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הקדמה
תסמונת בכצ'ט היא מחלה דלקתית רב מערכתית. ביטויי המחלה 
זו אנו מציגים דילמה טיפולית, הנובעת  מגוונים. בפרשת חולה 

מפניה הרבות של המחלה.

מפרשת החולה
צעיר בן 18 שנים הידוע כלוקה בתסמונת בכצ'ט, אושפז בבית 
החולים בשל כאב בטן שהחל מספר ימים טרם פנייתו. כשנתיים 
טרם אשפוזו הנוכחי אובחן כלוקה בתסמונת בכצ'ט שביטוייה 
הגת  ורידי  ופקקת  המין  בדרכי  כיבים  הפה,  בחלל  כיבים  היו 
)Sinus vein thrombosis). בעקבות זאת טופל החולה בסטרואידים 

וקומדין, אך לא הקפיד על נטילת הטיפול באופן קבוע.
בהתקבלותו לאשפוז, חום הגוף היה תקין, דופק סדיר 62 
לדקה, לחץ דם 121/84, ריווי חמצן באוויר חדר 96%. בבדיקה 
גופנית, קולות הלב והנשימה נמצאו תקינים, קולות הניע היו 
תקינים. בבדיקת הבטן הייתה רגישות מפושטת ללא סימני גירוי 

של הצפק. הכבד היה מוגדל.
בבדיקות מעבדה הודגמו: המוגלובין 11.3 ג'/ד"ל, עלייה במספר 
הליקוציטים 12,700 ממ"כ, עלייה באנזימי הכבד GOT-1008 יח'/ל', 
GPT-1135 יח'/ל' ורמת CRP-20 מ"ג/ל' ]הטווח התקין )נורמה( 
עד 5 מ"ג/ל'(. בדיקה ל–Anti- Cardiolipin, B2- Glycoprotein ונוגדי 

קרישה של זאבת )Lupus anti coagulant( פורשה כשלילית.
בבדיקת טומוגרפיה מחשבית עם חומר ניגוד של בית החזה 
והבטן הודגמו מיימת בכמות קטנה עד בינונית, ופקקת בווריד 
החלול התחתון שנמשכה עד הכניסה לפרוזדור הימני )מימצא 
אופייני לתסמונת באד–כיארי(. בנוסף, נצפתה מפרצת דו צדדית 
בעורקי הריאות. החולה טופל בסטרואידים )סולומדרול( במינון 
גבוה )500 מ"ג ביום למשך שלושה ימים( ובנוסף טופל בהזרקת 

אורוקינאזה והפרין כנגד פקקת הוורידים. 
לאחר שיפור במצבו הקליני של החולה שהתבטא בהפסקת 
ובירידה משמעותית ברמת אנזימי הכבד, שוחרר  כאבי הבטן 

החולה לביתו להמשך טיפול בסטרואידים במתן פומי במינון של 1 
מ"ג/ק"ג וציקלופוספאמיד לתוך הווריד, לאחר ביצוע שמירת זרע, 
בנוסף לטיפול בנוגד הקרישה הפומי קומדין. לאחר חמישה חודשי 
מעקב שבהם טופל בסטרואידים בדרך פומית במינונים פוחתים 
ובציקלופוספאמיד במינון של 1000 מ"ג במינון חד חודשי, הוחלט 
על הפסקת הטיפול בקומדין. עשרה ימים לאחר הפסקת הטיפול 
בקומדין, התלונן החולה על כאב גב תחתון שלווה בנפיחות וכאב בגף 
השמאלי התחתון, מגובה הקרסול עד המפשעה, בבדיקת דופלקס של 
הגפיים התחתונים הודגמה פקקת הוורידים העמוקים )פופליטאלי–

פמורלי(. לנוכח מימצאים אלו, חודש הטיפול נוגד הקרישה. 
כחודש לאחר חידוש הטיפול בקומדין, אושפז החולים בבית 
החולים בעקבות תלונה של גנחת דם, רמת ה–INR הייתה 3.14. 
בבדיקת טומוגרפיה מחשבית של כלי הדם בריאות )"הריאתיים"(, 
הודגמו מפרצת דו צדדית בעורקי הריאה שגדלה ב–2 מ"מ לעומת 
הבדיקה הקודמת, וכן דימום ריאה דו צדדי. החולה טופל בוויטמין 
K לתוך הווריד ובמנות פלסמה טרייה. המיפרצת בעורק הריאה 
הימני נסגרה בהתערבות אנגיוגרפית. החולה השלים שישה 
 Azathioprine–טיפולים בציקלופוספאמיד ובהמשך הוחלף הטיפול ל
)אימורן( על פי משקל גופו. הוא המשיך טיפול בסטרואידים ונוגדי 

קרישה. טיפול ביולוגי בנוגדי TNF הותאם עבורו. 

דיון
הופעת  היא  בכצ'ט  תסמונת  של  העיקרית  הקלינית  ההסתמנות 
מיפרקים,  כאב  או  בעור  תיפרחת  המין,  ודרכי  הפה  בחלל  כיבים 
רוב  רב מערכתית. המנגנון של  פגיעה  גם להסתמן  אולם עשויה 
הפגיעות הרב מערכתיות הוא דלקת בדופן כלי דם היכולה לערב 
כלי דם מגדלים שונים )קטנים, בינוניים, גדולים(, הן ורידים והן 
עורקים ]1[. הפגיעה הדלקתית בכלי הדם יכולה לגרום הן לאירועים 

של מפרצת מדממת והן לאירועי פקקת ורידים או עורקים. 
הטיפול בחולים בתסמונת מכוון לאיברים הנפגעים ולאופי 
הפגיעה.  הופעת כיבים בחלל הפה או אברי המין נשלטת לרוב על 
ידי טיפול בסטרואידים או בקולכיצין, מעורבות העיניים )דלקת 

דילמות טיפוליות בתסמונת בכצ'ט
תסמונת בכצ'ט היא מחלה דלקתית רב מערכתית. ביטויי המחלה כוללים ביטויים בעור 
ככיבים בחלל הפה או דרכי המין, ביטויים בעיניים כדלקת הלשכה, ובנוסף תיתכנה 
הסתמנויות כלל גופיות המערבות את מערכת העצבים המרכזית ומערכת העיכול. 
ההיסטופתולוגיה הנפוצה ביותר היא דלקת של עורקים וורידים בגדלים שונים. הטיפול 

במחלה מגוון ומותאם למערכת המעורבת. 
נטיית הרופאים היא לטפל בנוגדי קרישה בחולים הלוקים בפקקת בכלי הדם, אולם יעילותו 
של טיפול זה לא הוכחה במחקרים מבוקרים והוא אף עלול לגרום לסכנת דימום - במיוחד 
בקרב הלוקים במיפרצת בכלי הדם - כתוצאה מהתהליך הדלקתי. בפרשת חולה זו, אנו 
מציגים דילמה טיפולית בחולה צעיר אשר פיתח פקקת בוורידים העמוקים של הגפיים 

התחתונים ומיפרצת בכלי הדם בריאות. 

תסמונת בכצ'ט; מפרצת בעורק הריאה; פקקת. 
 .Behçet syndrome, pulmonary aneurysms, thrombosis
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הענבייה, דלקת הלשכה( מצריכה טיפול בסטרואידים ובאימורן, 
מעורבות מערכת העצבים המרכזית והופעת מיפרצת בכלי דם 
גדולים מצריכה טיפול בציקלופוספאמיד ]2[. בעשור האחרון 
ניתנים בולמי TNF אלפא כטיפול בביטויי התסמונת שלא הגיבו 
לטיפול המקובל. עיקר הטיפולים התמקדו בהסתמנות בעיניים 
)דלקת הלשכה(, אולם גם במצבי דלקת בכלי דם נמצא שיפור 

תחת טיפול זה ]4,3[. 
בשל המחסור במחקרים מבוקרים, אין עדות חד משמעית לכך 
שטיפול בנוגדי קרישה יעיל באירועי פקקת של כלי הדם, טיפול זה 
אף יכול לגרום לדימום במידה והחולה סובל ממיפרצת. בפרשת 
החולה במאמרנו זה הוא פיתח פקקת של ורידי המוח והווריד 
החלול התחתון, והפסקת טיפול בנוגדי קרישה גרמה תוך זמן קצר 
לפקקת בוורידי הרגליים. מחד גיסא, אירועי פקקת הופיעו כאשר 
המחלה הייתה פעילה והחולה לא קיבל טיפול נוגד דלקת מספק. 
מאידך גיסא, הופעת פקקת תוך עשרה ימים מהפסקת טיפול 
בנוגד קרישה מראה על קשר סיבתי בין הפסקת טיפול נוגד קרישה 

והופעת פקקת. 
במדינות שבהן המחלה נפוצה והניסיון הטיפולי רב כגון 
טורקיה, הטיפול בנוגדי קרישה במשולב או בנפרד מהטיפול נוגד 

הדלקת, פחת באופן משמעותי מהטיפול בנוגדי קריש בחולים עם 
פקקת בכלי הדם במדינות שבהן היארעות התסמונת פחותה ]5[.

לסיכום
אינן  באירופה  לרימטולוגיה  האיגודים  של  הקליניות  ההנחיות 
ממליצות על טיפול בנוגדי קרישה בחולים המפתחים פקקת ]2[, 
אולם ההחלטה הטיפולית עדיין נתונה בידיו של הרופא המטפל 
השוקל את היתרון בטיפול המשולב אל מול הסכנה שבדימום. 
ייתכן כי הניסיון הנצבר בתרופות מסוג נוגדי TNF אלפא ידגים, 
כי הטיפול יאפשר להפחית באופן משמעותי את אירועי הפקקת 

והמיפרצת. 	 
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ביבליוגרפיה

חיסון נשים הרות נגד שפעת אינו משפיע על תמותת ילודים

כרוניקה

הסוגיה של חיסון נשים הרות בכלל ונגד נגיפי השפעת בכלל, 
עולה לעיתים קרובות לדיון, ומעסיקה רופאים וחוקרים. 

לודביגסון וחב' )BMJ 2015;351:h5585( נדרשו לסוגיה זו וערכו 
מחקר פרוספקטיבי בשבעה אזורים בשבדיה. 137,866 נשים חוסנו 
בשנים 2010-2009 בתרכיב שהכיל אנטיגנים של נגיף שפעת מסוג 
H1N1, ונתונים נאספו מ־275,500 לידות )מהן 1,203 היו לידת מת(. 
מתוך הילודים, 41,183 נחשפו לתרכיב פנדמריקס שכלל ממריץ 
)אדז'ובנט( מסוג 03AS במהלך חיי העובר. קבוצת נשים שלא 

חוסנו נגד שפעת במשך אותה תקופה היוו קבוצת בקרה. 
המימצאים הצביעו על כך שחיסון בתרכיב זה לא השפיע על 
לידת מת, על תמותת תינוקות לאחר הלידה או על תמותה בשלב 

מאוחר יותר. חישובי שיעור הסיכון יחסית לאוכלוסיה הכללית 
הצביעו על כך, שהערכים להשפעות הלוואי היו אף נמוכים מאלה 
של קבוצות בקרה. יחד עם זאת, חסרונות המחקר היו בכך שלא 
נצברו נתונים על הפלות לפני שבוע 22 של ההריון, לא ניתן היה 
לוודא מי מהאמהות קיבלה תרכיב פנדמריקס במהלך ההריון, 
וחסרו נתונים על הגורמים שנכללו בהחלטה האם לחסן את האם 

בזמן ההריון. 
על פי המחברים, ניתן להסיק מתוצאות ניסוי זה, כי חיסון 
נשים בזמן הריון אינו קשור עם השפעות לוואי או עם תמותת 

צאצאים, גם כשמובאים בחשבון מאפיינים משפחתיים.
איתן ישראלי 




