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 תל השומר

 השירות הניתן במרפאה לתסמונת האיקס השביר

מעקב והכוונה לטיפול על ידי צוות רב מקצועי של  , אבחוןשירות 

 ,  התפתחות הילד

 שנים   18לילדים מגיל לידה ועד גיל 

 משגב צובארינטע ' גב: פסיכולוגית אחראית תחום

הנשאיות בשיתוף עם גניקולוגים  לאימהות שירות אבחון וטיפול 

                      . PGDמומחים לפריון ולאבחון טרום השרשתי 

,          03-5303048: לטלפוןתורים  ניתן להתקשר לקביעת 

 .לצוות המזכירות שני או רונית  03-5302882

במסגרת מרפאת אנדוקרינולוגיה   –אנדוקרינולוגיה ילדים שירות 

נפתח שירות חדש המאפשר מעקב ומתן מענה ילדים ונוער 

.  ואי סדירות מחזורהתבגרות מינית , בנושאים כגון גדילה

                                                     .  גרוברר נועה "י ד"המרפאה תתקיים בימי רביעי פעם בחודש ע

 03-5302692, 03-5305015: תורים ניתן להתקשר לקביעת 
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 עלון מידע אודות תסמונת האיקס השביר

אילו שירותים ניתנים במרפאה למטופלי   

 ?ולמשפחותיהםהאיקס השביר 

  להתפתחות במכון ,השביר האיקס למטופלי המרפאה

  ילדים נוירולוגית ,גביס לידיה ר"ד של בניהולה ,הילד

 מקצוע אנשי אחד גג קורת תחת מאחדת ,בכירה

  שירות להוות במטרה ,שונים מתחומים ומומחים

 המרפאה .זו בלקות בטיפול תחומי -רב מתמחה

 ,אבחוני מענה נותן אשר ,ת"קש מרכז בתוך הוקמה

  לקויות עם המתמודדות למשפחות ומחקרי טיפולי

  ייעוץ ,אבחון כולל השירות .האוטיזם בספקטרום

  הילד של הצרכים מכלול על דגש תוך טיפול ,והכוונה

  מחקר לגבי למידע אפשרות קיימת ,בנוסף .ומשפחתו

 התאמה לאחר) דרך פורצי במחקרים ולהשתתפות

    .(המחקר דרישות פי על והסכמה הסבר וקבלת

צוות המרפאה כולל רופאי ילדים מומחים מתחומי    

,  גנטיקה, אנדוקרינולוגיה, הנוירולוגיה ההתפתחותית

,  פיזיותרפיסטים, פסיכולוגים, בנוסף. עיניים ושיניים

מרפאים בעיסוק                        , קלינאי תקשורת
 .ואחות מוסמכת

באילו סימנים  
 ?מתאפיינת התסמונת

  :התפתחותיים-נוירו מאפיינים
 התפתחותית שכלית לקות

  נרחבת תקשורת לקות

   האוטיזם בספקטרום

 אפילפסיה

  התפתחותי עיכוב צעיר בגיל

  בצירי עיכוב או כללי

 עיכוב -השונים ההתפתחות

 ,עדינה מוטוריקה ,מוטורי

 global)  תקשורת או שפה

developmental delay) 

  ראש היקף :גופניים מאפיינים

 פנים ,גבוה מצח ,גדול

 ,גדולות אוזניים ,מאורכות

 ,מפרקים של יתר גמישות

  בעיות ,הלב במסתמי ליקויים

  כגון בעיניים ליקויים ,שלד

 שמוטות עפעפיים או פזילה

 המין ואיבר אשכים והגדלת

   .הזכרי

  בעיות :נלווית תחלואה

 אכילה הפרעות ,התנהגות
 ושינה

 ?מהו המנגנון הגנטי

תסמונת זו נגרמת כתוצאה מהגדלת מספר החזרות של בסיסים  

  FMR1בגן הנמצא על כרומוזום איקס ושמו  CGGמסוג ( טרינוקלאוטידים)

(Fragile  X Mental Retardation)   וכתוצאה מכך חלה ירידה בייצור עד

 .  בעל תפקיד חשוב במח ובמערכות נוספותשהנו   FMRPחלבון חוסר של 

 ?מהי תסמונת האיקס השביר

  התורשתית הסיבה הינה ( Fragile X Syndrome) שביר איקס תסמונת

  ,בבנים ולאוטיזם (שכלי פיגור) התפתחותית שכלית ללקות ביותר השכיחה

 .יותר נדירים כי אם ,בבנות גם משמעותיים תפקודיים לקשיים לגרום ועלולה

  ,מלאה תסמונת עם בנים 1:2,000) העולם ברוב מאשר גבוהה בארץ שכיחותה

   .(נשאיות עם נשים 1:125

 כאשר ,המרכזית העצבים מערכת של תקינה להתפתחות חיוני FMRP חלבון

  על האחראים ,אחרים חלבונים ייצור של וויסות בקרה הוא העיקרי תפקידו

  גורמת זו בקרה היעדר  .העצב תאי בין והתקשורת העצבית הרשת בניית

  ואיברים המח תפקוד על משפיע אשר ,תאי תוך חלבון של מאוזן לא לייצור

  פעילות של איזון מחוסר נובע החלבון של מרוסן הלא מהייצור חלק .נוספים

  .(Bear תיאורית) לגלוטאמט רצפטור , mGluR5 הרצפטור

  כמצב נחשב חזרות 54 עד הגן של הגדלה

  של "אפור" תחום לגבי הסתייגות עם) תקין

 כמצב מוגדר חזרות 55-200 .(חזרות 45-54

  נשאות של במצב .(מוטציה-פרה) נשאות

  בעת החזרות מספר להגדלת סיכון קיים

  מעל .הבא לדור התורשתי המידע העברת

 – המלאה התסמונת מתבטאת חזרות 200
  עם גן של סיכויו .השביר האיקס תסמונת

 מלאה מוטציה עם לגן להפוך מוטציה-פרה

  רב החזרות שמספר ככל גדלים הבא בדור

 לבנה מאם בהעברה יותר ושכיח ,יותר

    .לבתו מאב מאשר

 ?מהם תפקידי המרפאה לאיקס שביר

טיפול והדרכת הורים למשפחות עם ילדים הלוקים  , אבחון                                       

 שבירבאיקס 

סוציאלי  , מרכז מידע למשפחות החולים לקבלת מענה כוללני בתחום רפואי

 ונפשי

 סיוע במניעת המחלה בקרב משפחות מורחבות בהן שכיחה תסמונת האיקס

 השביר

פעולה שיתופי ולפיתוח מרכזיים רב מחקרים וליישום לפיתוח ומחקר ידע מרכז 

 .השביר האיקס בתסמונת הלקות את ולצמצם האבחון את לשפר המיועדים

וצוותים הכללית האוכלוסיה בקרב השביר האיקס לתסמונת מודעות הגברת  
 .בישראל השביר האיקס לתסמונת העמותה עם בשיתוף רלוונטיים רפואיים


