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 היסטידינמיה  

(Histidinemia) 

 ORPHAcode2157: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

בשתן ובנוזל המוח    , היא הפרעה מטבולית נדירה המאופיינת על ידי רמות גבוהות של היסטידין בדםהיסטידינמיה  

 והשדרה, לרוב ללא השלכות קליניות.  

 

 אפידמיולוגיה 

מ נרחב  באופן  משתנה  המדווחת  כ1/180,000עד    1/8,600-השכיחות  ה,  סריקה  כל  מתוכניות  כתוצאה  נראה 

 שונות.  

 

 תיאור קליני 

ורמות    היסטידינמיה והשדרה  המוח  ובנוזל  בשתן  בדם,  היסטידין  של  גבוהות  כרמות  ביוכימית  מבחינה  מוגדרת 

ובעור. אצל רוב האנשים עם  החומצה  הנמוכות של מטבוליט   , המצב הרפואי  היסטידינמיהאורוקנית בדם, בשתן 

תת  אצל  מיוחדת.  בתזונה  או  בטיפול  צורך  ללא  לשפיר,  ונחשב  קלינית  מבחינה  שקט  של  -לרוב  קטנה  קבוצה 

עשויה לתרום    היסטידינמיהמטופלים עם אירועים ספציפיים בתקופה כיילודים, כגון רמה נמוכה של חמצן, הוצע כי  

מטופלים   אצל  תקינה  הגדילה  בלמידה.  או  התנהגותיות  הפרעות  אינטלקטואלית,  מוגבלות  של  להתפתחות 

, מצב רפואי זה התווסף  20-של המאה ה  70-וה  60-חשובה משום שבשנות ה  היסטידינמיהההפרעה.  הסובלים מן  

 שלא לצורך לסריקת היילוד האוניברסלית לפני שההיסטוריה הטבעית הובנה במלואה.  

 

 אטיולוגיה 

נגרמת על המרה לקויה של היסטידין לחומצה אורוקנית באמצעות האנזים היסטידאז. חוסר באנזים    היסטידינמיה

 ליאז.  -( של היסטידין אמוניהq22-q24.112)  HALזה קשור למוטציות בגן 

 

 טכניקות אבחון

ין. ניתן  גלאי אופטי של לסמריום טטרציקל-ניתן לאבחן את המחלה באמצעות בדיקות דם ושתן. ניתן להשתמש בננו

חומצה   היעדר  או  בעור  היסטידאז  של  פעילות  של  בולט  חוסר  או  היעדר  הצגת  באמצעות  האבחון  את  לאשר 

 אורוקנית בעור.  

 

 ייעוץ גנטי

לאנשים עם המוטציה הגורמת    היסטידינמיה גנטי  ייעוץ  יש להציע  רצסיבית.  אוטוזומלית  בצורה  בהורשה  עוברת 

 צאצא.  אל הלהעברת המוטציה   25%למחלה וליידע אותם שישנו סיכון של 
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 ניהול וטיפול

של   המטבוליטים  את  ומסלקת  לנורמה  חזרה  בדם  היסטידין  רמת  את  מביאה  בתזונה  היסטידין  צריכת  הגבלת 

מטופלים  אימ אצל  בשתן  בשל  מו   היסטידינמיה מ  הסובלים ידאזול  דחוף  טיפול  נדרש  לא  אולם,  באורוקנאז.  חוסר 

 הטבע השפיר של מצב רפואי זה.  

 

 פרוגנוזה

 מציגים פרוגנוזה טובה.   היסטידינמיההסובלים מתוחלת החיים אינה מושפעת. מטופלים 

 

 :מומחהמבקר 

 ד"ר ג'פרי ברוסקו  

 

  [01-05-2019  ]תאריך אחרון:עדכון 

 3-12-2020תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 

 

 

 

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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