
ר יחיא אחמד  "ד

המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד

המרכז הרפואי סורוקה  



רקע ומחלה נוכחית

97חיל פרופיל 21ע בן .מ.

כ וללא טיפול תרופתי קבוע"בריא בד.

 ללא סיפור משפחתי שלCRC  ,IBD  ,
CELIAC.

שלשול מימי וכאב בטן מזה שנה.



:בירור ראשוני

 מדדי דלקת(CRP,CALPROTECTIN )שליליים ,
בירור לצליאק שלילי  

קולונו+ גסטרו : בירור אנדוסקופי +TI



...פניה חוזרת

 פונה למיון בשל:

 כאבי בטן

שלשול

 ג בשלושה חודשים אחרונים"ק8ירידה במשקל של.



בירור מעבדתי  

:בירור אנמיה:  תפקודי קרישה : כימיה בדם :  דםספירת

HB 12.4UREA 11.1INR 0.97IRON 24

MCV 86.1CREATININE 0.58PT: 11.6Trabsferrin 177

MCH 28.2BILIRUBIN 2.47APTT: 27  Trans- SAT 10.7

WBC 11.52BIL-DIRECT 0.66Fibrinogen 539Ferritin  314

NUT 8.56ALP 549B12 482

EOS %0.12GOT 160Folic Acid  6.5

PLT 365GPT 530TSH 3.51

GGT 157T4   1.2

GLOBULIN 3.1LDH 340Albumin 3.6Celica Screen NEG



:USבדיקת 

גבולות הכבד חלקים, מרקם בלתי אחיד, כבד מוגדל.

  מספר ממצאים בעלי מירקם נוזלי עם גבולות בלתי
סדירים מפוזרים הן באונה השמאלית והן באונה 

.מ"מ10גודל מרבי כ , הימנית 





בירור מעבדתי
סרולוגיה

זהומית
להיפטיטיס

סרולוגיה
זהומית

:  אחרת

פניל
:רהיומטי

רמת :אימונוגלובולינים
AUTOA
NTIBO

DIES

:אחר: סמנים

HEPATITIS
A IGM NEG

HIV NEGANTI-
MPO 
NEG

IG-IGG 725ANA 
NEG

AFP <0.9ALPHA1-
ANTITRYPSIN 2

HEPATITIS 
BS AG NEG

EBV IGM 
NEG
IGG POS

ANTI 
PROTEIN
ASE 3 
NEG

IG-IGA 368AMA
NEG

CA19-9 19CERULOPLASMIN 40

HEPATITIS 
B Core IGM 
NEG
HEPATITIS 
B Core AB 
NEG

Q FEVER 
PHASE 2 
NEG

RF <10IG-IGM 70ASMA 
NEG 

CEA 1.61CHROMOGRANIN A 
neg

HEPATITIS 
C AB NEG

RICCKETSI
A NEG

C3 113CRP 157

HEPATITIS 
E PCR NEG 

CMV PCR 
NOT 
DETECTED

C4 31

BRUCELLA 
AB NEG



Problem List:

Abdominal pain 
Diarrhea 
Weight loss 
Elevated liver enzymes 
Vascular lesion of the liver 
per CT



:PET-CTבדיקת 



:ביופסיית כבד



HEPATIC PELIOSIS



HEPATIC PELIOSIS

A rare vascular condition of the liver.

Proliferation of the sinusoidal hepatic 
capillaries 

Cystic blood-filled cavities distributed 
randomly throughout the liver.



HEPATIC PELIOSIS

 Is most commonly found in the liver but 
can also involve the spleen, bone marrow, 
lungs, abdominal lymph nodes, and other 
organs. 

The epidemiology  is incompletely 
understood .



HEPATIC PELIOSIS

First described in patients with advanced 
cancer and tuberculosis and in users of 
anabolic steroids.

 Peliosis hepatis is now associated with a 
variety of conditions:





Imuran 
Steroids 

GI cancer 
Crohn’s 
disease 



HEPATIC PELIOSIS

The pathogenesis  is unclear, but probably 
involves hepatocellular necrosis and injury to 
the sinusoidal endothelium.

The area of necrosis can either heal or form a 
cyst, which can eventually develop an 
endothelial lining.



HEPATIC PELIOSIS

 Asymptomatic

Discovered during work up of abnormal liver 
function tests or incidentally on abdominal imaging.

 Some patients present with abdominal pain, 
jaundice, hepatomegaly, portal hypertension, or 
liver failure.  

Rarely: ruptured or infarcted peliotic cysts



HEPATIC PELIOSIS

Diagnosis: histologic examination

Management: Discontinuation of causative 
agent \ treatment of the underlying condition  
may result in regression of hepatic lesions.



...חזרה לחולה
שלילית  : 3*צואה לפרזיטים, תרבית צואה

 סרולוגיה ל,echinococus,amoeba bartonella, 
syphilis

 בדיקתacid fast  וPCR  ל שחפת שלילית

Bone marrow aspiration &biopsy : צביעות
תקיןflow cymoteryוללימופהשליליות 



...בירור אנדוסקופי חוזר

כולל ביופסיות ממעי דק, גסטרוסקופיה תקינה

  קולונוסקופיה תקינה

תקינה כולל ביופסיות  עם צביעות של איליוסקופיה
CONGO RED FOR AMYLOID 

PAS NEG FOR ROD-SHAPED 
MICROORGANISMS AND FUNGI



...ומה בהמשך

שלשול וכאבי בטן תקופה ארוכה

 חזרנו על בדיקתCALPROTECTIN

900ערכים עד 



VIDEO CAPSULE



...המשך

ובהמשך  אמוראן, הוחל  טיפול בסטרואידים
.וידוליזומאב

 שיפור ניכר במצבו מבחינת תסמיניםGI  ומבחינה
מעבדתית



MRI



?ומה בספרות



Take home message
קרוהנסכביטוי נדיר של מחלת הפטיספליוזיס

 יכולים להקדים את המופע הקליני המלא של ההדמייתייםהממצאים
המחלה  

 בממצאים הכבדים    שיפור קליני בתגובה לטיפול תרופתי הביא לנסיגה
(הדמיה, מעבדה)

GUT-LIVER AXIS

  המופע הקליני צריך להכווין את הבירור גם כאשר הערכה ראשונית
אינה מעלה אבחנה ברורה


