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דלדול דנ"א מיטוכונדריאלי, צורה של המוח והכבד בשל תסמונת 

 ,DGUOK (Mitochondrial DNA depletion syndromeחסר 

hepatocerebral form due to DGUOK deficiency) 

 279934: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

-ידי תוכן דנ"א מיטוכונדריאלי מופחת באופן חמור בשל חסר ב-מחלה נדירה של מערכת החיסון המאופיינת על

DGUOK  המתבטא בדרך כלל בהופעה מוקדמת של תפקוד כבד לקוי, עיכוב פסיכומוטורי, היפוטוניה, ניסטגמוס

 רוטורי שמתפתח לאופסוקלונוס, חמצת לקטית והיפוגליקמיה.

 

 אפידמיולוגיה

DGUOK (MDS-DGUOK )דלדול דנ"א מיטוכונדריאלי, צורה של המוח והכבד בשל חסר השכיחות של תסמונת 

היה אחת הסיבות הנפוצות  DGUOKכבר תוארו, כאשר חסר  MDSמקרים של  100אינה ידועה. אולם, מעל 

 ביותר לצורה המתבטאת במוח ובכבד במסגרת תסמיני דלדול דנ"א מיטוכונדריאלי.

 

 תיאור קליני

מציג בתור מחלה הפוגעת במספר איברים בשבוע הראשון לחיים עם  MDS-DGUOKבמרבית המקרים, 

בתוך  נוירומוסקולריםהתפתחות של ליקויים בתפקוד הכבד ותפקודים ובעקבותיהן היפוגליקמיה וחמצת לקטית 

כוללים היפוטוניה, עיכוב פסיכומוטורי שמתקדם לנסיגה  נוירומוסקולריםמספר שבועות מהלידה. ביטויים 

סטגמוס רוטורי אופייני המתפתח לאופסוקלונוס, ומיופתיה חמורה. מעורבות של הכבד כוללת ינבהתפתחות, 

כבדי(, הגדלה של הכבד )הפטומגלי(, ועלייה בסרום של טראנסאמינאזות, -צהבת, קולסטזיס )בדרך כלל תוך

של היילוד או  בילירובינמיה מצומדת ופריטין. תפקוד לקוי של הכבד לעיתים קרובות מתקדם לכשל כבד אצל

עם בעיות קרישה, מיימת, ובצקת. בחלק קטן מהמקרים, המטופלים מציגים בהתחלה עם מחלת כבד  התינוק

בודדת )עם התחלה בינקות או בילדות המוקדמת(. ניתן לראות התפתחות של היפוטוניה קלה ומעורבות של מ

 הכליות במטופלים האחרונים.

 

 אטיולוגיה

MDS-DGUOK אלליות בגן -היא תוצאה של דלדול דנ"א מיטוכונדריאלי הנובע ממוטציות ביDGUOK (2p13.1 ,)

גואנוזין קינאז מיטוכונדריאלי המעורב בתהליך סינטזת נוקלאוטידים מיטוכונדריאליים. הדלדול -שמקודד לדהאוקסי

של שרשרת הנשימה יחידות מפתח בקומפלקסים -של הדנ"א המיטוכונדריאלי מוביל לייצור חסר של תת

המיטוכונדריאלית, מצב שמוביל לייצור לא מספק של אנרגיה. הסיבות לביטוי קליני של המחלה ברקמות ספציפיות 

 אינן מובנות עדיין.

 

 טכניקות אבחון

הכבד והמוח עם ממצא של מספר מופחת בעותקי  ם ותסמינים שלפתולוגי של סימני-האבחון מוצע בשל קשר קליני

ידי הנוכחות של -מהביקורת בכבד(. האבחנה מאושרת על 20%דנ"א מיטוכונדריאלי בכבד או בשריר )בדרך כלל <
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רמה מוגברת בסרום של טירוזין או פנילאלנין בבדיקות סקר של . DGUOKאלליות בגן -מוטציות פתוגניות בי

לעודד בדיקות נוספות. תבחינים לאנזימים של שרשרת הנשימה בכבד מגלים  היילוד מחשידה למחלה ואמורה

וסיקולרי בעוד -. היסטולוגיה של הכבד בדרך כלל מראה קולסטזיס מיקרוIV-ו I ,IIIשילוב של חסר בקומפלקסים 

לא שמיקרוסקופיית אלקטרונים בדרך כלל חושפת מספר מוגבר של מיטוכונדריות עם קריסטות )קפלי ממברנה( 

 תקינות.

 

 אבחנה מבדלת

דלדול דנ"א מיטוכונדריאלי של הכבד והמוח, בעיקר מוטציות בגנים  אחרות של אבחנה מבדלת כוללת תסמונות

POLG, 17MPV  אוTWNK. 

 

 לידתי-טרוםאבחון 

 לידה הן בגדר אפשרות אם זוהו בעבר וריאנטים פתוגניים במשפחה.-בדיקות טרום

 

 ייעוץ גנטי

MDS-DGUOK  בעלת תורשה אוטוזומלית רצסיבית. יש ליידע הורים לילד מושפע מהמחלה אודות סיכון של היא

 להישנות המחלה בצאצאים עתידיים. 25%

 

 ניהול וטיפול

כיום לא קיים טיפול יעיל. עשויות להיות יתרונות בוויסות של ש מאחרהטיפול מוכוון בעיקר כלפי ניהול תסמינים, 

ות, הזנה אנטרית לילית, עמילן תירס לא מבושל ונוסחאות עשירות בטריגליצרידים התזונה )לדוגמא חלוקת ארוח

פקטורים. השתלת כבד בדרך כלל שמורה למטופלים עם -בעלי שרשרת בינונית(, ונטילת תוספי תזונה המכילים קו

 איברים לא תניב יתרונות להישרדות.-מחלת כבד מבודדת, כיוון והשתלה במטופלים עם מעורבות רבת

 

 פרוגנוזה

 .4הפרוגנוזה בדרך כלל נמוכה. פרוגנוזה חיונית בדרך כלל מתקבלת לפני גיל 

 

 :מומחהמבקר 

o  חטב-איימן אלד"ר 

 

  11/2019 עדכון אחרון:

 14/08/2021תאריך 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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