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בריא ומחוסן לגילו, בן שנתיים וחצי•

.  ירידה בתאבון ובחיוניות, שיעול, שבוע חום•

ד אשר הדגימה  "ימים טרם קבלתו בוצעה ס3•
צילום חזה ללא , תרבית דם שלילית, לויקוציטוזיס

.תסנין

בחשד לדלקת  בזינאטיום טרם פנייתו הוחל טיפול •
.ריאות

הופנה למיון עקב הימשכות החום תחת טיפול  •
.אנטיביוטי

תיאור מקרה



המשך-תיאור מקרה 

במיון יציב נשימתית והמודינמית  •

נשימות  25טכיפנאה, בבדיקתו במצב כללי טוב•
כניסת אויר מופחתת לימין  , קלהדיספנאה, לדקה

:בצילום חזה•





בקבלתו

במיון יציב נשימתית והמודינמית  •

נשימות  25טכיפנאה, בבדיקתו במצב כללי טוב•
כניסת אויר מופחתת לימין  , קלהדיספנאה, לדקה

הצללה באונה ימנית תחתונה עם : בצילום חזה•
.תפליט בכמות בינונית

בסונר נוזל במראה עכור כמות בינונית סומן מקום  •
...לניקור מתאשפז להחלטה לגבי המשך טיפול



?...מה הצעד הבא

.טיפול שמרני-טיפול אנטיביוטי תוך ורידי •

.  קינאזההכנסת נקז עם או ללא •

•Video Assisted thoracoscopy- VATS



Definitions

• Parapneumonic effusion  - pleural fluid collection in 
association with underlying pneumonia.

• Empyema - the presence of pus in the pleural space.

• The most common cause of parapneumonic effusion 
and empyema is bacterial pneumonia.

Balfour-Lynn IM. BTS guidelines. Thorax 2005



Definition and staging

• Exudative stage (stage of uncomplicated effusion).

• Fibropurulent stage (second or bacterial invasive 
stage) 

• Stage of organization (third stage of empyema)

O Efrati, A Barak. Pediatric in review 2002



Light’s criteria 

• Have been used for decades

• In children and adults 

• A non complicated PPE is characterized by:
- pH > 7.2, glucose > 40 mg/dL and LDH < 1000 U/L.

• A complicated PPE is characterized by:
- pH < 7.2, glucose < 40 mg/dL and LDH > 1000 U/L.

- pus (empyema) or bacteria identified in the pleural fluid.

Light RW, Clin Chest Med 1998.



GB Fischer. Pediatric Respiratory Reviews. 2018



Management of children with empyema: pleural drainage is 
not always necessary

• A 12-year retrospective study in children (182 
children, years 1996-2008. Seattle Children’s Hospital

• Suggests that small and most moderately sized 
effusions may be effectively be managed without 
drainage without an increase in the length of stay or 
other complications.

• Larger effusions in children tended to be 
symptomatic and therefore required a procedure 
based on symptoms, not size alone.

Carter et.al, pediatric pulmonology 2010



Therapy of 645 children with parapneumonic effusion and 
empyema-A German nationwide surveillance study. 

Objective:  

To evaluate the initial management of pediatric parapneumonic 
effusion or pleural empyema (PPE/PE) with regard to length of 
hospital stay (LOS).

Methods:  

- Collection of pediatric PPE/PE cases using a nationwide surveillance 
system (ESPED) from 10/2010 to 06/2013, in all German pediatric 
hospitals. 

- Inclusion of PPE/PE patients <18 years of age requiring drainage or 
with a PPE/PE persistence >7 days. 

- Staging of PPE/PE based on reported pleural sonographic imaging. 

- Comparison of LOS after diagnosis between children treated with 
different forms of initial invasive procedures : pleural puncture, 
draining catheter, intrapleural fibrinolytic therapy, surgical 
procedures.

Segerer FJ, Liese JG. Pediatric pulmonology 2017



Results:



Therapy of 645 children with parapneumonic effusion and 
empyema-A German nationwide surveillance study. 

Conclusions: 

Initial treatment with intrapleural fibrinolytic therapy 
or surgical procedures did not result in shorter LOS 
than initial pleural puncture alone.

Segerer FJ, Liese JG. Pediatric pulmonology 2017



Maurizio Pacilli, pediatric in review 2018 

Management of pediatric empyema by video-assisted 
thoracoscopic surgery (VATS) versus chest drain with 

fibrinolysis: systematic review and meta-analysis. 
• Methods: A systematic review and meta-analysis 

(1997-2018) was conducted.

• 9 studies were included in the final analysis.

• Conclusions: VATS and CDF for empyema in children 
have similar incidence of peri-operative 
complications.

• However, VATS associated with reduced need for re-
interventions and shorter post-operative hospital 
stay.



‘Less may be best’
Pediatric parapneumonic effusion and empyema 

management: Lessons from a UK center
• Results: A total of 239 children. 

• A decreasing number of patients presenting year-on-year 
with complicated pleural infections was observed. 

• The majority of children were successfully managed 
without surgery using antibiotics alone (27%) or a fine-
bore chest-drain and urokinase (71%). 

• Only 2% of cases required primary thoracotomy. 14.7% 
cases failed fibrinolysis and required a second 
intervention. 

• The only factor predictive of failure and need for surgery 
was suspicion of necrotizing disease on initial imaging.

AM Long, journal of pediatric surgery 2016 



מטרת העבודה

:לבחון באופן רטרוספקטיבי את•
הקלינית של הילדים עם דלקת ריאות עם תפליט  ההתייצגות-

פלוארלי

הטיפול הרפואי שקיבלו  -

בטווח הארוך בין הילדים  outcome-השוואת ההשפעה על ה-
באמצעות  VATSאו פלאורלישטופלו באופן שמרני לבין נקז 

.השוואת תפקודי הריאה



השערת המחקר

הריאתילא צפוי הבדל בהשפעה לטווח ארוך על התפקוד •
.  בילדים עם תפליט ריאתי כפונקציה של שיטת הטיפול



שיטות

"  ספרא"שפנו למיון ילדים 2-18ילדים בגילאי : אוכלוסיית המחקר•
בבית החולים תל השומר ואושפזו בתמונה של דלקת ריאות עם  

. פלאורליתפליט 

פלאורליילדים עם דלקת ריאות ותפליט : קריטריונים להכללה•
והיו 2011-2018אשר פנו למיון ילדים תל השומר בשנים 

.  במעקב מרפאת ריאות ילדים במהלך האשפוז ולאחר מכן

ילדים אשר אינם מסוגלים לבצע תפקודי : קריטריונים לאי הכללה•
.  ריאות

.  ילדים אשר ידוע על מחלת ריאה כרונית: קריטריונים להוצאה•

איסוף פרמטרים קליניים ומעבדתיים מתוך הגיליון :איסוף המידע•
.  הממוחשב של שיבא



שיטות

:קבוצות3-חילקנו את הילדים ל•
.טיפול אנטיביוטי תוך ורידי-

.  פיברינוליזההכנסת נקז עם או ללא -

-Video assisted thoracoscopy (VATS)

:חילקנו את מעקב תפקודי הריאה של הילדים•
חודש עד חצי שנה מהמחלה-

מעל חצי שנה מהמחלה-



תוצאות

Vats n=5 Abx n=17 Drainage n=10

Days of hospitalization 13  ± 3 12 ± 5.9 15.2 ±7.2

Temperature on arrival 38.4 ± 1.2 38.5 ± 0.8 38 ±1

Saturation 96 ±3 95 ±5.2 93 ±3.4

WBC - admission 23.5 ± 9.6 22.5 ± 7 14.2 ± 6.4

Neutrophils% 78.7 ±10.4 77.5 ± 14.8 82.6 ± 10

ANC 19.2 ± 10.5 18.6 ± 7.9 12 ± 6.1

CRP 293 ±102 204 ±81 269 ± 98



Pulmonary function tests

FEV1 FVC FEV1/FVC FEF25-75

0.5 87 80 103 91

1.2 91 85 110 94

FEV1 FVC FEV1/FVC FEF25-75

0.5 75 78 110 70

1.23 90 83.8 113 104

FEV1 FVC FEV1/FVC FEF25-75

0.5

1.2 86 84 109 92

VATS
n=5

Chest drainage 
n=10

IV Abx 
n=17



Pulmonary function tests



מסקנות

הינה מחלה משמעותית שפוגעת  פלאורופנאומוניה•
.  בתפקודי הריאה

בטווח של מחודש עד חצי שנה מהחלה ישנם ילדים עדיין  •
.עם תפקודי ריאות ירודים

(  שנים1.2ממוצע )שנים 3חודשים עד 9בטווח של •
.מהמחלה תפקודי הריאות תקינים בשלושת הקבוצות

ניתן לראות שיפור משמעותי הן בזרימות והן בנפחים  •
(FVCבטווח התקין ובמגמת שיפור.)



מגבלות העבודה

מחקר רטרוספקטיבי•

קבוצה קטנה  •

חלק מהנתונים חסרים•



conclusions

• Less may be best

BUT

• In case of:

- Necrotizing pneumonia

- Sepsis / septic shock

- Mediastinal shift

- Hemodynamic and respiratory  instability

- Persistent air leak

Invasive procedure must be considered 



תודה על ההקשבה ותודה  
שעזרלכל מי
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