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 הפרעת טסיות דם משפחתית עם ממאירות מיאלואידית נלווית

(Familial platelet disorder with associated myeloid 

malignancy) 

 ORPHAcode71290: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

מולדת גנטית ונדירה המאופיינת על ידי תרומבוציטופניה קלה עד בינונית, תפקוד לקוי של    מחלת תרומבוציטופניה 

 ונטייה לפתח ממאירויות המטולוגיות, בעיקר ממקור מיאלואידי.  טסיות הדם 

 

 אפידמיולוגיה 

 . לא קיימים נתונים זמינים על היארעות המחלה.  1/1,000,000-המוערכת בלידה היא פחות מהשכיחות 

 

 תיאור קליני 

תרומבוציטופניה קלה עד בינונית )עם גודל תקין של טסיות הדם( ו/או חריגות בתפקוד טסיות  המטופלים מציגים  

אול  פגמים במצבורים.  ו/או  דלתא  גרנולות  פגום של  בייחוד שחרור  )כלומר,  הדם,  דימומים בהירה  ם, היסטוריית 

מסוג פטכיה או ממושך( אינה קיימת אצל אנשים חולים רבים.  דימום חמור מהאף, היווצרות חבורות בקלות, דימום  

במקרה של תרומבוציטופניה חמורה או תפקוד לקוי של טסיות הדם באופן משמעותי, תרומבוציטופניה לרוב מזוהה  

 הינקות.   ת בתקופידה או במהלך פרק הזמן הסמוך לל

 

 אטיולוגיה 

( או של גן זה,  q22.1221)  RUNX1בגן  וריאנטים של פסק או סלף הטרוזיגוטיים בשורת הנבט, כמו גם מחיקות  

 זוהו כשינוי הגורם למחלה.  

 

 טכניקות אבחון

תרומבוציטופניההאבחון   המציגים  מטופלים  אצל  ו/או    נחשד  התרומבוציטים  במצבורי  פגם  בינונית,  עד  קלה 

וייתכן שיש להם היסטוריה של מצגים דומים אצל בני    (T-ALL, אך גם  MDS/AMLממאירות המטולוגית )בעיקר  

גנטית   בדיקה  אחרים.  שונים  בגן    תכוללמשפחה  פתוגני  וריאנט  המזהה  עותקים  מספר  וניתוחי    RUNX1ריצוף 

 משארת את האבחון.  

 

 אבחנה מבדלת

תרומבוציטופניהת  ומבדלהות  אבחנה תסמונת  תקינות  עבור  דם  טסיות  עם  לסרטן  -תורשתית  מוקדמת  נטייה 

כגון   תורשתיות,  הפרעות  מספר  כוללות  )המטולוגי  מולדת  אמגקריוציטית  (,  CAMTתרומבוציטופניה 

 (.  WASאלדריץ' ) -ותסמונת וויסקוט  ( TARתרומבוציטופניה עם היעדר עצמות אמות הידיים )

 

 לידתי -טרוםאבחון 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php
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 מוטציה בגן הגורם למחלה זוהתה בעבר בבן משפחה חולה.   אפשרי במשפחות בהן לידתי -אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

משתנה.   ביטוי  ויכולת  מלאה  לא  חדירות  המציגה  דומיננטית  אוטוזומלית  כתכונה  בתורשה  עוברת  יש  המחלה 

ייעוץ גנטי במרכזי מומחים, המיידע את המטופלים עם המוטציה הגורמת למחלה על כך שי  שנו סיכון של  להציע 

 להעברה לצאצא בעתיד ועל הסיכון שלו לחלות בלוקמיה.    50%

 

 ניהול וטיפול

  מחלוקת בלוקמיים עם המחלה נותרת שנויה  -( אצל מטופלים טרוםHSCTכעת, השתלת תאי גזע המטופויאטיים )

ייתכן   וחדירות לא מלאה של המחלה. אצל מטופלים עם ממאירות המטולוגית,  בשל סיכונים הקשורים בהשתלה 

ל התוויה  אולם,  HSCT-שתהיה  מ.  להימנע  התאמת    HSCT-יש  עם  משפחה  בני  של  בתאים  שימוש  באמצעות 

HLA  את וריאנט הגן המשפחתי.  הנושאים 

 

 פרוגנוזה

 תלויה בהתפתחות של ממאירות המטולוגית ובמהלך המחלה שלה.  הפרוגנוזה 

 

 :מומחהמבקר 

 ברידג'יט שלגלברגר  פרופ' 

 ד"ר טים ריפרגר  

 

  [01-04-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 24-2-2021תאריך תרגום: 

 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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