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הצגת המקרה

שנים6בת . א.פ•

:רקע רפואי•

–PDAח שניידר"י צנתור בבי"שתוקן  ע

לומדת בגן שפה  . תקשורתי/עיכוב התפתחותי שפתי–

ללא אבחנה מוגדרת

.ללא דלקות ריאה או צפצופים בעבר, כ"בריאה בד–



הצגת המקרה

:פונה למיון שערי צדק עקב 4.07.16•

סיפור של שבוע חום ושיעול

רושם  ח"בצל, ד תקינה"ס:ם"לטרימים קודם פניה 3

במוקסיפןמשוחררת עם טיפול , לדלקת ריאות

בשל התמדת חום ושיעול והקאה דמית ביום קבלתה  

פונה למיון

ללא אנמנזה של שאיפת גוף זר



בדיקה גופנית במיון

בכמות דם טרי. בהכרה מלאה, יציבה המודינמית•

גדולה על החולצה עם קרישים

,  נשימות לדקה54, 38.7חום :סימנים חיוניים

.RA-ב92%סטורציה

שימוש בשרירי  , במצוקה נשימתית ניכרת, חיוורת•

וכן חרחורים  , כניסת אויר ירודה משמאל, עזר

.וצפצופים דיפוזיים

3/6יסטולית סאוושה •



בדיקות מעבדה

WBC-3800–ספירת דם • NEUT-71% PLT-130K
HB-11.4

.תקינים–ביוכימיה וגזים בדם •

•CRP-10.7



בדיקות עזר
PDAלסגירת צינתורקליפ לאחר , LULתמט , היפראינפלציה: ח"צל•



טיפול ראשוני

 Wheezing associated respiratoryבחשד •
disease

:בבחדר מיון טיפול הותחל 

Ventolin, Aerovent, Flixotide-אינהלציות •

•IV Solumedrol

.IV Penicillin, Azenil: אנטיביוטיקה •

•IV Omeprazole



צילום חזה חוזר

Susp F.B.Clip



ברונכוסקופיה



6.7.16-CT-Angiographyשל החזה

בשילוב עם עדות ( אמנם שפסק)לאור נוכחות דימום 
–הוחלט לבצע כאמצעי זהירות , לגוף זר

CT–Angio עם  פרפורציהעל מנת לבדוק האם יש

.מעורבות כלי דם

קשיחה להוצאת הגוף  ברונכוסקופיהוזאת לפני ביצוע 
.הזר



חתך רוחבי  
בגובה של הגוף  

:הזר

•LEFT MAIN 
BRONCHUS  ,
ממנו יוצאים 
LEFT UPPER 

 LEFT-ו
LOWER

BRONCHUS
בדיוק בפיצול  •

שלהם נמצא  
גוף זר  
מתכתי 
מוארך

Foreign body

Descending aorta



מ מתחת לגוף הזר"מספר מ, מהאורטהדליפה 

Pseudoaneurism



:תמונת שחזור

בברונכוסגוף זר -

השמאלי

-Contained leak
(:  דליפה מוכלת)

פסאודואנוריזמה

.יורדתמאורטה

המרחק מהגוף  -

.מ"מ4> הזר 

Foreign body

pseudoaneurism



העברת הילדה

–ג "בדיון עם צוות כירורגיה חזה ואא•

הסמוכה לגוף הזר והאפשרות של האנוריזמהבשל 
הוחלט שכל  , דימום בזמן הוצאת הגוף הזר

והוצאת גוף זר  אנוריזמהתיקון )הפרוצדורות 
יתבצעו במקום עם כירורגיית ( בברונכוסקופ קשיח

. לב ילדים

הילדה הועברה  -ארז ' בתיאום עם פרופ, לכן•
ח הדסה עין כרם"באותו יום לבי



False/ dissecting/  Traumatic aneurysm of descending thoracic 
aorta caused by a foreign body

• 1 case of inhaled foreign body :

Inhaled of FB in LMB, suture of aneurysm (S Afr
Med J 1986)

• 3 cases of esophageal perforation by a FB:

Br Med J 1950

Mem Acad Chir (Paris) 1969

Ann Thorac Surg 1985 (safety pin)



















סוף דבר



CT]חוזר כעבור שבוע]


