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1מקרה מספר 

שנים15בן  -. א.מ

ללא מחלות ריאה, מוסלמי-מוצא ערבי-משפחה

 שנים3בגיל-

ACUTE MYELOCYTIC LEUKEMIA

 הישנות והשתלת מח עצם מאחיו-שנים4בגיל  .
.וציקלופוספמידבוסולפןכימי כלל טיפול 

 שנים על רקע אירועים  5במעקב מרפאתנו מגיל
חוזרים של קוצר נשימה וחשד לדלקות ריאה 

. חוזרות

 ללאGVHD פרט לשלשול, בשאר המערכות  .



צפצופים  , חרחורים מרובים דו צדדים, בבדיקתו נשימה מעט שטחית
.ללא תגובה למשאפים. לסירוגין

 רסטריקטיביתעקומה –תפקודי ריאהFEV1 50%ללא הפיכות .

לאחר שלילת גורמים זיהומיים לתלונותיו הועלה חשד קליני ל-
BRONCHIOLITIS OBLITERANCE   והחל טיפול בסטרואידים

. ללא שיפור–ואזיתרומיציןסיסטמיים 

CT בעיקר באונות עליונות ועיבוי פלאורליים–תתנודולים–ריאות
.  אוורור הריאות מעט הטרוגני. דו צדדיפלאורה



 2015ריאתיתביופסיה-

Right lung, middle and lower lobes biopsies:

- Patchy, bronchiolocentric chronic interstitial 

inflammatory infiltration, composed of lymphocytes, 

plasma cells, and histiocytes.

- Part of the small airways spaces and adjacent alveolar 

spaces contain foamy macrophages.

- Stains are negative for fungi and acid fast bacilli, CMV 

or PC.

Conclusion:

- Chronic bronchiolocentric interstitial inflammation –

not specific.

- No classical features of obliterative bronchiolitis are 

identified
- GVHD cannot be ruled out.



:אינפלמטוריים-ניסיונות טיפול אנטי

ואזיתרומיצין( חודשיpulseכולל )סטרואידים סיסטמיים -2015-2017

הידרוקסיכלורוקוין–2015

סינגולייר–2016

: קלינית 

.  שיעול טרדני, החמרה הדרגתית בחולשה וקושי במאמצים קלים

בירור אנדוקריני , תאבון ירוד. במשקל ובגובה3מתחת לאחוזון -גדילה
תקיןקלונידיןכולל תגר 

.  באוויר חדר במנוחהסטורציהירידת , החמרה נוספת–2018

בהליכה גם במישור  . מתקשה לעלות מדרגות, מתלונן על עייפות כרונית
ליטר לדקה לשמירה על 4זקוק לחמצן . מתקשה מאד נשימתית

.93-94%סטורציה



:  בבדיקה גופנית

הענות  , אצבעותהתאלותללא , עם נשימה שטחיתוטכיפנאהדיספנאה
,  באופן לא הומוגניצ"דוכניסת אוויר מופחתת , ירודה של בית החזה

.  אינספירטורייםוחרחורים בעיקר צפצופים 

 FEV1 18-23% ,TLC 33, RV/TLC 287: תפקודי ריאה

ללא הפיכות, קשה עם כליאת אוויררסטריקטיביתמחלה 

89%סטורציה-מטר 6MW -250-מבחן הליכה 

תקינה–(2016)מעבדת שינה 

תקין ללא לחץ ריאתי מוגבר-אקו לב 

.28.5וביקרבונאטPH 7.3עם  CO2 58צבירת -גזים 

לאוורור לילי  BiPAPהוחל 

ג"ק40-ל28-עם הזנה לילית ועליה במשקל מ–PEGהוכנס 



–לסיכום 

ככל הנראה על רקע פיברוזיס ריאתי פוסט  , מחלת ריאות כרונית קשה
.  בבוסולפןהשתלת מח עצם וטיפולים 

ח "קרמר וממתין ברשימה להשתלת ריאות בבי' החל מעקב פרופ
.בילינסון

?רעיונות נוספים לטיפול



2מקרה מספר 

שנים10בן  -. ע.נ

ללא מחלות ריאה, מוצא תימני-משפחה

בגיל שנתיים-
ACUTE MYELOCYTIC LEUKEMIA       

 הישנות והשתלת מח עצם מאחיו-שנים3בגיל .
.וציקלופוספמידבוסולפןטיפול כימי כלל 

 שנים על רקע קוצר  4מגיל מרפאתינובמעקב
.  נשימה במאמץ ובהמשך במנוחה

 ללאGVHD פרט לעיניים  , בשאר המערכות
.  יבשות



צפצופים  , חרחורים מרובים דו צדדים, בבדיקתו נשימה שטחית
.ללא תגובה למשאפים. לסירוגין

תפקודי ריאה :FEV1 23-30% ,TLC 48, RV/TLC 229 

ללא הפיכות, עם כליאת אוויררסטריקטיביתמחלה 

לאחר שלילת גורמים זיהומיים לתלונותיו הועלה חשד קליני ל-
BRONCHIOLITIS OBLITERANCE   והחל טיפול בסטרואידים

. ללא שיפור–ואזיתרומיציןסיסטמיים 

CT לא מתאים ל, אוורור יחסית אחיד–ריאות-BO .  מחלה
פלאורלישל עיבוי איזורים, בולות בפסגות. דיפוזיתאינטרסטיציאלית

.ונודולים



 2016ריאתיתביופסיה–

 RUL: Slight pleural fibrosis and fibrosis of underlying 

alveolar septa without parenchymal distortion. 

Increased elastic fibers are present in the thickened 

subpleural alveoli and in the paraseptal fibrotic focus. 

 Stains for fungi acid fast bacilli, CMV and PC are 

negative.

 The parenchymal changes are compatible with a 

diagnosis of post transplant pleuroparenchymal

fibroetastosis (PPFE). Constrictive bronchiolitis is 

associated.

 RML: mild diffuse interstitial inflammation and 

bronchiolocentric inflammation

 Interstitial inflammation may also be a part of drug 

reaction, including busulfan.

 RLL: Preserved alveolar architecture with a minimal 
thickening of alveolar septa.



:אינפלמטורים-טיפול אנטינסיונות

ואזיתרומיציןסטרואידים סיסטמיים -2016

הידרוקסיכלורוקוין–9.16

מזנכימליםתאים -3.17

סלספט-10.17

.  שיעול טרדני, החמרה הדרגתית וקושי במאמצים קלים:קלינית 

בירור , תאבון ירוד, בררן מאד. במשקל ובגובה3מתחת לאחוזון -גדילה
ללא העלאת  ציפרוהפטדיןטיפול , תקיןקלונידיןאנדוקריני כולל תגר 

.תיאבון

אשפוז -ספונטני מימין ובהמשך משמאל פנאומוטורקס- 2018
משמאל , דוקסיליןכימית מימין עם פלארודזיס-ממושך וניקוזים חוזרים 

VATS עם שפשוף מכני  .

גם בהליכה . מתקשה לעלות מדרגות, מאז שחרורו עייפות כרונית
.  שיעול תמידי טורדני יבש ללא ליחה. במישור מתקשה מאד



:  בבדיקה גופנית

SaO2 96% דיספנאהללא , קחקטי, מצב כללי משביע רצון, באוויר חדר
אף ולוע  , אצבעותהתאלותללא , עם נשימה שטחיתטכיפנאי, משמעותית

,  הענות ירודה של בית החזה-ריאות , ללא רגישות על הסינוסים, במפ
עם צפצופים , יותר משמאל, באופן לא הומוגניצ"דוכניסת אוויר מופחתת 

קולות  -לב, בטן רכה ללא הגדלת איברים. אינספירטוריםוחרחורים בעיקר 
.  עור יבש. ללא סימני מין משניים. ללא אוושות, סדירים

 FEV1 16-26% FEV/FVC 110: תפקודי ריאה

ללא הפיכות, קשהרסטריקטיביתמחלה 

MW6-14088%-לסטורציהוירידת 134מטר עם עלית דופק ל

תקינה–( 2017)מעבדת שינה 

.תקין ללא לחץ ריאתי מוגבר-אקו לב 

.27וביקרבונאטתקין PHעם  CO2 50-53צבירת -גזים 

לאוורור לילי  ביפאפהוחל 

להזנה ליליתPEGהוכנס 



–לסיכום 

מחלת ריאות כרונית קשה על רקע פיברוזיס ריאתי פוסט השתלת מח  
Pleuroparenchymal–בבוסולפןעצם וטיפולים  fibroelastosis

.ח בילינסון"דיונים חוזרים לגבי הפנייתו להיכרות בביה

?רעיונות נוספים לטיפול



PLEUROPARENCHYMAL 
FIBROELASTOSIS OF THE LUNG



רקע

1992-יפן-Amitani et al– של אונות עליונותאידיופתיפיברוזיס

2004–Frankel et al–pleuroparenchymal fibroelastosis

 נדירהאינטרסטיציאליתבעבר נחשבה למחלה

  כיום ברור שמדובר בנזק ריאתי כרוני באסוציאציה למצבים
שוניםקליניקופתולוגים

שייך לקבוצת ה-rare idiopathic interstitial pneumonias–

Blue journal-בATS/ERS–2013בקלסיפיקציה אחרונה של 

 Cheng et al. Pleuroparenchymal Fibroelastosis of the Lung- A review; 
Arch Pathol Lab Med,2016;140:849-853



אפידמיולוגיה

מקרים תוארו בספרות עד היום120-כ

 (ממוצע57)13-87טווח גילאים

F=M

אין קשר לעישון

 בביופסיות ל-תת אבחון-ILD : מרכיבים שלPPFE6%-ב

 Watanabe K. Pleuroparenchymal Fibroelastosis: Its Clinical 
Characteristics. Curr Respir Med Rev. 2013;9(4):299-237. 



קליניקה

תסמינים:

קוצר נשימה

שיעול יבש

ירידה במשקל

פנאומוטורקס

כאבים בחזה

בבדיקה:

מבנה רזה

בית חזה שטוח

קלאבינגאין

 תתכן כליאת אוויר על רקע היפר, רסטריקטיבייםתפקודי ריאה-
.דיפוזיה ירודה לפני תיקון לנפח, אינפלציה תחתונה עם תמט עליון



אתיולוגיה

 (7.5%)ש 5-סיבוך מאוחר כ-השתלת ריאה

HSCT(0.28% )–כימותרפיה, רספירטורייםזיהומים ? גורמי סיכון ,
?ALI, תגובה אימונית תאית

כימותרפיה(alkylating agents–קרמוסטין/ציקלופוספאמיד)

 (אלומיניום, אסבסט)חשיפה תעסוקתית

זיהום(אספרגילוס ,MAC)

 מחלה אוטואימונית(RAUC AS)

פנאומוניההיפרסנסיטיביטי

גנטית פרדיספוזיציה(ILDבאחים)

אידיופתי



הדמיה

HRCT– סובפלאורליותהצללות -אפיקליתתחילה מעורבות
פיברוזיס  , פלאורופרנכימליבהמשך עיבוי . ורטיקולריותנודולריות

לעתים משולבות  . בולות וציסטות עליונות, traction BE, איזורי
.UIP NSIPנוספות כגון ILDצורות 

2012–  קריטריונים רדיולוגיים

DEFINITE/CONSISTENT/NOT

Reddy et al

Reddy et al. Pleuroparenchymal Fibroelastosis: a spectrum of 
histopathological and imaging phenotypes; Eur Respir J 2012;40:377-85.



פתולוגיה
 היסטולוגייםקריטריונים–Kusagaya et al.–

Definite– אינטראפיברוזיס , עליונהויסרליתפלאורהפיברוזיס של-
ללא , (80%מעל )ניכר אלאסטוזיסעם סובפלאורליאלבאולרי
לימפופלסמציטיתמעט הסננה , מפלאורהרחוקה פרנכימהמעורבות 

Consistent-סובפלאורלילא רק , לא רק למעלה

 לעתים עם עוד פתולוגיות–BOכחלק מ-GVHD

a,b - H&E

c - van Gieson
d - autoflourescence



אבחנה מבדלת

apical caps–לא פרוגרסיבי, בזקנים מעשנים

UIP( אוIPF )–אלאסטיקה< 50%, יותר אונות תחתונות, דיפוזי

NSIP–פלאורליפחות , דיפוזי

אסבסטוזיס

(גרנולומות)סרקואידוזיס



פרוגנוזה
לרב -פרוגרסיביrapid( 20%ירידתFVCבשנה) , לעתיםslow

 (30%בעד )פנאומוטורקססיבוך שכיח של

 פרוגנוזה גרועה(יותר מ-BO )–  אין קשר בין דרגת החומרה
הפתולוגית לפרוגרסיה הקלינית

 אין טיפול יעיל–

, pulseסטרואידים כולל -ניסיונות אמפיריים 

n-acetyl cysteine ,(אזתיופרין, ציקלופוספמיד)אימונוסופרסנטים

 השתלת ריאות/ חמצן

von der Thüsen JH et al. Pleuroparenchymal fibroelastosis in patients with pulmonary 

disease secondary to bone marrow transplantation. Mod Pathol. 2011;24(12):1633-9.

Mariani et al. Pleuroparenchymal Fibroelastosis: the prevalence of secondary forms in 

hematopoietic stem cell and lung transplantation recipients; Diagn Interv Radiol

2016;22(5): 400–406



?אז מה עושים

?טיפולים נגד פיברוזיס



?טיפולים אנטי פיברוטיים
 ב שימוש בתרופות אנטי  "החלו ביפן ובארה2010סביב שנת

:IPFפיברוטיות ספציפיות לחולים עם 

Pirfenidone- תרופה שעושהdownregulation פקטורילייצור
I IIופרוקולגןגדילה 

Nintedanib- ואת קינאזטירוזיןמולקולה קטנה המעכבת
–* VEGF-וPDGF ,FGFהגדילה פקטוריהרצפטורים של 

.ריאתיתשל פיברוזיס בפתוגנזההקשורים 

 על ידי ה( 2014)אושרו-FDAו-EMA ,לטיפול ב-IDIOPATHIC 
PULMONARY FIBROSISבמבוגרים.

2016-הוכנסה לסל הבריאות בארץ באינדיקציית טיפול זו.

• platelet-derived growth factor, vascular endothelial growth factor, 
fibroblast growth factor

US Food and Drug Administration. FDA approves Ofev to treat idiopathic 
pulmonary fibrosis. Press release. October 15, 2014. 
Ofev (nintedanib) capsules [prescribing information]. Ridgefield, CT: Boehringer
Ingelheim Pharmaceuticals, Inc; October 2014



NINTEDANIB-OFEV
 את איכות חייהם של החולים ומאט את  משפר במחקרים קליניים

(.שנה)לאורך זמן –( FVC)ההחמרה בתפקודי הריאות שלהם 

ירידת  , שלשול: גסטרואינטסטינליותל "תו, בטיחות וסבילות גבוהות
.  הפרעה בתפקודי כבד, תאבון

 פיברוטיות אחרות  אינטרסטיציאליותעם מחלות ריאה מטופלים
ולכן לא ידוע האם טיפול זה ישפר את  –הוצאו מהמחקרים הקליניים 

.מצבם

 לאחרונה פרסומים וניסויים קליניים בחולים עםSYSTEMIC 
SCLEROSISותגובה טובה.

 זו לא נוסתה עד כה באוכלוסייה הפדיאטרית כלל ואין נתונים  תרופה
.לגבי חולים אלה

Raghu G, Selman M; Nintedanib and Pirfenidone. New Antifibrotic Treatments Indicated for 
Idiopathic Pulmonary Fibrosis Offer Hopes and Raises Questions. AJRCCM. 2015; 191:252–254

Richeldi L, du Bois RM, Raghu G, et al; for the INPULSIS Trial Investigators. Efficacy and safety of 
nintedanib in idiopathic pulmonary fibrosis. N Engl J Med. 2014; 370:2071–2082. .

Wuyts WA, Kolb M, Stowasser S. et al; First Data on Efficacy and Safety of Nintedanib in Patients 
with Idiopathic Pulmonary Fibrosis and Forced Vital Capacity of ≤50 % of Predicted Value. 
Lung, 2016; 194:739

Crestani B, Huggins JT, Kaye M, et al;Long-term safety and tolerability of nintedanib in patients 
with idiopathic pulmonary fibrosis: results from the open-label extension study, INPULSIS-ON. The 
Lancet Respiratory Medicine, 2019; 7:60



 עבור פיברוזיס ריאתי על בנינטדניבשני מקרים של שימוש
(שנים32-ו25גילאים )אלוגנאיתרקע השתלת מח עצם 

 עליה ב, גמילה מחמצן–שיפור קליני משמעותי-FVCו-
FEV1(48%60%-ל.)

 בהדמייתישיפור-CT.

 עליה זמנית בתפקודי כבד באחת החולות-תופעות לוואי.



Ofev-ניסוי קליני וטיפול חמלה ב

 המטופלים שהוצגו2הלסינקי לניסוי קליני בטיפול זה עבור אישור  .

 חברת התרופותBOERINGER INGELHEIMתספק את התרופה.

 מג100–התרופה תינתן במינון מופחת בהתאם למשקלםX1 ביום
. ביוםX2מג 100-ו

 בתחילת הטיפול ייבדקו המטופלים ויילקחו מדדים חיוניים ותפקודי
.ריאות עדכניCTכמו כן ישלימו . 6MWTריאה לרבות 

תפקודי ריאה , נמשיך מעקב שבועי אחר מצבם כולל בדיקה גופנית
.  ומעקב תפקודי כבד

 חודשים ובמידה שתימצא כיעילה הטיפול 3התרופה תינתן למשך
.כגשר לפני השתלת ריאה, יימשך

בהצלחה!!


