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 הנמל הצףתסמונת 

(Floating-Harbor syndrome) 

 ORPHAcode2044: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

מוגבלות אינטלקטואלית המאופיינת על ידי דיסמורפיזם של הפנים,  -דיסמורפית/עם חריגות מולדות רבותתסמונת  

 עצם, ועיכוב נרחב בשפה.  ה גיל עיכוב בקומה נמוכה עם  

 

 אפידמיולוגיה 

 מקרים דווחו בספרות עד כה.   100-אינן ידועות. כהשכיחות וההיארעות של תסמונת הנמל הצף 

 

 תיאור קליני 

)החלק הקדמי  משולש, אף מנופח ובולט עם גשר אף רחב, קולומלה  -ת דמוי  ה המאפיינים בפנים כוללים פנים בצור

של מחיצת האף( רחבה, עיניים שקועות עמוק עם ריסים ארוכים, פה רחב עם שפה עליונה דקה, עיניים במנח נמוך  

והוא לע ו ואצבעות רגליים גדולות. הפגם בדיבור ניכר בליקוי בשפה הבעתית  תים נלווה  ילעתים, אגודלים רחבים 

תמיד  מתחת לממוצע.   SD 4-ל  2ובין  לקול אפי מאוד יוצא דופן. לרוב מדווח כי הגובה מצוי מתחת לאחוזון השלישי

ב עיכוב  העצם.ישנו  משתנים    גיל  כוללים  ביטויים  מדומה  אחרים  מפרק  מסוג  גרמי  ממצא  צליאק,  מחלת 

(pseudoarthrosis  ( של עצם הבריח, מוגבלות אינטלקטואלית, חריגות בשיניים )פגם בסגר הפה, שיניים קטנות

ו והרגליים  הידיים  בכפות  קצרות  אצבעות  קצר,  צוואר  העליונות(,  השיניים  במספר  עודף  של  מהנורמה,  כיפוף 

 ת בלב ובמערכת הרבייה והשתן דווחו במספר מקרים.  האצבע החמישית. חריגות נלוו

 

 אטיולוגיה 

(, עם שתי  p11.216)  SRCAPשל גן    34או לרוב באקסון    33קשורה למוטציות הטרוזיגוטיות באקסון  תסמונת  ה

המעורב בשינוי המבני מחדש של    ATPaseמקודד לאנזים    SRCAP(.  Arg2435*-ו   Arg2444*מוטציות נשנות ) 

 טייבי.  -, הגן האחראי לתסמונת רובינשטייןCREBBPכרומטין והוא גורם משלים של 

 

 טכניקות אבחון

 מבוסס על בדיקה קלינית וניתן לאשר אותו על ידי בדיקה גנטית.  האבחון 

 

 אבחנה מבדלת

 טייבי.  -צריכה לכלול תסמונות דיסמורפיות אחרות, במיוחד תסמונת רובינשטיין מבדלתה האבחנה

 

 לידתי -טרוםאבחון 

 בהן זוהתה המוטציה הגורמת למחלה.  שבמשפחות  לידתי-אבחון טרוםניתן לשקול 
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 ייעוץ גנטי

 פזורים, אך דווח על מקרים משפחתיים חדשים בהורשה אוטוזומלית דומיננטית.  מרבית המקרים המדווחים הם 

 

 ניהול וטיפול

לקבל   וצריכים  וחינוכיות  מתוכניות התפתחותיות  להפיק תועלת  עשויים  מטופלים  בלבד.  סימפטומטי  הוא  הניהול 

 טיפול אורתודונטי שגרתי. טיפול בהורמון גדילה עשוי להועיל לחלק מהמטופלים.  

 

 רוגנוזהפ

טובה וכי יש להם איכות חיים    תהמטופלים נותרבריאותם של  למרות הקומה הנמוכה וקשיי הלמידה, לרוב נראה כי  

 טובה.  

 

 :מומחהמבקר 

 לקומב   יהדידי פרופ' 

 

  [01-05-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 3-12-2020תאריך 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.  

 

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