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 ( Gollop-Wolfgang Complexוולפגנג )-קומפלקס גולופ

 1986: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי עצם ירך )פמור( חצויה, טיביה ואולנה חסרות או היפופלסטיות, עם קיצור  -מולד נדיר בגפיים המאופיין על פגם  

 . הואקטרודקטילי ה אוליגודקטילישל הגפה,  

 

 אפידמיולוגיה 

 מקרים דווחו ברחבי העולם.  200-כ

 

 תיאור קליני 

חד  באופן  מולדת של הטיביה, חצייה של הפמור המרוחק, לרב  עם אפלזיה/היפופלזיה  צדדי, מלווה  -הפגם מציג 

מונודקטילי  ה באוליגודקטילי הרגליים   תאקסיאלי- פרה  ה או  כפות  קיימים  של  ,  ה ואקטרודקטילי  ה אוליגודקטילי. 

בדרך כלל לפגם באולנה. התבנית פעמים רבות היא אסימטרית. לעיתים עשויים להופיע פגמים נוספים,    ות שקשור

 בעיקר פגמים מולדים בלב, שפה וחיך שסועים ופיסטולה של הטרכאה והושט. 

 

 אטיולוגיה 

ושילוש של מקטע כרומוזומלי בגודל   זוהה כפל  יפנים,  ידועה עד כה. בשני מטופלים  - ב  kb 210האטיולוגיה לא 

17p13.3 9, כוללBHLHA .ונחשבים לגורם המגביר את הרגישות לפגם בגפיים , 

 

 טכניקות אבחון

 האבחון מבוסס על ממצאים קליניים ורדיולוגיים. 

 

 אבחנה מבדלת

מבדלות   טיביהאבחנות  היפופלסטית  תסמונת  ידיים  -פוסטאקסיאלית -כוללות  לכפות  פגמים  ותסמיני  פולידקטילי 

 ורגליים חצויות. 

 

 לידתי -טרוםאבחון 

 לידתי באמצעות אולטראסאונד בשליש השני להיריון. - ניתן לבצע אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

להורשה אוטוזומלית דומיננטית והורשה אוטוזומלית  בעוד שתבנית ההורשה אינה ידועה כיום, אך הוצעו מודלים  

 רצסיבית. 
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 ניהול וטיפול

 כדאי להציע למטופלים ניתוח אורתופדי ושיקומי )המערב פרותזות( וניטור קבוע. 

 

 פרוגנוזה

 אורך חיים אינו מופחת אבל, בהיעדר טיפול, הפרוגנוזה התפקודית אינה טובה. 

 

 :מומחהמבקר 

o  פורצאנוד"ר פרנצ'סקה 

 

  [01/10/2019]  עדכון אחרון:

 [ 02/08/2021תאריך 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.  

 

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