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Raktažodžiai: Rubinšteino–Teibi sindromas, protinis at-
silikimas, fluorescentinė in situ hibridizacija, CREBBP.

Santrauka
Rubinšteino–Teibi sindromas nustatomas paci-
entams, kuriems būdingas protinis atsilikimas, 
ponatalinis augimo atsilikimas, platūs plaštakų 
nykščiai ir pėdų pirmieji pirštai, sutrikęs kaulinio 
audinio vystymasis, mikrocefalija, specifiniai 
veido srities dismorfiniai požymiai. Rubinšteino–
Teibi sindromui yra priskiriamos dvi grupės ge-
netinių priežasčių. Daugiau nei pusę genetinių 
priežasčių sudaro mutacijos (taškinės mutacijos, 
mikrodelecijos) CREBBP (angl. cAMP response 
element binding protein binding protein) (cAMP 
atsako elemento surišančio baltymo (CREB) su-
rišantis baltymas) gene, esančiame 16p13.3 sri-
tyje, kiek rečiau pacientams nustatoma mutaci-
ja EP300 gene, esančiame 22q13 srityje (angl. 
E1A-binding protein) (E1A baltymą surišantis 
baltymas). Manoma, kad šių genų mutacijų pa-
togeniškumas pasireiškia genų transkripcijos, 
raiškos, kinazių signalinių kelių sutrikdymu, o 
tai pagrindinė priežastis diferencijuojant ir pa-
aiškinant sindromui būdingus klinikinius požy-
mius. Pastaruoju metu genetiniams pokyčiams 
nustatyti taikomi molekuliniai genetiniai tyrimai, 
tuo tarpu fluorescencinė in situ hibridizacija yra 
tinkamas metodas „klasikinio“ Rubinšteino–Tei-
bi sindromo atveju. Tikslus genetinės priežasties 
nustatymas palengvina sergančiųjų diagnostikos 
ir profilaktikos galimybes. Straipsnyje pristatome 
šio reto genetinio sutrikimo klinikinį atvejį, pa-
tvirtintą fluorescentinės in situ hibridizacijos ty-
rimo metodu ir aptariame molekulines genetines 
protinio atsilikimo priežastis.

ĮVADAS
Pirmą kartą Rubinšteino–Teibi sindromas (RTS) 

(MIM 180849) aprašytas 1963 metais [1] ir dažniausiai 

yra atsitiktinis. Šis sindromas nustatomas 1 iš 100 000–
125 000 naujagimių. RTS pirmiausiai diagnozuojamas 
remiantis klinikiniais požymiais. Ligoniams būdingas 
protinis atsilikimas, ponatalinis augimo atsilikimas, 
platūs plaštakų nykščiai ir pėdų pirmieji pirštai, sutrikęs 
kaulinio audinio vystymasis, mikrocefalija, specifiniai 
veido srities dismorfiniai požymiai. RTS atveju taip pat 
gali būti nustatomi ir kitų organų vystymosi sutrikimai. 
Dažniausiai tai – įgimtos širdies ydos, kriptorchizmas, 
hipospadija, inkstų vystymosi sutrikimai, tinklainės 
pakitimai, sąnarių hipermobilumas. Asmenims, kurie 
serga RTS, būdinga padidėjusi onkologinių ligų rizika. 
Nepaisant to, sergantiems RTS dažniausiai pasireiškia 
psichikos ir elgesio sutrikimų simptomai. Intelekto koe-
ficientas (IQ) kinta nuo mažiau nei 25 iki 79. Žemesni 
IQ rodikliai ir autizmo spektro sutrikimai dažnesni as-
menims, turintiems didelę CREBBP geno deleciją.

Apie 65 proc. sergančiųjų RTS turi mutaciją CREBBP 
gene. Vėlesniais tyrimais nustatyta, kad nedidelei daliai 
RTS ligonių būdingos mutacijos EP300 gene (3–5 % 
atvejų), koduojančiame CREBBP homologą p300 [2]. 
Skirtingai nei ligoniai, kuriems nustatomos CREBBP 
geno mutacijos, šie ligoniai neturi RTS būdingų plačių 
plaštakų nykščių ir pėdų pirmųjų pirštų. Iš visų gene-
tinių pokyčių, įvykstančių CREBBP gene, dažniausiai 
nustatomos taškinės mutacijos, tuo tarpu mikrode-
lecijos, apimančios šį geną, yra nustatomos 10 proc. 
atvejų. Mikrodelecijos skiriasi tiek dydžiu, tiek vieta 
CREBBP gene, o kai kuriais atvejais apima net visą 
geną [3]. CREBBP ir p300 yra daugelio transkripcijos 
veiksnių, tokių kaip CREB, c-Fos, c-Jun, reguliuojan-
čių neuronų veiklą, aktyvintojai. Abu baltymai taip pat 
pasižymi histonų acetiltransferazės (HAT) aktyvumu, 
kuris yra nukreiptas į histonų N-galus ir, atpalaiduoda-
mas nukleosomos struktūrą, gali aktyvinti transkripciją. 
Nuo HAT aktyvumo priklausomas chromatino erdvinės 
struktūros pasikeitimas ir genų raiška gali paaiškinti RTS 
būdingo protinio atsilikimo kognityvinį ir psichologinį 
sutrikimą [4]. Deja, objektyvios informacijos apie RTS 
ligonių smegenų anatominius ir funkcinius sutrikimus 
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nepakanka. Literatūroje išsamiai aprašomi CREBBP 
funkcijos tyrimai su pelėmis. 

Darbotikslas – pristatyti šio reto genetinio sutrikimo 
klinikinį atvejį, patvirtintą fluorescentinės in situ hibridi-
zacijos tyrimo metodu ir trumpai apžvelgti Rubinšteino–
Teibi sindromo protinio atsilikimo genetines priežastis.

TYRIMO OBJEKTAS IR METODAI
Pirmą kartą 12 mėn. amžiaus berniukas atvyko į 

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Me-
dicininės genetikos centrą dėl įgimtų dauginių vysty-
mosi ydų. Berniukas – pirmas vaikas šeimoje. Vaisiaus 
ultragarsinio tyrimo metu buvo nustatytas polihi-
dramnionas. Nėštumo metu vaiko motinai nustatyta 
preeklampsija. Berniukas gimė 37 gestacijos savaitę, 
cezario pjūvio metu. Antropometriniai naujagimio 
matavimai: svoris 2990 g, ūgis 50 cm, galvos apimtis 
(maksimalus kaktos-pakaušio perimetras) 35cm. Nau-
jagimio būklė pagal V. Apgar skalę įvertinta 8–8 balais 
(praėjus 1 ir 5 minutėms po gimimo). Pirmą gyvenimo 
parą naujagimiui ant abiejų momenkaulių susiformavo 
kefalohematomos. Po gimimo išryškėjusi naujagimių 
hiperbilirubinemija nuo 2-osios gyvenimo paros buvo 
gydyta fototerapija. Širdies echoskopinio tyrimo metu 
nustatytas atviras arterinis latakas, prieširdžių pertva-
ros defektas, I° triburio vožtuvo nesandarumas. Neu-
rosonoskopinio tyrimo metu nustatyti smulkūs cistiniai 
dariniai galvos smegenų kraujagysliniuose rezginiuose. 
Akių dugno tyrimo metu nustatyti pigmentiniai žiede-
liai tinklainėje. Vidaus organų ultragarsinio tyrimo metu 
nustatytas mažesnis kairysis inkstas – 34 x 15 mm, tuo 
tarpu dešinysis buvo 40 x 20 mm. Įvertinus naujagimio 
fenotipą, nustatytas padidėjęs plaukuotumas kaktos ir 
ausų srityse, lanko formos antakiai, nežymi retrogenija, 
abipusis kriptorchizmas, gili duobutė kryžkaulio srityje, 
dideli plaštakų nykščiai ir pirmieji pėdų pirštai paly-
ginti su kitais, kairiojo nykščio klinodaktilija. Kūdikis 
motinos pienu buvo maitintas 12 mėn. Pirmieji dantys 
išdygo 10 mėn. amžiaus. Psichomotorinė raida vėla-
vo. 12 mėn. kūdikis atitiko 8–9 mėn. amžiaus normos 
ribas vertinant pagal DISC (angl. Diagnostic Inventory 
for Screening Children, 1995) metodiką. Nustatytas iki-
kalbinės raidos sulėtėjimas. 12 mėn. amžiaus berniu-
ko ūgis buvo ties 3 procentile, o svoris žemiau 3-ios 
procentilės. Galvos apimtis taip pat buvo žemiau 3-ios 
procentilės. Fenotipo požymių vertinimo metu nustaty-
ti: siaura, atsikišusi nosis su žemiau šnervių nusileidusia 
nosies pertvara, padidėjęs plaukuotumas veido odoje 
nuo skruostų iki smilkinių, lygus filtras, plona viršutinė 
lūpa, aukštas gomurys (1 pav.). Didysis momenėlis 2x2 
cm. Sprando srityje plokščioji hemangioma. Dešiniaja-

me delne – skersinė raukšlė. Platūs plaštakų nykščiai, 
kairiosios plaštakos nykščio radialinė deviacija. Fetali-
niai kauburėliai plaštakų distalinių falangų vidiniuose 
paviršiuose. Platūs pėdų pirmieji pirštai. Kairėje pė-
doje 1 ir 3 pirštai dengia 2-ąjį. Pėdų edema. Abipusis 
kriptorchizmas. Konsultacijos metu nebuvo galimybės 
mūsų centre atlikti molekulinį citogenetinį tyrimą, to-
dėl berniuko tėvams buvo pasiūlyta atvykti po metų. 

Antrą kartą gydytojo genetiko konsultacijai berniu-
kas atvyko su mama 25 mėn. amžiaus. Psichomotori-
nė raida atsilieka. Vaikas dar savarankiškai nevaikšto 
ir nekalba. Jis nemoka savarankiškai valgyti, yra mai-
tinamas. 20 mėn. amžiaus buvo konsultuotas gydyto-
jo kardiologo, įgimta širdies yda nenustatyta. Fenotipo 
ypatybės išlieka tokios pat, kaip ir pirmo apsilankymo 
metu. Antropometriniai berniuko matmenys žemiau 
3-ios procentilės palyginti su tokio pat amžiaus vaikų 
rodikliais.

Fluorescentinės in situ hibridizacijos (FISH) meto-

1 pav.  25 mėn. amžiaus berniuko, sergančio RTS, dismor-
finiai veido požymiai (viršuje),  kairės plaštakos nykščio ra-
dialinė deviacija ir platūs pirmieji pėdų pirštai (apačioje).
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das yra pagrindinis molekulinės citogenetikos metodas, 
naudojamas nustatant įvairias patogenines mikrodeleci-
jas / mikroduplikacijas pacientams su mikrodeleciniais 
sindromais (Preiderio-Vilio /Angelmano, Di Džordžo, 
Viljamo ir kt.), tiriant chromosomų subtelomerų persi-
tvarkymus, tikslinant pakitimus sudėtinguose chromo-
somų struktūros persitvarkymuose. RTS patvirtinti buvo 
panaudotas FISH žymuo, apimantis CREBBP geną, 
esantį 16p13.3 srityje. FISH tyrimas buvo atliktas pa-
gal Medicininės genetikos centre patvirtintą metodiką.

TYRIMŲ REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 
Mūsų pacientui buvo nustatyti RTS būdingi fenotipo 

požymiai: protinis atsilikimas ir ponatalinis augimo atsi-
likimas, platūs plaštakų nykščiai ir dideli pirmieji pėdų 
pirštai, specifiniai veido srities dismorfiniai požymiai. 
Įvertinus berniuko fenotipo požymius bei atlikus moks-
linės literatūros analizę, buvo nuspręsta atlikti 16p13.3 
srities mikrodelecijos tyrimą FISH metodu. Kadangi su 
RTS labiausiai siejamas CREBBP genas, buvo pasirink-
tas FISH žymuo (fluorochromu žymėtas specifinis BAC 
klonas) būtent šio geno sričiai. CREBBP geno genominė 
sritis 16-oje chromosomoje yra 3775055 nukleotidas 
(geno pradžia) ir 3930722 nukleotidas (geno pabaiga), 
geno dydis apie 155 Kb (kilobazės). BAC klono pra-
džios ir pabaigos koordinatės yra atitinkamai 3660076 
nukleotidas ir 3854572 nukleotidas, klono dydis apie 
194 Kb (RP11-619A23). Šiuo atveju FISH žymuo den-
gia beveik 90 proc. CREBBP geno. FISH tyrimo metu 
išanalizavus 20 metafazių ir 150 interfazinių branduo-
lių buvo nustatytas tik vienas FISH signalas, o tai pa-
tvirtino 16p13.3 mikrodeleciją, apimančią beveik visą 
CREBBP geną. Norint patikslinti mikrodelecijos trūkio 
taškus, reikia atlikti vektorinės lyginamosios genominės 
hibridizacijos (vLGH) tyrimą. Tikslūs trūkio taškai ne tik 
patvirtintų CREBBP geno haplonepakankamumą, bet ir 
patikslintų, ar nėra pažeisti kiti, šalia esantys, genai: 
DNASE1, TRAP1, ADCY9. Matydami RTS sergančiųjų 
veido dismorfinius pokyčius, galime įtarti, kad protinį 
atsilikimą lemia neaiškios kilmės struktūriniai galvos 
smegenų pakitimai. Tačiau trūksta įrodymų šiai hipote-
zei paremti. CREBBP geno raiškos tyrimas leistų tiksliau 
įvertinti ligonio fenotipo ypatybes, ypač neurologinius 
ir psichikos sutrikimus. Mokslinės literatūros duomeni-
mis, labai mažai žinoma apie RTS ligonių galvos sme-
genų pokyčius. Šiuo atveju yra labai svarbus išsamus 
elgesio savybių, psichikos sutrikimų ir vystymosi po-
žymių įvertinimas. W. Verhoeven ir autoriai, apžvelgę 
literatūros duomenis, išskyrė RTS būdingus psichikos ir 
elgesio sutrikimus (1 lent.) [5].

Šiuo metu atlikta nemažai tyrimų su gyvūnų mo-

deliais, taip bandant paaiškinti RTS protinio atsilikimo 
genetines priežastis. Žmogaus CREBBP genas yra filo-
genetiškai konservatyvus ir jo 95 proc. homologą turi 
pelės. Ištyrus heterozigotines peles, kuriose buvo inak-
tyvintas CREBBP genas, nenustatyta jokių morfologinių 
galvos smegenų pakitimų [6].

Daugeliu atvejų mokymosi ir atminties sutrikimai 
yra susiję su pakitusia genų veikla neuronuose. Dalis 
šių genų veiklos reguliuojama su CREBBP baltymu susi-
jusiais signaliniais kinazės keliais, kuriuose veikia bal-
tymų kinazė A (angl. PKA), mitogenais aktyvinama bal-
tymų kinazė (angl. MAPK) ir nuo Ca2+ / kalmodulino pri-
klausoma baltymų kinazė IV (angl. CaMKIV) [7,8,9]. Tai 
reiškia, kad CREBBP, dalyvaudamas šiuose reguliacijos 
keliuose, turi svarbią įtaką neurogenetiniuose procesuo-
se. R. Bourtchouladze ir autoriai ištyrė pelių su inakty-
vintu CREBBP genu kognityvines funkcijas ir patvirtino, 
kad šios pelės blogai atliko ilgalaikės atminties ekspe-
rimentines užduotis [10]. Skatindami CREBBP signalinį 
kelią fosfodiesterazės 4 inhibitoriais, jie galėjo priklau-
somai nuo dozės pagerinti sutrikusią ilgalaikę atmintį. 
M.A. Wood ir autoriai tyrimuose su pelėmis nustatė su-
mažėjusią specifinių CREBBP signalinio kelio aktyvintų 
genų raišką hipokampe atminties įrašymo metu [11]. 

Kita svarbi genų, susijusių su atmintimi ir mokymu-
si, raiškos savybė – acetilinimas. Funkcinių tyrimų metu 
pelės su inaktyvintu CREBBP genu, kaip ir RTS atveju, 
turi būti heterozigotos. Homozigotos žūsta vystymo-
si metu. Ilgalaikė atmintis, skirtingai nei trumpalaikė, 
iš dalies priklauso nuo genų raiškos. Genų raiškos ir 

Autoriai Metai n Ligonių 

amžius 

Bendras 

IQ 

Elgesio 

sutrikimai 

Nuotaikos 

sutrikimai 

Judėjimo 

sutrikimai 

Pastabos 

Rubinstein 

ir Taybi 

1963 7 3-8 <20-80 Impulsyvumas, 
dėmesio 
trūkumas 

Emocijų 
labilumas 

Hiperakty-
vumas 

Originalus 
straipsnis, 
klinikiniai 
atvejai 

Gotts ir 

Liemohn 

1977 3   Dėmesio 
trūkumas 

   

Stevens ir 

autoriai 

1990 50 1-26 30-79 Dėmesio 
trūkumas, 
neįprastas 
elgesys, 
įsikūnijimas, 
uždarumas 

Nepaminėta Stereotipi-
niai 
judesiai 

Klausimynas 
paštu, 
kalbos 
sutrikimas 

Hennekam 

ir autoriai 

1992 40 5-60 25-79 Dėmesio 
trūkumas, 
impulsyvumas, 
nerūpestinguma
s, uždarumas 

Greita kaita Silpna 
koordina-
cija 
 

Klinikinis 
įvertinimas, 
testų rinkiniai, 
kalbos 
sutrikimas 

Baxter ir 

Beer 

1992 1 9 Nenuro-

dyta 

Nenurodyta Galimas 
emocijų 
labilumas 

Nenuro-

dyta 

Klinikinis 

atvejis 

Levitas ir 

Reid 

1998, 

2003 

13 24-59 <70 Obsesinis – 
kompulsinis 
sutrikimas 

Afektiniai 
sutrikimai 

Neurolepti
kų sukelti 
judėjimo 
sutrikimai 

Klinikinis 
įvertinimas, 
Nuolatinis 
neuroleptikų 
vartojimas 

Boer ir 

autoriai 

1999 44 3-51 Nenurody

ta 

Neįprastas 
elgesys, labai 
draugiški, 
impulsyvumas 

Nestabilum
as 

Stereotipini
ai judesiai, 
savęs 
žalojimas 

Klausimynas 
paštu, 
kalbos 
sutrikimas 

Hellings ir 

autoriai 

2002 1  <40 Dėmesio 
trūkumas, 
aktyvumas, 
impulsyvumas 

Nestabilu-
mas 

Stereotipini
ai judesiai, 
sudėtiniai 
tikai 

Klinikinis 
atvejis, 
bipolinis 
afektinis 
sutrikimas 

 

1 lentelė. Sergančiųjų Rubinšteino–Teibi sindromu psichikos 
ir elgesio sutrikimai [5].
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chromatino erdvinės struktūros pakitimai priklauso nuo 
histonų acetiltransferazės (HAT) aktyvumo. Histono 2B 
acetilinimo laipsnis buvo 30 proc. mažesnis pelių su 
inaktyvintu CREBBP genu hipokampe negu laukinių 
pelių (angl. wild type) [12]. Ilgalaikio sužadinimo su-
trikimas iš dalies gali sumažėti heterozigotines peles, 
turinčias inaktyvintą CREBBP geną, sukryžminus su 
laukinėmis pelėmis, kurioms būdinga normali CREBBP 
geno raiška. Autoriai teigia, kad tokių pelių jauniklių 
dalinis ilgalaikės atminties pagerėjimas paaiškinamas 
vis dar išliekančiu HAT aktyvumu [13]. Histonų dea-
cetilazės inhibitoriais gydomos pelės su inaktyvintu 
CREBBP genu pasižymi padidėjusiu acetilinimu hipo-
kampo audinyje ir lengvesniais ilgalaikio sužadinimo 
sutrikimais. Reguliuodamas transkripciją, CREBBP yra 
labai svarbus ląstelėms augti ir vystytis [14].

E. Korzus ir autoriai tyrė transgenines peles. Šioms 
pelėms vyko selektyvi CREBBP (su dviejomis missens 
mutacijomis HAT srityje) raiška, reguliuojama Ca2+ / 
kalmodulino priklausomos baltymų kinazės II promoto-
riaus. Transgeninės pelės blogiau atliko vaizdinius ko-
gnityvinius testus praėjus 24 val. po tyrimo. Tai įrodo, 
kad sutrikusi ilgalaikė atmintis. Nutraukus transgeno 
raišką, prarastos kognityvinės pelių funkcijos atsikurda-
vo. Toks pat efektas buvo nustatytas pelėms panaudojus 
histonų deacetilazės inhibitorių [14,15]. Atlikti tyrimai 
patvirtina, kad sumažėjęs HAT aktyvumas sukelia ko-
gnityvinių funkcijų sutrikimus, kurie gali būti atkuriami 
panaudojus histonų deacetilazės inhibitorius.

IŠVADOS
1. Tikslus klinikinės genetikos ir molekulinės ci-

togenetikos metodų taikymas padėjo nustatyti ir patvir-
tinti Rubinšteino–Teibi sindromo atvejį Lietuvoje.

2. Parinktas FISH žymuo yra tinkamas naudoti mole-
kuliniuose citogenetiniuose tyrimuose, nustatant Rubinš-
teino–Teibi sindromą lemiančią 16p13.3 mikrodeleciją.

3. Ligoniai, kuriems nustatomi dismorfiniai veido 
bruožai, protinis atsilikimas bei psichikos ir elgesio su-
trikimai, turėtų būti siunčiami gydytojo genetiko kon-
sultacijai. 
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RUBINSTEIN-TAYBI SYNDROME – FROM GENETIC BASIS OF 
MENTAL RETARDATION TILL CLINICAL GENETIC EVALUATION: A 
CASE REPORT

Birutė Burnytė, Algirdas Utkus, Vaidas Dirsė, Vaidutis Kučinskas
Summary
Key words: Rubinstein–Taybi syndrome, intellectual disability, 

fluorescence in situ hybridization, CREBBP. 
Rubinstein–Taybi syndrome is detected in patients who have 

such clinical features as mental retardation, growth retardation, 
broad thumbs and toes, retarded osseous maturation, microcephaly, 
typical craniofacial abnormalities. Rubinstein–Taybi syndrome is re-
lated to two groups of genetic causes. In more than half of all cases, 
mutations (point mutations, microdeletions) in CREBBP  (cAMP re-
sponse element binding protein gene (16p13.3 cytogenetic band) are 
detected. Rarely mutation is detected in EP300 gene (E1A-binding 
protein) (22q13 cytogenetic band). It is considered that these muta-
tions manifest as transcriptional, translational and kinase pathway 
disruption, which are the main symptoms for Rubinstein–Taybi syn-
drome differentiation diagnosis. Genetic anomalies that cause Ru-
binstein–Taybi syndrome are tested by molecular genetic methods, 
while fluorescence in situ hybridization is used to test for „classic“ 
cases. Precise determination of genetic abnormality improves the di-
agnosis of Rubinstein–Taybi syndrome and potential good outcome. 
We present a case report of this rare syndrome confirmed using fluo-
rescence in situ hybridization and discuss the current understanding 
of molecular mechanisms of intellectual disability.
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