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 (  Vocal cord and pharyngeal distal myopathyמיופתיה דיסטלית של מיתרי הקול והלוע )

 ORPHA 600: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

( והלוע  הקול  מיתרי  של  דיסטלית  דיסטלית  VCPDMמיופתיה  מיופתיה  היא  נדירה,  (  דומיננטית  אוטוזומלית 

כפות הרגליים והידיים בגיל בגרות )אשר מתקדמת באיטיות כך שמערבת את  שרירי    ה של ידי חולש-המאופיינת על 

הנשימה   שרירי  של  נפוצה  ומעורבות  הבליעה,  או  הקול  בתפקודי  הפרעה  בשילוב  הפרוקסימלים(  הגפיים  שרירי 

( רגילות או מוגברות מעט בסרום  CKלוגיה כוללים רמות קראטין קינאז )בשלבים מאוחרים יותר. ממצאי מעבדה ופתו 

 הדגשת שוליים ווקואולות. בסיבי השריר הכוללים ושינויים דיסטרופיים 

 

 אפידמיולוגיה 

 מטופלים )שמקורם בצפון אמריקה, אירופה ויפן( דווחו עד כה.  70השכיחות בעולם אינה ידועה, אך מעל 

 

 קליני תיאור 

הגילאים   בין  היא  שרירים  חולשת  של  הראשונה  ב  30-63ההופעה  להיות  לחיים  40-ה   שנות )ממוצע  ועשויה   )

ובהונות    קרסול )אקסטנסורים( של ה   אסימטרית בהתחלה. לרב היא מתחילה עם מעורבות של השרירים המיישרים

(  gaitהתבנית הליכה )הופכת את    קרסוליים בכפות הידיים. חולשה ב   מתבטאתשל כף הרגל, או    שמיטההרגליים עם  

(.  steppage( או דריכה גבוהה )waddlingלחסרת יציבות, עובדה המובילה לתבנית הליכה מסוג הילוך מתנודד )

ה ושריר  האצבעות  של  המיישרים  שונות.    abductor pollicis brevis-בידיים,  בדרגות  מושפעים  אטרופיה(  )עם 

התקדמות חולשת השרירים והניוון בשרירים הפרוקסימלים בגפיים העליונות והתחתונות הוא אירוע נפוץ. מעורבות  

דיספוניה ) קולי(  בולברית עם  עשויה להיות חסרה בהתחלה אך להופיע בהמשך    ודיספגיה )קושי בבליעה(עיוות 

חילה, הקול בדרך כלל מאנפף או צרוד והדיספגיה קלה )עם קושי בבליעת מזון מוצק(, אך  התקדמות המחלה. ת 

לאספירציה דבר  של  בסופו  מובילה  במיתרי הקול  החולשה  קושי  )שאיפה(   התקדמות  מציגים  חלק מהמטופלים   .

 נשימתי עם נפח חיוני נמוך שעשוי להתקדם לכשל נשימתי. לא נראית מעורבות של שרירי העיניים. 

 

 אטיולוגיה 

VCPDM    נגרמת בשל מוטציהc.254C>G    בגןMATR3  (5q31.3  שמובילה להחלפה של חומצת אמינו שמורה )

(S85C  בחלבון הגרעין )Matrin-3  .הוא מכיל מספר מוטיבים לייבוא וייצוא בנוסף למספר אתרי קשירה לדנ"א ורנ"א .

 מוביל למיופתיה נותר ברובו לא ידוע.  Matrin-3- ב S85Cכיום, המנגנון לפיו שינוי 

 

 טכניקות אבחון

הינו קליני ומערב בדיקה של מיתרי בקול בלרינגוסקופיה )שמגלה קשתיות של מיתרי הקול    VCPDMהאבחון של  

  EMGוהפרשות שזורמות ללא הפסקה, הנובעים מסגירה לא מלאה של הגלוטיס וחולשה של שריר סוגר הלוע(.  

ם שינויים בגודל  באמצעות מחט מראה שינויים מיופתיים. ביופסיות שריר מגלות מיופתיה כרונית שאינה דלקתית ע

- סרקולמה, כאשר השינויים הפתולוגיים מועטים בשריר הארבע -הסיב, פיצולי סיבים ווקואולות עם גבול מודגש בתת 

. סינון גנטי  8בסרום נעות מרגילות למוגברות פי    CK. רמות  )שריר התאומים(  ראשי וחמורים בשריר הגסטרוקנמיוס

 ש את האבחון. מאש  MATR3מולקולרי המגלה את המוטציה בגן 
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 אבחנה מבדלת

כוללת מיופתיה דיסטלית מסוג וולנדר, דיסתרופיה של שרירי העיניים והלוע, ומיופתיה דיסטלית של    דלתבמאבחנה  

 העיניים והלוע. 

 

 ייעוץ גנטי

VCPDM  סיכון להעברת    50%-עוברת בתורשה באופן אוטוזומלי דומיננטי. ייעוץ גנטי יכול ליידע את הפונים אודות ה

 המחלה לצאצאים. 

 

 ניהול וטיפול

כף רגל ו/או מקלות הליכה משמשים לסיוע בהליכה. עבור  -סדים אורתופדים לקרסול .  VCPDM-כיום אין מרפא ל 

ון, קצף ג'ל,  פל הקול, הזרקה של חומרים המוסיפים נפח ומשמשים כמחזקים )טמטופלים הסובלים מחולשה במיתרי  

לסייע בהפחתת אספירציה. קיימת אפשרות    יםשומן( או מדיאליזציה בילטרלית עם שתל סילסטי של מיתרי הקול עשוי 

 או טיפול בחמצן אם המטופל מציג מעורבות חמורה בשרירי הנשימה.  הנשמהשיעלה צורך ב

 

 פרוגנוזה

ושל הלוע מושפעת מאוד מאיכות הטיפול הנשימתי   הפרוגנוזה של מטופלים הסובלים מחולשה של מיתרי הקול 

לטווח ארוך, אם קיים בו צורך. מעבר לכך, עם היחלשות שרירי הגפה העליונה, כף היד עשויה להתקפל חלקית  

 ההליכה בדרך כלל נשמרת. למצב סגור, דבר המוביל לאובדן יכולת האחיזה ומיומנויות הידיים. יכולת 

 

 :מומחהמבקר 

 ד"ר יוהנה פלמיו 

 בייארן אוד  פרופ'

 

  01/09/2018 עדכון אחרון:

 23/06/2021תאריך 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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