
חודשים10שנים ו 17בת •

(ללא טיפול)אטופיק דרמטיטיס , (ללא טיפול תרופתי כעת)ברקע היפותירואידיזם •

אין פרטים על הוריה הביולוגים. ילידת אוקראינה–מאומצת •



cont.

,  מעט נזלת,אורטופנאה , שיעול יבש וכאבים בחזה, שבועיים קוצר נשימה הולך ומחמיר•
.  ללא חום

.ג בחודש האחרון"ק4ירידה במשקל של כ •

.  צ"ירידה בכניסת אויר דו, שימוש בשרירי עזר, טכיפנאה ודיספנאה משמעותיים-בבדיקה•
.  ללא בצקות. 2/6LSBאוושה סיסטולית –האזנה ללב 

98%סטורציה, 126דופק , 160/107ד "ל•



Labs

Hb, ללא לויקוציטזויס–ד "ס• טסיות תקינות, 9.8

3.5אלבומין , תפקודי כליה וכבד תקינים-כימיה•

ללא הפרעה חמצונית או אוורורית–גזים •

טרופונין תקין  •
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צלח ראשון 



?אז מה עכשיו



במיון

התחלת טיפול אנטיביוטי•

 CTAהוחלט על  PEבמחשבה על •



CTA



CT ANGIO



? CTהאם קיימת אבחנה מבדלת לממצאים ב 

CTA–  אאורטה חזית עם הרחבות אנוריזמטוטיות ואאורטה בטנית מוצרת עם
.  עיבוי דופן

תפליטים  , דיפוזיות על פני שתי הריאות בסמיכות זכוכית חלבהצללות -
צ בכמות בינונית"פלוארלים דו



Pulmonary manifestations of large, medium, and variable vessel vasculitis. Traci N. Adamsa, Da Zhanga, Kiran Batrab, John E. Fitzgeralda



:אבחנת עבודה 

Vasculitis m/p 

TAKAYASU ARTERITIS



אבחנה מבדלת  
 TAKAYASUל



בירור זיהומי

שליליים–משטפי אף •

שלילי–ללגיונלהשתן •

•HIV , שלילי–סיפיליס

•PPD–שלילי .ACID FAST שלילי-פלאורלימנוזל

שלילי-A, B, Cסרולוגיה להפטיטיס •

תרביות דם עקרות•



בירור ראומטי



הדמייתיבירור 

•CTA ובטניתדיסטליתלאורך אאורטה חזית לומןעיבוי דופן ניכר והיצרות –בטן ואגן
SMAצליאק ו , ניכרות גם בעורקי הכליההיצרויות. יורדת



הדמייתיבירור 

•CTAשל עורקי הצוואר,CT  מוח–

תקינים

•CTAכליליותהיצרויותללא –קורונרי.

צ"דודיפוזיות ריאתיותהצללות 





הדמייתיבירור 

•MRA לסירוגין עם עיבוי דופן של אאורטה חזית ללא עדות  והיצרויותהתרחבויות–חזה
להאדרת הדופן

•MRA  בטניתעדות לארטריטיס אקטיבית עם עיבוי ובצקת של דופן האאורטה -בטן אגן
היצרות קשה של מוצא הצליאק עיכוב  , קריטיות של עורקי הכליותוהיצרויותעליונה 

בהאדרה של כליה שמאל



יתייהדמבירור 



ICU

הכנסת נקז חזה •

אנטיביוטיקה•

סטרואידיםפאלס•

(25X1אתנולול, 25X3קפוטן)ד "טיפול בתרופות להורדת ל•



ל"בטניאשפוז 

טיפול בציטוקסן  -ימים ללא שיפור והחמרה לבבית ונשימתית4לאחר •

. שיפור קליני עם הטבה במצבה•









:הטיפול עד כה כלל

,  סטרואדיםשל פאלסים•

,  קורסים6ציטוקסן•

.אחת לשבועמטרוקוסט•

ד"ילדם בשל להורדת לחץ תרופות •

.  שיפור בלחצי הדם<< של עורקי הכליה אנגיופלסטיה2016נובמבר •

.  בטניתלמחלה פעילה ואקטיבית באאורטה עדות  MRAב 2017ינואר •
.  קודם MRAידועה ללא דינמיקה בהשוואה ל אנוריזמההחזית עם אאורטה 

התחלת  , שבועות4מג אחת ל 360במינון באקטמרההחל טיפול ינואר <<
.  מטורטוקסטהמשך ,גמילה מסטרואידים 



.אפרתי ולכל צוות מרפאת ריאות ילדים לפרופתודה 

מרפאה ראומטולוגית ילדים ,שפילמןר שירי "תודה לד


