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1מקרה מספר 

בריאהברקע , שנים9בת •

התחתונהנפיחות באזור המפשעה והבטן שנים ההורים מתארים 3החל מגיל •

(.  ?ליפומה)רושם לגוש שומני –נבדקה בקהילה –

.  רושם לגוש שומן בסונר–הפוביסבאיזורבשל הנפיחות 4.5בגיל ראשונה למיון פניה –

.לא עברה בירור. לליקוי שמיעהשנים רושם של ההורים 3החל מגיל -במקביל•

.  ללא תלונות. צ"דופפילאדמהשנים נמצאה בבדיקת עיניים שגרתית 6בגיל •

–MRI תקין למעט מוח) chiari malformation type 1 בוצע  לא לכןLP)

.בדיאמוקסמטופלת –



1מקרה מספר 

:ברקע

מחוסנת כמקובל, תקיניםהריון ולידה •

קומה נמוכה•

:משפחה

.  בריאים, קרובי משפחה מדרגה שניה. ממוצא ערבי מוסלמיהורים •

שנים מסיבוכי  5שנפטר בגיל , והפרעת שמיעה עצביתהפטוספלנומגליהאח עם •

. מטבולית ללא אבחנה סופיתחשד למחלה . הידרוצפלוס

שרויה בקומה  , והיפואלבומנמיה, שיעור יתר בגפיים ובבטן, גמנטציההיפרפיאחות עם •

.מטבוליתלמחלה חשד . כבדביופסיתלאחר אנפליקטיתעקב תגובה 

אחים בריאים3•



1מקרה מספר 

-לבירור " שניידר"לראשונה פניה : שנים6בגיל -2014ב •

וגדלהההולכת מפשעתית בטניתנפיחות 

.בשמיעההחמרה בירידה 

:בבדיקתה •

.  דיסמורפיםללא קווים , קלאקסופתלמוס•

.  במשקל25אחוזון , בגובה3אחוזון מתחת ל :קומה נמוכה •

. ללא רגישות-והמפשעההפוביסבאיזורנפיחות קלה •

.  כבד מוגדל•



בירור ראשוני 

:מעבדה

60שקיעת דם , ל"דצ/מגCRP 6מדדי דלקת מוחשים •

השאר תקין. היפוכרומיתמיקרוציטית9.5המוגלובין אנמיה –דם ספירת •

שליליטלסמיה. תקינים-חומצה פולית, B12, טרנספרין, פריטין: בירור אנמיה •

וכליה תקיניםכבד תפקודי •

אמוניה תקינה. תקיניםגזים •

חומצות אמינו בדם תקינות•

תקינים-אימונוגלובולינים, צליאק, תפקודי תריס•

•IGFגדילהלא בוצע תבחין מלאי הורמון . תקין

•ANA-שלילי



:הדמייה

תקיןח"צל•

תקין ס"צב•

לגילתואם –צילום כף יד לגיל עצמות •

תקין–אקו לב •

מעט כלי , ספטציות, רובד רקמתי תת עורי שמכיל שומןהודגם לפוביסקדמית : סונר בטן •

. וכבדהגדלה קלה של טחול . דם קטנים ובלוטות לימפה מוגדלות

.  ליפוסרקומה, עם תחלופה שומניתלימפנגיומה, ליפומטוזיסמבדלת באבחנה –

•MRI?



...חוזרים כעבור שנתיים

.של שנתייםלאחר היעדרות ...שנים חוזרים למעקב8בגיל -2016•

.היפרפיגמנטציהוהופעת , החמרה ניכרת בנפיחות הידועה באגן מזה שנים•

.לא בוצע בירור. כעת מרכיבה מכשירי שמיעה. בשמיעהצ"דוהחמרה בירידה •



המשך בירור 

:  בבדיקתה

.25משקל אחוזון . בגובה3לאחוזון מתחת -גדילהאחוזוני•

כתם  . ציור ורידי מוגבר, האגןבאיזורתפוחה עם נפיחות משמעותית ונוקשות בטן •

.ללא רגישות למגע. מתמשך ממרכז הבטן עד לגובה הברכייםהיפרפיגמנטרי

.של השוקיים והירכייםוהיפרפיגמנטציההיפרטריכוזיס–בגפיים •

.  2+כבד וטחול הגדלת •



:  מעבדה

:ESRערכי •

:CRPערכי •



:  מעבדה
היפוכרומימיקרוציטיל "דצ/גר8המוגלובין•

ל"דצ/גר3.0-3.5אלבומין•



המשך בירור

החמרה בממצאים לעומת בדיקה קודמת  –סונר בטן •

.התלבטות לגבי צורך בביופסיה. הממצא באגן לא חשוד לממאירות–ייעוץ המטולוגי •

.במוצא הלב ובמוצא העורקים הכלילייםעיבוי רקמה . קטןפריקרדיאליתפליט -אקו לב•



Problem list :

❖ Cutaneous hyperpigmentation

❖ Hypertrichosis

❖ Hepatosplenomegaly

❖ Sensorineural Hearing loss

❖ Pericardial effusion

❖ low Height

❖ Elevated inflammatory markers

❖ Anemia

❖ Papilledema

❖ Exophtalmus

❖ Chiari malformation type 1

❖ Family history (suspected metabolic disease)



1מקרה מספר 

....לאחות עם החשד למחלה המטבוליתנמצאה אבחנה גנטית ח אחר "בבי–בינתיים •

...נשלחה גנטיקה גם למטופלת שלנו להוריה•

?אבחנה 

?טיפול 



2מקרה מספר 

שנים10בת •

,מגיל שנתיים בשל הפרעת הליכהואורטופדיבמעקב נוירולוגי •

.של אצבעות הידיים והרגלייםקונטרקטורותעל רקע

. ללא שיפור-משמאל 3אצבע פלקסורישנים עברה שחרור גיד 6בגיל 

.ופיזיותרפיהבעיסוק מטופלת בריפוי •

מטופלת באינסולין  -diabetes mellitus type 1שנים הופעת 9בגיל •



2מקרה מספר 

: ברקע

מחוסנת, הריון ולידה תקינים•

:משפחה 

.  בריאים, ממוצא ערבי מוסלמי ללא קרבה משפחתיתהורים •

.אחיות בריאות3מבין הבכורה •



2מקרה מספר 

: בבדיקה 

•flexion contractures PIPבכפות ידיים ורגליים.

•hallux valgus

•Flat feet ניכרת של הכפותפרונציהעם

ללא ממצאים עוריים•

קומה נמוכה•

:במעבדה  

תקינים–CPK, כימיה, ספירת דם •

ללא מדדי דלקת•

:בירור נוסף 

•EMG NCV-תקין

•MRIתקין-שריר

תקינה-ביופסיית שריר •



2מקרה מספר 

: בירור נוירולוגי מקיף •

Bethlemבחשד ל – Myopathy גנים 2ב ריצוף של "בוצע בארהCOL6A1  ו

COL6A2- בגן וריאנט נמצאCOL6A2  הקלינית אינה  שמשמעותו )הטרוזיגוטי במצב

.( ברורה

.  לוריאנטבמשפחה נמצא כי האם הטרוזיגוטית הוריאנטסגרגציה של בדיקת –

: אורטופדיתהערכה •

-CT  עם ממצא של כפות רגלייםtalocalcaneal coallition

....WESנשלחה גנטיקה •



:רשימת בעיות 

• Fixed flexion contractures of fingers and toes

• Hallux valgus

• Transcalcaneal coallition

• Type 1 IDDM

• Short stature

?אבחנה 



:לשתי המטופלות נמצאה אותה המוטציה •

➢Homozygous mutation in the SLC29A3 gene on chromosome 10q22

: האבחנה בשני המקרים •

H SYNDROME           

עור תמכה באבחנה ביופסיתבמקרה הראשון גם *



H syndrome



H syndrome

• Rare autosomal recessive multisystem autoinflammatory disorder.

• Clinical features include:

❖ cutaneous Hyperpigmentation

❖ Hypertrichosis

❖ Hepatosplenomegaly

❖ Hearing loss

❖ Heart anomalies

❖ Hypogonadism

❖ Hyperglycemia DM 

❖ low Height

❖ Hallux valgus



H Syndrome

• It was first described by Molho-Pessach et al in 2008, also naming it H 

syndrome considering the fact most of the clinical features start with the 

letter “H.” 



H Syndrome

• In 2013, symptoms of the first 79 patients were described

• hyperpigmentation, phalangeal flexion contractures, hearing loss, short 
stature - the most common clinical features





H syndrome
• About 100 patients of H syndrome have been described worldwide (mainly 

patients of Arab descent.) 

• The clinical manifestations of H syndrome are widely variable.

Its hallmark is cutaneous manifestations 

• Hyperpigmentation associated with sclerodermatous skin induration and 
hypertrichosis 

• The hyperpigmented plaques mainly located on the 
middle and lower part of the body. 



H syndrome
Extracutaneous manifestations :

❖ cardiac anomalies 

❖ sensorineural hearing loss

❖ Hepatosplenomegaly

❖ short stature

❖ anemia

❖ high inflammatory markers

❖ hallux valgus, fixed flexion contractures of fingers and toes

❖ insulin-dependent diabetes mellitus 

❖ varicose veins, dilated lateral scleral vessels, facial telangiectasias

❖ scrotal masses

❖ Gynecomastia

❖ Others - recurrent febrile episodes, chronic arthritis

exophthalmos, pancreatic exocrine deficiency, IVC agenesis



H syndrome

• H syndrome is part of the histiocytosis-lymphadenopathy plus syndrome, 

which includes three other histiocytic disorders : 

1. Faisalabad histiocytosis

2. familial Rosai-Dorfman disease

3. pigmented hypertrichosis with insulin-dependent diabetes mellitus 

syndrome



H syndrome

• Caused by homozygous or compound heterozygous mutation in the 

SLC29A3 gene on chromosome 10q22

• SLC29A3 gene encode the equilibrative nucleoside transporter 3, which 

mediates the uptake of precursors for nucleotide synthesis by salvage 

pathways. 

• Twenty mutations have been identified in SLC29A3, with no genotype-
phenotype correlation.



H syndrome

Laboratory abnormalities :

❖ mild microcytic anemia

❖ elevated erythrocyte sedimentation rate

❖ elevated liver enzymes

❖ growth hormone deficiency

❖ high gonadotropin levels



H syndrome

Biopsy of the involved skin:  

❖ hyperkeratosis, acanthosis, increased  melanin                           

deposition in basal keratinocytes

❖ widespread fibrosis of the dermis and subcutis

❖ interstitial inflammatory infiltrate composed of histiocytes, 

dendrocytes, plasma cells, lymphocytes, and mast cells 

• H syndrome might have histopathological features similar to RDD, 
including CD68+ S100+ CD1a – histiocytes with emperipolesis.

• The histopathologic similarity to RDD suggests a common pathogenesis



H Syndrome
The autoinflammatory component

Two theories : 

1. Activation of NF-κB > Increased production of TNF-α and other major 
pro-inflammatory cytokines.

2. Nucleoside accumulation secondary to loss of function of hENT3 
nucleoside transport >>activity in macrophage >> excess cytokine 
production and immune activation.

– ineffective apoptotic cell clearance and increased macrophage colony-stimulating factor 
signaling

– elevated numbers of macrophages and histiocytosis



H syndrome

Diagnosis:

• Based upon the clinical findings

• Genetic mutational analysis confirms the diagnosis



H syndrome

Differential Diagnosis :

• Morphea

• Juvenile Idiopathic Arthritis

• Rosai Dorfman syndrome

• POEMS syndrome

• Hemochromatosis

• Winchester syndrome



Treatment

• Lack of consensus regarding treatment

• Despite recognition of the inflammatory nature of H syndrome, treatment 
has been largely unsuccessful

❖ colchicine / NSAIDs - partial relief 

❖ IL-1 or TNF-alpha inhibitors - poor response 

❖ systemic corticosteroids have a beneficial effect on the underlying inflammation, but they 

are not a good long-term treatment, particularly since inflammation returns as the dose is reduced 

❖ Methotrexate , either alone or in combination with other medications. 



Treatment

• Few previous report showed striking response to treatment with 
Tocilizumab (against the IL-6 receptor) including :
– reduction in hyperpigmentation and subcutaneous fibrosis

– acceleration of growth velocity

– improvement in inflammatory indices

– microcytic anemia. 

• In contrast, Mistry et al. recently reported a patient with SLC29A3
mutations who did not have clinical improvement with tocilizumab, 
despite normalization of the patient’s CRP



...1ובחזרה למקרה 

צ"דווירכיים הפוביסשל רקמה רכה של דופן הבטן באזור נפיחות ונוקשות משמעותית •

והתניידותההולכת ומחמירה עד כדי קושי בתנועה 

ממשיכים להיות גבוהיםמדדי דלקת •

אנמיה כרונית•

?איזה טיפול להציע



טיפול-1מקרה 

•Prednisone(2ג"ג לק"מ )- תופעות לוואי  . אך לא מספק, בנוקשות העורשיפור

.לסטרואידים

•Methotroxate-הטבה מסוימת לתקופה קצרה

•Tocilizumab(10ג"ג לק"מ )-שיפור דרמטי במרקם העור וירידה ניכרת בנוקשות   .

. ירידה במדדי הדלקת

האם לטפל בהורמון  . שתי בדיקות למלאי הורמון גדילה מעידות על חסר-קומה נמוכה •

. הוחלט לא לטפלפפילאדמהבשל ? גדילה



Tocilizumabתגובה ל 

....אחרי...                                                        לפני



Tocilizumabתגובה ל 

....אחרי....                                              לפני



1בחזרה למקרה 

לטיפולהמסה לא מגיבה . מלווה בכאבי ראש, מימיןמקסילריגוש מפתחת : 2018•

.על האורביטהלוחץ , משמאלהמקסילריגוש בסינוס -ראש  MRIב •



1בחזרה למקרה 

היסטיוציטרישהדגימו גידול , ביופסיות2בוצעו •

.והאבחנה אוששה, לרביזיה בפריזהדגימה נשלחה •

 Natureולאור פרסומים לאחרונה בעיתון , להיסטיוציטוזיסעולמי מומחה עם בהתיעצות•
MEKלמעכבי היסטיוציטרייםלגבי תגובה של גידולים 

trametinibבעתיד הקרוב טיפול ב מתוכנן •

•pERK ההיסטיוציטרייםחיובי חזק בתאים.

....המשך יבוא•



H Syndrome – a mimicker of Rheumatic 
Disease 

• Patients being misdiagnosed for years, as morphea or as juvenile 

idiopathic arthritis. 



H Syndrome – a mimicker of Rheumatic 
Disease 

First case - diagnosed as morphea

• 19 year old with a 12-year history of sclerotic plaque on her thighs. first 
appeared when she was 7 years and  gradually increased.



H Syndrome – a mimicker of Rheumatic 
Disease 

Second case – diagnosed as JIA



H Syndrome – a mimicker of Rheumatic 
Disease 

Third case – diagnosed as JIA

• Tx – naproxen> prednisolone (1 mg/kg/day) > Intra-articular steroid injections > 
Cyclosporine > etanercept> adalimumab > tocilizumab 



• H syndrome is an extremely rare entity, mainly in Arabs

• Hyperpigmentation with hypertrichosis in characteristic areas should raise 
suspicion

• IDDM and flexion contractures may be the only presentation of this 
syndrome

• There are systemic features – suggesting autoinflammatory disease

High index of suspicion is needed



תודות

שניידר, מנהלת היחידה לראומטולוגית ילדים, ליאורה הראל' פרופ•

מכון גנטי שניידר•

אשפוז יום שניידר•

המכון לאנדוקרינולוגיה שניידר•

אונקולוגיה ילדים שניידר•

מרפאת עיניים שניידר•

שניידראורטופדיהמרפאת •

מרפאת נוירולוגיה שניידר•





The autoinflammatory component

• Nucleoside accumulation secondary to loss of function of hENT3 
nucleoside transport activity in macrophage >> excess cytokine production 
and immune activation.

• defects in the lysosomal system, caused ineffective apoptotic cell 
clearance and increased macrophage colony-stimulating factor signaling

• elevated numbers of macrophages and histiocytosis

• These findings could provide an important mechanism for the histiocytosis
and autoinflammation seen in H syndrome


