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 ללא אבחנות רקע ידועות, 62בן

 פונה לראשונה למרפאת גסטרו7/17–ב

שולל תלונות  . אי נוחות אפיגסטרית ללא שינויים בהרגלי יציאות, מספר חודשים חולשה
שולל טיולים לאחרונה, כרוניות כלשהן

חסר חומצה פולית וויטמין  , במעבדה אנמיה של חסר ברזלB12

ANTI TTG>250



3/8/2017–בגסטרוסקופיה 



תשובה פתולוגית



H&E and CD8



  החל בדיאטה נטולת גלוטן

23/8אשפוז בפנימית  בשל חולשה וירידה נכרת במשקל ,

הופעה של בצקות ברגליים  

מקפיד על דיאטה ללא גלוטן









???
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 Celiac/celiac crisis

 Refractory celiac

 Enteropathy Associated T cell lymphoma



Refractory Celiac?
 Refractory celiac disease (RCD) is defined by persistent or recurrent

malabsorptive symptoms and villous atrophy despite strict adherence to a
gluten-free diet (GFD) for at least 6–12 months in the absence of other
causes of non-responsive treated celiac disease (CD) and overt
malignancy

 Low hemoglobin and hypoalbuminemia are frequent findings

 Chronic elevated levels of transaminases were detected in one half of
patients in one series.

 Non-specific intestinal abnormalities (e.g., bowel-wall thickening or
“malabsorption pattern”) or mesenteric lymphadenopathy are present in
up to 50% of patients with RCD



Refractory Celiac?



  בוצעה ביופסיה תחת סונר מקשרית לימפה





4.9.2017

ביופסית מח עצם ללא עדות ללימפומה

Core of bone with normocellular (55%) trilineage bone marrow. A 
small aggregate of small lymphoid cell is seen a few of which show 
very mild atypia.

The finding is not diagnostic



?איך מתקדמים

 מטופל במצב ירוד מדי?                   ביופסיה כירורגית

 גלוטןבדיאטה ללא ממשיך

 9-אלבומין , מצב תזונתי ירוד

ANASARCA

 מתחיל הזנה עםTPN

 צלוליטיס ברגל–נוספים באשפוז סיבוכים ,DVT  ב–PICC LINE ,לאצבע כף אמבולי
רגל





??

?מה עושים



 ב טיפול הוחל-IV HYDROCORTISONE 



13.10-

היפואלבומינמיה ,ANASRCA ,39חום , שלשולים

 עלייה בספירה הלבנה עדWBC-120,000  אאוזינופילים25%עם





!שהופיעה תוך כדי טיפול בסטרואידיםאאוזינופיליה



C-KIT ,PDGFR BETA, PDGFR, BCR ABL,JAK2-שליליים

 תקינה–חוזרת אספירציית מח עצם

 טופל אמפירית ב–Albendazole ו–Ivermectin

 תקינה–קולונוסקופיה

29/10  עד לחלק שלישי של התריסריון–גסטרוסקופיה חוזרת.















ונום'ז'לזנוספת עד אנטרוסקופיה–15.11



 בביופסיה-



H&E and CD3



CD8 and proliferation index



ENTEROPATHY ASSOCIATED T CELL LYMPHOMA 
– TYPE  I 

לימפומה המופיעה כסיבוך במחלת צליאק או כהתייצגות ראשונית

 60-70גברים סביב גיל

 יתכן קיבה ומעי גס. ונום'ז'זובייחוד , מעי דק–פיזור אופייני

 מזנטריאליותתתכן מעורבות קשריות לימפה.

כיבים, סטריקטורות, גושים, הגידול מתאפיין בנודולות .

 עם כיבים שפירים או איזוריםבסמוך לגידול יתכנוSCALLOPING

 אבחנה בניתוח חירום80%–ב

 טיפול–CHOP



 כאבים מותניים , התיצג עם שיעול, 68בן ,WBC-48,000 EOS-85%

 אאוזינופילים תקינים–משטח , 26–אלבומין

בירור מלא לא העלה דבר

 רושם ראשוני שהממצא אינו ספציפי לצליאק, השטחת סיסים–בביופסיה ממעי דק ,
עם מעורבות מעי דקIHES–התרשמו מ 

נותח  , עם הופעה של בטן חריפהבפרדניזוןטופל , לאחר מספר חודשים קפיצה באאוזינופילים
.  EATLעם ממצא של 





לסיכום
 בשלב של שהתייצגהמטופל עם מחלת צליאקEATL–TYPE I

 מספר גסטרוסקופיות ללא עדות ללימפומה/ מצב כללי ירוד –קושי להגיע לאבחנה

נאופלסטי נדיר ב -אאוזינופיליה ממצא פרה–EATL.

עד עתה שני תיאורי מקרה בלבד בספרות  .

 טופל ב–CHOP ,שיפור במצבו והשתחרר לביתו!!




