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  VIIחוסר מולד בפקטור 

(Congenital factor VII deficiency) 

 ORPHA327: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

על המאופיינת על ידי רמות נמוכות או  Kהפרעה נדירה, גנטית ומולדת של חוסר בפקטור קרישה התלויה בוויטמין 

 (, מה שגורם לנטייה קלינית מוקדמת לדימום בדרגות חומרה שונות.FVII) VIIהיעדר של פקטור קרישה ידי 

 

 אפידמיולוגיה

שבהן , אך עלולה להיות גבוהה באופן ניכר במדינות 00011,111-הנקודתית באירופה קרובה להשכיחות נראה כי 

 ישנה שכיחות גבוהה של נישואים בתוך המשפחה. 

 

 תיאור קליני

שארית רמות לבין של הפרעה זו מאוד משתנה ולא נמצא קשר עקבי בין חומרת תסמונת הדימום הביטוי הקליני 

מוחיים -הקלינית יכולה להיות מאוד חמורה, עם התרחשות מוקדמת של דימומים תוך. התמונה FVIIהפעילות של 

בעור0ריריות מפרקיים חוזרים, או, בניגוד לכך, עשויה להיות בינונית בדרגת חומרתה עם דימומים -או דימומים תוך

או דימומים הנגרמים על ידי ניתוח או טראומה. לבסוף, מטופלים רבים הינם  )דימום מהאף, דימום יתר בזמן הווסת(

 . FVIIאסימפטומטיים לחלוטין למרות קיום רמה נמוכה מאוד של 

 

 אטיולוגיה

. באופן טיפוסי, רק הומוזיגוטיים או FVII-( המקודד לq3400) F7נגרם על ידי מוטציות בגן  FVIIחוסר של 

מוטציות ושישה  051תחים תסמונת דימום; הטרוזיגוטיים לרוב הינם אסימפטומטיים. מעל הטרוזיגוטיים מורכבים מפ

בפלזמה. דווח בספרות על ארגונים מחדש  FVIIלרמות גבוהות או נמוכות של וריאנטים נפוצים ידועים כקשורים 

באופן נרחב בגנום ובמאגרי המידע השונים הספציפיים למיקום, אך הם נדירים. הודגמו גם ארגונים גנטיים מחדש, 

( עלולות גם להיות q3400) F10והמעורבות עם גן . הסמיכות F7מה שגורם למחיקה מוחלטת או חלקית של הגן 

 . הגורם של חוסרים משולבים

 

 טכניקות אבחון

תבחינים כרונומטריים המגלים רמת פעילות אבחון נחשד באמצעות זמן פרותרומבין בודד ומאושר בהמשך על ידי ה

(. החוסר לרוב סימפטומטי 041%לבין  01%מתחת לזו של פלזמה תקינה מאוגדת )עם ערכים לרוב בין  FVIIשל 

 . 01%-רק עבור ערכים מתחת ל

 

 אבחנה מבדלת

הקשור לאלח דם  FVII, חוסר נרכש של Kספיקה של תאי הכבד, חוסר בוויטמין -כוללות אית ומבדלה ותאבחנה

 . FVIIתים נדירות יותר, הימצאות נוגדנים עצמיים נגד יחמור ולע
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 לידתי-טרוםאבחון 

לידתי תלויה בהשלכות -בפנוטיפים )כולל אנשים אסימפטומטיים(, הגישה לאבחון טרום בשל ההטרוגניות הניכרת

הקליניות הנשקלות של המחלה במשפחה. קיום של ילד ראשון עם צורה חמורה מאוד עלולה להוביל את הצוות 

  לידתי בעת היריון עוקב.-ציע אבחון טרוםהרפואי לה

 

 ייעוץ גנטי

המחלה מועברת בצורה אוטוזומלית רצסיבית. בשל ההטרוגניות הפנוטיפית הרחבה של ההפרעה, עם הרבה 

נוטה להשתנות כתלות במאפיינים הקליניים הספציפיים למשפחה. יש להציע מטופלים אסימפטומטיים, ייעוץ גנטי 

 לאלהעברת המוטציה  05%של  לאנשים שיש להם מוטציה הגורמת למחלה וליידע אותם שקיים סיכוןייעוץ גנטי 

 צאצא. ה

 

 ניהול וטיפול

 FVII[(. פקטור eptacog alfaמשופעל רקומביננטי )אפטקוג אלפא ] FVII-בעת הנוכחית, הטיפול העיקרי מורכב מ

מרוכז פרותרומביני או פלזמטי עשוי לשמש בחירה שנייה ופלזמה מוקפאת כמוצא אחרון. אולם, ההתוויות נותרות 

, פקטור קרישה 0112ס לפני ניתוח אצל מטופלים עם תסמינים מועטים או ללא תסמינים. בשנת קשות לביסו

 ( קיבל ייעוד של תרופה יתומה בארה"ב. rFVIIa) VIIaרקומביננטי 

 

 פרוגנוזה

לרוב הינו בעל פרוגנוזה טובה. אף על פי כן, המחלה נותרת ככזו שמאוד מגבילה, או אפילו  FVII-חוסר מולד ב

קטלנית, אצל מטופלים שאינם יכולים להפיק תועלת מטיפול מונע תחליפי ארוך טווח ואשר מציגים את הצורות 

 מפרקיים חוזרים(. -מוחי ודימומים תוך-החמורות ביותר )דימום תוך

 

 :מומחהמבקר 

 זובל-מיוריאל גיאנסילי ד"ר

 

  [10-10-0102 ]תאריך עדכון אחרון:

 00-4-0100תאריך 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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