
 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 1 

 

 

::  Dysplazja/Karłowatość tanatoforyczna typu II 
 

Orpha number: 93274 
 

Definicja choroby: 
 
Dysplazja/karłowatość tanatoforyczna typu II jest formą dysplazji tanatoforycznej (zobacz ten termin), 
która charakteryzuje się skróceniem kończyn (mikromelia), prostymi kośćmi długimi, wielkogłowiem, 
brachydaktylią (skrócenie palców), skróconymi żebrami i czaszką o kształcie koniczyny trójlistnej 
(kleeblattschaedel). 
 

Epidemiologia: 
 
Prewalencja jest nie znana, ale choroba występuje rzadziej aniżeli dysplazja/karłowatość tanatoforyczna 
typu I (zobacz ten termin). 
 

Opis kliniczny: 
 
Charakterystycznymi objawami w okresie prenatalnym (w I i w II trymestrze ciąży) są: mikromelia, proste 
kości długie, które nie są tak skrócone, jak się to obserwuje w dysplazji tanatoforycznej typu I, płaskie 
trzony kręgów, wąska klatka piersiowa, czaszka w kształcie koniczyny trójlistnej. Na odrębny wygląd 
twarzy składają następujące objawy: wielkogłowie, wystające czoło, niski grzbiet nosa, duże przednie 
ciemię, wytrzeszcz. Często występuje wielowodzie. Zazwyczaj noworodki umierają wkrótce po porodzie w 
wyniku niewydolności oddechowej i(lub) kompresji rdzenia kręgowego/pnia mózgu. 
 

Etiologia: 
 
Przyczyną choroby jest pojedyncza mutacja typu missense w  genie receptora 3 czynnika wzrostu 
fibroblastów (FGFR3) zlokalizowanym w regionie chromosomu 4p16.3.  
 

Poradnictwo genetyczne: 
 
Choroba  dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący i w większości spowodowana jest mutacją  de 
novo u probanta. W rodzinach z jednym chorym dzieckiem, ryzyko powtórzenia się choroby określane jest 
w poradzie genetycznej na 2%, tak więc szansa tych rodziców na posiadanie zdrowego dziecka jest 
wysoka. 
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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. 
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