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ספור עם סוף עצוב  

.כ"בריאה בד, 4+ נשואה 52בת •

מאז לא ביקרה  , 1998נולדה באתיופיה ועלתה לארץ ב •

.באתיופיה

לאחר )אינה עובדת מזה כשנה וחצי , בעברה עובדת משק•

(שנפלה ונחבלה בברך



מהלך  

בחילות  , דיפוזייםמכאבי בטן שבועיים סובלת •

.ללא חום, מימישלשול, תוכן קיבההקאותו

.אין חום , סימנים חיוניים תקינים, בקרה במיון•

רגישות  , דהידרציהללא סימני : בדיקה גופנית•

פריסטלטיקה  , קלה למישוש בעיקר ברום הבטן

צפקיללא סימני גירוי , ערה



CRP 0.8, ללא לויקוציטיםמעבדה•

.'ל/'ממול129היפונתרמיה

.אנלגטיקה , טופלה בעירוי נוזלים •

.עם כאבי בטן והקאות ללא שלשול נותרה  במיון •

.  ללא אבנים או דלקת בכיס המרהבטן USבוצע •
ברורה מאחורי שלחוף לא בעל תבנית ממצא 
.המרה



פלאורלינוזל שהדגים בטן CTלהמשך בירור בוצע •

.בכמות קטנה משמאל 

.אין חסימת מעיים•

בקוטר  ונום'ג'גלולאות בבטן ימנית עליונה נראות •

.חומר הניגוד התקדם לרקטום, מ"ס3.5גבולי כ 

ללא הסננה של , פיתולי קולון עם דופן מעובה •

.השומן סביבם



.ופרזיטיםקלוסטרידיום, נלקחה צואה לתרבית •

אושפזה בכירורגיה לטיפול אנטיביוטי דרך הוריד  •

.באוגמנטין

,ימים 5אושפזה במחלקה כירורגית למשך •

.  עדיין כאבי בטן והקאות , ללא שלשול 

.בכמות גדולהבזונדה הפרשה של תוכן קיבה •

בתרבית צואה זוהה•

STRONGYLOIDES STERCORALIS   



והועברה למחלקה  ivermectinהוחל טפול ב •

.פנימית 

.בטן ללא שינוי הפרשה מרובה בזונדההכאבי•

https://www-uptodate-com.carmel-ez.medlcp.tau.ac.il/contents/ivermectin-drug-information?source=see_link


גסטרוסקופיה  

.  ללא דליות , ושט תקין •

מודלק בצורה קשה האנטרוםאזור : קיבה•

אזור  , ונוקשיםקפלים מורמים , מגורגר , ודיפוזית 
!!!!רצים עם הביופסיה לפתולוגיה  .זה נדגם 

. שאר חלקי הקיבה תקינים •

לא הצלחתי לעבור לחלק  , בצקתי -תריסריון•

. מדמם בנקל , השני



סיגמואידוסקופיה

.  רירית תקינה•

. נטלו מספר ביופסיות •

מ "ס30-עומק בדיקה כ•



פתולוגיה  
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CTA ABDOMEN

באונות תחתונות שלא נראו  ריאתיותקונסולדציות•

.בבדיקה קודמת

לא )כמעט לכל אורכן אויר בדופן לולאות מעי גס •

(.היה בבדיקה קודמת

חדיריםהודגמו המזנטריאליםהעורקים •





החולה נפטרה



• Strongyloidiasis is endemic in tropical and 
subtropical regions and occurs sporadically in 
temperate areas

• overall regional prevalence may exceed 25%



?איך נדבקים 

• The infection begins when human skin 
contacts filariform larvae (the infective larval 

stage) of S. stercoralis, 

which are found in soil or other materials 
contaminated with human feces





• Most infected patients do not experience 
prominent symptoms.

• The most common manifestations are mild 
waxing and waning gastrointestinal, 
cutaneous, or pulmonary symptoms that 
persist for years; others simply have 
eosinophilia in the absence of symptoms



?איך מטפלים 

• treatment with ivermectin for uncomplicated 
strongyloidiasis .

• Ivermectin is usually administered as two 
single 200 mcg/kg doses on two consecutive 
days. 

https://www-uptodate-com.carmel-ez.medlcp.tau.ac.il/contents/ivermectin-drug-information?source=see_link




...  ממה מפחדים 

• Among immunocompromised hosts, 
autoinfection can lead to the 

• hyperinfection syndrome where there is 
massive dissemination of filariform larvae to 
the lungs, liver, heart, central nervous system, 
and endocrine glands induces inflammation 
that may result in symptomatic dysfunction of 
these organs and even septic shock



Common manifestations of the 
hyperinfection syndrome

• fever 
• Nausea and vomiting
• Anorexia
• Diarrhea
• Abdominal pain
• Dyspnea
• Wheezing
• Hemoptysis
• Cough



Mortality rates of 10 to >80 percent



• The optimal treatment of critically ill patients 
with the hyperinfection syndrome is uncertain

• data regarding the ideal dose, duration, and 
route of therapy is limited.

• In patients with hyperinfection strongyloidiasis
who were not able to receive oral therapy due 
to ileus or obtundation, alternative (not US 
Food and Drug Administration–approved) 
regimens including 
subcutaneous ivermectin (200 mcg/kg) per 
rectal ivermectin administration and a 
parenteral veterinary formulation of ivermectin
have been used with variable success. 

https://www-uptodate-com.carmel-ez.medlcp.tau.ac.il/contents/ivermectin-drug-information?source=see_link


hyperinfection syndrome treatment

• Extended dosing of ivermectin . 
• The typical dose schedule is 200 mcg/kg daily for 

at least five to seven days. 
• Ivermectin can also be combined 

with albendazole. 
• Daily stool examinations should be performed 

during treatment to determine the effect on 
larval burden, and treatment should be 
administered daily until symptoms resolve and 
stool tests have been negative for at least two 
weeks

https://www-uptodate-com.carmel-ez.medlcp.tau.ac.il/contents/ivermectin-drug-information?source=see_link
https://www-uptodate-com.carmel-ez.medlcp.tau.ac.il/contents/albendazole-drug-information?source=see_link
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