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::  Zespół IVIC 
 

Orpha number: 2307 

 
Definicja choroby: 

Zespół IVIC jest bardzo rzadkim zespołem wad genetycznych, który charakteryzuje się 

nieprawidłowościami kończyn górnych (niewykształcenie kości strony promieniowej, zespolenie kości 

nadgarstka), zaburzeniami motoryki zewnątrzgałkowej oraz wrodzoną obustronną  niepostępującą 

mieszaną utratą słuchu. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania zespołu IVIC nie jest znana. Do tej pory opisano cztery rodziny z tym zespołem z 

Wenezueli, Włoch, Węgier i Turcji (niezgodne bliźnięta monozygotyczne). 

 

Opis kliniczny: 

Charakterystycznym objawem klinicznym są asymetryczne kończyny górne. Malformacje kciuka są 

najbardziej typowym objawem klinicznym i mogą obejmować jego brak lub niedorozwój aż po obecność 

trójpaliczkowych kciuków. Inne nieprawidłowości kończyn górnych to niewykształcenie kości promieniowej 

i zespolenie kości nadgarstka. Kończyny górne mogą być poważnie zniekształcone. Obserwowano także 

zaburzenia motoryki zewnątrzgałkowej i utratę słuchu o różnym nasileniu. U niektórych chorych 

rozpoznaje się łagodną trombocytopenię, leukocytozę, hipoplazję pasa barkowego, zajęcie serca, 

zaburzony zwrot nerek, wady odbytu i odbytnicy typu pośredniego (zob. to hasło) lub przetokę odbytniczo-

pochwową. Obraz kliniczny jest bardzo zmienny, ale kończyny dolne są prawidłowe. Istnieją doniesienia o 

nagłych zgonach. 

 

Etiologia:  

Zespół jest związany z mutacjami w genie SALL4 (20q13.2), kodującym czynnik transkrypcyjny 

zaangażowany w utrzymanie i samoodnowę zarodkowych i krwiotwórczych komórek macierzystych. 

Zespół Okihiro (zob. to hasło) jest zaburzeniem allelicznym z zespołem IVIC. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Zespół IVIC jest dziedziczony w sposób autosomalny dominujący. Rodziny z rozpoznanym zespołem u 

któregoś z jej członków powinny być objęte poradnictwem genetycznym i poinformowane, że mają 50% 

ryzyka, iż ich dzieci odziedziczą mutację powodującą tę chorobę, a zatem mogą się urodzić z tym 

zespołem. 
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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. 

 

 

 


