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 אכונדרופלזיה

(Achondroplasia) 
 

  ORPHAcode15: 'אורפה'ב אסמכתא

 הגדרת המחלה
אובדן מוגזם של קשת עמוד השדרה (, rhizomeliaהמתאפיינת בריזומליה ) פלזיה ראשונית של העצמות עם מיקרומליהסדי

עם עיבוי בולט  (macrocephaly) ראש ענקות( וbrachydactylyקוצר אצבעות ) (,exaggerated lumbar lordosisהמותני )
 .(Midface Hypoplasia( והיפופלזיה של מרכז הפנים )frontal bossingשל המצח )

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

 לידות חי בכל העולם. 1/25,000 -אכונדרופלזיה היא כהשכיחות המשוערת של 

 

 תיאור קליני
לזיה של פתכונות קליניות אופייניות )גפיים קצרות עם ריזומליה, גוף ארוך וצר וענקות ראש עם עיבוי בולט של המצח והיפו

קצרות ודמויות קלשון. היפוטוניה הידיים רחבות,  מרכז הפנים עם גשר אף שקוע( נראות לעין לעתים קרובות כבר בעת הלידה.
( בייחוד בגפיים התחתונות. נקב עורף קטן או hypermobile jointsשכיחה בחולים אלו, ומובילה לתנועתיות יתר מפרקית )

לחץ על עמוד השדרה או על העורק החולייתי  , כגוןגיל הרךבעל צורה חריגה יכול להוביל לתוצאות חמורות של המחלה ב
שכיחה מאוד בגיל הרך,  Thoracolumbar kyphosis)) מותני-עמוד השדרה החזיעקשת של  נשימה מרכזי. םהמוביל לדו

( של הפוליפים hypertrophyהזמן. היפופלזיה של מרכז הפנים בשילוב עם גדילת יתר ) ךנפתר מעצמו במש 90%כאשר 
דלקת אוזניים כרונית באוזן התיכונה  (.obstructive sleep apneaנשימה חסימתי בשינה ) םוהשקדים יכולים להוביל לדו

(Chronic otitis mediaעלולה להוביל ל ).רכישת מיומנויות מוטוריות גסות איטית יותר מהרגיל עקב הגפיים  ירידה בשמיעה
 O" ,Genuצפיפות שיניים היא מצב שכיח. ברכיים עקולות )רגלי " הקצרות, הצוואר הקצר והראש הגדול, בנוסף על היפוטוניה.

varum.מאפיינות לעתים את שנות הילדות ) ( היצרות תעלת השדרה במותן תחתוןLower lumbar spinal stenosis )
בדומה למחלה קרדיווסקולרית. השמנת יתר היא  , מתרחשת בתדירות גבוהה יותר בבגרות,בלוויית חסרים נוירולוגיים נלווים

נשים הסובלות ממצב זה חייבות  ס"מ )נשים(.  124±5.9-ס"מ )גברים( ו  131±5.6בעיה שכיחה. מבוגרים מגיעים לגובה של
            ללדת בניתוח קיסרי עקב גודלו הקטן של האגן.

                

 אטיולוגיה
 ממברנות-, המקודד קולטן חוצהFGFR3))הפיברובלסטים  צמיחתלגורם ה 3קולטן שינוי בגן מאכונדרופלזיה נגרמת כתוצאה 

כמעט כל המוטציות משפיעות על גליצין ספציפי המוחלף  בין יתר התפקודים. וויסות צמיחה לינארית של העצמות,החשוב ל
   (.gain of function mutation) פעילות נוספתה לא תקינה של יצירלשינוי הגורם (, G380Rבארגינין )

 

 טכניקות אבחון
קליניים עבור אכונדרופלזיה. האבחון מתבסס על ממצאים רדיולוגיים וקליניים. בדיקה של השלד  אבחון מים קריטריונילא קיי

כמעט   FGFR3בדיקה גנטית מולקולרית יכולה לאשר אבחון על ידי זיהוי נוכחות מוטציית פיסיות כלליות.-תדגים חריגות מטה
    בכל החולים. 

 

 אבחנה מבדלת
 .SADDAN-(, וII-ו I( )סוג (thanatophoric dwarfism תנטופורית קשההיפוכונדרופלזיה, גמדות אבחנה מבדלת כוללת 
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 אבחון טרום לידתי
לידתית שגרתית במהלך הטרימסטר -יכול להתרחש באופן מקרי תוך כדי בדיקת אולטרסאונד טרום לידתי-אבחון טרום

במדינות עם  וא וע שלהורה יש אכונדרופלזיהדהשלישי, כאשר מבחינים בעצמות ארוכות קצרות. במקרים כאלו, כאשר י

טרם  תגנטי בדיקהשור האבחון. לאי FGFR3עוברי לאיתור מוטציית  DNAניתן לבדוק  אפשרות לאבחון טרום לידתי,

 השרשה אפשרי במעבדות מתמחות.  
 

 ייעוץ גנטי
מהמקרים, המחלה נגרמת כתוצאה ממוטציה  80%-לייעוץ גנטי. בהצדקה  שישהמחלה מורשת באופן אוטוזומלי דומיננטי כך 

de novo   בכל היריון להעברת  50%בילדים להורים שגובהם ממוצע. אם לאחד ההורים יש אכונדרופלזיה, קיים סיכוי של
 25% -המחלה לצאצא. אם לשני ההורים יש אכונדרופלזיה, הסיכוי שהצאצא ילקה באכונדרופלזיה הומוזיגוטית עולה ב

 נוספים, מצב שאינו מאפשר חיים.     

 

 ניהול וטיפול
יילודים צריכים לעבור דימות מוח ועמוד שדרה צווארי על מנת להגיע לנקב  טיפול מקדים. ודורשתחומי -מחלה הוא רבה ניהול

( polysomnographyלאיתור מיימת ראש )הידרוצפליה(, וכן בדיקת שינה מלאה )( foreamen magnumהעורף הגדול )
מהבדיקות הללו מצדיקים הפניה דחופה לנוירוכירורגים עמיתים  מאפיינים חריגים בכל אחת בשינה. ימרכזלאיתור דום נשימה 

ללא קשר לדימות, יש להימנע מפעולות שעלולות לגרום סיכון לפגיעה במפגש הראש לצורך הערכת טיפול כירורגי אפשרי. 
 serous otitisיובי )יש צורך בטיפול בזיהומים באוזן ודלקת אוזן תיכונה עם תפליט נס (.craniocervical junctionוהצוואר )

media .במקרה שמתעוררים חששות כלשהם. טיפול בדום  קלינאות תקשורתניתן להציע ( לצד הערכת בעיות שמיעה כלשהן
במשקל, ו/או לחץ חיובי מתמשך  הורדה(, adenotonsillectomyלכלול כריתת פוליפים ושקדים ) עשוינשימה חסימתי בשינה 

 יש להציע תמיכה חברתית ופסיכולוגית. עתידיים.  כיםוסיביש לנטר עלייה במשקל בתקופת הילדות למניעת  בדרכי הנשימה.
בחולים מבוגרים ייתכן שיהיה צורך בכריתת קשת החוליות  " ניתן לטפל באופן כירורגי.Oבהתקדמות או בתסמינים של רגלי "

 שהם טיפולים ,יש חולים שיעדיפו טיפולי הארכת איברים ( לטיפול בהיצרות שדרתית.lumbar laminectomyהמותנית )
            שנויים במחלוקת.ה
 

 פרוגנוזה
 קיימת רק ירידה קלה בתוחלת החיים בהשוואה לאוכלוסייה הכללית, ככל הנראה עקב הנטייה למחלה קרדיווסקולרית. 

 

 :מומחהמבקר 

o פריירה איליין (Elaine PEREIRA) 
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 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

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

 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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