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:: Zespół Catela i Manzkego 

Orpha number: ORPHA1388 

 

 

Definicja choroby: 

Zespół Catela i Manzkego to rzadka choroba kości charakteryzująca się obustronną hiperfalangią i 

klinodaktylią palca wskazującego z towarzyszącą sekwencją Pierre’a Robina (sprawdź ten termin), na 

która składają się małożuchwie, rozszczep podniebienia oraz zapadanie się języka (glossoptosis). 

 

Epidemiologia: 

Zespół Catela i Manzkego został opisany u ponad 33 pacjentów. 

 

Obraz kliniczny: 

Głównym objawem zespołu Catela i Manzkego jest obustronna hiperfalangia (paliczki dodatkowe) palca 

wskazującego, w którym znajduje się dodatkowy ośrodek kostnienia w stawie śródręczno-paliczkowym, 

skutkujący odchyleniem promieniowym palca wskazującego. W 80% przypadków wadom palców 

towarzyszy sekwencja Pierre’a  Robina, która obejmuje małożuchwie, zapadanie języka i rozszczep 

podniebienia. Dodatkowo do często występujących wad należą wrodzone wady serca takie jak wada 

przegrody międzykomorowej oraz międzyprzedsionkowej (sprawdź te terminy). Rzadziej spotykane 

objawy to szczelina tęczówki, łagodna dysmorfia twarzy (hiperteloryzm, krótkie szpary powiekowe, pełne 

policzki, nisko osadzone lub zrotowane ku tyłowi), klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza, 

skolioza, brachydaktylia obustronna, obustronna klinodaktylia piątego palca, przemieszczenie stawu 

kolanowego, stopa końsko-szpotawa, krótkie paluchy, zaburzenia wzrostu i wagi oraz łagodna do ciężkiej 

niepełnosprawność intelektualna. 

 

Etiologia: 

Za przyczynę zespołu Catela i Manzkego zostały uznane homozygotyczne i złożone heterozygotyczne 

mutacje genu TGDS (13q32.1). 

 

Metody diagnostyczne: 

Chorobę można zdiagnozować po narodzinach z powodu objawów związanych z sekwencją Pierre’a 

Robina i nieprawidłowego palca wskazującego. Badania radiologiczne potwierdzają wady palców 

obejmujące dodatkową trójkątną lub trapezoidalną kość zlokalizowaną po stronie łokciowej pomiędzy 

nieznacznie skróconą drugą kością śródręcza oraz znacznie skróconym odpowiednim paliczkiem 

bliższym. Po stronie łokciowej, lub wyjątkowo po stronie promieniowej, na kości dodatkowej znajduje się 

kość w kształcie szpilki, która może być nasadą przyczyniającą się do poszerzenia palca wskazującego 
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na wysokości stawu śródręczno-paliczkowego. W późniejszym okresie życia dodatkowa kość zrasta się z 

pierwszym paliczkiem i może powodować podwichnięcia stawu śródręczno-paliczkowego. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić jednostki chorobowe z nieprawidłowościami kostnymi 

obejmujące zespół Desbuquoisa, zespół przedosiowej brachydaktylii Temtamy oraz brachydaktylię typu C 

(sprawdź te terminy). 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Dziedziczenie jest autosomalne recesywne. Zalecana jest konsultacja genetyczna. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Leczenie przy zaburzeniach oddychania i(lub) zaburzeniach w karmieniu obejmuje ułożenie twarzą do 

dołu i jest efektywne u większości noworodków. Rozszczep podniebienia jest najczęściej korygowany 

chirurgicznie przed dziewiątym miesiącem życia. Wymagana jest długotrwała opieka ortodontyczna. 

Jednakże zalecana jest kontrola wielodyscyplinarnego zespołu (pediatry, specjalisty chirurgii szczękowo-

twarzowej, kardiologa, laryngologa i terapeuty mowy). U dzieci należy monitorować przyjmowanie 

pokarmu, rozwój mowy oraz wydolność oddechową. 

 

Rokowanie: 

Rokowanie jest dobre przy odpowiednim wczesnym leczeniu oraz pomyślnym zwalczaniu objawów w 

ciągu pierwszego roku życia.  
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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. 

 

 

 


