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 (Syndromic diarrhea) תסמונת שלשולים

 84064: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

עיכוב בשגשוג וקשר מחלה גסטרואנטרולוגית נדירה המתבטאת בשלשול קשה לטיפול בחודש הראשון לחיים עם 

 לדימורפיזם של הפנים, חריגות בשיער, ובמקרים מסוימים, הפרעות במערכת החיסון והגבלת הצמיחה ברחם.

 

 אפידמיולוגיה

 מקרים דווחו ברחבי העולם. 100. מעל 1/1,000,000( היא SD/THEההיארעות של תסמונת שלשולים )

 

 תיאור קליני

חודשים לכל  6אחרי הלידה )לאחר  הראשון שמתחיל לרב בתוך החודששלשול חמור, קבוע וקשה לטיפול 

תזונה מאנרגיית חלבונים מוקדמת וחסרת מעצורים ועיכוב -המאוחר( ומלווה בחסר ספיגה חמור המוביל לתת

של המשקל בלידה, וכמעט חצי  10-( היו מתחת לאחוזון ה70%במרבית המקרים המדווחים )< SDבשגשוג. ילדי 

מורפיזם של הפנים כולל מצח סו כפגים לאחר שסבלו מהגבלת צמיחה ברחם. המטופלים מציגים עם דימתוכם נולד

ולחיים בולטים, שורש אף רחב והיפרטלוריזם. השיער צמרי, קל להסרה ובמקרים מסוימים דליל ובעל פיגמנט דל. 

פיה ואניזו ופויקילוטריכוזיס. מחלת , טריכוטיודיסטרוtrichorrhexis nodosa, pili tortiניתוחים מתקדמים חושפים 

פיברוזיס או שחמת נרחבים וסידרוזיס משפיעה על כחצי מהמטופלים, וניתן להבחין בהגדלת כבד. כבד עם 

למטופלים יש נטייה לזיהומים ועשויים להיכשל בייצור נוגדנים לאחר חיסון ולהציג רמות אימונוגלובולין נמוכות. 

, קסירוזיס ועור בעל תחושת גומי נראות בחצי מהמקרים המדווחים café au laitחריגות בעור כולל נקודות 

והופכות לבולטות יותר עם הזמן. חריגות לבביות דווחו במעט מקרים ובחצי מהמטופלים דווח על חסר 

 אינטלקטואלי.

 

 אטיולוגיה

. SD/THE-מהמקרים( מובילות ל 60%) TTC37-וב מהמקריםSKIV2L (40% )-מוטציות אוטוזומליות רצסיביות ב

 mRNAשל  ’5-’3, קבוצת חלבונים האחראית לפירוק Skiהגנים הללו מקודדים לחלבונים היוצרים את קומפלקס 

מובילים  Skiלא תקין. מוטציות שונות רבות זוהו והן מפוזרות ברחבי הגנים. טרם נקבע כיצד הפגמים בקומפלקס 

 ע קשר גנוטיפ/פנוטיפ.לפנוטיפ הנצפה, ועד כה לא נקב

 

 טכניקות אבחון

סיסי המעי עם מוצע על בסיס מאפיינים קליניים. ביופסיה של המעי הדק מראה אטרופיה לא ספציפית של האבחון 

אינפילטרציה משתנה של הלמינה פרופריה עם תאים מונונוקלארים, אך ללא חריגות היסטולוגיות ספציפיות 

 גנטיות מאששות את התצפיות הללו.המערבות את האפיתל. בדיקות 

 

 אבחנה מבדלת

תזונה, דיספלזיה -כוללת את כל הסיבות לשלשול כרוני, חסרים בנחושת ובברזל בשל תתאבחנה מבדלת 

 אפיתליאלית של המעי וניוון מיקרווילי. 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN
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 לידתי-טרוםאבחון 

 הפגם המולקולרי.לידתי להורים של ילד המושפע מהמחלה לאחר אפיון של -יש להציע אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

SD/THE  היא הפרעה אוטוזומלית רצסיבית. יש להציע ייעוץ גנטי לאנשים עם המוטציה מעוררת המחלה וליידע

 להעברת המוטציה לצאצאים. 25%אותם בדבר סיכון קיים של 

 

 ניהול וטיפול

שעשויה לארוך בין מספר חודשים שלשול קשה לטיפול דורש הזנה שאינה דרך המעי במהלך תקופת זמן משתנה 

למעל עשור. במקרים מסוימים, ישנה התוויה לשילוב בין הזנה דרך המעי ושלא דרך המעי. ייתכן צורך בתוספת 

אימונוגלובולינים ויש לעקוב אחר ייצור נוגדנים לאחר חיסון. לבסוף, חלק מהילדים עשויים להציג עם מחלת כבד 

המעי, אך המחלה עלולה להחמיר בשל צורת ההזנה. במקרים של מחלת כבד  חמורה, ללא תלות בהזנה שלא דרך

 חמורה, האפשרות הטיפולית היחידה היא השתלת כבד.

 

 פרוגנוזה

. הסיבוכים העיקריים הם מחלת כבד חמורה וזיהומים. חלק 50%הפרוגנוזה ירודה עם שיעור תמותה של עד 

מהמטופלים מצליחים להיגמל במהירות מהזנה שלא דרך המעי בעוד שאחרים נותרים תלויים בהזנה שלא דרך 

 חסר אינטלקטואלי קל.מציגים שנים. מרבית הילדים מגיעים לקומה סופית נמוכה ומחציתם  10המעי למעל 

 

 :מומחהמבקר 

o  'קת'רין ביידנספרופ 

o  אבראלכסנדר פד"ר 

 

  11/2019 עדכון אחרון:

 17/08/2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

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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