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תיאור מקרה

שבועות נולדה לאחר ניתוח קיסרי בשל  27פגית •
היפרדות שלייה

גרם  1030משקל לידה •

האם לא הספיקה לקבל סטרואידים לפני הלידה•

תקינה23סקירה בסיסית בשבוע •

6/9אפגר •

והיא מועברת לפגיהדיספנאהלאחר הלידה מפתחת •



תיאור מקרה
NASAL CPAP-מחוברת ל•

מנשימים אותה לצורך  70%בשל עלייה בצריכת החמצן עד •
מתן סורפקטנט

יש קושי בהכנסת טובוס•



תיאור מקרה
 תת עורית בצוואראמפיזמהלאחר כמה שעות היא מפתחת  .

 בהיפופרינקסקרע : ראינטובציהבגלל סיבה טכנית מבצעים?



תיאור מקרה
D3בפריטונאוסנקז , בטן תפוחה, המצב מחמיר ודליפת האוויר מחמירה

?ברונכוסקופיה.  מוכנס



D4תיאור מקרה 



בעיות טכניות : ברונכוסקופיה

תינוקת מאוד לא יציבה נשימתית  •

High frequency-הנשמה בצורת•

3טובוס •

!הטרכאוברונכיאלייש צורך בהסתכלות בכל העץ •



ברונכוסקופיה



HFVתחת הנשמה בברונכוסקופיה



ברונכוסקופיה



תיאור מקרה
הנשמה סלקטיבית של ריאה  (Rigid bronchoscopy)בעזרת 

.  ניתוח לא אופציה בשלב זה, שמאלית



תיאור מקרה
 מוחזר לקנההטובוסבשל הפוקסיה קשה

אקו לב , ירידה בלחצי דם מפתחת חמצתTension Pneumomediastinum

מוכנס נקז בבית חזה



תיאור מקרה

למרות טיפול תומך התינוקת ממשיכה להידרדר •
מורידה לחצי הדם ומפתחת חמצת מטבולית  

ונשימתית  

Exitusימים8בגיל •



Airway perforation in newborn: etiologies 

• Iatrogenic:
1) Barotrauma (mechanical ventilation(

2) Attempts of intubation / nasogastric tube placement 
(including esophageal perforation) / oral or 
endotracheal suctioning. 

• Non iatrogenic (Spontaneous): infection, 
airway obstruction  



Airway perforation in newborn due to 
endotracheal intubation

 Most probably our case (first Xray no leak, emphysema post 
intubation, subglottic stenosis)

 Incidence higher than published (under reported / 
unrecognized)

 Known complication of endotracheal intubation (especially in 
premature infants)

 Premature infants more susceptible because reduced airway size 
and poor tissue integrity

 More frequent when ETT stylet used

Gien J J Peditr Surg case Resp 2014



Airway perforation in newborn

 Common site of injury: trachea, carina, right and even left 
mainstem bronchi.

 When to suspect it? Intractable air leak with tension 
pneumothorax subcutaneous emphysema pneumoperitoneum
despite adequate chest tube placement.

 Infraazygous (retrocardiac ) pneumomediastinum: loculated gas 
collection (posterior mediastinal) collection which tends to 
decompress into the neck (subcutaneous emphysema) or into the 
abdomen (pneumonperitoneum). 

Amodio JB Pediatr Radiol 1986 



Infra-azygous pneumomediastinum

Our case



Airway perforation in newborn: management

• Non surgical management: 
Chest tube

Positioning with affected side down

High frequency ventilation

Single lung intubation

• Surgical management:
Indications in adults: unstable cardiopulmonary status, persistent 

need for mechanical ventilation.large tear > 4 cm, perforation near 
carina.

 Primary closure/ use of fibrin glue or graft material (pericardium) 
/ lung resection.

 640 gr with pneumomediastinum extended to right side explorative. Bronchoscopy 
rejected for technical reasons. Thoracotomy performed with repair of main bronchus   

(McCann J of ped surgery 2006)



Airway perforation in newborn: 
review of literature 

• Only 15 cases of iatrogenic tracheobronchial 
injuries in neonates reported

• Survival: 12% (conservative management n=8)
100% (surgical management n=7)

Gien-J J pediatr surg case rep 2014



Accessory cardiac bronchus



Accessory cardiac bronchus

Congenital abnormality of the bronchial tree arising from 
the inner wall of the right main bronchus or intermediate 
bronchus opposite to the origin of the RUL bronchus

Supernumerary bronchus may range from a short blind-end 
diverticulum to a longer structure with distal bronchiolar 
and alveolar ramifications

Most asymptomatic

Complications: hemoptysis, recurrent infection, 
malignancy (squamous cell carcinoma). Barreiro TJ Lung 2014



Summary

• Endotracheal intubation in newborns 
may cause airway perforation

• In a presence of intractable air leak  
despite adequate tube placement think 
on perforation

• Bronchoscopy is feasible even in a 
critically ill premature baby 



וחג שמחתודה על ההקשבה


