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 תסמונת פנדרד

(Pendred syndrome) 
 

 ORPHAcode705: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה
צדדי וזפקת  הקשורה  -דועצבי  -שמיעה חושי  אובדןחרשות תסמונתית גנטית בעלת מאפיינים קליניים משתנים, המתאפיינת ב

   .(euthyroid goiterלבלוטת התריס ) 

 

 תקציר 

 אפידמיולוגיה 

ית. אף על פי ששכיחותה המדויקת  ת( היא אחת מן הצורות השכיחות ביותר של חרשות גנטית תסמונ PDSתסמונת פנדרד )
 .  PDS-מהמקרים של אובדן שמיעה מולד ניתן ליחס ל 7.5%עד אינה ידועה, 

 

 תיאור קליני 

לשונית  -עצבית טרום-אפילו בתוך משפחות. הסימן הקליני העיקרי המודגם הוא חרשות חושיתניכרת קיימת  שונות פנוטיפית  
(prelingual  ,)  למרות שלעתים אובדן שמיעה מתפתח בשלב מאוחר יותר של הילדות. דרגת אובדן השמיעה אינו אחיד: הוא

באחרים. עמוק  עד  וחמור  מהחולים,  בחלק  ופרוגרסיבי  בינוני  עד  קל  להיות  הן    יכול  אף  שכיחות  השמיעה  בעוצמת  תנודות 
 euthyroidתחילת התסמונת והופעת הזפקת בבלוטת התריס ) .אירוע ורטיגו ילהופיע אחרועשויות להיות קשורות לוורטיגו או 

goiter( וביניהן, כאשר  75%(  כלל בתקופת הילדות  המוגדלת  תריס  הבלוטת  ( שונה מאוד בקרב משפחות  מתפתחת בדרך 
הבגרות.  תקופת  בראשית  או  )  המאוחרת  המוגדלת  התריס  )thyromegalyבלוטת  היודיד  בהובלת  פגם  משקפת   )iodide)  

-תת  . לא נפגע  שלה (  organification)האורגניפיקציה  תהליך  למרות ש(,  colloid( לקולואיד )thyrocyteמתאי בלוטת התריס )
( התריס  בלוטת  עשויה  Hypothyroidismפעילות  ב(  גנטית  חרשות  נמוכה.  בתזונה  היודיד  צריכת  כאשר  אתר  להתפתח 

((locus  DFNB4    פנדרד בין תסמונת  הנע  חלק מהספקטרום הפנוטיפי  חושית(PDSהינה  לחרשות  האחד  עצבית  -( בקצה 
רצסיבית לא באנשים החולים במחלה האחרונה, תפקוד בלוטת התריס    מהצד השני.  DFNB4תסמונתית מסוג  -אוטוזומלית 

 ין.  תק
 

 אטיולוגיה 
( ביאלליות  )  (Biallelicמוטציות  שונים  אללים  בעלות  מוטציות  double heterozygousאו  מהחולים:  בכמחצית  מזוהות   )

ב(, או  7q31)  SLCS26A4  -ביאלליות ב  SLC26A4 -(, או ב5q34)FOXI1 -בו  SLC26A4 -מוטציות בעלות אללים שונים 
הינם ביאלליות ומשפיעות על החלבון המקודד, פנדרין,  SLC26A4 -כמעט כל המוטציות המזוהות ב  KCNJ10  (1q23.2.) -בו

  1%-(. פחות מa 780-amino acid multifunctional anion exchangerחומצת אמינו )  780עם  תכליתי  -משחלף אניונים רב
   (. double heterozygousמהחולים במחלה מדגימים מוטציות בעלות אללים שונים )

 

 טכניקות אבחון
 ( במבנה האוזן    (temporal boneעצמות הצדע )של  ( מבוסס על קיום לקות שמיעה, אנומליות  PDSאבחון תסמונת פנדרד 

והפנימית זפק  ( לא תקינה perchlorate)  הפרשת פרכלורטבדיקת  ,  או  ניתן לאבחן באמצעות    . ת)אם ישנה(  את האנומליות 
( ממוחשבת  ) CTטומוגרפיה  מגנטית  תהודה  דימות  ו/או   )MRI  שינויים של  יותר  טובה  רזולוציה  מספק  שהראשון  למרות   ,)

 בדיקות גנטיות מולקולריות זמינות מבחינה קלינית יכולות לאמת את האבחון.    בעצמות.
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 אבחנה מבדלת
מ זיהום  כוללת  המבדלת  )האבחנה  הציטומגלו  נגיף  של  וחרשות  congenital cytomegaloviral infection, (cCMV)ולד   ,)

 DFNX2 (POU3F4.)באתר 
 

 לידתי -אבחון טרום
 לידתיות עבור הריונות בסיכון אפשריות כאשר ידוע על מוטציות במשפחה. -בדיקות טרום

 

 ייעוץ גנטי
 ( פנדרד  חולים  (  PDSתסמונת  בהן  שיש  למשפחות  גנטי  ייעוץ  יש לספק  רצסיבית.  אוטוזומלית  תורשה  תבנית  עוקבת אחר 

 במחלה.   

 

 ניהול וטיפול
כולל   המחלה  )ניהול  שנתי  שמיעה  הלקות  audiogramתרשים  אבחון  עם  מיד  שמיעה(  )מכשירי  מתאימה  הגברה  בעזרת   )

לימוד    בשמיעה.  תוכניות  לשקול  יש  הצורך,  ובעת  שבלול,  השתלת  לשקול  יש  עמוק,  עד  חמור  שמיעה  אובדן  עם  בחולים 
 ספציפיות ללקויי שמיעה. בתפקוד לקוי של בלוטת התריס יש לטפל בעזרת הטיפול הסטנדרטי.   

 

 פרוגנוזה
  שעדיין לא ניתן לזהות חולים אלו מראש.  ( עלולים לחוות אובדן שמיעה פרוגרסיבי, למרותPDSחולים עם תסמונת פנדרד )

     .באוזן הפנימית מורות חעם זאת, ככלל, התקדמות אובדן השמיעה שכיחה יותר בחולים עם אנומליות 
 

 

 :מומחהמבקר 

o ( פרופ' ריצ'ארד סמיתPr. Richard Smith ) 

 

  

 

 

  [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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