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 HSD10 מחלת

(HSD10 disease) 

  ORPHA391417: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

של ניוון  מטבולית נדירה ומסכנת חיים המתאפיינת במהלך פרוגרסיבי-רוויהיא מחלה נ HSD10מחלת 

פרוגרסיבי של שריר  חוליינופתיה( וטאפילפסיה, מחלת רשתית )ר, (neurodegenerativeתאי עצב )

 .  cardiomyopathy)) הלב

 

 אפידמיולוגיה

 מקרים בכל העולם. 40-שכיחות המחלה אינה ידועה. עד כה, דווחו פחות מ

 

 תיאור קליני

בביטויים חמורים  ניכרתסוגים קליניים, ו-הטרוגנית, הכוללת מספר תתהיא מחלה  HSD10מחלת 

או בפגיעה קוגניטיבית לא פרוגרסיבית  אסימפטומטיבנקבות המחלה מתבטאת במהלך  בזכרים בלבד;

(, כמו גם ליקויים intellectual disabilityהנעה בין ליקויי למידה למוגבלות שכלית התפתחותית )

ה מופיעה בדרך כלל בצורה הקלאסית המוקדמת. בנים שנפגעו מן המחל HSD10נוירולוגיים. מחלת 

, המלווה עשויים להדגים עייפות, חוסר תיאבון ועדות לתפקוד לקוי של המיטוכונדריה בתקופת הינקות

סימן ההיכר של המחלה הוא התדרדרות פרוגרסיבית של  באיחור התפתחותי קל וטונוס שרירים לא תקין.

מנויות חודשים עד שנתיים באיבוד מיו 6תאי עצב חולי שריר הלב, המתבטאים בדרך כלל בבני 

עם קוגניטיביות ומטוריות, אפילפסיה, ליקויים פרוגרסיביים בראייה המובילים לעיוורון, ו/או לקות שמיעה. 

וחוסר  choreoathetosis)) אתטוזיס-כוריו, ataxia)אטקסיה ) התקדמות ניוון תאי העצב, חולים מפתחים

ממצאי מעבדה כוללים חמצת  שנים. 4-2שקט. המחלה בדרך כלל סופנית כאשר גיל התמותה נע בין 

היפוגליקמיה, היפראמונמיה, והפרשה מוגברת של חומצות אורגניות מסוימות (, lactic acidosisלקטית )

היא מתאפיינת בחמצת מטבולית/ לקטית ביילודים היא תת הסוג החמור ביותר.  HSD10בשתן. מחלת 

 ,scarce neurological development)לא תקינה )חמורה בתקופת הינקות, התפתחות נוירולוגית 

( ומוות במהלך החודשים הראשונים לחיי התינוק. cardiomyopathyמחלה פרוגרסיבית של שריר הלב )

משקפים צורות מתונות יותר של ובדרך כלל פחות ברורים  HSD10במחלת המעורבים משתנים נוספים 

מינים נוירולוגיים והתנהגותיים, פיגור שכלי המחלה. אנשים שנפגעו מהמחלה, עלולים לסבול ממגוון תס

      נוירולוגיים משתנים, או להיות ללא תסמינים. -, ביטויים מטבוליים/לאשעשוי להיות ללא התקדמות

            

 אטיולוגיה

HSD17B10 (Xp11.22 ,)( בגן missense mutationsנובעת בעיקר מתשניות סלף ) HSD10מחלת 

 .2סוג  hydroxyacyl-CoA dehydrogenase-3))קסיציל דהידרוגנאז הידרו-A 3-קואנזיםלהמקודדות 

 Pלחלבון מיטוכונדרי זה יש לפחות שני תפקידים: )א( הוא אחד משלושה חלבונים המהווים ריבונוקלאז 
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 -בין רצף ה mtDNA( polycistronicסיסטרוני )-הפולי תעתיקה חיתוךל האחראי ,(RNaseמיטוכונדרי )

mRNA לרצף ה-tRNA;  3מתיל -2 -ה)ב( התפקיד ההידרוגנזי של האנזים דרוש למיון-

( isoleucineן )אוציבמטבוליזם של איזול ( הקייםmethyl-3-hydroxybutyrate-2ט )אהידרוקסיבוטיר

(MHBDועשוי להיות פעיל במטבוליטים אחרים כגון סטרואידים נוירו )-תשניות פסק ) .אקטיבייםNull 

mutations בגן )HSD17B10 מעודדות חיים. ההערכה היא כי ביטויים קליניים של מחלת  ינןאHSD10 

י, בעוד שליקויים מטבולים מסוימים, כולל לקותפקוד מיטוכונדרי המובילים ל RNase P-נובעים מ

  ממצאים אופייניים של חומצות שתן אורגניות, נובעים תפקוד דהידרוגנזי לקוי.    

 

 טכניקות אבחון

אבחון המחלה מתבסס על ניתוח חומצה אורגנית בשתן, כמו גם על בדיקה מולקולרית. רמות גבוהות של 

( tiglylglycineוטיגליגליצין ) hydroxy-2-methylbutyrate-3)בייחוד  איזולאוציןמטבוליטים מסוג 

היכר ( רגיל( הם ממצאים המהווים סימני methylacetoacetateטאט )אצ-אצטו-בשילוב עם מתיל

חולים מסוימים עם ב. RNase Pדהידרוגנאז ולא של  תפקוד לקוי של למחלה, אף על פי שהם משקפים

הסובלים מאירוע בודד של   ,אחריםבבעוד שליקויים ביוכימיים, ייתכן שכלל לא יודגמו  HSD10מחלת 

קרובות קיימת לעתים מעט תסמינים או בכלל לא. ב המחלה עלולה להתבטא  ,לקוי תפקוד דהידרוגינאז

מעוגלת עם קריסטה מדולדלת  מיטוכונדריה כגוןמית או היסטולוגית לליקוי מיטוכונדרי יעדות ביוכ

(depleted cristae) .האבחון מאושר בעזרת ניתוח גנטי המזהה תשנית  הניתנת לצפייה במיקרוסקופ

        היפומורפית גורמת מחלה. 

 

 אבחנה מבדלת

(. beta-ketothiolase deficiencyתיאולאז )-קטון-להזכיר ממחסור בבטא ליקויים ביוכימיים עשויים

, בייחוד מחלות mtDNA-ליקויים קליניים דומים בהפרעות אחרות המשפיעות על עיבוד תעתיק ה

 ( 17)ליקוי של זרחון חמצני משולב מסוג  ELAC2 -הקשורות ל

 

 לידתי-טרוםאבחון 

 מולקולרי.לידתי אפשרי בעזרת ניתוח -אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

עם ביטויים שונים בנשים. מומלץ להציע ייעוץ גנטי  X-עוקבת אחר תורשה הקשורה ל HSD10מחלת 

 למשפחות בסיכון. 

 

 ניהול וטיפול

חלבונים ועתירת אנרגיה בשילוב תוספת -תזונה דלתשל כיום, לא קיים טיפול יעיל במחלה. משטר 

, אך אינו משפר את ההתדרדרות ןתאיזולאוצין בדם ובש שלם טיימטבול קרניטין, מפחית הצטברות

להפריע למטבוליזם של האנרגיה המיטוכונדרית, יש להימנע משימוש ה הפסיכומוטורית. עקב יכולת

       (.valproic acid)ית רואבחומצה ולפ
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 פרוגנוזה

פרוגנוזה עבור  הינקות.הפרוגנוזה אינה טובה, בייחוד לגבי צורות המחלה המופיעות ביילודים ובתקופת 

  של המחלה אינה ידועה עדיין.    האסימפטומטיתהגרסה המוחלשת או 

 

 מומחהמבקר 

 יוהאנס ז'וקה  רפ

  [2018אוקטובר עדכון אחרון: ]

 [27.5.21תאריך תרגום: ]

 לציבור בתמיכת:  ומוגש כשירותתקציר 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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