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Schorzenia atopowe u 17-letniego pacjenta z zespo³em
Nethertona
Atopic diseases in 17-year old patient with Netheron syndrome
BO¯ENA KORDYS-DARMOLIÑSKA, JOANNA KASZNIA-KOCOT, MA£GORZATA KOZOWICZ, HALINA WO
Klinika Pediatrii l¹skiej Akademii Medycznej, Górnol¹skie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka

Streszczenie

Summary

W pracy opisano przypadek 17-letniego ch³opca z zespo³em
Nethertona. Prawid³owa diagnoza zosta³a postawiona w 11 roku ¿ycia.
Zespó³ Nethertona jest rzadkim zespo³em genetycznym dziedzicz¹cym
siê autosomalnie recesywnie. Charakteryzuje siê wystêpowaniem
triady objawów: wrodzonej erytrodermii z³uszczaj¹cej, defektem
budowy w³osa (trichorrhexis invaginata) oraz obecnoci¹ skazy
atopowej. Przedstawiono trudnoci diagnostyczne i terapeutyczne
oraz przebieg kliniczny choroby atopowej z typowym marszem
alergicznym. U pacjenta obserwowano alergiê pokarmow¹ z reakcj¹
anafilaktyczn¹ na rybê, sezonowe i ca³oroczne alergiczne zapalenie
b³ony luzowej nosa oraz astmê oskrzelow¹. W³aciwe leczenie
dziecka z zespo³em Nethertona zale¿y od wczesnej diagnozy oraz
wymaga wspó³pracy wielu specjalistów.

A case of a 17-year old boy with Netherton syndrome is presented.
The correct diagnosis was established when he was 11 years old.
Netherton syndrome is a rare autosomal recessive disease. It is
characterised by a triad of symptoms: congenital ichthyosiform
erythroderma, hair-shaft defect (trichorrhexis invaginata) and atopic
diseases. Diagnostic and therapeutic problems, and a variable clinical
course of atopic diseases with a typical allergic march was described.
The patient showed a food allergy to fish with anaphylactic reactions,
seasonal and perennial allergic rhinitis and asthma bronchiale. Correct
therapy for a child with Netherton syndrome depends on early
diagnosis and requires collaboration of many specialists.
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Zespó³ Nethertona jest schorzeniem dziedziczonym
w sposób autosomalnie recesywny. Spowodowany jest
mutacj¹ genu SPINK5 zlokalizowanego na chromosomie
5q32, koduj¹cym inhibitor proteazy serynowej LEKTI
[1,2]. Charakteryzuje siê wystêpowaniem triady objawów:
zmian skórnych o charakterze erytodermii z³uszczaj¹cej,
nieprawid³owej budowy w³osa (w³osy bambusowate)
i objawów skazy atopowej. Ze wzglêdu na sk¹pe objawy
kliniczne i podobieñstwo do innych erytrodermii rozpoznanie zespo³u w pierwszym roku ¿ycia stwarza du¿e problemy diagnostyczne. U dzieci starszych nasilenie zmian
skórnych z towarzysz¹cymi objawami schorzeñ atopowych
powoduje du¿e trudnoci terapeutyczne.
Celem pracy jest przedstawienie trudnoci diagnostycznych i terapeutycznych schorzeñ atopowych u pacjenta z zespo³em Nethertona w oparciu o wieloletnie
obserwacje.

Opis przypadku

15-letni ch³opiec £.R. z rozpoznanym w 11 roku ¿ycia
zespo³em Nethertona zosta³ przyjêty do oddzia³u alergologiczno-pulmonologicznego Kliniki Pediatrii AM z powodu kolejnego zaostrzenia zmian skórnych (nr hist. chor.
3792). W wywiadzie: ch³opiec z CI PI, rodzice i siostra
zdrowi, masa urodzeniowa  2650 g, d³ugoæ  52 cm,
Apgar  10 pkt. Po urodzeniu obserwowano uogólniony
rumieñ ze z³uszczaniem naskórka. Dziecko by³o wielokrotnie hospitalizowane z powodu zaostrzeñ zmian skórnych, infekcji dróg oddechowych i dróg moczowych.
W wieku 4-7 lat ze wzglêdu na s³aby przyrost masy cia³a
diagnozowany w kierunku celiakii. W badaniu histopatologicznym b³ony luzowej jelita wykazano zanik kosmków
jelitowych II/III stopieñ wg skali Shiner. Po zastosowanej
2-letniej diecie bezglutenowej w kolejnej biopsji obraz kosmków prawid³owy. Od 4 roku ¿ycia czêste napady
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dusznoci traktowane pocz¹tkowo jako obturacyjne zapalenia oskrzeli. Objawy wystêpowa³y g³ównie w okresie
pylenia traw i towarzyszy³y im stany zapalne spojówek.
W nastêpnych latach u ch³opca pojawi³o siê ca³oroczne alergiczne zapalenia b³ony luzowej nosa oraz nasili³a
siê astma oskrzelowa. Jednoczenie w tym okresie czêste zaostrzenia zmian skórnych z obfitym z³uszczaniem
naskórka by³y przyczyn¹ stosowania sterydoterapii systemowej bez oczekiwanego efektu. U pacjenta obserwowano równie¿ reakcje anafilaktyczne po spo¿yciu ryby,
pod postaci¹ obrzêku luzówek jamy ustnej oraz dusznoci astmatycznej. Pacjent zg³asza³ nadwra¿liwoæ na zapach sma¿onej ryby manifestuj¹c¹ siê napadami kichania. W 11 roku ¿ycia w wyniku diagnostyki w Klinice
Dermatologii postawiono rozpoznanie zespo³u Nethertona [3]. Przy przyjêciu do kliniki w badaniu fizykalnym
stwierdzono niedobór masy cia³a (41,4 kg < 3 centyla)
i wzrostu (145cm < 3 centyla). Na skórze twarzy, tu³owia, koñczyn górnych i dolnych nasilony rumieñ. Na tu³owiu zmiany rumieniowe, silnie swêdz¹ce z hyperkeratyczn¹ ³usk¹ u³o¿on¹ girlandowato. Na g³owie w³osy krótkie, ³amliwe, przerzedzone, zw³aszcza na potylicy, grubop³atowe z³uszczanie naskórka z nad¿erkami. Stan zapalny brzegów powiek, zaczerwienione spojówki, brak rzês,
przerzedzone brwi. Migda³ki podniebienne hypertroficzne z treci¹ ropn¹. Bez odchyleñ ze strony uk³adu oddechowego, uk³adu kr¹¿enia i narz¹dów jamy brzusznej.
Badania dodatkowe

W wykonanych badaniach stwierdzono: niskie wskaniki stanu zapalnego, du¿¹ eozynofiliê  27%, podwy¿szone wartoci fosfatazy alkalicznej 587 (N: 271), IgE
ca³kowite  48 700(IU/ml), IgE specyficzne  py³ek brzozy, py³ek traw, roztocza D. pteronyssimus, roztocza D.
farinae, dorsz  VI klasa, naskórek kota  IV klasa, m¹ka
pszenna, jab³ko, marchew, py³ek bylicy  III klasa. Immunoglobuliny IgA, IgM, IgG w normie. Niewielkiego stopnia zaburzenia liczbowe limfocytów T pod postaci¹ zmniejszenia wartoci odsetkowych limfocytów T  56% (N 
66-76%), ze zmniejszeniem Th  29% (N  33-41%),
obni¿eniem aktywnych limfocytów T  6% (N  9,5-17%),
przy zachowanym w dolnych granicach normy stosunku
Th/Ts 1,11 (N  1,1-1,4). Wartoci odsetkowe limfocytów B nieco powy¿ej normy  28% (N  12-22%). W pobranych badaniach bakteriologicznych stwierdzono kolonizacjê gard³a i worka spojówkowego patogenn¹ flor¹ bakteryjn¹ (Proteus mirablis, Staphylococus aureus).
Stwierdzono podwójny uk³ad kielichowo-miedniczkowy przy
ja³owych posiewach moczu. Rozszerzono diagnostykê niedoboru masy cia³a i wzrostu. Wykonano badanie przeciwcia³ przeciwko transglutaminazie tkankowej  8,1 AU/ml
(N < 7), oraz endoskopiê górnego odcinka przewodu pokarmowego, w której stwierdzono intensywne zaczerwienienie b³ony luzowej ¿o³¹dka, Clo  test ujemny. W badaniu
histopatologicznym ostre krwotoczne zapalenie b³ony lu-
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zowej ¿o³¹dka. Równoczenie wykonana biopsja b³ony luzowej dwunastnicy wykaza³a ogniskowe zmiany architektoniki kosmków jelitowych z prawid³owym wskanikiem
Marsha (20 limfocytów ródnab³onkowych/100 enterocytów). W wyniku przeprowadzonej diagnostyki endokrynologicznej zaobserwowano przejciowe obni¿enie wydzielania hormonu wzrostu po stymulacji insulin¹ i haemitonem, nie potwierdzone w badaniach kontrolnych. Hormony tarczycy w normie, stê¿enie testosteronu prawid³owe. Wiek kostny odpowiedni do wieku. W badaniu densytometrycznym  osteopenia. Konsultacja okulistyczna
 krótkowzrocznoæ z astygmatyzmem. Konsultacja ORL
 przerost migda³ków podniebiennych z zaleganiem patologicznej treci  wskazana tonsillectomia. W okresie
dojrzewania obserwowano objawy rzekomodepresyjne
zwi¹zane z poczuciem mniejszej wartoci z powodu wygl¹du zewnêtrznego, opanowane przez psychologa.
Postêpowanie

Ze wzglêdu na objawy skazy atopowej stosowano leki
p-histaminowe, kromony oraz antyleukotrieny, a tak¿e sterydy wziewne i β2 mimetyki d³ugo i krótko dzia³aj¹ce w leczeniu astmy oskrzelowej. Miejscowo stosowano sterydy donosowe. Sta³ego leczenia i pielêgnacji wymaga³y
zmiany skórne z zastosowaniem obojêtnych maci nawil¿aj¹cych i nat³uszczaj¹cych oraz k¹pieli z dodatkiem rodków zmiêkczaj¹cych (olej parafinowy, lekobaza z witamin¹
A, maæ cholesterolowa).W okresach zaostrzeñ zmian skórnych dodatkowo stosowano sterydy miejscowe.
W leczeniu stanu zapalnego ¿o³¹dka i dwunastnicy:
Losec i Metoklopramid. U ch³opca stosowano równie¿
dietê bezglutenow¹, hipoalergiczn¹ z eliminacj¹ ryb. Przeprowadzono tonsilektomiê, likwiduj¹c ognisko zapalne.
Pacjenta objêto systematyczn¹ opiek¹ i leczeniem alergologicznym, wdro¿ono postêpowanie profilaktyczne (unikanie przebywania w atmosferze kurzu domowego,
zmniejszenie ekspozycji na py³ki rolin i sierci zwierz¹t).
W nastêpstwie obserwowano ³agodniejsze i rzadsze zaostrzenia ze strony uk³adu oddechowego, znaczne zmniejszenie stê¿enia IgE ca³kowitego do wartoci 1000UI/l.
Dziecko pozostaje w opiece specjalistycznej w poradniach:
alergologicznej, gastrologicznej, dermatologicznej, endokrynologicznej, okulistycznej, laryngologicznej.
DYSKUSJA
W zespole Nethertona mo¿na wyodrêbniæ dwie postaci: postaæ ciê¿sz¹ prowadz¹c¹ do zgonu w pierwszych miesi¹cach ¿ycia, ze zmianami skórnymi o typie erytrodermii
z³uszczaj¹cej, oraz postaæ przebiegaj¹c¹ ³agodniej, bez
wiêkszych zaburzeñ rozwoju fizycznego, ze zmianami
skórnymi o charakterze ichthyosis linearis circumflexa.
Rozpoznanie zespo³u Nethertona pod postaci¹ erytrodermii w 1 roku ¿ycia jest trudne [4]. Upoledzenie keratynizacji i p³aszcza lipidowego doprowadza do utraty wody,
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elektrolitów i bia³ek, stwarzaj¹c ryzyko wyst¹pienia ciê¿kich zaburzeñ metabolicznych (odwodnienie), nawracaj¹cych infekcji oraz zahamowania przyrostu masy cia³a.
Potwierdzeniem problemów diagnostycznych zwi¹zanych
z rozpoznaniem zespo³u Nethertona jest redni wiek rozpoznañ zamykaj¹cy siê w przedziale od 1 do 10 lat [4,5,3].
W 1 roku ¿ycia, oprócz ciê¿kich infekcji, du¿¹ trudnoæ
stwarzaj¹ zaburzenia elektrolitowe z odwodnieniem hypernatremicznym prowadz¹cym do niewydolnoci nerek
w³¹cznie [6]. U starszych dzieci obserwowano nawracaj¹ce infekcje zatok obocznych nosa oraz zatokowo-oskrzelowe [7]. U naszego pacjenta od okresu noworodkowego
wystêpowa³y niedobory masy cia³a i wzrostu, nawracaj¹ce infekcje uk³adu oddechowego i moczowego spotêgowane wad¹ wrodzon¹. Poza wysokim stê¿eniem IgE nie
obserwowano zaburzeñ odpornoci humoralnej przy niewielkich zaburzeniach odpornoci komórkowej. W 4 roku
¿ycia rozpoznano wtórny zespó³ z³ego wch³aniania, w 15
roku wykluczono celiakiê, stwierdzaj¹c nieprawid³ow¹
architektonikê kosmków jelitowych w przebiegu alergii
pokarmowej. Typow¹ cech¹ dla zespo³u Nethertona s¹
w³osy bambusowe, czyli bamboo hair (trichorrhexis invaginata), które wygl¹daj¹ jak po³¹czenia ³odyg bambusa
i mog¹ dotyczyæ w³osów skóry g³owy, brwi, rzês i innych
okolic cia³a [3,4,5]. Takie zmiany struktury w³osa stwierdzono u naszego pacjenta, u którego potwierdzaj¹ce badanie trichologiczne wykonano póno  w 11 roku ¿ycia.
W triadzie objawów charakterystycznych dla zespo³u
szczególne znaczenie ma skaza atopowa. Zmiany skórne
oraz obecnoæ podwy¿szonego IgE mog¹ byæ traktowane jako atopowe zapalenie skóry. W zespole Nethertona
zmiany skórne maj¹ inny charakter i dotycz¹ równie¿ w³osów, wymagaj¹ odmiennego postêpowania leczniczego.
Wczesne rozpoznanie zespo³u wydaje siê bardzo wa¿ne
w zwi¹zku z wprowadzanymi do leczenia atopowego za-
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palenia skóry inhibitorów kalcyneuryny, np. takrolimusu.
W zespole Nethertona stosowanie takrolimusu na du¿¹
powierzchniê uszkodzonej skóry mo¿e zwiêkszaæ absorpcjê leku, dawaæ odczyny toksyczne i wymaga monitorowania stê¿enia leku we krwi [8]. Wczesna diagnostyka
ma zasadnicze znaczenie w profilaktyce marszu alergicznego. Dziecko leczono objawowo, a diagnostykê alergologiczn¹ przeprowadzono póno. W zespole Nethertona
obserwuje siê alergiê pokarmow¹ od wczesnego dzieciñstwa, pokrzywki, obrzêk naczynioruchowy, astmê oskrzelow¹, katar sienny [4,5]. W przypadku naszego pacjenta
alergiê pokarmow¹ w dzieciñstwie mo¿e sugerowaæ
wtórny zespó³ z³ego wch³aniania. Uczulenie na dorsza
utrzymuje siê do chwili obecnej, przyjmuj¹c postaæ reakcji natychmiastowej ze strony uk³adu oddechowego, jak
i pokarmowego. Ponadto stwierdza siê objawy ca³orocznego alergicznego zapalenia b³ony luzowej nosa, alergiczne zapalenie spojówek i b³ony luzowej nosa w okresie
pylenia, astmê oskrzelow¹. W opisach zespo³u Nethertona
zwraca siê uwagê na wysokie stê¿enia IgE [5].Wysokie
stê¿enie IgE wystêpuje w schorzeniach alergicznych, jak
i niealergicznych, a tak¿e w zespole hiper-IgE (Job syndrome) z towarzysz¹cymi nawracaj¹cymi ropniami skóry i tkanki podskórnej, ropniami narz¹dowymi, których nie
obserwowano. U naszego pacjenta bardzo wysokie stê¿enie IgE uleg³o obni¿eniu do wartoci 1000 IU/ml po
wdro¿eniu systematycznego leczenia alergologicznego,
odpowiedniego postêpowania profilaktycznego i likwidacji ognisk zapalnych.
Podsumowuj¹c, obecnoæ zmian skórnych o charakterze erytrodermii ichtiotycznej winno kierowaæ postêpowanie diagnostyczne na zespó³ Nethertona, w którym
wczesna diagnostyka i leczenie alergologiczne mo¿e z³agodziæ przebieg schorzeñ atopowych.
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