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הריון לידה

 גר1889במשקל 32בשבוע 21/04/2017נולדה בתאריך'  .

ידוע על מחלות במשפחהלא. בת ראשונה להורים אשר אינם קרובי משפחה
. מטבוליות במשפחהגנטיות או 

 מערכות מאוחרת תקינהסקירת  .

 ידוע מטרימסטר שלישי משמעותי מי שפיר ריבוי .

לוריאביליותבמוניטור רושם , יומיים טרם הלידה הפחתה בתנועות עובר
.  בניתוח קיסריההריוןנמוכות ומספר האטות ולכן הוחלט לסיים את 

דופק תקין, כחולה, היפוטוניתנולדה , נולדה בניתוח קיסרי בהרדמה כללית .
.אפנאההונשמה לאחר הלידה בגלל 

זונדה לא הצליחה להתקדם לקיבה, בהנשמה נצפו הפרשות מאוד מרובות  .
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מהלך  

 פיסטולהכריתת .  ביום השני לחיים נותחה22.4.2018בתאריך
.והשקת ושט עם מתח

  כעבור שבועיים  שיקוף ראשון שהדגים היצרות קשה בהשקה אך
.ללא דליפה
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.וחוםדסטורציהאירועי , (11.5)יום 19בגיל 
וכיס אוויר  ימני החמרה בהצללה בשדה ראה -בצילום חזה 

.  לושטצמוד 
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   containedהודגמה דליפה -חזה  CTבוצע 11.5
.  ההשקהבאיזורמהושט
וצוםטזוציןטופלה 
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מהלך פגים
 לא הודגמה דליפה אך עדיין  בשיקוף חוזר

עברה מספר הרחבות ללא , היצרות
.סיבוכים

 שאוכלת , יום101שוחררה לביתה בגיל
ללא , כלכלה מלאה דרך הפה ללא בעיה

.בעיה נשימתית

מועמדת לעוד הרחבות.
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מהלך

  עברה מספר הרחבות ואירוע של חסימה לאחר אכילת
.בננה

 חודשים לאחר שנמצאה היצרות קצרה הוחלט  9בגיל
.לכרות את החלק המוצר
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חודשים  כריתת קטע ושט מוצר9בגיל 

 אוורור וחמצון היו תקינים לאורך האשפוז, בלחצי הנשמה סבירים, ימים5הונשמה  .
.  בשחרורה מהיחידה ללא תמיכה נשימתית כולל חמצן

 רושם כי  -בצילום אחרון. מימין שהלך והשתפרפנאומוטורקסאקסטובציהלאחר
.מתוחם היטב על ידי רקמת ריאהפנאומוטורקסאזור 
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.....כעבור כשבוע 
ספסיס

משני לדלף מפסאודומונסמדיאסטיניטיס

 עקב חשש ממתן תמיכה נשימתית חיצונית  פרוטקטיביתהנשמה
.העשויה להחמיר את הדלף

שני אירועים של חזה אויר שחייבו ניקוז

בצילומי חזה חוזרים תחילה תמט עם אוורור ירוד לריאה הימנית  ,
טרם שחרורה צילום  , אשר בהדרגה הלכו והשתפרו, פלאורלינוזל 

. אוורור תקין, תמטיםחזה ללא 

CT30.11
שוחררה כעבור חודש
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RSV  החמרה נשימתית

הילדה עברה אינטובציה בחדר ניתוח והופיע קושי ניכר בחמצון ואוורור  .

CT   אשר לא הדגימה שינוי מבדיקה קודמת אך הדגימה הצללות מפושטות
.   ודלף ושטיצ"דו

במהלך כל אותו הזמן דלף משמעותי והופעת אויר  , הילדה הועברה ליחידה
בין קנה בפיסטולהנראה היה שמדובר , הגסטרוסטוםבכמות רבה בשקית 

.הנשימה ומערכת העיכול

  לאחר קבלתה ליחידה בניסיון להקטין את הדלף עברה רה אינטובציה עם

!!!החמרהגדול יותר טובוס

 קשה  היפוקסמיהלאחר מספר דקות הופיעה
.ואסיסטולהברדיקרדיהובהמשך 

 קטן יותר אשר  טובוסבהנחה שקיימת דליפה מהקנה עברה רה אינטובציה עם
.נדחף לעומק עם הפסקה כמעט מוחלטת של הדלף ושיפור ניכר במצבה

במהלך שתי היממות הבאות שיפור קל הדרגתי  .
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3ניתוח 
18.2וסגירת  אזופגוסטוםהוצאת , ניתוח כריתה של הושט

לאור הפוטנציאל לסבוכים הוכן גם  , ..אקמובגיבוי הפיסטולה
, לגיבויאקמוצוות 

לא נמצא  . אזופגוסטוםהוושט נכרת והוצא , ימניתבטורקוטומיה
.לציין כי בניתוח הדלף פסק כמעט לחלוטין, נקב בקנה הנשימה

במצב נשימתי דומה  , מורגעת, הועברה ליחידה במצב כללי יציב
. נ ועם שחלוף גזים סביר"לזה שבו הועברה לח

 מבעבעבצילום חזה אויר גדול מימין ונקז.

10.18חיפפ 

11



בימים הבאים החמרה ריאתית משמעותית עם  
דלף אויר  משמעותי מנקז החזה

 הנשמה בתדר גבוהה ומתןNO הביא לשיפור מסוים בחמצון זמנית.

 ואורורבעיית הדלף הייתה משמעותית ביותר והייתה בעיית חמצון
.  משמעותית

ערכי הנשמה קיצוניים ולחצים גבוהים אשר ממשיכים לגרום נזק .

האופציה העדיפה ביותר להחלמת הריאות היא על ידי תמיכה ב-VV 

ECMO  .

 מרכזית ביחידה לעורק הריאה קנולציהעברה 20.2.2018בתאריך
.  VV ECMOולעליה ימנית והוחל 
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ECMOמהלך 
 הדלף המשיךפרוטקטיביתלמרות הנשמה   .

 לשמאל הביא לירידה בדלף אך  טובוסלהכניס ניסיון
.  סטה תוך זמן קצר

  על מנת להקטין נזק ריאתי ולאפשר ריפוי של הדלף
הוחלט להפסיק הנשמה כליל  למשך כשבוע ואז הוחל  

.  פרוטקטיביתהנשמה 

 13.3.2018יום בתאריך 20לאחר מאקמוהילדה נותקה
על  סורפקטנטניתן . לאחר שהתרשמנו שניתן להנשימה

.מנת לאפשר התפשטות ריאות

 היה צורך  , היו אירועי דמםבאקמובמהלך טיפול
.  להחליף ממברנה
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... מהלך בהמשך
 התקדמות לגמילתה  נסיונותיציבה אך היתהמשך כעשרה ימים

.לא הצליחו

 ימני שנראה שגדל  בהמיטורקסבצילום ממצא של חלל אויר
,  בהדרגה

 נעשהCT  נראה כבר )ברונכוסמוזן על ידי סעיף קטן של , ימניבהמיטורקסאויר גדול חלל חזה
קטן של ריאה איזורבנוסף . בנוזל( ממנו1/3כ )החלל מלא בחלקו , (בבדיקה טרם הניתוח

,  אויר בשני הבסיסיםברונכוגרםנוסף של ריאה לא מאווררת עם ואיזורבפסגת הריאה הימנית 
.  לא נראה כי הריאה מימין לחוצה על ידי אויר או על ידי הנוזל, מימיןפולמונינוזל סוב 

 וחוסר יכולת לגמול מהנשמה האוירדליפת המשכותלאור

לאזופגוסטוםבגלל קרבה מזהוםחשש טרכאוסטומיה

 ,חשש מדליפת אויר ואין ערובה שיעזור-דקורטיקציה  .
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(  4ניתוח )דקורטיקציה
הילדה נלקחה לחדר ניתוח במצב קשה כשהיא מונשמת ומטופלת ב-

NO  .

  מיד עם פתיחת החזה נצפה דלף משמעותי ולא ניתן היה להנשימה
ואז ניתן היה באמבועברנו להנשמה . לא נמדד ETCO2. מנשםבעזרת 

.  94%מעל סטורציהלשמור על 

ניסיון הפרדה הביא  . הריאות היו דבוקות לדופן והידבקויות מרובות
.  לדליפת אויר ודימום

 נעשתה הפרדה הדרגתית של הריאות ונראו אונה תחתונה ואמצעית די
דליפות האוויר נתפרו וכוסו בפיסות  . טובות וכן שארית אונה עליונה

אט אט דליפת האוויר פחתה משמעות והריאה הימנית  . דבק ביולוגי
. נראתה מפושטת

ניתן היה לגמול מ, בימים שלאחר הניתוח מצב הילדה התייצב-NO  ,
.ניתן היה לרדת בחמצן וללחצי ההנשמה

 טרכאוסטומיהמאחר ולא ניתן היה לגמלה בשלב זה נעשתה.
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ניתוח שישי

בחזה ימני נותר חלל אויר גדול, נצפה שיפור מסוים במצבה  ,
.   דליפת אויר משמעות והפרשה מוגלתית מנקז החזה

נראה היה שלא תשרוד ללא התערבות נוספת.

ילדים וההורים הוחלט  כירוגיית, לאחר דיון עם מנתחי חזה
.  לנתחה שוב

 נעשה ניתוח בו נראתה התפשטות  16.5.2018בתאריך
ניתן היה להוציא נקזי חזה , משמעותית של הריאה הימנית

.  בהדרגה ומצבה משתפר בהדרגה

10.18חיפפ ן"שוחררה לאלי
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Post-operative outcomes and other occurrences 

at the index admission or within 30 days in 3479 
patients with EA/TEF

 Total Length-of-stay 27 days (range 15- 58)

Post-operative Length-of-stay 23 days  (range13, 47)

Post-operative Mechanical ventilation 3220 (92.6%)

Post-operative ECMO 29 (0.8%)

 Tracheomalacia during index admission 65 (1.9%)

30-day readmission 490 (17.0%)

Death in-hospital 189 (5.4%)
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Two years outcome

 REC FISTULA 5.2% less than previously reported rates for 

TEF recurrence of 6–10% reported rates into adulthood. 

Mortality rate of 5.4%.

 2006–2012 VS 1999–2005 had higher rates of congenital 

anomalies, suggesting that the cohort of patients 

undergoing repair of EA/TEF has become more severely 

ill over time.

 Same mortality rate, rec TEF, admission, Esophageal 

replacement procedure.
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סיכום

 תינוקת כבת שנה שעברה תיקוןEA+TEFהיצרות . לאחר הלידה
לאחר כריתת מקטע קצר . ושט שטופלה ללא הצלחה בהרחבות

.וצר של ושט מהלך ממושך עם דליפה וחזה אויר

 זהוםRSVוהחמרה נשימתית כאשר הדליפה נמשכה   .

התקבלה עם דליפת אויר משמעות כנראה מהקנה  .

 לא פתר את הבעיהאזופגוסטוםניתוח לכריתת ושט והוצאת.

 באקמולמרות טיפולVVמרכזי ושבוע ללא הנשמה אין שיפור.

עברה עוד שני ניתוחים לתיקון הדליפה.

 ניתוחי   2, חזה5, ניתוחים8במהלך האשפוז הנוכחי עברה
.וטרכאוסטומיהלאקמומרכזית קנולציה

יום שוחררה לטיפול באלי100-ולאחר למעלה מ, מהלך קשה"I.
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