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 היפופלזיה עורית מוקדית

(Focal dermal hypoplasia) 

 ORPHAcode2092: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

דיסמורפית  מרובות/תסמונת  מולדות  חריגות  של  נדירה  ברקמות  תסמונת  חריגות  ידי  על  המאופיינת  הנגזרות  , 

בעור,   בחריגות  מתבטאות  קלאסי  באופן  אשר  והמזודרם,  בגפיים,  במהאקטודרם  בעיניים  בפגמים  מומים 

 קל של הפנים.    ודיסמורפיזם

 

 אפידמיולוגיה 

ידועה.  FDHהמדויקת של היפופלזיה עורית מוקדית )השכיחות   מקרים בספרות.    300-עד כה, דווח על כ( אינה 

 , ללא נטייה גזעית או אתנית.  9:1יחס נשים לגברים של 

 

 תיאור קליני 

FDH    ,לרוב מתבטאת בתקופה שלאחר הלידה וממצאים עוריים אופייניים כוללים היפופלזיה מולדת של טלאי עור

(, הרחבת  Blashkolinear distribution)  פיגמנטציה בפיזור קווי בלשקו-עורית, יתר/תת -בקיעת שומן קשרית תת 

( הריריים  הקרומים  או  העור  של  השטח  לפני  הקרובים  הדם  מחורצות,  telangiectasiaכלי  וציפורניים   )

סביב פתחים, בעור ובקרומים    שיער דליל/קרחות והתפרצות מאוחרת של פפילומות דיספלסטיות או היפופלסטיות.  

כף יד או כף רגל בצורת  כוללים  מומים אופייניים בגפיים  גם כן נלווים לעיתים למחלה.  נגעים גבשושיים,  ריריים של  

)ectrodactyly)  "צבת"  מחוברות  אצבעות   ,)syndactyly( בגפיים  באצבעות  מחסור   ,)oligodactyly )    והפחתה

ג כמו  הארוכות,  בעצמות  צלעות  ם  משמעותית  )למשל,  לעתים  שנצפות  לעמוד השדרה  בחיבורי הצלעות  חריגות 

חצויות,   או  חריגות  חוליות  חצאי  מאוחות  עקמת.  עם  לגבנון/גבנון  להוביל  שעלול  דבר  פרפר(,  בצורת  חוליות  או 

כוללות   בעיניים  ועיוורת אופייניות  קטנה מאוד  )לעmicrophtalmia)   עין  ]י( מלידה  עין חסרה  [  anophtalmiaתים 

תים קרובות  יוקולובומות של הקשתית ושל דמית העין והרשתית. חריגות בשיניים גם נצפות לעמלידה(, קטרקט  

פגמים   הגולגולת  יבאמי וכוללות  של  דיסמורפיזם  הקבוע.  והמשנן  המתחלף  המשנן  של  חריג  מספר  גם  כמו  ל, 

החיצונ  התחתון  בחלק  חריץ  הפנים,  של  אסימטריה  כולל  אפרכסתוהפנים,  האף,  של  ו   האוזן  י  פחות  קטנה  עם 

היפופלזיה של שפתי איברי  קיפולים וסנטר מחודד, עשויים להיות קשורים למחלה. חריגות מערכתיות אחרות, כגון  

 ולעתים, פתלת של המעי, עלולים להיות מאפיינים נוספים.  המין, פגמים בקיר הבטן,  

 

 אטיולוגיה 

FDH    בגן מוטציות  ידי  על  המקודד  PORCN  (Xp11.23 )נגרמת  )-O-ל,  דרבני  -porcupine Oאצילטרנספראז 

acyltransferase  חלבוני של  ובאיתות  בהפרשה  המעורב   ,)WNT.העוברית הרקמה  להתפתחות  החשובים   ,  

חיקות גן באופן  , כולל מוטציות פסק, סלף והסטת מסגרת, כמו גם מPORCNסוגים שונים של מוטציות בגן    תוארו 

 .  FDH. במקרים משפחתיים, הורים חולים לרוב מציגים צורה קלה יותר של חלקי או מלא 
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 טכניקות אבחון

הימצאות ממצאים קליניים אופייניים והוא מאושר או נקבע, במקרים של מצג קליני שאינו חד  מבוסס על  האבחון  

 .  PORCNמשמעי, באמצעות בדיקה גנטית מולקולרית המגלה וריאנט פתוגני בגן 

 

 אבחנה מבדלת

לכלול  ת  ו מבדלהות  אבחנה מלידה    מאוד  קטנה  עין צריכות  )ועיוורת  קוויים  עור  פגמי    טיננטיהנאינקוו (  MLSעם 

 תומפסון. -רותמונד, כמו גם תסמונת העיניים, המוח והעור ותסמונת (IP)  פיגמנטי

 

 לידתי -טרוםאבחון 

 ה.  חבמשפעבור הריונות בסיכון אפשרי כאשר מוטציה זוהתה בעבר   לידתי -אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

זכרים    Xהוא דומיננטי בתאחיזה לכרומוזום    FDHשל  דפוס הורשה   לרוב קטלני בתוך הרחם אצל עוברים  והוא 

מקבלים    5%ורק    PORCNיש וריאנט פתוגני חדש של    FDHמהנקבות עם    95%-המיזיגוטיים ללא פסיפס. אצל כ

ם פסיפס  ( והם כמעט תמיד עFDHממקרי    10%-אותו בתורשה מהורה. זכרים חולים שנולדים חיים הם נדירים )כ

סיכוי של  עבור מוטציה פוסטזיגוטית חדשה.   וליידע אותן על כך שישנו  ייעוץ גנטי לנשים חולות    33%יש להציע 

 ללידת בת חולה, בן לא חולה או בת לא חולה.  

 

 ניהול וטיפול

שינייםטיפול  ה וטיפול  בעיניים  טיפול  אורתופדי,  דרמטולוגי,  בטיפול  וכרוך  תסמיני  נגעים    פפילומות ה.  הוא  של 

 גבשושיים עשויות לדרוש התערבות כירורגית.  

 

 פרוגנוזה

אנשים  הפרוגנוזה   ביטויי המחלה.  בחומרת  לרוב מתים  צורות חמורות של  מ  הסובליםמשתנה כתלות  התסמונת 

 במהלך הילדות, אולם, ניתן להגיע לתוחלת חיים רגילה אצל מטופלים עם ממצאים פחות חמורים.  

 

 :מומחהמבקר 

 ד"ר מריה פאולה לומברדי  

 

  [01-04-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 24-2-2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 
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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" 
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