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ירד  . AVSDעבר ניתוח לתיקון מלא של , (12.3.20) חודשים 4.5בגיל •
בהמשך האשפוז בניתוחי חזה סבל  . ממכשיר לב ריאה ללא בעיות

טופל  . PHT crisisמאירועים של אי יציבות המודינמית המתוארים כ 
.  Sidenafil-וNOי "ע

מקבל כלכלה  . שוחרר לביתו לאחר כחודש ימים עם חמצן במשקפיים•
אקו לב לאחר הניתוח תפקוד תקין של  . עם השלמה בזונדהאורלית

 VSD/ASDללא . קל ARעם אאורטלימסתם . MRחדר שמאל ללא 
הוסף  . בכמות קטנהפריקרדיאלינוזל . כ"ממ25עד TRהודגם . שאריתי

.  כולכיציןגם Sildenafil, י משתנים"לטיפול הקבוע ע
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' ח5מתוקן לפגות )' ח7המשך מעקב במרפאות קרדיולוגית וריאות ילדים בגיל •
כלכלה בחלקה פומית  . ממשיך להזדקק לחמצן חצי ליטר לדקה במשקפיים, ( 

( ג "ק1.6משקל לידה . ) ג "ק4.8משקל . עלייה איטית במשקל. ובחלקה בזונדה
ללא פגם  , כ "ממ20קל –RAVVR,  תפקוד תקין של חדר שמאל–אקו לב 

ללא שינוי  . הפריקרדיאליספיגה של הנוזל , קל VSD. עלייתיתבמחיצה הבין 
.  בטיפול התרופתי

-היה יציב במשך כ( 21.10.20) חודשים במרפאת ריאות ילדים 11מעקב בגיל •
ח  .באסטורציה.  בשבוע האחרון החמרה נשימתית מלווה בחום ליממה. ' ח3.5

.  גרם במשך חודש600עלה . ג "ק7.2משקל . בהאזנה צפצופים מפושטים. 60%
ללא . כ בהחמרה"ממRAVVR-35. חדר שמאל בגודל ותפקוד תקין: אקו לב 

.  פריקרדיאלינוזל 
שוחרר . צילום חזה ללא שינוי.  וירוסאנטרואף בודד במשטף. אושפז להשגחה

.  ימים3לאחר 

בהאזנה מעל . החמרה חוזרת(: 8-11.11.20) אשפוז חוזר לאחר שבועיים •
- CO2צבירה של : דם לגזים. צ"דווצפצופים פקעים: הריאות עם חמצת 71

י מרחיבי  "טופל ע. ללא שינוי–צילום חזה . משטף אף שלילי. נשימתית מפוצה
ימים עם הטבה  3שוחרר לאחר . סטרואידים סיסטמיים ומוקסיפן , סימפונות

.  במצבו



החודשים הבאים נדרש החולה לאשפוזים חוזרים ותכופים עקב החמרות  3ב •
בלטה עלייה  . למחוללים וירלייםמשניייםחלקם בלבד ,חוזרות במצב הנשימתי 

.  SVC syndrome–בולטת במשקל עם נפיחות נכרת בפנים שהחשידה ל
בדיקות אקו לב חוזרות הצביעו על תפקוד תקין של הלב עם יתר לחץ דם  

.  SVCריאתי מוגבר קלות בלבד ועם זרימה תקינה ב 

.צילומי חזה הדגימו בהחמרות תמונה של בצקת ריאות •

.  אירועים לשעה5של AHI: חודשים13בגיל  פוליסומנוגרפיהבדיקת •

משנית  ) יחד עם בססת מטבולית רספירטוריתעדות לחמצת : בבדיקות העזר •
.  ספירונולקטון, Sildenafil, פוסידי "מטופל באופן קבוע ע( . לטיפול במשתנים

כמו כן הוחל במתן מנה אחזקה של . סימפונותבהחמרות מקבל מרחיבי 
משנית למתן קורסים חוזרים של , HPAלאור הדגמת דיכוי הציר הידרוקוטיזון
.  סיסמטייםסטרואידים 

נדרש לאשפוז בטיפול נמרץ ילדים לאור החמרה במצבו הנשימתי והזדקקות  •
השתפר תחת טיפול מוגבר  . מוגברת BNPבדיקת . להנשמה לא חודרנית

.במשתנים

אולם  , הגמישההברונכוסקופיהתוכנן לחזור על , ילדים .נ.בטבמהלך האשפוז •
.   הבדיקה נדחתה לאור הופעת חום והחמרה במצב הנשימתי

בעת ההחמרות אקו לב מדגים עליה קלה בלחץ התוך ריאתי כאשר התפקוד  •
.  הלבבי מדווח כתקין
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חודשים13רשימת אבחנות בגיל 

• Down’s Syndrome.

• Prematurity, AGA – 32 weeks.

• S/A surgical repair of AVSD.

• Chronic Lung Disease.

• Pulmonary Hypertension – mild. 

• Persistent O2 requirement.

• Recurrent  respiratory infections leading to recurrent 
admissions.

• Sleep-Disordered Breathing  - mild OSAS. 

• Congenital hypothyroidism. 

• Iatrogenic  depression of HPA axis – requirement for 
replacement therapy. 

• Micropenis. 



Down’s syndrome
• Down’s syndrome caused by trisomy 21,is the most common 

chromosomal abnormality affecting 1:600-800 live births.

• Multi system involvement .

• Currently, life expectancy  for DS children born after 2000 – around 

60 years. 

• Respiratory disease is the second leading cause of death after cardiac 

disease. 

• Respiratory problems are the most common reason for children with 

DS to be admitted . In a cohort DS followed from birth to 2 yrs, lung 

or airway disease accounted for 42% of all admissions.

• Pulmonary vasculature of children with DS demonstrates vulnerability, 

clinically manifested as pulmonary hypertension or pulmonary edema.

• Pulmonary complications of DS children can be divided to common 

and less common causes.  



Respiratory Complications of  Down’s Syndrome

• Common:

Pneumonia/Recurrent respiratory infection.

Sleep disordered breathing.

Pulmonary Hypertension esp. in DS with CHD.

Laryngomalacia.

Tracheo-bronchomalacia. 

Tacheal bronchus.

Sub-pleural cysts.

Subglottic stenosis.

Less common:

PPHN- Persistent pulmonary hypertension of newborn

Complete tracheal rings.

Post obstructive pulmonary edema. 

Pulmonary hemorrhage.

Congenital Pulmonary lymphangiectasis

Interstitial Lung Disease

Pulmonary venous stenosis



DS and Pulmonary vascular  issues

• Pathphysiology: Infants with DS are at increased risk for 

development of persistent  pulmonary hypertension of the 

newborn – PPHN due to: 

• A.  Deficient alveolar multiplication leading to acinar hypoplasia

and overall reduction in lung surface area and pulmonary vascular 

bed. 

• B. Persistent double capillary layer from fetal development and 

thickened pulmonary arteries .



מבוצע  ( AVSDחודשים לאחר ניתוח לתיקון 10)חודשים 14בגיל 4.2.21בתאריך •
CT מודגמת עדות למחלת ריאות דו צדדית עם תמטים בבסיס הריאות דו  . ריאות

משנית להגדלה של , הגדלה נכרת של צל הלב, תת אוורור בשני הבסיסים, צדדי
אולם הממצא המפתיע הוא פגם בהמשכיות הסרעפת , העליות ושל חדר ימין

הימנית בחלקה הקדמי עם חדירה של חלק מאונת הכבד הימנית יחד עם רקמה 
Huge Morganiתמונה של . הימנימההמיטורקסשומנית שתופסים חלק ניכר 

Hernia  .
.SVC syndromeלא הודגם •

23.2.21החולה מועבר למחלקת כירורגית ילדים בשניידר ועובר בתאריך •
Laparoscopic repair of diaphragmatic  Morgani hernia – Abdominal approach

החולה מונשם למשך יממה לאחר הניתוח ובהמשך מועבר . מהלך הניתוח תקין 
החולה מועבר חזרה  , לאחר התייצבות במצב. BiPAPי "להנשמה לא חודרנית ע

במהלך האשפוז בוצע  . כאשר הוא נזקק למשקפי חמצן בלבד. סורוקהלבית החולים 
ימים  3שוחרר לביתו . כ "ממ32נמדד עד TR,  תפקוד לבבי תקין –אקו לב חוזר 

נדרש בבית למתן חמצן במשקפי חמצן בלבד וכן מקבל כלכלה חלקית  , לאחר מכן 
למעט  המשך הטיפול התרופתי הקבוע . NG tubeדרך הפה והשאר מושלם דרך 

.  עד להפסקתוהפוסידהורדה בהדרגה של מינון 

"(... יסוריך) פלאייךעוד לא תמו עוד כל " אולם , וקיווינו שבא לציון גואל 

;
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Laparoscopic repair of diaphragmatic hernia –
Abdominal approach



Laparoscopic repair of diaphragmatic hernia – Abdominal approach



Iatrogenic  Anterior Diaphragmatic Hernia

• Breach in the integrity of the diaphragm is a rare complication of 

pediatric cardiothoracic intervention including median sternotomy, 

sub xiphoid chest tube insertion  and pericardial drain placement. .

• Only 6 case reports were published ( 2018)

• The diagnosis was deferred months after the surgery. 

• Two hypothesis: A. Result of extension of the sternotomy incision 

below the xiphoid process to facilitate exposure. B. All the reported 

cases underwent sub-xiphoid chest placement that was not closed and 

during Valsalva the defect gradually enlarge. 

• A high index of suspicion is require to make the diagnosis. 
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AVSDיממה לאחר ניתוח תיקון של 



החולה נבדק  הדיאפרגמתיתחודש לאחר ניתוח התיקון של ההרניה , חודשים14בגיל •
ההורים מדווחים על החמרה הדרגתית במצבו הנשימתי  . במרפאת ריאות ילדים 

.  מלווה בעלייה תצרוכת החמצן והפסקה הכלכלה הפומית

(.  שבועות 3ג במשך "ק1.1עלייה של ) בבדיקתו בולטת עלייה מוגזמת במשקל  •
.  מעל ריאות פקעיםללא צפצופים או . יציבה עם משקפי חמצןסטורציהשומר על 

בצילום חזה הצללה בצורת אוהל בבית  .  ריאתיד"לילללא עדות . אקו ללא שינוי
.  החזה מימין

החולה מתאשפז פעם נוספת עקב החמרה בולטת במצב ( 4.4.21) שבוע לאחר מכן •
.  בולטת נפיחות נכרת בפנים ללא בצקות בגפיים. 38.8PRהנשימתי מלווה בחום 

בדיקת הדם לגזים מצביעה על . בהאזנה מעל הריאות נשמעו שוב צפצופים דו צדדיים
שוב תמונה  –צילום חזה . החמרה בתמונת הגזים עם חמצת נשימתית כרונית מפוצה

.  אקו לב ללא שינוי. של בצקת ריאות

י הנשמה לא "החולה מועבר ממחלקת הילדים לטיפול נמרץ ילדים ומטופל ביחידה ע•
משטף אף כולל . וכן במתן מינונים גבוהים של משתנים HFNCחודרנית בעזרת 

תפקוד תקין  . ריאתי קל בלבדד"ילאקו לב ללא החמרה .שליליאטיפייםלמחוללים 
דו צדדית  ground glass/הדגים תמונה של בצקת ריאותריאותCT. של החדרים

עם  סרעפתיבבית החזה מימין הודגם בקע . פלויראליללא עדות לנוזל . וקרדיומגליה
תחת הטיפול התומך נצפתה ירידה במשקל ושיפור במצב הקליני  . תכולת שומן בתוכו
.  ובתמונה הרנטגנית



בצקת ריאות  4.4.21

בצקת ריאות –6.4.21 PICU



יחד עם הופעת בצקת ריאות  , לאור המהלך החוזר של החמרות במצב הנשימתי•

ללא תמונה קלינית של  , תפקוד לבבי תקין ויתר לחץ דם ריאתי קל בלבד, חוזרת

ח שניידר  "החולה מועבר בשלישית לביה–OSASאספירציות חוזרות או של 

 Pulmonary veinבשאלה של הריאתייםשל כלי הדם צינטורלשקול בצוע 

stenosisבבית החזה מימין" שק"וכן במטרה לנקז את ה  .

בעת שהייתו של החולה ביחידה לטיפול נמרץ לב ילדים בשניידר הוא עובר הערכה  •

זרימה תקינה  , תפקוד לבבי תקין, לבבית חוזרת שמאשרת את בדיקות האקו הקודמות

21מפל , קלRAVVR, קלLAAVR, האטריונטריקולרייםעל פני המסתמים 

.  ורידי הריאה ללא האצה, ובעורקי הריאותהאאורטהזרימה תקינה בקשת , כ "ממ

•CT מחלת ריאות כרונית עם  , המכיל שומן מורגניש "הדגימה בקע ע: "ריאות

Subpleural. פיברוטימרכיב  cystsדו צדדי  .

והחולה שוחרר  " שק"לאור בקשת ההורים להשתחרר לא בוצע ניקוז של תוכן ה•

.  לביתו עם המשך הטיפול הקבוע שלו



CTשניידר-לב .נ.בטאשפוז . 26.4אקסיאלי



CT26.4קורונלי .

שניידר-לב .נ.בטאשפוז 



Subpleural cysts

• Subpleural cysts (SPC’s) are small cystic dilatations mainly  

along the subpleural space of the lung.

• SPS’s are usually numerous, small 1-4 mm in diameter and 

they communicate with more proximal air spaces. 

• Prevalence  20-35% - by radiology. 

• CHD especially AVSD is a major risk factor in Down’s 

syndrome ( 20% Vs 4% in non CHD) in autopsies. 

• SPC’ s are detected poorly with CXR, but readily with CT. 

• Etiology is unknown. Probably related to inadequate 

alveolization of the terminal lung units. 

• Non approved clinical significance. 



Sub-pleural cysts

Sub 

pleural 

cysts



לא סוף דבר

. 26.5בקור מרפאתי אחרון •

מקבל כלכלה בחלקה  . ללא החמרות נשימתיות. יציב במהלך החודש האחרון•
.  מתפתח בהדרגה. NG tubeפומית והשאר דרך 

שומר על . ליטר לדקה1-1.5י חמצן במשקפיים בזרימה של "מטופל בבית ע•
במנת  והידרוקורטיזון, sildenafil, מקבל משתנים. 92-93%מעל סטורציה

.  אחזקה

-72חדר צונחת לבאוירסטורציה. בבדיקה קשקשן וחייכן ללא קוצר נשימה•
.  משקל ללא שינוי בחודש האחרון. דקותייםתוך 73%

.  בהאזנה מעל הריאות נשימה בועית ללא צפצופים

.  ריאתיד"לילאקו לא ללא עדות •

 ACTHמתוכנן לבדיקה על קולית של בית החזה בשבוע הבא יחד עם•
stimulation test .

.  ההורים שמחים עם התקדמות קלה במצבו•



26.5.21

תודה על ההקשבה


