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::  Dysplazja akromikryczna 

 

Orpha number: 969 

 
Definicja choroby: 

Dysplazja  akromikryczna jest rzadką dysplazją kości charakteryzującą się niskim wzrostem, krótkimi 

dłońmi i stopami, dysmorfią twarzy i charakterystycznymi nieprawidłowościami w budowie kośćca  

widocznymi w badaniu rentgenowskim. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania jest nieznana. Dotychczas odnotowano mniej niż 60 pacjentów z tą chorobą. 

 

Opis kliniczny: 

Długość urodzeniowa dziecka jest zazwyczaj w granicach normy, ale później stopniowo tempo wzrastania 

ulega spowolnieniu. Średni wzrost dorosłego wynosi 130 cm (133 cm u mężczyzn i 129 cm u kobiet). 

Dłonie, stopy i kończyny są krótkie, obwód głowy jest prawidłowy. Nie występuje niepełnosprawność 

intelektualna.  Zawracają  uwagę cechy dysmorfii, takie jak: okrągła twarz, wąskie szpary powiekowe, 

wyraźnie zarysowane brwi, długie rzęsy, bulwiasty nos z nozdrzami w przodopochyleniu, długa i wydatna 

rynienka podnosowa oraz szeroka czerwień wargowa. Inne cechy to  budowa ciała sprawiająca wrażenie 

muskularnej, ochrypły głos, uogólnione bóle stawów u niektórych pacjentów, częste powikłania zapaleń 

uszu, tchawicy i układu oddechowego oraz nieprawidłowości w budowie kręgosłupa. Wieloletnie 

obserwacje wskazują, że cechy dysmorfii twarzy stają się mniej widoczne u osób dorosłych, a u starszych 

pacjentów częściej występuje zespół cieśni nadgarstka. 

 

Etiologia:  

Choroba jest spowodowana heterozygotyczną mutacją genu FBN1. Mutacje są zlokalizowane w egzonie 

41-42, kodującym białkopodobną domenę 5 wiążącą TGFβ. 

 

Metody diagnostyczne: 

Dysplazję akromikryczną podejrzewa się w związku z niskim wzrostem pourodzeniowym, krótkimi dłońmi i 

stopami, inteligencją w normie i łagodną dysmorfią twarzy. W badaniu rentgenowskim widać opóźniony  

wiek kostny, stożkowe nasady kości, krótkie kości śródręcza i paliczki z wewnętrznym rowkiem w kości 

śródręcza palca wskazującego, zewnętrznym rowkiem kości śródręcza małego palca, a także 

wewnętrznym rowkiem w głowach kości udowych. W wieku dorosłym objaw ten nie występuje. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 
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Nakładające się na siebie zespoły obejmują dysplazję geleofizyczną, zespół Weilla i Marchesaniego oraz 

zespół Myhre (zob. te hasła).  

Dysplazję geleofizyczną odróżnia od dysplazji akromikrycznej występowanie nieprawidłowości serca (np. 

pogrubienie zastawek), zespół Weilla i Marchesaniego obecność małej i kulistej soczewki, a zespół Myhre 

obecność prognatyzmu, głuchoty, opóźnienia rozwoju i grubego sklepienia czaszki. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Dziedziczenie jest autosomalne dominujące. U chorych istnieje 50% ryzyko przeniesienia choroby na ich 

potomstwo. 

 

Postępowanie i leczenie: 

W dysplazji stawów biodrowych w okresie dzieciństwa oraz zespole cieśni nadgarstka u osób starszych 

może być konieczne leczenie ortopedyczne. Konieczna jest fizjoterapia, aby zapobiec postępującemu 

ograniczeniu stawów. W kilku przypadkach dzieci leczono hormonem wzrostu. Potrzebne są regularne, 

wielospecjalistyczne konsultacje, szczególnie w przypadku nieprawidłowości układu oddechowego.  

 

Rokowanie: 

Rokowanie dla chorych jest zwykle dobre, a długość życia normalna. Jednak mogą wystąpić powikłania, 

takie jak zaburzenia oddychania, które mogą pogorszyć rokowanie. 
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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. 

 

 

 

 


