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  פטריגיום פופליטאלי אוטוזומלי דומיננטי  תסמונת

(Autosomal dominant popliteal pterygium syndrome) 

 

  ORPHAcode1300: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה
רבות,   מולדות  אנומליות  עם  נדירה  גנטית  )תסמונת  שסועה  בשפה  )cleft lipהמתאפיינת  שסוע  חיך  בלי  או  עם   ,)cleft 

palate  ,)שקעים  ((pits  ,כוויצות  בשפה התחתונה  (contractures)  ,אברי מין חיצוניים חריגים, אברי מין    בגפיים התחתונות
 halluxהן הרגל )ופירמידלי מעל ציפורן ב( הידיים ו/או הרגליים, וכפל עור  syndactylyאדקות אצבעות )חיצוניים לא תקינים,  

nail  .)     

 

 תקציר 

 אפידמיולוגיה 

(  autosomal-dominant-popliteal pterygium syndrome (AD-PPS))דומיננטי  -אוטוזומלי-פופליטאלי-תסמונת פטריגיוםשכיחות  

( באוכלוסייה הכללית, ההערכה  cleft palateשסוע )  (/ חיךcleft lipאינה ידועה. עם זאת, על בסיס היארעות שפה שסועה )
  AD-PPSמקרים של    200-יותר מ  כאשר  1/300,000( היא  PPS)   פופליטאלי-פטריגיום  לשכיחות בלידה של תסמונת  שניתנה

 מדווחים בעולם.  

 

 תיאור קליני 

( בבדיקת  cleft palateשסוע ) ( / חיךcleft lipעם זיהוי שפה שסועה )  כבר בטרימסטר הראשון,  מודגמתהמחלה 
sinuses (45% ))) או גתות pits)) עלולים להיות לחולים גם שקעים (,91-97%)אולטרסאונד. בנוסף לשסעים בתווי הפנים 

  עם כוויצות  פופליטאלי  פטריגיום( עד לעקבים )ischial tuberositiesמגבשושיות השת ) הנמשךבשפה התחתונה, קרום עור 
בשפתיים  ן זכר והיפופלזיה  ישק אשכים מבוקע לשניים וטמירות אשכים בחולים ממ  (,58%שעלולות להפריע לניידות( )

( היד או הרגל, ופגמים בעור סביב הציפורניים. כמעט לכל  syndactylyאדקות אצבעות ) בחולות, (labia majoraהגדולות )
אצל אחדים עלולות להיות שיניים חסרות. מאפיינים   ל בוהן כף הרגל.החולים יש כפל עור פירמידלי המכסה את הציפורן ש 

או   (syngnathiaהלסת העליונה לתחתונה )את המחברת  (filiform synechiae) חוטניתהיצמדות  אקראיים אחרים כוללים
(, מנשך אחורי  spina bifida occultaשדרה שסועה סמויה )(, ankyloblepharonאת העפעפיים העליונים לתחתונים )

(retrognathia ,) ( מניסקוס מידיאלי נוסףaccessory medial meniscus( וכף רגל עקומה ,)talipes.)   קצב הגדילה
 תקין, אף על פי שקיימים מספר דיווחים על עיכוב ברכישת שפה ולקויות למידה.  AD-PPS וההתפתחות השכלית בחולי

 

 אטיולוגיה 
ל AD-PPS)  דומיננטי-אוטוזומלי-פופליטאלי-פטריגיוםתסמונת   קשורה  נמצאה    IRF6  (1q32.2-q32.3,)בגן    מוטציות( 

 . IRF6  -ב מוטציותהמעורבות ביצירת רקמה אפיתלית, בייחוד הפרידרם. כמעט לכל החולים במחלה יש 

 

 טכניקות אבחון
)שפה   קיום טווח הממצאים הקליניים האופייני  )האבחון מבוסס על  או  cleft lipשסועה  )  בלי ( עם  (,  cleft palateחיך שסוע 

ובציפורניים(, המין  באברי  אנומליות  פופליטאלי,  ביותר    פטריגיום  חזק  קשר  מולקולרית.  גנטית  בדיקה  בעזרת  לאימות  וניתן 
בין   )   מוטציותל  AD-PPSנמצא  אמינו  חומצה  ה(  missense mutationsשחלוף  קישור  גן    DNA-באתר  מקודד  )  IRF6של 
 .  DNA-המשנים משקעים הצפויים לפעול באינטראקציה ישירה עם ה(  4-ו 3באקסונים  
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 אבחנה מבדלת
חולי   בין  מובהקת  חפיפה  פטריגיוםקיימת  וןAD-PPS)   דומיננטי-אוטוזומלי-פופליטאלי-תסמונת  תסמונת  לחולי  ווד  -דר-( 

(VWS  )Van der Woude syndrome))  ידי על  הנגרמת  הפרעה  )  מוטציותו   חסרים,  גן  למעשה,  (IRF6באותו  באותה  . 
הסיבה    . VWS-בחלקם כחולים  ו  AD-PPS -כחולים בחלקם  , אובחנו  IRF6בגן    מוטציההנושאים את אותה    פרטיםמשפחה,  

-Bartsocasפאפס ) -לאופן ביטוי בלתי אחיד זה, אינה ידועה. תסמונות נוספות שיש להביא בחשבון הן תסמונת ברטסוקאס
Papas syndrome  תסמונת ,)CHAND  ( ותסמונת ריבוי פטריגיוםmultiple pterygium .) 

 

 לידתי -אבחון טרום
  שפיר -בדיקת מי  בעקבות   לידתי על ידי ניתוח מולקולרי -אבחון טרוםמחלה זוהתה במשפחה, ניתן לבצע  הגורמת    מוטציה אם ה

   או דגימת סיסי שליה.

 

 ייעוץ גנטי
של   סיכון  עם  דומיננטית  אוטוזומלית  היא  התורשה  לצאצאים.  50%תבנית  המחלה  החדירות    להעברת  זאת,  עם  יחד 

(penetrance.אינה מלאה ואופן הביטוי משתנה )    מוטציותדווח גם על התפתחות  ( חדשותDe novo  יש לספק ייעוץ גנטי .)
      . מחלהעם הלמשפחות 

 

 ניהול וטיפול
( יש לטפל באופן  cleft palate( ו/או חיך שסוע )cleft lipצריכת מזון ועלייה במשקל. בשפה שסועה )בתינוקות, יש לעקוב אחר  

רב צוות  ידי  על  מוקדם  גם  -כירורגי בשלב  יש לספק  ודנטליים.  יקלינא טיפולי  תחומי.  אודיולוגיים  ואבחונים  ניתוח  ת תקשורת 
( אצבעות  אדקות  פופליטלי,  פטריגיום  בשפה,  בשקעים  לטיפול  גם  דרוש  להיות  העפעפיים    syndactyly)עשוי  והצמדת 

. ניהול ביטויים  תקינים-תיקון כירורגי של אברי מין לאניתן לשקול  לעתים נדירות,    (.ankyloblepharonהעליונים לתחתונים )
 מבוצע בדרך כלל כטיפול תומך וטיפול בתסמינים. AD-PPSאחרים של 

 

 פרוגנוזה
לחולה, בייחוד לגבי  באופן כללי, הפרוגנוזה טובה. שיעור הגדילה והאינטליגנציה צפוי להיות תקין, וניתוחים מתקנים זמינים  

יחד עם זאת, הפרוגנוזה לגבי פעילות גופנית תלויה בחומרת הפטריגיום ובהצלחת הניתוחים המתקנים.    שסעים בפנים ובפה.
      .פוריות-לאי  אנומליות באברי המין עלולות לגרום

 

 :מומחהמבקר 

o ר " ד( בריאן שוטDr. Brian SCHUTTE ) 

o ר " ד( אליזבת' לזליDr. Elizabeth LESLIE ) 

 

 

 

  [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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