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 Indolent Systemic) מסטוציטוזיס מערכתית אינדולנטית

Mastocytosis ) 

 98848: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי הצטברות חריגה של  -( המאופיינת על SMצורה נדירה, כרונית ובדרך כלל שפירה של מסטוציטוזיס מערכתית )

 (, אבל גם באיברים או רקמות אחרות כגון, בעדיפות, העור. BM( בעיקר במח העצם )MCמאסט סרטניים )תאי 

 

 אפידמיולוגיה 

SM  ( מהווה  ISMאינדולנטית  של    90%(  בין  SMמהמקרים  מוערכת  באירופה  שהשכיחות  מכאן  - ל  1/7,700, 

1/10,400 . 

 

 תיאור קליני 

ISM   +( משפיעה בעיקר על מבוגרים ומציגה בדרך כלל עם נגעים עורייםISM  בדרך כלל בצורה של אורטיקריה ,)

סובלים לרב    ISM(. בנוסף, מטופלי  ISM-(, בעוד חלק קטן מהמטופלים אינם מציגים נגעים עוריים ) UPפיגמנטוזה )

גרד, הסמקה, עילפון, כאב ראש  MCמתסמינים הקשורים למתווכי   כולל  )הקאות,  ,  ואירועים של מערכת העיכול 

המאופיינת בדרך כלל    ISMקטגוריה זמנית של  -( היא תת BMMשלשולים, כאב בטני(. מסטוציטוזיס של מח העצם )

ורמות בזליות של טריפטאז רגילות עד מעט מוגברות. במרבית המטופלים עם   ISMידי היעדר נגעים עוריים של  -על 

BMM  נטל אלל ,KIT D816V  כלל חושף מקבצים קטנים וצברים של   היקפי הוא נמוך. משטח מח עצם בדרך בדם ה

MCב הן   . -ISM  ב לחומרים  BMM-והן  חמורות  אנפילקטיות  תגובות  לפתח  המטופלים  אצל  מוגבר  סיכון  קיים   ,

  אקסוגניים שונים )טריגרים/אלרגנים( כגון עקיצות חרקים. קיימת אפשרות גם להצגה של אוסטאופורוזיס חמור או 

 אפילו שברים ספונטניים. 

 

 אטיולוגיה 

- , מצויה בKIT D816V, בדרך כלל  KITאינה מובנת לחלוטין, מוטציה משפעלת של    ISMלמרות שהאטיולוגיה של 

MC  של כמעט של מקרי ה-ISM  מוטציה זו כנראה מסבירה את ההצטברות של .MC    .)חריגים באיבר)ים(/רקמה)ות

הסרטני. במקרים אחרים, ניתן לזהות את המוטציה בתאי    MC- בחלק מהמקרים, המוטציה מצויה בעיקר בתחום ה

BM    אוPB   נויטרופילים, בנוסף ללימפוציטים מסוג  ו  אחרים כגון בזופילים, אאוזינופיליםB  ו-T  מעבר לכך, שלבים .

ומי  אריתרואידים  תאים  לתאימקדימים של  בנוסף  המוטציה    +CD34של  אב    אלואידים,  את  להכיל   KITעשויים 

D816V .עובדה המרמזת על מעורבות של תא גזע פלוריפוטנטי , 

 

 טכניקות אבחון

וממצאי    Bומסווג בהמשך בהתאם לנוכחות ממצאי    WHOמבוסס על שימוש בקריטריונים מוסכמים של    SM-אבחון ב 

C ב .-ISM  וב-BMM  אין ממצאיB  או ממצאיC . 
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 אבחנה מבדלת

  MC   (MCAS  :)MCAS, בנוסף לסיבות אחרות של תסמונות שפעול  SMשל    צורות אחרות אבחנות מבדלות כוללות  

עומד בקריטריונים אבחוניים של   אינו  קיימת אלרגיה תלוית    MCAS;  (SMראשוני )קלונלי, אך  בו  או    IgEשניוני 

או    IgEקלונלי או אלרגיה תלוית    MCאידיופתית בה לא ניתן לתעד    MCASתהליך ריאקטיביות דלקתית אחרת;  

סיבה/מחלת רקע אחרות. אבחנות מבדלות נוספות כוללות צורות אחרות של מסטוציטוזיס )מסטוציטוזיס עורי טהור,  

אדרנלי  )גידולים  אנדוקריניות  הפרעות  מאסט(,  תאי  של  אחרות  VIpomaם,  יסרקומה  פתולוגיות  גסטרינומה(,   ,

. אמורה להיות אפשרות להבדיל גם ממחלת  BMM, האבחנה המבדלת העיקרית היא  (-)ISM- במערכת העיכול. ב

 וולדנסטרם. 

 

 ניהול וטיפול

העיקרית  , בדרך כלל זקוקים לטיפולים סימפטומטיים בלבד. המטרה  BMMאינדולנטית, בנוסף לאלו עם    SMמטופלי  

ט, כגון גרד, הסמקה והתכווצויות של מערכת העיכול. במקרה של  אסהיא להפחית את התסמינים של שפעול תאי מ

הינם    H2-(. עבור מופעים במערכת העיכול, אנטי H1-אנטי)  1Hגרד או מופע עורי, נעשה שימוש באנטיהיסטמינים  

סודיום כרומוגליקט או עם מעכבי לויקוטריאן. קורטיקואידים יכולים  -, עם די H1-יעילים וניתן לשלב אותם עם אנטי

. קיימת התוויה לאפינפרין עבור יתר לחץ דם, שעשוי להיות ספונטני  אנטיהיסטמינים תסמינים שאינם מגיבים ללדכא  

ים כיצד להזריק לעצמם אפינפרין. ראוי לציין כי חלק ממטופלי  או להופיע אחרי עקיצת חרק. יש להדריך את המטופל 

SM    צרעות. במטופלים הללו, יש לתת טיפול אימונותרפי לכל החיים כדי  עשויים לסבול מאלרגיה לרעל דבורים או

ואוסטאופורוזיס, מומלץ ליטול ביפוספונטים עם תוספי תזונה מתאימים של    SMלהבטיח הגנה. עבור מטופלים עם  

 . Dדן וויטמין סי

 

 פרוגנוזה

הפרוגנוזה היא בדרך כלל טובה, ותוחלת החיים דומה לזו של   היא איטית ושפירה.   BMM-ו  ISMההתפתחות של  

ואף    SSM  ,SM-AHN  ,ASNהאוכלוסייה הכללית. עם זאת, חלק ממטופלים אלה עשויים לפתח בסופו של דבר  

MCL  מוטציית מעורבות   .KIT D816V   הערכת  -רב לצורך  ביותר  החשוב  הקריטריון  הנראה  ככל  הוא  ממדית 

 . SMסוגים מתקדמים יותר של - אל תת  ISM-הפרוגנוזה להתקדמות ה

 

 :מומחהמבקר 

o  פרופ' מישל ארוק 

 

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