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  7מסוג  יסוקופוליסכרידוזמ 

(Mucopolysaccharidosis type 7) 

 ORPHAcode584: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

מה   חיבור,  גליקוזאמינוגליקנים ברקמת  ידי הצטברות של  על  נדירה המאופיינת  גנטית  ליזוזומלית  אגירה  מחלת 

רב למעורבות  ביותר  -שגורם  העקביים  המאפיינים  לחמורה.  קלה  בין  הנעה  חומרה  בדרגת  מתקדמת  מערכתית 

] כוללים   מרובה  דיסוסטוזיס  )במיוחד  והשלד  השרירים  של  בתנועת  dysostosis multiplexמעורבות  מגבלה   ,]

המפרקים, חריגות בבית החזה וקומה נמוכה(, אוצר מילים מוגבל, מוגבלות אינטלקטואלית, מראה כללי גס, צוואר  

 סתמי הלב.  מ)בעיקר ירידה בתפקוד הריאות(, ערפול בקרנית ומחלת  של איברי הנשימהקצר, מעורבות 

 

 אפידמיולוגיה 

כי   בין  השכיחות בלידה  מדווח  . אולם, תיתכן הערכת חסר של שכיחות המחלה  5,000,000  –  1/345,000נעה 

 מאחר שהמצג השכיח ביותר הוא הצורה שלפני הלידה, שנותרת באבחון חסר.  

 

 תיאור קליני 

דים עם  אימוני, וצורות חמורות אצל יילו -עם הידרופס עוברי לא הסימנים מאוד משתנים: ישנן צורות שלפני הלידה  

דיסוסטוזיס קלובה,  רגל  כף  והטחול,  הכבד  של  הגדלה  בקעים,  חמור    דיסמורפיזם,  באופן  נמוך  שרירים  ומתח 

הצד השני של  ן  ק אצל מטופלים ששורדים. מו ומעורבות נוירולוגית שבסופו של דבר מובילה לליקוי אינטלקטואלי עמ

של   מצג  לאחר  בבגרות  או  ההתבגרות  גיל  במהלך  שמתגלים  מאוד  קלים  מקרים  ישנם  בית  הספקטרום,  גבנון 

 החזה.  

 

 אטיולוגיה 

(, דבר המוביל  beta-D-glucuronidaseגלוקורונידאז )-די -לחוסר בבטא   מות ( גורq11.217)  GUSBמוטציות בגן  

)דרמ גליקוזאמינוגליקנים  מספר  של  )להצטברות  סולפאט  ) DSטאן  סולפאט  הפארן   ,)HS  סולפאט וכונדרויטין   )

(CS  .בליזוזומים ) 

 

 טכניקות אבחון

מרובה ואיתור רמות מוגברות של הפרשת גליקוזאמינוגליקן בשתן    נתמך על ידי עדות ברנטגן לדיסוסטוזיסהאבחון  

(CS    בלבד אוCS+HS+DS  על אף שסימן זה ,)  עלול שלא להופיע בצורות של מבוגרים. האבחון מאושר על ידי

חוסר   לכך    גלוקורונידאז-די -בבטא הצגת  גורמים  מדומה  חוסר  אללי  בתרבית.  בפיברובלסטים  או  בלויקוציטים 

 לידתי.  -שקשה יותר לזהות את הצורות הקלות ולקושי באבחון הטרום
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 אבחנה מבדלת

של   אחרים  סוגים  כוללת  המבדלת  הפעילות  MPS)   מוקופוליסכרידוזיס האבחנה  קביעת  ואוליגוסכרידוזיס.   )

המוטציות   שתי  כאשר  החמורות.  הצורות  עם  הטרוזיגוטיים  אנשים  לאיתור  מאפשרת  בלויקוציטים  האנזימטית 

 במטופל הראשון, ניתן לאתר בני משפחה הטרוזיגוטיים באופן מדויק.  מזוהות 

 

 לידתי -טרוםון אבח

רחמי או  -ועשוי למנוע הישנות של הריונות המובילים למוות תוך   רחמי -תוך בצורות שיש להן מצג  האבחון אפשרי  

לידתי )באמצעות ניתוח מולקולרי או מדידת פעילות האנזימים  -סיום מאוחר של ההיריון. ניתן להציע אבחון טרום 

יפי  . יש ליידע את ההורים על הזמינות של טיפול אנזימטי תחל חולהלהורים עם ילד   בטרופובלסטים או אמניוציטים(

(ERT  .) 

 

 ייעוץ גנטי

 ההעברה היא אוטוזומלית רצסיבית.  

 

 ניהול וטיפול

ERT  בטא עבור  -עם  ובארה"ב  באירופה  לשימוש  אושר  רקומביננטי  אנושי  והראה  7מסוג    MPSגלוקורונידאז   ,

תחומי מאפשר  -ובטיפול בהגדלת הכבד והטחול בניסויים קליניים. עדיין, ניהול רבשיפור בהליכה, בתפקודי הריאות  

טיפול סימפטומטי מותאם, החיוני לשיפור איכות החיים של המטופלים. בצורות המתפרצות מאוחר, הטיפול הוא  

 בעיקר אורתופדי. השתלת מח עצם הייתה מוצלחת בשלושה מתוך חמישה מטופלים.  

 

 פרוגנוזה

לתוך הפרוגנו למוות  מובילות  לרוב  הלידה,  לפני  המופיעות  הצורות  עבור  גרועה  לרוב  היא  הצורות  -זה  רחמי. 

, בעוד שהצורות הקלות יותר בעלות הישרדות  המופיעות ביילודים ובילדות לרוב בעלת תוחלת חיים מוגבלת מאוד

 .  ERTים עדיין במטופלים שקיבלו זמין כעת, נתוני תוצאות לטווח ארוך אינם זמינ ERT-ש  אף על פי ארוכה יותר.  

 

 :מומחהמבקר 

 ד"ר ויליאם סליי  

 

  [01-05-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 3-12-2020תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 

 

 

 

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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