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  גרנולומטוזיס עם פוליאנגיטיס 

(Granulomatosis with polyangiitis) 

 ORPHA900: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

( המאופיינת על ידי דלקת נמקית ANCAהקשורה לנוגדנים ציטופלסמטיים נגד נויטרופילים ) נדירה דלקת כלי דם

 של כלי דם קטנים ובינוניים )נימים, ורידונים ועורקיקים(, הגורמת לאיסכמיה ברקמות. 

 

 אפידמיולוגיה

ישנה . 1/84,000-475,000ברחבי העולם עם היארעות שנתית בין  42,000 – 1/6,400מוערכת בין השכיחות 

שונות גאוגרפית ו/או אתנית, עם היארעות גבוהה יותר באזורים קרים יותר ובקרב לבנים. מחלה המתפרצת 

 , והתפרצות בבגרות, על ידי נטייה קלה לגברים. בנותלבילדות מאופיינת על ידי נטייה 

 

 תיאור קליני

שנים, אך המחלה עלולה להתבטא בכל גיל, כולל בילדות. המחלה עלולה להציג  45פרצות הממוצע הוא גיל ההת

)חסימה אפית מתמשכת,  95%-50%ביטויים באיברים שונים. תסמינים באוזניים, באף ובגרון נמצאים אצל 

דימומית, פגם במחיצת האף, פגם [, דלקת ריריות האף קרומית ו/או destructive sinusitisסינוסיטיס הרסנית ]

)קשריות, דימום בנאדיות  80%-60%של אוכף האף ודלקת באוזן התיכונה(, תסמינים בסימפונות ובריאות אצל 

נימית( -גלוטי, ומחלת כליות )לרוב דלקת פקעיות הכליה נמקית חוץ-הריאה, היצרות בסימפונות ו/או בחלק התת

כלליים )חום, כאב מפרקים, כאבי שרירים, ירידה במשקל( הינם  מהאנשים החולים. סימנים 80%-60%אצל 

, נוירופתיה היקפית )מולטינויריטיס 50%-10%וקשריות עוריות( נצפים אצל ארגמנת שכיחים. נגעים בעור )

[multineuritis אצל )]מוטורי, שיתוק בחצי -, ביטויים במערכת העצבים המרכזית )כאבי ראש, חסר תחושתי25%

ן מ 8%-7%, וחריגות בעיניים )דלקת קרום הלובן וגידולים אורביטליים( אצל 10%ילפסיה( אצל הגוף ואפ

 המטופלים. 

 

 אטיולוגיה

עדיין נחקרת. נראה כי גורמי רגישות גנטיים, חומרים סביבתיים, אירועי זיהום  GPAהיווצרות הפתולוגיה של 

-וחריגות במערכת החיסון המולדת והנרכשת משחקים תפקיד בהתפתחות של כל דלקות כלי הדם הקשורות ב

ANCA ציטופלסמטי נגד. נראה כי וריאנטים גנטיים תואמים לספציפיות בין אנטיגן לנוגדן ( נויטרופיליםANCA ,)

(, הנמצאים PR3-ANCA) 3המוכוונים לפרוטאינאז  ציטופלסמטיים ANCAsיותר מאשר לפנוטיפ הקליני. על כן, 

(, אשר p21.326)HLA-DP1B -וב HLA-DP1A -, קשורים לווריאנטים הגנטיים בGPAממקרי  80%-60%אצל 

(, אשר מקודד לאנטיטריפסין q32.1314) II ,SERPINA1מקודד לקומפלקס ראשי של התאמת רקמות מסוג 

 . 3(, אשר מקודד לאנטיגן עצמי פרוטאינאז p13.319) PRTN3, וכן 1-אלפא
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 טכניקות אבחון

בסרום, בעיקר  ANCAsמסתמך על ממצאים קליניים, מחקרי הדמיה ובדיקות ביוכימיות, ובזיהוי של אבחון ה

PR3-ANCAs של דגימות ביופסיה מאיברים פגועים מאשר את האבחון ומציג דלקת כלי דם . ניתוח היסטולוגי

 נמקית ודלקת גרנולומטית. 

 

 אבחנה מבדלת

, כגון פוליאנגיטיס מיקרוסקופית ANCA-דלקות כלי דם אחרות הקשורות בכוללות ת ומבדלה ותאבחנה

 וגרנולומטוזיס אאוזינופילית עם פוליאנגיטיס. 

 

 ניהול וטיפול

( או ציקלופוספאמיד Rituximabאינדוקציה מורכב מפעימות סטרואידים בשילוב עם ריטוקסימאב )טיפול 

(Cyclophosphamideבמתן תוך )-המטופלים עם פרוטוקולי ן מ 80%-ורידי. הפוגת המחלה מושגת אצל יותר מ

יופרין במקרים של היעדר תגובה או תגובה לא מספקת, ניתן לשקול החלפת פלזמה. אזתטיפול אלה. 

(Azathioprine( ומתוטרקסאט )Methotrexate הן תרופות יעילות לצורך תחזוקת דיכוי חיסוני, בעוד )

( היא אופציה חלופית Leflunomide( פחות יעילה. לפלונומיד )Mycophenolate-Mofetilמופטיל )-שמיקופנולאט

[ Infliximab)למשל, אינפליקסימאב ] TNFסבילות לאזתיופרין או למתוטרקסאט. נוגדנים נגד -עבור אנשים עם אי

כחומרים החוסכים את השימוש [( הראו תוצאות מבטיחות בניסויים קליניים Adalimumabואדאלימומאב ]

 בסטרואידים. 

 

 פרוגנוזה

מהמטופלים  80%-מהמקרים, המחלה נשנית אצל יותר מ 100%-70% בקרבבעוד שהפוגה מושגת עם טיפול 

היא  שנים 10של מטופל  עלולה להיווצר הן מהמחלה והן מהטיפול בה. הישרדות ניכרתשנים. תחלואה  10בתוך 

 . 75%בשיעור של סביב 

 

 :מומחהמבקר 

 

 ERKNetפרופ' פרנץ שייפר | 

  ERKNetד"ר לאורה צסקה | 

 

  [01-01-2019 ]תאריך עדכון אחרון:

 2-5-2021תאריך 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. 
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 אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי""למתן חסות 
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