
Yelena Yeremenko, MD

Ha’Emek Medical Center



רקע רפואי

 3+נ, 51בן  .

 שנים 8.5דרמטומיוזיטיס מזה

חולשת שרירים משמעותית .

תפרחת אופיינית מפושטת.

עורי ניכרקלצינוזיס.

 אינטרסטיציאליתמחלת ריאות.



טיפול תרופתי

טיפולים רבים בעברו ללא הצלחה.

TIA ,מאזג "מ100אספירין מטופל ב.

 ג פרדניזון מזה כחודש"מ40ביום אשפוזו תחת.



גסטרואנטרולוגירקע 

תקינה-בקהילה 02/2016-קולונוסקופיה שגרתית  ב  .

לא ביצע גסטרוסקופיה בעברו .



קליניקה

כאב בטן אפיגסטרי חש , מאז תחילת הטיפול בסטרואידים

.תחת אומפרדקס ותחת הפחתה במינון הסטרואידיםהטבה 



אשפוז נוכחי

 מלנה -יציאה שחורה בדומה לזפתימים מספר(?)

אינו נוטל ברזל, צואה שחורה לראשונה בחייו .

 נשימה בהחמרה משמעותית בימים האחרוניםקוצר.

 לילהאו הזעות כאבי בטן , חוםשולל.

 קלה במשקל לאחרונהירידה  .



מדדים במיון
120/80ד "ל.

 טכיקרדיהסינוס . 130-דופק.

 שמורהסטורציה .



מעבדה במיון

 (כחודשייםלפני 12.1בסיס )8.7-המוגלובין

MCV-80

 ( בבסיס35)58–אוראה

 תקינים  קרישה תפקודי



אשפוז בפנימית

PR–צואה בצבע בורדו.

טופל ב-IV NEXIUM

 שתי מנות דם-עקב נשמת וטכיקרדיה



גסטרוסקופיה

 תקין לכל אורכוושט.

 מ"ס2-3בקע סרעפתי.

 ברטרופלקסיהקיבה תקינה ללא סימני דמם פעיל כולל.

כולל כניסה לעומק  , חלק ראשון ושני של התרסריון תקינים
.התרסריון

לדמםנמצא מקור לא 



חוזרתPRבדיקת 

CHERRY RED



המשך בירור

קולונוסקופיה?

אנגיוגרפיה?

CTאנגיו?

קפסולה?



Guidelines 

 2014- ASGE : The role of endoscopy in the patient with lower GI 
bleeding.

 2015- ACG: Diagnosis and Management of Small Bowel Bleeding

 2016- ACG: Management of Patients With Acute Lower 
Gastrointestinal Bleeding

 2017- ASGE: The role of endoscopy in the management of 
suspected small-bowel bleeding 



Colonoscopy 

Colonoscopy should be the 
initial diagnostic procedure for 
nearly all patients presenting 
with acute LGIB (strong 
recommendation, low-quality evidence).

ACG Clinical Guideline: Management of Patients With Acute Lower Gastrointestinal Bleeding

Lisa L. Strate , MD, MPH, FACG 1 and Ian M. Gralnek , MD, MSHS 2
The American Journal of GASTROENTEROLOGY , volume 111, March 2016



Colonoscopy 

 In patients with high-risk clinical features and 
signs or symptoms of ongoing bleeding, a rapid 
bowel purge should be initiated following 
hemodynamic resuscitation and a colonoscopy 
performed within 24 h of patient presentation 
after adequate colon preparation to potentially 
improve diagnostic and therapeutic yield (conditional 
recommendation, low-quality evidence) 

ACG Clinical Guideline: Management of Patients With Acute Lower Gastrointestinal Bleeding

Lisa L. Strate , MD, MPH, FACG 1 and Ian M. Gralnek , MD, MSHS 2
The American Journal of GASTROENTEROLOGY , volume 111, March 2016



Angiography 

 Radiographic interventions should be considered in 
patients with high-risk clinical features and ongoing 
bleeding who have a negative upper endoscopy and do 
not respond adequately to hemodynamic resuscitation 
efforts and are therefore unlikely to tolerate bowel 
preparation and urgent colonoscopy (strong 
recommendation)

ACG Clinical Guideline: Management of Patients With Acute Lower Gastrointestinal Bleeding

Lisa L. Strate , MD, MPH, FACG 1 and Ian M. Gralnek , MD, MSHS 2

The American Journal of GASTROENTEROLOGY, volume 111, March 2016



קולונוסקופיה 

 בוצעה הכנה עםPICOLAX

 הקולון מלא שרידי דם טרי ומלנהכל  .

 ללא ממצא במעי גס-מרובותשטיפות בוצעו .

לדמםללא עדות -סופי איליום

לדמםנמצא מקור לא 





למחרת הקולונוסקופיה

החולה עדיין טכיקרדי

ממשיך להתלונן על יציאות דמיות

המוגלובין באותם הערכים למרות טיפול במנות דם



CTA

 הודגמו פיגמי מילוי בכלי הדם שנסרקו בשלב עורקי וורידי לא.

 תוך לומינאלי או תוך מסיבי כמה ניתן לדון אין עדות לדימום  עד
.בטני

לא נמצא מקור לדמם



?קפסולה למעי דק-המשך בירור



?קפסולה למעי דק-המשך בירור

Second-look upper endoscopy should be 
considered in cases of recurrent 
hematemesis, melena, or a previously 
incomplete exam (strong recommendation, low level of evidence)

ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Small Bowel Bleeding
Lauren B. Gerson , MD, MSc, FACG 1 , Jeff L. Fidler , MD 2 , David R. Cave , MD, PhD, FACG 3 and Jonathan A. Leighton , MD, FACG 4
The American Journal of GASTROENTEROLOGY , volume 110, September 2015



?קפסולה למעי דק-המשך בירור
 Second-look upper endoscopy should be 

considered in cases of recurrent hematemesis, 
melena, or a previously incomplete exam

Second-look colonoscopy should be 
considered in the setting of recurrent 
hematochezia or if a lower source is 
suspected ((conditional recommendation, very low level of 
evidence).

ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Small Bowel Bleeding
Lauren B. Gerson , MD, MSc, FACG 1 , Jeff L. Fidler , MD 2 , David R. Cave , MD, PhD, FACG 3 and Jonathan A. Leighton , MD, FACG 4
The American Journal of GASTROENTEROLOGY , volume 110, September 2015



?קפסולה למעי דק-המשך בירור
 Second-look upper endoscopy should be considered in cases of recurrent 

hematemesis, melena, or a previously incomplete exam
 Second-look colonoscopy should be considered in the setting of recurrent 

hematochezia or if a lower source is suspected

 If the second-look examinations are normal, 
the next step should be a small bowel 
evaluation ) ()strong recommendation, moderate level of 
evidence).

ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Small Bowel Bleeding
Lauren B. Gerson , MD, MSc, FACG 1 , Jeff L. Fidler , MD 2 , David R. Cave , MD, PhD, FACG 3 and Jonathan A. Leighton , MD, FACG 4
The American Journal of GASTROENTEROLOGY , volume 110, September 2015



?קפסולה למעי דק

Video capsule endoscopy (VCE) should be considered 
as a first-line procedure for SB evaluation after upper 
and lower GI sources have been excluded, including 
second-look endoscopy when indicated (strong 
recommendation, moderate level of evidence).

ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Small Bowel Bleeding

Lauren B. Gerson , MD, MSc, FACG 1 , Jeff L. Fidler , MD 2 , David R. Cave , MD, PhD, FACG 3 and Jonathan A. Leighton , MD, FACG 4

The American Journal of GASTROENTEROLOGY , volume 110, September 2015



כעבור יומיים

  טופל במנות דם

 11~עליית ערכי המוגלובין

 ללא נשמת, (80-90דופק )טכיקרדיה בשיפור

החולה שולל יציאה דמית או שחורה



קולונוסקופיה חוזרת

טחורים פנימיים.

צואה נוזלית בצבע צהוב כולל  , לאורך כל המעי ללא תוכן דמי
.סופיאילאום

 הורחק עם שתי ביופסיות, מ בסיגמה"ס40פוליפ זעיר בעומק  .

סעיף קטן מאוד באמצע קולון רוחבי.

 של סטיגמטהכעת ללא . ממול המסתםבצקוםסעיף גדול ועמוק
.הדימום

סופי תקיןאיליום.



קולון רוחבי



צקום



סיבות להצגת המקרה

כהופעה קלינית נדירה של דימום ממערכת  מלנה
.העיכול התחתונה

 בקביעת מקור הדימום אילאוסקופיהחשיבות של

 בדימום ממערכת העיכול התחתונהקפסולהמקום של

 קולונוסקופיה חוזרתערך

 הכנת מעי נאותהחשיבות ביצוע קולונוסוקפיה עם


