
MYSTERIOUS GI BLEEDING



מיקרה קרההצגת הצגת מ
הודי–מוצא57בן• הוד  מוצא,57בן
,  סוכרת,מחלת לב איסכמית– ברקע •

לל ניתוח,ניתוח לכריתת טחורים,היפרליפידמיה
.לתיקון בקע טבורי ומפשעתי  

, סימוביל,ניאובלוק,אנלדקס,לנטון– טיפול קבוע •
.מיקרופיריןמיקרופירין

אין מה לציין – משפחה •
.שולל צריכת אלכוהול ,עישון כבד בעברו – הרגלים •



הצגת מיקרה
 2009משנת -אנמיה מחוסר ברזל•

ק

:ח שכלל"ברור בקופ•
תקינה–גסטרוסקופיה.א ה.א     נה גסטרוסקופ תק

.נכרת פוליפ זעיר ‐קולונוסקופיה . ב     
הסננה של   ,ספלנומגליה-הפטו-חזה ובטןCT.ג    

הצווארהטחול בבסיס לימפאדנופתיה ס הצוואר ,הטחול         ה בבס מפאדנופת ל
-אקסילרית ופרה,מדיאסטינלית ,צ "דו        
.קשריות ריאתיות תת פלאורליות ,אזופגיאלית         
תקינהד עצם מח ביופסיית .ביופסיית מח עצם תקינה.ד    



מיקרה קרההצגת הצגת מ

ממצא של  – בביופסייה מבלוטת לימפה מפשעתית•
,Ziehl Neelsen-תהליך גרנולומטוטי שלילי ל ,ך

. בסרקואידוזיסככל הנראה מדובר    

טופל ,הופנה למעקב וטיפול במרפאת ריאות• ת ת פ פ ט עק פ,פ ט
בפרדניזון לחודש ימים שהופסק עקב תופעות  

.לוואילוואי



מיקרה הצגת מיקרההצגת

:החולה מתאשפז אחת לחודש לערך עם8/2010מ•
שחרהא שחרה . א   

%גר 5-6ירידות חוזרות בהמוגלובין עד . ב    
 MIהחמרה קלינית בתסמונת אנגינוטית ללא. ג   

לביתוד ומשוחרר דם במנות מטופל תו. ד    .מטופל במנות דם ומשוחרר לב

!!!נזקק בממוצע למנת דם או שתיים לשבוע       



מעבדהמעבדה

%גר5-10-המוגלובין•
תקינות–טסיות• ות נות  טס תק
תקינה – ביוכימיה •
תקינים – גלובולינים•
כבד• תקינים–אלבומיןאנזימי מ כבד ן ,אנז ם אלבומ נ תק
סרולוגיה ויראלית ואימונית להפטיטיס שלילית   •
•INR‐1.3 
להמוליזה• עדות אין אין עדות להמוליזה •



שבוצע-8/2010 אבחנתי ברור ברור  אבחנתי שבוצע -8/2010

8/2010 10/2011   גסטרוסקופיותשבע8/2010-10/2011בין•
שרידי דם טרי וקפה טחון בקיבה •
בוצעו קשירות לפי הצורך   - בושטדליות •
מרצפת–קיבה• אבני של מראה עם בצקתית רירית בה ת עם מראה של אבנ מרצפת ק ת בצקת ר ר

.  גדושה לגסטרופטיהמתאים 
של• אופיינית תמונה בGAVEבהמשך APCטופל . APCטופל ב .GAVEבהמשך תמונה אופיינית של•
גרנולומותכרונית עם מספר  גסטריטיס -ביופסיות•

02 לל2011 טחורים  ,נכרת פוליפ זעיר – קולונוסקופיה– 02-2011•
.פנימיים 





קפסולה הנראים–וידאו מרובים נגעים דאו קפסולה ם ו ם הנרא ם מרוב נגע
החל , כאנגיודיספלזיות לא טיפוסיות

.  ונום הפרוקסימלי ועד האילאום'ג'מהג
פעיל באופן מדממות נצפו מהן .שתיים מהן נצפו מדממות באופן פעיל שתיים





ברור  אבחנתי שבוצע   - 6/2011
, רירית קיבה בצקתית,ושט ללא דליות– אנטרוסקופיה •

ל מראה של אבני מרצפת באנטרום פסים,פריכה
.אדומים בצורת אבטיח 

לציין פטכיות בודדות  – מ "ס 150מעי דק עד עומק    
פעיל דימום ללא שנבדק המעי .לאורך המעי שנבדק ללא דימום פעיללאורך

ללא גרנולומות.אין ממצא ראוי לציון– ביופסיות מעי דק •

•7/2011-DBE  -תקין



ךהמשך ברור
•CT  אנטרוגרפיה –

לל "ל יותר מימיןצ"דופליאורלייםתפליטים.א    
, מרקמו אינו אחיד,לובולרייםגבולותיו,כבד מוגדל.ב   

בגדלים שונים היפודנסייםמכיל מספר רב של נגעים         
שנויואגניתרטרופריטונאליתלימפאדנופתיהג ללא ללא שנוי ואגניתרטרופריטונאליתלימפאדנופתיה.ג    

ללא פגמי מלוי או הצרויות .פיתולי מעי דק ברוחב תקין         
ללא עדות לדימום פעיל–מיפוי כדוריות דם אדומות•
תקין• לב תקיןאקו ריאתי לחץ ן• ן.אקו לב תק את תק .לחץ ר
  באנטרוםלנגעים   APCהמשך טיפול ב •



המשך ברור
זרימת  ,כבד בעל מרקם אחיד -דופלר כלי דם בכבד•

ך
ק

רושם  ,ללא עדות לטרומבוס ,דם תקינה בפורטה 
הכבד בשער קולטרליים תקינהלוורידים זרימה ם בשער הכבד ם קולטרל ד נה.לוור מה תק זר

.בוורידים ההפטייים

,עם ,ממצאים מחשידים לשחמת – ביופסיית כבד•
moderate activity 

שנבדק בחומר לגרנולומות עדות אין .אין עדות לגרנולומות בחומר שנבדק  





CD68 ReticulinCD68                                 Reticulin 



ביניים ם סיכום נ כום ב ס

חולה עם סרקואידוזיס עם מעורבות של דרכי עיכול  •
עליונות והכבד שסובל ממחלת לב איסכמית  
סימפטומטית ונזקק בממוצע לשתי מנות דם 

.לשבועלשבוע

?מה מקור הדמם •
?איזה טיפול להציע לחולה•





בושט הדמםדליות ?מקור ?מקור הדמם -דליות בושט

? ושט

דליות 

בוצעה קשירה 
ללא שיפור 



הדמם-קיבה ?מקור בה  ?מקור הדמם  ק

? קיבה 

Gave Sarcoidosis Congestive gastropathy

APC
TIPS

Deralin
Antrectomy

TIPSTIPS 



דק ?מעי ?מעי דק

Sarcoidosis Congestive 
Enteropathy  Angioectasia

נגעים בקפסולה נגעים  בקפסולה
יתכן  (מרובים 

לא  אנגיודיספלזיות
)טיפוסיות ות פוס )ט

DBE -  תקין



לחולה להציע ?מה ע לחולה ?מה להצ
•Hormonal therapyHormonal therapy
•Steroids
•Thalidomide
•Argon Plasma Coagulation •Argon Plasma Coagulation  
•Antrectomy
•TIPS 
•Liver transplantation •Liver transplantation 
•Other  ....



דעתנו ?מה דעתנו?מה

– מקור הדמם•
GAVECONGESTIVE GASTROPATHY AND   GAVE CONGESTIVE GASTROPATHY  AND 

.ד פורטלי על רקע סרקואידוזיס"בגלל יתר ל  

על• הוחלט וביצועלכן פורטלי לחץ TIPSמדידת צוע לכן הוחלט על דת לחץ פורטל וב TIPSמד
.במידת וקיים לחץ פורטלי גבוה



Follow up

ל21/11/2011

p

נבדק באיכילוב נקבע תור -21/11/2011•
למדידת לחצים

המטמזיסאושפז25/11/2011• המטמזיס –אושפז-25/11/2011•
גסטרוסקופיה ללא שינוי

•27/11/2011ACUTE MI – •27/11/2011ACUTE MI –
מנות דם בסוף השבוע 3עדיין מאושפז ונזקק ל   



F ll
05/12/2011

Follow up
05/12/2011

Hepatic Vein Pressure Gradient- 17 mmHg





Gastrointestinal and Hepatic 
Manifestations of Sarcoidosis 

• Sarcoidosis of the GI tract is extremely rare.
• Several autopsy studies:Several autopsy studies:

a. no GI  involvement
b. intestinal and gastric disease in 3.4% and
2 5% respectively2.5% respectively.

• Liver involvement
a. 50‐79% by biopsy 
b 67 70% by autopsyb. 67‐70% by autopsy .



Clinical Manifestations
• Esophageal involvement – rare.p g
• Dysphagia and weight loss due to dysmotility or
t b i l l h d thto subcarinal lymphadenopathy.

• The stomach, particularly the antrum is the 
most frequently affected hollow organ. 

• The most prominent symptom is epigastric• The most prominent symptom is epigastric 
pain. There may be early satiety, nausea, 

i i d i h lvomiting and weight loss.



Clinical Manifestations – cont 

• Ulcerations may cause upper GI  bleeding, sometimes 
imassive.

• Sarcoidosis of the small bowel is the least common 
form of GI  sarcoidosis.

• Patients present with:p
diarrhea
malabsorptionmalabsorption
protein losing enteropathy
periumblical or epigastric pain
hemorrhageg



Clinical Manifestations –colon 

• Rarely involved
• Presents as:
multiple nodulesmultiple nodules
polyps
stenosis
obstr cti e lesionsobstructive lesions
aphthous erosions
small punctuate bleeding sites



Sarcoidosis of the liverSarcoidosis of the liver 

f h d• Symptoms are infrequent with pruritus and
abdominal pain being seen more often than
jaundice .

• Up to 35% have abnormal liver functions tests• Up to 35% have abnormal liver functions tests.
• Hepatomegaly is found in about 21% of
patients clinically and more than half on
abdominal CT scans.



Sarcoidosis of the liverSarcoidosis of the liver 

• ALP is more reliable than GGT in predicting
liver involvement .

• Hyperglobulinemia ‐common.
G l 24 94% f li bi i d• Granulomas‐24‐94% of liver biopsies and
autopsies .

• A small portion of patients develop portal
hypertension it could be due to obstructionhypertension, it could be due to obstruction
of portal flow because of granuloma in the

t lportal area .



Sarcoidosis of the liverSarcoidosis of the liver 

• Alternatively ,there may be A‐V shunt that
increase blood flow .

• In patients with portal hypertension all have
hepatomegaly most have splenomagly abouthepatomegaly ,most have splenomagly ,about
75% have esophageal varices .

• Esophageal varices can develop without
cirrhosis.cirrhosis.



Sarcoidosis of the liverSarcoidosis of the liver

• Since such patients have little hepatic 
dysfunction they do not develop y y p
encephalopathy after portasystemic shunt.



TREATMENT WITH STEROIDSTREATMENT WITH STEROIDS 

• Only when organ function is threatened.

• There role in the treatment of GI and hepatic
id i i lsarcoidosis is unclear .

• Tend to reduce liver size and number of
h ti l b t d t ll i thepatic granulomas but does not alleviate
portal hypertension.



Treatment of Sarcoidosis :
Alternatives to Corticosteroids

• Methotrexate
• AzathioprineAzathioprine
• Cyclophosphamide
• Infliximab
• ThalidomideThalidomide
• UDCA
• Splenectomy or portocaval shunt
• Liver transplantation• Liver transplantation



ההקשבה על תודה על ההקשבה תודה


