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  אייץ' תסמונת

(H syndrome) 

 ORPHAcode168569: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

תסמונת איש  המאופיינים בעיקר על ידי יתר פיגמנטציה, תמערכתי תמחלת עור נדירה והיסטיוציטוזיס תורשתי

(, חריגות בלב, אובדן hepatosplenomegaly(, הגדלה משמעותית של הטחול והכבד )hypertrichosisהזאב )

תים, רמת סוכר גבוהה בדם/סוכרת. בשל מאפיינים ישמיעה, ירידה בתפקוד בלוטות המין, ירידה במשקל ולע

סוכרת התלויה באינסולין סמונת ותעם פיגמנטציה  hypertrichosisקליניים חופפים, היא כעת נחשבת לכוללת 

(PHID ,)( היסטיוציטוזיס פאיסאלאבדFHCוהיסטיוציטוזיס בסינוסים תורשתי )עם לימפאדנופתיה מסיבית  ת

(FSHML מקרים מסוימים של .)( דיסוסתאוסקלרוזיסdysosteosclerosis ) .גם עשויים לייצג את התסמונת 

 

 אפידמיולוגיה

 מטופלים תוארו בספרות בעולם.  130-עד כה, כ

 

 תיאור קליני

ומקרים של  ינקותהתסמונת אייץ' הופכת לגלויה מבחינה קלינית לרוב במהלך הילדות, אך דווחו גם מקרים במהלך 

-התפרצות מאוחרת. מאפיינים עוריים הם השכיחים ביותר. יתר פיגמנטציה, הקשורה להתקשות ו

hypertrichosis .לרוב מופיעים תחילה בחלק האמצעי של הירכיים והשוקיים, אך עלולים להיות נרחבים יותר ,

עצבי הוא הביטוי השני השכיח ביותר. מאפיינים נוספים כוללים חריגות בלב, הגדלה -אובדן שמיעה תחושתי

נמיכות טות המין )משמעותית של הטחול והכבד, לימפאדנופתיה, סוכרת התלויה באינסולין, ירידה בתפקוד בלו

כלי דם , עיכוב בגיל ההתבגרות, היעדר וסת ראשוני(, אנגיופתיה )דליות, יםהתפתחות שדיים אצל גבר קומה,

בלט עין )עם תפקוד תקין נצפו גם מורחבים בצידי לובן העין, כלי דם קטנים מורחבים בפנים( ומסות באיברי המין. 

הפרשות הלבלב(, חריגות בכליות, כיווצים בכיפוף של המפרקים של בלוטת התריס(, ספיגה לקויה )בשל חוסר ב

עם כיווצי כיפוף קבועים של הבוהן( ונגעי עצם ממוססים כמו גם טרשת בעצמות. בין פרקי האצבעות ובוהן קלובה )

התפרצות מוקדמת של אירועי חום נשנים, פיתול שוקתי רוחבי, רמות גבוהות של טריגליצרידים בדם, עלולים 

, כולל אנמיה מיקרוציטית, מיאלופיברוזיס ואפלזיה של תאי דם אדומים חריגות המטולוגיות שונותתוארו יע. להופ

 טהורים. 

 

 אטיולוגיה

(, אשר hENT3, )המקודד למוביל נוקלאוזידים SLC29A3 (10q22.2) אייץ' נגרמת על ידי מוטציות בגן  תסמונת

. דבר זה מוביל להסתננות היסטיוציטית של מספר hENT3גורמות לתפקודים לקויים של מוביל הנוקלאוזידים 

 ,PHIDארבע הפרעות אלליות:  תוארו .SLC29A3פנוטיפ עבור מוטציות של -אין מתאם ברור בין גנוטיפאיברים. 

FHC, FSHML אולם, מאחר שתסמונת אייץ' כוללת את המאפיינים הקליניים של שלוש דיסוסתאוסקלרוזיס.  -ו

, הפרעות אלה נחשבות כעת כאותה SLC29A3ההפרעות האלליות הראשונות, וכולן חולקות מוטציות זהות בגן 

 שות. י
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 טכניקות אבחון

על ידי מאפיינים עוריים ספציפיים באופן מובהק. אם הם אינם, המערך של ממצאים נוספים, כגון נחשד  האבחון

והגדלה משמעותית של הטחול  נמיכות קומהכיווצי כיפוף קבועים של האצבעות בידיים וברגליים, אובדן שמיעה, 

יעת אריתרוציטים מוגבר והכבד, אמורים להעלות את החשד לתסמונת אייץ'. בדיקות מעבדה מציגות שיעור שק

עירור יתר או חוסר ירידה בתפקוד של בלוטות המין ) מאוד, אנמיה מיקרוציטית קלה ועלייה ברמת אנזימי הכבד.

של העור המעורב במחלה מציגה של בלוטות המין( והיעדר זרע בזירמה עלולים להופיע. בדיקה היסטופתולוגית 

 CD68+S100+CD1aבעיקר מהיסטיוציטים המורכב רי ובדרמיס, עו-רקמתי תת-גרעיני בין-תסנין אופייני חד

[( ופיברוזיס. האבחון מאושר באמצעות emperipolesisתאים שלמים בתוך התא ]בגודל קטן עד בינוני )לעתים עם 

 . SLC29A3סינון גנטי של גן 

 

 אבחנה מבדלת

 POEMS(, תסמונת hemochromatosisווינצ'סטר, המוכרומטוזיס )-כוללת את תסמונת תורגהמבדלת  ההאבחנ

 דורפמן. -רוסאיומחלת 

 

 לידתי-טרוםאבחון 

 שפיר. ההשליה או בתאי מי  אפשרי באמצעות בדיקת דנ"א בסיסילידתי -טרוםמולקולרי אבחון 

 

 ייעוץ גנטי

להעביר  25%ההעברה היא אוטוזומלית רצסיבית ויש להציע ייעוץ גנטי לזוגות בסיכון ליידע אותם על הסיכון של 

 משתנה מאוד, אפילו בתוך משפחות פגועות. הסיבתית לצאצא שלהם. התמונה הקלינית את המוטציה 

 

 ניהול וטיפול

הניהול הוא בעיקר תומך. סטרואידים במתן דרך הפה עשויים לשפר זמנית את השינויים העוריים אצל חלק 

( Tocilizumabנמצא כי טוסיליזומאב )מהמטופלים, אך אינם מתאימים לשימוש ארוך טווח עקב תופעות לוואי. 

 . עצבי וסוכרת-יעילה אצל מספר מטופלים. יש לבצע סינון מוקדם עבור אובדן שמיעה תחושתי

 

 פרוגנוזה

 ותואר מוות מוקדם.  ,המחלה לרוב מתרחשת במהלך משתנה אך מתקדם

 

 :מומחהמבקר 

 פרופ' אברהם זלוטוגורסקי 

 

  [01-06-2019 ]תאריך עדכון אחרון:

 3-11-2020תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 
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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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