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  Brachytelephalangic chondrodysplasia) כונדרודיספלזיה פונקטטה ברכיטלפלנגית

punctata) 

 ORPHA 79345: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

( ברכיטלפלנגית  פונקטטה  של  BCDPכונדרודיספלזיה  צורה  היא  ריזומלית(  שאינה  פונקטטה  ,  כונדרודיספלזיה 

ידי היפופלזיה של הפלנגות הדיסטליות של האצבעות, היפופלזיה של  - דיספלזיה ראשונית של העצם, המאופיינת על

באפיפיזות בשנה הראשונה לחיים, בנוסף לקיצור שאינו ריזומלי, ברמה בינונית, של    הסתיידות האף, הופעת נקודות

 העצמות הארוכות. 

 

 אפידמיולוגיה 

.  נולדו   זה עתה שבקרב תינוקות    1/500,000הוצעה הערכת שכיחות בלידה של    אינה זמינה.  BCDPהשכיחות של  

גברים. חלק  קרב  אתניות ומופיע באופן כמעט בלעדי בחוצה קבוצות    ARSE-משינויים ב   תהנובע  תהגנטי  BCDP-ה

גברים  קרב  מתוארים הן ב  , אשרשל הצורות הגנטיות, נובע מגורמים סביבתיים ואימהיים  ות , פנוקופיBCDPאחר של  

 נשים. קרב והן ב 

 

 תיאור קליני 

אולטראסאונד, כולל היפופלזיה של    בדיקת  הסימנים הראשונים למחלה מתגלים בדרך כלל לפני הלידה באמצעות

פלנגות  ברכיים, ובגשר האף והסתיידויות לא רגילות באפיפיזות. אפיפיזות מנוקדות בדרך כלל נראות בטרזוס, ב 

דיסטליות, אך עשויות גם להיות כלליות יותר, כולל באפיפיזות של העצמות הארוכות, בחוליות, במותניים, בסחוסי  

דיעצם הלשון   מורפיזם של הפנים, שדומה מאוד לזה הנראה  סוהטרכאה. בלידה, אבחון המטופל ברור לעין עם 

בדיספלזיה מקסילונזאלית )או תסמונת בינדר(, כלומר היפופלזיה נזומקסילרית חמורה עם בסיס אף שטוח, בליטה  

נה אינו משפיע על תפקודי  , וקולומלה קצרה. בדרך כלל המבמבנה נורמלי של כנף האףמופחתת של קצה האף אבל  

ב שגרתיים  רדיולוגיים  ממצאים  בלידה.  צורת    BCDP-הנשימה  בעלות  היפופלסטיות  דיסטליות  פלנגות  כוללים 

עם   יחסית,    פסגות פירמידה  גדולות  אפיפיזות  לנורמה,  מחוץ  מעט  שנמצאות  מטפיזות  פרוקסימלית,  המכוונות 

, בחוליות ובטרזוס/קרפוס בתינוקות שאך נולדו, אשר נעלם בינקות  והסתיידויות נקודתיות )ניתן לראות ניקוד בטרכאה

כיפוף חוליות הגב לאחור ושסע  לומבריות הקדמיות,  -דפורמציות בגוף החוליות הטורקו לעיתים ניתן למצוא  ובילדות(.  

ה נמוכה  י. האנשים המושפעים אינם מראים אסימטריה של הגפיים או היפוטוניה. מיקרומליה יחסית ללא קומלקורונ

. עיכוב בהסתיידות אודונטואידית עלול  ת מתפתחת לרב אחרי הלידה ולאנשים המושפעים יש עמידה סופית נורמלי

להוביל לחוסר יציבות צווארית בחודשים הראשונים. מאפיינים פחות נפוצים כוללים איכטיוזיס ועיכוב בהתפתחות  

עדין  ה בתוך הקצה  , נמצא מתחת  BCDPבאופן כללי,  .  ARSEהפסיכומוטורית במקרים הקשורים למחיקה של לוקוס  

 ( על מנעד המחלה עם פרוגנוזה טובה לטווח ארוך. CDPביותר של כונדרודיספלזיה פונקטטה )

 

 אטיולוגיה 

החיוני להרכב נכון של מטריצת סחוסים    E( המקודד לחלבון ארילסולפטאז  Xp22)  ARSEהוא    BCPD-הגן הגורם ל 

מהמטופלים הזכרים בלבד, והוצע כי שאר המטופלים    50%קרב  זוהו ב   ARSE-ועצם במהלך ההתפתחות. מוטציות ב 

 עובר וממחלות אוטואימוניות של האם. בין  בין האם ל Kסר ויטמין ו עשויים לייצג פנוקופיות הנובעות מח
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 טכניקות אבחון

והן   הפנוטיפיים  המאפיינים  בין  הן  ושונות,  נרחבת  הטרוגניות  בשל  מאתגר  להיות  עשוי  המאפיינים  האבחון  בין 

הסתיידו  להראות  עשויים  הלידה  אחרי  קצר  זמן  המבוצעים  רנטגן  צילומי  הטרזוס  יוהגנטיים.  של  בלבד  קלות  ת 

ות )בדרך כלל בקרסול ובפלנגות הדיסטליות(,  והאפיפיזות בעצמות הארוכות. ייתכנו גם הסתיידויות אפיפיזליות נרחב

ניקוד בחוליות והיפופלזיה דיסטלית של הפלנגות עם פסגות פרוקסימליות. הסתיידויות עשויות להופיע גם בלרינקס,  

הראשיים. צילומי רנטגן עשויים גם לחשוף חריגות בחוליות. ניתן לאשש את האבחון במטופל    סמפונותבטרכאה וב

 . ARSE-הוי של וריאנט פתוגני המיזיגוטי ב זכר באמצעות זי

 

 אבחנה מבדלת

האבחנה המבדלת כוללת סוגים אחרים של כונדרודיספלזיה פונקטטה, מחלת עוברים ע"ש וורפרין, מחלת עוברים  

, מחלת עוברים לופוס אריתמטוזוס, מחלת עוברים  Kוורפרין, מחלת עוברים הגורמת לחוסר ספיגה של ויטמין  - פסאודו

 יה מקסילונזאלית. זהידנטואין, תסמונת ע"ש קוטול, ודיספל

 

 לידתי -טרוםאבחון 

 . ARSEלידה עבור הריונות בסיכון אם זוהה בעבר במשפחה וריאנט פתוגני של גן -קיימת אפשרות לבדיקות טרום

 

 ייעוץ גנטי

ריאנט הפתוגני  ו שהסיכון להעברת הו. ייעוץ גנטי יכול לעדכן את ההורים  X-היא קשורה ל   BCDPתבנית ההורשה של  

הוריאנט הפתוגני של המחלה לכל הבנות  ובמחלה מעבירים את    הלוקים ריון. גברים  י בכל ה   50%עבור אמא הוא  

 שלהם ולאף אחד מהבנים שלהם.

 

 ניהול וטיפול

וט שדרה.  יש לבחון לגילוי סימנים קליניים של דחיסת ח   CDP-מ   הסובליםהטיפול הינו תומך. את כל המטופלים  

במקרים נדירים קושי נשימתי עשוי לדרוש בשבועות הראשונים ניטור, סטנט לאף וצינור הזנה. היפופלזיה חמורה  

של המקסילה או רטרוגנתיה של המקסילה עשויים לדרוש ניתוח שחזור במטופלים מבוגרים יותר. במהלך השנה  

יציבות בעמוד השדרה   חוסר  לגילוי  בדיקות  לבצע  יש  הנוגע  הראשונה  מניעה בכל  יובילו לאמצעי  הצווארי, אשר 

 למיקום ומניפולציות. לעיתים נדירות, ייתכן שיידרש צווארון תומך או איחוי חוליות. 

 

 פרוגנוזה

עבור המטופלים על מהלך מחלה שפיר. אולם, במקרים מסוימים היצרות של תעלת    משום שדווחהפרוגנוזה טובה,  

 עם דחיסה של חוט השדרה, עלול להוביל למחלה חמורה ולמוות מוקדם.   ,הצוואר 

 

 :מומחהמבקר 

o  באוז'ה ב י'נביזד"ר 

 

  01/06/2018 עדכון אחרון:

 05/07/2021תאריך 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.  

 

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