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סיפור מקרה

ללא קירבת משפחה בין ההורים, אתיופימוצא  •

3315משקל 40לידה רגילה בשבוע , סקירת מערכות תקינה, תקיןהריון •

הישנותללא , לדבריו טופל, בגיל צעיר שחפתלאב •

ללא מחלות ריאה כרוניות, ללא סינוסיטיס, ללא אסתמה-במשפחה •

ילדים בריאים במשפחה5יש עוד •



מהלך פרינטלי

מצוקה נשימתית  –לאחר הלידה •

RUL-להסימפוןרושם להיצרות –ברונכוסקופיה•

•CT לסימפוןניצפה–חזה-RUL  מאחוריו נצפים
של  תמת. הסגמנטרייםהסימפונותרק פיצולי 

RUL .של הרניאציהRLLו-RML מעלה  כלפי
הריאה שאר שדות . פתוחיםהסימפונותשאר 

.היטבמאווררים 
הסגמנטרייםהסימפונותשל אטרזיה–לסכום 

RULשל בהיפולזיהמלווה RUL-ב

RULשל תמת–צילום חזה 



מהלך בשנה הראשונה

בשנה בראשונה לחיים אירועים חוזרים  •
ריאתייםשל צפצופים מלווים בתסנינים 

סביב מחלות דומותX2אשפוזים •

ללא דלקות אוזניים•

השתנקות סביב אוכל/ ללא שעול •

עולה היטב במשקל, תקינותיציאות •

ללא זיהומים אחרים•

תבחין זיעה תקין•

ICS-החלה טיפול ב•

אבדה למעקב•

–צילום חזה אחרון בעת החמרה 
LLL-בתמת/ותסניןRULב תמת



שנים4חזרה לביקורת בגיל 

נמשכים אירועים של צפצופים  •

לאורך כל התקופהאישפוזיםללא •

בדיקהבכל מצפצפת -לאחר חזרתה למעקב•

נזלת כרונית  •

צ"דוריאתיתמחלה –צילום חזה 

LLL-וRULשל תמתעם 



בירור 

CT ריאות–

שלמים של  בתמטיםהמלווים ברונכיקטאטיםשינויים •
-ה. נראים פתוחיםהברונכים. LLL-וRUL, RML-ה

RLLו-LUL ללא ממצאים  , קומפנסטוריבאוורור יתר
אך יש לציין הרחבה גבולית  , פרנכימתייםפתולוגיים 

RLL-להברונכיםשל 

–ברונכוסקופיה

ללא ממצא חוסם ללא לחץ  . הפרשות מרובות עכורות•
.  חיצוני

•BAL–ופנאומוקוקאינפלואנזההמופילוס



בירור נוסף

תקינה  -למוטציות שכיחות CF-תבחין זיעה ובדיקה גנטית ל•

:  בירור חיסוני•

אימונוגלובולינים•

ודיפטריהנוגדנים לטטנוס •

•NBTתקין

(בגבול התחתון)משלים תקין •

תקין-תת קבוצות של לימפוציטים. 1100של לימפוניהספירת דם •

± HVMA(11.3מיקרוסקופ אלקטרוני וכן -סיליאריתביופסיה • 4.5 Hz )-תקינים



מהלך בהמשך

מצפצפת בדרך כלל•

יציבה נשימתית•

אישפוזיםללא •

ללא מגבלה בפעילות•

ופנאומוקוקאינפלואנזההמופילוס–כיח תרביות •

צ"דוהולכתיתירידה קלה -שמיעה בדיקת •

•FEV1/FVC = 82.3%,FVC =67%,FEV1 = 64%

•Post BD FEV1= 74% (18%)

אבמיס, מניעתיתאוגמנטין, סימביקורט, היפרטוניסליין+נשימתיתפיסיותרפיה•

תפקודי ריאות יציבים בשנים האחרונות•



CT (  5/2018)חזה חוזר

בתמטיםהמלווים ברונכייקטאטיםשינוים הודגמו •
LLL-שלבזאליוסגמנט RUL, RML-מלאים של  ה

,  cystic-וvaricoseונראים RUL-בהברונכיקטאזיות•
בעלי צורה בעיקר LLL-בוברונכיקטאזיות

צילינדרית

פתוחיםהמספקים נראים הברונכים•

קומפנסטורייתר באוורור LUL-וRLL-ה•

הריאותבבסיסי שתי פלויירופולמונאלייםשינויים •

2013-שינוי משמעותי בהשוואה לבדיקה מללא •



השלמת בירור

•NASAL NO- נמוך(ppb58 )בשתי בדיקות שונות

מסרבתאולם המשפחה PCD-על בדיקה גנטית להומלץ •



Results from the Israeli PCD registry

Confirmation of PCD was based on:

• Hallmark ultrastructural defects detected by TEM – 77/119 (65%)

• nNO levels (233 ppb) 122/146 (84%) + dyskinetic cilia on HVMA 93/111 (84%) 

• Absent protein on IF - 79/111 (68%)

• Bi-allelic mutation of known PCD causing genes 68/85 (80%)

• Fifty five of 150 patients had only one positive criterion for diagnosis

Abitbul et al. Respir Med 2016;119:41-47

• A low nasal NO measurement is not diagnostic of PCD
• Low nNO levels occur in other conditions (CF, panbronchiolitis, nasal blockage 

and nasal polyposis)
• Confirmation of the diagnosis of PCD always requires further diagnostic tests. 

Barbato et al Eur Respir J. 2009 34: 1264-1276



שאלות לפורום 

?אבחנה אלטרנטיבית? בירור נוסף•

?לובקטומיה? טיפול נוסף•

–מימין הפרוטידגדול בבלוטת ציסטיבחודשים האחרונים ממצא –עדכון •
mucoepidermoid-עברה ניתוח כריתה   carcinoma stage 2

?מקרי? קשור•


