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  נפרוטית מולדת מהסוג הפיני תסמונת

(Congenital nephrotic syndrome, Finnish type) 

 ORPHAcode839: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

המאופיינת על ידי אובדן חלבון מסיבי ובצקת ניכרת המתבטאים בתוך הרחם או  נדירהלדת ונפרוטית מתסמונת 

 החודשים הראשונים של החיים.  3במהלך 

 

 אפידמיולוגיה

לידות. המחלה נצפית בקבוצות אתניות  1/8,200סוג זה של תסמונת נפרוטית שכיח יותר בפינלנד עם שכיחות של 

 שונות ברחבי העולם, אך השכיחות אינה ידועה. 

 

 תיאור קליני

 fetalמציגים רמות מסיביות חריגות של חלבון בשתן ובצקת מסיבית החל מהשלב בתוך הרחם )ילדים פגועים 

hydrops מהמשקל  25%-מוקדם; משקל השליה מרכיב יותר מוהם נולדים (. לילדים יש לרוב משקל נמוך בלידה

בלידה. תסמונת נפרוטית חמורה מתפתחת מיד לאחר הלידה; המאפיינים הטיפוסיים כוללים רמות נמוכות של 

התנפחות ובצקת בבטן עם אלבומין בדם, רמות גבוהות של שומנים בדם, רמות נמוכות של הורמוני בלוטת התריס, 

מבחינה היסטולוגית, נצפות קשר לכשל בשגשוג, רגישות מוגברת לאירועי תסחיף פקיקי וזיהומים חמורים. 

התרחבויות מיקרוציסטיות בצינוריות בכליות, בעוד שהפקעיות עוברות שינוי קל בלבד בהתחלה, דרגה משתנה של 

היעלמות של תאי המעטפת  מים. מיקרוסקופ אלקטרונים מציגיתר תאים מזאנגיאליים ו/או יתר תאים בתוך הני

 הפודוציטים בפקעיות. 

 

 אטיולוגיה

-(, חלבון דמויNephrinמקודד לנפרין ) NPHS1 (19q13) .NPHS1המחלה נגרמת על ידי מוטציות רצסיביות בגן 

אותרו, אך  NPHS1מוטציות בגן  200מסננת החריצים בפקעיות. עד כה, מעל רוכסן, החיוני למבנה הנקבובי של 

 2בסיסים באקסון  ותשל שני זוג חסרלשתיים מהן יש שכיחות גבוהה במיוחד אצל ילדים פינים פגועים, אחת היא 

יות אלה (. שתי מוטצFin minor) 26באקסון  ( והשנייה היא מוטציית פסקFin-majorליצירת חלבון קטוע ) םהגור

 מהמטופלים הפינים, אך הן דיי נדירות מחוץ לפינלנד.  94%נצפות אצל 

 

 טכניקות אבחון

 נחשד על בסיס קליני ומאושר באמצעות ניתוח גנטי.  האבחון

 

 אבחנה מבדלת

כוללות צורות אחרות של תסמונת נפרוטית בהתפרצות מוקדמת, כולל תסמונת דניס דראש ות המבדלות האבחנ

(Denys Drash syndromeתסמונת פ ,)רסון )יPierson syndrome( תסמונת גלוואי מוואט ,)Galloway 
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Mowat syndrome( דיספלזיה חיסונית ובעצמות ע"ש שימקה ,)Schimke immuno-osseous dysplasia )

 anti-neutralתגובה חיסונית אצל האם לאנדופפטידאז נייטרלי אנושי )ונפרופתיה קרומית מולדת בשל 

endopeptidase alloimmunization .) 

 

 לידתי-טרוםאבחון 

( כבר alpha-fetoproteinפיטופרוטאין )-בריכוזים של אלפא 10חלבון בשתן לפני הלידה גורם לעלייה של עד פי 

של ההיריון, עם עלייה מקבילה, אך קטנה יותר, ברמות בסרום של האם. אולם,  15-בשלב מוקדם של השבוע ה

פיטופרוטאין, מה שמוביל -אלפאיכולות גם להוביל לרמות מוגברות של  NPHS1מוטציות הטרוזיגוטיות בגן 

 דגימה טרופובלסטית. לאבחון שגוי. אבחון מהימן לפני הלידה מושג באמצעות ניתוח גנטי על 

 

 ייעוץ גנטי

 . 25%הוא אוטוזומלי רצסיבי. הסיכון להישנות אצל אחים ואחיות של אדם פגוע הוא  המחלההעברת דפוס 

 

 ניהול וטיפול

התסמונת הנפרוטית אינה מגיבה לכל טיפול לדיכוי מערכת החיסון והטיפול הוא בעיקר סימפטומטי ומורכב ממתן 

טיפול תרופתי למניעת רמות גבוהות של חלבון בשתן עם עירויי אלבומין באופן תדיר, תזונה עשירה בחלבונים, 

(, נוגדי קרישה, תוסף של הורמון בלוטת indomethacinואינדומתאצין )אנגיוטנסין( -)מערכת רנין RASמעכבי 

התריס וטיפול אגרסיבי בזיהומים. במקרה של כשל בשגשוג למרות אמצעים אלה, ייתכן שיהיה צורך לבצע ניתוח 

 כדי לעצור את האובדן המסיבי של החלבון.  כליותהלהסרת כליה אחת או שתי 

 

 פרוגנוזה

י הדורשת נהארוך, אך מפתחים מחלת כליות בשלב הסופ עם טיפול תומך מתאים, רוב הילדים שורדים לטווח

שנים לאחר השתלה היא  5השנים הראשונות של החיים. הישרדות מטופל ושתל  2-3טיפול כלייתי חלופי במהלך 

י. הישנות המחלה לאחר ההשתלה נ, בדומה לזו אצל פעוטות עם גורמים אחרים למחלת כליות בשלב סופ90%-כ

לפתח דלקת פקעיות  30%, שיש להם סיכון של Fin majorהומוזיגוטיים למוטציית מוגבלת למטופלים שהם 

 בשל הימצאות של נוגדנים נגד נפרין בזרם הדם. מחדש  (glomerulonephritisהכליה )

 

 :מומחהמבקר 

 I ERKNet שאפרפרופ' פרנץ 

 )לא ידוע( 

 

  [01-06-2019 ]תאריך עדכון אחרון:

 3-11-2020תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 
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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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