
ארי-יוסף בן' דר
היחידה לטיפול נמרץ ילדים

בית חולים רות רפפורט לילדים
הקריה הרפואית לבריאות האדם–ם "רמב



 הורים לא קרובי  , ללא מחלות-במשפחה . כ"בדבריאה , חודשים7תינוקת בת
.משפחה

 אוכלת  , מעלות מלווה באנחות ועצבנות40עד לפני קבלתה הופיע חום ימים שלושה
.  פחות מהרגיל

 ללא ריור יתר, סיפור של השתנקותללא , חולים נוספים בקרבתהללא.

 רתיעותללא , אףבכנפי שימוש , לדקה40-מתנשמת כ, נאנחת-בקבלתה בבדיקתה  ,
מחזיקה ראש באקסטנציה מרפס  . חדרבאויר91%סטורציה38.5חום , חיוורון קל

ספק תפליט קטן בקוטב תחתון , צ"דושל שקדים והיפרטורופיהאודם . נורמוטנסיבי
קולות לב היו סדירים  . כניסת אויר טובה לריאות. טריזמוסללא . של שקד שמאלי

.תקינים

 תרומבוציטים  . נורמוציטי10.8המוגלובין . עם מבדלת תקינה, 3.6לויקופניה-מעבדה
.תקינים

 תפקודי כליות תקינים. אלקטרוליטים תקינים-כימיה  .

CRP = 200

 ואריתרוציטוריהלויקוציטוריה-שתן.

קטן מימין ליד  תמט , מימיןמעט נוזל בסדק , מוגבראינטרסטיציאליציור -חזה.צ
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 70מתנשמת עד , 38.4חום ,  אי שקט ניכר: למחרתבבדיקתה
.  בין צלעיותרטרקציות, בשרירי עזרשימוש , נאנחת, לדקה

. היה תקיןמילוי קפילרי , שמורההפרפוזיה

לופוטרםמחוברת שמורה סטורציהFLOW  50%, ליטר6של
.חמצן

 צ"דוורגישות נפיחות אודם -צוואר, נורמוטנסיביקדמי מרפס .
ברונכיאליתנשימה , לריאה ימניתאוויר קצת מופחתת כניסת 
.  קולות לב תקינים סדירים. צ"דומפושטים וחירחוריםמימין 

.היטבנמושוהיקפיים דפקים . הבטן תפוחה ורגישה
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 באקו בדיקת לב תקינה-קרדיולוג ילדיםי "במחלקה ענבדקה  .
.  פיזיולוגיתבכמות פריקרדיאלינוזל 

ECG תקיןטרופונין, בגדר הנורמה.

 ונטוליןאינהלציות , ברוצפיןמטופלת טופלה במחלקה
.והידרוקורט

 גבוהנשמת קשה וחום ילדים בגלל הילדה הועברה לטיפול נמרץ  .
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1.5.2016-קבלה לטיפול נמרץ
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טיפול נמרץ  
 הילדה שוכבת  . שקט ואפטיהאי,לסירוגיןמתנשמת עם אנחות לאחר קבלתה

יציבה  .  אך ניתן להניע את הראש בכל הכיוונים, בהעדפת צד לימין
.  לריאה ימניתבכניסת אוויר נשמעה הפחתה . חמהפריפריה המודינמיתעם

.  בזונדה COFEE GROUNDאינה סופגת כלכלה והופעת , תפוחההבטן 

 חמצן50%ואפותרםסיוע נשימתי בעזרת,FLOW10ליטר לדקה.

 קלינדמיציןברוצפיןטיפול אנטיביוטי  .

 רושם לנוזל, עדיין הצללה מרשימהבצילום  .

 במשטח ישיר נראו  . נקזהושאר , ספירה וכימיה, נשלחה תרבית-נוקרהנוזל
.MSSAבהמשך צמיחת .  גרהם חיוביםקוקים

המוגלובין  ץ, נויטרופניהללא 3.6לויקופניה: בבדיקות דם

CRP 400בעליה.

ב-US  ללא רושם לזיהום בהן או צורך בניקוז, צ"דוצוואר הראה קשריות  .
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 עברה , מתמשכת מעט מעבר לצפוילאנצפלופציהעקב רושםCT 
. נ ללא ממצאים כלשהם.מוח עם ובלי ח

 ממצאיCT:

מבנה מח תקין.

 ככל -יותר משמאל, רכות של גולגולתברקמות היפודנסיתמלאות
. לקורלציה קלינית. בצקתהנראה 

 משני הצדדיםמסטואידבתאים מלאות.
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צואר CTלאור ממצאים אלה נעשה 
 עם וורטברלית-פרארטרופרינגיאליתהיפודנסיתנראתה מלאות

 C6הגולגולת עד גובה בסיס מגובה המתפשטת גבולות לא ברורים 
.

 בגובה , מ"ס0.7-עד כלעומקC3  וושטאורופרינקסעל נראה לחץ.

 המלאותלהאדרה קלושה בחלקה העליון הקדמי של רושם.

 הצדדיםבפסגת הריאות משני פלארלינוזל -הריאותבפסגות ,
עם מרכבי ש תמט  אלבאולריתוהצללה  LULבאלביולריתהצללה 

.RUL-ב
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בחדר ניתוח  לניקןזנלקחה 
4.5.2016 מוגלה  ופרצה פרינקסדופן אחורית בניתוח נעשה חתך

.  בכמות גדולה

 צמחMSSA הפלאורליכמו מהנוזל  .
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2016חיפאפ יולי 16



 שיכולה להיות  ( מצב הכללי, חום)קלינית שיפור בתמונה למרות
חוסר שיפור בצילומי  אך לאור , ממוסכת בגלל הטיפול האנטיביוטי

ואפשרות נרחבת מדיאסטינליתהחזה ובחשד למעורבות 
.  וחזהצוארCTהוחלט לעשות הצוואר בזיהום באזור להתקדמות 
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 CTממצאי 

המיצרהמשתרע על פני כל פלגמנוטילוקולרי-תהליך מולטי
מורכב ממספר . המשכי לתהליך הזיהומי בצוואר, העליון

קולקציות המכילות תוכן בסמיכות גבוהה משל נוזל פשוט 
(. ?מוגלה)

 בצד זההפלאורלישקיים קשר לנוזל רושם .

 בברונכוסמלא של האונה הימנית העליונה עם תוכן תמט.

 בכמות קטנה משמאל עם תמט משניפלאורלינוזל .
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 שיש צורך בניקוז כירורגיהוחלט נרחבות התהליך והמחולל לאור.

 יצאה מוגלה  , קדמימדיאסטינוםהילדה עברה ניתוח לניקוז דרך
.  בכמות בינונית

 הנשמה גבוהיםנזקקה ללחצי אך חזרה מחדר ניתוח יציבה  ,
.מהטובוסהפרשות דמיות 

 מימיןצילום חזה מראה הצללה לבנה סמיכה.

הפרשות סמיכות מברונכוסקופיה-RUL.

בUS ללא נוזל משמעותי אך הריאה לא זזה בתגובה להנשמה

 שינויאנטיביוטי ללא המשכנו טיפול
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מהלך לאחר הניתוח קשה
לאחר הניתוח היה קושי משמעותי בגמילה מהנשמה .

הילדה נזקקה ללחצי הנשמה גבוהים.

 שלא צלחואקסטובציהנסיונותנעשו שלוש .

מה גורם לבעיה הנשימתית המשמעותית?
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:הסיבות האפשריות היו

.מחלת ריאה משמעותית1.

.תהליך תופס מקום בבית החזה2.

.לאחר הנשמה ממושכתוסדציהחולשת שרירים 3.

.  או חסימה אחרת משנית להנשמהגלוטיתהיצרות תת 4.

 לאור זאת התלבטנו לגבי צורך בניתוח חוזר לניקוי בית החזה
שניתוח  וההערכנוהממצאים בצילומים לא השתנו . מלוקולציות

.לא יקדם אותנו

 טרכאוסטומיהעלתה גם אפשרות לבצע  .
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החלטנו לחכות בסבלנות
  לגמול את הילדה לאט יותר ואכן כעבור  כשבועיים ניתן היה

.  מההנשמה והילדה הועברה למחלקת ילדיםלגומלה

בעיות נוספות שנמצאו:

תסמונת גמילה.

מימיןאיליאקוריד טרומבוס.
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מהלך בהמשך
בירור אימונולוגי  :

CGDשלילי

 אימונולגיעוברת לבירור  .

  שוחררה מבית החולים לאחר כחודשיים מקבלתה בהמלצה להמשך
.  ומעקבבקלינדמיציןטיפול 

קולקציה בגודל של במיצר קדמי עליון מימין ( US)בשחרורה הודגמה 
. מ"ס 2x2x3-כ
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20.6.2016

,מימיןסטרנלית-בהסתכלות פרא, באמצעות מתמר לינארי
. מ"ס 2x2x3-הודגמה במיצר קדמי עליון מימין קולקציה בגודל של כ 2016חיפאפ יולי 32



Empyema as a Complication of Retropharyngeal and
Neck Abscesses in Children

Ramilo: Radiology (1978)126:743-746

2 cases of emyema complicating RPA:

 A five-month-old girl was admitted because of  fever for 3 days, vomiting, 
and seizure-like movements. She had noisy breathing tachypnea, and 
irritability. Appeared toxic with slight swelling around the neck and 
submandibular regions. The heart and lungs were unremarkable. The 
initial clinical impression was that of possible meningitis.

 A thirteen-month-old boy was admitted respiratory difficulty, increased 
irritability, poor feeding of 6 days' duration, and a fever of 104°F for one 
day. An admission examination discovered mild respiratory distress, tender 
and enlarged anterior cervical and submandibular lymph nodes, and a 
puffy face with questionable bilateral parotid gland enlargement. The 
breath sounds were  diminished on the left side of the chest. The initial 
clinical impression was mumps with pleural effusion.
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Retropharyngeal and parapharyngeal infections 
in children: the Toronto experience
Daya:International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology (2005) 69, 81—86

• 54 children diagnosed with retropharyngeal and parapharyngeal
infections from 1987 to 1999. 

 46 retropharyngeal infections

 6  parapharyngeal infections 

 2 patients had both retropharyngeal and parapharyngeal
infections. 

•
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Retropharyngeal and parapharyngeal infections 
in children: the Toronto experience
Daya:International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology (2005) 69, 81—86

Treatment:
 All patients were treated with parenteral antibiotics.
 37 underwent surgical drainage 

In 73% (27/37) positive finding of pus.
 Streptococcus species (50%)
 Staphylococcus aureus (30%).  
 Anaerobes (10%)
 Mixed organisms (10%)

Complications in 4 pts:
 Aspiration of pus after rupture of the abscess on intubation
 Mediastinitis 1\54
 Internal jugular vein thrombosis 
 Mycotic aneurysm of the common carotid artery.
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Retropharyngeal Abscess in Children: The Rising Incidence of 
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus.
Abdel-Haq:Pediatr Infect Dis J 2012;31: 696–699

• During the 6-year study period, 114 Pts (61 M;53 F) 
with RetroPharyngeal Abcess (RPA).

 16 (14%) children with CA-MRSA 

• The age range was 4 months to 17 years (mean 54 
months; median 29 months).

 96% of cases  occur in children <6 years of age because the 
retropharyngeal lymph nodes usually atrophy after this age.

 50% of cases less 1 YO. 

• All 16 children with CA-MRSA RPA were <2 
years (median 10.5 months), and  69% (11) were <1 
year.
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Retropharyngeal Abscess in Children: The Rising Incidence of 
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus.
Abdel-Haq:Pediatr Infect Dis J 2012;31: 696–699

Presenting symptoms -MRSA:

• 5 (31%) presented with respiratory difficulty. 

• 11  (69%) CXR showed abnormal findings

5 (31%) pleural effusions

• 14 (87.5%) CT showed pressure on the airway or blood 
vessels 

• 4 had compromised airways 

• 5 (31%)had extension of infection into the 
mediastinum. 

No mediastinitis in 98 non MRSA. 
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Complications in Pediatric Deep Neck Space Abscesses (138 pts)
Baldassari:Otolaryngology-Head and Neck Surgery(2011), 144(4 )592-595

Complications:

The total major complication rate was 9.4% (n = 13\138).
• The most common complication  (n = 9 pts 6.5%) was mediastinitis
• Airway obstruction necessitating intubation (n = 8)

• Repeat drainage (n = 1)

• Jugular vein thrombosis (n = 1).

• 4 children who had both airway obstruction and mediastinitis.

Factors That Affect Complications (n = 13):
1. Younger Age at presentation 73.0 ± 58.3mo VS 99.9 ± 66.6 mo (p=.02)

2. Retropharyngeal (p<.001)

3. Staphylococcus aureus (p=.007)

Mediastinitis in 69% of pts with comlications !!
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לסיכום
 חודשים שאושפזה בגלל חום7תארנו תינוקת בת  ,

.  אי שקט ומצוקה נשימתית, אנחות

 למדיאסטיניסמשנית באמפיאמההבירור הראה שמדובר
.רטרופרינגיאלישנגרמה מהתפשטות אבצס 

 יכול  רטרופרינגיאליסקירת הספרות מראה שאבצס
(.0-6%)במקרים נדירים ואמפיאמהמדיאסטיניסלגרום 

 כאשר אין לאמפיאמהיש לחשוב על סיבה אחרת
פלאורלילתפליטברורה או הסבר אחר פמנוימוניה
.  ואמפיאמה
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