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 אפילפסיה דומיננטית אוטוזומלית עם מאפיינים שמיעתיים 

(Autosomal dominant epilepsy with auditory features) 

 ORPHAcode101046: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

נדירה, גנטית, משפחתית עם אפילפסיה חלקית, המאופיינת על ידי פרכוסים מוקדיים הקשורים לתסמינים  מחלה  

(, המופיעה אצל שני בני  receptive aphasiaפגיעה תפיסתית ביכולת הדיבור ) בולטים, ו/או    איקטלייםשמיעתיים  

 משפחה או יותר ועם התפתחות שפירה יחסית.  

 

 אפידמיולוגיה 

( לא ידועה, אך סביר להניח  ADEAF) אפילפסיה דומיננטית אוטוזומלית עם מאפיינים שמיעתיים  של   השכיחות

מהאנשים עם אפילפסיה בעלי היסטוריה משפחתית משמעותית של אפילפסיה   3%-שהיא נמוכה מאוד. פחות מ

 .  ADEAF-ן מהם בעלי מאפיינים קליניים התואמים לקט  חלקו

 

 תיאור קליני 

ADEAF    כאשר  (שנים   50עד    4  בין הגיליםמופיעה בגיל ההתבגרות או בבגרות המוקדמת )אך יכולה לנוע  לרוב ,

להיות   עלולים  הפרכוסים  הלטרלית.  הטמפורלית  באונה  בעיקר  הוא  מוקדית  אפילפסיה  של  ההתפרצות  מקור 

)כלומר,   ידי צלילים מסוימים  על  או דיבור(, אך ברוב המקרים  מואצים  לא קיימים טריגרים הניתנים  צלצול טלפון 

כוללים תסמינים שמיעתיים )כגון, המהום, זמזום, צלצול ובתדירות נמוכה יותר, צלילים    איקטליים ביטויים  לזיהוי.  

דווח על  תים נדירות,  ימורכבים יותר, כגון קולות, שירים או שינויים בעוצמה( ופגיעה תפיסתית ביכולת הדיבור. לע

תחושתייםנוספי  איקטלייםביטויים   תסמינים  כגון  תסמינים    אחרים  ם,  גם  כמו  הריח(,  בחוש  או  בראייה  )למשל, 

מוטוריים, נפשיים ואוטונומיים. במקרים רבים, לאחר פרכוסים מוקדיים מופיעים פרכוסים כלליים משניים )למשל,  

טוניים הכרה-התקפים  באובדן  להתבטא  יכולים  אשר  כלליים(,  מהלך    ועוויתות   קלוניים  השינה(.  במהלך  )לרוב 

 לאחר טיפול עם תרופות נגד פרכוסים.  פרכוסים  הםין לאהמחלה לרוב שפיר עם מטופלים, כאשר לרוב 

 

 אטיולוגיה 

לערך,   מהמקרים  בגן    ADEAFבשליש  מוטציות  ידי  על  פעיל  LGI1  (q23.3310נגרמת  לא  לחלבון  המקודד   ,)

( בלאוצין  העשיר  בגן  leucine-rich glioma-inactivated protein 1בגליומה  ומוטציות   )RELN  (q22.17  ,)

( לרילין  המתפתח  (reelinהמקודד  במוח  בוויסות  משמעותיים  תפקידים  ממלאים  אלה  חלבונים  כי  היא  הסברה   .

 מהמקרים, האטיולוגיה אינה ידועה.   50%-ובמוח הבוגר. ב 

 

 טכניקות אבחון

על  האבחון   דומיננטית  מבוסס  תורשה  על  המצביעה  משפחתית  היסטוריה  אופייניים,  קליניים  ביטויים  נוכחות 

הדמי  ומחקרי  טומוגרפיה  אוטוזומלית,  ושל  מגנטית  בתהודה  הדמיה  של  סריקות  )באמצעות  תקינים  מוח  ית 

אינטראיקטליואפילפטיפורמי חריגות  ממוחשבת(.   באא"ג  ת ות  הפרכוסים(  עד    )בין  אצל  להימצא    2/3יכולות 

 מוטציה הגורמת למחלה, מאשרת את האבחון.   טית מולקולרית, המזההנמהמקרים. בדיקה ג
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 אבחנה מבדלת

אפילפסיהוכולל ת  ומבדל ה  ותאבחנה של  אחרות  צורות  היפר  ת  אפילפסיה  כגון  אוטוזומלית    מוטורית -מוקדית, 

 (.  FFEVFדומיננטית הקשורה בשינה ואפילפסיה מוקדית משפחתית עם מוקדים שונים )

 

 לידתי -טרוםאבחון 

אפשרי אם וריאנט פתוגני זוהה בעבר אצל בן משפחה. נצפתה חדירות משתנה. בפועל, בדיקה   לידתי-טרוםאבחון  

 לידתית לרוב אינה מבוצעת.  -טרום

 

 ייעוץ גנטי

ADEAF    .ייעוץ גנטי צריך ליידע הורים עם וריאנט פתוגני על הסיכוי של  עוברת בתורשה באופן אוטוזומלי דומיננטי

מהמטופלים   61%-, כADEAF-לצאצא שלהם. בשל החדירות המופחתת והתלויה בגיל שנצפתה בלהעברתו    50%

 הפתוגני יבטאו את התסמינים.   הווריאנט את שמקבלים בתורשה 

 

 ניהול וטיפול

ADEAF   אפילפטיות שמשמשות באופן שגרתי בפרקטיקה הקלינית )למשל, קרבאמזפין  -מטופלת עם תרופות אנטי

[carbamazepineפ  ,][ ]phenytoinניטואין  ולפרואט   ,]valproate  ברוב מושגת  ההתקפים  על  שליטה  כאשר   ,)]

ועשויים להפיק תועלת   בסיכון  להיות  אלו שעלולים  לזהות את  קרובי משפחה חשובה על מנת  המקרים. הערכת 

 מהתחלת טיפול מוקדם ו/או מאמצעים להפחתת הסיכון במקרה של התפרצות התקף.  

 

 פרוגנוזה

הוא  ADEAF לרוב טובה, מאחר שמהלך המחלה של  הפרוגנוזה  שזהו מצב רפואי הנמשך כל החיים,    פי אף על  

   באמצעות תרופות.  שפיר והפרכוסים לרוב נשלטים 

 

 :מומחהמבקר 

 רות אוטמן  פרופ' 

 

  [01-04-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 11-2-2021תאריך 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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