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 Spondylocarpotarsal) סינוסטוזיס ספונדילוקרפוטרזלי

synostosis) 

 3275: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי איחויים פרוגרסיביים של החוליות אחרי הלידה אשר -עלדיספלזיה סופנדילודיספלסטית מאופיינת באופן קליני 

לעיתים קרובות מתבטאים כבלוק חוליות, מצב התורם לפלג גוף עליון מקוצר ולכן קומה נמוכה לא פרופורציונלית, 

 לעיתים רחוקות, התאלות כפות רגליים.עקמת, לורדוזיס, סינוסטוזיס של הקרפוסים והטרזוסים ו

 

 אפידמיולוגיה

 מקרים בספרות הרפואית. 40-( הינו נדיר מאוד. עד כה, דווח על פחות מSCT) וסטוזיס ספונדילוקרפוטרזליסינ

 

 תיאור קליני

שההתחלה הקלינית מופיעה כבר אחרי הלידה, האבחון מתבהר קלינית בילדות המוקדמת. מאפיינים  אף על פי

כוללים איחויים פרוגרסיביים של החוליות המתבטאים כבלוקים של חוליות  SCTקליניים ראשוניים של תסמונת 

ית. זתורם לקומה נמוכה לא פרופורציונלית שהופכת לברורה עם הצמיחה הפיאשר ומובילים לפלג גוף עליון מקוצר 

אתה עקמת, לורדוזיס, סינוסטוזיס של הקרפוסים והטרזוסים הם נפוצים, כאשר התאלות של כפות הרגליים נר

חך שסוע  מורפיזם קל הפנים עם פנים עגולות, מצח בולט ונחיריים מוסטים.סבמיעוט של מקרים. ניתן לראות די

 בקו האמצע, ליקוי שמיעה הולכתי, רפיון מפרקים והיפופלזיה של אמייל השיניים מדווחים לעיתים רחוקות יותר.

 

 אטיולוגיה

. B( שמקודד לחלבון שלד התא פילמין 3p14.3-)ממוקם ב FLNB-אלליות ב-ממוטציות בינובעת  SCTתסמונת 

 .MYH3-אלליות ב-אלליות או בי-מצב דומה מאוד נגרם ממוטציות מונו

 

 טכניקות אבחון

ידי צילומי רנטגן של עמוד השדרה ובדיקות גנטיות. הצילומים מדגימים איחויים פרוגרסיביים -האבחון מאושר על

הלומברי, סינוסטוזיס קרפלי וטרזלי ללא חריגות בצלעות. לעיתים מדווח על של החוליות ושל עמוד השדרה 

 אוסיפיקציה מעוכבת של האפיפיזות ודיספלזיה אפיפיזלית בילטרלית של עצם הפמור.

 

 אבחנה מבדלת

פייל מבודדת ודיספלזיות אחרות של החוליות, כגון דיספלזיה -אבחנה מבדלת עשויה לכלול תסמונת קליפל

 וסטלית אוטוזומלית דומיננטית ותסמונת סינוסטוזות מרובות.ספונדילוק
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 ייעוץ גנטי

( או לפעמים הורשה אוטוזומלית FLNB, MYH3עוקבת אחר הורשה אוטוזומלית רצסיבית ) SCTתסמונת 

(. יש להציע ייעוץ גנטי לאנשים עם המוטציה מעוררת המחלה ולעדכן אותם בדבר סיכוי של MYH3דומיננטית )

 )אוטוזומלי דומיננטי( של העברת המוטציה לצאצאים. 50%)אוטוזומלי רצסיבי( או  25%

 

 ניהול וטיפול

הניהול כולל הערכות אופתלמולוגיות, אודיולוגיות ושל עמוד השדרה. עקמת מטופלת באופן רפואי. לא תוארה 

חוסר יציבות לפני הרדמה התערבות כירורגית יעילה. יש להעריך את עמוד השדרה הצווארי עבור מאפיינים של 

כללית. שליטה על כאב היא חיונית כיוון והמטופלים סובלים מכאב פיסי רב וממושך בשל הדפורמציות בעמוד 

 השדרה וחוליות בלוק מאוחות.

 

 פרוגנוזה

 על תוחלת החיים. SCTלא בוצעה הערכה רשמית אודות ההשפעה של תסמונת 

 

 :מומחהמבקר 

o פרופ' סטיבן רוברטסון 

o  אמה ויידד"ר 

 

  11/2019 עדכון אחרון:

 17/08/2021תאריך 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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