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החולה החולהפרשת פרשת החולהפרשת החולהפרשת

.ללא מחלת רקע ידועה, מעשן כבד, 65בן •
.דמי-שיעול פרודוקטיבי•
חזה• ימניתתתCT+צילום ריאה בשער מ .מ בשער ריאה ימנית.ת.ת -CT+צילום חזה•
אנטומית• ימנית-כריתה !!!ריאה ת תה אנטומ ת כר מנ אה  !!!ר
.!!!חודשים  3-מונשם כ -אחרי הניתוח•
!גרורות במוח ובאדרנל -בנתיחה, נפטר מזיהום•



קרה קרהמה ????מה ????מה קרהמה קרה
.P.Aסגירת רת .P.Aסג

שמאלית לריאה RVזרימה ft l d RV after loadזרימה לריאה שמאלית               

דם בכלי בגודש RVלחץ  RV-לחץ בגודש בכלי דם                                          

אינטרסטיציאלי חמצן)?בצקת(גודש RVצריכת אל           צ נטרסט כת חמצן)               ?בצקת(גודש א   RVצר

?איסכמיה  היענות הריאה               דיפוזיה                    

RVתפקוד עבודת נשימה                                              

  היפוקסיהצריכת חמצן              



????!!!!ניתן למניעהניתן למניעהלל ןן



מושכל החלטות קבלת מושכלתהליך החלטות קבלת תהליך קבלת החלטות מושכלתהליך קבלת החלטות מושכלתהליך

ודירוג• מדויק)Staging(אבחון ניתוחי טרום .טרום ניתוחי מדויק)Staging(אבחון ודירוג•

.קביעת סוג הניתוח הנדרש לריפוי החולה•

!!!הרדמתי גבוה /זיהוי חולים בסיכון ניתוחי•

ל .הכנה טרום ניתוחית אופטימלית•

!!פסילת החולים הנמצאים בסיכון גבוה מאוד• ן

!!בעת הניתוח  BBBתקשורת בין שני צידי ה •



ניתוחי סיכון ניתוחיהערכה סיכון הערכה סיכון ניתוחיהערכה סיכון ניתוחיהערכה

הערכת סיכון

כללי !!ריאתילבבי אתלבב                כלל                      !!ר

פולמונרי משולב-סיכון קרדיו               
          



כללית כלליתהערכה קבלת החולההערכה ת תהערכה כלל אנמנזה–הערכה כלל
בדיקה פיזיקלית–

מעבדה בדיקות בדיקות מעבדה–
בדיקות דימות–

בדיקות מעבדה
Hb WBC

אנמנזה
ולתפקוד+כללית למחלה Hb, WBC  --.ד.ס–ספציפית

Na, Cr, Ca  --כימיה–
CEA

ספציפית למחלה ולתפקוד+כללית–
....כאבי ראש בחילות–

עצמות CEA–כאבים כאבים עצמות–

דימותדימות
–CXR
–CT מוח,.נ.חזה עם ח?
–PET/CT-FDG



מעבדה בדיקות

• Hb  - Ann Thorac Surg 2008;86:1415-1423
– preoperative hemoglobin less than 10 g/dL appears univariately as an independent risk factor 

for mortality…. In multivariate analyses… only mildly significant for morbidity. Hemoglobin 

and creatinine are correlated, with creatinine exhibiting the stronger relationship to mortality.

• WBC ,CRP Am J Respir Crit Care Med. 2006;173:535-539., p
– patients with NSCC have high levels of inflammatory markers such as CRP and interleukin-6 

and that these markers correlate with prognosis.
– We suggest that the aggressive behavior of the disease is closely linked to the development of a 

leukemoid reaction

• CEA J l f Cli i l O l ASCO 2010• CEA Journal of Clinical Oncology, ASCO 2010
– In our analysis, high levels of CEA at baseline are correlated with worse survival in stage I-IV 

NSCLC patients.p

• Na, Cr, Ca - paraneoplastic syndromes
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ןןהערכת סיכון לבביהערכת סיכון לבבי

הערכת תפקוד ואנטומיה•
אנמנזה–
בדיקה פיזיקלית–
אקו לב–

!!ריאתי. ד.הערכת ל•
לב– אקו לבאקו

הערכת איסכמיה•
אנמנזה אנמנזה–

ג.ק.א–
DSEטאליוםמאמץמדינמי DSE,טאליום,מאמץ.מ–דינמי–

טיפולי/אבחוני/וירטואלי -צינטור–



לב לבאקו אקו לבאקו לבאקו

:הערכה הכוללת•
.אנטומיה כללית–
.מסתמים–
.ושמאל ימיןתפקוד סיסטולי –

דיאסטולי וימיןשמאלתפקוד .וימין שמאלתפקוד דיאסטולי –
!!!הערכת לחץ ריאתי –
.תפקוד עליות ולחצי מילוי–
.תפקוד סגמנטלי– ק



ריאתי תפקוד ריאתיהערכת תפקוד PFTsPFTsהערכת PFTsPFTs--הערכת תפקוד ריאתיהערכת תפקוד ריאתי

תפקודי נשימה                        

דיפוזיה               זרימהמכני                       

נשימה אוירשרירי ממברנהדרכי ממברנה           דרכי אוירשרירי נשימה        
                        
קפילרית-אלביאולו      גדולים     קטנים                      



ריאתי סיכון ריאתיהערכת סיכון היסטוריההיסטוריההערכת היסטוריההיסטוריה--הערכת סיכון ריאתיהערכת סיכון ריאתי
G l l J Th S 1954 •Gaensler et al J Thorac Surg 1954 

.קשר בין תפקודי נשימה לבין תמותה בניתוחי ריאה–
.מהנורמליMBC>50%תמותה בחולים עם50%–

•Miller et al 1963 –  דיווח פרוספקטיבי ראשון על קשר בין
FEV1 לבין תחלואה ותמותה ניתוחית.

רבות• שוניםעבודות שונותמדדים דעותתוצאות -מגוון -מגוון דעות,תוצאות שונות,מדדים שונים,עבודות רבות•
.FEV1 ,FEV1/FVC: המקובלים כיום–

PPO –PPO……..



PFTsPFTsPFTsPFTs



נשימה נשימהנפחי זמןזמןנפחי זמן זמן --נפחי נשימהנפחי נשימה



לנפח זרימה לנפחשיעורי זרימה שיעורי זרימה לנפחשיעורי זרימה לנפחשיעורי



PFTPFT Forced expirationForced expirationPFTPFT--Forced expirationForced expiration



PFTPFT Forced expirationForced expirationPFTPFT--Forced expirationForced expiration



FLOW PATTERNSFLOW PATTERNS



Restrictive Pattern flow volume loopRestrictive Pattern flow volume loopRestrictive Pattern flow volume loopRestrictive Pattern flow volume loop

•FEV1נמוך
•FVCנמוך •FVCנמוך
FEV1/FVCיחס• FEV1/FVCחס

.נורמלי או גבוה



PFTsPFTsסיכוםסיכום PFTsPFTs--סיכוםסיכום
לל •FEV1–בקורולציה ,מקובל כמדד יחיד

ם.לסיבוכים בוכ .לס
מהצפוי לגיל ומשקל ולא ערך % הערכה ב •

).'שנ/'ליט(מוחלט
•FEV1/FVCדומות תוצאות •FEV1/FVC-תוצאות דומות.
באחוזיםPPO-FEV1 -עדיפות לחישוב•



דיפוזיה דיפוזיההערכת הערכת דיפוזיההערכת דיפוזיההערכת

•ABG’s-ABG s
–P02<60   and/or    PCO2>45mmHg 
–Stein et al 1985 קשר לסיבוכים ותמותה.
–Kearney et al לפסילה1995 קריטריון לא –Kearney et al 1995לא קריטריון לפסילה.

• DLCO- Diffusion lung capacity carbon 
mono oxidemono oxide



DLCODLCODLCODLCO

שתי שיטות                           

Single breath                  Steady state

לל מקובל יותרSBאין הבדל משמעותי•



תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

מהצפוי לגיל ומשקל עדיף על ערך % חישוב ב •
).דק/מל(מוחלט

•Marcose et al 1997DLCOבקורולציה •Marcose et al 1997-DLCOבקורולציה
.טובה לתחלואה ותמותה ניתוחית

PPO-DLCO -עדיפות לחישוב•



PPOPPOחיזויחיזוי PFTsPFTs חיזוי חיזויPPOPPO--PFTsPFTs

 -ספירת סגמנטים נכרתים•
-פשוט לחישוב–

,  סגמנטים 19  •
תפקוד 5.26%כל סגמנט•

...לא מדויק –
–(Wernly et al 1982)



PPOPPOחיזויחיזוי PFTsPFTs חיזוי חיזויPPOPPO--PFTsPFTs

 -Split functionמיפוי•
זרימת בין קשר שיש בהנחה בהנחה שיש קשר בין זרימת –

דם לשחלוף גזים בריאה 
.הנורמאליתל

מדידה כמותית של זרימה לכל  –
.ריאה ולכל אונה

של באחוזים הערכה מאפשר מאפשר הערכה באחוזים של –
.תפקוד החלק שיישאר



PPOPPO--PFTsPFTsחישובחישוב

PPO-FEV1= FEV1%  X  (1-% Resection)
PPO DL DL % X (1 % R ti )PPO-DLco = DLco%  X  (1-% Resection)

Marcos et al - PPO-PFTs < 40%  - 50% mortality



סיכוםסיכוםסיכוםסיכום
ל ASTSהמלצות ה •

– PPO-PFT<30% Do not operate (VO2)PPO PFT<30%      Do not operate (VO2)
– PPO-PFT 30-40%  High risk patient (VO2)
– PPO-PFT >40%     Operate and enjoy

??האם לכל חולה כל ההערכה•



ץהערכה משולבת במאמץ

?...קורולציות, מסובך, מורכב



במאמץ במאמץהערכה הערכה במאמץהערכה במאמץהערכה
ל שרירים,ריאות,הערכה תפקוד משולבת לבל

Stair climbing Time-distance walking

VO2 max measurementVO2 max measurement
Exercise Oximetry e c se O e y



במאמץ תפקוד במאמץהערכת תפקוד הערכת תפקוד במאמץהערכת תפקוד במאמץהערכת

•Holden et al
מ מו30%ו6יא1000ו .תמותה30%-דקות6יארד ב1000פחות מ

•Van Nostrand et alVan Nostrand et al 
.תמותה 50% -קומות ברציפות 2לא עולה –



במאמץ תפקוד במאמץהערכת תפקוד המשךהמשךהערכת המשךהמשך--הערכת תפקוד במאמץהערכת תפקוד במאמץ

•Brunelli et al
6מ14>מדרגות– סיבוכים5% ם 6.5%מ  14>מדרגות בוכ ס

סיבוכים 30%מ  14-12מדרגות  –

.סיבוכים 50%מ  12<מדרגות–

•- Morice et al חולים שנפסלו בשיטות אחרות
VO2max>15ml/kgכש minלנתח ניתן . ניתן לנתחVO2max>15ml/kg minכש–

.100%תמותה כמעט ' קג דק/מל PPO-VO2  >10כש –



סיכוםסיכוםסיכוםסיכום
:חולה מיועד לכריתת ריאה זקוק להערכה כולל• ק ק

.אנמנזה בדיקה פיזיקאלית ומעבדה–
מלאים– נשימה םתפקודי מה מלא .תפקוד נש
–DLCO  ,ABG  , עליית מדרגות??

לב איסכמיה?אקו ?הערכת ?הערכת איסכמיה?אקו לב–

הערכה ריאתית נוספת•
-FEV1,DLco(לחולה גבולי  – .מיועד לכריתת ריאה שלמה)/ 60%

PPO-PFTsוחישוב  Split Functionמיפוי •
•VO2max  בחולים עםPPO-PFTs< 40% 



ASTSASTSהמלצותהמלצות––סיכוםסיכום




