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תורשתית של פתולוגיה של כלי הדם והכליות, מפרצות תסמונת 

 והתכווצויות שרירים

(HANAC syndrome) 

 ORPHAcode73229: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

רב  וממצאים מחוץ  -מחלה  מוחית  בכלי הדם הקטנים, מפרצת  מוחית  ידי מחלה  על  נדירה המאופיינת  מערכתית 

 למוח המערבים את הכליות, השרירים וכלי הדם הקטנים בעין.  

 

 אפידמיולוגיה 

תסמונת   של  מפרצות  )  HANACהשכיחות  והכליות,  הדם  כלי  של  פתולוגיה  של  תורשתית  והתכווצויות  תסמונת 

 ברחבי העולם עד כה.  עם המחלה   אינה זמינה, אך דווח על לפחות שש משפחות ( שרירים

 

 

 תיאור קליני 

תסמונת   של  האופייניים  הקליניים  פיתול    HANACהביטויים  הרשתית  צדדי  -דו הם  עורקיקי  באופן  של  )נצפה 

[ פורנצפלי  )כולל  הקטנים  הדם  בכלי  מוחית  מחלה  לויקואנצפלופתיה  porencephalyשיטתי(,   ,]

[leukoencephalopathyחללים מורחבים בחלק ,]ים ודימומים זעירים, עם  יהסמוכים לכלי הדם, אוטמים לקונר  ים

תוך  מפרצות  משתנה(,  קליני  ציסטות  -ביטוי  הקרוטיד(,  בסיפון  ממוקמות  )בעיקר  מרובות  או  יחידות  גולגולתיות 

דם בשתן, ועלייה מתמשכת של ריכוז קריאטינין  צדדיות, התכווצויות שרירים,  -דו  כלייתיות קורטיקליות ומדולריות

דווח גם על פגמים אחרים בעיניים )קטרקט אוטוזומלי דומיננטי שאינו תסמונתי, חריגה בחלק  ( בסרום.  CKקינאז )

ם יותר כוללים תופעת  ריגר( וירידה בקצב הסינון הגלומרולרי. סימנים קליניים אקראיי -הקדמי בעין מסוג אקסנפלד 

 חדרית.  -רינו והפרעת קצב על 

 

 אטיולוגיה 

של קרומי    בולט, רכיב  IVשל קולגן    1( המקודד לשרשרת אלפאq3413)  COL4A1הוא    HANAC -הגן הגורם ל

הבסיס המעורב גם בהתפתחות העוברית ובנדידת/התמיינות תאים. עד כה, שישה וריאנטים פתוגניים זוהו; כולם  

. הם משפיעים על שאריות גליצין הנמצאים באזור  COL4A1של    CB3 [IV]בדומיין    25-ו  24ממוקמים באקסונים  

 של החלבון.   30חומצת אמינו 

 

 טכניקות אבחון

על הממצאים הקליניים האופייניים. הבדיקה לביסוס האבחון כוללת בדיקת קרקעית העיניים )פיתול    מבוסס האבחון  

אולטרסאונד   בדיקת  הקרנית(,  ו עורקי  )ציסטות(  כרוני,    MRI-לכליות  דימום  מוקדי  הלבן,  בחומר  )נגעים  למוח 

והזיהוי של וריאנט פתוגני    HANACמפרצת בעורקי המוח(. האבחון נקבע אצל אדם עם מאפיינים המצביעים על  

 באמצעות בדיקה גנטית מולקולרית.   COL4A1-הטרוזיגוטי ב
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 אבחנה מבדלת

)מבדלת  ה  האבחנה אנופתלמיה  )(/מיקרופת anophthalmiaכוללת  )microphthalmiaלמיה   )A/M  פתולוגיה  ,)

( מוחית  לויקודיסטרופיה  עם  ברשתית  הדם  כלי  של  דומיננטית  דימום,  RVCLאוטוזומלית  עם  מוחיים  דם  כלי   ,)

תת  אוטמים  עם  המוח  עורקי  של  דומיננטית/רצסיבית  אוטוזומלית  ולויקואנצפלופתיה  -פתולוגיה  קורטיקליים 

(CADASIL/CARASILפורנצפלי הק ,)שורה ל-COL4A2 צפלי מסוג  נמוחיים, ופור-ודימומים תוךI  . 

 

 לידתי -טרוםאבחון 

, אם הווריאנט הפתוגני של  COL4A1-אפשרי עבור הריונות בסיכון מוגבר להפרעה הקשורה ל  לידתי-אבחון טרום 

COL4A1   עם המחלה. זוהה בבן משפחה 

 

 ייעוץ גנטי

תסמונת   של  ההורשה  הורים    HANACדפוס  ליידע  יכול  גנטי  ייעוץ  דומיננטי.  אוטוזומלי  להעברת  הוא  הסיכון  כי 

הוא   לילדיהם  למחלה  האחראית  תסמונת  50%המוטציה  מקרי  של  השיעור   .HANAC    וריאנט ידי  על  הנגרמת 

   לפחות.  27%פתוגני חדש נקבעה כעומדת על 

 

 ניהול וטיפול

. טיפולים סימפטומטיים  COL4A1ים עם הפרעות הקשורות לגן  לא קיים טיפול יעיל נכון לעת הנוכחית עבור אנש 

אפשריים כוללים טיפול תומך )בהתבסס על צרכים פרטניים, למשל, ניתוח קטרקט לעכירויות חמורות בעדשות(,  

קרישה   בנוגדי  משימוש  לחלוטין(  נחוץ  כן  אם  )אלא  להימנע  וכדי  לשבץ  הסיכון  להורדת  דם  לחץ  ליתר  טיפול 

 אגרגציה של טסיות דם.  ובחומרים נגד 

 

 פרוגנוזה

 לעתים נדירות מאוד, עלולות להתרחש מחלת כליות סופנית או שבץ מוחי דימומי.  

 

 :מומחהמבקר 

   ERN ERKNET| [ לא ידוע]

   ERKNet|   הפרופ' עמנואל פלסיי

   ERKNet| ד"ר לאורה ססקה  

 

  [01-05-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 3-12-2020תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 
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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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