
עד דלא ידע–הגביע הקדוש 

און-אופיר בר' דר
2021פורים , שניידרפ"חיפ



רקע משפחתי

שנים17בת . יובל•

בריאאח . 2מתוך 1ילדה •

הורים•

תימן-מוצא עירק•

(בילדות" ספאסטיתברונכיטיס "אמא)אלרגיות /ללא אסתמה•

אבא מעשן•



לידה/הריון–רקע 

תקינותבהריון סקירות •

39בשבוע לידה •

משקל תקין•



לאחר הלידה–רקע 

(שלושה-יומיים)פוטותרפיה; Neonatal Jaundice: לאחר הלידה•

לחייםהראשונה ביממה מקוניוםהעבירה לא•

Diagnosing Neonatal Intestinal Obstruction; Am Fam Physician, 60(7), 1999

• 99% healthy full-term infants: first stool passed <24 hrs of birth

• No.1 DD for infants with meconium ileus…? Cystic Fibrosis!



מערכת עיכול–הלידה לאחר –רקע 

מסויימתלחיים עצירות בשבועות הראשונים •

Intussusceptionאירוע חודשים 3בגיל •

תוכן תקין, סדירותמעיים פעולות : השניםבהמשך •

תקין, Elastase > 500: בדיקת צואה•



גורמי סיכון סביבתיים–רקע 

בביתפקינז" כלב"יש •

הביתקירות אין עובש ברור על •

:בבתים ניתן למצוא•

Alternaria

Aspergillus

Cladosporium

Fusarium

Mucor



נשימתי–רקע 

אירועי שיעול חוזרים: מגיל שנה•

ברורהעונתיות ללא •

אינהלציות לסירוגין•

קבועICSמניעתי טיפול •

עם שיפור, סינגולר•

מדי פעםבטנזולנזקקה לתוספת •

"נשימתיים"אשפוזים 2-כמה פניות למיון ו•

(שנים8גיל )2011ח"צל



נשימתי–רקע 

נשימתיתשום קליניקה אין : שנים12מגיל •

נשימתיקושי גופנית ללא פעילות עושה •

ליילישיעול אין •

(לא בוצע יעוץ אלרגיה)עיטושים בבקרים + נזלת שקופה רבה יש •



2020ספטמבר 

קושי נשימתי+ שיעול יבש •

ללא חום•

ללא הטבה–פליקסוטייד/ונטולין: משאפים•

RLLנוזל /הצללה:צילום חזה•

ללא הטבה( רוליד)רוקסיתרומיצין•

פנתה למיון אסותא אשדוד•



2020ספטמבר 

בבסיס ימיןחירחורים: בדיקה גופנית•

RA-ב100%סטורציה•

(WBC=6.0)ספירת דם תקינה ; אפסיCRP; ביוכימיה תקינה: בדיקות דם•

•Eos: 14.6% AEC=900

(דורית אטר' דר)יעוץ ריאות •

 טיפי-א/ זיהום טיפי

 איאוזינופיליתמחלת ריאות

PE(D-dimerתקין)

תהליך גידולי



CT



CT

:פענוח

קונסולידציה רחבהRLL-ב•

האדרה לא אחידה•

חדירה למיצר•

(?לימפומה)ניאופלסטיתהליך –אבחנה מבדלת עיקרית וראשונה : סיכום•



שניידר

מצוייןמצב כללי •

מדדים חיוניים תקינים•

מדדי דלקת אפסיים•

אווירירידה בכניסת : ימיןבבסיס •

(AEC=200)3%~ איאוזינופילים: מעבדה•



"שניידר"המשך בירור ב

אונקולוגיה-המטו+ ריאות + ילדים : תחומי-דיון רב•

(Trans-Bronchial)ביופסיה –ברונכוסקופיה •



ברונכוסקופיה

3cm



BALפתולוגיה 

שלילי לתאי גידול•

איאוזינופילים+ PMNsריבוי •

•Charcot-Leyden Crystals:

(בבסיספירמידות מחוברות שתי )מעויין•

(10-גלקטין)איאוזינופיליחלבון •

"איאוזינופיליות-אלרגיות"במחלות מופיע •

...(טפילים ועוד, אסתמה)



פתולוגיה/ ביופסיה 

• Bronchus wall
• Columnar pseudo-stratified epithelium

• Bronchus lumen
• Mucus plug

• Eosinophils (lumen + sub-mucosa)

• Charcot-Leyden Crystals



BALמיקרוביולוגיה 

תרבית חיידקים שלילית•

:תרבית פטריות•

•Candida albicans

•PCRחיובי ל-Aspergillus



?אבחנה מבדלת

?ניאופלסטיתמחלה •

?כרונית/אקוטיתאיאוזינופיליתדלקת ריאות •

•Churg-Strauss?

•Plastic Bronchitis?

•Cystic Fibrosis?

•Asthma?

•Severe Asthma with Fungal Sensitization (SAFS)  ?

•Allergic Broncho-Pulmonary Aspergillosis (ABPA)!?

(מוטציות שכיחות)גנטיקה תקינה / 19mMol/L= כלור : זיעהתבחין / קליניקה 

קליניקה, מהלך, פתולוגיה שלילית

Eos 14% AEC=900
IgE=2000

RAST :2.22High

היסטולוגיה/ מהלך 

קליניקה/ רקע 

PC20=~1.5(Mild-Mod BHR), חיובימתאכוליןתגר 

הדמיה/פתולוגיה
AEPאין , חשיפה, גברים צעיריםEOSבדם

CEPהזעות+חום, אסתמה, נשים בוגרות

קליניקה





ALLERGIC 
BRONCHO-PULMONARY 

ASPERGILLOSIS

EINAT SHMUELI, MD

PEDIATRIC PULMONOLOGY INSTITUTE

SCHNEIDER CHILDREN'S MEDICAL CENTER OF ISRAEL



EPIDEMIOLOGY

• ABPA is uncommon in childhood

• Prevalence in adult asthma 1%-2%

• Prevalence in childhood asthma: …?

• (Prevalence in CF 7%-9%)

Knutsen AP, Slavin RG. Allergic bronchopulmonary aspergillosis in asthma and cystic fibrosis. Clin Dev Immunol. 2011;2011:843763.

“ABPA is rarely seen in children with asthma”



Janahi IA, Rehman A, Al-Naimi AR. Allergic bronchopulmonary aspergillosis in patients with cystic fibrosis. Ann Thorac Med. 2017 Apr-Jun;12(2):74-82. 



Park SJ, Mehrad B. Innate Immunity to Aspergillus Species . Clin Microbiol Rev. 2009 Oct;22(4):535-51.

CF ?

(Reduced) (Increased)



SIGNS AND SYMPTOMS

• Asymptomatic pulmonary consolidation

• Asthma/CF exacerbations

• Fever, malaise, hemoptysis

• Expectoration - brownish mucus plugs

• Pulmonary function test:

• Obstructive pattern: FEV1↓ RV↑

• Bronchodilator response in <50%





DIAGNOSIS – ISHAM CRITERIA, 2013
International Society for Human & Animal Mycology (ISHAM) working group for ABPA

R Agarwal et al, ABPA complicating asthma ISHAM working group. Allergic bronchopulmonary aspergillosis: review of literature and
proposal of new diagnostic and classification criteria. Clin Exp Allergy Actions. 2013 Aug;43(8):850-73. 



• Parenchymal opacities

• Atelectasis (d/t mucoid impaction)

• Perihilar opacities (mimic hilar adenopathy)

• Bronchiectasis characteristics:

• "Gloved finger shadows"

• "Tram-track“

• "Ring shadow“  

IMAGING: X-RAY



• Proximal/central bronchiectasis

•Mucoid impaction- “finger in glove” sign

• High attenuation mucus- pathognomonic

• Atelectasis / Air trapping

IMAGING: CT

R Agarwal et al, ABPA complicating asthma ISHAM working group. Allergic bronchopulmonary aspergillosis: review of literature and proposal 
of new diagnostic and classification criteria. Clin Exp Allergy Actions. 2013 Aug;43(8):850-73. 



Greenberger PA et al. Allergic bronchopulmonary aspergillosis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2014 Nov-Dec;2(6):703-8.



ABPA TREATMENT

• Systemic steroids- main treatment

• Optimal dosing unknown

• Optimal duration unknown (~3months?)

• Antifungals- disputable

• If CS tapering fails / ABPA exacerbation

• Multiple side effects

• ICS:

• Control asthma symptoms

• Not effective in preventing acute episodes of ABPA



REFRACTORY ABPA -

• Patients unable to taper off CS without a flare

• Efficacy in case series

• Dose nomogram difficult to apply (↑IgE) 

OMALIZUMAB

Li JX, Fan LC, Li MH, Cao WJ, Xu JF. Beneficial effects of Omalizumab therapy in allergic bronchopulmonary aspergillosis: A synthesis review of 
published literature. Respir Med. 2017 Jan;122:33-42.



REFRACTORY ABPA -

• Anti IL-5 approved for severe eosinophilic asthma

• In case series enabled CS tapering

MEPOLIZUMAB



Mepolizumab

Moss RB. Treatment options in severe fungal asthma and allergic bronchopulmonary aspergillosis. Eur Respir J. 2014 May;43(5):1487-500.



“ABPA is rarely, if ever, seen in children with asthma”

ABPA ?









!גם אנחנו? !מבולבלים



בחזרה למטופלת

אשדוד, אסותא, מכון ריאות, דורית אטר' דר, במעקב מסודר•

מבקרת לסירוגין גם בשניידר•

(חודשים+ 3)הדרגתי /איטיטייפר, פרדניזון–סטרואידים •

רנטגני משמעותי/שיפור קליני•

IgE
2000: 2020' אוק
600: 2020' נוב
460: 2021' ינו

RAST Aspergillus
2.22High: 2020' אוק
0.77Mod: 2020' דצמ



צילום חזה לאחר התחלת טיפול עם סטרואידים סיסטמיים

אחרי שבוע טיפול
(11.10.2020)

שבועות טיפול3אחרי 
(20.10.2020)



צילום חזה לאחר התחלת טיפול עם סטרואידים סיסטמיים

שבועות טיפול7אחרי 



CT חודשי סטרואידים סיסטמיים3ביקורת לאחר

ברונכיאקטזות

?שאריתיות•

?היו קודם•



...שאלות

!?אסתמה" רק"באמת האם •

?רואים בילדים עם אסתמהABPAכמה •

?!הקדושהגביע למה •

!?אספרגילוסלמה •



הכלי בו ישו השתמש בסעודה האחרונה

טבעיים-עללו כוחותבנצרות מיוחסים 

"אך חמקמק, משהו חשוב: "ביטוי כיום

הגביע הקדוש
"עד דלא ידע"

The Holy Grail



Aspersorium= כלי למים קדושים •

Aspergillum= מים קדושים " להשפריץ"מקל •

כומר ראה עובש במיקרוסקופ/ביולוג1730-ב•

...אז קרא לו, קצת דומה•

הגביע הקדוש



Grocott stainMethenamine Silver stain



!תודה רבה

צוות מכון ריאות שניידר

ריאות בילינסון, קרמר' פרופ

אשדוד, אסותא, דורית אטר' דר

עינת שמואלי' דר


