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 בארו -דונאיתסמונת 

(Donnai-Barrow syndrome) 

 ORPHAcode2143: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

, קוצר דיסמורפיזם )שינוי מבני חריג( אופייני של הפניםהכוללת פגמים מולדים מרובים המאופיינת על ידי תסמונת 

הימצאות  ,)כפיס המוח( ראייה וממצאים אחרים בעיניים, אובדן שמיעה, ליקוי בהתפתחות הקורפוס קולוסום

בקע סרעפתי מולד אינטלקטואלית משתנה. כמויות חריגות של חלבון בשתן במשקל מולקולרי נמוך ומוגבלות 

(CDH ו/או יציאת )( מעיים מפתח הטבור מחוץ לבטןomphalocele .הם שכיחים ) 

 

 

 אפידמיולוגיה

 20-אנשים מ 50-( הן קשות להערכה. דווח על פחות מDBSבארו )-וההיארעות של תסמונת דונאיהשכיחות 

משפיעה על כל המוצאים האתניים; היא מאובחנת בדרך כלל יותר אצל צאצאים של נישואי  DBSמשפחות לערך. 

 באופן שווה.  מן המחלה קרובים. גברים ונשים מושפעים

 

 תיאור קליני

המאפיינים הבאים: התפתחות לקויה/ירודה של הקורפוס קולוסום, מרפס קדמי  קיימיםכל המטופלים בקרב כמעט 

(. מאפיינים טיפוסיים hypertelorismעצבי ניכר ומרחק גדול מהרגיל בין העיניים )-מוגדל, אובדן שמיעה תחושתי

ער בצורת וי גשר אף שטוח, מצח רחב גבוה, צמיחת שי עם סדקי עפעפיים עם נטייה מטה, אף נמוךבפנים כוללים: 

ו/או יציאת מעיים מפתח הטבור מחוץ  CDHיש מהמטופלים  40%-כלעיניים בולטות. בקו השיער הקדמי, ולעתים 

דיופטר(,  6קוצר ראייה בדרגה גבוהה )מעל לבטן. עיכוב בהתפתחות וליקוי אינטלקטואלי משתנה הם תדירים. 

של ראש עצב הראייה, וסיכון מוגבר להיפרדות הרשתית עלולים להוביל לאובדן מתקדם ליקוי מובחן בהתפתחות 

טרשת פקעיתית מוקדית מקטעית או תפקוד לקוי של האבובית של הראייה. לעתים מדווח על חור באישון, 

 ספיקת כליות(. -המקורבת )לעתים נדירות מתקדם לאי

 

 אטיולוגיה

DBS  היא הפרעה אוטוזומלית רצסיבית הנגרמת על יד וריאנטים של אובדן פעילות בגןLRP2  הקשור  2של חלבון
(, המבוטא על רקמות megalinלחלבון מגאלין ) המקודד, (2q31.1)נמוכה לקולטן של ליפופרוטאין בצפיפות 

באנדוציטוזה של ליגנדים רבים שוב אפיתל סופגות רבות, במיוחד במוח, בכליות ובעיניים. מגאלין משחק תפקיד ח
 ובמסלולי איתות  שונים. 

 

 

 טכניקות אבחון
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 כמויות מוצע באמצעות שילוב של מאפיינים קליניים והדמיה נוירולוגית יחד עם דפוס טיפוסי של הימצאות האבחון

( ויחס RBP, רמות מוגברות בשתן של חלבון קושר רטינול )נמוך מולקולרי במשקל בשתן חלבון של חריגות

RBP .קריאטינין. האבחון מאושר על ידי בדיקה גנטית מולקולרית/ 

 

 אבחנה מבדלת

אופייני של מאפיינים קליניים המגבילים את האבחנות המבדלות. אולם, ישנם מספר סימנים יש מערך  DBS-ל

-Chudley)מקולו -(, תסמונת צ'אדליFryns(, תסמונת פרינז )tetrasomy 12p) 12pחופפים בטטרזומיה 

McCulloughתסמונת ,) ( אקרוקאלוסלAcrocallosalותסמונת ראש )-( פניםCraniofrontonasal הפנטיפ .)

(. הפנוטיפ העייני עשוי להעיד על תסמונת Lowe( ולתסמונת לואו )Dentהכלייתי דומה בחלקו למחלת דנט )

 (. Sticklerסטיקלר )

 

 לידתי-טרוםאבחון 

או  CDH-(, חוסר התפתחות של הקורפוס קולוסום וhypertelorismמהרגיל בין העיניים )זיהוי של מרחק גדול 

-טרוםאבחון . DBS-יציאת מעיים מפתח הטבור מחוץ לבטן, באמצעות הדמיה עוברית, אמור להעלות את החשד ל

 להריונות בסיכון אפשרי ודורש זיהוי מוקדם של המוטציה הגורמת למחלה במשפחה. לידתי 

 

 גנטי ייעוץ

DBS  היא הפרעה אוטוזומלית רצסיבית. יש לתת ייעוץ גנטי להורים של ילדים פגועים ולקרובי משפחתם. הורים

עקב  DBSשל ילד פגוע חייבים להיות נשאים של האלל הגורם למחלה. החריג היחיד שדווח עד כה הוא מטופל עם 

 (. UPDהורשה של שני עותקים של כרומוזום מסוים מאותו הורה )

 

 ניהול וטיפול

יש לבצע סריקה שגרתית של הראייה, השמיעה ותפקוד הכליות. ייתכן שיידרשו עדשות מתקנות, טיפול מונע 

ו/או יציאת מעיים בפתח הטבור מחוץ לבטן, אם  CDHלהיפרדות הרשתית ועזרי שמיעה ו/או שתלי שבלול. 

ודי למוגבלויות הראייה, השמיעה קיימים, מצריכים התערבות כירורגית. יש לספק חינוך מותאם ייח

 בהתאם לצורך עבור ילדים פגועים. והאינטלקטואלית 

 

 פרוגנוזה

פגועים יכולים להגיע לראייה ושמיעה יעילים באמצעות תיקון. מצב הבריאות הכללי אצל מטופלים הוא לרוב אנשים 

מצג של פגמי חיים. -יר ומסכןספיקת כליות הוא סיבוך נד-טוב בילדות ובגיל ההתבגרות. השלב הסופי של אי

הסרעפת ושל קיר הבטן בשלב העוברי ובסמוך ללידה דורש התערבות כירורגית והוא קשור לעלייה בתחלואה 

 ובתמותה. 

 

 :מומחהמבקר 

 מאורו לונגוני ד"ר 

 ד"ר ברברה פובר 

 

  [01-06-2019 ]תאריך עדכון אחרון:
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 3-11-2020תאריך 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. 

 

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