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 (Koolen-De Vries syndrome) סדה ורי-תסמונת קולן

 96169: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי היפוטוניה, עיכוב התפתחותי -על נדירה המופיעה ביילוד/ילדות ופוגעת במספר מערכות. היא מאופיינתהפרעה 

קל עד בינוני או נכות אינטלקטואלית, אפילפסיה, מאפייני פנים דיסמורפיים, היפרמטרופיה, חריגות לב מולדות, 

 חריגות כליות/אורולוגיות מולדות, בעיות בשרירי השלד, ואופי חברותי/נעים.

 

 אפידמיולוגיה

אנשים בערך. לא ניתן  1/55,000היא  17q21.31שכיחות של מחיקה . אולם, הההשכיחות של ההפרעה אינה ידוע

בשל המספר המוגבל של מקרים  1KANSL-( בSNVלקבוע את השכיחות של וריאנטים בנוקלאוטידים בודדים )

 שזוהו עד כה. בנים ובנות מושפעים באופן שווה.

 

 תיאור קליני

היפוטוניה היא המודגשת ביותר בין שלב היילוד לינקות עם יכולות יניקה ירודות ואכילה איטית, אך אלו עשויים 

רככת בית הקול היא להימשך לכל החיים. קשיי אכילה עשויים לדרוש אשפוז ו/או האכלה בזונדה בחלק מהיילודים. 

שרמת  אף על פיל כל המטופלים מגיל מוקדם, אצ ההתפתחות פסיכומוטורית גלובלית נראעיכוב מאפיין נפוץ. 

( מתפקדים בטווח KdVSדה וריס )-. מרבית האנשים עם תסמונת קולןניכרהעיכוב ההתפתחותי משתנה באופן 

הקל עד בינוני של נכות אינטלקטואלית. היפוטוניה של הפה ואפרקסיה בינקות ובתקופת הגן, יחד עם עיכוב 

-. היסטוריה של אפילפסיה תועדה בכKdVS-ק מהסימנים האופייניים למשמעותי בהתפתחות הדיבור הם חל

ידי -מורמיפזם של הפנים מאופיין עלסהמקרים, ובעיות נוירולוגיות אחרות עשויות גם להופיע. הדיכל מ 50%-30%

פתחי עפעפיים נטויים כלפי מעלה, בלפרופימוזיס, קפלים אפיקנטים, פטוזיס, אף אגסי עם קצה אף בולבוסי, 

ואוזניים גדולות/בולטות. דווח גם על קומה נמוכה, בית חזה קעור, חריגות בעמוד השדרה, פריקה של הירך/ירכיים, 

אצבעות ארוכות ודקות וגפיים תחתונות דקיקות, ודפורמציות מיקום של כפות הידיים/רגליים. מאפיינים אחרים 

ה בין העלייה לחדר(, חריגות של הכליות והמערכת צניפי, פגמים במחיצ-כוללים פגמים בלב )מסתם אבי עורקים דו

 האורולוגית, ואשכים טמירים.

 

 אטיולוגיה

KdVS 17ידי מחיקה של -היא בדרך כלל תסמונת ספורדית שנגרמת עלq21.31  1יחידה -תתהגן להכוללת את 

 .1KANSLאו מוטציה של גן 8KAT (KANSL1 )-ב NSLשל קומפלקס רגולטורי 

 

 טכניקות אבחון

-נל רבא(, פCMAאריי כרומוזומלי )-גישות הכוללות בדיקות גנטיקה מולקולרית עשויות לכלול שילוב של מיקרו

תקינות, ניתן לשקול  CMAגנים, וניתוח גנומי מקיף )ריצוף אקסום, אריי אקסום, ריצוף גנום(. באנשים עם תוצאות 

 כתלות בממצאים קליניים. 1KANSLריצוף סנגר מכוון לגן 
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 חנה מבדלתאב

 X-, תסמונת ה22q11.2ווילי בשלב היילוד ותסמונת מחיקת -כוללות את תסמונת פרדרהאבחנות המבדלות 

 במטופלים מבוגרים יותר. SBBYSנכות אינטלקטואלית, סוג -השביר, תסמונת אנגלמן ותסמונת בלפרופימוזיס

 

 לידתי-טרוםאבחון 

 לידה להריונות בסיכון.-ניתן להציע בדיקות טרום כמעט כל המקרים מגיעים מאירוע יחיד במשפחה, אך

 

 ייעוץ גנטי

. למרות שכמעט כל המטופלים מייצגים מקרים יחידים עם המחלהיש להציע ייעוץ גנטי להורים של מטופלים 

)כלומר, אדם יחיד שמושפע מהמחלה בתוך משפחה( עם סיכון נמוך מאוד להיארעות אצל אחים, תבנית ההורשה 

 .50%הוא  KdVSלרשת  םחוליאוטוזומלית דומיננטית ולכן הסיכון לצאצאים של מטופלים היא 

 

 ניהול וטיפול

על אנשים המושפעים מהמחלה לעבור בדיקות שגרתיות אצל רופא משפחה או רופא ילדים. קיימת הצדקה לביצוע 

דיבור דורשת טיפול אינטנסיבי  בדיקות קרדיולוגית, כמו גם הערכות של הכליות ושל המערכת האורולוגית. הפקת

 ת)שפ תבמוטוריקה של הדיבור בשנות הגן, ופיתוח יכולות השפה מתרכז בהתערבות ממוקדת ותקשורת תומכ

חלופית )מכשיר קשר( עד לפיתוח יכולות דיבור ושפה. ניתן לשקול בדיקות שגרתיות אצל רופא עור או הסימנים( 

להפנייה למומחים נוספים אם קיים חשד לבעיות נוירולוגיות או במקרה של שומות מרובות. קיימת התוויה 

 מערכתיות אחרות.

 

 פרוגנוזה

שרדות עד בגרות היא טיפוסית, עם ינתונים לטווח ארוך אינם מספקים כדי לקבוע תוחלת חיים למרות שהה

 החיים ממטפלים.אוטונומיה ככל הנראה מוגבלת. אנשים המושפעים מהמחלה ככל הנראה יזדקקו לתמיכה לכל 

 

 :מומחהמבקר 

o ד"ר ד.א. )דיוויד( קולן 

 

  11/2019 עדכון אחרון:

 14/08/2021תאריך 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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