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 Frasier (Frasier syndrome) תסמונת

 ORPHA347: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

גנטית נדירה המאופיינת על ידי הקשר בין נפרופתיה גלומרולרית  סינדרומיתהפרעה גלומרולרית 

, עם סיכון גבוה להתפתחות XY, 46פרוגרסיבית ודיסגנזיס מלא של גונדות בחולים עם קריוטיפ 

 גונדובלסטומה.     

 

 אפידמיולוגיה

 מקרים.  151 -עד כה תוארו פחות מ

 

 תיאור קליני

נפרופתיה היא סימן ההיכר של המחלה. היא מתפתחת במהלך הילדות ומתבטאת כפרוטאינוריה מתמדת, 

( ESRDכליות סופנית )(, ומתקדמת למחלת SRNSובהמשך כתסמונת נפרוטית העמידה לסטרואידים )

( היא FSGSבעשור השני או השלישי לחיים. בביופסיה כלייתית, טרשת פקעיות סגמנטלית מוקדית )

, מציגים אברי מין חיצוניים  XY, 46הממצא ההיסטופתולוגי השכיח ביותר. החולים הם בעלי קריוטיפ 

ומה. בשלב מאוחר יותר, אנשים אלה נקביים, דיסגנזיס מלא של גונדות ומצויים בסיכון גבוה לגונדובלסט

עוברים הערכה בעקבות עיכוב בהתבגרות המינית או אמנוריאה ראשונית. מאחר שהתפתחות שדיים 

)מתונה( מתרחשת גם ללא גירוי אסטרוגן, כישלון בזיהוי עיכוב בהתבגרות המינית  אינו נדיר. בנוסף, 

עיכוב בהתבגרות המינית לטיפול אימונוסופרסיבי התמונה הקלינית עלולה להיות מעורפלת על ידי ייחוס ה

קודם, לאי ספיקת כליות עצמה או להשתלת כליה. דיסגנזיס מלא של גונדות מוביל לעקרות, לאברי מין 

 .                 Frasierאינו שכיח בחולי תסמונת   Wilmsחיצוניים נקביים ולמבנים מולריאניים. גידול 

 

 אטיולוגיה

 9של אינטרון  5 – 4נקשרה לווריאנטים פתוגניים ספציפיים המשפיעים על נוקלאוטידים  Frasierתסמונת 

מקודד לחלבון המשמש כגורם שעתוק  WT1 (11p13 .)WT1( בגן IVS9+4 ;IVS9+5 -)אשר צוינו בעבר כ

 רגולטורי החשוב להתפתחות הכליות והגונדות כאחד. 

 

 טכניקות אבחון

בבדיקה   FSGSקיים חשד לאבחנה בעת הופעת גלומרולופתיה פרוגרסיבית בילדות עם ממצאי 

היסטולוגית. נשים פנוטיפיות עם עיכוב בהתבגרות המינית או אמנוריאה ראשונית זקוקות להערכה קפדנית 

ן , ניתWT1 -לסימני נפרופתיה. כאשר הממצאים הקליניים מעידים על אבחנה של הפרעות הקשורות ל

עם האינטרונים הסמוכים. מומלצת בדיקת קריוטיפ  9 – 8של אקסונים   hotspots-לבצע בדיקת גן יחיד ב 

 .          WT1של  9עבור כל האנשים עם וריאנטים פתוגניים באינטרון 

 

 אבחנה מבדלת
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האבחנה המבדלת העיקרית היא תסמונת נפרוטית אידיופתית העמידה לסטרואידים ומחלות אחרות 

, תסמונת נפרוטית גנטית העמידה לסטרואידים  Denys-Drash, לרבות תסמונתWT1 -קשורות לה

 והפרעות של התפתחות אשכים.    

 

 ייעוץ גנטי

( ולפיכך הם בעלי היסטוריה משפחתית שלילית. de novoמרבית החולים נושאים וריאנט פתוגני חדש )

עם זאת, דווחה הורשה אוטוזומלית דומיננטית. כאשר קיימת התוויה לבדיקת קריוטיפ, מומלץ ייעוץ גנטי 

   טרם הבדיקה לגבי האפשרות לגילוי היפוך המין.  

 

 ניהול וטיפול

חייב לערב נפרולוג לטיפול באי ספיקת כליות כרונית )תחילה באמצעות טיפול ותחומי -רבהוא ניהול ה

(, ESRDעל הכליות, ובהמשך באמצעות טיפול כלייתי חלופי או השתלה עם הופעת תרופתי המגן 

אנדוקרינולוג לטיפול בהפרעה נלווית בהתפתחות האשכים, וכן אונקולוגים וכירורגים להערכת הצורך 

צדדית מניעתית במועד -בכריתת גונדות מוקדמת על מנת למנוע התפתחות גידול. כריתת גונדות דו

 ו התקנת צנתר לדיאליזה פריטוניאלית עשויה להוות אפשרות.    השתלת כליה א

 

 פרוגנוזה

קיים מידע מוגבל לגבי תוחלת חיים. אין הישנות תסמונת נפרוטית לאחר השתלת כליה. חולים בעלי 

 עם דיסגנזיס מלא של גונדות אינם פוריים.   XY,46קריוטיפ

 

 מבקר מומחה:

o זיטקביץ' | -פרופ' ביאטה ליפסקהERKNet 

 

 11-12-2119עדכון אחרון: 

 10-11-2122תאריך תרגום: 

 

 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. 

 

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