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 קוטנית-צרברו-סמונת אוקולות

(Oculocerebrocutaneous syndrome) 
 

 ORPHAcode1647: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה
כלל   בדרך  המתאפיינת  נדירה  נוירולוגית  לקויותמחלה  העצבים  בעיניים,  ב  המתבטא  בשילוש  ומערכת  עור,  ב המרכזית 

    (.intellectual disabilityלמוגבלות שכלית התפתחותית ) לעתים קרובות  מקושרת  ו

 

 תקציר 

 אפידמיולוגיה 

(  Oculocerebrocutaneousקוטונית ) -צריברו-מקרים. תסמונת אוקולו  40-שכיחות המחלה אינה ידועה, אך עד כה דווח על כ
(OCCSמאובחנת לרוב ב )זכר. ן ממי חולים 

 

 תיאור קליני 

בנים,  יילודיםב בעיקר  בד ,  )מודגמת  העין  בארובת  ציסטה  כלל  אוorbital cystרך  )ת מיקרופ  (  ציסטית   cysticלמיה 
microphthalmia  לעתים קרובות בשילוב ,)( עם עפעף לא שלםeyelid colobomata  .)בעור כוללים לעתים קרובות    מאפיינים

תלויים  ( רבים באזור ארובת העין )cutaneous tags, סרחי עור )(striated muscle hamartomaשריר משורטט )  תהמרטומ
( גבעול  )בעיקר  focal aplasia/hypoplasia)  וקדיתמהתפתחות  -תת / התפתחות-חוסרו,  אצבע(-דמויי/(pedunculatedעל   )

בפנים   לעמוק.  בצוואר,  מאוד  קל  שבין  בטווח  לנוע  יכולים  התפתחותית  שכלית  ומוגבלות  בהתפתחות  עיכוב  ובקרקפת(. 
היטב. נשלטים  הם  המקרים  במרבית  זאת,  עם  יחד  אפילפטיים,  התקפים  של  היסטוריה  יש  מהחולים  תסמונת    לכמחצית 

)-צריברו-אוקולו מעב OCCSקוטונית  קליניים  במגוון רחב של תסמינם  אנומליות    ר לשילוש הקליני הטיפוסי,( מתאפיינת  עם 
(  nasal ala( לרבות פגם בכנפי האף )craniofacialבמבנה פנים/גולגולת )  בגולגולת, בצלעות ובחוליות עמוד השדרה, שסעים

            נות.לא תקיניים אוז  אפרכסותבחלק מהמקרים, ו
 

 אטיולוגיה 
זיגוטי  -( היא מצב פסיפסי פוסטOCCSקוטונית )-צריברו-כי תסמונת אוקולואטיולוגיית המחלה עדיין לא מובנת. ההנחה היא  

(post zygotic    .) 
 

 טכניקות אבחון
בעיניים, במערכת העצבים המרכ קליניים המתבטא  שילוש מאפיינים  נוכחות  על  )זאבחון המחלה מתבסס  וCNSית    עור. ב( 

( בעיקר מומים אסימטריים במוח הקדמי עם ריבוי קפלי מוח  1( המדגים:  MRIאימות האבחון מבוצע בדימות תהודה מגנטי )
(polymicrogyria, PMG  הטרוטופיות ,) חדריות -סב  קשריות  (periventricular nodular heterotopias  הממוקמות מתחת )

חדרים  (,  intraventricularחדריות )-( או תוךinterhemisphericהמוח )  , ציסטות בין שני חצאי(PMGלקפלי המוח המרובים )
( הראש  מיימת  או  )ו  (,hydrocephalusמוגדלים  התפתחות  או    (agenesisחוסר  כפיס   מלא חלקי  )  של   corpusהמוח 

callosumבמרכז המוח האחוריייחודיים  מומים זמניים  (  2-(, ו   (mid-hindbrain)  ,  "ביניים ענק ) -מוחהמתאפיינים ב"גגgiant 
tectum)  ,ב )מומים  מוח  עם  (  vermisתולעת  המוח  של  האחורית  )-תתובגומה  המוחון  של   cerebellarהתפתחות 

hypoplasia )   והתרחבות של  (   רשמת מהמקרים תוצאות    50%-(. בfourth ventricular outflow tractמוצא החדר הרביעי 
            .  חריגות ( EEGחשמלית )המוח ה
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 אבחנה מבדלת
(, אך ריבוי הגידולים  encephalocraniocutaneous lipomatosisקוטונית )-ניוקר -ליפומטוזה אנצפלואבחנה מבדלת כוללת  

(  CNSואנומליות במערכת העצבים המרכזית ) ((choristomas) ( וכוריסטומותlipomasהמזנכימיאלים )בייחוד קשריות שומן ) 
אוקולו מתסמונת  אותה  )-צריברו-מבדילים  בתסמונת   במוחמומים    (.OCCSקוטונית  המודגמים  לאלו  ניכרת  במידה    חופפים 

( )   למרות(  Aicardiאיקרדי  האחורי  המוח  במרכז  והאינו  (  mid-hindbrainשהמום  איקרדי  בתסמונת    ים שקע מוכר 
אפשרויות נוספות    .OCCS-לתסמונת איקרדי אינם מוכרים ב  ים המקושר   ים( הטיפוסי chorioretinal lacunae)  םהכוריורטינלי

בחשבון -ש להביא  )  הן  ניתן  גולדנהר  )  התפתחות-תת(,  Goldenhar syndromeתסמונת  מוקדית   focal dermalעורית 
hypoplasia( ומיקרופתלמיה )microphthalmia  עם ) ( פגמים לינארים בעורlinear skin defects.)    מומי מרכז המוח האחורי

 , לעתים קרובות, הם מורכבים וחמורים.  OCCS -(, אך בDandy-Walkerוולקר' )-יכולים להיחשב בטעות למומי 'דנדי

 

 ייעוץ גנטי
ספורדי. שכיחותה הגבוהה יותר בחולים ממין זכר מצביעה על כך  ( מתרחשת באופן  OCCSקוטונית )-צריברו-תסמונת אוקולו

 .  Xעשויה להיות הפרעה הקשורה לכרומוזום   OCCS-ש

 

 ניהול וטיפול
תחומי הכולל רופא עיניים, נוירולוג ורופא ילדים. הסרת הציסטה מארובת העין  -המחלה צריכה להיות מטופלת על ידי צוות רב

(orbital cystע יכלה להתבצע  וביתור  (  נוזלים  ידי שאיבת  לעיןל  הסמוך  לבצע    .מהאזור  )ניתן   sclerosingטיפול הטרשה 
therapy  )אולאטב יש  (ethanolamine oleate)  אתנולאמין  מהם,  הנובעים  והביטויים  הקטן  במוח  או  במוח  המומים  עקב   .

   צורך בבדיקה נוירולוגית טרם ההחלטה על התערבות כירורגית.

 

 פרוגנוזה
אוקולו )-צריברו-תסמונת  בOCCSקוטונית  פטאלית  הייתה  ליקויים    15%  -(  יש  החולים ששרדו  למרבית  שדווחו.  מהמקרים 

 מן המקרים.    15%-פסיכומוטוריים חמורים אך התפתחות נורמלית דווחה בלא פחות מ
 

 

 :מומחהמבקר 

o ופ'פר ( אוטה מוגPr. Ute MOOG) 

  

 

 

  [01-08-2019]  עדכון אחרון:

 [ 07-09-2020תאריך תרגום: ] 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 

 

 

 

תחליף   להוות  אופן  בשום  נועד  לא  בו  המפורט  החומר  בלבד.  מידע  לצורך  מפורסם  זה  מסמך 

 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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