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  לבלב טבעתי

(Annular pancreas) 

 ORPHA675: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

 בה ראש הלבלב יוצר טבעת סביב החלק השני של התריסריון.  שצורה מובחנת של איטמות התריסריון  

 

 אפידמיולוגיה 

 מכל המקרים של היצרות התריסריון.   10%לערך לידות, המייצגת   1/50,000-השנתית מוערכת כ השכיחות 

 

 תיאור קליני 

( עם  epigastric distensionנפיחות ברום הבטן )  במהלך התקופה לאחר הלידה, התמונה הקלינית כוללת בעיקר 

נמצאת מעל אמפולת הכבד לרוב  לכיס המרה מאחר שהחסימה  )מעל הצומת של  -הקאות, שאינן קשורות  לבלב 

ים  ידרכי המרה(. בדומה לצורות אחרות של איטמות התריסריון, עיוותים של המעי הקרניאלי מופיעים גם הם לעת

לב טבעתי. חריגות לבביות עלולות גם להופיע והן שכיחות יותר בהקשר של חריגות  קרובות אצל מטופלים עם לב 

טבעתי,   לבלב  של  מהמקרים  שליש  אצל  מופיעות  כרומוזומליות  חריגות  הגב.  מיתר  של  אינדוקציה  של  חוסר  או 

טריזומיה   טריזומיה    21כאשר  מכן,  אלה(  13-ו   18)ולאחר  במונחים  עיין  בשכיח ;  שמאותרת  החריגה  ות  היא 

 הגבוהה יותר.  

 

 אטיולוגיה 

הנגרמת מחריגה המתרחשת מוקדם )לקראת השבוע הרביעי( בהתפתחות.  לבלב טבעתי היא פתולוגיה עוברית  

היא צורה מובחנת של איטמות התריסריון, מאשר חריגה בלבלב, ואין לבלבל בינה לבין עיוותים מולדים אחרים של  

כיס המרה(, עבורם לא ניתן לבצע את האבחון עד  -המרה )כגון חריגות בצומת הלבלב -הלבלב או של דרכי הלבלב

 ילדות או לבגרות.  ל

 

 טכניקות אבחון

לאבחון  ה נעשה  טבעתי  לבלב  של  ר של  התרחבות  המציגים  אולטרסאונד  ממצאי  באמצעות  הלידה  לפני  וב 

לא   האבחון  בהם  במקרים  התריסריון.  סביב  הלבלב  התפתחות  על  בתצפית  קשיים  קיום  ובאמצעות  התריסריון 

בתקופה שמייד לאחר הלידה על בסיס התמונה הקלינית ומחקרי הדמיה )רדיוגרפיה  נעשה לפני הלידה, הוא נעשה 

 ואולטרסאונד של הבטן(.  

 

 אבחנה מבדלת

 צריכה לכלול צורות אחרות של היצרות התריסריון.   מבדלתהה אבחנה
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 לידתי -טרוםאבחון 

 לידתי מאפשר תכנון ניהול במרכז רפואי המתמחה בכך מיד לאחר הלידה.  -אבחון טרום

 

 ניהול וטיפול

הוא   הטיפול  החסימה.  אתר  לפני  העיכול  דרכי  של  ניקוז  מאפשרים  לקיבה  בצינורית  שימוש  באמצעות  מחקרים 

 יד לאחר הלידה.  יכירורגי ומבוצע בתקופה שמ

 

 פרוגנוזה

 מאוד טובה, אך הפרוגנוזה הכללית תלויה בהימצאות של עיוותים נלווים.    הפרוגנוזה של לבלב טבעתי 

 

 :מומחהמבקר 

 י ז'פרופ' פרדריק בר

 

  [01-01-2019  ]תאריך עדכון אחרון:

 2-5-2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת:  תקציר זה תורגם 

 

 

 

תחליף   להוות  אופן  בשום  נועד  לא  בו  המפורט  החומר  בלבד.  מידע  לצורך  מפורסם  זה  מסמך 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול.  

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי" 
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