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::  Zespół Feingolda typu 1  

 

Orpha number: ORPHA391641  

 

*Definicja choroby:  

Zespół Feingolda typu 1 (Feingold syndrome type 1, FS1) jest rzadkim zespołem dysmorficznym 

cechującym się małogłowiem, niskorosłością i licznymi wadami palców.  

 

*Epidemiologia: 

Dokładna częstość występowania nie jest znana. FS1 stanowi znaczną większość opisanych przypadków 

zespołu Feingolda. Szacuje się, że dotychczas opisano 120 przypadków.  

 

*Obraz kliniczny: 

Charakterystyczne cechy kliniczne FS1 obecne są już przy urodzeniu i obejmują m.in.: 

brachymezofalangię (najczęściej 2. i 5. palca ręki), hipoplazję kciuka i palcozrost palców stopy. W 

większości przypadków stwierdza się też małogłowie i dysmorfię twarzy (krótkie szpary powiekowe, 

małożuchwię). Najpoważniejsze objawy stwierdzane u około połowy chorych to atrezja przełyku i 

dwunastnicy (rzadko jelita czczego i odbytnicy), z lub bez szczeliny tchawiczo-przełykowej (zob. te hasła). 

Na obecność szczeliny mogą wskazywać takie objawy, jak kaszel, dławienie, wymioty, wzdęcie brzucha i, 

w niektórych przypadkach, niewydolność oddechowa. Niedrożność przewodu pokarmowego jest stanem 

zagrażającym życiu wymagającym natychmiastowej interwencji. We wczesnym dzieciństwie może ujawnić 

się opóźnienie umysłowe niewielkiego stopnia, ale bardzo rzadko stwierdza się poważne upośledzenie 

intelektualne. Dodatkowo, mogą też wystąpić wrodzone wady serca i hipoplazja nerek. Ta ostatnia może 

prowadzić do niewydolności nerek jeśli pozostanie bez leczenia. U niektórych pacjentów stwierdza się 

ponadto niskorosłość i ubytek słuchu.  

 

Etiologia: 

W 70% przypadków, FS1 spowodowany jest mutacją w protoonkogenie MYCN (2p24.3), który koduje 

białko o zasadowej domenie typu helisa-pętla-helisa. Białko to ulega ekspresji w różnych stadiach rozwoju 

zarodkowego. W pozostałych przypadkach występuje delecja w genie, który jeszcze nie został 

zidentyfikowany.  

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się na charakterystycznych cechach klinicznych i badaniach obrazowych. 

Niedrożności przewodu pokarmowego można uwidocznić badaniem ultrasonograficznym pre- lub 
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postnatalnie albo badaniem MRI. Badania molekularne mogą wykryć mutację w MYCN, co potwierdza 

rozpoznanie FS1.   

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe FS1 obejmuje FS typu 2 (FS2), zespół VACTERL, zespół CHARGE, 

brachydaktylia typu A4 oraz niedokrwistość Fanconiego (zob. te hasła). 

 

Rozpoznanie prenatalne:  

Badania prenatalne są możliwe w rodzinach, w których stwierdzono mutację w MYCN.  

 

Poradnictwo genetyczne:  

FS1 dziedziczy się autosomalnie dominująco i poradnictwo genetyczne jest możliwe.  

 

Postępowanie i leczenie: 

Potrzebny jest szeroki zakres badań medycznych by można było wykryć ewentualne wady serca lub 

nerek. Postępowanie w FS1 (i w FS2) zwykle skupione jest na chirurgicznej naprawie określonych wad 

wrodzonych (niektóre rodzaje wad serca i (lub) szpary tchawiczo-przełykowej) zaraz po urodzeniu, po 

czym następuje długotrwałe postępowanie zachowawcze obejmujące następstwa tych wad. Niedrożność 

przewodu pokarmowego wymaga bezzwłocznego postępowania obejmującego dożylne podawanie 

płynów i interwencję chirurgiczną. Optymalne postępowanie chirurgiczne u niemowląt z zarośniętym 

przełykiem i szparą tchawiczo-przełykową pozostaje tematem kontrowersji; refluks żołądkowo-przełykowy 

jest bardzo częsty u pacjentów leczonych z tych dwóch powodów. Refluks żołądkowo-przełykowy nie 

poddaje się leczeniu zachowawczemu i często wymaga leczenia chirurgicznego. Wady nerek i serca 

należy leczyć według standardowych schematów, przy czym profilaktyczna antybiotykoterapia może być 

korzystna. Zaleca się edukację specjalną dla dzieci i dorosłych z trudnościami w nauce, a audiolog 

powinien prowadzić chorych z ubytkiem słuchu. W niektórych przypadkach możliwe są implanty 

ślimakowe.  

 

Rokowanie: 

Rokowanie zależy od obecności wad wrodzonych (zwłaszcza wad serca i nerek). Jeśli 

optymalna naprawa chirurgiczna jest osiągalna, rokowanie może być względnie korzystne, choć 

niektórzy pacjenci będą przez całe życie odczuwali skutki wad wrodzonych.  

 

Recenzent-ekspert: 

dr Loic de Pontual  
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Aktualizacja: luty 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. 

 

 

 


