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::  Zespół Smith i Magenis 

 
Orpha number: ORPHA819 

 
 
STRESZCZENIE 
 

Zespół Smith i Magenis (SMS) to złożona jednostka chorobowa o podłożu genetycznym, 

charakteryzująca się upośledzeniem umysłowym o zróżnicowanym nasileniu, 

zaburzeniami snu, anomaliami twarzoczaszki i szkieletu, zaburzeniami psychicznymi, 

opóźnieniem rozwoju ruchowego i mowy. Częstość występowania SMS szacowana jest 

na 1/15 000-25 000 urodzeń, ale prawdopodobnie jest to wartość zaniżona. Odnotowano 

ponad 100 przypadków, a SMS zidentyfikowano we wszystkich grupach etnicznych. 

Kobiety i mężczyźni są zagrożeni chorobą w takim samym stopniu. Pacjenci prezentują 

rozpoznawalny obraz kliniczny. Zmiany twarzoczaszki obejmują brachycefalię, 

uwypuklenie kości czołowych, hiperteloryzm, zrośnięte brwi, skośne ustawienie szpar 

powiekowych, niedorozwój środkowej części twarzy, szeroką, o kwadratowym kształcie 

twarz, płaską nasadę nosa, wywiniętą górną wargę i małą żuchwę w dzieciństwie.  Zmiany 

dentystyczne obejmują niedorozwój zębów i taurodontyzm. Niski wzrost jest typowy dla 

młodych pacjentów, u dorosłych wzrost pozostaje w granicach normy. Nadwaga i/lub 

otyłość jest powszechna u nastolatków i dorosłych. Inne zaburzenia rozwoju układu 

szkieletowego obejmują brachydaktylię, skoliozę, klinodaktylię V palca, syndaktylię 2 i 3 

palca stopy, ograniczenia ruchomości przedramienia i łokcia, anomalie kręgów, 

przetrwałe opuszki płodowe palców oraz wielopalczastość. Często występują zaburzenia 

otolaryngologiczne, takie jak utrata słuchu, niewydolność podniebienno-gardłowa, 

ochrypły i  niski głos, guzki i polipy krtani. Utrata słuchu (u 60% pacjentów) jest zmienna i 

może być łagodna do umiarkowanej. Objawy okulistyczne ( > 60%) obejmują miopię, 

zmiany tęczówki i rzadko odklejenie siatkówki (często jako rezultat gwałtownych 

zachowań). Często występuje łagodna do umiarkowanej niepełnosprawność 

intelektualna, znaczne opóźnienie mowy, obniżona wrażliwość na ból, neuropatia 

obwodowa, a także charakterystyczne zaburzenia snu i zachowania (wybuchy i napady 

złości, potrzeba zwracania na siebie uwagi, agresja, nieposłuszeństwo, roztargnienie, 

samookaleczanie). Wady rozwojowe ( u 30-40%) obejmują serce, nerki, układ moczowy i 

ośrodkowy układ nerwowy. SMS jest z reguły sporadycznie występującym zaburzeniem, 
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wywoływanym delecją na chromosomie 17p11.2, która obejmuje gen <RAI1> (90% 

przypadków) lub mutacją tego genu (10% chorych). Diagnoza opiera się na wstępnym 

rozpoznaniu klinicznym, które potwierdzane jest molekularnym badaniem genetycznym. 

Dokładny wywiad, dotyczący zaburzeń snu, opóźnienia w rozwoju, przewlekłych infekcji 

ucha, skłonności do samookaleczania i chorób w rodzinie, jest bardzo ważny w celu 

rozpoznania charakterystycznych objawów. Diagnostyka różnicowa obejmuje zespół 

Downa, zespół Williamsa, zespół delecji 2q37, zespół Pradera i Willego, zespół delecji 

22q11, zespół Sotosa, zespół delecji 9q34 (sprawdź te terminy). Prawie wszystkie 

przypadki były jedynymi w rodzinie, ale w ciążach wysokiego ryzyka diagnostyka 

prenatalna może być przeprowadzana. Kiedy zostanie zidentyfikowana delecja 

chromosomowa, zalecane jest przeprowadzenie badań cytogenetycznych u rodziców, aby 

wykluczyć inne translokacje lub aberracje, które mogą determinować zwiększenie ryzyka 

wystąpienia SMS. Pacjenci dotknięci chorobą mają 50% szans na dziecko z SMS. 

Prawidłowa ocena stopnia  zaburzeń poznawczych, rozwojowych i behawioralnych oraz 

stopnia uszkodzenia narządów/układów jest niezbędna w celu podjęcia odpowiedniej 

opieki. Leczenie jest objawowe i może obejmować stosowanie leków psychotropowych 

(dla podniesienia zdolności koncentracji, obniżenia hiperaktywności,  unormowania 

zachowania i leczenia zaburzeń snu). Jednakże, żadna terapia nie przynosi długotrwałej 

poprawy. Dokładne badanie neurologiczne włącznie z elektroencefalogramem (EEG) 

powinno być przeprowadzone, aby ocenić ewentualne subkliniczne zmiany napadowe. 

Dla rodziny chorego wskazana jest opieka psychologiczna i konsultacja w poradni 

genetycznej. Rokowanie zależy od wieku postawienia diagnozy, zaawansowania choroby 

i trafności podejmowanego leczenia. Dane dotyczące długości życia są ograniczone, ale 

niektórzy  pacjenci żyli ponad 80 lat.  
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Streszczenie To Zostało Przetłumaczone Dzięki Wsparciu Finansowemu Xxx [W Razie 
Potrzeby] 
 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim 
informacje w żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej 
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wykwalifikowanych specjalistów i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do 
diagnozowania lub leczenia. 

 
 
 


