
 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 1 

 

:: Zespół Frynsa 

ORPHA:2059 

 

 

Definicja choroby: 

Zespół Frynsa (Fryns syndrome – FS) to zespół mnogich wad wrodzonych charakteryzujący się cechami 

dysmorficznymi twarzy, wrodzoną przepukliną przepony, niedorozwojem płuc, hipoplazją dalszych części 

kończyn oraz innymi malformacjami o zmiennej ekspresji. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania w momencie narodzin została oszacowana na 1/14 000 urodzeń. 

 

Obraz kliniczny: 

Podczas ciąży często odnotowywano wielowodzie, u noworodków, po urodzeniu, występuje spektrum 

różnych wad. Do klasycznych objawów FS należy  wrodzona przepuklina przepony (jednostronna w 75% 

przypadków), dysmorficzne cechy twarzoczaszki (grube rysy twarzy, hiperteloryzm, małoocze, nisko 

osadzone, słabo uformowane uszy, szeroki i płaski grzbiet nosa, nozdrza przodopochylone z grubym 

czubkiem nosa, długa rynienka podnoskowa, czerwień wargowa górna uniesiona namiotowato, 

makrostomia i mikroretrognacja) oraz wady kończyn (głównie niedorozwój części dalszych kończyn: 

szerokie dłonie, krótkie palce, krótkie paliczki dalsze, niedorozwój lub brak paznokci oraz klinodaktylia). 

Klatka piersiowa jest mała z szeroko rozstawionymi sutkami. Często odnotowywano wady mózgu 

(poszerzenie komór, wodogłowie) i serca (ubytki przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, 

nieprawidłowości aorty). Dodatkowe wady obejmują rozszczepy ustno-twarzowe, a także wady płuc 

(hipoplazja płuc), przewodu pokarmowego (nieprawidłowy zwrot jelit, zarośnięcie odbytu, przepuklina 

pępowinowa), układu moczowo-płciowego (torbiele nerek, poszerzenie moczowodu, wnętrostwo) oraz 

mięśniowo-szkieletowe (stopa końsko-szpotawa, szerokie obojczyki). U pacjentów, którzy przeżyją okres 

noworodkowy często występuje ciężkie opóźnienie rozwoju i niepełnosprawność intelektualna. Śmierć 

następuje głównie z powodu powikłań związanych z wrodzoną przepukliną przepony i hipoplazją płuc. 

 

Etiologia: 

Etiologia nie jest do końca jasna. U probantów z FS odnotowano kilka aberracji chromosomalnych 

włącznie z mikrodelecjami obejmującymi prążki chromosomu 15q26.2 i 8p23.1, ale geny sprawcze nie 

zostały dotychczas zidentyfikowane. 

 

Metody diagnostyczne: 
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Rozpoznanie stawia się na podstawie tylko objawów klinicznych (wrodzona przepuklina przepony z 

brachytelefalangia, hipoplazja paznokci, dymorfizm czaszkowo-twarzowy, niedorozwój płuc i(lub) 

wielowodzie), ponieważ gen sprawczy nie został zidentyfikowany.  

Porównawcza hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy (array CGH) może być przydatna w 

różnicowaniu FS od innych zaburzeń chromosomalnych z wrodzoną przepukliną przepony, ponieważ w 

FS występuje prawidłowy kariotyp. Badanie radiologiczne, ultrasonograficzne, echokardiograficzne oraz 

rezonans (MRI) mogą być niezbędne do wykrycia obecnych wad. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić zespół Donnai i Barrowa, zespół Matthew i Wooda, zespół 

Simsona, Golabiego i Behmala, zespół Cornelii de Lange, tetrasomii 12p, monosomii dystalnej 15q 

(sprawdź te terminy) oraz inne aberracje chromosomowe. 

 

Diagnostyka prenatalna: 

Diagnostyka prenatalna jest możliwa u par, które mają dziecko dotknięte chorobą, w badaniu 

ultrasonograficznym 3D oraz MRI płodu widoczne są charakterystyczne wady. Przed postawieniem 

rozpoznania należy wykluczyć nieprawidłowości chromosomowe oraz mutacje genów. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Uważa się, że FS dziedziczony jest w sposób autosomalny recesywny, a konsultacja genetyczna jest 

możliwa u osób z historią choroby w rodzinie. 

 

Postępowanie i leczenie: 

Postępowanie w FS powinno być wielodyscyplinarne i może być wymagana pomoc specjalistów 

dziecięcych w neurologii, kardiologii, gastroenterologii oraz nefrologii, a także genetyka klinicznego oraz 

regularnych wizyt w specjalistycznym ośrodku. Leczenie wspomagające ukierunkowane jest na 

przepuklinę przepony i obejmuje pozaustrojową oksygenację membranową (ECMO) oraz podawanie 

tlenku azotu i surfaktantu w terapii przetrwałego nadciśnienia płucnego noworodków. W leczeniu innych 

wad obowiązują procedury standardowe.  

 

Rokowanie: 

Rokowanie zależy od obecnych wad, ale najczęściej jest złe, a przeżycie okresu noworodkowego 

występuje rzadko. Pacjenci bez przepukliny przepony maja lepsze rokowanie. 

 

Recenzent-ekspert: Dr Anne SLAVOTINEK 

 

Aktualizacja: Grudzień 2014 
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This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

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. 

 

 

 


