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 לזארוס-תסמונת במפורט

(Bamforth-Lazarus syndrome) 

 ORPHAcode1226: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

התפתחות של בלוטת -איפעילות מולדת של בלוטת התריס, המאופיינת על ידי -תסמונת נדירה מאוד של תת

או  הבלוטה(, חך שסוע ושיער קוצני, עם איטמות אף מוחלט של התריס )במרבית המקרים חוסר התפתחות

המכונה  העצביםמערכת  לש. צורת פנים חריגה והפרעה נדירה וחצייה לשניים של מכסה הגרון בלעדיה,

 , דווחו במקרים בודדים. הפורנצפלי

 

 אפידמיולוגיה

 משפחות דווחו עד כה.  6מטופלים מתוך  8רק 

 

 תיאור קליני

התפתחות של בלוטת התריס )במרבית המקרים חוסר -בלידה עם חך שסוע, שיער קוצני ואילרוב התסמונת נצפית 

ות, תשישב באה לידי ביטויוהתריס פעילות מולדת של בלוטת -הבלוטה( המובילה לתת מוחלט של התפתחות

ובקע טבורי. יתר בילירובין בדם אצל היילוד אף  האכלה ירודה, לשון גדולה, עור קר או מנומר, צהבת מתמשכת

על צורת פנים  הוא שכיח. חלקם גם עשויים להציג איטמות אף וחצייה לשניים של מכסה הגרון. במקרה אחד דווח

חריגה הכוללת ראש קטן באופן חריג, מרחק גדול מהרגיל בין העיניים, נחיריים בולטים קדימה, גשר אף צר, 

מערכת העצבים המכונה פורנצפלי תוארה גם של אוזניים במיקום נמוך, לסת קטנה ולסת נסוגה. הפרעה נדירה 

 היא לאחרונה במקרה אחד.

 

 אטיולוגיה

הממוקמות באתר ראש  ,של אובדן תפקוד סלף הומוזיגוטיותרוס נגרמת עקב מוטציות לזא-תסמונת במפורט

מבוטא בבלוטת  TTF-2(. TTF-2של בלוטת התריס ) 2המקודד לפקטור שעתוק  ,FOXE1 (9q22)המזלג של גן 

התריס )כמו גם במקומות אחרים, כמו הלשון, מכסה הגרון והחך( והוא נחשב כבעל תפקיד קריטי בהתפתחות 

של אובדן  הומוזיגוטיות מוטציותהצורה והמבנה של בלוטת התריס. בכל המקרים שדווחו עד כה, הגורם היה 

הגורמת לביטוי מוגבר של גן בלוטת  FOXE1שתואר עם מוטציה הומוזיגוטית חדשה תפקוד, חוץ ממקרה אחד 

 התריס. 

 

 טכניקות אבחון

ושיער קוצני יחד עם פעילות מולדת של בלוטת התריס עם חך שסוע -האבחון מבוסס על ממצאים קליניים של תת

( של בלוטת התריס. רקמת בלוטת התריס CT( וטומוגרפיה ממוחשבת )USGממצאים של בדיקות אולטרסאונד )

( בסרום צריכות להימדד )הרמות יהיו TSHלחלוטין או שאינה מתפקדת. רמות הורמון גירוי בלוטת התריס )חסרה 

כפי שנראה בכל המקרים של חוסר התפתחות מוחלט של הבלוטה(  סקר ילודים,של גבוהות בבדיקת נייר סינון 

 , ולאשר את האבחון. FOXE1בגן יכולה לזהות מוטציה  גנטית מולקולרית הבדיקלקביעת מינון הטיפול המתאים. 
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 אבחנה מבדלת

-פעילות של בלוטת התריס, כגון תסמונת ג'ונסון-צורות אחרות של תסמונות של תתאבחנות מבדלות כוללות 

 בליזארד. 

 

 לידתי-טרוםאבחון 

אינו מבוצע, חך שסוע, ובמקרים מסוימים, ריבוי מי שפיר )כתוצאה מאיטמות בדרך כלל  לידתי-אבחון טרוםבעוד ש

 אף( עלולים להימצא במהלך בדיקת אולטרסאונד שגרתית לפני הלידה. 

 

 ייעוץ גנטי

קרובי וייעוץ גנטי אפשרי. רוב המטופלים שדווחו עד כה הגיעו מהורים  רצסיבית המחלה היא תורשתית אוטוזומלית

משפחה, כאשר שניהם היו נשאים הטרוזיגוטיים למוטציה הגנטית. כאשר שני ההורים נשאים הטרוזיגוטיים, קיים 

 להעברת המחלה לצאצא.  25%סיכון של 

 

 ניהול וטיפול

לזארוס ויש להתחיל במתן -תסמונת במפורטב לוקיםחלופי להורמון בלוטת התריס הוא הטיפול המקובל לטיפול 

משקלו ובמצבים ב( הסינתטי הדרוש תלוי בגיל המטופל, T4) 4המינון של תירוקסין הטיפול בהקדם האפשרי. 

והטיפול הוא לאורך כל החיים.  TSHרפואיים אחרים כלשהם. מעקב סדיר מומלץ כדי לנטר תנודות כלשהן ברמות 

תים יעיל. יש להתייעץ לגבי הליכים כירורגיים לחך שסוע יביילודים שנולדו עם יתר בילירובין בדם, טיפול באור לע

)ניתוח שחזור הלסת העליונה והפנים וניתוח פלסטי( ולאיטמות האף )ניתוח לפתיחה מחדש של מעברי האף( 

 . ייתכן שיידרש גם טיפול בדיבור. בתחומים אלה מחההמתבמרכז רפואי 

 

 פרוגנוזה

בגיל ההתבגרות ותפקוד של בלוטת  םפיזית, התפתחות תםצמיח ,טובהעם דבקות הולמת בטיפול, הפרוגנוזה 

אולם, איכות החיים עלולה להיות מושפעת על ידי החך . תקינים של ילדים עשויים להיות יותרת המוח הקדמית

השסוע/איטמות האף מאחר שעלולים להידרש ניתוחים רבים. ההתפתחות האינטלקטואלית נורמלית אם הטיפול 

 פעילות של בלוטת התריס אינו מעוכב. -עבור תת

 

 :מומחהמבקר 

 פרופ' ג'ון לזארוס

 

  [01-06-2019 ]תאריך עדכון אחרון:

 3-11-2020תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 
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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. 

 

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