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:: Zespół Rubinsteina i Taybiego 

 

 

Orpha number: ORPHA783 

 

Definicja choroby: 

 

Zespół Rubinsteina i Taybiego to rzadki zespół malformacyjny charakteryzujący się wadami wrodzonymi 

(mikrocefalia, specyficzny wygląd twarzy, szerokie kciuki i paluchy oraz postnatalne opóźnienie wzrostu), 

niskim wzrostem, niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami zachowania. 

 

Epidemiologia: 

 

Częstość występowania w momencie narodzin szacowana jest na około 1/100 000 do 125 000 

 

Obraz kliniczny: 

 

Rysy twarzy, które z wiekiem stają się bardziej charakterystyczne, obejmują łukowate brwi, długie rzęsy, 

szpary powiekowe skierowane skośnie w dół, wypukły profil nosa, kolumienkę sięgającą poniżej 

skrzydełek nosa, wysokie, łukowate podniebienie oraz mikrognację. Na stałych siekaczach bardzo często 

występują guzki szponowate. W większości przypadków obecny jest nietypowy uśmiech z prawie 

całkowitym zamknięciem oczu. Inne objawy kliniczne mogą obejmować wady oczu (niedrożność 

przewodu nosowo-łzowego, jaskra wrodzona, zaburzenia refrakcji), różnorodne wrodzone wady serca (np. 

wady przegrody międzykomorowej i międzyprzedsionkowej, przetrwały przewód tętniczy), nadmierną 

wiotkość stawów oraz wady skóry (głównie tworzenie bliznowców). W okresie noworodkowym często 

obserwuje się trudności w przyjmowaniu pokarmu, a w niemowlęctwie i dzieciństwie bardzo często 

występują infekcje układu oddechowego. Problemem są zaparcia utrzymujące się najczęściej przez całe 

życie; w późnym dzieciństwie i w okresie dojrzewania u pacjentów może dochodzić do rozwoju nadwagi. 

Jako dzieci pacjenci wykazują wyraźne zdolności do nawiązywania kontaktów społecznych. W wieku 

dorosłym częściej występują nagłe zmiany nastroju oraz zachowania obsesyjno-kompulsywne. 

Zaobserwowano zwiększone ryzyko nowotworów (głównie białaczki u dzieci oraz oponiaków u dorosłych). 

 

Etiologia: 
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Zespół Rubinsteina i Taybiego może być spowodowany: mikrodelecją chromosomu 16p13.3, mutacjami 

białka wiążącego CREB (CREBBP, 16p13.3) oraz mutacjami białka p300 wiążącego E1A (EP300, 

22q13.2). CREBBP i EP300 wykazują wysoki stopień homologii i obydwa pełnią ważną rolę jako globalne 

koaktywatory transkrypcji. Dokładna patogeneza zespołu pozostaje niejasna. Nie ma wyraźnej korelacji 

genotyp-fenotyp, z wyjątkiem pacjentów z mutacją EP300, u których wyższy jest poziom samodzielności i 

mniej zaznaczone malformacje dystalnych części kończyn. 

 

Metody diagnostyczne: 

 

Rozpoznanie stawia się na podstawie badania klinicznego. Nieprawidłowości genetyczne wykrywane są 

podczas badań cytogenetycznych lub molekularnych u 65% pacjentów. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

Zespół czasami trudno odróżnić od zespołu Saethre’a i Chotzena, zespołu Floating i Harbor oraz zespołu 

Cornelii de Lange (sprawdź te terminy). 

 

Badanie prenatalne: 

 

Jeżeli u chorego dziecka w badaniu cytogenetycznym lub molekularnym zostaną zidentyfikowane 

nieprawidłowości, podczas następnej ciąży można przeprowadzić badanie prenatalne w materiale 

pobranym w trakcie biopsji kosmówki. Badanie ultrasonograficzne rzadko pozwala na postawienie 

wiarygodnego rozpoznania. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

 

Zespół prawie zawsze występuje sporadycznie, w większości przypadków jako rezultat mutacji de novo. 

Ryzyko urodzenia następnego dziecka z zespołem jest niskie (0,1 %). Nie odnotowano przypadków 

chorego rodzeństwa, ale były przypadki mozaikowatości germinalnej. 

Ryzyko, że pacjenci przekażą chorobę potomstwu wynosi 50%, ponieważ sposób dziedziczenia jest 

autosomalny dominujący. 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Leczenie pacjentów jest głównie objawowe. Wymagany jest specjalny tryb nauczania, z naciskiem na 

wczesne wspomaganie rozwoju psychoruchowego i terapię mowy. 
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Rokowanie: 

  

Choroba nie wpływa na długość życia, z wyjątkiem dzieci ze złożonymi wadami serca. Główną przyczyną 
śmierci są nowotwory oraz infekcje układu oddechowego. 
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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. 

 

 

 


