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Acute Recurrent PancreatitisAcute Recurrent Pancreatitis



רקע רפואי
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ל 40ל מסרטן40מוצא מצרי נפטרה לפני חודשיים בגיל,אמא

ההורים אינם קרובי משפחה

שתי אחיות בריאות

במשפחה לבלב מחלות ללא מחלות לבלב במשפחהללא

  FMFעם ) אמאאחות של (דודה 



...ברקע אירועים חוזרים של פנקריאטיטיס חריפה

)6גיל ( 2006

חריפהשלו פנקריאטיטיס של אירועים שה אירועים של פנקריאטיטיס חריפהשלושה

הקאות, כאבי בטן פריאומביליקליים -  2006/02

גלוקוזוריה   -שתן, )כולל קלציום(ספירה ואלקטרוליטים תקינים  - בדיקות דם
. רמת גלוקוז בהמשך  187ליפזה , 1085עמילזה  )בדם% ג"מ105בנוכחות גלוקוז (

ל טופלה בנוזליםל

.נוסף עקב כאב בטן שוב פנקראטיטיס מוכחת מעבדתיתאישפוז  - 08/2006

- שקיעת דם. בילירובין ותפקודי כבד תקינים, 1870 -ליפאז 1085 - עמילאז בדם 
).אנלגטיקה, NPO - טופלה שמרנית( .40

בכיר-2006/11 עליונה'אישפוז בטן כאבי עם 1470-עמילאזילדים ר2006/11 שפוז בכ ונהא ם עם כאב בטן על לאזלד , 1470 עמ
בילירובין  , ללא נויטרופיליה, ללא לויקוציטוזיס, ללא חום. 3945 -ליפאז

.CRP>3, ותפקודי כבד תקינים



בירור        2006

•US כיס מרה אינו תפוח, כבד תקין - לבלב, דרכי מרה, כיס מרה, כבד  ,
אינם   כבדייםחוץ /דרכי מרה תוך, לא הודגמו אבנים, אינן מעובות דפנותיו
.הלבלב ברוחב תקין, מורחבים

•ENTEROGRAPHY-CT–ללא עדות  
.או ממצא חריג אחרתמעי דלקתילמחלת

.רמות תקינות-ANCA-בדיקות דם• קק

                     ASCA (IgA, IgG)- שלילי.

•MRCP -  של ה קלההיצרות- Cystic duct  ,

.חשד ללחץ חיצוני על דרכי המרה



•EUS- מרקם היפואקואי עם   - לבלב( עדות לפנקריאטיטיס כרונית
ווירסונג , מוקדים ופסים היפראקואיים והדגשה של מבנה אוניתיל

לא הודגמה  , ללא הפרעה במוצא הווירסונג, )היפראקואי
אנטומית תאבנורמליות ות אנטומ .אבנורמל



...אירועים חוזרים של פנקריאטיטיס חריפהממשיכה עם
)7גיל ( 2007

ב פנקריאטיטיס של נוסף 601-עמילאז-09/2007-אירוע

ק

, 601-עמילאז-09/2007-אירוע נוסף של פנקריאטיטיס  ב
בילירובין ותפקודי , ללא לויקוציטוזיס,1358 -ליפאז

,,ק .אושפזה,איננו מוגברCRP,כבד תקינים

בירור

        •USרוחב צינור הלבלב בגבול העליון של הנורמהתקין למעט-בטן  .

- CFבדיקות לאבחון •

.5Tעדות לנשאות של פולימורפיזם מסוג  -CF -בדיקה גנטית ל    

Nasalבדיקת Potential Difference-טכניתתקינה מוגבלת אך .אך מוגבלת טכנית,תקינה-Nasal Potential Differenceבדיקת   

.תקין -תבחין זיעה     



2007

המשך-בירור רור המשךב

 - 1SPINK-ו 1PRSS -תורשתית לפנקריאטיטיסמוטציות גנטיות •
.לא נמצאו מוטציותל

נוגדנים• ם-בבדיקות קות נוגדנ בבד

ANA חיובי

dsDNA -  IU/ml3 )רמה תקינה.(

ENA)RO+LA+SM+RNP+SCL+JO1(-שלילי. )(

C3 - 154 )תקין  .(

C4-42)תקין.(

RF - 0.



...ממשיכה עם אירועים חוזרים של פנקריאטיטיס חריפה
)8גיל(2008

פנקריאטיטיס  עקבאשפוז נוסף במחלקת ילדים-01/2008 0 / ק008 סף סעקשפ ט ט ק פ

CREON-הותחל טיפול ב

......שוב

•USלא הודגמו הסתיידויות בלבלב,תקין-בטן .

•MRCP  בצינור הלבלבאי סדירות .היצרותחוזר כדי לשלול אבנים או -  
.CBD -היצרות קלה באיזור פרוקסימלי לביפורקציה של ה

.איכות טכנית ירודה של הבדיקה

  )כולל ביופסיות(  אילאוסקופיה, קולונוסקופיה ,גסטרוסקופיה•
.תקינות



20082008

???מה עוד לא עשינו

•4TYPE IgG-  mg%0 .13 )תקין.(

– חזרה על בדיקות נוגדנים •
ANA- שלילי.



עכשיו עכשיומה ??????מה עכשיומה עכשיו??????מה



)9ל(2009

...אירועים חוזרים של פנקריאטיטיס חריפה...ושוב

)9גיל(2009
.  טיפול שמרני.פנקריאטיטיסעקבאישפוזים 2 קק

  02/2009

ALPבילירובין12/2009 ALTתקיניםASTמוגבר )44(מעט )44(מעט מוגבר AST,תקיניםALP, ALT,בילירובין-12/2009

שלילית - FMF - בדיקה גנטית ל

•MRCP-  של ה לביפורציה פרוקסימלי באיזורהיצרות קלה-  
CBD,ללא הרחבה ודאית של דרכי מרה תוך כבדיות. ך,



...חריפה פנקריאטיטיסאירועים חוזרים של...ושוב

)10גיל ( 2010 
חריפה פנקריאטיטיס עם אישפוזים .שני אישפוזים עם פנקריאטיטיס חריפהשני

US ןבטן

תפוח אינו המרה מעוביםדפנותיוכיס הכיסאינם בחלל בחלל הכיס  , אינם מעוביםדפנותיו,כיס המרה אינו תפוח
?  גבישי כולסטרול   -שני מוקדים אקוגניים זעיריםהודגמו 

זעירות רות?אבנים ם זע ?אבנ
.הנורמהגבול עליון של  -מ"ס 0.2צינור הלבלב ברוחב 



.2010/06 -כריתת כיס מרה לפרוסקופית בל בוצעה "לאור הממצאים הנ



 -בביופסיה

באורך מרה כיס 4נתקבל וברוחב"ס5 1מ מצופהמ"ס8 בחלקו בחלקו מצופה ,מס1.8מ וברוחבס 4.5נתקבל כיס מרה באורך
.  בסרוזה גדושה

. הרירית מחוספסת.נוזל בצבע ירוק כהה ללא אבנים,בחתך ק,ך ע
.מ"ס 0.3עובי הדופן 

CHRONIC CHOLECYSTITIS    -אבחנה

.CREON-לאחר הפרוצדורה הופסק הטיפול ב ק



2010 
חודשים לכמה אחת קלים התקפים מציינת שמרניתהילדה מטופלת מטופלת שמרנית  -הילדה מציינת התקפים קלים אחת לכמה חודשים

בביתה

•US דרכי מרה אינם מורחבים, פ.מ.כבד ב -כבד ודרכי מרה,
.מ"ס0.34הרחבה של צינור הלבלב לכדי                     

ב הטיפול לחידוש המלצה עם הבא(CREON-שוחררה באישפוז פול ב דוש הט שפוז הבא(CREONשוחררה עם המלצה לח בא
).יתברר שלא נוטלת באופן מסודר



נוספת-201108/2011 אושפזהפנקריאטיטיס

...שנה 11מזל טוב בת 
אושפזה,פנקריאטיטיס נוספת-201108/2011

,  ללא חום,  3195 - ליפאז, 1235 -עמילאז
תקינים כבד ואנזימי .בילירובין ואנזימי כבד תקיניםבילירובין

  

HbMCVתאריך

08/200613.879.3
:לראשונה בחייה אנמיה מיקרוציטית היפוכרומית

11/200613.780.8
09/200713.980.0

10.4 -ברזל)        6.4(  6.7המוגלובין 

MCV593פריטין 2901/200814.782.1
02/200914.584.1
12/200914 582 8

MCV-59             3.29-פריטין

MCH- 18.6               3.4 - טרנספרין
12/200914.582.8
04/201015.183.1
06/201013.485.0

RDW- 18.3             2.2% - סטורציית טרנספרין

דם 2-רטיקולוציטים-במשטח 6%06/201013.485.0
11/201014.782.5
08/20116.757.7

םבמשטח דם ט קולוצ 2.6% רט



 - באנמנזה•
ל ל(לל לל המטוריה  , המטוכזיה,ללא מלנה(ללא עדות לדימומים,איננה מווסתת

).או דימומים אחרים

  42%צורכת בדיאטה , לאחרונהללא ירידה במשקל -דיאטנית•
אך לא ניתן להסביר את האנמיה אך  , מהקצובה המומלצת של ברזל

.ורק מחוסר צריכת ברזל בתפריטל

תקינה 08/2011 -ב ATTg IgAרמת   -סרולוגיה לצליאק•



עקומות גדילה



במהלך אישפוזה טיפול תוך וורידי בברזל

08/2011חוזרות  בדיקות •
ASCA - IgA - שלילי

              IgG- גבולי

ANA -        3חיובי בטיטר + 1:40
                                    2 + 1:80

Anti ds DNA - 4.8 )רמה תקינה.(



2011קולונוסקופיה 

•UC  מערבת את כל המעי הגס אך לא את המעי הדק 
 ביופסיות תומכות באבחנה•



Acute Relapsing Pancreatitis

חריפה פנקריאטיטיסשני אירועים  או יותר של ק

, )מעבדתית אבנורמליות, כאב(

.בין האירועים יש רזולוציה מלאהכאשר 



Acute Relapsing Pancreatitis - גורמים ל

-הפרעה מכאנית/ אנטומית אבנורמליות
    divisumdivisumPancreas Pancreas                                        אמפולריתמחלה 

Sphincter of Oddi dysfunctionPancreatic ductal abnormalities Sphincter of Oddi dysfunction        Pancreatic ductal abnormalities

Annular pancreas              של דרכי המרה מלפורמציה

Choledochal cyst

מרה בכיס ס מרהאבנים ם בכ אבנ

  Microlithiasis

אבנים בדרכי המרה

)IPMT(גידול )(

Duplication Cyst



Acute Relapsing Pancreatitis

מהמקרים לא נמצאת הסיבה לאירועים    10-30% -ב
חוזרים של פנקריאטיטיסל

Idiopathic acute recurrent pancreatitis



Acute Relapsing Pancreatitis
Hereditary Pancreatitis

משתנה מידת ביטוי, חדירות לא מלאה, דומיננטי אוטוזומלי

בעוצמה נמוכה, הסימפטומים מתחילים לרוב בעשור הראשון לחיים

תוך מתרחשת ספונטנית ימים4-7החלמה ת מתרחשת תוך ם4-7החלמה ספונטנ מ

-תת, סוכרת: כרונית פנקריאטיטיסבסופו של דבר , האירועים מחמירים
וסטאטוריאהספיגה וסטאטוריאהספיגה

.PRSS1 -תורשתי  לפנקריאטיטיסהגורם  המוטנטיהגן 
ל ל7ל   אקטיבצייתוהוא משפיע על,7על הזרוע הארוכה של כרומוזום

.  טריפסינוגן



לללל ל  CF-של הגן להטרוזיגוטיותכולל: מוטציות על גנים אחרים•
  SPINK1 -וגן ה, )5T באיזור פרומוטור באיזורבמיוחד (
)Pancreatic trypsin inhibitor(-עם פנקריאטיטסאסוציאציה )Pancreatic trypsin inhibitor(ה עם אצ טסאסוצ אט  פנקר

חוזרת או כרונית

  פנקריאטיטיסאירועים חוזרים של : אינדיקציות לבירור גנטי•
היסטוריה משפחתית של  , כרונית פנקריאטיטיס, אקוטית

בילדיםפנקריאטיטיסאופנקריאטיטיס מוסברת בלתי בלתי מוסברת בילדיםפנקריאטיטיסאו,פנקריאטיטיס



Pancreas. 40(4):517-521, May 2011 

The Etiology of Acute Recurrent Pancreatitis in Children: AThe Etiology of Acute Recurrent Pancreatitis in Children: A 
Challenge for Pediatricians

Objectives: To assess specific etiologies of acute recurrentObjectives: To assess specific etiologies of acute recurrent 
pancreatitis at a single Italian pediatric cystic fibrosis (CF) 
center.

78 young patients (39 female subjects; mean age at78 young patients (39 female subjects; mean age at 
diagnosis, 8.8 +/- 5.1 years) with acute recurrent 
pancreatitis, etiologically undiagnosed at first-level 
assessment.

In  all patients biliopancreatic malformations were p p
excluded, all tested for CF (sweat test and studied for the 
research of CFTR, PRSS1, and SPINK1 gene mutations.

. 



• A high percentage of family history for chronic 
pancreatitis (20.5%)

• 8 subjects (10.3%) with classic CF (2 patients) or at 
risk for CF (6 patients)risk for CF (6 patients)

• Genetic analysis: mutations in CFTR, SPINK1, and y , ,
PRSS1 genes in 39.6%, 7.1%, and 4.5% of patients, 
respectively

• Biliopancreatic malformation was diagnosed in 15 
patients (19.2%), (biliary lithiasis, congenital 

ti l t i ) f d li id i d 1pancreatic polycystosis) a case of dyslipidemia, and 1 
with a post-transplantation, drug-induced pancreatitis.

Conclusions: Recurrent pancreatitis in children has several 
etiologies. Genetic testing confirms the high frequency of 
CFTR mutations. It is of some value to identify patients 

with late-onset CF and CFTR-related disorders. 



:בחולה שלנו

.שלילית -1SPINK-ו 1PRSS -בדיקה גנטית למוטציות 

CF-בדיקות ל ק

  
גנטית מסוג-בדיקה פולימורפיזם של לנשאות .5Tעדות ת   קה גנט זם מסוג בד מורפ .5Tעדות לנשאות של פול

.אך מוגבלת טכנית, תקינה -Nasal Potential Differenceבדיקת    

.תקין -תבחין זיעה   



Autoimmune Pancreatitis.

שלנו לדה שלנו-בילדה ב

ללא צהבת חסימתית

ללא הגדלת לבלב 

מוגבר IgG4ללא  g

ANA מעט מוגבר

ל ל ל Cל .CBD-היצרות קלה באיזור פרוקסימלי לביפורקציה של ה 



Acute Relapsing Pancreatitis
IBD         IBD

.CD - ידוע על אב חולה ב       

•CTE ללא עדות למעי דלקתי -2006 - ב.

•IBDxל2007ב חשד CDקיים •IBDxקיים חשד ל-2007-ב-CD.

.תקינות -2008- ב) ביופסיות(+ קולונוסקופיה+גסטרוסקופיה•

•A-ANCA C-ANCA, P-ANCA רמות תקינות -2006 - ב.

•ASCA2006-ב-IgAו-IgGשלילי ASCA2006בIgAו IgGל .של
.  גבולי IgG ,שלילי IgA -2011-ב           

ברזל08/2011• חסר רקע על אנמיה . אנמיה על רקע חסר ברזל-08/2011•

,  אנלית-ללא מחלה פרי, רקטליללא דימום , ללא שלשולים: אנמנזה•
)'לללל .. ).'וכוללא כיבים בפה,ארתריטיסללא



J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2011 Jun;52(6):714-7.

Idiopathic pancreatitis preceding the diagnosis of inflammatory 
bowel disease is more frequent in pediatric patients

Broide E, Dotan I, Weiss B, Wilschanski M, Yerushalmi B, Klar A, Levine A.

RESULTS: AP preceding the diagnosis of IBD was found in 
2 17% children compared with 0 06% in adults2.17% children, compared with 0.06% in adults

8 children - colonic disease (4 Crohn disease, 4 ulcerative 
liti [3 liti ])colitis [3 pancolitis])

Median time between onset of first episode of AP in relation 
to onset of IBD was 24 (range 1-156) weeks. 

CONCLUSIONS: IBD presenting as AP was more frequent 
among the pediatric population with IBD in comparison to 
adults, more common in patients with colitis 

patients with idiopathic AP should be observed carefully for a 
possible diagnosis of IBD.


