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 I (Atelosteogenesis type I)אטלאוסתאוגנזה סוג 

 1190: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

גפיים קצרות, פריקות של ידי גמדות חמורה עם -תסמונת פייר רובין הקשורה למחלת עצם ומאופיינת על

 המפרקים, התאלות כפות רגליים עם מראה פנים וממצאים רדיולוגיים ייחודיים.

 

 אפידמיולוגיה

 ( היא הפרעה נדירה מאוד שמתוארת לעיתים רחוקות.AOI) Iאטלאוסתאוגנזה סוג 

 

 תיאור קליני

יילודים מושפעים מהמחלה נולדים מתים או שמתים זמן קצר אחרי הלידה, ומציגים באופן קליני עם גמדות חמורה 

 –עם גפיים קצרות, פריקות במפרקי הירך, הברכיים והמרפקים, התאלות של כפות הרגליים, ואם הם נולדים חיים 

אש והפנים מתאר מצח בולט, מורפיזם של עצמות הרסמציגים גם כשל של מערכת הלב והנשימה. די

חך שסוע. קיים רצף עם  –היפרטלוריזם, גשר אף שקוע עם קצה אף בעל חריץ, מיקרוגנתיה ולעיתים קרובות 

 ודיספלזיה מסוג בומרנג. III, אטלאוסתאוגנזה Iממצאים קליניים חופפים בין אטלאוסתאוגנזה 

 

 אטיולוגיה

B (FLNB )של הגן המקודד לפילמין  27-33-ו 2-5נובעת ממוטציות הטרוזיגוטיות באקסונים  Iאטלאוסתאוגנזה 

 .3p14-הממוקם ב

 

 טכניקות אבחון

גרמית ובדיקות גנטיות. ממצאים -את האבחון ניתן לאשש בצילומי רנטגן של השלד, היסטופתולוגיה כונדרו

דיסטלית; עצמות הומרוס ופמור מקוצרים, לא שלמים או רדיוגרפיים ייחודיים כוללים פלטיספונדילוס חמור, מוצר 

עצמות רדיוס, אולנה וטיביה מקוצרות או מקושתות; אגן ועצמות פיבולה היפופלסטים; והיעדר אוסיפיקציה חסרים; 

 של עצמות המטהקרפוס והפלנגות האמצעיות והפרוקסימליות.

 

 אבחנה מבדלת

עם גמדות חמורה עם גפיים קצרות כגון דיספלזיה קמפומלית, ת דיספלזיות שלד אחרות ות כוללומבדל ותאבחנ

-טרופית, תסמונת רוברטס, תסמונת צלע קצרהאואן קרבלד, אכונדרופלזיה, דיספלזיה מט-תסמונת אליס

-פולידקטילי, ודיספלזיה טנתוטרופית. אבחנות מבדלות אחרות כוללות אכונדרוגנזה, היפופוספתזיה, ו

osteogenesis imperfecta. 

 

 לידתי-טרוםאבחון 

לידה עשוי לגלות דיספלזיה של העצמות ומופעים אחרים, ומשחק תפקיד חשוב בזיהוי ואבחון -אולטראסאונד טרום

עשויים לכלול קיצור גפיים חמור ואוסיפיקציה חסרה של  AOIמוקדמים. ממצאי אולטראסאונד טרום לידה עבור 
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שבועות והלאה. קיימת  18-הומרוס ופמור חסרות החל מהעצמות הארוכות, התרחבות מקוצרת או עצמות 

 אפשרות לזיהוי חריגות שלדיות אחרות, בנוסף למאפייני פנים דיסמורפיים מסוימים.

 

 ייעוץ גנטי

 .FLNB-נובו ב-כל המקרים היו אוטוזומלים דומיננטים וספורדיים כתוצאה ממוטציות דה

 

 ניהול וטיפול

 . AOI-הסובלים מטיפול פליאטיבי מוצע ליילודים 

 

 פרוגנוזה

 וריכוך של קנה הנשימה והסימפונות.הפרוגנוזה ירודה. מוות נובע בדרך כלל משילוב של היפופלזיה של הריאות 

 

 :מומחהמבקר 

o  'סטיבן רוברטסוןפרופ 

o ד"ר אמה ווייד 

 

  11/2019 עדכון אחרון:

 15/08/2021תאריך תרגום: 

 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. 

 

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