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 IIגמדות מיקרוצפלית אוסטאודיספלסטית בראשיתית סוג 

(Microcephalic Osteodysplastic Primordial Dwarfism 

Type II 

 2637: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי עיכוב גדילה חמור לפני ואחרי -עצם נדירה וצורה של גמדות מיקרוצפלית בראשיתית המאופיינת עלמחלת 

הלידה, עם מיקרוצפלי משמעותי ביחס לגודל הגוף, דיספלזיה של השלד, חריגות בשיניים, עמידות לאינסולין, 

 וסיכון מוגבר למחלה צרברווסקולרית.

 

 אפידמיולוגיה

( היא אחת הצורות הנפוצות ביותר של גמדות MOPDII) IIאודיספלסטית בראשיתית סוג גמדות מיקרוצפלית אוסט

 מקרים ברחבי העולם. 150( ומהווה מעל MPDמיקרוצפלית בראשיתית )

 

 תיאור קליני

MOPDII  בגדילה לפני ואחרי  חמור ידי עיכוב-מולד עם הופעה לפני הלידה ובינקות. היא מאופיינת עלמצב היא

הלידה, עם מיקרוצפלי חמור באופן פרופורציונלי, דיספלזיה של השלד, חריגות בשיניים, סיכון מוגבר למחלה 

מהמקרים( ועמידות לאינסולין. הגבלת גדילה בתוך  52%-19%-מויה מויה ב תצרברווסקולרית )מפרצת ומחל

, SD 4.6-ו 3.9, 7.0ממוצעים בלידה הם ה( OFC) ראשההאורך, המשקל, והיקף ( היא נפוצה. IUGRהרחם )

שבועות(. נראה שצמיחת הראש נעצרת  37>בתוך הרחם בהתאמה, מתחת לממוצע באוכלוסייה )אחרי תיקון לגיל 

 OFC-בבגרות, הגובה, המשקל והחודשים, עובדה הנותנת את המראה המתקדם של מיקרוצפלי.  18עד גיל 

מתחת לממוצע באוכלוסייה. ניתן להבחין בדיספלזיה של השלד עם עקמת  SD 8.5-ו 14.3, 10.3הממוצעים הם 

מתקדמת, בדיסלוקציה רדיאלית של הראש וקוקסה ורה. מאפיינים בולטים של הגולגולת והפנים כוללים קצות 

ער אל ושישורשים חלשים בצבע אופעם אוזניים בולטות וקטנות עם תנוכים מחוברים; שיניים קטנות, דיספלסטיות, 

כוללים קול מאנפף באוקטבה גבוהה, איזורים של היפו  MOPDIIדליל. מאפייני מפתח נוספים של 

פויקילודרמה, אקנטוזיס ניגריקנס, ואובזיה של פלג הגוף העליון במהלך והיפרפיגמנטציה )עם נקודות קפה אולה(, 

אלית עם שיניים חסרות שורש גיל ההתבגרות והבגרות. בעבר הפרעה שזכתה תחילה לכינוי מיקרודונטיה אופ

נפרדת, אך כיום מוכרת בתור אותה הפרעה כמו  MOPD-בראשיתית בנמוכי קומה נחשבה במקור ובאופן מוטעה ל

MOPDII. 

 

 אטיולוגיה

MOPD II ידי מוטציות ב-נגרמת על-PCNT (21q22.3) המקודד לפריצנטרין, אשר מעגן מגוון חלבונים ,

חלבונים במהלך החלוקה התאית. הפרעה בפריציטרין נחשבת ככזו הגורמת לפגמים צנטרוזומים וקומפלקסים של 

 .ATR DNA-בכישור המיטוטי, והתרבות תאים פגומה. הוצע גם תפקיד באיתות תלוי נזק ב
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 טכניקות אבחון

האבחון מסתמך על מאפיינים קליניים, בדיקות רדיולוגיות של גיל העצמות שבדרך כלל מראות התבגרות לא 

. בחלק מהאנשים ניתן PCNTידי תבחין גנטי של -הרמונית של המרכזים וגיל עצמות מעוכב. האבחון מאושר על

 לראות ספירות מוגברות של טסיות.

 

 אבחנה מבדלת

-ו Iסוגים  MOPD, תסמונת סיקל, 4XRCC, חסר 4LIGגורלין, תסמונת -ונת מאיירתסמאבחנות מבדלות כוללות 

III תסמונת ,SHORTאוסטאית ע"ש שימקה, ותסמונת דובוויץ'.-, דיספלזיה אימונו 

 

 לידתי-טרוםאבחון 

 . הובחן גיל לידה מוקדם. ניתןIUGRבדרך כלל הופכים למורכבים עם הגילוי של  עם המחלההריונות עם ילדים 

לידתי הינו אפשרי עם המוטציה/ות -. אבחון טרוםIUGR-לבצע ניתוחים קיסריים בגילאים מוקדמים יותר בעקבות ה

 זוהו בהורים הנשאים. PCNT-הגורמות למחלה ב

 

 ייעוץ גנטי

ההעברה היא אוטוזומלית רצסיבית. ייעוץ גנטי הינו אפשרי ויש להציע אותו לאנשים עם מוטציה הגורמת למחלה, 

 להעברת המוטציה לצאצאים. 25%וליידע אותם אודות סיכון של 

 

 ניהול וטיפול

יקר עבור התסמינים. בדיקה עבור חריגות כלי דם במערכת העצבים במרכזית עם דימות תהודה הניהול הוא בע

 חודשים. יש לבצע 18עד  12( מומלצת בזמן האבחון ובכל MRA( ואנגיוגרפיה בתהודה מגנטית )MRIמגנטית )

ספר(, בנוסף לניטור -בדיקות סקר שנתיות לסימנים של עמידות לאינסולין כולל פרופיל ליפידים )בתחילת גיל בית

 עבור אנמיה, ספירת טסיות וחריגות באגן ובעמוד השדרה.

 

 פרוגנוזה

רבים לחייהם. סיבוכים  30-תוחלת החיים הצפויה בדרך כלל מופחתת, אבל המטופלים יכולים לחיות עד לשנות ה

ידי התאמת טכניקות רפואיות מודרניות לגודל קטן יותר. חריגות בכלי דם הינן -מתפתחים, אך ברובם ניתן לטפל על

סיבוך נפוץ. הן עשויות לערב את כלי הדם הנוירולוגיים בגיל הילדות, ועורקים כליליים ושל הכליות בבגרות, כאשר 

 הראשון עלול להיות מסכן חיים.

 

 :מומחהמבקר 

o מייקל בובר ד"ר 

o אנג'לה דוקר 

 

  01/10/2019 עדכון אחרון:

 06/08/2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 
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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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