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 רסון ארייד -הויראלתסמונת 

(Hoyeraal-Hreidarsson syndrome) 

 

  ORPHAcode3322: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה
לכרומוזום   הקשורה  תסמונתית  התפתחותית  שכלית  מולד    Xמוגבלות  דיסקרטוסיס  של  חמור  לווריאנט  ונחשבת 

(dyskeratosis congenitaהמתאפיינת תוך  (  גדילה  )-בפיגור  הראש  intrauterine growth retardationרחמי  זעירות   ,)
תת מוחית-)מיקרוצפליה(,  )cerebellar hypoplasia)  התפתחות  משולב  חיסוני  כשל   ,)combined immune deficiency )

        (.aplastic anemiaואנמיה אפלסטית )  פרוגרסיבי

 

 תקציר 

 אפידמיולוגיה 

של   הויראלשכיחותה  התסמונת  Hoyeraal-Hreidarsson syndrome,  (HHS))ריידארסון  -תסמונת  כי  ייתכן  ידועה.  אינה   )
 אינה מאובחנת דיה עקב שיעורי התמותה הגבוהים שלה. 

 

 תיאור קליני 

פיגור גדילה מתחיל בדרך כלל לפני   .תינוקות ממין זכרמוקדמת ופוגעת בעיקר ב ההמחלה מופיעה בדרך כלל בתקופת הילדות 
  ,יתר )היפרפיגמנטציה(-צבענותברירית )בעור ו הלידה. ביטויים קליניים אחרים כוללים זעירות ראש )מיקרוצפליה(, נגעים  

( המשפיע על הרירית בפה ובמערכת  premalignant leukoplakiaסרטני )-כתם לבן קדם ציפורניים,דיסטרופיה של ה
קיימים   (.pancytopeniaכשל חיסוני ופנציטופניה ) ,(bone marrow failure) עצם-כשל מוחהתפרצות מוקדמת של  העיכול(,  

 גם דיווחים על נטייה לסרטן. 

 

 אטיולוגיה 
הויראל )-תסמונת  ידי(  HHSריידארסון  על  דיסקרין  DKC1  (Xq28בגן    מוטציה  נגרמת  הגרעיני  החלבון  את  המקודד   ,)

(dyskerin  )  מבנה ההפועל הדדית עם-RNA  .מוטציות   של הטלומראז האנושי  ( ,  TINF2או    TERT  ,RTEL1בגנים אחרים 
ACD  ,PARN .המעורבים בתחזוקת הטלומר עשויות להיות קשורות למחלה זו ) 

 

 טכניקות אבחון
 אבחון מחלה זו מבוסס על דימות מוחי. בדיקות גנטיות מולקולריות דרושות לאימות האבחון. 

 

 אבחנה מבדלת
כוללת   )אבחנה מבדלת  מולד  רבסdyskeratosis congenitaדיסקרטוסיס  ) י דב-(, תסמונת    , תסמונת (Revesz-Debuseוז 

  שבירה על שם ניימיכן ( ותסמונת  Fanconi Anemia(, אנמיה ע"ש פנקוני )Pseudo-TORCH syndrome)  TORCHדמויית  
(Nijmegen breakage syndrome  ) 
 

 לידתי -טרום אבחון
( ניתנים לזיהוי  cerebellar hypoplasiaהתפתחות מוחית )-( ותתIntrauterine growth failureרחמי )-כשל גדילה תוך

-משפחתית ידועה, ניתן להציע בדיקה גנטית טרום מוטציה(. אם קיימת MRIלידתי )אולטרסאונד, -בעזרת דימות טרום
 לידתית. 
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 ייעוץ גנטי
הויראל )-תסמונת  לכרומוזום  (HHSריידארסון  הקשורה  רצסיבית  תורשה  בתבנית  בתורשה  X-מועברת  עוברת  זו  מחלה   .

 בצורה אוטוזומלית רצסיבית רק לעתים נדירות ביותר. 

 

 ניהול וטיפול
באנמיה האפלסטית ובכשל החיסוני ניתן לטפל באמצעות השתלת מוח עצם. דרוש טיפול תומך בסיבוכים וזיהומים במערכת  

 העיכול.  
 

 פרוגנוזה
כיוון שמהלך המחלה   טובה,  אינה  מוח  -ומוות בטרםביותר    קשההפרוגנוזה  עקב כשל  הילדות  בתקופת  להתרחש  עלול  עת 

   לבגרות אפשרית.עצם, עם זאת הישרדות והגעה 

 

 :מומחהמבקר 

o ופ'פר  ( יוג'ין בולטשאוזרPr. Eugen BOLTSHAUSER ) 
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 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.  

 

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