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::  Zespół Le Merrera  
Orpha number: ORPHA2616  

 
Definicja choroby:  
 
Zespół Le Merrera (3M syndrome, 3M) jest pierwotnym zaburzeniem wzrostu, który cechuje się małą 

masą urodzeniową, małą długością urodzeniową, znacznym postnatalnym upośledzeniem wzrostu, 

różnorodnymi niewielkimi wadami rozwojowymi (w tym dysmorfię twarzową) oraz normalną inteligencją.  

 

Epidemiologia: 

Dotychczas opisano ponad 200 przypadków, ale prawdopodobnie jest to liczba zaniżona ponieważ 

możliwe jest, że nie są rozpoznawane wszystkie przypadki.  

 

Obraz kliniczny: 
 
U niemowląt stwierdza się znaczny postnatalny (i prenatalny) niedobór wzrostu, zwykle współwystępujący 

z małą masą urodzeniową (< 2.  centyla). Charakterystyczne cechy twarzy obejmują:  trójkątna twarz, 

wypukłość kości czołowej, hipoplazja środka twarzy, mięsisty czubek nosa, wydatne usta i wargi, 

szpiczasty podbródek. Z wiekiem cechy te często stają się mniej wyraźne. U niektórych dzieci szyja i 

tułów są krótkie i szerokie,  stwierdza się ponadto wydatne kości czworoboczne, łopatki skrzydlate, 

ciasnotę barkową, hiperlordozę i klinodaktylię 5. palca ręki. W niemowlęctwie,  u wszystkich chorych 

występują wydatne mięsiste pięty.  Nadmierna ruchliwość stawów i zwiększone ryzyko wrodzonego 

zwichnięcia stawu biodrowego mogą też być opisane. Hiperlordoza może być przyczyną bólu pleców. 

Rozwój umysłowy jest prawidłowy i osiągane są kluczowe etapy rozwojowe odpowiednie dla wieku. U płci 

męskiej w niektórych przypadkach stwierdzono obniżoną płodność i spodziectwo, podczas  gdy u płci 

żeńskiej występuje normalna czynność jajników. Chorzy osiągają końcowy wzrost wynoszący 120–130 

cm (5-6 SD poniżej średniego wzrost). 

 

Etiologia: 

Mutacje w CUL7 (6p21.1) są najczęstszą przyczyną zespołu Le Merrera (67% przypadków). Inne mutacje 

przyczynowe stwierdzone zostały w 28% przypadków w OBSL1 (2q35) i w 5% przypadków w CCDC8 

(19q13.33). Dokładne mechanizmy prowadzące do zaburzenia wzrostu w zespole Le Merrera pozostają 

niewyjaśnione.  

 

*Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie opiera się głównie na objawach klinicznych (np. mała masa urodzeniowa, znaczny niedobór 

wzrostu, wydatne mięsiste pięty). U niektórych pacjentów można stwierdzić swoiste objawy radiologiczne, 

w tym wąskie kości długie, względnie wysokie trzony kręgów,  zniekształcenie perspektywiczne trzonów 
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kręgów, małe kości miednicy oraz szeroki tułów z wąskimi i poziomymi żebrami.  Jednakże, występowanie 

powyższych objawów radiologicznych jest bardzo zmienne. U dzieci z zespołem Le Merrera poziomy 

hormonu wzrostu są zazwyczaj prawidłowe.  Genetyczne badania molekularne mogą wykryć mutacje w 

jednym z genów przyczynowych, co potwierdza rozpoznanie. U niektórych dzieci z zespołem Le Merrera 

stężenie insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF-I) na czczo jest na górnej granicy normy lub 

podwyższone.  

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje zespoły Silvera i Russella, Dubowitza, niskorosłość Mulibrey oraz 

płodowy zespół alkoholowy (zob. te hasła).  

 

Rozpoznanie prenatalne (jeśli dotyczy): 
 

Rozpoznanie prenatalne jest możliwe u rodzin, w których stwierdzono mutację wywołującą ten zespół.  

 

Poradnictwo genetyczne:  

Zespół Le Merrera dziedziczy się autosomalnie recesywnie i poradnictwo genetyczne jest możliwe.  

 

Postępowanie i leczenie: 

Po postawieniu rozpoznania, dziecko powinno być pod opieką endokrynologa dziecięcego w celu 

monitorowania wzrostu i dojrzewania oraz w celu rozważenia terapii hormonem wzrostu. Zaleca się 

kontrolę wzrostu co 6–12 miesięcy do czasu osiągnięcia wzrostu końcowego. Postępowanie może 

obejmować urządzenia pomocnicze dla osób niskorosłych oraz fizjoterapię. Noworodkom należy wykonać 

ultrasonografię stawów biodrowych w celu wykrycia dysplazji. Dzieci można leczyć rekombinowanym 

ludzkim hormonem wzrostu (r-hGH). Ogólnie, odpowiedź na takie leczenie jest umiarkowana, ale próba 

leczenia trwająca ponad rok (dawkami GH wynoszącymi 35–45 mikrogramów/kg/dobę z kontrolą poziomu 

IGF-I w surowicy) może wykazać zadowalającą odpowiedź. W takim przypadku, r-hGH należy podawać 

długoterminowo. W pojedynczych przypadkach podawano wyższe dawki r-hGH (do 70 

mikrogramów/kg/dobę). Zagadnienia płodności należy omówić z pacjentami płci męskiej pod koniec 

okresu dojrzewania i zaproponować badanie nasienia.  

 

Rokowanie:  

Zespół Le Merrera nie stanowi zagrożenia dla życia i rokowanie jest dobre.  

 

Recenzenci-eksperci: 

dr Peter Clayton i  dr Philip Murray 

 

Aktualizacja: marzec 2014 
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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. 

 

 

 


