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הצגת המקרה

55בת •

,  אי ספיקת לב ימנית, (חמצן ביתי)COPD, עישון: ברקע•

סכרת

B12ויטמין , פריפול, פוסיד, אנלדקס, גלוקומין: תרופות•

כון בשל אנמיה מחסר ברזל מהופנתה ל•

קולונוסקופיה תקינה•

:בגסטרוסקופיה•





Gastric Carcinoid

Atrophic Gastritis



4-5%
G2



Type 3Type 2Type 1

14-255-670-80Proportion among 
g-NENs, %

unique, often 
large (>2 cm)
polypoid and 
ulcerated

often small (<1–2 
cm) and
multiple, polypoid

often small (<1–
2 cm), multiple 
in
65% of cases, 
polypoid in 78% 
of cases

Tumor 
characteristics

noneGastrinoma/MEN1Chronic Atrophic 
Gastritis

Associated 
conditions

NEC G3NET G1-G2often NET G1Pathology

normal↑↑Serum gastrin 
levels

normal↓↓↑↑Gastric pH

50-10010-302-5Metastases, %

25-3010>0Tumor-related 
deaths, %



1:80Anti Parietal

2480 pg/mlGastrin

820 ng/mlChromogranin

7PH

NEGATIVEHP

:במעבדה

Gastric 
Carcinoid 

Type 1
G2



PET DOTA-TATE





CT



EUS



:לסיכום

,  אי ספיקת לב ימנית, (חמצן ביתי ) קשה COPD, 55בת •

אנמיה מחסר ברזל•

:קיבה לא שגרתיקרצינואיד•

 מעורבות נרחבת וקליטה מוגברת בPET DOTAבקיבה

GRADE G2



?קליטה נרחבת בקיבה

רטרוספקיטיבימחקר •

GEP NETעם 28מתוכם , חולים38•

FDGל DOTAהשוואה בין קליטה של •

בגידולים מסוג     DOTAקליטה גבוהה יותר מובהקת של •

G1 –G2A בהשוואה לG3

G3בגידולים מסוג FDGקליטה גבוהה יותר מובהקת של •

G1-G2Aבהשוואה ל 



?GRADEומה לגבי ה 

:בקורלציה למחלה אגרסיבית יותר•

חדירה מקומית

מטאסטזות/בלוטות

NEC



55בת 

COPDואי ספיקת לב

TYPE 1קרצינואיד

G2

???מה הטפול



מעקב אנדוסקופי1.

כריתה אנדוסקופית2.

כירורגיה3.

SSAטפול ב 4.



מעקב אנדוסקופי
מעקב אחר גודל הנגעים•

מעקב אחר הישנות במידה ובוצעה כריתה•

NECלפתח 3%סיכון של •

המטפלזיהעל רקע Gastric CAסיכון ל •

:למטופלת •

מעורבות נרחבת של הקיבה

מספר רב של נגעים



:כריתה אנדוסקופית

•EMR\ESD

נגעים6עד •

EUS← מ"מ10בנגע מעל •

סיכון להישנות67%•

:למטופלת•

מעורבות קיבה נרחבת

נגעים מרובים



:כירורגיה

• WEDGE RESECTION

• ANTRECTOMY

• TOTAL\SUB TOTAL GASTRECTOMY

:אבל למטופלת•

מחלות רקע מורכבות

סיכון ניתוחי גבוה



GC TYPE1מטופלים עם 15•

למשך חצי שנה לפחותSSAטופלו ב •

חודשים  17.8±7.4מעקב של •

 לSSAפרוליפרטיבי-אפקט אנטי

אנגיוגניואנטי סקרטורי-אפקט אנטי

 אינטסטינליתמטפלזיהמקטין

 דיספפסיהמשפר תלונות של

Somatostatin Analogs



מנגנון



SSA ←High risk patientsלמי ניתן •

מחלה מולטי פוקלית

הישנות

!הטפול הנבחר במטופלת שלנו



?ומה בעתיד

Netazepide→orally administered highly selective active 

gastrin/CCK-2 receptor antagonist

(:Non RCT, שבועות12) מחקרים ראשונים •

ירידה במספר ובגודל הנגעים

של התנרמלותCgA

 גסטריןללא ירידה ברמת



:לסיכום

1קיבה סוג קרצינואידמקרה לא טיפוסי של •

מעורבות קיבה נרחבת נדירה •

טפול שנוי במחלוקת•

High riskב SSAיש לשקול טפול ב •

!פרוגנוזה טובה•



!!!תודה רבה


