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 Mounier-Kuhn(Mounier-Kuhn syndrome) תסמונת 

 ORPHA3347 :'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

הפרעה נשימתית מולדת נדירה המאופיינת על ידי הרחבה ניכרת של קנה הנשימה והסמפונות 

רכי הנשימה דהפרוקסימליים המובילה לליקוי בפינוי ההפרשות מדרכי האוויר ולזיהומים נשנים ב

 התחתונות.    

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

 033 -אבחון, ששכיחותה אינה ידועה. כ-היא מחלה נדירה המתאפיינת בתת Mounier-Kuhnתסמונת 

 מקרים דווחו עד כה. המחלה שכיחה יותר בגברים.   

 

 תיאור קליני

ההפרעה עשויה להתבטא בגילאים שונים אך בדרך כלל מאובחנת בבוגרים צעירים עם זיהומים 

ים נשנים )כגון ברונכיטיס, דלקת ריאות(, וגירוי טרכאוברונכיאלי בדרגות חומרה שונות, ברונכופולמונרי

מץ( ושיעול דמי. הגורם לשיעול יבש כרוני או לשיעול יצרני עם ייצור כיח מוגלתי, קוצר נשימה )לעתים במא

( הם clubbingכמו כן, נצפתה צרידות מתקדמת. חרחורים ו/או צפצופים ברונכיאליים והתאלות אצבעות )

שכיחים. במקרים קלים, החולים הם אסימפטומטיים או מתייצגים עם שיעול כרוני בלבד ותפקוד ריאות 

חסימתיות כגון ברונכיאקטזיס או תקין. במקרים חמורים נדירים, החולים עלולים לסבול ממחלות ריאה 

 (, וחסימת זרימת האוויר אשר עלולה להוביל לאי ספיקה נשימתית כרונית.bullousבולוזית ) אמפיזמה

 

 אטיולוגיה

נגרמת בשל אטרופיה של הסיבים האלסטיים בקנה הנשימה ובסמפונות  Mounier-Kuhnתסמונת 

ובהמשך לרפיון, הרחבה וקריסה של קנה  הראשיים, אשר מובילה לדלדול שכבת השרירים החלקים

הנשימה והסמפונות. המנגנון האטיולוגי נותר בלתי ידוע. חומרים מגרים כגון עשן סיגריות וזיהום אוויר 

, Ehlers-Danlosעשויים לפעול כגורמי גירוי. המחלה קשורה לעתים למחלות רקמת חיבור כגון תסמונת 

( ועשויה להיות בעלת מקור גנטי; עם זאת, עד כה לא זוהתה cutis laxaהעור ) , רפיוןMarfanתסמונת 

 מוטציה גנטית.      

 

 טכניקות אבחון

מאובחנת כאשר הקטרים הקורונלי והסגיטלי של קנה הנשימה, הנמדדים בצילום  Mounier-Kuhnתסמונת 

מ"מ, בהתאמה בזכרים, וגדולים  52 -מ"מ ו 52 -( של החזה, גדולים מCTחזה או בטומוגרפיה ממוחשבת )

מ"מ, בהתאמה בנקבות. ברונכוסקופיה באמצעות סיב אופטי מדגימה הרחבת קנה  50 -מ"מ ו 51 -מ

הנשימה והסמפונות הפרוקסימליים, קריסה אקספירטורית בחולים עם טרכאומלציה, ונוכחות אפשרית של 

ביופסיות של דופן הסמפונות וקנה הנשימה מראות אובדן של סיבים אלסטיים,  סעיפים בדופן האחורית.
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אך בדרך כלל אינן הכרחיות. בדיקות תפקודי ריאות עשויות להיות תקינות או להדגים דרגות שונות של 

 חסימה בזרימת האוויר ונפח שאריתי מוגדל.        

 

 אבחנה מבדלת

מה התחתונות כגון ברונכיטיס ומחלת ריאות חסימתית כרונית, אבחנה מבדלת כוללת זיהומים בדרכי הנשי

 .   Williams-Campbell( ותסמונת ankylosing spondylitisדלקת שדרה מקשחת )

 

 ייעוץ גנטי

 המחלה היא ספורדית במרבית המקרים, אם כי תוארו מספר מקרים משפחתיים. 

 

 ניהול וטיפול

הטיפול הוא סימפטומטי. ניתן להציע פיזיותרפיה לחזה לשיפור הפינוי המוקוסיליארי, וניתנים תכשירים 

אנטיביוטיים לטיפול בזיהומים ריאתיים. חלק מהחולים עשויים להפיק תועלת מהנשמה בלתי פולשנית 

או בלחץ חיובי, אשר נדרשת גם בלילות במקרים חמורים. הודגם כי החדרת תומכן טרכאלי 

כירורגי, מפחית את נטיית דרכי האוויר  tracheobronchoplastyטרכאוברונכיאלי, עם או ללא הליך 

 לקריסה במספר מקרים נבחרים של טרכאומלציה. השתלת ריאות כפולה הייתה מוצלחת במקרה אחד.        

 

 פרוגנוזה

מים במערכת הנשימה, השפעתה של מחלה זו על תוחלת החיים לא הוערכה. הסיבוכים כוללים זיהו

טרכאומלציה, מחלות ריאה חסימתיות, חזה אוויר ובמקרים חריגים פיברוזיס ריאתי העלול להוביל לאי 

 ספיקה נשימתית כרונית.  

 

 מבקר מומחה:

o פרופ' וינסנט קוטין 

o ד"ר מוחמד נאסר 

 

 31-15-5312עדכון אחרון: 

 30-31-5355תאריך תרגום: 

 

 תקציר זה תורגם ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: 

 

 

 

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. 

 

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

https://www.orpha.net/

