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  (Whipple Diseaseל )מחלת ויפ

 3452: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

 Tropherymaבה קיימת התפשטות כמעט לכל מערכות האיברים של החיידק שמחלה זיהומית כרונית נדירה 

whipplei (TW ).בעל צורת המתג 

 

 אפידמיולוגיה

 1/1,000,000-ההיארעות השנתית במדינות מרכז אירופה מוערכת בכ

 

 תיאור קליני

שנים. התמונה הקלינית  60-ל 50 בגיל שביןהמחלה עשויה להתרחש בכל גיל, כאשר האבחון הנפוץ ביותר נעשה 

אינם נראים בהכרח בכל מטופח: איבוד משקל, פוליארתריטיס, משתנה. התסמינים הבאים נפוצים אך 

שלשול/ספיגה לקויה, חום, לימפאדנופתיה, מחלת שסתומים לבבית, אנדוקרדיטיס שלילי לתרבית, פלאוריטיס, 

מחלת עיניים דלקתית וטנוסינוביטיס נשנה. בחלק מהמקרים, ניתן להבחין בביטויים מורכבים של המוח )כגון חוסר 

קוגניטיב, אופתלמופלגיה ומיוקלונוס(. פוליארתריטיס היא בדרך כלל פלינדרומית. אולם, מהלכים לא תפקוד 

 טיפוסיים של המחלה עשויים להתרחש.

 

 אטיולוגיה

TW  נמצא בעבר בכניסה וביציאה ממתקני פסולת, עשוי להיות מופרש בצואה של נשאים בריאים, פועלים במתקני

מסוכנים. התנאים המסייעים לזיהום ולמחלה אינם ידועים, אך קיים פסולת ואצל אנשים החיים בתנאים היגייניים 

 חשד לנטייה חיסונית גנטית או נרכשת.

 

 טכניקות אבחון

ידי פתולוג מומחה של חיידקים מסוג מתגים חופשיים או שעברו -לאבחון היה הכרה היסטולוגית עלסטנדרט הזהב 

 PAS( במקרופאגים מרירית התריסריון. אולם, השילוב של צביעת PASפגוציטוזה באמצעות צביעת שיף )

ת של האבחון. מעלים את הרגישות והספציפיו TWמאושרת עבור  PCRבביופסיה של רירית המעי בנוסף לבדיקת 

עבור מחלת ויפל, ומומלץ ריצוף שגרתי של תוצר ההגברה  PCR-מומלץ שיתוף פעולה עם מעבדה המאושרת ל

חיובי בודד בביופסיה מרירית המעי או מדגימת  PCR. מומלצת זמינות לאימונוהיסטוכימיה ספציפית. PCR-של ה

. אימונוהיסטוכימיה עשויה PCRיד באמצעות צואה אינו מספק לאבחון. האבחון ברקמות שמחוץ למעי נעשה תמ

אבל  TWחיובי בשטיפה אלבאולרית של הריאות או מחלל הפה עשוי להעיד על קולוניזציה של  PCRלעזור מאוד. 

( מזוהם לא מראים תסמינים בזמן CSFשדרה )-לא בהכרח על זיהום. כיוון ומרבית המטופלים עם נוזל מוח

מכל מטופל לפני מתן טיפול אנטיביוטי. יש לבדוק נוזל סינוביאלי או  PCRבאמצעות  CSFהאבחון, יש לבדוק 

במטופלים עם תסמינים ראומטיים, כיוון ורירית המעי אינה מעורבת  TWעבור  PCRרקמה סינוביאלית באמצעות 

 חיובית ברקמות מוח ככלי אבחוני יחיד. PASאין לקבל לעולם צביעת תמיד. 

 

 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN
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 אבחנה מבדלת

האבחנה המבדלת כוללת מחלת מעי רגיז, תסמונת היעדר ספיגה, שלשול מדבק, לימפאדניטיס מזנטרי, 

פוליארתריטיס שלילי בסרום, ראומטיזם של רקמות רכות, אנדוקרדיטיס שלילי בתרבית, וסקוליטיס, לימפומה, 

וסי, סרקואידוזיס, תסמינים , מיקובקטריאזיס לא טיפHIVמחלה של המח ומערכת כלי הדם, הליכי דמנציה, זיהום 

 עוריים לא ברורים, אקסופתלמוס ורבים אחרים.

 

 ניהול וטיפול

ורידי מדי יום למשך -גרם צפטריאקסון תוך 2לפי הניסוי הרנדומלי הפרוספקטיבי הזמין היחיד, על הטיפול לכלול: 

, אם CSF-בצע ביקורת של החודשים. מומלץ במיוחד ל 12ימים, ולאחריו קוטרימוקסזול פעמיים ביום למשך  14

. ייעוץ TWסיום הטיפול. בזיהום מוחי נשנה או עמיד מומלץ מאוד לפנות למומחה לאחר היה חיובי בהתחלה, 

מומחה בכל הנוגע לטיפול הוא חיוני במטופלים שקיבלו טיפול לדיכוי מערכת החיסון לפני האבחון, כולל סטרואידים 

פומיים, או כאשר לא נראית תגובה קלינית לצפטריאקסון בתוך מספר ימים. במקרים כאלו, יש לשקול את 

( במחלת ויפל. טיפול IRIS) immune reconstitution inflammatory syndromeההיארעות של תסמונת 

באמצעים המדכאים את מערכת החיסון עשוי להיות מציל חיים. מומלץ מעקב קליני, לא פולשני, לכל החיים 

 במטופלים שטופלו ביעילות, כיוון שעשויות להתרחש היארעויות מאוחרות או חדשות.

 

 פרוגנוזה

ת בשל אובדן מסת גוף או בשל מעורבות של מערכת ללא טיפול, המחלה מתקדמת ללא לאות ומובילה למוו

העצבים המרכזית. לוח זמני הטיפול והמעקבים, המפורטים מעלה, לרב מוצלחים. מהלכי מחלה קטלניים עלולים 

 .IRISלהתרחש במטופלים עם מעורבות מוחית מתקדמת ובמטופלים עם 

 

 :מומחהמבקר 

o רלהיפרופ' גרהרד פו 

o ד"ר ורנה מוס 

 

  [10/2019] אחרון:עדכון 

 [02/08/2021תאריך 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. 

 

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