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 אריקסון-וצתסמונת אברו

(Abruzzo-Erickson syndrome) 

 ORPHAcode921: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

מולד,   עיני  סדק  שסוע,  חיך  ידי  על  המאופיינת  והלסתות  הפנים  שסע  השופכה תסמונת  תחתית    סדק 

(hypospadias ,)  חיבור חריג של עצם החישור לעצם הגומד  מוליכי, קומה נמוכה ו-עצבי -שמיעה מעורב חושי אובדן

 (.  radio-ulnar synostosis)  ביד 

 

 אפידמיולוגיה 

 בספרות.  מקרים תוארו  4עד כה, 

 

 תיאור קליני 

  סדק תחתית השופכה שסוע, סדק עיני מולד,    היא הפרעה מולדת המאופיינת על ידי חיך  אריקסון -וצתסמונת אברו 

(hypospadias אובדן שמיעה מעורב חושי ,)- מוליכי, קומה נמוכה וחיבור חריג של עצם החישור לעצם הגומד  -עצבי

ביד. מאפיינים נוספים כוללים עיוות באוזן, רווח רחב בין עצמות כף היד השנייה והשלישית, סטיית אצבעות היד  

(, חוסר סימטריה של הפנים, חריגות בשיניים ומום  ulnar deviationה בשל נפיחות הפרקים )לכיוון האצבע הקטנ

)כגון,   מולד  ]לבבי  בין פרוזדורי הלב  חופפים לאלה של  interauricular communicationחיבור  ביטויים אלה   .)]

מטופלים   צ'ארג';  לתסמונת  בניגוד  אולם,  צ'ארג',  אברומ  הסובלים תסמונת  מציגים    אריקסון -וצתסמונת  אינם 

 שגשוג של איברי המין.  -מוגבלות אינטלקטואלית, איטמות אף או תת 

 

 אטיולוגיה 

אינה ידועה עדיין, אך זיהוי שבוצע לאחרונה של מוטציה חדשה    אריקסון -וצ תסמונת אברוהאטיולוגיה המלאה של  

שסוע TBX22  (Xq21.1בגן   לחיך  כגורם  הידוע  )גן   )  ( קשורה    Xבכרומוזום    ים הקשור  (ankyloglossiaולשון 

(CPX)  ) לווריאציה    על   חזק   מצביע באופן   , במשפחה   משותף  מובדל  בביטוי כך שזוהי מוטציה האחראית חלקית 

 הפנוטיפית.  

 

 טכניקות אבחון

 תצפיות קליניות. בדיקות גנטיות ומולקולריות מאפשרות להשלים את האבחון.  מבוסס על האבחון 

 

 אבחנה מבדלת

 (.  CHARGE syndromeכוללת את תסמונת צ'ארג' )מבדלת ה האבחנה

 

 לידתי -טרוםאבחון 

   כאשר זוהתה מוטציה ידועה במשפחה.  אפשרי  לידתי -אבחון טרום

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php


      
 

 רופות יתומות ות למחלות נדירות  רשתה

 המכון למחלות נדירות   צוות תרגום הפורטל אורפנט לשפה העברית מבוצע ביוזמת 

 מרכז הרפואי שיבא תל השומרה

 
 

 
 https://www.orpha.net - -בניתן למצוא מידע נוסף על המחלה ועל שירותים נלווים 

 2  
 

 

 ייעוץ גנטי

יש סיכוי של  Xעוברת בתורשה באופן רצסיבי בזיקה לכרומוזום    אריקסון-ו צתסמונת אברו , כאשר לאישה נשאית 

 .  ים צאצאמוטציה ללהעברת ה  50%

 

 ניהול וטיפול

 תחומי של הגולגולת והפנים.  -תיקון חלק מהחריגות דורש ניתוח רב

 

 פרוגנוזה

 תוחלת החיים נראית נורמלית על בסיס תצפיות לטווח ארוך של שלושה אנשים חולים במשפחה.  

 

 :מומחהמבקר 

 ד"ר רוברט אריקסון  

 ו  צד"ר מייקל אברו

 

  [01-04-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 10-2-2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 

 

 

 

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.  

 

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