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1חולה 

:  ברקע67בן •

•2001-RCC עבר , של הערמוניתוקרצינומהLT nephrectomy וProstatectomy

Sutentהוחל טופל ב, בריאות ובזנב הלבלב RCCגרורות של -2008•

אך הנגע בזנב הלבלב נשאר  , ללא ממצא בריאות CTב-2010•

distal pancreatectomyועבר  הופסקsutentטיפול ב and splenectomy

•2012-CTחודש טיפול ב, בטן ואגן  הישנות של המחלה עם נגע חדש בריאה, חזהSutent

1Dל Radiosurgeryעבר . 1Dמוקד ליטי קטן ב -2014•

•- Axitinibהוחל טיפול ב 2014

.  וריאה, ,7Rt. Adrenalמחלה יציבה  עם נגעים בצלע -2015עד •

Coumadinהוחל טיפול ב PEבשל -2015•



גסטרוסקופיהעוברברזלמחוסראנמיהבגלל2015ב•

.מ''מ15בגודלובקרדיהמ''מ10בקוטרבפונדוס–פוליפואידיםנגעים2•

1חולה 



68בת 

  metastatic RCCידוע כסבולת מ2015מ •

Lt. adrenalectomyעם Lt. Radical nephrectomy-10.2015ב •

הקפאה וקיבוע עם פלאטה וטיפול ,curettageעברה .TibiaLtבגלל גרורה ב •

קרינתי

Rt. Adrenalectomy-11.2015ב • & appendectomy.

Pazopanib(Tyrosine multikinaseהוחל טיפול ב 2016ב • inhibitor )

. DVTבשל אירוע של CLEXANמטופלת ב 2016מ •

2חולה 



.  HBבשל מלנה וירידת 11.2017אושפזה  ב 

בגסטרוסקופיה  

2חולה 



:פתולוגיה 

.

,בשכבות בעומק רירית הקיבה קבוצות תאים עם ציטופלסמה עשירה בהירה

.נמוכהמיטוטיתללא נמק עם פעילות , קלהאטיפיהגרעין מרכזי עם 



:צביעות אימונוהיסטוכימיות –פתולוגיה 

EMA (epithelial membrane antigen) Vimentin

CD10

PAX8(+), CD10(+), vimentin (+), 

CK7(-),CK20(-), chromograninA(-),

Synaptophysin-(),Ki6718%,

H.pylori(-)



Facts:

• Gastric metastasis is a rare finding. 

• Its reported primary tumor types are:

breast cancer (27%)

lung cancer (23%)

RCC (7.6%)

malignant melanoma (7%)

Namikawa T, Hanazaki K (2014) Clinicopathological features and treatment outcomes of metastatic tumors in 
the stomach. Surg Today 44(8):1392–1399

Weigt J, Malfertheiner P (2015) Metastatic disease in the stomach. Gastrointest Tumors 2(2):61–64



Facts:

• RCC is known for its metastatic potential with up to 1/3 of 
patients presenting with metastasis

• Gastric metastasis from RCC occurs in 0.2-0.7%

• Gastric metastasis in patients with RCC appears to be a 
late event in the course of the disease. 

• Most patients show concomitant tumor spread to other 
organs, and the  outcome is generally poor with a five-
year survival rate of 5–30%.

K Sakura and all. Gastric metastasis from renal cell carcinoma with gastrointestinal bleeding: a case report and review of the 

literature. Int Surg 2014;99:86-90

Pollheimer MJ, Hinterleitner TA, Pollheimer VS, Schlemmer A, Langner C. Renal cell carcinoma metastatic to the stomach: 

single-centre experience and literature review. BJU International 2008;102:315–9.

S. C. Campbell and C. N. Andrew, “Renal tumours,” in Campbell-Walsh Urology, pp. 1582–1605, Sounders Elsevier Pub, 9th 

edition, 2007.



• Most RCC gastric metastases are located in the gastric 
body and fundus. Single tumors predominate over 
multiple tumors.

• Gastrointestinal bleeding and anemia are the most 
common presentations.

• Endoscopically metastases usually appear like a 
submucosal or polypoid lesion with or without ulceration 

K Sakura and all. Gastric metastasis from renal cell carcinoma with gastrointestinal bleeding: a case report and review of the 
literature. Int Surg 2014;99:86-90

M. J. Pollheimer, T. A. Hinterleitner, V. S. Pollheimer, A.Schlemmer, andC. Langner, “Renal cell carcinomametastatic to the 
stomach: Single-centre experience and literature review,” BJU International, vol. 102, no. 3, pp. 315–319, 2008.

H. Rita, A. Isabel, C. Iolanda et al., “Treatment of gastric metastases from renal cell carcinoma with endoscopic therapy,” 
Clinical Journal of Gastroenterology, vol. 7, no. 2, pp. 148–154, 2014.



גרורתי לקיבה שמטופלים בנוגדי  RCCחולים עם 2
.  PEו  DVTקרישה בגלל 

כעת דימום ממערכת עיכול עליונה 

?  כריתה •

?מעקב •

? טיפול כמוטראפי •

:לסיכום



K Sakura and all. Gastric metastasis from renal cell carcinoma with gastrointestinal bleeding: a 

case report and review of the literature. Int Surg 2014

Review of the English literature in the PubMed database 

identified 22 patients.

Treatment consisted of:

• surgical resection in 9 cases (39.1%); 

• endoscopic polypectomy in 8 cases (34.8%);

• chemotherapy, including interferon, tamoxifen, or 

mTOR inhibitors, in 5 cases (21.7%); 

• arterial embolization in 1 case (4.3%); 

• palliative therapy in 1 case (4.3%)



Jie Xua, Sahibzada Latif b, Shi Weia

Metastatic renal cell carcinoma presenting as gastric polyps: A case report and review of the 

literature. International Journal of Surgery Case Reports 3 (2012)

• The optimal treatment for gastric metastases from RCC 

remains controversial. 

• In the absence of diffuse disease, aggressive therapy 

including surgical resection is appropriate for isolated 

gastric metastasis. 

• In patients with gastrointestinal bleeding, surgical 

excision of gastric metastasis may be essential to prevent 

rebleeding.



1חולה –מעקב 

,  לולאה חמהעם נגעים בפונדוס לאחר הרמה עם אדרנלין מהול נכרתו 04.2015ב •
.  קליפסיםי "אזור הכריתה נסגר ע
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1חולה –מעקב 

.נגעים במקומות של הנגעים המקוריים3נצפו 



Nivolumab/Ipilimumabהוחל טיפול ב

04/2017

1חולה –מעקב 

nivolumab (anti-PD-1) with ipilimumab (anti-

CTLA-4) results in enhanced T-cell function 



05/2017

05/2017

08/2017

הקיבה נבדקה בשלמותה כולל תרגיל היפוך ונמצאה  

.ארוזיביאו פוליפואידיתקינה ללא כל ממצא 

1חולה –מעקב 



Follow up
case 2

נכרת עם לולאה חמה לאחר, מ "מ15קוטרו , אדום בהיקף לבן במרכז, הנגע 

.  סלייןהזרקת 

קליפס על בסיס  , סלייןנכרת לאחר הזרקת -בעל מראה דומה -מ "מ8בגוף הקיבה נגע נוסף 

.הכריתה

11/2017

ללא עדות  , באנאטיקואגולציהחודש טיפול 

.  יציבHBלדימום ו  



•RCC מצב נדיר שיכול לגרום לקיבה הינו עם גרורות

.לדימום מדרכי עיכול עליונות

לפחות בשלבים , אופיינייםסובמוקזלייםמדובר בנגעים •

.  לבן ושוליים אדומיים\עם מרכז בהיר, הראשונים

ניתן  , GIבמקרה ומדובר במחלה מפושטת או בדימום •

וסגירת מקום אנדוסקופיתלטפל בגרורות על ידי כריתה 

.  הכריתה עם קליפס

:לסיכום


