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רקע

הרגלים  :

ללא עישון

שוללת שתיית אלכוהול

54אב נפטר מסרטן לבלב בגיל : סיפור משפחתי



סיפור החולה

:כשנה טרם קבלתה

אירועים של כאב בטן דיפוזי

מלווה בהקאות

ללא שלשול

 ג בשנה האחרונה"ק7ירידה במשקל של

 פנקראטיטיסללא צהבת או אירועים של



סיפור החולה

שמורהסטורציה, חום תקינים , דופק , ד"ל

אורגנומגליהללא , ניע תקין, פובית-סופרארגישות , בבדיקתה הגופנית בטן רכה

10.1המוגלובין –אנמיה מחסר ברזל : מעבדה

תקיניםועמילאזליפאז, תפקודי כבד, 31-אלבומין, 7.4היפוקלצמיה

טריגליצרידים תקינים

תפקודי קרישה תקינים ,CRP- תקין ,LDH–תקין .

 פטולוגיללא ממצא וקולונוסקופיהברור אנמיה מחסר ברזל כולל גסטרוסקופיה.



CT

USלאחר ביצוע •

צינור  , אטרופיגוף וזנב הלבלב . צינור הלבלב אינו מורחב, ראש הלבלב בממדים ובמרקם תקינים-בטן CTב •
.שמורפנקריאטי-השומן הפרי. לא הודגם גוש חוסם או אבן. הלבלב בתוכו מורחב

5.1.2016



MRI

מ העובר האדרה  "מ7בצוואר הלבלב תהליך בקוטר •
טבעתית בשלב עורקי בלבד לאחר הזרקת גדוליניום

השלביםמתמזג עם רקמת הלבלב בשאר •

7.3.16

מ מאזור הצוואר ועד הזנב  "מ7הרחבת צינור הלבלב עד •
והאונצינייטהדגמה תקינה של ראש הלבלב •



MPD

EUS – 6.2016

החל מהצוואר ועד הזנב •
מ  "מ5ל  MPDהתרחבות 

מ בזנב"מ5.5בגוף ו 

נראית מלאות באזור המעבר  •
בוצע ניקור  . אך ללא גוש ברור

והחומר נשלח לפתולוגיה

בצוואר הלבלב נראה אזור ההרחבה  •
הידוע

יתכן גוש  )בסמוך נראית אי סדירות •
,  אך מאחר וזהו האזור שנדקר בעבר
שמדובר באזור צלקתי מהדקירות  

(.הקודמות
חוזרFNAבוצע 

EUS – 7.2016

מ"מ7עד MPDבצוואר הרחבה של •
בסמוך נראה אותו אזור של אי סדירות  •

של ממצא זהFNAניקור , היפואקואי

EUS – 11.2016



7.2016
PET CT DOTA NOC

מ אינו קולט"מ7הממצא בקוטר •

באונצינייטקליטה פיזיולוגית מועטה •

–A–402(19-98)כרומוגרנין•

LANTONהחולה לא הפסיקה  



11.2016-מעקב קליני

ללא כאב בטן, המטופלת כעת מציינת כי מרגישה טוב•

עלתה במשקל•

אנזימי לבלב ותפקודי כבד תקינים•

•CA19-9 – (5.2016-תקין)6.44



MRI - 5.4.2017

מ עובר האדרה  "מ7בצוואר הלבלב מודגם מוקד בקוטר •
יחסית בולטת לרקמת הלבלב סביבו בסריקה עורקית לאחר  

נ .הזרקת ח

משמעותי בגודלו לעומת בדיקה קודמתללא שינוי המוקד •

כעבור שנה וחצי

בדומה לבדיקה הקודמת-אטרופיזנב הלבלב •

מ  "מ10עד מהמוקד ועד הזנב של  MPDהרחבה של •
מ בבדיקה הקודמת"מ7לעומת 



EUS – 9.2017

 MPDתקין ל MPDבצוואר הלבלב נראית בבירור נקודת מעבר בין •
מ"מ11עד -הפעם ההתרחבות משמעותית יותר -רחב 

למרות סריקות חוזרות ונשנות לא נראה הנגע שנראה בבדיקות קודמות  •
בסמוך להרחבה



לסיכום

 הרחבתMPDמ"מ11מ ל "מ5שהחמירה כעבור כשנה וחצי מ , פרוגרסיבית

אטרופיה של רקמת הלבלב החל מאזור ההרחבה לכיוון הזנב

 בסמוך לאזור המעבר מMPD אינו חודר ל . מ"מ7תקין למורחב ממצאMPD

הממצא נראה בMRI אינו נראה בחמישה , בפאזה עורקית בלבדEUS ואינו קולט ב
PET CT DOTA NOC

הממצא לא גדל במהלך מעקב של שנה וחצי

FNA-EUS פעמים ללא עדות לממאירות3בוצע

המטופלת אסימפטומטית

כרומוגרניןA–(19-98)– לא הפסיקה טיפול ב אךLANTON

CA19-9 – 9.2017וב5.2016ב ,  (39תקין עד )6.44





?מה האבחנה המבדלת של צינור לבלב מורחב

Edge M.D, Hoteit M, Patel A.P, et al. Clinical significance of main 
pancreatic duct dilation on computed tomography: Single and double 
duct dilation. World J Gastroenterol.2007;13(11):1701-1705



הרחבות  גורם להרחבה של צינור הלבלב במרבית המקרים אך עם –כרונית פנקריאטיטיס•
המטופלת  . וקלציפיקציותממצאים נוספים הם אטרופיה של הלבלב . והצירויות לסירוגין

ללא גורמי סיכון

•Intraductal Papillary Mucinous Neoplasms (MD-IPNMs)–הגדלות שאתות
או דיפוזית של צינור סגמנטריתיכול להופיע כהרחבה . מוציןבתוך הצינוריות ומייצרות 

הלבלב

•Ductal adenocarcinomas– קטנות יש בהדמיה  אדנוקרצינומותמהמקרים של 60%ב
דסמופלסטיתבשל תגובה , ולא נראית מסהMPDבשלבים המוקדמים רק הרחבה של 

(בסטרומההמעודדים שקיעת קולגן ציטוקיניםהגידול מפריש )

Gangi S, Fletcher JG, Nathan MA, et al. Time interval between 
abnormalities seen on CT and the clinical diagnosis of 
pancreatic cancer: retrospective review of CT scans obtained 
before diagnosis. AJR Am J Roentgenol. 2004;182:897–903

האבחנה המבדלת של צינור לבלב מורחב



מה האבחנה המבדלת של הממצא הסולידי

•Ductal adenocarcinomaולכן וסקולרים-הם היפוhypo-intense  בשלב
הלבלבפרנכימתוהורידי לעומת הפנקריאטי

ועוברים האדרה בשלב העורקי לאחר וסקולרים-הם היפרנוירואנדוקריניםגידולים •
הזרקת גדוליניום

ולכן נדיר שגורמים דסמופלסטיתחסרי תגובה , לאדנוקרצינומהבניגוד ,NET... אבל•
להרחבה של צינור הלבלב או לחסימה שלו 

Galvin A, Sutherland T, Little AF. Part 
1: CT characterisation of pancreatic neoplasms: a pictorial 
essay. Insights Imaging. 2011;2(4):379-388

Tummala P, Junaidi O, Agarwal B. Imaging of pancreatic 
cancer: An overview. J Gastrointest Oncol. 2011;2(3):168-74





?לנתח או לא לנתח-לסיכום 

נגדבעד
החולים עם גידולים בגוף וזנב הלבלב יכולים להיות  סימפטומים

אסימפטומטיים עד לשלב מאוחר של המחלה  
במהלך המעקב  אסימפטומטיתקלינית 

 DD :NET ,acinar cellהאדרה בשלב עורקי ולכן ב עוברמ"מ7נגע 
carcinoma

מ קוטר מרבי"מ7ממצא קטן •
פעמים כולל  5שבוצע EUSללא עדות לממאירות ב •

FNAחוזרים
הממצא אינו גדל בטווח של מעל שנה וחצי•

של  הרחבה
MPD

 High riskמדובר ב MD-IPMNבמידה ומדובר ב •
stigmata

הצינור ממשיך להתרחב וגורם לאטרופיה של הלבלב•

מרקרים תקיניםרגישות נמוכה בגידולים קטנים  CA 19-9ל מרקרים

distal pancreatectomyמיקום המאפשר לבצע 

54סיפור משפחתי של אב שנפטר מסרטן לבלב בגיל 

רצון המטופלת



CHANGING YOUR MIND?



: החלטה טיפולית

הרגישה טוב  , המטופלת התאוששה מהר-מהלך בתר ניתוחי קליני טוב•
ימים5ושוחררה לביתה כעבור  

:  מאקרוסקופיתיאור •

מ צמוד לגבול האחד "מ7בצוואר הלבלב נצפה מוקד לבנבן מעט נוקשה בקוטר 
המורחבMPDשל ה 

Laparoscopic Distal Pancreatectomy and Splenectomy



תשובת פתולוגיה

No mucin-producing epithelial neoplasm or other tumors 
arising in the MPD

ברביזיה עם הפתולוג



P-NET

X2

X10



תמונה של הגידול  
לכרומוגרניןחיובי 

SYN CgAX10X10



G1 G2 G3

Ki67 <3% 3-20% >20%

mf/10HPF <2 2-20 >20

ENETS – HISTOLOGIC GRADE
HOT SPOTS

PROGNOSTIC RELEVANCE

במטופלת

Ki67 – 2%

Rindi G, Arnold R, Bosman FT, et al. Nomenclature and classification of neuroendocrine neoplasms of the digestive system. In Bosman FT, Carneiro
F, Hruban RH, Theise ND (eds), WHO classification of tumors of the digestive system, 4th edition. IARC Press: Lyon; 2010, pp. 13-14 

And/or



Falconi M, Eriksson B, Kaltsas G, et al. ENETS Consensus Guidelines Update for the Management of Patients with Functional Pancreatic Neuroendocrine Tumors and Non-
Functional Pancreatic Neuroendocrine Tumors. Neuroendocrinology. 2016;103(2):153-71

אלגוריתם טיפולי



PNETs - unfavorable radiologic signs 

• Large tumor size >2 cm 

• Calcifications on CT scan

• Lymph node involvement

• Distant metastasis 

• MPD dilation??

Sahani DV, Bonaffini PA, Fernández-Del Castillo C, et al. 
Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors: Role of Imaging 
in Diagnosis and Management. Radiology. 2013;266(1):38-61

Falconi M, Eriksson B, Kaltsas G, et al. ENETS Consensus Guidelines 
Update for the Management of Patients with Functional Pancreatic 
Neuroendocrine Tumors and Non-Functional Pancreatic 
Neuroendocrine Tumors. Neuroendocrinology. 2016;103(2):153-71



MPD stenosis secondary to P-NET

NETנדירה הרחבה של צינור הלבלב בגידולי •

המנגנון אינו ידוע•

יתכן שמדובר באפקט מסה•

ומטבוליטיםבנוסף הועלו השערות כי יש אפקט מקומי של סרוטונין •
אחרים הגורמים לתגובה פיברוטית ובכך להיצרות של צינור הלבלב

Shi C, Siegelman SS, Kawamoto S, et al. Pancreatic duct stenosis 
secondary to small endocrine neoplasms: a manifestation of 
serotonin production? Radiology. 2010;257(1):107-14

Kawamoto S, Shi C, Hruban RH, et al. Small serotonin-producing 
neuroendocrine tumor of the pancreas associated with pancreatic 
duct obstruction. AJR Am J Roentgenol. 2011;197(3):482-8



Upstream MPD dilation secondary to P-NET

בדרגה גבוהה יותר P-NETsהייתה יותר שכיחה ב MPDשבדק ומצא כי הרחבה של מחקר *•

לא רק ניבא  P-NETsבזמן האבחנה של MPDנוסף מצא כי נוכחות הרחבה של מחקר **•
גרועה יותר אלא גם היה קשור באופן מובהק לתוצאות פחות טובות  היסטולוגיתפתולוגיה 

בטווח הרחוק

Manfrediושל Takumi et alלעומת זאת במחקרים של • et al  לא נמצא קשר בין הרחבה
tumor gradeל MPDשל 

G2ו G1וכן חלק בדקו רק NET(F vs NF )מבחינת סוג ה–במתולוגיהיש חוסר אחידות •

*Luo Y, Dong Z, Chen J, et al. Pancreatic neuroendocrine tumours: 
correlation between MSCT features and pathological 
classification. Eur Radiol.2014;24(11):2945-52

**Gallotti A, Johnston RP, Bonaffini PA, et al. Incidental neuroendocrine 
tumors of the pancreas: MDCT findings and features of malignancy. AJR 
Am J Roentgenol. 2013 Feb;200(2):355-62

Takumi K, Fukukura Y, Higashi M, et al. Pancreatic neuroendocrine 
tumors: Correlation between the contrast-enhanced computed 
tomography features and the pathological tumor grade. Eur J Radiol. 
2015; 84(8):1436–1443

Manfredi R, Bonatti M, Mantovani W, et al. Non-hyperfunctioning
neuroendocrine tumours of the pancreas: MR imag-ing appearance 
and correlation with their biological behaviour. Eur Radiol
2013;23:3029–39



לסיכום

, ובבדיקות הדמיהMPDעם הרחבה פרוגרסיבית של 65אישה בת •
G1מ "מ4בגודל P-NETפרט ל אתיולוגיהללא והיסטולוגיתמאקרוסקופית

תקין למורחב  MPDהנמצא סמוך לאזור המעבר מ 

הלבלב מאזור ההרחבה ככל הנראה משני לכךשל ואטרופיה כרונית דלקת •

לא שכיח אך מתואר בספרות•

במחקרים  ? יש פרוגנוזה פחות טובהP-NETsב MPDהאם להרחבה של •
שבדקו את משמעות התופעה יתכן ומעידה על מהלך אגרסיבי יותר של הגידול 

אך זו שאלה שיש עדיין לענות עליה  , ופרוגנוזה פחות טובה



תודה על שיתוף הפעולה

גסטרו בית חולים אסף הרופא1.

גסטרו בית חולים איכילוב2.

מקוגןדר , דר קופל-מכון דימות 3.

דר כהן-איזוטופים4.

כירורגים אסף הרופא5.

דר הרברט–פתולוגיה 6.



PanIN – pancreatic intraepithelial neoplasia

X2

X10



PanIN – pancreatic intraepithelial neoplasia

Low-grade PanIN

שכיח•

ולכן המשמעות  לקרצינומהlow-grade PanINשיעור נמוך של התקדמות מ •

הקלינית של נגע בודד נחשבת לזניחה

בדוח הפתולוגיlow-grade PanINניתן לא לציין , 2015לפי ההנחיות שפורסמו ב •

Olca Basturk, Seung-Mo Hong, Laura D. Wood, et al. A REVISED CLASSIFICATION SYSTEM AND RECOMMENDATIONS FROM THE 
BALTIMORE CONSENSUS MEETING FOR NEOPLASTIC PRECURSOR LESIONS IN THE PANCREAS. Am J Surg Pathol. 2015. 39(12 :)

1730–1741



PanIN – pancreatic intraepithelial neoplasia

High-grade PanINs

 surrogateויכולים לשמש כ, בלבלבקרצינומהנגעים אלו לרב נמצאים עם •
marker  במקום אחר בלבלבקרצינומהלנוכחות

קרצינומהלנגעים אלו תיתכן משמעות קלינית בייחוד בחולים שלא ידוע אצלם על •
במקום אחר בלבלב

Olca Basturk, Seung-Mo Hong, Laura D. Wood, et al. A REVISED CLASSIFICATION SYSTEM AND 
RECOMMENDATIONS FROM THE BALTIMORE CONSENSUS MEETING FOR NEOPLASTIC 
PRECURSOR LESIONS IN THE PANCREAS. Am J Surg Pathol. 2015. 39(12 :)1730–1741


