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קוליטיס כיבית
שכבת הרירית בלבדמעורבת •
מערב את הרקטוםתמיד •
מהרקטום ומעלהמעורבות רציפה •

קרוהןמחלת 
כל שכבות המעימעורבות •
מעורבות מעי דק סופי-מהמטופלים 80-ב•
מחלה לא רציפה•

דומה ושונה-קרוהן וקוליטיס כיבית 



דלקתי  
שלשולים, כאבי בטן

רירית

שרירית

קרוהן-תצורות מחלה

יכולה לערב את כל שכבות המעיקרוהןמחלת 

חסימתי
,הקאות וכאבי בטן אחרי אוכל, במעיהיצרויות

חסימות מעי

חודר
ומורסות  פיסטולותהיווצרות 



)10%(ביטויים עורייים 

ביטויים במערכת שריר  
)15%(ושלד 

ביטויים עיניים  
)4%(

)20%(פגיעה בעצם 

)7%(דלקת פרקים

)4%(קרישתיות יתר 

ביטויי שריר ושלד  
)10%(

ביטויים מחוץ למעי



3-5איחור אבחנתי של 
שנים לפחות מהתחלת  

! התהליך הדלקתי

קרוהןאיחור אבחנתי במחלת 

מחלת קרוהןאבחנה של  

תסמינים קלים
והתחלת אבחון  

)?שנים(

)?שנים(תסמינים תהליך דלקתי ללא  
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היצרות
אבצס/פיסטולה

ניתוח
היצרות חוזרת

מחלה דלקתית

מחלה חסימתית

מחלה חודרת

התקדמות לניתוח

טיפול מוקדם ואינטנסיבי יכול להפחית סיכון לנזק מצטבר וצורך בסיבוכים•
הסיכוי לתגובה לטיפול תרופתי יורד משמעותית) היצרות, אבצסים, פיסטולות(לאחר היווצרות הסיבוכים •

התנהגות מחלות מעי דלקתיות לאורך זמן



דלקת כרונית ברירית המעי גורמת לנזק מתמשך ומצטבר לרירית המעי

תהליך כרוני-מחלות מעי דלקתיות 

ניתוחצלקתדלקת חסימה  
חור בדופן 

המעי

1234

מחלת קרוהן



מילון מונחים קצרצר

רמיסיה
היעדר תסמינים, מצב של הפוגה

ריפוי רירית
היעלמות דלקת בבדיקה 

אנדוסקופית

מדדי דלקת
CRP  ,בצואהקלפרוטקטין

בדיקות אנדוסקופיות  
,  גסטרוסקופיה, קולונוסקופיה

קפסולה

הדמייהבדיקות 
CT , MRE, US 

פיסטולה
חיבור לא תקין בין לולאות המעי או בין לולאות מעי  

או עור) נרתיק ועוד, שלפוחית שתן(לאיבר אחר 

היצרות
צר בתוך המעי הנוצר כתוצאה מדלקת איזור

הקאות  (יכול לגרום למצב של חסימת מעי , כרונית
כאבי בטן אחרי  , חוסר יכולת להעביר יציאות, 

)אוכל ועוד



לא תקיןתקין

הגעה לריפוי רירית משפרת סיכוי להפוגה ארוכת טווח

:איך נראית דלקת ברירית
קרוהןמחלת 



לא תקיןתקין

הגעה לריפוי רירית משפרת סיכוי להפוגה ארוכת טווח

:איך נראית דלקת ברירית
קוליטיס כיבית 



הסתכלות ישירה מדדי דלקת הדמייה
קולונוסקופיה•
גסטרוסקופיה•
קפסולה•

קלפרוטקטין•
•CRP

•MRE
•CTE
•US מעי

ניטור הדלקת במעי



פסיטולה אבצס פריאנלי אבצס תוך בטני

פיסטולה פריאנלית היצרות

קרוהןסיבוכים מבניים של מחלת 



השגת הפוגה קלינית
התסמיניםהיעלמות

נרמול מדדי הדלקת
תקינים-CRPוקלפרוטקטין

הימנעות
מסטרואידים

ריפוי
הרירית

חזרה למהלך חיים  
תקין ללא ניתוחים  

ואשפוזים

מטרות הטיפול במחלות מעי דלקתיות



שלבי הטיפול
השריית הפוגה
אחזקת הפוגה

מעקב והתאמת טיפול



שיפור מהיר בתסמינים והגעה להפוגה: מטרה

חודשים3-4יכולה להימשך עד *

מומלצות תרופות עם השפעה מהירה*

הגעה לריפוי רירית משפרת תוצאות לטווח ארוך*

השריית הפוגה: עקרונות הטיפול



מניעת התלקחות ומניעת סיבוכים: מטרה

ניטור מתמשך של מדדי הדלקת*

צמצום הטיפול בסטרואידים*

מניעת סיבוכים לטווח ארוך*

שלב האחזקה: עקרונות הטיפול



:שיקולים בבחירת טיפול
גיל התחלה•
הסתמנות אגרסיבית•
צריכת סטרואידים גבוהה•
ביטויים מחוץ למעי•
מחלות רקע•

?יש דבר כזה: סדר הטיפול



גם ברמיסיה לרוב החולים עדיין ניתן למצוא דלקת פעילה

המשך דלקת פעילה מעלה סיכון להתקלחות

המשך דלקת פעילה מעלה סיכון לסיבוכים כרוניים

מומלץ מאוד להקפיד על מעקב  -גם כאשר אין צורך בטיפול
קבוע

ברמיסיהחשיבות טיפול ומעקב 

21%

15%
64%



תהליך דלקתי כרוני לאורך שנים

הופעת תסמינים זמן רב אחרי  
התחלת התהליך

תיתכן דלקת משמעותית גם  
בהיעדר תסמינים

דיכוי דלקת ברירית משפר סיכוי  
להפוגה ארוכת טווח

!חייבים לשלוט לא רק בתסמינים אלא בתהליך הדלקתי

עקרונות הטיפול במחלות מעי דלקתיות
מחלה כרונית

דלקת כרונית מייצרת נזקים גם  
מחוץ למערכת העיכול

מחלה מחוץ למעי

איחור אבחנתי דלקת ותסמינים

דלקת כרונית גורמת לנזק  
חור  (מצטבר לרקמת המעי 

)הצטלקות, בדופן המעי

נזק מצטבר

ריפוי הרירית



!תודה על ההקשבה
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