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 ( Griscelli Syndromeתסמונת גריסלי ) 

 ORPHAcode381: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

 ( גריסלי  ע"י    ת( היא מחלGSתסמונת  נדירה המאופיינת  בגוון אפורעור  פיגמנטציה של העור,  -והיפו  כסוף-שיער 

 (. 3)סוג  ד חולהופיע ל(, או  2חסר חיסוני )סוג (, 1לחסר נוירולוגי עיקרי )סוג  להיקשר גם   ותאשר עשוי 

 

 תקציר 

 אפידמיולוגיה 

וים   150-עד היום, דווחו כ הוא הנפוץ ביותר    2סוג  מ  GSתיכוניות. נראה כי  -מקרים, בעיקר באוכלוסיות טורקיות 

 הוא הכי פחות נפוץ.  3מבין שלושת הסוגים המוכרים, בעוד שסוג 

 

 תיאור קליני 

GS  ב המתעוררת  שבין  אפור  לביןינקות  תקופה  לגוון  בנוסף  בהיר,  -הילדות.  ועור  השיער  של    לים מטופ כסוף 

  GS-מטופלים הסובלים מ מציגים עיכוב בהתפתחות המוטורית, נכות מנטלית והיפוטוניה.    1סוג  מ  GS -הסובלים מ

טי  מציגים פגם לימפוצי  לים מטופלוקים באותם מאפייני היפופיגמנטציה אבל בשילוב עם פתולוגיה חיסונית. ה  2סוג  

מסוג   לימפוציטים  של  נשלט  בלתי  שפעול  תסמונת  שתוצאתו  בתור    Tציטוטוקסי  גם  המוכר  מצב  ומקרופאגים, 

( ולאיברים אחרים    Tבה תאי  ש(,  HLHתסמונת המופגוציטית  לקשרי הלימפה  ומקרופאגים מסתננים  משופעלים 

ים להציג תסמינים נוירולוגיים בשל  עשוי  2סוג  מ  GS-הסובלים מ)כולל המוח(, ומייצרים המופגוציטוזיס. מטופלים  

עם   במטופלים  למוח.  המטופואטיים  תאים  של  הם  3ג  וס מ  GSההסתננות  והשיער  העור  של  היפופיגמנטציה   ,

 המאפיינים היחידים. 

 

 אטיולוגיה 

GS  בגן    מת נגר  1סוג  מ בכרומוזום    myosin Va (MYO5A)ממוטציה  הכנראה   15q21הממוקם    המקביל  וככל 

אלג'לד.   המקודד    2סוג  מ  GSלמחלת  בגן  ממוטציות    RAB27A-ו  Myosin-5a  הגניםש  נמצא .  RAB27Aנגרם 

-ומקודדים לחלבונים שהם אפקטורים חיוניים להעברת וסיקולות תוך  15q21ממוקמים באותו איזור של כרומוזום  

נוירו   Myosin 5aתאיות.   בתאי  והן  במלנוציטים  הן  האורגנלות  העברת  את  ש מווסת  בעוד  מווסת  RAB27A -ן, 

  מוטציות של    ידי-מסלולים אקסוציטים, ובייחוד אקסוציטוזה של גרנולות ציטוטוקסיות. הפגם הציטוטוקסי הנגרם על

RAB27A   .אחראי לתסמונת ההמופגוציטית הנצפיתGS   נובע ממוטציות בגן    3סוגMLPHלמלנופילין   , גן המקודד

 , ומשתתף בהעברת המלנוזום במלנוציטים. myosin Va-ו  Rab 27aאשר יוצר קומפלקס חלבונים עם 

 

 טכניקות אבחון

ה  סוגי  שלושת  של  האבחנה  לראות    GS-את  ניתן  בה  אור,  מיקרוסקופ  ובדיקת  קליניים  סימנים  לפי  לקבוע  ניתן 

  גרנולציה -הצטברויות גדולות של פיגמנט לאורך השערה והצטברות של מלנוזומים בוגרים במלנוציטים. ירידה בדה

טוטוקסיים  . לא נצפו פגמים חיסוניים או צי2מסוג    GSמאפיינת את    NK-ו   Tשל לימפוציטים מסוג    ובציטוטוקסיות 

. לכן, בהתבסס על המאפיינים הקליניים והביולוגיים של המטופל, ריצוף של הגנים האחראים  3או    1מסוג    GS-ב

 . GS-המתאימים מאפשר אישור של סוג ה
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 אבחנה מבדלת

.  GS  מטופליבאמצעות היעדר גרנולות ענק בגרנולוציטים של  היגאשי  -מתסמונת צ'דיאק  GS-ניתן להבחין את ה

 כוללת גם את מחלת אלג'לד.  1סוג מ  GSהמבדלת של  האבחנה

 

 לידתי -טרוםאבחון 

טרום של  -אבחון  גן    2-ו   1מסוגים    GSלידתי  וריצוף של  שלייה  סיסי  דגימת  באמצעות  לביצוע  או    MYO5Aניתן 

RAB27A .בהתאמה , 

 

 ייעוץ גנטי

GS    של בסיכון  המושפעים  הזוגות  את  המיידע  גנטי  לייעוץ  אפשרות  וקיימת  רצסיבית  אוטוזומלית  הפרעה  היא 

 לקבלת ילד מושפע.   25%

 

 ניהול וטיפול

ל  עבור    1סוג  מ  GS-הטיפול  בלבד.  סימפטומטי  ההמופגוציט2סוג  מ  GSהוא  התסמונת  לר   ית ,  קטלנית  והיא  ב 

 . 3סוג מ  GS-(. כרגע לא קיים טיפול ספציפי לHSCTהמטופואייטים )והטיפול היחיד הוא השתלת תאי גזע 

 

 פרוגנוזה

עם   טיפול  בHSCTללא  טווח  ארוכת  להישרדות  הפרוגנוזה   ,-GS  יחסית    2סוג  מ כאשר  שלילית היא    לים מטופ , 

רצוי להחשיב בתור פנוטיפ   3סוג    GSטובה. את    1סוג  מ GSרבים לא שורדים את העשור הראשון. הפרוגנוזה של 

 פיגמנטציה במקום פתולוגיה עם פרוגנוזה הדומה לזו של אוכלוסיית הביקורת. 

 

 :מומחהמבקר 

o  שזלה -בזיל -סן-דהיב י'נבזד"ר 

 

  [ 01/11/2018  ]תאריך עדכון אחרון:

 [ 31/05/2021תאריך 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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