
 

 

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

 

 

:: Zespół Coffina i Lowry’ego 
 

 

Orpha number: ORPH192 

 

STRESZCZENIE 

Zespół Coffina i Lowry’ego (CLS) to rzadkie genetyczne, neurologiczne schorzenie 

charakteryzujące się opóźnieniem wzrostu i rozwoju psychoruchowego, dysmorfią twarzy, 

nieprawidłowościami palców i postępującymi zmianami szkieletowymi. Dokładna częstość 

występowania nie jest znana, ale szacuje się ją na 1/50000 do 1/100000. Pacjenci płci męskiej 

są najczęściej dotknięci chorobą w stopniu umiarkowanym do ciężkiego, natomiast kobiety-

nosicielki maja łagodnie wyrażone objawy (zespół Coffina i Lowry’ego u nosicielek, sprawdź ten 

termin). Opisywano przypadki otyłości, zaburzeń psychicznych oraz padaczki. Pomimo że 

przebieg kliniczny u pacjentów płci męskiej jest na ogół ciężki, odnotowano znaczną zmienność 

objawów. U bardzo młodych chorych obraz kliniczny jest najczęściej łagodny i niespecyficzny. 

Dotknięte chorobą noworodki płci męskiej często wykazują hipotonię i nadmierną ruchomość 

stawów, z prawidłowymi parametrami wzrastania. Szerokie, stożkowate palce mogą być obecne 

już w momencie narodzin i są ważną cechą diagnostyczną. Nieprawidłowości twarzy 

(hiperteloryzm, wydatne czoło, pełne wargi) stają się widoczne we wczesnym dzieciństwie. 

Jednakże, typowy wygląd twarzy ujawnia się około 2 roku życia, ze względu na postępujące 

pogrubienie rysów twarzy (duże czoło, powiększenie warg). Opóźnienie wzrostu i rozwoju 

psychomotorycznego staje się widoczne w pierwszych latach życia. Inne wczesne objawy to 

niedosłuch czuciowo-nerwowy i małogłowie. Typowy wygląd twarzy u dorosłych mężczyzn 

obejmuje wysunięte czoło, hiperteloryzm oczny, skośno dolne ustawienie szpar powiekowych, 

zmarszczki nakątne, duże i odstające uszy, grube wywinięte wargi oraz szeroką przegrodę nosa 

z przodopochyleniem nozdrzy. Objawy ze strony jamy ustnej i zębów obejmują wysokie, wąskie 

podniebienie, rowek języka w linii środkowej, hipodoncję oraz haczykowate siekacze. Pacjenci 

mają bardzo elastyczne, miękkie i pulchne dłonie z luźną skórą i stawami oraz krótkimi i 

stożkowatymi palcami. W większości przypadków zniekształcenia szkieletu powstają stopniowo i 

mogą obejmować opóźnienie rozwoju kości, kifozę/skoliozę kręgosłupa oraz klatkę piersiową 

kurzą lub lejkowatą. Zaburzenia funkcji poznawczych oraz opóźnienie rozwoju mowy należą do 

wiodących objawów, ale stopień ich zaawansowania jest zmienny. Inne dodatkowe objawy, 

które nie występują często obejmują napady padaczkowe oraz czuciowo-nerwową utratę słuchu, 

która może być głęboka. Częste są ponadto epizody upadków, stymulowane bodźcami 

zewnętrznymi (stimulus-induced drop episodes). U 15% pacjentów odnotowano problemy 

kardiologiczne. CLS spowodowany jest mutacjami genu <RPS6KA3> (Xp22.2-p22.1), który 

koduje RSK2, białko należące do rodziny kinaz (growth-factor-regulated protein kinase). Mutacje 

genu <RPS6KA3> są heterogenne i prowadzą do utraty aktywności fosfotransferazy w kinazie 

RSK2. Diagnozę stawia się z reguły na podstawie objawów klinicznych i obrazu radiologicznego 

(hiperostoza czaszki, nieprawidłowy kształt i tylne powierzchnie stawowe trzonów kręgów, 

opóźniony wiek kostny, zmiany kości nadgarstka oraz stożkowate paliczki dalsze). We 

wczesnym stadium  choroby analiza mutacji <RPS6KA3> może być użyteczna do postawienia 

szybkiej diagnozy. Diagnostyka różnicowa obejmuje zespół ATR-X (alfa-talasemię z 
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niepełnosprawnością intelektualną), zespół Börjesona, Forssmana i Lehmana, zespół FG, 

zespół Williamsa oraz zespół Pitta i Hopkinsa (sprawdź te terminy). W rodzinach ryzyka możliwa 

jest diagnostyka prenatalna oraz testy na nosicielstwo. CLS dziedziczony jest w sposób 

częściowo dominujący sprzężony z chromosomem X. U około 70-80% chorych nie ma 

przypadków choroby w rodzinie, a u 20-30% więcej niż jeden członek rodziny dotknięty jest 

chorobą. Zalecane jest poradnictwo genetyczne. Wczesna diagnostyka jest niezbędna do 

właściwego postępowania. Wizyty kontrolne obejmują okresowe badania słuchu i uzębienia, 

coroczne badania serca. Nie ma specyficznego leczenia. Rokowanie jest złe i zależy od 

nasilenia objawów. 
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Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

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. 

 

 

 


