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    המטולוגית נלווית שאתסטוציטוזיס מערכתית עם מ 

(Systemic mastocytosis with associated hematologic 

neoplasm) 

 

 ORPHAcode98849: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה
( המתאפיינת בהצטברות לא תקינה של תאי פיטום  SM  ,systemic mastocytosisצורה מתקדמת של מסטוציטוזיס מערכתית )

(MS  ,Mast Cells נאופלסטיים )   שאינו קשור לעוראחד או יותר    באיבר  (extracutaneous)  מוח העצם, הקשור/ים  ב, בעיקר
           תאי פיטום.מתנהג כ שאינו לגידול המטולוגי אחר 

 

 תקציר 

 אפידמיולוגיה 

היא   )ההשערה  נלווית  המטולוגית  שאת  עם  מערכתית  מסטוציטוזיס   SM-AHN  ,Systemic Mastocytosis with anכי 
Associated Hematologic Neoplasmמכל מקרי ה  40-10%  -( מייצגת כ-SM   אשר שכיחותם באירופה מוערכת בטווח שבין ,

 איש. 1/10,400  -איש ל 1/7,700

 

 תיאור קליני 
  רמה הנמוכהאת ה כולל בעיקר  (SM)מסטוציטוזיס מערכתית מדור  שהמחלה בדרך כלל מתבטאת במבוגרים ובזקנים. למרות 

(IndolentSM) המדור כולל גם , במקרים נדירים של המחלה SM ( אגרסיביתASM( או לוקמיה של תאי פיטום )MCL ,mast 
cell leukemia .) ת )ישאת המטולוגית נלוו השכיחים ביותר של הידועים המקריםAHN ,Associated Hematologic 

Neoplasm )מהסוג המילואידים ה (myeloid)  ה מדור כאשר  . מהסוג הלימפתי לעתים נדירות  רקו-SM  רמה  מתייחס ל
  SM-. לעומת זאת, כאשר מדור הAHN -מתייחסים ל ,השולטת , והפרוגנוזההשולטים  , הסימנים הביולוגיים והקלינייםנמוכהה

עומס   ף)משק B- , קשה לכמת את התרומה היחסית של המסטוציטוזיס לממצאים הטיפוסיים ל ACL-או ל ASM- מתייחס ל
תסמינים  מעורב לעתים קרובות ב  SMיש לציין כי מדור   איבר)ים((. תפקוד לקוי של ף)משק C-גבוה של תאי פיטום( ול 

י ראש, הסמקה, תסמינים במערכת העיכול ובמקרים חמורים, שוק  הקשורים למתווכי תאי פיטום כגון סינקופות נשנות, כאב 
,  urticaria pigmentosa) אורטיקריה פיגמנטוזהבעיקר במקרי , נצפית לעתים קרובות   . מעורבות העוראנפילקטי מסכן חיים

UP). 
       

 אטיולוגיה 
ם שונים של שאת המטולוגית  בתאים ממאירים בסוגי , וכן  MSלא תקינים במדור  (MC) ניתן למצוא בתאי פיטום  ,ברוב המקרים

מסטוציטוזיס מערכתית עם    עם זאת, לעתים קרובות, .KITD816V- , בעיקר בKIT- נרכשת ומשפעלת ב  מוטציה ,  AHN))  נלווית 
כוללות, בין    SM-MDS  -ו  SM-CMML  -שתוארו ביחס ל  מוטציותהיא מחלה מורכבת;    (SM-AHN)  שאת המטולוגית נלווית

 . SRSF2- ו TET2  ,ASXL1היתר, 

 

 טכניקות אבחון
המוסכמים  קריטריונים  העל פי    נעשה  MS( היא עניין קריטי. אבחון מדור  AHN  -ו SMקביעת הסוג בשתי הממאירויות הנדונות )

על פי שהדבר עלול  , אף  MCLאו    ISM  ,ASMלקטגוריות    SM-לאחר מכן, מסווגים מקרי ה(.  WHOשל ארגון הבריאות העולמי )
 חובה לבצע בדיקות נוספות )קביעת פנוטיפ, ציטוגנטיקה, ביולוגיה מולקולרית(. AHN-להיות כרוך בקושי. לאפיון אופי ה
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 אבחנה מבדלת
יאלואידית של תאי  מ הינו בעל אופי מיאלואידי, שתי האבחנות המבדלות העיקריות הן לוקמיה    AHN-במקרים שבהם רכיב ה

.  פגמים בגנים נלווים( ושאות מסוג מיאלואידי עם ביטוי אנטיגנים משושלת היוחסין של תאי פיטום או  myelomastocyticפיטום )
ניתן לשקול   וולדנסטרוםבמקרים מסוימים  אינן  (Waldenström macroglobulinemia)  מקרוגלובולינמיה ע"ש  . מחלות אלו 

 . SMעומדות בקריטריונים לאבחון 
 

 ייעוץ גנטי
 ייעוץ גנטי. סומטיות, לא דרוש מוטציותמכתוצאה המחלה  נגרמת  

 
 ניהול וטיפול

כיוון שקשה לתאר באופן ברור איזה רכיב  , ללא קשר לנוכחות הרכיב האחר.  AHN- ו  SMכל רכיב מטופל בהתאם להנחיות לגבי  
ב החולים  האנשים  בכל  לטפל  יש  לאיברים  הקליניות/נזק  לבעיות  גבוה.    SM-AHN-אחראי  בסיכון  במחלה  חולים  הם  כאילו 

ול נראה מבטיח,  פ הטי  SMעם נסיגה חלקית במדור  ( מאושר לטיפול באירופה ובארה"ב, ובעוד שMidostaurinמידוסטאורין )
שלהם, או מציגים תגובה מובהקת לאחר טיפול,    AHN-חולים שהשיגו נסיגה מוחלטת של מחלת ה  לא דווח על נסיגה מלאה.

יחד עם זאת, השימוש בהשתלה    ( על מנת לחזק את תגובתם.allo-SCTיש להביא בחשבון להשתלה אלוגנאית של תאי גזע ) 
עבור חולים אלו, דרוש טיפול מקל  ים עקב גיל החולה, ביצוע לא טוב, או גורמים אחרים.  אלוגנאית של תאי גזע מוגבל לעת

 -ו H1  קולטניםל  םידורשים לעתים טיפול תומך, לרבות אנטגוניסט תסמינים מתווכי תאי פיטום  (.  hydroxyureaבהידרוקסיורה )
H2.   

 

 פרוגנוזה
- באופי )אגרסיביות( ה הןתלויה   SM-AHNלגבי חודשים. יחד עם זאת, הפרוגנוזה   24של    לליכיום, מדווח על חציון הישרדות כ 

SM  ההן ברכיב  ו-AHN( מדווח בחולי    31, כאשר חציון הישרדות ארוך יותר )חודשיםSM-MPN    יותר וחציון הישרדות קצר 
ובחולי    SM&#8208;MDS(13 חודשים(,בחולי    15)SM&#8208;CMML בחולימדווח     SM&#8208;AML  (11חודשים(, 

 עלולה להיות השפעה שלילית על הפרוגנוזה למחלה. מוטציות-בנוסף, למחלות מרובות חודשים(.
 

 :מומחהמבקר 

o  'מישל ארוק פרופ(Pr. Michel AROCK) 

 

 

 

  [01-08-2019]  עדכון אחרון:

 [ 07-09-2020תאריך 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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