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 רככת עצמות אונקוגנית 

(Oncogenic osteomalacia) 

 ORPHAcode352540: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

גידול  תסמונת   בשל  בעצמות  במינרלים  והפחתה  כלייתי  זרחן  דלדול  ידי  על  המאופיינת  נדירה  פאראנאופלסטית 

מזנכימלי הגורם לרמות גבוהות של זרחן בשתן של הווריאנט המעורב של רקמת חיבור. היא גורמת לרככת עצמות  

 אצל מבוגרים עם כאב בעצמות ושברים פתולוגיים ולרככת אצל ילדים.  

 

 אפידמיולוגיה 

  400-השכיחות של המחלה אינה ידועה. מאז שנעשה לראשונה הקשר בין ספיגה חוזרת של זרחן לבין הגידול, כ

 מקרים של רככת עצמות אונקוגנית דווחו בספרות.  

 

 תיאור קליני 

שנים, על אף שדווח על מספר מקרים אצל ילדים.    45התפרצות המחלה לרוב מתרחשת בבגרות, בגיל ממוצע של  

המאפיינים הטיפוסיים בעיקר קשורים לרמות נמוכות של זרחן בדם באופן כרוני הנגרמות על ידי רמות גבוהות של  

מתרחשים   ושפירים,  קטנים  לרוב  למחלה  הגורמים  הגידולים  בשתן.  גורמים  זרחן  ולא  רכה  רקמה  של  בעצם 

לתסמינים מקומיים. המטופלים לרוב מציגים תסמיני אירוע מבודד של רמות נמוכות של זרחן בדם. משמעות הדבר  

היא כי האבחון לרוב נעשה מאוחר, וגם כאשר נעשה, הגידולים לרוב אינן מאותרים. בדרך כלל, הרמות של סידן  

(. רככת עצמות גורמת  25OH vitamin D)  Dהידרוקסיויטמין    25גם הריכוז של  כך  ווהורמון פאראתירואיד תקינות,  

להוביל לשברים פתולוגיים של רככת אצל מטופלים צעירים   ויכולה  אצלם האפיפיזות לא בשלו.  שלכאב בעצמות 

 רמות נמוכות של זרחן בדם באופן חמור יכולות לגרום לחולשה בשרירים.  

 

 אטיולוגיה 

הוא  תסמונת   הפוספאטונין  קלאסי,  באופן  למחלה.  הגורם  הגידול  ידי  על  פוספאטונין  הפרשת  ידי  על  נגרמת  זו 

FGF-23תאי במשתית  -, נראה כי לפוספאטונינים אחרים )פוספוגליקופרוטאין חוץ–  MEPE  ת חלבון מסוג  שוהפר

frizzled  (4  -  sFRP4יש אותה השפעה ביוכימית, ו )ל מטופלים עם גידולים אלה.  על ידי בדיקה ש למעשה    התגלו

FGF-23  ויסות של הנשא העיקרי לספיגה החוזרת של זרחן בכליות,  -גורם לדלדול של זרחן דרך השתן על ידי תת

עשוי    FGF-23(, הנמצא בצינורית הפרוקסימלית. ביטוי יתר של  NaPi2a)  2זרחן מסוג  -הנשא המשותף של נתרן 

 דיכוי התמיינות אוסטאובלסטים.    גם להשפיע על המינרליזציה בעצמות על ידי

 

 טכניקות אבחון

דלדול של זרחן דרך השתן בהיעדר תסמונת פנקוני  ,  בדם  זרחן  של   נמוכות  רמות  של  מבודד   הממצא של אירוע

בדם, צריך לזרז חיפוש של הגידול הגורם למחלה. מאחר   זרחן   של  נמוכות   כלייתית וללא רככת תורשתית עם רמות 

לזיהוי   סריקה  באמצעות  להתגלות  יכולים  הם  לסומטוסטטין,  קולטנים  מבטאים  לרוב  אלה  מזנכימליים  שגידולים 
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( הגוף  בכל  להתבצע  צריכות  ההדמיות  כל  בכפות  מ סומטוסטטין/אוקטראוטיד.  לאצבעות  עד  הראש  קודקוד 

 הרגליים(. 

 

 מבדלתאבחנה 

  בדם )רככת עם רמות  זרחן  של   גבוהות  עשויה לכלול צורות אחרות של רככת עצמות עם רמות מבדלת  ה האבחנה

רצסיבית(, כמו גם תסמונת פנקוני כלייתית  , אוטוזמלית דומיננטית או  Xבדם בזיקה לכרומוזום    זרחן   של  נמוכות

 ראשונית או נרכשת.  

 

 ניהול וטיפול

או לכרות את הגידול, הטיפול הרפואי    טיפול ה ניתן למצוא  לא  כירורגית של הגידול. אם  המוגדר הוא עם כריתה 

[(. טיפול בהקרנות עשוי להועיל אם הגידול  alfacalcidolפעיל )למשל, אלפקלסידול ]   Dכולל תוסף של זרחן וויטמין  

נמצא מבטיח בטיפול ברככת    FGF23ש נגד  שבטי חד -אינו ניתן לכריתה מסיבות אנטומיות. נוגדן חד מאותר, אך  

ולכן, עשוי להיות יעיל לטיפול ברככת אונקוגנית המתווכת על    Xבדם בזיקה לכרומוזום    זרחן   של  נמוכות  עם רמות

 ; אולם, יש להוכיח זאת.  FGF-23ידי 

 

 פרוגנוזה

התאוששות מצוינת לאחר כריתה מלאה של הגידול עם ריפוי מוחלט של התסמינים והחריגות הביוכימיות. ניטור  

 לטווח ארוך נדרש מאחר שדווח על הישנות מקומית וגרורות, גם אם לעתים נדירות.  

 

 :מומחהמבקר 

   ERKNet| ד"ר לאורה ססקה  

   ERN ERKNET| ]לא ידוע[ 

   ERKNet| ד"ר סטפן וולש 

   ERKNet| הויס  ינד"ר תום ני

 

  [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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