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 (Incontinentia pigmenti) אינקונטיננטיה פיגמנטי

 464: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

המציגה בתקופת היילוד אצל נקבות עם פריחה  X-מערכתית קשורה ל-תסמונת דיספלזיה אקטודרמלית רב

(, כאשר בהמשך נראים רבדים דמויי יבלת ותבניות היפרפיגמנטציה מתפתלות. BLשלפוחיתית לאורך קווי בלשקו )

היא גם מאופיינת בחריגות של השיניים, אלופציה, דיסטרופיה של הציפורניים ועשויה להשפיע על כלי הדם 

(. היבטים אחרים של דיספלזיה אקטודרמלית עשויים להופיע CNSעצבים המרכזית )הקטנים ברשתית ובמערכת ה

 כגון חריגות בבלוטות הזיעה. וריאנטים פתוגניים בשורת הנבט בזכרים מובילים למוות של העובר.

 

 אפידמיולוגיה

 .20:1. יחס הנקבות לזכרים הוא 1/143,000-שכיחות הלידות היא כ

 

 תיאור קליני

 Iהממצאים העוריים הקשורים להפרעה בדרך כלל מציגים אחרי הלידה עם פריחה שלפוחיתית אריתמית )שלב 

 I: לינארית בגפיים, מתפתלת באזור החזה והראש. באופן קלאסי, שלב BL-השלפוחיתי( המתפשטת לאורך 

-והיפרפיגמנטציה לאורך ה IIIידי רבדים דמויי יבלת, ומשם המשך לשלב -דמוי יבלת המאופיין על IIמתפתח לשלב 

BL  .האבולוציה הזו משתנה וחלק מהמבוגרים מדווחים על התמדה של שלבים שיכול להימשך לתוך הבגרותI ו-II ,

של בדרך כלל עם מחלת חום, אל תוך שלב מתקדם של הבגרות. שלושת השלבים הללו אינם עוקבים, כיוון ופריחה 

מראים אזורים בעלי פיגמנטציה ירודה וחסרי  IVממצאי השלב הקרוי  עשויה להישנות במהלך מחלת חום. Iשלב 

אשר בולטים במיוחד בגפיים התחתונות. אולם, קיימת אפשרות שאזורי הדיספלזיה העורית  BL-שיער לאורך ה

 50%-הללו יהיו נוכחים כבר מגיל מוקדם יותר, אך לא בולטים עד לצמיחה של שיער גוף בגיל הבגרות. כ

הם חוץ עוריים. צמיחת שיניים מעוכבת, שיניים חסרות ו/או בעלות צורת חרוט חריגה  IPשל  מהתסמינים

מתרחשת ברב המקרים. מופעים אחרים כוללים אוניקודיסטרופיה, אלופציה ומגוון רחב של חריגות אופתלמולוגיות 

ה את הסיכון ( המעלRNVהחל ממיקרופתלמיה ראשונית ועד נאווסקולריזציה ריאקטיבית של הרשתית )

עשויות לכלול מיקרוצפלי ושבץ ביילוד שעלולים להוביל לעוויתות, ולהפרעות  CNS-להתנתקות רשתית. חריגות ב

 ( מהמטופלים תקינים מבחינה נוירולוגית.60%נוירוקוגניטיביות ומוטוריות. מרבית )<

 

 אטיולוגיה

IP ( או ספורדיות דה10-25%נגרמת ממוטציות משפחתיות )->( של הגן המודולטורי החיוני 50%נובו )NF-

kappaB IKBKG  לשעבר(NEMO בנקבות, מחיקה נפוצה של אקסון .)מהמקרים, ב 65%נמצאת בבסיס  4-10-

 קיימת מחיקת גן.  4%-קיים וריאנט רצף, ובכ 8.6%

 

 טכניקות אבחון

נגעי עור אופייניים ובדיקות גנטיות מספקים לאבחון. ניתן לראות גם לויקוציטוזיס ואאוזינופילה. היסטולוגיה של 

(, אפידרמיס היפרקרטוטי ואקנטוטי עם קרטינוציטים Iהעור מראה שלפוחיות אאוזינופיליות ספוגיות )שלב 

 (.III( ומרבצי מלנין עורי חופשיים )שלב IIדיסקרטוטים )שלב 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN


      
 

 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 

 2 
 

 בחנה מבדלתא

אפידרמוליזיס בולוזה נורש, הרפס או וריצלה. אבחנות עשוי להיות מאובחן בטעות כאימפטיגו שלפוחיתי,  Iשלב 

ותסמונת נבוס אפידרמלי. כל מצב עם פיגמנטציה  molluscum contagiosumכוללות יבלות,  IIמבדלות לשלב 

מדמה צלקות, ויטיליגו, או היפופיגמנטציות אחרות עם אלופציה  IV. שלב IIIלשלב  ף"לינארית ומפותלת" חופ

יש לשים לב כי מוזאיקיזם כרומוזומלי עשוי להתבטא כחריגות פיגמנטציה מפותלות או לינאריות הן מקומית. 

 ג'דסון ומחלה ע"ש נורי.-פרנצ'סקטי-בזכרים והן בנקבות. אבחנות מבדלות נוספות שדווחו הן תסמונת נייגלי

 

 לידתי-טרוםן אבחו

 לידתי גנטי.-הפוריות תקינה מלבד הפלה של זכרים מושפעים מהמחלה. קיים אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

IP היא מחלה דומיננטית נורשת קשורה ל-X ללדת ילדים  50%. אישה מושפעת מהמחלה היא בעלת סיכון של

 .XXY,47מושפעים מהמחלה. יש לבדוק זכרים מושפעים מהמחלה שנולדים חיים עבור קריוטיפ 

 

 ניהול וטיפול

להימנע מטראומה(, טיפול מקומי יש הטיפול הוא סימפטומטי, כולל ניהול סטנדרטי של שלפוחיות )אין לפתוח אותן ו

הל אצל )תרופות, אמבטיות שיבולת שועל( והתייחסות לזיהומים )כדוגמת צלוליטיס(. חריגות של השיניים יש לנ

רופא שיניים פדיאטרי בשילוב קלינאות תקשורת ותכנית תזונה פדיאטרית לפי הצורך. מומחים מתאימים נדרשים 

ול לפי הליכים שגרתיים אם מתרחשת פוטוקואגולציה בלייזר( ויש לפעו)קריותרפיה  RNV-לניטור וטיפול ב

התנתקות רשתית. ייתכן צורך באנגיוגרמות רשתית מוקדמות. מעורבות נוירולוגית מצריכה נוירולוג פדיאטרי, בעוד 

 שסקירה התפתחותית וטיפולים משלימים נוספים עשויים להיות מומלצים במקרים של עיכוב התפתחותי.

 

 פרוגנוזה

משלב היילוד בדרך כלל מראים התפתחות פיזית וקוגניטיבית  CNSים ללא חריגות תוחלת החיים רגילה. מטופל

 תקינות.

 

 :מומחהמבקר 

o ארלהיד"ר אנגלה שו 

 

 

  11/2019 עדכון אחרון:

 18/08/2021תאריך תרגום: 

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