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 מבוא (  1

 מלידההמתבטאת בחסר  היא מחלה נדירה( Hereditary Angioedema, HAE)א"ת,  אנגיואדמה תורשתית

ת ושל בצק נשניםלהתקפים מביאה בנסיוב  פעילות האנזיםוירידה ב. רמה נמוכה C1-esterase Inhibitorים באנז

 תוצאותיה גורמות. (נחשבת כ"מחלה יתומה"יחסית קטן )מספר החולים ו הנדירהמחלה  ברים שונים.יבא

 חיים. ההמשבשים ומאיימים על התקפים  עקבמצוקה יומיומית ל למבוגרים וילדים

בכתיבת  לאבחנה וטיפול במחלה בישראל.דרכים מציע ו 2009שנת בעל א"ת  סכם את הידע העדכנייר העמדה מני

רשמיים  עמדה-ותעל נייר, נו בטיפול בחולי א"ת בשלושה מרכזים רפואיים בישראלנעל ניסיונייר העמדה הסתמכנו 

 .בספרות העולמית בשנים האחרונותשפורסמו  סקירה-ועל מאמרי  שפורסמו בבריטניה ובקנדה

 

 הגדרה(  2 

. בריםיאבו ברקמות (Swellingהיא תהליך פתולוגי המביא להצטברות נוזלים ולנפיחות ) (בצקת) אנגיואדמה

אגירת . בהשפעת חומרים וואזואקטיביים הגברת חדירות דופן כלי הדםמ בא"ת נגרמות בעיקר כתוצאהבצקות ה

 .מעי(דופן השפתיים, עפעפיים, לשון, עור, -)תת אספקת דםב ריםעשיאיברים בברקמות הרכות ומתרחשת בצקות ה

 

 היסטוריה(  3

תסמיני ו בעבר על שמו נקראאשר  קווינֶקהאירנאוס היינריך להתיאור הראשון והמפורט של תסמיני המחלה מיוחס 

חר וסבר מא Angio-neurotic Edemaאת השם:  הציע ויליאם אוסלרהרופא הדגול  .Quincke's Edema :בצקתה

לראשונה  גילו  'וחב סוןדלאדונ. 1917-הצביע על אופן התורשה של המחלה בקראודר  .שמדובר במחלה על רקע נפשי

פריצת דרך נוספת נעשתה על ידי  .חוליי א"תב  C1 :C1esterase Inhibitor המשלים מעכבבאנזימי החסר את ה

וחב'  דיוויס. Bradykinin) ) ברדיקיניןהמדיאטור:  הואבא"ת בצקת עיקרי לגורם ההשו חיוחב' אשר הוכ נוסברגר

  .התפתחות הבצקתנבלמת העדר קולטנים לברדיקינין )או חסימתם על ידי מעכב ייחודי( בשלראשונה הראו 

 

 ם קלינייםביטויי  (4

ופיעים בפתאומיות רקמות הרכות באזורים שונים. ההתקפים מבא"ת מתבטאת בהתקפים נשנים של בצקת 

 , והם כוללים: פנים, פה ולוע, כפות הידיים והרגליים, זרועות, אברי מין.תוך מספר שעות בהדרגה ומתפתחים

בצקת באזור הלשון,  .בתפקודהפרעות קשות לימים ולגרום לעיוותים ו 5-2 ךלהמש העלול הבצקתבהעדר טיפול 

במהלך הסיכון למוות מחנק די. טיפול מיי תמחייבו קנ  מח   עלולה לגרום למוות Laryngeal Edema -והענבל הלוע

מהחולים סובלים מהתקפים של כאבי בטן  90%-ל מעל. 33-15% ללא טיפול מתאים לשיעור שלמגיע החיים 

מכנית  מעי בצקת של דופן המעי גורמת לחסימהמאחר ו ,מלווים בבחילות, הקאות ושלשולים , אשר לעתיםקשים

(Ileus( ולעתים נדירות גם להתפשלות המעי )Intussusception .) בניגוד לבצקות על רקע אלרגי, התקפי א"ת

הופעה מהחולים מדווחים על ניכר לק חאו גרד, אך  חרלתיתבתפרחת  יםוומלנם אימתוארים כ"בצקת שקטה" ו

סר תאבון, ובצקת, בחילות, חתהוות הלחץ באזור התחושת , עקצוץ( הכוללים "פרודרומה") בשריםסימנים משל 

. תכיפות מקריםשליש מהמקדימה את ההתקף ב Erythema marginatum :תפרחת ייחודית עייפות ואי שקט.

, התקפיםב לוקיםהתקפים תכופים, כמעט יומיומיים ויש שאינם ב לוקיםיש ה -ועוצמת תסמיני המחלה שונים

 בנסיוב. אנזיםחסר משמעותי של האצלם שקיים למרות 
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 ותורשה אפידמיולוגיה  (5 

הנגרמת עקב מוטאציות בגן המקדד  שולטנית-אוטוזומית( OMIM #106100)נדירה רשתית תומחלה  א"ת היא

(. 11q11-q13.1)לוקוס  11אותר על הזרוע הארוכה של כרומוזום מס' מאשר , C1INH SERPING1:לייצור 

מופיעה . המחלה 450-ל יכול להגיע אנו מעריכים שמספר החולים בישראלולכן  1:10-50,000שכיחותה באוכלוסיה 

במקרים  מושהיתהאבחנה  אתני.למוצא ללא קשר  ,גילים, ובאופן שווה בנשים וגבריםאצל ילדים ומבוגרים בכל ה

 שנה 21-למגיע באבחנה האיחור הממוצע שמעריכים ועקב חוסר מודעות של הציבור והרופאים  20-25גיל  רבים עד

אצל מאחר וו מוטאציות מסוגים שונים 238-רו כעד כה תוא התקפים.בכלל  לוקיםמהחולים אינם  14% .בממוצע

אפשרות של לחלוטין העדר סיפור משפחתי של א"ת אינו שולל  ,עצמוניותמהחולים מופיעות מוטאציות  30-20%

  .א"ת

 

 הבסיס הביוכימי(  6

הוא פיברינוליזה. המעכב המשלים, הקרישה, וה מערכתעל ומשפיע ל כלי הדם עבקרה חיוני לC1INH האנזים 

SERine Protease INhibitor) SERPIN) נקשר לליגנדים שוניםה :FXIIa, C1q, Kallikrein, Plasmin, Tissue 

Plasminogen Activator .מערכת  ,מסלול המשליםבלתי מבוקרת של גורם להפעלה  אנזיםאו פגם בחסר  ועוד

 גורמת לעליה ברמתבפלסמה  HMW Kininogen)י )תמולקול-קינינוגן גבה הפעלת .הקרישה והפיברינוליזה

 רתגבהו כלילייםוהיקפיים ההעורקים הגורם להרחבת  מתווך כימי זה( ברקמות ובדם. Bradykininברדיקינין )

היא  וחסימתםבכלי הדם  באמצעות קולטנים ייחודיםל ועפברדיקינין . חדירות דופן כלי  הדם במצבי חבלה ודלקת

 .שים לטיפול בהתקפי א"תיהחד אחד האמצעים

 

 וקלסיפיקציה אבחנה( 7 

, אך בדיקות המעבדה הן לתמוך באבחנה של א"תיכול של כאבי בטן נשנים  והתקפים סיפור משפחתי של בצקות

 ובין ההתקפים בעת התקףד ומאירודה בנסיוב  C4 רמתמרבית החולים אצל  .קת של המחלהאבחנה מדויהבסיס ל

 או ((C1esterase Inhibitor Antigenic C1INH מוכה שלרמה נמהרמה התקינה(. כמו כן נמדדת  30%)מתחת 

מספר ל המחלה סיווגמאפשר בחולי א"ת הפרופיל הביוכימי . functional C1INH בבדיקתו ירוד  של תפקוד

 :םסוגי

, אך האלל חולים הטרוזיגוטיםה. רוב C1INHשל כמותי  חסרנובע מ - (מהחולים 85%-)כ HAE Type I 'א

 קיים סיכון מוגבר לבצקות. 50%-פחות מהמעכב  ת. כאשר רמהרמה בדםמ 25-30%  התקין מייצר רק

ום ותפקודו לקוי תקינה, אך המעכב פג C1-INHרמת  -( מהחולים 15%-)כ HAE Type II 'ב

(Dysfunctional)  בבדיקות המעבדה יימדד . C4 תקינה של , רמה נמוךAntigenic C1INH ה של נמוכרמה ו

C1-INH Functional . 

 התואר.  #610618(OMIM)  (Hormone-dependent, "Type III", HAE-FXII) - ואדמה משפחתיתאנגי 'ג

שלים והמעכב רמות המאך . הביטוי הקליני זהה לא"ת, יבעקבות טיפול הורמונ לאחרונה בעיקר אצל נשים

ות מוטאצי נמצאו, אך אצל כשליש אין עדיין סמן ביוכימי ייחודי למחלה .תקינות)אנטיגני ותפקודי( הן 

  .Factor XII- לגורם הקרישה

עם ממאירות סמונת נדירה אצל חולים מבוגרים ית -Acquired Angioedema, AAE)) אנגיואדמה נרכשת 'ד

 .מחלות אוטואימוניות, או בשבטיות-יות חדתגאמופ( וBמסוג  ת )בעיקר לימפומהלימפטי

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?cmd=entry&id=610618


 4 

  1 טבלה מס'ראה  -נגיואדמהא של אבחנה מבדלת

 1ראה איור מס'  -אלגוריתם לאבחנה של א"ת

 

 (riggersTגורמי סיכון ומעוררים )(  8

: מכות, לחץ, וכולל חבלה או דלקתכמו  ,עיקר בנזק רקמתיב להתקפים של אנגיואדמה קשורים גורמים מעוררים

העלולות  תרופות. הרדמהניתוחים ומחלות חום, זיהומים וע, עזועים ורטט )כלי עבודה(, טיפולי שיניים, דלקות לוז

גם מתח (. ACEדם )מעכבי -יתר לחץ( וNSAID)בפרט  לשיכוך כאביםתכשירים הורמונים,  :להשרות התקפים

ותית בתקופת גיל החמרה משמעת מסובלוחולות א"ת ( מהווים גורמים מעוררים. Stressנפשי ועקה נפשית )

 היריון.מהלך אסטרוגנים( ובהמכילות ולות )בעיקר מחזור, בשימוש בגלעת הההתבגרות, ב

 

 תותרופבטיפול (   9 

טיפול בבצקות הנגרמות מתגובות אלרגיות מהשונה  C1INHהתקפי בצקת אצל חולים עם חסר הטיפול ב -הערה

-אדרנלין, אנטיטיפול בינם מגיבים לאא"ת  והתקפים בטניים של בצקות(. אלרגית ואנגיואדמה חרלת)כגון 

 סטרואידים.והיסטמינים 

תכשירים זה לל ובככאבים ) -משככיכולל: יינתן לכל חולה בעת התקף. הוא טיפול התומך ה -טיפול תומך 'א

פעם ארועים בטניים מלווים לא (, נוגדי בחילה והקאה ותרופות הרגעה. ןנרקוטיים בעת התקפי כאב בט

במקרים של בצקת של בירידה בלחץ הדם ומחייבים מתן עירוי כדי לפצות על אבדן נוזלים ל"החלל השלישי". 

הקנה זמני של לשקול אפשרות של פיום ו וסכנה לדרכי הנשימה יש לאשפז את החולה להשגחה הלוע והענבל

 .עד נסיגת הבצקת)טרכיאוטומיה( 

 

תרכיזים . C1INH-שלים את החסר במיועד להה nt therapyReplaceme -חלופיטיפול  -C1INHתרכיזי  'ב

ויעילותם הוכחה במחקרים  שנה 30מעל  טיפולנמצאים ב concentrates  C1INH-המופקים מנסיוב אנושי

 ,Ultraעל )-פיסטור, סינון עוברים תהליכי, התרכיזים מיוצרים ממנות דם. ובעשרות אלפי טיפולים מבוקרים

Nano-filtrationהתרכיזים מסופקים בצורת המפחיתה את הסיכון מנגיפים וחידקים ת איכות קפדנית( ובקר .

עדיין  C1INHתרכיזי , זהעמדה נייר נכון לכתיבת ( וניתנים בעירוי לווריד. Reconstitutionחזור )יאבקה לש

הן  יעילים C1INHתרכיזי  .ג'(29התוויה פרטנית )טופס על ידי לחולים אתם ויש לנפק בישראל אינם רשומים 

ראה  -(prophylactic treatment) כטיפול מונעאו ( on-demand)צורך ה פי לע ,acute)) התקף חדב לטיפול

 תגובות אלרגיות )נדיר(, חום, כאבי מפרקים.: לוואי ופעותת להלן. "הגישה לטיפול"פרק: 

 

 : ישראללהמיובאים  מנסיוב אנושי תרכיזים 

1. - (CSL-Behring, Germany) Berinert-P באירופה וארצות נוספות במשך שנים רבות  טיפולנמצא ב

, קיים בסיס נתונים נרחב על יעילותו ובטיחותו של התכשירטיפול מונע. לחריף ובהתקף לטיפול  יועדומ

מרכזים -מחקר רבשל  מועם סיולאחרונה,  (.self-administrationכולל טיפול מונע קבוע וטיפול עצמי )

יח' לק"ג יעיל באופן  20הוכח שמינון של זה במחקר . FDA-לאישור הוגש תכשיר הה)שכלל את ישראל( 

מאז  Berinert-Pעורכת מעקב אחרי אצוות של   CSL-Behringחברתמשמעותי יותר מאינבו. בטיחות: 

 .HIV, HB, HC פתוגניים כגוןגיפים נוכחות נעדות ל ועד היום לא נמצאה 1985שנת 
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2. Sinryze (ViruPharma, USA)-  בטכנולוגיה של אנושיות ממנות דם מיוצרNano-filtration . התכשיר

 בלבדשל טיפול מונע בהתוויה  IIIלאחר סיום מחקר פאזה האמריקני  FDA-אושר לאחרונה על ידי ה

(prophylaxis of HAE attacks )לרישום בישראל הוגשלאחרונה ו . 

 

-C1בצקת של הלוע, כאשר אין בנמצא תרכיז של  בהתקף אנגיואדמה קשה, כגון כאבי בטן או - פלסמה 'ג

INH, אינה  בעת התרחשותועצירת התקף לשל הטיפול  )רצוי טרייה(. יעילותופלסמה  עירוי עם אפשר לתת

החמרת ההתקף עקב נוכחותם של סכנה ללוואי:  ופעותת .C1INHתרכיזי שמעותית מפחותה מהיא גבוהה ו

  ., תגובות אלרגיותבצקתקינינים בפלסמה העלולים לספק "דלק" ל

 

, אשר attenuated))  אנדרוגנים מתונים הם אלה ( תכשיריםDanazol*בישראל: ) - הורמונים אנדרוגנים 'ד

בעיקר היא בעת התקף וחשיבותם פחות יעילים  הםבכבד.  C1-INHייצור  גבירים אתמבדומה לטסטוסטרון 

העלולות לגרום לבצקת )כגון טיפולי שיניים(. לקראת פעולות כהכנה  -טווח-כטיפול מונע או כטיפול קצר

 אנדרוגניםן לטפל באי .הפרעות בסדירות המחזוריתר, -שינויים בקול, שיעור עלייה במשקל, :לוואי ופעותת

דווח על עלייה ברמות הכולסטרול ושומני  בספרות. ( ובנשים בהריון5)טאנר  גיל ההתבגרותסיום  בילדים לפני

. מומלץ לבצע בדיקות תפקודי כבד לפני בכבד ותוממאיר ותישאתות טבמקובל של על שיעור גבוה מההדם ו

מטופלים יותר כל שנה לשל הכבד ופרופיל שומני דם כל שנתיים ) שמע-התחלת הטיפול ובמהלכו וכן סקירה על

 (.מ"ג ליום 200ח' למקבלים מינון מעל  6וכל  שנים ברציפות 10-מ

 אינם משווקים בישראל( Methyltestosteron, Oxandrolone, Fluoxymesteron, Oxymetholone: אחרים )אנדרוגנים* 

 

אנזימים במערכת  מעכב (.Hexacapron -Tranexamic Acid* בישראל:) -מעכבי פיברינוליזה 'ה

 יצירת ברדיקינין מגביראשר  ,פלסמיןיצירת מניעת על ידי הם פועלים  . משערים שבא"תפיברינוליזהה

 לוואי:  ופעותת(. IV, IMפראנטרלי ) תכשיר פומי אומוגש כהקסאקפרון . בפלסמה (HMWK) מקינינוגנים

, חולשה, ס(ראבדומיוליזי, תמס שריר )(CPK, Aldolaseשרירים, עליה באנזימי שריר ) ץוויככאבים ו

ולכן  ממושך טיפולשל הרשתית והכבד לאחר  ותשאתוח על וד .ושלשולים בחילותסחרחורת, כאבי בטן, 

 םתסחיפיי -פקקתיים יבוכיםסלמרות ש. לבדוק את קרקעית העין ולבצע בדיקת תפקודי כבד מדי שנהלץ מומ

נשים הנוטלות גלולות למניעת הריון, פקקת  :יתר, כגון -תיוקרישב מיוחדת  , מומלץ לנקוט זהירותהם נדירים

 , או מחלת לב טרשתית פעילה.לריאותורידים עמוקה בעבר, תסחיפים 

 (בישראל יםמשווק םאינ Epsilon-aminocaproic acid, Stanozolol  :אחרים יברינוליזהפ ימעכב)*

 

תרופה חדשה הפועלת על ידי  –( - Icatibant, Jerini-Shire Germany/USA) Firazyrברדיקינין םחוס 'ו

-רקה תת. ניתן בהזBK beta2-Receptor Antagonist: בדופן כלי הדם ברדיקיניןם לייחודי של קולטניעיכוב 

מקצר באופן  ח שאיקטיבנטבמחקרים מבוקרים הוכמזרק מוכן. בומוגש הבטן(  בדרך כלל לדופן)עורית 

 ופעותתשעות.  12-24 -משך פעולתו קצר יחסית. משך ההתקףהזמן לנסיגה של התסמינים ואת משמעותי את 

אין  .FDA-לאישור ה והוגשבקהילה האירופית  טיפולההזרקה. התכשיר אושר ל זמןב מקומיכאב  לוואי:

 מידע על בטיחות התכשיר בהיריון ובילדים.
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 מחקר קליניותרופות הנמצאות בשלבי פיתוח 

 Rhucin (rC1INH, Pharming BV, Netherlands)- C1INH  רקומביננטי המיוצר בהנדסה גנטית ומופק

הניסוי הקליניים  י. שלבINH-C1גניות שהוטמע בהן גן אנושי המקדד ליצירת -מחלב של ארנבות טרנס

(Phase II/III )וכעת נבדקת יעילותו כטיפול מונע הסתיימו לאחרונה דיםבהתקפים ח. 

  Ecallantide(DX88, Dyax USA)- ( מעכב ייחודי של האנזים קאליקרייןKallikrein מיוצר בהנדסה .)

 (.Phase II/IIIקליניים ). עדיין בשלבים אחרונים של ניסויים Phage Display שיטתגנטית ב

 

 )אלגוריתם טיפולי( נגיואדמה תורשתיתבא טיפולהגישה ל ( 10

 , טיפול על פי הצורך וטיפול מונע. להלןדהתקף חטיפול ב: שלושה מצבים שכיחיםמתחלק לבא"ת טיפול ה

 :(2איור מס' )ראה  מצבים אלהשלושת לגבי  מלצותינוה

   Acute treatmentבזמן התקףטיפול  'א

מתן נוזלים )בעיקר אם חלה ירידה בלחץ הדם והתקפים ביטניים קשים(, משככי  כולל - טיפול תומך .1

כאבים ותרופות נגד הקאות. חולה בהתקף קל/ בינוני יישאר להשגחה למשך מספר שעות עד חלוף 

התסמינים הקשים. במקרה של סכנה לדרכי הנשימה )בצקת של הענבל או מיתרי הקול( יש לאשפז את 

 הקנה )טרכיאוסטומיה( עד חלוף הבצקת.החולה ולשקול פיום 

טיפול הבחירה בהתקפי אנגיואדמה בינוניים וחמורים. למרות שטיפול זה אינו נפוץ הם  C1INH  תרכיזי .2

את  תחציממקצר ב ואהש הניסיון שנרכש בארצות בהן הטיפול הוא נגיש ומקובל מוכיח ,בישראלעדיין 

ניתן בעירוי תרכיז )ת משך ההתקף כולו. לאחר מתן יש אובשל ,הזמן הנדרש לנסיגת התסמינים הקשים

לתת מנה מומלץ  -שיפור ןובמידה ואילנסיגת התסמינים שעתיים עד דקות( יש להמתין  10-כ לווריד תוך

 יח', בהתאם לחומרת ההתקף.  500-1000יח', לילד:  1000-1500: בהתקף מקובלת למבוגרההמנה נוספת. 

3. Firazyr (Icatibant) של א"ת. חדהאחרונה באירופה וארצות אחרות לטיפול בהתקף  אושר בשנה 

התכשיר פועל במהירות וביעילות, מסוגל להפחית את הסבל ומונע את ומהמחקרים שפורסמו מניסיוננו 

מקל על מתן הטיפול. הבמזרק מוכן  טיפוללמוגש . התכשיר אך טווח הפעולה שלו קצר התפתחות ההתקף

 על ידי החולה בביתו.  -טיפול עצמישיתאפשר בעתיד ייתכן 

 Tranexamic acid-לטפל במקובל , Icatibantאו  C1INHבמידה ואין אפשרות לתת תרכיז  .4

(Hexacapron) ,מספר שעות(כאיטית )לטיפול והתגובה  למרות שיעילותו פחותה באופן משמעותי .

 4-6שעות )עד  4גרם כל  1-1.5ן של במינואו פומית, ריד או לשריר( ו)לו תפארנטרלי דרךתכשיר זה ניתן ב

 .(גרם ביממה

עקב נוכחות  עלול לגרום להחמרת  ההתקףשנוי במחלוקת מאחר והוא טיפול כאמור, זהו  (FFPפלסמה ) .5

 (. FFPמנות  1-2הטיפול יינתן רק אם אין כל דרך אחרת לטיפול בהתקף חריף ). קינינוגנים בפלסמה

 

 nt demand treatme-Onהצורך לפי טיפול  'ב

כגון ניתוחים, טיפולי שיניים ממושכים )בעיקר  -להופעה של התקף גרוםלטיפול זה ניתן לפני פעולות העלולות 

 C1INHתרכיז  מומלץ לתתלחץ על רקמות הפה(, לידות מסובכות וכיוב'. מכשירים המפעילים מתח וב טיפול

 זמינים מומלץ לתתאינם התרכיזים אם . , או סמוך לביצועההפעולהשעות לפני  24 ידותיח 500-1000 בעירוי

Danazol- 600 או מ"ג ליממה ,Hexacapron    2-4 ימים לפני הפעולה ויומיים אחריה. 5 ( במשך4גר' )מחולק ל 
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   Prophylactic treatmentטיפול מניעתי 'ג

או שהם במקרים בהם תכיפות ההתקפים גבוהה התקפי א"ת אינם צפויים ותדירותם שונה מחולה אחד לשני. 

 (. prophylacticמתרחשים באברים בהם קיים סיכון לחיים, יש לשקול מתן טיפול מונע )

1. Danazol  כרוך היה המקובל במשך שנים רבות, אך הוא מ"ג ליממה. טיפול זה  200-400במינון אחזקה של

ל טיפוכאמור,  תרופה.ה מתןבתופעות לוואי והתברר שבעקבות זאת מטופלים רבים מפסיקים את 

 נשים בהריון. לאינו מומלץ לילדים ונשים, ובפרט  באנדרוגנים

2. Hexacapron -  יש לזכור גרם ליממה 0.5-2מתן קבוע של תכשיר פיברינוליטי במינון אחזקה של .

 יעילותו בהפחתת התקפים קטנה בהשוואה לדאנזול. ש

לבצע טיפול האחרונות  בשניםהחלו באירופה  א"תהמתמחים בבמרכזים  - C1INHתרכיזי טיפול מונע ב .3

משפר את איכות החיים של זה מפחית את תכיפות ההתקפים, טיפול  . Replacement therapy-קבוע  מונע

 C1INHמונע בתרכיזי לשקול טיפול  המלצתנו היא. חיים-ומונע התקפים גרוניים מסכני המטופלים

 במקרים הבאים: 

 בחודש( אחד קשההתקפים תכופים )יותר מהתקף  'א

 לוע( ה והנים, הפפאזור הב עיקרבחיים )-מסכניו נשניםפים התק  'ב

 תלות בתכשירים נרקוטיים 'ג

 לטיפול קבוע בדאנזול.היענות חוסר נגד, ריבוי תופעות לוואי, או -הוראת 'ד

  ימים בחודש בעקבות התקפי המחלה.  5-יותר מקבועה מעבודה או לימודים היעדרות  'ה

בית חולים, אך במידה והחולה נמצא מתאים מרפאה/מסגרת לל בדרך כתן ביניהטיפול המונע אנו ממליצים ש

-Selfהחולה עצמו  על ידי)בית ביינתן אישור לטיפול , מרכז המתמחה בא"ת צוות מיוחדת על ידי הדרכה וקיבל

administration ,או על ידי בני משפחתו).  

 

 מצבים מיוחדים ( 11

 ילדים ומתבגרים 'א

 -ו C4רמת מדידת . לידהסמוך לונדיר שיופיעו  לפני גיל שנתייםבדרך כלל יעים מופאינם  הראשונים ביטויי המחלה

C1INH (Antigenic and functional) מאד בדם הטבורי. במקרה של  הרמות נמוכותאינן אמינות בתינוקות ו

ן הילדים ההתקף הראשומרבית ב .ות לאחר גיל שנהבדיקבמשפחה( יש לחזור על התינוק חדש  –לדוגמה חשד )

-20 גרם ליממה או 1-1.5 ) הקסאקפרוןהוא לילדים מומלץ טיפול ה )בעיקר כאבי בטן(. 12מאובחן לפני גיל 

40mg/kg/day תרכיזי ב טפלמומלץ ל( ובמידה ויש תופעות לוואיC1INH אין  או כטיפול מונע קבוע. ,לפי הצורך

)דאנזול( לא מומלץ לפני  באנדרוגנים קבועטיפול אך מספיק מידע על שימוש בתכשירים לטיפול מונע אצל ילדים, 

 סיום ההתבגרות ויש לשקול את הטיפול בהם רק במקרים חריגים ובהתייעצות עם אנדוקרינולוג.

 

 הריון ולידה 'ב

הטיפול  .נשאר ללא שינוימשתפר או המחלה מהלך ואצל השאר  המחלה מחמירה אצל כשליש מהנשים בהריון

אנדרוגנים אסורים בהריון,  .בעת התקפים או כטיפול מונע )ראה להלן( C1INHהמומלץ בהריון הוא מתן תרכיזי 

-פקקתייםלא דווח על עלייה בארועים מאחר ולמרות הסיכון הפוטנציאלי בהקסאקפרון  טיפולאך ניתן ל
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מעקב ורסמו לאחרונה מעידים שבזכות . מחקרים שפןניתן להשתמש במשככי כאבים בהתקפי בט .תסחיפיים

 מסתיימים ללא סיבוכים ובלידת ילד בריא.בא"ת מרבית ההריונות  טיפול נכוןו

 הכנה לפעולות וניתוחים 'ג

פעולות ניתוחיות ומבוסס על התרופות  טיפולי שיניים הכנה לקראתהנחיות לכולל בא"ת אלגוריתם הטיפול 

הפעולה והאפשרות  , בעיקר מבחינת משך"גדולות""קטנות" ו . יש להבדיל בין פעולות(2)ראה איור מס' הקיימות 

 צינרור הקנה(. הכוללת לחץ ומתח על הרקמות )כגון טיפול שיניים כירורגי או הרדמההפעלת של 

 

 אנגיואדמהטיפול במרכזים ל ( 12

 םייוהבלתי צפו יםהקשלהתקפים א"ת היא מחלה קשה ומתמשכת המטילה נטל כבד מאד על המטופל ומשפחתו. 

ם של החולים ועל תפקודם בעבודה ובמסגרת המשפחה. ברבות היכות חיימשמעותית על א ותהשלכשל המחלה יש 

רכז הטיפול תמנגליה(  בהם במדינות שונות )גרמניה, איטליה, הונגריה, א השנים הוקמו מרכזים המתמחים בא"ת

מרכז מומחים בישראל צריך לכלול צוות של מומחים באלרגיה/ היבטיה. על כל  מחלההמקצועי והמחקרי ב

שירות רפואי וגיה, אחיות בעלות ניסיון ומעבדה המבצעת באופן שגרתי בדיקות לאבחנת א"ת. המרכז ייתן אימונול

אפשר שימידע ובכלל זה  תמיכה רחבה בחולים ובני משפחתםו ייעוץ גנטיו המחלה אמבולטורי ואשפוזי, מחקר

תמודדות ושיפור איכות החיים. להבין את המחלה והטיפול בה, הגורמים המעוררים התקפים ופתרונות לה למטופל

טיפול בילדים,  ניתוחיותטיפול תרופתי למצבים מיוחדים, כגון: הכנה לפעולות  יםתאניתן להמעקב במסגרת ה

ניתן  ,המופיליהה תחלמבדומה לאנו מעריכים ש וכן תיאום עם גורמי רווחה וקופות החולים. מחזור חודשי, ,הריון

במגמה להפחית את התלות  (Icatibant או  C1INHמתן עצמי של תרכיז ) ביתיטיפול בישראל לאפשר לחולים יהיה 

  במערכת הרפואית ולהקל על ההתמודדות היומיומית עם המחלה.

 

 מודעות ציבורית  (13

)הדחייה באבחנה ואינם זוכים לטיפול ראוי מקרים רבים אינם מאובחנים בזמן מאחר וא"ת היא מחלה נדירה 

בקרב רופאים, אחיות, צוותי חירום  למחלהמודעות ה רתהגבעשות פעולות לנה!(. מומלץ לש 21-מגיעה בממוצע ל

גם ל ופעהחלה השנה לרבות ארצות בדומה ל (.בבתי חוליםמלר"דים  -מוקדי חירום של הקופות, חדרי מיון)

עומדת לצד המספקת מידע,  ,)hae.israel@gmail.com) "ה-מ-ד-א"בישראל עמותת חולי אנגיואדמה: עמותת 

  .חדשות להשגת תרופות תעיסימתמיכה נפשית ומוראלית והחולים בשמירה על זכויותיהם, מספקת 

 

 סיכום (14

א"ת היא מחלה תורשתית נדירה הגורמת לארועים חוזרים ונשנים של בצקות באברי גוף שונים. עקב נדירותה 

שכיחות המחלה בישראל אינה ידועה מאחר ולא קיים עוט היחסי של החולים, היא נחשבת כ"מחלה יתומה". והמי

המחלה, אבחון מוקדם ומודעות לקיום מאות. כמה מאגר נתונים מרכזי, אך אנו מעריכים שמספר החולים מגיע ל

  ם תקווה לעתיד.תרופות חדשות ומעקב רפואי וסעודי על ידי צוות מנוסה במרכז מקצועי, נותני

 

mailto:hae.israel@gmail.com
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1)  Allergic (anaphylactic, IgE mediated) 

2)  Idiopathic (associated with Urticaria) 

3)  C1 inhibitor deficiency: 

i) Hereditary (HAE) 

(1) Type I (decreased production) 

(2) Type II (decreased activity) 

ii) Acquired (AAE): 

(1) Type I (increased consumption) 

(2) Type II (auto-antibodies) 

4)  Hormone-dependent (familial AE, "Type III", HAEFXII) 

5) Drug induced: 

i) ACE inhibitors 

ii) Aspirin, NSAID etc. 

6)  Episodic, with eosinophilia (Gleich's syndrome) 

7)  Hydrostatic (i.e. CHF, venous insufficiency) 

8)  Oncotic (i.e. hypoalbuminemia) 

9)  Lymphatic (ie. Helminth infection) 
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