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  Welanderמיופתיה דיסטלית מסוג  

Distal myopathy, Welander type)) 

 ORPHA603: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

מיופתיה דיסטלית נדירה המאופיינת על ידי חולשה בגפיים העליונות הדיסטליות, בדרך כלל בפושטי 

התחתונה הדיסטלית, בעיקר האצבעות ושורש כף היד, אשר מתקדמת בהמשך לכל שרירי כף היד ולגפה 

  בפושטי אצבעות כף הרגל והקרסול.

 

 אפידמיולוגיה

( אינה ידועה. ההפרעה מוגבלת בעיקר לאזור WDM) Welanderהשכיחות של מיופתיה דיסטלית מסוג 

(, שבהן השכיחות המשוערת היא מרכזיגאוגרפי סביב הים הבלטי, במיוחד בפינלנד ובשוודיה )אזור מזרחי 

 . עם זאת, דווחו מספר חולים בבריטניה. 1/10,000

 

 תיאור קליני

WDM  שנים(, היא מאופיינת על ידי חולשה התחלתית  04 -ל 04היא הפרעה המופיעה בגיל מבוגר )בין

החולשה מתקדמת באיטיות לכל כף  של פושט האצבע המורה ובהמשך חולשת פושטי האצבעות האחרות.

התחתונה, בדרך כלל נפגעים השריר הטיביאלי הקדמי ופושטי היד ולשרירי הרגל התחתונה. בגפה 

(. שרירי steppage gaitהאצבעות של כף הרגל; פגיעה זו מובילה לקשיי הליכה ולהליכה בלתי תקינה )

הגפה הפרוקסימליים מעורבים במקרים נדירים בלבד. החזרי מתיחת שרירים שמורים )למעט אובדן אפשרי 

י המחלה המאוחרים יותר(. לא נצפתה מעורבות של שריר הלב. חולים נדירים של החזרי הקרסוליים בשלב

הנושאים מוטציות הומוזיגוטיות מדגימים הופעת מחלה מוקדמת יותר ומעורבות של שרירים פרוקסימליים 

  עם התקדמות מהירה יותר.

 

 אטיולוגיה

WDM על ידי שינוי מסוג נגרמת missense (c.1362G>A; p.E384K( בגן )TIA1 המקודד לחלבון )

nucleolysin TIA1 isoform p40( מרכיב עיקרי של גרנולות עקה ,stress granules (SGs) בתנאי .)

מעודד הרכבת קומפלקסים של  nucleolysin TIA1 isoform p40עקה תאית או שינויים מטבוליים, 

messenger ribonucleoprotein (mRNP) ב- SGs  .המוטציה מובילה להפחתת על מנת לדכא תרגום

 WDMתחומות פתולוגיות. בנוסף, פנוטיפ של  וקואולותולעיבוד אוטופאגי חריג עם  SGsהדינמיקה של

  . TIA1-N357Sווריאנט  SQSTM1 -דווח בחולים עם שילוב מוטציות בשני גנים: מוטציה ב

  

 טכניקות אבחון

ות כוללות ביופסיית שריר בשרירים דיסטליים האבחנה מסתמכת על בדיקה גנטית מולקולרית. בדיקות נוספ

המראה מאפיינים דיסטרופיים ווקואולות תחומות בולטות. הבדיקה התחושתית בדרך כלל תקינה, אם כי 

 תוארו הפרעות מסוימות בבדיקת טמפרטורה כמותית ובבדיקת רטט. 
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( EMGאלקטרומיוגרפיה )בסרום בדרך כלל תקינה או מעט מוגברת.  creatine kinase (CK)רמת 

-באמצעות מחט מדגימה יחידות מוטוריות "מיופתיות" קצרות קטנות, אם כי לעתים נצפה דפוס "מיופתי

נוירופתי". לעתים תכופות, אך לא תמיד, קיימות פיברילציות ופריקות חוזרות מורכבות. הדמיית שרירים 

האחוריים מעבר לשינויים שומניים  באמצעות תהודה מגנטית מראה מעורבות ניכרת של שרירי השוק

 ניווניים במדור הקדמי

 

 אבחנה מבדלת

 MATR3, מיופתיה דיסטלית מסוג sporadic inclusion body myositis (sIBM)אבחנה מבדלת כוללת 

 ופילמינופתיה של השריר. 

 

 ייעוץ גנטי

WDM  להעברת  04%מורשת כמחלה אוטוזומלית דומיננטית. כאשר הורה אחד חולה, קיים סיכון של

 שנים. 50עד גיל  144%המחלה לצאצאים. החדירות היא 

 

 ניהול וטיפול

הטיפול הוא בעיקר סימפטומטי וכולל עזרה באמצעות ריפוי בעיסוק ופיזיותרפיה, וכן כלים מעשיים לחולשת 

  ן לסייע בצניחת כף הרגל ובחולשת שורש כף היד על ידי סדים.אצבעות וכף היד. נית

 

 פרוגנוזה

ההתקדמות היא שפירה ותוחלת החיים היא תקינה, אם כי בדרך כלל מתרחש אובדן הכישורים המוטוריים 

העדינים של כף היד. הומוזיגוטים מציגים הופעה מוקדמת יותר, התקדמות מהירה יותר, והחולים הופכים 

  שנים. 04לכיסא גלגלים עד גיל  למרותקים

 

 מבקר מומחה:

o פרופ' ביארנה אוד 

 

 

 41-12-2412עדכון אחרון: 

 40-41-2422תאריך תרגום: 

 

 תקציר זה תורגם ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: 

 

 

 

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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