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 (Kearns-Sayre Syndrome) סייר-תסמונת קיירנס

 480: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

(, רטיניטיס פיגמנטרי  PEOידי אופתלמופלגיה חיצונית מתקדמת ) -טעות מולדת נדירה במטבוליזם המאופיינת על

 מאפיינים משותפים נוספים כוללים חירשות, אטקסיה צרבלרית וחסם לבבי. . 20והופעה לפני גיל 

 

 אפידמיולוגיה 

 . 1/125,000-( אינה ידועה, אך היא מוערכת ב KSSסייר )-השכיחות של תסמונת קיירנס 

 

 תיאור קליני 

רטינופתיה   פטוזיס,  של  אופייניים  עיניים  תסמינים  עם  בילדות  מציגה  כלל  בדרך  והמחלה  ,  PEO-פיגמנטרית 

המולקולרית.   החריגה  של  הרקמות  בחלוקת  כתלות  אחרים,  סימנים  מספר  של  מתקדמת  הופעה  שאחריהם 

חושית חירשות  כוללים  ביותר  הנפוץ  באופן  הקשורים  דו -המאפיינים  הלב  -עצבית  של  מעורבות  צדדית, 

דיסארתריה,  ,  )קרדיומיופתיה, פגם בהולכה הלבבית(, מעורבות של מערכת העצבים המרכזית )אטקסיה צרבלרית 

דו אינטלקטואלי(, מיופתיה של שרירי השלד, הפרעות במערכת המעי, הפרעות  -חולשה  צדדית של הפנים, חסר 

וכשל כליות. המחלה מתקדמת באיטיות, במשך   אנדוקריניות )התבגרות מאוחרת, היפופראתירואידיזם, סוכרת(, 

שמחמי קודמים  ותסמינים  שמופיעים  חדשים  תסמינים  עם  פירסון  עשורים,  תסמונת  של  מקרים  מאוד  מעט  רים. 

 . KSS-התקדמו ל 

 

  אטיולוגיה 

KSS  ( המיטוכונדריאלי  הדנ"א  של  גדולים  חלקים  של  ממחיקות  גנים  mtDNAנגרמת  של  אובדן  וכתוצאה   ,)

הן   להכיל בתוכו  יכול  יחיד  )כלומר תא  הן הטרופלזמיות  המעורבים במסלול הפוספורילציה החמצונית. המחיקות 

ת דנ"א עם מחיקה והן מולקולות דנ"א תקינות(. התסמינים מופיעים רק אם אחוז הדנ"א הלא תקין גבוה.  מולקולו

יוצאי דופן של    60%-סף הדנ"א הלא תקין תלוי באיבר )לדוגמא כ   KSSעבור שריר שלד(. ניתן להבחין במקרים 

של   וטיפוסית  גדולה  יחידה  מחיקה  בדנ"א    אלו.  mtDNAבהיעדר  נקודתיות הממוקמות  ממוטציות  לנבוע  עשויים 

 (. RRM2B)כלומר  mtDNAאו בגנים של הגנום המעורבים בתחזוקה של   tRNAהמיטוכונדריאלי הכולל גנים של  

 

 טכניקות אבחון

כוללים את השלשה של אופתלמופלגיה חיצונית מתקדמת, רטינופתיה   קליניים לאבחון של ההפרעה  קריטריונים 

, בתוספת אחד לפחות מהבאים: חסם לבבי, תסמינים צרבלריים, או רמות חלבון  20ית, והופעה לפני גיל  פיגמנטר

מעל   עשויים    100צרברוספינלי  גנטי  מולקולרי  וניתוח  השריר  פתולוגיית  הקליניים,  המאפיינים  מלבד  מ"ג/ד"ל. 

(,  RRFבים מהוהים אדומים )בבדיקות האבחוניות. בדיקה פתולוגית של השריר הראתה סילשחק תפקיד חשוב  

( מהוהים  כחולים  לציטוכרום  RBFסיבים  שליליים  סיבים  או   ,)C  ( ניתן  COXאוקסידאז  המטופלים.  בכל  כמעט   )

( ברקמה מושפעת מבחינה קלינית או  1.3-10 kb)  mtDNAידי גילוי של מחיקה גדולה של  -לאשש את האבחון על 

   מורפולוגית )בדרך כלל שריר שלד(. 
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 אבחנה מבדלת

של   גדולות  ממחיקות  הנגרמת  מחלה  כל  כוללות  מבדלות  קלינית    DNAאבחנות  תמונה  עם  או  מיטוכונדריאלי 

 . חופפת, כגון תסמונת פירסון או אופתלמופלגיה חיצונית מתקדמת הנורשת מהאם 

 

 לידתי -טרוםאבחון 

 לידתי אינו מבוצע בדרך כלל. -אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

הם ספורדיים. מחיקות של דנ"א מיטוכונדריאלי מועברים באופן יוצא דופן רק מדור אחד    KSSמרבית המקרים של  

לבא. גברים אינם מעבירים את הדנ"א המיטוכונדריאלי שלהם לצאצאים. הסיכון של אישה הנושאת מחיקה גדולה  

להעביר   מיטוכונדריאלי  דנ"א  לילדשל  מ  היאותה  בפחות  דופן של  . המ 4%-הוערכה  היוצאי  הנובעים    KSSקרים 

המעורב   לגן  הקשורה  ההעברה  אחרי  עוקבים  מיטוכונדריאלי  דנ"א  של  גדולות  מחיקות  שאינן  אחרות  מסיבות 

)העברה אימהית במקרה של מוטציות נקודתיות בדנ"א מיטוכונדריאלי או אוטוזומלי רצסיבי במקרה של מוטציות  

 בגנים של הגרעין(. 

 

 ניהול וטיפול

הוא תומך. מומלץ מעקב קבוע של קרדיולוג. באלו עם חסם לבבי בדרגה גבוהה, ניתן להציע קוצב    KSS-הטיפול ב

עם   לאלו  להינתן  עשויים  שמיעה  עזרי  הפרוגנוזה.  את  לשפר  כדי  קבוע  דיפיברילטור  מושתל/השתלת מכשיר  לב 

חושית  קו-חירשות  עם  תוספים  נטילת  קיו -נוירולוגית.  ית   10-אנזים  לטפל  הראו  ניתן  מהמקרים.  בחלק  רונות 

 במופעים אופתלמולוגיים באמצעות ניתוח אך קיים סיכון גבוה להישנות וסיבוכים אפשריים בעיניים. 

 

 פרוגנוזה

ובכל אחד מהם,   בעיקרה במספר האיברים המעורבים,  באחוז הדנ"א המיטוכונדריאלי החריג.  הפרוגנוזה תלויה 

 להיות תקינה עם תמיכה מתאימה.  במרבית המקרים, תוחלת החיים צפויה 

 

 :מומחהמבקר 

o  'ג'וזף פינסטררפרופ 

 

  01/10/2019 עדכון אחרון:

 06/08/2021תאריך 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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