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ם"ש הרמב"הקריה הרפואית לבריאות האדם ע



9.4ביקור מיון ראשון 

. תרופותלא נוטל , ללא מחלות רקע, שנים10כבר מעשן, 27בן •

שלשולים דמייםבהמשך הקאות עם תחילה , בטן דיפוזיכאב שבועיים •

:בירור עד כה•

מוגבר CRPאלף ו21ניכרת עד לויקוציטוזיס•

•CT עיבוי בלולאות מעי דק בבטן שמאליתעם חומר ניגוד בטן  .

.טופל אנטיביוטית עם שיפור בשלשולים. תרביות צואה שליליות-אושפז •



9.4ביקור מיון ראשון 

.  ללא תלונות נוספות, ימין עליונהכאב בבטן יממה -כעת •

ימנית  בבטן רגישות -בטן. ללא חום, יציב המודינמית ונשימתית-בבדיקתו •

.סינוספילונידלללא ממצאים למעט –רקטאליתבדיקה . עליונה

לקטאט, נורמוציטי, 14.9המוגלובין , נויטרופיליה, 12.3לויקוציטוזיס-מעבדה •

(0.5גבול )CRP0.93, קצרה תקינהכימיה , 0.9

...עזב על דעת עצמו•



10.4ביקור מיון שני 

CRP8.6, תקינהכימיה , יציב14.5K ,Hbלויקוציטוזיס-מעבדה•

.לסרעפותאוויר מתחת ללא , תקין במעיאוויר פיזור -צילום בטן וחזה •

•USהמרה מעט תפוח עם דופן בצקתית ומעובה ובלתי סדירהכיס -בטן  ,

.אבניםלא זוהו 

כולציסטיטיסאקלקולוסמול ריאקטיביכיס -מבדלת באבחנה •



עוד אנמנזה–אשפוז ראשון 
הנוכחי ירד  באירוע . ג"ק12כ "סה–לרדת במשקל התחיל 18מגיל מספר כי •

.ג"ק6עוד 

.ללא דם, יציאות רכות ליום3-4יש שנים3-4•

.פריאנאליותללא תלונות , עצם הזנבמאיזורכאבים והפרשות מתאר •

.אחריםEIMללא , שנים3כתפיים מזה כ /גב תחתון ושכמותכאבי •

.GIממאירותסיפור משפחתי של מחלת מעי דלקתית או ללא •



אשפוז ראשון

כולציסטיטיסקלקולוס-אבאבחנה של טיפול אנטיביוטי הוחל •

שיפור במצבו הקליני–על הטיפול האנטיביוטי •

לכאביםוטראמדולPPIטיפול ב –במקביל •

CRP8, כימיה מלאה תקינה, של הלויקוציטיםהתנרמלות–במעבדה •

•US תגובתישל כיס תמונה -שינוי ללא -12.4בטן חוזר

נוסףCRPללא , עד אז מעבדה תקינה–17.4ב שוחרר •



הראשוןCTבדיקת ה 

(:לצערי אין את התמונה)בוצע פענוח בישיבת הרנטגן שלנו 

עם עיבוי האיליאוםדיפוזי המערב את חלק גדול של אנטריטיס

ללא עדות לסיבוכים, דופן ובצקת עם טשטוש של השומן



25.4–אשפוז שני 

דיפוזיים ומקרינים לגב ולחזה–הימשכות כאבי בטן ללא שיפור •

CRP0.47, ספירה וכימיה תקינים–מעבדה בקבלתו •

לכאביםאופיאטיםשם נהיה תלויי –אושפז לפנימית •

לצליאק שליליתסרולוגיה , וליפאזעמילאזכולל , תקינהכימיה -מעבדה •

שלילייםופרזיטים CDT, תרבית, 32קלפרוטקטין-צואה •



CT27.4–אנטרוגרפיה

קלה של דרכי  הרחבה . ריאקטיבי, מעט מעובהדופנו , כיס המרה אינו תפוח•

.המרה התוך כבדיות ללא הרחבת דרכי המרה החוץ כבדיות

יכולים  ,טריזבפריפריה של הטחול בעלי צורת היפודנסייםאזורים •

.להתאים לאוטמים

.עיבוי דופןללא -מעי דק ומעי גס •

פ.מ.בשאר האיברים , ללימפאדנופתיהעדות אין •



הראשוןCTבדיקת ה 





30.4–אנדוסקופיות 
–( אין תמונות לצערי)גסטרוסקופיה •

.ואפטותכיבים עם , וגוףבאנטרוםדיפוזי גסטריטיס•

שני על , ללא סימני דמם, מ"ס1.5כ בגודל הפילורוסאחד ליד -גדולים כיבים שני •

. סדירים, נראים שטוחים, מ"ס1כ בגודל אנגולוס

–קולונוסקופיה •

לבין  בין , רוחביבמעי גם אפטות, בודדותאפטותהודגם מסביבו -ימיןבקולון כיב •

. רירית תקינה

פעילללא דמם הסופי אודם ושטפי דם באילאום•



אנדוסקופיות



אנדוסקופיות



אנדוסקופיות



1.5–ייעוץ חוזר 

.  בצורת חגורה שקשורים לאוכל ולכן נמנע מאוכלאפיגסטרייםבטן כאבי •

.  ממשיך לרדת במשקל

צורך  .בוקרקשיוןגב תחתון המופיעים בהליכה קצרה ללא כאבי •

.  באופן קבועאופיאטים

.מוגבריםללא סימני דלקת , מעבדה תקינהאובייקטיבית מבחינה •

לא ממצאים נוספים, ללא סימני גירוי, בטן רכה ולא רגישה, רזה-בבדיקתו•



סיכום ביניים
 אופיאטיםתלוי , מוחמר באוכל, פרוגרביסי, חזה/מקרין לגב–כאב בטן

ירידה במשקל כרונית ופרוגרסיבית

כאבי גב המוחמרים בהליכה

 שחלףאנטריטיסומעבדתית של הדמייתיתתמונה

אוטמים בטחול

כולציסטיטיסקלקולוס-א

כיבים בקיבה וקולון באנדוסקופיה



?מה דעתכם 



מחשבות שלנו בנקודת הזמן

וסקוליטיס/מחלה וסקולרית

ט'בכצ

 בשימושNSAIDS וסמים

ZES

קרוהן



בירור נוסף

•ANCA ,ASCA ,ANAשליליים

•HIV ,HCV ,HBVשליליים

•HLA-B27 ,HLA-B51שליליים

•ANTI dsDNAשלילי ,ANTI RO ,ANTI LAשליליים

1.5שוב עד מתחיל לעלות CRP, וכימיה תקיניםספירה -7.5.17•



...ובינתיים בהיסטולוגיה
• Mild chronic antral gastritis with regenerative changes of  the foveolar 

epithelium. H. Pylori not found.

• Mild chronic corpus gastritis. H. Pylori not found.

• Normal duodenal mucosa.

• Normal small intestine (ileum) mucosa. No IBD seen.

• Normal colonic mucosa. No IBD seen (multiple biopsies).

• Early hyperplastic polyp. No evidence of  dysplasia in all biopsies.



9.5–אקו לב 
• Left ventricular systolic function: normal

• Right ventricular systolic function: normal

No evidence of:

• Valvular heart disease

• Thrombus: Left atrium and Left atrial appendage

• Interatrial shunting (color Doppler)

• Interatrial contrast shunting

• Aortic atherosclerosis: complex plaques





תקיןהומוציסטאין-9.5.17•

•9.5.17-ANTI CARDIOLIPIN IGG+IGMשלילי



CT 12.5–בטן עם חומר ניגוד

SMAהשל עורק הצליאק ושל פרוקסימליתהיצרות •

הסרעפתקרורתשל עיבוי •

 MEDIAN ARCUATE LIGAMENTמבדלתבאבחנה •

SYNDROME  וסקוליטיסהדם על רקע בכלי לבין היצרות

צר במוצאו ולאחר מכן נראה מקטע קטן שלא נצבע  לומןעם  IMAעורק•

?( וסקוליטיס)שינויים בדופן העורק על רקע מחלה סיסטמית ? קריש דם-



Median arcuate ligament syndrome

• Pathophysiology - compression from a fibrotic celiac 

ganglion/median arcuate ligament of  the diaphragm.

• Clinically - postprandial epigastric pain, diarrhea, weight loss and 

abdominal bruit that intensifies with deep expiration.

• Imaging –smooth, asymmetrical narrowing of  the superior 

aspect of  the celiac trunk and displaces it toward the SMA

• Treatment – surgical division of  ligament or arterial bypass



תמונה•



לסיכום
ללא דלקת משמעותיתכיבים בקיבה , חולף בהדמיהאנטריטיס

ללא אבניםכולציסטיטיס

במשקלכרוניתירידה

תחתוןכאבי גב /ארתרלגיה

 לסירוגיןמדדי דלקת מוחשים

צליאקבמוצא של חסימה ,SMA ,IMA +אוטמים בטחול

LAC הטרוזיגוט ל , חלש פעם אחתחיוביFVL וMTHFR



מחלות וסקולריות של מעי

• Acute mesenteric ischemia

• Chronic mesenteric ischemia

• Mesenteric venous thrombosis

• Median arcuate ligament syndrome

• Vasculitis



Mesenteric ischemia

• Uncommon due to abundant collaterals

• Bowel can tolerate 75% reduction of  blood flow due to 

underuse of  mesenteric capillaries up to 12 hours

• After several hours, vasoconstriction develop that might 

be irreversible 



Acute Mesenteric Ischemia
Risk factors - Age > 50, Cardiac co-morbidity, Vasoactive medication, 
Underlying thrombophilia

Presentation: 

• Sudden abdominal pain/Unexplained abdominal distention

• GI bleeding

• Mental confusion (older adults)

• WBC > 15,000, ↑ Lactate & Amylase, D-dimer (sensitive, not specific)



Chronic Mesenteric Ischemia

Etiology - 95% d/t atherosclerosis, Rare causes – collagen vascular disease and vasculitis

Distribution - 91% have occlusion in 2 abdominal vessels, 55% 3 vessels

Presentation:

• Postprandial abdominal pain (up to 30 min after a meal and increases)

• Weight loss

Atypical presentation:

• Antral ulceration not associated with HP and does not heal on PPI therapy

• Gastroparesis

• Acalculous cholecystitis



Vasculitis
• Behçet’s disease

• Burger’s disease

• Cogan’s syndrome

• Eosinophilic Granulomatosis 
with Eosinophilia (Wegener)

• Fibromuscular Dysplasia

• Henoch-Schönlein Purpura

• Kawasaki’s disease

• Polyarteritis Nodosa

• Rheumatoid Vasculitis

• Systemic Lupus Erythematosus

• Takayasu’s disease

• Köhlmeier-Degos disease

• Hypersensitivity Vasculitis





14.5–העברה לכלי דם 

ופרדניזוןבקלקסןהוחל טיפול 



21.5–אנגיוגרפיה

מ"מSMA 6קוטר ה, העורקקשה במוצא היצרות -לטרלי במבט 

סטנטהוחדר ולאחר מכן SMAשל עם בלון דילטציה-פרהבוצעה 

שאריתיתעם היצרות , וענפיו פתוחים SMAביקורת עורקבהזרקת 

במוצאקלה 







...לאחר מכן

מאופיאטיםנגמל לחלוטין –יום לאחר החדרת הסטנט •

שיפור משמעותי בתלונותיו, הצליח לאכול ללא כאבים•

לשלול מחלה בדופן כלי הדםPET-CTהומלץ על •

נקסיום, ג"מ40פרדניזון, קלקסן, פלאויקס–טיפול בשחרור •



לאחר חצי שנה–ביקורת 

. לסירוגיןאוקסיקודנוטל -לפעמים מרגיש כאבי בטן וחזה , מרגיש טוב•

.דק הליכה30כאבים ברגליים לאחר כ יש •

.ללא הקאות, יש בחילות לפעמים. מיימיותלא , רכות, יציאות ליום2-3יש •

.באופן משמעותי במשקלעלה •

.קבועקומדיןנוטל .סטרואידים לפני חודש וחציסיים •

•PET CT קליטותללא ,USD תקיןשל עורקי רגליים



גרף משקל



Diagnosis

Acute SMA thrombosis 

superimposed on chronic mesenteric 

ischemia due to thrombophilia 

(m/p APLA syndrome)


