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 Marden-Walker (Marden-Walker syndrome)תסמונת

 ORPHA2461 :'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

המאופיין על ידי קונטרקטורות במפרקים מרובים  אמבריוגנזהמום התפתחותי נדיר במהלך תקופת ה

אוזניים , לסת קטנה, חך בעל קשת גבוהה או שסוע, בלפרופימוזיס(, פנים דמויי מסכה עם ארתרוגריפוזיס)

 .ארכנודקטיליבמיקום נמוך, מסת שרירים ירודה, קיפוסקוליוזיס ו

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

 מקרים תוארו בספרות העולמית. 03 -ל 03השכיחות עדיין אינה ידועה, אך עד כה בין 

 

 תיאור קליני

 Marden-Walkerגיל ההופעה הטיפוסי הוא לאחר הלידה או תקופת הינקות ובאופן קליני, תסמונת 

(MWS מאופיינת על ידי פיגור גדילה לאחר הלידה וקונטרקטורות במפרקים מרובים הקשורות בתנועת )

, אוזניים בלפרופימוזיסמפרקים מוגבלת. תבנית חריגה של הפנים כוללת פנים אסימטריים דמויי מסכה לצד 

מסת שרירים ירודה. מאפיינים לסת קטנה, צוואר קצר ו במיקום נמוך, חך בעל קשת גבוהה או שסוע,

שכיחים נוספים הם קיפוסקוליוזיס, חזה שקוע או בולט, תפקוד מוטורי מוגבל במפרקי הכתף, המרפק 

מולדת, היעדר החזרים  כף רגל קלובה. בדרך כלל נצפים קמפטודקטיליו ארכנודקטיליושורש כף היד, 

צדדי. -עם בקע מפשעתי דו היפוספדיאסנצפה גידיים עמוקים וגפיים עם שרירים היפופלסטיים. ייתכן כי 

  .מוגבלות שכליתכמו כן, תוארו מלפורמציות מוחיות קלות, ממצאים קרדיווסקולריים או כלייתיים חריגים ו

 

 אטיולוגיה

טרם נקבע בבירור, אך ההנחה היא כי זוהי הפרעה התפתחותית של  MWSהמנגנון הפתולוגי הבסיסי של 

 מערכת העצבים המרכזית. 

  

 טכניקות אבחון

מבוססת על הקריטריונים המינימליים )פיגור גדילה לאחר הלידה, פיגור התפתחותי חמור,  MWSאבחנת 

, לסת קטנה, חך בעל קשת גבוהה בלפרופימוזיסקונטרקטורות במפרקים מרובים, פנים דמויי מסכה עם 

( ובדיקת MRIבאמצעות תהודה מגנטית )או שסוע, אוזניים במיקום נמוך ו)קיפוסקוליוזיס(. הדמיית הראש 

לב עשויות להדגים מלפורמציות מוחיות קלות וממצאים קרדיווסקולריים חריגים, בהתאמה. קיפוזיס -אקו

  מאובחן באמצעות צילום רנטגן.

 

 

 

 אבחנה מבדלת
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, פגיעה  Zellweger, תסמונת  Smith-Lemli-Opitz, תסמונת 11 -ו 10אבחנה מבדלת כוללת טריזומיה 

, נוירופתיה  Moebius, תסמונת אטרופיה שרירית ספינלית בינקותבחוט השדרה, אמיופלזיה מולדת, 

,  Van den Ende-Guptaמוגבלות שכלית, תסמונת  – בלפרופימוזיסהיפומיאלינטיבית מולדת, תסמונות 

אך ללא  MWS -)התייצגות קלינית זהה ל Schwartz-Jampel, תסמונת  Freeman-Sheldonתסמונת 

  .בינקותמוקדית שרירית ספינלית מיוטוניה(, ניוון עצבי בינקות ואטרופיה 

 

 לידתי-אבחון טרום

בעובר עם אח/אחות חולה שנולד/ה בעבר ניתן לביצוע על פי ממצאים של  MWSלידתי של -אבחון טרום

ניתן לצפייה טרם הלידה  ארתרוגריפוזיסרחמית ומחלה כלייתית ציסטית. יתרה מכך, -פיגור בגדילה תוך

, מיעוט מי שפירבאולטרסאונד החל מהשליש השני ואילך. כמו כן, בדיקת אולטרסאונד עשויה להעיד על 

במפרקים בתוך  אנקילוזיסממצא האמור לעודד בדיקת אולטרסאונד מפורטת יותר, מאחר שייתכן כי יתגלה 

  הרחם.

 

 ייעוץ גנטי

להציע ייעוץ גנטי לזוגות בסיכון )שני בני הזוג נשאים למוטציה  ההורשה היא אוטוזומלית רצסיבית. יש

  ללידת ילד חולה. 20%הגורמת למחלה( וליידע אותם על סיכון של 

 

 ניהול וטיפול

 תחומי. מותווים טיפול אורתופדי שמרני ופיזיותרפיה. -הוא סימפטומטי עם ניהול רב MWS -הטיפול ב

 

 פרוגנוזה

נותרת חמורה אך הקונטרקטורה אינה מתקדמת ופוחתת עם הגיל  MWS -המוגבלות השכלית הנצפית ב

ובעזרת פיזיותרפיה. הפרוגנוזה ארוכת הטווח מוגבלת בחולים רבים בשל סיבוכים כגון עיוותים גרמיים, 

  זיהומים בריאות ובעיות במערכת העיכול.

 

 מבקר מומחה:

o ד"ר עמאר טקסנדה 

o ינג'טיד"ר ננוולו א 

 

 

 31-12-2312עדכון אחרון: 

 30-31-2322תאריך תרגום: 
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 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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