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הקדמה
 Thrombotic( דם  טסיות  וחסר  קרישה  של  ארגמנת 
נדירה  הפרעה  היא   )Thrombocytopenic Purpura - TTP
במערכת הקרישה, המתאפיינת בהיווצרות קרישי דם זעירים 
בעורקיקים ובנימיות ברחבי הגוף )מיקרואנגיופתיה פקקתית( 
ובתצרוכת מוגברת של טסיות המובילה לתרומבוציטופניה. 
ברמות  ירידה  בשל  נגרמת  התופעה  החולים  במרבית 
הפרוטאזה ADAMTS13, אשר אמונה על ביקוע פקטור וון-

ווילברנד )von Willebrand factor-VWF( הפרותרומבוטי, ובכך 
מתחילה את קסקדת פירוקו ]TTP .]1 היא מצב חירום רפואי, 

וללא טיפול מתאים החולה נמצא בסכנת חיים ]2,1[. 
תופעה זו עשויה להיות נרכשת )כגון כתוצאה מתגובה 
אוטואימונית(, או לנבוע מחסר תורשתי )כגון מוטציה בגן 
ADAMTS13(. במקרה של חשד קליני, יש לבצע הערכה כוללת 
ולהעניק טיפול בשלב מוקדם ככל האפשר, שכן בטיפול הולם 

סיכויי ההישרדות עשויים להגיע אף ל–90% ]4-1[. 
TTP נרכשת ניתנת לאבחון בין היתר על ידי הערכת 
רמות אנזים ה–ADAMTS13, וזאת על ידי מדידת פעילותו, 
המוגדרת כחסר חמור במקרה של פעילות הנמוכה מ–10% 
מהטווח התקין. פעילות נמוכה זו מאששת את האבחנה ]5,1[. 
שכיחות המחלה בקרב מבוגרים היא 3:1,000,000 ובקרב ילדים 
1:10,000,000 ]5[, ומאפייניה הקלאסיים הם אנמיה המוליטית 
 Microangiopathic Hemolytic  ,MAHA( מיקרו–אנגיופתית 

ארגמנת של קרישה וחסר טסיות דם 
 )Thrombotic Thrombocytopenic Purpura - TTP(

במטופלת שלקתה בסרטן שד
נשאית BRCA1 בת 49 שנים התקבלה לכריתת שד דו־צדדית בעקבות ממאירות 
שד שמאל )לאחר למפקטומיה והקרנות באותו השד בעבר( ולשחזור מיידי 
באמצעות מרחיבי רקמה. לאחר הניתוח הופיעו סימני זיהום בשד שמאל, 
שבעטיים טופלה באנטיביוטיקה. כעבור מספר ימים הופיעו סימנים נוירולוגיים 
קלים, שבעטיים עברה בירור נרחב, ויום למחרת עברה אירוע של פרכוסים. בד 
בבד עם הופעת הסימנים הקליניים, הופיעו תרומבוציטופניה ואנמיה, אשר 
לוו בשברי תאים במשטח דם היקפי ובירידה בפעילות ADAMTS13. מכלול 
הסימנים והתסמינים הוביל לאבחנה של ארגמנת של קרישה וחסר טסיות דם 
)Thrombotic Thrombocytopenic Purpura - TTP(, אשר נגרמה ככל הנראה מן 
הטיפול האנטיביוטי. המטופלת החלה טיפול בפלסמפרזיס ובסטרואידים עם 

רזולוציה של הממצאים. 
לסיכום, על מחלה זו לעלות באבחנה המבדלת במקרים דומים חרף היותה נדירה 

ביותר, בשל ההשלכות הרות האסון במקרה של כישלון באבחון ובטיפול.

.ADAMTS13 ;סרטן שד; שחזור שד; ארגמנת של קרישה וחסר טסיות דם
.Breast cancer; Breast reconstruction; TTP; ADAMTS13; Thrombocytopenia
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יהודה אולמן

המחלקה לכירורגיה פלסטית ומשחזרת, 
רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות 

האדם, חיפה

תקציר:

Anemia( ותרומבוציטופניה. התסמינים ההתחלתיים כוללים 
לרוב עייפות, קוצר נשימה, ארגמנת, פטכיות או דימומים 
אחרים. אולם לעיתים התלונות מינוריות ולא ספציפיות כגון 
 .)flu-like symptoms( כאבי ראש, חולשה וסחרחורת בלבד
כמו כן, TTP מערבת לעיתים קרובות את מערכת העיכול 
ואת מערכת העצבים המרכזית, ועובדה זו עשויה להתבטא 
בתסמינים. מעורבות הכליה ניתנת לאבחון בביופסיה, אך אי 

סיפקת כליות חדה היא נדירה ]3-1[. 
האבחנה מתבססת על התסמינים הקליניים ועל בדיקות 
המעבדה )אנמיה מיקרואנגיופתית ותרומבוציטופניה(, 
ומקבלת משנה תוקף ב–TTP נרכשת עם מדידת פעילות 
נמוכה של ADAMTS13. הטיפול הוא בהחלפת פלסמה באופן 
דחוף, ובסטרואידים ]7,6,2,1[. בפרשת החולה הנוכחי אנו 
מדווחים על מטופלת במחלקה לכירורגיה פלסטית בבית 

החולים רמב"ם, אשר אובחנה עם TTP נרכשת.

מפרשת החולה
במרץ 2017 אושפזה באופן אלקטיבי במחלקה לכירורגיה 
 49 בת   BRCA1 נשאית  רמב"ם  החולים  בבית  פלסטית 
שנים, לניתוח כריתת שדיים דו–צדדית, בשל ממאירות שד 
שמאל )צד ימין מניעתית(, ולשחזור מיידי דו–שלבי מבוסס 
במרחיבי  משתמשים  הראשון  בניתוח  )משמע:  משתלים 
אמבולטורי  באופן  הדרגתי  ניפוח  לאחר  אשר  רקמה, 
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מוחלפים בניתוח נוסף למשתלי סיליקון(. 
בשנת 2004 עברה החולה ניתוח למפקטומיה בשד שמאל 
IDC - invasive ductal carcinoma וביופסיית קשרית  בשל 
זקיף )שהייתה תקינה(, וקיבלה טיפול משלים בהקרנות 
ובכימותרפיה. למעט מחלת השד, המטופלת הייתה נטולת 
מחלות רקע, ללא טיפול תרופתי קבוע, ארבע שנים ללא 

עישון פעיל, רגישה ליוד בהזרקה. 
עדות להישנות המחלה נראתה לראשונה בביקורת תהודה 
מגנטית )MRI(, שהודגם בה מוקד האדרה רטרואריאולרי 
בשד שמאל, ללא לימפדנופתיה; בעקבותיו בוצעה בחולה 
 .)intra-ductal carcinoma( IDC ביופסיה שבעקבותיה אובחנה
בדיקת PET-CT בנובמבר 2017 הייתה ללא עדות לפיזור 
משני. בבדיקתה הגופנית טרם הניתוח נראה שד שמאל קטן 
משד ימין עם צלקות ניתוחיות ישנות וגוש נמוש מאחורי 
העטרה, לא נמושו קשריות לימפה מוגדלות בבתי השחי דו–

צדדית. בינואר 2018 עברה החולה את הניתוח במהלך ניתוחי 
תקין; הושארו נקזים, ומרחיבי רקמה בנפח 550 מ"ל נופחו 
ב–120 מ"ל תמיסת מלח בעת הניתוח. המהלך הבתר ניתוחי 
היה ללא אירועים חריגים, הטיפול באוגמנטין לתוך הווריד 

הומר לטיפול פומי והמטופלת שוחררה לביתה. 
כעבור שבוע שבה המטופלת לביקורת מרפאה. בעת 
הביקורת עלו תלונות על כאבים באיזור הניתוח אשר 
לוו באודם מקומי סביב פתח הנקז. בעקבות זאת הומלץ 
על המשך טיפול במשחה אנטיביוטית סביב פתח הנקז 
משמאל, והרחבת הטיפול האנטיביוטי הפומי לאוגמנטין 
וציפרוקסין. בהמשך הוסרו הנקזים. בביקורות נוספות 
הלך האודם והתפשט תחת הטיפול האנטיביוטי והוחלט 
לאשפזה להמשך טיפול. בבדיקת המעבדה נמצאו עלייה 
 14.9 171.2 מ"ג/ד"ל, ליקוציטים   CRP( במדדי הדלקת 
מיקרול'/103(, רמות המוגלובין 12 ג'/ד"ל, וטסיות ותפקודי 
קרישה בטווח התקין. תרביות דם פורשו כשליליות. תרביות 
פורשו  הניתוחי  נוזל מהפרשה סרוטית מאזור הפצע 
כשליליות. המטופלת החלה לקבל טיפול בוונקומיצין 
ובטזוצין למשך שבוע, בייעוץ מומחים למחלות זיהומיות. 

כעבור ארבעה ימים הוחלט בתיאום עם מחלות זיהומיות 
על הפסקת הטיפול בוונקומיצין לנוכח שיפור באדמומיות, 
הופעת אי ספיקת כליות חדה )ערכי קריאטינין 1.7 מ"ג/

ד"ל( ורמות שפל גבוהות של התרופה. שבוע לאחר תחילת 
הטיפול, חל שיפור באדמומיות ומדדי הדלקת היו בירידה, 
/11,000 אולם הופיעה תרומבוציטופניה )ערכי טסיות 

מיקרול'( והטיפול בטזוצין הופסק במחשבה כי ייתכן שהוא 
הגורם. במקביל, חל שיפור בתפקודי הכליה, והועלתה סברה 
של TTP באבחנה מבדלת לעומת תרומבוציטופניה על רקע 

טיפול אנטיביוטי שהופסק זה מכבר. 
בעקבות ייעוץ המטולוגי )קרישה(, החלה המטופלת 
טיפול בסטרואידים ובהקסקפרון )פרדניזון 1 מ"ג לק"ג ביום 
והקספרון 0.5 גרם 3 פעמים ביום( בשל התרומבוציטופניה 
והסיכון לדמם מסכן חיים, והומלץ על ביצוע משטח דם 
היקפי. במשטח הדם, לאחר בחינה מדוקדקת, הודגמו שברי 
תאים, בנוכחות תפקודי קרישה ופיברינוגן תקין, ממצא 
 disseminated( ששלל אבחנה של קרישה תוך–כלית מפושטת
דם  בדיקות  נלקחו   .)intravascular coagulation - DIC 
ל–ADAMTS13. יום למחרת הופיעו שיא )pick( חום בודד )עד 

38.3 מ"צ( וכאבי ראש, וכעבור יממה הופיעו גמגום קל ביותר 
וסטייה מזערית של זווית הפה. בבדיקת טומוגרפיה מחשבית 
)CT( דחופה לא עלו ממצאים, וייעוץ נוירולוג העלה אבחנה 
מבדלת של היפרגליקמיה לעומת התקפי כפיון )אפילפסיה( 
מוקדיים. יממה לאחר מכן הופיע פרכוס טוני קלוני למשך 
20 דקות עם איבוד הכרה ונשיכת לשון. המטופלת טופלה 
CT חוזרת  בדורמיקום ושבה להכרה מעורפלת. בבדיקת 
לדימום  הייתה עדות  angio-CT לא  ובבדיקת  שבוצעה 
או לחסימה בעורקים, מקור הפרכוס הוגדר מהמיספרה 
שמאלית, והחולה החלה לקבל טיפול לתוך הווריד בקפרה 
)1,000 מ"ג/יום(. הטיפול בהקסקפרון הופסק. המטופלת 
הועברה למחלקה לנוירולוגיה להמשך טיפול, והוחלט 
MRI בחשד למקור זיהומי  להמשיך בירור על ידי בדיקת 
)מאחר שלא ניתן היה לבצע דיקור עקב תרומבוציטופניה(. 
במוח  זעירות  גרורות   ,TTP נשקלו  המבדלת  באבחנה 

ודימומים על רקע הקסקפרון )חרף בדיקת דימות תקינה(.
כאמור, בתחילת בירור התרומבוציטופניה נלקחה בדיקת 
ADAMTS13. לאחר האירועים הללו חזרה תשובת הבדיקה 
והודגמו בה פעילות נמוכה של האנזים )מתחת ל–5%( ורמת 
נוגדנים גבוהה. באבחנה של TTP החלה החולה לקבל טיפול 
בפלסמפרזיס בד בבד עם טיפול בסטרואידים )60 מ"ג ליום(, 
עם תגובה מצוינת כבר לאחר שני טיפולים וחזרה של רמת 
הטסיות לטווח התקין )מ–6,000 מיקרול'/103 ל–261,000 
מיקרול'/103( ובהמשך שיפור גם באנמיה )מ–7 ג'/ד"ל ל–11 ג'/
ד"ל(. המטופלת המשיכה לקבל טיפול נוגד כפיון, ללא אירועי 
MRI הודגמה מנינגיומה, שלא  פרכוסים נוספים. בבדיקת 
הצריכה טיפול, והמטופלת המשיכה להיות במעקב נוירולוגי. 
כצפוי, בדיקת הדיקור המותני שהשלימה המטופלת, תוך חזרה 

של רמת הטסיות לטווח התקין, הייתה תקינה. 
עם שובה למחלקת פלסטיקה הוחלט להסיר את מרחיב 
הרקמה בעקבות חשיפתו. ב–14.2.18, למעלה מחודש מן 
הניתוח הראשון, עברה הסרה של מרחיב הרקמה במהלך 
ניתוחי תקין. תרביות רקמה שנלקחו במועד הניתוח היו אף 
הן שליליות. השלימה טיפול אנטיביוטי פוסט אופרטיבי 

בצפמזין ובציפרוקסין ושוחררה למעקב במרפאתנו. 

דיון
 Thrombotic( טסיות  וחסר  קרישה  של  ארגמנת 
רפואי  חירום  מצב  היא   )Thrombocytopenic Purpura - TTP
מיקרואנגיופתית,  באנמיה  בטסיות,  בירידה  המתאפיין 
ובפקיקים בכלי דם קטנים; ומחייב טיפול מהיר ומציל חיים 
להיות  יכולה  זו  תופעה   .]3-1[ ובסטרואידים  בפלסמפרזיס 
ל– בספרות  שתוארו  אפשריים  גורמים  נרכשת.  או  מלידה 
ומצבים  אוטואימוניות  מחלות   )1( כוללים:  נרכשת   TTP
איידס,  כגון  אוטואימונית,  למחלות  יתר  לרגישות  הגורמים 
זאבת, היריון, סרטן, השתלת לשד עצם; )2( תרופות שונות, 
כגון  כימותרפיה  וטיפולי  ביניהן אף תרופות מדכאות חיסון 
)ייתכן  ווינקריסטין  טקרולימוס  ציקלוספורין,  גמציטאבין, 
במנגנון של רעילות הפוגעת באנדותל ומעוררת את קסקדת 
הקרישה( ]6,2,1[; )3( סוגים שונים של תרופות אנטיביוטיות 
אנטיביוטיקות  וכן   )4( ציפרופלוקסצין;  מטרונידזול,  כגון 

ממשפחת הסולפונאמידים והפניצילינים ]2, 9-6[. 
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 TTP–בפרשת החולה שהוצגה דווח על מטופלת שלקתה ב
והציגה הסתמנות קלינית שעיקרה נוירולוגית )כאבי ראש, 
תסמינים נוירולוגיים ופרכוס( לצד קפיצה חדה וחד פעמית 
בחום גופה )"פיק"(. ללא תפרחת ארגמנתית, הפטכיות 
האופייניות או אכימוזות ]10[. בבדיקות מעבדה הודגמו 
עלייה בקריאטינין, תרומבוציטופניה, אנמיה, סכיסטוציטים 
ADAMTS13 נמוכה ורמת נוגדנים  במשטח היקפי, רמת 
גבוהה. בעקבות הממצאים החלה לקבל טיפול בפלסמפרזיס 
במישלב עם סטרואידים. תגובתה לטיפול הייתה טובה: 
התסמינים חלפו וערכי המעבדה חזרו לטווח התקין. התופעה 
הייתה נרכשת, ככל הנראה בעקבות טיפול אנטיביוטי, ייתכן 
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ביבליוגרפיה

אנטיביוטי ]9-6[. פרשת חולה לא פשוטה זו מדגישה את 
חשיבות הטיפול הרב–דיסציפלינרי במסגרת בית חולים, 
ואת ערכה של האבחנה המבדלת הרחבה, הכוללת בתוכה 
גם אבחנות נדירות; שכן, במקרה של TTP, טיפול מהיר ויעיל 

הוא מציל חיים. 

לסיכום 
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ותסמינים נוירולוגיים, יש לכלול באבחנה המבדלת ארגמנת 
של קרישה וחסר טסיות דם )TTP(. בעיה רפואית זו מחייבת 

אבחון מהיר וטיפול הולם המציל חיים. •

מחברת מכותבת: יעלה בן נפתלי
המחלקה לכירורגיה פלסטית ומשחזרת, 

רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם 
רחוב העלייה השנייה 23 א', חיפה

yeelab@gmail.com :דוא"ל


