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 תסמונת קאנומד

(CANOMAD syndrome) 

 ORPHA71279: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

הגורמת  -פולי  מתקדמת  נוירופתיה  ידי  על  המאופיינת  החיסון  מערכת  ידי  על  המתווכת  כרונית  נדירה  נוירופתיה 

גולגולתית מקבילה )שיתוק שרירי   נוירופתיות  למוגבלות עם הפרעה ניכרת בהליכה בשל אטקסיה תחושתית עם 

או בדיבור  עצבי  פגם  בבליעה,  קשיים  החיצוניים,  או  הפנימיים  העין  ונוגדני    גלגל  בפנים(  נגד    IgMחולשה 

 (.  disialosylדיסיאלוסיל )

 

 אפידמיולוגיה 

מ  פחות  עם  נדירה  של    100-המחלה  ביחס  זכרים  על  בעיקר  משפיעה  המחלה  בספרות.  שדווחו    3:1מקרים 

 )זכרים/נקבות(.  

 

 תיאור קליני 

שנים. התמונה הקלינית מורכבת    55המחלה מופיעה בבגרות או בגיל מבוגר עם גיל חציוני של ההתפרצות של  

ירודים/היעדר רפלקסים. המטופלים משמרים באופן    רפלקסים ותחושתית ניכרת  מנוירופתיה כרונית עם אטקסיה  

דיסטלי חולשה  לפתח  עלולים  אף שחלקם  על  בגפיים,  המוטורי  את התפקוד  עלולים  יחסי  הקליניים  הביטויים  ת. 

נסוגים. אלקטרופיזיולוגיה ופתולוגיה של העצבים מציגות אובדן של המיאלין,  -להיות קבועים, מתקדמים או נשנים

ומאפיינים באקסון. אולטרסאונד של העצבים מציג הגדלה עצבית אזורית,   אובדן של המיאלין באקסון או משולב 

 לין.  ממצא התואם לאובדן נרכש של המיא

 

 אטיולוגיה 

(  DRGהאטיולוגיה נותרת כזו שאינה מאופיינת באופן מלא. העדויות מצביעות על נזק ישיר לגנגליוני השורש הגבי )

( למיאלין  מתחת  הקשרי  נוגדנים  nodal axolemmaולקרום  כי  העובדה  מקובלת  לרוב  הם  (.  גנגליוזידים  כנגד 

נוגדני   פאראפרוטאין    IgMפתוגניים.  של  בצורה  תמיד  כמעט  הגנגליוזידים  נגד  הפעילות  על  ,  IgMהאחראיים 

 פעילות עם אגלוטינין קר.  שעלולה להיות לו גם 

 

 טכניקות אבחון

לנוגדני דיסיאלוסיל   IgM מבוסס על זיהוי מאפיינים קליניים טיפוסיים ומאפיינים אלקטרודיאגנוסטיים, נוגדניהאבחון  

 .  IgMשבטית של  -(, אגלוטינינים קרים וגאמופתיה חד GD1b)כלומר,  

 

 אבחנה מבדלת

פולינוירופתיה דלקתית כרונית עם אובדן  כוללת נוירופתיות היקפיות דלקתיות אחרות, במיוחד  מבדלת  ה  האבחנה

 מיאלין, כמו גם נגעים בגזע המוח בכלי הדם וכאלה הגורמים לאובדן מיאלין.  

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
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 ניהול וטיפול

( ו Rituximabריטוקסימאב  תוך /(  במתן  אימונוגלובולין  )-או  המטופלים.  IVIgורידי  רוב  אצל  יעילים   )IVIg    עשוי

ש  בעוד  המגיבים,  מטופלים  אצל  הישנויות  התקדמות  למנוע  בעצירת  ביותר  יעילה  להיות  עשויה  ריטוקסימאב 

אחד מהחומרים,  המחלה.   כל  עבור  למחלה  הספציפי  במינון  טיפול  במשטר  לתמוך  כדי  ברורה  עדות  שאין  בעוד 

רכת העצבים ההיקפית המתווכת  משטרי טיפול שמשמשים בהם באופן נפוץ עבור צורות אחרות של מחלה של מע

 היו יעילים.   על ידי מערכת החיסון

 

 פרוגנוזה

התוצאה התפקודית היא לרוב גרועה כאשר רוב המטופלים סובלים מרמה מסוימת של מוגבלות לצמיתות כתוצאה  

   מהאטקסיה התחושתית המגדירה את המחלה.

 

 :מומחהמבקר 

   לי'רוברט בוצד"ר 

  סנטיבאנז -ד"ר רוסיו גרסיה

 

  [01-03-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 22-3-2021תאריך 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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