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Zespół Cockayne’a 

ORPHA191 

 

Definicja choroby: 

Zespół  Cockayne’a (Cockayne syndrome – CS) to choroba wieloukładowa charakteryzująca się niskim 

wzrostem, charakterystycznym wyglądem twarzy, przedwczesnym starzeniem, wrażliwością na światło, 

postępującą dysfunkcją neurologiczną i niepełnosprawnością intelektualną. 

 

Epidemiologia: 

Roczna częstość występowania w krajach europejskich zbliżona jest do 1/200 000. 

 

Obraz kliniczny: 

Stopień zaawansowania objawów oraz wiek zachorowania są zmienne. W klasycznym CS typu 1 

pierwsze objawy pojawiają się najczęściej w pierwszym roku życia. Opisano także przypadki o wczesnym 

początku z cięższymi objawami (typ II) i przypadki o późniejszym początku z łagodniejszymi objawami (typ 

III). Do najczęstszych objawów choroby należy postępujące zahamowanie wzrostu, niepełnosprawność 

intelektualna, ataksja móżdżkowa, spastyczność, obwodowa neuropatia demielinizacyjna, czuciowo-

nerwowa utrata słuchu, retinopatia barwnikowa oraz wady zębów (obecność próchnicy). Do typowego 

wyglądu twarzy należy małogłowie, duże uszy, wąski nos i enoftalmia. U niektórych pacjentów 

obserwowano zaćmę i wrażliwość na światło. Występuje zanik podskórnej tkanki tłuszczowej, który może 

powodować wrażenie przedwczesnego starzenia się skóry. Zespół COFS (sprawdź ten termin) to skrajna, 

prenatalna postać klinicznego spektrum CS charakteryzująca się wrodzonym małooczem i artrogrypozą. 

 

Etiologia: 

CS, razem ze skórą pergaminową i trichodystrofią (sprawdź te terminy),  należy do rodziny zaburzeń 

związanych z NER (nucleotyde excision repair – naprawa poprzez wycięcie nukleotydu). Komórki CS 

wykazują specyficzny defekt w naprawie sprzężonej z transkrypcją (transcription-coupled DNA repair – 

TCR), podścieżką NER zaangażowaną w usuwanie zmian w DNA spowodowanych UV w aktywnie 

transkrybowanych genach. W przypadku pozaskórnych objawów CS brano pod uwagę także dodatkowe 

wady transkrypcji podstawowej lub naprawy oksydacyjnej. Zidentyfikowano mutacje dwóch genów 

głównych ERCC6 (CSB; 10q11) oraz ERCC8 (CSA; 5q12.1). Dotychczas nie znaleziono korelacji 

pomiędzy trzema typami CS i zaangażowanymi genami. 
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Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie stawia się na podstawie wykrycia określonej wady TCR, która może zostać zidentyfikowana 

przy użyciu radioaktywnej próby w kulturach fibroblastów pozwalającej zmierzyć naprawę syntezy RNA po 

promieniowaniu UV. Test naprawy DNA jest narzędziem decydującym o rozpoznaniu CS. W badaniach 

obrazowych mózgu widoczne są rozlane obszary hipomielinizacji istoty białej mózgu, zwapnienia w 

skorupie i zanik robaka. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić zespoły wzrokowo-słuchowe związane z mutacjami 

mitochondrialnego DNA (MIDD, zespół Kearnsa i Sayre’a), oraz, dużo rzadziej chorobę Refsuma i 

umiarkowane formy zespołu Alströma (sprawdź te terminy). 

 

Diagnostyka prenatalna: 

Badanie prenatalne może być przeprowadzone w amniocytach lub kosmkach kosmówki (przy użyciu tego 

samego badania wykorzystywanego w fibroblastach) lub bezpośrednio poprzez sekwencjonowanie 

molekularne, jeżeli w rodzinie zidentyfikowano mutację wywołującą chorobę. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Dziedziczenie jest autosomalne recesywne.  

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Postępowanie jest tylko wspomagające i obejmuje fizjoterapię, ochronę przed słońcem, pomoce słuchowe 

i często karmienie przez zgłębnik lub gastrostomię. 

 

Rokowanie: 

W zespole Cockayne’a typu 1 śmierć następuje przed końcem drugiej dekady życia jako rezultat 

postępującego zwyrodnienia neurologicznego. U pacjentów z typem II rokowanie jest gorsze, natomiast 

pacjenci z typem III dożywają wieku dorosłego. 
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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. 

 

 

 


