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 פוליכונדריטיס חוזרת

(Relapsing polychondritis) 
 

  ORPHAcode728: 'אורפה'ב אסמכתא

 הגדרת המחלה
מערכתית נדירה הטרוגנית מבחינה קלינית, המתאפיינת בדלקת בסחוסים ובמבנים עתירי פרוטאוגליקן -מחלה דלקתית רב

 המובילה לנזק בסחוסים לצד מעורבות מפרקית, אוקולרית וקרדיווסקולרית.    

 

 תקציר

 אפידמיולוגיה

. יחס 1/285,000( אינן ידועות. ההיארעות המשוערת היא RPהשכיחות וההיארעות השנתית של פוליכונדריטיס חוזרת )
       בכל הקבוצות האתניות )כאשר יותר מקרים מדווחים בקרב לבנים(.  מתבטאתככל הנראה שווה ונראה כי המחלה המינים 

 

 תיאור קליני
(. קיימים מקרים 55לגיל  40התפרצות המחלה היא בדרך כלל פתאומית ולרוב מתרחשת בעשור החמישי לחיי החולה )בין גיל 

. (flaring and remittingהתפרצות והפוגה )הוא  RPשבהם ההתפרצות מוקדמת יותר או מאוחרת יותר. מהלך המחלה של 
(, וכלה intermittent auricular and nasal chondritisאוזן והאף )הביטוי הקליני שונה, החל מכונדריטיס סירוגי של ה

צדדיות באוזן החיצונית, המלוות בכאב, -צדדיות או דו-בסיבוכים מקריים באיברים מסוימים או סיבוכים מסכני חיים. דלקות חד
אונית בכך שאינן תוקפות את הרגישות, נפיחות, אודם ושינוי צבע, המוגבלים לחלק הסחוסי של אפרכסת האוזן ומתאפיינות 

(lobule היא אחד מסימני ההיכר של ,)RP (90-95% .)תמט אפרכסת האוזן ) מהחולים(Auricular collapse  או דלקת
 פגיעה תחושתית עצבית בשמיעהאו  ירידה בשמיעה( עלול להוביל לvestibular structuresבמבנים הפרוזדוריים )

(sensorineural hearing loss.)  .סיבוכים אחרים שנמצאו קשורים למחלה כוללים בחילה, הקאה, טינטון, ורטיגו ואטאקסיה
סחוס האף מהחולים.  50% -המלווה בכאב ורגישות פתאומיים נמצא בשלב מסוים של המחלה ביותר מ כונדריטיס של האף

ם מפתחים מעורבות פוטנציאלית חלק מהחולי .(Saddle nose deformityעלול להינזק קשות כתוצאה מ"עיוות אוכפי" )
חמורה של בית הקול והקנה, המלווה בצרידות, היעדר קול, צליל צורם וצפצוף, דיספניאה ואפילו רפיון נתיבי האוויר. כאבי 

ולעתים קרובות מהווים את הגורם החושף את   (70%<)מפרקים הנמשכים שבועות או חודשים נמצאים במרבית החולים
(, מעורבות large vessel vasculitisכוללים דלקת כלי דם גדולים ) (25-50%)ביטויים קרדיווסקולריים . (30%המחלה )

ביטויים שדווחו לגבי העיניים הינם בליטה של גלגל העין, דלקת הלחמית,  מפרצתית, ומחלת מסתם אאורטי או מיטראלי.
(. ביטויים periorbital edema( ובצקת סביב העין )uveitisדלקת הענבייה )דלקת קרנית כיבית, אפיסקלריטיס/סקלריטיס, 

ביטויים נוירולוגיים  (.papules( וחטטים )purpura, קשריות, ארגמנת )aphthosisעוריים שעשויים להקדים כונדריטיס כוללים 
-מייצגת תת MAGICמעורבות הכליות נדירה. תסמונת  נובעים מדלקת כלי דם במערכת העצבים המרכזית או ההיקפית.

 Behçet) בכצ'טהסובלים גם מכיבים בפה ובאברי המין, שהינן תכונות המאפיינות את מחלת  RPקבוצה של חולים עם 
disease.) 

                

 אטיולוגיה
הגורם המדויק להתפתחות פוליכונדריטיס חוזרת אינו ידוע, אך חושבים כי מדובר במחלה מתווכת חיסונית. ההשערה היא כי 

 .  RP-רשת ציטוקינים מורכבת מעורבת בגיוס תאים מסתננים בנגעי ה

 

 טכניקות אבחון
לא קיימת בדיקת דם או סריקת דימות בודדת שבעזרתה ניתן לאבחן מחלה זו. האבחון בדרך כלל מתבסס על זיהוי שילוב של 

חב ביותר, שלוש מבין ששת התכונות מופעים קליניים. על פי קריטריוני האבחון המקובלים ביותר והנמצאים בשימוש הנר
 סרונגטיבית ללא מוקדי הרסמפרקתית -דלקת רב ,ןאפרכסת האוזב צדדי-דו : כונדריטיסRPהבאות דרושות לקביעת אבחון 

(nonerosive seronegative inflammatory polyarthritis כונדריטיס של האף, דלקת בעדשת העין, כונדריטיס של דרכי ,)
  וסטיבולרי. -אודיוהנשימה, ונזק 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=65&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=central-core&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&disease%28s%29/group%20of%20diseases=Central-core-disease&title=Central-core-disease&search=Dis
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 אבחנה מבדלת
 גרגירומת אאוזינופילית, ( (granulomatosis with polyangiitisת עם פוליאנגיטיסוגרגירומאבחנה מבדלת כוללת 

(eosinophilic granulomatosis.עם פוליאנגיטיס, מחלת בכצ'ט, וצרעת ) 
 

 ניהול וטיפול
המחלה לא נקבע פרוטוקול טיפול סטנדרטי עבורה. במקרים פחות הטיפול מתמקד בעיקר בתסמינים ועקב נדירותה של 

. במקרים חמורים colchicine)וקולכיצין ) dapsone)דלקתיות ללא סטרואידים, דפזון )-חמורים, ניתן להשתמש בתרופות אנטי
פרדניזולון למתיעם מעורבות איברים, יש לתת קורטיקוסטרואידים מערכתיים )פרדניזולון בבליעה או לעתים נדירות 

((methylprednisolone ( מטוטרקסט .)דרך הוורידmethotrexate)( אזאתיופרין ,azathioprine ציקלוספורין ,)
(cyclosophrine.וכלורמבוציל יכולים לשמש כטיפול חליפי )  השימוש בחומרים ביולוגיים כגון נוגדיTNF טוסיליזומב ,
(tocilizumabאנקינרה ,) (anakinra ,)אריטוקסימ( בrituximab( ואבאטספט )abatacept דווח )במידות שונות של יעילות 
( ומדד הנזק שלה RPDAIמדד הפעילות של מחלת פוליכונדריטיס חוזרת ) .דיווחי מקרה מצומצמותמקרה ובסדרות  תיאוריב
(RPDAM .אושרו להערכת פעילות המחלה והנזק שהיא גורמת בהתאמה )        
 

 פרוגנוזה
סיבוכי נשימה  כאשרהפרוגנוזה בדרך כלל טובה במרבית המקרים, אך מהלך המחלה עלול מדי פעם להיות חמור ומסכן חיים, 

מהווים גורם ראשי לתמותה. מעורבות קרדיווסקולרית עלולה אף היא לגרום  ( וזיהומים(tracheal collapse)קריסת קנה )
     למוות.

 

 :מומחהמבקר 

o אמאן שרמה (Aman SHARMA) 
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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"
 

 

 

 

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=65&Disease_Disease_Search_diseaseGroup=central-core&Disease_Disease_Search_diseaseType=Pat&disease%28s%29/group%20of%20diseases=Central-core-disease&title=Central-core-disease&search=Dis

