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  זדורתסמונת 
( (Doors syndrome 

 

  ORPHAcode79500: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

עצבי -על רקע ריבוי אנומליות מולדות המתאפיינת באיבוד שמיעה חושי מוגבלות שכלית התפתחותיתתסמונת נדירה של 

(, מוגבלות שכלית התפתחותית osteodystrophyדיסטרופיית העצם )(, onychodystrophy)חרשות(, ניוון צלחת הציפורן )

   קלה עד עמוקה, ופרכוסים.

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

 מקרים. 50-כשכיחות המחלה אינה ידועה; עד כה דווח על 

 

 תיאור קליני

עצבית -רשות חושיתמתוארת זמן קצר לאחר הלידה, אך עשויה להופיע בתקופת הינקות, כח המחלה בדרך כלל הופעת
מהחולים בקירוב יש  1/4-קטנות או חסרות, ופרקי אצבעות קצרים מרוחקים מהמרכז בידיי וברגליים. ל םעמוקה, ציפורניי

מבין כל המקרים. סימנים  1/2-אגודל ארוך דמוי אצבע. תווי הפנים שונים מאוד מחולה לחולה ורק גשר אף רחב מופיע ב
 (philtrumשקע מתחת לאף )(, anteverted naresם )אחרים בפנים, המדווחים לעתים רחוקות, כוללים צניחה של הנחיריי

( דווח בחולה אחד. דלדול עצב הראיה Craniosynostosisלת מוקדם )גונמוכות. איחוי גולארוך, שפה עליונה דקה ואוזניים 
(optic atrophy( המוביל לעיוורון, היפרדות הרשתית, פזילה, ניד עיניים )nystagmus קוצר ראייה קשה עם ,) ירוד מדווחים

  לעתים.
עיכובים קלים באבני דרך מוטוריות מוקדמות להיפוטוניה בטווח שבין עיכוב התפתחותי נרשם מתקופת הינקות ויכול לנוע 

מודגמים במרבית המקרים, כאשר הם  קלוניים כלליים(-לעתים קרובות טונייםכללית הנמשכת לכל אורך החיים. פרכוסים )
חיים הראשונה והופכים בולטים יותר עם הגיל. לצד ליקויי למידה, ניתן להבחין גם בבעיות מתחילים בדרך כלל בשנת ה

ביטויים נדירים כוללים ליקויים בשיניים )זיגוג שן היפופלסטי, שיניים גדולות באופן חריג(, ובאיברים פנימיים )מומים  התנהגות.
המחלה . (duplicated kidney]] בעלת מערכת איסוף כפולהה צדדית, כלייה ציסטית, כליי-אגנסיה כלייתית חד מולדים בלב,

  . פרוגרסיבית-הינה מחלה לא
             

 

 אטיולוגיה
, ]מוגבלות שכלית התפתחותית המתאפיינת בחרשות DOOR (Deafness-Onychodystrophy-Osteodystrophyתסמונת 

 ( המקודד חלבון המעורב בוויסות16p13.3) TBC1D24בגן  מוטציהעל ידי נגרמת  דיסטרופיית העצם[(ו ניוון צלחת הציפורן
ככל הנראה תוכח כמחלה הטרוגנית תורשתית  DOOR. תסמונת (membrane traffickingמעבר חומרים דרך הממברנה )

 ובעתיד יזוהו גנים אחרים הגורמים לה.

 

 טכניקות אבחון
בדיקת המאפיינים העיקריים על ידי ביצוע צילומי רנטגן של כפות הידיים והרגליים,  5-חולים נבדקים לאיתור כל אחד מ

(, ובדיקת Brainstem Evoked Response Audiometry) אודיומטריה לבחינת תגובת גזע המוח לגירוי קולי
אוקסוגלוטרית בשתן ובפלזמה דווחו שוב ושוב בעיקר בחולים עם -2רמות גבוהות של חומצה  (.EEG) אלקטרואנצפלוגרם

הדבר יכול להעיד גם על מחלות  אם כי, DOORנוכחות רמות גבוהות כאמור מעלה חשד לתסמונת  .TBC1D24 מוטציות

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


      
 

 רופות יתומותות למחלות נדירות רשתה

 המכון למחלות נדירות  צוות תרגום הפורטל אורפנט לשפה העברית מבוצע ביוזמת

 מרכז הרפואי שיבא תל השומרה

 
 

 

 www.orpha.net 2 - -בניתן למצוא  מידע נוסף על המחלה ועל שירותים נלווים

 

אנו מצביע על  מוטציהאך היעדר ה עשויות לאשר את האבחון, TBC1D24 מוטציהאחרות. בדיקות גנטיות מולקולריות לזיהוי 
 היה שגוי. DOOR כך שאבחון תסמונת 

  

 אבחנה מבדלת
מוגבלות שכלית התפתחותית עם שיער דליל וקוצר , תסמונת (Coffin-Sirisסיריס )-אבחנה מבדלת כוללת את תסמונת קופין

-Zimmermannלבנד )-תסמונת צימרמן(, intellectual disability-sparse hair-brachydactyly syndrome) אצבעות
Laband( תסמונת אלכוהול עוברי ,)fetal alcohol syndromeותסמונת טמפל )-( ברסטיירTemple-Baraitserתסמונת ,) 

 autosomal dominant deafness-onychodystrophyהמתבטאה בניוון צלחת הציפורן וחרשות ) אוטוזומלית דומיננטית
syndrome,)  גליקוזיל פוספטידיל חלבונים המעוגנים לממברנת התא באמצעותוגליקוליזציית 

(glycosylphosphatidylinositol anchor glycosylation). 

 

 לידתי-טרוםאבחון 
 גורמת מחלה. מוטציהאבחון טרום לידתי אפשרי במשפחות שידוע בהן על קיום 

 

 ייעוץ גנטי
יש האבחון הקליני נקבע במידת וודאות גבוהה,  במקרים שבהם. מועברת בתורשה אוטוזומלית רצסיבית DOORתסמונת 

  לספק ייעוץ גנטי בהתאם.

 

 ניהול וטיפול
. EEGטווח כרוך בבדיקות ראיה ושמיעה סדירות כמו גם בדיקות נוירולוגיות כגון -הטיפול הניתן הוא טיפול תומך. ניהול ארוך

 עלולה להיות נחוצה בתינוקות עם קשיי הזנה.צינורית הזנה 
 , אך לא תמיד הן יעילות.  או הפחתתם בתרופות נגד אפילפסיה למניעת תדירות הפרכוסים ניתן להשתמש

 

 פרוגנוזה
קשר ידוע  אין כל, אך משך כל חייו המלווה את החולהתוחלת החיים בדרך כלל רגילה. מוגבלות שכלית התפתחותית היא מצב 

טווח. -נמוך מדי לחיזוי אבחנה ארוכת DOORבין ביטויים קליניים לבין קוגניציה. מספר המבוגרים החיים כיום עם תסמונת 
 מחלת פרקינסון.  על בחולה מבוגר אחד דווח

 

 :מומחהמבקר 

o  דר( פיליפה קמפאוDr Philippe CAMPEAU) 

 

 

  [01-08-2019] עדכון אחרון:

 [07-09-2020תאריך 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. 
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 התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי""למתן חסות אין כל השפעה על תוכן 
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