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 רפסום  מחלת

Refsum disease)) 

 ORPHAcode773: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ניוונית של הרשתית תתרנות, קטרקט, הופעה מוקדמת של מחלת עיניים מחלה מטבולית המאופיינת על ידי 

(retinitis pigmentosa וביטויים עצביים אפשריים, כולל נוירופתיה היקפית ונזק לתאי העצב במוח הקטן )

(cerebellar ataxiaמאפיינים אחרים יכולים להיות ח .)קסקסת העור, חריגות בשלד והפרעות בקצב הלב. רשות, י

 של חומצה פיטנית בפלזמה וברקמות. על ידי הצטברות היא מאופיינת מבחינה ביוכימית 

 

 

 אפידמיולוגיה

דווחו ברחבי העולם. שיעורי השכיחות אינם ידועים, אך ייתכן שישנו אבחון  (RDרפסום )מקרים של מחלת  60-כ

 בבריטניה. גברים ונשים מושפעים באופן שווה.  1/1,000,000-השכיחות הוערכה כחסר של ההפרעה. 

 

 תיאור קליני

 retinitis, אך עלול להיות קשה לקבוע אותו. ומעלה שנים 50גיל  ביןההתפרצות של המחלה נע בין הילדות לגיל 

pigmentosa  הופעת עיוורון לילה בילדות הוא כל המטופלים. קרב כמעט ב מצויההיא לרוב הסימן הראשון והיא

( עלולים להימצא בשלב מאוחר יותר. תתרנות היא ביטוי nystagmusנפוץ. קטרקט וריצוד לא רצוני של העיניים )

חומרה קלה עד עמוקה, הופעה מאוחרת של נזק  תעצבי סימטרי בדרג-אובדן שמיעה תחושתיקליני אוניברסלי. 

עלולה להתפתח לאחר מכן קסקסת עור תים נדירות יותר, יצורת הליכה לא יציבה ולעעצבי )אטקסיה( הגורם ל

של השרירים, חולשה להימצא, ולגרום לניוון  יה מוטורית ותחושתית משולבת עלולה גםנוירופת כללית קלה.

 והיפראקטיביות ריכוז, הפרעת קשבו סטיספקטרום האוטיב ההפרעדווח גם על ולהפרעות תחושתיות היקפיות. 

(AD-HD) . הפרעות דווח גם על מהמקרים.  1/3-קצרות בלידה נמצאות אצל כעצמות כף היד ועצמות כף הרגל

 הגורמות לכשל בתפקוד הלב. ( cardiomyopathyבקצב הלב ופגיעה בשריר הלב )

 

 אטיולוגיה

RD  נגרמת על ידי מוטציות בגןPHYH 10p13) )מהמקרים, ומוטציות בגן  90%-אצל יותר מPEX7 (6q21-

q22.2) המנגנון הפתוגני  חילוף החומרים של שומנים והעברת חלבונים.בגנים אלו מעורבים . 10%-אצל פחות מ

  אלפא בפרוקסיזומים.-( מפורקת על ידי חמצון90%קשור להצטברות של חומצה פיטנית, אשר בעיקר )מעל 

 

 טכניקות אבחון

 ושילובים שונים של המאפיינים האחרים. מרווח retinitis pigmentosaהאבחון מבוסס על הביטויים הקליניים כולל 

שנים. כל ביטויי המחלה הקלאסיים  10-מ ת למעלהוהים ועד לאבחון עשוי להופעת הסימנים הראשונייבין  הזמן

הפיטנית בפלזמה או בסרום מציג רמות  . ניתוח ריכוזי החומצההלוקה בה תים נדירות נמצאים אצל אדם אחדילע
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גנטית מולקולרית של  האנזימטיים ובדיקמיקרומול/ליטר. נדרשים ניתוח פיברובלסטים  200חריגות לרוב מעל 

 הגנים הגורמים למחלה כדי לאשר את האבחון. 

 

 אבחנה מבדלת

עצבי באבחנה המבדלת )תסמונות -ואובדן שמיעה תחושתי retinitis pigmentosa -יש לשקול גורמים אחרים ל

ין מחלת אין לבלבל בלרסון(. -סייר; תסמונת שיוגרן-; תסמונת אלסטרום; תסמונת קירנס3-ו 2, 1אשר, מסוג 

 מונח שגוי ששייך לספקטרום של תסמונת זלווגר.  ,רפסום לבין מחלת רפסום של הילדות

 

 לידתי-טרוםאבחון 

 אם ידוע על מוטציה הגורמת למחלה במשפחה. לידתי -טרוםאבחון ניתן לבצע 

 

 ייעוץ גנטי

RD  עוברת בתורשה באופן אוטוזומלי רצסיבי. יש להציע ייעוץ גנטי לאנשים עם המוטציה הגורמת למחלה וליידע

  .יםלהעברת המוטציה לצאצא 25%אותם שיש סיכון של 

 

 ניהול וטיפול

לשלוט בנוירופתיה חומצה פיטנית מתקבלת מהתזונה, במיוחד מבשר ומוצרי חלב. הגבלות תזונתיות עוזרות 

ית, בפגיעה בשרירים, באטקסיה ובקסקסת העור. בהופעת סימנים חריפים )הפרעות בקצב הלב, התחושת

( יכולים להועיל. טיפול תומך כולל lipapheresis( או סינון שומנים )plasmapheresisחולשה(, סינון פלזמה )

צדדי עשוי -קרמים להוספת לחות, תרופות נגד הפרעות בקצב הלב ותרופות ללב. שתל שבלול באוזן הפנימית דו

במשקל להישקל לטיפול באובדן שמיעה חמור. נדרש ניטור של מערכת הלב והעיניים. יש למנוע ירידה מהירה 

 תניכיוון שזה עלול לגרום לעלייה מהירה ברמות של החומצה הפיט )למשל, במהלך האשפוז בבית החולים(

 בפלזמה. 

 

 פרוגנוזה

חיים. הגורם  הפרוגנוזה בהיעדר טיפול היא לרוב גרועה. מקרים חמורים או אבחון מאוחר עלולים להיות מסכני

 העיקרי למוות הוא הפרעות בקצב הלב וכשל בתפקוד הלב. 

 

 :מומחהמבקר 

 . מארק אנגלן מד"ר 

  ם לנגוולדימ. מרד"ר 

  פרופ' ק.א.מ. הולאק
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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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