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 תאור המטופלת

 39בת 
נשואה 
אם לחמישה 
מוצא בדואי 
עקרת בית 



 תלונה עיקרית

 ימים 10הקאה חוזרת במשך 
עצירות או  , שילשול, ההקאה לא לוותה בכאב בטן

 .עלית חום
לאחר ההקאה סבלה המטופלת מצרבת 
  ההקאה הופיעה לאחר כל ארוחה ולא הופיעה בין

 הארוחות
שבוע לפני הגעתה   -האחרון, מחזור הווסת סדיר 



 ברקע

ג  "מק 50מטופלת ב, תת פעילות בלוטת התריס
 מאוזנת, אלטרוקסין

וושט -החזר קיבה: 
    התבטא בצרבת 
    הצריך טיפול לתקופות של מספר חודשים

 אך לא נזקקה לטיפול קבוע, בשנה



 ברקע

עקב החמרת תלונות  , כחצי שנה לפני הגעתה
 -הרפלוקס עם רגורגיטציות תכופות יותר

 :גסטרוסקופיה
בקע היאטלי קטן 
סימני גסטריטיס קלה 
רירית הוושת תקינה 

 
 אלרגיה לחומרים או תרופות כלשהםלא ידוע על 



 בדיקה גופנית

לא   -כולל בדיקה נוירולוגית, בדיקתה הגופנית
 הדגימה ממצא מיוחד

 
 
 
טיפול ב -עקב משך קצר של תלונותPPI 



 המשך בירור 
כעבור שבוע המטופלת חזרה עם 

 .  אותן תלונות
 



Causes of vomiting 
 Gastrointestinal: 

 Inflammatory (cholecystitis, appendicitis, hepatiis, IBD, peptic ulcer)  

 Obstruction (adhesions, malignancy, pyloric stenosis, intussusception) 

 Functional disorders (esophageal disorders, gastroparesis, IBS, non-ulcer 

dyspepsia) 

 CNS: Increased intracranial pressure (hydrocephalus, mass, pseudotumor 

cerebri), migraine 

 Vestibular : labyrinthitis, Menier 

 Infections: gastroenteritis, pyelonephritis, otitis, pneumonia 

 Medications/toxins 

 Metabolic: pregnancy, uremia, adrenal disorders, paraneoplastic 

 Psychiatric: anxiety, emotional, anorexia, conversion 

 Miscellaneous: glaucoma, MI, nephrolithiasis 

 

 

 

 



 המשך בירור

לבירור סיבות מטבוליות  : הופנתה לבדיקות דם
 ואנדוקריניות

US גושים, לבלב, להדגים כיס המרה: בטן עליונה? 
סרולוגיה להליקובקטר פילורי בצואה 

 
 
טיפול סימפטומטי   -עד תום הבירור

 במטוקלופרמיד



 המשך בירור

ליפז, אמילז, כליות. ת, כבד. ת, סוכר -בדיקות דם-  
 תקינות

US ללא ממצא פתולוגי -בטן 
סרולוגיה להליקובקטר פילורי חיובית 

 
הודרכה לטיפול משולש 
  לא הצליחה לקחת טיפול עקב הקאות לאחר אוכל

 ולקיחת כדורים



 המשך בירור

תלונה על צרידות 
הופנתה לרופא אאג 
 עיבוי קל של מיתרי  )הממצאים בלרינגוסקופיה

 מתאימים להחזר קיבה וושט( הקול



 המשך בירור

ממשיכה להקיא 
בשקילה במרפאה  : 

 חודשים 3ג תוך "ק 4ירדה 
 הופנתה להמשך בירור 

 לבית חולית                    



 המשך בירור

 :בבית החולים
תקינות -בדיקות דם חוזרות 
CT ללא ממצא פתולוגי -אגן, בטן, חזה 
ללא עדות לפפילאדמה -בדיקת רופא עיניים 
סימני דלקת קלה  , וושט תקין: גסטרוסקופיה חוזרת

 בקיבה
 
שוחררה עם המלצות לטיפול תרופתי בPPI  

 (חוסם קולטני דופאמין היקפיים) ודומפרידון 



 :לאחר שיחרורה

ממשיכה  להקיא 
גסטרואנטרולוג אמבולטורי: 
 להשלים סרולוגיה לצליאק-
 תקינה-
 
 

המטופלת עדיין ללא אבחנה המסבירה את  
 תלונותיה

 



Listen to your patient, he is telling  
you the diagnosis. 
William Osler, the father of modern medicine (1849-

1919) 



 אנמנזה חוזרת

האוכל נתקע  "שניות לאחר הבליעה מרגישה ש
 גורם לה להחנק ואז מקיאה, "לה בוושט

  תחושת זאת והקאה מופיעות במידה דומה לאחר
 בליעת נוזלים ומוצקים

התבקשה להדגים את התופעה: 
שניות לאחר בליעת מספר לגימות של מיים   3כ

 הקיאה



Esophageal motility disorder? 

הופנתה לבליעת בריום 
 תקינה-
 
 
  הופנתה לגסטרואנטרולוג עם שאלה ספציפית

לביצוע בירור נוסף בשאלה של בעיות תנועתיות  
 הוושט

 הופנתה למנומטריה -



Manometry findings 
 תנועתיות . נזקקה למנוחה באמצע. ל מיים"מ 200קושי בבליעה מהירה של

תבנית כזאת מתאימה לבעית  . הוושט חלשה עם פיגמי תנועתיות גדולים
 Ineffective esophageal motility disorderתנועתיות הוושט 



Esophageal motility disorder 

 Primary  

 Secondary (scleroderma, diabetes, reflux) 

 

 Disturbed relaxation of the lower esophageal sphincter: 
achalasia 

 Uncoordinated esophageal contractions: diffuse 
esophageal spasm 

 Vigorous esophageal contractions: nutcracker 
esophagus 

 Esophageal hypomotility 



Esophageal motility disorder and GE 

reflux 
 What is primary? 

 Overlapping symptoms 

 GERD much more common 

 GERD may show several manometric patterns, the 
most common- hypomotility 

 Low incidence+non-specific symptoms- delay in 
diagnosis 

 Co-existence of these conditions- more severe 
clinical course 



Esophageal motility disorder and GE 

reflux 
 GERD is defined as a disease: 

 Bothersome to the patient (appears more than twice a week) 

 Leads to complications 

 When doesn’t respond to treatment or alarm 

features (vomiting, weight loss, dysphagia, anemia) 

develop: 

 Endoscopy 

 Imaging and laboratory tests 



Features that hint at a motility disorder 

 More difficulty swallowing cold food or drinking 

carbonated beverages 

 Dysphagia to both liquid and solid food 

 Symptoms increase during rapid eating 

 Regurgitated food has the same taste as the food 

that was swallowed initially and is not sour 



 המטופלת שלנו

הודרכה לגבי הרגלי אכילה מתאימים: 
בקצב איטי 
במנות קטנות 
בעמידה 

 
עם שיפור הדרגתי במצבה 



 !על הקשבהתודה 


