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ח.ה-סיפור מקרה
.שנות חפיסה10-עישון קל בעברו כ, 29בן •

ללא מחלות רקע או טיפול תרופתי קבוע•

COVID-19-חזה שיכולים להתאים לCT-נשלח למיון  בעקבות ממצאים ב•





ירידה , כאבי מפרקים, ללא חום סיסטמי. קוצר נשימה במאמציםובנוסף שיעול יבש מס חודשים •

הזעות לילה או תלונות אחרות, במשקל

:אנמנזה תעסוקתית וסביבתית•

-שנים במפעל לייצור חלונות אלומיניום3עובד •

צבע על בסיס יומיומי, אבק, נחשף לטינר•

ללא , שעות עבודה ביום10-כ, ימים בשבוע6-בשנה האחרונה עבד בחיתוך של מסגרות אלומיניום•

.אמצעי מיגון

.  בעברו עבד גם בנמל חיפה בפירוק והעמסה על ספינות•

.  ללא חשיפה לחומרים במסגרת תחביבים, ללא חשיפה לעובש.  ללא חשיפה לחיות, מתגורר באזור כפרי•

אח שעובד בנמל חיפה ואובחן בשנים האחרונות עם סרקאוידוזיס•

אנמנזה



CT ש צווארי חודשיים טרם הפנייתו למיון"עמ





בדיקה גופנית

באוויר חדר98%סטורציה , ונינוח נשימתית, יציב המודינמית•

ללא התאלות ציפורניים  •

חרחורים מעל אונות עליונות, כניסת אוויר שווה דוצ-בהאזנה לריאות•

שאר בדיקה גופנית תקינה•



מעבדה

ללא אאוזנופיליה  , ד בגדר הנורמה"ס•

מדדי דלקת תקינים•

חוזרות שליליות COVID-19-לPCRבדיקות •

.  תקין PTH, מעט נמוכותDרמות ויטמין , תקיןACE,  10.3היפרקלצמיה  קלה •

. כיחים למיקובקטריה שלילים•

•HIVשלילי

קולוגנוגרם שלילי•





SUBTYPES OF HP

•ACUTE

•SUBACUTE

•CHRONIC

Nonfibrotic HP

Fibrotic HP
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RADIOLOGICAL FEATURES

Raghu G,  et al . Diagnosis of Hypersensitivity Pneumonitis in Adults. An Official ATS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2020



Centrilobular nodules Mosaic attenuation Air trapping 

Raghu G,  et al . Diagnosis of Hypersensitivity Pneumonitis in Adults. An Official ATS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. 
Am J Respir Crit Care Med. 2020



HISTOPATHOLOGICAL FEATURES

Raghu G,  et al . Diagnosis of Hypersensitivity Pneumonitis in Adults. An Official ATS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2020



Raghu G,  et al . Diagnosis of 
Hypersensitivity Pneumonitis in Adults. 
An Official ATS/JRS/ALAT Clinical 
Practice Guideline. Am J Respir Crit Care 
Med. 2020

D+E

well-formed 

granulomas

A-C
POORLY FORMED 

GRANULOMAS 



CRYOBIOPSY-ו BALברונכוסקופיה אמבולטורית עם 

• BAL

• 1% LYMPHOCYTES

• CD4/CD8-1.21

• PATHOLOGY:

• LUNG TISSUE SHOWING NUMEROUS INTERSTITIAL ILL-AND WELL FORMED NON-

NECROTIZING GRANULOMAS WITH MULTIPLE GIANT CELLS; SURROUNDED BY VARIABLY 

PROMINENT FIBROSIS AND SCATTERED INFLAMMATORY CELLS.

• NO DEFINITE SIGNS OF ORGANIZING PNEUMONIA FOUND.

• HISTOCHEMICAL STAINS PAS, MS, ZN PERFORMED-NO FUNGI OR ACID-FAST BACILLI 

DETECTED.

• THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS INCLUDES SARCOIDOSIS AND HYPERSENSITIVITY 

PNEUMONITIS.





1ביקור מרפאתי 
בדיקה גופנית ותפקודי נשימה

באוויר חדר97%סטורציה, נינוח נשימתית•

ציפורניים  התאלותללא •

כניסת אוויר שווה , חרחורים מעל אונות עליונות מעט יותר מימין-בהאזנה לריאות•

דוצ

ספירומטריה•

ירידה קלה בזרימות עם ירידה קלה פרופורצינלית בקיבולת חיונית•

•FEV-78%, FVC-71% FEV/FVC-0.92

71%דיפוזיה ירידה קלה •



טיפול

המלצה להמנעות  מוחלטת מעבודה נוכחית והפניה לרפואה תעסוקתית•

ג למשך חודש עם ירידה הדרגתית במינון עד להפסקה"מ30-קורס סטרואידים קצר•

שיפור קליני כבר לאחר מס ימים של סטרואידים•



בדיקת כיח מגורה



נשלחו למיקרוסקופ אלקטרוני CRYOמביופסיתחתכים 

.חלקם בשבבים, Siנמצאו חלקיקים מרובים המכילים •

CuZn, Au, Ti, Cuנמצאו חלקיקים המכילים •

חוות דעת על אופי החלקיקים•

.ככל הנראה מקור הזיהום הוא תעשייתי בשל המצאות חלקיקי סיליקה ומתכות•



Disease

Sensitization 
→ Stimulation

Exposure



Memory Lymphocyte Immunostimulation Assay 

(MELISA®)

http://www.melisa.org/


• ALUMINUM DOORS AND WINDOWS ARE MADE OF ALUMINUM-MAGNESIUM-SILICON-BASED 

ALUMINUM ALLOY PROFILES, WHOSE CHEMICAL COMPOSITION INCLUDES SILICON, IRON, COPPER, 

MAGNESIUM, MANGANESE, CHROMIUM, TITANIUM, ZINC AND OTHER ALLOY COMPONENTS IN 

ADDITION TO ALUMINUM

• https://www.guangyuanalum.com/product/detail/aluminium-profiles-for-doors-

and-windows.html

• https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=2863

• https://en.wikipedia.org/wiki/6063_aluminium_alloy



WHERE IS THE ALUMINUM?

• X-RAY FLUORESCENCE (XRF) SPECTROPHOTOMETER

• QUANTITATIVE METHOD FOR DETERMINING THE CHEMISTRY OF SAMPLE

ALUMINIUM OXIDE (Al2O3) was measured in  lung biopsy



אבחנה מבדלת

• HYPERSENSITIVITY PNEUMONITIS

• SARCOIDOSIS

• OCCUPATIONAL GRANULOMATOSIS DISEASE



Raghu G,  et al . Diagnosis of Hypersensitivity Pneumonitis in Adults. An Official ATS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2020
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כחצי שנה לאחר הפנייתו למיון-2ביקור מרפאתי 

השלים קורס סטרואידים קצר. חודשים אינו עובד5מזה •

MILD COVIDא /בנוסף מ)אסימפטומטי לחלוטין מבחינה נשימתית • -19 INFECTION)

:בדיקה גופנית•

באוויר חדר96%סטורציה , נינוח נשימתית•

.נשימה בועית, כניסת אוויר שווה דו צדדית-האזנה לריאות•

:תפקודי נשימה•

ירידה קלה בקיבולת חיונית  , ספירומטריה זרימות תקינות•

•FEV- 83% FVC-74% FEV/FVC-0.94

82%דיפוזיה תקינה בשיפור  •



ספק שיפור בהצללות-צילום חזה



חודשים חוזר למעקב מרפאתי נוסף3לאחר 

קוצר נשימה -סימפטומים חזרו•

במאמצים ושיעול יבש

.לא חזר לעבוד•

-חודשיים-קורס סטרואידים ממושך•

עם שיפור , הורדה הדרגתית

.משמעותי בקלינקה

מוזמן להערכה מרפאתית חוזרת•




