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STRESZCZENIE:    Zespół delecji 5p (5p-, zespół kociego krzyku) jest genetycznie uwarunkowanym zespołem wynikającym z ubytku 
fragmentu krótkiego ramienia chromosomu piątego, po raz pierwszy opisanym przez Lejeune i wsp. w 1963 r. Częstość 
występowania waha się pomiędzy 1:15 000 a 1:50 000 urodzeń. Podejrzenie zespołu monosomii 5p najczęściej zos-
taje wysunięte w pierwszych dniach życia z uwagi na charakterystyczny piskliwy, monotonny płacz przypominający 
miauczenia kota oraz względnie stałe cechy dysmorfii. Innymi objawami występującymi w okresie noworodkowym 
są: niska masa urodzeniowa, obniżone napięcie mięśniowe, bezdechy oraz trudności w karmieniu wynikające z za-
burzonych odruchów ssania i połykania, co może prowadzić do niezadawalających przyrostów masy ciała. Wady 
narządów wewnętrznych, w tym wady krtani, chociaż niezbyt częste, również mogą występować. W późniejszym 
okresie życia cechą dominującą jest niepełnosprawność intelektualna i ruchowa, znacznie opóźniony rozwój mowy 
oraz zaburzenia zachowania. Praca przedstawia przypadek 5-miesięcznej dziewczynki, u której, poza typowymi ce-
chami zespołu monosomii 5p, największym problemem okazały się częste epizody zakrztuszeń oraz stridor. W bada-
niu endoskopowym krtani stwierdzono rozszczep krtani pierwszego stopnia. Badania genetyczne potwierdziły roz-
poznanie zespołu mnonosomii 5p. Prezentowany przypadek pokazuje jak istotne jest rozszerzenie diagnostyki oraz 
skierowanie do genetyka klinicznego dziecka z zaburzeniami laryngologicznymi współistniejącymi z cechami dys-
morfii.

SŁOWA KLUCZOWE:   zespół monosomii 5p, zespół kociego krzyku, stridor, wady krtani, rozszczep krtani

ABSTRACT:   The 5p deletion syndrome (5p-, Cri-du-chat syndrome, CdCS) is a genetic disorder which results from a partial de-
letion of the short arm of chromosome 5. It was first described by Lejeune et al. in 1963. The incidence ranges from 
1:15 000 to 1:50 000 live births. The 5p- is usually diagnosed in the first days of life because of the characteristic mo-
notonous high pitched cat-like cry and relatively constant dysmorphic features. Other symptoms often present in 
the neonatal period include low birth weight, muscle hypotonia, asphyxia and feeding difficulties due to impaired 
suction and swallowing, which may all lead to failure to thrive. Organ malformations, with various larynx abnor-
malities, although not very frequent, can also be present. Symptoms that are prevalent in later life include severe 
motor delay and intellectual disability with significant speech impairment, as well as behavioral problems. The 
case report presents a female infant in her 5th month of life in whom, despite the typical symptoms of 5p-, stridor 
and episodes of choking were the main problems. Laryngotracheal endoscopy revealed the type I laryngeal cleft. 
Genetic analysis confirmed the diagnose of 5p- syndrome. The presented case shows that it is critically important 
to perform further investigation and refer a child with laryngological problems coexisting with dysmorphic fea-
tures to a clinical geneticist.

KEYWORDS:  5p deletion syndrome, 5p minus syndrom, Cri du Chat syndrome, stridor, larynx malformations, laryngeal cleft
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WPROWADZENIE

Zespół delecji 5p, znany również jako zespół kociego krzyku 
(ang. cri du chat syndrome, cat cry syndrome) jest zaburze-
niem genetycznym, które wynika z częściowego ubytku frag-
mentu krótkiego ramienia chromosomu 5. Zespół ten został 
po raz pierwszy opisany przez Lejeune’a i wsp. w 1963 roku 
u trójki niespokrewnionych ze sobą dzieci. Częstość jego 
występowania wynosi od 1:15 000 do 1:50 000 żywych uro-
dzeń, co sprawia, że 5p- (nazwa skrócona zawiera znak „-” 
jako minus, oznaczając delecję) jest jednym  z najczęstszych 
zespołów genów przyległych [6, 9, 10]. Częstość występowa-
nia wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną i pozio-
mem IQ poniżej 50 wynosi około 1/350 [9].

Zespół delecji 5p jest zwykle diagnozowany w pierwszych dniach 
życia ze względu na charakterystyczny, monotonny płacz o wy-
sokiej tonacji głosu, przypominający miauczenie kota (tzw. koci 
krzyk) i stosunkowo stały zestaw cech dysmorficznych (tab. 1). Do 
innych objawów występujących często w okresie noworodkowym 
należą: niska masa urodzeniowa, hipotonia mięśniowa, asfiksja, 
problemy z karmieniem spowodowane zaburzeniami ssania i po-
łykania, co może prowadzić do zaburzeń rozwoju. Obserwowane 
mogą być również wady rozwojowe narządów, chociaż nie wystę-
pują one często (tab. 2) [7, 9, 10, 12]. Ponadto u chorych z zespo-
łem monosomii 5p opisano różnego rodzaju anomalie rozwojowe 
krtani, ze wszystkimi ich konsekwencjami [7, 9].

W późniejszym okresie życia dominującymi objawami są: cięż-
kie opóźnienie rozwoju motorycznego oraz niepełnosprawność 
intelektualna z istotnymi zaburzeniami rozwoju mowy, a także 
zaburzenia zachowania. [1, 4, 9, 12].

OPIS PRZYPADKU

Niemowlę płci żeńskiej w 5. miesiącu życia zostało przyjęte do 
Kliniki Pediatrycznej ze względu na cechy dysmorficzne, opóź-
niony rozwój psychoruchowy, słaby przyrost masy ciała i czę-
ste epizody dławienia, które wywoływały okresowe bezdechy. 
Dziecko urodziło się z trzeciej ciąży (porodu drugiego), w 35. ty-
godniu ciąży, w stanie ogólnym średnim (7/7/8 punktów w skali 
Apgar), z masą urodzeniową 2400 gramów, obwodem głowy 31 
cm, długością 44 cm. Przebieg okresu noworodkowego był po-
wikłany przez zapalenie płuc i epizody bezdechów. W kolejnych 
miesiącach życia dziecka obserwowano nasilone ulewania, czę-
ste dławienia się z epizodami asfiksji, stridor oraz nawracające 
zakażenia dolnych dróg oddechowych. Ponadto dziecko miało 
słabe przyrosty masy ciała spowodowane zaburzeniami łaknie-
nia i trudnościami w karmieniu, a także obniżone napięcie mię-
śniowe oraz opóźniony rozwój psychoruchowy.

W dniu przyjęcia w badaniu fizykalnym stwierdzono następu-
jące nieprawidłowości: niską masę ciała, małogłowie (obwód 
głowy wynoszący 39 cm, czyli poniżej trzeciego centyla) oraz 
cechy dysmorficzne, takie jak hiperteloryzm, szpary powieko-
we skierowane skośnie ku dołowi, zmarszczki nakątne, płaską, 
szeroką nasadę nosa, mała, cofnięta żuchwa, nisko osadzone 
uszy i poprzeczną bruzdę dłoni. U dziewczynki występowało 
obniżone napięcie mięśniowe oraz opóźnienie rozwoju z nadal 
obecnymi odruchami pierwotnymi. Nie unosiła głowy, nie wo-
dziła oczami za poruszającymi się obiektami. Podczas badania 
uwagę zwracał stridor i płacz przypominający miauczenie kota.

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE LECZNICZE

Wyniki badań laboratoryjnych, poza niskim stężeniem żelaza, 
mieściły się w zakresie normy odpowiednim do wieku pacjen-
ta. Podczas hospitalizacji przeprowadzono wiele procedur dia-

Tab. II.  Wady rozwojowe narządów opisywane u osób z zespołem delecji 5p [7, 
9, 10, 12]

Układ sercowo-naczyniowy Wady wrodzone serca: VSD, ASD, PDA, 
tetralogia Fallota

Układ oddechowy Anomalie rozwojowe krtani

Układ nerwowy Hipoplazja lub agenezja ciała modzelowatego, 
leukomalacja okołokomorowa (rozmiękanie 
istoty białej mózgu), atrofia mózgu i/lub 
móżdżku, wodogłowie
atrofia nerwu wzrokowego, krótkowzroczność, 
zez, zaćma

Układ moczowo-płciowy Wnętrostwo, spodziectwo, przerost łechtaczki, 
niedorozwój warg sromowych większych, 
macica dwurożna

Układ moczowy Wady rozwojowe nerek: nerka podkowiasta, 
nerka ektopowa, agenezja nerek, wodonercze

Układ szkieletowy Syndaktylia, klinodaktylia, skolioza

Inne Przepuklina pachwinowa, (rozstęp) mięśni 
prostych brzucha (diastesis recti)

Tab. I.  Cechy dysmorficzne występujące u osób z zespołem delecji 5p [7, 9, 10, 12]

małogłowie

okrągła, asymetryczna twarz

hiperteloryzm (szeroko rozstawione gałki oczne)

szpary powiekowe skierowane skośnie ku dołowi

zmarszczki nakątne

płaska, szeroka nasada nosa

krótka rynienka podnosowa

mała, cofnięta żuchwa

nisko osadzone małżowiny uszne

poprzeczna bruzda dłoni
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gnostycznych, które nie wykazały wad rozwojowych w obrębie 
narządów. W badaniu ultrasonograficznym i w MRI mózgu nie 
stwierdzono zmian patologicznych, oprócz umiarkowanie po-
szerzonego układu komorowego. Badania ultrasonograficzne 
jamy brzusznej i serca, a także badanie okulistyczne, nie wyka-
zały obecności wad rozwojowych. Słuch oceniono za pomocą 
otoemisji akustycznej, uzyskując prawidłowy wynik badania.

Ze względu na nasilone ulewania i słaby przyrost masy ciała, 
zmodyfikowano dietę dziecka, wprowadzono zagęszczanie 
pokarmu, rozszerzono dietę o pokarmy uzupełniające, zwięk-
szono kaloryczność posiłków. Masa ciała wzrastała stopniowo 
w kolejnych dniach. Od pierwszego dnia hospitalizacji zasto-
sowano fizjoterapię. 

ZABURZENIA LARYNGOLOGICZNE

Epizody dławienia się pokarmem i głośny stridor okazały się 
głównym problemem w czasie hospitalizacji. Za pomocą prze-
prowadzonego podczas przełykania badania wideofluorosko-
powego wykluczono obecność przetoki przełykowo-tchawiczej. 
Ze względu na objawy, takie jak: stridor, dławienie się i nawra-

cające zakażenia dróg oddechowych, wykonano badanie en-
doskopowe krtani i tchawicy w znieczuleniu ogólnym. Stwier-
dzono obecność rozszczepu krtani typu I oraz laryngomalację 
chrząstki klinowatej (tab. 3, ryc. 3). Leczenie chirurgiczne nie 
było konieczne w tamtym okresie. Zlecono zagęszczenie po-
karmów, wysokie ułożenie oraz włączono inhibitory pompy 
protonowej w celu zabezpieczenia krtani przed kwasem żo-
łądkowym i zapobiegania epizodom dławienia się. Leczenie 
operacyjne powinno zostać rozważone w przypadku wystę-
powania nawracających zapaleń płuc.

ANALIZA GENETYCZNA

Obserwowane cechy kliniczne i fenotyp pacjenta sugerowały 
rozpoznanie zespołu delecji 5p. Kariotypowanie limfocytów 
krwi obwodowej (metoda GTG, rozdzielczość około 450–550 
prążków) wykazało ubytek dystalnego końcowego fragmentu 
krótkiego ramienia chromosomu 5, a kariotyp oznaczono jako 
46,XX,del(5)(p15) (ryc. 4). Późniejszą analizę fluorescencyjnej 
hybrydyzacji in situ (fluorescent in situ hybridization; FISH) 
przeprowadzono za pomocą sondy specyficznej dla zespołu cri 
du chat (region krytyczny przy 5p15.2, obejmujący CTNND), 

Ryc. 1.  Cechy dysmorficzne twarzy typowe dla zespołu monosomii 5p.

Ryc. 2. Bruzda poprzeczna dłoni.

Tab. III.  Wyniki badania endoskopowego krtani i tchawicy wykonanego  
u pacjentki

Rozszczep krtani typu I

Laryngomalacja chrząstki klinowatej

Prawidłowa nagłośnia, fałdy głosowe i tchawica

Brak objawów zwężenia dróg oddechowych
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rej nasilenie objawów klinicznych było skorelowane z delecją 
obejmującą cały rejon 5p15.

PODSUMOWANIE

Zaprezentowany przypadek dowodzi, że niezwykle ważne jest 
przeprowadzanie dalszych badań i kierowanie do genetyka kli-
nicznego dzieci z zaburzeniami laryngologicznymi współwy-
stępującymi z cechami dysmorfii. 

Rozszczep krtani rozpoznany u naszej pacjentki był przyczy-
ną dławienia się i nawracających zakażeń dróg oddechowych. 

wykazując obecność jednego sygnału, który potwierdził roz-
poznanie zespołu monosomii 5p (ryc. 5). Kariotypy rodziców 
chorego dziecka były prawidłowe. 

Zespół delecji 5p jest dobrze poznaną i zdefiniowaną, wrodzo-
ną chorobą genetyczną, charakteryzującą się znaczną zmien-
nością fenotypową i cytogenetyczną [7]. Spowodowana jest 
częściową delecją krótkiego ramienia chromosomu 5. Utrata 
materiału genetycznego może być różna, od bardzomałej, obej-
mującej tylko ubytek w rejonie 5p15.2, do większej, która może 
obejmować nawet całe ramię krótkie chromosomu. W zależ-
ności od wielkości aberracji, może być ona widoczna w kla-
sycznej analizie cytogenetycznej (w większości przypadków) 
lub wykrywana za pomocą molekularnych metod cytogene-
tycznych, takich jak FISH. Wyróżniono dwa krytyczne obsza-
ry dla zespołu delecji 5p. Pierwszy – zlokalizowany w rejonie 
5p15.2 – odpowiada za charakterystyczny fenotyp i niepełno-
sprawność intelektualną, podczas gdy drugi – zlokalizowany 
w obszarze 5p15.3 – jest odpowiedzialny za monotonny płacz 
o wysokiej tonacji głosu, przypominający miauczenie kota [5, 
11]. Nowe techniki molekularne ułatwiają precyzyjne wyzna-
czanie kolejnych obszarów krytycznych odpowiedzialnych za 
inne objawy zespołu monosomii 5p. Większość zespołów 5p 
- jest wynikiem delecji de novo. Około 10% przypadków po-
wstaje jednak wskutek zrównoważonej rodzinnej translokacji 
lub innych złożonych rearanżacji chromosomowych. Przepro-
wadzono badania korelacji genotypu i fenotypu występujących 
w tym zespole, łącząc silniejsze zaburzenia fenotypowe i zabu-
rzenia funkcji poznawczych z większymi delecjami [2, 8, 13]. 
Uzyskane dane są zgodne z wynikami naszej pacjentki, u któ-

Ryc. 3.  Obraz z zabiegu endoskopowego krtani i tchawicy, ukazujący rozszczep 
krtani typu I

Ryc. 4. Kariotyp opisywanej pacjentki ukazujący delecję dystalnego fragmentu krótkiego ramienia chromosomu 5.
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Z wiekiem zaburzenia zachowania i mowy oraz ciężka niepeł-
nosprawność intelektualna stają się dominującymi objawami 
u większości pacjentów z zespołem delecji 5p. Do opisywanych 
delecji należą nadpobudliwość, impulsywność, frustracja, ob-
sesyjne przywiązanie do przedmiotów oraz słaba koncentracja, 
a także agresja, w tym samookaleczenia [1, 4].

Mimo że opóźnienie mowy jest ciężkie, osoby z zespołem de-
lecji 5p są zdolne do wyrażania swoich potrzeb i interakcji 
społecznych z innymi, ponieważ wykazują lepsze umiejętności 
w zakresie języka receptywnego niż ekspresywnego [3, 4, 10].

Podrażnienie kwasem żołądkowym wywoływało skurcz krta-
ni i obserwowany głośny stridor, który stanowił jeden z głów-
nych objawów.

Wady rozwojowe krtani są jedną z cech zespołu delecji 5p. 
W różnych badaniach opisano nieprawidłowości, takie jak: 
mała, wąska krtań o romboidalnym kształcie oraz długa, za-
krzywiona i wiotka nagłośnia [7, 9]. Etiologia charakterystycz-
nego monotonnego płaczu o wysokiej tonacji głosu pozostaje 
niejasna. Za objaw ten prawdopodobnie odpowiadają anomalie 
krtani, a także zaburzenia neurologiczne w obrębie ośrodko-
wego układu nerwowego [9]. Zidentyfikowano również region 
krytyczny odpowiedzialny za występowanie nieprawidłowego 
płaczu [10]. Mimo że charakter płaczu zmienia się wraz z wie-
kiem i nie jest już tak charakterystyczny w późniejszym okre-
sie, zawsze pozostaje nieprawidłowy [9].

Wczesne rozpoznanie pozwala na zapewnienie odpowiednie-
go postępowania leczniczego już od pierwszych miesięcy ży-
cia pacjentów z delecją 5p. Co więcej, na wczesnych etapach 
możliwe jest przeprowadzanie dalszych badań, wykluczających 
wrodzone wady narządów, jak również stosowanie wszelkiego 
rodzaju leczenia, co pozwala uniknąć dalszych powikłań. istnieje 
możliwość zapewnienia rodzicom poradnictwa genetycznego 
dotyczącego ryzyka wystąpienia zespołu u kolejnych dzieci.

W wielu badaniach wykazano, że wczesne interwencje, takie 
jak rehabilitacja psychomotoryczna, terapia mowy i terapia za-
jęciowa, jak również wychowywanie w warunkach domowych, 
mogą znacznie poprawić wyniki leczenia i jakość życia pacjen-
tów z zespołem delecji 5p  i ich rodzin [4, 7, 10].
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