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הכרעההירוגטק
 הליכא תויעב
לקשמו

 םד.ל ,BMI ,םיילענ אלל הבוג תדידמ ,הליקש  :עצבל שי האפרמב שגפמ לכב•

 .טרופס לע עדימ ,יתנוזת ץועיי ,קפודו

.ןתשב רכוס ללוכ תיללכל ןתש תקידב הנשב םעפ•

LDL ,לורטסלוכ :ללוכ םידיפיל ליפורפ ,HbA1c ,םוצב זוקולג ,האלמ םד תריפס•

 AST, ALT, alkaline :ללוכ דבכ ידוקפת .םידירצילגירטו לורטסלוכHDL ,לורטסלוכ

phosphatase. ןגלשא ,ןרתנ,   BUN, ןיניטארק.

 תוקידבו הלידג
תוילנומרוה

 תמר ,free-T4 ,TSH :סירתה תטולב ידוקפתל םד תוקידב עצבל שי הנשב םעפ•

.LH, FSH, Prolactin תומר ,)8am ב תחקל שי( לוזיטרוק

..DHEA-Sulfate ו םירבגב ןורטסוטסט םישנב לוידרטסא•

 ןכו תילאמשה דיה ףכ םוליצ םג עצבל שי ,הלידג ןומרוהב תלפוטמ/לפוטמ םא•

IGF-BP3, IGF1-ל םד תוקידב

 תמר ,free-T4 ,TSH :סירתה תטולב ידוקפתל םד תוקידב עצבל שי הנשב םעפ•

.LH, FSH, Prolactin תומר ,)8am ב תחקל שי( לוזיטרוק

 תמאתה
 תרגסמ
 תיכוניח
תיתקוסעתו

 קודבל רזוח ןויסינ ,לעמ המיאתמ תיכוניחה תרגסמה םאה רוריב םינש21 ליג דע םא

םהל המיאתמ תיתקוסעתה תרגסמה םאה



תויניטור תוקידב
PWS, Cassidy and Driscoll, European Journal of Human Genetics (2009) 

17, 3–13

תיגולקניג הקידבו ץועיי לוקשלו תוילאניגוו תושרפה וא תסוו שי םא לואשל :תונב•םזידנוגופיה

רנט תוגרד יפל תורגבתה תגרד לש הכרעה•

ןיפה ךרואו םיכשאה לש )חפנ וא בחורו ךרוא( לדוג תדידמ :םינב•

ןימ ינומרוה ןתמ לוקשל•

ןגאב היצקולסיד שי םאה•םיימרג םייוניש

AP+L ש"ע םוליצ ,דשח שי םא ,סיזוילוקס-ופיק•

 ,העצוב אל םא ,םצע תופיפצ תקידב•

 םא .םינש שולש ירחא תרזוח הקידב עצבל שי ,ןיקתה םוחתב האצותהו העצוב םא•

.הנשב םעפ תרזוח הקידב עצבל שי ,ןיקת יתלבה םוחתב

םויל ג"מ600 ןדיס תפסותו )D)1000 units/day ןימטיו ןתמ•

הניש
םרגונמוסילופל הינפהב ךרוצותואינפא שי םא ררבל שי

גולומלטפוא
עצוב אל םא הייאר תודחו הליזפ :היאר תקידב

םייניש
.הנשל תחא םייניש אפור תקידב יניטור ןפואב ,קורה בצמו םיינש תקידב



תויניטור תוקידב
PWS, Cassidy and Driscoll, European Journal of Human Genetics 

(2009) 17, 3–13

לש רמאמה לע תססבתמה היצקיפידומ

 ברה האפרמל ,הנשב םעפ עיגהל שי ,תואצותה םע
 .קדצ ירעשב יליוו רדארפ תנומסת ילעבל תיצראה תימוחת

 ,גולוריונ ,גולונירקודנא תקידב :תללוכ האפרמב הקידבה
 תכרענ ,ךרוצה תדימב ,ףסונב .ינטאיד ץועייו רטאיכיספ
.תידפוטרוא הקידב

 ורבעיו םייניש אפור ידי לע וקדביי PWSילעבש גואדל שי
 .ךימסה קורה תייעב בקע הנשב םיימעפ םעפ םייניש יוקינ
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הלידג ןומרוה

 לע חכומ רסח שיש ימל םירגובמב הלידג ןומרוה
GH לש םיטסט ידי
ץראב רושיא ןיא§
םיכומנ םינונימב ןתינ ,ןתינ ןהב תוצראב§
רתי ןונימ ןתינ רשאכ קר תסל תלדגה§
םייניש תלדגה ןיא§



הלידג ןומרוה
CONCLUSIONS:

p In PWS adults, rhGH therapy led to decreased 
body adiposity and increased LBM without 
changes in BMI or lipids. There was a small 
increase in fasting glucose and trends towards 
higher insulin and insulin resistance

pםע םירגובמ לצא PWSב לופיט GHזוכירב הדיריל ליבוה 
 .םינמושב ואBMI-ב םייוניש אלל LBM-ה תלדגהו ןמושה
 תומרל הייטנו םוצב זוקולגה תמרב הנטק היילע התייה
ןילוסניאל רתוי ההובג תודימעו רתוי תוהובג ןילוסניא

Effects of recombinant human growth hormone therapy in 
adults with Prader-Willi syndrome: a meta-analysis.
Sanchez-Ortiga R et al. Clin Endocrinol (Oxf). 2012 Jul

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22117629
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 עיגה יתמ/םא םיעדוי ךיא– תוירטאיכיספ תופורת
 :תוירטאיכיספ תופורתב שומישה תוחיכש ?ןמזה
יאוול תועפות ,תוליעי ,ןונימ

A review of psychiatric conceptions of mental and 
behavioral disorders in Prader-Willi syndrome

Joyce Whittington and Anthony Holland

Neuroscience & Biobehavioral Reviews
Volume 95, December 2018, Pages 396-40

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01497634
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01497634/95/supp/C


Joyce Whittington and Anthony Holland 2018

Are the mental and behavioral deviations in 
genetic syndromes the same as those 
described for the general population in 
DSM-5 and ICD-10? and 

Can we infer similar genetic causes in the 
general population? Our review of the 
literature suggests that the disorders are 
not the same but do have symptoms in 
common



Joyce Whittington & Anthony Holland 

2018

תורמל ,תוהז ןניא תוערפהה יכ תזמרמ תורפסה
 .םיפתושמ םינימסת
 דחפה בקע הניטור השעיOCD תערפה םע םדא :המגודל

 התואב גוהנל יושעPWS םע םדא דועב ,תומייאמ תוכלשהמ

יוניש םע דדומתהל יביטינגוק ישוק בקע הרגש

           הליכאה תויעב( ךרה ליגב תועיפומ PWS-ב תוערפהה בור

 אלו natureל רושק רתויש הארנ )skin pickingהוOCD ה

nurture.

 ,הימילוב ,היסקרונא:םימוד םינימסת םע תוירטאיכיספ תוערפה

 הכומנ תוחיכשבו רתוי רחואמ תועיפומ תימצע העיגפ ,תויתייפכ

רתוי

 אצמנ וניאשPWS לש יטנגה רוזאל  קזח רשק הארנה לככ
 .תיללכה הייסולכואב



Joyce Whittington & Anthony Holland 
2018

הזוכיספו ןואכיד םיגירח

§ Both tend to arise in the teens or in adulthood 
in both PWS and the general population

§ They are associated with both genetic and 
environmental factors in the general 
population

§ A genetic component: these conditions run in 
families, no single gene or combination of 
genes has been found 



Joyce Whittington & Anthony Holland 
2018

§ An environmental component: adverse 
childhood experiences, such as abuse and 
neglect are significant risk factors

§ In PWS, the psychosis in the disomy
appears to be mainly genetic

§ It is theoretically possible that the same 
genetic fault causing psychosis in PWS 
could arise in the general population



Joyce Whittington & Anthony Holland 
2018

תונקסמ
The use of diagnostic labels for these 
abnormalities of mental state and behavior 
observed in excess in people with PWS need 
to be applied with care, as such labels may 
lead to treatment interventions that are 
inappropriate.

 תישפנה תוגירחל תוינוחבא תויוותב שומישה
PWS ב תטלוב תוחיכשב תועיפומה תיתוגהנתההו
 ליבוהל תולולע הלאכ תויוות יכ תוריהזב ןתניהל הכירצ
.םיאתמ וניאש לופיטל
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Psychiatric disorders in a cohort of individuals 
with Prader–Willi syndrome L. Shriki-Tal et al 2017 



Prader-Willi Syndrome - Clinical Genetics, Diagnosis and 
Treatment Approaches: An Update
Merlin G. Butler, Jennifer L. Miller and Janice L. Forster  2019

ADHD
ü Baseline behavioral assessments are 

usually obtained from the school or 
workplace. Standardized tools. (DSM-V etc)

ü These tools are also used to monitor 
treatment response 

ü Affected children with PWS are more likely 
to have attention problems without 
hyperactivity



Prader-Willi Syndrome - Clinical Genetics, Diagnosis and 
Treatment Approaches: An Update
Merlin G. Butler, Jennifer L. Miller and Janice L. Forster  2019

p Starting doses of methylphenidate or 
dextroamphetamine medication are 
determined by body weight (0.3-1.5 mg/kg)

p During each visit, blood pressure, pulse and 
body weight should be obtained

p weight loss is rarely observed in persons 
with PWS  

p Stimulants are well tolerated and 
stomachache is rare



Prader-Willi Syndrome - Clinical Genetics, Diagnosis and 
Treatment Approaches: An Update
Merlin G. Butler, Jennifer L. Miller and Janice L. Forster  2019

p The typical response rate for symptoms of 
ADHD with stimulant medication is 75%

p There may be a preference for 
dextroamphetamine in persons with PWS 
because it has a weak antianxiety effect 
due to monoamine oxidase inhibition.

p It is best to start with short acting 
medications, such as ritalin. In cases with 
anxiety start atomoxetine
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Current and emerging therapies for managing 
hyperphagia and obesity in Prader-Willi syndrome: A 
narrative review. Tan …& Haqq Obesity reviews 12.2019

pויד רורב ונניא היגפרפיהה ןונגנמ

pםיביס תרישע תינדפק הטאיד

pימוימוי טרופס

pירטאירב :םיחותינ

pתושדח תופורת



Current and emerging therapies for managing 
hyperphagia and obesity in Prader-Willi syndrome: A 
narrative review. Tan …& Haqq Obesity reviews 12.2019



Carbetocin
p A dysfunctional OXT system has been 

implicated in several behavioural 
disturbances including hyperphagia, social 
deficits, and increased anxiety, conditions 
common in PWS

p The number and volume of OXT expressing 
neurons was found to be substantially 
reduced in the hypothalamus of individuals 
with PWS



Carbetocin

p OXT and its analogue, carbetocin, seem to 
be well tolerated in patients with PWS, with 
little to no reported adverse effects 

p Future investigations should confirm the 
previous study findings with extended 
follow-up periods within larger, well-defined 
clinical cohorts and also determine long-
term effects and safety

pאל דוע רוזעיש תבשוח רבואט סוניכב הבוקב 
תתל הצילממ



Diazoxide choline controlled release -
DCCR, (potassium channel activator)

p Diazoxide is a K+-ATP channel agonist 
approved for the treatment of 
hyperinsulinemia hypoglycemia and acute 
hypertension 

p Diazoxide may exert therapeutic effects on 
PWS through the down-regulation of insulin 
secretion from pancreatic β-cells, the 
modulation of hypothalamic neuropeptide Y 
concentrations, the increase of excitability of 
the GABAnergic neuron, and/or the activation 
of KATP channels in adipocytes



Diazoxide choline controlled release -
DCCR, (potassium channel activator)

p Pilot trial, participants (aged 11-21 years) 
received a 10-week open-label, dose-
escalation treatment with DCCR, which was 
followed by a 4-week double-blind, placebo-
controlled treatment period



Diazoxide choline controlled release -
DCCR, (potassium channel activator)

p In a dose-dependent manner, treatment 
with DCCR was shown to significantly 
improve 
n hyperphagia (n = 11, P = .006)
n lower the number of aggressive behaviors (n = 

10, P = .01)
n reduce body fat mass (n = 11, P = .02)
n increase lean body mass (n = 11, P = .003)
n a corresponding decrease in waist 

circumference.



Diazoxide choline controlled release -
DCCR, (potassium channel activator)

p Adverse events:
n peripheral edema 
n transient increases in glucose

p Now A phase 3, randomized, double-blind, 
placebo-controlled study of DCCR is done

p The study will further evaluate the effects of 
DCCR on hyperphagia and body fat mass in 
children and adults with PWS
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