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::  Dysplazja akromikryczna 

Orpha number: 969 
 

Definicja choroby:  
 
Dysplazja akromikryczna jest rzadko występującą dysplazją, charakteryzującą się niskim wzrostem, 
małymi dłoniami i stopami, umiarkowaną dysmorfią twarzy i charakterystycznymi zmianami w  obrazie 
radiologicznym dłoni. 

 

Epidemiologia: 
 
Prewalencja nie jest znana. Dotychczas opisanych zostało mniej niż 60 pacjentów z tą chorobą. 

 

Opis Kliniczny:  
 
Długość ciała przy urodzeniu jest zazwyczaj prawidłowa lecz postnatalny wzrost stopniowo spada poniżej 
prawidłowych wartości percentylowych. Średni wzrost osób dorosłych wynosi 130 cm (133 cm u 
mężczyzn, 129 cm u kobiet). 
Dłonie, stopy i kończyny są krótkie, natomiast obwód głowy jest prawidłowy. Nie ma deficytu intelektu.  
Zaobserwowano umiarkowane objawy dysmorficzne, takie jak okrągła twarz, wąskie szpary powiekowe, 
wyraźnie zaznaczone brwi, długie rzęsy, bulwiasty nos z zadartymi nozdrzami, długa i wydatna rynienka 
wargowa, grube wargi i małe usta. Inne objawy to dobrze rozwinięte mięśnie, szorstki głos, uogólnione 
ograniczenie ruchomości stawów u niektórych pacjentów, częste powikłania ze strony uszu, tchawicy, 
układu oddechowego. Występują także nieprawidłowości kręgosłupa. 
Długoletnie obserwacje wykazują, że dysmorfia twarzy z wiekiem jest mniej oczywista, a u starszych 
pacjentów często występuje zespół cieśni kanału nadgarstka.  
Obecnie choroba znana jako zespół Moorego i Federmana (zobacz ten termin), charakteryzujący się 
niskim wzrostem (z nieproporcjonalnie krótkimi kończynami dolnymi), sztywnością stawów, 
nieprawidłowościami wzroku (nadwzroczność, jaskra) i zgrubieniem skóry na przedramionach, uznana 
jest za dysplazję akromikryczną o zmiennej klinicznej ekspresji objawów.  

 

Etiologia: 
 
Choroba uwarunkowana jest heterozygotycznymi mutacjami w genie FBN1. Wszystkie mutacje 
zlokalizowane są w eksonach 41-42, kodujących domenę 5 białka wiążącego czynnik TGFB.  
 

 
Metody diagnostyczne:  
 
Rozpoznanie dysplazji akromikrycznej może być wysunięte na podstawie współwystępowania ciężkiego 
postnatalnego niedoboru wzrostu, krótkich dłoni i stóp, prawidłowej inteligencji i umiarkowanej dysmorfii 
twarzy. Badanie rtg wykazuje opóźniony wiek szkieletowy nadgarstka, stożkowate epifizy, krótkie kości 
śródręcza i paliczków oraz  wewnętrzne rowki drugiej kości śródręcza, zewnętrzne  rowki głowy kości 
udowej. Rowki na dłoniach znikają wraz z wiekiem. 

 

Diagnostyka różnicowa: 
 
Do zespołów z nakładającym się fenotypem zaliczamy dysplazję z wesołą twarzą (geleofizyczną), zespół 
Weilla i Marchesaniego oraz zespół Myhre’a (zobacz te terminy). Dysplazja geleofizyczna może być 
odróżniona od dysplazji akromikrycznej z powodu obecności w tej chorobie nieprawidłowości serca (np. 
pogrubienie zastawek serca), zespołu Weilla i Marchesaniego, którego cechą charakterystyczną jest 
mikrosferofakia (mała i kulista soczewka oka) oraz zespołu Myhre’a, który charakteryzuje się obecnością 
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prognatyzmu (nadmierne wysunięcie szczęki i (lub) żuchwy), niedosłuchem, opóźnionym rozwojem i 
grubymi kośćmi czaszki. 

 

Poradnictwo genetyczne: 
 
Przekazywana jest w sposób autosomalny dominujący. Osoby chore mają 50% ryzyko przekazania 
choroby swojemu potomstwu.  

 

Postępowanie i leczenie: 
 
Opieka ortopedyczna jest potrzebna w dzieciństwie w przypadku zwichnięcia stawów biodrowych, a u 
osób starszych w przypadku zwężenia cieśni kanału nadgarstka.  Fizjoterapia jest przeprowadzana w celu 
zapobiegania postępującej sztywności stawów. W nielicznych przypadkach dzieci wymagają leczenia 
hormonem wzrostu.  W związku z zaburzeniami oddychania wskazana jest długofalowa obserwacja,.   
 

Prognoza: 
 
Prognoza dla chorych dzieci jest zazwyczaj dobra, okres przeżycia jest normalny. Takie powikłania, jak 
zaburzenia oddychania, mogą jednak pogorszyć prognozę.  
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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. 

 

 

 


