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 (Klein-Levin Syndrome)  לוין-תסמונת קליין 

 ORPHA 33543: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי אירועים חוזרים ונשנים  - ( היא הפרעה נוירולוגית נדירה ממקור לא ידוע המאופיינת על KLSלוין )- תסמונת קליין

 בשילוב הפרעות קוגניטיביות והתנהגותיות. של היפרסומניה )יתר שינה(  

 

 תקציר 

 אפידמיולוגיה 

מהמטופלים(,    81%ומתבגרים )  ( 68%-78%אנשים. המטופלים הם בעיקר גברים )  1/500,000-על כ היא משפיעה  

 שנים(.  4-82שנים )טווח של  15התסמינים הוא כאשר הגיל הממוצע לתחילת  

 

 תיאור קליני 

אירועים נוירולוגיים עם משך של   7-19מהמטופלים. המטופלים חווים    72%-ידי זיהום ב -האירוע הראשון מעורר על 

בכל    10-13 והישנות  מהמ  3.5ימים/אירוע  שליש  אחד.  חודשים.  מחודש  יותר  שנמשכים  אירועים  חווים  טופלים 

האירועים נשנים מהר יותר במטופלים המראים תחילת תסמינים בילדות. במהלך האירועים, כל המטופלים חווים  

שעות ביום(, הפרעה קוגניטיבית )אפאתיה, בלבול, איטיות ושכחה(    15-21)עם תקופות שינה הנמשכות  היפרסומניה  

של חוסר מציאות )מצב הדומה לחלום עם הפרעה לתפיסה(. לעיתים פחות תכופות, המטופלים  והרגשה ספציפית  

מהמטופלים, בעיקר גברים(, חרדה, הפרעות קומפולסיביות    53%מהמטופלים(, מיניות יתר )  66%חווים היפרפגיה )

ודיכאון ) ח ואכילה דומים לאלו  מהמטופלים, בעיקר נשים(. הרגלי שינה, ערנות, מצב רו  53%או של מצב הרוח, 

שנים, אך הוא נוטה להיות ארוך יותר בגברים,    8-14בקבוצת הבקרה בין האירועים. מהלך המחלה החציוני הוא  

 . 20במטופלים עם מיניות יתר, וכאשר הופעת המחלה מגיעה אחרי גיל 

 

 אטיולוגיה 

רגישות   טרום גורמי  בעיות  ב-כוללים  מתרחשים  משפחתיים  מקבצים  והתפתחותיות.  עם    5%-לידה  מהמקרים 

- לחיוביות ל   KLSמשפחות בעלות אותו אבחון בחבר משפחה אחר, או כאלו המציגים תסמינים דומים. קשר בין  

HLA-DQ2   ין היסטוריה  נמצא בסדרה קטנה, אך לא ניתן היה לשחזר אותו בקבוצות מדגם עצמאיות גדולות יותר. א

מתעורר כמשני למגוון מצבים גנטיים, דלקתיים,    KLSמהמקרים,    10%-משפחתית של הפרעות נוירופסיכיאטריות. ב 

נאופלסטיים. במקרים אלו המטופלים מבוגרים יותר ומציגים אירועים תכופים וארוכים יותר, אך  -וסקולריים או פארא 

   ל דומים לאלו הנראים במקרים של מחלה ראשונית. התסמינים הקליניים, מהלך המחלה והתגובה לטיפו

 

 טכניקות אבחון

מהמקרים    70%-נראית ב  דימות של מבנה המוח, נוזל עמוד שדרה וסמני דלקת בנסיוב אינם מרשימים. האטה באא"ג

יעילות  - במהלך האירועים, ללא פעילות אפילפטית. מבנה השינה משתנה מהיפרסומניה הרמונית לתת ערות עם 

( מראים בדרך כלל ירידה בזרימת  TEPשינה נמוכה. דימות פונקציונלי של המוח )סינטיגרפיה של המוח או סריקת  

למי, היפותלמי, והטמפורלי הקדמי, בייחוד כאשר נעשית השוואה  הדם/ירידה במטבוליזם המרוכזים בעיקר באזור הת

טמפורלית במהלך אירועים, מקביל  -לתמונות שהתקבלו בין אירועים. מטבוליזם מופחת הינו מודגש בצומת הפריאטו

 לעוצמת חוסר תחושת המציאות ונמשך במהלך תקופות ללא תסמינים. 

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

 לפסיה, מיגרנה עם הילה, והפרעה ביפולרית. יש להבחין את המחלה בעיקר מאפי 

 

 ניהול וטיפול

שינה הרגלי  עם  בשילוב  בליתיום,  טיפול  על  בעיקר  מבוססת  אירועים  להימנעות  -מניעת  בנוסף  שגרתיים,  ערות 

אם לא ניתן    3.4%מהמטופלים )לעומת    37%-מצריכת אלכוהול וזיהומים. טיפול בליתיום מפסיק את האירועים ב 

מהמטופלים. הטיפול ניתן בדרך כלל למטופלים עם אירועים    46%-ית את תדירות/אורך האירועים בטיפול( ומפח

דקק  זבשנה( עשויים שלא לה  אחת תדירים, ארוכים או חמורים מאוד. מטופלים עם אירועים נדירים )לדוגמא, פעם  

ם. במהלך האירועים, המטופלים  טיפול. תרופות נגד אפילפסיה )ולפרואט, קרבמזפין, למוטריגין( מראים יתרונות קליל

ורית, אלא אם תסמינים פסיכוטיים או דכאוניים מצריכים אשפוז.  ה מרגישים טוב יותר בעת מנוחה בבית תחת השגחה  

תוך במתן  סטרואידים  של  מהלך  יעילים.  אינם  בכ -מעוררים  ארוכים  אירועים  לסיום  לסייע  עשוי    40%-ורידי 

 מהמטופלים. 

 

 פרוגנוזה

גנוזה בדרך כלל טובה, כאשר מרבית המטופלים מציגים אירועים בתדירות ובחומרה נמוכים יותר עם התקדמות  הפרו

מהמטופלים    20%-30%-כ  , ם תקופות ללא תסמיני  שנים. במהלך   30-35גיל  הגיל, והיעלמות של התסמונת בסביבות  

 רחשות במיעוט מהמטופלים. חווים קשיים קלים בריכוז או בזיכרון. הפרעות פסיכיאטריות מתמשכות מת

 

 :מומחהמבקר 

 פרופ' איזבל ארנלוף 

 

  01/09/2018 עדכון אחרון:

 24/06/2021תאריך 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.  

 

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