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 X (X-linked acrogigantism)-קשור לה גיגנטיזםקרוא

 300373: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

שנים( של  3חודשים עד  12)מתחת לגיל ידי הופעה בגיל מוקדם -מחלה גנטית אנדוקרינית נדירה המאופיינת על

ביותרת המוח המערבות מספר ארית ומבחינת גודל הגוף בשל אדנומות יצמיחה מהירה ומוגזמת מבחינה לינ

ואדנומות מפרישות פרולקטין ו/או היפרפלזיית תאים מעורבים של יותרת המוח. המטופלים מציגים  גדילההורמוני 

אקרומגלים משוייכים )לדוגמא תווי פנים גסים, מצח בולט, פרוגנטיזם, רווחים עם ענקות ואפשרות למאפיינים 

מוגברים בין השיניים(, בנוסף להגדלה משמעותית של כפות הידיים והרגליים, נפיחות של רקמות רכות, תיאבון 

 מוגבר ואקנטוזיס ניגריקנס.

 

 אפידמיולוגיה

מקרים ברחבי העולם. הם מהווים  40-ד כה, תוארו פחות מאינה ידועה. ע X-קשור לה גיגנטיזםאקרוהשכיחות של 

 מהמקרים של ענקות של יותרת המוח עם גורם גנטי ידוע. 10%

 

 תיאור קליני

 תסמיני המחלה מופיעים תחילה בינקות המוקדמת ועשויים אפילו להציג בתקופת היילוד. אדנומה ו/או היפרפלזיה

קיימת . (IGF-1) 1אינסולין -של יותרת המוח מובילים להפרשה ביתר של הורמון גדילה ופקטור גדילה דמוי

הפרשת פרולקטין מוגברת בכמעט כל המקרים וכשליש מהמטופלים שנבדקו מראים גם רמות מוגברות בדם של 

מובילות לעלייה  IGF-1-ו GH(. רמות מוגברות של GHRHהורמון היפותלמי מעודד שחרור הורמון גדילה )

 3החודשים הראשונים לחיים, והאבחון בדרך כלל מבוצע עד גיל  12-בצמיחה אצל תינוקות בה ניתן להבחין כבר ב

ובנים מושפעים  מהותיאהיא לרב ספורדית, אך זוהו שלוש משפחות עם  X-קשור לה גיגנטיזםרושנים. אק

י כפות הידיים והרגליים, בנוסף למשקל ולגובה מוגברים. מהמחלה. צמיחה מוגברת קשורה לעליות מודגשות בגדל

מ"מ קוטר( בזמן האבחון. ללא התערבות יעילה, ענקות  10אדנומות ביותרת המוח הן בדרך כלל מאקרואדנומות )<

עם התרחבות מתמשכת של האדנומה ביותרת המוח. העליות בגבהים  ממקור יותרת המוח מחמירה בחומרתה

 (.Z scores >+5 to +8.7 SDSשויות להיות מודגשות במיוחד בהשוואה לבני גילם )של ילדים מושפעים ע

 

 אטיולוגיה

אדנומה ו/או היפרפלזיה ביותרת המוח המפרישות הורמון גדילה ופרולקטין. במטופלים עם ידי -ההפרעה נגרמת על

, שמבוטא ביתר ברקמת GPR101שכולל את גן  Xq26.3קיימת הכפלה של כרומוזום  X-קשור לה גיגנטיזםאקרו

הנבט בנשים  שורתב בסיסיעשויות להתרחש באופן  X-קשור לה גיגנטיזםקרוהאדנומה ביותרת המוח. הכפלות בא

 המוזאיקובגברים שיורשים את ההכפלה שלהם מאם מושפעת מהמחלה. מנגד, מקרים ספורדיים בגברים מציגים 

 .GPR101שכוללת את  Xq26.3עבור הכפלה של  תסומטי

 

 טכניקות אבחון

 digital dropובדיקות גנטיות עם ( aCGHשיטות אבחון כוללות היברידיזציה גנומית השוואתית באמצעות צ'יפ )

PCR. 

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

במהלך הילדות המוקדמת ענקות ממקור יותרת המוח בשל אדנומה ביותרת המוח המפרישה הורמון גדילה עשויה 

אולברייט, ולעיתים נדירות תסמונת -בשורת הנבט, תסמונת מקון AIP-ב להיות קשורה למצבים אחרים מוטציות

MEN1 קשור לה גיגנטיזםאו קומפלקס קרני. שלושת המקרים המשפחתיים של אקרו-X קבוצה גנטית -יוצרים תת

 (.FIPAמינורית של אדנומות מבודדות ביותרת המוח שעוברות במשפחה )

 

 לידתי-טרוםאבחון 

בנים שלהן. במקרה אחד ה לא X-הקשור ל גיגנטיזםאקרויכולות לעבור מאמהות מושפעות מXq26.3 -הכפלות ב

 לידתי זיהה את ההכפלה תוך שימוש בדגימות סיסי שלייה.-אבחון טרום

 

 ייעוץ גנטי

 Xq26.3. כל האנשים שירשו את המיקרודופליקציה X-א מצב רפואי דומיננטי קשור לוה X-הקשור ל גיגנטיזםאקרו

. לא זוהו עד כה מקרים של העברה X-הקשור ל גיגנטיזםאקרו חומהאם פית GPR101-שכוללת את צורת ה

וליידע אותם בדבר Xq26.3 -מאבות לבנות שלהם. יש להציע ייעוץ גנטי לאנשים עם הכפלה מעוררת מחלה ב

 להעברת המוטציה לצאצאים.סיכון  50%

 

 ניהול וטיפול

ולעיתים נדירות,  תרופתייםתחומית המשלבת כירורגיה, טיפולים -ההפרעה בדרך כלל דורשת גישה טיפולית רב

ידי אדנומה והיפרפלזיה, -רדיותרפיה. כיוון והחלק הקדמי של יותרת המוח עשוי להיות מושפע באופן נרחב על

ות תקינות עשוי להיות מאתגר. במקרים לרמ IGF-1-טיפול יעיל מוקדם כדי להפחית את הרמות של הורמון גדילה ו

רבים, נדרשת נוירוכירורגיה רדיקלית כדי לכרות את רקמת יותרת המוח הקדמי המושפעת. רקמת גידול שאריתית 

והמשך צמיחת ביתר. טיפול תרופתי עם  IGF-1-בטווח הארוך להפרשה ביתר של הורמון גדילה ועשויה להוביל 

, שליטה הורמונלית עם X-הקשור ל גיגנטיזםאקרובסומנט( הינו יעיל בדרך כלל. אנטגוניסט להורמון גדילה )פגבי

טיפול אנלוגי לסומטוסטטין בדרך כלל אינו מראה הצלחה. ניתן להשיג שליטה על רמות פרולקטין מוגברות 

באמצעות שימוש באגוניסט דופמין ברמה נמוכה, כגון קברגולין. בשל ההשפעות של ניתוח על יותרת המוח 

פעילות של יותרת המוח המערבת -בדרך כלל מפתחים תת X-הקשור ל גיגנטיזםאקרוהקדמית, מטופלים עם 

מספר מסלולים הורמונלים )כולל מסלול הורמון הגדילה(. סוכרת תפלה הנובעת מחוסר פעילות אחרי ניתוח של 

 יותרת המוח האחורית נראית גם היא, ועשויה להיות קבועה.

 

 פרוגנוזה

פעילות של יותרת -תקין בבגרות. תתיכולים להוביל לגובה  X-הקשור ל גיגנטיזםאקרובאבחון מוקדם וטיפול יעיל 

ה ודורשת ניהול פעיל במהלך המעקב לטווח ארוך. נתונים עדכניים והיסטוריים מציעים כי ללא צהמוח הינה נפו

ם ביותר עם ענקות של יותרת המוח בהיסטוריה האדם הגבוהי-יכול להיקשר לבני X-הקשור ל גיגנטיזםאקרוטיפול, 

 המתועדת.

 

 :מומחהמבקר 

o ד"ר אדריאן דיילי 

o פרופ' אלברט בקרס 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN
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  11/2019 עדכון אחרון:

 19/08/2021תאריך 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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