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   שפה שסועה/חיך שסוע אקטודרמלי-נקילובלפרוןתסמונת א

(Ankyloblepharon-ectodermal defects-cleft lip/palate 

syndrome) 

 

 ORPHAcode1071: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה
  םפיליפור ( בעלת מאפיינים מגדירים של אנקילובלפרון ectodermal dysplasia syndrome)תסמונת דיספלזיה אקטודרמלית 

    מומים אקטודרמליים ושפה שסועה ו/או חיך שסוע. ,(AFA ankyloblepharon filiforme adnatum,ם )טואדנ

 

 תקציר 

 אפידמיולוגיה 

 ( אינה ידועה.  AEC syndrome)   Ankyloblepharon-ectodermal defects-cleft lip/palateשכיחותה של תסמונת

 

 תיאור קליני 
  אופיינית. דלקת עור קילופית(, בייחוד של הקרקפת ביילודים, היא תופעה skin erosionsארוזיה של העור ) היסטוריה של 

ארוזיה של העור ממשיכה לעתים לסירוגין משך שנים רבות,   .78% -מתרחשת ב (congenital erythroderma) מולדת
( והצטלקות העור. בהחלמת פצעים נראה כי יש עיכוב. ביטויים אחרים השכיחים בעור  alopeciaמתפתחת להתקרחות )

עם  ם (, ושינויים בכפות הידיים והרגלייreticulatedמרושתת ) (, לעתים קרובותhyperpigmentationיתר )-כוללים צבענות
שינויים בציפורניים הם אוניברסליים ומשתנים, וכוללים התקמרות יתר   .(effaced dermatoglyphics) שטוחותטביעות כף 

(hyperconvexity ,) פסאודו( פטירגיוםpseudoptyergium )משוננים  וקצות ציפורניים(frayed distal margins)   עם ספיגה
היא תופעה שכיחה המתאפיינת בשיער דליל, שביר, דמוי  ( Hypotrichosisהיפרטריכוזיס ) . nail plate)) של לוחית הציפורן

רירי בחיך  -, הנעים בין משסע תתמומי שסעהזעה קיימת תמיד. כמעט בכל המקרים קיימים -תיל ובלתי ניתן לסירוק. תת
(submucous cleft palateלחיך שסוע רך ו/או קשה, שפה שסועה או שילוב שלהם. ממצאים אחרים ב )ותעלת  הלוע  חלל
ירידת שמיעה    90% -(, הצרות התעלה ובלמעלה מotitis mediaכוללים דלקת נשנית באוזן התיכונה ) (oroauditory) שמעה

(  AFAאנקילובלפרון פיליפורם אדנטום )( שנמצא קשור לעיכוב בהתפתחות הדיבור. conductive hearing lossהולכתית )
( או  autolyze) םלהתעכל מעצמ  עשויים  שקצוות משונניםכיוון ( אך לא תמיד היא ניכרת  70%)מודגמת במרבית היילודים 

כתוצאה ממריחת משחה אנטיביוטית בעין בעת הלידה על ידי אנשי הצוות הרפואי. העיניים בדרך כלל   (lyse) יםלהיות מושמד
. בתקופת הילדות, תווי פנים אחרים הופכים בולטים יותר וכוללים שורש  לקויים (lacrimal punctaמתאפיינות בנקבי דמעות )

 thin)  שפה עליונה צרה(,  philtrum(, קו אמצע קצר בשפה העליונה )hypoplastic alae nasiאף רחב, כנפי אף לא מעוצבות )
vermilion border,) חוסר משך הזמן, נחשפות שיניים בצורת קונוס ו של הלסת העליונה ולסת תחתונה קטנה.  היפופלזיה  

( בידיים  syndactyly. אנומליות אחרות הן שינויים בגפיים אשר השכיחים בהם הם אדקות אצבעות )(hypodontiaשיניים )
)מתואר בתדירות נמוכה   (trismusת )לסתו   נעילת( ו78%( בחולים ממין זכר )hypospadiasוברגליים, סדק תחתית הופכה )

          (, עיכוב בגדילה ובעיות במערכת העיכול גם הם תופעות שכיחות.failure to thriveכשל שגשוגי )  יותר(.
       

 אטיולוגיה 
אוטוזומלי Ankyloblepharon-ectodermal defects-cleft lip/palate  )תסמונת  AECתסמונת   דומיננטי הנגרם    ( היא מצב 

מהשינויים גורמי    4/5  -. יותר מTP63  ים( בגן מדכא גידול(Missense) סלף  מוטציותבדרך כלל  )על ידי שינויים גורמי מחלה  
  ציה בטרנסאקטיהמתרחשים בתחום מעכב    1/5  -, וכSterile Alpha Motif (SAM)-בתחום ה  מתרחשיםהמדווחים  המחלה  

(TI של )TP63   . 
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 טכניקות אבחון
או במיקרוסקופ סורק בשילוב עם בדיקה גנטית    מיקרוסקופ אורבדיקת השיער ב  מאפיינים קליניים יכולים להיות אבחנתיים.

 עשויה לאשר את האבחון.  
       

 אבחנה מבדלת
( צלקות  ללא  בועתי  לכלול תמס  עשויה  מבדלת  העור,  epidermolysis bullosa simplexאבחנה  התקרנות  של  הפרעות   ,)

אקטודרמ ו  CHANDתסמונת   ב ית  לדיספלזיה  הפרעות  hypohidrotic ectodermal dysplasia)  הזעה-תתהמאופיינת   .)
 EEC  (ectrodactyly-ectodermal, תסמונת  ADULT  ((Acro-dermal-ungual-lacrimal-toothאת תסמונת  ות  לכול   אלליות

dysplasia clefting  ,  המאופיינת אקטודרמלית  אצבעותבדיספלזיה  שסע  אדקות  השד  ומומי  ורקמת  הגפיים  של  (, תסמונת 
(limb-mammary syndrome)    המתבטאים בכף יד/רגל מפוצלת  4ומומים מסוג  (split hand/foot)  תסמונת .AEC   תסמונת(  

Ankyloblepharon-ectodermal defects-cleft lip/palate   מובדלת בדרך כלל מהפרעות אחרות אלו על בסיס מאפיינים )
( הקרקפת  באזור  ארוזיה  )בייחוד  בscalp erosionקליניים  השינוי  מיקום  גם  כמו   ))-TP63ראפ ע"ש  תסמונת  הודג'קין  -. 

(Rapp-Hodgkin  אינה מחלה נפרדת, אלא נחשבת כיום לחלק מהספקטרום של תסמונת )AEC . 
 

 לידתי -אבחון טרום
של מי שפיר או סיסי    בדיקה גנטית  על ידילידתי  -במקרים שבהם יש היסטוריה משפחתית של המחלה, ניתן לבצע אבחון טרום

   שליה.

 

 ייעוץ גנטי
( מועברת בתבנית תורשה אוטוזומלית   Ankyloblepharon-ectodermal defects-cleft lip/palate)תסמונת   AECתסמונת  

כ )   70%-דומיננטית.  חדשים  שינויים  ידי  על  נגרמים  בde novoמהמקרים   )-TP63  של היסטוריה משפחתית  של  במקרים   .
המחלה, מומלץ להעניק ייעוץ גנטי. יש להציע ייעוץ גנטי לאנשים הנושאים את הווריאנטים גורמי המחלה, ולידע אותם שקיים  

 לצאצאים.    מוטציהלהעברת ה 50%סיכון של 

 
 ניהול וטיפול

 ( וחיך שסוע עשויים לדרוש התערבות כירורגית, ומומים מולדים דורשים תותבות.  AFAאנקילובלפרון פיליפורם אדנטום )
 diluteחומר חיטוי מדולל )וניקוי במאמצים למנוע זיהומים משניים במקרים של ארוזיה של העור כוללים טיפול עדין בפצעים  

bleach soaks).    יש לנקוט זהירות משנה על מנת למנוע סיבוכים בתינוקות עם ארוזיה חמורה של העור. לא מומלץ לבצע
 פרוצדורות של השתלת עור נרחבת.  

 באופן סדיר אחר ירידה בשמיעה, בעיות בגדילה ובמערכת העיכול. פיום הקיבה הוא תהליך שכיח.  יש לעקוב 
    יים.     ליש להתייחס להשלכות הפסיכולוגיות של מומים אקטודרמ 

 

 פרוגנוזה
כללי הצער,  באופן  נורמלית. למרבה  ותוחלת החיים של מרבית החולים  טובה,  של  , הפרוגנוזה  נרחבת  ארוזיה  עם  תינוקות 

  ( ורמות לא תקינות של נוזלים/אלקטרוליטים. sepsisדם )-העור הינם בסיכון למוות בטרם עת כתוצאה מסיבוכים, כולל אלח
 אך משתנה.  איכות החיים והתפקוד הפסיכולוגי מושפעת לעתים באופן קל 

 

 :מומחהמבקר 

o ופ'פר  ( וי. רייד סאטוןPr. V.Reid SUTTON) 

 

 

 

  [ 01-08-2019] עדכון אחרון:

 [07-09-2020תאריך תרגום: ]

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 
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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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