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 פראפלגיה עוויתית תורשתית

(Hereditary spastic paraplegia) 

 ORPHA685: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

הטהורה   בצורה  אשר  וקלינית  גנטית  מבחינה  והטרוגניות  איטי  באופן  המתקדמות  נוירולוגיות  הפרעות  קבוצת 

המותח   השריר  של  ותגובות  מהירים  גידים  רפלקסי  עוויתיות,  )חולשה,  פירמידליים  סימנים  ידי  על  מאופיינות 

בשרירים טבעתיים ואובדן  הפרעות  בסוליית כף הרגל(, המשפיעה בעיקר על הגפיים התחתונות ועם קשר אפשרי ל

 תחושתי עמוק; ובצורה המורכבת, על ידי התווספות של מאפיינים שונים, נוירולוגיים ולא נוירולוגיים.  

 

 אפידמיולוגיה 

 באירופה.   1/11,000-77,000 בטווח של( מאוד משתנה ונעה  HSPהשכיחות של פראפלגיה עוויתית תורשתית )

 

 תיאור קליני 

המבחינה   את  לחלק  ניתן  מורכבת.    HSPs-קלינית,  ולצורה  טהורה  מאופיינ  HSPsלצורה  ידי    ת וטהורות  על 

ב  וחולשה  וחריגות  עוויתיות  השתן,  במערכת  להפרעות  נלוות  לרוב  איטי,  באופן  המתקדמות  התחתונות  גפיים 

של   מורכבות  צורות  התחתונות(.  הגפיים  של  הרעד  בחוש  )ירידה  עמוקות  ידי  מאופ  HSPתחושתיות  על  יינות 

הימצאות מאפיינים נוספים, נוירולוגיים ולא נוירולוגיים. המאפיינים הנוירולוגיים עלולים לכלול ליקוי בתפקוד המוח  

ניהולית, דמנציה(, ליקוי תחושתי  -תסמונת חסר הקטן )אטקסיה, ריצוד לא רצוני של העיניים, רעד(, ליקוי קוגניטיבי )

[, שיתוק שרירי גלגל  ptosisנפילת העפעף העליון ]פילפסיה, מאפיינים מיופתיים ))נוירופתיה עינית, שמיעתית(, א

חוץ מאפיינים  של  -העין(,  בהדמיה  וחריגות  פסיכיאטריות  הפרעות  דיסטוניה(,  כוראה,  )פרקיסוניזם,  פירמידליים 

וחוט השדרה )שינויים בחומר הלבן במוח, קורפוס קלוסום דק, הצטברות ברזל במוח,   אטרופיה של המוח  המוח 

במערכת  הקטן(  חריגות  לכלול  עלולים  נוירולוגיים  שאינם  המאפיינים  גנטי.  משנה  סוג  על  להצביע  עלולים  אשר   ,

ומומים   המפרקים  של  נקע  )עקמת,  אורתופדיות  וחריגות  מקולרי(  ניוון  פיגמנטוזה,  רטיניטיס  )קטרקט,  הראייה 

 שונים בכף הרגל(.  

 

 אטיולוגיה 

  80מעל  הנוירונים המוטוריים העליונים של המסלול הקורטיקוספינלי. עד כה,  תפקוד לקוי של  המחלה נגרמת בשל  

של האקסון, יצירת מיאלין, שינוע    גנים קושרו למחלה. החלבונים המקודדים מעורבים בתהליכים רבים, כולל שינוע

מורכבי  ונוקלאוטידים  ליפידים  של  מטבוליזם  המיטוכונדריה,  תפקודי  הקרום,  ביותר  בתוך  הנפוצים  הגנים  ם. 

 KIF5A (12q.13.3)-ו    SPAST (2p22.3), ATL1 (14q22.1), REEP1 (2p11.2)הגורמים למחלה כוללים את  

וכן  HSPsעבור   דומיננטית  אוטוזומלית   CYP7B1-ו    ,SPG7 (16q24.3), SPG11 (15q21.1)בתורשה 

(8q12.3)    עבורHSP    .אולם, מספר משמעותי של מטופלים הם ללא אבחון גנטי לאחר בדיקה  אוטוזומלי רצסיבי

 שיטתית.  
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 טכניקות אבחון

של המחלה,  האבחון   נוירולוגית, מהלך מתקדם  בדיקה  הקליניים,  על התסמינים  ביולוגיים,  מבוסס  סמנים  מינוני 

MRI   ,היסטוריה משפחתית, בדיקה גנטית מולקולרית ושלילית האבחנות המבדלות.  של המוח וחוט השדרה 

 

 אבחנה מבדלת

,  HTLVI, זיהום  B12כוללת טרשת נפוצה, חריגה וסקולרית של חוט השדרה, חוסר בוויטמין  מבדלת  ה  האבחנה

)דיס טוניה המגיבה  טרשת לטרלית ראשונית, שיתוק מוחין המשפיע על שני צידי הגוף, מחלות גנטיות מטבוליות 

 לדופמין, לויקודיסטרופיות, הפרעות של הצטברות מתכת במוח(.  

 

 לידתי -טרוםאבחון 

 בדיקה גנטית אפשרית כאשר זוהתה בעבר מוטציה במשפחה.  

 

 ייעוץ גנטי

לכרומוזום    ורשה ההי  דפוס בזיקה  נדירות,  ולעתים  רצסיביים  ואוטוזומליים  דומיננטיים  אוטוזומליים  לרוב    Xהם 

 ,KIF1C (17p13.2)ומיטוכונדריאלי. בנוסף, צורות מרובות של הורשה רצסיבית ודומיננטית קיימות עבור הגנים  

REEP2 (5q31.2), ALDH18A1 (10q24.1), ERLIN2 (8p11.23).   הגנים SPAST (2p22.3), ATL1 

(14q22.1), REEP1 (2p11.2)    קשורים מובילות  לרוב  לרוב  רצסיביות  אוטוזומליות  צורות  הטהורה,  לצורה 

לפנוטיפים מסובכים יותר בעוד שגנים מסוימים קשורים לשני הפנוטיפים. שונות גבוהה בתוך המשפחה וחדירות  

 הינן נפוצות.  לא מלאה 

 

 ניהול וטיפול

סימפטומטי  הוא  ]  הניהול  )בקלופן  עוויתות  נוגדות  תרופות  פיזיותרפיה,  ]baclofenעם  טיזנידין   ,]tizanidine  ,]

 [( ומכשירי עזר אורתופדיים.  botulinum toxin[, רעלן הבוטולינום ]diazepamדיאזפאם ]

 

 פרוגנוזה

תלויה בפנוטיפ )צורה טהורה/מורכבת(, בגנוטיפ והיא מאוד משתנה בשל החדירות שלא מלאה וביטוי    הפרוגנוזה

 הגנים המשתנה.  

 

 :מומחהמבקר 

 יק  צ'קלייר אוונד"ר 

  אזהיריל גוספרופ' 

   גיום באנוד"ר 

 

  [01-03-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 22-3-2021תאריך 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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