
Massive hemoptysis

ר דגנית אדם"ד

ר טומי שיינפלד  "ד

"  מאיר"טיפול נמרץ ילדים מרכז  רפואי 



פניה למיון 

שיעול דמי-תלונה עיקרית

בשבוע אחרון  . חודשים9שנים ו5בן . א.ק-מחלה נוכחית

יומיים טרם קבלתו שיעול  . תאבון שמור. מנוזל וחולשה

בבוקר קבלתו התעורר משינה עם  . לסירוגין עם פסי דם

דקות עם דמם טרי בכמות  5התקף שיעול דמי שנמשך כ

(.  כחצי כוס)גדולה 



פניה למיון 

אירוע של שיעול דמי בכמות קטנה מאד           לפני שנתיים 

.   לא עבר בירור

ללא נטייה לדמם  , אירוע של השתנקות, שולל טראומה

הקאות ויציאות לא דמיות  , אפיסטקסיס, בצחצוח שיניים

.ללא שטפי דם עוריים,

COVID -19.ללא חשיפה לחולים לרבות , ללא חום

.  לא ידוע על מחלות רקע ואשפוזים



בדיקה גופנית 

, HR-135 ,RR-24, מעלותTEM-38–סימנים חיוניים 

BP-84/38 ,Sat- ג "ק18.5אוויר חדר משקל 98%

,  מילוי קפילרי אינו מוארך, נראה חוור, ערני-בדיקה

 alaרתיעות סופרה סטרנליות -בשכיבה דיספנאה קלה

nasiכניסת אוויר שווה וטובה דו צדדית  -האזנה לריאות

נזלת עם מעט דם טרי    –אף . ללא חרחורים



בדיקות עזר

.  ללא מקור דימום בפרינקס או בלרינקס. -ג"בדיקת אא

ממקור  לכן לא ניתן לשלול דימום , לא נצפה היטב האף

המלצה לטיפול בטיפות אוטריווין  . זה

תפקודי  , WBC -20.4, HB 11.9  PLT 447–ספירת דם 

קרישה תקינים



בדיקות עזר



מחלקת ילדים 

–בבוקר למחרת האשפוז אירוע חוזר של המופטיזיס 

גניחת דם טרי מעורבב בליחה בכמות גדולה          

רושם למיקרואספירציות האירוע נמשך  +( בערך כוס )

דקות  10-15כ

90%סטורצייה , 140טכיקרדיה , 149/49לחץ דם 

העברה לטיפול נמרץ ילדים

ג   "מ180במינון HEXAKAPRONטרם העברה מנת 



.  חומרת ההמופטיזיס לפי נפח הדם האבוד

5mlפחות מ -קל

ml 6-240בינוני -קל

ml 240מסיבי מעל המופטיזיס 

יממה  במשך ml/kg 8הסף לסכנת חיים הנו מעל 



טיפול נמרץ ילדים 

 HR-161BP-88/29TEMP -37.7   RR-סימנים חיוניים 

28 Sat 98%

בהאזנה חרחורים וכניסת  . מתנשם, מזיע, חיוור–בדיקה גופנית 

אוויר מופחתת לימין

 PH 7.32 PCO2 52  PO2 34 Hct -28 lacבדיקת גזים ורידיים 

24 

ברונכוסקופייה  , AP LATהזמנת צילום חזה חוזר , דרישת מנת דם



Massive hemoptysis in children 



Massive hemoptysis in children 



Massive hemoptysis in children 



Massive hemoptysis in children 



טיפול נמרץ ילדים בדיקות עזר 



טיפול נמרץ ילדים בדיקות עזר 



ברונכוסקופייה 

בברונכוסקופייה גמישה הודגם קריש מדמם לסירוגין בסגמנט  

 RML.הלטרלי של 

בשל אירוע המופטיזיס מסכן חיים  לצורך  " שניידר"העברה ל

צנתור לזיהוי כלי דם אנמולי וסגירתו                          

(.(brachial artery collateral

הודגם                                     -דרך עורק פמורלי ימניצנתור 

,                                      סעיפיםמימין עם קולטרל ברונכיאלי 

.                                                      אשר נסגר עם שני סלילים



אנגיוגרפיה 



אנגיוגרפיה 



אנגיוגרפיה 



אנגיוגרפיה 



סיכום 

כאשר יש דמם חריף ללא מחלת רקע ידועה ומקורו קרוב  

: לוודאי בריאה יש לבצע פעולות הבאות 

תפקודי קרישה  1.

צילום חזה  2.

בדיקת ברונכוסקופייה  3.

צנתור  4.


