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 ( Adult-Onset Still Disease) מבוגרמחלת סטיל של ה

 829: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידוע,  -מערכתית נדירה המאופיינת באופן קליני על-הפרעה דלקתית רב  ידי ארבעה סימני מפתח: חום ממקור לא 

 ארטריטיס, היפרלויקטציטוזיס ופריחה עורית אופיינית. רלגיה או טאר

 

 אפידמיולוגיה 

והלא ספציפית של מחלת סטיל של   והיארעות קשים לקביעה בשל ההצגה רחבת ההיקף  נתונים אודות שכיחות 

באוכלוסייה. קיים מספר מעט גבוה יותר   1/100,000היא מעל    AOSD(. השכיחות המוערכת של  AOSDהבגרות )

 של נשים מושפעות לעומת גברים. 

 

 תיאור קליני 

AOSD    בהצגה המאפיינים  יותר.  מבוגרים  מטופלים  על  שדווח  למרות  צעירים,  מבוגרים  על  בעיקר  משפיעה 

>( ועשויים לכלול חום גבוה  או פרC39משתנים  גרון  יומיות, כאב  או ארטריטיס  ( עם קפיצות  ינגיטיס, ארטרלגיה 

ה מקולופפולרית חולפת, ולעיתים נדירות יותר מיאלגיה, לימפאדנופתיה, הגדלה של  יח מהמטופלים(, פר  65%)<

וסרוזיטיס.   והטחול,  מכן  הכבד  ולאחר  המחלה  של  מוקדמים  בשלבים  לנדוד  מפרק,  כל  לערב  עשויה  ארטריטיס 

ק כלל  בדרך  הארטרלגיה  הזמן.  עם  או  להתייצב  מקולות  כלל  בדרך  כוללת  הפריחה  בחום.  לקפיצות  שורה 

פפולות חולפות, קטנות, מבודדות, בצבע ורדרד, שאינן מגרדות ולרב מתרחשות במקביל לחום ואינן כוללות  ולומק

הן. המטופלים   גם  מצויות  כלל  בדרך  ופריקרדיטיס  פלאוריטיס  הרגליים.  כפות  ותחתית  הידיים  כפות  הפנים,  את 

בד משקל וללקות במצב בריאותי כללי ירוד. תוארו עד כה שלושה מהלכי מחלה שונים: מהלך מערכתי  עשויים לא

עם הישנות של    סירוגיןל שמופיע  שבועות, מהלך    2-4שמגביל את עצמו עם התפרצות יחידה ונסיגה מלאה בתוך  

את   בעיקר  הכולל  כרוני  ומהלך  שנתיים,  עד  שבועיים  של  נסיגה  אחרי  המפרקים  של  או  מערכתיות  התפרצויות 

ב  ארוזיות  )עם  מפרקים    1/3-המפרקים  דלקת  של  היסטוריה  יש  המושפעים  מהמטופלים  בחלק  מהמטופלים(. 

 מערכתית אידיופתית של הילדות. 

 

 אטיולוגיה 

המנגנונים הפתוגנטיים בבסיס אינם ידועים. לא זוהו עד כה גורמי סיכון למחלה, אבל קיים  ו  AOSDהאטיולוגיה של  

אפשטיין וירוס  )לדוגמא  המחלה  להופעת  כקשורים  דווחו  זיהומיים  מצבים  מספר  סביבתיים.  לגורמים  בר,  -חשד 

 (. Mycoplasma pneumoniae-, וC-ו  A ,B, וירוס קוקסקי, וירוסים לצהבת HIVציטומגלווירוס, 

 

 טכניקות אבחון

הלא הקליניים  של  -המאפיינים  זמין.    AOSDספציפיים  סרולוגי  סמן  כרגע  קיים  לא  לקשה.  האבחון  את  הופכים 

AOSD    לסיווג קריטריונים  של  סטים  שני  קיימים  השלילה.  בדרך  אבחון  קריטריונים    –הוא  ופאוטרל.  ימאגוצ'י 

, פריחה  1אבחוניים משמעותיים כוללים ארטרלגיה שנמשכת מעל שבועיים, חום גבוה לסירוגין שנמשך מעל שבוע  

ו/או הגדלת  10,000אופיינית, וספירת תאים לבנים מעל   גרון, לימפאדנופתיה  כוללים כאב  . קריטריונים מינוריים 
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ו טחול, חריגות בבדיקות תפקודי   ותוצאות שליליות לפקטור ראומטיזם  . פריטין גבוה מתגלה לעיתים  ANA-כבד, 

 קרובות ועשוי לסייע באבחון, בייחוד אם הוא קשור לרמות נמוכות של פריטין לאחר גליקוזילציה. 

 

 אבחנה מבדלת

לאבחן   מנת  על  להישלל  חייבים  דומה  הצגה  עם  אחרים  רבים  וזיהומיים  נאופלסטיים  דלקתיים,  .  AOSDמצבים 

ממאירויות   נגיפית(,  פריחה  משנית,  עגבת  סמויים,  זיהומים  )אנדוקרדיטיס,  זיהומים  כוללות  מבדלות  אבחנות 

 )לימפומה( או מחלות אוטואימוניות )כגון פוליארטריטיס נודוזה, וסקוליטיס, או פולימיוזיטיס(. 

 

 ניהול וטיפול

אבל   אפשרית  היא  טיפול  ללא  נסיגה  טיפול.  באמצעות  למפרקים  נזק  ולמנוע  מלאה  נסיגה  להשיג  היא  המטרה 

המרכיב   מומחים.  במרכז  תחומים  במגוון  טיפול  סבבי  לבצע  מאוד  מומלץ  החיים.  לאורך  נותר  להישנות  הסיכון 

ל שילוב מוקדם עם טיפולים ביולוגיים  העיקרי בטיפול קו ראשון הוא פרדניזון, ורב הקווים המנחים נוטים להמליץ ע

נגד   נגד    1IL)גורמים  וגורמים  קנקינומאב(,  הדרגתית    6IL)אנקינרה,  ירידה  לאפשר  מנת  על  )טוציליזומאב((, 

מהירה בפרדניזון ומכאן למנוע סיבוכים הקשורים לסטרואידים. ניתן להשתמש במטוטרקסאט וחסמי פקטור נמק  

כרוניות,   מפרקים  בצורות  וביולוגי  גידול  קליני  ניטור  נדרש  המערכתיות.  בצורות  מוגבלת  יעילות  להם  יש  אבל 

 )בהתחלה צמוד( קבוע. 

 

 פרוגנוזה

נדירים. הסיבוך  -, אבל מופעים אקוטיים מסכני ה הפרוגנוזה הכללית בדרך כלל טוב חיים עשויים להופיע במקרים 

הלב   של  וסיבוכים  סוער,  הפטיטיס  קרישה,  הפרעות  גם  אבל  מאקרופג'ים,  שפעול  תסמונת  הוא  ביותר  הקלאסי 

תי  ת של המפרקים חווים שינוי משמעוניכרוהריאות עשויים להופיע. חלק מהמטופלים עם מחלה כרונית ומעורבות  

 באיכות החיים, אבל זה נוטה להיעלם הודות לניהול טוב יותר ומוקדם יותר עם תרופות ביולוגיות. 

 

 :מומחהמבקר 

o  'ברונו פאוטרל פרופ 

o  'ד"ר סטפני מיטרוביץ 

 

  01/10/2019 עדכון אחרון:

 07/08/2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 

 

 

 

תחליף   להוות  אופן  בשום  נועד  לא  בו  המפורט  החומר  בלבד.  מידע  לצורך  מפורסם  זה  מסמך 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול.  

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי" 
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