
המרכז הרב תחומי של
חולי תסמונת האיקס השביר,
נשאים ובני משפחה
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הירשמו עוד היום 
בדלפקי המרפאות והמכונים

הרשמה מהירה!

שיבא ישיר
כרטיס חכם לבריאות

לשיבא ישיר כבר נרשמת?

שיבא ישיר ב-

לצפייה  ממוחשב  אישי  רפואי  תיק  חינם  מקבלים  ישיר  שיבא  מועדון  חברי 
בסיכומי ביקור רופא, שחרור מאשפוז, בדיקות הדמיה, בדיקות מעבדה, ביופסיה, 

פתולוגיה, ציטולוגיה, אקו לב ועוד.
ונהנים ממגוון שירותים רפואיים ללא תשלום:

התייעצות דיסקרטית עם רופאי המרכז, באמצעות שירות 'שאל רופא' א
הזמנת תורים באינטרנט א
הרצאות, ימי עיון, אירועים וימי ספורט א
שיבאפדיה-עדכונים רפואיים, חידושים ופריצות דרך רפואיות א
מידע עדכני על מחקרים וטיפולים חדשניים, בריאות ואיכות חיים  א

בניוזלטר חודשי
הטבות והנחות בתחומי איכות חיים, תרבות ופנאי  א
הרצאות On-Line של רופאים מומחים א
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תסמונת איקס שביר הינה הסיבה השכיחה ביותר המוכרת ללקות שכלית התפתחותית 
על רקע תורשתי  ונובעת ממצב בו יש מעל ל-200   האוטיזם  בספקטרום  וללקות 
עותקים/חזרות של CGG בגן  (FMR1 )Fragile X Mental Retardation 1  שנמצא 

על כרומוזום ה- X.   הגן הלא תקין מועבר לבן על ידי האם שהינה נשאית למחלה. 
בנות יכולות לקבל אותו מכל אחד מההורים.  נשאות לאיקס שביר מוגדרת כמצב בו יש  
58-199 חזרות אצל האם .מכיוון שבמהלך הורשת הגן יכולה להיות הגברה של מספר 
החזרות,  תיתכן הולדת ילוד עם מספר חזרות גבוה שיגרום ללקות שכלית. הביטוי של 

הגן הלא תקין כלקות שכלית ו/ או אוטיזם שכיח יותר בבנים אולם קיים גם בבנות. 
ביצוע  ידי  ילד חולה בתסמונת איקס שביר הן במהלך ההיריון על  ניתן  למנוע הולדת 
מי שפיר סביב שבוע  12, בדיקת  בדיקה גנטית (בדיקת סיסי שלייה סביב  שבוע 11- 
 PGD -על ידי ביצוע אבחון גנטי טרום השרשתי להיריון  הכניסה  והן לפני   )22  -  17
חוץ  הפריה  טיפולי  במהלך  בעוברים   )preimplantation genetic diagnosis)
גופית (IVF(.  הבדיקה לנשאות לאיקס שביר ממומנת על ידי משרד  הבריאות  כלומר 
הבדיקה הינה חינם  בארץ ומומלצת לכל אישה טרם כניסתה להריון או בתחילת ההיריון.

מכיוון שמדובר במחלה תורשתית בעלת השלכות בריאותיות הן על נשים נשאיות והן 
על גברים נשאים, במקרה ואובחן במשפחה נשא לאיקס שביר,  מומלץ לעבור יעוץ גנטי 
לצורך מתן הסבר ולבצע בדיקה גנטית לנשאות גם לשאר בני המשפחה על מנת לאתר 

נשאים נוספים במשפחה.

בנוסף לקשר בין תסמונת איקס שביר ללקות שכלית , קימות מספר השלכות בריאותיות 
חשובות ביותר גם בנשאים (58-199  עותקים של  CGG( שמחיבות איתור מוקדם 

ומעקב:
y כפי שצוין, הסיכון להולדת ילד חולה בלקות שכלית ו/ או לקות בספקטרום האוטיזם  

עקב תסמונת האיקס השביר ניתן למניעה. 
y 35% כ-  עד  השחלתי.  בתפקוד  ירידה  עקב  הנשאיות   הנשים  של  בפוריות  ירידה   

מהנשאיות עלולות לסבול מבלות מוקדמת וכ-20%  עלולות לסבול מירידה בתפקוד 
יעוץ  יאפשר  נשאיות  של  מוקדם  גילוי  המאוחרות.  העשרה  משנות  החל  השחלתי 

גנטי מוקדם לצורך תכנון משפחה המתאים להם ואפשרות לשימור פוריות. 
y .)לקויות למידה בנשאיות בעיקר לקויות קשב ולקות בחשבון (דיסקלקוליה  
y נשאים לאיקס שביר עלולים במהלך הזמן לסבול מהפרעה בשיווי משקל יחד עם  

ירידה בזיכרון החל מהעשור החמישי עד השביעי לחייהם מצב שידוע כתסמונת 
       Fragile X-associated tremor/ataxia syndrome )FXTAS)

y נשאיות לאיקס שביר עלולות לסבול בשכיחות גבוהה יותר מהפרעות אנדוקריניות  
, הפרעות במחזור  , כגון בעיות גדילה, התבגרות, הפרעה בתפקודי התריס  שונות 

החודשי ובעיות בריאותיות נוספות.

המרכז הרב תחומי של חולי תסמונת 
האיקס השביר, נשאים ובני משפחה

המרכז הרב תחומי הראשון מסוגו בעולם לטיפול בנשאים 
Fragile X Syndrome של תסמונת האיקס השביר

ומעקב  לאיתור מוקדם של נשאים לאיקס שביר  לאור זאת , יש חשיבות רבה 
במסגרת מרכז רב – תחומי שכולל מרפאות מומחים מובילים מהשורה הראשונה, 

לשיפור איכות החיים והענקת טיפול הוליסטי מירבי.

לבירור ראשוני ובדיקת נשאות גנטית
יש לקבוע תור במכון הגנטי

בטלפון: 03-5303060 / 03-5302826

המרכז הרב תחומי כולל מרפאות מומחים מתחומים שונים:
y מרפאה ליעוץ גנטי במכון הגנטי  

לקביעת תור: 03-5302826 / 03-5303060    
yIVF  מרפאת נשים ייעודית לנשאיות איקס שביר ביחידת  

לקביעת תור: 03-5303048   
y מרפאה ייעודית לאבחון, מעקב ומחקר קליני במכון להתפתחות הילד בבית  

האיקס  תסמונת  עם  המתמודדות  משפחות  עבור  לילדים  ספרא  חולים 
השביר בשיתוף עם העמותה הארצית לאיקס שביר.

לקביעת תור למרפאה: 03-5302592 למרכז מידע 03-5302233   
y.מרפאה אנדוקרינולוגית לילדים ולמבוגרים  

לקביעת תור:  03-5305015 (ילדים(, 03-5305470 (מבוגרים(  
y.המכון להפרעות תנועה  

לקביעת תור: 03-5305293 / 03-5305864   
yמעבדת מחקר  


