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:: Zespół ustno-twarzowo-palcowy typu 1 

ORPHA:2750 

 

Definicja choroby: 

Zespół ustno-twarzowo-palcowy tyu 1 (oral-facial-digital syndrome type 1 – OFD1) to rzadkie zaburzenie 

neurorozwojowe z grupy rzęskopatii, kóre jest śmiertelne dla mężczyzn i charakteryzuje się różnorodnymi 

wadami, do których należą malformacje twarzoczaszki i palców, ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i 

narządów trzewnych (nerek, trzustki i jajników) u kobiet. 

 

Epidemiologia: 

Roczna częstość występowania szacowana jest na 1/250 000 do 1/50 000 żywych urodzeń. Prawie  

wszyscy chorzy to kobiety. Opisano wyjątkowe przypadki choroby u mężczyzn. 

 

Obraz kliniczny: 

W prawie wszystkich przypadkach OFD1 dochodzi do prenatalnej śmierci płodów płci męskiej. U 

pacjentek występuje dużego stopnia zmienność fenotypowa od mnogich, ciężkich wad z udziałem 

narządów trzewnych do jedynie torbieli nerek lub cech dysmorficznych. Do objawów należą wady jamy 

ustnej u ponad 95% pacjentów (język płatowaty, harmatoma lub tłuszczaki języka, ankyloglosja, 

rozszczep podniebienia lub wysokie, łukowate podniebienie,  dodatkowe wędzidełko dziąsłowe, brakujące 

(hipodoncja) lub nadliczbowe zęby, dysplazja szkliwa i nieprawidłowy zgryz), nieprawidłowości 

twarzoczaszki u około  87% włącznie z dysmorfią twarzy (hiperteloryzm lub telekantus, niedorozwój 

skrzydełek  nosa, pośrodkowy lub pozorny rozszczep górnej wargi, małożuchwie, skośnodolnie ustawione 

szpary powiekowe), nieprawidłowe włosy/łysienie, prosaki twarzy, wady palców u około 88% 

(brachydaktylia, syndaktylia, klinodaktylia 5 palca, zdwojenie palucha/szeroki kciuk, polidaktylia 

przedosiowa lub zaosiowa), zmiany w CUN u około 50%  pacjentów  obejmujące nieprawidłowości mózgu 

(torbiele wewnątrzmózgowe, agenezja ciała modzelowatego, agenezja móżdżku z lub bez malformacji 

Dandy’ego i Walkera) oraz łagodna do umiarkowanej niepełnosprawność intelektualna. Zajęcie narządów 

trzewnych obejmuje  wielotorbielowatą chorobę nerek (u przynajmniej 50%) oraz torbiele wątroby i 

trzustki. Zaburzenia słuchu opisano u około 6% pacjentów. 

 

 Etiologia: 

OFD1 spowodowany jest mutacjami genu OFD1 (Xp22), który koduje białko zlokalizowane w centrosomie 

i ciałku podstawowym rzęsek pierwotnych, które odgrywają ważną rolę w rozwoju. W części przypadków 

wykazano delecje genomowe. Odnotowano wysoką penetrację, ale ekspresja jest bardzo zmienna. 
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Metody diagnostyczne: 

Rozpoznanie często stawiane jest po urodzeniu na podstawie charakterystycznych wad jamy ustnej, 

twarzy i palców. U innych pacjentów dotkniętych chorobą można postawić podejrzenie rozpoznania w 

późnym dzieciństwie lub wieku dorosłym po wykryciu wielotorbielowatości nerek. Do metod 

diagnostycznych należy bezpośrednie sekwencjonowanie OFD1 oraz ocena dawki genu w przypadkach 

negatywnych w celu identyfikacji rearanżacji genomu, które nie są możliwe do wykrycia w 

sekwencjonowaniu bezpośrednim z powodu obecności allela typu dzikiego. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Rozpoznanie różnicowe obejmuje inne zespoły OFD i zaburzenia (OFD2, 3, 4, 5, 6, 8 i 9) oraz rodzinną 

torbielowatość nerek. Należy także brać pod uwagę zespół Meckela i zespół Joubert. 

 

Diagnostyka prenatalna 

Przeprowadzenie genetycznych badań prenatalnych i przedimplantacyjnych jest zalecane w ciążach 

obarczonych ryzykiem i wymaga identyfikacji mutacji sprawczej w rodzinie. 

 

Poradnictwo genetyczne: 

OFD1 dziedziczony jest w sposób dominujący sprzężony z chromosomem X. Mutacje genu najczęściej 

występują de novo. Około 75% chorych kobiet stanowi pojedynczy przypadek w rodzinie. Zalecane jest 

badanie pod kątem nosicielstwa objętych ryzykiem członków rodziny. 

 

Postępowanie i leczenie 

Leczenie obejmuje operacje chirurgiczne rozszczepu wargi i(lub) podniebienia, guzków języka i 

dodatkowych wędzidełek, usunięcie nadliczbowych zębów, zastosowanie aparatu ortodontycznego do 

korekcji nieprawidłowego zgryzu, operację syndaktylii, a także rutynowe postępowanie w chorobie nerek i 

napadach padaczkowych. 

 

Rokowanie 

Śmierć płodów płci męskiej najczęściej następuje w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży. Rokowanie 

dla chorych kobiet jest zmienne i zależy od towarzyszących wad i(lub) zmian w narządach trzewnych, 

zawansowania objawów, leczenia i przebiegu choroby. 
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This publication is part of the project / joint action ‘677024 / RD-ACTION’ which has received funding from 

the European Union’s Health Programme (2014-2020). 

 

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. 

 

 

 


