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 ווילי-תסמונת פראדר

(Prader-Willi syndrome) 
 

  ORPHAcode739: 'אורפה'ב אסמכתא

 הגדרת המחלה
ההיפותלמוס ובלוטת בתפקוד לקוי של ( נדירה, המתאפיינת neurodevelopmentalהתפתחותית )-תסמונת תורשתית, נוירו

ובעקבותיהם תקופת עליה במשקל עם היפרפגיה  אצל יילודים וחוסרים תזונתייםעם היפוטוניה חמורה  המוח-תרתיו
(hyperphagiaוסיכון להשמנת יתר חמורה בתקופת הילדות והבגרות, ליקויי למידה, חוסרים במיומנויות חברתיות ובעי ) ות

  התנהגות או בעיות פסיכיאטריות חמורות.    

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

 בכל העולם 1/30,000-1/15,000 -שכיחות המחלה בעת הלידה מוערכת ב

 

 תיאור קליני
למרות הממשיכות כל החיים, למיומנויות דיבור ומיומנויות חברתיות ירודות,  נמצאה קשורהההיפוטוניה החמורה בעת הלידה 

לעתים קרובות ניתן להבחין בתווי פנים אופייניים )מצח צר, עיניים  .במהלך הזמן הופכות פחות בולטות מבחינה קליניתשהן 
לאחר שלב ראשוני זה, שבעקבותיו  שקדיות, שפה עליונה צרה ופה נוטה כלפי מטה(, כמו גם כפות ידיים ורגליים קטנות מאוד.

י בהרגלי אכילה, מופיעים הסימנים הבולטים ביותר: היפרפרגיה והיעדר תחושת מגיע שלב של עליה מופרזת במשקל ללא שינו
ללא שמירה קפדנית על הנגישות למזון,  גיל שלוש.מכבר  ,מחלהב הלוקיםלעתים להשמנת יתר חמורה בילדים  ותשובע מוביל

, כוללים נמיכות קומה עקב הלמחל המצב עלול להידרדר במהירות. מאפיינים אנדוקריניים חריגים אחרים שנמצאו קשורים
פעילות בלוטת המין הנובעת ממקורות -(, התפתחות מינית לא מלאה בגיל ההתבגרות עקב תתGHחוסרים בהורמון הגדילה )

פעילות בלוטת התריס, הופעה מוקדמת של שיער ערווה, ולעתים נדירות, מחסור -מעורבים )מרכזי והיקפי(, תת
במרבית החולים מדובר ברמה קלה/בינונית.  , אךבמידת הליקוי התפקודי הקוגניטיביקיימים הבדלים נרחבים בקורטיקוטרופין. 

המחלה נמצאה קשורה לליקויי למידה, והתפתחות לקויה של דיבור ושפה המחמירה עוד יותר עקב בעיות פסיכולוגיות 
ווית שנמצאה קשורה למחלה עשויה לכלול סוכרת, כישורים חברתיים לקויים ושליטה ברגשות. תחלואה נל והתנהגותיות,

מחולי  10% -מופיע גם ב (PWSתסמונת פראדר ווילי )הפנוטיפ של בעיות נשימה בשינה, בעיות במערכת העיכול וזיהומים. 
                       שביר. Xתסמונת 

                

 אטיולוגיה
 שמקורו באב, 15q11-q13 חסרהמחלה הינה הטרוגנית מבחינה קלינית וגנטית. לעתים קרובות היא נגרמת או על ידי 

  מומי הטבעה גנטית באותו אזור.   ( או לעתים רחוקות ביותרmaternal disomy) אימהית הורית-חד דיסומיה

 

 טכניקות אבחון
חמורה ביילודים, והאבחון ניתן לאישור באמצעות בדיקות גנטיות הצריכות  צריך להתעורר עם הדגמת היפוטוניה PWS-חשד ל

 הורית.-ובדיקות לאיתור דיסומיה חד in situ (FISH)(, הכלאה פלאורוסנטית של methylationלכלול ניתוח מתילציה )

 

 אבחנה מבדלת
-גורמי היפוטוניה אחרים. אם הפנוטיפ של היילוד מעלה חשד ל שלילתבעת הלידה, יש לעשות שימוש בבדיקות גנטיות ל

PWS דמויי  והנתונים הגנטיים שליליים, יש לחפש גנים( דמויי תסמונת פראדר וויליPWS בחולים מבוגרים יותר האבחנה .)
(, Bardet-Biedl syndromeהמבדלת מתייחסת להשמנת יתר הקשורה לתסמונות אחרות כגון תסמונת בארדט בידל )

 .PWS-( ובייחוד דמוייAlströmתסמונת אלסטרום )

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=65&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=central-core&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&disease%28s%29/group%20of%20diseases=Central-core-disease&title=Central-core-disease&search=Dis
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 אבחון טרום לידתי
חשד למחלה יכול לעלות בטרימסטר האחרון עם גילוי ריבוי מי שפיר, ירידה בתנועות העובר ומיקומים לא תקינים של כפות 

לה עוברית. בדיקות גנטיות יכולות לאשר אבחון, אך יש לשים לב לכך שהכלאה גנומית יהידיים והרגליים עם או בלי הגבלת גד
 .      PWSהשוואתית אין די בה לשלילת 

 

 ייעוץ גנטי
כאשר  50%העברה דומיננטית עלולה להתרחש עם סיכון של מרבית המקרים הינם ספורדיים; עם זאת, במקרים נדירים, 

 האב נושא מום הטבעה גנטית.

 

 ול וטיפולניה
תחומי במחלה בשלב מוקדם ביותר, תוך מתן תשומת לב מיוחדת למשפחות עם קשיים פסיכוסוציאליים.  -יש ליישם טיפול רב

(. GHהטיפול מבוצע באמצעות הקפדה יתרה על הגישה למזון ותוכנית אימון גופני, וכן טיפול בהורמון גדילה )בעיקרון, 
דורשת סקירה והערכה סיסטמתית. כיום, אין תרופות מאושרות שנועדו באופן תחלואה נלווית שנמצאה קשורה למחלה 

ספציפי לשיפור בעיות ההתנהגות או מידת האוטונומיה המושגת על ידי החולה. ניסויים קליניים מבוצעים כעת במספר תרופות 
 המתמקדות בהיפרפגיה והתנהגות.

 

 פרוגנוזה
תחומי מוקדם וטיפול בהורמון גדילה -לואה ותמותה. אבחון מוקדם, טיפול רבהשמנת יתר היא גורם עיקרי בעל השפעה על תח

(HG שיפרו מאוד את איכות החיים של ילדים )הדגים בייחוד יכולת לייצב את מדד המחלה. טיפול בהורמון גדילה  החיים עם
, לשפר התפתחות קוגניטיבית. מסת הגוף, לשפר צמיחה לינארית וגובה במבוגרים, וכמו כן, בילדים שטופלו לפני גיל שנה

נמוך יותר ופחות  BMIמתבגרים מפיקים תועלת מהמשך הטיפול בהורמון גדילה. למבוגרים שקיבלו הורמון גדילה כילדים יש 
     תחלואה. חולים יכולים להגיע לאוטונומיה, אם כי לא מלאה.     

 

 :מומחהמבקר 

o טאובר מיית'ה (Maithé TAUBER) 

o אגוונ( ל דייןGwenaëlle DIENE) 

 

 

 [00:00:00.0 2019-09-01 ]תאריך עדכון אחרון:

 [25.02.2020תאריך 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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