
Case study- unusual tracheal lesion
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הצגת מקרה 

.תרומת ביצית-IVF, ש נולדה במועד.כ

נולדה בניתוח קיסרי אלקטיבי על רקע , מהלך הריון תקין 

9,10אפגר . שנים בריאה46מצג רוחבי והאטות לאם בת 

אינספירטורי  )לאחר הלידה דיספנאה וסטרידור 

.  עם החמרה לאחר האכלה( ואקספירטורי

.   ניטור תקין



הצגת מקרה 

סטרידור ומצוקה נשימתית  -במהלך שהות ביחידת יילודים

.משתנה

מעברי אף פתוחים כניסת אוויר שווה  –בדיקה גופנית 

.  לריאות

לא נצפתה  , נזופרינקס לוע תקינים–ג ילדים "ייעוץ אא

.  לרינגומלציה  מיתרי קול תקינים
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ר שיינפלד הושלם צילום פילטר נחושת  "בהמלצת ד



27.1.19בדיקה ראשונה –ברונכוסקופייה 

סופרהגלוטיס גלוטיס תקינים,מראה הפרינקס –ממצאים 

באזור הטבעת החמישית של הקנה  , קנה עליון תקין

נצפתה היצרות דינמית אך ללא פתיחה שלמה בצורה  

complete ring.לא מראה טיפוסי של , קונצנטרית

.  לא נעשה ניסיון לעבור את ההיצרות
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באזור טבעת  ( 7.2.19)בבדיקת ברונכוסקופייה חוזרת 

חמישית נצפתה היצרות דינמית שלא ניתן לעבור דרכה  

.  מ"מ2.8מ אך כן ניתן לעבור עם "מ3.8עם ברונכוסקופ 

נראה סגמנט קצר בקנה שנראה גם מוצר וגם במלציה  

מעבר  . טבעות1-2הערכת עומק ההיצרות . משמעותית

,לסיכום. להיצרות דרכי נשימה פתוחים

טרכאומלצייה  + היצרות  סגמנטלית 
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ניטור  . יום35נשארה להשגחה תחת ניטור בפגיה עד גיל 

חרחורים אינספירטורים ואקספירטורים מחמירים  . תקין

.  בזמן אי שקט ובזמן אוכל אולם ללא ירידה ברווי חמצן

 high flowלאחר הצטיידות האם במוניטור ביתי וציוד ל

nasal cannulaחיסון ל, ומחולל חמצןRSV  שוחררה

.לביתה עם מעקב מרפאת ריאות

19.2.2019שוחררה ב  
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".  שניידר"אושפזה בטיפול נמרץ ילדים 6.3.19בתאריך 

זיהוי האזור   midsternostomyבוצע ב7.3.19בתאריך 

מלציה  , המוצר בטרכאה לא נמושה תמיכה סחוסית כלל

.   end to endכריתת ההיצרות ואנסטמוזה . קשה

אקסטובצייה בהמשך  7יממה , מהלך אשפוז בן שבועיים

כלכלה  , שיפור ניכר מבחינה נשימתית נינוחה באוויר חדר

.   פומית מלאה  לציין  בכי צרוד
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-"  מאיר"ביקורת במרפאת ריאות ב. 24.3.19בתאריך 

האם מדווחת שהילדה שקטה יותר באופן משמעותי אם כי  

,  אך צרודה, ללא מצוקה נשימתית נכרת, עדיין מצפצפת

בכי גבוה עם מעט צרידות רושם  : בבדיקתה. בעיקר בבכי

ברונכוסקופיה  -תוכנית , לשיתוק של מיתר קול חד צדדית

.חוזרת



3-28.3.19ברונכוסקופייה 

.  סטרידור בבכי, בבדיקה במצב כללי טוב ללא קוצר נשימה

.  שמאל תקין, בברונכוסקופייה נצפה שיתוק מיתר קול ימני

אנסטמוזה במראה תקין  ללא היצרות שאר הבדיקה  

.  תקינה
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 segmental deficiency of cervical tracheal rings–ספרות 

masquerading as complete tracheal rings:
A case report and literature review
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TSהכי שכיח על רקע , מולד נדירcomplete tracheal rings 

קשור בהיצרות דרכי  posterior trachealisכתוצאה מהעדר 

 pulmonaryיש סיכון להפרעות ווסקולריות בייחוד . נשימה

.artery sling 

קשיי  cyanotic spells, אפנאה, קליניקה אופיינית סטרידור

.  האכלה



 segmental deficiency of cervical tracheal rings–ספרות 

masquerading as complete tracheal rings:
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אם  trans –cervical-מרבית החולים זקוקים להליך כירורגי

.  לסגמנטים מרוחקים ארוכיםby-passסגמנט קצר או , גבוה

Tracheal cartilage absence /deficiency/dysplasia 

 case report.מדווחים כ 

תיאור מקרה בודד של חסר מבודד מולד של סחוס  

.   בטרכאה צווארית
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בניתוח קיסרי בשל חשד ל 36שבועות נולדה בשבוע 4בת 

cord compression . צונררה עם טובוס בגודל  , 2-3-5אפגר

2.5.

בלרינגוסקופייה נצפתה  , נכשלה באקסטובציות 

לרינגומלציה קשה ובהמשך בברונכוסקופייה נצפתה תנועת  

טבעות ללא סחוס בטרכאה  3מיתרי קול תקינה אך נצפו 

.    הפרוקסימלית
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הסב גלוטיס היה פתוח עם אזור  , הועברה לחדר ניתוח 

דיסטלית לאזור  . complete ringsמחקה TSפוקלי של 

של  trifurcationהמוצר נצפתה טרכאה במראה נורמלי עם 

 27017Hopkinsתחת . הברונכוסים בגובה הקרינה

telescope((1.9 mm O.D. בקצה  3.5הוחלק טובוס

,  blanchingהפרוקסימלי של ההיצרות ונצפה מינימום 

,  במקביל.  complete tracheal ringsממצא לא צפוי ב 

.העבירו ברונכוסקופ גמיש טרנסנזאלי לצורך הסתכלות
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עובר תמט   extrathoraticהאזור הבעייתי נמצא 

...באינספריום ולכן למעשה נכשלה באקסטובציות

עברה כריתה של הסגמנט עם   trans cervicalבגישה 

tracheoplasty anastomosis ,  בהיסטולוגיה כמעט העדר

.  מלא של סחוס

שילוב של טרכאומלצייה עם הצרות בשל חסר סחוס  

.  טבעתי


