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מנגיומה היא הגידול השכיח ביותר בתקופת הינקות. זהו ה
יותר  גידול שפיר של כלי הדם הקטנים ושכיחותו רבה 
בקרב בנות וככל שגיל ומשקל הלידה קטנים יותר. נגע 
זה אינו קיים בדרך כלל בלידה ומופיע רק שבועות אחדים לאחר מכן. 
מראה הנגע נקבע על פי עומקו בשכבות העור. לנגע שטחי יהיו צבע 
אדמדם-סגלגל, מרקם חלק ונוקשה וגבולות חדים. לנגע עמוק יותר 
יהיה גוון כחלחל, ובנגע משולב ייראו המרכיב השטחי והעמוק גם יחד. 
המהלך הטבעי של ההמנגיומה מתחלק לכמה שלבים: שלב השגשוג 
האנדותל  חלוקה מהיר של תאי  בקצב  )Proliferation( המאופיין 
ובעקבות כך בגדילה של הנגע בחצי השנה הראשונה לחיים. השלב 
השני הוא שלב ה"פלאטו" שבו מתרחשת האטה בקצב הגדילה והשלב 
האחרון הוא שלב הנסיגה )Involution( המתרחש בגיל 5 עד 10 שנים. 

בסך הכול בכ־85% מהנגעים חלה נסיגה מלאה ללא צורך בטיפול. 

בירור המנגיומה
אף על פי שברוב ההמנגיומות חלה נסיגה ספונטנית, הן עלולות לגרום 
לסיבוכים שונים בהתאם למיקומן האנטומי ולגודלן. במצבים אלה יש 
צורך בבירור מעמיק. אם ההמנגיומה מערבת את האזור הפריאוקולרי 
או את ארובת העין היא עשויה לגרום לאבדן ראייה בכמה מנגנונים. 
נגע המערב את העפעף יכול לגרום לצניחת עפעף ולחסימה של ציר 
הראייה וכן לבעיה של תשבורת עקב אסטיגמציה. מצבים אלו עלולים 
להוביל להתפתחות של עין עצלה. המנגיומה בארובה יכולה להתבטא 
בבלט עין, בהגבלה בתנועות העין, בחשיפה של הקרנית ובמקרים 

מסוימים גם בלחץ על עצב הראייה.
נוסף על כך, יש מקרים שבהם נדרש בירור נרחב יותר לבחינת 
מעורבות מערכתית. כאשר מזוהה המנגיומה סגמנטלית בפנים יש 
לבדוק אם מדובר בתסמונת הקלינית PHACES Syndrome. תסמונת 
 Dandy זו כוללת נגעים ב"פוסה" האחורית, במיוחד עם תמונה של 
Walker, המנגיומה סגמנטלית של הפנים, מעורבות כלי דם גדולים, 
עצם  במבנה  ופגיעה  העיניים  של  מעורבות  הלב,  של  מעורבות 
החזה. המעורבות של העיניים כוללת בעיקר ירוד מולד, גלאוקומה, 
פיתול והרחבת כלי דם ברשתית, אטרופיה או היפופלזיה של עצב 
הראייה, קולובומה, תסמונת הורנר, שיתוק העצב הקרניאלי השלישי 
ופזילה. בכל מקרה של חשד לתסמונת זו יש לבצע בירור משולב של 
רופא עיניים, קרדיולוג ונוירולוג. הבירור יכלול בדיקת עיניים, סקירת 

MRA/MRI, צילום חזה ואקו לב. 

אפשרויות הטיפול
ההתוויות העיקריות לטיפול בהמנגיומה כוללות מצב שבו יש איום על 
חייו של הילד, מצב המוביל למגבלה בתפקודו, למשל אבדן ראייה ועין 
עצלה, או מצב הגורם לעיוות ניכר. בשאר המקרים אפשר להסתפק 

חסמי בטא לטיפול בהמנגיומה פריאוקולרית
ד"ר רן דויד, ד"ר אירן ענתבי 

המרכז למחלות עיניים בילדים ופזילה, מחלקת עיניים, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים

במעקב אחרי המהלך הטבעי של ההמנגיומה עד גמר שלב הנסיגה 
הספונטנית. 

עד לפני שנים אחדות טיפול בסטרואידים מערכתיים או בהזרקה 
מקומית לתוך הנגע נחשבו לעמוד התווך של הטיפול בתופעה. כידוע, 
טיפול בסטרואידים עשוי להיות מלווה בתופעות לוואי ניכרות, במיוחד 
באוכלוסיית התינוקות. מכאן שטיפול בסטרואידים מצריך פיקוח 
ומעקב צמוד ומעורבות של רופא ילדים. אפשרויות טיפול נוספות 
הן שימוש בלייזר )Pulsed Dye Laser( וכריתה כירורגית של נגעים 

שטחיים קטנים ומוגבלים.
בשנת 2008 התחוללה מהפכה בטיפול בהמנגיומות. בתצפית 
טיפול  כי  נמצא   Leaute-Labreze בשם  רופאה  שערכה  מקרית 
בהמנגיומות באמצעות מתן מערכתי של חסמי בטא הוא יעיל מאוד. 
Leaute-Labreze טיפלה בילד שסבל מהמנגיומה בנימי האף  ד"ר 
ופיתח מחלת לב כתופעת לוואי של הטיפול בסטרואידים. לאחר 
הפסקת הטיפול בסטרואידים, טופלה מחלת הלב בפרופרנולול 
מערכתי, דבר שהוביל להטבה מידית במרקם ההמנגיומה ובגודלה. 
לאחר תצפית זו נערכו מחקרים נוספים שהדגימו את יעילות התרופה. 
פרופרנולול הוא חסם בטא לא סלקטיבי שנמצא בשימוש לטיפול 
ומחלות  בילדים כבר כמה עשרות שנים במקרים של מחלות לב 
נוירולוגיות ואנדוקריניות, ונמצא כי פרופיל הבטיחות שלו והסבילות 
שלו טובים. מנגנון השפעתו על נסיגת ההמנגיומות לא ברור עדיין, 
אך יש הטוענים כי הוא משפיע על פקטורים כגון פקטור הגדילה 
הפיברובלסטי )FGF( ופקטור הצמיחה של תאי אנדותל )VEGF(, גורם 
לכיווץ כלי הדם ומעורר מוות מתוכנן של תאים )Apoptosis(. תופעות 
דם, קוצר  לב, תת לחץ  כוללות האטת קצב  הלוואי של התרופה 
נשימה, היפוגליקמיה, תגובה אלרגית ותופעות של מערכת העיכול. 
לכן לפני התחלת מתן התרופה יש לנטר את הסימנים החיוניים כולל 
אלקטרוקרדיוגרם, לחץ דם, קצב הלב ורמות הסוכר בדם. הפרוטוקול 
המקובל במוסדנו הוא נתינת התרופה באופן הדרגתי במשך שלושה 
ימים באשפוז יום. ביום הראשון ניתן 1 מ"ג לק"ג בשלוש מנות, ביום 
השני 1.5 מ"ג לק"ג בשלוש מנות וביום השלישי 2 מ"ג לק"ג בשלוש 
מנות, כל זאת תוך ניטור הסבילות לתרופה, הלב והסימנים החיוניים 
ומניעת היפוגליקמיה. לאחר מכן הטיפול נמשך כחצי שנה עד שנה, 
ולעתים אף מעבר לכך, תוך כדי הפחתה הדרגתית של המינון לפני 

הפסקת הטיפול. 
לאחר ההצלחה שנראתה בעקבות שימוש בחסמי בטא מערכתיים, 
בטא  חסמי  בעזרת  בהמנגיומות  לטפל  ניסיונות  לאחרונה  החלו 
במשחה מקומית )Timolol malate gel(, זאת כדי להפחית את תופעות 
הלוואי המערכתיות. בחלק מהמחקרים הטיפול המקומי נמצא יעיל 
בעיקר בטיפול בהמנגיומות שטחיות, קטנות ומוגבלות היטב והוא לווה 
במעט תופעות לוואי מקומיות. יש טענה שלפיה התחלת ההשפעה של 
הטיפול המקומי היא ארוכה יותר מזו של הטיפול המערכתי ולכן טיפול 
זה אינו מתאים למצבים בהם יש חשש להתפתחות של עין עצלה. נכון 
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תמונה 1. ילדה שטופלה במוסדנו בפרופרנולול מערכתי )על פי הפרוטוקול שפורט לעיל( עקב המנגיומה 
פריאוקולרית בעפעף ימין. א. מצב הילדה בגיל 6 חודשים לפני טיפול, ב. מצב הילדה בגיל שבעה חודשים, חודש 

לאחר התחלת הטיפול , ג. מצב הילדה בגיל שמונה חודשים, חודשיים לאחר התחלת הטיפול, ד. מצב הילדה 
בגיל שנתיים, כשנה לאחר הפסקת הטיפול.
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להיום, אין מספיק מידע התומך ביעילות הטיפול המקומי ולרוב הוא 
נשמר למקרים שבהם ההמנגיומה שטחית ואינה מסכנת את הראייה.

 

סיכום
המנגיומה היא גידול שפיר של כלי הדם הקטנים, השכיח בינקות. 
לרוב הגידול נסוג באופן ספונטני. אם הגידול מסכן את חיי הילד או 
פוגע בתפקוד של אחד או יותר מאיבריו, יש לערוך בירור מעמיק, 
הכולל במידת הצורך בירור מערכתי, ולהתחיל מיד בטיפול. בעבר היו 

כמה אפשרויות טיפול שתוצאותיהן היו משתנות. בשנים האחרונות 
השימוש בחסמי בטא מערכתיים חולל מהפכה. הטיפול בהמנגיומה 
פריאוקולרית בעזרת חסמי בטא דורש שילוב מערכות בין רופא ילדים, 

קרדיולוג ורופא עיניים ילדים להשגת התוצאה הטובה ביותר.
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