
GOING AGAINST THE FLOW

אחיה אמיר' דר

תזונה ומחלות כבד בילדים, המרפאה לגסטרואנטרולוגיה

אביב-המרכז הרפואי תל



יילוד עם צהבת

זכר, יילוד

ללא קרבת דם, אפריקאי-בן חמישי להורים בריאים ממוצא צפון

מהלך הריון ולידה תקינים

40+4-נולד במועד בשבוע

גר2400-משקל לידה '(SGA)



יילוד עם צהבת

הופעת צהבת-בגיל יממה

החלה עלייה הדרגתית בבילירובין הישיר-מגיל שבוע

כוליות-יציאות א-מגיל שבועיים



צהבת ביילודים

מכלל הילודים33%עד -צהבת יילודים

המוליזה

Breast milk jaundice

Breast feeding jaundice (dehydration)

Rarely- UGT1A1 mutations (Crigler Najjar, Gilbert)

 לידות1:2500-(כולסטזיס" )ישירה"צהבת

נרכשים, מולדים-זיהומים

 (מיטוכונדריאליותמחלות , גלקטוזמיה, טירוזינמיה, היפוטיירואידיזם)מחלות מטבוליות...

 מחלות גנטיות( יל'אלאגתסמונת ,Dubin-Johnson)...

 דלקתית -הפטית-אקסטראחסימה(Biliary atresia ) או אנטומית(choledochal
cyst)

"Neonatal hepatitis"



ממצאים חיוביים בבירור

 (:ערכים מקסימליים)בדיקות שגרה

בילירובין מצומד~ דל/מג9מתוכו , דל/מג22-בילירובין טוטאל

Alk-Phos-550  ,-GGT778 >>112

ALT-620,AST-780

אלבומין-תפקוד סינטטי ,INR-תקינים

תקינה-אמוניה



ממצאים חיוביים בבירור

בירור אתיולוגי:

1400<<  2000<-פריטין

AFP- 200,000עד

USדרכי  , נצפה כיס מרה.  כבד בגודל ומרקם תקינים-בטן
ורידים  , במראה תקיןפורטליוריד .  מרה נצפו תקינות

.מורחביםהפטיים

מבנה לב תקין וללא מומים מבניים-לב-אקו  .ASD/PFO
.ורידי כבד מורחבים.   קטן



ביופסיית כבד



ממצאים חיוביים בבירור

תשובת ביופסיית כבד-

 הפטיות-אקסטראתמונה המחשידה לחסימת דרכי מרה

באבחנה מבדלת-

BILIARY ATRESIA

ציסטכולדוכל

החלטה-

 לבצעIntraoperative cholangiography

Hepatoportoenterostomy-לפי הממצאים להחליט אם להתקדם ל*  (Kasai)



BILIARY ATRESIA

תהליך דלקתי אידיופתי בדרכי המרה החוץ כבדיות  -ביליארי אטרזיה

 בינקותלכולסטזיסהסיבה השכיחה ביותר

הסיבה השכיחה ביותר להשתלת כבד בילדים

1:8,000–1:15,000לידות

 ופיברוזיס של עץ דרכי המרה אובליטרציה<< דלקת >>Biliary cirrhosis

טיפול-Kasai hepatoportoenterostomy

>80%יזדקקו בהמשך להשתלת כבד



הערכה קצרה מחודשת בעת העברתו



הערכה קצרה מחודשת בעת העברתו



הערכה קצרה מחודשת בעת העברתו



דרכי פעולה אפשריות

סיכום ביניים   :

חשד לאבחנה משולבת-

Biliary Atresia   +   Intrahepatic porto-systemic shunt

אפשרויות פעולה:

 קאסאיובהמשך << בצנטורהשאנטסגירת

 קאסאי+ השאנטניתוח משולב לסגירת

בלבדקאסאי

מעקב שמרני בלבד והפניה להשתלת כבד בשלב מוקדם יחסית



Congenital portosystemic shunts )CPPS(



CPPS- EPIDEMIOLOGY

שכיחות-

1:30,000 ~באבחנה טרום לידתית(Ono et al, 1998)

1:50,000 ~לאחר הלידה(Bernard et al, 2012)   

80% ~  סגירה ספונטנית תוך שנה(Francois et al, 2017)   

60%הפטים-אקסטרא

20%הפטים-אינטרא

20%פתוחונוסוסדוקטוס(Franchi-Abella et al, 2018)



CPPS- CLINICAL PRESENTATION

או בדיקות דם חריגות/תסמינים ו-לא ספציפיתהתייצגות

תסמינים-

 23%-(היפראמונמיה, עיכוב התפתחותי, אנצפלופתיה)נוירולוגים

14%-(היפוקסיה, דיספניאה)ריאתיים

חומצות מרה גבוהות, היפראמונמיה, היפרבילירובינמיה-בדיקות דם חריגות

אבחנה אקראית בהדמיה

הדמיות:

(US-dopler, CT/MRI, Angiography +/- occlusion test)

 שנים84ועד –אבחנה טרום לידתיות .  12לרוב מתחת גיל



CPSS- ASSOCIATIONS & COMPLICATIONS



CPSS- ASSOCIATIONS & COMPLICATIONS



CPSS- TREATMENT



CPSS- TREATMENT



CPPS- TREATMENT

האם הסגירה הכרחית?

מתי?

איך?

מתי השתלת כבד?



אחרית דבר

 השאנטלסגירת נסיוןלא בוצע

 לכבדרטרוגרדיתמכיס המרה . נ.ללא זרימת ח: כולנגיוגרפיה-יום40בגיל

התינוק נותח

מהלך ניתוחי קשה

פינוי איטי של ה-BR

BR<1 חודשים ממועד הניתוח3תוך

תקינות-מדידות חוזרות של אמוניה

 ופריטיןרמות-AFPבשיפור משמעותי

USהשאנטללא שינוי במראה , חודשים3בגיל , בטן אחרון


