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Be invasive!!! 



)דקות6כ"סה(מבנה ההרצאה )ק(

דקה 1-איך בוחרים בארץ את הנושא לדיון ואת הצדדים



ל אתה מול רני בדיון,אורן
בעד או נגד-על בדיקות לא פולשניות בכבד ק

.תחליטו בינכם  מי מציג על מה

14:50 2.8.2013א "ת-שיחת טלפון חיפה



בבקשה תן לי להציג את הצד של בעד  , רני
ל בדיקות לא פולשניותל
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לא אופן !!!!!בשום אופן לא!!!!!בשום
אני אציע לך הצעה שאי אפשר לסרב לה 

15:00 2.9.2013ירושלים -א"שיחת טלפון ת



נבהלתי 



.....   הרגשתי ממש כמו



ל! פה צריך להיות ערמומי!וחשבתי



מבנה ההרצאה
דקות 5-בדיקות פולשניות בכבד•
גסטרוסקופיות-  

מדידת לחצים בוורידי הכבד-  

ביופסיות ביופסיות- 



גסטרוסקופיות
R d tiRecommendations
1. Screening EGD for the diagnosis of varices is 
recommended when the diagnosis of cirrhosis is maderecommended when the diagnosis of cirrhosis is made
(Class IIa, Level C). 

2. In patients with compensated cirrhosis and no 
varices on initial EGD, it should be repeated in 3 yrsvarices on initial EGD, it should be repeated in 3 yrs 
(Class I, Level C). 

3. If there is evidence of hepatic de-compensation, EGD 
should be done at diagnosis and repeated annually 
(Class I, Level C). 



Conclusions: Although EGD is the golden standard, US-
b d t ithi l l ith tbased parameters within complex algorithms, may represent 
a viable alternative for the diagnosis and surveillance of 
varices in cirrhotic patientsvarices in cirrhotic patients.



ץילד של גסטרואנטרולוג בארץ שבה מאבחנים דליות בשיטות  
לא פולשניות



Hepatic venous pressureHepatic venous pressure   
gradient (HVPG) measurementg ( )



HVPG
שחמת• בחולי ניתוחי סיכון להערכת היחידה המאומתת הבדיקה . הבדיקה המאומתת היחידה להערכת סיכון ניתוחי בחולי שחמת•

(Stremitzer S BJS 2012)  

הבדיקה הישירה היחידה למדידה אמיתית של לחץ פורטאלי •
(Bosch J Nat re Gastro Hepatol 2009) (Bosch J Nat rev Gastro Hepatol 2009)

הבדיקה היחידה המאומתת לבדיקת תגובה והחלטה על טיפול •
(La Mura V J hep 2009).  בחוסמי בטא

הבדיקה הטובה ביותר להערכת דימום חוזר אחרי דימום ראשון  •
(Mi ti E G t t l 1999)(Miotino E Gastroenterology 1999)

בדיקה להערכת הישרדות של חולי הפטיטיס אלכוהולית חריפה •
(Rincon D APT 2007)



Bosch J Nat Rev Gastro Hep 2009Bosch J Nat Rev Gastro Hep 2009

Until now only liver stiffness measurement by fibroscanUntil now only liver stiffness measurement by fibroscan 
has proved sufficiently accurate but there is still 
heterogeneity among the cut-of values for PHTN diagnosisg y g g

Procopet B JGLD 2013



Diagnosis of cirrhotic portal hypertension means diagnosis of 
clinicaly significant portal hypertension (CSPH).

( h )(HVPG>10MMhG)
HVPG>10mmHg  is the treshold for clinical major  
Future complications of  cirrhosis:
Esoph varices development
Development of ascites in the future
Encephalopathy

HVPG>10(Ripoll et al  Gastroenterolog 2007)
Grosszman et al NEJM 2005
Tsao el at  hepatology 1985 

h ld fHVPG>12mmHg is a treshold for:
Esoph variceal bleeding
Ascites (blendis)
HVPG>16 H l t ith i l

HVPG<10

HVPG>16mmHg:  correlates with survival 

HVPG>20mmHg  :
High risk for trt failure for esoph variceal bleeding

(Ripoll et al  Gastroenterolog 2007)
High risk for trt failure for esoph variceal bleeding
HVPG>22mmHg :
Poor survival in severe acute alcoholic hepatitis. (Rincon)
Response to propranolol p o or i v :Response to propranolol p.o or i.v :
Great prognostic information (villanueva, abraldes, turnes)
HVPG guided therapy  (Reiberger)



משפחה של רדיולוג פולשני בלשכת העבודה בארץ 
HVPGל ל באמצעים לא פולשנייםHVPGשבה בודקים



ביופסיית כבד



התוויותהתוויות

AASLD guidelines 2009





בטיחות



סיכום
לבדיקות פולשניות מקום מפתח ברפואת הכבד ורובן •

גבוהvalidationבשימוש עשרות שנים עם

מדידות לחצים וביופסיות מהוות עדיין ,גסטרוסקופיות•
לאבחנה ולטיפולgold standard-את ה g

ל ל V)ל lid t d)  (Validated)שיטות לא פולשניות לרוב אינן מאומתות•
.למרות שימוש נרחב

ל• מוכן אינו עדיין פולשניות לא בשיטות השימוש -השימוש בשיטות לא פולשניות עדיין אינו מוכן ל•
Prime time  



הצהרההצהרה
ל1 כל קשר בין הדמיות או הדברים שנאמרו1.

ןבמצגת לבין אנשים או דברים שנאמרו 
במציאות הוא מקרי לחלוטין

ע2 בהרצאה שהוצגו הן"הדעות המציג י ג הןהדעות שהוצגו בהרצאה ע2.  המצ
אישיות ואינן משקפות בשום צורה את דעתו  

ר שבולת"של ד



Thank You For 
Y Att tiYour Attention


