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  מחלה ע"ש תומסן ובקר

(Thomsen and Becker disease) 
 

  ORPHAcode614: 'אורפה'ב אסמכתא

 הגדרת המחלה

(, המתאפיינת בהרפיה skeletal muscle channelopathyהפרעה תורשתית נדירה בתפקוד תעלות יונים בשרירי השלד )

 (.myotoniaאיטית של השריר לאחר כיווץ )מיוטוניה, 

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

 

 . 1/100,000 -שיעור השכיחות העולמית מוערך ב

 

 תיאור קליני

 
התפרצות המחלה מתרחשת מוקדם בחיים, בדרך כלל במהלך שני העשורים הראשונים, כאשר עיוות שריר )מיוטוניה( יכול 

 רךדביה נמיוטו הגפיים התחתונות והידיים. י, במרבית המקרים הדבר מתרחש בשרירכיווצולהשפיע על כל שריר בגוף לאחר 
( עשויה לעבור בתורשה כתכונה Myotonia congenitaכלל משתפרת עם פעילות גופנית )כגון חימום(. מיוטוניה קונגניטה )

      גנטית אוטוזומלית דומיננטית או רצסיבית )מחלת בקר(, עם פנוטיפ חמור יותר ומוקדם יותר במחלה תורשתית רצסיבית.  

 

 אטיולוגיה

 
-ה, המשחק תפקיד ברCLCN1 (7q34)איבוד מוטציות תפקוד בגן המקודד את תעלת הכלוריד, המחלה נגרמת כתוצאה מ
 פולריזציה של תאי השריר. 

 

 טכניקות אבחון

 

גריית יתר (, החושפת מטענים מיוטוניים הקשורים לEMGניתן לאישור בקלות באמצעות אלקטרומיוגרפיה ) האבחון הקליני
(hyperexcitation של רקמת סיבי )בדיקות השריר .EMG  המבוצעות תחת פעילות גופנית או( בתנאי קורcold stress )

מאפשרות אפיון מפורט של המיוטוניה ומסייעות בהכוונת האבחון המולקולרי. זיהוי מוטציות בגן תעלת הכלוריד יכול להיחשב 
 כאבחוני.

 

 אבחנה מבדלת

 

והפרעה בתפקוד מעבר  proximal myotonic myopathy)מיופתיה מיוטונית קריבנית ) ,Steinertדיסטוניה מיוטונית ע"ש 
( צריכים תמיד להיות מובאים בחשבון באבחנה המבדלת. sodium channel channelopathiesיונים בתעלות נתרן )

לוונטית ביותר; מחלות אלו ומיופתיה מיוטונית קריבנית מדגימות את האבחנה המבדלת הר Steinertדיסטוניה מיוטונית ע"ש 
תומסן ובקר,  תמערכתית, אשר לרוב אינן מקושרות למחל-שרירים, ומעורבות רב ודלדול החולשמצב קבוע של ב מתבטאות

ולעתים יכולות להתבטא במיוטוניה בלבד. בנוסף, במחלת תומסן ובקר, ניתן להבחין במידה מסוימת של חולשה, בייחוד 
הפרעה בתפקוד מעבר יונים בתעלות נתרן עלולה להתבטא במיוטוניה, באופן שעשוי  מחלה.בשלבים מאוחרים יותר של ה
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להזכיר מאוד את זה המדווח במחלת תומסן ובקר או להתאפיין בהחמרה בעת פעילות גופנית, המוכרת בכינוי "מיוטוניה 
 .paramyotonia congenita)פרדוקסלית" )

 

 

 

 ייעוץ גנטי
למרות  ההעברה עשוי להיות אוטוזומלי דומיננטי )מיוטוניה ע"ש תומסן( או אוטוזומלי רצסיבי )מיוטוניה ע"ש בקר(. אופן

יכולים לרמז ולסייע בהבחנה בין מחלת תומסן למחלת בקר, יש להציע ייעוץ גנטי,  EMGשממצאי בדיקות קליניות ובדיקות 
כיוון שאותן מוטציות נמצאו קשורות לשני אופני ההעברה, הדומיננטי ולפרש את תוצאות הניתוח המולקולרי בתשומת לב, 

  והרצסיבי, בהתאם למשפחה הנבדקת.    

 

 ניהול וטיפול
כגון מקסילטין הידרוכלוריד )התוויה מאושרת באירופה(, קרבמזפין, רנולזין  הטיפול נסוב סביב תרופות לחסימת תעלות נתרן

  או למוטריגין.  

 

 פרוגנוזה
 הפרוגנוזה עבור חולי מיוטוניה קונגניטה טובה למדי, עם תוחלת חיים רגילה. מחלת בקר נחשבת חמורה יותר ממחלת תומסן. 

 

 

 :מומחהמבקר 

o לורנזו מגי ((Lorenzo MAGGI 

o ( רנטו מנטגזהRenato MANTEGAZZA) 

 

 [00:00:00.0 2019-09-01 ]תאריך עדכון אחרון:
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 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. 

 

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