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1-מקרה 

מנסה מזה שנה לבצע דיאטה להעלאת משקל ומסת שריר  . בריא בדרך כלל, 18בן •
. ללא הצלחה בשל שובע מוקדם–

ללא . נמשכות בכל פעם מספר שעות, מחמירות עם האוכל.בחילות מזה שבוע •
. ללא צרבות.  דיספגיהאו אודינופגיה

.רטינובלסטומה–אח . IBSאב עם : היסטוריה משפחתית•

.  פ"במ–בדיקה גופנית •

.ספירה מלאה תקינה, בנורמהתריס.ותכבד.ת, אלקטרוליטים בנורמה–מעבדה •

גסטרוסקופיהמופנה לבדיקת 



,  רירית בחלקה מופרדת, פלאקים לבנים לאורך הוושט בעיקר בחלקו העליון"
"וחיוורת

1-מקרה 



1-מקרה 

?   מהי האבחנה המבדלת בשלב זה 



Esophagitis Dissecans Superficialis (EDS)
.במאה שעברה50-פורסם בשנות ה•

.  ממושך עד ליציאת הריריתינג'רצתואר באישה עם •

Beck RN. Oesophagitis dissecans superficialis. Br Med J. 1954;1: 501–502

1-מקרה 



:  פתוגנזה ואטיולוגיה
טראומה  בביופסה, מחלות עור,( נוגדות דלקת, ביספוספנאטים) קשר לתרופות 

.  עישון כבד ודיכוי חיסוני

.  סיעודיים, ברוב המקרים חולים קשישים

.אין הסבר פתוגנזי הולם

.ללא אנטיגן ברור

עבודות בעבר ניסו לאפיין ולהבין את מקור את הפרדות האפיתל באמצעות 
,  לא נראתה שקיעת נוגדנים.  אימונוהיסטוכימיה ומיקרוסקופ אלקטרונים,אימונופלרוסנציה

(.  צמתים בין תאי אפיתל) הודגמו פחות דזמוזומים 

Carmack, Susanne W., et al. "Esophagitis dissecans superficialis (“sloughing esophagitis”): a clinicopathologic study of 12 cases." The American journal of surgical pathology 33.12 (2009): 
1789-1794

1-מקרה 



. מחקר רטרוספקטיבי•

.בית חולים ליוצאי צבא בטקסס•

מהמערכת לפי שימוש במילות 1996-1999חות פתולוגיה  הוצאו בשנים "דו•
. י שני סוקרים"הערכה מחודשת ע. מפתח מתאימות 

. מקרים21•

גסטרואנטרולוגיםח והתמונות האנדוסקופיות עברו רביזיה על ידי שני "הדו•
.  EDS–להתאמה אנדוסקופית ל 

. המידע הדמוגרפי והרפואי לכל מטופל נשלף מהמערכת•

מקרים עם 9, בפתולוגיה והתאמה אנדוסקופיתEDSמקרים היו עם 12•
.פתולוגיה מתאימה אך ללא התאמה אנדוסקופית

Carmack, Susanne W., et al. "Esophagitis dissecans superficialis (“sloughing esophagitis”): a clinicopathologic study of 12 cases." The 
American journal of surgical pathology 33.12 (2009): 1789-1794

1-מקרה 



:  קליניקה ומהלך מחלה

. 51-84טווח גילאים •

.כאבים ברום הבטן וצרבת, קושי בבליעה, ירידה במשקל•

.קשה אזופגיטיסחולים היו עם 40%•

.ללא מחלות אוטואימוניות , ללא צליאק.  אכלזיהחולה בודד היה עם •

שותים אלכוהול 40%. על בסיס כרוניNSAIDSהשתמשו בתרופות מסוג 75%•
.על בסיס קבוע

.  לכל החולים הייתה רזולוציה מלאה באנדוסקופיה חוזרת•

Carmack, Susanne W., et al. "Esophagitis dissecans superficialis (“sloughing esophagitis”): a clinicopathologic study of 12 cases." The 
American journal of surgical pathology 33.12 (2009): 1789-1794

1-מקרה 



..בחזרה לחולה

.   טופל לקנדידה כמקובל•

.גסטרואינטסטינליותללא כל תלונות , חש טוב יותר•

.  עולה במשקל לשביעות רצונו•

.  עובר טיפול נטורופתי בשינוי תזונתי •

.  תקין–עבר בירור אימונולוגי מקיף •

.  מיועד לבדיקת גסטרוסקופיה חוזרת 

1-מקרה 



:סיכום ומסקנות

? EDS–או גרמה ל , הפטרת  בוושט הינה ממצא מקרי•

•EDS ממה שחשבנו שכיח יותר  .

•EDSיש לחפשו. מצב אחר\כסימן של מחלהמתייצג .

ומרשימה אך יש  סוערת התייצגותיהיו עם EDS–מטופלים הלוקים ב •
. המהלך שפיר וחולף עצמונית ללא טיפוללזכור כי 

1-מקרה 



בת  .  ברקע פיברומיאלגיה, 64•

תלונות מזה חצי שנה לגבי כאבי בטן תחתונה ועליונה ללא קושי בבליעה או  . •
.  דם סמוי חיובי. כאבים בבליעה

פנתה לבירור גסטרואנטרולוג בבית חולים אחר •.

בדיקה גופנית במ .פ"•

מעבדה ללא ממצא ראוי לציון •  .

עברה  .  ללא ממצא אחר. דיברטיקולוזיסשהדגימה קולנוסקופיה•

עוברת גסטרוסקופיה ראשונה

2–מקרה 



2–מקרה 



:פתולוגיה ראשונית

2–מקרה 



2–מקרה 



2–מקרה 

EUS



:סיכום ביניים 
.  עם דיברטיקולוזיס' קולונו. דם סמוי חיובי. מטופלת עם כאבי בטן עליונה

תהליך סב . לקרדיהמ "ס31מ מקו שיניים עד ל "ס24תהליך המתחיל אנדוסקופיה•
.  ענקיתכליפומהחשוד , מוקוזלי

.עם רירית דלקתיתביופסיה•
•CT–לאחר התלבטות  ברביזיה  שבוצעה במוסדנו , תהליך חשוד כליפומה ענקית

ללא הגדלת . ללא חדירה לרקמות נוספות. נראה בסיס וגבעול ומסביבו טבעת אוויר
.  בלוטות

•EUS-ללא בלוטות. ללא חדירה לשכבות  נוספות בוושט   .

?  מה אתם הייתם עושים 

2–מקרה 



: כללי

.גדולות נדירות יותר( . ספרות דלה) מכלל גידולי הוושט 0.03%מהוות ליפומות•

.מתבססות לרוב בשליש העליון של הוושט•

.  של הוושטסטרומלימוגדרות כגידול •

:קליניקה

GIדמם , אודינופגיה, מ מתוארת קליניקה של דיספגיה"ס4מעל . לרוב אסימפטומטיות•
.מהלך שפיר. ואף תחושת חנק

. נהוג לבצע כריתה כאשר היא סימפטומטית ואופי המסה איננו ברור

:אבחנה

•Pillow Signמראה צהבהב של מסה הומוגנית, בבדיקת אנדוסקופיה  .

.עם הזרמת אוויר בחלל הוושט להפרדת המסה מדופן הוושטCTניתן להשתמש ב •

•EUS – מוקוזליתהמתרוממים מהשכבה הסב הומוגנים, היפראקויםנגעים .

(ספרות)2-מקרה

Taira N, Kawasaki H, Koja A, et al. Giant pedunclated lipoma of the esophagus: A case report. Int J Surg Case Rep. 2016;30:55-57.

Jo, Dong Ho, et al. "Endoscopic Resection of a Giant Esophageal Lipoma Causing Sudden Choking." The Korean Journal of Gastroenterology 68.4 (2016): 210-213.



.  מ"ס4< גדולות ליפומותנהוג לכרות בגישה כירורגית •

גודל  , סיכון לפרפורציה, זאת בשל וסקולריות בגבעול. מוגבלות בגישה אנדוסקופית•
.המסה

.  תיאורי מקרים בלבד של גישה אנדוסקופית•

.  הליפומהעל  בסיס גבעול  Endoloopבצוע של כריתה בעזרת -בגישה אנדוסקופית •

.אפשרית לבצוע, גישה בטוחה•

(ספרות)2-מקרה

Taira N, Kawasaki H, Koja A, et al. Giant pedunclated lipoma of the esophagus: A case report. Int J Surg Case Rep. 2016;30:55-57.

Jo, Dong Ho, et al. "Endoscopic Resection of a Giant Esophageal Lipoma Causing Sudden Choking." The Korean Journal of Gastroenterology 68.4 (2016): 210-213.



..בחזרה למטופלת
.בוצעה הערכה חוזרת למצבה של המטופלת ביחידה לאנדוסקופיה מתקדמת במוסדנו

ולאחר מכן כריתה  Endo loopבעזרת חביקה עם .  הוחלט על כריתה אנדוסקופית 
.  Hot Snareשל 

במעקב לאחר מכן אסימפטומטית. שוחררה לאחר יממה, הפעולה עברה בהצלחה

.  ליפומה–בביופסיה 

2–מקרה 



:  סיכום ומסקנות  

.  ענקית הינה גידול שפיר ונדיר מאודוושטיתליפומה•

.קליניקה מגוונת מכאבי בטן עמומים ועד תחושת  חנק•

. EUS-וCT, באנדוסקופיהאופייניםממצאים •

. דרושה הכנה והערכה קפדנית טרם החלטה  לגבי כריתה וגישה•

.  אך ניתן לבצע כריתה אנדוסקופית, מקובל לבצע כריתה כירורגית•

.פעולה בטוחה ויעילה- Endo loopכריתה אנדוסקופית עם שימוש ב •

!    תודה על ההקשבה 

2–מקרה 


