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 5CDKL (CDKL5 - deficiency disorder)-במחסור הפרעת 

 505652: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי התקפים מוקדמים עמידים לתרופות וחסר חמור -הנוירולוגית המאופיינת עלהפרעה גנטית נדירה בהתפתחות 

 בהתפתחות הנוירולוגית עם עיכוב משמעותי בהתפתחות המוטורית.

 

 אפידמיולוגיה

בממלכה המאוחדת  1/42,400הוערכה בשכיחות לידות של  5CDKL-אנצפלופתיה אפילפטית קשורה ל

 .12:1)סקוטלנד(. היא משפיעה בעיקר על נקבות עם יחס מינים של 

 

 תיאור קליני

החודשים הראשונים לחיים )לעיתים קרובות בתוך  6-הצגת המחלה כוללת התקפים חמורים שמופיעים לראשונה ב

הראשונים אחרי הלידה(, היפוטוניה, יכולת ירודה ליצור קשר עין החודשים הראשונים או אפילו בשבועות  3

והתפתחות נוירוקוגניטיבית ירודה. היפוטוניה חמורה יכולה להופיע לפני הופעת ההתקפים, בנוסף לחוסר שקט, 

בכי מוגזם, ישנוניות, ויכולת יניקה ירודה. ההתקפים בדרך כלל קשים וכוללים עוויתות אפילפטיות, התקפים 

קלונים. אא"ג עשוי שלא להראות בהתחלה חריגות משמעותיות מסוג -וקלונים, התקפים טונים והתקפים טוניםמי

מוקדיות. תיתכן תקופה חופשייה -אפילפסיה, אולם לאורך זמן ניתן למצוא תנודות אפילפטיות מרובות ורב

טובה כיוון ומרבית המטופלים  מהתקפים במהלך המחלה, המכונה גם "תקופת ירח דבש". התוצאה הנוירולוגית לא

ורבלית. -אינם מסוגלים ללכת ורבים מרותקים לכסא גלגלים. אסטרטגיות תקשורת מוגבלות לתקשורת בסיסית לא

מטופלים אינם מפתחים אוטונומיה מספקת להאכלה עצמית. מאפייני פנים דיסמורפיים עדינים כוללים מצח 

מופנית כלפי חוץ. ייתכן קשר לאצבעות מוצרות  תחתונה יטב, ושפהבולט/רחב, עיניים שקועות, פילטרום מוגדר ה

. בחלק ניתן לראות עקמת, קשיי ראייה, קשיים במערכת נפוץ לראות סטראוטיפיות. hallux valgus-בקצוות ו

 הקיבה והמעי, ובעיות שינה. האפילפסיה עמידה לתרופות ומרבית המטופלים ממשיכים עם אפילפסיה פעילה.

 

 אטיולוגיה

( הממוקם CDKL5 ,Xp22.13) 5קינאז תלוי ציקלין -ידי מוטציות או מחיקות בגן דמוי-ההפרעה נגרמת על

מוביל לשינויים בהתפתחות CDKL5 -הוא קינאז המבוטא בעיקר במוח. חסר ב X .CDKL5בכרומוזום 

 הנוירולוגית.

 

 טכניקות אבחון

ועיכוב חמור בהתפתחות הנוירולוגית, עם תגובה ירודה לתרופות נחשד במטופלים עם אפילפסיה מוקדמת האבחון 

 את האבחון. מאששCDKL5 -נגד אפילפסיה. זיהוי שינויים גנטיים ב

 

 

 

 אבחנה מבדלת

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


      
 

 רופות יתומותות למחלות נדירות רשתה

 המכון למחלות נדירות  צוות תרגום הפורטל אורפנט לשפה העברית מבוצע ביוזמת

 מרכז הרפואי שיבא תל השומרה

 
 

 
 https://www.orpha.net -בניתן למצוא מידע נוסף על המחלה ועל שירותים נלווים 

 2 
 

( עם הופעה מוקדמת של התקפים DEEכוללת אנצפלותפיות אפילפטיות התפתחותיות )האבחנה המבדלת 

 ותסמונת ווסט. DEEבמקרים של  CDKL5ותסמונת וסט. יש לשקול בדיקות מולקולריות של גן 

 

 ייעוץ גנטי

. הסיכון להישנות במשפחות מושפעות מהמחלה הינו נמוך כיוון ומוטציות פתוגניות X-תבנית ההורשה קשורה ל

 .תהורי המוזאיקנובו במרבית המקרים, אולם, בחלק מהמקרים דווח על -מתרחשות דה

 

 ניהול וטיפול

-כיום לא קיימת תרופה מאושרת לטיפול ספציפי בהפרעה זו. הניהול מבוסס על תסמינים ודורש התייחסות רב

חומית. נעשה שימוש בתרופות נגד אפילפסיה ודיאטה קטוגנית לניהול ההתקפים. ניהול שאינו תרופתי כולל ת

 טיפול פיזיותרפי, תעסוקתי, פנייה לקלינאות תקשורת וטיפול בראייה.

 

 פרוגנוזה

עם חסרים  תוחלת החיים אינה ידועה בשל אבחון חסר במבוגרים, אך ידוע על מבוגרים בוגרים. הפרוגנוזה ירודה

יגיעו  לא פסיכומוטורים חמורים והתקפים בהם לא ניתן לטפל שנמשכים אל תוך גיל הבגרות. מטופלים לעולם

 לעצמאות.

 

 פר' ניקולא ספצ'יופר' רימה נאבוט, , ןנאפר' ריטה קלוויקרוס,  הלן 'פר :מומחהמבקר 
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  11/2019 עדכון אחרון:

 15/08/2021תאריך 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. 

 

 הנתונים והוא אינו בלעדי""למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר 
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