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   רובינשטיין טייבי תסמונת

(Rubinstein-Taybi syndrome) 
 

 ORPHAcode783: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה
גנטיים עיוותים  המתאפיינת  נדירה   תסמונת   ,( גולגולת  )קטנות  מולדות  פנים  microcephalyבאנומליות  תווי  ייחודיים  (, 

רחבים(  אופייניים ובהונות  )ואגודלים  התפתחותית  שכלית  מוגבלות  קומה,  נמיכות   ,(intellectual disability    ומאפיינים
   התנהגותיים. 

 

 תקציר 

 אפידמיולוגיה 

 .  125,000עד  1/100,000  -שכיחות המחלה בעת הלידה מוערכת בכ

 

 תיאור קליני 

תווי פנים, ההופכים בולטים יותר עם הגיל, כוללים קשת גבות גבוהה, ריסים ארוכים, פיסורות עם נטייה אלכסונית כלפי מטה  
קמור,   אף  רכס  )קולומלה " בעפעפיים,  שמוטה   "low hanging columella  חיך הלסת  (,  וזעירות  מקושת  גבוה 

(micrognathia.)  ( חדים  זיזים  עם  שיניים  הקבועות.  Talon cuspsתלוליות  בחותכות  ביותר  שכיחה  תופעה  הם  למרבית  ( 
יוצא דופן המלווה בעצימה כמעט מלאה של העיניים. ממצאים גופניים אחרים עלולים לכלול אנומליות בעין   יש חיוך  החולים 

(( מגוון  refractive errorsטעויות שבירה )  , גלאוקומה מולדת,nasolacrimal duct obstruction)כי הדמעות )חסימה של דר )
, צינור עורקני פתוח  (ventricular and atrial septal defectחדרית ) -עלייתית והבין-צה הביןחי פגם בממומי לב מולדים )כגון  

(patent ductus arteriosus  ,))יתר במפרקים, ואנומליות בעור )בעיקר הצטלקות )-תנועתיות(keloid.)    קשיי הזנה מודגמים
ובילדו  בינקות  ביותר  שכיחים  הנשימה  בדרכי  וזיהומים  הראשונה,  בשנה  קרובות  את  לעתים  המלווה  בעיה  היא  עצירות  ת. 

וחולים עלולים להיות ב חייו,  כלל כל  או בתקופת ההתבגרות  עודף משקל  מצב של  החולה בדרך  במהלך הילדות המאוחרת 
מצוינים.  מוקדמת.מינית הה קשרים חברתיים  ליצירת  ניכרת  יכולת  יש  רוח פתאומיים    לילדים  מצב  שינויי  בתקופת הבגרות, 

אובססיבית בהדרגה.-והתנהגות  יותר  תדירה  להפוך  עלולה  פחות    קומפולסיבית  בני  אנשים  בעבר,  שרווחה  מהדעה  בשונה 
רובינשטייןמארבעים תסמונת  עם  החיים   ,-( ללקות  Rubinstein-Taybi syndromeטייבי  יותר  גבוהה  סיכון  בדרגת  אינם   ,)

                 טייבי(      -בגידולים ממאירים. לא ברור אם סיכון זה גובר בזקנים החיים עם תסמונת רובינשטיין

 

 אטיולוגיה 
)-רובינשטייןגורמים לתסמונת   )Rubinstein-Taybi syndromeטייבי  כוללים: חסרים מזעריים   )microdeletion  בכרומוזום )

16p13.3    22או בכרומוזוםq13.2שינוי בחלבון קושר ,-CREB  (CREBBP  ,16p13.3  או שינוי )  בחלבוןP300קושר ,-E1A 
(EP300  ,22q13.2  .)CREBBP  ו-EP300    דרגת )מדגימים  חשוב    (גיותוהומול התאמה  תפקיד  ולשניהם  מאוד,  גבוהה 

(; עם זאת, המהלך המדויק של התפתחות התסמונת עדיין  transcriptional coactivators)כמפעילים משותפים של שעתוק  
ברור.   גנוטיפאינו  מתאם  מ -אין  מובהק,  מוטציית  לפנוטיפ  עם  חולים  של  במקרים  ברמת  בממוצע    אשר  EP300בד  ניחנים 

גולגולת )מיקרוצפליה(    תקטנו , ו(distal limb malformationsבגפיים הרחיקניות )  פחות בולטים  עיוותיםבוהה יותר,  ג  תפקוד
   ניכרת יותר.
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 טכניקות אבחון
   מהחולים ניתן לזהות חריגות ציטוגנטית או מולקולרית. 65%-בכ האבחון מתבסס במהותו על בדיקה קלינית.

 

 אבחנה מבדלת
ותסמונת    Floating Harbor syndromeתסמונת  ,  Saethre-Chotzenלעתים יש קושי להבדיל בין תסמונת זו לבין תסמונת  

 (. Cornelia de Lange syndromeקורנליה דה לאנגה )

 

 לידתי -טרוםאבחון 
אי שמזוהה  טרום-במקרה  אבחון  לבצע  ניתן  החולה,  בילד  מולקולרית  או  ציטוגנטית  עתידיים  -תקינות  בהריונות  אמין  לידתי 

     לידתי מאפשר אבחון אמין רק לעתים רחוקות.-אולטרסאונד טרוםבאמצעות ביופסיית סיסי שליה.  

 

 ייעוץ גנטי
הם   המקרים  מרבית  כאשר  ספורדית,  תמיד  כמעט  )דההתסמונת  חדשות  מוטציות  של  מצטברים  -תוצאה  נתונים  נובו(. 

-בקירוב. אם אדם החי עם תסמונת רובינשטיין  0.5%מצביעים על כך שהסיכון להישנות המחלה אצל זוג עם ילד חולה הוא  
( הוא  Rubinstein-Taybi syndromeטייבי  להישנות  הסיכון  ילד,  להוליד  מצליח  אוטוזומלי  50%(  היא  שההעברה  ת  כיוון 

 דומיננטית.        

 

 ניהול וטיפול
שנים בילדים וכל    3מומלץ לבצע לכל חולה הערכה לבבית בעת האבחון וכן בדיקה לאיתור לקות שמיעה או ירידה בראייה )כל  

ילדים  יש להעניק חינוך מתאים תוך מתן דגש מוקדם על התפתחות פסיכומוטורית וקלינאות תקשורת.    שנים במבוגרים(.  5
ל  מגיל  צריכים  החל  התפתחותם  של  שיטתית  הערכה  לצורך  סדירים  זמן  במרווחי  מתן    4-3היבדק  להבטיח  מנת  על  שנים, 

ילד.  כל  לפוטנציאל האישי של  בהתאם  הולמת  חינוכית  חולים תחת הרדמה מלאה    תמיכה  כירורגית,  פעולה  נדרשת  כאשר 
הנשימה ומודע לסיכון המוגבר לאספירציה והפרעת  צריכים להיות בטיפולו של מרדים החש בנוח עם בעיות מורכבות בדרכי  

 אקטיביות. -( בעת שימוש בתרופות קרדיוarrhythmiaקצב )

 

 פרוגנוזה
 ככל הנראה אינה נפגעת באופן מפורש. תוחלת החיים  

 

 :מומחהמבקר 

o  ר ל.א. לאוני מנקה "דDr. L.A. Leonie MENKE)) 

 

  [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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