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פעילות -תתועצבי -איבוד שמיעה חושי ,תסמונת מחלת כליות

 יותרת בלוטת התריס

(Hypoparathyroidism-sensorineural deafness-renal 
disease syndrome) 

  ORPHA2237: 'אורפהב' אסמכתא

 

 המחלה הגדרת

פעילות יותרת בלוטת התריס היא מחלה הטרוגנית -תתועצבי -איבוד שמיעה חושי, תסמונת מחלת כליות

 פעילות ראשונית של בלוטות יותרת התריס תתהמתאפיינת בשילוש הכולל  תורשתית נדירה,

(hypoparathyroidism ,H( חרשות חושית ,)sensorineural deafness ,D( ומחלת כליות )R.)    

 

 אפידמיולוגיה

בספרות הרפואית ידועה, אך היא נחשבת לנדירה ביותר.  של תסמונת זו אינה המדויקת השכיחות

מגזעים וקבוצות אתניות שונות. הדיווחים מתארים חולים משני חולים  180-עד כה על כהעולמית, דווח 

   המינים.   

 

 תיאור קליני

(, טטניה hypocalcemiaסידן בדם )-עשויה להופיע בכל גיל ולהתבטא בחרשות, תת HDR תסמונת

(tetanyועוויתות נטולות חום. כיוון שאולטרסאונד טרום )- אנומליות  ,בדיקה שגרתיתלידתי מהווה היום

 -" מתרחש בHמולדות בכליה ובדרכי השתן יכולות להיות הממצאים הראשונים שבהם ניתן להבחין. "

צדדי ונע בין ליקוי בדרגה בינונית -מהחולים ובדרך כלל הינו דו 96% -" מתרחש בDמהחולים. " 93%

מהחולים וכולל אנומליות מולדות בכליה ובדרכי השתן  72% -" מתרחש ב"Rלליקוי בדרגה חמורה. 

(, החזר pelvicalyceal) יקליציליפלומום ציסטיות,  )כליות דיספלסטיות, היפופלסטיות, או פלסטיות

((, מחלת כליות כרונית, תסמונת נפרוטית, דם בשתן vesico-ureteral refluxשופכן )-שלפוחית

(hematuria( חלבון בשתן ,)proteinuriaועוד. כמו כן תוארו ) בין היתר, מספר מאפיינים נוספים כגון , 

, ניד עיניים (Retinitis Pigmentosa) רטיניטיס פיגמנטוזה, מומים בפנים או בעיניים )מחלת לב מולדת

(nystagmus,) פסאודופפילאדמה (pseudopapilledema)( הסתיידות הגנגליונים הבזאלים ,basal 

ganglia calcifications)), פסוריאזיס, כשל גדילה ופיגור שכלי.      

 

 אטיולוגיה

  10p (10p14.) הנמצא על גבי כרומוזום, GATA3 -בתשניות נגרמת בעיקר מ HDRתסמונת 

גנים אחרים ב ם, גם פגמיGATA3 -יחד עם זאת, כיוון שלא בכל החולים שעליהם דווח זוהו פגמים ב

 בעלי אצבע אבץ כפולה שעתוקשייך למשפחה של גורמי  GATA3 עשויים להימצא קשורים למחלה.

(dual zinc-finger המעורבים בהתפתחות בלוטת יותרת התריס, מערכת השמע והכליות, כמו גם )
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וחדירה חלקית של ביטויים משתנים  התימוס ומערכת העצבים המרכזית בעוברים של בעלי חוליות.

   מובילים להטרוגניות הפנוטיפית שבה ניתן להבחין.   GATA3תשניות 

 

 טכניקות אבחון

(, parathormoneם וניתן לתמוך בו בעזרת מדידת רמות פרתורמון )אבחון מבוסס על ממצאים קליניי

 auditory brain stem) פוטנציאלים מעוררים מעצב השמע וגזע המח תרשים שמיעה או בדיקת

response studyוכן, אם יש התוויה לכך, ביופסיה כלייתית. למרות שהתסמונת  ,ייתי(, בדיקות דימות כל

מהחולים המדווחים, בעוד  65%-, היא מופיעה רק  בHDR-מוגדרת באופן פנוטיפי על ידי שילוש ה

-". האבחון מאושר בחולים המציגים את שילוש הR"-" וH" ,"Dשהאחרים מציגים שילובים שונים של "

"HDRבחולים וך שלושת המאפיינים, בתוספת היסטוריה משפחתית חיובית. ", או, לחלופין, שניים מת

עם אירוע חרשות או מחלת כליות בודד, ואלו שאינם מתאימים לאמות המידה לעיל, אישור האבחון תלוי 

 חיובית. GATA3ת בבדיק

 לא נמצאו קשורות לפעילות יתר של בלוטת יותרת התריס. GATA3תשניות 

 

 אבחנה מבדלת

עצבי -, איבוד שמיעה תחושיפעילות יתר אידיופטית של בלוטת יותרת התריס מבדלת כוללתאבחנה 

-פעילות יתר אוטוזומלית רצסיבית של בלוטת יותרת התריס בשילוב איפרוגרסיבי ללא מחלת כליה, 

 צריכה להיבדק בתינוקות HDR. תסמונת 22q11 חסרספיקת כליות ועיכוב התפתחותי, ותסמונת 

 או אנומליות מולדות בכליות ובדרכי השתן.  10pלידה כבעלי פגם כרומוזום -םשאובחנו טרו

 

 ניהול וטיפול

תסמיני ניהול הטיפול  , צריך להיות מקיף ולכלול ייעוץ גנטי.HDRטיפול בחולים החיים עם תסמונת 

( היא Hypocalcemiaסידן בדם )-תת ים ובחומרת המחלה.יבמהותו ותלוי בממצאים קליניים ספציפ

על ידי הגברת שמיעה, בדרך כלל הבעיה השכיחה ביותר הדורשת טיפול. בחרשות יש לטפל מוקדם 

טיפול במחלת כליה תלוי במום הספציפי ונע בין השגחה צמודה, כגון  ל.ובמידת הצורך, השתלת שבלו

במקרה של ציסטות, לטיפול רפואי או כירורגי, לרבות השתלת כליה. מחלת כליות כרונית יש לאבחן 

    ולטפל בה בהקדם על מנת למנוע או לעכב מחלת כליות סופנית.   

 

 פרוגנוזה

הפרוגנוזה תלויה באופי ובחומרת מחלת הכליות. תוחלת החיים של חולים עם בעיות כליה מינוריות הינה 

 נורמלית.   

 

 :מומחהמבקר 

 באראקט  ןאמי

 

  [2018אוקטובר עדכון אחרון: ]

 [27.5.21תאריך תרגום: ]
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 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. 

 

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