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  אדנין פוספוריבוזיל טרנספרזב חסר

(Adenine phosphoribosyltransferase deficiency) 

 

 ORPHAcode976: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה
נדירה גנטית  )  ,נוירופתיה  פורינים  של  במטבוליזם  להפרעה  יתר    נתהמתאפיי(  purineמשנית  הפרשת  בהיווצרות 

(hyperexcretion)    2,8)  2,8-אדנין-דיהידרוקסישל-DHAל הגורמת  בשתן,  )   חצצת(  השתן  ונפרופתיה  urolithiasisבדרכי   )
   .(crystalline nephropathyגבישית )

 

 תקציר 

 אפידמיולוגיה 

ב מוערכת  המחלה  ו  1/27,000בלבנים,    1/100,000עד    1/50,000  -שכיחות  באיסלנד.    1/15,000 <  -ביפנים   באוכלוסיות 
טרנספרזב  חסר פוספוריבוזיל  הנראה  APRT  ;Adenine phosphoribosyltransferase deficiency)   אדנין  ככל  מתבטא   )

  0.4%באופן שווה בילדים ובמבוגרים, בין ממין זכר ובין ממין נקבה. באוכלוסיות לבנות, אומדן השכיחות ההטרוזיגוטית נע בין  
 .      1.2% -ל

 

 תיאור קליני 
שקופות   (. האבנים בדרך כללurolithiasisלחצצת בדרכי השתן ) בדרך כלל   קשוריםביטויים קליניים כוללים תסמינים ה

לקרינה. התפרצות המחלה יכולה להתרחש בין תקופת הינקות לבין העשור הרביעי לחיי החולה, ולעתים אף מאוחר יותר.  
חלק קטן מהחולים נשארים ללא תסמינים. המחלה יכולה להופיע לא רק כחצצת בדרכי השתן אלא גם כנפרופתיה גבישית  

(crystalline nephropathy משנית למשקעי )2,8-DHA   נפרופתיית( בפארנכימה הכלייתיתDHA  נפרופתיית .)דיהידרוקסי-
מתרחשת לרוב בחולים עם טעויות חוזרות באבחון חצצת בדרכי השתן עם החמרה פרוגרסיבית בתפקוד   (DHA) אדנין

 .  (acute renal failure) ריפהספיקת כליות ח -הכליות, אך היא עלולה להתייצג גם כאי
נפרופתיית    יכולה להופיע גם בחולים שחוו רק מספר אפיזודות של אבנים בדרכי השתן. DHAלעתים נדירות, נפרופתיית 

DHA    יכולה להתפתח למחלת כליות סופנית הדורשת דיאליזה והשתלה וללא טיפול עלולה להישנות לאחר ההשתלה ולגרום
 לאיבוד מהיר של תפקוד השתל.  

       

 אטיולוגיה 
  APRT( הנגרמת כתוצאה ממוטציות בגן  AR( היא הפרעה אוטוזומלית רצסיבית )APRT)  אדנין פוספוריבוזיל טרנספרזב  חסר

(16q24  המקודד את אנזים )APRT    המזרז סינתזתAMP  5פירופוספט )-1-פוספוריבוזיל-'5  -מאדנין ו'-phosphoribosyl-1-
pyrophosphate  שני סוגי חסר .)APRT   פעילות    תוארו, על פיAPRT  גופית-חוץ  ((in vitro  סוג ;I    מתאפיין בהיעדר מוחלט

  גופית -חוץהבחנה  ל.  APRTפעילות    10-25%  -מודגם רק ביפן ומתאפיין ב  II, מודגם בעיקר בלבנים, וסוג  APRTשל פעילות  
 ו אין מובהקות קלינית ידועה. ז

 

 טכניקות אבחון
מודעות לחסר לאיחור משמעותי  APRT)  פוספוריבוזיל טרנספרזאדנין  ב  חוסר  קרובות  גורם לעתים  הופעת התסמינים  בין  ( 

נכון. והראשונים   לאבחון  זיהוי    עד  על  בעיקר  מתבסס  אבנים.   DHA-2,8האבחון  או  גבישים  בדיקת  ידי   על 
( בשתן  גבישים  נוכחות  בדיקת  לבצע  ניתן  האבחון  נפרופתיית  Crystalluriaלצורך  בחולי   .)DHA,    גם גבישים  לאתר  ניתן 

זו אינה הכרחית.   גבישים ואבנים יש לנתח באמצעות בדיקה  באמצעות ביופסיית כליה, למרות שתיאורטית בדיקה פולשנית 
ספקט  בשילוב  רנטגןו/או    אדום-אינפרא  סקופייתורמורפולוגית  בקרני   (. x-ray crystallography)  קריסטלוגרפיה 
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ניתן לבצע בדיקות    (.erythrocyte lysatesים )טבאמצעות ניתוח פעילות אנזימים בתמצית אריתרוצי את האבחון ניתן לאשר  
   . סריקה במשפחותיכולה להיות בהן תועלת עבור  ואףגנטיות לצורך אבחון,  

 
       

 אבחנה מבדלת
  המתאפיינות שתיהן בשקיפות לקרינה. (,  uric acid stonesלבין אבני חומצת שתן )  DHA-2,8לעתים קרובות חל בלבול בין  

אינן מגיבות לטיפול אלקלי. אבחנה מבדלת כוללת גם אבנים אחרות שהינן שקופות   DHA-2,8בניגוד לאבני חומצת שתן, אבני  
    ותרופות. (xanthine) יניםת , קסנ(cystineאבני ציסטין )לקרינה, כגון 

 

 ייעוץ גנטי
לאחאים    מומלץ (,  ARהאוטומזומלית רצסיבית )  ההורשהייעוץ גנטי אפשרי אך מותווה רק לעתים רחוקות. עם זאת, בהינתן  

 . APRTאו פעילות   DNAבאמצעות ניתוח   בדיקות סקר של אדם חולה, גם אם אין להם תסמינים, לעבור 
 

 ניהול וטיפול
מ"ג/ק"ג    10( )בדרך כלל  allopurinol, מורכב ממנה יומית של אלופורינול )DHA-2,8הטיפול הניתן למניעת המשך היווצרות  

ול )  300-יום בילדים  פורינים  דלת  ודיאטה  נוזלים  ליום במבוגרים( בלוויית צריכה גבוהה של  אי    (.purinesמ"ג  במקרים של 
בחולים ללא תסמינים יש לטפל באמצעות אלופורינול    מינון האלופורינול.ספיקה כלייתית חריפה או כרונית, יש להפחית את  

( נוסף, עשוי להיות אף  xanthine oxidase) אוקסידאז יןתקסנ(, מעכב  Febuxostat) פבוקסוסטאט למניעת סיבוכים כלייתיים.
מאלופורינול   יעיל  הפרשיותר  ל  .DHAת  ו בהפחתת  מיתרגם  זה  דבר  כיצד  ידוע  לא  העדיין  בחולים.שיפור  לחולים    תוצאות 

   . פבוקסוסטאט שאינם סובלים אלופורינול וכן באותם חולים נדירים שאינם מגיבים טוב לאלופורינול, יש להמליץ על 
 

 פרוגנוזה
טיפול באלופורינול יעיל במניעת הישנות    ול.פהוא המפתח והפרוגנוזה תלויה בהתקדמות הפרעה זו הניתנת לטי אבחון מוקדם  

החולים.  במרבית  הכליות  תפקוד  ייצוב  או  לשיפור  להוביל  ועשוי  בחולים    האבנים  נדירה  כלייתיים  וסיבוכים  אבנים  הישנות 
      טיפול באלופורינול.משטר ההמצייתים ל

 

 :מומחהמבקר 

o גיום בולהר " ד (Dr. Guillaume BOLLEE) 

 

 

 

  [ 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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