
הפסקות נשימה בבכי

דר שמואל גולדברג

מעבדת שינה

ריאות ילדים

שערי צדק



.ב.ש-הצגת מקרה

.  חודשים8אירועי הפסקות נשימה בבכי קלאסיים מגיל •
אירועים ליום5-15•

אפנאהבצילום וידאו רואים , צליל בכי קצרצר, טריגר של תסכול•
.דקות2.5חוזר לעצמו לגמרי לאחר כ , התעלפות, הכחלה, אקספירטורית

.אנוקסייםחודשים פרכוסים 11מגיל •

.ללא נחרה. ללא נשימה רועשת•

3-4לאב חלף בגיל . סיפור משפחתי של הפסקות נשימה בבכי לאב ולסב•
.שנים

.האם נבדקה ותקינה Long QT.לסבתא מהאם •

לדוד מהאב אפילפסיה שהחלה בעשור הראשון לחיים•



:התפתחות•
.  אמר כמה מילים. בדומה לאחיו-בגיל שנתיים עמד אך לא הלך•

בדיקה גופנית•
תקינה לחלוטין כולל בדיקה נוירולוגית•

96%סטורציה•



בירור

תקיןאקג•

•EEGתקין

(פריטיןלא מצאתי תשובות ) 12.5המוגלובין •

.קלהברדיקרדיה-אקו לב בזמן אירוע•

.ההולטרעם אירועים בזמן . שעות פעמיים48הולטר •
הולטר ראשון•

Maximal RR-0.97 sec. אריטמיהסינוס •
 intermittent sinus Bradycardia and sinus Tachycardia: בזמן התעלפות•
•hr 99-132
הולטר שני•

•Suspected symptomatic Sinus Bradycardia down to 48 bpm for few beats, with 
junctional escape. Maximal RR interval 1.3 sec

מעבר  . עד שתי דקותEEGבזמן הפסקות נשימה השטחה מליאה של : EEGוידאו •
. לכך פעילות רקע ותבניות שינה תקינים



1אירוע מספר -הולטר



2אירוע מס –הולטר 
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2אירוע מס –הולטר 



EEG בזמן אירוע



EEG המשך-בזמן אירוע



טיפול

לא להפסקותלפירכוסיםעזר . במינונים עוליםדפלפט•

.  ללא תועלת. לשלושה חודשיםלקגג "מ5ברזל •

ללא  (. ג מחולק לשתיים"ג לק"מ40-50)פיראצטם•
.  תועלת

עוזר בהתעלפות  )ללא תועלת –פרופראנולול•
(  ואזווגאלית

המלצה שכל מי שמעורב  . האם עברה הדרכת החייאה•
.בטיפול יעבור גם כן



בגיל שנתיים וחודשיים ההורים שמעו בכי קצר שפסק •
.ולא ניגשו לבדוק

.  בהמשך נמצא מת במיטה•

CRP, תקיןקראנטינין, אצידוסיס: ההחיאהמעבדה מזמן •
.  לימפוציטים75%מהם 11.5סל . אפסי

•CTשינויים במח בריאות בלב ובכבד  : " לאחר המוות
לא תוארו שינויים בגזע  . להיות משניים למוותשיכוליים

ושינויים פיברוטיים או  לברונכיאקטזיותחשד . המח
בבסיס שמאלתמטים



מקרים נוספים

תינוק בן שנה וחצי עם אירועי הפסקות נשימה קשים בבכי שמת  
.אצל מטפלת

אירוע  . הפסקות נשימה קשות בבכי( : שנים20כיום בן )תינוק  
פגיעה מוחית קשה, החייאה, קשה

הגיע . תינוק עם הפסקות נשימה בבכי והפסקות נשימה בשינה
.בהחיאה

לא מכירים אף מקרה של  -תקשורת עם המרכז בבוסטון•
BHSמוות מ 



אפידמיולוגיהBHS-אודות 

.  שנים6חודשים עד 6מהילדים הבריאים מגיל 4.6%-0.1%•

כמעט תמיד לפני גיל שנתיים, חודשים6-18כ בין "התחלה בד•

חלקם בשעות החיים , מתחת לגיל חודש5%.  חודשים6מתחת ל גיל 15%•
.הראשונות

התדירות הולכת ועולה עם הזמן ומגיעה לשיא בין גיל שנה לשנתיים•

עד גיל 15%,  שנים5ברוב המקרים נעלם עד גיל . שנים3סיום ממוצע בגיל  •
7-8

לחודש10לרוב סביב . פעמים ביום5תדירות בין פעם בכמה חודשים ל •

20-35%סיפור משפחתי אצל •

דומיננטית עם חדירות אוטוזומליתחושבים שחלק מהמקרים מדובר בתורשה •
חלקית

Curr Pediatr Rev
2019;15(1):22-29. doi: 10.2174/1573396314666181113094047.
Breath-Holding Spells in Pediatrics: A Narrative Review of the Current Evidence



ציאנוטי-הסתמנות קלינית

72%ציאנוטי שכיח יותר  
בדרך כלל אחד מהם  , שני הסוגים יכולים להופיע אצל אותו ילד•

יותר  בולט

בדרך , !(גם צחוק) תיסכולציאנוטי בדרך כלל משני לכעס או •
 forcedכלל בכי קצר ואחר כך הפסקת נשימה בצורה של 

expiration

מהירה יותר מאשר הכחלה בזמן הפסקת , ההכחלה מהירה•
.נשימה רצונית

.  שניות10-60משך האירוע עד להחזרה המליאה נמשך בין •
שניות ואז צריך לחשוב על 60נדיר שהאירוע נמשך יותר מ 

אבחנה אחרת



pallid-הסתמנות קלינית

כ נגרם מכאב או פחד"בד•

הבכי יכול להיות מינימלי או בכלל לא•

בדרך כלל יש נשימה עמוקה אחת לפני אובדן ההכרה•

ברדיקרדיהבמקרים רבים יש •



בשניהם

שניות יכול  45אם חוסר ההכרה נמשך מעל ל •
פחות מ ) מיוקלוניותותנועות אופיסטוטונוסלהתפתח 

(מהמקרים15%

אין בלבול או עייפות לאחר האירוע•



Recurrent cyanotic episodes 
with severe arterial hypoxaemia and intrapulmonary shunting: 

a mechanism for sudden death

חוזריםPALLIDתינוקות עם אירועי 51•

מתו באופן פתאומי8•

BHSבזמן אירוע של 4•

טרכאוסטוםחלקם מתו תוך כדי הנשמה דרך •

SHUNTמהירות ההכחלה מציעה מנגנון של •

היה תוך ריאתישהשנטאקו לב ומיפוי ריאות מציעים •

חמצן עזר•

•Tetrabenazine  . בעל פעילות מרכזית עזראדרנרגיאנטגוניסט אלפא

• D P Southall,  1, M P Samuels, D G Talbert adc, .1990 Sep; 65(9:)953-61.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Southall+DP&cauthor_id=2221968
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2221968/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Samuels+MP&cauthor_id=2221968
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Talbert+DG&cauthor_id=2221968


בירור

ופריטיןסד •

•EKGלשלילת :  באירועים משמעותייםQTLONG

•MRI מח?

?channelopathyבדיקה גנטית ל •



(1)טיפול 

הדרכת הורים לסובלנות•

להשכיב מאוזן•

?החיאההדרכת •

.גם לאלו שלא חסרים. ברזל•



תרופות פחות מקובלות-טיפול 

3החלמה לאחר 40%(. בלדונהתמיסת )אטרופין פעמיים ביום •

בקבוצת ביקורת5%חודשים לעומת 

•:Glycopyrrolate ל. אנטימוסקריני-pallid  ברדיקרדיהעם

כשיש  בציאנוטיאו   pallidקשה ב ברדיקרדיהכשיש -קיצוב לב•

יש  . הפסקה שיפור אצל כל השאר86%. ממושכתאסיסטולה

.הרבה קשיים טכניים

•Piracetam   : של ציקליתנגזרתGABA ,  יכול להעלות חמצון מוחי

יתכן שלכן הוא עובד . במוחאנהיביטורייםומחזק תהליכים 

(במספר האירועים80%במחקר כפול סמיות הורדה של )

•Levetriacetam (גורם להיפראקטיביות. קפרה)

•SSRIFluoxetine(פרוזק  )

.מספר תיאורי מקרה: תאופילין/אמינופילין•

חמצן•

מקרה בודד: מלטונין•



תרופות פחות מקובלות-טיפול 

להעלאת לחץ דם–אלפא אגוניסטים •

•beta blockers

תרופות אנטי אפילפטיות•

OSASבילדים עם ואדנואידיםשקדים •



שאלות

?שנפטרBHSהאם יש לעוד מישהו מטופל עם •

?הצעות לבירורהאם יש עוד •

?ניסיון טיפולי מוצלח•



פתופיסיולוגיה

של מערכת העצבים  דיסרגולציה•
האוטונומית

ד דיאסטולי גבוהים  "קצב לב במנוחה ולח•
לבקורתבהשוואה 

אגוניסט  ) פילוקרפיןתגובה מוגברת לטיפות •
לעין( מוסקריני

רספירטוריתאריתמיהנטית יתר לסינוס •
אוטונומית מובילה לירידה  שדיסרגולציהיתכן •

בתפוקת הלב ולכן לירידה בזרימת הדם למח



פתופיסיולוגיה

Pallidדיכוי וגאלי של הלב קשור להפסקות מסוג •

לחץ אל גלגל העיין גורם לאינהיביציה קרדיאלית גדולה יותר מאשר בקבוצת  •
(  Occulo-cardiac reflex)ביקורת 

גורמת להפעלה של עצב הטריגמינלישל עצב האופטלמיהפעלה של הסעיף •
.  הואגוס

בעזרת אטרופיןPALLIDלכן ניתן למנוע התקפי •

PALLIDבאופן נדיר גם הפרעות קצב יכולות לגרום לאפיזודות •



השערות נוספות

של גזע המוח  במילניזציהאיחור •

במח יחד עם חוסר  אוקסידנטיםלאנטי אוקסידנטיםהפרעה במאזן בין •
(השוואה לקונטרול)בסלניום 

אבל זה גיל שבו  . )יש אנמיהBHSמהילדים עם 7-69%בין . חוסר ברזל•
(  חוסר ברזל שכיח

-קטכולברזל חיוני במטבוליזם של . של המערכת האוטונומיתלדיסרגולציהגורם •
.אמינים ומשמש קו פקטור בהרבה תהליכים אנזימתיים במערכת עצבים מרכזית

גורם לילדים להתעצבן בקלות•

ולכן פחות יכולת נשיאת חמצן למח שגורמת   oxygen carrying capacityפחות •
BHSלחשיפת יתר ל 



השערות נוספות

(מתוקף בעבודות)הפרעה ביחסי ילד הורה •

(מתוקף בעבודות)נטית יתר של הילד לתסכול •

האקספירטורייםהפרעה בסרעפת ובשרירי הנשימה •
האפנאהיכולה להיות הרקע להימשכות של 

האקספירטורית

:אבדן ההכרה•
שנובעים  . מוחית משניתוהיפוקסיהירידה בזרימת הדם למח •

. האפנאהמעלית הלחץ בבית החזה בזמן 
הרבה יותר מהר מאשר בזמן הפסקת , ההכחלה מופיעה מהר•

,  אובלהאו דרך פורמן . SHUNTלכן חושבים שיש . נשימה מרצון
intra pulmonary shuntsאו 



השערות נוספות

ואזוירידת לחץ דם במנגנון שמזכיר התעלפות •
וגאלית

•Shunt תוך ריאתי



הערכה קלינית

ובדיקה גופנית תקינה מספיקיםאופיניתאנמנזה •

ניתן לבדוק  PALLIDבמצבי ספק בין אפילפסיה ל •
אוקולוקרדיאלירפלקס 

שניות גורם  10אם לחץ על גלגל העיין למשך •
שניות ומעלה מדובר ב  2למשך לאסטסטולה

BHS



מבדלתאבחנה

•Hyperekplexia

Dying Spells-קשהטרכאומלציה•

באפילפסיה  הכחלון בא לאחר  )אפילפסיה •
משך עד להתאוששות בדרך כלל ארוך  , האירוע
(טכיקרדיהבאפילפסיה יש , מדקה

•Left main coronary artery stenosis

•Thyroglossal duct cyst



BHSמחלות שבהן יש שכיחות יתר של 

התחלה מוקדמת עם אירועים קשים-דיסאוטונומיה•

אכונדרופלזיה•

•Rett

מדולארי-צרויקובאיזורלאחר ניתוחים •

•LONG QT  כנראה לא שכיח יותר אבל )מאמרים סותרים
(  יכול להיום התסמין הראשון

OSAS–הגדלת שקדים •

•CCHS

( (syndrome microdeletion  16p11.2חוסרים גנטיים •



סיבוכים

נטית יתר לחרדה דכאון ולהפרעות  לאמהות•
פסיכיאטריות

no sequelae“: לילד עצמו• is expected”

יש התפתחות קוגניטיבית ונוירולוגית תקינה•

אין עלית בשכיחות אפילפסיה•

וגאליותואזולחלק מהילדים מתפתחות התעלפויות •


