w SKIV2L (40% przypadków) i TTC37 (60% przypadków) 

prowadzą do THE. Geny te kodują białka tworzące kompleks Ski, grupę białek 

odpowiedzialnych za rozkład w kierunku 3'-5' wadliwego mRNA. Zidentyfikowano wiele różnych 

mutacji rozmieszczonych wzdłuż tych genów. Nie znany jest jeszcze mechanizm, przez który 

wady kompleksu Ski prowadzą do obserwowanego fenotypu i dotychczas nie określono korelacji 

genotypowo-fenotypowej w tej chorobie.  

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie sugerują objawy kliniczne. Biopsja jelita cienkiego wykazuje nieswoistą atrofię 

kosmków z naciekiem o zmiennym nasileniu błony właściwej komórkami jednojądrzastymi, ale 

nie stwierdzono swoistych nieprawidłowości histologicznych nabłonka. Badania genetyczne 

potwierdzają powyższe obserwacje.  

 

*Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje wszystkie przyczyny przewlekłej biegunki, niedobory miedzi i  

żelaza z powodu niedożywienia, dysplazję nabłonka jelitowego (zob. te hasła) i  wrodzony zanik 

mikrokosmków.  

 

Rozpoznanie prenatalne:  

Diagnostykę prenatalną należy proponować rodzicom dziecka chorego po tym, jak zidentyfikuje 

się mutację.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

THE jest chorobą dziedziczącą się autosomalnie recesywnie.  

 

*Postępowanie i leczenie: 

Oporna na leczenie biegunka wymaga żywienia pozajelitowego przez zmienny czas od kilku 

miesięcy do ponad dziesięciu lat. W niektórych przypadkach może być wskazane połączenie 

żywienia doustnego z pozajelitowym. Suplementacja immunoglobulin może być konieczna i 

należy kontrolować wytwarzanie przeciwciał po szczepieniach. U niektórych dzieci może 

rozwinąć się ciężka choroba wątroby niezależna od żywienia pozajelitowego,  ale która może 

ulec pogorszeniu przez nie. W przypadkach ciężkiej choroby wątroby, jedyna opcja 

terapeutyczna to przeszczep wątroby.  
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Rokowanie: 

 

Rokowanie jest złe z śmiertelnością do 50%. Głównymi powikłaniami to ciężka choroba wątroby 

i zakażenia. U niektórych pacjentów udaje się szybko odstawić żywienie pozajelitowe, ale 

niektórzy wymagają je nawet przez ponad dziesięć lat. Większość dzieci osiąga niski wzrost 

końcowy, a u połowy stwierdza się  łagodną niepełnosprawność intelektualną. 
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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. 

 

 

 


