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:: Zespół Mohra i Tranebjaerga 
 

 

Orpha number: ORPHA52368 

 

STRESZCZENIE 

Definicja choroby:  

Zespół Mohra i Tranebjaerga (MTS) to choroba neurodegeneracyjna o dziedziczeniu 

recesywnym, sprzężonym z chromosomem X, charakteryzująca się takimi objawami jak: 

pojawiająca się we wczesnym dzieciństwie utrata słuchu, następnie w wieku młodzieńczym 

postępująca dystonia lub ataksja, osłabienia wzroku od wczesnej dorosłości i demencją w 

czwartej dekadzie życia. 

 

Epidemiologia: 

Częstość występowania jest nieznana. Wiadomo o ponad 90 przypadkach (37 rodzinach), lecz 

nie wszystkie przypadki zostały opisane w literaturze medycznej.  

 

Opis kliniczny: 

Początek szybko postępującego czuciowego-nerwowego ubytku słuchu, który jest jedynym 

patognomonicznym objawem, pojawia się we wczesnym dzieciństwie (w 18 miesiącu życia). W 

tym samym czasie mogą wystąpić objawy neuropsychiczne, takie jak zmiany osobowości, 

paranoja oraz łagodny deficyt intelektualny. Od początku okresu dojrzewania obserwuje się 

powolnie postępujące zaburzenie ruchu, wyglądające jak gegenhalten (rozproszony czynny opór 

przy ruchach kończyn), dystonia (głównie uogólniona lub centralna) czy ataksja, czemu 

towarzyszą żywe odruchy ścięgniste, stopotrząs oraz objaw Babińskiego. Od około 20 r.ż. 

zaczyna następować pogorszenie ostrości widzenia, światłowstręt, nabyta ślepota na barwy 

oraz pojawiają się mroczki centralne, co prowadzi do ślepoty w wieku między 30 a 40 r.ż. Powoli 

postępująca demencja, która rozwija się od 40 roku życia. U osób z zespołem delecji przyległych 

genów (CGS) mogą być obserwowane nawracające infekcje. U kobiet nosicielek mogą wystąpić 

łagodne zaburzenia słuchu oraz dystonia ogniskowa. 

 

Etiologia:  

Zespół Mohra i Tranebjaerga jest spowodowany mutacją w genie TIMM8A (zlokalizowanym na 

chromosomie Xq22) lub zespołem delecji przyległych genów na chromosomie Xq22, 
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powodującymi głuchotę i dystonię w wyniku niedoboru biała DDP1 (deafness-dystonia peptide 

1). Jeśli delecja przyległych genów obejmuje gen kinazy tyrozynowej agammaglobulinemii 

Brutona (BTK), obecne są nawracające infekcje wtórne do tej agammaglobulinemii sprzężonej z 

chromosomem X (XLA).  

 

Metody diagnostyczne: 

Występowanie upośledzenia słuchu i nawracających infekcji spowodowanych 

agammaglobulinemią sprzężoną z chromosomem X u pacjentów płci męskiej uzasadnia 

wykonanie sekwencjonowania genu TIMM8A. Stosuje się neuroobrazowanie w celu oceny atrofii 

mózgu. W przypadkach z podejrzeniem zespołu delecji przyległych genów możliwe jest badanie 

pod kątem agammaglobulinemii sprzężonej z chromosomem X. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje zespół MELAS; zespół mnogich delecji w mitochondrialnym 

DNA (postać encefalomiopatyczna z kwasicą metylomalonową); zespół Arts; ataksję rdzeniowo-

móżdżkową typu 3 i 4 sprzężoną z chromosomem X; zespół neuroakanocytoza McLeoda; 

zespół Ushera typu 1 i 2; zespół Wolframa; autosomalną recesywną bezobjawową czuciowo-

ruchową głuchotę typu DFNB; zespół Pendreda oraz inne formy dystonii lub rzadko ataksji 

Friedreicha (zob. te hasła). 

 

Badania prenatalne: 

Można proponować badania prenatalne parom z obciążonym wywiadem lub rodzicom odnośnie 

planowanych ciąż. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

Zespół Mohra i Tranebjaerga dziedziczony jest w sposób recesywny i sprzężony jest z 

chromosomem X. Poradnictwem genetycznym powinny być objęte rodziny z przypadkami 

choroby.  

 

Postępowanie i leczenie: 

Leczenie zespołu Mohra i Tranebjaerga jest objawowe i zmienia się w czasie. Stosuje się 

aparaty słuchowe ze zmiennym powodzeniem. Przy łagodnym ubytku słuchu rozwiązaniem 

może być aparat słuchowy i implanty ślimakowe, jednak w przypadku poważniejszej utraty 

słuchu stosuje się aparaty słuchowe ze wskaźnikami wizualnymi. Postępowanie w dystonii i 

ataksji obejmuje leczenie β-agonistami GABA wraz z reedukacją psychoruchową i fizykoterapią. 
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Inne środki wspomagające to terapia dla osób głuchoniewidomych, z ukierunkowaniem na 

postępujące deficyty sensoryczne, jak dotykowy język migowy. U pacjentów z wtórnymi 

powikłaniami podana dożylnie immunoglobulina może zapobiec infekcji w agammaglobulinemii 

sprzężonej z chromosomem X. Ponadto należy unikać w tej infekcji żywych szczepionek 

wirusowych. W dorosłym życiu należy przeprowadzać regularne badania neurologiczne (ocena 

pod kątem demencji i/lub objawów psychicznych).  

 

Rokowanie: 

Rokowanie jest złe. Połączenie głuchoty i ślepoty poważnie wpływa na komunikację, a 

zaburzenia ruchu prowadzą do coraz bardziej niestabilnego chodu. Oczekiwana długość życia 

jest bardzo zróżnicowana i waha się od śmierci w wieku młodzieńczym (po szybko postępującej 

dystonii) po osoby, które dożywają 60. dekady życia. 

 

Recenzent-ekspert: prof. Lisbeth Tranebjaerg 

Aktualizacja: maj 2013 

Tłumaczenie: październik 2013 

 

 

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. 

 

 

 


