


 בלידה וגינלית, גרם3440במשקל 40+4נולד בשבוע

 העמסת , סקירותמעקב הכולל –מעקב הריון חלקי
המדווח כתקין  -גלוקוז

רקע משפחתי  :

1בני דודים מדרגה , הורים בריאים

בת שנתיים וחצי בשל אי ספיקת  :  נפטרוילדים שני 

SIDS-חודשים נפטר והוגדר כ8בן , כבד

.בלקייהמתגוררים , אחאים נוספים בריאים9



 ימים בשל מצוקה נשימתית5למשך אושפז
עקרות-ושתן  CSFתרביות : מלא ספסיסברור בוצע -
TR, קטןASD, ענקPDAהודגם , מנח וחיבורים תקינים לב אקו -

תפקוד תקין. PDAתקינה בנוכחות נראית קשת , כ"ממ40עד 

 ללא ממצא חריג  -חזהצילום

שיפור במצוקה הנשימתית, טיפול אנטיביוטי תוך ורידי ,

תוךימים עם המלצה להשלמת אקו לב 5לביתו כעבור שוחרר 

(לא בוצע)שבועיים 



20/7/14-צילום חזה לאחר הלידה



 ימים אשפוז במחלקת ילדים בגין חום 55בגיל
.וקוצר נשימה

 עבר בשנית בירור  , מעבדתיולויקציטוזיסלאור גילו
.ושתן עקרותCSFתרביות -ספסיס

שלילי-משטף אף

מאז אבדו עקבותיו...

 קרדיולוגי-מעקב חד שנתילכן הגיע



 אך אינו עולה טוב במשקל, כ"טוב בסהמרגיש

(3אחוזון , 12.6)

  לדברי האם פעיל מאוד ללא קושי ללא מצוקה
לטיפול באינהלציות  נשימתית לא נזקק 

 תפקוד , משמעותיתהיפראינפלציה-לפני שנה אקו
באופן מלאלא נצפתה אאורטה לב תקין 

היפראינפלציה, קושי טכני בביצוע הבדיקה: אקו
הופנה לצילום חזה, משמעותית



10/7/08צילום חזה 



לאחר הלידה

שנים4בגיל 

??אבחנה 
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old short 
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12 years old 

PPD positive 

abnormal 

chest xray









































 Very rare congenital anomaly

 Prevalence of 1:200,000-1:300,000 adults

 Associated with other cardiac anomalies: 

TOF, ASD, truncus, CoA, Rt aortoc arch-

cyanosis, CHF in neonate/infant

 Can be isolated- asymptomatic

 Involution of the proximal 6th aortic arch

absence of proximal PA 



 In utero: distal PA is supplied by ductus 

arteriosus

 After birth: closure of ductus  

interruption of blood flow to distal PA 

secondary lung hypoplasia    arterial 

collateral development 

 Collateral vessels: bronchial, intercostal, 

internal mammary, subclavian, coronary

to distal intrapulmonary arteries



 Asymptomatic

 Dyspnea

 Exercise intolerance

 Chest pain

 Recurrent RTI’s

 Hemoptysis

 Pulmonary hypertension

 Mortality – 7% ( with CHD- 30%)



 18 children (isolated=12, CHD=6)

 Asymptomatic (7/12 of isolated UAPA) 

 Age at presentation: 1day- 6y

 10 –reperfusion

 Revascularization before 6 months- allowed 

optimal lung growth and prevent 

pulmonary hypoplasia & collaterals 

 8.8 y follow-up (1- died of hemoptysis, most 

asymptomatic, hemoptysis, pneumothorax)

Alison M et al, Pediatric Radiology 2011



 92 patients (78-isolated, 14- with PDA)

 Hemoptysis (0 vs 24%) & collateral arteries 
(13 vs 50%) were observed in >20y

 Pulmonary hypertension (5 vs 32%)

 Collateral formation & PHT progress with age

 Early revascularization may prevent 
progression

Koga H et al; pediatric cardiology 2010



 108 patients, median age: 14y (0.1-58y)

 14- asymptomatic, 37% recurrent RTI, 40% 
exercise intolerance, 20% hemoptysis, 44% PHT

 Surgical procedures- 17%

 Overall mortality- 7%

 Only few patient with isolated UAPA remain 
asymptomatic

 Revascularization may improve pulmonary 
hypertension

Derk Jan ten Harkel, CHEST 2002



 ח שניידר"שבועות צנתור אבחנתי בבי3עבר לפני

אך קושי בהשלמת  , ד ריאתי"לא הודגם יתר ל
בכמות  פריקרדיאליהבדיקה בשל הצטברות נוזל 

בנונית-קטנה

תסמיני מבחינה נשימתית-א

ווסקולריזציה-האם לבצע רה??


