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  תסמונת פייפר
( (Pfeiffer syndrome 

 

  ORPHAcode710: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

, (craniosynostosisלסגירה מוקדמת של תפרי הגולגולת ) המשויך( acrocephalosyndactyly) עיוות של הגולגולת

(, עיוותים בכפות הידיים ובכפות הרגליים עם מגוון רחב של ביטויים midfacial hypoplasiaפנים )היפופלזיה של מרכז ה

 קליניים ודרגות חומרה קליניות. מרבית החולים שהמחלה פוגעת בהם, מציגים ביטויים נוספים שונים.  

 

 ירתקצ

 אפידמיולוגיה

 .גבריםוב נשיםה פוגעת באופן שווה בהפרע. ה1/100,000( היא PSהשכיחות השנתית של תסמונת פייפר )

 

 תיאור קליני

-אולטרסאונד טרוםבדיקת בתקופה הניאונטלית )בדרך כלל באמצעות  בבעלת הצורה המעוותת מתגלה על פי רוגולגולת ה

עיניים מרוחקות , עורף שטוח, מצח רחב, אף קטן בעל גשר שקוע, גולגולת רחבה כיפת(. מבנה גולגולת אופייני כולל תלידתי

(orbital hypertelorism) ( ובליטה של גלגל העיןproptosis .) התמונה הקלינית תלויה במידת הסגירה המוקדמת של תפרי

להפרעות בתפקוד )נשימתי, אוטולוגי, של העיניים,  נמצאה קשורהקורונלית( ו-( )לרוב ביcraniosynostosisהגולגולת )

 PS -", חמור פחות מקלאסי -"PD, המתואר כ1(. סוג 3וסוג  2, סוג 1סוג  PS) PSת של ורולוגי(. קיימות שלוש צורוינ

ומתאפיין בדרגה קלה עד בינונית של היפופלזיה של מרכז הפנים, עיוותים מזעריים בכפות הידיים והרגליים, עין בולטת 

נמצאו קשורים  3-ו 2לעומת זאת, סוגים  נורמלית בדרך כלל. אינטלקטואליתבדרגת חומרה  קלה עד אפסית עם התפתחות 

( או choanal stenosisורה של גלגל העין, היצרות של הנחיר הפנימי )לביטויים חמורים יותר של המחלה, כגון בליטה חמ

איחוי בין עצמות או  ankylosis)ק )רפ(, עיוותים באצבעות הידיים או הרגליים, קשיון מatresiaאיטמות האף )

(synostosis( המרפק וסיבוכים )[ המובילים לפרוגנוזה פחות טובה. הידרוצפלוסמיימת הראש )סיבוכים אחרים [ ופרכוסים

 ,exorbitism)עיניים בולטות ) (,exposure keratopathyכוללים הפרעות בהתפתחות המוח, קרטופתיה על רקע חשיפה )

, הצורה החמורה ביותר של 2שינה חסימתי בשינה. סוג -צדדי או סימטרי, חסימה בדרכי הנשימה, ודום-אובדן שמיעה דו

אונתית או -(, המכונה בדרך כלל תלתkleeblattschädelבצורת עלה תלתן ) בנוכחות גולגולת 3המחלה, מובחן מסוג 

פגיעה מתרחשים רק מעת לעת, ומתאפיינים בסיכון גבוה למוות בגיל מוקדם עקב  3-ו 2סוגים גולגולת "עלה תלתן". 

    נוירולוגית חמורה ובעיות נשימה.

 

 אטיולוגיה

(, ולעתים רחוקות 10q25.3-q26) FGFR2בגן  de novo mutations)נובו )-נגרמים על ידי תשניות דה המקרים תמרבי

לאבחון קליני חולים העומדים בקריטריונים שיעור הFGFR1 (8p11.23-p11.22 .), על ידי תשניות בגן 1ביותר במקרי סוג 

ל מבוגר של . תשניות ספונטניות נמצאו קשורות לגי21%מגיע עד כדי  FGFR2או  FGFR1של תסמונת פייפר ללא תשנית 

 האב. 
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 טכניקות אבחון

או  (craniosynostosis) הגולגולת תפרי של מוקדמת סגירהמבוסס על נוכחות ממצאים קליניים אופייניים לרבות  האבחון

על ידי בדיקות גנטיות  לאשר את האבחון, תווי פנים ועיוותים שונים בכפות הידיים והרגליים. ניתן ת "עלה תלתן"לגולגו

   מולקולריות. 

 

 אבחנה מבדלת

-Saethre( )אפרט, קרוזון, קרפנטר, acrocephalosyndactylyשל עיוות הגולגולת ) נוספותכוללת תסמונות  אבחנה מבדלת

Chotzen תסמונת  וכןביקסלר -ג'קסון ווייס, מונק ואנטליכגון  תסמונת נוספות, ורדנבורג( וצורותCutis gyrata-acanthosis 

nigricans-craniosynostosis הגולגולת( תפרי של מוקדמת )תופעות חריגות בעור עם סגירה.  

 

 לידתי-טרוםאבחון 

לידתיות. תוצאות הבדיקות הגנטיות בהריונות בסיכון נמוך בעלות ערך נמוך -גנטיות מולקולריות טרום בדיקותניתן לבצע 

טרום לידתי עשוי לשמש גם לצורכי אבחון כאשר קיימים ממצאים פיזיים גלויים. ממצאי אולטרסאונד -מבחינה אבחנתית. דימות

 מחלה.      למסוימים עשויים להוות בסיס לחשד 

 

 יייעוץ גנט

ת במקרים פחות חמדוו מחלהה עםמהורה אוטוזומלית דומיננטית . תורשה מחלהה עםלמשפחות גנטי  ייעוץיש להעניק 

מומלץ מדגימה חדירות גנטית מוחלטת, אף על פי שקיימת שונות במידת הביטוי של הגן.  PS חמורים של תסמונת פייפר.

להעברת המחלה  50%לפרטים הנושאים את תשנית הגן הגורמת למחלה, וליידע אותם שקיים סיכון של  להציע ייעוץ גנטי

, יש להציע לחולה בדיקות גנטיות מולקולריות לאיתור PSלידתיים שעלולים לעורר -לצאצאיהם. כאשר קיימים מאפיינים טרום

       התשנית, לאחר ביצוע בדיקת קריוטיפ סטנדרטית ומולקולרית.      

 

 ניהול וטיפול
תחומית לתכנון התערבות -הוא טיפול תסמיני וכירורגי, בהתאם למידת הביטוי של המחלה. יש לאמץ גישה רבהניתן  הטיפול

כירורגית רבת שלבים וטיפולים נוספים במטרה לשפר מאפיינים קוסמטיים, תפקוד ואיכות חיים. יש להתייחס גם להיבטים 

   .       חברתיים של המחלה-הפסיכו

 

 פרוגנוזה

במקרים חמורים הפרוגנוזה  אך, ניתנות להשגה . תוצאות חיוביותשניתן בזמן היא הגורם האבחנתי העיקרי הצלחת טיפול

 סיכון גבוה למוות מוקדם עקב סיבוכים נשימתיים ונוירולוגיים.  וקיים ,עדיין לא טובה

 

 :מומחהמבקר 

o ( אנטונלה ג'אנקוטיAntonella GIANCOTTI) 

o ולנטינה דר "ד'( אמברוזיוDr. Valentina D'AMBROSIO) 

o קארה בוקיר "ד( ריניDr. Chiara BOCCHERINI) 

o צפיאנטוניו ר "ד( וטיDr. Antonio PIZZUTI) 
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 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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