
משהו רקוב בממלכת הסרקויד

ר יעל הפנר אלמוג "ד

בית חולים מאיר כפר סבא, מחלקת ריאות 



הצגת מקרה  

2+מוצא אשכנזי נ,  51בת , ג .ד•

עבודה בתחום המחשבים  •

אינה מעשנת  •

(  2021)וכריתת שדיים עם  שחזור שתלי סיליקון(  2014) ל כריתת שחלות מניעתית /מ,  BRCA2-לנשאות•

אוסטאופניה•

אח  עם  דלקת פרקים-משפחתירקע •



2022מרץ 

מדידה  ,הזעות לילה , חולשה כללית ,  אפיגסטריהחלה לסבול מכאב •
.  ללא ירידה במשקל, 37.8יחידה של חום 

עם ירידה בשורה האדומה והלבנה והפרעה  ציטופניות–בדיקות דם •
.במידה קלה בלבדהפטוצלולריםבתפקודי כבד 

.מרקם הומוגני. מ"ס16נשלחה לסונר בטן  בקהילה ונמצא טחול מוגדל•

אגן+בטן+ל נשלחה בקהילה  לסיטי חזה "בעקבות הנ•



2022מרץ  אגן+בטן+לסיטי חזה 



במחלקה פנימית  לצורך המשך בירור  08/03/22-המטופלת אושפזה ב

:מעבדה

(K/UL)2.4לויקופניה, ( 12בסיס )  ל"ד/ג8.2ד המוגלובין "ס•
.(K/UL)0.3עד נויטרופניה

•AST88U/L)) ,ALT114U/L)) ,שאר אנזימי כבד תקינים

( בזמן מחלת חום124)70שקיעת דם מוחשת •

•CRP  (ל"ד/ג"מ)  1.5-3.3מוגבר באופן קל

.שליליתC ,HIV-וBסרולוגיה להפטיטיס •

(( U/L( 52תקין עד )110-120מוגברות ACEרמות •



.  אפטות/שיעול משמעותי/תלונות מפרקיות/ללא פריחה•

אובאיטיסללא •

בדיקת מח עצם  שבוצעה באשפוז ממצאים מתאימים לאנמיה אך ללא  •
ממצא מכוון לממאירות

תקין והייתה הבשלה כמעט מלאה של  הכלשמח העצם נראה סך בהנתן•
לאחר דיון  עם  צוות המטולוגיה הוחלט לעשות  , המיילואידיםהתאים  

.עם תגובה טובה -קצר טווחGCSF-ניסיון  טיפולי ב

•CTחזה חוזר באשפוז







מכוונת עם דגימת בלוטות EBUSבוצעה בדיקת -15/03/22•
7+4R  .

מ  "מCRYO PROBE 1.1תוך שימוש בEBUSבהמשך בהנחיית •
.7מבלוטה קריושניות נלקחה דגימת 10ומשך הקפאה 

חולשה  ,  החמרה קלינית ועליית חוםהברונכוסקופיהלאחר •
אושפזה במחלקה פנימית  וטופלה  –וקוצר נשימה במאמצים 

באוגמנטיןאנטיביוטית 

.  שוחררה לאחר שבוע לביתה עד לקבלת תשובות•



EBUS-TBNA 7+4R

• 1. T08360 MEDIASTINAL LYMPH NODE

• M44000 INFLAMMATION,GRANULOMATOUS,NOS

• 2 . T08340 TRACHEAL LYMPH NODE

• M44000 INFLAMMATION,GRANULOMATOUS,NOS

• 3 . T2Y414 BRONCHIAL WASHING CYTOLOGIC MATERIAL

• M09350 MORPHOLOGIC DESCRIPTION ONLY

• 1.Epithelioid granulomas without necrosis present in the lymphoid tissue.

• 2. Epithelioid granulomas without necrosis present in the lymphoid tissue.

• 3.Reactive respiratory cells, macrophages and squamous cells present



Cryo biopsy LN 7

• T08360 MEDIASTINAL LYMPH NODE

• M09350 MORPHOLOGIC DESCRIPTION ONLY

• Fragment of fibrous tissue with non-necrotizing epithelioid granulomas 

and Langerhans type giant cells. 

• PAS, GMS, and ZN are negative for micro-organisms.

• Note: Findings may be consistent with sarcoidosis if clinical information 

is compatible and alternative diagnoses are ruled out

clinically.



בפרדניזוןראומטולוגיה הוחל בטיפול , המטולוגיה, ריאות -בדיון משותף •
.  ג ליום"מ30

-38.4תחת טיפול בסטרואידים עליית חום  ברונכוסקופיהכחודש לאחר •
.כאב חזה,  מעלות צלזיוס 38.6

.בקהילה ללא הטבה באוגמנטיןשוב הוחל טיפול אנטיביוטי •

הקליניקה וחוסר שיפר פנתה למיון  המשכותלאור 2022בתחילת מאי •
.ואושפזה שוב  במחלקה פנימית 



CTA 01/05/22



אבחנה מבדלת

שלא מגיבה  סרקואידוזיס•
?לטיפול בסטרואידים

?לימפומה שפוספסה•

•CRYO INDUCED ABSCESS?



מבלוטותומריאה( טורקוטומיה-מיני) עברה ביופסיה דחופה 06/05/22
סבקרינאליבאיזור

–דוח ניתוח 

צבר באזור  ]ברוויזיה  התגלו ריבוי  בלוטות לימפה מוגדלות מאוד •
[ .  סובקרינלי

להתנזלות ניכרת של  עדות   קרינליות-בביופסיה של הבלוטות סוב•
(?נמק. )בלוטות

.  של האזור debridmentבוצע •

של הריאה הימנית  Wedge Resectionבוצעה  גם •

/Chameleon/Asp/RecordsMedicalRecord/MedicalRecord0011



.כלל התרביות מהניתוח  היו שליליות •

סטרואידים  עם תגובה קלינית ומעבדתית PULSEולכן הוחל  ב •
. טובה

ג "מ60בפרדניזוןשחרור המטופלת עם המלצה להמשך טיפול •
עד לקבלת  תשובת פתולוגיה



06/05/22-פתולוגיה 

• Negative for lymphoma

• Negative for fungi and mycobacteria

• Lymph node with non-necrotizing epithelioid granulomas and large area of central 
fibrosis

• Fragment of lung and lymph node tissue received. The lymph nodes shows non-
necrotizing epithelioid granulomas and fibrosis. The lung tissue contains few giant 
cells.

• Lung tissue with non-necrotizing epithelioid granuloma within alveolus. Tissue is 
otherwise unremarkable



סיכום  

כל גופית וחשד סביר ללימפומהלימפאדנופתיהמהלך לא שגרתי של חולה עם •

•CRYOBIOPSY   סרקואידוזסאוששה את האבחנה של

עם  תמונה דלקתית חריפההתייצגותבהמשך •

עברה  בעטייהלמחלה היסודית או לקריוביופסיהמשנית -באבחנה המבדלת•
ניתוח אבחנתי

.טיפול בסטרואידים הביא להטבה ניכרת•



סרקואידוזיסהגישה לאבחון 

Thillai, M., Atkins, C. P., Crawshaw, A., Hart, S. P., Ho, L.-P., Kouranos, V., … Wells, A. U. (2021). BTS Clinical Statement on pulmonary sarcoidosis. Thorax, 76(1), 4–20. 

?-CRYO-EBUS-?





hang, J., Guo, J.-R., Huang, Z.-S., Fu, W.-L., Wu, X.-L., Wu, N., … Fan, Y. (2021). Transbronchial mediastinal cryobiopsy in the diagnosis of mediastinal lesions: a randomised trial. The 
European Respiratory Journal, 58(6)

Transbronchial mediastinal cryobiopsy in the diagnosis of
mediastinal lesions



hang, J., Guo, J.-R., Huang, Z.-S., Fu, W.-L., Wu, X.-L., Wu, N., … Fan, Y. (2021). Transbronchial mediastinal cryobiopsy in the diagnosis of mediastinal lesions: a randomised trial. The 
European Respiratory Journal, 58(6)





Tissue is the issue…

• Gonuguntla, Hari Kishan, et al. "Endobronchial ultrasound‐guided transbronchial cryo‐nodal biopsy: a novel approach for mediastinal lymph node sampling." 
Respirology Case Reports 9.8 (2021): e00808.

סרקוידוזיס.1

(ROS  positive) ממקור ריאתיאדנוקרצינומה. 2

 positive)ממקור שדגרורתיתאדנוקרצינומה. 3

Her2, ER, and GATA3)

שחפת  . 4





Mediastinal “deep freeze”—transcrinal lymph node 
cryobiopsy

Gershman, Evgeni, et al. "Mediastinal “deep freeze”—transcarinal lymph node cryobiopsy." Thoracic Cancer (2022).

ורנטגנייםקלינייםממצאיםעלבהתבסס ,EBUS-TBNA-לשהופנוחולים•
במדיאסטינוםחריגים

60ממוצעגיל, חולים 24•

(83.33%)מקרים 20-בפתולוגיתאבחנהסיפקהקריוביופסיה•

.ההליכיםבמהלךמאוחריםאומיידייםבסיבוכיםנתקלולא•



Necrotizing sarcoid granulomatosis (NSG) 

כמסות  ומתייצגתנדירה הפוגעת בעיקר בריאה גרנולומטיתמחלה •
ווסקוליטיסעם נמק סרקואידדמויות גרנולומותשל נודולריות

.נרחבים

,  קוויטאריםיכול להופיע  כנגעים   NSG, מבחינה רדיולוגית•
ריאתי בודד או  כנודוללא מוגדרות או אפילו ריאתיותקונסולידציות

.מסה גדולה

GPA.-וסרקואידוזיסחולק תכונות של  NSG, מבחינה פתולוגית•

סוגסטיביים ולאחר והדמייההאבחנה נעשית בנוכחות קליניקה •
.  זיהומיתשלילה של אטיולוגיה

שלושה  -ניתן להשתמש בשבועיים NSG-אם יש חשד קליני ל•
אם  . את תגובת המחלהלנטרהראשונים של טיפול נגד שחפת כדי 

ניתן ליישם טיפול , אין שינוי בתסמינים או בממצאים רדיולוגיים
.מערכתיסטרואידי



Take home message …



Cryobiopsy of lymph node

פרוצדורה בטוחה וללא סיבוכים משמעותיים•

לשטיפות וביופסיות נותן  ברונכוסקופיהקריוביופסיהעם  EBUSשילוב של •
.הגבוה ביותר בעבודות שונות בספרות YEILDאת ה

נמצאת במקום גבוה ניתן  למפומהבמקרים בהם האבחנה המבדלת עם •
מבלוטה CRYOBIOPSYלשקול שילוב של 



תודה על  
ההקשבה


