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תסמונת -לויקודיסטרופיה דיסמיאליניזציה מרכזית-מיאליניזציה פריפריאלית-נוירופתיית דה

 Peripheral demyelinating neuropathy-central) מחלת הירשפרונג-ורדנבורג

dysmyelinating leukodystrophy-Waardenburg syndrome-Hirschsprung disease) 

 163746: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

מחלת -תסמונת ורדנבורג-לויקודיסטרופיה דיסמיאליניזציה מרכזית-מיאליניזציה פריפריאלית-נוירופתיית דה

( WSSשאה )-ידי צירוף מאפיינים מתסמונת ורדנבורג-( היא מחלה מערכתית המאופיינת עלPCWHג )הירשפרונ

 עם מאפיינים נוירולוגיים ברמות חומרה משתנות.

 

 אפידמיולוגיה

 מקרים. 50-השכיחות אינה ידועה. עד כה, דווחו בספרות ברחבי העולם פחות מ

 

 תיאור קליני

PCWH  מתרחשת בדרך כלל בתקופת היילוד או במהלך הינקות, וכוללת מאפיינים שלWSS  אובדן שמיעה(

נוירולוגי, הטרוכרומיה של הקשתית, היפופיגמנטציה של העור הקשורה למחלת הירשפרונג( ומאפיינים -חושי

וס, ספסטיות מתקדמת, ברמות חומרה משתנות, ניסטגמ תאינטלקטואלי נכותנוירולוגיים )היפוטוניה של היילוד, 

, (PCWללא מחלת הירשפרונג מכונה לפעמים  PCWHאטקסיה ואפילפסיה(. לסימנים הללו אין חדירות מלאה )

נוירולוגיים. חוסר הפיגמנטציה עשויה שלא להיות ברורה, וקיים מנעד רחב של דרגות חומרה למאפיינים -הדה

( והיפוהידרוזיס, ברדיקרדיה והפרעות alacrimaצור דמעות )(, חסר ייasialiaתפקוד אוטונומי )חסר בייצור רוק )

(, MRIעשוי להופיע. ניתן לראות עיכוב במיאליניזציה של החומר הלבן באמצעות דימות תהודה מגנטית )גם קצב( 

מעגליות -בדרך כלל מראה פגמים בתעלות החצי MRIועשוי גם להיות אחראי לנוירופתיה ברמה הפריפריאלית. 

 וחוסר התפתחות של פקעות ההרחה. תסמונת קלמן עשויה גם להיות מעורבת.

 

 אטיולוגיה

(. 10SOX, המקודד לגורם שעתוק 22q13.1) 10SOXמרבית המקרים נגרמים ממוטציות המערבות את הגן 

)דעיכה של  NMD-האחרון מעודדות בריחה מבתדירות הגבוהה ביותר מוטציות חיתוך של האקסון המקודד 

mRNA  מתווכתnon-sense ,)שתוארו גם מספר מחיקות גנים ומוטציות מיסנס. אף על פי 

 

 טכניקות אבחון

 האבחון נחשד על סמך זיהוי של התמונה הקלינית ומומלץ לאשר באמצעות ניתוח גנטיקה מולקולרית.

 

 אבחנה מבדלת

מרכזיות או פריפריאליות/דיסמיאליניזציות אחרות, והאבחון עשוי להיות קשה בהיעדר  המחלה חופפת לנוירופתיות

 פיגמנטציה האופיינית לתסמונת ורדנבורג.-הדה

 

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

של העובר אם מזוהה מוטציה הגורמת למחלה  DNAלידה באמצעות ניתוח מוטציות -קיימת אפשרות לאבחון טרום

בתאי שורת  המוזאיק)אירוע נדיר( או בשל סיכון למצב של  עם התסמונתהורה  המשפחה )במקרה של בניבקרב 

 הנבט(.

 

 ייעוץ גנטי

 50%בעלי סיכוי של  עם התסמונתהיא אוטוזומלית דומיננטית )הורים של אדם  PCWHצורת ההורשה של 

להעביר את המוטציה הגורמת למחלה לצאצאים(. מרבית המקרים הם ספורדיים אך דווח על מספר מטופלים עם 

בתאי שורת הנבט אצל אחד מההורים. יש להציע ייעוץ גנטי  המוזאיקוקשר למצב של  עם התסמונתאח/אחות 

הגנטית הזו, הסיכון להישנות והזמינות לאבחון על מנת לספק מידע נוסף אודות המחלה  עם התסמונתלמשפחות 

 לידתי.-טרום

 

 ניהול וטיפול

סגול, הימנעות מכוויות שמש, -ה)הגנה מפני חשיפה לאור אולטר WS, וכולל ניהול של הניהול הוא תסמיני בלבד

 ניהול אובדן שמיעה(, ניהול מחלת הירשפרונג )טיפול כירורגי( וביטויים נוירולוגיים.

 

 פרוגנוזה

ומהלך המחלה עשויים להיות חמורים עם הופעת חירשות, נכות אינטלקטואלית ולפעמים קשיים הפרוגנוזה 

טווח בחיים הבוגרים -במקרים נדירים, המחלה גורמת למוות זמן קצר לאחר הלידה. התפתחות ארוכת .מוטוריים

 אינה מבוססת היטב.

 

 :מומחהמבקר 

o ד"ר ורוניק פינגול 

 

  [01/03/2018 ]תאריך עדכון אחרון:

 [15/07/2021תאריך 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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