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 פרוטאינמיה -ליפו-בטא דיס

(Dysbetalipoproteinemia) 

 

  ORPHA412: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה
( נדירה  משולבת  ידי  3סוג    HLPהיפרליפידמיה  על  המובלים  וטריגליצרידים,  כולסטרול  של  גבוהות  ברמות  המתאפיינת   )

     וסקולרית מוקדמת.  -סיכון גבוה לטרשת עורקים פרוגרסיבית ומחלה קרדיועם  (,IDLליפופרוטאינים בעלי צפיפות בינונית )

 

 תקציר 

 אפידמיולוגיה 

.  המחלה  1/10,000  -הכללית מוערכת ב  הבאוכלוסיי(  Dysbetalipoproteinemiaפרוטאיניה )-ליפו-בטא-שכיחות מחלת דיס
נדירות ביותר לפני תקופת הבגרות או בנשים    ם(. המחלה מופיעה רק לעתי2:1  -נשים כ-פוגעת בעיקר בגברים )יחס גברים

 לפני גיל הבלות.     

 

 תיאור קליני 

של    ((xanthoma  כתמת צהובההם  . סימנים קליניים שעלולים להופיע במהלך תקופת הבגרות  ללא תסמיניםמרבית החולים  
]  העפעפיים העפעף  צהובית  בכף  xanthelasma)כלומר  שטוחות  קסנתומות  )כלומר  הידיים  בכפות  חולפות  קסנתומות   ,)]

או  planar palmar xanthomas]היד]  )( גבשושית  בברכיים.  tuberous)קסנתומה  או  רגיש    במרפקים  מוגדל  כבד  גם 
(Sensitive hepatomegaly  להוביל היכולה  ביותר  פרוגרסיבית  עורקים  טרשת  לפתח  עלולים  חולים  מודגם.  להיות  עלול   )

קרדיו והיקפית(.-למחלה  כלילית  לב  מחלת  )שבץ,  מוקדמת  בדם   וסקולרית  גבוהה  טריגליצרידים  רמת  המדגימים  חולים 
(hypertriglyceridemia)  .עלולים לפתח גם דלקת לבלב חמורה  
 

 אטיולוגיה 
פרוטאין עשיר  -, חלבון המתווך קליטת שרידי ליפוEפרוטאין -( המקודד אפולי 19q13.31) APOEנובעת מתשניות בגן  המחלה  

עם כמויות פחות או יותר שוות של כולסטרול וטריגליצרידים( ומתאפיין בתכונות של חומר    IDLבטריגליצרידים בתא )כלומר,  
דלקתי. ו  חמצון -נוגד מ   אנטי  כתוצאה  להחמיר  עלולה  והורמונ מטבוליים,  תזונתייםגורמים  המחלה  כתוצאה  ,  גם  כמו  ליים, 

נית, רטינואידים, נוגדי דיכאון( או  ערכת החיסו ( )כגון חומרים לדיכוי המ xenobioticsמדלקת כרונית, חומרים ממקור חיצוני )
 (. APOA5  ,APOC3 ,LIPC   ,LPLפקטורים גנטיים אחרים )כגון וריאנטים של  -קו

 

 טכניקות אבחון
ליפו לפרופיל  עדויות  על  מבוסס  המחלה  תקין  -אבחון  לא  ריכוזפרוטאיני  של    ים עם  גבוהים  טריגליצרידים  כלליים  כולסטרול, 

מ"ג/דצ"ל(    40>)ליפופרוטאין בצפיפות גבוהה( )  HDLבסרום בצום, ורמה מופחתת של כולסטרול    Bמסוג    ואפוליפופרוטאינים
. במבוגרים צעירים, סימני טרשת עורקים שקטה עשויים להיות מודגמים  בדיקות גנטיותהאבחון מאושר באמצעות  בפלזמה.  

   .  באמצעות דימות עורקים

 

 אבחנה מבדלת
  ים( כגון מצב atherogenic hyperlipidemias) טרשתיתאבחנה מבדלת כוללת את כל שאר הצורות של היפרליפידמיה 

 , ורמה גבוהה של טריגליצרידים בדם(hypercholesterolemia) של יתר כולסטרול בדם יםמשפחתי 
((hypertriglyceridemia  . 
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 גנטי  אבחון
נשאים של גנוטיפ זה    .מותניתדומיננטית או רצסיבית  -, התורשה חצי"APOE "E2במרבית המקרים שנמצאו קשורים לגנוטיפ  

עם זאת, חלק    רק כאשר קיימים גם גורמים מטבוליים, חיצוניים )אקסוגנים( או תורשתיים אחרים.  3סוג    HLPמדגימים פנוטיפ  
וריאנטים   נושאים  של  מהחולים  עם    -APOE נדירים  או  פגם  אלליםשני  הטרוזיגוטיים   compound)  שונה  בעלי 

heterozygous)  -  חצי או  דומיננטית  אוטוזומלית  הגנטית  ההעברה  אלו,  במקרים  המחלה;  להתפתחות  בהם  די  -אשר 
         דומיננטית.  

 

 ניהול וטיפול
הטיפול כולל דיאטה דלת פחמימות ושומן רווי, פעילות גופנית, ותרופות להפחתת שומנים )כגון פיבראטים, סטטינים( ובדרך  

חודשים. מוחלטת של המחלה תוך מספר  לנסיגה  בו להביא  די  קשים    כלל  ו/או    המערביםבמקרים  קרדיווסקולריות  תופעות 
  ApoC3,  [PCSK9]   9  –סבטיליזין קקסין   פרופרוטאין קונברטאז  מעכבי  טיפולים אינטנסיביים )כגון   ניתן להציעבעיות בלבלב,  

 . ([apheresis LDLסילוק שומנים ](, MTP)מיקרוזומלי העברת טריגליצרידים  או חלבון 
 

 פרוגנוזה
טיפול,   לחולים  הללא  באירועיסיכון  נשנית  ללקות  עורקים  טרשת  או  עורקים  פי    טרשת  באוכלוסייה   5-10גבוה    מהסיכון 

 הכללית. 

 

 :מומחהמבקר 

o  דר( פסקאל בנליאןDr Pascal BENLIAN) 

 

 

  [2019-08-01]  עדכון אחרון:

 תאריך תרגום: ]תאריך[ 

 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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