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 מקור חריג של עורק הריאה הימני או השמאלי מאבי העורקים

 (Abnormal origin of right or left pulmonary artery from 

the aorta) 

 ORPHAcode99050: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

המאופיין על ידי מקור חריג של ענף אחד של עורקי הריאה ישירות מאבי העורקים ומקור פגם נדיר ומולד של הלב 

המטופלים מציגים נורמלי של עורק הריאה השני מעורק הריאה הראשי המגיע מתעלת יציאת הזרם מהחדר הימני. 

 מיחה במהלך הימים/החודשים הראשונים של החיים. ספיקת לב עם גודש וכשל בצ-מצוקה נשימתית, אי

 

 אפידמיולוגיה

 מכל החריגות הלבביות המולדות.  0.1%-ההיארעות מוערכת ב

 

 תיאור קליני

מקור חריג של עורק הריאה הימני או השמאלי מאבי העורקים לרוב מתרחש אצל פעוטות או אצל יילודים, שם הוא 

-, איההוגבעל ידי מצוקה נשימתית, זיהום נשימתי חוזר, יתר לחץ דם ריאתי בדרגת חומרה בינונית עד מתבטא 

חווים כחלון ועלולים ספיקת לב עם גודש וכשל בצמיחה במהלך החודשים הראשונים של החיים. פעוטות לרוב 

של עורק הריאה השמאלי מאבי מקור חריג להציג כאב בחזה וקוצר נשימה במאמץ. ניתן להבחין בין שתי צורות: 

 75%-; כAORPAמהמקרים( ומקור חריג של עורק הריאה הימני מאבי העורקים ) 25%-; כAOLPAהעורקים )

מהמקרים(. מקור חריג של עורק הריאה הימני או השמאלי מאבי העורקים לרוב מתרחש כצורה בודדת עם או ללא 

(, קשת Tetralogy of Fallot) טטרלוגיה על שם פאלוטרה לעשויה להיות קשו AOLPAצינור עורקי פתוח. אולם, 

( וחריגת עורקים מתחת לעצם aortopulmonary windowריאתי )-ימנית של אבי העורקים, חלון אבי העורקים

להיפך, צינור עורקי פתוח או הצטייקות או הפרעה של אבי העורקים (. anomalous subclavian arteriesהבריח )

 . עלולים להופיע גם פגמים במחיצה של העליות והחדרים בלב.AORPA-לים להיות קשורים ( עשויA)סוג 

 

 אטיולוגיה

, AOLPAאצל ילדים עם ( 22q11.2) חסרתסמונת הפתוגנזה עדיין נותרת לא ידועה, על אף שדווח על קשר בין 
של  חסרוהיעדר מסתם ריאתי. אכן,  טטרלוגיה על שם פאלוטלרוב בקשר לקשת ימנית של אבי העורקים, 

22q11.2)) כיס הלוע, קשתות אבי  עלול לפגוע בשדה הלב השני, מה שגורם לחריגות בהתפתחות של נגזרת
 והחלק בלב המעורב בזרימת הדם החוצה. העורקים 

 

 

 טכניקות אבחון
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הראשוני נעשה באמצעות אקוקרדיוגרפיה בשני ממדים המאפשרת להגדיר את המורפולוגיה ולאתר את  האבחון

 MRIמערכתיים בחדר הימני. האבחון מאושר על ידי צנתור, אנגיוקרדיוגרפיה, -הלחצים המערכתיים והעל

 . CTואנגיוגרפיה של 

 

 אבחנה מבדלת

, מקור עורק ריאה אחד )לעתים קרובות יותר, השמאלי( יכול להגיע מצינור עורקי פתוח המגיע מאבי לעתים

 העורקים, אולם יש להבדיל בין חריגה מורפולוגית זו ממקור חריג של עורק ריאה ימני או שמאלי מאבי העורקים. 

 

 ייעוץ גנטי

לרוב אינו תסמונתי והוא פזור. אולם, מתואר קשר מקור חריג של עורק ריאה ימני או שמאלי מאבי העורקים הוא 

  המחלה בתוך המשפחה. דווחה גם הישנות AOLPAעם  אצל מטופלים ((22q11.2 חסרלתסמונת 

 

 ניהול וטיפול

לחץ דם ריאתי. הטיפול כרוך בטכניקות  לב ויתר תספיק-למנוע איאבחון מוקדם וטיפול כירורגי הם חובה על מנת 

שונות כדי להשתיל את ענף עורק הריאה החריג לעורק הריאה הראשי. זה כולל השתלה ישירה, אנסטמוזות מקצה 

(. aortic-ring" flap"אבי העורקים" )-( ודש "טבעתhomograft patchעם שתל סינתטי, תיקון הומוגראפט ) לקצה

, ייתכן AORPAהשתלה הישירה היא האסטרטגיה שתיבחר, בעוד שעבור , טכניקת הAOLPAבמקרים עם 

תים ילעשייעשה שימוש בטכניקה חדשה העושה שימוש ברקמות אוטולוגיות להגדלת האורך של ענף עורק הריאה. 

קרובות נצפית היצרות חוזרת לאחר ניתוח לאורך אזור האנסטמוזות. לכן, מומלץ לבצע מחקר אקוקרדיוגרפי לאחר 

 ניתוח לאיתור הימצאות היצרות. 

 

 פרוגנוזה

מטופלים שמקבלים טיפול בשלב מוקדם בחיים משיגים תוצאה טובה לטווח הקצר ולטווח הארוך. ללא טיפול, 

 3מהפעוטות מתים בתוך  30%ספיקת לב עם גודש וליתר לחץ דם ריאתי, כאשר -איהמחלה עלולה להוביל ל

דלף של אבי העורקים עורק הריאה, קשירת הצינור העורקי הקשור והשמת רצועה בחודשים. טיפול מקל, כגון 

 ניכר.(, מגביר את התמותה באופן aortopulmonary shuntלריאה )

 

 :מומחהמבקר 

 פרופ' ברונו מרינו 

 

  [01-06-2019 ]תאריך עדכון אחרון:

 3-11-2020תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/index.php?lng=EN


      
 

 רופות יתומותות למחלות נדירות רשתה

 המכון למחלות נדירות  צוות תרגום הפורטל אורפנט לשפה העברית מבוצע ביוזמת

 מרכז הרפואי שיבא תל השומרה

 
 

 
 https://www.orpha.net - -בניתן למצוא מידע נוסף על המחלה ועל שירותים נלווים 

 3 
 

 

 "למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי"
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