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 תסמונת צ'אר

(Char syndrome) 

 ORPHAcode46627: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

תסמונת נדירה וגנטית של חריגות מולדות מרובות/תסמונת דיסמורפית, המאופיינת על ידי שלושה סימנים שהם  

( פתוח  עורקי  נטייה(,  PDAצינור  עם  עפעפיים  סדקי  רחב,  במרווח  )עיניים  הפנים  של  מטה,    כלפי   דיסמורפיזם 

, חריץ קצר בין השפה  מוטה כלפי מעלה, אמצע הפנים שטוח, גשר האף שטוח וקצה אף  קלות עפעף עליון שמוט  

העצמות   של  היפופלזיה  או  )אפלזיה  בידיים  וחריגות  והפוכות(  מעובות  ושפתיים  משולש  פה  עם  לאף  העליונה 

 האמצעיות של האצבעות החמישיות(.  

 

 אפידמיולוגיה 

 משפחות בספרות הרפואית והמדעית.    13-אנשים מ  100-דווח על כ 

 

 תיאור קליני 

נטייה  עם  עפעפיים  סדקי  רחב,  במרווח  עיניים  הם  בפנים  הטיפוסיים  שמוט    כלפי   המאפיינים  עליון  עפעף  מטה, 

פה    , חריץ קצר בין השפה העליונה לאף,מוטה כלפי מעלה, אמצע הפנים שטוח, גשר האף שטוח, קצה אף  קלות

העצמות   של  היפופלזיה  או  אפלזיה  כוללות  בידיים  חריגות  והפוכות.  )מתפרשות(  מעובות  ושפתיים  משולש 

להיות גם רק עקמומיות )האמצעיות של האצבעות החמישיות יכולות  ,  ( של האצבע החמישית clinodactyly, אך 

ים פחות הקשורים לתסמונת צ'אר  מה שיכול להיות ממצא תקין וחופף עם תסמונות רבות אחרות. מאפיינים נפוצ

הבין  בתקשורת  פגמים  )כגון  נוספים  לבביים  פגמים  נוספות  חדרית  -כוללים  חריגות  מורכבים(,  מולדים  פגמים  או 

מרווחי,   אצבעות  ריבוי  )כגון  האצבעות    נוקשות בידיים  של  הדיסטליים  מפרקים  של  העצמות  באיחוי  המלווה 

במפרקי  החמישיות  )איחוי  הרגל  בכף  חריגות  עודפות,  פטמות  האצבעות(,  של  הדיסטליים  המפרקים  של  איחוי   ,

או אצבעות מחוברות(, פזילה, עיכוב התפתחותי קל עד  האצבעות, עקמומיות של האצבעות, ריבוי אצבעות מרווחי  

 ף בולט, הישארות השיניים הנשירות בהיעדר משנן קבוע וסהרוריות.  בינוני, עור

 

 אטיולוגיה 

(, המקודד לאחד מפקטורי השעתוק ממשפחת  p12.36)כרומוזום    TFAP2Bהמוטציות הגורמות למחלה זוהו בגן  

AP-2  רצף ניתוח   .TFAP2B  פתוגנ וריאנטים  כ ים  י מאתר  הפתוגני    50%-אצל  הווריאנט  החולים.  מהאנשים 

p.Pro63Arg  פחות חמור עם דיסמורפיזם קל של הפנים,    פ קשור לפנוטיPDA    והיעדר חריגות בידיים. דווח גם על

 אצל חולים עם צינור עורקי פתוח משפחתי.   TFAP2Bמוטציות בגן 

 

 טכניקות אבחון

הקליהאבחון   הימצאות המאפיינים  בסיס  על  העיקריים.  נקבע  בין  ניים  בלבול  נעשה  לא  בפנים  לרוב,  המאפיינים 

 הקשורים למחלה עם אלו שנצפים בהפרעות אחרות.  

 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
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 אבחנה מבדלת

לב מבדלת  ה  האבחנה )כולל תסמונת הולט-העיקרית כוללת תסמונת  ולב-יד אחרות  יד  -אורם, תסמונת טבאצניק 

 (.  IIIסוג 

 

 לידתי -טרוםאבחון 

טרום ההשרשה    לידתי -אבחון  לפני  גנטי  הפתוגני  ואבחון  הווריאנט  של  קודם  זיהוי  דורשים  בסיכון  הריונות  עבור 

במשפחה. בהריונות בסיכון, בדיקת אולטרסאונד לפני הלידה עשויה לזהות חריגות בידיים או בכפות הרגליים, כמו  

 הוא מאפיין עוברי נורמלי ואינו יכול לשמש כסמן אבחוני בתוך הרחם.   PDAגם פגמים לבביים מולדים מורכבים. 

 

 ייעוץ גנטי

להופיע כחדש. כאשר ההורה חולה, הסיכון להישנות אצל האח או   הוא אוטוזומלי דומיננטי, אך עלולורשה  הדפוס ה

( בשל האפשרות  1%>. במקרים ספורדיים, הסיכון להישנות אצל האח או האחות נמוך מאוד )50%האחות הוא  

 .  אחר ההורים   התאורטית של פסיפס בבלוטת המין אצל

 

 ניהול וטיפול

וטיפול הוא המעורבות הקרדיווסקולרית. הניהול של   לאחר תקופת היילוד המיידית    PDAהמיקוד המרכזי לניהול 

ההטיה מאבי העורקים לעורק הריאה. אפשרויות לטיפול הן קשירה כירורגית או חסימת הצינור  נקבע על ידי רמת  

צנתור בידייעם  ולחריגות  לדיסמורפיה  מוקדם  מיוחד  טיפול  נדרש  לא  בשלב  ם,  .  להישקל  עשוי  פלסטי  ניתוח  אך 

עבור המאפיינים של הפנים אינן ידועות. יש להציע טיפול מונע  מאוחר יותר של החיים. תוצאות הניתוח הפלסטי  

 בילדות עבור החריגות הנלוות )כולל בעיות בראייה ועיכוב התפתחותי(.  

 

 פרוגנוזה

לבביי הפרוגנוזה   מומים  של  האפשרית  בהימצאות  נלווים.  תלויה  האחרות  ם  לחריגות  בנוגע  מוקדמת  התערבות 

 יכולה לשפר את התוצאות.  

 

 :מומחהמבקר 

 ד"ר ברוס גלב 

 

  [01-04-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 23-2-2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 

 

 

 

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" 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
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