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 בדיקות סקר למחלות גנטיות באוכלוסייה הכללית                  
                                                                                                                                                                                                           

  דף מידע של איגוד הגנטיקאים הרפואיים בישראל       
 

                                                                                                                                     : מטרת בדיקות הסקר הגנטיות היא לאתר נשאות באנשים בריאים ללא סיפור הסבר כללי

באדם בריא נמצא שינוי גנטי סמוי  המושג "נשאות" מתייחס למצב שבו של חולים באחת המחלות הנבדקות.משפחתי 

 בגן מסוים )מוטציה(. 

מספר סוג ועל בצוע של מספר בדיקות סקר גנטיות לכלל הציבור, אולם  ם בישראל ממליץ כיוםיקאיאיגוד הגנט

 וי במוצא האתני )עדתי( של שני בני הזוג. הבדיקות המומלצות לכל זוג תל

סיכון לעובר חולה קיים במידה ושני ההורים הם נשאים לשינוי גנטי , (שביר Xפרט לתסמונת ) בכל המחלות הנבדקות

ולא נמצא לכן אם הורה אחד נבדק . 25%)מוטציה( בגן הקשור לאותה מחלה. במקרה זה, הסיכון לצאצא חולה הוא 

בהסתייגות של אחוזי כיסוי המוטציות של מודל עוקב, וזאת זוגו )-לבדוק גם את בן אין המלצהאזי , אצלו שינוי בגן

 כל בדיקה בהתאם למוצא(. 

והעברת המחלה בדור הראשון היא ע"י האם בלבד. מאחר ואת  ,שונההוא הורשה , אופן השבירה X-ה בתסמונת

. עם האישהן גם את יתר הבדיקות בדגימת הדם הנלקחת מניתן לבצע השביר יש לבדוק רק אצל האישה,  X -תסמונת ה

 זאת, ההחלטה אצל מי מבני הזוג יש לבצע את הבדיקות, תלויה גם במוצא של בני הזוג. 

מחלות אחרות כגון:פיגור שכלי, )או הנבדקות בבדיקות הסקר של סיפור משפחתי של אחת המחלות  קרהמ בכל

עשויה להיות  /תשכן ההחלטה לגבי הנבדק, ליידע את הצוות הרפואי מראשיש  ,(עיוורון, מחלות שריר, נכות וכד'

  .שונה

  לפני כל הריון עתידי מומלץ להתעדכן באשר לבדיקות סקר חדשות  אולם, פעם אחת בלבד. מבצעים  הבדיקכל

 . ו/או מוטציות חדשות שנוספו

 )זאת, במידה ונמצאתם נשאים  בני המשפחה. לאור יתריש השלכה אפשרית על  למציאת גן פגום )מוטציה

 את בני המשפחה הקרובה. ליידע על כךעליכם 

  נציין כי בנוסף לרשימה הנ"ל ידועות כיום מחלות גנטיות נוספות בכלל האוכלוסיה ובעדות מסוימות

ת סקר למחלות ום זאת בדיקע והבסיס המולקולרי שלהן ידוע. 1:100 -מ נמוכהבפרט, ששכיחות הנשאים 

חלקן  /חלק מהמחלות אינן חמורות) .לכלל הציבור מסיבות שונותבשלב זה  לות בהמלצותנכל ןאלו אינ

 אמינות בדיקת הנשאות בשלב זה אינה עומדת בסטנדרטים -ותובאחרהופעת המחלה בגיל מבוגר/ מאופיינות ב

גנטיות סקר  בדיקותב שאינן כלולותעוד מחלות גנטיות רבות בעולם הרפואה, כמו כן קיימות  .( הנדרשים

 בישראל. 

 במידה וברצונכם לברר לגבי מחלות נוספות אחרות ניתן לבדוק באתר האינטרנט vwww.ncbi.nlm.nih.go 

  .https://www.health.gov.il/Subjects/Genetics/Pages/default.aspx אתר משרד הבריאותבאו 

 ? אילו בדיקות לבצע

כיוון ששכיחות הנשאות של המחלות בקרב העדות השונות שונה ומאחר שחומרת המחלות הניתנות לבדיקה וגיל מ

 הופעת הסימפטומים שונה בין המחלות , המחלות מחולקות בהתאם. 

 מצורפת טבלת הבדיקות 

  מצורף תקציר של המחלות השונות 

 

 ן, מכון גנטי קפל18.01.11עדכון 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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  טיות באוכלוסיה הכלליתבדיקות סקר למחלות גנ

 
  :01/18 המומלצות ע"י איגוד הגנטיקאים הרפואיים בישראלהגנטיות הבדיקות 

 

 הערות שכיחות נשאים המוצא המומלץ שם הבדיקה

X מבוצעת רק לנשים.  כלל העדות שביר 

 כלל העדות זולת ציסטיק פיברוזיס
 ) ראה הערות (

 אתיופיה הודו, למעט: הטומ 1:25

SMA  1:45 ל העדותכל  

  1:30-60 אשכנז + בלקן דיסאוטונומיה משפחתית

SLO 1.3.17-החל מ 1:40 אשכנז 

  1:60 אשכנז קנאוון

  1.2.15-החל מ 1:60 אשכנז Warburg - Walkerתסמונת

  1:10-20 עיראק (3MGAקוסטף )

PCCA1 1.5.11-החל מ 1:45-50 + מרוקו עיראק 

PCCA2 1.1.16-החל מ 1:45 מרוקו 

  כרומטיק לויקודיסטרופימט
(MLD) 

  1:20-50 תימן

MC1def 1.1.18-החל מ 1:20 קווקז 

CGD 1.1.18-החל מ 1:30 קווקז 

ICCA (MED17) 1.4.12-החל מ 1:40 קווקז 

MTHFR 1.5.13-החל מ 1:40 בוכרה  

SPG49/HSP 1.1.17-החל מ 1:40 בוכרה 

  1.8.12-החל מ 1:60 פרס 2Aתסמונת אשר מסוג 

+ אשכנז+ צ.אפר' טי זקס
 בלקן

1:20-60  

 חלב. ות ספירת דם בקופת חולים וטיפות ת באמצעבדיקת סקר לתלסמיה מבוצע
 הבדיקות בקטגוריה זו מבוצעות במימון משרד הבריאות. 

 

 > ( 1:60) בדיקות נוספות הניתנות לביצוע לבני זוג ממוצא אשכנזי מלא או חלקי:

 הערות יחות נשאיםשכ המוצא המומלץ שם הבדיקה

   1:80 אשכנז B+Aמחלת נימן פיק 

  1:90 אשכנז Cפנקוני ע"ש אנמיה 

 1.4.11-החל מ 1:90 אשכנז ג'וברט

  1:100 אשכנז תסמונת בלום

  1:100 אשכנז 4 (ML IV)מוקוליפידוזיס 

  1:100 בלקן + אשכנז 1aאגירת גליקוגן 

  1:100 אשכנז 1Fמסוג  תסמונת  אשר 

  1.1.14-החל מ 1:100 אשכנז 3Aמסוג  ת  אשר תסמונ

  1:108 אשכנז (Nemaline) נמליין

 Maple Syrup Urine -מחלת ה
(MSUD) 

  1:113 אשכנז

 

 >(1:60צפון אפריקה מלא/חלקי ) בדיקות נוספות הניתנות לביצוע לבני זוג ממוצא

 הערות שכיחות נשאים המוצא המומלץ שם הבדיקה

 יוצאי מרוקו 1:80 צפון אפריקה (ATיה )יאקטאזאטקסיה טלנג

  1:100 צפון אפריקה Aפנקוני ע"ש אנמיה 
אנצפאלופטי –צפאלי לויקו -ומגל

(MLC1) 
 נשלח לכפ"ס – יוצאי לוב 1:40 לוב

 שיש ליידע אך אין המלצה לבצע כבדיקות סקר/בדיקות פרטיות:קבע ומשרד הבריאות הגנטיקאים איגוד בדיקות ש

-, טירוזינמיה, גלקטוזמיה, ניוון שרירים(PKU)קטונוריה -, לבקנות, פניל TMC1(, חרשות 26,30חרשות לא תסמונתית ) קונקסין , 1מחלת גושה 

  ובדיקות נוספות., פאנל מורחב FMF (, קדחת ים תיכונית3GSD) 3(, אגירת גליקוגן מסוג LGMDדיספרלין )
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 ובמכוננ בבדיקות סקרדף הסבר לגבי המחלות הנבדקות 

 
תסמונת זאת היא מהגורמים השכיחים ביותר לפיגור : Fragile X syndrome)) השביר X-תסמונת ה .1

נשים לערך נושאת את הפגם בצורה סמויה. אישה נשאית,  150שכלי. מחקרים שונים הראו כי אחת מכל 
והוא נע  הינה בריאה אולם יכולה ללדת ילד חולה. כיום ידוע כי קיים ספקטרום רחב להופעת התסמונת

בד"כ הסיכון לפגיעה בזכרים גבוה יותר מאשר  ועד אוטיזם ופיגור שכלי קשה. מידהלקשיי מהפרעות קשב ו
  בנקבות. בכל מקרה של נשאות אצל האישה, מומלץ אבחון טרום לידתי בהריון.

 ש.וכד' במשפחה המורחבת, יש ליידע את הצוות מרא למידהאם ידוע על פיגור/אוטיזם/הפרעות       
 
מחלה חמורה הנגרמת עקב ליקוי במשאבת המלחים בין תאי  :(Cystic Fibrosis-CFציסטיק פיברוזיס ) .2

 –אות כרונית, מערכת העיכול ימחלת ר –עיקר הפגיעה במחלה היא בשתי מערכות: מערכת הנשימה  הגוף.
 נה.ש 40סביב היא פגיעה בתפקוד הלבלב, בעיה בספיגת המזון וסכרת. תוחלת החיים הממוצעת כיום 

 
ה חולשת שרירים מתקדמת הנגרמת עקב פגיעSMA (Spinal Muscular Atrophy :)ניוון שרירים מסוג  .3

וטוריים סביב גיל חצי . למחלה מספר צורות ביטוי והשכיחה ביניהן היא הופעת הסימפטומים המבתאי עצב
 .שנה תמותה סביב גילו אה חוזרותיחוסר שגשוג, הפרעות בשינה, דלקות ר, שנה

 
מחלה קשה אשר נגרמת עקב פגיעה (: Familial Dysautonomia-FDת )דיסאוטונומיה משפחתי .4

בתפקוד מערכת העצבים האוטונומית. עקב כך החולה סובל מפגיעות קשות במערכות שונות בגופו. לדוג' 
הפרעות  קיימת בעיה בוויסות החם, קצב הנשימה, העדר דמעות ופגיעה בקרנית, רגישות מופחתת לכאב,

 נה.ש 40רוב החולים נפטרים עד גיל  אה חוזרות, בעיות בהליכה ועוות מפרקים.יבבליעה, דלקות ר
 

מחלה קשה הבאה לידי ביטוי כבר במהלך ההריון SLO(Smith-Lemli-Opitz syndrome :) תסמונת  .5
ומתאפיינת בעיכוב גדילה תוך רחמי, ראש קטן, מומים במערכת המין הזכרית, פולידקטלי, מומי לב וכליות 
ובצקת עוברית משמעותית. לאחר הלידה מתאפיינת בהפרעה בחילוף החומרים וביצור של כולסטרול. גורמת 

 במבנה הפנים. לפיגור שכלי וסימנים דיסמורפים
 
מחלה ניוונית קשה של המח המופיעה בחודשים הראשונים לחיים. : Canavan Disease)) מחלת קנאוון .6

הופעת סימני התפתחות מוטוריים וקוגניטיביים בתינוק מלווה ברפיון שרירי, התכווצויות, ראש -מאופיינת באי
 ם.ניש 4החולים נפטרים עד סביב גיל  מוגדל, עיוורון וכד'. רוב

 
מחלה קשה המופיעה בחודשים הראשונים לחיים ומאופיינת ע"י  :(Tay Sachs Disease) זקס ימחלת טא .7

 שנים. 4-5וב החולים נפטרים עד גיל . רעודחוסר רכישת אבני התפתחות, עיוורון, רפיון שרירים, התכווציות ו
 

והעיניים. המחלה מחלה חמורה המערבת את השרירים, המוח  :Warburg -Walker ((WWSתסמונת .8
מתאפיינת בהיפוטוניה ובחולשת שרירים המתחילה לאחר הלידה ובעלת אופי פרוגרסיבי )הולך ומתקדם(, 
אבנורמליות במבנה המוח, עיכוב התפתחותי, פרכוסים, וכן אבנורמליות במבנה ובתפקוד העין. מרבית 

 . 3החולים מתים לפני גיל 
 

מאופיינת בניוון עצב הראיה המחלה  (:Methyl glutaconic aciduria type III-3MGAמחלת קוסטף ) .9
ליקוי בראיה עד עיוורון( ופגיעה במערכת העצבים כגון הפרעות בתנועה, בשיווי משקל וליקוי בתפקוד )

 .קוגנטיבי
 

10. (Progressive Cerebello-Cerebral Atrophy) PCCA:  .ניוון מולד ומתקדם של המוח והמוחון
( של הגפיים. במרבית המקרים יש ספסטיותקשה, בהיקף ראש הולך וקטן וקישיון )שכלי פיגור המתבטא ב

  פרכוסים קשים.
 

11. MLD (Metachromatic Leukodystrophy:)  פוגעת במערכת העצבים, מופיעה סביב גיל שנה המחלה
 וגורמת לפיגור שכלי קשה, התכווצויות, רפיון שרירי וכד'. מרבית החולים נפטרים בגיל  צעיר. 

 
12. MC1def Mitochondrial Complex 1 Deficiency):)  במחלה קיימת פגיעה תפקודית קשה במערכות

העצבים, הפרעה בגדילה, הפרעה בתפקודי כבד  הנשימה, השרירים, מערכת גוף שונות )כולל מערכת
   .היפוגליקמיה ולרוב לתמותה בגיל צעיר וכדומה(, חמצת מטבולית,

 
13. CGD (Chronic Granulomatous Disease):  במחלה יש פגיעה תפקודית של התאים הפאגוציטרים

עקב כך מופיעים   .)מקרופאגים / נויטרופילים וכדומה( אשר אמורים להגן על הגוף מפני זיהומים שונים
זיהומים קשים, חוזרים במערכות הגוף השונות )מדלקות ראה קשות, אבססים בכבד, זיהומים עוריים, 

ומה( אשר עלולים לגרום לתמותה בגיל צעיר. בחלק מהמקרים יתכן טיפול על זיהומים בעצמות וכד
   . (hematopoietic stem cell transplantation) השתלת תאי גזע ידי
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14. ICCA (Infantile Cerebral and Cerebellar Atrophy):  מחלה המתפתחת לאחר הלידה ומתאפיינת
עה נוירולוגית נרחבת המתבטאת בפיגור שכלי חמור, פרכוסים, בניוון של רקמת המוח והמוחון המובילים לפגי

 .MED17טונוס שרירים מוגבר, ומיקרוצפליה. נגרמת עקב מוטציה בגן 
 

מחלה הגורמת לפגם במערכת המטבוליזם  :MTHFR (Methylenetetrahydrofolate Reductase)חסר  .15
ורתה הקשה של המחלה גורמת לעיכוב של ח.אמינו הגורם לרמות גבוהות של המוציסטאין בדם ובשתן. צ

 התפתחותי, התקפים, אפילפסיה, פיגור שכלי ומיקרוצפלאיה.
 

מחלה קשה הגורמת לפיגור שכלי בינוני עד SPG49/HSP (Hereditary Spastic Paraparesis :)מחלת  .16
קשה ודיסמורפיזם. מאופיינת בהתחלה בריפיון שרירים שמתקדם בהמשך לנוקשות במתח השרירים 

 ספסטיות(, העדר רפלקסים בגידים ופרקינסון.)
 

חרשות מולדת ובהמשך ירידה מתקדמת בראייה  2A :(Usher Syndrome)-ו1F  3A,מסוג  תסמונת אשר .17
 עד עיוורון.

 
מחלת אגירה שבה נאגר סוג של שומן במח ובאברים  :A+B (type A+B Niemann-Pick) פיק-מחלת נימן .18

המחלה כגון, הפרעות בגדילה, טחול וכבד מוגדלים, פגיעה במערכת העצבים נוספים. עקב כך מופיעים סימני 
 נים.ש 3חיים של החולים היא עד סביב כולל שיתוק והתכווצויות, כבר בגיל הילדות. תוחלת ה

 
מחלה רב מערכתית הגורמת : C (type A and C Fanconi Anemia)-ו Aפנקוני מסוג  אנמיה ע"ש .19

ציטופניה(, היקף ראש -ה, מומים בכליות ובעיניים, פגיעה בתפקוד מח העצם )פאןלמומים בגפיים, קומה נמוכ
ולוגיים. תוחלת חיים סביב אונק-נטייה מוגברת לגידולים סרטניים המטובחלק מהמקרים, וכן לקטן ופיגור שכלי 

 ה.שנ 20
 

ערכת העצבים, מחלה נוירולוגית. מאופיינת בפגיעה במ :(JBTS2-Joubert syndrome II)ט מחלת ג'ובר .20
עיכוב התפתחותי, פיגור שכלי, הפרעות בנשימה, טונוס שרירים נמוך, הליכה מאוחרת ולא יציבה, תנועות 

בלתי רצונית ופגיעה ברשתית, קשיים בבליעה ולעיסה. תתכן גם פגיעה במערכת הכליות והכבד  םעיניי
 והופעה של אצבעות נוספות.

 
גורמת להפרעה בגדילה, פריחות בעור עם רגישות מרובה המחלה  :(Bloom syndrome) תסמונת בלום .21

 לשמש, היקף ראש קטן, עקרות ונטייה מוגברת לגידולים סרטניים שונים בגיל צעיר.
 

מחלה ניוונית קשה של המח שסימניה העיקריים (: Mucolipidosis type IV-ML4) 4סוג ממוקוליפידוזיס  .22
 וחלט. סימני המחלה מופיעים בשנה הראשונה לחיים.הם פיגור שכלי והפרעות ראייה עד עיוורון מ

 
הפרעה ברמות  1a (GSD1a-Glycogen storage disease type Ia:)מסוג  ת גליקוגןמחלת אגיר .23

הסוכר המופיעה בשנה ראשונה לחיים מלווה בהפרעות בקרישה, הגדלת כבד וסיבוכים מאוחרים במערכות 
 גוף שונות כולל כליות ועצמות.

 
 מחלה המתבטאת בניוון שרירים מתקדם.:  (Nemaline Myopathy)רים מסוג נמלייןניוון שרי .24

 
מחלת אגירה הגורמת להידרדרות (: Maple syrup urine Disease-MSUD)מחלת מייפל סירופ  .25

נוירולוגית קשה, חמצת מטבולית והפרשת שתן בעל ריח דומה לסירופ מייפל. דיאטה מיוחדת יכולה לעצור 
 חלה אבל לא לרפא נזק שכבר נגרם.את התקדמות המ

 
בשנים  הפרעות בתנועה עם קושי בשיווי משקל (:AT-Ataxia Telangiectasiaאטקסיה טלנגיאקטזיה ) .26

הרחבה של כלי דם בעיניים מופיעות תנועות לא רצוניות של הידיים והעיניים. המשך ב. הראשונות לחיים
לדלקות ריאה חוזרות  הלנטייערכת החיסונית הגורמת ובעור )"טלנגיאקטזיה"(. לחולים במחלה יש פגם במ

 הסרטניים. והסיבה למוות הינה הזיהומים או הגידולים וסיכון מוגבר לגידולים סרטניים
 

27. MLC1 )(Megaloencephalic Leukoencephaloencephalopathy :  מתאפיינת בהגדלה המחלה
הגורמת לספסטיות  מוחית-עצביתכן פגיעה מואצת של היקף הראש במהלך השנה הראשונה לחיים, ולאחר מ

והליכה לא יציבה )אטקסיה(. רוב החולים מפתחים מחלה אפילפטית עם פגיעה בחומר הלבן של המוח. 
 ההתדרדרות איטית, ובחלק מן המקרים אין פגיעה שכלית.

 
 נישוממחלה הנגרמת עקב חסר באנזים גלוקוצרברוזידאז והצטברות חומר  (:Disease Gaucherגושה ) .28

המוטציה  בגוף. סימנים עיקריים: טחול וכבד מוגדלים, אנמיה, טרומבופניה, דימומים ולעיתים פגיעה בעצמות.
השכיחה אצל יהודים ממוצא אשכנזי גורמת למחלה קלה ביותר. מוטציות נדירות יותר גורמות במרבית 
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מצעות מתן אנזים מלאכותי המקרים למחלה חמורה יותר. במקרים מסויימים החולים נזקקים לטיפול בא
 בעירוי תוך ורידי.

 
המופיעה כממצא בודד, ללא מומים נלווים או  תרשובחימדובר  :Connexin 26/30)) לא תסמונתית תחירשו .29

תורשתי. בבדיקה זו נבדקים שני גנים -בעיות נוספות. כמחצית ממקרי החירשות מופיעים על רקע גנטי
גנטיים, אולם הבדיקה אינה שוללת את כל סוגי החרשות המופיעים האחראים לאחוז גבוה ממקרי החרשות ה

, יש צורך לבצע ברור מעמיק יותר ולפנות תחירשובמשפחות בהן קיים סיפור משפחתי של . גנטיעל רקע 
 לצורך כך לייעוץ גנטי.

 
 .חירשות המופיעה כממצא בודד, ללא מומים נלווים או בעיות נוספות : TMC1 לא תסמונתית תחירשו .30

, יש צורך לבצע ברור מעמיק יותר ולפנות לצורך כך תבמשפחות בהן קיים סיפור משפחתי של חירשו
 לייעוץ גנטי.

 
 


