
 סיכום הכנס השלישי האירופאי על תסמונת רט

 

הרב אה פמרוהלנוירולוגית ילדים  הדיהיח, נוירולוגית ילדים בכירה, ר אנדראה ניסנקורן"דמאת 

 ש"תה, מרכז רפואי שיבא, ח ספרא לילדים"בי, רטלתסמונת תחומית 

, במסטריכט רט תל תסמונעאי השלישי האירופנערך הכנס  3172, אוקטוברב 71-71בין התאריכים 

שהתנהלו  יםמטפלים והורים והתחלק לשלושה מושב, חוקרים, הכנס היה מיועד לרופאים. הולנד

 . ים והוריםלמטפ, מדעי הבסיס: קבילבמ

  :המיועד לרופאים וחוקרים המושב של מדעי הבסיסתקציר  להלן

עבודה : ר פטר הופקה"מקבוצתו של ד, גרמניה, מאוניברסיטת גוטינגן ר ווגנר"דהרצאתו של  .7

ונתן קיפניס מוירגיניה יר "דממעבדת  התוצאות קודמות של עבודפרסום זו נעשתה בעקבות 

שיפרה תסמינים והאריכה תוחלת לאחר דיכוי מערכת החיסון השתלת מוח עצם ש תהשהרא

הם , החוקרים לחזור על התוצאות לא הצליחו, בעבודה שלהם. רט ם עם תמונת חיים בעכברי

עבודה זו ממחישה . אחרים  חו שהשתל אכן נקלט אך אינו משפר אורך חיים או תסמיניםיהוכ

 . לת מח עצם בחולותתשנכון להיום אין כל ביסוס מדעי לנסות טיפול בהש

 

הציגו הוכחות על החוקרים : איטליה, סן רפאל מאוניברסיטת, לנדסברגר ר"דהרצאתה של  .3

הממונה , צנרטרוזום בגרעין התא הנקראעל תפקוד חלקיק  MECP2 -חלבון ה תפקיד נוסף של

 תאים שגשגרים שישנה פגיעה בחלוקה ובהחוקרים סו MECP2בהעדר . על חלוקת התאים

 

שסוקרת מספר עבודות  ההרצא: ב"ארה ,ופקינסהן ו'אוניברסיטת גמ, ניידו' פרופשל הרצאתה  .2

עם , בתסמונת רט( העברה סינפטית)בין תאי עצב יעה במעבר האינפורמציה גשנעשו על הפ

 גלוטמאט הינו חומר העיקרי שגורם להפעלה. התמקדות בפגיעה במעבר הגלוטמאט

אך הפרשה מוגברת בתסמונת רט , כרוןיעם תפקידים חיוניים בז, של תאי עצב( טיבציהאק)

ניידו  'פרופ. ייםלהביא להתקפים אפילפט גריית יתר שיכולהו, מוות תאים, עלולה לגרום לנזק

תרופה  :פןרדקסטרומטובנות עם תסמונת רט שקיבלו טיפול ב 23הציגה עבודה מקדימה על 

תחת טיפול זה נצפה . (NMDA) גלוטמטאחד הקולטנים לומת את סמוכרת נגד שיעול שח

ארוך לא ברור האם לתרופה אין  חווטל, עם זאת. קשר חברתי והבנת שפה ,שיפור בערנות

ניידו ציינה כי ברקמת העין הבריאה ' עבודה נוספת שהציגה פרופ. כרוןיליות על זהשפעות שלי

נפגע ומאפשר רט תפקוד הראיה אינו  תלכן היא סבורה כי בתסמונ, MECP2אין ביטוי של 

 . תקשורת עינית יוצאת דופן

 

ת בחיות הביא עבודות נוספו: ב"רהא, ון הופקינס'מאוניברסיטת ג, יונסטון'ג ר"דהרצאתו של  .4

-האת הקולטני  האשר מפעיל, הגלוטמאט גבוה ה רמת אשר מוכיחות כי בתסמונת רט ישנ



NMDA  . לחוסר לכן , כי רמת הגלוטמאט עולה בחסך שינה שבה נמצאבנוסף הצביע על עבודה

 . שינה של הילדות עם תסמונת רט עלולה להיות השפעה שלילית נוספת על עליה בגלוטמאט

 

עבודה . קדם' גב ידי-עלשהוצגה  אוניברסיטאי עבודה זאת נתמכה בעבודה נוספת מאותו מרכז

השיטה יכולה להיות חשובה כמדד )וערות בחיות  זו הציגה שיטה למדידת תקופות השינה

 (. בבנותים תרופתיים ה  במחקרנלאיכות השי

 

מאחר ולגלוטמאט תפקיד חיובי  :גדעוני-בן זאב 'פרופ נקודה מעניינת שהועלתה על ידי

יכולת  ,כגון, פקיד חיוביתגם עליה בקשרים סינפטים לוגלוטאמאט ב עליההאם ייתכן ול, כרוןיבז

 (. רה שיש להוכיח אותה בעתידעכמובן זוהי הש)הלמידה המיוחדת של הבנות עם תסמונת רט 

 

מונת רט תס הציגה שני זוגות של אחיות עם, איטליה, סיינה מאוניברסיטת רניארי ר"ד .3

ככל הנראה ההסבר היה . זהותלמרות מוטציות ( סית או קלהאקל)ותמונות קליניות שונות 

סטיס 'ר ג"ד -כך לדוגמא  .משפיעים על חומרת המחלההנוי גנטי בגנים נוספים יש

מצאה חמישה גנים כאלה שאחד מהם מעורב בייצור , ב"ארה, ביילור מאוניברסיטת

והראתה שבעזרת תרופות סטטינים חל שיפור בעכברים בסימפטומים של  הכולסטרול

   . תסמונת רט

 

, פליצידי  ר"דו אוסטרליה, מאוניברסיטת סידני, קריסטודולו 'פרופמספר חוקרים  .6

משפיע על תפקוד  MECP2מראות כי הציגו עבודות ה ,איטליה, יינהס אוניברסיטתמ

ברון התא האחראי על יצירת אנרגיה וסילוק רדיקלים חופשים שגורמים א -ה יהמיטוכונדר

תח ופותח פ התקדמות המחלהללנזק משני והנזק החמצוני עלול לגרום . לנזק חמצוני

י הראה שיפור בנזק החמצוני לאחר מתן אומגה 'ר די פליצ"ד .יות בכיוון זהלהתערבויות עתיד

2 PUFA.  

  

-לו כי חסר ביאיטליה הציג עבודה שבה החוקרים ג, מאוניברסיטת טורינו גיוסטטו ר"ד .1

MECp2  ד בוגורם לליקוי בתפק- pathway שלmTOR   בהעברה בין  מרכיב חשובשהוא

 . הסינפסות

 

 MECP2-הציג עבודה שהדגישה את תפקיד ה, ב"ארה,מאוניברסיטת בירינגהם ר קודפה"ד .8

פגיעה   ידי-לע( מךומהווים תאי ת תאים שנמצאים במוח לצד נוירונים)באסטרוציטים 

 .לתאים רעילהפרשת גלוטמאט שהוא  ידי-לבתפקוד תעלת אשלגן וכן ע

 

הציג עבודה על פגיעה במטבוליזם העצמות , ב"ארה ,הופקינס ון'גמאוניברסיטת  שפירור "ד .1

וג תאי עצב צעירים שגשפגיעה ב - שני מנגנונים ידי-עלת רט נמוסבחיות עם ת

 האוסטאופורוזיסים את תופעת ממצאים אלו מסביר. צתאוספיגת עצם מו (אוסטיובלסטים)



חומצה בשם בתרופה  ניסוי טיפלוי בעכברי רט . ונטייה לשברים בבנות עם תסמונת רט

  . תוצאות מעודדותהביא לזולנדרונית 

 

מור להציג את התוצאות של המחקר על אהיה ב "ארה, בוסטון אוניברסיטתמ קאופמןר "ד .71

IGF1 נמנע ממנו להציג את  מדעיתאך מסיבות שקשורות בסודיות , בחולות עם תסמונת רט

והחברה המסחרית קיבלה אישור , בכל מקרה מדובר במחקר מקדים שהסתיים .התוצאות 

 לכן אפשר להניח שהתוצאות היו, שני מורחב יותר שלבעל סמך התוצאות לנהל מחקר 

 . מעודדות

 

ריפוי תסמונת " :רצאהה העבירה: RSRTמריקנית עמותה האלית ה"נכמ ,דאמוניקה קונר' גב .77

העוסקים בטיפול קליניים -את המחקרים הפרהשסוקרת  "?רט איך אנחנו מגיעים לכך

בכל .המושתק   X-את כרומוזום ה לעלשפעיקר המאמצים מושקעים כרגע בניסיונות . מחלהב

כל נקבה עם תסמונת רט היא . אקראיאחד מהם מושתק באופן , Xני כרומוזומי שנקבה יש 

תקין  MECP2 -ו, כרומוזום עם הגן המוטנטישמקורו בפגום  MECP2מוזאיקה של 

את הגן  ,ותמעבדמספר ב ,הפעיל מחדשחוקרים מנסים ל. מהכרומוזום עם הגן התקין

 . המושתק הבריא כדי לפצות על החלבון הפגום

מביאים לדילוג על קודן פסק חומרים כימיים ש )7): םיטיפולים גנטיעוסקים בנוספים  מחקרים

 read through)ויצירת חלבון ( עם מוטציה קלה חדשה)ומאפשרים בכך יצירת גן שלם 

compounds) - להתאים לילדות עם מוטציות כגון  שעשוייםR255X, R168X( .3)  חומרים

מבנהו המשני שלישוני השתנה בגלל מוטציה שעוזרים לקיפול נכון של חלבון פגום ש

 MECP2גן תקין של  החדרת -תרפיה גנטית missense  (chaperones)( .2 )מסויימת 

 .באמצעות וירוס

, MECP2 -בשל חוסר המשניות אפשרות נוספת הינה להתערב ולנסות לתקן את ההשפעות 

או  IGF1 -בבבנות בטיפול כאן הוזכרו המחקרים הקליניים . BDNF העלאת ידי-עללמשל 

 . ב"שמתחיל בימים אלו בישראל ובארהמחקר , copaxone סוןקקופב

   :מספר רב של הרצאות העבירהצוות הישראלי  .73

ש בשיתוף עם היחידה "הציגה עבודה שנעשתה בתה גדעוני-בן זאב 'פרופ .א

 הדובעב. בתמיכה כספית של העמותה הישראלית, ר אילןלוגיה ואוניברסיטת בולאימונ

מדדים . T - מדדים נמוכים יותר הקשורים לזרוע התאיבילדות עם תסמונת רט זו נמצאו 

 ההשפעהאלא הם ביטוי של , אלו אינם מצביעים על חסר אימוני ונטייה לזיהומים בבנות

 . וג התאיםשגשת האימונית וכעל גנים שקשורים למער MECP2-של חלבון ה

 

 7333 -מנתונים  תסקירתוצאות  .על אפילפסיה בתסמונת רט הרצתה ר ניסנקורן"ד .ב

תסמין ה הינלפסיה אפי(. רובם מאירופה)ארצות  77 -ממאגר מידע משותף ל ותחול



, לשם השוואה .שליטהלקשה  יתהימהמקרים ה 233 -וב, מהחולות 63% -כהמופיע ב

מהמקרים בעוד שבתסמונת  3% -אפילפסיה לא ניתנת לשליטה בכבאוכלוסיה הרגילה 

אך יכולה להופיע החל , שנים 4.3מוצע להופעת האפילספיה היה גיל המה. 24% -רט ה

נוטה להיות קשה  שנים 3שמופיעה לפני גיל  יהספילפא. שנים 32ד גיל ע תמגיל הילדו

וקשה יותר  R133Cתה קלה יותר בילדות עם מוטציה יאפילפסיה הי. יטהליותר לש

  .R255Xבילדות עם מוטציה 

 


