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Sindromul Marcus-Gunn

DEFINITIE

Sindromul Marcus-Gunn se caracterizează prin ptoză asociată cu sinkinezie maxilopalpebrală.

Sinonime : Jaw-winking syndrome; Sindrom sinkinezie mandibulo-palpebrala – ptoza; 
fenomen Marcus-Gunn; 

PREVALENTA
 Sindromul este responsabil de 5% din ptozele congenitale.
 Etiologia este inca incerta; apare sporadic, de obicei unilateral, insa au fost raportate si 

cazuri bilaterale.
 Afectează în mod egal femeile şi bărbaţii şi nu există o predispoziţie rasială. 

ASPECTE CLINICE

Ptoza este corectată prin deschiderea gurii, mișcările laterale ale maxilarului inferior sau 
miscari de mestecat, supt, înghiţit, protruzia limbii. Acest lucru se poate datora inervației 
aberante a mușchiului ridicator al pleoapei superioare, de către o ramură a diviziunii mandibulare 
a nervului trigemen. Aceasta inervaţie aberanta a fost demonstrată de studiile electromiografice 
care au arătat contracţia simultană a muşchiului pterigoidian extern şi a muşchiului ridicător al 
pleoapei superioare.

Sindromul Marcus Gunn este de regulă observat de la naştere când părinţii remarcă mişcarea 
de retracţie a pleoapei superioare a copilului în timpul alăptării. Se pare că fenomenul se poate 
ameliora în timp deoarece persoanele afectate învaţa cum să compenseze ridicarea pleoapei 
superioare în timpul mişcării mandibulei.

 Deşi de regulă nu afectează vederea şi nu prezintă riscuri importante, trebuie menţionat faptul 
că sindromul Marcus Gunn este asociat cu diverse afecţiuni oculare cum ar fi strabism, 
anizometropie şi/sau ambliopie. 

 Strabismul, apare în mai mult de 50% din cazurile de sindrom Marcus Gunn. Strabismul 
poate fi cauzat atât paralizia muşchiului drept superior cât şi dublă paralizie, de muşchi 
drept superior şi drept inferior. 

 Anizometropia reprezintă o diferenţă de dioptrii (peste 2,5 D) între cei doi ochi şi apare 
într-o proporţie de 25% la persoanele cu sindrom Marcus Gunn. 

 Ambliopia, denumită şi „ochiul leneş” reprezintă o scădere a acuităţii vizuale fără o 
cauză organică, şi apare într-o proporţie de 30-60% la persoanele cu sindrom Marcus 
Gunn. Important de menţionat este ca ambliopia apare în primii ani de viaţă, atunci când 
se formează vederea binoculară şi este reversibilă până la vârsta de 6-8 ani; după această 



perioadă, devine permanenta. Ambliopia este o complicaţie a sindromului şi poate fi 
determinată de regulă de strabism sau anizometropie necorectata; rar, poate fi determinată 
de o ptoză severă.

Sindromul Marcus Gunn mai poate fi asociat cu alte afecţiuni oculare cum ar fi retinopatia 
pigmentară sau sindromul Duane.

De asemenea, sindromul Marcus Gunn a fost descris în cadrul sindromului de hipoventilaţie 
centrală congenitală. Se pare că o mutaţie a genei PHOX2B afectează expresia normală a 
acestei gene în nucleul oculomotorului din mezencefal 

ASPECTE GENETICE
Acest sindrom este în general sporadic, dar au fost raportate şi cazuri de transmitere 
autozomal dominantă.

DIAGNOSTIC 
Diagnosticul se stabileşte pe baza semnelor, simptomelor şi a examinării clinice şi paraclinice, 
în cadrul unei consultaţii oftalmologice.

În ceea ce priveşte istoricul bolii, este important de întrebat dacă sindromul a fost prezent de la 
naştere sau simptomele au apărut în urma unei intervenţii în sfera oculară şi/sau facială:

 operaţii de corecţie a strabismului
 intervenţii chirurgicale la nivelul pleoapelor
 traume (regenerarea aberanta a nervului trigemen)

Examenul oftalmologic include:

 determinarea acuităţii vizuale: este esenţială pentru a exclude ambliopia
 examinarea segmentului anterior al globului ocular
 refractometria cicloplegica: pentru a exclude anisometropia

Examenul fizic urmăreşte:

 poziţia capului: din cauza ptozei palpebrale, copilul poate ţine capul şi/sau bărbia uşor 
ridicată pentru a compensa deficitul de vedere, poziţie ce poartă numele de torticolis 
ocular; dacă ptoza este semnificativă şi copilul nu ţine capul ridicat, trebuie luată în 
considerare ambliopia.

 motilitatea oculară (muşchii extrinseci al globului ocular)
 cover test: pentru a exclude o paralizie a muşchiului drept superior sau dublă paralizie a 

muşchilor drepţi (superior şi inferior)
 fenomenul Bell (deplasarea ochiului în sus şi spre exterior la încercarea de închidere a 

pleoapelor): poate fi scăzut din cauza paraliziei dreptului superior

TRATAMENT

Atunci când se impune, tratamentul sindromului Marcus Gunn este chirurgical şi constă în 
chirurgia pleoapei (rezectii, dezinsertii cu transpozitii de muschi ridicator al pleoapei superioare). 



Este important de notat că orice altă anomalie oculară, cum ar fi strabism sau ambliopie, trebuie 
corectata înainte de intervenţia chirurgicală.

Complicaţiile postoperatorii posibile după intervenţia asupra pleoapei sunt:

 asimetrie între cele două pleoape
 o exagerare a mişcărilor de retracţie a pleoapei în timpul mestecatului, înghiţitului etc.
 infectia plăgii
 hemoragie şi/sau hematom
 granulom

PROGNOSTIC
Sindromul Marcus Gunn nu afectează în mod semnificativ calitatea vieţii pacientului, 
consecinţele fiind mai ales de ordin estetic (ptoza palpebrală). 

Din cauza unei posibile asocieri cu alte afecţiuni oculare, cum ar fi strabism, 
anizometropie,ambliopie este recomandat un consult oftalmologic periodic.

Fig.1 : Fenomen Marcus-Gunn – corectia ptozei prin miscari laterale ale mandibulei

Sursa : https://www.aao.org/image/marcus-gunn-jaw-winking-syndrome-2



Fig 2 : Fenomen Marcus Gunn – corectia ptozei prin deschiderea gurii

Sursa : https://www.atlasophthalmology.net/photo.jsf?node=3920&amp;locale=deDies


