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 ((Denys-Drash  Denys-Drash syndromeתסמונת

 ORPHA220: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

גנטית נדירה המאופיינת על ידי הקשר בין נפרופתיה המתבטאת  סינדרומיתהפרעה גלומרולרית 

ופגמים מבניים במערכת אברי המין   Wilmsכפרוטאינוריה מתמדת או תסמונת נפרוטית גלויה, גידול 

 .      XY,46והשתן. בנוסף, הפרעות בהתפתחות האשכים שכיחות בחולים עם קריוטיפ 

 

 אפידמיולוגיה

 מקרים דווחו בספרות עד כה. 033 -השכיחות אינה ידועה. פחות מ

 

 תיאור קליני

( בטווח ESRDסופנית ) ההתייצגות היא בדרך כלל תסמונת נפרוטית בינקות המתקדמת למחלת כליות

שנים. לחלופין, ההתייצגות הקלינית עשויה לכלול אברי מין חיצוניים שאינם ברורים )כגון  11עד  1של 

צדדי. חולים עם -צדדי או דו-( חדWT)  Wilmsאו גידול   XY,46( בחולים עם אשכים טמירים היפוספדיאס,

-בהתפתחות האשכים החל מזכר עם תתעשויים לסבול ממגוון רחב של הפרעות   XY,46קריוטיפ 

( עד היפוך מין מלא, ומצויים בסיכון להתפתחות גונדובלסטומה בגונדות בלתי undervirilizedויריליזציה )

כליה בעלת מערכת מאספת כפולה ( לרבות CAKUTמפותחות. הפרעות מולדות בכליות ובדרכי השתן )

מהחולים. תוארו קורלציות בין  13%-, קיימות בכאורטרלי-וזיקורפלוקס ו סינוס אורוגניטלי, כליית פרסהאו 

לנפרופתיה  יםקשור DNAבקישור  יםהפוגע  missenseגנוטיפ לפנוטיפ; בפרט, וריאנטים פתוגניים מסוג 

( קשורים לסיכון גבוה truncatingשנים, ווריאנטים מקצרים ) 0–1בטווח של  ESRDחמורה ולהתפתחות 

 ( כאשר פרוטאינוריה בדרך כלל מאובחנת בעשור השני לחיים. 51%) CAKUT-ו WT( להתפתחות 51%)<

 

 אטיולוגיה

, Wilms  ,WT1 (11p13)וריאנטים פתוגניים קונסטיטוציוניים בגנים המגבירים את הנטייה לגידול

מקודד לחלבון המשמש כגורם שעתוק  WT1, תוארו במרבית החולים. 9-ו 5שמרביתם ממוקמים באקסונים 

 רגולטורי החשוב להתפתחות הכליות והגונדות כאחד.     

 

 טכניקות אבחון 

. יש לבצע WTקיים חשד לאבחנה בעת התייצגות עם גלומרולופתיה בינקות עם הפרעות אורוגניטליות ו/או 

בכל מטופל שבו מאובחנת תסמונת נפרוטית עם הופעה  WT -בדיקת אולטרסאונד כליות קפדנית ל

דיפוזית מהווה ממצא קלסי בביופסיית כליה, אם כי סוגים אחרים של נפרופתיה  טרשת מזנגיאליתמוקדמת. 

מאשר את  WT1 -הם שכיחים. נעשה שימוש בדימות להערכת אברי המין הפנימיים. זיהוי וריאנט פתוגני ב

האבחנה. בדיקת קריוטיפ מומלצת עבור כל המטופלים עם אברי מין שאינם ברורים או התפתחות לקויה 

 של גונדות.        

 אבחנה מבדלת
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, תסמונת נפרוטית  Meacham, תסמונת Frasier, תסמונת  WAGRהאבחנה המבדלת כוללת תסמונת 

 דיפוזית מבודדת. רשת מזנגיאליתטמולדת מהסוג הפיני, תסמונת נפרוטית אידיופתית ו

 

 לידתי-אבחון טרום

באולטרסאונד   XY,46ויריליזציה/ שאינם ברורים נצפים בעוברים עם קריוטיפ -לעתים אברי מין עם תת

 לידתית אפשרית אם הווריאנט הפתוגני זוהה במשפחה בעבר.  -לידתי. בדיקה גנטית טרום-טרום

 

 ייעוץ גנטי

אוטוזומלי דומיננטי עם חדירות חלקית וביטוי משתנה. מרבית החולים נושאים מוטציה דפוס ההורשה הוא 

(. הערכה מדויקת של הסיכון להישנות דורשת בדיקה גנטית של החולה וההורים de novoחדשה )

הביולוגיים שלו/ה. כאשר קיימת התוויה לבדיקת קריוטיפ, מומלץ ייעוץ גנטי טרם הבדיקה לגבי האפשרות 

 י היפוך המין.  לגילו

 

 ניהול וטיפול

תחומי חייב לערב נפרולוג, אורולוג, אנדוקרינולוג, אונקולוג וכירורגים. התסמונת הנפרוטית -ניהול רב

עמידה לטיפול בקורטיקוסטרואידים ובתרופות אימונוסופרסיביות. אי ספיקת כליות כרונית מטופלת תחילה 

המשך באמצעות טיפול כלייתי חלופי או השתלה עם הופעת באמצעות טיפול תרופתי המגן על הכליות, וב

ESRD לחולי .ESRD  מומלץ לעבור כריתת שתי הכליות במועד התקנת הצנתר לדיאליזה פריטוניאלית

  XY,46ות מוקדמת בחוליגונד. יש לשקול כריתת WTאו השתלת כליה על מנת למנוע התפתחות/הישנות 

מטופל באמצעות כריתת כליה עם או  WTמנוע התפתחות גידול. עם דיסגנזיס מלא של גונדות על מנת ל

 ללא כימותרפיה.   

 

 פרוגנוזה

הפרוגנוזה משתנה באופן נרחב כאשר מרבית החולים חיים עד גיל מבוגר. סיבת המוות העיקרית היא אי 

מפושט, אך אי ספיקה נשימתית ואי ספיקת לב דווחו אף הן. אין הישנות תסמונת  WT -ספיקת כליות ו

 עם דיסגנזיס מלא של גונדות אינם פוריים.   XY,46נפרוטית לאחר השתלת כליה. חולים בעלי קריוטיפ
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 תקציר זה תורגם ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: 

 

 

 

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. 

 

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