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 ( Aicardi Syndrome)  איקרדיתסמונת 

 50: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

נוירו על -הפרעה  המאופיינת  נדירה  של  -התפתחותית  הקלאסית  השלשה  הקורפוס  ידי  של  לקויה  התפתחות 

לקונות   חלקית(,  או  )מלאה  כמעט  קאלוזום  באופן  נקבות  על  בינקות, שמשפיעים  ועוויתות  מרכזיות  כוריורטיניות 

 בלעדי. 

 

 אפידמיולוגיה 

אנשים עם תסמונת איקרדי בצפון אמריקה ואירופה, אבל השכיחות האמיתית אינה ידועה. מקרים    200-דווח על כ

 דווחו גם הם.  XXY,47לי יחידים בזכרים עם הרכב כרומוזומ

 

 תיאור קליני 

לחייהם עם עוויתות  וטונוס שרירים    ( spasms)  מטופלים בדרך כלל מציגים במהלך החודשים הראשונים  בינקות 

ועוויתות   כוריורטיניות מרכזיות  )התפתחות לקויה של הקורפוס קאלוזום, לקונות  נמוך. בנוסף לשלשה הקלאסית 

בהתפתחות המוח, כאשר ברובם ניתן למצוא  בינקות(, זוהו מאפיינים אחרים. כל המטופלים מציגים חריגות נוספות  

פרי  נודולריות  ציסטות  -הטרוטופיות  פכיגירה. בונטריקולריות,  או  ופולימיקרוגירה  הן    מוח,  בינקות  שעוויתות  בעוד 

( חלקיות וכלליות בהם קשה  seizuresסוג עווית נפוץ והתחלתי, מרביתן מתפתחות לתבנית מורכבת של עוויתות )

מיקרופטלמיה, קולובומות של הרשתית ושל עצב  ניתן לראות גם  וסף ללקונות כוריורטיניות,  בדרך כלל לשלוט. בנ

פרה הכוללים  הפנים  של  מאפיינים  גם  תוארו  גשר  -הראייה.  מופחתת של  זווית  סולד,  אף  קצה  בולטת,  מקסילה 

ת העיכול כגון  האף, וגבות לטרליות דלילות. עקמת קיימת בעד שליש מהמטופלים המושפעים. הפרעות של מערכ

מבנים וסקולריים עוריים חריגים  נוחות ועצירות הן כמעט אוניברסליות. ממצאים פחות נפוצים כוללים  -רפלוקס, אי

 ונגעי פיגמנטציה של העור. גידולים של כלי הדם דווחו במספר מטופלים. 

 

 אטיולוגיה 

ידי וריאנטים פתוגניים הטרוזיגוטים בגן קשור  -על קיימת סברה כי תסמונת איקרדי היא הפרעה ספורדית הנגרמת  

טרם זוהה    X-בנקבות, עם קטלניות עוברית מוקדמת בזכרים המיזיגוטים. אולם, האיזור הנכון על כרומוזום ה  X-ל

בשל האופי הספורדי של המחלה. חלק מהקבוצות דיווחו על גנים אפשריים הגורמים למחלה באנשים יחידים, אך  

 מחקרים גדולים יותר. אלו לא אוששו ב

 

 טכניקות אבחון

האבחון מבוסס על מאפיינים קליניים, דימות של המוח וממצאים בשלד. לא קיימת בדיקת דם או בדיקה אבחונית  

 אחרת לאישוש האבחון. 
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 אבחנה מבדלת

פריפריאליות  כוריורטינופתיה עם או ללא לימפאדמה )בהפרעה זו, הלקונות הן  -אבחנה מבדלת כוללת מיקרוצפלי

אוקולוצרברוקוטנאית,   תסמונת  מיקרוצפלי(,  אין  כלל  בדרך  איקרדי  תסמונת  עם  בבנות  משמעותי.  והמיקרוצפלי 

 עם אחד או יותר מאפיינים אופייניים לתסמונת איקרדי.  ות המציג ונותהפרעות נדידה נוירונלית ומספר תסמ

 

 לידתי -טרוםאבחון 

 בסיס מיפוי מוחי של העובר. ניתן לחשוד באבחון לפני הלידה על  

 

 ייעוץ גנטי

, עם קטלניות בזכרים. לא קיימים מקרים של הישנות  X  ,de novo-נראה שתסמונת איקרדי היא הפרעה קשורה ל 

 במשפחות. 

 

 ניהול וטיפול

ארוך  משטרי  -מעקב  למספר  מגיבות  לרב  העוויתות  העוויתות.  לניהול  יידרש  ילדים  נוירולוג  אצל  תרופות  טווח 

מרובות ולא קיימת תרופה יחידה שעובדת בשביל כולם. חלק דיווחו על שיפור עם מעוררים של עצב הואגוס. יש  

להתחיל טיפול פיזיותרפי, ריפוי בעיסוק וטיפול בקלינאות תקשורת בעת האבחון. קיימת התוויה לתמיכה מתאימה  

סיבוכים הקשורים לעק מניעה של  עבור  ולטיפול  וטיפולים  בשרירי השלד  זיהומים  למניעת  חיסונים, אמצעים  מת. 

 לפינוי ריאות חשובים להפחתת הסיכון לדלקת ריאות, גורם משמעותי למוות. 

 

 פרוגנוזה

נוירו התפתחותיות משמעותיות הן האתגר העיקרי עבור מטופלים עם תסמונת  -עוויתות קשות לשליטה והפרעות 

שנים הם    20-ו  10,  5-לדבר באופן עצמאי. שיעורי ההישרדות ל   איקרדי. מרביתם אינם מסוגלים לשבת, ללכת או 

 בהתאמה. זיהומים בריאות, הנחשבים למשניים להיפוטוניה, הם הגורם הנפוץ ביותר למוות.  50%-ו 80%, 90%

 

 :מומחהמבקר 

o   'ו. ריד סאטון פרופ 

 

  01/10/2019 עדכון אחרון:

 07/08/2021תאריך 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.  

 

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