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 הסתיידות עורקים כללית של הינקות

(Generalized arterial calcification of infancy) 

 ORPHAcode51608: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

וגנטית של כלי הדם המאופיינת על ידי התפרצות מוקדמת )בין השלב שבתוך הרחם לבין הינקות(  נדירה  מחלה  

ספיקת  -המצג לרוב מלווה במצוקה נשימתית, אי של הסתיידות והיצרות נרחבות של העורקים הגדולים והבינוניים.  

 לב עם גודש ויתר לחץ דם מערכתי.  

 

 אפידמיולוגיה 

מקרים דווחו ברחבי העולם בספרות הרפואית. השכיחות אינה ידועה; אולם, בהתבסס על שכיחות הנשאים    300-כ

 .  1/566,000של הווריאנטים הפתוגניים המזוהים, הוצעה שכיחות של 

 

 תיאור קליני 

  3ני של  התפרצות המחלה היא מוקדמת )בשלב שבתוך הרחם בתוך השבוע הראשון לחיים( או מאוחרת )גיל חציו

עוברית, אי  ספיקת לב, ריבוי מי שפיר,  -חודשים(. מחלה בהתפרצות מוקדמת מופיעה באופן משתנה עם מצוקה 

(, בצקת, תפליטים באיברים הפנימיים,  hydrops fetalisיתר לחץ דם, מצוקה נשימתית, בצקת כללית של העובר ) 

 כחלון, הגדלה של הלב ומיימת.  

מ  אי מצג המחלה בהתפרצות מאוחרת  אכילה,  כחלון, קשיי  נשימתית,  וכולל מצוקה  גודש,  -שתנה  עם  לב  ספיקת 

הקאות, רגזנות, כשל בצמיחה, חום, יתר לחץ דם ובצקת.  ממצאים נוספים יכולים לכלול הסתיידויות מחוץ לכלי  

למפרקים( מסביב  )במיוחד  אלסטיקום  הדם  פסאודוקסנטומה  של  וברשתית  בעור  אופייניים  ביטויים   ,

(pseudoxanthoma elasticum  אובדן שמיעה והתפתחות של רככת לאחר הינקות. מבחינה פתולוגית, המצב ,)

ידי   על  מאופיין  של  הרפואי  סיבית  התעבות  עם  יחד  בעורקים,  הפנימי  האלסטי  הקרום  לאורך  סידן  משקעי 

 היצרות החלל בכלי הדם.  למה שגורם האינטימה, 

 

 אטיולוגיה 

( בהתאמה,  p13.1116)כרומוזום    ABCC6-( ו q23.26)כרומוזום    ENPP1המוטציות הגורמות למחלה זוהו בגנים  

פוספודיאסטראז   פירופוספטאז/  לאקטונוקלאוטיד   /ectonucleotide pyrophosphatase)  1המקודדים 

phosphodiesterase 1  ם  יך למשפחת חלבוניתרופתית, חלבון חוצה קרום השי -הקשור בעמידות רב   6( ולחלבון

מבנה   עם  פתולוגיים  ATP  (ABCהקושר  נשאים  וריאנטים  והיצרות  (.  הרקמות  של  לקויה  למינרליזציה  מובילים 

בשריר הלב    חוסר דם( החלל שמתרחשת לאחר מכן מובילה באופן קבוע לחסימה בעורקים הכליליים ולאיסכמיה )

גורמות גם לרככת עם רמות    ENPP1של עורקים שונים המובילים לנזק באיבר הקצה. מוטציות בגן    או להיצרויות 

 נמוכות של זרחן בדם בתורשה אוטוזומלית רצסיבית, הקשורה בהישרדות ארוכה יותר.  

 

 טכניקות אבחון
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היסטופתולוגייםהאבחון   וממצאים  הדמיה  ממצאי  קליניים,  ממצאים  של  השילוב  באמצעות  עם  מבוצע  יחד   ,

התוצאות של הבדיקה הגנטית. צורת ההדמיה המועדפת להערכת היקף ההסתיידויות היא טומוגרפיה ממוחשבת  

 אנגיוגרפית.    CTשל כל הגוף בשילוב עם 

 

 אבחנה מבדלת

)מבדלת  ה  האבחנה אנדוקרדיאלית  פיברואלסטוזיס  הלב  endocardial fibroelastosisכוללת  שרירי  דלקת   ,)

(myocardititis  ,אוטם אגירה,  הפרעות  הסתיידות  (,  לבביות,  חריגות  הכליליים,  העורקים  של  חריגה  חדירה 

, זיהומים, בצקת כללית של העובר שאינה חיסונית, דלקת עורקים  Dממארת בשל מחלת כליות, עודף של ויטמין  

 (.  Takayasu arteriitisע"ש טקאיאסו )

 

 לידתי -טרוםאבחון 

הלב    לידתי -טרום אבחון   של  חריגה  התכווצות  יכולת  כללית,  בצקת  עורקיות,  הסתיידויות  של  ממצאים  עם  דווח 

( הד  יתר  המציגות  בסיכון  hyperechoic kidneysוכליות  ואחיות  אחים  ולסינון  גנטי  ייעוץ  לצורך  חיוני  האבחון   .)

 לפתח את המחלה.  

 

 ייעוץ גנטי

ה רצסיבי.  ורשה  הדפוס  אוטוזומלי  הוא  הסיהוא  אחות  או  אח  אצל  להישנות  לקרובי  25%כון  נשאות  בדיקת   .

בסיכון   הווריאנטים הפתוגניים במשפחה  -ואבחון טרום משפחה  בסיכון מוגבר אפשריים, אם  עבור הריונות  לידתי 

 ידועים.  

 

 ניהול וטיפול

( כי השימוש בביספוספונטים  נגד    ניכר.( מגדיל את ההישרדות באופן  bisphosphonatesנראה  טיפול סטנדרטי 

היצרות חמורה בכלי  הסובלים מטיפול באספירין מוצדק אצל אנשים  .  גבוה   דם   ץ חלמוצדק במצב של  יתר לחץ דם  

טיפול ברככת עם רמות נמוכות של זרחן בדם  הדם הכליליים שנמצאים בסיכון מוגבר לפקקת בכלי הדם הכליליים.  

קלצי את  )כולל  בוורפרין  calcitriolטריול  משימוש  להימנע  זהיר  זה  שיהיה  נראה  פומי.  במתן  זרחן  ותוספי   )

(warfarin  .במידת האפשר ,) קני, מומלץ לבצע רנטגן של עמוד השדרה הצווארי הצידי,  -כאשר נדרש צנרור תוך

 ובכך, להימנע מסיבוכים משניים.   כדי להעריך מצב של איחוי עמוד השדרה הצווארי 

 

 פרוגנוזה

, כאשר מספר מקרי  לחייהםגרועה; רוב הפעוטות מתים מאוטם שריר הלב במהלך השנה הראשונה  הפרוגנוזה  

המוות הגדול ביותר מתרחשים במהלך ששת החודשים הראשונים. אף על פי כן, דווח על הישרדות לטווח הארוך  

 לתוך העשור השני והשלישי.  

 

 :מומחהבקר מ

 ד"ר איבון ניטשקה 

 פרופ' פרנק רוטש  
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 14-2-2021תאריך 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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