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תאור מקרה

 ק"ש50עישון של  , 67בת .

 היסטולוגיתבמעקב רופא ריאות בקהילה בשל קשרית ללא אבחנה
.  אחרי ביופסיה מלעורית

   .



תאור מקרה

בשל גדילת הקשרית במעקב הופנתה לניתוח כריתת יתד  בLLL  אחרי
TUMOR BOARD-דיון ב



תאור מקרה
הערכה טרום ניתוחית  :
47אלבומין , אלקטרוליטריותללא הפרעות , 0.69קראטינין, 115גלוקוז: מעבדה  ,

.  174טסיות , 7.5Kלויקוציטים , 14.5המוגלובין . בילירובין ואנזימי כבד תקינים
.  INR 0.92תפקודי קרישה תקינים עם 

ללא גלי , ציר תקין, קצב סינוס סדיר-ג "אקQללא שינויי , פתולוגייםST ,
.קומפלקסים עם התקדמות תקינה

תפקוד סיסטולי תקין-לב -אקו ,EF ללא הפרעה , הפרעה דיאסטולית קלה, 60%של
.מינימליפריקרדיאליתפליט , תקיןIVC, מסתמית משמעותית

 ריווי  . ללא הפיכות אחרי מרחיב, נפחי הריאה ושיעורי הזרימה תקינים-תפקודי ריאה
. 97%חמצן של 

  היצרות קלה בעורק  , בביפורקציהמימין היצרות קלה -דופלקס עורקי צוואר
מטופלת  . ד"כלבמעקב . משמאל חסימה בעורק המשותף. הדיסטאליהמשותף 
.  באספירין



תאור מקרה
 בהכנה לניתוח בוצע סימון של הקשרית על ידי תיל שהוחדר תחתCT .

ווידוא המיקום  . החדרת הסימון בוצעה בהרדמה מקומית ללא סיבוכים
. תקין-CTב



תאור מקרה

 א ממצא  לל–הועברה לחדר הניתוח ועברה בדיקות קבלה לפני ניתוח
.  חריג

 עברה אינטובציה עם הנשמה של ריאה ימנית והכנסתBRONCHIAL 
BLOCKER  (. המנותחת)לריאה השמאלית

 כמקובל משמאלתוראקוסקופהחדרת.



תאור מקרה

ל "מ500-בוצע ניפוח של כCO2 באמצעות הפלאורלילחלל
.  אינסופלטור

  ירידת לחץ הדם והיעלמות  , קפנומטריהבסיום הניפוח נצפתה היעלמות
.במוניטורPEAעם , הדופק

 הוחל בפעולות  . נצפה שהלב איננו מתכווץהתוראקוסקופבמצלמת
,  הנשמת שתי הריאות, השמאליבלוקרהברונכיאלהחייאה עם פתיחת 

הכנסת נקז חזה משמאל ועיסוי לב  תוך סבבי אדרנלין עד התחדשות  
.  דופק ספונטני



תאור מקרה

:באבחנה מבדלת לאירוע דום לב בתחילת הניתוח 

אויר/CO2תסחיף ❑

תסחיף ריאתי❑

חומר הרדמה/ ללטקסאנאפילקסיס❑

❑MI/טקוצובו



Vascular air embolism
The entrainment of air (or exogenously delivered gas) 
from the operative field or other communication with 
the environment into the venous or arterial 
vasculature, producing systemic effects.

Anesthesiology | January 2007 , Vol.106, 164-177. Review Article: Diagnosis 
and Treatment of Vascular Air Embolism 
Marek A. Mirski, M.D., Ph.D.; Abhijit Vijay Lele, M.D.; Lunei Fitzsimmons, M.D.; Thomas J. K. Toung, 
M.D



אטיולוגיות לתסחיף אויר

  אירוע לא שכיח אך עם פוטנציאל קטסטרופלי המתרחש כתוצאה
. מכניסת אויר לתוך כלי דם

תסחיף אויר יכול להיות עורקי או ורידי .

 ברוטראומה מהנשמה , טראומה, ניתוח: הסיבות השכיחות
.  מלאכותית או מצלילה



UpToDateהטבלה מתוך אתר





Venous Air Embolism

ומשם ללב הימני , כתוצאה מאויר הנכנס למחזור הדם הורידי
. ולעורקי הריאה

 כמויות אויר קטנות מסולקות בדיפוזיה  : ישירפתופיזיולגיאפקט
גדול יכולה להיגרם חסימת האוירכאשר נפח . לחללי הבועיות

pulmonary outflow tract  וכתוצאהcirculatory collapse   :
המונע  air lockהחוסמות את עורקי הריאה יוצרות בועות גדולות 

ולחץ הדם  PAPירידת CVPעם עלית , זרימת דם החוצה מהחדר הימני
הריאה ובכלים קטנים עם  בעורקיקינתקעות בועות קטנות . הסיסטמי

ועלית הלחץ בחדר  PAPועליה בPVRעליה ב, הפרעה לזרימת הדם
איסכמיה , ירידת לחץ דם סיסטמי, בהמשך ירידת תפוקת הלב. הימני

... לבבית 



Venous Air Embolism

אויר מצליח לעבור  אם–מדם ורידי לעורקים סיסטמיים אמבוליזציה
. לורידי הריאה ולעליה השמאליתהראתייםבנימים 

  חומרת הביטוי הקליני של תסחיף אויר ורידי תלויה בכמות הכוללת של
.  קצב כניסתו והאתר בו מצטבר בסוף מסלולו, לורידאויר שנכנס 

 כדי לגרום למוות  לורידקיימות הערכות שונות כמה אויר צריך שיכנס
(. ל"מ500-לל"מ50ההערכות בספרות נעות בין  . )פתאומי



Venous Air Embolism

 נוכחות בועות אויר יכולה לגרום  : ישיר-בלתיפתופיזיולגיאפקט

 lipoid, טסיות, פיברין, נויטרופיליםהצטברות , אנדותליאלילנזק 
dropletsתאי , שחרור מתווכים דלקתיים.  נוזל-באזור מפגש אויר

non-cardiogenicוהופעת–רדיקלים חופשיים , דלקת נוספים
pulmonary edema ,היפוקסמיה, ברונכוקונטריקציה  ...



Arterial Air Embolism

גז ורידי על ידי  /תוצאה של סינון לא מושלם של תסחיף אויר1.
.  הריאתיותהקפילרות

לרוב בעקבות , כניסה ישירה של אויר למערכת העורקית2.
, בניתוח, חבלתי)פגיעה ישירה בשלמות המערכת העורקית 

(. ברוטראומה

או דרך   ASD/VSD/PFOשל אויר דרך פרדוקסליתסחיף 3.
AVMראתי .



Arterial Air Embolism

 ונזק איסכמי המיקרוצירקולציהחסימת : ישירפתופיזיולגיאפקט

ל בעורקים  "מ2מספיקים . ולבמוח–המועדים ביותר . לאיברים
.  ל בעורק כלילי לגרום למוות"מ0.5-1או צרברלים

 מתווכים דלקתיים המשתחררים  : ישיר-בלתיפתופיזיולגיאפקט
. כפי שתואר קודם, אנדותליאליבעקבות איסכמיה ונזק 
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Fig. 1. Adverse sequelae from air embolism are dependent principally on the volume of air, as well as the rate of entrainment. Small acute 
volumes are often well tolerated, whereas larger volumes have substantial effects predominating on the cardiovascular, pulmonary, and 
cerebral organ systems. ETco2= end-tidal carbon dioxide; ETn2= end-tidal nitrogen.

Figure Legend: 

From: Diagnosis and Treatment of Vascular Air Embolism

Anesthes. 2007;106(1):164-177. 





Complications due to intravascular air
While no symptoms occurred in 20 of the 23 patients with SAE, three patients 
showed symptoms. One male patient developed a transient bilateral amaurosis
, one male patient had transient hemiplegia that regressed completely, and one 
female patient suffered a fatal coronary infarction from an SAE. The mortality 
from SAE was thus 1/610 (0.16%), morbidity was 2/610 (0.3%).

Systemic air embolism during percutaneous core needle 
biopsy of the lung: frequency and risk factors

In a retrospective observational study, all PCNBs of the thorax in 610 
patients between 2007 and 2009 were analyzed.

Martin C Freund, Johannes Petersen, Katharina C Goder, Tillmann Bunse, Franz Wiedermann & Bernhard Glodny

BMC Pulmonary Medicine volume 12, Article number: 2 (2012)

The radiological incidence of an SAE during a PCNB was 3.8% (23/610 
patients), whereas the clinically apparent incidence was 0.49%



CT-Guided Fine-Needle Aspiration and Core Needle Biopsies of Pulmonary 
Lesions: A Single-Center Experience With 750 Biopsies in Japan

Jumpei Takeshita, Katsuhiro Masago, Ryoji Kato, Akito Hata, Reiko Kaji, Shiro Fujita 
and Nobuyuki Katakami

Pneumothorax was the most common complication, occurring in 276 patients 
(36.8%). Pneumothorax requiring temporal drainage or chest tube insertion 
occurred in 56 patients (7%), and tension pneumothorax occurred in two patients 
(0.2%). There were 27 patients (3.6%) with pulmonary hemorrhage; 63 patients 
(8.4%) with hemoptysis; two patients (0.2%) with air embolism; five patients 
(0.6%) with hypertension requiring antihypertensive treatment; one patient (0.1%) 
with posterior reversible encephalopathy syndrome; and eight patients (1.0%) with 
other complications, including pain, shock, subcutaneous emphysema, 
subcutaneous hematoma, epilepsy, and bradycardia or tachycardia. Of the 13 
patients with severe complications, 12 patients recovered without sequelae; 
however, one patient recovered but developed paraplegia due to spinal cord 
infarction. No patients died.

American Journal of Roentgenology. 2015;204: 29-34. 10.2214/AJR.14.13151



July 2009 Volume 4, Issue 7, Pages 937–938

FIGURE 1. Postprocedural computed tomography 
(CT) scan shows the hook wire marker (small 
arrow) placed near the pulmonary nodule (large 
arrow).

FIGURE 2. Postprocedural computed tomography 
(CT) scan shows the air in the right inferior 
pulmonary vein (small arrow), left atrium (large 
arrow), and local hemorrhage in the right lung.

Tetsuzo Tagawa, MD 
Department of Surgery 
Hiroshima Red Cross 
Hospital and Atomic-Bomb 
Survivors Hospital 
Hiroshima, Japan 















סיכום ומסקנות

  סיבוך של תסחיף אויר בביופסיה מלעורית או בסימון מלעורי בהכוונת
CTהינו אירוע נדיר אך עם פוטנציאל לתחלואה קשה ואף תמותה  .

.  מעטים בספרותתאוריםקיימים 

מתואר בספרות תוראקוסקופיגז  בניתוח /סיבוך של תסחיף אויר
.  אך שכיחותו נמוכה, הרפואית שנים רבות

אויר בעקבות שילוב של  /הוצג מקרה בו קיימת אפשרות של תסחיף גז
אין לשלול  . נוכחות תיל סימון בריאה והחדרה של גז לבית החזה בניתוח

.הפלאורלילחלל אינסופלציהאפשרות של חדירת גז לכלי דם בעקבות 


