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"אלופציה אראטה"  -קרחת אזורית
תקציר:

קרחת אזורית" ,אלופציה אראטה" ,היא מחלה אוטואימונית .בדומה למחלות אוטואימוניות
אחרות ,הפתוגנזה של המחלה מורכבת ממספר גורמים ,כולל גורמים גנטיים ,סביבתיים
וגורמים במערכת החיסון .במחקרים הודגם ,כי לימפוציטים אוטוראקטיביים תוקפים את
זקיקי השיער בשלב הצמיחה (אנגן) ,ופעולה זו מובילה לנשירת שיער והתקרחות .המחלה
מתאפיינת באיבוד שיער פתאומי באזור הקרקפת ,אך עלולה גם להופיע בפנים ואזורי
גוף אחרים וכן בשיער הגוף כולו .קרחת אזורית עלולה להופיע לראשונה בכל גיל ,אך היא
מתרחשת בעיקר בגיל צעיר עם שכיחות שיא בעשורים השני והשלישי לחיים .למחלה
השפעה פסיכולוגית וחברתית רבה .הגישות הטיפוליות העיקריות כוללות דיכוי חיסוני על
ידי טיפולים נוגדי דלקת או ויסות חיסוני שמבוסס על ריגוש העור באזור הנגוע.
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הקדמה

"אלופציה אראטה" ,או בשמה העברי קרחת אזורית (להלן ק"א ),
היא מחלה שמתאפיינת באיבוד שיער פתאומי שאינו מלווה
בהצטלקות .לרוב המחלה מערבת את שיער הקרקפת בצורה
של מוקד אחד או מספר מוקדים (.)Focal patchy alopecia areata
צורות נוספות כוללות מעורבות של הקרקפת כולה (Alopecia
 )totalisאו שיער הגוף כולו ( .)Alopecia universalisלמחלה השפעה
פסיכולוגית וחברתית רבה .רבים מהלוקים במחלה מדווחים על
תחושת תסכול ,מצבי חרדה ודיכאון [ .]2,1הפתוגנזה המדויקת
של המחלה איננה ידועה ,אך אטיולוגיה אוטואימונית מקובלת
על רוב החוקרים .על אף שהמחלה שכיחה ,הטיפולים הקיימים
היום אינם מספקים [.]3
1

אפידמיולוגיה

ק״א היא המחלה השכיחה ביותר בקרב מחלות העור
האוטואימוניות .יותר מחמישה מיליון איש בארה"ב לוקים כיום
במחלה [ .]4השכיחות של ק״א משתנה בין קבוצות אתניות שונות
ובאזורים שונים בעולם .לדוגמה ,היארעות המחלה המדווחת
בארה"ב היא  0.2%-0.1%ואילו בסינגפור שיעורה הוא .3.8%
הסיכון המחושב של אדם לחלות במחלה במהלך חייו הוא 1.7%
[ .]6,5ק״א עלולה להופיע לראשונה בכל גיל ,אך היא מתרחשת
בעיקר בגיל צעיר עם שכיחות שיא בעשור השני והשלישי לחיים.
בשונה ממחלות אוטואימוניות אחרות ,השכיחות בקרב המינים
שווה; יתר על כן ,במחקר אחד אף הודגם כי השכיחות גבוהה יותר
בקרב גברים [ .]1בדומה למחלות אוטואימוניות אחרות ,החולים
מצויים בסיכון מוגבר להפרעות אוטואימונית נוספות כמו זאבת
אדמנתית מערכתית ,ויטיליגו ,דלקת בלוטת התריס ()Thyroiditis
ותופעות אטופיות [.]7
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1ק"א  -קרחת אזורית.

1

ירון צפריר
שרון באום
1
שושי גרינברגר
1
אנה לוכוביצקי
2,1
אביב ברזלי
1

1מחלקת עור2 ,המכון לפתולוגיה ,מרכז רפואי
שיבא ,תל השומר ,מסונף לפקולטה לרפואה
סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב

זקיק השערה ,צמיחת שיער תקינה
ואטיופתוגנזה של קרחת אזורית

זקיקי השיער עוברים שינויים מחזוריים בכל מהלך חייהם .ניתן
לסווג את מחזור חיי השערה לשלושה שלבים )1( :שלב האנגן הוא
שלב הצמיחה הפעיל שנמשך בממוצע בין שלוש לחמש שנים; ()2
שלב הקטגן ,שלב קצר שאורכו בין שבועיים לשלושה שבועות.
בשלב זה חלה הפסקת הצמיחה ומתרחש תהליך של מוות תאי
מתוכנת (אפופטוזיס); ( )3שלב הטלוגן שהוא שלב של "שקט"/
קיפאון בחיי השערה הנמשך כשלושה חודשים .בשלב זה השערה
נחה ובסופו היא נושרת ובד בבד מתחיל שלב האנגן הבא .קיימות
שתי אוכלוסיות תאים בזקיק השערה בעלות פוטנציאל שגשוג:
תאי המשתית (מטריקס) הנמצאים בבצל השערה ( )Hair bulbותאי
האב הממוקמים באזור הקרוב לאחיזה של שריר הארקטור פילי
באזור המצר ( .)Isthmusתאים אלו מאפשרים את מהלך החיים
הרגנרטיבי/מעגלי של השערה.
זקיק השערה הוא אזור הנחשב למוגן חיסונית ,כך שבאופן
התקין לא מתאפשר קיום תהליך אוטואימוני .מצב זה של הגנה מפני
מערכת החיסון מתאפשר בזכות מספר מנגנונים הכוללים דיכוי
מולקולות מסוג )Complex major histocompatibility( MHC class I
הדרושות להצגת אוטואנטיגנים לתאי  Tמסוג  ,CD8וכן ירידה
בביטוי של מולקולות הנקשרות לקולטן (רצפטור) המאקטב
את תאי המחסל הטבעי ( )NK- Natural killerבאמצעות הפרשת
ציטוקינים שונים כדוגמת  .)TGF) transforming growth factorבק״א
מתרחש איבוד של מוגנות חיסונית באזור זקיק השערה ,וכתוצאה
מכך מתאפשרת תגובה בין תאי  Tלאנטיגן שמבוטא על ידי הזקיק
שנמצא בשלב האנגן .כאירוע משני לתגובת החיסון התאית ,נוצרים
נוגדנים וכך נכנסת לתמונה מערכת החיסון ההומורלית .טרם זוהה
אנטיגן סגולי (ספציפי) בזקיק .אחת מהתיאוריות המקובלות גורסת
כי מדובר באנטיגן הקשור במלנוציטים המצויים בזקיק [ .]8יש
חוקרים הסבורים שקיימים גורמים ראשוניים אחרים בפתוגנזה של
ק״א ,כמו פגם ראשוני בזקיק השערה או הפרעה במערכת העצבים
ההיקפית באזור בצל זקיק השערה; הפרעות אלו גורמות לתהליך
דלקתי וכתוצאה מכך מופעלת המערכת החיסונית [.]10,9
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בשונה מהתקרחויות צלקתיות (  ,)Cicatricial alopeciaק״א
מערבת את האזור התחתון של זקיק השערה ללא פגיעה בתאי
האב המצויים באזור המצר ,ולכן הפגיעה בשערות היא הפיכה [.]8
גורמים גנטיים

הגנטיקה של ק״א איננה ידועה בבירור כיום ,אך ברור כי זהו מרכיב
חשוב בפתוגנזה .בני המשפחה של חולה בק״א מצויים בסיכון
מוגבר ללקות במצב רפואי זה .במחקרים קודמים הודגם ,כי
השכיחות של ק״א בקרב בני משפחה של מטופל נעה בין 50%-10%
עם סיכון מוגבר פי עשרה בקרובי משפחה מדרגה ראשונה [.]11
באנמנזה משפחתית של המחלה ,זו מתאפיינת בהתפרצות בגיל
צעיר יותר ובמהלך קשה יותר עם פרוגנוזה פחות טובה [.]8
מכיוון שהגרסה הרווחת היא כי זוהי מחלה אוטואימונית ,נחקר
הקשר בין המחלה לבין גנים של )Human Leukocyte Antigen( HLA
המקודדים לחלבונים מציגי אנטיגנים הנמצאים על פני תאים
מסוג ליקוציטים .עד כה נמצא קשר בין המחלה לבין אללים שונים
של  HLA Iואללים של .HLA II
כיום ,האללים  )HLA - DQ 3 ( DQB 1*0301ו–HLA - DR 11
 )(DRB1*1104נחשבים כגורם סיכון להתפתחות מחלה קשה
יותר כולל ( Alopecia totalisאובדן שיער מלא בקרקפת) ו–Alopecia
( universalisאובדן שיער מלא בכל הגוף) .גנים נוספים שנמצא
קשר בינם לבין המחלה הם הגן ל– ,Interleukin-1הנמצא על פני
כרומוזום  ,2שהוא הציטוקין המרכזי בתיווך תגובות דלקתיות ,הגן
 )Myxovirus Resistance 1( MX1הנמצא על פני כרומוזום  ,21ומקודד
ל–  , MxA - Interferon-Inducible Protein p78והגן  Notch 4הממוקם
על פני כרומוזום  .6כמו כן ,ניתן לראות קשר בין ק״א לבין
תסמונות גנטיות שונות כולל תסמונת דאון וחולי Autoimmune
 .Polyendocrine Syndrome (APS) Type 1בתסמונות אלו קיים פגם
בגנים הממוקמים בכרומוזום .]17-11[ 21
גורמים סביבתיים

בדומה למחלות אוטואימוניות אחרות ,גם לגבי ק״א הועלו
השערות לגבי גורמים סביבתיים שונים כדוגמת גורמים מזהמים
(עגבת ,)EBV, CMV,VZV ,חיסונים (צהבת  ,Bטטנוס) ,שינוי תזונה,
חומרים רעלניים סביבתיים ,תרופות ושינויים הורמונאליים.
אולם אף פתוגן לא בודד באופן עקבי בחולים אלו ולכן נדרשות
ראיות נוספות כדי לתמוך באטיולוגיה סביבתית [ .]22-18במספר
עבודות הועלתה ההנחה ,כי המחלה עלולה להיגרם כתוצאה
מלחץ נפשי ,אך גם על כך המידע איננו חד משמעי והעבודות
הקיימות חלוקות בנושא של מנגנון פסיכוסומאטי [ .]23לסיכום,
עד כה לא ברור האם הגורמים המפעילים ק״א הם אנטיגנים
אקסוגניים או אנדוגניים.
הסתמנות קלינית

ק״א מתאפיינת בהופעה פתאומית של מוקד אחד או מספר
מוקדים של התקרחות ,היכולים לערב כל אזור בגוף המכוסה
שיער .לרוב המוקדים בעלי צורה עגולה או סגלגלה (אובאלית),
והאזור המעורב מתאפיין בעור חלק ,ללא אודם וללא קשקשת.
המחלה יכולה להופיע בצורה של מוקד יחיד או מספר מוקדים
( ,)Focal patchy alopecia Areataלערב את כל אזור הקרקפת
( )Alopecia totalisאו את כל שערות הגוף (.)Alopecia universalis
קיימות גם צורות קליניות המערבות את הקרקפת בצורה פיסית

(Opihiasis

באזור העורף ( ,)Ophiasisבאזור פרונטו–פריאטלי
 inversus (sisaphoובצורה מפושטת [ .]8לרוב המחלה מתחילה
בצורה מוקדית וברוב החולים מתחדשת צמיחת השיער תוך
 12-6חודשים .במיעוט מהחולים ,במיוחד ילדים ,מתקדם
המצב ל– Alopecia totalisאו ל– .Alopecia universalisתבחין תלישת
שיער בשוליים של מוקדי ההתקרחות מפורש כחיובי ,ובבדיקה
דרמוסקופית של הקרקפת ניתן לצפות בשערות בצורת סימן
קריאה ( - )Exclamation mark hairsאלו הן שערות השבורות מספר
מילימטרים מן הקרקפת ,שרוחבן המקורב צר יותר מהמרוחק
ובנקודות צהובות ( .)Yellow dotsבחלק מהחולים קיימת מעורבות
של הציפורניים במחלה ,וההסתמנות השכיחה היא היווצרות
שקעים נקודתיים זעירים בציפורניים (.]8[ )Nail pitting
ההסתמנות הקלינית היא לרוב אבחונית ,אך לעיתים יש צורך
בביצוע ביופסיה אשר מדגימה הסתמנות אופיינית של תסנין
לימפוציטי סביב החלק התחתון של זקיק השערה בשלב האנגן.
הסתמנות זו מזכירה "נחיל דבורים".
ˆ ˆקרחת אזורית היא מחלה
בדיקות מעבדה אינן מאששות את
המתאפיינת באיבוד שיער
האבחנה ,אך עקב הקשר למחלות
פתאומי באזור הקרקפת או
אוטואימוניות אחרות מקובל לבצע
באזורים אחרים בגוף.
בירור בכיוון זה [ .]8,5עבור רוב
החולים המחלה מהווה הפרעה ˆ ˆלמחלה השפעה פסיכולוגית
קוסמטית ,אולם במקרים מסוימים
וחברתית רבה.
היא עלולה ליצור מוגבלות גופנית
(לדוגמה ,כאשר קיימת מעורבות ˆ ˆקרחת אזורית נשארה אתגר
הציפורניים או הריסים) או למצוקה
טיפולי לרופא המטפל ,ועד כה
נפשית גדולה בקרב המטופלים ,ולכן
אין טיפול מיטבי ,יעיל ,בעל
הטיפול בה עשוי לדרוש מעורבות
יכולת לשנות את מהלך המחלה
של מספר בעלי מקצוע נוספים ,כגון
ואת הפרוגנוזה לטווח הארוך.
פסיכולוגים ופסיכיאטרים .במספר
מחקרים הודגמה ירידה באיכות החיים ועלייה בשכיחות של מצבי
חרדה ודיכאון בקרב חולי ק״א [.]24
טיפול

נראה כי הטיפולים הקיימים אינם מהווים מרפא או משנים את
מהלך המחלה לטווח הרחוק .הסיכוי לצמיחת שיער מחודשת
מלאה משתנה לפי חומרת המחלה .נמצא כי ללא טיפול ,כ–80%
מהחולים עם מחלה מוגבלת למוקד יחיד או מספר מוקדים
המערבים פחות מ– 40%מהיקף הקרקפת ,מגיעים להפוגה מלאה
עצמונית תוך שנה–שנתיים .עם זאת ,הסיכוי לצמיחה מחודשת
הרבה יותר נמוך במחלה מפושטת עם מעורבות של מעל 50%-40%
מהקרקפת Alopecia totalis ,ו– .Alopecia universalisגורמים
פרוגנוסטיים שליליים נוספים הם :מחלה הנמשכת מעל לשנתיים,
התחלה בגיל צעיר ,אנמנזה משפחתית ,רקע אטופי ומעורבות של
הציפורניים .בחולים אלו ,הסיכוי להפוגה נמוך יותר ועם שיעור
הישנות גבוה .מאחר שאין הוכחה לכך שהטיפולים משנים את
הפרוגנוזה ,ולנוכח הסיכון להשפעות לוואי מהטיפול והסיכוי הטוב
להפוגה עצמונית ,קיימת האפשרות שלא לטפל בחולה ,ויש להציג
אפשרות זו להחלטת המטופל .לחולים שבוחרים באפשרות זו
ניתן להמליץ על פתרונות קוסמטיים כדוגמת פאה ותוספות שיער
מלאכותיות שונות [.]8,3
קיימות שתי גישות טיפול עיקריות בק״א :הראשונה מבוססת על
השראת דיכוי חיסוני והשנייה על ויסות חיסוני (אימונומודולציה).
בשיטה הראשונה מדובר בהשראת דיכוי חיסוני בעיקר במתן
סטרואידים .כאשר המחלה המערבת שטח קטן ניתן טיפול זה
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 ניתנים חומרים, בטיפול המבוסס על הוויסות החיסוני.]29[
המשפיעים על התגובה החיסונית על ידי השראת דלקת עור
 תכשירים הנכללים בקבוצה זו הם חומרים המשרים דלקת.ממגע
DNCB -chloro-2,4  לדוגמה,)Contact sensitizers( עור אלרגית
]8,3 DPCP– וsquaric acid dibutylester - SADBE ,dinitrobenzene1
 פורסמו דיווחים בספרות לגבי.]diphenylcyclopropenone 2,3
.יעילות תכשירים אלו במקרים של ק״א כולל במחלה מפושטת
 קיימים תכשירים, בנוסף.תכשירים אלו אינם זמינים בישראל
 אשר דווח כי הם יעילים במספר,הגורמים לגירוי לא סגולי בעור
 מעבר לטיפולים המשפיעים.]30[ חולי ק״א כדוגמת אנטרלין
 בחלק מהחולים ניתן טיפול מקומי בתכשירים,על תהליכי דלקת
 מינוקסידיל:) מקומיים כגוןHypertrichosis( גורמי שיעור יתר
, עם זאת.)Latanoprost, Bimato prost( ואנלוגים של פרוסטגלנדינים
. יעילותו של טיפול זה לא נבדקה באופן מבוקר
לסיכום

 עד כה אף.קרחת אזורית נותרה אתגר טיפולי לרופא המטפל
 היכול לשנות את מהלך, יעיל,טיפול לא הוכח כטיפול מיטבי
 נדרש מחקר נוסף בעתיד.המחלה ואת הפרוגנוזה לטווח הארוך
.לפיתוח טיפולים יעילים יותר ועם פחות השפעות לוואי

•

 ירון צפריר:מחבר מכותב
 מרכז רפואי שיבא,מחלקת עור ומין
 רמת גן,תל השומר
03- 6355159 :פקס
Yarontzaf@gmail.com :דוא"ל

.) שבועות8-4 בצורה מקומית (מריחה או הזרקות במרווחי זמן של
סיבוכים אפשריים של טיפול זה כוללים דלקת בזקיקי השיער
 צמיחה, לפי מחקרים קודמים.) ושינוים ניווניים בעורFolliculitis(
 החיסרון.]25[  לאחר טיפול זה80%-60%–מחודשת נצפית ב
בטיפול בהזרקות הוא כאב בזמן ההזרקה שהופך אותו לפחות
 בחולים עם מחלה מפושטת קיימת חלופה של.מתאים לילדים
)טיפול בסטרואידים בצורה מערכתית (במתן פומי או לתוך הווריד
 הטיפול בסטרואידים מערכתיים מוביל לצמיחת שיער, כמו כן.]26[
 אך עם הפסקתו נשנית המחלה,בשיעור גבוה מקרב המטופלים
 נדרש טיפול אחזקה העלול לגרום, אי לכך.בשיעור גבוה מהמטופלים
 ולכן טיפול זה ניתן רק בחולים במצב קשה,להשפעות לוואי רבות
.שאינם מגיבים לטיפול המקומי
טיפולים אפשריים מדכאי מערכת חיסון הניתנים בעיקר
, מתוטרקסט: כולליםSteroid sparing (agents( "כ"חוסכי סטרואידים
Psoralen and( PUVA– כי טיפול ב, אף דווח.ציקלוספורין ואימורן
) מהווה חלופה טיפולית המבוססתlong-wave ultraviolet radiation
.)Non specific( על השפעה מדכאת מערכת חיסון שאינה סגולית
 כי טיפול בסטרואידים מערכתיים בצורת דחף,לאחרונה דווח
במישלב עם מתוטרקסט לצורך השראת התגובה וטיפול אחזקתי
 עשוי להעלות את שיעורי התגובה ואת היעילות,במתוטרקסט
 אולם נדרשים.לטווח ארוך במקביל להפחתת השפעות הלוואי
.]28[ מחקרים גדולים יותר כדי להגיע למסקנה זו
בשנים האחרונות נבדקים בנוסף טיפולים נוגדי דלקת חדשים
,)Abatacept, Orencia( T כולל מעכבי הפעלה של לימפוציטים מסוג
 חוסמי,)antiCD44v10 monoclonal ab( T מעכבי נדידה של תאי
) ומדכאי תאיםFontolizumab( פעילות של ציטוקינים דלקתיים
)Ruxolitinib– ו- JAK inhibitors Tofacitinib( CD8+NKG2D מסוג
ביבליוגרפיה
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כרוניקה

 נוצרים באיחוי פפטידיםHLA חלק גדול מהליגנדים של
 למאגר זה של אנטיגנים ייחודיים יש תכונות.מהם מבחינת התפוצה
 החוקרים וידאו את מסקנתם באמצעות שיטות.מיוחדות וסגוליות
 כי לתופעה זו של, המחברים סוברים.ניסוייות וביואינפורמטיות
פפטידים מאוחים המתרחשת בפרוטאזום יש השלכות על התיאוריות
 ועשויה לספק מקור לאפיטופים,של אוטואימוניות ואימונוביולוגיה
.שיוכלו לסייע בפיתוח תרכיבים ובריפוי חיסוני מחלות ממאירות
איתן ישראלי

 משפעלים, דנדריטים ומקרופגים,תאים מציגים של מערכת החיסון
 הפרוטאזום מעבד.MHC על ידי הצגת אנטיגנים הקשורים ל־T תאי
.אנטיגנים אלה הכוללים חלקים ממקור חיידקי וגם עצמי
) מצטטים דיווחים על כךScience 2016;354:354( 'ליפה וחב
 אך הסברה הייתה שאירועים,שהפרוטאזום מאחה פפטידים שונים
HLA  החוקרים מוכיחים כי הפפטידים המאוחים על פני.אלה נדירים
 וכרבע, מהווים שליש מכל האימונופפטידום מבחינת שונותI מקבוצה

כרוניקה

22 מחלות חיסוניות של המעי ואינטרליקין
 הופעת מחלת, יתרה מכך.את פעילותו המתקנת ברקמות פגועות
, כמו כן נמצא. בעכברים הייתה תלויה במציאותו של חלבון זהIBD
 ונמצאו, הגיבו לטיפול של נוגדנים לגורם נקרוזה אלפאIBD כי חולי
 אך רמת הביטוי של,IL-22BP אצלם רמות נמוכות של החלבון
 החוקרים מציעים כי מימצאים אלה עשויים. נשמרה22 אינטרליקין
.להציג מנגנון אחד שבו פועל הטיפול החיסוני
איתן ישראלי
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) דוגמת מחלת קרוהן ודלקתIBD ( מחלות דלקתיות של המעי
 מתרחשות עקב גורמים שונים,)כרכשת מכייבת (קוליטיס
 ובעקבות כך יש נזקים לאפיתל המעי המביא לפגיה,החוברים יחד
.בשלמות הדפנות
) חקרו מנגנונים מעורביםScience 2016;354:358( 'פלקזר וחב
 היוIBD  נמצא כי בחולי. ובדגם עכברIBD במחלות אלה בחולי
) המעכבIL-22BP( 22 רמות גבוהות של חלבון קושר אינטרליקין

