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  דרמופתיה רסטריקטיבית

(Restrictive dermopathy) 

 ORPHAcode1662: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

עור המאופיינת על ידי עם מעורבות של העור/הריריות,  מולדת (genodermatosisמחלת עור גנטית תורשתית )

טיפוסי של הפנים, מחלת כיווצי מפרקים מרובים  זםהדוק ודק מאוד עם שחיקות וקשקשים, הקשורים לדיסמורפי

( עוברית או מיעוט תנועה akinesiaחוסר תנועה )רצף דפורמציה של , (arthrogryposis multiplexתורשתית )

(hypokinesia )עוברית (FADSותת )- .שגשוג של הריאות ללא חריגות נוירולוגיות 

 

 אפידמיולוגיה

 ( תוארו בספרות בעולם. RDילדים עם דרמופתיה רסטריקטיבית ) 80-עד כה, כ

 

 תיאור קליני

RD  30-32הלידה בשבוע  בעתויילודים לרוב נולדים מוקדם )בשל קרע מוקדם של הקרומים מולדת היא הפרעה 

טיפוסי מאוד וניתן לזיהוי, כולל עור הדוק, דק, נוקשה ושקוף למחצה  של ההיריון(. הם מציגים בלידה פנוטיפ קליני

עם התקרנות יתר והשלה של האפידרמיס, שחיקות וקשקשים באזורי כיפוף, פטמות בולטות. פגמים בשלד 

ים בולטים, עצמות בריח דקות שהתפתחו בצורה לא תקינה, חזה כוללים: ליקויים במינרליזציה של העצמות, מרפס

צר, עצמות ארוכות בצינוריות יתר, מחלת כיווצי מפרקים כללית עם כפות רגליים עם בליטה באזור הקשת 

(rocker-bottom feet דיסמורפיזם של .) היא גם אופיינית וכוללת מרחק גדול מהרגיל בין הפינות הפנימיות הפנים

ם נטייה מטה, מיעוט/היעדר ריסים וגבות, אף קטן וצבוט, אוזניים עסדקי עפעפיים (, telecanthusפיים )של העפע

ללא  ( ופה קטן המקובע על מנח "או"retromicrognathismמסובבות לאחור במנח נמוך, לסת קטנה ואחורית )

(, שיניים anonychiaהבעות פנים. מאפיינים נוספים עשויים לכלול מצב מולד של אצבעות ללא ציפורניים )

 patent ductus(, איטמות אף, צינור עורקני פתוח )ectropionנאונטליות אצל היילוד, עפעפיים מופנים כלפי חוץ )

arteriosusעלייתית, גבנון עם עקמת -(, פגמים במחיצה הבין(kyphoscoliosis ,) עיקום קבוע של הציפורניים

(camptodactyly( סדק תחתית השופכה ,)hypospadias שופכן כפול, היפופלזיה של בלוטות יותרת ,)זכרים( )

וירידה בתנועות העובר. שפיר -( עם ריבוי מיIUGRרחמי )-הכליה. כמעט תמיד מדווח על פיגור גדילה תוך

ספיקה נשימתית ולמוות. לא מתרחשים פגמים מבניים למערכת העצבים -מובילה לאיהיפופלזיה של הריאות לרוב 

 . RD-ולאיברים הפנימיים ב

 

 אטיולוגיה

RD  יכולה להיגרם על ידי מוטציות הטרוזיגוטיות חדשות של הגןLMNA  פתולוגיה ראשונית הקשורה במוטציות(

[( או, בתדירות גבוהה הרבה יותר, על ידי primary Laminopathyבגנים המקודדים לחלבוני הלמינה הגרעינית ]

(. פגמים בגן )למינופתיה שניונית ZMPSTE24חוסר תפקוד הומוזיגוטיות או הטרוזיגוטיות מורכבות בגן מוטציות 

ZMPSTE24 מין אפוגעים בעיבוד של פרלA (Prelamin A ) ללמיןA (Lamin A) ,להצטברות תוך דבר הגורם-

 . RDלהשפעות רעילות מערכתיות ומוביל להתפתחות של בזן הבר אשר גורם  Aגרעינית מסיבית של פרלאמין 
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 טכניקות אבחון

מבוסס על בדיקת גופנית בלידה ובדיקת היסטולוגיה של העור )דרמיס שטוח עם מיעוט/היפופלזיה של  האבחון

(, קבצי קולגן צפופים באופן חריג במקביל ללמינה appendagesחלקי הגוף החיצוניים הבולטים ההומולוגיים )

. בדיקה המוח, בדיקות דם הבסיסית של הדרמיס לאפידרמיס, דלדול כמעט מוחלט של סיבים אלסטיים(, דימות

 גנטית מולקולרית לזיהוי מוטציות מאשרת את האבחון ומאפשרת ייעוץ גנטי. 

 

 אבחנה מבדלת

(, תסמונת Neu-laxova syndromeלקסובה )-(, תסמונת נאוYunis-varon syndromeוארון )-תסמונת יוניס

 cerebrooculofacioskeletalהשלד )-הפנים-העיניים-המוחתסמונת (, Pena-Shokeir syndromeשוקייר )-פנה

syndrome( תסמונת פראנה של עור קשה ,)Paraná hard-skin syndrome תסמונת מולדת של היעדר עור ,)

(aplasia cutis congenita( תסמונת פטריגיום נפוצה קטלנית ,)lethal multiple pterygium syndrome .) 

 

 לידתי-טרוםאבחון 

הביטויים המוקדמים ביותר נראים רק בסוף הטרימסטר השני/תחילת הטרימסטר השלישי וכוללים פיגור גדילה 

רחמי, ירידה בתנועות העובר, תוצאה של כיווצי מפרקים ופה מקובע על מנח "או". אולם, סימנים אלה יותר -תוך

 במקרים ללא היסטוריה משפחתית. לידתי -טרוםאבחון צורך ב כלליים כדי להצביע עלמידי 

 

 ייעוץ גנטי

-עוברות בתורשה באופן רצסיבי, דבר המוביל לאפשרות של ייעוץ גנטי ואבחון טרום ZMPSTE24המוטציות בגן 

סיכון ללדת ילד פגוע עבור שני  25%לידתי עבור הריונות נוספים, אם הבסיסים המולקולריים של המחלה מזוהים )

הן מוטציות חדשות והסיכון להישנות של ההפרעה  LMNAציות הדומיננטיות הנדירות בגן נשאי המוטציה(. המוט

 . (פסיפס בתאי המיןמתוצאה כמאוד )הוא נמוך 

 

 ניהול וטיפול

קורטיקוסטרואידים ניתנים לצורך הבשלת ריאות העובר. ייתכן שיהיה צורך בהזנה באמצעות צינור. טיפול תומך 

 ורידי. -ושיכוך כאב במתן תוך ורידית-תוךכולל הנשמה מלאכותית, אנטיביוטיקה בספקטרום רחב, הזנה 

 

 פרוגנוזה

 ן לחייהם. הפגועים שנולדים חיים לרוב מתים במהלך השבוע הראשוהתינוקות 

 

 :מומחהמבקר 

  ובנולי'ג-יארה דה סנדרהקאנד"ר 

 

  01-06-2019 עדכון אחרון:

 03-11-2020תאריך 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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