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העיכול למערכת הקשורות תלונות ללא בריא מעברו   כול א ללא תלונות הקשורות למערכת הע מעברו בר

    שנים בעקבות מאורעות חוזרים של 4לפני
.בטןCTמופנה לביצוע,המטוריה     
גופנית תקינה בדיקה   תקינה– בדיקה גופנית



CT

ל ל "17ל מ ברטרופריטונאום  "מ17בלוטות לימפה מוגדלות עד
.משמאל

.הפטי -בלוטות לימפה מוגדלות בליגמנט גסטרו
שורש ולאורך הלבלב ראש סביב שומן הסננת שומן סביב ראש הלבלב ולאורך שורש           הסננת

.המזנטריום



  2007מרץ  -גסטרוסקופיה

ל ל ל     האנטרום מוסנן על ידי תהליך נאופלסטי
. עם כיבים שטחיים    

פרוקסימלית קיבה תופס שהממצא נראה נראה שהממצא תופס  קיבה פרוקסימלית    
האנגולוס קטנהעד עקומה .עקומה קטנה,עד האנגולוס    



BIOPSY

F t  f t i  t l  h i    Fragments of gastric antral mucosa showing severe 
erosive changes and lymphoid aggregates composed 
of large lymphocytes positive CD20 and CD 79A  of large lymphocytes positive CD20 and CD 79A. 
CD3 stained small lymphocytes of reactive nature.
C t k ti  d  t h  id  f i Cytokeratin does not show evidence of carcinoma.

 H.pylori - present.
 A definitive diagnosis of lymphoma cannot be 

reached from this material. PCR necessary for 
definite diagnosis.



עמעבדה

2007בדיקות המעבדה במרץ 2007

תקינות-כימיה מלאה,ד.ס
 CRP - תקין
CEA –NORMAL 
 



ךהמשך ברור 

מינון לו ול טי ל X2מג20ו  מג20הוחל טיפול בלוסק במינוןX2 

תקינה-רמת גסטרין

 טופל לארדיקציתHP



PET CT  - 2007מאי

ואגנית רטרופריטונאלית לימפואדנופתיה רטרופריטונאלית ואגנית     לימפואדנופתיה
מהבלוטות בחלק בלבד קלושה קליטה עם .עם קליטה קלושה בלבד בחלק מהבלוטות  

פתולוגית קליטה לראות אין .אין לראות קליטה פתולוגית  
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פילורי שלילי.ה– 2007דצמבר



14/04/08



2008 

CT  חוזר שמבוצע כשנתיים לאחר
הגסטרוסקופיה הראשונה

קללא שינוי בממצאים מבדיקה קודמת קה



29/10/099/ / 9



24/10/104/ /



עמעבדה

ל תקינים–כימיה מלאה ,ד.ס.
CEAתקין CEAתקין
גסטרין תקינה-רמת ן נה-רמת גסטר תק

 ANA  , ASMA ,LKM ,AMA- All Neg , , , g
Parietal Cell Ab- Normal 
P-ANCA, S-ANCA -Negative



28/08/11/ /



Antrum - 20077





Helicobacter Pylori - immunostainy



Incisura -20077





CD33



CD20



Antrum - 2010



Antrum – 2010, atypia, yp



Antrum - 2011



Antrum – 2011, atypia, yp



Antrum - normal



Corpus - 2011p



Corpus – 2011, cluster of NE cellsp ,



2007                   2010                    20117





Pathology - Diagnosisgy g

2007:
 H.pylori chronic gastritis, active, with B-cell 

l limonoclonality
2008-2011:
 Destructive chronic gastritis, active, with erosions, 

and epithelial atypia – probably reactive, antral 
predominant, patchy

 Corporeal mucosa – minimal chronic gastritis, with p g ,
glandular atrophy and small clusters of NE cells, 
probably postatrophyp y p p y

 H.pylori - negative
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 Atrophic autoimmune pangastritis: A p p g
distinctive form of antral and fundic gastritis 
associated with systemic autoimmune 
disease.
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