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 ארתרופתיה מולטיצנטרי-נודולוזיס-ספקטרום אוסטאוליזיס

(Multicentric osteolysis-nodulosis-arthropathy 

spectrum) 

 371428: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי אוסתאוליזיס היקפי )בייחוד בעצמות הקרפוס -מחלה מערכתית או ראומטולוגית נדירה המאופיינת על

עוריים, דימורפיזם של הפנים, ומנעד רחב -והטרזוס(, ארוזיות של מפרקים בין הפלנגות, נודולים פיברוקולגנים תת

 ים.קשורמופעים של 

 

 אפידמיולוגיה

( אינם ידועים. פחות MONA) ארתרופתיה מולטיצנטרי-נודולוזיס-אוסטאוליזיסספקטרום השכיחות וההיארעות של 

 יה, אלג'יריה, מרוקו, ארה"ב וקוריאה.קורטמקרים דווחו ברחבי העולם. מקרים דווחו מסעודיה, איטליה,  50-מ

 

 תיאור קליני

ביטויים של המחלה כוללים שנים( ומהלך המחלה משתנה.  1-5הופעת התסמינים בדרך כלל מתחילה בגילאי הגן )

פלנגות ומפרקים בין -טרזוסאקרפוס/מטאאוסטאוליזיס היקפי מרובה שמתחיל במפרקי הקרפוס, טרזוס, מט

הפלנגות עם התפשטות כוללת בהמשך. ארוזיות המפרקים מובילות לכפות רגליים וידיים קטנות, ארתרופתיה 

קרפוסים אמפרקים. בחלק מהמטופלים דווח על מטהגורמת להפחתה בטווח התנועה, והתכווצות מתקדמת של ה

טרזוסים רחבים, אוסטאופורוזיס מפושט של החוליות, קומה נמוכה, פנים גסות או דימורפיזם של הפנים אומט

)מצח בולט והיפרטלוריזם(, היפרטרופיה של החניכיים, עכירויות קרנית, היפרפיגמנטציה, היפרטריכוזיס ונודולים 

קשורות אשר כוללות טרנספוזיציה של העורקים לגנים. דווח גם על חריגות לבביות עוריים פיברוקו-תת

עליות של הצניפי של אבי העורקים, ופגמים במחיצות -המסתם הדוי והמשמעותיים, צניחה של המסתם המיטרל

. נמצאה גם שונות בביטויים בתוך המשפחה. בשל מאפיינים קליניים חופפים והמעורבות של מוטציות בגן םחדריהו

2MMPארתרופתיה-וינצ'סטר ותסמונות נודולוזיס-, תסמונת טורג-( אוסטאוליזיסNAO ,שבמקור דווחו בנפרד ,)

 בנומנקלטורות אחרות(.)כאשר עדיין נעשה שימוש  MONAנחשבות כיום כמשתייכות לספקטרום הקליני של 

 

 אטיולוגיה

. MMP14 (14q11-q12)או גן  MMP2 (16q13-q21)ידי מוטציות בגן -נגרמות על MONAהפרעות ספקטרום 

 הפתוגנזה של ההפרעה אינה ברורה עדיין.

 

 טכניקות אבחון

 מולקולרית.האבחון מבוסס על מופעים קליניים של המחלה, וניתן לאשש אותו באמצעות בדיקות גנטיקה 

 

 אבחנה מבדלת

 טרזלי מולטיצנטרי.-האבחנה המבדלת העיקרית היא דלקת פרקים אידיופתית של הילדות ואוסטאוליזיס קרפו

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN
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 ייעוץ גנטי

מועברות בתבנית הורשה אוטוזומלית רצסיבית. מקרים רבים מדווחים בילדים  MONAהפרעות ספקטרום 

מאיחודים בין קרובים. יש להציע ייעוץ גנטי לאנשים עם המוטציה הגורמת למחלה וליידע אותם בדבר סיכון של 

 להעברת המוטציה לצאצאים. 25%

 

 ניהול וטיפול

בעיקר סימפטומטי. חלק מהמטופלים מגיבים בהתחלה הניהול הוא . MONAלא קיים טיפול ספציפי לספקטרום 

 (.NSAIDלתרופות משככות כאבים שאינן סטרואידיות )

 

 פרוגנוזה

ההרס הפרוגרסיבי של מפרקים מוביל לנכות משמעותית. מטופלים רבים מרותקים לכסא גלגלים. אולם, לא נראה 

 .ניכרשתוחלת החיים מושפעת באופן 

 

 :מומחהמבקר 

o קלד"ר אנדראס זנ 

 

  11/2019 עדכון אחרון:

 15/08/2021תאריך 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. 

 

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