
      
 

 רופות יתומותות למחלות נדירות רשתה

 המכון למחלות נדירות  צוות תרגום הפורטל אורפנט לשפה העברית מבוצע ביוזמת

 מרכז הרפואי שיבא תל השומרה

 
 

 
 https://www.orpha.net - -בניתן למצוא מידע נוסף על המחלה ועל שירותים נלווים 

 1 
 

 2סוג  תורשתית תחושתית ואוטונומית הנוירופתי

(Hereditary sensory and autonomic neuropathy type 2) 

 

 ORPHAcode970: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה
 באובדן תחושה כללי עמוק המערב סיבי עצב קטנים וגדולים. המתאפיינתנדירה, וירופתיה תורשתית תחושתית ואוטונומית נ

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

 מקרים. לא ידוע על עדיפות מינית או יתרון אתני מסוים.  100 -עד היום, דווחו פחות מ

 

 תיאור קליני
שנים( כוללים היעדר בכי בעת  3פרוגרסיבית. תסמינים ראשונים )מגיל לידה עד המחלה מתחילה בדרך כלל בינקות ואינה 

 ( )לשון, שפתיים(, בעיות בליעה והזנה.   self-mutilationחבלה, פגיעה עצמית )
( הוא תופעה שכיחה. לקות חושית מתבטאת ברגישות מופחתת או Gastroesophageal refluxרפלוקס קיבתי ושטי )

מדוכא או חסר. רפלקס קרנית מופחת או חסר.  (deep tendon reflexes) לכאב ולחום, וברפלקס גיד עמוקבהיעדר רגישות 
חוזק השרירים נשמר ולא קיים ניוון. תחושת מגע עדין, תנוחה, רטט, טעם, ורפלקס הקאה עלולים להיות מופחתים. פציעות 

הידיים, כפות הרגליים ובגפיים, הנובעים לעתים מדלקת עצם  ושברים בכפותלא מוכרות )כגון כוויות, כיבים בעור ובקרנית( 
הן תופעות שכיחות. בחלק מהחולים ישנה לקות שמיעה.  (Charcot joints(, כמו גם מפרקי שרקו )osteomyelitisמוגלתית )

 יגה בחולים.   לחץ דם תנוחתי או הזעה חר-מעורבות אוטונומית מוגבלת לדמיעה מופחתת. בדרך כלל לא קיים ביטוי של תת
      

 אטיולוגיה
SCN9A (2q24.3 ,)WNK1 (12p13.33 ,)זוהו בגנים מסוימים, ביניהם  Causal mutations)מוטציות סיבתיות )

RETREG1 (5p15.1ו ,)- KIF1A(2q37.3.אשר כולם מעורבים ככל הנראה בהתפתחות עצבי החישה ,) 

 

 טכניקות אבחון
( sensory modalitiesקליניים )התחלה מולדת של הפחתה חמורה במאפייני החושים )אבחון המחלה מבוסס על מאפיינים 

עצמית(. לאישור האבחון ניתן לבצע הערכה נוירופיזיולוגית )המצביעה על  הולפגיעוברפלקסים של גיד עמוק המובילה לפציעה 
  EEG)ורישום פעילות חשמלית במוח )(, electromyogramמהירות הולכה חושית ומשרעת איטיות(, רשימת שריר חשמלית )

( מאשרות אבחון זה. במקרים שבהם causative genesבדיקה גנטית ממוקדת לזיהוי מוטציות מתוארות בגנים גורמי מחלה )
 עשוי לזהות שינויים/גנים חדשים.       )אקסום(ריצוף מלא של האקסונים לא ניתן לזהות מוטציה גנטית באמצעות בדיקה גנטית, 

 

 בחנה מבדלתא
אבחון דיפרנציאלי כולל נוירופתיות תורשתיות תחושתיות ואוטונומיות אחרות, אשר הדומות ביותר מבניהן לנוירופתיה זו הן 

)המתאפיינת בהיעדר כאב מוחלט והיעדר מוחלט של הזעה(, דיסאוטונומיה  4נוירופתיה תורשתית תחושתית ואוטונומית סוג 
( לא תקין עם אפיזודות התקפיות של בחילה,  baroreflex( )המלווה ברפלקס לחץ )familial dysautonomiaמשפחתית )

( ונוירופתיה תורשתית תחושתית ואוטונומית סוג )בדרך כלל םד(, הקאה, ויתר לחץ retchingגירוי להקאה ללא הקאה )
 מתחילה בבגרות(.
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 ייעוץ גנטי
ההורים הינם נשאים אך אינם חולים במחלה, הסיכון להעברת המחלה תבנית התורשה היא אוטוזומלית רצסיבית. כאשר שני 

(. החדירות מלאה תמיד, אך obligate carrier. צאצא של אנשים החולים במחלה הוא נשא ודאי )25%לצאצאיהם הוא 
 חומרת המחלה משתנה. 

 

 ניהול וטיפול
מסכנות את התזונה וקיים גם רפלוקס קיבתי ושטי, המחלה מנוהלת בעזרת טיפול בתסמינים וטיפול מונע. אם בעיות בהזנה 

(. יש ללמד את ההורים ואת החולים כיצד gastronomy( עם פיום קיבה )fundoplicationניתן לשקול ביצוע פנדופליקציה )
 להימנע מפציעות ולהיות ערים לסימנים של חבלה לא מוכרת.

 הקרנית למניעת כיבים בקרנית.  דמיעה מופחתת דורשת דמעות מלאכותיות ועדשות להגנה על 
 

 פרוגנוזה
 לא בוצעו כל מחקרים העוסקים במהלך הטבעי של המחלה. מרבית החולים מגיעים לבגרות.

 

 מבקר מומחה:

o אלברטו פלמה -ג'וזה ופ'פרPr. Jose-Alberto PALMA)) 

o הורשיו קאופמן  ופ'פרPr. Horacio KAUFMANN)) 

 

 

 

  [01-08-2019] עדכון אחרון:

 [07-09-2020תרגום: ] תאריך

 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. 

 

 תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי""למתן חסות אין כל השפעה על 
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