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::  Autosomalnie dominujący zespół płetwistości 

podkolanowych 

Orpha number: ORPHA1300 

 

Definicja choroby: 

Autosomalnie dominujący zespół płetwistości podkolanowych (ang. Autosomal dominant popliteal 

pterygium syndrome, AD-PPS) jest rzadkim, genetycznie uwarunkowanym schorzeniem z grupy 

malformacji, charakteryzującym się współwystępowaniem rozszczepu wargi (z lub bez rozszczepu 

podniebienia), przykurczy kończyn dolnych, nieprawidłowej budowy zewnętrznych narządów płciowych, 

syndaktylii palców stóp oraz fałdu skórnego w kształcie piramidy, zachodzącego na  paznokieć palucha. 

Epidemiologia: 
 
Dokładna częstość występowania i roczna częstość zachorowania nie są znane. Częstość występowania 

AD-PPS szacowana jest na 1 na 300 000. Opisano ponad 200 przypadków zespołu.  

 
Obraz kliniczny: 
 
U pacjentów z AD-PPS występuje rozszczep wargi z lub bez rozszczepu podniebienia (91-97%), dołki lub 

zatoki warg dolnych (45%), płetwistość skóry rozciągająca się od guzów kulszowych do pięt (płetwistość 

podkolanowa z przykurczami mogącymi ograniczać ruchomość) (58%), rozszczep moszny i wnętrostwo u 

chorych chłopców oraz hipoplazja warg sromowych większych u dziewczynek, syndaktylia palców stóp (w 

tym palucha) i nieprawidłowości skóry okolicy paznokci. Niemal wszyscy pacjenci mają fałd skórny w 

kształcie piramidy zachodzący na paznokieć palucha. U niektórych mogą występować pierwotne braki 

uzębienia. Do innych, rzadziej występujących objawów, zalicza się nitkowate zrosty szczęki górnej i dolnej 

(syngnatia), powieki górnej i dolnej (ankyloblepharon) oraz stopy szpotawe. Wzrost i rozwój intelektualny 

pacjentów z zespołem płetwistości podkolanowych są prawidłowe, chociaż notowano także opóźniony 

rozwój mowy i trudności szkolne.   

 

Etiologia: 
 
Autosomalnie dominujący zespół płetwistości podkolanowych związany jest z mutacjami genu IRF6 

(1q32.2-q32.3), zaangażowanego w proces tworzenia tkanki łącznej i nabłonkowej. Mutacje tego genu 

stwierdza się u niemal wszystkich dotkniętych schorzeniem pacjentów.  

 
Diagnostyka: 
 
Diagnoza opiera się na identyfikacji charakterystycznego zespołu objawów klinicznych (rozszczepu wargi 

i/lub bez rozszczepu podniebienia, płetwistości podkolanowych, nieprawidłowości budowy narządów 

płciowych i paznokci) i może być potwierdzona badaniem genetycznym. AD-PPS jest ściśle związana z 



 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 2 

 

mutacjami zmiany sensu w eksonach 3 i 4 genu IRF6, zaburzającymi zdolność oddziaływania białka z 

DNA.  

 

Diagnostyka różnicowa: 

Pacjenci z łagodną formą AD-PPS prezentują znaczący zbieżność kliniczną z zespołem van der Woude 

(zobacz ten termin), schorzeniem wywołanym delecjami i mutacjami tego samego genu. Wśród osób 

chorych w tej samej rodzinie, z identyczną mutacją genu IRF6, diagnozowano zarówno zespół płetwistości 

podkolanowych jak i zespół van der Woude. W diagnostyce różnicowej AD-PPS należy rozważyć także 

zespół mnogich płetwistości (multiple pterygium syndrome)  i zespół Bartsocasa i Papasa (zobacz te 

terminy).  

 

Diagnostyka prenatalna: 

Jeśli w rodzinie została zidentyfikowana mutacja wywołująca chorobę, możliwa jest diagnostyka 

prenatalna w ciążach wysokiego ryzyka poprzez analizę molekularną materiału z amniopunkcji lub biopsji 

trofoblastu.  

 

Poradnictwo genetyczne: 

Choroba dziedziczona jest w sposób autosomalny dominujący. Zarówno penetracja jak i ekspresja 

objawów mogą być niepełne. Obserwowano także mutacje de novo. Rodziny dotknięte schorzeniem 

powinny podlegać poradnictwu genetycznemu.   

 

Postępowanie i leczenie: 

U niemowląt powinno być monitorowane dzienne spożycie kaloryczne oraz przyrost masy ciała. 

Rozszczep wargi i/lub podniebienia wymaga leczenia chirurgicznego oraz ortodontycznego na wczesnym 

etapie, prowadzonego przez wielodyscyplinarny zespół specjalistów. Należy zapewnić także opiekę 

logopedyczną oraz leczenie audiologiczne i stomatologiczne. Zaopatrzenia chirurgicznego mogą 

wymagać także dołki wargowe, płetwiastość podkolanowa, syndaktylia i zrosty międzypowiekowe 

(ankyloblepharon). W wyjątkowych przypadkach wskazane jest korekta nieprawidłowości narządów 

płciowych. Postępowanie w przypadku pozostałych objawów jest wspomagające i objawowe.   

 

Rokowanie: 

Generalnie rokowanie jest dobre. Poziom inteligencji i wzrost mieszczą się w granicach normy, możliwa 

jest korekta chirurgiczna wad wrodzonych, zwłaszcza rozszczepu wargi i podniebienia. Rokowanie 

rozwoju fizycznego zależy jednak od stopnia nasilenia płetwistości oraz efektów korekty chirurgicznej. 

Wady narządów płciowych mogą prowadzić do bezpłodności.  

 
Recenzenci-eksperci: Dr Elizabeth LESLIE i Dr Brian SCHUTTE 
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Aktualizacja: Marzec 2014 

Tłumaczenie: Grudzień 2014 

 

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. 

 

 

 


