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  של אזור השכמות והשוקייםניוון שרירים שדרתי 

(Scapuloperoneal spinal muscular atrophy) 

 ORPHAcode431255: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

  בעיקר   המתבטאתמחלה נוירונלית מוטורית גנטית נדירה המאופיינת על ידי נוירופתיה היקפית אקסונלית מוטורית  

בניוון וחולשת שרירים של אזור השכמות והשוקיים, שיתוק לועי, חוסר מולד בשרירים ובחלק מהמקרים, חריגות  

 בשלד.  

 

 אפידמיולוגיה 

  30אינה ידועה. עד כה, מעל  (  SPSMA)ניוון שרירים שדרתי של אזור השכמות והשוקיים  השכיחות המדויקת של  

 אנשים פגועים תוארו ברחבי העולם. גברים מושפעים בצורה חמורה יותר מאשר נשים.  

 

 תיאור קליני 

הם    SPSMAהקים של  ההתפרצות היא לרוב מולדת או מתרחשת בינקות או בילדות המוקדמת. הסממנים המוב

חולשה לחלק הדיסטלי,  לניוון שרירים בכתפיים, בשרירי השוקיים הקטנים ובשרירים הקטנים בידיים, דבר הגורם  

בעיקר של הגפיים התחתונות, ולניוון ולדלדול של שריר החזה. המטופלים מציגים קושי ללכת על העקבים, עצמות  

מאפיינים שכיחים אחרים שדווחו כוללים שיתוק  שכם מכונפות והפחתה או היעדר רפלקסים של הגידים העמוקים.  

ו/או   כולל  arthrogryposis)  ארתרוגריפוזיס במיתרי הקול, עקמת  אצל חלק מהמטופלים,  חריגות בשלד תוארו   .)

בירכיים, גפיים קצרות/אי  דיספלזיה דו התאמה באורך הגפיים,  -מולדת  של    דיספלזיהצדדית,  -רגל קלוטה מולדת 

עצמות כף הרגל ו/או קומה נמוכה באופן קל. ייתכן גם ביטוי נלווה של תחושת רעד מופחתת באופן קל. למחלה יש  

איטית  הת קלינית  רק  קדמות  המוזכרים  קלים  לתסמינים  ביילוד  חמורה  בין התפרצות  הנע  ביטוי משתנה,  ודפוס 

 בבגרות.  

 

 אטיולוגיה 

לתעלת קטיונים לא סלקטיבית של סידן, אשר  (, אשר מקודד  q23-q24.112)  TRPV4הוא   SPSMA -הגן הגורם ל

 מוטציות חדשות גם דווחו בספרות.  סבורים שהיא מעורבת בוויסות של לחץ אוסמוטי מערכתי ורגישות מכנית. 

 

 טכניקות אבחון

ממצאי הביופסיה המגלים התקבצות מסוג  על  ההיסטוריה המשפחתית ו על  מבוסס על הביטויים הקליניים,  האבחון  

)סיבי   אנדומיזיאלי  פיברוזיס  נרחב,  שומני  בשרירים, תחליף  חמורים  שונות  endomysial fibrosisוניוון  מוגבר,   )

פתולוגיים   שינויים  מרובים.  פנימיים  גרעינים  עם  רבים  וסיבים  הסיבים  הסיבים, התפצלות  בגודל  חמורים  בולטת 

מסוג   סיבים  של  בניוון  לצפות  ניתן  הסובך.  בשריר  צביעת    2ומסוג    1במיוחד  .  ATPaseבאמצעות 

( מופחתים  מורכבים  מוטוריים  פעולה  פוטנציאלי  מציגה  פעולה  cMAPSאלקטרורדיוגרפיה  פוטנציאלי  אך   ,)

נוירונים  תקינים ומהירות הולכה עצבית  תחושתיים   . החלקים של המוח וחוט השדרה מגלים מספרים תקינים של 

 נטית, המגלה מוטציה פתוגנית, מאשרת את האבחון.  מוטוריים בקומפלקס המוטורי ובחוט השדרה. בדיקה ג
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 אבחנה מבדלת

)-מארי-שארקו כוללת מחלת  מבדלת  ה  האבחנה מסוג  Charcot-Marie-Tooth diseaseטות   )2C  ניוון שרירים  ,

( קייזר  מסוג  והשוקיים  השכמות  אזור  של  נוירוגנית  תסמונת  מולד,  דיסטלי  השדרה  חוט   neurogenicשל 

scapuloperoneal syndrome Kaeser type )    והידיים השכמות  הפנים,  של  ודיסטרופיה 

(facioscapulohumeral dystrophy  .) 

 

 לידתי -טרוםאבחון 

 אפשרי אם זוהה בעבר וריאנט פתוגני במשפחה.   לידתי -אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

להעברת    50%יש דפוס הורשה דומיננטי אוטוזומלי. ייעוץ גנטי יכול ליידע את ההורים על הסיכון של    SPSMA-ל

לילד למחלה  האחראית  מוקדם יההמוטציה  אבחון  יותר,    ם.  החמורה  המולדת  הצורה  למניעת  קריטי  מאחר  הינו 

 שהמחלה נוטה להיות מתקדמת וחמורה יותר בדורות הבאים.  

 

 ניהול וטיפול

 יעיל נכון לעת הנוכחית.  טיפול  לא קיים 

 

 פרוגנוזה

ארתרוזיות  הפרוגנוזה   בעיות  להתפתחות  לנפילות,  לנטייה  גורמות  בהליכה  הבעיות  אם  גם  גרועה,  כך  כל  אינה 

(arthrosic problems  אשר יחד עם ההיבטים הדיסמורפיים והחולשה הדיסטלית תורמים להחמרה של הבעיות ,)

 ירי הנשימה אינם מעורבים.  המוטוריות. לרוב שר 

 

 :מומחהמבקר 

 כרמלו רודוליקו  פרופ' 

 

  [01-05-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 3-12-2020תאריך 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" 
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