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ניוון עצבי של ממברנת המיטוכונדריה הקשור לחלבון 

(Mitochondrial membrane protein-associated 

neurodegeneration) 

  ORPHAcode289560: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

מחלה ניוונית נדירה של מערכת העצבים, המתאפיינת בהצטברות ברזל באזורים ספציפיים במוח, בדרך כלל 

-( וחוץspasticityבגרעיני הבסיס, אשר נמצאה קשורה להתקדמות איטית של סימנים פירמידליים )עוויתיות, 

-התדרדרות קוגניטיבית וליקויים נוירותנועתית, ניוון עצב הראייה, -פירמידליים )דיסטוניה(, נוירופתיה אקסונלית

 פסיכיאטרים.

 תקציר

 אפידמיולוגיה

( היא מחלה נדירה ביותר, אשר השכיחות שלה MPANיוון עצבי של ממברנת מיטוכונדריה הקשור לחלבון )נ

ממקרי ניוון עצבי עם הצטברות ברזל במוח  6-10% -אחראית לכ MPAN. 1/1,000.000 -בעולם מוערכת ב

(NBIAכא ,) מקרים. 80שר עד היום דווח על 

 תיאור קליני

MPAN  :שנים(, אך דווח על מקרים גם בגיל ההתבגרות  10בדרך כלל מופיעה במהלך הילדות )גיל ממוצע

צדדי של עצב הראייה. -( וניוון דווהבגרות. המחלה מתבטאת בקשיי הליכה, ליקויים בהיגוי דיבור )דיסארתריה

סימנים מוקדמים של מעורבות נוירונים תנועתיים עליונים )סימנים פירמידליים, כגון עווית( הינם ממצאים קבועים, 

המקדימים סימנים מאוחרים יותר של נוירונים תנועתיים נמוכים )איבוד החזר גיד עמוק, חולשת שרירים, ודלדול(. 

פסיכיאטרים קיימים ביותר ממחצית החולים. -רקינסון, התדרדרות קוגניטיבית ותסמינים נוירודיסטוניה מתקדמת, פ

 ירידה במשקל וליקויים במעיים ו/או בשלפוחית השתן הם תופעות שכיחות.

 אטיולוגיה

MPAN  19של מסגרת הקריאה הפתוחה של כרומוזום  12נובעת ממוטציות בגן (C19orf12 ; 19q13.11 .)

 C19orf12 -( . תפקיד הc.204_214del11 (p.Gly69ArgfsX10)קדמון  )-אירופה תוארה מוטציית אבבמזרח 

אנזים -עדיין אינו ודאי, אך ייתכן שהוא מעורב בתפקוד המיטוכונדריה, בהומאוסטזה של ליפידים ובמטבוליזם של קו

A. 

 

 טכניקות אבחון

זל בעיקר בגלובוס פלידוס ובחומר השחור, המתבטאים אבחון מבוסס על דימות מוחי המדגים הוכחות למשקעי בר

 hypotense)העוצמה )-בין האזורים פחותי T2-( בhyperintensityלעתים קרובות באזור ייחודי בעל עוצמת יתר )

של הגלובוס פלידוס הפנימי והגלובוס פלידוס החיצוני. בדיקות עיניים ובדיקות פוטנציאלים מעוררים ויזואליים 

(evoked visual potentials .חשובות לזיהוי ניוון עצב הראייה ) 

ps://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN
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( Lewy body(, גופיפי לואי )axonal spheroidsפתולוגיות מדגימות ספירואידים אקסוניים )-בדיקות נוירו

מאשר את  C19orf12גן ב(. ניתוח מוטציות hyperphosphorylatedותכלילים מכילי חלבון טאו שעבר זרחון יתר )

 האבחנה.

 

 

 בחנה מבדלתא

וניוון עצבי  –, בייחוד ניוון עצבי הקשור לחומצות שומן הידרוקסילאז NBIAאבחנה מבדלת כוללת סוגים אחרים של 

תנועתית,  , הידועה יותר מדיסטוניה, ניוון עצב הראיה, נוירופתיהspasticity). עוויתיות )PLA2G6 -הקשור ל

וסוגים אחרים של  MPANבשילוב עם מהלך איטי של התקדמות מחלה והדרדרות קוגניטיבית מסייעים להבדיל בין 

NBIA. 

 

 לידתי-טרוםאבחון 

 .קודמים ובחניםאממחלה באחאים -לידתי עשוי להינתן למשפחות שבהן זוהו מוטציות גורמות-בחון טרוםא

 

 ייעוץ גנטי

MPAN  אוטוזומלית רצסיבית. היא שכיחה יותר במשפחות שבהן יש נישואי קרובים, או במשפחות היא הפרעה

הם נשאים אובליגטוריים. הסיכון  MPAN עםמאותו מוצא )כלומר שני הורים מאותה עיירה קטנה(. הורים של חולה 

 . 25%הוא הבאים מחלה בהריונות עם הללידת ילד 

 

 ניהול וטיפול

ביל להחלמה. אסטרטגיות ניהול מתמקדות בהקלה תרופתית וכירורגית של התסמינים. כיום לא קיים טיפול המו

תחומי הכולל נוירולוג, גנטיקאי, אופתלמולוג, פיסיותרפיסט, מרפא בעיסוק, קלינאי -נחוץ מעקב באמצעות צוות רב

 לשון ותקשורת, מנתחים כירורגיים, ונוירוכירורגים.      

 

 פרוגנוזה

התקדמות המחלה איטית בדרך כלל, ועלולה להוביל לאיבוד יכולת ההליכה עקב עוויתיות, דיסטוניה  MPAN -ב

ופרקינסון; יכולת תקשור מוגבלת עקב דיסטוניה והתדרדרות קוגניטיבית; ושיטיון )דמנציה( חמור. תוחלת החיים 

 .פתיתעת עלול להתרחש עקב סיבוכים משניים כגון דלקת ריאות שאי-משתנה. מוות טרם

 

 :מומחהמבקר 

o רמן אספינוסכ (Carmen ESPINÓS) 

 

 [00:00:00.0 2019-09-01 ]תאריך עדכון אחרון:
 [03.02.2020תאריך תרגום: ]

 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

ps://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN
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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"

ps://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN

