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 52עלתה ארצה בגיל , ילידת טוניסיה, רווקה ללא ילדים, 76בת 
 ברקע– Hypothyroidism & Osteoporosis 
מ"תג –  

 57מחזורים סדירים עד גיל   
 ללאHRT 

 סרטן במשפחהללא 
 
 



30/05/2017 – 25/05/2017   
 לניאדובית חולים  –מחלקה גניקולוגית   

 במשך כשנה אפיגסטריוםכאבי בטן באזור   -מחלה נוכחית. 
 
 בדיקה גופנית– 

צפקיללא סימני גירוי , בטן מעט תפוחה 
 נמוש ממצא נוקשה מעל טפולה שמאל –בדיקה גניקולוגית 

 
 מעבדה 

 
 
 
 
US  

 ללא זרימת דם  , מ"מ 18בקוטר  יונילוקולרי ציסטישחלה מכילה ממצא  –טפולה ימנית
 משמעותית

 בעל דופן סדירה בקוטר   יונילוקולרי ציסטיממצא , לא הודגמה שחלה בבירור –טפולה שמאלית
 מ"מ 30ממוצע של 

1776.0 CA - 125 
78.9 CA 15 - 3 

16.26 CA 19 - 9 
1.1 CEA 



CT 
24/05/2017 

Presenter
Presentation Notes
נוזל פלוירלי דו"צ בכמות גדולה יותר משמאל



CT 
24/05/2017 

 

1 

2 

3 

Presenter
Presentation Notes
נוזל פלוירלי דו"צ.נוזל מיימת בבטן סביב הכבד וסביב הטחול.נגע היפודנסי חשוד בכבד.



CT 
24/05/2017 

Presenter
Presentation Notes
נגעים אומנטלים עם נוזל מיימת בבטן



CT 
24/05/2017 

 
1 

2 

3 

Presenter
Presentation Notes
1. נוזל מיימת באגן 2. צביעה של הפריטונאום המעובה



CT 
24/05/2017 

 

1 

2 

Presenter
Presentation Notes
עכירות של השומן הפריטוניאלי בין הלבלב והקיבה קרוב לשער הכבד.



30/05/2017 – 25/05/2017   
 לניאדובית חולים  –מחלקה גניקולוגית   

 סונוגרפית בהנחייהאבחנתי  פריטוניאליניקור 
 ציטולוגיתנשלח למעבדה  -ליטר  1.6בנפח של , צהוב  -נוזל עכור 

 
 מחט מהביופסיית- OMENTAL CAKE 

 לבדיקה פתולוגיתהרקמה נשלחו גלילי 
 



30/05/2017 – 25/05/2017   
 לניאדובית חולים  –מחלקה גניקולוגית   

 
Pathology results: 
 Core of fibrotic tissue involved by Carcinoma High Grade with multiple 

Psammoma bodies 
 
 Malignant epithelial cells, consistent with ADENOCARCINOMA with 

papillary structures 
 
 Based on the morphology and the results of immunostains, this tumor is 

metastatic carcinoma high grade – most probably of 
GYNECOLOGICAL ORIGIN (OVARIAN) 

 
 



 :שאלה לפאנל
 

האם מקרה זה מתאים לטיפול ב-   ? set–up neoadjuvant   
 
 

 האם יש מקום לשלב אתAVASTIN  ב- set–up neoadjuvant? 



 צפת -בית חולים זיו 
 של טיפול כימותרפי  קורסים  4השלימה 

TAXOL / CARBOPLATIN / AVASTIN 
 
 תחת טיפול זה–  

 ירידה משמעותית בסמןCA 125 

1028 >>> 124 
 

 בוצעCT   ביקורת שהראה שיפור לעומתCT  בזמן אבחון 



CT 

Presenter
Presentation Notes
שיפור ניכר בנוזל פלארלי בהשוואה לבדיקה קודמת



Presenter
Presentation Notes
עדיין עכירות השומן האומנטלי- OMENTAL CAKE



 ח"תשע/ניסן/ז"י

Presenter
Presentation Notes
ציסטה בשחלה משמאל עם נוזל מיימת באגן - שיפור בכמות הנוזל.



 

Presenter
Presentation Notes
נגע בכבד בעל מאפיינים של המנגיומה עם צביעה אופיינית מבחוץ כלפי פנים



אך עדיין מחלה מפושטת בבטן ובאגן הוחלט על השלמת  , לאור תגובה טובה
MRI ו- CT-PET ביצוע קולונוסקופיה וקבלת עוד שני  , לבירור ממצאים בכבד

 .לפני ניתוח בכמוטראפיהמחזורי טיפול 
 
 מחזורים אחרונים קיבלה שניCARBOPLATIN / GEMZAR  ללאAVASTIN. 
07/11 -טיפול אחרון ב 

 
 ירידה משמעותית במרקרCA 125 124 >> 30 

 

ובעקבות כך דחייה של   ,התלבטה לגבי המשך טיפול, לאחר סיום כימותרפיה
 .  השלמת בירור לפני ניתוח וניתוח

 
 
 
 
 



MRI 
13/11/2017 

Presenter
Presentation Notes
בוצע MRI  מכוון לכבד – הכבד בגודל ואותות תקינים, נגע בקוטר של 2.1 ס"מ בסגמנט 4, בעל מאפיינים של המנגיומה.מספר נגעים זעירים בשתי אונות הכבד שלא מקבלים האדרה עם גדוליניום, ככל הנראה ציסטות זעירות.הממצאים ללא שינוי מבדיקה קודמת.הטחול בגודל ואותות תקינים.כיס המרה ודרכי המרה ברוחב תקין.הלבלב בגודל ומבנה תקינים, צינור הלבלב הראשי ברוחב ומהלך תקיניםשתי הכליות בגודל ומבנה תקינים, ללא עדות לנגעים מוקדיים חשודים.ציסטה קורטיקלית פשוטה בקוטר 4.3 ס"מ בקוטב העליון של הכליה השמאלית.אין עדות להידרונפרוזיס או הידרואורטר.האדרינלים תקינים.הסננה של השומן האומנטלי ומיימת בכמות בינונית, חשודים לפיזור משני מזנטריאלי ואמנטלי.החמרה בכמות המיימת בהשוואה לבדיקה קודמת.המבנים הגרמיים שנכללו בסריקה ללא עדות לממצא פתולוגי



MRI 
13/11/2017 

 ח"תשע/ניסן/ז"י

Presenter
Presentation Notes
המנגיומה בכבד בבדיקת MRI עם צביעה אופיינית מבחוץ כלפי פנים בפזות השונות.



PET – CT 
27/11/2017 

Presenter
Presentation Notes
נגע אומנטלי שקולט בבדיקת PET/CT.



PET – CT 
27/11/2017 

Presenter
Presentation Notes
ציסטה בשחלה השמאלית שלא קולטת ב- PET/CT.



PET – CT 
27/11/2017 

Presenter
Presentation Notes
המנגיומה בכבד, ללא קליטה ב- PET/CT



Colonoscopy 
18/01/2018 

עד ל- Transverse Colon   אין ממצא פתולוגי. 
 
 ובמעי   בסיגמהאין אפשרות לסיים את הבדיקה בשל זוויות חדות של המעי

 אך אין ממצא בתוך המעי, אימפלנטיםיכול להיות בשל  –רוחבי 
 
 טחורים דרגהII 



 :שאלה לפאנל
 

 
אך עדיין מחלה שארית משמעותית יש , האם לאור תגובה

 ?מקום להמשיך שני מחזורי טיפול נוספים
 
 לקו שניהאם יש מקום לשקול החלפת טיפול ? 

 



22/01/2018 
 
 

ABDOMINAL CYTOREDUCTION SURGERY 
 
   



 ממצאים בניתוח  
כולל גוש גדול של , פיזור נרחב ביותר  OMENTAL CAKE ,שמקיף מעי רוחבי  ,

מעי דק וגס דבוקים כקונגלומרט בבטן  , PORTAL VEINבלוטות סביב 
 .מרכזית

 
 בבטן ובאגן הפריטנאוםפיזור אקסטנסיבי לדיאפרגמה דו צדדי ולכל. 

 
מ"ס 3 -שחלה שמאלית מוגדלת כ. 

 
שחלה ימנית תקינה. 



 בהערכה יחד עם כירורג בכיר– 
 הגעה ל- OPTIMAL DEBULKING   לא אפשרית ללא תחלואה

 .קשה ביותר
 
שכמעט חסם את המעי הרוחבי, בוצעה כריתה של גוש גדול 
בוצעה כריתה של טפולה מוגדלת משמאל 
נלקחה רקמה ל- Genomic Testing - FOUNDATION 



 :שאלה לפאנל
 
 

 לפרוטומיההאם יש מקום לביצוע לפרוסקופיה חוקרת לפני  
,   -  OPTIMAL DEBULKING להערכה של יכולת הגעה ל
 ?לפני ניתוח  בהדמייהלאור שארית מחלה 



 :שאלה לפאנל
 
 

האם יש מקום ל- GENOMIC TESTING   בשלב זה בטיפול
 ?לעומת קו שני 



 :שאלה לפאנל
 
 

האם יש מקום ל- SECOND LOOK  במידה ותגיב ? 



 :לפאנלשאלות 
 מקרה זה מתאים לטיפול בהאם-   ? set–up neoadjuvant 
 יש מקום לשלב את האםAVASTIN  ב- set–up neoadjuvant? 
אך עדיין מחלה שארית משמעותית יש מקום להמשיך  , האם לאור תגובה

 ?שני מחזורי טיפול נוספים
האם יש מקום לשקול החלפת טיפול לקו שני  ? 
 להערכה של  לפרוטומיההאם יש מקום לביצוע לפרוסקופיה חוקרת לפני

  בהדמייהלאור שארית מחלה ,  -  OPTIMAL DEBULKING יכולת הגעה ל
 ?לפני ניתוח 

האם יש מקום ל- GENOMIC TESTING  בשלב זה בטיפול לעומת קו שני? 
האם יש מקום ל- SECOND LOOK  במידה ותגיב ? 
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