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 אינפנטיליתמיופיברומטוזיס 

(Infantile myofibromatosis) 

 ORPHAcode2591: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

בעור, בשרירים המשורטטים, בעצמות גידול שפיר נדיר ברקמה הרכה המאופיין על ידי התפתחות של קשריות 

ובמקרים חריגים, באיברים פנימיים, דבר המוביל לספקטרום רחב של תסמינים קליניים. היא מכילה 

 מיופיברובלסטים. 

 

 אפידמיולוגיה

 לידות חיות.  1/150,000המוערכת היא השכיחות 

 

 תיאור קליני

מהמקרים  90%( מופיעה בלידה או מתפתחת זמן קצר לאחר מכן, עם IMמיופיברומטוזיס של הילדות )

מאופיינת על ידי קשרית בודדת או קשריות מרובות קשות, בצבע אדום עד סגול  IMהמתרחשים לפני גיל שנתיים. 

של דחיסה של עצבים סמוכים(. הגידולים  "[( ולרוב אינן מכאיבות )למעט במקרהmyofibroma)"מיופיברומה" ]"

הפנימיים או בעצמות. עורית, בשרירים המשורטטים ובמקרים חריגים, באיברים -ממוקמים בעור, ברקמה התת

דפוסים של המצג הקליני: מבודד )נגע בודד המשפיע על העור ו/או על השרירים בראש, בצוואר או פלג  4ישנם 

מרכזיים מוגבלים לעור ולשרירים(; מרובים מולדים עם -רובים מולדים )רב(; מ[מהמקרים 75%]הגוף העליון 

מעורבות יחידה של האיברים הפנימיים; ומרובים מולדים עם מעורבות מרובה של האיברים הפנימיים )נגעים 

תים נדירות, ניתן להעלות אבחון י, העצמות, הריאות, הלב ודרכי העיכול(. לעמרובים של העור ו/או של השרירים

 לידתי. -טרום

 

 אטיולוגיה

גנים כגורמים למחלה:  2וזוהו  IMאלה הם מפוזרים ומבודדים. תוארו מקרים משפחתיים נדירים של רוב גידולים 

PDGFRB ו- NOTCH3 אשר מקודדים ל-PDGFRB ול-NOTCH3 .בהתאמה ,PDGFRB  הוא קולטן לטירוזין

מגיעים מהטסיות, שהם מיטוגניים )חומרים המעודדים את חלוקת התא( עבור תאים ממקור ה קינאז לגורמי גדילה

. הדבר מעיד על כך שהפגמים הגנטיים בשני NOTCH3מוגבר על ידי  PDGFRBמזנכימלי. הוויסות של ביטוי 

 מנגנון. ההגנים מעורבים באותו 

 

 טכניקות אבחון

עולה בחלקו בהתאם להיסטוריה המשפחתית ובדיקה גופנית בגיל זה. מיופיברומות מזוהות באמצעות  האבחון

ובאזורים של עוצמת סיגנל  T1)סיגנל נמוך בהדמיה משוקללת  MRIבהדהוד נמוך(, אולטרסאונד )מסה עם מרכז 

והסתיידויות(. )מסה עם הגברה היקפית  CT( ובתדירות נמוכה יותר, T2נמוכה או גבוהה בהדמיה משוקללת 

. הביופסיה מגלה מקבץ מבנים שזורים של תאי כישור IMהיסטופתולוגיה נותרת סטנדרט הזהב לאבחון של 

( ואקטין vimentinוימנטין ) ניםחלבוהביטוי של חושפת )מיופיברובלסטים( בחלקים ההיקפיים. אימונוכימיה 
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(actinבשרירים החלקים, בעוד שסמנ )( ים בכלי הדםS100 ו-CD34 הם שליליים. במקרים מסוימים, ניתוח )

 . PDGFRBמולקולרי של הגידול יכול היה למצוא מוטציה בגן 

 

 אבחנה מבדלת

(, lymphangioma(, לימפנגיומה )hemangiomaבמקרה של נגע מבודד כוללת המנגיומה )המבדלת  ההאבחנ

(, היסטיוציטוזיס של תאי infantile fibrosarcomaשל הילדות ) (, פיברוסרקומהneurofibromaנוירופיברומה )

 inflammatory myofibroblasticגידול מיופיברובלסטי דלקתי )(, Langerhans cell histiocytosisלנגרהנס )

tumor .גידולי דסמואידים וגידולי דרמואידים ואפידרמואידים ,) 

 

 לידתי-טרוםאבחון 

 לעובר.  MRIמושג באמצעות בדיקת אולטרסאונד ומאושר באמצעות לידתי -טרוםאבחון 

 

 ייעוץ גנטי

IM  מוקדיים, -נגעים משפחתיים ורבלרוב מבודדת ומפוזרת. במקרים שלIM  כמאפיין יכולה לעבור בתורשה

  (.משתנהלא מלאה וביטוי  ותאוטוזומלי רצסיבי או דומיננטי )חדיר

 

 ניהול וטיפול

ו/או על העור טווח. עבור נגעים המשפיעים על -, עדיפים טיפולים ללא השפעות ארוכותשפירהיותו של הנגע בשל 

השרירים, הטיפול אינו מומלץ ומוצעת מדיניות של המתנה לבחינת המצב )נטייה לעבר נסיגה ספונטנית(. נדרשת 

חיים או שהנגעים -כניהאיברים החיוניים מעורבים, הנגעים נמצאים במקומות מס כריתה כירורגית רדיקלית אם:

סימפטומטיים. במקרים של כריתה לא מלאה, ניתן להציע כריתה חוזרת בשלב מאוחר יותר. הטיפול הסטנדרטי 

לנגעים ( במינון נמוך מידי שבוע והוא מותווה vinblastine( ושל ויבלסטין )methotrexateהוא של מתוטרקסאט )

-D[, vincristine)וינקריסטין ] אחרים, כגון כימותרפיה קונבנציונליתחיים. טיפולים -מוקדיים מתקדמים מסכני-רב

[(, צריכים להישמר למטופלים עם cyclophosphamide[ וציקלופוספאמיד ]D-actinomycinאקטינומיצין ]

 PDGFRBהטווח של התפתחות ממאירות משנית. מעכבי -התקדמות סימפטומטית מהירה בשל הסיכונים ארוכי

 במחלה כזו.  ןעדיילא נחקרו 

 

 פרוגנוזה

תים קרובות נצפית נסיגה יברוב המקרים, בהיעדר מעורבות של האיברים הפנימיים, הפרוגנוזה מצוינת ולע

ספונטנית. מצד שני, הימצאות נגעים באיברים הפנימיים קשורה לתוצאה רעה באופן משמעותי ושיעור תמותה של 

 , בהיעדר טיפול. מוות לרוב קשור לדחיסות האיברים ומעורבות של הלב והריאות ושל מערכת העיכול. 70%עד 

 

 :מומחהמבקר 

 דניאל אורבך ד"ר 

 טין בודמר פרופ' קריס
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 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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