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 (Pai Syndrome) פאיתסמונת 

 1993: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

(, פוליפים בקו האמצע  MCLידי שסע מדיאני של השפה העליונה ) - נזאלית נדירה המאופיינת על-דיספלזיה פרונטו 

פריקלוזליות. נראו גם היפרטלוריזם עם חריגות עיניים, בדרך כלל עם  רירית האף, וליפומות  ושל   של עור הפנים 

 התפתחות נוירופסיכולוגית תקינה. 

 

 אפידמיולוגיה 

 מטופלים, אולם, נראה שההיארעות המוערכת נמוכה מדי.  67קרב ( דווחה עד כה בPSתסמונת פאי )

 

 תיאור קליני 

PS    מציגה בלידה עם פנוטיפים משתנים הנעים בין דיסמורפיזם קל של הפנים ועד חריגות חמורות יותר הדומות

נזאלית. מרבית המטופלים מציגים עם היפרטלוריזם מודגש עם חריצים פלפברלים הנוטים כלפי  -לדיספלזיה פרונטו

עם פוליפים בקו באמצע של האף  ו האמצע בק  ה מטה ועשוי לכלול אף ביפידי במקרים הקיצוניים ביותר. שפה שסוע

של האף או נמשכים    המחיצהוהפנים מציגים בדרך כלל כענבל ביפידי עם חיך מוגבה, הפוליפים ממוקמים מעל  

אף. החריגות הללו עשויות להוביל לקשיי נשימה, עלייה בזיהומים נשימתיים, קשיי  ה  מחיצת מהנחיר מחיבור עם  

המוקדמת. ליפומות של העור המכילות סחוס עשויות להופיע על המצח. חריגות עיניים  דיבור או קשיי אכילה בילדות  

מוקטנת,   קרנית  הקרנית,  של  לויקומה  קבועה,  דיסגנזיה של הלשכה הקדמית, ממברנה פפילרית  לכלול  עשויות 

. ההתפתחות  קשתית . דווח גם על קולובומה של השל הלחמית וליפומה    קשתיתלנטיקונוס אחורי, הטרוכרומיה של ה

הנוירופסיכולוגית בדרך כלל תקינה, אך חלק מהמטופלים עשויים להציג עם אפילפסיה והתפתחות נוירופסיכולוגית  

 פגומה. ניתן לעיתים להבחין בגומות סקרליות בלידה, והיפוספדיאס דווח בחלק מהמטופלים הזכרים. 

 

 אטיולוגיה 

 אינה ידועה. PSהאטיולוגיה של 

 

 טכניקות אבחון

PS   על יותר מהמאפיינים  -מאובחנת  או  בתוספת אחד  באף  מולד  פוליפ  הנוכחות של  בלבד.  קליניים  סימנים  ידי 

  MRIאמצעי בזיז האלבאולרי וליפומה פריקלוזלית.  -קדמי )עם או ללא אלבאולוס שסוע(, פוליפ מולד    MCLהבאים:  

 עשוי לחשוף ליפומות פריקלוזליות ומבנה חריג של החדר השלישי. מומלץ לבצע בדיקה אופתלמולוגית. 

 

 אבחנה מבדלת

נזאלית, תסמונת  -ץ, תסמונת אוקולוצרברוקוטנית, דיספלזיה פרונטו אדי -אבחנות מבדלות כוללות את תסמונת לויס 

 גולדנהר, בנוסף למגוון חריגות כרומוזומליות. 
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 גנטיייעוץ 

עד כה דווח על מקרה אחד של העברה מאב לבן, אבל לא דווח מעולם על הישנות אצל אחים/אחיות. סיכון להישנות  

 נחשבת, אם כן, לנמוכה.  PSבמשפחות ללא היסטוריה של 

 

 ניהול וטיפול

שיהיה צורך    יש לטפל באופן מיידי בקשיים פוטנציאליים נשימתיים או של הפה כאשר אלו מתגלים ביילודים. ייתכן

שלביים של הגולגולת והפנים במקרים רבים. ניתן לבצע ניתוח לשחזור המשכיות השריר האורביקולרי  - בניתוחים רב

עוריות תיקון של הפירמידה הנזאלית כדאי לבצע אחרי פרץ  ש  בעוד  , בגיל הילדות המוקדם  והוצאה של ליפומות 

ות של העיניים, ניתוחי קרנית וקטרקט עשויים לשפר את  הגדילה של גיל ההתבגרות. במטופלים המציגים עם חריג 

הראייה במקרים מסוימים, ואירידקטומיה אופטית עשויה להידרש במקרים המציגים עם לויקומה של הקרנית. יש  

 עיני. -לנטר את כל המטופלים עבור עליות בלחץ התוך 

 

 פרוגנוזה

 והפרוגנוזה עבור מרבית המטופלים טובה. שחזור קוסמטי ותפקודי של חריגות הפה והאף הינם אפשריים  

 

 :מומחהמבקר 

o  דמיאן לדרר ד"ר 

 

  [ 01/10/2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 [ 06/08/2021תאריך 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.  

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי" 
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