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 שפרינצן -תסמונת הגדלת המעי הגס ע"ש גולדברג 

(Goldberg-Shprintzen megacolon syndrome) 

 ORPHA66629: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

מחלת הירשפרונג, דיסמורפיזם בפנים  רפית/של חריגות מולדות מרובות נדירה המאופיינת על ידי  מותסמונת דיס

ריסים ארוכים,   גבוהות מקושתות,  גבות  בין הפינות הפנימיות של העפעפיים )מצח משופע,  גדול מהרגיל    מרחק 

(telecanthus( מרחק גדול מהרגיל בין העיניים/)hypertelorism  ,צניחת עפעפיים ,)  אוזניים בולטות, תנוכי אוזניים

השפה  עבים,   של  החוץ  אל  מהפנים  הפוך  אודם  לאף,  העליונה  השפה  בין  השקוע  עבה  חריץ  בולט,  אף  גשר 

שונות   מוחיות  וחריגות  אינטלקטואלית  מוגבלות  הכללית,  בהתפתחות  עיכוב  מחודד(,  וסנטר  התחתונה 

 [ מוקדית או כללית, או קורפוס קלוסום היפופלסטי(.  polymicrogyria)פולימיקרוגיריה ]

 

 אפידמיולוגיה 

  מקרים תוארו בספרות המדעית והרפואית.   24; עד כה, 1/1,000,000-היא פחות מברחבי העולם השכיחות  

 

 תיאור קליני 

ומחלת הירשפרונג. הספקטרום  התפרצות המחלה   היא לרוב בתקופה שלאחר הלידה עם ראש קטן באופן חריג 

עצירות כרונית לחסימת מעי מסכנת חיים אצל יילודים. דיסמורפיזם  הקליני של מחלת הירשפרונג הוא רחב ונע בין  

נוספ  דיסמורפיים  מאפיינים  יותר.  מאוחר  בשלב  יותר  לבולט  הופך  אך  בלידה,  מופיע  לכלול  בפנים  עלולים  ים 

,  ברכידקטיליה היפופלזיה של הלסת העליונה, חוסר של שיניים רבות, חך מקושת גבוה, צוואר קצר, ידיים קטנות,  

רגל שטוחה.  של האצבע החמישית   קלינודקטיליה  וכף  העובר  באצבעות  כריות  חריג,  ,  באופן  נמוך  שרירים  מתח 

ומוגבלות אינטלקטואלית   עיכוב חמור בהתפתחות הכללית )כאשר הליקוי הגדול ביותר הוא בביטוי כישורי שפה( 

בדרגה בינונית עד חמורה, הם מאפיינים קבועים. הדמיה בתהודה מגנטית של המוח מגלה חריגות אצל מחצית  

עכבישי.  -ה, היפופלזיה של הקורפוס קלוסום או הגדלה של החלל התתמהמטופלים ועלולות לכלול פולימיקרוגירי

דו  הגדלה  ראייה,  רוחק  )למשל,  בעיניים  חריגות  כוללים  מאוד  המשתנים  אחרים  הקרנית(,  -מאפיינים  של  צדדית 

)כגון פגמים במחיצה החדרית, בעיה בתפקוד המסתם של אבי העורקים(, חריגות במערכת   מומים מולדים בלב 

שופכן, דיספלזיה כלייתית מולטיציסטית(, מעורבות של השלד  -רבייה )כולל אשך טמיר, החזר שלפוחית השתן וה

 )למשל, קומה נמוכה, עקמת, סיבוב פנימי של צוואר הירך( וזיהומים חוזרים בדרכי הנשימה.  

 

 אטיולוגיה 

  1הקושר את חלבון    ודד לחלבון ק(, המq21.3-q22.110)   KIF1BPאלליות בגן  -המחלה נגרמת על ידי מוטציות דו

 משבש את ההומאוסטזיס של שלד התא.   KIF1BPממשפחת קינזין. אובדן תפקוד של 

 

 טכניקות אבחון

הירשפרונג  האבחון   מחלת  גנטית.  בדיקה  עם  אותו  לאשר  ויש  הטיפוסיים  המאפיינים  של  קליני  מצג  על  מבוסס 

 רירית.  -ם של חוסר בתאי עצב גנגליוניים במקלעת התת מאושרת על ידי ביופסיה רקטלית עם ממצאים היסטולוגיי
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 אבחנה מבדלת

מוואטת  ומבדלה  ות אבחנה תסמונות  את  כוללות  ) -העיקריות  ובראיטסרMWSווילסון  שונים  -(  מאפיינים  ווינטר. 

השופכה,   תחתית  וסדק  פרכוסים  קיום  מרכזי(,  שקע  עם  מורמים  אוזניים  ותנוכי  ועבות,  אופקיות  )גבות  בפנים 

את   מבחינים  שיניים  של  מולד  וחסר  פולימיקרוגיריה  תסמונת  MWSוהיעדר  עם  עיקריים  חופפים  מאפיינים   .

לקטואלית, ראש קטן באופן חריג, צניחת עפעפיים מולדת, גבות מקושתות  ווינטר כוללים מוגבלות אינט-בראיטסר

השתן   במערכת  ופגמים  בלב  מולדים  פגמים  הירשפרונג,  מחלת  אולם,  נמוכה;  וקומה  בעין  קולומבה  גבוהות, 

 והרבייה לא דווחו בתסמונת זו.  

 

 לידתי -טרוםאבחון 

טרום הדו  לידתי-אבחון  המוטציות  אם  אפשרי  ז-גנטי  משפחתי,  אלליות  מקרה  בהיעדר  במשפחה.  בעבר  והו 

אולטרסאונד אבחוני לפני הלידה הינו מאתגר. זיהוי לפני הלידה של חריגות בהתפתחות המוח, ראש קטן באופן  

 פיגור בגדילה ו/או מעיים היפראקוגניים הינם חשד למחלה, אך יש לאשר אותם באמצעות בדיקה גנטית.  חריג, 

 

 ייעוץ גנטי

 .  25%הוא אוטוזומלי רצסיבי. עבור הורים עם ילד חולה, הסיכון להישנות אצל אחים ואחיות הוא  ורשה הדפוס ה

 

 ניהול וטיפול

רב  רפואי  טיפול  והרבייה  -נדרש  השתן  במערכת  בעיניים,  בלב,  בבעיות  טיפול  כגון  מניעתיים,  ואמצעים  תחומי 

מנ על  דרושות  התפתחותיות  הערכות  הירשפרונג.  ובמחלת  לצרכים  ובשלד  הרפואי  הטיפול  את  להתאים  ת 

 את איכות החיים של המטופל.  להעלות   הפרטניים ועל מנת

 

 פרוגנוזה

-תסמונת הגדלת המעי הגס ע"ש גולדברג מעט מידע זמין לגבי ההסתכלות במשך חיים שלמים עבור מטופלים עם  

 . איכות החיים ותוחלת החיים תלויות בהימצאות ובחומרה של מומים מולדים.  שפרינצן 

 

 :מומחהמבקר 

 אירינה גיאורגיאה  ד"ר 

 

  [01-03-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 22-3-2021תאריך 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.  
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 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי" 
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