
      
 

 רופות יתומותות למחלות נדירות רשתה

 המכון למחלות נדירות  צוות תרגום הפורטל אורפנט לשפה העברית מבוצע ביוזמת

 מרכז הרפואי שיבא תל השומרה

 
 

 
 https://www.orpha.net - -בניתן למצוא מידע נוסף על המחלה ועל שירותים נלווים 

 1 
 

 

  ציפורן צהובה תסמונת

(Yellow nail syndrome) 

 ORPHAcode662: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

המאופיינת על ידי השלשה המשתנה של ציפורניים צהובות תסמונתית של הציפורניים נדירה  מחלת חריגה

 אופייניות, ביטויים נשימתיים כרוניים ובצקת לימפתית ראשונית. 

 

 אפידמיולוגיה

-( נחשבת למצב רפואי נדיר. עד כה, כYNSידועים, אך תסמונת ציפורן צהובה ) וההיארעות אינםהשכיחות שיעורי 

  גברים ונשים באופן שווה. לעל מקרה יחיד. הפרעה זו משפיעה עמקרים דווחו, בעיקר כדיווחים  400

 

 תיאור קליני

תים המחלה גם נצפתה אצל יילודים י, אך לע50מתרחשים בהתפרצות מאוחרת, לאחר גיל  YNSרוב המקרים של 

ילדים. מטופלים לרוב מתלוננים על צמיחת ציפורניים מואטת או מופסקת: הציפורניים הופכות למעובות אצל ו

ולעכורות, עם דיהוי צבע צהבהב או ירוק. העור המת סביב הציפורניים אינו נמצא והחלק הקרוב לגוף של כפל 

לנשירת שכבת הציפורן. הציפורניים יל עלייה בעיקולים הרוחביים היא מאפיין נוסף, אשר עלול להובהציפורן נפוח. 

מהמטופלים עם השינויים  1/3החומרה עשויה להשתנות. רק דרגת בידיים וברגליים מושפעות מהמחלה, אך 

בציפורניים חווים בצקת לימפתית ומעורבות של דרכי הנשימה באופן נלווה. השינויים בציפורניים עשויים להקדים 

ו של ביטויים נשימתיים במספר שנים. בצקת לימפתית היא הממצא הנלווה את ההתפתחות של בצקת לימפתית א

הביטויים הנשימתיים כוללים שיעול, דלקת הסימפונות העקבי ביותר ולרוב משפיעה של הגפיים התחתונות. 

(, bronchiectasis(, הרחבת הסימפונות )tracheobronchitis)ברונכיטיס(, דלקת של הסימפונות וקנה הנשימה )

עלולה להיות הפרעה  YNSסינוסיטיס כרוני, זיהומים נשימתיים כרוניים ותפליטים פלאורליים. באופן יוצא דופן, 

 נאופלסטית )סרטן ריאות(. -פארא

 

 אטיולוגיה

אינה מוסברת. נראה כי ליקוי בניקוז הלימפתי שלא עקב חריגות אנטומיות, אך עקב הפרעה  YNSהאטיולוגיה של 

 בעל תפקיד מרכזי. תפקודית, הוא 

 

 טכניקות אבחון

הימצאות של שינויים טיפוסיים בציפורניים היא דרישה והם מאפיין מובהק למחלה YNS -שינויים בציפורניים ב

מוחלטת לאבחון. זאת, משום ששלושת הסימנים העיקריים )כלומר, שינויים בציפורניים, הפרעות בנשימה ובצקת 

 לימפתית( עשויים שלא להופיע כולם בבת אחת אצל המטופל. 

 

 אבחנה מבדלת

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN
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(, אשר chronic paronychiaפרוניכיה כרונית )ניים כוללות החשובות ביותר הקשורות בציפורות המבדלות האבחנ

חולקת את המאפיין של היעדר העור המת והתעבות ודיהוי הצבע של הציפורניים, ופטרת הציפורניים ברגליים, 

( Onychogryphosisאשר מייצרת התעבות ותמס של הציפורן. יש לשקול גם שגשוג יתר של רקמת הציפורן )

 . acquired pachyonychiaומחלת עור וציפורניים נרכשת בשם 

 

 ניהול וטיפול

טוקופרול במתן  באמצעותמהמקרים. טיפול  30%מעורבות ספונטנית של הסימנים בציפורניים מדווחת אצל עד 

בינלאומיות יחידות  1200עד  600( במינונים גבוהים, E)ויטמין  (Oral&#945;&#8208;tocopherolדרך הפה )

(IU.מידי יום דווח כיעיל אצל כחצי מהמטופלים ) 

 

 פרוגנוזה

תים כרוניים. בצקת יחלק מהמטופלים מחלימים באופן מלא, אך המצב הרפואי הנשימתי והתסמינים הנלווים הם לע

לימפתית חמורה וסיבוכים נשימתיים עלולים להשפיע את איכות החיים וחובה לבצע מעקב תקופתי. מטופלים עם 

YNS אחת הסיבות האפשריות( מציגים מספר תחלואות נלוות מלבד אלו הנשימתיות, עקב גילם המבוגר יותר( ,

 וכלוסייה הכללית.לכן לרוב יש להם תוחלת חיים נמוכה יותר בהשוואה לא

 

 :מומחהמבקר 

 פרופ' ביאנקה מריה פיראצ'יני 

 

  01-06-2019 עדכון אחרון:

 03-11-2020תאריך 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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