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   Tranebjaerg -תסמונת מור 

(Mohr-Tranebjaerg syndrome) 

 

  ORPHAcode52368: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה
אובדן  ב  המתחילים  ,ומתאפיינת בביטויים קליניים  Xתסמונת עם סממנים למוגבלות שכלית התפתחותית הקשורה לכרומוזום  

שרירים )דיסטוניה( או אי שליטה בשרירים  המצב פרוגרסיבי של ליקוי במתח  ממשיכים לילדות המוקדמת,  בראשית השמיעה  
תקופת הבגרות המוקדמת ושיטיון )דמנציה( החל מהעשור הרביעי  המתחילה ב לקות ראייה  )אטקסיה( בתקופת ההתבגרות,  

      ואילך.

 

 תקציר 

 אפידמיולוגיה 

משפחות(, אך לא כל המקרים    37מקרים )  90-וע על יותר מד( אינה ידועה. יMTS)  Tranebjaerg-שכיחותה של תסמונת מור
 מתוארים בספרות.  

 

 תיאור קליני 

(,  post-lingual( או לאחר רכישת השפה )prelingualשפתי )-עצבי פרוגרסיבי מהיר קדם-תחילתו של אובדן שמיעה תחושי
יולוגי מתאפיין בפגיעה בתפקודים עצביים  הפנוטיפ האוד  חודשים(. 18התסמין האופייני היחידי, מתרחש בילדות המוקדמת )

תגובה   ( שמור,OAE - otoacoustic emissions(, המתאפיין בפלט אקוסטי )auditory neuropathyשל מערכת השמיעה ) 
ה  ב( קלושה ביותר, המתדרדרת בסביspeech discrimination(, הבנת דיבור )ABRלא תקינה של גזע המוח לגירוי שמיעתי )

ביטויים נוירופסיכולוגיים כגון    ואשר התועלת שהיא מפיקה משתלי שבלול מוטלת בספק )תוארו רק מקרים בודדים(.רועשת, 
הפרעת תנועה מתקדמת בהדרגה,  שינויים אישיותיים, פרנויה וחסרים אינטלקטואליים קלים עלולים להתעורר בו זמנית. 

, דיסטוניה )בעיקר כללית או נקודתית( או אטקסיה מתפתחת החל  ((gegenhaltenלתנועת הגפיים  כתנגודת דיפוזית הנראית  
  תגובת רתת בקרסול ובשריר המיישר של כף הרגל.   מתקופת ההתבגרות המוקדמת ומקושרת לרפלקסים מהירים בגידים,

 centralוכתמים במרכז העין )נרכש  פוביה(, עיוורון צבעים -חולים חווים ירידה בחדות הראייה, רגישות לאור )פוטו
scotomas),  מתקדם בקצב  )דמנציה( שיטיון . 40או   30, מובילים לעיוורון מוכר מחינה משפטית בסביבות גיל 20החל מגיל

 contiguous gene deletionהשמטת גנים סמוכים )עם תסמונת  בחולים  איטי מתפתח החל מהעשור הרביעי ואילך.
syndrome( )CGS קלה ועלולה להתבטא בליקוי שמיעה קל ודיסטוניה  (, עלולים להופיע זיהומים חוזרים. הפגיעה בנשאיות

הראשון במשפחה  מספר מקרים הפונה ב, Xה לכרומוזום הקשור רצסיביתתורשה מבנה  (. למרות focal dystoniaמקומית )
(proband הי ) ה אישה עם דיסטוניה. ית 

 

 אטיולוגיה 
)תסמונת   CGSאו על ידי   (Xq22-הממוקם ב) TIMM8Aבגן   מוטציהעל ידי ( נגרמת או MTS)  Tranebjaerg –תסמונת מור  

-ה כאשר . deafness-dystonia peptide 1 (DDP1) deficiency לליקוי מסוג  , ומובילהXq22 -השמטת גנים סמוכים( ב
CGS ( כוללת גן ברוטון טירוזין קינאזBTK של )בזיהומים חוזרים משניים   בטאת, המחלה מתאגמאגלובולינמיה

 X  (XLA.)זו הקשורה לכרומוזום  אגמאגלובולינמיהל

 

 טכניקות אבחון
וזיהומים נשנים כתוצאה מ ליקוי שמיעה  גן    elicit sequencing))  ריצוף להפיק  בגברים חולים אמורה     XLA-שילוב של  של 

TIMM8A.    לבצע ניתן  קיום אטרופיה מוחית  )לווידוא  לערוך  CGS-. במקרים של חשד לneuroimaging)דימות מוחי  ניתן   ;
 . XLAבדיקה לאיתור  
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 אבחנה מבדלת
תסמונת   את  כוללת  מבדלת  השמטת  MELASאבחנה  תסמונת   ;DNA  ( מצת  חעם    מיופתיהצפלונאבצורת  במיטוכונדריה 

תסמונת  methylmalonic aciduria)  מלונית -מתיל  ;))Arts  ;( ספינוצרברלית  הקשורה  spinocerebellar ataxiaאטקסיה   )
סוגים  Xלכרומוזום   מקלאוד ;  4-ו  3,  ע"ש  נוירואקנטוציטוזיס  (;  McLeod neuroacanthocytosis syndrome)  תסמונת 

( אשר  סוגים  Usherתסמונת  ) 2-ו  1(  וולפרם  תסמונת   ;Wolfram)חושית חירשות  שאינה  -;  רצסיבית  אוטוזומלית  עצבית 
 דריך.  י פר יתי(; וצורות אחרות של דיסטוניה או לעתים נדירות אטקס Pendredתסמונת פנדרד );  DFNBתסמונתית מסוג 

 

 לידתי -טרום אבחון
 לידתי לזוגות החיים עם המחלה או להורים לגבי הריונות עתידיים.   -ניתן להציע אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי
. יש להעניק ייעוץ גנטי למשפחות החיות  X( מועברת באופן רצסיבי הקשור בכרומוזום  MTS)   Tranebjaerg  –תסמונת מור  
המחלה.  ה  עם  את  הנושאים  לפרטים  גנטי  ייעוץ  להציע  של  הגורמת    מוטציהיש  סיכון  קיים  כי  אותם  ולעדכן    50%מחלה, 

   .   ממין זכר לצאצאים מוטציהלהעברת ה

 

 ניהול וטיפול
מתמקד בתסמינים ומתפתח עם הזמן. הצלחת השימוש במכשירי שמיעה שונה מחולה לחולה. עבור לקות    MTS-הטיפול ב

נית קלה,  שבלולישמיעה  ושתל  שמיעה  במכשיר  להשתמש  שימוש    ן  ייעשה  יותר  חמורה  שמיעה  לקות  של  שבמקרים  בעוד 
שמיעה    )במכשיר  חזותיים  בנוירופתיה    .(visual cluesורמזים  שמדובר  העובדה  מעצם  מאותגר  השמיעה  ליקוי  ניהול 

הפעילות  שיקום  בשילוב    GABAניהול דיסטוניה ואטקסיה כולל טיפול באגוניסטים מסוג    .(auditory neuropathyאודיטורית )
 sensoryטיפול בליקויים חושיים )עיוורים,  -אמצעי תמיכה אחרים כוללים טיפולים עבור חרשים  ופיזיותרפיה.  תפסיכומוטורי ה

deficitsורידי עשוי למנוע זיהומים ב-בחולים עם סיבוכים משניים, שימוש בנוגדן תוך  .( פרוגרסיביים, כגון שפת סימנים במגע-  
XLA.    יתרה מזאת, במקרים שלXLA בתקופת הבגרות, יש להקפיד על ביצוע אבחון נוירולוגי    חי.-, יש להימנע מחיסון בנגיף

 באופן סדיר )בדיקה לזיהוי שיטיון )דימנציה( ו/או ביטויים פסיכיאטריים(.
 

 זהפרוגנו
בעוד שההפרעה המתמשכת   היכולת לתקשר,  עיוורון משפיע באופן חמור על  אינה טובה. שילוב של חירשות עם  הפרוגוזה 
בשנות   ממוות  לנוע  ויכולה  לאדם  מאדם  מאוד  שונה  החיים  תוחלת  יציבה.  ופחות  פחות  ההופכת  להליכה  גורמת  בתנועה 

 עד שנות השישים שלהם.   העשרה )בעקבות דיסטוניה שהתקדמה במהירות( לאנשים החיים 

 

 :מומחהמבקר 

o  יליזבת' טראנבג'אפר( רגPr Lisbeth TRANEBJAERG) 

 

 

 

 

  [01-08-2019]  עדכון אחרון:

 [ 07-09-2020תאריך תרגום: ] 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 

 

 

 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php


      
 

 רופות יתומות ות למחלות נדירות  רשתה

 המכון למחלות נדירות   צוות תרגום הפורטל אורפנט לשפה העברית מבוצע ביוזמת 

 מרכז הרפואי שיבא תל השומרה

 
 

 

 www.orpha.net 3 - -בניתן למצוא  מידע נוסף על המחלה ועל שירותים נלווים 
 

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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