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  אלקפטונוריה

(Alkaptonuria) 

 

 ORPHAcode56: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה
בהצטברות חומצה הומוגנטית וטירוזין, המתאפיינת ( phenylalanine) פנילאלניןהפרעה נדירה בחילוף החומרים של 

(homogentisic acid, HGAותוצר ) ,חומצה אצטית בנזוקינון  החמצון שלהbenzoquinone acetic acid, BQA) ברקמות ,)
שונות )כגון סחוס, רקמת חיבור( ובנוזלי גוף )שתן, זיעה(, דבר הגורם לשתן להתכהות כאשר הוא נחשף לאוויר ומעניק גוון 

כן למחלת פרקים משתקת המערבת הן את (, וear helixולסחוס האוזן ) sclera)( ללובן העין )ochronosisכחול )-אפור
  (.[ochronotic arthropathy]ארתרופתיה אוכרונוטית והן את המפרקים הפריפריים ) axial)) אקסיאליםההמפרקים 

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

במרבית הקבוצות האתניות. המחלה שכיחה יותר בסלובקיה  1/1,000,000עד  1/250,000 -שכיחות בלידה מוערכת בכ
 יילודים. 19,000לכל  1וברפובליקה הדומיניקנית שם היא מתבטאת בעד 

 

 תיאור קליני
אנשים רבים החולים במחלה הינם אסימפטומטיים ואינם מודעים למצבם עד בגרותם, עם זאת, חמצת הומוגנטית 

(homogentisic aciduria עשויה להתגלות כבר בתקופת הינקות בצורת ) ,כתמים כהים בחיתול. לאחר העשור השלישי לחיים
 שלד-במערכת השריר ( והעור המכסה סחוסים, כמו גם בתסמיניםscleraמתחילים להבחין בפיגמנטציה חריגה בלובן העין )

מתרחשת מספר שנים אחרי שינויים בעמוד  המפרקים הפריפריים הגדולים בדרך כללכגון כאבי גב ונוקשות. מעורבות של 
 Ochronotic peripheralארתרופיה פריפרית אוכרונוטית ) השדרה, המובילים לעתים קרובות למחלת פרקים סופנית.

arthropathy( היא מחלה ניוונית )degenerative ,הולכת תנועתיות המפרקים ( באופייה. החל מהעשור הרביעי לחיי החולה
. מאפיינים אחרים עשויים (. שברים בחוליות ובעצמות ארוכות אפשריים אף הםAnkylosisייתכן קשיון מפרקים )ופוחתת. 

סיבוכים לבביים ( )כגון אבנים בכליות, בשלפוחית השתן בערמונית( וgenitourinaryלכלול סיבוכים באברי המין ודרכי השתן )
ספיקה נשימתית עקב -כמו גם אי( arrhythmiasות בקצב הלב )(, הפרעmitral valvulitis)דלקת במסתם המיטראלי )
 . (והשלדמעורבות מערכת השרירים 

 

 אטיולוגיה
( loss-of-functionתפקוד חיוני )-הגורמות לאיבוד HGDבגן  מוטציותהחולים הינם הומוזיגוטיים או הטרוזיגוטיים משולבים ל

-homogentisic acid 1,2 דיאוקסיגנאז ) 2,1 חומצה הומוגנטית המקודד(, בגן שינויים 200-)ברחבי העולם מתוארים יותר מ
dioxygenase) , אנזים מנתיב פירוק שהיא(catabolic .של פנילאלנין וטירוזין )אי ( היכולת לפרק חומצה הומוגנטיתHGA )

( מחומצה אצטית polymerizedמלנין, צורה מפולמרת )-פיגמנט דמוי ממשקעי נגרםנזק לרקמות ה מוביל להצטברותה.
( re-doxחיזור )-פיגמנט זה יכול לעורר מספר רב של תגובות חמצון (, בעלת זיקה חזקה לרקמת חיבור.BQAבנזוקינון )

 הגורמים לנזק נוסף לרקמת החיבור.    שיים,פייצור רדיקלים חו הניעול

 

 טכניקות אבחון
 תוך שימוש ב ( בשתןHGAהחומצה ההומוגנטית ) ממצאיהחשד לקיום המחלה מאובחן במהלך בדיקה קלינית ומתבסס על 

כיוון שברבים מהחולים לא (. gas chromatography-mass spectroscopy) ספקטרומטרית מסה עם כרומטוגרפיית גז
בכל החולים שבהם נמצאה עדות רדיוגרפית לדלקת מפרקים ניוונית  HGAמודגם שתן כהה, כדאי אולי לערוך בדיקה לאיתור 
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(osteoarthritis.) בייחוד חולייתיים בשילוב הסתיידות בצפיפות גבוהה-צילום רנטגן של עמוד השדרה יחשוף ניוון דיסקים בין ,
 .תגנטיבאזור המותניים. אימות האבחון מתבצע באמצעות בדיקה 

      

 אבחנה מבדלת
 rheumatoid, דלקת מפרקים שגרונית )(acute intermittent porphyriaה )חריפ פורפיריה סירוגיתדלת כוללת אבחנה מב

arthritis( דלקת חוליות מקשחת ,)ankylosing spondylitis( ודלקת מפרקים ניוונית )osteoarthritis .) 
 

 ייעוץ גנטי
להעברת המחלה לצאצאים כאשר שני ההורים הינם נשאים  25%תבנית התורשה אוטוזומלית רצסיבית, וקיים סיכון של 

 שאינם חולים במחלה.

 
 ניהול וטיפול

הנחיות ל ההיענותהמחלה מטופלת באמצעות טיפול מקל. הגבלות תזונה )דיאטה דלת חלבונים( יעילות, אך לעתים קרובות 
טיפול תרופתי )פרצטמול, תרופות נוגדות דלקת ללא סטרואידים( בשילוב פיזיותרפיה מסייעת בהפחתת כאב  מוגבלת.

ייתכן  חולייתיים מותניים.-ובשיפור טווח התנועה במפרקים. בחולים מבוגרים ייתכן שתידרש הוצאה ואיחוי של דיסקים בין
טירוזין -נתיב הפנילאלניןל הפרעהטיפול המתמקדות בפותחו אסטרטגיות שיהיה צורך בהחלפת מפרק הירך או הברך. 

; (הדגים האטה בקצב התקדמות המחלהOff-label(. שימוש בניטיסינון מוץ להתוויה)(nitisinoneשהשתנה )כגון ניטיסינון )
הגיל (, כמו גם alkaptonuria) אלקפטונוריההטווח בחולים מבוגרים החיים עם -יחד עם זאת, היעילות והבטיחות ארוכות

           המתאים ביותר להתערבות, דורשים עדיין הערכה )כיום מתקיימים ניסוי קליני תווית פתוחה ומחקר צפייה(.
 

 פרוגנוזה
תוחלת החיים אינה מופחתת באופן מובהק, אך הכאב עלול להיות מתמיד והתדרדרות תפקודית הדרגתית מודגמת בלוויית 
אובדן ניידות; חולים זקוקים, לעתים קרובות, לסיוע עזרים פיזיים )קביים, כיסא גלגלים(. סיבוכים לבביים הינם לעתים קרובות 

 זה.  מסכני חיים, ועלולים להחמיר את הפרוגנו
  

 :מומחהמבקר 

o בר ופ'פר( רדינו פורפיריוPr. Berardino PORFIRIO) 

 

 

 

  [01-08-2019] עדכון אחרון:

 [07-09-2020תאריך 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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