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:: Zespół Jouberta i zaburzeń pokrewnych 
 
Orpha number: ORPHA140874 
 
STRESZCZENIE 
Zespół Jouberta (Joubert syndrome; JS) i zaburzeń pokrewnych (Joubert syndrome related 
disorders; JSRD) to grupa zespołów z opóźnieniem rozwoju oraz wadami wrodzonymi, wśród 
których obowiązkowo występuje tzw. objaw zęba trzonowego („molar tooth sign”,; MTS), czyli 
charakterystyczna, złożona deformacja śród- i tyłomózgowia widoczna w obrazie MRI mózgu. 
MTS charakteryzuje się hipodysplazją robaka móżdżku, zagęszczeniem i nieprawidłowym 
położeniem górnych konarów móżdżku oraz nieprawidłowo głębokim dołem międzykonarowym. 
Częstość występowania JSRD jest szacowana od 1/80 000 a 1/100 000 żywych urodzeń, ale 
jest to prawdopodobnie wynik niedoszacowany. Objawy neurologiczne JSRD obejmują 
noworodkową hipotonię, opóźnienie rozwoju, które praktycznie ogranicza się do umiejętności 
językowych i ruchowych, łagodną do ciężkiej niepełnosprawność intelektualną, ataksję oraz 
nieprawidłowe ruchy gałek ocznych, włącznie z apraksją wzrokową i oczopląsem w pozycji 
neutralnej U części pacjentów występują zaburzenia oddychania pod postacią okresów 
bezdechu i hiperwentylacji , które pojawiają się krótko po urodzeniu i ustępują z wiekiem. Te 
objawy neurologiczne mogą występować samodzielnie lub być związane z objawami 
wielonarządowymi, głównie dystrofią siatkówki, nefronoftyzą, zwłóknieniem wątroby i 
polidaktylią, ze znaczną zmiennością wewnątrz- i międzyrodzinną. W zależności od 
zaangażowania poszczególnych narządów, JSRD zostały sklasyfikowane w 6 podgrupach 
klinicznych: prosty zespół Jouberta (JS), JS z wadą narządu wzroku, JS z wadą nerek, JS z 
wadą narządu wzroku i nerek, JS z wadą wątroby oraz JS ze spektrum ustno-twarzowo-
palcowym (sprawdż te terminy). Do chwili obecnej zidentyfikowano dwanaście genów 
odpowiedzialnych za powstanie tych zespołów; wszystkie kodują białka pierwotnych rzęsek lub 
ich aparatu, co sprawia, że JSRD zaliczane są do wciąż powiększającej się grupy chorób 
zwanych ciliopatiami. Diagnoza JSRD powinna być brana pod uwagę u wszystkich dzieci z 
hipotonią, zaburzeniem ruchów gałek ocznych i opóźnieniem rozwoju, zwłaszcza gdy występują 
także zaburzenia oddychania. U dzieci można podejrzewać takie rozpoznanie jeśli obecne są 
objawy neurologiczne sugerujące udział móżdżku (ataksja, zaburzenia ruchów gałek ocznych), 
opóźnienie rozwoju, niepełnosprawność intelektualna, ze zmiennym udziałem innych organów. 
Badanie mózgu rezonansem magnetycznym jest konieczne i wystarczające do potwierdzenia 
lub wykluczenia diagnozy JSRD opierającej się na wykryciu „objawu zęba trzonowego”. 
Następnie należy postępować zgodnie ze specjalistycznym protokołem diagnostycznym, aby 
oszacować potencjalny udział innych narządów. Diagnostyka różnicowa obejmuje w 
szczególności pozostałe ciliopatie (takie jak nefronoftyza, zespół Seniora i Loken oraz zespół 
Bardeta i Biedla; sprawdź te terminy), różne wrodzone wady móżdżku i pnia mózgu oraz 
zaburzenia z objawami mózgowo-oczno-nerkowymi. Z wyjątkiem rzadkich recesywnych 
przypadków związanych z chromosomem X, zespół Jouberta oraz zaburzenia pokrewne (JSRD) 
dziedziczą sie w sposób autosomalny recesywny. Analiza mutacji odpowiedzialnych genów 
możliwa jest w kilku laboratoriach na świecie w ramach oferty diagnostycznej lub projektów 
badawczych. Identyfikacja defektu molekularnego umożliwia wczesną genetyczną diagnostykę 
prenatalną u par z podwyższonym ryzykiem powtórzenia się choroby; badanie neuroobrazowe 
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mózgu płodu do końca drugiego trymestru ciąży może być niewystarczające do ustalenia 
rozpoznania. Optymalne leczenie wymaga wielokierunkowego podejścia, ze szczególnym 
uwzględnieniem problemów związanych z oddychaniem i karmieniem u noworodków i 
niemowląt, natomiast ocena poznawcza i behawioralna są wskazane, aby zapewnić młodym 
pacjentom odpowiednie neuropsychologiczne wsparcie i rehabilitację. Po kilku pierwszych 
miesiącach życia, w których rokowanie zależy od stopnia zaawansowania i nasilenia zaburzeń 
oddechowych, ogólne rokowanie różni się znacząco w poszczególnych podgrupach JSRD, w 
zależności od stopnia zaawansowania uszkodzenia zaangażowanych narządów. 
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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. 

 
 
 


