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:: Zespół uszno-zębowy 

 

Orpha number: ORPHA 2791 

 

STRESZCZENIE 

*Definicja choroby:  

Zespół uszno-zębowy jest bardzo rzadką chorobą dziedziczną, charakteryzującą się niezwykle 

powiększonym uzębieniem - kłami i zębami trzonowymi (globodoncja), któremu towarzyszy 

niedosłuch czuciowo-nerwowy. 

 

*Epidemiologia: 

Częstość występowania tej choroby nie jest znana. Została opisana u około 10 rodzin 

pochodzenia europejskiego, chińskiego i brazylijskiego. 

 

*Opis kliniczny: 

U pacjentów obserwuje się uderzające patognomoniczne cechy uzębienia, charakteryzujące się 

globodoncją zębów mlecznych i stałych, natomiast siekacze pozostają w normie. Obserwuje się 

również braki w uzębieniu, szczególnie zębów przedtrzonowych. Z uwagi na nieprawidłową 

budowę korony zębów istnieje duża skłonność do powstawania próchnicy. Występuje bardzo 

dużo zmian endodontycznych i okołozębowych ze względu na nieprawidłową budowę korony i 

miazgi. Anomaliom uzębienia towarzyszy obustronny niedosłuch czuciowo-nerwowy dotyczący  

dźwięków o wysokiej częstotliwości, który może pojawić się od wczesnego dzieciństwa do wieku 

średniego. Zaobserwowano także zmienną dysmorfię twarzy. W jednej rodzinie odnotowano 

towarzyszącą temu obustronną kolobomę (rozszczep) tęczówki i siatkówki.  

 

Etiologia:  

U pacjentów z zespołem uszno-zębowym odnotowuje się haploinsuficjencję czynnika wzrostu 

fibroblastów 3 (FGF3) (11q13) i uważa się ją za przyczynę tego fenotypu. W rodzinach, gdzie 

zespołowi towarzyszy także koloboma narządu wzroku, stwierdzana  jest mikrodelecja w genie 

FADD (Fas-associated death domain) w obrębie 11q13. 

 

Metody diagnostyczne: 

Anomalie zębów są diagnostyczne. Molekularne badania genetyczne potwierdzają rozpoznanie. 
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*Rozpoznanie różnicowe: 

W innym zespołach także może być stwierdzany niedosłuch czuciowo-nerwowy i 

nieprawidłowości stomatologiczne, jednak żaden nie ma tak uderzających objawów 

dentystycznych jak w zespole uszno-zębowym. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Wydaje się, że zespół dziedziczy się w sposób autosomalny dominujący z pełną do zmiennej 

penetracją i zmienną ekspresyjnością. Rodziny powinny być objęte poradnictwem genetycznym. 

 

*Postępowanie i leczenie: 

Opieka stomatologiczna jest kompleksowa, interdyscyplinarna i wymaga regularnych wizyt, w 

tym planowych ekstrakcji zębów i leczenia ortodontycznego. Obowiązkowe jest monitorowanie 

słuchu i, jeśli to konieczne, aparaty słuchowe. Działania profilaktyczne w celu utrzymania 

właściwej higieny jamy ustnej i zdrowia są także obowiązkowe. Leczenie kanałowe może być 

trudne ze względu na zdublowane kanały miazgi w zębach bocznych. Może się okazać, że 

potrzebna jest ekstrakcja wielu zębów, a potem proteza stała lub ruchoma.  Można rozważyć 

także wstawienie implantów zębowych. 

 

*Rokowanie: 

Przy odpowiednim leczeniu stomatologicznym i aparatach słuchowych rokowania dotyczące 

funkcjonowania są przeważnie dobre. Na jakość życia wpływ mogą mieć aspekty 

psychologiczne i funkcjonalne. 
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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. 

 

 

 


