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 62מסוג  אטקסיה ספינוצרבלרית 

(Spinocerebellar ataxia type 26) 

 ORPHA101112 :'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

( המאופיינת ADCA type III) IIIאוטוזומלית דומיננטית מסוג  אטקסיה צרבלריתסוג נדיר ביותר של -תת 

 והפרעות בתנועות העיניים.( הליכה אטקטיתהמתקדמים באיטיות ) צרבלרייםעל ידי סימנים 

 

 אפידמיולוגיה

 חולים בלבד במשפחה אמריקאית אחת ממוצא נורווגי. 32עד כה תוארו 

 

 תיאור קליני

שנים, כאשר גיל ההופעה הממוצע הוא  26 – 32מופיעה בטווח הגילאים  32מסוג  אטקסיה ספינוצרבלרית

דווחו בכל החולים. ניסטגמוס, הפרעה  דיזארתריההמתקדמת באיטיות ו הליכה אטקטיתשנים.  23

תוארו במרבית החולים. סימנים פירמידליים משמאל )החזרים מוגברים  סקדות דיסמטריותבתנועות מעקב ו

 עם סימן בבינסקי חיובי( דווחו בחולה אחד. משך המחלה אינו ידוע.  

 

 אטיולוגיה

eukaryotic translation elongation factor 2  (EEF2 )-זוהה לאחרונה כ  SCA26הגן המועמד עבור  

. עדיין דרושים מחקרי המשך מאשרים על מנת לקבוע האם מוטציה בגן זה 19p13.3הממוקם בכרומוזום 

 ישירות.  SCA26 -גורמת ל

 

 טכניקות אבחון

טהורה וכן על ממצאים מולקולריים. הדמיית  אטקסיה צרבלריתהאבחנה מבוססת על ממצאים קליניים של 

( בדרך כלל מדגימה נוכחות אטרופיה של המוחון שאינה מערבת את MRIראש באמצעות תהודה מגנטית )

 EEF2גזע המוח ומסייעת בשלילת סיבות אחרות לאטקסיה. בדיקה גנטית מולקולרית מזהה מוטציה בגן

 .  SCA26,  ממצא המאשר את האבחנה של 

 

 מבדלת אבחנה

 -ו SCA5, SCA6, SCA11, SCA30בפרט , ADCA type IIIאבחנה מבדלת כוללת צורות אחרות של 

SCA31 . 

 

 לידתי-אבחון טרום

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

יש להציע ייעוץ גנטי לאנשים היא אוטוזומלית דומיננטית וייעוץ גנטי הוא אפשרי.   SCA26ההורשה של 

 להעברת המחלה לצאצאים.   06%הנושאים את המוטציה הגורמת למחלה וליידע אותם כי קיים סיכון של 

 

 ניהול וטיפול

 וניתן טיפול תומך. מומלץ מעקב נוירולוגי לניטור ההתקדמות של אטקסיה.   SCA26 -אין ריפוי ל

 

 פרוגנוזה

 התקדמות המחלה היא איטית מאוד, אך הפרוגנוזה המדויקת אינה ידועה. 

 

 מבקר מומחה:

o ד"ר זבינייב וז'ולק 

o ד"ר שינסוקה פוג'יוקה 

o ד"ר יושיו טסובוי 

 

 

 61-13-3612עדכון אחרון: 

 62-61-3633תאריך 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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