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תיאור המקרה

ילידת אוקראינה  , 42בת 

: רקע

ידוע על מחלת אבנים בכליה  •

.2000באוקראינה ב ליטוטריפסיהא /מ•

.ידוע על כליות פוליציסטיות ועל ציסטות כבדיות•

. אינה מעשנת , שוללת שימוש בסמים או אלכוהול–הרגלים •



לאחר מכן נצפה פליטת אבן  , ח אחר עקב עווית כליה מימין"פנתה למיון בי2016במאי 
.  ביציאת שתן

:  2016מבית חולים אחר במאי  CTבבדיקת •

משמאל הגורמת  המאספתאבן יציקה גדולה במערכת . כליות פוליציסטיות דו צדדיות
אבן יציקה בקוטב תחתון של הכליה. בינוני-קללהידרונפרוזיס

למוסדנו   RENAL COLICבהמשך פניה נוספת על רקע •

-PCNLלצורך 3/9/2016אושפזה במוסדנו ב• PERCUTANEOUS NEPHROLITHOTRIPSY 



.  ונפרוסטוםהושאר  תומכן . משמאל 5/9PCNLבהרדמה כללית ובמהלך תקין עברה ב 

התאוששה  מנפרוסטוםדימום נשלט , בהמשך פיתחה חום      אבן מזוהמת

.  הוצאנפרוסטום+ נקז תומכן הוצא

.  בחילות וכאבי בטן עוויתיים' מס, חיוורון מלווה בהזעהאירוע של 12/9ב 

חשד לנוזל חופשי בבטן:סונר בטן דחוף 

.מתאים למצב לאחר התערבות, נ בועות אוויר בכליה משמאל"עם חCTב 

.  כמות זעירה של נוזל חופשי באגן ללא שינוי

המוגלובין ירידה דרמטית  , אנזימי כבד מוגברים , בילירובין מוגבר-במעבדה









(דצלגר 6.9המוגלובין צנח ל )אנמיה חדשה + כאב בטן אפיגסטרי 

-PRמלנה ב–בבדיקה 

IVבקונטרולוקמתחילים  טיפול -  UPPER GI BLEEDINGחשד ל 

?



דימום מחלק שני של תריסריון לא נצפה כיב או כלי דם  -גסטרוסקופיה 
מדמם



?  מה האבחנה הסבירה 

-

•

ימנית עליונה/ מרכזית קוליקיכאב בטן •

צהבת חסימתית  •

אנזימי כבד מוגברים  •

דימום דרכי עיכול עליונות  •



אנזימי לבלב  

 2500IU/L–עמילאז

3250IU/L–ליפז

CRP–88mg/l 

CTA 12/9–

ללא . של חומר ניגוד בעורקי הבטן הגדוליםלאקסטראווסציהללא עדות 
האאורטה וסעיפיהם המרכזיים פתוחים ונראה  .   contrast blushעדות ל
.  תקינים

.  כבד מוגדל מאוד עם ציסטות מרובות בתוכו

.בכיס המרההיפרדנסיתוכן 





עורקי הכבדאנגיו
לא בוצעה פעולה טיפולית . לא הודגם מקור דימום





המוביליה  
.כתוצאה מחיבור לא תקין של כלי דם ודרכי מרההמרתיתדימום אל תוך המערכת 

.כאשר בחומרה משמעותית יכול להתבטא בגניחת דם או שחרה בצואה

.  שונות הוצעו כגורם אפשריאתיולוגות

.  אאטרוגנילרוב 

*[Lumsden AB, Allen RC, Sreeram S, Atta H,

Salam A. Hepatic arterioportal fistula. Am Surg

1993 ;59 :722-6]

[West J Med. 1991 Dec; 155(6): 621–625.]

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1003111/


•Hemobilia secondry to Percutaneous removal of CBD stones -one case
Kint JF et al. Dig Surg. 2015

•ESWL for difficult bile duct stones: a 15-year single centre experience- one 
case
Muratori R et al. World J Gastroenterol. 2010

•PCNL-Injury to the liver during PCNL is rare.

•The main concern after Transhepatic percutaneous access is injury to 
major intrahepatic vessels.

• If there is severe bleeding angioembolization can be done.
•Ganpule AP et al. Review dec 2016. Int J Surg.



:לסיכום

המוביליה הינה גורם נדיר כסיבה לדמם דרכי עיכול עליונות  •

השכיחות עולה עם עלית השכיחות של פרוצדורות זעיר פולשניות•

בשילוב  אופייניים האבחנה מתבססת על חשד קליני גבוה המבוסס על סימנים ותסמינים •
.  היסטוריה של התערבות מכשירנית לאחרונה 

להמוביליהטיפול אנדוסקופי צריך להישמר למקרים בהם סבירות נמוכה •

אנגיוגרפיתטיפול קו ראשון הוא התערבות להמוביליהבמטופלים עם חשד קליני גבוה •

השמת תומכנים וניקוז  , קרישהופקטוריטרומביןהזרקת : אפשרויות נוספות כוללות•
מלעורי של דרכי מרה 

אנגיוגרפיתטיפול ניתוחי צריך להישמר למקרים בהם נכשלה התערבות •

Intervent Radiol. 2016 Dec. Review


