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נתונים מסביב ללידה

34בשבוע  AGAתינוקת נולדה •

לידה ווגינלית•

9, 9אפגר •

2120משקל לידה •

תקינה–בקבלתהגופנית בדיקה •



האמארקע של 

בבודיקורטסובלת מאסטמה וטופלה אמא•

וונטולין

שני ילדים בריאים בבית•

סקירת מערכות וחלבון עוברי היו  :במעקב הריון•

תקינים



הימים הראשונים של הילוד

טופלה אנטיביוטית , (50,000~)לויקוציטוזיסעקב •
.לאחר לקיחת תרבית דם

לא אמא)עם מטרנה אנטרליתכלכלה לקבל החלה •
. בכמויות עולות בהדרגה( רצתה להניק

•
נעשה בירור . שילשוליםלחיים הופיעו 4-ביום ה

(.שחזרו שליליים)רוטוירוסזיהומי כולל 

•
עברה , 10%לחיים עקב ירידה במשקל מעל 5-הביום 

בימים הבאים  . TPN-ופריגסטמיללכלכלה עם   
לכלכלת  עברה המשיכו להיות נוזליות ולכן יציאות 

.TPNעם תוספת נאוקייט



-הופסקה כלכלה ביום ההשילשוליםעקב המשכת •

.לחיים וקיבלה הזנה תוך ורידית מלאה14

של התינוקת סבלה שהאמאבהמשך  נודע •

.כתינוקתנוטרמגיןמאלרגיה לחלבון חלב וקבלה 

שמדובר  הייתה זה אבחנת העבודה בשלב •

.אלרגיה לחלבון חלבבתינוקת עם 



,  פריפרייםעקב קשיים גדולים במציאת ורידים •

לחיים  19-ביום ה. הוחלט להרכיב עירוי מרכזי

.  ימניתבסובקלביהקטטרהורכב 

שוב כלכלת הוחזר לחיים 20-מהיום ההחל •

.שילשוליםהיו בהדרגה ולא נאוקייט

•
.  טרומבוציטופניהאובחנה עם לחיים 23-ביום ה

 CONSבתרבית דם צמח . ספסיסנשלח בירור 
(.לפי רגשיות)וונקומיציןוטופלה עם 



לחיים הופיעה נפיחות בכתף ימין  26-ביום ה•

.  הוצאוהקטטר 

בהמשך הופיעה בהדרגה נפיחות של הפנים  •

.במצוקה נשימתיתמלווה , ובית החזה עליון

בוצעה אולטרסאונד דופלר של הווריד  •

. ללא עדות לפקקת-בסבקלביה



לחיים29יום 



CT ANGIO:  לחיים33בוצע ביום



CT ANGIO-פיענוח

דו צדדים ותמט של פלאורליםהודגמו תפליטים •
RML, RLL, LLL-ה

האינומיניטבורידשל פקקת ממצא •
(BRACHIOCEPHALIC )השמאלי וה-SVC

.הפרוקסימלי



לחיים עקב החמרה במצוקה נעשה 37-הביום •

הצדדיםניקור עם מחט של בית חזה משני 

יצאה כמות מאוד קטנה של נוזל  •



הפלאורלינוזל 

•8000: RBC

•WBC:7200

•5%PMN

•95%MONO

•mg/dL 701: TRIGLYCERIDES

•51: CHOLESTEROLmg/dL

•364: LDHL/IU

•1.5 ALBUMINg/dL

•2.8: TOTAL PROTEINg/dL



:בשלב זה אבחנות עבודה היו

Superior Vena Cava Syndrome

  +

Chylothorax



.נוזליםטופלה במשתנים עקב צבירת •

.  בקלקסןלחיים טופלה 39-המהיום •

:  יתרקרישיותבוצע בירור •

MTHFR-התינוקת הומוזיגוטית ל•

•D-DIMERגבוה



עברה  . לחיים היה יותר מצוקה נשימתי39-ביום ה

בצד ימין של בית החזה עם יציאת והוכנס נקז אינטובציה 

נוזלשל כמות גדולה 



...ולמחרת



עם יציאה של הנקזיםלחיים הוחלפו 52-הביום •

(ל"מ500)כמויות מאוד גדולות של נוזל 

והתינוקת  בצקות החלו לרדת מכן שלאחר בימים •
.NCPAPוהועברה ל, נשימתיתמאוד השתפרה 

הוחלט  בכילוטורקסאי שיפור זה עקב בשלב •

באוקטראוטיידלהתחיל טיפול 



,  החזהבצקת בראש ובבית לחיים שוב 60-ביום ה•

. שוב מצוקה נשימתית והונשמה שובהופיעה 

1/4שבאותו זמן קיבלה כמויות קטנות של לציין •

אבל בניסיון  , שילשוליםשנספג ללא פריגסטמיל

הפכה  בנקזים להעלות את הריכוז ההפרשה 

.משקופה ללבנה ולכן הופסק

•
.שנכשל-מונוגןעם עברה ניסיון 



לחיים61יום 



באלרגיה לחלבון חלב  המחשבה היה שמדובר •

אפשרות לתת שומניםוגם חוסר 

Vivonexקבלה פורמולה • Pediatic(  פורמולה

(מפורק עם מעט שומן

בהקאות  לידי ביטוי לא הצלחה שבאה ל-•

באלקטרוליטיםוהפרעות 



נעשה  לויקוציטוזיסלחיים עקב 62-ביום ה•
.  E. COLIדם צמח בתרבית -לספסיסבירור 

דופלר לכלי דם  U/Sלחיים בוצע 64-הביום •

השמאלי וגולר'הגחסימה של נצפתה ובצוואר 

שמחברים את כלי הדם לחלק  וקולטרלים
לפני הכניסה לעליה SVC-התחתון של ה

.הימנית



לצינתורהועברה 

דימום  שבעקבותיו התפתח צינתורנערך •

עם צורך  וכילופריטונאוםרטרופריטונאלי

.  לבטןבהכנסת נקזים 

להמשך טיפולאלינו כעבור שבועיים הוחזרה •



בחזרתה

נקזים  שני -בחזרתה

כמויות  שנקזובבטן 

גדולות של נוזל עשיר  

,  בחלבון ושומן

וטופלה  

באנטיביוטיקה בגלל 
E.COLI-זיהום ב

.ובכיחוקנדידה בשתן 



..האישפוזבהמשך 
ללא הצלחה לגמול אותה  , מונשמתהיתההתינוקת •

בגלל  באוקטראוטיידטיפול המשכי קיבלה •

ולכן הופסקללא השפעה הכילופריטונאום

בהדרוכילורותיאזידבגלל הבצקות הקשות טופלה •
METOLAZONE))במתולזוןובהמשך ופוסיד



וויונקסהופסק באלקטרוליטים השינויים בגלל •

. בכמות עולהנאוקייטוהוחל שוב ניסיון עם 

לחייה סבלה מחמצת האחרונים בשבועיים •

בתוך כך פיתחה אי ספיקת כליות  . מטבולי קשה

ואי  אנאוראהשהלכה והחמירה עד מצב של 

.ספיקת כליות

•
התינוקתלחייה נפטרה 130-הביום 



ייצור על ידי
VP

ספיגה על ידי
PP



פלאורליבתפליטמעבדה 

:פלאורליבנוזל •
אלקטרוליטים•

•LDH
אלבומין/חלבון•

ופרופילשומנים רמת •

מבדלתתאים עם ספירת •

:בדם•
אלקטרוליטים  •

אלבומין/חלבון•

•LDH 

לבצע תרבית הנוזל וצביעת גרם: עם יש חשד לזיהום•



מיון
•TRANSUDATE

נמוך בחלבון ומרכיבים תאיים•

ידי לחץ שלם על דרך קיר כלי דם שנאלצו מהנוזל בדרך כלל כתוצאה •

הידרוסטטי מוגבר

•EXUDATE

LDH-ומאופיין בריכוזים גבוהים יותר של חלבון •

•CHYLE

הגבוהה ברגע  ושומניםתכולת חלבון בגלל  exudateמאופיין כ•

.אנטרלימוזן שהתינוק 

אחרי  במהירות חלבית ויהפוך , NPOבמצב של צהוב / שקוף הנוזל יהיה •

בנוזל  Chylomicronsכשמופיע , אנטרליתכלכלה 

ריכוז גבוה של לימפוציטים•



•LEFT LYMPHATIC DUCT

הוא כלי הלימפה הגדול ביותר של מערכת  •

הלימפה

נוזל המכיל גם הלימפה וגם  CHYLE ,הוא נושא •

FREE FATTY ACIDS    /EMULSIFIED 
FATS

כתוצאה מכך יש שחרור , DUCTכאשר יש נזק ל•

--הפלאורהשל נוזל לתוך חלל 
CHYLOTHORAX



בכילוטורקסתוצאות מעבדה 

לימפוציטים80%בדרך כלל מעל :תאים•

:בדיקת שומנים•
ל"ד/ג"מ110מעל טריגליצירידים•

לבצע  , 110מתחת טריגליצירידיםעם •
LIPOPROTEIN ANALYSIS   של הנוזל

הפלאורלי
 CHYLOMICRONSנוכחות •

ל"ד/ג"מ200רמת כולסטרול  בדרך כלל מתחת ל•

1<דם :פלארוליבנוסף היחס בין כולסטרול בנוזל •
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OCTREOTIDE
• Octreotide (brand name Sandostatin) is an octapeptide that 

mimics natural somatostatin pharmacologically

• It is used in the treatment of chylothorax, because it acts 
directly on vascular somatostatin receptors to minimize 
lymphatic fluid excretion. In addition, octreotide increases 
splanchnic arteriolar resistance and decreases gastrointestinal 
blood flow, indirectly reducing lymphatic flow.

• Since octreotide resembles somatostatin in physiological 
activities, it can:
• inhibit secretion of many hormones, such 

as gastrin, cholecystokinin, glucagon, growth 
hormone, insulin, secretin, pancreatic polypeptide, TSH, 
and vasoactive intestinal peptide,

• reduce secretion of fluids by the intestine and pancreas
• reduce gastrointestinal motility and inhibit contraction of 

the gallbladder
• inhibit the action of certain hormones from the anterior pituitary
• cause vasoconstriction in the blood vessels
• reduce portal vessel pressures in bleeding varices



פורמולות

• PREGESTAMIL-Hypoallergenic and lactose-free, 55% of the fat from 
MCT oil, Designed for infants with fat malabsorption problems

• NEOCATE-based on 100% free amino acids and do not contain any 
cow's milk protein to reduce the possibility of a food allergic reaction

• MONOGEN-was specifically designed to keep the level of LCT to a 
minimum whilst meeting the basic requirements of essential fatty acids. It 
contains 1% of calories as linoleic acid which is regarded as adequate for 
infants, children and adults.

• VIVONEX PEDIATRIC- 100% free amino acids for severely 
compromised GI tracts. 6% of calories from fat for improved tolerance and 
reduced pancreatic stimulation. Glutamine, arginine and branched-chain 
amino acid (BCAA) content make it especially useful in stressed, catabolic 
patients.





ACQUIRED

• Usually iatrogenic 
• surgical injury to the thoracic duct

• complications of central catheter insertion

• complications of central catheter infusion

• Other causes
• Infection

• conditions associated with hypoproteinemia

• capillary leak syndromes



כילוטורקס
•CHYLE (שהוא נוזל הלימפה ממוצא מעיים )  יש בו תכולה

  CHYLOMICRONSגבוהה של טריגליצרידים בצורה של 
בזמן נוכחות שך  " MILKY APPEARANCE"אשר מייצר 

.  אנטרליםשומנים 

  THORACIC-מכאשר נוזל הלימפה מתרחש כילוטורקס•
DUCT  פלאורליבחלל או אחד מיובליו מצטבר

•CHYLOUS ASCITES  פלאורליגם לזרום לתוך חלל יכול

לא טראומטיאו ממקור טראומטי להיות האטיולוגיה יכולה •



CLASSIFICATION

• TRANSUDATE
• low in protein and cellular elements
• results from fluid forced through an intact vascular wall by 

elevated hydrostatic pressure

• EXUDATE
• characterized by higher concentrations of protein and lactate 

dehydrogenase than transudate

• CHYLE
• characterized as an exudate because of the high protein and lipid 

content once the infant is fed. 
• The fluid will be clear/yellow to slightly cloudy in the unfed state 

and will quickly become milky following feeding, as chylomicrons 
appear in the fluid. 

• Lymphocytes predominate in the differential cell count of chyle


