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Zespó³ Smith-Magenisa  zaburzenia psychoneurologiczne*
The Smith-Magenis syndrome  neurological and neuropsychiatric abnormalities
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STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono najwa¿niejsze dane na temat fenotypu i objawów psychoneurologicznych zespo³u Smith-Magenisa.
Pogl¹dy. Zespó³ Smith-Magenisa (SMS) jest to z³o¿ona jednostka chorobowa o pod³o¿u genetycznym. Najczêciej jest on spowodowany
delecj¹ fragmentu chromosomu 17 (p11.2), rzadziej mutacjami genu RAI1 zlokalizowanego w tym fragmencie. Czêstoæ wystêpowania
zespo³u wynosi co najmniej 1:25000 urodzeñ. Osoby z SMS wyró¿niaj¹ siê charakterystycznymi cechami dysmorfii twarzy, zniekszta³ceniami
d³oni i stóp, niskim i chrapliwym g³osem, upoledzeniem umys³owym oraz zaburzeniami psychoneurologicznymi. W zespole tym czêsto
wystêpuj¹ schorzenia okulistyczne, laryngologiczne, wrodzone wady serca i uk³adu moczowego. W obrazie klinicznym zespo³u SmithMagenisa najbardziej charakterystyczne s¹ samookaleczenia (w tym g³ównie zrywanie paznokci palców d³oni i stóp, oraz wk³adanie cia³
obcych do jam cia³a) i dwa zachowania stereotypowe: samoprzytulanie i tzw. zachowanie lick and flip (szybkie przerzucanie stron ksi¹¿ki
lub czasopisma, bez zainteresowania treci¹, po³¹czone ze linieniem palca). Ponadto, pacjenci z SMS cierpi¹ na d³ugotrwa³e zaburzenia
snu, u pod³o¿a których czêciowo le¿y nieprawid³owy oko³odobowy rytm melatoniny z wysokimi poziomami hormonu w dzieñ, a niskimi
w nocy. Diagnoza SMS jest trudna i najczêciej stawiana póno, kiedy pojawi¹ siê charakterystyczne dla zespo³u zmiany w wygl¹dzie
zewnêtrznym oraz zmiany zachowania. Zespó³ Smith-Magenisa mo¿e byæ mylony z zespo³ami o pod³o¿u genetycznym (Downa, DiGeorga,
Prader-Williego, Williama, kruchego chromosomu X), autyzmem lub zespo³em deficytu uwagi z nadmiern¹ aktywnoci¹ ruchow¹ (ADHD).
SUMMARY
Objective. Major findings concerning the phenotype and psychoneurological symptoms of the Smith-Magenis syndrome (SMS) are
presented.
Review. The Smith-Magenis syndrome (SMS) is a complex neurobehavioral, contiguous gene syndrome ascribed to interstitial microdeletion
of chromosome 17, band p11.2, or  rarely  to mutations of RAI1 gene located in this region. The estimated frequency of SMS is 1 in 25000,
but this may be an underestimate. The syndrome is characterized by distinctive facial features, hoarse, nasal voice, short hands and feet with
brachydactyly, developmental retardation, cognitive impairment, behavioural and neurological abnormalities (including, among others,
inattention, hyperactivity, impulsivity, aggression). Hearing loss, ocular problems, congenital heart and urinary tract defects are also
reported. Self-injurious behaviours, including inserting foreign objects into body orifices (polyemoilokomania) and yanking finger nails and/
or toenails (onchyotillomania), as well as two stereotypic behaviours, self-hugging and the so-called lick and flip behaviour, (i.e. hand
licking and page flipping with no attention to the text) are thought to be specific to SMS. Patients with SMS also suffer from long-term sleep
disturbances associated with inverted circadian melatonin rhythm (with high hormone levels during the day and low at night). Diagnosis
of SMS is difficult and often delayed until the characteristic physical and behavioural phenotypes become evident. The Smith-Magenis
syndrome may be misdiagnosed with other contiguous gene syndromes (Downs syndrome, DiGeorge syndrome, Williams syndrome, PraderWilli syndrome, fragile X chromosome syndrome), autism, or attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD).
S³owa kluczowe: zespó³ Smith-Magenisa / upoledzenie umys³owe / zaburzenia psychoneurologiczne / sen / melatonina
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Zespó³ Smith-Magenisa (Smith-Magenis syndrome; SMS)
to opisana po raz pierwszy w 1982 r. [1] z³o¿ona jednostka
chorobowa o pod³o¿u genetycznym. SMS charakteryzuje
siê dysmorfi¹ twarzy, zaburzeniami zachowania, opónieniem rozwoju fizycznego oraz upoledzeniem umys³owym
o zró¿nicowanym stopniu nasilenia [2, 3, 4, 5, 6]. Czêstoæ
wystêpowania SMS pierwotnie oszacowano na 1 : 25000
urodzeñ, ale obecnie uwa¿a siê, ¿e jest to wartoæ zani¿ona
i czêstoæ ta mo¿e wynosiæ nawet 1:15000 [5, 6, 7]. Wiêkszoæ przypadków SMS zdiagnozowano w okresie ostatnich
dziesiêciu lat dziêki udoskonaleniu technik cytogenetycznych. Zespó³ Smith-Magenisa stwierdzono u przedstawicieli

wszystkich ras, w równym stopniu wystêpuje on u obu p³ci.
Wiêkszoæ opisanych dotychczas przypadków SMS dotyczy nowych zaburzeñ genetycznych, nieodziedziczonych
po rodzicach [5, 6, 8].
POD£O¯E GENETYCZNE
ZESPO£U SMITH-MAGENISA
SMS nale¿y do tzw. zespo³ów przyleg³ego genu (contiguous gene syndrome; CGS)  grupy chorób zwi¹zanych
z aberracjami chromosomalnymi. Ka¿dy z opisanych do tej
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pory CGS charakteryzuje siê z³o¿onym, specyficznym fenotypem, w którym niejednokrotnie istotn¹ czêæ stanowi¹
zaburzenia zachowania [9]. U pod³o¿a zespo³u SmithMagenisa najczêciej le¿y mikrodelecja fragmentu chromosomu 17 w obrêbie pr¹¿ka p11.2 [7, 8, 10, 11]; u nielicznych pacjentów wykryto duplikacjê fragmentu genu 17
[dupl (1)(p11.2p11.2)] [12]. Region 17p11.2 jest zaliczany
do tych obszarów ludzkiego genomu, w których wystêpuj¹
miejsca niestabilne uczestnicz¹ce w procesie crossing-over
i rekombinacji chromatyd w trakcie mejozy; miejsca te s¹
szczególnie podatne na delecje fragmentu chromosomu [11,
13]. U wiêkszoci pacjentów z zespo³em Smith-Magenisa
stwierdzono delecjê fragmentu po³o¿onego pomiêdzy markerami mikrosatelitarnymi D17S959 i D17S1857 o wielkoci ok. 45 Mb (10% chromosomu 17), co mo¿e odpowiadaæ liczbie ok. 80100 genów [3, 7, 8, 10, 11]. Wewn¹trz
tego regionu delecyjnego stwierdzono obecnoæ trzech
kopii niskorepetytywnej sekwencji SMS-REP (SMS-REPP,
SMS-REPM i SMS-REPD), o rozmiarach 176256 kb.
Przypuszcza siê, ¿e za mechanizm genomowy delecji odpowiada homologiczna rekombinacja oraz nierównowa¿ny
crossing-over pomiêdzy flankuj¹cymi SEM-REP [11, 14].
Najmniejsza delecja daj¹ca pe³noobjawowy SMS  to przypuszczalnie fragment 1,52 Mb [11, 15]. S¹dzi siê, ¿e du¿e
zró¿nicowanie w obrazie klinicznym SMS wi¹¿e siê z wielkoci¹ utraconego fragmentu DNA [16]. Poniewa¿ delecja
fragmentu chromosomu mniejszego ni¿ 2 Mb mo¿e nie
zostaæ wykryta w rutynowym badaniu cytogenetycznym,
zaleca siê stosowanie w diagnostyce bardziej czu³ych metod analitycznych, g³ównie fluorescencyjnej hybrydyzacji
in situ (FISH) [5, 6, 17, 18, 19]. Wiêkszoæ genów wystêpuj¹cych w pr¹¿ku 17p.11.2. pozostaje dotychczas niezidentyfikowana [11, 14]. Nie wiemy zatem jakie geny s¹ odpo-

wiedzialne za objawy zespo³u Smith-Magenisa. W oparciu
o wyniki dotychczasowych badañ przypuszcza siê, ¿e za
czêæ objawów zespo³u SMS odpowiada gen RAI1 (Retinoic
Acid Induced 1), którego ekspresja w mózgu jest ograniczona do neuronów i znajduje siê pod kontrol¹ kwasu retinojowego [17, 18, 20, 21, 22, 23]. U osób z SMS, u których
nie stwierdzono delecji 17p11.2, wykryto mutacje genu
RAI1, g³ównie w obrêbie eksonu 3 [21, 22]. Sugeruje siê
ponadto udzia³ w patogenezie SMS delecji genów FLI1,
LLGL1, DRG2, RASD1 i NT5M (tabl. 1) [5, 11].
Z uwagi na to, ¿e region 3234 cM chromosomu 11
myszy posiada wiele homologii z regionem p11.2 chromosomu 17 cz³owieka [11], w badaniach nad molekularnymi podstawami zespo³u SMS wykorzystuje siê zmodyfikowane genetycznie myszy: z delecj¹ ca³ego fragmentu
3234 cM o wielkoci ok. 2 Mb (myszy Df(11)17/ + ),
z delecj¹ mniejszych (590595 kb) fragmentów regionu
3234 cM (myszy Df(11)171, Df(11)172, Df(11)173)
oraz z duplikacj¹ fragmentu 3234 cM (myszy Dp(11)17)
[24, 25, 26]. Myszy z delecjami wyró¿nia³y siê oty³oci¹
oraz charakterystycznymi deformacjami w budowie g³owy.
W porównaniu z myszami nie zmutowanymi mia³y znacznie krótsze i zaokr¹glone pyszczki oraz mniejszy odstêp
miêdzy oczami [24, 26]. U myszy Df(11)17/+ wystêpowa³y
drgawki, wykazywa³y one zmniejszon¹ aktywnoæ poznawcz¹ i ruchow¹ oraz zaburzenia oko³odobowego rytmu
aktywnoci lokomotorycznej. Z kolei myszy Dp(11)17
cechowa³a nadmierna aktywnoæ ruchowa [25]. Tak¿e
myszy heterozygotyczne z nieaktywnym genem RAI1 mia³y deformacje czaszki i krêgos³upa, oraz by³y mniejsze
i oty³e w porównaniu z myszami dzikimi. Homozygoty
RAI1(/) w wiêkszoci ginê³y we wczesnym etapie rozwoju embrionalnego [27].

Tablica 1. Geny, których mikrodelecja mo¿e le¿eæ u podstaw objawów zespo³u Smith-Magenisa [wg 5, 11]
Gen

Ekspresja tkankowa

Funkcja bia³ka

FLI1 (ang. Flightless 1)

G³ównie miênie szkieletowe

Bia³ko wi¹¿¹ce siê do filamentów aktyny.
Regulacja wczesnego rozwoju embrionalnego, regulacja organizacji
i funkcji cytoszkieletu komórkowego, koaktywator receptorów
j¹drowych

LLGL1  ludzki homolog Lgl
(ang. Lethal giant larvae)
 genu muszki owocowej,
który hamuje proces proliferacji

Wielotkankowa.
Wysoki stopieñ ekspresji w mózgu
i j¹drach

Bia³ko cytoszkieletu komórkowego.
Kontrola proliferacji, kontrola (supresja) procesów nowotworzenia

DRG2 (ang. developmentally
Wielotkankowa.
regulated GTP  binding protein) Wysoki stopieñ ekspresji
w miêniach szkieletowych,
sercu i nerkach

Zale¿ne od rozwoju bia³ko wi¹¿¹ce GTP.
Regulacja wzrostu komórki, prawdopodobnie kontrola ekspresji
genów, które dzia³aj¹ przeciwapoptotycznie; transdukcja sygna³u
komórkowego

RAI1
(ang. Retinoic Acid Induced 1)

Wysoki stopieñ ekspresji w mózgu

Bia³ko, którego ekspresja jest indukowana przez kwas retinojowy.
Ró¿nicowanie neuronalne

RASD1

Wielotkankowa.
G³ównie serce, ponadto wysoki
stopieñ w p³ucach, w¹trobie,
trzustce, nerkach i mózgu

Ma³ocz¹steczkowe bia³ko wi¹¿¹ce GTP o wysokim stopniu homologii
z Ras, którego ekspresja jest stymulowana przez glikokortykosteroidy,
tzw. bia³ko DexRas1. Uczestniczy w zmianach morfologicznych
komórki, procesach proliferacji i ró¿nicowania, transdukcji sygna³u
komórkowego, interakcjach komórka-macierz pozakomórkowa

NT5M

G³ównie mózg, serce, miênie

Mitochondrialna 5-nukleotydaza.
Katalizuje usuniêcie grup 5- oraz 2(3)-fosforanowych z deoksyrybonukleotydów  tymidylowego i deoksyurydylowego.
Replikacja mitochondrialnego DNA
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OBJAWY ZESPO£U SMITH-MAGENISA
Dysmorfia twarzy i wady rozwojowe
Dzieci, u których póniej rozpoznano SMS, w okresie
¿ycia prenatalnego wykazywa³y zmniejszon¹ ruchliwoæ,
urodzi³y siê w wiêkszoci o czasie, a ich waga pourodzeniowa, d³ugoæ cia³a i obwód g³owy zasadniczo nie odbiega³y od normy [5, 6]. Dysmorfia twarzy jest jedn¹ z bardzo
charakterystycznych cech zespo³u Smith-Magenisa. U chorych w okresie niemowlêcym pojawiaj¹ siê delikatne zmiany
w budowie twarzoczaszki  niedorozwój rodkowej czêci
twarzy, krótki i zadarty do góry nos, ma³a ¿uchwa. Ze
wzglêdu na szerok¹ twarz i wystaj¹ce zaczerwienione policzki niejednokrotnie mówi siê o tych dzieciach, ¿e maj¹
twarz Cherubina. Wraz z wiekiem zmiany w obrêbie twarzoczaszki rozwijaj¹ siê i pog³êbiaj¹. Pojawia siê krótkog³owie, twarz staje siê szeroka i kwadratowa, niedorozwój
¿uchwy przeradza siê w jej rozrost, który przy normalnym
rozwoju szczêki górnej prowadzi do wysuniêcia ¿uchwy do
przodu; dochodzi do sp³aszczenia rodkowej czêci twarzy.
Szerokie usta z opuszczonymi do do³u k¹cikami s¹ czêsto
otwarte, z wysuniêtym jêzykiem. Kszta³t wargi górnej opisuje siê mianem ³uku Kupidyna, jej rodkowa czêæ z wiekiem ulega znacznemu pogrubieniu i uwypukleniu, a rynienka wargowa zostaje uniesiona do góry. G³êboko osadzone
oczy ze zmarszczkami nak¹tnymi s¹ po³o¿one blisko siebie,
a gêste brwi czêsto zroniête. Czo³o wysokie, nos krótki
z szerokim grzbietem i koñcem. Kszta³t nosa osób doros³ych niejednokrotnie jest opisywany jako przypominaj¹cy
skoczniê narciarsk¹ [2, 3, 5, 6, 28].
Dziecko z SMS ma k³opoty ze ssaniem i po³ykaniem,
z trudem przestawia siê z pokarmu p³ynnego na sta³y, co
prowadzi do mniejszego ni¿ u rówieników przybierania na
wadze oraz opónionego wzrostu. Charakterystyczne jest
te¿ zmniejszenie napiêcia miêni jêzyka i jego ma³a ruchliwoæ, zarzucanie ¿o³¹dkowo-prze³ykowe oraz niewykszta³cenie siê zêbów przedtrzonowych [2, 3, 5, 6]. W okresie
niemowlêcym u wiêkszoci dzieci stwierdza siê zmniejszone napiêcie miêniowe (hipotoniê), któremu towarzyszy
os³abienie odruchów (hiporefleksja), oraz zmniejszon¹
¿ywotnoæ [5, 6, 28]. Objawy te s¹ zbli¿one do objawów
wystêpuj¹cych u niemowl¹t z zespo³em Downa. Osoby
z SMS s¹ ni¿sze od rówieników, przy czym ró¿nice we
wzrocie s¹ szczególnie du¿e w okresie wczesnego dzieciñstwa [2, 3, 6]. Podejrzewa siê, ¿e niski wzrost mo¿e byæ
czêciowo spowodowany zaburzeniami w sekrecji/funkcji
hormonu wzrostu [29]. U ok. 60% pacjentów wystêpuje
skolioza pog³êbiaj¹ca siê wraz z wiekiem. £agodna postaæ
skoliozy jest ju¿ widoczna w wieku 4 lat, a skrzywienie
krêgos³upa najczêciej dotyczy rodkowego odcinka piersiowego [2, 3, 6, 30]. D³onie i stopy s¹ ma³e, szerokie,
z charakterystycznie krótkimi palcami [2, 3, 6, 31, 32].
W okresie dzieciñstwa pojawiaj¹ siê zaburzenia okulistyczne  deformacje têczówki (które mog¹ pog³êbiaæ siê
wraz z wiekiem), zez zbie¿ny lub rozbie¿ny, krótkowzrocznoæ, ma³a rogówka, opadanie powieki [33, 34]. Dla tego
okresu rozwoju charakterystyczne s¹ tak¿e problemy otolaryngologiczne w postaci czêstych, wystêpuj¹cych co najmniej trzy razy w roku, zapaleñ ucha rodkowego, które
zwiêkszaj¹ ryzyko utraty s³uchu (u 2/3 pacjentów z SMS
stwierdzono czêciow¹ lub ca³kowit¹ g³uchotê) oraz nawra-
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caj¹cych zapaleñ zatok, które wymagaj¹ leczenia antybiotykami. Opisano ponadto liczne nieprawid³owoci w budowie krtani (polipy, guzki, obrzêki, czêciowy parali¿ strun
g³osowych), deformacje podniebienia, czêsto otwarte usta
z wysuniêtym jêzykiem, oraz nadmierne linienie siê [2, 3,
5, 6, 35]. Osoby z SMS wyró¿niaj¹ siê chrapliwym, nosowym g³osem [2, 3, 5, 6].
Zaburzenia psychoneurologiczne
Ju¿ we wczesnym okresie dzieciñstwa zauwa¿a siê wyrane opónienie w rozwoju umys³owym. Wiêkszoæ dzieci
i osób doros³ych z SMS wykazuje umiarkowane lub znaczne upoledzenie umys³owe (iloraz inteligencji czêsto nie
przekracza 50), zaburzenia pamiêci operacyjnej, pamiêci
krótkotrwa³ej oraz koncentracji, trudnoci w uczeniu siê,
opónienie w nabywaniu zdolnoci manualnych. Chore
dziecko zaczyna siadaæ i chodziæ znacznie póniej ni¿ jego
rówienicy [2, 3, 4, 5, 6, 36, 37, 38, 39]. Mowa rozwija siê
póno, co czêciowo mo¿e wynikaæ ze zmian w anatomicznej budowie ust, nosogardzieli i krtani. Przy wczesnym
wprowadzeniu programów u³atwiaj¹cych komunikowanie
siê z otoczeniem, w tym nauki jêzyka migowego, dziecko
z regu³y zaczyna pos³ugiwaæ siê mow¹ w wieku szkolnym,
aczkolwiek problemy z artykulacj¹ pozostaj¹ [5, 6]. Osoby
z SMS wyró¿niaj¹ siê natomiast bardzo dobr¹ pamiêci¹
nazw, miejsc i zdarzeñ [6].
Ponad po³owa pacjentów z SMS wykazuje objawy
zwi¹zane z obwodow¹ neuropati¹  zmniejszenie wra¿liwoci na ból i temperaturê (co w znacznym stopniu t³umaczy wysok¹ czêstoæ samookaleczeñ), a tak¿e os³abienie lub
zniesienie odruchów g³êbokich [3, 5, 6]. Zmiany w zachowaniu pojawiaj¹ siê wczenie (ju¿ w wieku 18 miesiêcy
mo¿e wyst¹piæ uderzanie g³ow¹ w cianê lub meble) i nasilaj¹ siê wraz z wiekiem. Zaburzenia behawioralne, które
stanowi¹ g³ówny problem dla rodzin i opiekunów osób
z SMS, s¹ rozleg³e i ró¿norodne. Do objawów charakterystycznych dla zespo³u Smith-Magenisa, które wystêpuj¹
u ok. 95% pacjentów i pozwalaj¹ na odró¿nienie SMS od
innych zespo³ów genetycznych przebiegaj¹cych z upoledzeniem umys³owym, nale¿¹ [5, 6, 37, 40, 41, 42]:
1. Samookaleczenia  uderzanie g³ow¹ o cianê, drzwi,
meble, uderzanie siê w g³owê ró¿nymi przedmiotami,
dawanie sobie klapsów, gryzienie d³oni i przegubów,
drapanie i rozdrapywanie skóry oraz ran, wyrywanie
w³osów, obgryzanie paznokci. Zrywanie paznokci palców
d³oni i stóp oraz wk³adanie cia³ obcych do jam cia³a (tj.
uszu, nosa, ust, odbytnicy, pochwy) wystêpuje u 2530%
chorych i jest uwa¿ane za specyficzne dla SMS. S¹dzi
siê, ¿e obserwowane rozszerzanie repertuaru zachowañ
samookaleczaj¹cych wraz z wiekiem mo¿e odzwierciedlaæ rozwojowe zmiany w ekspresji genów [5].
2. Dwa zachowania stereotypowe. Pierwsze z nich, okrelane mianem samoprzytulania, polega na obejmowaniu
siê ramionami b¹d ciskaniu d³oni (ze splecionymi palcami) po³o¿onych na wysokoci klatki piersiowej lub
pod podbródkiem. Zachowanie to jest szczególnie nasilone w sytuacji stresu lub pobudzenia dziecka. Drugie
specyficzne dla SMS zachowanie stereotypowe to tzw.
zachowanie lick and flip  szybkie przerzucanie stron
ksi¹¿ki lub czasopisma, bez zainteresowania treci¹, po³¹czone ze linieniem palca.
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Inne, czêsto wystêpuj¹ce zmiany zachowania obejmuj¹:
nadmiern¹ aktywnoæ ruchow¹ po³¹czon¹ z trudnociami
w koncentracji, impulsywnoæ, zachowania maj¹ce na celu
zwrócenie na siebie uwagi (szczególnie osób doros³ych),
wybuchy i napady z³oci, nag³e zmiany nastroju, roztargnienie, niepos³uszeñstwo, agresywnoæ, nag³e zgiêcie i pochylenie do przodu po³owy cia³a w czasie pobudzenia, k³opoty
w opanowaniu zasad higieny (w tym d³ugo utrzymuj¹ce siê
moczenie nocne), a tak¿e zachowania stereotypowe w postaci wk³adania i trzymania d³oni w ustach, zgrzytania zêbami,
ko³ysania cia³a, czy obracania przedmiotów [5, 6, 37, 39, 41,
43]. U ponad po³owy pacjentów w zapisie EEG stwierdzono
nieprawid³owe wy³adowania o charakterze epileptycznym,
a u czêci z nich wystêpowa³y napady padaczkowe [44].
Chorzy z SMS cierpi¹ na d³ugotrwa³e zaburzenia snu
w postaci fragmentacji snu, skrócenia fazy REM, czêstych
i d³ugo trwaj¹cych wybudzeñ w nocy, wczesnego zasypania oraz wczesnego wybudzania siê (przed godz. 56 rano),
nadmiernej sennoci w ci¹gu dnia z du¿¹ liczb¹ drzemek,
napadami krótkotrwa³ego snu w godzinach popo³udniowych i wieczornych [45, 46]. Przypuszcza siê, ¿e czêæ zaburzeñ behawioralnych (w tym przede wszystkim nadmierna pobudliwoæ i deficyt uwagi) mo¿e wynikaæ z walki
pacjenta z narastaj¹c¹ w ci¹gu dnia sennoci¹. Rodzice
z regu³y nie zauwa¿aj¹ zaburzeñ snu przed ukoñczeniem
przez dziecko 1218 miesiêcy i niejednokrotnie okrelaj¹
je jako pogodne niemowlê, które dobrze pi i rzadko p³acze
[47]. Badania aktygraficzne wskazuj¹ jednak, ¿e zaburzenia obrazu snu pojawiaj¹ siê ju¿ w dziewi¹tym miesi¹cu
¿ycia i pog³êbiaj¹ siê stopniowo wraz z wiekiem [6, 47].
Zaburzenia te s¹ czêciowo wynikiem nieprawid³owego
dobowego rytmu melatoniny [46, 48, 49].
Stopieñ upoledzenia umys³owego w po³¹czeniu z ciê¿kimi zaburzeniami zachowania sprawiaj¹, ¿e zarówno dzieci,
jak i osoby doros³e z zespo³em Smith-Magenisa wymagaj¹
sta³ej opieki [5, 6].
Zaburzenia rytmu melatoniny u pacjentów z SMS
W organizmie cz³owieka g³ównym ród³em melatoniny
kr¹¿¹cej we krwi i p³ynach ustrojowych jest szyszynka.
W ci¹gu doby natê¿enie biosyntezy melatoniny w szyszynce
ulega rytmicznym zmianom o charakterze rytmu oko³odobowego. Jest on wytwarzany przez wewnêtrzny zegar
biologiczny (znajduj¹cy siê w j¹drach nadskrzy¿owaniowych przedniej czêci podwzgórza) i zsynchronizowany
z cyklicznie zmieniaj¹cymi siê w ci¹gu doby warunkami
owietlenia. Synteza melatoniny jest wysoka w nocy i niska w ci¹gu dnia [50, 51, 52]. Pomimo znacznych ró¿nic
osobniczych, u cz³owieka maksymalny poziom melatoniny
w osoczu wystêpuje najczêciej w rodku nocy, pomiêdzy
godzin¹ drug¹ a czwart¹ [50]. Pacjenci z SMS wyró¿niaj¹
siê tzw. odwróconym rytmem melatoniny  poziomy tego
hormonu w osoczu i linie (lub stê¿enia w moczu 6-suftatoksymelatoniny  g³ównego metabolitu melatoniny) s¹ bowiem niskie w nocy, zaczynaj¹ wzrastaæ rano uzyskuj¹c
najwy¿sze wartoci w godzinach po³udniowych, po czym
obni¿aj¹ siê [46, 48, 53]. Uwa¿a siê, ¿e odwrócony rytm
melatoniny odpowiada, przynajmniej czêciowo, za zaburzenia snu wystêpuj¹ce w zespole Smith-Magenisa. Podwy¿szone poziomy melatoniny, dzia³aj¹cego pronasennie
hormonu uwa¿anego za biochemiczny analog ciemnoci
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[50, 52], koreluj¹ z okresami wzmo¿onej sennoci w ci¹gu
dnia, natomiast jej brak  z p³ytkim, fragmentarycznym
snem w nocy [46, 48, 53]. Powy¿sze obserwacje stanowi³y
punkt wyjcia do prób farmakologicznego leczenia zaburzeñ snu u dzieci z SMS. Zastosowanie rano acebutololu
(antagonisty receptorów $1-adrenergicznych, których pobudzenie uruchamia kaskadê procesów biochemicznych prowadz¹cych do syntezy melatoniny w szyszynce) w po³¹czeniu z melatonin¹ podawan¹ wieczorem o godz. 2000
pozwoli³o na czêciowe odtworzenie prawid³owego rytmu
melatoniny. Da³o to wyran¹ poprawê snu: czas zasypiania
i budzenia siê dzieci uleg³ opónieniu o ok. 1 godzinê, iloæ
wybudzeñ w nocy oraz uczucie sennoci i napady snu
w ci¹gu dnia znacznie zmniejszy³y siê, poprawi³ siê zapis
EEG, zwiêkszy³a siê koncentracja w ci¹gu dnia [53, 54].
Inne zmiany/zaburzenia
U osób z SMS opisano tak¿e szereg wad rozwojowych
ró¿nych uk³adów. U ok. 37% chorych wykryto wady rozwojowe serca, w tym wady przegród przedsionków i komór, zwê¿enie lewego ujcia ¿ylnego, zwê¿enie prawego
ujcia ¿ylnego, opadanie zastawki dwudzielnej, tetralogiê
Fallota [5, 6, 55, 56, 57]. U ok. 35% wystêpuj¹ wady rozwojowe uk³adu moczowego, w tym podwójny moczowód,
niewykszta³cenie siê jednej nerki, odwrócenie nerek [5, 6,
58]. U ponad po³owy chorych stwierdzono podniesiony poziom cholesterolu i triglicerydów, który oprócz stosowania
odpowiedniej diety wymaga³ leczenia farmakologicznego
[6, 59]. Inne czêsto wystêpuj¹ce zaburzenia to: niedoczynnoæ gruczo³u tarczowego (29%), niski poziom immunoglobulin, os³abienie funkcji uk³adu immunologicznego
(23%) oraz odklejenie siatkówki [3, 5, 6, 15, 33].
DIAGNOSTYKA RÓ¯NICOWA
SMS czêsto jest mylony z innymi zespo³ami o pod³o¿u
genetycznym, w których tak¿e obserwuje siê opónienie rozwoju, hipotoniê w okresie niemowlêcym, dysmorfiê twarzy
i szerok¹ gamê zmian zachowania: Di Georgea (delecja
22q11.2), Prader-Williego, Williamsa, Downa, czy zespo³em kruchego chromosomu X [5, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67]. Ró¿nicowanie diagnostyczne opiera siê na analizie
kariotypu b¹d fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH).
U noworodków ze wzglêdu na hipotoniê i wygl¹d twarzy
(krótkog³owie, sp³aszczenie rodkowej czêci twarzy, skone uniesienie do góry powiek, krótki i szeroki nos, zmiany
w têczówce  plamki Wolffin-Kruckmanna w SMS podobne
do plamek Brushfielda w zespole Downa) SMS jest najczêciej mylony z zespo³em Downa [5, 6, 28, 63, 64]. Ponadto,
ze wzglêdu na opónienie rozwoju mowy, zachowania stereotypowe i zaburzenia behawioralne wielu dzieciom z SMS
s¹ mylnie stawiane diagnozy autyzmu, czy zespo³u deficytu
uwagi z nadmiern¹ aktywnoci¹ (ADHD) [5, 6, 68, 69].
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