
 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net  

 

:: Ehlers- Danlosov syndróm typ 4 
 
 
Orpha číslo: ORPHA286 

 

Prehľad 

 

Ehlers – Danlosov syndróm typ 4 (vaskulárny typ Ehlers – Danlosovho syndrómu, EDS) je dedičné 
ochorenie spojivového tkaniva. Charakterizuje sa typickými črtami tváre (akrogéria), priesvitnou kožou 
s výrazne viditeľnými podkožnými cievami na trupe a dolnej časti chrbta a nadmernou tvorbou 
hematómov. Zriedkavo sa tiež popisujú ťažké arteriálne, gastrointestinálne a maternicové komplikácie, 
a ak sú prítomné, tak zväčša u iných typov EDS. Predpokladaná prevalencia jednotlivých foriem 
syndrómu varíruje od 1:10.000 do 1:25.000, pričom EDS typ 4 tvorí asi 5 až 10% prípadov. Cievne 
komplikácie postihujú ktorúkoľvek anatomickú oblasť, predominantne sa však prejavujú na cievach 
stredného a veľkého kalibru. Pre ochorenie je typická disekcia vertebrálnych artérií a extra- 
a intrakraniálnych segmentov karotíd (vznikajú tzv. karotída – kavernózne fistuly). Zaznamenané bolo tiež 
vysoké riziko vzniku opakovaných perforácií hrubého čreva. Tehotenstvo u postihnutých žien navyše 
zvyšuje pravdepodobnosť ruptúry maternice alebo ciev.  
Ehlers – Danlosov syndróm typ 4 je autozómovo dominantné dedičné ochorenie. Je spôsobené mutáciou 
génu COL3A1 kódujúceho prokolagén typ III. Stanovenie diagnózy sa zakladá na klinických príznakoch, 
použití neinvazívnych zobrazovacích metód a dôkazu mutácie v géne COL3A1. Pri diferenciálnej 
diagnostike ochorenia je nutné u detských pacientov myslieť na poruchy hemokoagulácie a na 
Silvermanov syndróm, v dospelosti treba vylúčiť iné typy tohto syndrómu, Marfanov syndróm a Loeys – 
Dietzov syndróm (pozri heslá).  
Ak je v rodine známa mutácia, nevyhnutná je prenatálna diagnostika, avšak odber plodovej vody aj 
choriových klkov predstavuje zvýšené riziko pre postihnutú tehotnú ženu.  
Keďže neexistuje špecifická liečba syndrómu, starostlivosť zahŕňa symptomatický postup a profylaktické 
opatrenia. Komplikácie vychádzajúce z postihnutia ciev, tráviaceho traktu a maternice vyžadujú okamžitú 
hospitalizáciu a sledovanie na jednotke intenzívnej starostlivosti, invazívne zobrazovacie metódy sú 
kontraindikované. U pacientov sa pri manažmente cievnych komplikácií väčšinou odporúča konzervatívny 
postup. V prípade rozvoja život ohrozujúcej komplikácie je nutný chirurgický zásah.  

 
 

 

Odborný recenzent : 

 

o Prof  Dominique GERMAIN 

 

Posledná úprava : JúL 2009 

Preklad : December 2012,  MUDr. Eva Vitáriušová,PhD 

 
 

Tento dokument slúži len pre informačné účely. Jeho cieľom nie je nahradiť lekársku starostlivosť 

kvalifikovanými odborníkmi a údaje v ňom uverejnené by nemali byť východiskom diagnostiky 

a liečby. 

 
 


