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 GNE (GNE myopathy)מיופתיה 

 ORPHA 602: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי הופעה בבגרות מוקדמת של  -היא מיופתיה דיסטלית אוטוזומלית רצסיבית נדירה המאופיינת על   GNEמיופתיה  

ה שריר  על  בעיקר  משפיעה  אשר  בינונית,  מהירות  עד  באיטיות  המתקדמת  דיסטליים  שרירים   tibialis- חולשת 

anterior  ושבדרך כלל מדלגת על שריר ה-quadriceps femoris  מגלה נוכחות של וקואולות בעלות  . ביופסיית שריר

 גבולות מודגשים. 

 

 אפידמיולוגיה 

 יפנים. של  , אולם היא נפוצה יותר באוכלוסיות של יהודים ממוצא פרסי ו1/1,000,000-מוערכת בכשכיחות בעולם 

 

 תיאור קליני 

מגילאי העשרה  המחלה בדרך כלל מתחילה במהלך העשור השלישי לחיים )אבל תחילת התסמינים עשויה לנוע  

עם   ברגליים  דיסטלית  חולשה  כלל,  בדרך  לחיים(.  החמישי  העשור  עד  הסימן    תמיטשהמוקדמים  היא  הרגל  כף 

הראשון, אחריה מופיעה )בדרך כלל( התקדמות איטית לכיוון השרירים הפרוקסימליים )ירך( ולגפיים העליונות )שרירי  

. שרירי הפלקסור  triceps-חוסר השפעה יחסי על שריר ה הידיים(. שרירי חגורת הכתפיים מעורבים בהמשך, עם  

- של הצוואר מושפעים גם הם בדרך כלל. תבנית קלינית ייחודית של מיופתיה זו היא חוסר השפעה על השריר הארבע 

הירך שרירי  של  משמעותית  מעורבות  למרות  מעורבות  האחרים   ראשי  של  רגילות  לא  תבניות  השרירים  . 

בגפיים התחתונות ואפילו בגפיים העליונות כבר נצפו. בדרך כלל שרירי העיניים, הלוע והלב אינם  ים  יהפרוקסימל 

גלגלים.    סא י הנשימה בדרך כלל אינם מושפעים עד שלבים מאוחרים מאוד במטופלים המרותקים לכ  י מושפעים. שריר 

 לעיתים, המטופלים המושפעים עשויים להציג חולשה בפנים. 

 

 אטיולוגיה 

בי   GNEמיופתיה   ממוטציות  בגן  -נגרמת  כפולה המעורב  GNE   (9q13.3אלליות  פעילות  בעל  לאנזים  ( המקודד 

דבר    בפעילות האנזים,   30%-60%במסלול הביוסינטטי לחומצה סיאלית. מוטציות בגן זה מובילות להפחתה של  

אשר מוביל לירידה בסיאליזציה של גליקופרוטאינים וגליקוליפידים. נראה כי סיאליזציה חסרה מעורבת בפתוגנזה  

מוביל למחלת שריר עדיין אינו ברור. עם מספר הולך ועולה של מטופלים,    GNE- של המחלה, אך התהליך לפיו פגם ב

 הקשרים בין גנוטיפ לפנוטיפ מתגלים כעת. 

 

 ןטכניקות אבחו

כף רגל מוקדמת, היסטוריה משפחתית שלילית לדומיננטיות, חוסר    יטתמשהחשד לאבחון מתעורר באנשים עם  

ראשי למרות חולשה מודגשת של שרירי הירך האחרים, הגברה קלה של רמות קראטין  - מעורבות של השריר הארבע

ות של וקואולות עם קצוות מודגשים  ונוכח(, ביופסיית שריר המראה שוני בגדלי הסיב )עם אטרופיה(  x2-5קינאז )

מגלה תבנית אופיינית של מעורבות שרירים )מהשלבים הראשונים של המחלה( עם    MRIומקבצי חלבון קונגופילים.  

, שמלווה במעורבות חמורה פחות  biceps femoris-סיבים של שרירי הראש הקצר של ה-החלפה חמורה מסוג שומן 

ה שרירי  ושריריdigitorum longus-ו  gluteus minimus, tibialis anterior, extensor hallucis-של  - ה  , 

gastrocnemius medialis וה-soleusסריקה גנטית שמגלה וריאנטים פתוגניים ב . -GNE  .מאששת את האבחון 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN
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 אבחנה מבדלת

קצוות   עם  וקואולות  של  פתולוגיה  עם  בבגרות  המתבטאות  אחרות  דיסטליות  מיופתיות  כוללת  מבדלת  אבחנה 

שר  דיסטרופיה  וולנדר,  מסוג  דיסטלית  מיופתיה  )כלומר  המתבטאת  מודגשים  דיסטלית  מיופתיה  טיביאלית,  ירית 

מוטציית   בשל  ומיופתיה  VCPבבגרות  השריר,  סיבי  של  מיופתיות  והלוע(,  הקול  מיתרי  של  דיסטלית  ומיופתיה   ,

 דיסטלית מוקדמת ע"ש לאינג. 

 

 ייעוץ גנטי

אוטוזמלית   היא  הגורמת  ההעברה  למוטציה  נשאים  ההורים  )שני  בסיכון  לזוגות  גנטי  ייעוץ  להציע  יש  רצסיבית. 

 לילד המושפע מהמחלה.   25%למחלה( ע"מ ליידע אותם אודות אפשרות של 

 

 ניהול וטיפול

מקדים   שלב  או  סיאלית  חומצה  עם  מטבוליים  תוספים  תומך.  בעיקר  נותר  הניהול  כיעיל,  שהוכח  טיפול  בהיעדר 

 אלית, בנוסף לטיפול גני, נחקרים כיום. לחומצה סי 

 

 פרוגנוזה

מהמטופלים    5%-הופעת המחלה. כמועד  מ  שנים   15-20גלגלים בחלוף  - מרבית המטופלים הופכים למרותקים לכסא

 ראשי שמובילה לאובדן יכולת ההליכה בשלב מוקדם יותר. -מראים מעורבות מוקדמת לא טיפוסית של שריר הארבע 

 

 :מומחהמבקר 

 ד"ר יוהנה פלמיו 

 בייארן אוד  פרופ'

 

  01/09/2018 עדכון אחרון:

 24/06/2021תאריך 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.  

 

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

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN

