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  lg מסוג שבטית-חד קלה לשרשרת הקשורה נרכשת פנקוני תסמונת

(Acquired monoclonal Ig light chain-associated Fanconi syndrome)  

  ORPHAcode91136: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

משני  proximal tubule)דיסקרזיה נדירה של תאי פלזמה המתאפיינת בתפקוד לקוי של הכליות באזור הצינור הקריבני )

קיים במחלות כליה כרוניות שונות, חלבון בעל  מופע קליני( בתאי הצינור הקריבני. kappaלמשקעי שרשרת קלה מסוג קאפה )

(, רמות פוספט גבוהות aminoaciduria(, אמינואצידוריה )low molecular weight proteinuriaמשקל מולקולרי נמוך בשתן )

(hyperphosphaturia( אוריקוזוריה ,)uricosuria( ביקרבונטוריה ,)bicarbonaturia( וגליקוזוריה )glycosuriaלא ) 

( ורמות נמוכות של אורט hypophosphatemiaסוכרתית. פינוי פוספט ואורט מהכליות עלול לגרום לרמות פוספט נמוכות )

(hypouricaemia). 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

 .מקרים 100-נכון להיום, דווח בספרות הרפואית על פחות מ

 תיאור קליני

 
 מצבים. אחרת או כזו ברמה( CDK) כרונית כליה ממחלת הסובלים שנה 50-מ יותר בני בחולים כלל בדרך מופיעה המחלה

 כללית אמינואצידוריה(, low molecular weight proteinuria) בשתן נמוך מולקולרי משקל בעל חלבון כוללים אלו
(generalised aminoaciduria ,)אוריקוזוריה (uricosuria ,)בשתן יתר זרחן (phosphaturia ,)ביקרבונטוריה 
(bicarbonaturia( )קלה מטבולית לחמצת לגרום שעלולה (mild metabolic acidosis ))תקינים סוכר ערכי עם וגליקוזוריה 
((normoglycemic glycosuria . והספציפית, בשתן נמוך מולקולרי משקל בעל חלבון בדיקת היא ביותר הרגישההבדיקה 

 נמוכות אורט ורמות hypophosphatemia)) נמוכות פוספט רמות ייתכנו כן כמו. סוכרתית-לא גליקוזוריה בדיקת היא ביותר
(hypouricrmia )בילדים ורככת דמינרליזציה גרימת כדי עד חמור להיות עלול בשתן פוספט איבוד. קלה מטבולית חמצת או/ו 

 המחלה. זה במצב אפשריות תופעות הם פתולוגיים שברים או עצמות כאבי. במבוגרים( osteomalacia) העצמות רככת או
, ידועה בלתי חשיבות בעלת monoclonal gammopathy)) שבטית-חד גמאופתיות של רקע על קרובות לעתים מתפתחת

 Waldenstrom) וולדנסטרום ש"ע מקרוגלובולינמיה או( multiple myeloma) נפוצה מיאלומה רקע על יותר רחוקות ולעתים
macroglobulinemia.) 

 

 אטיולוגיה
 

 חלבונים הפרדת בפני העמידה(, VK1) 1-קאפה משתנה של קבוצה-לתת שייכות שבטיות-חד קלות שרשרות, כלל בדרך

 .   האנדוזומלי במדור גבישים והיווצרות חלבונים של עצמית להצטברות המוביל דבר, הקריבני הצינור בתאי

 

 טכניקות אבחון
 low molecular) בשתן נמוך מולקולרי משקל בעל חלבון נוכחות עם פנקוני תסמונת הופעת פי עלנקבע  מוחלט אבחון

weight proteinuria( )באמצעות לאישור ניתן האבחון. שבטית-חד גמאופתיות לצד( ישנן אם, גליקוזוריה או ופוספטוריה 

-דה, ניוון כוללים אופטי מיקרוסקופ באמצעות ממצאים(. מיאלומה אבחון קביעת בעת מודגמת להיות שעשויה) כליה ביופסיית

 .   הקריבני הצינור באפיתל ציטופלזמיים-תוך ותכלילים דיפרנציאציה

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN
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 חיוביים ממצאים מעלות כלל בדרך immunofluorescence)) אימונופלורסצנטיתה בשיטה הקריבני הצינור תאי של בדיקות

 בליזוזומים הממוקמים(, רומבואידים) גבישים מגלים על-מבני של מחקרים(. LC ללמבדה יותר רחוקות ולעתים) LC לקאפה

 או העצם לשד שאיבת כוללים צורך בהם שיש נוספים מחקרים. בציטופלזמה בחופשיות נעים או הקריבני הצינור תאי של

 ובשתן. בסרום אימונוגלובולינים של קלות שרשרות והערכת, השבט זיהוי לצורך ביופסיה

 

 אבחנה מבדלת

 

 AL) ראשונית עמילואידיס) לכליה חשיבות בעלת שבטית-חד גמאופתיות של אחרים סוגים לכלול צריכה מבדלת אבחנה

amyloidosis ,)למיאלומה הקשורה כליות ומחלת, שבטיים-חד אימונוגלובולינים משקעי בהצטברות המתבטאת מחלה ,)

 .(קשה מתכות הרעלת או, סמים, אוטואימוניות מחלות כולל) FS-ל אחרים לגורמים בנוסף

 

 ניהול וטיפול

 
 לתת יש( בעצם נמוכה מינרלים צפיפות( )osteomalacia) עצמות רככת או, השתן דרך פוספטים של חמור איבוד שלים במקר

 מהפרעה הסובלים החולים כל. הפוספטים רמות נפילת טרם מתחילה העצמות של מינרליזציה-דה. פוספטים תוספת

 הספיקה-אי לדרגת הטיפול את להתאים יש, ולא. מתאים כימותרפי טיפול לקבל צריכים למצב הקשורה גלויה לימפואידית

 .הכלייתית

CKD – ל המחלה התקדמות להאטת כימותרפיה לשקול יש: 3-1 שלבים-ESRD. בורטזומיב, ציקלופוסמיד מבוססי טיפולים 

 מלפלן של גבוה במינון לטפל ניתן, לטיפול מגיבים שאינם מסויימים בחולים. ביותר הטובות האופציות הם, תאילידומיד או

(HDM )היקפיים דם תאי של אוטולוגית השתלה בלוויית (ASCT ,)הוכחה לא עדיין זו אסטרטגיה של התועלת כי אם . CKD- 

 לרבות) כימותרפי טיפול מתן לשקול יש, כלייתי( אלוגרפט) רקמתי לשתל מתאימים שנמצאו בחולים: 5-4 שלבים

HDM/ASCT )כימותרפי טיפול במתן תועלת אין, כליה להשתלת מתאימים לא שנמצאו בחולים. ההשתלה טרם . 

       

 פרוגנוזה

 

CKD ממארת להתמרה והסיכון, איטית מחלה בהתקדמות מתאפיינת (malignant transformation )נמוך. 
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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. 
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 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי"

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN

