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......הסיפור מתחיל

כ ללא טיפול תרופתי קבוע "בריאה בד,12בת •

.ומחוסנת כמקובל

אנמנסתימתאשפזת במחלקת ילדים לאור סיפור •

לעיתים עם דם אשר היו  כרוניםשל שלשולים 

מלווים בכאבי בטן ולפעמים עם עליית חום וירידה  

.במשקל

בדיקות דם אז הדגימו אנמיה על רקע חסר ברזל  •
מוגברIgG-כבד ובאינזמיעם הפרעה 



EXTRAINTESTINAL MANIFESTIATIONללא •

IBDללא סיפור משפחתי של •

עישוןללא •

•

ללא אלרגיה לתרופות•



...אינדוסקופיכחלק מהבירור עוברת בירור •

סופי בצקתי עם מראה של אבני  אליום: קולונוסקופיה•
דרכו להכנסבצקתי ומעוות עם קושי המסתם,מרצפת

ואיבוד ארוזיות,בקלות ומדדמתוהקולון עם רירית פריכה 
.ההאוסטרותשל 

–בקולון .גרנלומותדלקת כרונית פעילה ללא : פתלוגיה•
.דלקת כרונית קשה בכל עובי הרירית

–הכבד עברה ביופסיה של הכבד באינזמילאור ההפרעה •
MILD INTERFACE HEPATITISללא פגיעה בדרכי מרה.

.ומודולןאורסוליטפוריניטול,בפנטזההוחל טיפול •



ועל כן  GGT-עוד עליה בנצפית,מכןחודש לאחר •

: MRCPעוברת בדיקת 

עדות  אין,מורחביםלא כבדייםדרכי המרה התוך •
מעט מורחב ומודגמות שתי CBD,חריגותלהצרויות

.קלותהיצרויות

באימוראןמוחלף בפוריניטולבאותו אשפוז הטיפול •



שנה וחצי לאחר מכן החולה עוברת קולונוסקופיה  •

.חוזרת

רירית אדומה מהרקטום עד : בקולונוסקופיה•
???PANCOLITIS–הצקום

.ברימיקיידהוחלט על התחלת טיפול •

 MILD CHRONIC–כבד חוזרת ביופסיתעוברת •
HEPATITIS  WITH PROLIFERATION OF 

INTRAPORTAL BILE DUCT.



M.Lהדמיות

•MRCP 2017- תמונה אופיינית ל-PSC ללא

אזורי כבד פריפריים  2, 2016החמרה מיוני 

חשודים לפיברוזיס מוקד אקוגני ככל הנראה פקק  

.  6בסיגמנטמרה סמיכה בדרך מרה מורחבת 

.טחול מוגדל•



04/2018
CHROMOENDOSCOPY

.טיב ההכנה טובה•

.נאה ותקין במראהו ללא פוליפים או כיבים –סופי אליום•

נראה תקין במראה ללא כיבים או מחלה  –מעי ימני •
נלקחו ביופסיות  –מ "מ6-בודד שטוח כממצא,אך,פעילה

מהממצא

.כיביםנאה ותקין במראהו ללא פוליפים או -מעי רוחבי •

כיביםנאה ותקין במראהו ללא פוליפים או -מעי שמאלי •

'  מס,אך,פעילהנראה תקין במראה ללא כיבים או מחלה -רקטום •
מ "מ6פוליפים קטנטנים שנמצאים במרחק כשהגדול שבהם עד 

.נלקחו ביופסיות–

. ENDOSCOPIC REMMISION–לסיכום •





פתלוגיה

ללא SESSILE SERRATED ADENOMA–קולון עולה •

.דיספלזיהסימני 

ללא SESSILE SERRATED ADENOMA-רקטום •

.דיספלזיהסימני 





סיכום

ומטופלת  2012משנת PSCוכן IBD-Uעם 18בת •

שנמצאת  ורימיקיידאימוראן-שנים רבות ב

.ואינדוסקופיתקלינית ברימיסיה

בבדיקת הקולונוסקופיה האחרונה היו ממצאים •
ללא סימני  SESSILE SERRATED ADENOMAבעד 

.דיספלזיה

(.כבדאינזמיכולל )תקינות –בדיקות דם אחרונות •



.....תזכורת







• 172 UC patients diagnosed with LGD in the St Mark’s 
Hospital surveillance cohort.

• The cumulative incidence of HGD or CRC development 
after 5 years was 65.2% for non-polypoid dysplasia.

• one study showed that patients are likely to refuse 
colectomy if they were told that they have dysplasia 
and have 20% chance of having CRC ‘right now’



• Serrated colorectal lesions are understudied in 
the IBD patient population.

• it remains unknown whether the risk of 
neoplasia in IBD patients with serrated lesions 
is higher than in non-IBD patients 



דיון

להסביר לחולה עם האופציות הקיימות ועל הסיכון  •

בכל החלטה  

?איזה סוג של ניתוח ? ניתוח•

? מה עם פוריות •

? כרומואנדוסקופיהאם להמשיך רק מעקב עם •

?ואם כן אז כל כמה זמן


