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ם"מרפאת תזונה מורכבת רמב-6/2015

פנה בשל שלשולים וירידה ניכרת במשקל, נגר במקצועו, 4+נ, 58בן •

:מחלה נוכחית

.קג20ירידה של ושלשול 2014מתחילת 

ויורד במשקלאוכל הרבה , מוגברתיאבון . לבנבןבהיר צבע , פעמים ביממה6עד -שלשול

לבירוראחר ח "ביאשפוז –2/2015

. ללא ממצא פתולוגי אשר מסביר את הסימפטומים–בטן ואנדוסקופיות CT, בדיקות צואה, מעבדה: בירור

.  METRONIDAZOLEהומלץ . חיידקיםסבילות ללקטוז ושגשוג יתר של אי : שחרור

במשקלהשלשולים אך המשך ירידה במספר מסוים שיפור 

:עבר

2009- Subtotal gastrectomy with Roux En Y gastroenterostomy + cholecystectomy for gastric adenoca.

ללא ממאירות-מעקב

אלכוהול באירועים חברתיים בלבד, ק"ש35-מעשן כ: הרגלים



ם"מרפאת תזונה מורכבת ברמב–6/2015

,  לרדת במשקלממשיך . מוגברתיאבון •
קג47-משקל

לאשפוזהופנה •

התמונה מוצגת באישורו  של המטופל
)טלפוני בשבוע שעבראשרור(



בדיקת מעבדה ערך יחידות טווח תקין

Hemoglobin 10 g/dL 12 - 16

MCV 103 fL 80 - 100

WBC 13,000 10^3/L 3.5–11

Glucose 66 mg/dL 70 - 99

Total protein 4.6 g/dL 6 – 8.3

Albumin 2.1 g/dL 3.5 - 5

INR 1.33

PT 14.1 sec 10 - 12

מעבדה בקבלתו

תקינים-בילירובין ואנזימי כבד, תפקודי כליות, אלקטרוליטים



מחשבות 

והצעות 

?לברור



סיבות לשלשול ותת תזונה

• Mucosal injury (eg celiac disease, IBD)

• Small intestine bacterial overgrowth (SIBO)

• Exocrine pancreatic insufficiency



Diarrhea +/- malnutrition post RYGB

• Short bowel syndrome   

• Early dumping syndrome    

• SIBO  

• Malabsorption of carbohydrates

• Protein-losing enteropathy

• Vagotomy

• Bile acid malabsorption

• Exocrine pancreatic insufficiency

Yves M Borbély, World J Gastroenterol 2017 



מעבדה

מעבדהבדיקת ערך יחידות טווח תקין

Vitamin A 23.8 μg/dl 30 - 80

25(OH)D 10.5 ng/ml >30

Vitamin E 0.45 mg/dL 0.5 - 1

:בדיקות תקינות

Blood- TSH, Vit B1, Vit B12, Folic Acid, IgA anti TTG, Anti- endomysial

Urine- collection for protein, 5-HIAA/Creatinine

Stool- Culture, C.Difficile toxin, parasites



(1)בדיקות 

גסטרוסקופיה

תוכן רב מאד בקיבה רובו ככולו נוזלי בצבע . לולאות מעי דק2שארית קיבה עם יציאה של 
.  ופריאביליתפריכה אנסטומוזה. צהבהב עכור

לא נצפה ממצא חוסם-סמ50-שתי הלולאות נסרקו כ



( 2)בדיקות 

קולונוסקופיה

IBDנלקחו ביופסיות מאילאום סופי בשאלה של , לא נצפה ממצא גס, הכנה גרועה מאד•

MICROSCOPIC COLITISומקולון בשאלה של 

טומוגרפיה בפרוטוקול לבלב

.אין עדות לגושים. סמיכותו אחידה ותקינה, אטרופילבלב •

כבד שומני-היפודנסי, מ"ס20-משרעתו כ, מוגדלכבד •

מעי גס/ אילאוםרירית תקינה של , קלהגסטריטיס: פתולוגיה



אבחנות

•Severe protein calorie malnutrition

•Susp Pancreatic insufficiency

בדיקות שנלקחו וטרם התקבלה תשובה

fecal elastaseרמות 

בדםChromogranin Aרמת 

קג2עם עליה של TPNבאשפוז טופל ב-
קג49.8-ל47.6-במשקל מ

הפחתה ניכרת במספר שלשולים-

- Severe malnutrition
- Diarrhea
- Fat soluble vitamins deficiency
- Atrophic pancreas on CT

:המלצות בשחרור
-TAB CREON 50000U x3/DAY לפני כל ארוחה

Dוויטמין -
-OSMOLITE
אמבולטורי' המשך מעקב מרפאת גסטרו-



מעקב מרפאתי במשך חצי שנה

ירידה ניכרת בתדירות היציאותCREONתחת טיפול ב•

ללא שיפור מבחינת משקל•

וסקרוטוםהופעת בצקת קשה בשתי הרגליים •

הופנה לאשפוז

מעבדהבדיקת ערך יחידות טווח תקין

Fecal elastase 70 µg elastase/g stool >200

Chromogranin A 74 U/l 0 - 35



2015דצמבר -אשפוז 

תת תזונה קשה, בקבלה יציב

,  צ"דו3+גומתית בצקת -גפיים, בכמות בינוניתמיימת , תפוחהבטן מעט -גופנית בדיקה 

ובסקרוטוםבצקת בעצה 

(תקין–אסוף שתן לחלבון -אשפוז קודם)1.1-אלבומין



ברור אנמיה-מעבדה

תקינה–ביופסיית לשד עצם •

• B12, Folic acid, TSH, Liver enzymes, Bilirubin, LDH
• Low Reticulocyte index

תקין-ברזל פרופיל •

בדיקתערךיחידותטווח תקיןערך קודם
מעבדה

1012 - 16g/dL6.7Hemoglobin

10278 - 95Fl108.9MCV

32 - 36g/dL32.4MCHC



CT גדולה–פלאורלי  ופריטוניאלי בכמות בינונית נוזל -חזה בטן

ציטולוגיה שפירה, SBPללא high SAAG low protein–ניקור מיימת 

שלילי-סרולוגיבירור כבד 



שחרור

:  אבחנות

•Severe malnutrition

•Malabsorption

•Pancreatic insufficiency

ביתיTPNלביתו עם שוחרר 



2016ינואר –מעקב מרפאה 

לא תמיד נזקק למקל, שיפור בכח בידיים-מדווח על שיפור במצבו•

יציאות ליום אם לא צורך מוצרי חלב2-3•

ביתי הפסיק את הטיפול עקב אי רצון להמשיךTPNימי טיפול ב10אחרי •

קג48–יציבמשקל •



2016אפריל -אשפוז 

הכרהביום פנייתו חש חולשה קיצונית ואיבד 

:בבדיקה במיון

תקיניםסימנים חיוניים , אנאסרקה, תזונה קשהתת בבדיקה גופנית , מעורפל הכרה•

:מעבדה

16גלוקוז •

אושפז להמשך בירור, עם שיפור קליני ניכרIVטופל בדקסטרוז •



DD-היפוגליקמיה 

• Medications

• Critical illness

• Malnutrition

• Cortisol deficiency

• Endocrine tumors

• Endogenic hyperinsulinism (Nesidioblastosis after RYGB)



מהלך אשפוז

ברור מעבדתי•

תקיןsynacthenמבחן •

%  ג"מ50נמוכות בזמן אירוע היפוגליקמיה של -ואינסוליןC-peptideרמות •

בדיקות•

גסטרוסקופיה•



מחשבות 

והצעות 

?לברור



'פסג-ת"וק

?



רירית  , דופן, הוושט בעל מבנה
.ומעבר תקינים

.גדם קיבה קטן ללא ממצא פתולוגי

,  נראה מעבר ישיר של בריום מהגדם
לקולון  , מ"ס1-דרך פתח ברוחב של כ

רחבי שמאלי

באיזורגסטרוקוליתפיסטולה
ההשקה



היסטולוגיה



CTבטן

בין גדם הקיבה לבין 

דיסטליקולון רוחבי 

קצרה פיסטולהנראית 

(.  מ''ס2.3כ)

סביבה נראה עיבוי  

של הדופן צירקולרי

המקנה לתמונה  

תבנית של ליבת תפוח



טיפול דפיניטיבי

המטופל עבר למחלקה כירורגית•

כריתת מעי גס תת שלמה+ ניתוח השלמת כריתה שלמה של קיבה •

פתולוגיה ללא עדות לממאירות•



1755



Presentation

• Abdominal pain 

• Nausea, vomiting (many times feculent) 

• Weight loss 

• Diarrhea 

• Fecal halitosis

• Malnutrition 

• Gastrointestinal bleeding, anemia 

• Dehydration 

• Steatorrhea



Etiology

• Gastric  / transverse colon cancer 

• Peptic ulceration 

• Crohn’s disease 

• Chronic pancreatitis 

• Pancreatic abscess 

• Tumors

• Diverticular disease

• NSAIDs

• Migration of PEG feeding tubes

• Bariatric surgery complications



Diagnosis and treatment

• The most reliable diagnostic method by far is the 
barium enema, which confirms the diagnosis in 90 -
100% of all cases.

• By means of the enema, the barium is administered 
slowly, the fistula may be clearly demonstrated by 
increasing the intraluminal pressure within
the bowel and the stomach may be seen to be filled 
rapidly from the colon. 
On the other hand, the barium meal may miss the 
diagnosis in 30 up to 70% of cases, because the 
barium column exerts less pressure than the barium 
enema does 

Treatment: excision of the fistulous tract



?איפה פספסנו

?לשאוף לקולונוסקופיה עם הכנה טובה•

למרותexocrine pancreatic insufficiencyאבחנה שגויה של •
fecal elastaseנמוך?

?חוקן בריום בשלב מוקדם יותר/ ת"וק•



התמונה מוצגת באישורו
אשרור)של המטופל

(טלפוני בשבוע שעבר




