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STRESZCZENIE
Niedokrwistość Diamonda-Blackfana (DBA) należy do rzadkich wrodzonych hipoplazji 
szpiku. Choroba ujawnia się zwykle przy urodzeniu lub w pierwszych miesiącach życia. 
U ok. 50% pacjentów stwierdza się mutacje w genach kodujących białka rybosomalne, stąd 
też DBA uważa się za rybosomopatię. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie aktual-
nych zasad postępowania diagnostycznego z uwzględnieniem objawów klinicznych, badań 
labolatoryjnych z uwzględnieniem badań molekularnych.
Słowa kluczowe: niedokrwistość Blackfana-Diamonda, rybosomopatia, objawy kliniczne, 
kryteria duże, diagnostyka molekularna

ABSTRACT
Diamond-Blackfan anemia (DBA) is one of the rare congenital bone marrow hypoplasia. 
The disease usually appears at birth or in the first months of life. Approximately 50% of 
patients have mutations in the genes coding for ribosomal proteins, hence DBA is consid-
ered to be ribosomopathy. This work aims to present current strategies for the diagnosis 
including clinical symptoms, laboratory tests and molecular diagnostics.
Key words: Diamond-Blackfan anemia, ribosomopathy, clinical symptoms, major criteria, 
molecular diagnostics

METODYKA OPRACOWANIA

Standardy przygotowano na podstawie międzyna-
rodowego konsensusu diagnostyki i leczenia nie-
dokrwistości Diamonda-Blackfana z 2008 r. [1] 
i nieopublikowanego jeszcze zaktualizowanego 
międzynarodowego konsensusu diagnostyki i le-
czenia niedokrwistości Diamonda-Blackfana opra-
cowanego przez EuroDBA Consortium we współ-
pracy z DBAR (Diamond-Blackfan Anemia Registry 
of North America) podczas spotkania w Atlancie 
w 2018 r. oraz doświadczeń w diagnostyce EuroDBA 
Consortium [2].

SYSTEM WARTOŚCIOWANIA 
REKOMENDACJI: II A 

Niedokrwistość Diamonda-Blackfana (DBA) należy 
do rzadkich wrodzonych hipoplazji szpiku. Po raz 
pierwszy została opisana w 1936 r. Częstość wystę-
powania DBA wynosi 1 na 100 000 do 1 na 200 000 
żywych urodzeń w zależności od pochodzenia et-
nicznego. Choroba ujawnia się zwykle przy uro-
dzeniu lub w pierwszych miesiącach życia. Ponad 
połowa pacjentów z DBA to zachorowania spora-
dyczne, a odpowiedzialne są za nie mutacje de novo. 
45% przypadków występuje rodzinnie i ma autoso-
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malnie dominujący wzór dziedziczenia. Penetra-
cja w obrębie jednej rodziny może być różna, na co 
wskazuje zróżnicowana ciężkość przebiegu cho-
roby u spokrewnionych pacjentów. W patogene-
zie choroby kluczowa wydaje się całościowa niewy-
dolność układu rybosomalnego oraz zmniejszenie 
ogólnej liczby rybosomów w komórce. Prowadzi to 
do wybiórczego ograniczenia transkrypcji i doty-
czy głównie transkryptów niezbędnych w erytropo-
ezie i kościotworzeniu [3]. Specyficzną malformację 
genetyczną udaje się wskazać u ok. 2/3 pacjentów. 
Najczęstsze mutacje dotyczą białek rybosomalnych 
uczestniczących w budowie zarówno małej podjed-
nostki rybosomu (RPS19 – ok. 25% wszystkich cho-
rych z DBA [4], jak i dużej (RPL5, 11, 35A). Charak-
ter mutacji może być różnoraki: mutacje punktowe 
i wielonukleotydowe oraz wyjątkowo rzadko delecja 
całego genu (delecja RPS19, stanowiąca duże wyzwa-
nie diagnostyczne). W ostatnich latach opisano pa-
cjentów z mutacjami w genie GATA1, który koduje 
białko niebędące wprawdzie składnikiem ryboso-
mu, ale będące bezpośrednio zaangażowane w ry-
bosomogenezę [5]. U tych pacjentów obserwuje się 
dużo cięższy przebieg choroby [6]. Wzór dziedzi-
czenia w takich przypadkach jest sprzężony z chro-
mosomem X, podobnie jak u pacjentów z mutacją 
w genie TSR2. Inne znaczące powiązania genotyp-fe-
notyp można zauważyć u pacjentów z mutacją w ge-
nie RPL5, RPL11 i RPS19, które z kolei korelują z lżej-
szym przebiegiem choroby. 

Bardzo rzadko zdarzają się pacjenci będący tzw. 
„cichymi nosicielami”, u których stwierdza się cha-
rakterystyczną dla DBA mutację, ale żadnych ob-
jawów choroby. Może to wskazywać na znaczącą 
rolę polimorfizmów innych genów współdziałają-
cych z tymi już opisanymi. Objawy choroby mogą 
natomiast pojawić się u potomstwa tych „cichych 
 nosicieli”.

ROZPOZNAWANIE 

Podejrzenie DBA ustalane jest na podstawie objawów 
klinicznych (tab. I) i nieprawidłowości w wynikach 
badań laboratoryjnych (tab. II).

W celu ustalenia rozpoznania konieczne jest wy-
konanie następujących badań:

1. Morfologia krwi obwodowej z rozmazem i reti-
kulocytami.

2. Aktywność deaminazy adenozyny w erytrocy-
tach.

3. Oznaczenie hemoglobiny płodowej (HbF).
4. Biopsja lub trepanobiopsja szpiku.

W wykonanej biopsji szpiku stwierdza się:
1. Prawidłową komórkowość.
2. Hipoplazję/aplazję układu czerwonokrwinko-

wego.
3. Wyraźne zmniejszenie liczby normoblastów.
4. Prawidłową liczbę prekursorów układu granulo-

cytowego i płytkotwórczego.

Do rozpoznania wykorzystywane są kryteria duże 
i małe przedstawione odpowiednio w tabeli III i ta-
beli IV.

Vlachos [11] sugeruje, że do rozpoznania DBA 
niezbędna jest obecność poniższych 4 kryteriów:

1. Wiek poniżej 12 miesięcy.
2. Anemia makrocytarna bez obecności innych 

cytopenii.
3. Retikulocytopenia.
4. Prawidłowa komórkowość szpiku poza skąpą re-

prezentacją układu czerwonokrwinkowego.

Tabela I. Objawy kliniczne
Table I. Clinical symptoms

Objawy kliniczne sugerujące niedokrwistość Diamon-
da-Blackfana/Clinical symptoms suggesting Dia-
mond-Blackfan anaemia
 ■ Bladość, osłabienie, męczliwość/Palor, weakness, 

fatigue
 ■ Niedobór wzrostu i masy ciała (30% pacjentów)/ 

Deficiency of growth and weight
 ■ Obecność wad wrodzonych (50% pacjentów), takich 

jak: wady twarzoczaszki, kończyn górnych, układu 
moczowego, serca/Congenital anomalies

Tabela II. Badania laboratoryjne
Table II. Laboratory tests

Nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych w nie-
dokrwistości Diamonda-Blackfana/Abnormalities in 
laboratory tests in Diamond-Blackfan anaemia
 ■ Niedokrwistość makrocytarna bez obecności innych 

cytopenii/Macrocytic anaemia with no other significant 
cytopenias

 ■ Zwiększona objętość krwinki czerwonej (MCV)/MCV 
elevated

 ■ Retikulocytopenia/Reticulocytopenia
 ■ Zwiększona aktywność deaminazy adenozyny w ery-

trocytach (eADA) (występuje u 80-85% pacjentów)/ 
Elevated erythrocyte adenosine deaminase activity

 ■ Podwyższone stężenie hemoglobiny F/Elevated HbF
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DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA 
NIEDOKRWISTOŚCI 
DIAMONDA‐BLACKFANA

W 70% przypadków DBA udaję się wykryć mutacje 
za nią odpowiedzialne. Ponad 90% mutacji (włącza-
jąc w to duże delecje) obserwowanych jest i wykry-
wanych tylko w 6 genach kodujących białka ryboso-
malne: RPS19, RPL5, RPS26, RPL11, RPL35A, RPS24. 

Pozostałe <10% mutacji wykrywanych jest w innych, 
odkrytych do tej pory, 14 genach kodujących biał-
ka rybosomalne: RPS29, RPS17, RPS7, RPS10, RPL15, 
RPL9, RPS15A, RPS26, RPS27, RPS28, RPL18, RPL26, 
RPL27, RPL31. W ponad 30% przypadków nadal nie 
udaje się wykryć żadnych znanych dotąd mutacji 
w genach kodujących białka rybosomalne związa-
nych z DBA.

1. etap. Sekwencjonowanie RPS19, RPL5, RPS26, 
RPL11, RPL35A, RPS24 metodą Sangera.

2. etap. Przy braku mutacji w 6 najczęstszych genach 
kodujących białka rybosomalne sekwencjonowanie 
metodą Sangera pozostałych 14 genów kodujących 
białka rybosomalne. Przy dostępności NGS wykry-
wanie jednoczasowo 20 znanych mutacji w genach 
związanych z DBA oraz GATA1 i TSR2.

 ■ GATA1: sekwencjonowanie w przypadku bra-
ku wykrycia mutacji w genach kodujących 
białka rybosomalne i płci męskiej.

 ■ TSR2: sekwencjonowanie w przypadku braku 
wykrycia mutacji w genach kodujących białka 
rybosomalne u pacjenta z charakterystyczny-
mi wadami wrodzonymi twarzoczaszki.

3. etap. Przy niewykryciu jakiejkolwiek mutacji 
w etapie 1. i 2. – whole exom sequencing. Badanie po-
winno być przeprowadzone zarówno u pacjenta z po-
dejrzeniem DBA, jak i u jego biologicznych rodziców. 
Nawet po jego wykonaniu nadal może być nieznany 
genotyp pacjenta z DBA. Taka osoba może nosić mu-
tację w promotorze, enhancer lub w intronach genów 
kodujących białka rybosomalne, lub innych genach 
specyficznych dla erytropoezy [2].
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