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שאת פפילרית–אבוביתית תוך–אפיתלית
בכיס המרה (Intra Cholecystic Papillary-tubular
 - )Neoplasm - ICPNפתולוגיה "חדשה"?
תקציר:

האפיון הקליני והפתולוגי של שאתות תוך אפיתליות בכיס המרה דל יחסית
בהשוואה לזה הקיים בשאתות דומות במערכת הפנקארטו־ביליארית .בהתאם,
ניכרים בלבול ושונות במינוחים העוסקים בגידולים אלו .עד לאחרונה ,נגעים
טרום ממאירים של כיס המרה סווגו כאדנומות ,לרוב מיקרוסקופיות ,שנחשבו
לטבות ( )benignוחסרות משמעות קלינית ולשאתות פפילריות שהוגדרו כתת
סוג של אדנוקרצינומה פפילרית של כיס המרה .בניסיון ליצור מינוח אחיד ,הוצע
לפני מספר שנים המושג )ICPN( Intracholecystic papillary-tubular neoplasm
הכולל גידולים תוך־אפיתליים מתבלטים (אקזופיטיים) של כיס מרה הגדולים
מ־ 1ס"מ .מחקרים המנתחים רטרוספקטיבית שאתות מסוג זה הצביעו על דמיון
רב לגידולים התוך־אפיתליים המאופיינים היטב במערכת הלבלב־דרכי־המרה
כדוגמת  IPMNשל הלבלב ו־ IPNBשל דרכי המרה .בדומה ,הודגם הרצף 'אדנומה־
קרצינומה' בהתפתחות שאתות פולשניים באיברים התואמים.
במאמר זה נציג מקרי  ICPNשנותחו לאחרונה המדגימים היטב את הפתולוגיה
בשלבים שונים של הרצף 'אדנומה־קרצינומה'.
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שאתות תוך–אפיתליות במערכת הלבלב ודרכי המרה
המסווגות כ– )IPNs( Intraductal papillay neoplasmsמדגימות
את הרצף "אדנומה–קרצינומה" אך שונות מבחינה
פתולוגית ,אימונופנוטיפית ומולקולרית מנגעים טרום
ממאירים שטוחים שאינם יוצרים גוש שאתי (flat intra
 )epithelial neoplasmבאיברים התואמים [ .]7-1בנוסף,
שאתות אלו שונות גם מהשאתות הפולשניות השכיחות
באיברים אלה ,למרות שלעיתים הן מוגדרות באופן דומה
ביוצרן גוש ממאיר [.]5 ,2
שאתות תוך אפיתליות של הלבלב ,המסווגות כ– IPMN
(  ,)intraductal papillary mucinous neoplasmsהן המוכרות
והמאופיינות ביותר עד כה [ .]2לאחרונה זוהה גם תת סוג
של שאתות אלו שאינו רירי (מוצינוטי) שהוגדר על ידי
ארגון הבריאות העולמי ,ה–  ,WHOבשם intraductal ( ITPN
 .]8,2[ )tubulopapillary neoplasmsחקר  IPMNבלבלב הביא
להערכה מחודשת של נגעים טרום ממאירים במערכת דרכי
המרה שכונו בעבר ” .]10,9[ “Biliary IPMNמאחר ששאתות
אלו מתאפיינות פחות ביצירת ריר (מוצין) ,שונה המינוח
הנקוט כיום על ידי ה–  WHOל־ intraductal papillary ( IPNB
 )neoplasms of the bile ductsוכולל שאתות במערכת המרה
בתוך הכבד ומחוצה לו [ .]1לאחרונה תוארה והוגדרה שאת

טרום ממאירה דומה באמפולה על שם ואטר הנקראת IAPN
(.]17,11[ )intra-ampullary papillary-tubular neoplasm

רצף דומה של שאתות תוך אפיתליות קיים גם בכיס
מרה ,אך הן מאופיינות פחות בהשוואה לאלה שבלבלב
ובדרכי המרה .הדבר בא לביטוי בשמות השונים בספרות
הכירורגית והפתולוגית ,כולל papillary,pyloric gland adenoma
 biliary adenoma,tubulopapillary adenoma,adenomaונוספים
[ .]7 ,1ראוי לציין כי המינוחים השונים התבססו בחלקם
על מאפייני הגדילה (אבוביתי לעומת פפילרי) ,בחלקם על
מקור התאים בשאת ( )cell lineageוחלקם על דרגת השינויים
הדיספלסטיים .לנוכח כך קיים קושי במינוח ובסיווג השאתות,
בעיקר עקב החפיפה בין המרכיבים השונים באותה שאת.
הסיווג העדכני האחרון של ה– WHOבשנת  2010מנסה
לגשר על פערים אלו על ידי יצירה של שתי קבוצות גנריות -
"אדנומה" לעומת " ,”intracystic papillary neoplasmאולם טרם
הוגדרו מאפיינים פתולוגיים ייחודיים לכל אחת מהקבוצות.
לדוגמה ,מידת יצירת הפפילות הדרושה להבדלה בין נאופלזיה
פפילרית לאדנומה או מידת הדיספלזיה בדרגה הגבוהה
הנכללת עדיין בקבוצת ה"אדנומה".
"אדנומה" היא המונח הנפוץ ביותר בספרות לתיאור
שאתות טרום ממאירות של כיס מרה .בסקירת שלוש הסדרות
הגדולות ביותר המתארות אדנומות של כיס מרה ,נמצא כי
השאתות שנכללו היו בגודל ממוצע של  8מ"מ ואף קטנות
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יותר עד  1מ"מ [ .]14-12לכאורה ,השימוש הנפוץ והשרירותי
במונח זה יוצר רושם כי אדנומות הן לרוב נגעים טבים .בחינה
מדוקדקת של הספרות מלמדת כי אדנומות בגודל מעל 1
ס"מ קשורות בשיעור לא מבוטל בקרצינומה פולשנית [,7
 .]15מנגד ,נגעים פפילריים תוך–אפיתליים של כיס מרה לא
נכללו בסקירת נגעים טרום ממאירים בשל הקשר לקרצינומה
פולשנית ,ועל כן נכללו בסל אחד עם קרצינומה "רגילה"
של כיס המרה (תת-סוג פנקראטו–בילארי) כתת סוג של
אדנוקרצינומה פפילרית.
לנוכח השונות בהגדרת נגעים אלו והנדירות היחסית
שלהם ,קיים קושי לקבוע את שכיחותם האמיתית ואת
המאפיינים הקליניים־פתולוגיים שלהם ואף חשוב מכך ,את
המתאם שלהם עם קרצינומה פולשנית וההתנהגות הביולוגית
שלהם .בשנת  2012חקרו  Adsayוחב' [ ]16מאפיינים קליניים
ופתולוגיים ב– 123שאתות תוך–אפיתליות בגודל מעל 1
ס"מ של כיס מרה ,כולל שאתות אדנומטוטיות ופפילריות.
החוקרים מיינו וסיווגו את השאתות לפי אמות המידה
המקובלות עבור שאתות טרום ממאירות באיברים אחרים
של המערכת הלבלב–דרכי המרה [ .]16החוקרים הראו כי
מחצית מהחולים הסתמנו עם כאבי בטן עליונה ומחציתם
אובחנו באקראי בבדיקות הדימות .הפתולוגיה העיקרית
הייתה פפילרית ובשיעורים נמוכים יותר אבוביתית–פפילרית
או אבוביתית (טובולרית) .מקור התאים היה במרה )ביליארי)
ב– 50%מהשאתות ובשאר החולים גסטרי ,אינטסטינלי או
אונקוציטי .בשאר החולים ,נמצא במחצית ,קשר לקרצינומה
פולשנית ,לרוב מתת סוג לבלב–דרכי מרה .גורמים שנמצאו
קשורים לפולשנות היו דרגת הדיספלזיה ,מקור התאים
(דרכי המרה לעומת קיבה) ויצירת פפילות .החוקרים הסיקו
כי שאתות תוך אפיתליות של כיס המרה דומות במידה רבה
לשאתות המקבילות בלבלב ובדרכי המרה ( IPNB ,IPNM
תמונה :1

חתך קורונלי בטומוגרפיה מחשבית ( )CTשל הבטן שמדגים ממצא
פוליפואידי (מוסמן בחץ) בתוך כיס מרה העובר האדרה

ו–  ,)ITPNועל כן ראוי שיוכללו בקבוצה מקבילה אחת -
.]16[ )ICPN( Intracholecystic papillary-tubular neoplasm
גורם הגודל ≥ 1ס"מ נבחר משום שהוא משמש באופן תדיר
כירורגים רבים כהוריה לכריתת כיס מרה וכן שימש בהגדרות
ארגון הבריאות העולמי ,WHO-2010 ,לסיווג שאתות תוך–
אפיתליות במערכת הלבלב–דרכי המרה [ .]2במאמר זה
מובאות שלוש פרשות חולי  ICPNבחולים שעברו כריתת כיס
המרה המדגימים שלבים שונים על רצף 'אדנומה–קרצינומה',
החל מ– ICPNעם דיספלזיה בדרגה נמוכה ,המשך ב– ICPNעם
דיספלזיה בדרגה גבוהה ועד אדנקרצינומה של כיס מרה על
רקע של  ICPNעם דיספלזיה בדרגה גבוהה.
מפרשות החולים
1 .1גבר בן  45שנים ,ללא תלונות ,פנה עקב ממצא אקראי של
"פוליפ" בכיס מרה בסקירת על שמע של הבטן במסגרת
בירור יתר לחץ דם שניוני .בבדיקת טומוגרפיה מחשבית
הודגם נגע תת־וסקולרי בגודל  2X3.2ס"מ המתבלט
מהדופן לתוך חלל כיס המרה.
2 .2גבר בן  50שנים התלונן על כאבי בטן ,ונמצאה והפרעה
קלה בתפקודי הכבד .בסקירת על שמע של הבטן הודגם
"פוליפ" גדול בכיס המרה ובבדיקת טומוגרפיה מחשבית
( )CTשל הבטן הודגם נגע בכיס מרה העובר האדרה
(תמונה  .)1בסקירת על שמע אנדוסקופית הודגם היטב
"פוליפ" היפרווסקולרי בגודל  3.2X1.5ס"מ בחלל כיס
המרה (תמונה .)2
שני המטופלים עברו כריתת כיס מרה פשוטה בגישה זעיר־
פולשנית .הממצאים המאקרוסקופיים כללו פוליפ על גבעול
המתפתח מדופן כיס מרה ואינו פורץ מחוץ לו (תמונה .)3
בבדיקות חתך קפוא לא נמצא סרטן פולשני והשוליים
הניתוחיים היו חופשיים ללא צורך בהרחבת הכריתה .המהלך
הבתר ניתוחי היה תקין .בבדיקה פתולוגית לאחר קיבוע
נמצא  ICPNעם דיספלזיה בדרגה נמוכה בחולה הראשון
ו– ICPNעם דיספלזיה בדרגה גבוהה בחולה השני .לא הייתה
תמונה :2

בדיקת סונר אנדוסקופי הכוללת דופלר ומדגימה פוליפ
היפרוסקולרי הבולט מדופן כיס מרה
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תמונה :3

 .ICPNצילום מקרוסקופי של תכשיר כיס מרה פתוח (מקרה  .)1ניתן
לראות מבנה פוליפואידי המתבלט לחלל הכיס שקוטרו כ– 4ס"מ

וחודרת לרקמת חיבור פרי–מוסקולרית של כיס המרה ללא
חדירה לרקמת הכבד .ברקע נמצא  ICPNעם דיספלזיה
בדרגה גבוהה .כמו כן נמצאו גרורות בקשריות הלימפה
האזוריות (תמונה .)4
דיון

עדות לקרצינומה פולשנית או מעורבות קשריות לימפה
בשני המקרים והשוליים הניתוחיים היו תקינים וללא עדות
לדיספלזיה.
3 .3אישה בת  67שנים ,ללא תלונות אשר בבדיקות דימות
שגרתיות נמצא עיבוי דופן כיס מרה וקשריות לימפה
אזוריות מוגדלות .בביופסיה מונחית סקירת על שמע
אנדוסקופית מקשרית על פני עורק הכבד ממצא של
אדנוקרצינומה ממקור לבלב–דרכי מרה .באבחנה של
קרצינומה של כיס מרה טופלה בכימותרפיה במתכונת
מקדימה ולנוכח תגובה ניכרת לטיפול בדימות מעקב,
עברה החולה כריתה נרחבת של כיס מרה וכריתת קשריות
ליפמה אזוריות .בניתוח נמצא עיבוי ניכר של דופן כיס
מרה ללא חדירה לכבד וקשריות לימפה מוגדלות ונוקשות
בליגמנט כבד־תריסריון .לא הודגמו גרורות בכבד או על
פני הצפק .בבדיקת חתך קפוא של צבר קשריות לימפה
מפני עורק הכבד המשותף ושל הכרסת (צליאק) נמצאה
קרצינומה בדרגת התמיינות נמוכה .המהלך הבתר ניתוחי
היה תקין.
בבדיקה פתולוגית לאחר קיבוע נמצאה אדנוקרצינומה
בדרגת התמיינות נמוכה בפונדוס ובגוף כיס המרה בגודל
של עד  4.5ס"מ המערבת את כל עובי הדופן של הכיס

שאתות תוך–אפיתליות במערכת הלבלב–דרכי המרה
מוכרים היטב וידועים כגורם סיכון להתפתחות סרטן
פולשני [ .]2,1הראשונים שתוארו ועל כן גם המאופיינים
ביותר עד כה הם אלו של הלבלב .]2[ IPMN ,בהמשך דווח
על שאתות דומות במערכת דרכי המרה המוגדרות היום
כ־ IPNBובשנים האחרונות תוארו נגעים דומים גם בכיס
המרה [ .]17,10,9,7,1עד לאחרונה לא הייתה קיימת הגדרה
אחידה לשאתות אלו ,עובדה שהקשתה על האיפיון קליני,
הפתולוגי והביולוגי של שאתות אלו.
 ICPNהוא מושג פתולוגי חדש ומשמש להגדרת נגעים
תוך אפיתליים בכיס מרה ,הגדולים מ– 1ס"מ ,באופן דומה
להגדרות המקובלות בשאתות תוך–אפיתליות אחרות
במערכת הפנקראטו–ביליארית .גם כאן מודגם היטב הרצף
'אדנומה–קרצינומה' בהתפתחות קרצינומה בכיס המרה
[ ICPN .]16היא שאת נדירה של כיס מרה המזוהה בפחות
מ– 0.5%מתכשירי כריתת כיס מרה .יחד עם זאת ,במחצית
מהחולים קיים מרכיב פולשני כבר בעת קביעת האבחנה
[ .]16בסקירת סדרות המתארות קרצינומה פולשנית
בכיס מרה הודגם קשר בין  ICPNוקרצינומה פולשנית
בכ– 6%מהחולים .בקרב  50%מהחולים ,השאת הממאירה
נמצאה קשורה לנוכחות שינויים תוך–אפיתליים שטוחים
(דיספלזיה) [.]18
ניתוח ב– ICPNאינו שונה מהטיפול בפתולוגיות אחרות
של כיס מרה ,כשלא קיים חשד קדם ניתוחי לפולשנות (לפי
הסתמנות קלינית ,בדיקות דימות או פתולוגיה) ניתן לבצע
כריתת כיס מרה פשוטה ובדיקת חתך קפוא של הנגע .בחולים
עם קרצינומה פולשנית או שוליים נגועים בדיספלזיה יש
להרחיב את שולי הכריתה לקבלת שוליים חופשיים משאת.
מאידך ,כשקיים חשד קדם־ניתוחי לפולשנות ,יש להתייחס
למקרה כאל קרצינומה של כיס מרה ולבצע מראש כריתה
נרחבת של כיס מרה לשוליים חופשיים.

תמונה :4

 .ICPNצילום מיקרוסקופי (פרשת חולה  .)3ניתן לראות את רצף השינויים ״אדנומה–קרצינומה״ :דיספלזיה בדרגה נמוכה (א') ,דיספלזיה בדרגה
גבוה (ב') וקרצינומה חודרנית (ג' ,הגדלה מקורית )X100
א
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איירוניק
הקלה על היובש בעיניים

!השפעה מיידית ולאורך זמן
PharmaCode 215
20 vials of 0.5 ml

Ophthalmic Solution

Eyeronic
Natural

Eyeronic
Natural

Ophthalmic Solution
Sterile preservative-free
solution, to care for contact
lenses in and out of the eye

Eyeronic-DR-009-3/19

20 vials of 0.5 ml

ללא חומר משמר
סגירה הרמטית
בקבוקון יומי
שימוש רב פעמי
גודל טיפה אחיד
˜ÈÂ¯ÈÈ‡
פציעות
פיה חלקה למניעת
Ï¯ÂË
301010215

.לשימוש בעיניים בלבד
.ללא חומר משמר
.יש לאחסן בטמפ' החדר
כל בקבוקון חד מנתי מכיל
 מ"ל )כמות המקבילה0.5
.( טיפות10-לכ
כל בקבוקון מיועד לשימוש
.אישי בלבד
בקבוקונים הניתנים
:לסגירה חוזרת
לאחר השימוש יש לסגור את
הבקבוקון מיד ולהשתמש
בתכולת הבקבוקון בתוך
. שעות12
מתאים לשימוש גם במטופלים
.המרכיבים עדשות מגע
,ניתן לשימוש לעיתים תכופות
.מספר פעמים ביום
:להוראות שימוש
.יש לעיין בעלון המצורף
יש לשמור הרחק מהישג ידם
.של ילדים

:’אישור משרד הבריאות מס
.14380408
:יצרן
,מדיקיור טכנולוגיות בע"מ
. קיסריה.ת. א,5 רח' השיטה

תמיסת עיניים

תמיסה סטרילית ללא חומר
 לטיפול בעדשות מגע,משמר
בעין ומחוצה לה

 מ"ל0.5  בקבוקונים של20

Composition:
:הרכב
Hyaronic Acid (as Sodium
Hyaluronate 1mg/1ml)
Sorbitol Solution,
Tri Sodium Citrate,
Citric Acid, WFI.
For ophthalmic use only.
Preservative-free.
Store at room temperature.
Each single dose vial
contains 0.5 ml (equivalent
to about 10 drops).
Each vial should be used
by one patient only.
Resealable vials:
after use, close the vial
immediately and use the
content of the vial within
12 hours.
Can also be used by
contact lense wearers.
Can be used frequently,
a few times a day.
Instructions for use:
see enclosed leaﬂet.
Keep out of the reach
of children.

Ministry of Health
approval No.: 14380408.
Manufacturer: MediCure
Technologies Ltd.,
5 Ha-Shita St., Caesarea.

הבקבוקון
האופטימאלי

,להשיג בכל קופות החולים
!פארמים ובתי מרקחת פרטיים
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לסיכום
 הגדרתן. היא שאת תוך אפיתלית נדירה של כיס המרהICPN
 כמו גם ההתייחסות,של שאות אלו וסיווגן כפתולוגיה נפרדת
 התפתחה בשנים האחרונות האחרונות,הקלינית אליהן
כתוצאה מהתהליך הדומה בשאתות תוך אפילתיות
.המתוארות במערכת הלבלב–דרכי המרה

•

 גילי הלפטק:מחבר מכותב
 מרכז רפואי שערי צדק,המחלקה לכירורגיה כללית
2013019  ירושלים,21 רחוב בייט
02-6555569 :טלפון
gilihalftec@gmail.com :דוא"ל

הפרוגנוזה של הלוקים בקרצינומה של כיס מרה על רקע
 טובה באופן משמעותי מזו של הלוקים בקרצינומהICPN
 ללא מרכיבICPN  בשאתות.ICPN פולשנית ללא רקע של
 אך,90%–פולשני עומדת ההישרדות לחמש שנים על כ
בנוכחות מרכיב פולשני עומדת ההישרדות התואמת על
 וטובה לאין שיעור בהשוואה לתוצאות בקרצינומות60%–כ
– גם בהתאמה לשלב הקליני,ICPN –פולשניות ללא קשר ל
.]18 ,16[ פתולוגי של השאת
 המייצגיםICPN במאמר זה הצגנו שלוש פרשות חולי
 שניים.שלבים שונים ברצף 'אדנומה–קרצינומה' בכיס המרה
מהמקרים נמצאו בפוליפים של כיס המרה עם דרגת דיספזליה
נמוכה–גבוהה ללא מרכיב פולשני ומקרה אחד נמצא ברקע של
.קרצינומה פולשנית של כיס המרה
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ספסמלגין

גם אנטיספסמודי ,גם אנלגטי
יתרונות ספסמלגין:
 פעולה מהירה
 יעילות גבוהה בהפחתת כאבים
 פעולה סינרגטית :שילוב שני
מרכיבים אנטיספסמודים
עם שני מרכיבים אנלגטיים

ספסמלגין יעיל ביותר לטיפול ב:
 כאבים ספסטיים
 כאבים או עוויתות במערכת העיכול



RENAL COLIC
BILIARY COLIC
Spasmalgin-DR-05-07/17

הרכבCODEINE PHOSPHATE 10mg  ATROPINE SULPHATE 0.4mg  PARACETAMOL 150mg  PAPAvERINE HCI 80mg :

אין להשתמש בילדים מתחת לגיל  12שנים

www.meditec.co.il I 1-800-800-678



