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 כלייתית"מפצח אגוזים"  תסמונת

(Renal nutcracker syndrome) 

 ORPHA71273: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

המזנטרי  ( בין העורק  LRVכלייתית תסמינית נדירה המאופיינת על ידי לכידה של הווריד הכלייתי השמאלי )מחלה  

( לבין אבי העורקים הבטני, מה שגורם ללחץ לומינלי מוגבר, דליות בשער הכליה, דם בשתן וברמה  SMAהעליון )

 .  המיקרוסקופית, קרע של עורקים עם דופן דקה בתוך המערכת המאספת במבני הפורניקס של הכליה 

 

 אפידמיולוגיה 

 המדויקת אינה ידועה. רוב המקרים דווחו מהמזרח הרחוק. נשים חולות יותר במחלה מאשר גברים.  השכיחות 

 

 תיאור קליני 

( נותרים  NCSמטופלים עם תסמונת "מפצח אגוזים" כלייתית  ורזים. מטופלים רבים  לרוב חלושים, גבוהים  ( הם 

אח  מסיבות  רדיולוגית  הדמיה  במהלך  במקרה  מתגלים  והם  מופיעים  אסימפטומטיים  סימפטומטיים  מקרים  רות. 

השתן    לרוב בעשור השני/השלישי של החיים עם תסמינים במערכת השתן או במערכת הרבייה. הביטויים במערכת 

שמאל( )צד  אחד  בצד  בשתן  מיקרוסקופי  או  מקרוסקופי  דם  השמאלי/בטן,  בחלץ  כאב  או  כוללים  האשך  דליות   ,

במערכת התסמינים  התחתונות.  בגפיים  של    דליות  תסמינים  וכוללים  האגן  ורידי  גודש  לתסמונת  דומים  הרבייה 

כאב או קושי  כאבי מחזור קשים במיוחד, כאב או קושי בקיום יחסי מין, כאב לאחר המשגל, כאב בבטן התחתונה,  

סוגים של   שלושה  הוגדרו  רגשיות.  והפרעות  בירכיים  או  המין  הישבן/בלוטות  באגן/פות/שרירי  דליות  שתן,  במתן 

תסמונת "מפצח אגוזים" קדמית, תסמונת  :  LVR-ונת "מפצח אגוזים" כלייתית, בהתאם למיקום של דחיסת התסמ

 "מפצח אגוזים" אחורית ותסמונת "מפצח אגוזים" משולבת.  

 

 אטיולוגיה 

מצוי קדמית לאבי העורקים    LRV-מעלות. ה  90( בזווית של  AAנפרד מאבי העורקים הבטני )  SMAבאופן תקין,  

,  LRV-עולה מאבי העורקים בזווית חדה ודוחס את ה  SMA-קדמית, ה  NCS-. בAA-וה  SMA-בהסתעפות בין ה 

והוא נדחס בין אבי    AA-מצוי אחורית ל  LRV-אחורית, ה  NCS-מה שגורם ליתר לחץ דם ורידי שמאלי בכליות. ב 

-העורקים לבין ה  אב הכפול נדחס בין    LRV-אחורי של המשולבת, הענף ה   NCS-העורקים לבין עמוד השדרה. ב 

SMA  .בעוד שהאחורי דחוק בין אב העורקים לבין עמוד השדרה , 

 

 טכניקות אבחון

בדיקת שתן, סריקת    תון כולל צריך להיחשד עם הופעת כאב בחלץ בצד שמאל ודם בשתן. בדיקות לאבחו האבחון  

בצבע,   דופלר  סריקת  של  אולטרסאונד,  הכלייתי  MRIאו    CTאנגיוגרפיה  הווריד  של  ומנומטריה  ורידים  ומיפוי   ,

סביב   צדדיים  ורידים  לזהות  שיכול  הראשון,  כלי ההדמיה  לרוב  היא  דופלר  אולטרסאונד  בדיקת  ,  LVRהשמאלי. 

. על אף שהם פולשניים, סטנדרט  NCSאשר הימצאותם שומרת על יתר לחץ דם ורידי והם קריטריון רדיולוגי עבור  

פוי ורידים ואולטרסאונד בתוך כלי הדם. מטופלים לרוב מציגים שיפוע של לחץ בווריד הנבוב  הזהב לאבחון נותר מי
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מ"מ כספית. מיפוי ורידים בטומוגרפיה ממוחשבת ומיפוי ורידים בתהודה מגנטית הם כלי    1של מעל    LRVהתחתון/

 אחרים.  ודרגת המעורבות של איברים  LVRהערכה לא פולשניים המספקים הגדרה טובה של דחיסת 

 

 אבחנה מבדלת

של   בלבלב,    LRVדחיסה  בגידולים  לראות  ניתן  בשתן  ולדם  בחלץ  לכאב  אבי    לימפדנופתיההמובילה  סביב 

האחורהעורקים,   בחלל  ירידה  צפקי -גידולים  פנים,  כלפי  עמוד השדרה  עיקום  האשכים,  עורק  של  יתר  קשתיות   ,

לבין    SMA-כמות גדולה מידי של רקמה סיבית לימפטית בין הבשומן בחלק האחורי של הצפק ובשומן המזנטרי או  

 .  AA-ה

 

 ניהול וטיפול

ועלייה   הפיזית  בהתפתחות  ספונטנית  הפוגה  לעבור  שעלולים  ההתבגרות,  בגיל  מטופלים  אצל  מעקב  לבצע  יש 

ללא  במשקל, ואצל מטופלים עם תסמינים לא משמעותיים ודם מיקרוסקופי בשתן, או דם בשתן באופן משמעותי  

הליכי ניתוח פתוח עם תוצאות טובות כוללים שינוי מיקום כלי הדם והשתלת כליה  ולסירוגין עם המוגרם תקין.    כאב

עצמית. ניתן לבצע הוספה של תומכן מחוץ לכלי הדם באמצעות ניתוח פתוח או לפרוסקופי. הוספת תומכן בתוך  

 .  LRV-עצמאי מונח באזור ההיצרות של ה כלי הדם היא אפשרות טיפול בה התומכן המתכתי המתרחב באופן 

 

 פרוגנוזה

הכללית מצוינת. אצל מטופלים סימפטומטיים ברמה גבוהה, עם כאב    הפרוגנוזהמאחר שזהו מצב רפואי שפיר,  

 הפרוגנוזה לאחר ההתערבות מצוינת.  דם בשתן גלוי/נשנה הדורש עירוי דם, יש לשקול התערבות פעילה. חמור, 

 

 :מומחהמבקר 

 ERKNetמקס ליבאו | ד"ר 

 

  [01-03-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 22-3-2021תאריך 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.  

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי" 
 

 

 

 

 

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 

 3  
 

 

 

 

 

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

