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'  מחלקת ילדים ב-ר דביר גת"ד

המכון הגנטי סורוקה, שוורץ-אסקיןר מרינה "ד

'מנהל מחלקת ילדים ב–גולדברטאביב ' פרופ



.  ק.ד

התקבל למיון עקב חום וקוצר , שנים16בן 

ימים5נשימה מתגבר מזה 



 בחודשים האחרונים תחת  . בקהילהשל אסתמה מזה מספר שנים אבחנה

Relvar(Fluticasone+Vilanterol.)טיפול מונע ב

5 מלווה בשיעול וקוצר 39ימים טרם קבלתו הופעה של חום סביב

.קבלתועם החמרה ביום , נשימה

הטבהאסתמטי בביתו ללא -סביב ההחמרה הנוכחית טופל בטיפול אנטי.

 פריחהללא , הקאה או שלשולללא.

 לחוליםללא חשיפה.



א למיון  "י ניידת מד"פונה ע, החמרה נשימתית במצבו, ביום קבלתו

.סורוקה

ברושם להתקף אסתמה קשה טופל באינהלציות  , בדרכו למיון

Ventolinו-Ipratropium bromide  ,Methylprednisolone
IV , ובהמשך גםMagnesium sulfate IV

 הנשימתיבקבלתו למיון ילדים סורוקה הוכנס לחדר הלם לאור מצבו.



טכיפנאי, שימוש ניכר בשרירי עזר, מצוקה נשימתית קשה.

 מוארךואקספיריוםאקספירטורייםעם צפצופים צ"דוכניסת אוויר ירודה

-בצילום חזה

עם  צ"דוהיפראינפלציה

ותמטיםהצללות דיפוזיות 

סגמנטרייםסאב 

הוחל טיפול באינהלציות  

Terbutalin משולבות עם

ipratropium bromide  ,

רזרבוארמסיכת חמצן עם 



PH-7.27 PCO2-67 PO2-160 HCO3-30 



טופל בהנשמה לא פולשנית-High flow nasal cannula  .

סיסטמייםאסתמטי הכולל אינהלציות וסטרואידים -טיפול אנטי.

 טיפול אנטיביוטי הכוללAugmentin IV ומתן שלAzenil PO



בריאיםאומץ עם אח ואחות גדולים , ילד מאומץ ממוצא תימני.

 סביב גיל שנתיים אשפוז בודד עקבFTT וGERDקשה.

 בעורפיגמנטיים-היפרממצאים הופעת,שנים4סביב גיל.

 קומה נמוכה"ידוע על  ."



 נשימתיים זיהומים חוזרים–acute LRTI”."

למיוןהופנה /מעולם לא עבר צילום חזה.

 מעולם  )קלינית בלבד כולל מעקב אצל רופא ריאות אבחנה של אסתמה

(.לא בוצעה בקהילה בדיקת תפקודי ריאות

 טיולים/נמנע משיעורי ספורט, ילדותומתקשה במאמצים גופניים מאז.

 בלילהכריות 2-3ישן עם.

 אחרוניםהחמרה באי סבילות למאמצים בחודשים.



 מוארךואקספיריוםבהאזנה לריאות עם צפצופים מפושטים

האצבעותהתאלות

עורית  היפופיגמנטציה/היפרפיגמנטציה

מדדי גדילה

(3%מתחת לאחוזון )ג "ק31.4-משקל

(3%מתחת לאחוזון )מ "ס151-גובה

BMI-13.6







 תקינהאורטהקשת , ריאתיד"לילתקין וללא עדות -אקו לב  .

.תקיןג "אק

 עורהושלם ייעוץ גנטי וייעוץ רופא.

 לנשלחה צואהElastase.

 ימים ב3לאחרPICU , משקפי  עם )עם התייצבות מצבו הנשימתי

.  'בילדים להמשך טיפול במחלקת הועבר -(חמצן



 Fever

 Respiratory distress

 Wheezing

 Hyperinflation in chest X-ray

 Exercise intolerance

 Digital clubbing

 Short stature, low weight

 Hyperpigmentation spots

 Elevated CRP



ריאתי-

Cystic Fibrosis

Interstitial lung disease-chILD

Hypersensitivity Pneumonitis

Asthma

Primary Ciliary Dyskinesia

Bronchiolitis Obliterans

לבבי-

קוארקטציה/מום לבבי מבני

ריאתיד"יל

זיהומים-

ריאתייםבעיקר 

פטרייתיים, ויראלים, חיידקיים

דלקתי/ראומטי

Sarcoidosis

Vasculitis

Scleroderma



HRCT



1. Patchy bilateral Ground Glass 
Opacities.

2. Cylindrical bronchiectasis.
3. Lobular sparing – air trapping 

secondary to small airway disease
4. Hilar adenopathy - bilateral



  עכירות מקומית או דיפוזית ברקמת הריאה המייצגת עליה בהחלשה
(Attenuation )את כלי הדםאינה מסתירה  . של רקמת הריאה.

 מייצגת מצב של:

 air-space)תאי דלקת /מוגלה/דם/מילוי חלל הנאדיות בנוזל1.
disease)

או דפנות הנאדיות מתחת ליכולת הרזולוציה  האינטרסטיציוםעיבוי 2.
HRCT(interstitial lung disease.)של 

מיקום הGGO , ונוכחות ממצאים נוספים  ( כרוני/אקוטי)אופי המחלה
מאפשרים לצמצם את האבחנה ( פיברוזיס ריאתי/ברונכיאקטזיות)

המבדלת



אקוטי

1. Pulmonary edema
 cardiogenic & non cardiogenic-ARDS

2. Pulmonary hemorrhage

3. Pneumonia
 PCP

 Fungal - Aspergilosis

 mycoplasma

 viral

4. Acute interstitial pneumonia

5. Acute eosinophilic pneumonia

6. Acute hypersensitivity

כרוני

1. Hypersensitivity pneumonia

2.Organizing pneumonia-COP

3. Chronic eosinophilic pneumonia 

4. Pulmonary Alveolar Proteinosis

5. Interstitial lung disease- chILD

6. Sarcoidosis



בדיקת תפקודי ריאה:

• Severe non-reversible 
airway obstruction.
FEV1-15%, FEV1/FVC- 54%

• Severe diffusion defect 
DLCO 21%

• TLC- 86%

• Severe air trapping RV/TLC 
284%



Broncho alveolar lavage-BAL

 בדיקות 2בוצעוBAL , ללא ריבוי  , נויטרופילים90%בשתיהן מעל

לימפוציטיםאו אאזנופילים

 בדיקתEndobronchial Ultrasound Bronchoscopy- EBUS 
כולל נטילת ביופסיה מבלוטות לימפה בשערי הריאה–



Cystic fibrosis

תקינהFecal elastaseבדיקת 

.... לא הופקה זיעה-תבחיני זיעה3

תקין-( מוטציותCF  (  18לפאנל מוטציות גנטיות נפוצות 

Sarcoidosis
אם כי מיעוט  1.6-שהיה לא גבוהCD4:CD8נשלח ליחס BALנוזל •

לימפוציטים יחסי בבדיקה

((U/L 19.8נמוכה ACEרמת •

ריאתיותביופסיית בלוטות לימפה , בביופסיית עורלגרנולומותללא עדות •

וביופסיית ריאה שנלקחה בהמשך



 אטיפייםשלילי כולל חיידקים -לוירוסיםמשטף אף

 אטיפייםסרולוגיה שלילית לחיידקים

סרולוגיה שלילית לHIV

תבחין מנטו שלילי

PCRבדם לEBV/CMVשלילי

BAL-

, Pan fungal בדיקתgalactomannan-שליליים

Pan Bacterial-חיובי לhaemophilus influenzaeבלבד

acid fast bacilliמנוזלי הBAL-שלילי

ללא עדות לPCPאו פטריות בנוזל הBAL

 תרביתBAL   לראשונה חיוביתHaemophilus influenzae nontypeable

 תרביתBAL  לשנייהHaemophilus influenzae nontypeableולMSSA-



אימונוגלובולינים-

IgG-2312 ,IgA- 452 ,

IgM+IgE-תקינים

פאנל אימוני/נוגדנים ראומטי-

ANA , משלים רמתC3-C4
Anti SCL-70/Anti centromere,anti-PR3 ,anti MPO  ,DsDNA-

.שליליים כולם

 רמת נוגדני טטנוס נמוכה, תקינה בגבול התחתוןפנאומוקוקרמת נוגדני

סקר צליאק ,TSHתקינים



 הדגימה –בדיקת עינייםcorneal opacitiesצ"דו

בדיעבד אכן זוכרים שיש הפרעה בעיניים  , באנמנזה חוזרת מול ההורים

.שנים10ונמצא במעקב רופא עיניים בקופת חולים מגיל 



טופל במספר קורסים אנטיביוטיים שונים

2 קורסים שלpulse steroids

נזקק ברוב אשפוזו לHigh flow nasal cannula( ניסיון משקפי

.  למחלקהכולל מכשיר ביתי שבהמשך הובא ( חמצן לא צלח



 לאור השילוב של:

FTT-הפרעה בגדילה1.
פיגמנטריים-כתמים היפר2.

משקעים בקרנית העין3.

.4Clubbing

חוזריםריאתייםזיהומים 5.

.6GGO / Bronchiectasis

בהזעההפרעה 7.

 X linked reticulate pigmentaryנשלחה בדיקה גנטית ספציפית ל
disorder with systemic manifestations; (XLPDR) 

.שלאחר מספר שבועות אשפוז חזרה חיובית





Yemenite origin

15y20y

Family tree



• End stage pulmonary lung disease: 

bronchiectasis and ground glass appearance per HRCT

• Corneal clouding

• Reticulated hyperpigmentation of trunk and extremities

• Short stature

Clinical presentation









Reticulated pigmentary disorders:

Dermatopathia pigmentosa reticularis – AD KRT14

Naegli Francheschetti Jadassohn –AD KRT14

X-linked Reticulated pigmentary disorder – XLR POLA1

Dyskeratosis congenita – XLR/AR – multiple genes

Dyschromatoses:

Dyschromatosis symmetrica hereditaria AD ADAR

Dyschromatosis universalis hereditaria AD 

Differential diagnosis
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Genetic diagnosis

NGS based custom  22 Gene panel

Negative

Specific Deep intronic mutation in POLA1 

Hemizygote for

POLA1 c.1375—354A>G



X-linked reticulate pigmentary disorder 

Starokadomskyy P. et al, Br J Dermatol, 2017



35%

5’ 3’

exon 1-12 13 13A 14 15-36

c.1375—354A>G

POLA1 gene

POLA1 protein

stop

Mutation analysis

Exome coverage

Truncated POLA

Full length POLA

Genome coverage

Starokadomsyy et al, Nat Immunol 2016



Nucleus

Cytosol

RNA:DNA complexes

POLA1 - function

Starokadomsyy et al, Nat Immunol 2016



POLA1 affects IFN1 signaling

Starokadomsyy et al, Nat Immunol 2016



POLA1 is a type I Interferonopathy

Meyts I and Casanova JL, Nat Immunol 2016



X-linked Reticulated pigmentary disorder in 

women

15y20y



  היה במעקב מרפאת ריאות במוסדנו

קרמר בבית החולים ' החל מעקב והכנה להשתלת ריאה אצל פרופ

-mycophenolate mofetilבייעוצו בטיפול בילינסון והוחל 

MMF.

  אושפז פעם נוספת עם החמרה נשימתית לאחר שהיה מספר שבועות

.בביתו

 החמרה נשימתית נוספת עם צבירת -אשפוזו השניבהמשךPCO2  ,

ובהמשך לאחר  , עבר אינטובציה, ליחידה לטיפול נמרץ ילדיםהורד 

נפטר בטיפול נמרץ בתמונה של נוספת במצבו של החמרה מספר ימים 

end stage lung disease



 שהדגימהריאתיתלאחר פטירתו באישור המשפחה הושלמה ביופסיית-

areas of fibrosis and mild to moderate interstitial 
chronic inflammation, admixed with areas if interstitial 
chronic active inflammation, thickening of alveolar 
walls, intra-alveolar hemorrhage. No evidence of 
eosinophils.

Foci of unremarkable lung parenchyma are also seen



 עד  חמורה בגיל צעיר ריאתיתהתייצגותתיאור ראשון בסינדרום זה של
.ותמותהכשל נשימתי 

טיפול לא תואם שהוביל לזיהומים חוזרים/האם נגרם עקב הזנחה

חלק מהחולים יציגו תמונות שונות, ייתכן שבמחלה כל כך נדירה  .

.  POLA1האם המקרה שלנו מייצג פגיעה תפקודית משמעותית יותר של 

או INFהאם המנגנון הקשה יותר הוא עקב הפרעה במסלול הפעילות של 
?NKכמות תאי ה/הפרעה משמעותית יותר בתפקוד




