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::  Zespół mózgowo – płucno – tarczycowy 
 
Orpha number: ORPHA 209905 
 

 
STRESZCZENIE 
 
Zespół mózgowo – płucno – tarczycowy jest rzadkim schorzeniem charakteryzującym się 
wrodzoną niedoczynnością tarczycy, zespołem ostrej niewydolności oddechowej noworodków i 
łagodną (IRDS), dziedziczną pląsawicą (sprawdź te terminy). Częstość występowania jest 
nieznana, ale do tej pory w literaturze odnotowano około 50 przypadków. Zakres objawów waha 
się od pełnej triady zespołu mózgowo – płucno – tarczycowego (50%), do choroby mózgu i 
tarczycy (30%) lub izolowanej łagodnej, dziedzicznej pląsawicy (13%), która jest najłagodniejszą 
formą zespołu. Ponadto nasilenie objawów jest bardzo zróżnicowane, nawet w rodzinach, w 
których choroba spowodowana jest tą samą mutacją. Postać tarczycowa może się objawiać 
jawną lub częściej subkliniczną niedoczynnością/hipertyreotropinemią po urodzeniu, w okresie 
niemowlęcym lub we wczesnym dzieciństwie. Występuje znaczące powiązanie między 
morfologią tarczycy ( 55% w normie, 35% hemiagenezja lub hipoplazja oraz 10% brak tarczycy 
w 46 opublikowanych przypadkach) i zwykle nieznacznie podniesionym poziomem tyreotropiny 
(TSH). Postać płucna to najczęściej końcowe stadium zespołu ostrej niewydolności oddechowej 
noworodków, przypominające wrodzony niedobór surfaktantu. W jednej podgrupie pacjentów 
choroba postępuje do przewlekłej, śródmiąższowej choroby płuc. U innych pacjentów łagodne 
lub ciężkie zapalenia płuc mogą być początkowym objawem choroby płuc. Postać neurologiczna 
objawia się w czasie pierwszego roku życia hipotonią i opóźnieniem rozwoju 
psychomotorycznego, następnie przyjmuje postać  łagodnej, dziedzicznej pląsawicy pomiędzy 1 
a 5 rokiem życia. Niepostępująca łagodna, dziedziczna pląsawica po ukończeniu 5 roku życia to 
najczęstszy i najbardziej charakterystyczny objaw zespołu. Dodatkowe, nieklasyczne objawy 
obejmują hipo- lub oligodoncję, małogłowie, niepełnosprawność intelektualna, brak 
prawidłowego rozwoju, opóźnienie wzrostu, dysmorfię, natomiast niedoczynność przytarczyc i 
zaburzenia wchłaniania zostały odnotowane tylko u pacjentów z dużymi delecjami na 
chromosomie 14 zawierającym gen <NKX2-1>. U niektórych pacjentów występuje łagodna 
niepełnosprawność intelektualna. Zespół mózgowo – płucno – tarczycowy jest spowodowany 
mutacją genu czynnika transkrypcyjnego tarczycy – 1 (<NKX2-1/TITF1>;14q13.3>. Diagnoza 
opiera się raczej na badaniach przesiewowych noworodków niż objawach klinicznych jawnej 
niedoczynności tarczycy, takich jak trudności w karmieniu, przedłużająca się żółtaczka lub duże 
ciemię. W wielu krajach prowadzone są systematyczne badania przesiewowe noworodków, a 
podejrzenie wad genu <NKX2-1> wzrasta, gdy występują zaburzenia neurologiczne i 
oddechowe. Diagnozę łagodnej, dziedzicznej pląsawicy stawia się na podstawie obserwacji 
klinicznych. Badanie MRI mózgu może ujawnić wady wrodzone u około 20% pacjentów 
(dysgenezja jąder podstawy lub zanik tkanki mózgowej). Diagnozę zespołu mózgowo – płucno - 
tarczycowego potwierdza się badaniem genetycznym wskazującym mutacje w genie <NKZX2-
1>. Diagnostyka różnicowa obejmuje inne formy wrodzonej niedoczynności tarczycy, inne 
przyczyny ostrej niewydolności oddechowej noworodków, genetyczne formy niedoboru 
surfaktantu oraz inne przyczyny pląsawicy. Dla rodzin wskazana jest konsultacja w poradni 
genetycznej ze względu na autosomalnie dominujące dziedziczenie i możliwość 
zachorowalności w trakcie całego życia. Leczenie wrodzonej niedoczynności tarczycy opiera się 
na podawaniu przez całe życie lewotyroksyny zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi 
(zaczynając od dawki 10-15mg/kg/dzień). Leczenie wyrównanej 
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niedoczynności/hipertyreotropominemii powinno być wprowadzone jak najwcześniej. Pacjenci w 
końcowym stadium IRDS mogą przez kilka tygodni potrzebować wentylacji mechanicznej. 
Leczenie BHC nie zostało dokładnie ustalone. Rokowanie zależy od zaawansowania objawów. 
Zachorowalność na BHC jest możliwa przez całe życie w różnym stopniu. Obecność chorób płuc 
może powodować śmiertelność w podgrupie pacjentów.  
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Streszczenie To Zostało PRZETŁUMACZONE DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU XXX [W 
RAZIE POTRZEBY] 
 

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. 

 
 
 


