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   עורך דיןעורך דיןעורך דין, , , אורי דלאלאורי דלאלאורי דלאל

    4485312-054: טל, תל אביב , 8רחוב נחלת יצחק   
   

  com .gmail@1rashlanut:ל"דוא
  

  

    זכאות לפיצויים בגין רשלנות רפואית במעקב ההריון זכאות לפיצויים בגין רשלנות רפואית במעקב ההריון זכאות לפיצויים בגין רשלנות רפואית במעקב ההריון–––אי גילוי תסמונת איקס שביר אי גילוי תסמונת איקס שביר אי גילוי תסמונת איקס שביר 

  

 שביר המעוניינים לברר Xמדריך זה מיועד לספק מידע ראשוני והכוונה להורים לילדים עם 

  . זכאותם לפיצויים כספיים עקב קיומה של עילת תביעה אפשרית בגין רשלנות רפואית

  

ובהמשך נדון במקרים בהם תיתכן עילת תביעה בגין , נקדים תחילה ברקע כללי אודות המחלה

  .רשלנות רפואית במעקב ההריון

  

  :רקע כללי

  

 לפיגור שכלי  ותרהשכיחה ביהסיבה הינה  )Fragile X syndrome(איקס השביר  התסמונת

 תסמונת – 21   באוכלוסיה אחרי טריזומיההשנייה בשכיחותה לפיגור והסיבה בתורשההמועבר 

  . דאון 

  

 לבצע בדיקת נשאות לכל אישה הרהעל כן מומלץ ו, בכל העדותמאוד  שביר שכיחה Xתסמונת 

  . או במהלך ההריון/לאיקס שביר לפני ו

  

, אוטיזם,  בדרגות שונות כולל הפרעות תקשורתשכליבפיגור מתבטאת האיקס השביר תסמונת 

: כגון (התפתחותיים-הקוגניטיביים והניורו, בתחומים התנהגותייםהפרעות למידה והפרעות 

  .)'אפילפסיה וכו, ריכוז והיפראקטיביות, הפרעות קשב

  

דולים ממדי גוף וראש ג, בולטות וגדולותלעיתים ניתן לראות מראה פנים טיפוסי הכולל אפרכסות 

  . ואשכים גדולים

  

 DNA-ב) CGG(בסיסי -שביר קשורה בהרחבת מספר ההכפלות של רצף תלתתסמונת איקס 

הגורם הספציפי לפגיעה עצמה הנו מחסור בחלבון  .Xכרומוזום  על FMR-1- לגן לפרומוטורשב

ייצור החלבון נמנע   .בתאי הגוף )FMRP  )retardation protein fragile X mental  ששמו בקיצור

  .X המצוי בקצה הזרוע הארוכה של כרומוזום FMR1כתוצאה מפגם בגן 

  

, ובאה לידי ביטוי באופן חריף וחמור יותר מודגשת יותר בבניםשביר תסמונת איקס עקב הפגיעה 

בעוד שבבנות ניתן לזהות טווח של התבטאות החל מחוסר סימנים עבור בהפרעות למידה וכלה 

  . פיגור שכליב

  

בעיות  : איקס שביר ה של מחלתעל קיומישנם מספר סימנים שהופעתם בשילוב יכולה להצביע 

, פיגור שכלי, עיכוב ובעיות במוטוריקה גסה ועדינה, אכילה בגיל הצעיר כולל הקאות ופליטות
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 על חזרה, ,נטייה להימנעות מקשר עין ישיר ,אקטיביות- היפר ,סיפור משפחתי של פיגור שכלי

  . ב" וכיוצגמישות יתר במפרקי הידיים, אשכים גדולים ,אוזניים גדולות, מילים או משפטים

  

, אחד הנושא גן בלתי תקין די בכרומוזום,  ולכןדומיננטיתתסמונת האיקס השביר הינה תסמונת 

מספיק שהאישה , תובניגוד למחלות גנטיות רבות אחר, לכן. על מנת שיופיעו סימנים בזכרים

אין צורך ( תהיה נשאית או חולה באיקס שביר כדי שגם הצאצא שלה יהיה חולה במחלה בלבד

  ). ששני בני הזוג יהיו נשאים

  

כאשר במספר תאים של זכרים , אובחנה לראשונה בבדיקות כרומוזומים השביר X-התסמונת 

מונת קיים באיזור הגן הגורם את התס.  והקצה נראה שבורXחולים מופיע שינוי במבנה כרומוזום 

כאשר קיימת הגדלה משמעותית של ).  פעמים5-30לרוב בין (באופן תקין רצף החוזר מספר פעמים 

  .) חזרות200מעל (מופיעים סימני מחלה , האיזור

  

כלומר הסיכון לצאצאים חולים גדול יותר כאשר , רמת הסיכון נמצאת ביחס ישר למספר החזרות

  .מספר החזרות גבוה יותר

  

- נושאות תמיד עותק אחד של הגן עם הרחבה מסוג של פרה באיקס שבירים חוליםאמהות של בנ

  . מוטציה או מוטציה מלאה

  

פר בעיות ססיכון יתר למייתכן  איות של פרה מוטציהשלנשאים ונהאיקס השביר בתסמונת 

 בשם תסמונת נוירולוגית, )40לפני גיל  הפסקת מחזור הוסת (כשל שחלתי מוקדם :רפואיות

FXTAS - Fragile X Associated and Ataxia Syndrome , התסמונת מופיעה מעבר לעשור

  .הרביעי או החמישי לחיים וכוללת הפרעות תנועה והפרעות קוגניטיביות

  

אודות גורמי ) ומתפקידו לדלות את המידע(על כן חשוב לציין בפני הרופא האמון על מעקב ההריון 

שאות לתסמונת איקס שביר העלולה לגרום נסיכון במשפחה העלולים להחשיד בדבר קיומה של 

  . ללידת ילד החולה במחלה

  

בבדיקה ז ומבצעים .  השבירXא ספציפית לתסמונת " דנ בדיקתאיקס שביר בתסמונת ניתן לאתר 

מהימנותה . 1992- את הבדיקה הזו החלו לבצע מ . FMR1   א בגן המקודד של"אנליזה של הדנ

מבדק מתבצע באמצעות דגימת דם הנשלחת ה. %99מעל  השביר הנה X-לאיתור תסמונת ה

ניתן לבצע את . יתרונה הבולט של בדיקה זו מלבד מהימנותה הרבה הנה באיתור נשאים. למעבדה

  . גם במהלך ההיריוןה אולם ניתן לבצע, לפני ההיריוןיקה הבד

  

וכאשר יש חשד כי העובר עלול להיות חולה באיקס שביר ניתן לבצע סיסי שלייה , במקרה הצורך

  . או דיקור מי שפיר

  

כשאין אינדיקציה רפואית גם לבצע בדיקה זו לכל אישה הרה ניתן ומומלץ כיום חשוב לדעת כי 

  . על אחת כמה וכמה כאשר יש אינדיקציהו) יכמו סיפור משפחת(

  

זה וביצוע יעוץ גנטי בהקשר כמובן שבמקרים שזוהתה תסמונת איקס שביר במשפחה מומלץ י

או עיכוב התפתחותי או ליקויי  בנוסף יש לבדוק כל מקרה של פיגור או אוטיזם .בדיקת נשאות

הגן בכל מבוגר הסובל מרעד כמו כן יש לבדוק את נוכחות . הם אינו ידועשהרקע שללמידה 

-משקל והליכה או באישה שלה ולקרובות משפחתה בעיות פוריות על רקע אי-והפרעות בשווי

 .תפקוד שחלתי בגיל צעיר
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במקרים שבהם נולד ילד החולה באיקס שביר ייתכן וקיימת עילת תביעה 
  :נציין מספר דוגמאות למצבים אלה. בגין רשלנות רפואית במעקב ההריון

  

 לבצע לכל אישה הרהמומלץ היום , ור שכיחות מחלת איקס שביר וחומרתה בכל בעדותלא �

 ולא הוצעלכן במידה . ללא שום אינדקציה ספציפית גם  לאיתור נשאות למחלהבדיקת סקר

לא ניתנו הסברים בדבר או /לא יידעו אותה בדבר קיומה ואו /לאישה לעבור את הבדיקה ו

 . עילת תביעהאו הבדיקה יכולה לקום/המחלה ו
 :כגון, ורמי סיכון ספציפיםגחרף קיומם של לאיקס שביר אי המלצה לביצוע בדיקת נשאות  �

עיכוב התפתחותי או ליקויי למידה , פיגור שכלי או סיפור משפחתי של תסמונת איקס שביר

 .אישה עם היסטוריה משפחתית של הפסקת ווסת טרם זמנה, אוטיזם, מסיבה לא ידועה
שה בדבר האפשרות לבצע בדיקת נשאות בהתקיימותם של גורמי סיכון אי יידוע האי �

 . םייספציפ
 .אי הפנייה לייעוץ גנטי �
מי שפיר במקרים בהם יש סיכון כי העובר עלול להיות סיסיי שלייה או אי הפנייה לבדיקת  �

 .חולה באיקס שביר
 . ריםאו במסירת תוצאותיהן להו/ המעבדה ואו בפיענוח בדיקות/רשלנות בביצוע ו �
 . אי יידוע ההורים בדבר מלוא הסיכונים והסיכויים כתוצאה מהבדיקות שנערכו �
  

אך ישנן דרכים המאפשרות את צמצום . לתסמונת איקס שבירכיום אין טיפול יעודי כי , יש לזכור

 טיפולים רפואיים ,י טיפול תומך כגון חינוך מיוחד"במידת האפשר עושיקום הילד הנזק 

טיפול פרטני בכל ילד יכול לקדם את . )'כוטיפול התנהגותי ו ,פוי בעיסוקרי(ופארארפואיים 

קודה החשובה ביותר בנוגע לטיפול היא התחלתו כשהנ, יכולתם של ילדים אלו בצורה משמעותית

  . המוקדמת ככל האפשר

  

לכן מומלץ לכל משפחה לה נולד ילד עם איקס שביר  לברר קיומה של עילת תביעה 
הרי שבמקרים , במידה והתביעה מתקבלת. אית במעקב ההריוןבגין רשלנות רפו

  . הפיצוי שייפסק יכול להגיע גם למיליוני שקלים, החמורים
  

, פיצוי כספי בתביעות אלה אינו בבחינת מתן פרס והוא לא יוכל כמובן להחזיר את הגלגל לאחור

וך הבטחת מלוא אך הוא יוכל לאפשר למשפחה להמשיך את התהליך המורכב של שיקום הילד ת

  .צרכיו המיוחדים עד לאריכות ימי חייו תוך מתן איכות חיים מירבית לילד ומשפחתו

  

  
לרבות ,  של רשלנות רפואית במעקב ההריוןעורך דין אורי דלאל מייצג מקרים קשים

  . משפחות לילדים עם תסמונת איקס שביר
  
  

  . ייעוץ ראשוני ללא התחייבות** 

  

  
  .  ייעוץ משפטי ואינו נועד להוות תחליף לייעוץ משפטי פרטנימאמר זה אינו מהווה** 

  

 


