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 (Focal Myositis) ת מיוזיטיס מוקדי

 48918: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

הממוקם בדרך כלל בגפיים  ידי נפיחות ממוקדת של שריר שלד  -מיופתיה דלקתית אידיופתית נדירה המאופיינת על 

 התחתונות. 

 

 אפידמיולוגיה 

 מקרים.  200-עד כה תוארו כ . השכיחות של מיוזיטיס מוקדית אינה ידועה

 

 תיאור קליני 

ס"מ( הממוקמת באזור של    20.0עד  1.0בגודלה בין המחלה עשויה להופיע בכל גיל. היא מציגה בתור מסה )הנעה 

שריר שלד יחיד. המסה עשויה להיות חסרת כאבים או לכאוב קלות למגע ולגדול בשקט במשך מספר שבועות עד  

ה  הם  ביותר  הגבוהה  בתדירות  המושפעים  והשרירים  התחתונות  בגפיים  ממוקמת  כלל  בדרך  המסה  - חודשים. 

adductor  ,vastus lateralis   ו-gastrocnemius  הראש  איזור  . היא עשויה להופיע באופן נדיר יותר בשרירים של

ואובדן משקל. לא נראה שהיא   כוללים חום, מיאלגיה, חולשה כללית  נוספים  והצוואר. מופעים מערכתיים נדירים 

יא בגדר אפשרות  חודרת לגידים, לרקמת חיבור ולעור הסובבים ובדרך כלל נסוגה באופן ספונטני עם הזמן. הישנות ה 

עשויות להופיע באופן    ות מהמקרים(, אבל אינה נפוצה. לעיתים נדירות, מיופתיות דלקתיות קלאסי  18%-)נראית בכ

 מוקדי, ובכך לחקות את המיוזיטיס המוקדית. 

 

 אטיולוגיה 

(, גורמים גנטיים )שנותרים לא ידועים(, זיהומים  20%אינה ידועה. סיבות אפשריות כוללות טראומה )האטיולוגיה  

חלק מתייחסים למיוזיטיס מוקדית כצורה ממוקדת של פולימיוזיטיס. גירוי עצבי כרוני  נגיפיים ומחלה אוטואימונית.  

 סיבי השריר שמוביל למיוזיטיס מוקדית. הנגרם כתוצאה מדחיסה של העצב הוא גורם חשוד נוסף להיפרטרופיה של  

 

 טכניקות אבחון

(  MRIממצאים קליניים והיסטולוגיים של שריר מוגדל יחיד מפנים לכיוון מיוזיטיס מוקדית. דימות תהודה מגנטית ) 

המושפע.   השריר  של  והיפרטרופיה  מוגברת  סיגנל  עוצמת  חושף  והוא  כיוון  מוקדמת  מיוזיטיס  באבחון  מסייע 

( נראית  CKרפיה מראה פעילות ספונטנית הקשורה לתבנית מיופתית. עלייה קלה ברמות קראטין קינאז )אלקטרומיוג 

 לפעמים. 

 

 אבחנה מבדלת

רקמ של  סרקומה  כגון  אחרים  מצבים  למגוון  בטעות  להיחשב  עשויה  מוקדית  מיוזיטיס  קלינית,    ות רכ  ותמבחינה 

)רבדומיוסרקומה, ליפוסרקומה, ליאומיאוסרקומה(, מיוזיטיס אוסיפיקנס פרוגרסיבה, גידול מיופיברובלסטי דלקתי,  

, פקקת ורידית ומצבים אחרים ממקור דלקתי או של כלי  תשרירי-לימפומה, פיברומטוזיס, רבדומיומה, ליפומה תוך 

 ודיסטרופיה של השרירים. הדם. מבחינה פתולוגית הוא עשוי להידמות למיופתיה דלקתית  
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 ניהול וטיפול

טיפול לרב אינו הכרחי כיוון וברב המקרים המצב נפתר באופן ספונטני. תרופות נוגדות דלקת )סטרואידיות או לא  

ודלקת. במקרים המסובכים על  להינתן כדי להפחית כאבים  כגון פרדניזולון פומי עשויות  ידי תנועת  -סטרואידיות( 

 כן ויהיה צורך בטיפול פיזיותרפי ו/או כירורגי. מפרקים מוגבלת, יית

 

 פרוגנוזה

 טוב מאוד כיוון וברב המקרים מיוזיטיס מוקדית נפתרת באופן ספונטני. הפרוגנוזה 

 

 :מומחהמבקר 

o  ד"ר אליזבת ראשינג 

 

  01/10/2019 עדכון אחרון:

 07/08/2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 

 

 

 

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