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:: Zespół Bowena i Conradiego 
 

 

Orpha number: ORPHA1270 

 

STRESZCZENIE 

*Definicja choroby:  

Zespół Bowena i Conradiego (BCS) jest śmiertelnym zaburzeniem autosomalnym recesywnym 

biogenezy rybosomów, które charakteryzuje się ciężkimi prenatalnymi i poporodowymi 

opóźnieniami wzrostu, makrocefalią, charakterystycznym wyglądem twarzy, skrajnym 

opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, przykurczem bioder i kolan oraz łukowato wygiętymi 

stopami. 

 

*Epidemiologia: 

Częstość występowania szacuje się na 1 na 355 żywych urodzeń w populacji huteryckiej, 

żyjącej w małych koloniach farmerskich w Prerii Kanadyjskiej i Wielkich Równinach Ameryki 

Północne, a częstość występowania nosicieli wynosi aż 1/10. Poza tą ludnością BCS jest bardzo 

rzadką chorobą i do tej pory została opisana tylko u 9 pacjentów na całym świecie, z których 

żaden nie miał potwierdzonej mutacji w EMG1. 

 

*Opis kliniczny: 

Prenatalnie zespół Bowena i Conradiego charakteryzuje się wewnątrzmacicznym opóźnieniem 

wzrostu i często położeniem miednicowym płodu. Pacjenci z BCS nie rozwijają się prawidłowo, 

występują poważne problemy z ich żywieniem i rzadko żyją dłużej niż do okresu niemowlęctwa. 

Charakterystyczne wady rozwojowe twarzoczaszki to makrocefalia w momencie narodzin,  

mikrognacja oraz wydatny nos z wyraźnym brakiem gładzizny. Pacjenci z BCS mają poważne 

opóźnienia psychoruchowe, sztywność stawów, kamptodaktylię lub klinodaktylię małego palca i 

łukowato wygięte stopy. Często obecne są przykurcze zgięciowe palców, bioder i kolan. 

Rzadziej obserwowane cechy zespołu Bowena i Conradiego to wnętrostwo, drgawki, rozszczep 

wargi i(lub) podniebienia, wrodzone wady serca, spodziectwo, malformacje nerek, mózgu i inne.  

 

Etiologia:  
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W populacji huteryckiej zespół Bowena i Conradiego jest nadmiernie reprezentowany wtórnie do 

efektu założyciela i to z powodu mutacji zmiany sensu w genie EMG1, zlokalizowanym na 

chromosomie 12p13.3, co prowadzi do zaburzeń w biosyntezie rybosomu. 

 

Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie stawiane jest zwykle po urodzeniu na podstawie objawów klinicznych a następnie 

może być potwierdzone badaniem genetycznym. Podejrzenie rozpoznanie można najpierw 

wysunąć w prenatalnym USG, jednak wyniki (szczególnie w wypadku dziecka z populacji innej 

niż huterycka) są niespecyficzne i najprawdopodobniej nie będą sugerowały BCS. W wypadku 

płodu pochodzenia huteryckiego, nawet przy negatywnym wywiadzie rodzinnym,  ustalenia takie 

jak makrocefalia, przykurcze czy łukowate wygięcie stóp znacząco sugerują BCS. 

 

*Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje trisomię 18, zespół Cockayne'a oraz sekwencję akinezji płodu 

(zob. te hasła). Inne choroby z makrocefalią i poważnym opóźnieniem wzrostu i rozwoju, takie 

jak zaburzenia związane z łamliwością chromosomów, zaburzenia naprawy DNA, pierwotną 

karłowatość makrocefliczną, mogą też przypominać tę chorobę niektóre postacie wrodzonych 

zaburzeń glikozylacji białek. 

 

Badania prenatalne: 

W wypadku pozytywnego wywiadu rodzinnego dostępna jest diagnostyka prenatalna, można 

przeprowadzić amniopunkcję lub biopsję kosmówki i analizę cytogenetyczną. Ukierunkowana 

analiza mutacji wśród Huterytów dostępna jest w okresie prenatalnym (choć rzadko 

realizowana), a w niektórych przypadkach test na nosicielstwo obojga huteryckich rodziców 

może ułatwić postawienie rozpoznania w okresie prenatalnym. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

BCS przekazywana jest w sposób autosomalny recesywny. Wraz z odkryciem mutacji 

wywołującej ten zespół wśród populacji huteryckiej, dostępne jest badanie na nosicielstwo. 

 

*Postępowanie i leczenie: 

Leczenie jest jedynie objawowe. Karmienie jest bardzo utrudnione i większość niemowląt musi 

być karmiona przez sondę dożołądkową. Nie ma obecnie skutecznej terapii. Historia naturalna 

jest podobna do zespołów aneuploidii, takich jak trisomia 18, zatem należy rozważać opiekę 

paliatywną.  
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*Rokowanie: 

Rokowanie jest bardzo złe. Większość dzieci umiera w ciągu pierwszych 2 lat życia (od 1 dnia 

do 9 lat). Ci, którzy przeżyli ponad rok wykazują skrajne opóźnienie wzrastania. 
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Akualizacja: czerwiec 2013 
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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. 

 

 

 


