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 Lethal Multiple Pterygium) תתסמונת פטריגיום מרובה קטלני

Syndrome) 

 33108: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

, כוויצה של מפרקים תידי עיכוב גדילה ברחם, אקינזיה עוברי-מרובה גנטית נדירה מאופיינת על תסמונת פטריגיום

ריגיה )קרומים( במפרקים מרובים. היגרומה ציסטית ו/או הידרופס טמצב המוביל לארתרוגריפוזיס ופ - מרובים

 )בצקת( של העובר קיימים כמעט תמיד.

 

 אפידמיולוגיה

נקבות.  40%-היו זכרים ו 60%-משפחות. מתוך המקרים הללו, כ 28קרב עוברים ב 50-עד כה, דווח על פחות מ

 בחצי מהמשפחות הושפעו זכרים בלבד, כולל חמישה עם מספר זכרים מושפעים.

 

 תיאור קליני

, פטריגיה קיימת במספר לידה-טרוםידי חסר גדילה -על נת( מאופייLMPS) תתסמונת פטריגיום מרובה קטלני

אולנרי, קרורלי, פופליטאלי וקרסוליים( וכוויצות כיפוף -שחי, הומרו-)סנטר עד סטרנום, צווארי, בתי איזורים

עורית משתנה מבצקת עורית קלה עד הידרופס עוברי עם היגרומה -המובילות לארתרוגריפוזיס חמור. בצקת תת

כוללות היפרטלוריזם, נקבים  פוליהידרואמניוס. חריגות בפניםציסטית, היפופלזיה של הריאות, ואוליגו או 

פלפברלים הנוטים כלפי מטה, קפלים אפיקנטיים, שורש אף שטוח, מיקרורטרוגנתיזם, מיקרוסטומיה, אוזניים 

אשכים טמירים, , פחתנה פגום וחך שסוע. חריגות נוספות כוללות חזה קטן, נפח שרירים מובנמוכות בעלות מ

ה(, ייפופלזיה של הצרבלום, הרחבה של החדרים ופולימיקרוגירחריגות במערכת העצבים המרכזית )ובייחוד ה

רכסים וקפלים דרמליים היפופלסטיים. בתדירות נמוכה יותר ניתן למצוא המנגיומה במרכז המצח, היעדר סיבוב 

של המעי, היפופלזיה של הלב, הרניה סרעפתית, אורופתיה חסימתית, מבנה רוקר בוטום של כף הרגל, 

 ו היפופלזיה של הצרבלום והפונס.ו/א המיקרואנצפלי

 

 אטיולוגיה

1CHRNA (2q31.1 ,)ידי -יחידות של קולטן לאצטילכולין המקודד על-מוטציות הגורמות למחלה זוהו בתתי

CHRNG (2q37.1 ,)CHRNG (2q37.1( בנוסף לגן נבולין ,)NEB, 2q23.3( וקולטן ריאנודין ,)RYR1, 

19q13.2.) 

 

 טכניקות אבחון

ריון שגרתית יהאבחון מבוסס על מאפיינים קליניים אופייניים וממצאי אולטראסאונד הנראים במהלך בדיקת ה

 לידתי(.-)לפרטים נוספים ראו סעיף על אבחון טרום

 

 אבחנה מבדלת

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN
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לידה של הפחתה או היעדר -טרום אבחנות מבדלות כוללות הפרעות אחרות המציגות עם מאפייני אולטראסאונד

ם אחרים. אלו עשויים לכלול רצף יתנועה עוברית יחד עם מנח לא תקין של העובר ומצבים ארתרוגריפותי

פאפאס, תסמונת וריאנט פטריגיום מרובה ע"ש אסקובר, -(, תסמונת ברטסוקסFADSדפורמציית אקינזיה עוברית )

, פגמים חמורים בצינור 18גרביס של האם. זאת בנוסף לטריזומיה ארתרוגריפוזיס מולטיפלקס מולד, ומיאסטניה 

רגרסיה קאודלי וחריגות של החוליות, קומפלקס קיר הגוף של הגפיים, מסות בצוואר העובר,  רצףהנוירונלי, 

 היפוקסיה של העובר, תסמונת טבעות היצרות והגבלת עובר.

 

 לידתי-טרוםאבחון 

כוללים עיכוב  LMPSלידה עם -שבועות. ממצאי אולטראסאונד טרום 12בגיל באקינזיה עוברית כבר ניתן להבחין 

של הגפיים, פטירגיה מרובה, היגרומה ציסטית, הידרופס של העובר, ריאות  ף, כוויצות כיפורחמית-תוך בגדילה

יע היפופלסטיות, חך שסוע וחריגות מבניות אחרות. ממצאים נוספים של התפתחות שלד היפופלסטית עשויים לסי

עוברי עשויים לאפשר  MRI-, וסריקות אולטראסאונד מפורטות וFADSלבין מצבים אחרים כגון  LMPSלהבחין בין 

או להצביע על אטיולוגיה אחרת.  LMPSזיהוי של חריגות במערכת העצבים המרכזית שיכולים להיות מאפיין של 

משמעיות והמוטציה זוהתה. -לידה אם הסריקות המוקדמות אינן חד-ניתן לבצע בדיקות גנטיות מולקולריות טרום

 גם במטופלות עם היסטוריה של אובדן הריון נשנה בטרימסטר האמצעי. LMPSיש לשקול 

 

 ייעוץ גנטי

, X-על הורשה נדירה קשורה ל. דווח גם 25%ההורשה היא אוטוזומלית רצסיבית. הסיכון להישנות אצל אחים הוא 

 .LMPSהצעה שעולה גם בעקבות הרב הזכרי עם 

 

 ניהול וטיפול

 ריון.יכיוון והצב הרפואי הוא קטלני, ייתכן ויוצע סיום של הה

 

 פרוגנוזה

LMPS .בדרך כלל קטלנית במהלך הטרימסטר השני או השלישי 

 

 :מומחהמבקר 

o ד"ר ג'ולי ווגט 

 

  [10/2019] עדכון אחרון:

 [04/08/2021תאריך 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. 

 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN
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 השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי""למתן חסות אין כל 
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