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1מקרה 
עקב   17/11/09-עבר קולונוסקופיה ב 48בן . פ.י

אנמיה ללא רקטלי .דמם רקטלי ללא אנמיהדמם
במעי עולה מוקד של פלקים לבנים שאינם   -בבדיקה

.שוקעים בכוסית הביופסיה



תשובה פתולוגית
 Colonic mucosa showing mild mixed 

inflammator infiltrate and focal mildinflammatory infiltrate and focal mild 
cryptitis, probably nonspecific



2 2מקרה

עברה סיגמואידוסקופיה ב, 20בת . א.א-
רקטלי23/11/09 דמם עקב עקב דמם רקטלי23/11/09

אזור קטן ובו מספר מוקדים של רירית לבנה   -בבדיקה
.כשלג ובו הדגשה של קריפטות הרירית



תשובה פתולוגית
 Colonic mucosa within normal limits 



3 3מקרה

עקב   29/12/09-עבר קולונוסקופיה ב, 41ג בן .ג
רקטלי לבניםדמם פלאקים נמצאו רוחבי במעי .במעי רוחבי נמצאו פלאקים לבנים.דמם רקטלי



תשובה פתולוגית
 Colonic mucosa, no significant abnormality 



?אבחנה
 A diagnostic procedure was done….

















Colonic pseudolipomatosis

מאפיינים טיפוסיים:
  פלאקים מורמים לבנים או צהבהבים שאינם ניתנים

.להסרה
  לרוב מדובר בצבר ולעיתים קונפלואנטי לאורך

.מ"ס4מילימטרים בודדים או אף עד ף

לחייהם השישי בעשור לרוב בגברים לרוב מופיע הם ש לח ם לרוב בעשור הש ע לרוב בגבר .מופ
 0.02-0.3%שכיחות מוערכת לפי סדרות שפורסמו.
וברחם בקיבה גם להופיע יכולים דומים נגעים נגעים דומים יכולים להופיע גם בקיבה וברחם



מראה היסטולוגי
 נוכחות וקואולות ריקות בגודל של מספר

פרופריה בלמינה .מיקרומטרים בלמינה פרופריהמיקרומטרים
 וקואולות אלו מזכירות אדיפוציטים אך אין בהן

שומן ולכן זה נקרא פסאודוליפומטוזיס
בתוך לימפה יש מהמקרים שבחלק עדויות יש  יש עדויות שבחלק מהמקרים יש לימפה בתוך

הוקואולות



גורמים
לא ידוע
אפשרויות:

 ךחדירת גז או אקסטראווזציה של לימפה במהלך ק
.הקולונוסקופיה

הניקוי מחומרי הקולונוסקופ של מספקת לא שטיפה קו פה לא מספקת של הקולונוסקופ מחומר הנ שט



 יש דיווח בספרות על מקבצי מקרים לאורך זמן
קצרקצר

נצפו בכניסה או ביציאה
יתכן תלוי אנדוסקופיסט



מהלך
ממצא שפיר
אסימפטומטי
חלפו הלזיות מעקב בדיקות בוצעו בהם במקרים   ות חלפו קות מעקב הלז ם בהם בוצעו בד במקר

.חודשים 20עד  3לאחר 



אבחנה מבדלת
Intestinal cyst pneumatosis

חלקה פחות נראית רושםהמוקוזה עם תפוחה יותר יותר תפוחה עם רושם  ,המוקוזה נראית פחות חלקה
.של בועות אויר פוקעות בעת משיכת המוקוזה

לא אך מוקוזה בסב נמצאות הוקואולות בהיסטולוגיה   בהיסטולוגיה הוקואולות נמצאות בסב מוקוזה אך לא
במוקוזה והן מוקפות במקרופגים ובתאי ענק מרובי  

םגרעינים נ גרע
Colonic lymphangioma

ל ה פ ב מפה הל כל ל ה סטנ ב פ מת  מתאפיין בדיסטנציה של כלי הלימפה בדופן הקולון
.ומוקף בתאי אפיתל



ואצלנו
לא היו . הופעת חמישה מקרים בסמיכות זמנים

מכן שלאחר בשנה או קודמים .ארועים קודמים או בשנה שלאחר מכןארועים
 לא מצאנו קשר לניקוי המכשיר
לא תלוי מכשיר ספציפי

ל ל לא תלוי אנדוסקופיסט



תודה על ההקשבה


