
יחידת ריאות ילדים

סורוקההמרכז הרפואי האוניברסיטאי 

באר שבע





– 17/4/15פניה ראשונה למיון

 ימים2-3כל 39.8מזה כחודש וחצי תלונות של חום עד , ממוצא בדואי, חודשים3-שנים ו3בת.

 כאב שמעיר משינה, יותר בלילותכאב בטן בתקופה זו.

 לרוב ללא שלשול, פעם ביום-יציאות.

ללא הקאה.

ללא הזעות לילה. אוכלת מעט פחות מבעבר  .

בתקופה זוג במשקל "ק2-ירידה כ.

האם שוללת צריכת מוצרי חלב לא מפוסטר או בשר מכבשים של קרובי המשפחה.

במהלך תקופה זו קיבלה פעם אחת טיפול אנטיביוטי.

יש חשיפה לכלבים וכבשים.

ללא חום ממושך בקרב שאר בני המשפחה  .

 הילדה בכתה כל , לתחושת האם בטן קשה ורגישה, 39יום טרם קבלתה בלילה היה חום עד
.  ללא הקאה או שלשולים. התקשתה לנשום, הלילה

 ביצע אולטרסאונד עם ממצא של -פנו לרופא פרטיEPIGASTRIC CYST  מ"ס6*6במימדים.





:המשך תיאור מקרה 

מתגוררים בחורה , ילדה למשפחה בת ארבעה ילדים.

כ פרט לאנמיה מחוסר ברזל"ברקע בריאה בד.

לא ידוע על רגישות לתרופות. מחוסנת כפי גילה.

ללא מחלות כרוניות במשפחה.

 ריקציה או שחפת, ללא היסטוריה משפחתית של ברוצלה  .





:בקבלתה במיון ילדים

o 39.4–חום

o 160-דופק

o34-נשימות

o100%–החדר באוירסטורציה

o  (.  10אחוזון .  ) ג"ק12.6משקל

.  חיוורת ומתנשמת,כניסת אויר ירודה בבסיסי הריאות דו צדדית

.  ללא פקעים או נשיפה מוארכת. עמימות בניקוש בבסיס הריאה משמאל

.  הציפורנייםהתאלותללא .  אורגנומגליהללא , רכה: בטן





:בדיקות עזר 





:בדיקות עזר

CRP 180

 1שעה /מ"מ76–שקיעת דם  .

מצורפת: כימיה  .

 שליליים-תרביות דם ומשטף אף  .



17/4/2015

17/4/2015



אגן  + כליות + בדיקת על קולית של בטן עליונה 
19.4.2015.

:ממצאים

מ בבסיס  "ס6.5הודגמה ציסטה ריאתית כ 
הריאה השמאלית עם תוכן צלול ורושם של דופן  

.  כפולה

מ  "ס2ממצא היפראקוגני כ . לא מוגדל עם מרקם אחיד: כבד
( ? המנגיומה) ציסטיהממצא איננו . באזור השער

.דופן לא מעובה, ללא אבנים: כיס מרה

.תוך וחוץ כבדיות לא מורחבות: דרכי מרה

.בעל גודל ואקוגניות תקינים: לבלב

.בגודל תקין : כליות.   הומוגני, לא מוגדל: טחול

.פרנכימה בעלת אקוגניות ועובי שמורים

.אין עדות למיימת.  ללא עדות להידרונפרוזיס או אבנים

:סיכום

Hydatidכנראה–ציסטה ריאתית משמאל  Cyst

. חיובית–סרולוגיה לנוגדנים לאכינוקוקוס 





- סיכום שחרור מאשפוז ראשון20/4/15

 משנית קרוב לוודאי לציסטות , אובחנה כסובלת מדלקת ריאות דו צדדית
.  אכינוקוקליות בריאות

ב י "עוכן הוחל טיפול , צפטריאקסוןי "טופלה עALBENDAZOLE 6ל
שבועות  

י "הופנתה להמשך מעקב במסגרת אשפוז יום והשלמת הברור האבחנתי עCT
.  של הריאות והבטן

  הומלץ על בצוע צילומי חזה ובדיקה על קולית של שאר בני המשפחה באופן
.  אמבולטורי





- אשפוז שני 01/05/15

ימים  3-ימים לאחר שחרורה עקב הופעת חום גבוה מ10, אושפזה בשנית
ללא , פעמים וכאבי בטן דיפוזיים 5טרם קבלתה מלווה בהקאות עד 

שלשולים

.מעט משתעלת ומנוזלת, תאבון ירוד 

WBC :18,000-Complete Blood Count

CRP :332  

משמאל שנראתה כבר בצילום הקודם אך כעת אלויאולריתהצללה -ח"צל
ללא עדות  , מטושטשת וגדולה יותר ומתאימה לתסנין סביב הציסטה

.  משמאלפלויראליתלתגובה 

. מימין ללא שינוי בהשוואה לצילום הקודםאלויאולריתהצללה : מימין





1/5/2015

1/5/2015





.....המשך 

י  "חודש טיפול ע. הילדה שבה לאשפוז עם החמרה במצבה הנשימתי
.  צפטריאקסון תוך ורידי

.  של בית החזה והבטןCTבוצע 





CTבדיקת -12/5/2015
:סיבת ההפניה

-לילדה עם תמונה קלינית החשודה ל CTבדיקת 
Echinococcal Cyst ריאתי  .

:בוצע
. 09:2412/05/2015בתאריך חזה בהרדמה CT.מ.ט

:ממצאים

השמאלית באונה תחתונה הודגם ממצא ציסטי  בבסיס הריאה
בחלקו בעל דופן  , בעל דופנות מעובים ,מ"ס7.4-בקוטר כ

.כפולה עם מספר בועיות אוויר קטנות הקפיות ללא מחיצות

בספק קיים קשר עם הסימפון סגמנטרי של אונה תחתונה  
הודגמה קונסולידציה ריאתית קטנה בסמוך לחלקו  . משמאל

.התחתון של הציסטה ונוזל פלאורלי בכמות קטנה 

מ  "ס3.4-באונה אמצעית מימין הודגם ממצא דומה בקוטר כ
עם קונסולידציה ריאתית מינימלית בחלקו הקדמי  
.ומספר בועיות אוויר קטנות מפוזרות בתוך הממצא

ממצא סגלגלי רקמתית  במדיאסטינום אחורי תחתון הודגם
מ "ס1.2וממצא נוסף בקוטרמ"ס x  4.12.6-בקוטר 

.רטרוקוולי 



CT  12/5/2015





ניתוח טוראקוטומיה  –21/5/2015

עברה טוראקוטומיה שמאלית עם כריתה של הציסטה 21.5.2015בתאריך 

. אכינוקוקולית מאונה תחתונה של הריאה שמאלית 




תשובה פתולוגית  :

Cystic lesion covered by necrotic material

Severe acute and chronic inflammation in cystic wall

נראו : תשובה פרזיטולוגית מנוזל הציסטהprotoscolices
.  בחלקם חיים ובחלקם מתים

י  "שוחררה לאחר מספר ימי אשפוז עם המשך טיפול ע
Albendazoleפומי  .

ניתוח ראשון





ניתוח טוראקוטומיה ימנית-18/08/15

 מאונה אמצעית  אכינוקוקוליתהוזמנה אלקטיבית לכריתת ציסטה
. של ריאה ימנית

 הניתוח היה תקין מהלך .

 אוויראירועים של חזה 2לאחר ניתוח.

 בלתי פוסקת משנית ל דליפת אוויר עקבBroncho-pleural 
Fistula  תפירת שבו בוצעה נוסף ניתוח 29/08/2015עברה בתאריך
.  דליפת אוויר מימין שדרכו הייתה סגמנטליברונכוס

 י  "חודשי טיפול ע3ימים לאחר הניתוח ממשיכה לעוד 7שוחררה

Albedazole .





ימים לאחר  7, צילום בקורת–06.09.2015

.   הניתוח






