
  
  

  
   בישראלסקר לגילוי נשאות למחלות גנטיות בדיקות 

  ראשונה של התוכנית המורחבת השנה הסיכום של 

  31.01.2014 עד 1.2.2013 -מ

  

  

  

  תקציר

סיפור  ללא לזוגות המוצעותגילוי זוגות בסיכון הן בדיקות שם גנטיות לאוכלוסייה לסקר בדיקות 

  לפני הבדיקות היא לגלות זוגות בסיכון תמטר. פיגור או מום, משפחתי של מחלה תורשתית

  . שייוולד להם ילד עם מחלה תורשתית חמורה

כוללת ש מופעלת במשרד הבריאות תוכנית ארצית למניעת מומים מולדים 70- מסוף שנות ההחל 

בתחילה את  זו כללה   תוכנית .בדיקות סקר לגלוי זוגות בסיכון ללדת ילד עם מחלות תורשתיות

 הסל הורחב על מנת לכלול את 2013בשנת . ותלסימיה ובהמשך הורחבה בהדרגהמחלת טיי זקס 

מידה לסקר אוכלוסייה כפי שהוגדרו החמורות המתאימות לאמות החלות התורשתיות מהבדיקות ל

  .רפואייםהגנטיקאים ה ידי איגוד על

תגלו  ה. נבדקים65,000 -  בדיקות ל כ300,000 - ראשונה של התוכנית החדשה בוצעו כהבשנה 

 ים התואםנבדקו נמצא שיעור נשא שמחלותברוב ה.  נשאים אשר קיבלו יעוץ גנטי5,000 -מלמעלה  

 זוגות 100 -שביר וכ  X נשים נשאיות של תסמונת 299בקרב  .המשך הסקראת  מצדיקולצפוי 

א בסיכון לילד עם צ הזוג נמ;בהם שני בני הזוג נמצאו נשאים של אותה מחלה רצסיבית חמורה

   .את האפשרויות למניעהשכלל  חמורה ובני הזוג קיבלו יעוץ גנטי מחלה

ממצאים אילו מעידים על החשיבות הגדולה לבריאות הציבור שבהוספת בדיקות הסקר 

  .המומלצות לסל הבריאות
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  רקע

 סיפור ללא לזוגות המוצעותגילוי זוגות בסיכון הן בדיקות שם גנטיות לאוכלוסייה לסקר בדיקות 

  לפני הבדיקות היא לגלות זוגות בסיכון תמטר. פיגור או מום,  מחלה תורשתיתמשפחתי של

  . שייוולד להם ילד עם מחלה תורשתית חמורה

  .בקרב אוכלוסיות שונותתדירות שונה קיימת מחלות תורשתיות קיימות בכל האוכלוסיות אך  אמנם 

לאור .  בין העדות השונות  בתדירותןשונותהבקרב היהודים קיימות מחלות תורשתיות  ,לדוגמא

 לבדיקות גנטיות לסקירת המלצות קאים הרפואיים בישראליגנטהאיגוד על ידי הוגדרו זאת 

הן מבוססות על ו )2004,  בישראלניר עמדה הסתדרות הרפואית(האוכלוסייה לגילוי זוגות בסיכון 

  :אמות המידה והמאפיינים הבאים

 ה חמורה וחשוכת מרפאמחלה •

 המולקולארי שלה מוגדרים היטב באוכלוסייה הנבדקתהמחלה והבסיס  •

שכיחות מחלה גבוהה מ  (1:60לפחות   היא הנבדקת באוכלוסיית הנשאים שכיחות  •

1:15,000.( 

  מנשאי המחלה 90% לפחותניתן לגלות בבדיקות הסקר 

.  מחלת טיי זקסהייתה באוכלוסייה הבריאההמחלה הראשונה לה נבנתה תוכנית סקר , בישראל

והעובדה )  Hexosaminidase Aפעילות האנזים חסר (חר גילוי הבסיס הביוכימי של המחלה לא

  טיי זקס תוכנית לגילוי נשאיהוקמה' לא נשאים' בהשוואה לשלנשאים פעילות מופחתת של האנזים

 ןליהאשתחנות פתח משרד הבריאות . תוכנית דומה  בישראלהופעלהבארצות הברית ובמהרה 

ביצוע של בדיקות סקר במקביל החל  .זוגות בסיכוןגילוי ובדיקת פעילות האנזים ם ש לנבדקיםהופנו 

  .לשם גילוי מוקדם של זוגות בסיכון לתלאסמיה

מספר רב של מחלות תורשתיות אוכלוסייה ללבצע בדיקות סקר במשך השנים התפתחה יכולת 

מחלת הסיסטיק   :מחלות המתאימות לאמות מידה של סקר של האוכלוסייהלובמיוחד נוספות 

הרחבת מגוון הבדיקות הניתנות  עם בתחילה. אחרותרבות  מחלות ובהמשך) (CFפיברוזיס 

 לביצוע בדיקות טיי זקס בתחנות משרד באופן פרטי במקביל  הבדיקותבישראלו עהוצ, לבדיקת סקר

   . לתלאסמיההסקר בדיקת ביצוע להבריאות ו

רגתי של הכנסת הבדיקות המתאימות החל מהלך הד, בשל העלות הגבוהה של הבדיקות

או  1:1000  הוכנסו לסל בדיקות סקר למחלות ששכיחותן  2002-ב. לאמות המידה שפורטו לעיל

שכיחות כה גבוהה של מחלות תורשתיות חמורות מוכרת רק באוכלוסייה ערבית ודרוזית . גבוה מכך

 בדיקות על מנת לכלולית התוכנהורחבה  2008 -ב. בחלק המכפרים ובקרב שבטים בדואים בנגב

במקביל  . באוכלוסיות בסיכון)FD(משפחתית וטונומיה סאדי  לרוב האוכלוסייה וכןCFלנשאות ל 

ניתנו ומשרד הבריאות של מחלת טיי זקס סקר לתחנות ה נסגרו 2008להרחבת הסל בסוף 

הקל על  לתהיהי מטרת השינוי .בדיקות סקר במכונים הגנטיים ובקופות חוליםלביצוע אישורים 
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 הבדיקות במקום אחד ללא ולכלמלבצע את מוצאם המלצה לבדיקות סקר על פי ים המקבלים פונה

  . סל הבריאות בןלהימצאותקשר 

חמורות התורשתיות החלות מבדיקות להכל את והוא כולל שוב וכעת הורחב הסל  2013 תשנב

 רפואייםהגנטיקאים האיגוד  ידי המתאימות לאמות מידה של סקר של האוכלוסייה כפי שהוגדרו על

  .2012עד שנת 

  : הבאותהמלצותאת הכוללת  והיא 1.2.2013 -מ לפעולהתוכנית המורחבת החלה 

  שבירCF ,,SMA  Xבדיקות לנשאות למחלת  -לרוב האוכלוסייה  •

מוצא עדתי של לפי באוכלוסייה היהודית ( ייחודיותת נשאות למחלות ובדיק  - מוצאהעל פי  •

   . )לפי הדת וכפר המוצא של בני הזוגהדרוזית וכלוסייה הערבית באו ו,בני הזוג

  2013\7שרותי בריאות הציבור בחוזר ניתןפירוט הבדיקות הנמצאות בסל לפי המוצא של הנבדקים 

  . לסיכוםכנספח ומצורף כאן 

  . הפעילותתוצאותמובאות להלן עם סיום השנה הראשונה של התוכנית המורחבת 

  

 עד 1.2.2013 -מ לגילוי נשאות למחלות גנטיות בישראל סיכום של התוכנית

31.01.2014  

  

מכונים רובם ב(  מעבדות14 ב  אנשים65,000 -כ נבדקו  המורחב בשנה ראשונה של הסקר 

  .)'דור ישרים' ה שלמעבדבמעבדות עצמאיות בקופות החולים ובאך גם גנטיים 

גלל ב. בלת תשלום ממשרד הבריאותקלצורך  המעבדה המבצעת מספר הנבדקים נקבע על פי דווח

בדיקות אשר מכלול ה נתונים על להפיקיכולת המגבילות את הבחלק מהמעבדות ות טכניות יבע

  .נבדקים עם נתוניםרק הסיכום כולל  – בוצעו

  

 מתבצעות  דרך קופות החולים על פי תוצאות של ספירות דם לתלאסמיהבדיקות סקר לנשאות 

  . לפי הצורךואלקטרופורזה של המוגלובין
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  31.01.2014 עד 1.2.2013 - מאשר בוצעו בחלק רחב של האוכלוסייהסקר  סיכום של בדיקות :1טבלה 

  )1טווח (שיעור נשאות  נשאים  נבדקים עם נתונים   נבדקיםכ"סה מחלה

Cystic fibrosis 60,810  59,644  1,320  1:45 )1:41- 1:119(  

SMA 64,617  62,444  1,091  1:57  )1:48- 1:80(  

Fragile X2 55,498  44,592  299   1:149 )1:101- 1:264(  
 

  אוכלוסייה היהודית

  )1טווח (שיעור נשאות  נשאים  נבדקים עם נתונים   נבדקיםכ"סה מחלה

Tay Sachs 32,377  31,401  697  1:45 ) 1:24- 1:82(  

FD 22,120  21,379  559  1:38  )1:24- 1:81(  

Canavan 21,650  21,348  338  1:63  )1:36- 1:91(  

PCCA 9,361  8,746  97  1:90)  1:45- 1:151(  

Costeff disease 1,736  1,689  37  1:46  )1:32- 1:116(  

MLD 935  891  9  1:99)  1:35- 1:101(  

ICCA 533  520  25  1:21 ) 1:9- 1:51(  
 

  היהודיתלא אוכלוסייה 

        ערבים נוצרים

  )1טווח (שיעור נשאות  נשאים  תוניםנבדקים עם נ  אוכלוסייה הנבדקת מחלה

Cockayne 1:240 -1:18 (1:46  25  1,062  ערבים הנוצריםכלל ה(  

Albinism 1:35 -1:30 (1:32  29  931  ערבים הנוצריםכלל ה(  

  מוסלמיםערבים      

  )1טווח (שיעור נשאות  נשאים  נבדקים עם נתונים  אוכלוסייה הנבדקת מחלה

Niemann Pick A איזור , יםערבים מוסלמ
  גליל,  הגדולמשולשה

4,359  19  1:240) 1:275- 1:1260(  

Pendred 1:80 -1:17(  1:44  11  503  בדואים בגליל(  

  
   טווח שיעורי הנשאות אשר התקבלו מדיווחי המעבדות השונות1
קיים לילד חולה הסיכון ו X על כרומוזום גן מוטצית הרחבה בנגרמת משביר ה  X - התסמונת 2

  ).'דור ישרים'הבדיקה לא מתבצעת במסגרת  (נשאיתנמצאת ישה רק אם הא
  
  

גביית ללא (במסגרת הזכאות  בדיקות 288,360בוצעו בשנה ראשונה של הסקר המורחב 

שבטים סקר בכולל בסקר על פי כפרים ו( נשאים 5,131ל והתגלו סך הכ ).הנבדקיםמתשלום  

 הנמצאות בסיכון ללדת ילד עם שבירה  X-ה נשים נשאיות לתסמונת 299מהם ) הבדואים

 זוגות בסיכון לילד עם מחלה תורשתית אוטוזומאלית רצסיבית חמורה 100 -התסמונת וכ

אפשרויות השונות הזוגות אלו קיבלו יעוץ גנטי על ). על מנת לתת מספר מדוייקנתונים  חסרים(

   .הקיימות למניעה

  . מהמחלות מובא בהמשךתפרוט הממצאים לכל אח
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   CF הסיסטיק פיברוזיס ת סקר למחלתבדיקו. 1

 על תוצאות של פורסמו סיכומים מפורטיםובעבר  2008סל בשנת לה הוכנס CF - לסקר הת בדיק

 נבדקה בשנים הקלסיתמחלה -ל גורמת שאינה  H1152 Dמוטציה ה . השנים הראשונות של הסקר

 לאחר 2013 במשך שנת. הראשונות של הסקר במרבית המעבדות למרות שלא היתה מומלצת

מסגרת  המוטציה בבדיקת להפסיק את איגוד הגנטקאים הרפואיים בישראלחליט עבודה מעמיקה ה

 שכיחות נשאות בקרב יהודים ולא כולל את כולל חישובים של 2013הסיכום של שנת  לכן  .סקרה

H1152 .D  

  1:45 - שיעור הנשאות .נתוניםהועברו   59,644 ב. בדיקות60,810בוצעו 

  

 באוכלוסייה היהודית הסיסטיק פיברוזיס סקר למחלת בדיקות .1.1

   1:41 -2013בשנת שיעור הנשאות בקרב יהודים 

   השונות היהודיות בקרב העדות  CF- לשיעור הנשאות: 2טבלה 
   הסבים מאותו מוצא4 כאשר )H1152D  לא כולל 2010 - 2008 נתונים של מבוסס על(
  

  
 

 יהודיתבאוכלוסייה הלא ה הסיסטיק פיברוזיסבדיקות סקר למחלת  .1.2

 . של הסקרשנים הראשונותדווחו בש לאלו דומותבקרב האוכלוסייה הלא יהודית התקבלו תוצאות 

  . יותריםימאפשר לקבל מספרים משמעותההשנים כל של סיכום לכן מוצג 

   ערבים ודרוזים בקרב  CF- לשיעור הנשאות: 3טבלה 

  דרוזים
  מוסלמים ערבים 

  נהש  נוצריםערבים   )ללא הבדואים בנגב(
  נבדקים  נשאים   נבדקים נשאים   נבדקים נשאים
3 595  24 3,610  13 468 2008 
1 823  24 3,316  9 415 2009 
2 653  20 2,669  17 653 2010 

1 905  22 3,297  15 681 2011 
 2012 אין נתונים  אין נתונים  אין נתונים

1 1,021  23 5,385  7 581 2013 
         

  כ"סה 2,798 61  18,277 113  3,997 8

 שיעור נשאות  1:46   1:162   1:444

 מוצא  ור נשאותשיע מוצא  שיעור נשאות מוצא  שיעור נשאות

1:193 
  מצרים

1:67 
  טורקיה

1:23 
 לוב

1:291 
  אירן

1:66 
 יריה'אלג

1:34 
 טוניסיה

1:302 
 עיראק

1:76 
 מרוקו

1:37 
  אשכנז

1:415 
 קווקז

1:85 
 סוריה

1:50 
  גיאורגיה

- 
  בוכרה

  

1:149 
 תימן

  

1:62 
  בולגריה
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  1:46שיעור הנשאות  הערבים הנוצרים בקרב •

כמו אבו גוש (בחלק מהכפרים המוסלמים  1:162בקרב הערבים המוסלמים שיעור הנשאות  •

  .  המחלה מאוד שכיחה)אל זרקאיסר 'גאו 

 1:444בקרב הדרוזים שיעור הנשאות  •

  המשך הסקר הצורך ב דיון מחודש על יםמחייבהערבים המוסלמים והדרוזים  בקרב הנתונים

  
  SMAבדיקות סקר למחלת . 2
  

 תיימוטצ שני עותקים של החולים רובלכאשר SMN1 גן כתוצאה ממוטציות ב נגרמת SMAמחלת 

אחד  אך בחלק מהמשפחות  מכל אחד מההוריםתומורשהחסר  במרבית המשפחות מוטציות. חסר

של עותק השני הוא תוצאה אחד ההורים בעוד שהשינוי בתקים של מוטצית החסר מורשת מהעו

ה על בדיק האוכלוסייה כאשר היא מתבססת ל לכלתמתבצע בדיקת הסקר . בחולהחדשהמוטציה 

  . של הנשאים90% -היא יכולה לגלות למעלה מו SMN1 מספר עותקי  כמותית של

 השכיחות הגבוהה של המחלה היא תוצאה של לעומת המחלות האחרת הנמצאות בסקר בהן

  שיעור SMA -במחלת ה) FOUNDER MUTATION(יות מייסד מיוחדת לאוכלוסייה \מוטציה

  . לכן המחלה שכיחה בכל האוכלוסיותוחדשות גבוה יחסי החסר המוטציות 

  

  1:57 - שיעור הנשאות .נתוניםהועברו  62,444 ב, בדיקות66,617בוצעו 

  
 היהודיותהעדות  ערבים ודרוזים וכן בקרב ,יהודים בקרב  SMA- ל הנשאותישיעור: 4טבלה  

  ). הסבים מאותו מוצא4כאשר ( השונות 
  

 SMA  נבדקים עם נתונים נשאים שיעור נשאות

  יהודים 36,933 650 1:57

  אירן • 402 6 1:67

  אשכנז • 7,475 102 1:73

  אתיופיה • 363 3 1:121

  בוכרה • 306 4 1:77

  גיאורגיה • 226 5 1:45

  קאוקז • 410 6 1:68

 מרוקו • 1,768 33 1:54

  עיראק • 615 17 1:36

 תימן • 608 9 1:68

 ערבים מוסלמים  7,767 106 1:73

  ערבים נוצרים 1,091 38 1:28

  דרוזים 1,367  29  1:47

גבוה בכל האוכלוסיות בישראל יחד עם זאת  נראה שהמחלה ) 4טבלה (הנשאות שיעור כצפוי 

 ייוצאם ובקרב יהודי ) 1:28שיעור נשאות (מיוחד בקרב אוכלוסיית הערבים הנוצרים שכיחה ב

  ).1:43(וגיאורגיה ) 1:34(עיראק 
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   השבירX-לתסמונת הבדיקות סקר . 3
  

ננטית יתורשה דומאשר לה בסקר מבין המחלות הנבדקות דה י השביר היא היחX-תסמונת ה

הגדלה של לנשאית אישה כאשר הן לצאצא חולה רק  קיים סיכובמחלה זו .  Xבתאחיזה לכרומוזום 

  . יותראו  חזרות 58

מניעת נישואין של והמטרה היא  מאחר 'דור ישרים'במסגרת מפעל הבדיקה לא מתבצעת בסקר 

נשים " סימון"מובילה ל הבדיקה  השביר X-תסמונת ה של  במקרה .שני נשאים של מחלה רצסיבית

  .ת סיכוין לנישואיןשהן נשאיות ועשויה לפיכך להוריד א

  

  1:149 -  שיעור הנשאות ,  נתוניםהועברו  44,592 -בו בדיקות 55,498בוצעו 

  

הנשאות גבוה יחסית  רועישנראה ש בחלק מהקבוצות קטן של נבדקותיחסית המספר הלמרות 

 קיים רושם ששיעור הנשאות .)1:103(תימן ו) 1:93(טוניס , )1:37(בקרב יהודים ממצא איראן 

  ).1:76(גבוה גם בקרב ערבים נוצרים 

יתכן גם , )1:755 (םדרוזי ובקרב) 1:485( מרוקו נשים ממוצאשיעור הנשאות נמוך במיוחד בקרב  

 האחרות אך מספר הנבדקות עדיין קטן מדי על קרב חלק מהעדות היהודיותשהנשאות נדירה ב

  .מנת לסכם

 X - ה נמצאה שכיחות גבוהה במיוחד של תסמונת1993תסמונת ב של האפידמיולוגי מחקרב

ערבים (בקרב לא יהודים מאוד כה ובקרב משפחות ממוצא טוניס לעומת שכיחות נמהשביר 

   .(Falik-Zaccai et al. Am. J. Hum. Genet: 60:103-117, 1997))  ודרוזים

העדות ים ודרוזים וכן בקרב  ערב,יהודים בקרב  השבירX-תסמונת ה ל הנשאותישיעור :5טבלה 
  ) הסבים מאותו מוצא4כאשר (  השונות היהודיות

  

 FRAX  נבדקים עם נתונים נשאים שיעור נשאות

  יהודים 19,418 160 1:121

  אירן • 328 9 1:36

  אשכנז • 6,431 52 1:124

  אתיופיה • 263 0 -

  בוכרה • 295 0 -

  גיאורגיה • 216 0 -

 טוניסיה • 185 2 1:93

  קאוקז • 309 1 1:309

 מרוקו • 1,456 3 1:485

  עיראק • 481 2 1:241

 תימן • 412 4 1:103

 ערבים מוסלמים  4,750 18 1:264

  ערבים נוצרים 604 8 1:76

  דרוזים 1,517 2 1:755

  



 8

   היהודיתהמחלות בקרב האוכלוסיי. 4
  

  טיי זקס 4.1

  .צפון אפריקה והבלקןיוצא , מתבצע בקרב יהודים אשכנזיםהסקר 

  

  יהודים  בקרב מחלת טיי זקס לשיעור הנשאות:  6טלבה 

 TAY SACHS  נבדקים עם נתונים נשאים שיעור נשאות

1:44 762 33,250 2008 
1:40 866 34,730 2009 
1:41 719 29,146 2010  

1:40 706 28,506 2011 
 2012 אין נתונים

1:45 697 31,401 2013 

     

  כ"סה 157,033 3,750 1:42

  

 46,815אשכנזים מתוך  בקרב יהודים   : על שיעורי נשאות על פי המוצא במשך השניםתכלותסבה

:  נשאים28 היו נבדקים 4,702 מרוקו מתוך  י יוצאםיהודיבקרב . 1:32:  נשאים1,478 היו נבדקים

  1:258:  נשאים43 היו נבדקים 11,096יהודי יוצא צפון אפריקה מתוך   בכלל. 1:167

  

  FD -שפחתיתדיסאוטונומיה מ 4.2

  .מתבצעת בקרב יהודים אשכנזים ומהבלקן ו2008קר נמצאת בסל מאז סהבדיקה 

  

    דיסאוטונומיה משפחתית ל הנשאותישיעור:  7טלבה 

 FD נבדקים עם נתונים נשאים שיעור נשאות

1:40 527 21,115 2008 
1:35 712 24,891 2009 
1:39 523 20,390 2010  

1:39 492 18,994 2011 
 2012  נתוניםאין

1:38 559 21,379 2013 
     

  כ"סה 60,763 1,574 1:38
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  קנוואן  3.4 

  .1:63שיעור הנשאות היא , מתבצע בקרב יהודים אשכנזיםהסקר 

 של דור ישרים הבדבמע, אשכנזי מלא או חלקיממוצא ברוב המעבדות הנבדקים הם יהודים 

 ת לראות את שיעור הנשאות באוכלוסייהלכן על מנ . מלאאשכנזי ממוצא הנבדקים הם לרוב 

שיעור על פי חישוב זה  .כל המעבדות פרט לדור ישריםמ לסכם נתוניםיש כללית האשכנזית ה

  .באוכלוסייה האשכנזית הכללית 1:74א ו ההנשאות

  . 1:52אשכנזי מלא שיעור הנשאות הוא ממוצא יהודים  בקרב

  

  ודים יה בקרב  למחלת קנוואן הנשאותישיעור:  8טלבה 

 CANAVAN נבדקים עם נתונים נשאים שיעור נשאות

 כל המעבדות 21,348 338 1:63
 מעבדות ללא דור ישרים 16,189 217 1:74
  )כולל דור ישרים (אשכנזים 10,815 208 1:52

 

.44 cerebral atrophy-PCCA Progressive cerebello   

שכיחה המוטציה יש לציין שה. צא עיראקממוצא מרוקו ויהודים ממומתבצע בקרב יהודים הסקר 

  .שונה בכל אחד מהעדות

 בקרב 1:90ק שיעור הנשאות הוא א עירי מרוקו או יוצאייוצאהבדיקה מתבצעת בקרב יהודים כאשר

  . נבדקים9,361

  .פרטים 1,204בבדיקה של  1:80מלא שיעור הנשאות הוא מרוקו ממוצא   םבקרב יהודי

  .פרטים 949בבדיקה של   1:86 שיעור הנשאות הוא מלאעיראק ממוצא   םבקרב יהודי

  

  מחלת קוסטף 4.5

  . נבדקים1,736 בקרב 1:46שיעור הנשאות הוא , עיראקממוצא מתבצע בקרב יהודים הסקר 

 . מלאיעיראק כאשר המוצא הוא הנשאות קטן מדי כדי לקבוע את שיעור   הנבדקיםמספר

 

6.4 phyInfantile cerebral and cerebellar atro-  ICCA  

  .קווקזממוצא מתבצע בקרב יהודים הסקר 

  )אמיתינשאות מספר קטן מדי כדי לקבוע שיעור ( נבדקים 533בקרב  1:21שיעור הנשאות הוא 

 

 7.4 etachromatic leukodystrophy M-  MLD.  

   .תימןממוצא מתבצע בקרב יהודים הסקר 

די כדי לקבוע את שיעור  הנשאים  מספר קטן מ. נבדקים891 בקרב 1:99שיעור הנשאות הוא 

 .כאשר המוצא הוא תימני מלא
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  הערבית והדרוזית המחלות בקרב האוכלוסיי. 5

  
  בדיקות לאוכלוסיה רחבה. 5.1  

  
   COCKAYNEמחלת . 5.1.1

   . 2010ערבים נוצרים משנת מתבצע בקרב הסקר 

  . נבדקים3,635 בקרב 1:42שיעור הנשאות הוא 

  

  ערבים נוצרים  בקרב  AYNEKCOCלמחלת  שיעור הנשאות:  9טלבה 

 COCKAYNE נבדקים עם נתונים נשאים שיעור נשאות
1:42 31 1,311 2010  

1:42 30 1,262 2011 
 2012 אין נתונים

1:46 25 1,062 2013 
     

  כ"סה 3,635 86 1:42

  

  ALBINISMלבקנות . 2.5.1

  . נבדקים931 בקרב 1:32 שיעור הנשאות הוא . ערבים נוצריםמתבצע בקרב הסקר 

    PENDREDמחלת . 5.1.3

  . נבדקים503 בקרב 1:44 שיעור הנשאות הוא . בדואים בגלילמתבצע בקרב הסקר 

  A - NPAנימן פיק . 4.5.1

  ,הערכה שהמחלה שכיחה בקרב ערבים מוסלמים באזור המשולש הגדול והגליל בעקבות 

  .1:240 של נשאות  ונמצא שיעור  ערבים מהאזור 4,359נבדקו 

  .  כלומר המחלה נדירה באזור זה ושיעור הנשאות לא מצדיק המשך הסקר

5.5.1 . CIPA-Congenital insensivity to pain with anhydrosis  

  . נבדקים1,920בקרב 1:35 שיעור הנשאות הוא . כל השבטים הבדואים בנגבמתבצע בקרב הסקר 

6.5.1 . HRD-orphismdysm, retardation, Hypoparathyroidism  

  . נבדקים1,920בקרב 1:49 שיעור הנשאות הוא . כל השבטים הבדואים בנגבמתבצע בקרב הסקר 

  

  שבטים\בדיקות על פי כפרים. 5.2   
  
 1:1000 - גבוהה משכיחות שלהן מחלות חמורות לבדיקות סקר סל הבריאות נמצאת ב 2002 -מ

 .פחות שכיחות  שהןנוספותלות חלמת נשאו בדיקות הורחב והוכנסוסל ה,  2013 - ב.חי לידות

 בעקבות סקר השנה הראשונה והתוצאות בני הזוגפי מוצא  לע המתבצעות רשימת הבדיקות

.)2,3טבלה  ( הבאותותא בטבלותמפורט
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  סקר לגילוי זוגות בסיכון בקרב בדואים בנגב: 10 טבלה

 לעומת בדיקות אחרות יםנבדקה למתבצעות בכל) יםמודגש( HRD  וכן CIPAבדיקות לנשאות של  
  .שבטים בהם המחלות שכיחותאופן ייחודי בהמתבצעות ב

 
Disease Examined Carriers rate  

 

  

 

Arthrogryposis 
     ERBB 
     PIP 
     MYPBC 

77 
63 
36 

6 
9 
6 

1:13 
1:7 
1:6  

Ataxia telangiectasia (AT) 14 0  -   

Bartter syndrome 175 20 1:9  

 

 

 

Bardet Biedl syndrome 

     BBS2 
     BBS3 
     BBS4 

21 
21 
192 

4 
2 
11 

1:5 
1:10 
1:17  

Carmi syndrome -Epidermolysis bullosa, pyloric stenosis 43 9 1:5  

Cystic fibrosis 40 3 1:13  

 

 

 

Congenital insensivity to pain with anhydrosis- CIPA 
     1926insT 
     2150>T 
     2687G>A 

1920 
2 
37 

55 
0  
0 

1:35 
-  
-  

Complex III deficiency 126 13 1:10  

Cornelia de Lange like (Birk Flusser) syndrome 26 4 1:6  

Cystinuria + (2p16 del) syndrome 32 1 1:32  

Cardiomyopathy dilated, neonatal isolated 65 4 1:16  

Fanconi-C 163 1 1:163  

Growth hormone deficiency 123 4 1:31  

 

 
Glycogen storage disease 

     1211del 
     G252A 

48 
148 

1 
4 

1:48 
1:37  

Hemolytic uremic syndrome 21 0 -  

Hypoparathyroidism, retardation, dysmorphism HRD 1924 39 1:49  

Complement H factor 1 deficiency  21   -   

Infantile Bilateral Striatal Necrosis (IBSN) 127 9 1:14  

Infantile neuroaxonal dystrophy (INAD) 101 6 1:17  

Infantile sialic acid storage disease (ISSD) 41 1 1:41  

Maple syrup urine disease (MSUD) 19 6 1:3  

Nephronophthisis 61 2 1:30  

Non ketotic hyperglycinemia 23   -   

Niemann Pick type C 46 7 1:7  

Osteopetrosis 128 11 1:12  

Pyruvate dehydrogenase deficiency (PLD) 27 6 1:5  

Persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy PHHI 79 7 1:11  

Pelizaeus-Merzbacher-like syndrome 94 9 1:10  
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  סקר לגילוי זוגות בסיכון בקרב ערבים ודרוזים פרט לבדואים בנגב: 11 טבלה
  

Locality Origin Disease Examined Carriers Rates 

Abed el Hur Bedouins Gray platelet syndrome 1 0 - 

Abu Gosh Muslims Congenital nephrotic syndrome 48 8 1:6 

Abu Gosh  Muslims Hyperoxaluria 50 4 1:13 

Abu Sinan Druze Maple syrup urine disease 84 3 1:28 

Abu Sinan Druze Tay Sachs disease 22 4 1:6 

Basmat Tivon Bedouins Bartter and Gitelman syndrome 8 0 - 

Beit Jan Druze Mucolipidosis III 95 5 1:19 

Buene Nujidat Muslims Molybdenum cofactor deficiency 38 5 1:8 

Buene Nujufat Muslims Pycnodysostosis 36 3 1:12 

Bukata Druze Hyperoxaluria 36 1 1:36 

Bukata Druze Hyperoxaluria III 24 3 1:8 

Daburie, Mashad Muslims CEDNIK 93 2 1:47 

Dalia el Carmel Druze Krabbe 103 3 1:34 

Dir el Assad Muslims Epidermolysis bullosa  84 1 1:84 

Dir el Assad Muslims SCID 167 6 1:28 

Dir el Assad Muslims SMARD 163 1 1:163 

Dir el Assad, Baene Muslims Wolman disease 131 2 1:66 

Ein Mahel Muslims Glutaric aciduria type  II 86 1 1:86 

Ein Mahel Muslims Retinitis pigmentosa 95 14 1:7 

Furedis Muslims Cockayne/XP 9 0 - 

Hurfeish Druze Ataxia tlangiectasia (AT) 48 2 1:24 

Huseine Bedouins Pompe 37 0 - 

Ilut Muslims Non ketotic hyperglycinemia 45 3 1:15 
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Ilut Muslims Pseudo rheumatoid dysplasia  45 2 1:23 

Ilut Muslims Retinitis pigmentosa 54 2 1:27 

Jabel Moukaber, Zur Bacher  Muslims Krabbe 615 52 1:12 

Jabel Moukaber Muslims Stuve Wiedemann 370 24 1:15 

Jat Druze Wilson disease 10 2 1:5 

Jerusalem Muslims Non ketotic hyperglycinemia 167 10 1:17 

Jisser el Zarka Muslims Mental retardation, non syndromic 112 10 1:11 

Jisser el Zarka Muslims SMARD 120 11 1:12 

Jisser el Zarka Muslims Spinal muscular dystrophy SMA, 106 8 1:13 

Julis Druze Retinitis pigmentosa 59 2 1:30 

Julis Druze Hyperoxaluria 70 5 1:14 

Julis Druze tyrosinemia 54 0 - 

Kfar Manda Muslims hypophosphatasemia ALPL 99 0 - 

Kfar Yanuch Druze Kohlschütter-Tönz 30 4 1:8 

Kfar Yanuch Druze Hyperoxaluria 37 2 1:19 

Kfar Kana  Muslims Smith Lemli Opitz 155 14 1:11 

Kisra  Druze Fanconi A 63 2 1:32 

Kisra Druze Hyperoxaluria 165 7 1:24 

 Kissra,  Kfar Yanuch Druze Cockayne syndrome 94 5 1:19 

Majar   Christians Ataxia tlangiectasia (AT) 55 4 1:14 

Majar  Christians Sandhoff 61 5 1:12 

Majar  Druze Maple syrup urine disease 37 0 - 

Majar  Muslims Mitochondrial depletion syndrome 19 0 - 

Majed Chams Druze Cockayne 17 2 1:9 

Majed Krum Muslims Factor 7 deficiency 127 3 1:42 
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Mashad Muslims Biotinidase deficiency 64 0 - 

Mashad Muslims Leber amaurosis 69 6 1:10 

Nahaf Muslims HSP 139 1 1:139 

Pkyin Druze Tay Sachs disease 27 0 - 

Ramat Heib Bedouins Severe combined immune deficiency, AR 4 0 - 

Sajur Druze Ataxia telangiectasia (AT) 4 0 - 

Sajur Druze Mitochondrial depletion 18 0 - 

Sajur Druze Wilson disease 21 1 1:21 

Salame Bedouins Mitochondrial Hsp60 chaperonopathy disease 3 0  

Salame, Kamane Bedouins Hypoparathyroidism, retardation, dysmorphism 35 2 1:18 

Salame, Kamane Bedouins Pelizaeus-Merzbacher like disease 35 5 1:7 

Salame, Kamane Bedouins Ventricular tachycardia 23 3 1:8 

Shibli Bedouins Limb girdle muscular dystrophy LGMD2C 14 0 - 

Sulam Muslims POC1A deficiency 9 0  

Tamra Muslims Rickets, 1,25 dehydroxyvitamin D3 resistant   268 4 1:67 

Tuba Zangarie Bedouins Congenital insensivity to pain with anhidrosis  27 0 - 

Tuba Zangarie Bedouins Limb girdle muscular dystrophy 14 0 - 

Turan, Uzeir  Muslims Ataxia telangiectasia 70 4 1:18 

Yarka Druze Argininosuccinic aciduria 118 2 1:59 

Yarka Druze Carbamoyl phosphate synthetase I deficiency 116 0 - 

Yarka Druze Cerebrotendinous xanthomatosis 83 6 1:14 

Yarka Druze Prolidase deficiency 80 2 1:40 

Zur Bacher Muslims HUPRA 299 22 1:14 

      

  


