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 Larsen (Larsen syndrome)  תסמונת

 ORPHA503: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

תסמונת חך ושפה שסועים המאופיינת על ידי פריקה מולדת של המפרקים הגדולים, עיוותים בכפות 

צורת ספטולה  הרגליים, דיספלזיה בעמוד השדרה הצווארי, סקוליוזיס, גלילי אצבעות דיסטליים בעלי

  חריגים אופייניים בגולגולת ובפנים, לרבות חך שסוע.וממצאים 

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

 באירופה.  100,000 -ל 1 -( בלידה היא נמוכה מLS) Larsenשכיחותה המשוערת של תסמונת 

 

 תיאור קליני

הם פריקות מולדות של מפרקי הירך, הברך והמרפק עם עיוותים  LSהמאפיינים הקליניים העיקריים של 

)רגל קלובה(. ביטויים שכיחים נוספים כוללים עיוותי  equinovalgusאו  equinovarusבכף הרגל מסוג 

עמוד השדרה כגון סקוליוזיס וקיפוזיס בעמוד השדרה הצווארי, לעתים קשורים למיאלופתיה צווארית וגלילי 

דיסטליים קצרים, רחבים בעלי צורת ספטולה, כאשר האגודל כמעט תמיד נפגע. ממצאים חריגים אצבעות 

עיני. כמו כן,  היפרטלוריזםנשנים בגולגולת ובפנים כוללים מצח בולט, גשר האף שקוע, מרכז פנים שטוח ו

  חך שסוע בקו האמצע ואובדן שמיעה הולכתית דווחו בשכיחות גבוהה.

 

 אטיולוגיה

 או חסרים קטנים עם שימור מסגרת הקריאה missenseהתסמונת נגרמת כתוצאה ממוטציות 

(in frame בגן )FLNB ממוקם ב(- 3p14.3 המקודד לחלבון ציטוסקלטלי )filamin B . 

 

 טכניקות אבחון

 התגרמותהאבחנה נקבעת לפי הערכה קלינית, וצילומי רנטגן המדגימים, בין גורמים נוספים, עודף מרכזי 

 ומאושרת על ידי בדיקה גנטית. בעצמות שורש כף היד ובעצמות שורש כף הרגל

 

 אבחנה מבדלת

לקוי מסוג  : אוסטאוגנזיסFLNB -אבחנה מבדלת כוללת הפרעות אחרות חמורות יותר וקטלניות הקשורות ל

Iלקוי מסוג  , אוסטאוגנזיסIII ,מסוג  דיגיטלית-פלאטו-אוטווכן תסמונת  דיספלזיה מסוג בומרנגI  ודיספלזיה

; תסמונת  gPAPP; כונדרודיספלזיה עם פריקות מפרקים, מסוג  CHST3ספונדילואפיפיזיאלית, מסוג 

 .  Desbuquoisותסמונת  אי ראוניוןשל  Larsen; תסמונת  B3GAT3, מסוגLarsenדמוית 

 

 לידתי-אבחון טרום

 .LSלידתי זמין עבור משפחות עם היסטוריה משפחתית של -אבחון טרום
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 ייעוץ גנטי

LS  מורשת באופן אוטוזומלי דומיננטי. המקרים האוטוזומליים הרצסיביים שדווחו בעבר עשויים להתאים

( אצל ההורים, אך ככל הנראה מייצגים תסמונות germline mosaicismהנבט ) בתאי למוזאיציזם

רצסיביות שהוגדרו לאחרונה, בעלות מאפיינים דומים אך ייחודיים. יש להציע ייעוץ גנטי לאנשים הנושאים 

 להעברת המוטציה לצאצאים.  05%מוטציה הגורמת למחלה וליידע אותם כי קיים סיכון של 

 

 ניהול וטיפול

לה. הטיפול עשוי לכלול טיפול וניטור אורתופדי, הליכים כירורגיים, במיוחד יש להתאים את הטיפול לכל חו

תחומי עם -שמיעה, מומלץ טיפול על ידי צוות רב בשל פריקת מפרק הירך, ופיזיותרפיה. במקרה של אובדן

חייבים לעבור הערכת עמוד השדרה הצווארי  LSהכשרה פדיאטרית. כל התינוקות עם אבחנה קלינית של 

 האפשרי לאחר הלידה על מנת לשלול אי יציבות מסכנת חיים של עמוד השדרה הצווארי.בהקדם 

 

 פרוגנוזה

LS .אינה משפיעה על תוחלת החיים 

 

 מבקר מומחה:

o פרופ' סטיבן רוברטסון 

o ד"ר אמה וייד 

 

 51-12-2512עדכון אחרון: 

 50-51-2522תאריך 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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