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מקרהתאור

 חולת . שנים ממוצא בדואי21.5בתCF  עםPI ועם מחלת ריאות
.  פסאודומונסי "קולוניזציה קבועה ע. מתקדמת

  הומוזיגוטית לAdel761 . שנים חולה 19.5אח צעיר יותר בןCF.

 לצורך טיפול אנטיביוטי תוך ורידי לאור החמרה  2016אושפזה ביוני
.  במצבה הנשימתי וירידה משמעותית בתפקודי הריאות

ספירומטריה  :

14.12.1512.2.1622.6.16

FVC1.84 (55% )1.88 (56%)1.63 (49%)

FEV11.27 (44%)1.30 ( 45%)1.01 (35%)

FMEF0.71 ( 18%)0.74 (19%)0.43 (11%)



 בדיקות עזר בקבלתה :Total IgE – . לאיאוזינופיליהללא עדות . 53

והמשך  , תוך ורידימרופנםי "טופלה למשך כשבוע במסגרת האשפוז ע
.  טיפול אנטיביוטי תוך ורידי ביתי למשך שבוע ימים נוסף

ג ושיפור בתפקודי הריאות"ק2עליה במשקל של , שיפור קליני

FVC  ,1.63(49%        )1.74(53% )  ,FEV1 1.01(35%        )1.13(39% .)

עליה בכמות הליחה, המשך המעקב שוב ירידה בתפקודי הריאות ובמשקל .

 עמידפסאודומונס: תרביות כיח ,MSSAתרביות לשחפת . ומוניליה
.  שליליותואספרגילוסMRSA, אטיפית

שינויים פיברוטיים  . באונות העליונותברונכיאקטזיות: צילום חזה
. מתקדמים בריאות

 בדיקת דם ל . 2016אשפוז חוזר אוגוסטTotal IgE85 ל"למיחידות  .





 בוצעHRCT . תמונה בולטת שלuneven ventilation   בחלקי הריאה
בעיקר באונות העליונות עם  אמפיזמטוטיותבולות , השונים

.  מזוהמותברונכיאקטזיות

לאיאוזינופיליהללא עדות . ללא שינוי–ש"ותדכימיה , תרבית כיח .

י "טופלה עTazocin עם שיפור קליני –תוך ורידי למשך שבועיים
. אולם ללא שיפור בתפקודי הריאות 

נשלחה בדיקה אבחנתית  .





.  'חלק ב–המשך הסיפור 

 וחצי שנים מאובחן אף הוא כחולה 19אח צעיר יותר כיום בןCF  עם מחלת ריאות
.   del A 761הומוזיגוט ל. PIקלה יחסית ו 

 בעברו ניתוחBilateral FESS עקבnasal polyposis (.2010אוקטובר ) דו צדדי

 אובחן לראשונה כסובל מ 2010יוליABPA על סמך רמתtotal IgE 3010גבוהה  ,

.  פומיגטוסלאספרגילוסותבחין עור חיובי , החמרה קלה בתפקודי הריאות

י קורסים חודשיים של "טופל במסגרת אשפוז יום ילדים עPulse systemic steroids
. ושיפור בתפקודי הריאותIgEלמשך כחצי שנה עם ירידה בהמשך של רמות 



 שנים אחרונות שומר על תפקודי ריאות יציבים וטובים למרות רמות משתנות  6.5במהלך

ישנה עדות ברורה לשיפור בתפקודי הריאות וירידה  . 1000לרוב מעל ,  .total IgEשל 
.  Pulse systemic steroidבעת קבלת IgEברמת 

 תרביות כיח חוזרות מבודד לרובMSSA .בכיח במספר מועט של תרביותאספרגילוס  .

היענות לא  . י סטרואידים סיסטמיים"עובהחמרותווריקונזולי "מטופל באופן די קבוע ע
.  CFRDפתח . מרשימה לטיפול

 לאיאוזינופיליהבספירות דם חוזרות ללא עדות .

 שוב עלייה הדרגתית ברמת ( 2016' נוב) לאחרונהtotal IgE ל  , 2016בפברואר 1117מ

.  Pulse systemic steroidהוחל שוב במתן . 2016' בנוב2851

2015' בנובספירומטריה:

FVC 5.0 מהצפוי98%מהווה .FEV13.65 מהצפוי85%מהווה .FEV1/FVC 73% ,

FMEF3.03 מהצפוי60%מהווה .







ABPA בחוליCF

CFבחולי פומיגטוסאספרגילוסי "תסמונת קליניות משניות לזיהום ע

.1Allergic Broncho-Pulmonary Aspergillosis – ABPA

.2Aspergillosis sensitisation

.3Aspergillosis Bronchitis

.4Invasive Pulmonary Aspergillosis -Post lung transplantation .

.5Aspergillus trachea-bronchitis.



ABPA בחוליCF–CONSENSUS CRITERIA

Full diagnostic criteria for ABPA in CF

1. Acute or subacute clinical deterioration (cough,wheeze, exercise intolerance, 
decline inPFT’s, increased sputum) not attributable to another etiology.

2. Serum totoal IgE concentration > 1000 IU/ml unless patient is receiving systemic 
steroids.

3. Immediate cutaneous reactivity to Aspergillus or in vitro presence of serum IgE
antibody to A Fumigatus.

4. Precipitating antibodies to A.Fumigatus or serum IgG antibody by in vitro test.

5. New or recent abnormalities on CXR or CT (mucoid impaction or central 
bronchiectasis) that have not cleared with antibiotics and standard physiotherapy. 

Minimal diagnostic criteria

1 + 3

2. Serum totoal IgE concentration > 500 IU/ml unless patient is receiving systemic 
steroids.

One of the following 4 or 5. 



ABPA בחוליCF

 רב הנסתר מן הנגלה–אבחנה קשה

 קשה להפרדה מההסתמנות הקלינית האופיינית ל –קליניקהCF  כולל השינויים
.  בהדמייה

ABPA מחולי 2-15%מדווח בCF .

איחור ניכר באבחנה  .

 מתמשך לאורך שנים עם קושי בקביעה של , לסירוגיןהחמרותמהלך לא צפוי עםrelapse

טיפול תרופתי עם תופעות לוואי משמעותיות  .

למעט מתן סטרואידים סיסטמיים ללא הסכמה לגבי טיפולי עזר נוספים  .

 ( קביעה של 2016לאחרונהCochrane reviewפטרייתי בחולי -לגבי טיפול אנטיCF :

"At present, there are no randomized controlled trials to evaluate the use of 
antifungal therapies for the treatment of ABPA in people with CF, although trials in 
people who do not have CF, have shown clinical and serological evidence of 
improvement a reduction in the use of corticosteroids with no increase in adverse 
effects. Trials with clear outcome measure are needed to properly evaluate this 
potential useful treatment for CF”

י "מתן טיפול עOmalizumab-??



ASPERGILLUS BRONCHITIS IN CF

 ב 2006דוידי וחבריו פרסמו בשנתchest חולי 6סדרה שלCF 30ועד 12מגילאים
החמרה בתמונה הקלינית ובתפקודי  , בכיחאספרגילוסשבכולם היה בדוד של , שנים

שמבססים את האבחנה  ( כולל המשניים) הריאות אולם הם לא ענו על הקריטריונים 
.  ABPAשל 

 של ל"למיחידות 500החולים לא היו רמות מעל 6לכלIgE כאשר  איאוזינופיליהאו
specific IgEמהם היו 2רק ל  anti A. Fumigatus

י טיפול אנטי פטרייתי עם שיפור קליני משמעותי"כל החולים טופלו ע .

 במאמר נתבע השם"Aspergillus bronchitis” 

 מעניין לשמוע מהו המהלך הקליני של חולים אלו והאם הוא שונה מחולי.ABPA



Noval immunologic classification of Aspergillosis in Adults CF patients

Baxter et al. The Journal of allergy and clinical immunology 132: 560-566, 2013

של זיהום הפנוטיפים4מבוגרים הייתה לאבחן את CFחולי 146מטרת העבודה שכללה 

specificמדידת רמות ) סרולוגייםהאבחנה התבצעה תוך שימוש במדדים . באספרגילוזיסריאתי 

IgE וIgGגלקטומנאןמדידת , לאספרגילוסGMוכן בצוע , בכיחReal time Aspergillus PCR 

.  בכיח 

:  שנבדקוהפנוטיפים4

אולם ללא תגובה  RT PCR+חולים עם או ללא . בכיחאספרגילוסי "קולוניזציה ע1.
( .  מהנבדקים 38%. ) שלילי בכיחGMאימונולוגית ו 

.2ABPA  חולים עם עליה ברמת הנוגדנים מסוגIgEו-IgG לאספרגילוס ,GM חיובי וכן+ 
RT PCR( .18%)

.3Aspergillus Bronchitis . חולים עם רמת נוגדנים גבוהה מסוגspecific IgG לאספרגילוס
( 30%. ) חיובייםRT PCR+ו IgE ,GMאולם שלילי מסוג 

.4Aspergillus sensitization . חולים עם או ללא+ RT PCR , רמה גבוהה שלspecific IgE  אולם
.  14%. שליליGMו IgGלא 



 בוצעה בדיקתRAST IgE3קבוצה –לאספרגילוסL/kUA6.0
-high .

 חיובי : לאספרגילוסבוצע תבחין עורי (wheal 5 mm . )

חל שיפור ניכר  .  וריקונזוליחד עם פרדניזוןי "הוחל טיפול ע
. במצב הקליני וכן בתפקודי הריאות

בדיקתRAST IgE  חוזרת לאחר חודשיים טיפול בסטרואידים

. 2kUA/L3קבוצה -סיסטמיים  

 בדיקתRAST IgEמבוצעת במעבדת עתידים  לאספרגילוס
.  ELISAאימונולוגיה בשיטת 





TAKE HOME MESSAGES

 High Index of suspicion.

 Periodic measurement of total IgE and RAST IgE for Aspergillus

 Don’t rely on total IgE

 Consider measurement of GM in sputum. 


