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 ?מהי מחלת מעיים דלקתית

•Inflammatory Bowel Disease (IBD)  הינן מחלות
בהן מתפתחים תהליכים דלקתיים באזורים ועומקים  

 .שונים לאורך כל מערכת העיכול

   :נפוצים הם IBDסוגי •

 (.Crohn’s disease-CD)מחלת קרוהן –

 (.Ulcerative Colitis-UC)קוליטיס כיבית –

קוליטיס  , קוליטיס איסכמית, קוליטיס זיהומית–
 .קוליטיס כולגנית, לימפוציטית



 פתופיזיולוגיה

"The Long Skipping, Digging Disease" 
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 ?מחלה מערבית

 מדינות מפותחות•

 (יהודים אשכנזים)לבנים •

 אורח חיים מערבי•



Incidence of IBD – increase in China 

Ng SC, Gastroenterology 2013 



Introduction 
Patho-physiology 
 תגובה לא מאוזנת של מערכת החיסון הראשונית

 (TNF-a, IL-8) הפרשה מוגברת של ציטוקינים •
 (CD4+T cells) התחלקות מואצת של תאים מעודדי דלקת •

 Microbiom-שינויים בהרכב ה
 lumen-סילוק חלקי של מיקרובים מה•
 epithelial barrier-פגיעה בתפקוד ה•

 נטיה גנטית
•NOD2  gene 
•ATG16L1 gene 

 Marks DJ, Segal AW.  J Pathol. 214 (2): 260–6 
 Prescott NJ, Fisher SA, .Gastroenterology 132 (5): 1665–71 



Age of onset 
 

• 3rd decade peak 

• "Burn-out Disease” 



Course of Crohn’s disease 

0 10 Years 

Curve 1: Remission or mild severity 
of intestinal symptoms after initial 
high activity 

0 10 Years 

Curve 2: Increase in the severity 
of intestinal symptoms after initial 
low activity 

0 10 Years 0 10 Years 
Curve 3: Chronic continuous 
symptoms 

Curve 4: Chronic intermittent 
symptoms 

Solberg IC,  Clin Gastro Hepatol 2007 
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19% (n=37) 
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32% (n=63) 



Crohn’s disease Distribution 



Complications in Crohn’s disease 

Cosnes J, Inflamm Bowel Dis 2002  

 מהמקרים יערבו סיבוכים של המחלה 60%מעל 



Complications in Crohn’s Disease 



 מחלה היצרותית
Stricturing Disease 

מצב בו נוצרת הצרות של קוטר המעי בעקבות  •
 .התהליך הדלקתי

 .ההצרות יכולה להיות בצקתית או פיברוטית•



 מחלה היצרותית
Stricturing Disease 



11yo boy with stricturing Crohn’s  



 חודרת/מחלה פיסטולארית
Penetrating/Fistulizing Disease 

מצב בו נוצרות פיסטולות אשר חודרות את מלוא •
 .  דופן המעי

 :הפיסטולות מחברות•

 בין לולאות מעי –

 (ואגינה, שלפוחית שתן)בין המעי לאיברים חלולים –

 .בין המעי אל פני השטח–

 .נפוץ לראות פיסטולות פריאנאליות CDבחולי •

 



 מחלה פיסטולארית
Dampness Disease 



A 14yo girl with extensive fistulizing 
Crohn’s disease 



54yo male with severe entero-entero 
fistulas and (diverticulitis) 



 מחלה דלקתית
Inflammatory Disease 

מצב בו קיימת מחלה דלקתית ללא סיבוכים •
 .הצרותיים או פיסטולארים

 :הדלקת יכולה להתפתח באזורים שונים של המעי•

 קרוהן קוליטיס–

 קרוהן איליטיס–

 קרוהן דאודניטיס–



32yo female with inflammatory 
Crohn’s ileitis 


