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 1 קינאז מחלת אחסון גליקוגן בשל חסר בפוספוגליצרט

(Glycogen storage disease due to phosphoglycerate 

kinase 1 deficiency) 

 713: 'אורפהב' אסמכתא

 המחלההגדרת 

ספרוציטית, -ידי שילובים משתנים של אנמיה המוליטית לא-שגיאות מולדות נדירות של המטבוליזם המאופיינות על

 מיופתיה, וחריגות שונות של מערכת העצבים המרכזית.

 

 אפידמיולוגיה

עד משפחות מושפעות מהמחלה  30-( אינה ידועה אך דווח על כPGKהשכיחות של חסר בפוספוגליצרט קינאז )

 כה.

 

 תיאור קליני

מרבית המטופלים מציגים עם אנמיה המוליטית כרונית, שעשויה להיות חמורה במקרים מסוימים. מיופתיה היא 

ידי חוסר סבילות לפעילות גופנית, חולשת שרירים, התכווצויות, מיאלגיה ואירועים של -ממצא נפוץ ומאופיינת על

חסר אינטלקטואלי הינו נפוץ, ועשויות להופיע  מיוגלובינוריה. דווח גם על רבדומיוליזיס במספר קטן של מטופלים.

תופעות אחרות במערכת העצבים המרכזית כולל מיגרנות המיפלגיות, אפילפסיה, אטקסיה ורעד. מטופלים מעטים 

בלבד מראים את כל שלושת המאפיינים העיקריים של ההפרעה )אנמיה המוליטית, חריגות במערכת העצבים 

עם מיופתיה בהיעדר אנמיה המוליטית. דווח על  PGKמספר מקרים של חסר  המרכזית ומיופתיה(, ודווח על

 .PGK-מטופל אחד בלבד ללא תסמינים עם חסר קל ב

 

 אטיולוגיה

וריאנטים הגורמים למחלה זוהו עד כה במשפחות  20-( וכXq13.3) PGK1ידי מוטציות בגן -נגרם על PGK-חסר ב

-1,3-הוא אנזים מפתח במסלול הגליקוליטי שמזרז את המעבר מ PGKידי המחלה. -המושפעות על

הוא אנזים שנמצא בכל הגוף )יוביקוויטרי( ומבוטא בכל  ATP .PGKפוספוגליצרט כדי לייצר -3-ביספוספוגליצרט ל

 הרקמות מלבד האשכים.

 

 טכניקות אבחון

נמוכה בתאי דם  PGKים פעילות האבחון מבוצע על בסיס התמונה הקלינית, יחד עם מחקרים ביוכימיים החושפ

דרך אנליזה  1PGKמהנורמה, בהתאמה(, וזיהוי של מוטציות בגן  25%-ו 23%-אדומים ובשרירים )מתחת ל

 מולקולרית.

 

 אבחנה מבדלת

 ספרוציטית תורשתית.-על האבחנה המבדלת לכלול סיבות אחרות לאנמיה המוליטית לא
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 לידתי-טרוםאבחון 

 מולקולרי הינו בגדר אפשרות עבור משפחות בהן קיים מקרה.לידתי -אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

ומרבית המטופלים המדווחים הם גברים המיזיגוטים. אולם, נשים  X-היא מחלה מורשת קשורה ל PGK-חסר ב

הטרוזיגוטיות עשויות להראות דרגות משתנות של אנמיה המוליטית. כל הנשים הנולדות לגברים מושפעים 

מהמחלה יהיו נשאיות )עם הופעה קלה של המחלה או ללא(, כאשר לא קיימת העברה מגבר לגבר. נשים נשאיות 

 נשאית. ילדהמושפע מהמחלה או  ילדריון עם יסיכון לה 50%הן בעלות 

 

 ניהול וטיפול

במטופלים עם אנמיה המוליטית כרונית חמורה יידרשו עירויי דם קבועים. בחלק מהמקרים כריתת טחול הראתה 

 יתרונות.

 

 פרוגנוזה

 משתנה, כתלות בחומרת האנמיה ובנוכחות של תופעות אחרות.הפרוגנוזה 

 

 :מומחהמבקר 

o  'מארק טרנופולסקיפרופ 

 

 

  11/2019 עדכון אחרון:

 17/08/2021תאריך 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"
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