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 ADNPתסמונת 

(ADNP syndrome) 

 ORPHA404448: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

על ידי עיכוב בהתפתחות הכללית, בעיות במערכת העיכול,    המאופיינת   נדירה   מוגבלות תסמונתית אינטלקטואלית 

במוח,   מבניות  חריגות  פרכוסים,  לכאב,  רגישות  חוסר  ובשינה,  התנהגותיות  בעיות  בדיבור,  עיכוב  היפוטוניה, 

 מאפיינים דיסמורפיים, בעיות בראייה, בקיעת שיניים מוקדמת ומאפיינים אוטיסטיים.  

 

 תיאור קליני 

( בדרגות חומרה שונות, עיכוב חמור בדיבור, כולל  IDכולל מוגבלת אינטלקטואלית )   ADNPהפנוטיפ של תסמונת  

אפרקסיה מילולית, בעיות התנהגותיות )חרדה, הפרעה אובססיבית כפייתית, התנהגות אגרסיבית, התקפי זעם,  

יש    ADNP. למטופלי  ת חומרה שונותהפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות(, עיכובים בהתפתחות המוטורית בדרגו

ורמות גבוהות של התנהגויות    , אך תסמינים חמורים פחות מבחינת השפעה חברתיתIDשיעורים גבוהים יותר של  

  ADNPתסמונות    אידיופטית.   ASD-אוטיפיות בהשוואה לרמות גבוהות של תחומי עניין מוגבלים ב ימוטוריות סטר 

באימון לשירותים, חוסר רגישות לכאב, בעיות בשינה, פרכוסים, חריגות מבניות במוח,    לכלול עיכוב  ותעלולאחרות  

מאפיינים דיסמורפיים ברורים של הפנים, בעיות תחושתיות, כולל בעיקר בעיות בראייה, בעיות שמיעה מדי פעם,  

תים קרובות  ירכת העיכול מתרחשות לע תכונות אוטיסטיות והיפוטוניה או, במקרים נדירים, היפרטוניה. בעיות במע

זיהומים נשנים  מאוד. מומים לבביים מולדים, קומה נמוכה, חוסרים בתאי עור וחוסרים/חריגות בהורמונים, כמו גם  

 מציגים נשירת שיניים מוקדמת.    ADNPמהילדים עם מוטציות של  80%-מופיעים גם כן. כ 

 

 אטיולוגיה 

של   יחידה  חדשה  ההתפתחות    ADNPמוטציה  במהלך  או  הזרע/הביצית  תאי  יצירת  במהלך  מתרחשת  כנראה 

ביותר  העוברית המוקדמת.   ללא היסטוריה של המחלה. המוטציות השכיחות  המצב הרפואי מתרחש במשפחות 

 הפסקה.  -כוללות מוטציות אוטוזומליות דומיננטיות מסוג הפסקה או הסטת מסגרת ADNPהמקודדות חלבון 

 

 טכניקות אבחון

לזיהוי המוטציה. בקיעת שיניים נשירות מוקדמת )כמעט בקיעה    ADNPיצוף אקסום מלא או ריצוף ספציפי לגן  ר

 מלאה של השיניים עד גיל שנה(.  

 

 אבחנה מבדלת

אוקיהירו לתסמונת  דמיון  קווי  מספר  רט,    ישנם  תסמונת  אנגלמן,  תסמונת  התפתחותי,  עיכוב  נונן,  עם  תסמונת 

 סיריס.  -מגניס והפרעות אחרות הקשורות לתסמונת קופין -תסמונת קליפסטרה, תסמונת סמית 
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 לידתי -טרוםאבחון 

   הן אופציות אפשריות.  ( PGDהשרשה )-לידתית ואבחון גנטי טרום -בדיקה טרום

 

 ייעוץ גנטי

כסובלים    ADNPתסמונת   דווחו  חולים  שאנשים  העובדה  בהינתן  דומיננטית.  אוטוזומלית  בצורה  מתבטאת 

מוטציות בקצה  , הסיכון לבני משפחה אחרים מוערך כנמוך.  ADNPמההפרעה כתוצאה מווריאנט פתוגני חדש של  

C ה.  ( טרם נבדקהדווחו כתורשתיות, כאשר החומרה של מוטציות אלה )אם ישנ 

 

 ניהול וטיפול

  כניות וול סימפטומטי שגרתי על ידי אנשי מקצוע לטיפול העיקרי מומלץ וכולל: טיפול בדיבור, תעסוקתי ופיזי, תטיפ

נוירו במאפיינים  טיפול  פרטנית,  בהתמחות  ו/או  -למידה  התנהגותיות,  בעיות  שינה,  הפרעות  כולל  פסיכיאטריים, 

טיפול   תזונתית/הורמונלית,  תמיכה  להעניק  גם  מומלץ  בעיניים  פרכוסים.  הלבביים,  הממצאים  עבור  שגרתי 

 ובשמיעה.  

 

 פרוגנוזה

כתלות במוטציה  יתחילו ללכת ולדבר יחסית מאוחר.    ADNPת  עם עיכובים התפתחותיים, צפוי כי ילדים עם תסמונ

בגיל  ADNPהספציפית של   יכולה להתבסס  עצמאית  יותר. הדיבור עשוי להתקיים    3.5, הליכה  או מאוחר  שנים 

אורכיות,   בתצפיות  אולם,  יותר.  מאוחר  של    לאורך   ת התקדמומובחנת  אפילו  מיעוט  רק  ישנו  כה,  עד  השנים. 

 .  ADNPלהם את תסמונת מבוגרים שידוע שיש 

 

 :מומחהמבקר 

 פרופ' אילנה גוזס 

   פרופ' פרנק קוי 
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תחליף   להוות  אופן  בשום  נועד  לא  בו  המפורט  החומר  בלבד.  מידע  לצורך  מפורסם  זה  מסמך 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול.  

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי" 
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