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 (Waardenburg-Shah Syndrome)שאה -תסמונת ורדנבורג

 897: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי הקשר בין -מאופיינת על( 4WS) 4(, המוכרת גם כתסמונת ורדנבורג סוג WSSשאה )-תסמונת ורדנבורג

 קולון אגנגליוני(.-נוירולוגי וחריגות פיגמנטציה( ומחלת הירשפרונג )מגה-אובדן שמיעה חושיתסמונת ורדנבורג )

 

 אפידמיולוגיה

 מקרים. 100-השכיחות אינה ידועה. עד כה, דווחו בספרות ברחבי העולם פחות מ

 

 תיאור קליני

שמיד אחרי הלידה עם חריגות פיגמנטציה )כולל בלורית, גבות וריסים המטופלים בדרך כלל מציגים בתקופה 

לבנים, הטרוכרומיה של הקשתיות, קיימת אפשרות לחריגות פיגמנטציה ברשתית ו/או כתמים של חסר פיגמנטציה 

 צדדית( וחסימת מעי המציגה כהקאות-צדדית, אך עשויה להיות חד-חושית )לרב דו-על העור(, חירשות נוירולוגית

מהלידה. כתלות בגן המעורב, עשויות להופיע גם  בטןת, חוסר יכולת להעביר את המקוניום והרחבה של הניוביליו

העגולות למחצה(, תתרנות )עם התפתחות לקויה של תעלות וה (utricleהנאדון ) חריגות של עצם הרקה )בייחוד

היא וריאנט ביטוי  ABCD. תסמונת היפוגונדוטרופיהיפוגונדיזם ו( או בלעדיה(olfactory bulbsפקעות ההרחה )

ידי לבקנות, קווצת שיער שחורה, הפרעת נדידת תאים בנוירוציטים של המעי -, המאופיינת עלWSSנדיר של 

 וחירשות.

 

 אטיולוגיה

WSS ידי נדידה או התמיינות חריגות של תאי הרכס העצבי במהלך ההתפתחות העובר. תסמונת זו -נגרמת על

, WS4-C-ו WS4-A, WS4-Bסוגים אטיולוגיים: -מבחינה גנטית, ומורכבת משלושה תתיהיא בדרך כלל הטרוגנית 

, המקודד EDN3 (20q13.32(, B-, המקודד לקולטן אנדותלין13q22.3) EDNRBהנגרמים ממוטציות בגנים 

(, בהתאמה. הגנים הללו 10SOX, המקודד לגורם שעתוק 22q13.1) SOX10-לליגנד של רצפטור אנדותלין( ו

הן  3EDN-וב EDNRB-מעורבים בהתפתחות מלנוציטים ובהתפתחות תאי עצב במעי. מוטציות הטרוזיגוטיות ב

שהמטופלים עשויים להציג פנוטיפים פחות חמורים )מחלת הירשברג  אף על פיבדרך כלל אסימפטומטיות 

-(. מוטציות ספציפיות ב2, היפופיגמנטציה פחות מפושטת או תסמונת ורדנבורג סוג תמבודדת, חירשות מבודד

10SOX  ריאנט ום( מובילות לויהמקדדים הטרמינלי)בייחוד אלו הצפויות לקטוע את החלבון ברמת האקסונים

WSS  תסמונת ורדנבורגחמור( שאה נוירולוגית, הקרויה גם -יותר עם ממצאים נוירולוגייםPCWH.) 

 

 טכניקות אבחון

ידי נוכחות של מאפיינים קליניים אופיינים משמעותיים או מינוריים בהתאם למאגד קריטריונים -האבחון נקבע על

בדיקה פיזיקלית לנוכחות מחלת ל(, בנוסף להיסטוריה וWaardenburg Consortium criteriaלורדנבורג )

תוך שימוש בצילום רנטגן פשוט לבטן, חוקן בריום, מנומטריה אנורקטלית וביופסיה רקטלית. ניתוח  פרונגהירש

  גנטיקה מולקולרית מאשר את האבחנה.
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 אבחנה מבדלת

ארמיין, נוטיפ ( ופpiebaldismלבקנות מקומית )האבחנה המבדלת כוללת צורות אחרות של תסמונת ורדנבורג, 

 בנוסף לגורמים אחרים לאובדן שמיעה או מחלת הירשפרונג.

 

 לידתי-טרוםאבחון 

 בהן זוהתה מוטציה הגורמת למחלה.שלמשפחות  תיליד-ניתן להציע אבחון מולקולרי טרום

 

 ייעוץ גנטי

נורשות באופן  10SOXיש להתאים את הייעוץ הגנטי לצורת ההורשה הקשורה למוטציה שזוהתה. מוטציות 

-ב המשפחות, אבל הינן חציונורשות באופן אוטוזומלי רצסיבי בר 3EDN-ו EDNRBאוטוזומלי דומיננטי. מוטציות 

 אלליות, בעוד שהקרובים ההטרוזיגוטים -דומיננטיות בחלקן )כאשר מקרה האינדקס בדרך כלל נשא למוטציות בי

 קלים יותר(. עם מחלה מבודדת או בעלת סימנים את התסמונתמציגים 

 

 ניהול וטיפול

הניהול הוא תסמיני בלבד. טיפול כירורגי נדרש עבור מחלת הירשפרונג. עזרי שמיעה מומלצים להקלה על קשיי 

, השמיעה, כמו גם לשיפור יכולות שפה, תקשורת ויכולות קוגניטיביות. ביטויים קשורים מטופלים לפי הצורך )לדוגמ

 ומשקפי שמש להגנה על העור ועל העיניים מפני השמש(. נההגהפיגמנטציה, קרם  מוצרי קוסמטיקה לניהול בעיות

 

 פרוגנוזה

ומוות עשויים להיות קשורים כתוצאה מסיבוכים הנובעים  ניכרת הפרוגנוזה בדרך כלל טובה, אולם, תחלואה

 ממחלת הירשפרונג )הקשורה לגודל המקטע האגנגליוני במעי(.

 

 :מומחהמבקר 

o  פינגולד"ר ורוניק 

 

  [01/03/2018 ]תאריך עדכון אחרון:

 [13/07/2021תאריך 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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