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תקציר
מחלה הקשורה ל–IgG4-related disease( IgG4( היא מחלה דלקתית 
רב–מערכתית בעלת אטיולוגיה לא ברורה, המופיעה לרוב אצל גברים 
בגיל העמידה ומעלה. ביטויי המחלה מגוונים וכמעט כל איבר יכול 
להיות מעורב בה. המחלה מאגדת בתוכה מחלות רבות שהיו מוכרות 

בעבר, ובשנים האחרונות נמצא קשר ביניהן.
 )IgG4-related ophthalmic disease( IGg4–מחלה בעיניים הקשורה ל
מערבת לרוב את בלוטות הדמעות ואת ארובות העיניים ומתבטאת 
במיוזיטיס של השרירים החוץ–עיניים, בפרינויריטיס של עצב הראייה 
ושל העצב הטריגמינלי ובהסננה דלקתית של השומן בארובת העין. זיהוי 

הגדלה של העצב האינפרה–אורביטלי ב–MRI אופייני למחלה זו. 
האבחנה היא היסטופתולוגית, והמאפיינים המרכזיים הם הסננה 
של לימפוציטים ותאי פלסמה רבים חיוביים ל–IgG4, פיברוזיס במבנה 
 obliterative( ודלקת ורידים חסימתית )storiform fibrosis( קומתי 

phlebitits(. ב–70% מהמקרים רמת ה–IgG4 בדם גבוהה. 
בשלב הדלקתי מטפלים במחלה באמצעות סטרואידים. התגובה 
לטיפול תלויה במידת הפיברוזיס, ובמקרים רבים המחלה חוזרת. קו שני 

.)B cell depletion( B לטיפול הן תרופות אימונוסופרסיביות ונוגדי תאי

הקדמה
התייחסות למחלה הקשורה ל–IgG4 מופיעה בספרות החל משנת 
2003. המחלה מאגדת בתוכה מחלות שונות ויכולה לדמות דלקת 
כלי דם מפושטת, מחלות זיהומיות או גידולים. מודעות למחלה ואבחון 

מוקדם חשובים מאוד, מאחר שאפשר לטפל במחלה ביעילות.

אפידמיולוגיה
שכיחות המחלה אינה ברורה מאחר שהיא מוכרת רק בעשר השנים 
האחרונות ואבחנתה מחייבת מודעות גבוהה של הצוות הרפואי ועריכת 

ביופסיה. חציון הגיל לאבחנה הוא 67.
הביטויים העיקריים של המחלה הם דלקת אוטואימונית של הלבלב 
 ,)sialadenitis( דלקת של בלוטות הרוק ,)autoimmune pancreatitis(
 retroperitoneal( דלקת בלוטת הדמעות ופיברוזיס של הרטרופריטונאום
fibrosis(. בניגוד לרוב המחלות האוטואימוניות, מחלה זו פוגעת בגברים 
פי שלושה יותר מאשר בנשים, פרט למקרה של מעורבות באזור 

הראש־צוואר, אז שכיחותה שווה בשני המינים.

ביטויי המחלה
מהלך המחלה אטי לרוב ותת–חריף. יכולות להיות הפוגות ארוכות 
במחלה ולאחר מכן חזרות של התסמינים. עייפות, ירידה במשקל, כאבי 

שרירים ופרקים מלווים את המחלה.
ההסתמנות תלויה באיברים הנפגעים מהמחלה. לרוב החולים הם 
גברים מבוגרים הסובלים מתסמינים הקשורים להגדלה של האיבר 
הפגוע, כגון צהבת, הידרונפורזיס או הגדלה של בלוטות הדמע והרוק. 
עם הזמן וללא טיפול תתפתח פיברוזיס של האיברים הפגועים ואי–
ספיקה המובילה לפגיעה קבועה בתפקוד. כמו כן, יש סיכון להתפתחות 
ממאירות. ל–40% מהחולים היסטוריה ארוכה של אלרגיה ושל אטופיה.
בהמשך יפורטו ביטויי המחלה בהתאם לאיברים הפגועים, תוך 

התמקדות במעורבות של העיניים או של הארובות.

ארובות ובלוטת הדמעות
IgG4-related ophthalmic disease-( IgG4–מחלת עיניים הקשורה ל
IgG4-ROD( מאופיינת בהגדלה של בלוטות הדמעות בשתי העיניים 
וכן בעיבוי העצב האינפרה–אורביטלי, במיוזיטיס ובנוירופטיה אופטית 
קומפרסיבית. שכיחים פחות הם סקלריטיס וחסימת דרכי הדמעות. 

אצל החולים נראות לרוב נפיחות בעפעפיים העליונים וצניחה של 
העפעף בשני הצדדים. 

 IgG4-ROD–בניגוד למחלה דלקתית אידיופתית של הארובה, ב
נפגעים לרוב שני הצדדים, ללא כאבים, והתקדמותה אטית וכרונית. 
לכך יכולים להתלוות נפיחות של בלוטות הרוק התת–לסתיות ויובש 

כתוצאה מדלקת של בלוטת הדמעות. 

מחלה הקשורה ל־IgG4 וביטוייה בעיניים
ד״ר זינה אלמר

נוירו־אופתלמולוגיה, מרכז רפואי אסף הרופא

• 	 Autoimmune pancreatitis

• Eosinophilic angiocentric fibrosis )מערב את הארובות ואת 	
ודרכי הנשימה העליונות(

• 	Fibrosing mediastinitis

• 	Hypertrophic pachymeningitis

• Inflammatory pseudotumour )מערבת את הארובות, הריאות, 	
הכליות ואיברים נוספים(

• Küttner's tumour )מערבת את בלוטת הרוק התת־לסתית(	

• Mikulicz's disease )מערבת את בלוטות הרוק והדמעות(	

• Multifocal fibrosclerosis )מערבת את הארובות, בלוטת התריס, 	
הרטרופריטונאום והמדיאסטינום(

• 	Periaortitis and periarteritis

• 	Inflammatory aortic aneurysm

• 	 Retroperitoneal fibrosis

• 	Riedel's thyroiditis

• 	Sclerosing mesenteritis

טבלה מס' 1. מצבים שנחשבו בעבר למחלות מבודדות 
:IgG4–וכעת הם חלק מהמחלה הקשורה ל
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בהדמיה אפשר יהיה לראות הגדלה של בלוטות הדמעות, ללא הרס 
של העצם. לצורך האבחנה דרושה ביופסיה, בעיקר כשהתהליך חד–

צדדי ואין מעורבות של איברים נוספים. 
פגיעה בשרירים החוץ–עיניים מופיעה לרוב אחרי פגיעה בבלוטת 
הדמעות ומתאפיינת בכאבים בהנעת העין ובכפל ראייה. יש להבדיל 
בין מיוזיטיס על רקע מחלה הקשורה ל–IgG4 לבין הגדלת השרירים 

החוץ–עיניים על רקע מחלה אוטואימונית של בלוטת התריס.
פגיעה בעצב האינפרה–אורביטלי ועיבוי שלו אופייניים למחלה, אך 

לא גורמים להפרעות תחושה.
יש 16 מקרים של פגיעה של עצב הראייה שתוארו בספרות. ברוב 
המקרים מדובר בנוירופתיה כתוצאה מלחץ של גוש ארובתי על עצב 

 .)compressive optic neuropathy(  הראייה
יש כמה תיאורים של התפתחות לימפומה מסוג MALT בקרב חולי 
IgG4-ROD אחראית  IgG4-ROD. במחקר יפני רב–מוקדי נמצא כי 

לכרבע מהמחלות הלימפופרוליפרטיביות של ארובת העין ביפן.
אמנם מחלה סיסטמית הקשורה ל–IgG4 שכיחה יותר בקרב גברים, 
אך IgG4-ROD מופיעה באופן שווה בקרב נשים ובקרב גברים. אצל 
חולי IgG4-ROD נמצאה שכיחות גבוהה של אסטמה ושל נזלת אלרגית.

IG4-ROD אבחנה מבדלת של
ANCA ווסקוליטיס יכולה לגרום לדלקת ארובה אידיופתית הכוללת 
 .IgG4–גבוהות בדם ועלייה במספר תאי הפלסמה החיוביים ל IgG4 רמות 
 )Churg צ'ורג שטראוס ,)Wegener( מחלות אלה כוללות מחלת ווגנר
)Strauss ו–microscopic polyangiitis. כאב סביב ארובת העין יבדיל 

.IgG4–חולים אלה מחולים במחלה הקשורה ל
 ,IgG4–חלה עלייה ברמת ה )Castelman's disease( גם במחלת קסטלמן 

.IgG4-ROD–ובדיקת רמת אינטרלאוקין 6 בסרום תבדיל אותה מ

מעורבות חוץ־עינית של המחלה 
בלוטות רוק: מחלת מיקוליץ, המוכרת שנים רבות כפוגעת בבלוטות 
היום  נחשבת  והתת–לסתיות,  הפרוטידית  הרוק  ובבלוטות  הדמעות 
מחלה הקשורה ל–IgG4. הגדלה מבודדת של הבלוטות התת–לסתיות 
שכיחה במקרה זה. הגדלת בלוטות הרוק אינה מלווה בכאב ויש צורך 

בביופסיה כדי להבדילה מלימפומה.

באף  ופוליפים  כרונית  סינוסיטיס  אלרגית,  נזלת  וגרון:  אוזן  אף, 
חלק   .IgG4–ל הקשורה  במחלה  החולים  מן  רבים  אצל  מופיעים 
מהחולים סובלים מתופעות אלרגיות כגון אסטמה, אאוזינופיליה קלה 
עד בינונית ורמות IgE גבוהות במשך שנים רבות לפני פרוץ המחלה. 

להיות  יכולה  הלימפה  בלוטות  הגדלת  הלימפה:  בלוטות  הגדלת 
יש  רגישות.  אינן  הבלוטות  הפגוע.  לאיבר  סמוך  או ממוקמת  כללית 

לשלול מחלת קסטלמן.

)אאורטיטיס(  האאורטה  של  דלקת  העורקים:  אבי  של  מעורבות 
לקרע  או  למפרצת  לגרום  יכולה   IgG4–ל הקשורה  ממחלה  כתוצאה 

)דיסקציה( באבי העורקים.

העורקים  אבי  סביב  כרונית  ודלקת  רטרופריטונאלית  פיברוזיס 
גב,  בכאבי  מתבטאת  רטרופריטונאלית  פיברוזיס  )פריאאורטיטיס(: 

מותניים ובטן תחתונה, בבצקת ברגליים ובהידרוקן הכליה )הידרונפרוזיס(. 
פיברוזיס  ל–IgG4 מובילה לשני שלישים מהמקרים של  מחלה הקשורה 

רטרופריטונאלית. 

כליות: מחלה הקשורה ל–IgG4 גורמת נפריטיס טובולו–אינטרסטיציאלית 
קשה  להיות  יכולה  בתפקוד  הפגיעה  מאוד.  נמוכות  משלים  רמות  עם 
ולהגיע לכדי אי–ספיקת כליות סופנית. מחצית מהחולים יסבלו מהידרוקן 

הכליה בשל חסימה של השופכנים.

לבלב: דלקת לבלב אוטואימונית מסוג 1 הקשורה לרמות IgG4 גבוהות 
 sclerosing–ב ומלווה  בטן  ובכאבי  חסימתית  בצהבת  מתבטאת 
cholangitis. אצל מחצית מהחולים מתפתחת סוכרת משנית. אפשר 
להבדיל בין מחלה ממארת של הלבלב לבין דלקת לבלב אוטואימונית לפי 

 .PET–ו ERCP ,CT–מאפיינים ב

מערכת העצבים המרכזית: מעורבות של רקמת התווך )הפרנכימה( 
המוחית נדירה. מחלה הקשורה ל–IgG4 היא אחת הסיבות השכיחות 
ראש  בכאב  המתבטאת   ,hypertrophic pachymeningitisל־ ביותר 
דלקתית– כרונית  מחלה  זוהי  ראייה.  ובאיבוד  ראייה  בכפל  כרוני, 
או  בראש  הדורה  של  ממוקם  או  מפושט  לעיבוי  הגורמת  פיברוטית 
ווסקוליטיס,   ANCA ידי  על  להיגרם  יכולה  המחלה  השדרה.  בחוט 
ל–IgG4, השכיחה  ידי מחלה הקשורה  או על  הפוגעת בעיקר בנשים, 
יותר בקרב גברים. בנוזל המוח והשדרה יהיה ריבוי לימפוציטים ורמת 
לעזור  יכולה  והשדרה  המוח  בנוזל  גבוהה   IgG4 רמת  גבוהה.  חלבון 
לאבחנה. ייתכן שחלק מהחולים שאבחנו אצלם טולוסה האנט סובלים 

 .IgG4–למעשה ממחלה הקשורה ל

בלוטת יותרת המוח: דלקת של בלוטת יותרת המוח )היפופיזיטיס( 
 MRI–גורמת להפרעות הורמונליות, וב IgG4–על רקע מחלה הקשורה ל
נראית הגדלה של האוכף התורכי ועיבוי של גבעול יותרת המוח. דלקת 
גברים  יותר אצל  ל–IgG4 מופיעה  יותרת המוח הקשורה  בלוטת  של 
 lymphocytic( מבוגרים, בניגוד לדלקת לימפוציטית של יותרת המוח
לדלקת  בניגוד  כן,  כמו  בנשים.  בעיקר  הפוגעת   )hypophisitis
סמוכים,  לאיברים  מתפשטת  שאינה  המוח  יותרת  של  לימפוציטית 
דלקת של יותרת המוח הקשורה ל–IgG4 תוארה עם סינוסיטיס, דלקת 

של הארובה ופכימנינגיטיס.

היסטולוגיה
של  הסננה  הם  של המחלה  המרכזיים  ההיסטולוגיים  המאפיינים 
ופיברוזיס  ורידים חסימתית  לימפוציטים ושל תאי פלסמה, דלקת 
במבנה קומתי. הלימפוציטים רב–שבטיים )פוליקלונליים(. גם הסננת 
אאוזינופילים שכיחה, ואילו נויטרופילים נדירים. בבלוטות הדמע ובקשרי 

לימפה לא נראת פיברוזיס במבנה קומתי.
מספר רב של תאי פלסמה חיוביים ל–IgG4 בדגימת הרקמה הוא 
פתוגנומוני למחלה. היחס בין תאי הפלסמה החיוביים ל–IgG4 לבין 

התאים החיוביים ל–IgG צריך להיות לפחות 40% לצורך האבחנה.

פתופיזיולוגיה
 IgG4–חיוביים ל B בפתוגנזה של המחלה אינו ברור. תאי IgG4–תפקיד ה
הם כנראה פנוטיפ מווסת, אך לא ברור אם הם פתוגנים או משניים 
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למחלה. כנראה שתאי CD4+ T משופעלים אחראים לפתוגנזה ולהפעלה 
של מקרופאג'ים, מיופיברולבסטים ופיברובלסטים ליצירת פיברוזיס. 
תאי B מציגי אנטיגן נכנסים גם הם לרקמה הפגועה והם גם אחראים 

.CD4+ T לשימור תאי הזיכרון

אבחנה
 PET CT האבחנה נעשית באמצעות ביופסיה וקורלציה קלינית. בדיקת
יכולה לעזור בקביעת מידת הפגיעה של איברים שונים מהמחלה וגם 
לסייע במעקב אחרי התגובה לטיפול. רמת IgG4 גבוהה בדם אינה מדד 
רגיש מספיק וגם לא ספציפי לאבחנה, אך הבדיקה יעילה כבדיקת סקר 

ולצורך מעקב אחרי תגובה לטיפול. 

טיפול 
הטיפול במחלה הוא טיפול בסטרואידים במינון 1.0-0.6 מ"ג לק"ג 
ליום במשך 4-2 שבועות, ולאחר מכן ירידה הדרגתית במינון בהתאם 

לביטויי המחלה. הדעות חלוקות אם להפסיק טיפול אחרי 6-3 חודשים 
או להמשיך טיפול אחזקה בסטרואידים במינון נמוך.

השיפור הקליני מהיר אחרי נטילת סטרואידים. יש לחזור על בדיקת 
סרולוגיה שבועיים אחרי התחלת הטיפול. אם לא חל שיפור בעקבות 
הטיפול בסטרואידים, יש לבחון אבחנות אחרות, ובמיוחד ממאירות.

שיעור החזרה של המחלה אחרי הפסקת הטיפול הוא כ־50%.
ומתוטרקסאט  מופטיל  מיקופנטולט  אזתיופרין,  כמו  תרופות 
מסייעות לטיפול במחלה זו ונועדו למנוע טיפול ארוך טווח בסטרואידים, 
אך תרופות אלה לא נבדקו במחקרים פרוספקטיביים מבוקרים. גם 
 ,B ריטוקסימב, תרופה הנוגדת CD20 וגורמת לירידה בכמות תאי 

נוסתה בהצלחה.

פרוגנוזה
שנים   3 ממאירות  של  ההופעה  שכיחות  אך  טובה,  הפרוגנוזה 
אחרי אבחנה של מחלה הקשורה ל–IgG4 גדולה משכיחותה בכלל 

האוכלוסייה, לכן דרוש מעקב צמוד.

סיכום
 .IgG4–לאחרונה מאובחנים יותר ויותר מקרים של מחלה הקשורה ל
חשובה מודעות גבוהה למחלה לצורך אבחון מוקדם וטיפול יעיל. מהלך 
קליני אטי וממושך של נפיחות בעפעפיים ופגיעה דו–צדדית בארובת 
וסיפור קודם של אסטמה  נוספים  העין המלווה בפגיעה באיברים 
צריכים להחשיד ולהוביל לבירור מתאים. דרוש מחקר נוסף לצורך 

הבנת האפידמיולוגיה והאימונופתולוגיה של מחלה זו.
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• הגדלה של איבר אחד או של כמה איברים;	

• 	;IgG4>135mg/dl

• בהיסטולוגיה נראים לימפוציטים ותאי פלסמה רבים ופיברוזיס. 	
.IgG4+ הם IgGמעל 40% מתאי הפלסמה החיוביים ל־

1+2+3 חד משמעי
1+3 קרוב לוודאי

1+2 אפשרי

 טבלה מס' 2. קריטריונים לאבחנה של מחלה 
:IgG4הקשורה ל־


