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 (Primary ciliary dyskinesia) דיסקינזיה סיליארית ראשונית

 244: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי מחלה כרונית של דרכי -המאופיינת על ,הפרעה נדירה, הטרוגנית מבחינה גנטית, בעיקר של דרכי הנשימה

או  situs inversus totalis) באיבריםהנשימה העליונות והתחתונות. אצל כחצי מהמטופלים קיים פגם לטרליות 

situs ambiguous.)הטרוטקסי/ 

 

 אפידמיולוגיה

חיות, אך ככל לידות  1/15,000-1/30,000-( הוערכה בכPCDההיארעות של דיסקינזיה סיליארית ראשונית )

 הנראה זו הערכה נמוכה. קיים קושי בקביעת השכיחות.

 

 תיאור קליני

בלידה או במהלך החודשים הראשונים לחיים. אולם, בשל  PCDהמטופלים המושפעים מפתחים סימנים של 

מראים ריון באורך מלא ימרבית היילודים לאחר האינם מאובחנים עד הבגרות.  PCDהקשיים באבחון, חלק ממקרי 

מצוקה נשימתית עם טכיפניאה )תסמונת מצוקה נשימתית חריפה ביילוד( ובדרך כלל זקוקים לטיפול בחמצן במשך 

מספר ימים, וחלקם אף למספר שבועות. הממצאים הרגילים בתינוקות וילדים הם ריניטיס יומיומי, ושיעול רטוב 

הומים חיידקיים נשנים או כרוניים של דרכי הנשימה יומיומי לאורך כל השנה המתעורר זמן קצר אחרי הלידה, עם זי

התחתונות. אוטיטיס מדיה )דלקת אוזן תיכונה( כרונית היא בגדר נפוצה, לפעמים עם אובדן שמיעה זמני או קבוע 

-ופגם בהתפתחות הדיבור. במרבית המטופלים ישנם זיהומי סינוסים נשנים. ברונכיאקטזיס מתפתח באופן תלוי

-10%( ועקמת דווחו לעיתים נדירות )Pectus excavatumט אוניברסלי במבוגרים. בית חזה קעור )גיל, והינו כמע

הם עקרים, בשל חוסר התנועה של הספרמטוזואה,  PCD(, בנוסף להתאלות אצבעות. כמעט כל הגברים עם 5%

שבחלק קיימת תנועת תאי זרע תקינה. פוריות מופחתת או היסטוריה של הריונות אקטופיים דווחו בנשים אף על פי 

-50%-, היפוך מראה של כל האיברים הפנימיים )ויסרליים(, נראה בSitus inversus totalisמושפעות מהמחלה. 

מה בתבניות ימין ושמאל של חוסר התא(. הטרוטקסי )Kartagenerמהמטופלים ומוכר בתור סוג קרטגנר ) 40%

קבוצה עם מחלת לב מבנית מולדת. -, מתוכם קיימת תת12%מבנים שהינם בדרך כלל אסימטריים( נמצא בלפחות 

  וריניטיס פיגמנטוזה או חסר אינטלקטואלי. X-קשור ל PCDדווח על קשר נדיר מאוד בין 

 

 אטיולוגיה

קשורות לפגמים במנגנוני ההגנה של הריאות בשל מבנה ופעילות לא תקינים של הסיליות,  PCD-מחלות ריאה ב

גנים שונים ברחבי הגנום נמצאו כגורמי מחלה. חלק מאלו כוללים את  46-מוטציות בכסיליארי פגום. -עם פינוי מוקו

DNAH5, CCDC39, DNAI1, CCDC40, DNAH11, ZMYND10, CCDC103 ו-ARMC4 . שליש מתוך

 המטופלים המוכרים כיום אינם נושאים מוטציות בגנים הללו.

 

 טכניקות אבחון

וריאנטים  ותסימנים קליניים אופייניים. השיטות כוללות בדיקות גנטיקה מולקולרית הבודקהאבחון מתבסס על 

אללית( -, או תכונה אוטוזומלית דומיננטית מונוX-אלליים )או המיזיגוטים בזכרים עבור גנים קשורים ל-פתוגניים בי
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מבניים ספציפיים -הוי פגמים עליבאחד מהגנים הגורמים למחלה, בנוסף לבדיקה במיקרוסקופ אלקטרונים חודר לז

חמצני מהאף בדרכי הנשימה -של הסיליה בדגימות ביופסיה. בדיקות תומכות אחרות כוללות מדידה של חנקן חד

, אחרי שלילת קשר לציסטיק PCD-שנים ומעלה( שנוטה להיות ברמה נמוכה ב 5בני העליונות )במטופלים 

-מיקרוסקופיה במהירות גבוהה להערכת צורת הגל ותדירות התנועה של הסיליה, צביעה אימונו-פיברוזיס, וידאו

 סיליארי להערכת פגם.-פלורוסנטית לחקר מבנה הסיליה, וניתוח פינוי מוקו

 

 אבחנה מבדלת

המבדלות העיקריות הן ציסטיק פיברוזיס, תסמיני חסר אימונוגני ורפלוקס של הקיבה והוושט. בנוסף, האבחנות 

PCD  5קרי דו שה בשל לוקוס משותף על כרומוזום נצפה במטופלים עם תסמונותp .של כרומוזום  מחיקת מקטע

5p בתסמונת קרי דו שה בדרך כלל כוללת את הגן הקשור ל-PCD – DNAH5 וריאנט הפתוגני באלל הנותר של וה

DNAH5 הופך אותו לרגיש ל-PCD. 

 

 לידתי-טרוםאבחון 

 לידתי תוך שימוש בניתוח מולקולרי.-אם ידוע על מוטציות מעוררות מחלה במשפחה, ניתן לבצע אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

צורה אוטוזומלית  תההיא בדרך כלל אוטוזומלית רצסיבית. בחלק מהמקרים נצפ PCDצורת ההורשה של 

 . יש לספק ייעוץ גנטי למשפחות מושפעות מהמחלה.X-דומיננטית או תכונה קשורה ל

 

 ניהול וטיפול

יידרש ביקורים קליניים בשגרה לניטור מצב המחלה הינם קריטיים. טיפול אגרסיבי מומלץ למען שיפור בפינוי ליחה. 

לטפל במחלת סינוסים באמצעות סטרואידים לאף ושטיפת  חיסונים קבועים. ניתןל וישנה המלצהטיפול אנטיביוטי 

אף. פוליפים עשויים לדרוש טיפול כירורגי. במקרים בהם נדרש, יש להציע הערכת שמיעה, עזרי שמיעה וסיוע 

 בתקשורת. מטופלים עם מחלת ריאות סופנית הינם מועמדים להשתלת ריאה.

 

 פרוגנוזה

אים. תוחלת החיים מקוצרת מעט, למרות שהערכות כמותיות אינן הפרוגנוזה תלויה באבחון מהיר וטיפול מת

 זמינות כיום.

 

 :מומחהמבקר 

o  'מייקל נואלספרופ 

o מונה זריוואלהיפרופ' מי 

 

  11/2019 עדכון אחרון:

 14/08/2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 
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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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