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  מום מחילתי מוחי משפחתי

(Familial cerebral cavernous malformation) 
 

 ORPHAcode221061: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה
באופן לא סדיר,  (closely clustered) נדיר, המתאפיין בנימים מורחבים מקובצים יחדיו( capillary-venousורידי )-מום נימי

ספציפיים, חוסרים -סימפטומטיים או לגרום לביטויים נוירולוגיים שונים כגון פרכוסים, כאבי ראש לא-ועשויים להיות א
         , ו/או דימומים במוח.חולפיםפרוגרסיביים או נוירולוגיים מוקדיים 

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

מום מחילתי מוחי  איש. 1/1,000עד  1/200 -( מוערכת בCCMהוורידיים )-השכיחות הכוללת של כל המומים הנימיים
 ושכיחותו CCM-מכלל מקרי ה 20% -מייצג כ( Familial cerebral cavernous malformation(, FCCMמשפחתי ))

אפקט מייסדים חזק  .שאינם נדירים יםספורדי CCMמקרי נחשב נדיר, בניגוד להוא ולכן  ,1/5,000-1/10,000 -במוערכת 
 .   CCMאמריקניות עם -נמצא במשפחות היספניות

 

 תיאור קליני

 30עד  20 בבניבדרך כלל מתבטאת  FCCMמינים. ס( חווים תFCCMמהחולים במום מחילתי מוחי משפחתי ) 60%-קרוב ל
-10ספציפיים )-(, כאבי ראש לא40-70%תסמינים כוללים פרכוסים )הבכל גיל.  ופיעלה, אך ביטויים קליניים יכולים שנה

מדגימים  FCCM(. חולי 41%(, ו/או דימומים במוח )35-50%) , חוסרים נוירולוגיים מוקדיים פרוגרסיביים או חולפים(30%
מתרחשים בעיקר במוח,  FCCMמקרי  .סנטימטרים ספוריםעד מילימטרים ספורים מלעתים קרובות ריבוי נגעים, שגודלם נע 
     ( ובעור.  FCCM-מחולי ה 5%אך תוארו גם בחוט השדרה, ברשתית )

 

 אטיולוגיה
; PDCD10-ו KRIT1 ,CCM2; גנים תהן מוטציות בשלוש (FCCMלמום מחילתי מוחי משפחתי ) הגורם כי הוכח, עד כה

בין , אשר תפקידםחלבונים  מקודדיםה ,3q26.1 -ו 7q21.2 ,7p13ים מעל גבי הכרומוזובהתאמה  ותממוקממוטציות אלו 
    של כלי דם.  יצירת חיבורים בין תאים אנדותליים לווסת, היתר

 

 טכניקות אבחון
( gold standard( הוא בדיקת בסיס הזהב )CCMוורידיים )-( של המוח החושף מומים נימייםMRIדימות תהודה מגנטי )

שהנו רגיש ביותר להמוסידרין  T2 (T2 gradient echo sequence) גראדיאנטועליו לכלול רצף  CCMלאבחון 
(hemosidrin).  סריקתMRI ( מציגה, במרבית החולים עם מום מחילתי מוחי משפחתיFCCM נגעים רבים, בניגוד למקרים ,)

התורשתי של  הזקה לאופימרובים מהווה אינדיקציה ח CCMשל מחלה ספורדית שבהם קיים רק נגע אחד. לפיכך, זיהוי נגעי 
-נגעים לא שלהם מראה MRI-שהאישור האבחון בחולים ל מסייע לפעמים FCCMהמחלה. מיון גנים מולקולרי בחולי 

  ; עם זאת, במרבית המקרים, הוא משמש לצורך ייעוץ גנטי.  אופייניים
 

 אבחנה מבדלת
( כוללת FCCMשל מום מחילתי מוחי משפחתי ) , האבחנה המבדלתMRI-אופייניים ב-במקרים המציגים נגעים מדדים לא

 (.   amyloidosisריבוי גרורות מדממות או דימום מוחי תורשתי עם הצטברות עמילואיד ברקמות )

 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
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 לידתי-אבחון טרום
לידתי מוגשות במחלה זו )לרוב במשפחות -לידתי. עם זאת, בפועל, מעט מאוד בקשות לאבחון טרום-ניתן לבצע אבחון טרום

( או בחוט basal ganglia( חמורים בגרעיני הבסיס )CCMוורידיים )-בני משפחה החיים עם מומים נימייםמספר ישנם שבהן 
 (.pons)השדרה או בגשר )

 

 ייעוץ גנטי
( מועבר כתכונה אוטוזומלית דומיננטית עם חדירות חלקית. למשפחות עם חולים במחלה FCCMמום מחילתי מוחי משפחתי )

 (.mutated) הגן הפגוםלהורשת  50%יש להציע ייעוץ גנטי ולידע אותן על קיום סיכון של 
 MRI בסריקת( כוללים את מספר הנגעים CCMוורידיים )-שיקולים חשובים אחרים בהערכת הנטייה הגנטית למומים נימיים

 , וגיל פריצת המחלה.  CCMמוח, תולדות המשפחה לגבי מאפיינים קליניים של 

 

 ניהול וטיפול
 (, כיוון שנגעים CCMוורידי )-, מומלצות לאחר גילוי מום נימיMRIבדיקות סדירות, בדרך כלל פעם בשנה באמצעות 

אלו במרווחים של אחת  MRIסימפטומטיים נוספים עלולים להופיע במשך הזמן. בהיעדר תסמיני ביניים ניתן לבצע בדיקות -א
פרכוסים חמורים המשביתים את בפרכוסים וכאבי ראש מנוהלים באמצעות טיפול בתסמינים. נגעים הגורמים  שנים. 5 -ל

טיפול מומים במוח דורשים הסרה כירורגית של הנגעים במידת האפשר. החולה ו/או חוסרים נוירולוגיים מוקדיים ו/או די
        ( עלול להגביר את הסיכון לדימום. warfarinוופארין )-( ו(heparin, הפרין acetylsalicylic acid)בחומצה אצטילסליצילת )

 

 פרוגנוזה
וורידיים -החולה למספר הנגעים הנימיים( הוא מצב מתפתח עם מתאם חזק בין גיל FCCMמום מחילתי מוחי משפחתי )

(CCMשיעור אירועי הדימום מוערך ב .)- במיקום נגעי הבקירוב לנגע בשנה. תוצאות תפקודיות מותנית לרוב  2-5%-CCM ,
נתונים זמינים מצביעים על  (.basal gangliaעם פרוגנוזה לא טובה במקרים של נגעים גרעיניים בגזע המוח ובגרעיני הבסיס )

   מהמקרים. 80% -שבמרבית החולים הפרוגנוזה לטווח ארוך טובה למדי עם אוטונומיה שמורה ב כך
 

 

 :מומחהמבקר 

o בת' טרוניירספרופ' אלי-( לאסרבהPr. Elisabeth TOURNIER-LASSERVE) 

  

 

 

 

  [01-08-2019 ]תאריך עדכון אחרון:

 [07-09-2020תאריך 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. 

 

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