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רקע  

.בהריון  תקינות אולטראסאונדסקירות , מהלך הריון תקין.אחד מתאומים ,29פג שבוע •

.בוצע ניתוחי קיסרי לאור ירידת מים והופעת צירים מוקדמים•

.צלסטוןקיבלו טרם הלידה קורס •

.גזים תקינים.3/7/10אפגר , 1420-תאום, גרם1400נולד -לידה•

.NCPAP8 cmH20קיבל סיוע נשימתי של ב,לאור מצוקה נשימתית קלה •

.ללא התערבות נוספת, במשך יממהNCPAPהונשם עם -תאום השני•

. ח.בא85%( סטורציה)ריווי החמצן בדם , 70-טכיפניאהעם התייצג–בהמשך הערב הילוד שלנו •
.טופל בקפאין



.שעות4בוצע צילום חזה בגיל •

.קלHMD-תמונה מתאימה ל-ח"צל

.40%-צורך בחמצן-בהמשך החמרה נוספת•

סורפקטנטהוחלט על מתן •

– INSURE-בפרודצורת
Intubation-SURfactant-Extubation

:מהלך הפעולה •

.מ"מ3-הוכנס צינור תוך קני -

בסיוע    CUROSURFל "מ3ניתן -

(.אמבו)מפוח הנשמה ידני

בסטורציהלאור  שיפור מהיר -

.  הוצא הצינור התוך קני

.  מספר דקות–משך הפעולה -

סביב  סטורציות, תחת זאת שיפור בהתנשמות•

.NCPAPב25%העשרת חמצן של ,  90%



בהמשך  

.  יוחס לגיל-במשך הזמן סטורציותמספר אירועי דה •

.ימים14נשימה עצמאית ללא תמיכה מגיל •

.מעבר לכך ללא אירועים מיוחדים או חשד לזיהום•

.ללא אירועים מיוחדים,תאום נוסף בריא •



..ואז

.75%עד סטורציותשל דה אירועים קצרים ( מתוקן34שבוע )ימים 35מגיל •

.ח.בא95%תקינה -בין לביןסטרוציה•

.ח.בא95%סטורציהאבל עדיין , נשימות70סביב -הופעת טכס ניעה -ימים 40בגיל •

.בריאה ימניתירידה בכניסת אויר -גופניתבבדיקה •

..בוצע צילום חזה כמוקבל •



צילום חזה 



התגברות המאמץ הנשימתי כעבור מספר ימים



ימים44גיל –CTבהמשך בוצע 

מימין בעיקר באונה התחתונה ציסטיתהליך 

.  ללא תמיכה נשימתית, מתנשם–מצב קליני 



בוצע בירור  

ללא ציסטות נוספות-סקירת איברים•

שלילי  –DICER1-גנטיקה•

שלילי  -סיקרת ציסטות במשפחה•

.PFOוPDA-אקו לב•

מעבדה תקינה ומדדי דלקת תקינים  •

תאום בריא  •

.עליון מימיןברונכוסחסימה חלקית של –בברונכוסקופיה•



Neonatal cystic lung 

–הדמייתיתהגדרה •

Round parenchymal lucency or low-attenuating area with a well 
defined interface with normal lung. Cysts have variable wall thickness 
but are usually thin-walled (<2 mm).1

לא ברורה  פתוגנזה•

.  נדבר על חלקם-אבחנה מבדלת רחבה•

1.Hansell DM, Bankier AA, MacMahon H, McLoud TC, Muller NL, Remy J. Fleischner Society: 
glossary of terms for thoracic imaging. Radiology. 2008;246:697–722.



אבחנה 

מתאים של מבנה  מראה-

ציסטי

אונה אחת  -

לא אובחן בסקירות או  -

בצילום לאחר הלידה  

Congenital pulmonary 
airway malformation

ציסטימראה - שלילי  DICER1גנטיקה ל- Pleuropulmonary
blastoma

לא תואר מקרה לפני גיל -

חודשיים   

Pulmonary 
lymphangiomatosis

על ללא אירוע המצביע-

זיהום  

מדדי דלקת תקינים-

זיהום

והיה  ,סופרקטנטקיבל 

מונשם במשך זמן קצר  

הנשמה משמעותית  ללא-

לא מראה אופייני-

Pulmonary interstitial 
emphysema )Kendig) 

?אחרים

ממוקדת מקרה -אבחנה מבדלת 



איך מתקדמים  

.אך ללא צורך בתמיכה נשימתית  , ממשיך להתנשם •

?מה אתם הייתם עושים 

סיכום

.הלידהתקין אחרי ח"צל, 29פג •

.  החמרה קליניתלחיים 40ביום •

באונת ריאהציסטימראה -צילום חזה חוזר•

.ימין תחתונה

ללא ממצאים נוספים בבירור•



החלטה

מעקב צמוד יומי  •



מעקב  

ללא צורך בתמיכה נשימתית  אישפוזהמשך •

ללא תסמיני זיהום  •

עולה במשקל  •



האישפוזבהמשך 

שיפור בנשימה  •

..בצילום חזה•



ממשיך להשתפר קלינית  •

יום72שוחרר הביתה בגיל •



במעקב מרפאה  –חודשים 4בגיל 



מתחיל להיעלם הציסטיהמראה 

'ח10בגיל 



בגיל שנה 

יום 40בעת האבחנה בגיל 



דיון  –בדיעבד מה האבחנה 

אבחנה 

חוזר CTלא ניתן לשלול בלי - לא אובחן בסקירות או  -

בצילום לאחר הלידה  

נעלם  הציסטיהמבנה -

אין תיאורים בספרות של -

נסיגה ספונטנית  

Congenital pulmonary 
airway malformation

תהליך נסוג- Pleuropulmonary
blastoma

2לא תואר מקרה לפני גיל -

חודשים

לא התקדם  -

Pulmonary 
lymphangiomatosis

סימני זיהוםללא - זיהום

והיה  ,סופרקטנטקיבל 

מונשם במשך זמן קצר  

הנשמה משמעותית  ללא-

לא מראה אופייני-

Pulmonary interstitial 
emphysema 

הנשמה ריאה אחת  יתכן-

העדר הסבר אלטרנטיבי-

לא תואר   INSURE( הסופרקטנטמתן)



Birth 39 Days 8 month

Abusalah ZG, Shehab M, Abdalla A, Nakib GN. Postnatally presented and
spontaneously resolved congenital pulmonary airway malformation in a preterm
baby. BMJ Case Rep. 2019 Mar 15;12(3).

Resolved Cystic lesionsHDM

-דומהמקרה..בדובאיובנתיים



? מה האבחנה 

.תקין אחרי הלידהח"צל, 29פג •

באונת  ציסטיקלינית ותמונה רנטגנית של תהליך לחיים החמרה 40ביום •
.ריאה ימנית תחתונה

.ללא ממצאים נוספים בבירור•

.תחת זאת שיפור קליני, הוחלט על מעקב צמוד•

.העלמות הדרגתית של הממצאים בצילום חזה•



!תודה 

ר איל אלרון  "ד

ר שיינפלד"ד

דימות שניידרלמכון 

לצוות מכון ריאות ומחלקת טיפול נמרץ בילוד  


