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::  Zespół Donnai i Barrowa 
 

 

Orpha number: 2143 

 

Definicja choroby: 

 
Zespół Donnai i Barrowa (DBS) to rzadki, często ciężki, złożony zespół wad wrodzonych z typową 

dysmorfią twarzy, objawami ocznymi, utratą słuchu, agenezją ciała modzelowatego i niepełnosprawnością  

intelektualną o różnym nasileniu. Często występuje wrodzona przepuklina przepony (CDH) i(lub) 

przepuklina pępowinowa. 

 

Epidemiologia: 

 

Częstość występowania i zachorowalność są trudne do oszacowania. Odnotowano mniej niż 50 

przypadków z około 20 rodzin. DBS dotyka wszystkie grupy etniczne,  jest częściej rozpoznawany u 

potomstwa ze spokrewnionych związków. Kobiety i mężczyźni chorują tak samo często. 

 

Obraz kliniczny: 

 

Prawie u wszystkich pacjentów występowały następujące objawy: agenezja lub hipoplazja ciała 

modzelowatego, powiększone ciemiączko przednie, znaczna czuciowo-nerwowa utrata słuchu i 

hiperteloryzm. Charakterystyczne cechy twarzy obejmują: skośnodolne ustawienie szpar powiekowych, 

krótki nos z płaską nasadą, wysokie i szerokie czoło, wdowi szpic oraz czasami wypukłe gałki oczne. U 

50% pacjentów występuje wrodzona przepuklina przepony (CDH) i(lub) przepuklina pępowinowa. Często 

obecne jest opóźnienie w rozwoju i niepełnosprawność intelektualna różnego stopnia. Wysoka miopia (>6 

dioptrii) może prowadzić do odwarstwienia/dystrofii siatkówki i postępującej utraty wzroku. Szczelina 

tęczówki, niewydolność sercowo-naczyniowa oraz niewydolność nerek występują okazjonalnie. 

 

Etiologia: 

 

DBS spowodowany jest przez mutację genu LRP2 (gen białka 2 związanego z receptorem dla lipoprotein 

o niskiej gęstości (2q31.1)), który koduje białko megalinę, ulegające ekspresji w wielu nabłonkach 

absorpcyjnych, szczególnie w mózgu, nerkach i oku. Megalina odgrywa ważna rolę w endocytozie 

licznych ligand oraz w różnorodnych szlakach sygnalizacyjnych. 

 

Metody diagnostyczne: 
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Rozpoznanie stawia się na podstawie obecności charakterystycznych cech klinicznych i neuro-

obrazowych wraz typową proteinurią (białka niskocząsteczkowe), a potwierdza wykonując badanie 

genetyczne. 

 

Diagnostyka różnicowa: 

 

DBS cechuje charakterystyczna konstelacja objawów klinicznych ograniczająca rozpoznanie różnicowe. 

Jednakże niektóre nakładające się objawy występują w tetrasomii 12p, zespołach: Fynsa, Chudley’a i 

McCullougha, kończyny-ciało modzelowate, Lowego i czaszkowo-czołowo-nosowym oraz chorobie Denta 

(sprawdź te terminy). 

 

Diagnostyka prenatalna: 

 

Wykrycie hiperteloryzmu oraz CDH lub przepukliny pępowinowej w prenatalnym badaniu obrazowym 

powinno nasuwać podejrzenie DBS. Diagnostyka prenatalna dla ciąż wysokiego ryzyka jest dostępna, ale 

wymaga wcześniejszej identyfikacji mutacji sprawczej w rodzinie. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

 

DBS dziedziczony jest w sposób autosomalny recesywny. Poradnictwo genetyczne powinno zostać 

zapewnione rodzicom dzieci dotkniętych chorobą oraz ich krewnym. Rodzice chorych dzieci są 

obligatoryjnymi  nosicielami allelu powodującego chorobę, z wyjątkiem jednego odnotowanego przypadku 

disomii jednorodzicielskiej (UPD). 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Należy zapewnić regularne badania wzroku, słuchu oraz funkcji nerek. Mogą być wymagane soczewki 

korekcyjne, leczenie zapobiegające odwarstwieniu siatkówki oraz aparaty słuchowe i(lub) implanty 

ślimakowe. W przypadku występowania CDH i(lub) przepukliny pępowinowej niezbędna jest interwencja 

chirurgiczna. Dzieciom dotkniętym chorobą należy zapewnić edukację specjalną. 

 

 

Rokowanie: 

 

Rozpoznanie DBS w okresie pre- lub perinatalnym wiąże się z wysoką chorobowością i śmiertelnością. W 

okresie późniejszym chorzy mogą wymagać wspomagania w zakresie wzroku i słuchu. Ogólny status 

zdrowotny pacjentów w dzieciństwie i wieku młodzieńczym jest najczęściej dobry. 
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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. 

 

 

 


