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של ויסות בר חס, נשימת לקוי תסמונת השמנה, תפקוד היפותלמי

 , בהתפרצות מהירה, של הילדות לקוי אוטונומי

(Rapid-onset childhood obesity-hypothalamic 

dysfunction-hypoventilation-autonomic dysregulation 

syndrome) 

 ORPHAcode293987: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

קלינית  מחלה   מוגברת  אכילה  של  בילדות  התפרצות  ידי  על  המאופיינת  נדירה  תסמונתית  אנדוקרינית 

(hyperphagia  פגיעה הריאה,  בנאדיות  חסר  נשימת  יתר,  והשמנת  האוטונומית  (  העצבים  במערכת 

(dysautonomiaנוירולוגיות והפרעות  לקוי  היפותלמי  תפקוד  בלוטת  -תת התנהגותיות.  -(,  של  מרכזית  פעילות 

 התריס, חריגות אנדוקריניות, חוסר איזון באלקטרוליטים וכשל נשימתי עלולים להיות גם כן קשורים למחלה.  

 

 אפידמיולוגיה 

 מקרים בספרות הרפואית עד כה.   100-דווח על פחות מ 

 

 תיאור קליני 

היא    התפרצות  )כ  ם ע שנים    7עד    1.5בגיל  המחלה  לאורך תקופה של    13-9-עלייה דרמטית במשקל    12-3ק"ג 

חודשים( המלווה בנשימת חסר בנאדיות הריאה אצל ילד שהיה בריא בעבר. התפרצות מהירה זו של השמנת יתר  

נחשבת לסימן הראשון של תפקוד היפותלמי לקוי. תסמינים אחרים של תפקוד היפותלמי לקוי עלולים לכלול רמת  

תת בדם,  גבוהה  במאזן -פרולקטין  הפרעה  התריס,  בלוטת  של  מרכזית  להורמון    פעילות  חריגה  תגובה  המים, 

קורטיקלית או הפרעות בגיל ההתבגרות. ליקוי בתפקוד האוטונומי מאופיין בעיקר בנשימת  אדרנו ספיקה  -אי גדילה,  

ביטויים   מוגברת,  הזעה  תרמי,  ויסות  בחוסר  יותר  מאוחר  בשלב  להתבטא  גם  עלול  אך  הריאה,  בנאדיות  חסר 

סות של לחץ הדם(, פזילה, תגובה חריגה של האישונים לאור, הפרעות  קרדיווסקולריים )הפרעות קצב או חוסר וי 

להופיע גם מספר הפרעות התנהגותיות )כגון אגרסיביות( או במצב הרוח    ות עלולבמערכת העיכול או תחושתיות.  

תת נשימתי  לניהול  קשורות  שהן  נוירואנדוקריניים  -ונראה  לגידולים  הסיכון  באופטימלי.  מוערך  המטופלים  -אצל 

כוללים 50% לרוב  אלה  גידולים   .  ( וגנגליונוירובלסטומות  ganglioneuromasגנגליונירומות   )

(ganglioneuroblastoma  נלווים נוירואנדוקריניים  גידולים  עם  מטופלים  הבטן.  בתוך  ממוקמים  בעיקרון  והם   )

 .  ROHHADNET-מתוארים כ

 

 אטיולוגיה 

האטיולוגיה אינה ידועה כיום. מחקרים גנטיים חקרו מספר גנים המעורבים בהתפתחות הנוירולוגית, כמו גם גנים  

גנטיות,   אטיולוגיות  מלבד  כלשהי.  ספציפית  מוטציה  לזהות  מבלי  לקוי  ואוטונומי  היפותלמי  לתפקוד  מועמדים 

 יאופלסטי.  השערות אחרות כוללות תהליך אפיגנטי, אוטואימוני או אפילו פאראנ 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php


      
 

 רופות יתומות ות למחלות נדירות  רשתה

 המכון למחלות נדירות   צוות תרגום הפורטל אורפנט לשפה העברית מבוצע ביוזמת 

 מרכז הרפואי שיבא תל השומרה

 
 

 
 https://www.orpha.net - -בניתן למצוא מידע נוסף על המחלה ועל שירותים נלווים 

 2  
 

 

 טכניקות אבחון

  הקריטריונים הקליניים של עלייה דרמטית במשקל אצל ילד שהיה בריא בעבר יחד עם נשימת מבוסס על  האבחון  

לקוי )למשל, רמת ולפחות סימן אחד אחר    הריאה   בנאדיות   חסר  -תת,  בדם  גבוהה  פרולקטין  לתפקוד היפותלמי 

  ספיקה -אי,  גדילה  להורמון   חריגה   תגובה ,  המים  במאזן   הפרעה,  התריס  בלוטת  של  מרכזית   פעילות 

   . PHOX2Bההתבגרות(. יש לשלול מוטציה בגן  בגיל  הפרעות  או קורטיקלית אדרנו 

 

 אבחנה מבדלת

של  מבדלת  ה  האבחנה מולד  היעדר  ידי  על  המוגדרת  אונדין,  תסמונת  היא  מרכזית,  העיקרית  נשימתית  בקרה 

וב  מפוזרת מעורבות   האוטונומית,  העצבים  מערכת  של  מהמקרים,    90%-של  מוטציה  .  PHOX2Bהימצאות 

או   גידול היפותלמי  יתר גנטית שאינה תסמונתית, תסמונת קושינג,  אבחנות אחרות שיש לשקול כוללות השמנת 

 .  1מצבים רפואיים אחרים עם תפקוד היפותלמי לקוי, כגון נרקולפסיה מסוג 

 

 ניהול וטיפול

רב גישה  ריא -דרושה  מומחה  קרדיולוג,  ידי  על  שגרתי  מעקב  עם  בילדות,  ספציפית  אנדוקרינולוג,  תחומית  ות, 

כירורג, פסיכיאטר, נוירולוג ורופא לרפואת שינה. זיהוי מוקדם של התסמינים הינו חיוני מאחר שהניהול מבוסס על  

נשימת תסמין.  כל  עבור  הטיפול המתאים  של  המהיר  המסכן חסר   החידוש  המאפיין  תמיכה  -,  דורש  ביותר,  חיים 

)לחץ נשימתי חיובי בשתי רמות(    BPAPשל הנשמה עם  ממה  שעות בי  24נשימתית במהלך השינה או תמיכה של  

באמצעות מסיכת פנים או פיום קנה. קוצב לב נדרש במקרים של קצב לב איטי באופן חמור. טיפולים הורמונליים  

של  ספציפיים   במקרים  דרוש  וכירורגי  אונקולוגי  ניהול  האנדוקריניות.  ההפרעות  בסיס  על    גידולים נקבעים 

 נוירואנדוקריניים.  

 

 פרוגנוזה

ההסתכלות לטווח הארוך משתנה. ילדים המאובחנים מוקדם ומטופלים כראוי יכולים להיות עם איכות חיים טובה  

יחסית. מנגד, אם האבחון מתעכב או התסמינים אינם צפויים, ילדים מציגים סיכון מוגבר למוות פתאומי )לרוב עקב  

 שנים לערך.    10כאשר המוות מתרחש בממוצע בגיל  נשימה(,-כשל נשימתי או דום לב 

 

 :מומחהמבקר 

 ד"ר ג'ולי הארוונגט  

 

  [01-04-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 24-2-2021תאריך 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.  
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 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי" 
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