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  11מסוג  אטקסיה ספינוצרבלרית

(Spinocerebellar ataxia type 11) 

 ORPHA98767 :'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

מחלה נוירולוגית נדירה המאופיינת על ידי הופעה מוקדמת של סימני מוחון, הפרעות בתנועות העיניים 

 וסימנים פירמידליים. 

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

מייצגת  SCA11( אינה ידועה, אך קיימת סברה כי SCA11)11ספינוצרבלרית מסוג שכיחותה של אטקסיה 

משפחות הסובלים מתסמינים קליניים  0 -אנשים מ 06 -. עד כה דווחו למעלה מIIIמסוג  ADCAממקרי  2%

  )ממוצא בריטי, פקיסטני, דני, סיני, גרמני וצרפתי(.

 

 תיאור קליני

SCA11  שנים. המחלה  22שנים, כאשר גיל ההופעה הממוצע הוא  06 – 11מופיעה בטווח הגילאים

ואטקסיה פרוגרסיבית, אשר בסופו של דבר מובילה לקשיי הליכה  דיזארתריהמתייצגת עם סימני מוחון כגון 

 ולאובדן שיווי משקל, וכן להפרעות בתנועות העיניים )תנועות מעקב עוויתיות, ניסטגמוס אופקי ואנכי ושיתוק

העיניים(. סימנים פירמידליים כגון החזרים מוגברים בעיקר בגפיים התחתונות, עם סימן בבינסקי  שרירי

חיובי, נצפים לעתים. במקרים נדירים, דווחו דיסטוניה ונוירופתיה היקפית. המחלה מתקדמת באיטיות, עם 

ותקים לכיסא הפרעת בליעה המופיעה בשלב מאוחר יותר במהלך המחלה. החולים בדרך כלל הופכים למר

 שנים ממועד הופעת תסמיני המחלה.  10גלגלים בחלוף 

 

 אטיולוגיה

SCA11  נגרמת כתוצאה ממוטציות בגןtau tubulin kinase 2 - TTBK2 (15q15.2גן זה מקודד ל .)- 

TTBK2  ;הנמצא בכל אזורי המוחTTBK2  חיוני לייצוב תאיPurkinje  ולזרחון החלבוןtau . 

 

 טכניקות אבחון

האבחנה מבוססת על ממצאים קליניים של אטקסיה צרבלרית טהורה וכן ממצאים מולקולריים. הדמיית 

( בדרך כלל מדגימה נוכחות של אטרופיה צרבלרית ומסייעת MRIהראש באמצעות תהודה מגנטית )

, ממצא המאשר  TTBK2בשלילת סיבות אחרות לאטקסיה. בדיקה גנטית מולקולרית מזהה מוטציה בגן 

 . SCA11האבחנה של את 

 

 אבחנה מבדלת

 -ו SCA5, SCA6, SCA26, SCA30, בפרט IIIמסוג  ADCAאבחנה מבדלת כוללת צורות אחרות של 

SCA31 . 
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 לידתי-אבחון טרום

  לידתי אפשרי במשפחות בהן ידועה המוטציה הגורמת למחלה.-אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

SCA11  מורשת באופן אוטוזומלי דומיננטי וייעוץ גנטי הוא אפשרי. המחלה מדגימה חדירות מלאה. יש

 26%להציע ייעוץ גנטי לאנשים הנושאים את המוטציה הגורמת למחלה וליידע אותם כי קיים סיכון של 

   להעברת המוטציה לצאצאים.

 

 ניהול וטיפול

עקב נוירולוגי לניטור ההתקדמות של אטקסיה. טיפול על וניתן טיפול תומך. מומלץ מ SCA11 -אין ריפוי ל

יה. פיזיותרפיה ושימוש במקלות, הליכונים וכיסאות רידי קלינאי תקשורת יכול לסייע לחולים עם דיזארת

גלגלים יכולים לעזור לחולים להישאר ניידים. מומלצת התייעצות עם רופא עיניים ומשקפי פריזמה יכולים 

    טגמוס. מומלץ מעקב נוירולוגי לניטור ההתקדמות של אטקסיה.לעזור לחולים עם ניס

 

 פרוגנוזה

שנים(  26עד  הוא משך המחלהכאשר הפרוגנוזה סבירה מאחר שהמחלה מתקדמת בקצב איטי מאוד )

 ובדרך כלל לא מקצרת את תוחלת החיים. עם זאת, איכות החיים נפגעת באופן משמעותי. 

 

 מבקר מומחה:

o  וז'ולקד"ר זבינייב 

o ד"ר שינסוקה פוג'יוקה 

o ד"ר יושיו טסובוי 

 

 

 61-12-2612עדכון אחרון: 

 60-61-2622תאריך תרגום: 

 

 תקציר זה תורגם ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: 

 

 

 

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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