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  מוליברי נניזם

(Mulibrey nanism) 

 ORPHA2576: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

 פגם התפתחותי נדיר במהלך ההתפתחות העוברית המאופיין על ידי עיכוב בגדילה וביטויים באיברים רבים. 

 

 אפידמיולוגיה

מקרים. רוב המקרים שתוארו הם מפינלנד, שם  150-המדויקת אינה ידועה. ברחבי העולם, דווח על כהשכיחות 

 . 1/37,000דווח על שכיחות בלידה של 

 

 תיאור קליני

לפני ואחרי ( מתבטאת לאחר הלידה ובמהלך הינקות. היא מאופיינת על ידי מגבלת גדילה MULמוליברי ) יזםננ

ומאפיינים טיפוסיים של הגולגולת ושל הפנים )ראש ארוך וצר, פנים בצורת  ותהלידה, ראש גדול יחסית, גפיים דק

שיי אכילה נפוצים בקרב פעוטות. התפתחות פסיכומוטורית לרוב תקינה. קמשולש, מצח רחב וגשר אף נמוך(. 

. מאפיינים טיפוסיים כוללים גם נקודות צהבהבות באזור ההיקפי בדרכי הנשימהילדים מועדים לחוות בעיות 

. ממצאים רדיולוגיים כוללים עצמות ארוכות naevi flammeiהאמצעי של הרשתית, קול גבוה וצורם ונגעי עור מסוג 

וכלוב צלעות קטן.  Jסלה טורסיקה בצורת צרה ודיספלזיה סיבית, ולרית וצנומות עם קורטקס עבה, תעלה מד

מחלה רסטריקטיבית סביב שריר לב היא הרכיב החמור ביותר של ההפרעה. כבד מוגבל וכבד שומני הינם שכיחים. 

אינסולין מהמבוגרים מציגים רמות גבוהות באופן חריג של  90%מעל עמידות לאינסולין היא ממצא מטבולי חשוב. 

אצל מחצית מהמטופלים. אותרו גידולים במספר איברים פנימיים. הגידול הממאיר  2הגורמות לסוכרת מסוג  בצום

( fibrothecomasהשכיח ביותר הוא גידול ע"ש וילמס. נשים נמצאות בסיכון גבוה להתפתחות של פיברוטקומה )

 ם עקרות, הם מאפיינים קליניים מרכזיים. של השחלות. היפוגונדיזם ראשוני, אצל גברים ונשים, כמו ג

 

 אטיולוגיה

MUL  נגרמת על ידי מוטציות בגןTRIM37 (q2217 המקודד לחלבון הפרוקסיזומלי )TRIM37  עם תפקוד לא

אבחון המאושר מבחינה מולקולרית.  ים לא פינים הם בעלימטופל 30-מטופלים פינים ו 110-כ, םידוע. ברחבי העול

היא הטרוזיגוטית  מהם 10%-פחות מאצל  מייסד עיקרית אחת נצפית אצל כל המטופלים כאשרבפינלנד, מוטציית 

מוטציות פרטיות מצויות במקרים אצל אנשים שהם לא פינים. עד כה, ידוע על מורכבת בשילוב עם מוטציה אחרת. 

 מוטציות שונות הקשורות למחלה.  30-כ

 

 טכניקות אבחון

כלים אבחוניים מסתמך על הסימנים הקליניים. נקבעו סימנים מרכזיים ומינוריים לצורך אבחון קליני. אבחון ה

זמינה  TRIM37מולקולריים מאשרים את האבחון. בדיקה מולקולרית של שתי המוטציות השכיחות ביותר של גן 

 TRIM37ים שהם לא פינים. הגן הינו נחוץ במיוחד עבור מטופל TRIM37בפינלנד. יחד עם זאת, ריצוף של כל הגן 

 (. NGS) הדור הבאריצוף מבוססי ממוקדים פאנלים בולרוב מכוסה היטב על ידי ריצוף אקסום 

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

תסמונת , כלומר הפרעות גדילה דיסמורפיות עם התפרצות לפני הלידה, כשל בגדילהכוללת מבדלת הה אבחנה

 . 3Mראסל ותסמונת -סילבר

 

 לידתי-טרוםאבחון 

 שהמחלה קיימת בקרבן.בדיקה גנטית מולקולרית לפני הלידה אפשרית, אך הגיונית רק במשפחות שידוע 

 

 ייעוץ גנטי

MUL לזוגות חולים.  היא הפרעה אוטוזומלית רצסיבית. יש להציע ייעוץ גנטי 

 

 ניהול וטיפול

זיהוי וטיפול מוקדמים של בעיות בהאכלה, בנשימה ובלב הינם חשובים ביותר. מעקב קרדיווסקולרי שגרתי הוא 

והבגרות המינית. אולטרסאונד של הבטן הוא אינדיקציה טובה, מאחר שישנו סיכון מרכזי, כמו גם הערכת הגדילה 

גיל ההתבגרות, יש לנטר את המטבוליזם של החל מ מוגבר לגידולים, כלומר גידול ע"ש וילמס וחריגות באיברים.

 קולוגי שגרתי. ינגלוקוז ונשים זקוקות למעקב ג

 

 פרוגנוזה

חומרת מחלת הלב היא הגורם הפרוגנוסטי העיקרי. ההישרדות הממוצעת היא בבירור מקוצרת, אך לא ניתן לשלול 

 משך חיים תקין. 

 

 :מומחהמבקר 

 נימאן-מריטה ליפסאנןד"ר 

 

  [01-01-2019 ]תאריך עדכון אחרון:

 2-5-2021תאריך 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. 

 

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