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הקדמה
התפרים והמרפסים של המוח מאפשרים את גמישות הגולגולת 
הגולגולת פתוחה בשלבים  על  ושומרים  במעבר בתעלת הלידה 
שבהם גדל נפח המוח. במצב שבו כל התפרים פתוחים, מתאפשרת 
צמיחה פרופורציונאלית של עצמות הגולגולת בכיוונים השונים. 
סגירה מוקדמת של אחד מהתפרים או יותר פוגעת בתהליך זה. 
פגמים בשלב ההתגרמות גורמים לבעיות דוגמת איחוי מוקדם של 
התפרים - קרניוסינוסטוזיס. חשוב להבחין בין קרניוסינוסטוזיס 
)אנומליה  במוח  חריגות  נמצאו  לא  אם  ככזה  המוגדר  ראשוני, 
במוח( או הפרעות מטבוליות כלשהן שהובילו להתפתחותו, לבין 
מטבולית  או  אנטומית  בבעיה  הקשור  שניוני,  קרניוסינוסטוזיס 
ל–2,000   1 היא  ראשוני  קרניוסינוסטוזיס  של  השכיחות  ידועה. 
לידות ]1, 2[. נמצאו מספר גורמי סיכון לקרניוסינוסטוזיס, כולל 
גיל מתקדם, הריון מרובה עוברים, חשיפה לרטינואידים ועוד ]3[. 
ברוב החולים עם קרניוסינוסטוזיס, בדיקה גופנית ואנמנזה 

מספקות את הנתונים לקביעת אבחנה. בדיקת דימות נועדה 
להדגים את קיומו של לחץ תוך גולגולתי מוגבר ולסייע בתכנון 
הניתוח ]4, 5[. צילום מהווה את הצעד הראשון בהערכה ויעיל 
 )US( באבחון קרניוסינוסטוזיס המערב תפר בודד. סקירת על שמע
היא בדיקה מדויקת יותר לעומת צילום, אך כזו המצריכה מומחה 
 )CT( שיידע לפרש נכון את תוצאותיה ]6[. טומוגרפיה מחשבית
היא הבדיקה המדויקת ביותר לאבחנת איחוי מוקדם של התפרים. 
שיחזור תלת מימדי, מאפשר קביעה של אורך הקטע המעורב ולכן 

מסייע בקביעת היקף הפגם ותכנון הניתוח הנגזר מכך ]6[. 
לגרום  קרניוסינאוסטוזיס עשוי  מלבד ההיבט האסתטי, 
לסיבוכים משמעותיים - החשוב בהם הוא עליית לחץ תוך 
גולגולתי. ככל שגדל מספר התפרים המעורבים, כך עולה הסיכוי 
לכך. עלייה זו בלחץ התוך גולגולתי עשויה להתפתח באופן חד 
ולהוביל לתסמינים דוגמת כאב ראש והקאה, ויש שתתפתח לאורך 
זמן. ייתכנו נזקים אסתטיים ופגיעה בראייה. ילדים עם פגיעה 
בהתפתחות מרכז הפנים, מועדים לפתח הפרעות בדרכי הנשימה 

איפיון דמוגרפי, אנטומי ותוצאות הניתוח בילדים 
 שאובחנו וטופלו בבית החולים האוניברסיטאי 

סורוקה בשל קרניוסינוסטוזיס
הקדמה: קרניוסינוסטוזיס הוא מום מלידה שבו מתרחשת סגירה מוקדמת של תפרי 

הגולגולת. מום זה גורם לעיוות צורני ועשוי להתלוות ללחץ תוך גולגולתי מוגבר. 
המטרה במחקר: אפיון דמוגרפי, אנטומי, סיבוכים ותוצאות אסתטיות וחברתיות של 

הניתוח בקרניוסינוסטוזיס באוכלוסיית המחקר.
שיטות המחקר: אוכלוסיית המחקר כללה את כל הילדים שאובחנו בבית חולים סורוקה עם 
קרניוסינוסטוזיס ראשוני בין השנים 2005-1991, בסך הכול 63 חולים. מחקר פרוספקטיבי 

זה מבוסס על עיון בתיקים רפואיים וראיון עם הילדים והוריהם במירפאת מעקב.
שיטת סטטיסטיות בעיבוד הנתונים: Wallis Kruskal Test עבור משתנים כמותיים עם התפלגות 
א־פרמטרית ומשתנים סודרים ו־Chi-Square Test עבור משתנים איכותיים. אם הערך הצפוי של 

תבחין c2 היה פחות מ־5 ב־25% מהתאים או יותר נעשה שימוש בתבחין פישר.
תוצאות המחקר: נמצאו 32 )50.8%( זכרים ו־30 )47.6%( נקבות. התפר הקורונלי בוצע 
ב־27 )42.9%( חולים, הסגיטלי ב־20 )31.8%( חולים, המטופי ב־10 )15.8%( חולים 
והלמבדואי ב־5 )7.9%( חולים בלבד. קרניוסינוסטוזיס כחלק מתסמונת הופיע בחמישה 
חולים )7.9%(. ארבעים־ושישה )73%( מהמנותחים לא פיתחו סיבוכים מוקדמים במהלך 
ולאחר הניתוח. מתוך 16 )25.4%( האחרים שפיתחו סיבוכים מוקדמים, 11 )17.5%( 
סבלו מסיבוכים הקשורים להרדמה, ארבעה )6.3%( פיתחו סיבוכים ישירים בגין הניתוח 
המבוצע: שניים פיתחו דימום נרחב מהנקז שהושאר לאחר הניתוח, אחד פיתח גם זיהום 
באזור הניתוח וחולה אחד פיתח בנוסף דליפת נוזל של המוח. אירוע תמותה יחיד )1.6%( 
אירע כתוצאה מסיבוך הרדמה. שישה חולים )9.5%( הזדקקו לניתוח נוסף. הפרעת קשב 
וריכוז נמצאה בקרב 8 מתוך 30 - 26.7% מהחולים. מצאנו הבדל בין תשובת ההורים לזו 

 .)P<0.01( של הרופאים בתשובתם לשאלה האם הם שבעי רצון מתוצאות הניתוח
מסקנות: קרניוסינוסטוזיס מהווה בעיה כירורגית מורכבת, ולמרות זאת נמצא מיעוט 
סיבוכים סב ניתוחיים עם שביעות רצון גבוהה של ההורים. הפרעת קשב וריכוז נמצאה 

בשיעור גבוה מזה המופיע באוכלוסיה הכללית. 

קרניוסינוסטוזיס; סקפוצפליה; ברכיצפליה; טרגינוצפליה; פלגיצפליה.
.Craniosynostosis; Saphocephaly; Brachycephaly; Trigonocephaly; Plagiocephaly

מילות מפתח:
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3מחלקה לכירורגיה א', בית החולים 

 האוניברסיטאי סורוקה
4מחלקה לכירורגיה פלסטית, בית החולים 

 האוניברסיטאי סורוקה
5המחלקה לנירוכירורגיה, בית החולים 

האוניברסיטאי סורוקה והפקולטה למדעי 
הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון.

*לכל המעוניין בנספחים למאמר, ניתן לפנות 
למחבר המכותב.
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העליונות. בעיות בדיבור, שרנוק )סטרידור( ואף בעיות דנטאליות, 
דוגמת מנשך לא תקין, שכיחים אף הם בילדים אלו. נמצא כי 

קרניוסינוסטוזיס משפיע גם בהיבטים פסיכו–סוציאליים ]2[. 
ההנחה המקובלת היא, שקיימת עלייה בשכיחות אירועי 
לחץ תוך גולגולתי מוגבר, מיימת במוח ופיגור שכלי בקרב חולי 
הקרניוסינוסטוזיס כחלק מתסמונת. השפעת איחוי מוקדם של תפר 
בודד על הקוגניציה והעלייה בלחץ התוך מוחי שנויה במחלוקת, 
וכך גם השפעתו המיטיבה של התיקון בניתוח ]7[. נמצא קשר בין 
איחוי מוקדם של תפר יחיד לבין פיגור שכלי )במחקרים מסוימים 
עד 24%(, ליקויי למידה ]8[ והתנהגות עבריינית ]9[. נערכו מספר 
זאת. במחקר  האחרונים שביקשו לבחון  מחקרים בעשורים 
השוואתי נמצא, כי 50% מהילדים שעברו תיקון בניתוח פיתחו 
הפרעות למידה כלשהן. 44% - פיתחו הפרעת קריאה ספציפית, 

ואילו 38% פיתחו הפרעת איות סגולית )ספציפית( ]10[. 
מאידך, במחקר אחר נמצא, כי אין הבדל קוגניטיבי בין קבוצת 
ילדים שעברו ניתוח בשל Scaphocephaly לבין קבוצת בקרה של 
ילדים בריאים, במעקב שנערך עד גיל שנתיים ]11[. במחקר אחר 
נמצא, כי רובם המוחלט של הילדים למדו במסגרת חינוך רגילה, 
וכי רוב ההורים והילדים היו מרוצים מהתוצאות האסתטיות. לא 
נמצא הבדל משמעותי בציוני IQ של הילדים, אם כי ביותר מ–30% 
מהילדים נמצאה הפרעה ביכולת הריכוז, במהירות העיבוד, בלמידה 
ובזיכרון. הסתגלותם ההתנהגותית הייתה בתחום הנורמאלי וכך 
גם איכות חייהם, עצמאותם ותפקודם החברתי ]12[. הטיפול 
בקרניוסינוסטוזיס הוא לרוב ניתוח. מטרות התיקון בניתוח הן 
שמירה על לחץ תוך גולגולתי בטווח התקין וצמיחה נורמאלית של 
הגולגולת והמוח, שיפור תפקוד של העיניים, אוזניים, אף ושיניים, 

שיפור תפקוד פסיכולוגי והופעה קוסמטית של הגולגולת ]2[. 
רצוי לבצע את הניתוח בתקופת הינקות המוקדמת, כיוון שרוב 
הצמיחה בנפח המוח מתרחשת בשנה ראשונה לחיים. צמיחת 
המוח יוצרת כוחות של פני הגולגולת אשר מובילים להתפתחות 
מתמשכת של העיוות )הדפורמציה(. כמו כן, נמצא קשר בין איחור 
בביצוע הניתוח לבין התפתחות לחץ תוך גולגולתי מוגבר, ובנוסף 
תהליך הבנייה המחודשת של הגולגולת בעקבות הניתוח יעיל 
יותר לפני גיל שנה. כיום, מבצעים כריתה של העצם אשר בה 
מצוי התפר הסגור ומחזירים אותה לאחר חיתוך, שיוף והרכבה 
מחדש של חלקיה השונים. המטרה במחקר הנוכחי הייתה אפיון 
דמוגרפי ואנטומי של בעיית קרניוסינוסטוזיס באוכלוסיית הנגב 

והשוואה לידוע בעולם, כמו גם בחינת תוצאות הטיפול בטווח 
הקצר, ובחינת סיבוכים מאוחרים ותוצאות ארוכות טווח דוגמת 

תחלואה, תוצאה אסתטית וחברתית, וניתוח נשנה.  

שיטות
אוכלוסיית המחקר

במסגרת המחקר נסקרו כל הילדים שנותחו בבית חולים סורוקה 
בשל קרניוסינוסטוזיס בין השנים 2005-1991, סך הכול 63 ילדים. 
אנטומיים,  דמוגרפיים,  נתונים  הרפואית  הרשומה  מתוך  נאספו 
 .*)1 )נספח  נוספים  וניתוחים  סיבוכים מוקדמים  הניתוח,  פרטי 
כמחצית מהילדים הגיעו בלוויית הוריהם למרפאת מעקב מיוחדת 
שהוקמה לצורך המחקר. במסגרת מירפאת המעקב מילאו ההורים 
חלקים משאלון בריאות הילד - דו"ח הורה "CHQ-CF50", וילדים 
 - הילד  בריאות  שגילם מעל עשר שנים מילאו חלקים משאלון 
שהוא   ,*)2 )נספח   "CHQ-CF87" הילד  של  עצמי  דיווח  טופס 
שאלון מתוקף אשר עבר תרגום לעברית. השאלונים נועדו לבחון 
לא רק את בריאות הילד, תפקודו והתנהגותו, אלא גם את השפעת 

מצבו של הילד על תפקוד ההורים והמשפחה כולה ]13[. 

איסוף הנתונים ושיטת סטטיסטיות בעיבוד הנתונים
כדי  תוך  הילדים  ומתשאול  החולים  תיקי  מתוך  נאספו  הנתונים 
הומרו  ומשם  אקסל  לתכנת  והוקלדו  המעקב,  במירפאת  ביקור 
באמצעות  נותחו  הנתונים   .17 גירסה   Windows–ל  SPSS לתוכנת 
תבחינים א־פרמטריים: Kruskal Wallis Test עבור משתנים כמותיים 
)אורדינלים(  סודרים  משתנים  ועבור  א־פרמטרית  התפלגות  עם 
בבחינת הבדלים בין תתי קבוצות שונות, ו–Chi-Square Test עבור 
משתנים איכותיים. הבחירה במבחנים אי פרמטריים הייתה עקב 

מספר הנבדקים הקטן יחסית.  

תוצאות
בין השנים 2005-1991 אובחנו במרכז הרפואי סורוקה 63 ילדים 
עברנו  המחקר,  במסגרת  ראשוני.  בקרניוסינוסטוזיס  כלוקים 
עם  שאובחנו  מהילדים   62 של  ניתוח  ודו"ח  אשפוז  תיקי  על 
קרניוסינוסטוזיס ראשוני )בחולה אחד בלבד שנפטר בניתוח חסרו 
ו–30   )50.8%( בנים   32 אובחנו  אלו  שנים  במהלך  אלו(.  נתונים 
)77.8%(, מתוכם  נמצאו במגזר היהודי  ) 47.6%(. 49 חולים  בנות 
25 )51%( בנים ו–24 )49%( בנות. 13 חולים נמצאו במגזר הבדואי 
)20.6%(, מתוכם 7 )54%( בנים ו–6 )46%( בנות. אנמנזה משפחתית 
של קרניוסינוסטוזיס או של עיוות במבנה הגולגולת נמצאה ב–17 
בשל  שנותחו  אחים  זוגות  ארבעה  נמצאו  מהם,   .)26.9%( ילדים 
וזוג   Crouzon בתסמונת  לקה  אחד  זוג  ראשוני:  קרניוסינוסטוזיס 

אחר היו תאומים. 

טבלה 1:
שכיחות הסיבוכים השונים בהתאם לקיומה או היעדרה של תסמונת
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תרשים 1:
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כל החולים עם אנמנזה משפחתית היו בקרב המגזר היהודי. 
קרניוסינוסטוזיס כחלק מתסמונת הופיע בקרב חמישה ילדים 
)7.9%(. ארבעה מהם היו חלק מתסמונת Crouzon )שניים הם אחים 
שגם אימם לוקה בתסמונת, והשניים האחרים היו חולים חדשים 
במשפחה(. נמצא אירוע יחיד של תסמונת Apert שהופיע כמקרה 
ראשון במשפחה. לא נמצא קשר בין שיוך אתני או קיומו של אנמנזה 
משפחתית לבין קיומה של תסמונת. 57 ילדים ) 90.4%( אובחנו עד 
גיל שנה, ומתוכם 25 )38.5%( אובחנו כבר בלידתם, שניים )3.2%( 
אובחנו בגיל שנה, אחד )1.6%( בגיל 18 חודשים ושניים )3.2%( בגיל 
24 חודשים. 62 )98.4%( מהלוקים בקרניוסינוסטוזיס ראשוני נותחו 
לתיקון העיוות - 44 )69.9%( נותחו עד גיל שנה )38 מהם נותחו 
תוך תשעה חודשים(. 17 חולים )26.9%( נותחו בגיל שנה או בגיל 
מבוגר יותר. חולה יחיד )1.6%( לא עבר ניתוח תיקון בשל התנגדות 
ההורים. גיל האבחון הממוצע בחודשים עמד על 3.37±5.186, וגיל 
הניתוח הממוצע בחודשים היה 6.368±10.43. גיל ניתוח צעיר יותר 
באופן מובהק נמצא בחולים עם אנמנזה משפחתית של התסמונת 

 .)MW=177, p<0.05(
בחולים עם אנמנזה משפחתית )n=17(, גיל הניתוח הממוצע עמד 
 ,)n=43( על 7.24 ± 2.562 חודשים, ובחולים ללא אנמנזה משפחתית
עמד גיל הניתוח הממוצע על  11.7±6.978 חודשים. 37 מהילדים 
)58.7%( נותחו בטרם פיתחו סיבוכים של קרניוסינוסטוזיס. 
שלושה חולים )4.8%( פיתחו עלייה בלחץ התוך גולגולתי. עשרים־
ושניים ילדים )34.9%( פיתחו סיבוכים שאינם עליית ICP, דוגמת 
הפרעות במבנה ארובת העין המלווה לעיתים בפזילה, הפרעות 
בדרכי הנשימה העליונות וכד'. פיגור פסיכומוטורי נמצא, בנוסף 
לסיבוכים אלו, בקרב שלושה ילדים מתוך קבוצה זו )מהם אחת 
שלוקה בתסמונת Crouzon ולא נותחה(. בדיקת הקשר בין תסמונת 
לבין  קיומה של תסמונת  בין  לסיבוכים העלתה קשר מובהק 
התפתחות סיבוכי קרניוסינוסטוזיסנ)x2=20.457 ,נp<0.05(נ)טבלה 
1(. התפר הקורונלי עבר איחוי מוקדם ב–27 חולים )42.9%(. בקרב 
19 מהם הייתה מעורבות חד צדדית. מעורבות התפר הסגיטלי 
נמצאה ב–20 מהחולים )31.8%(, המטופי ב–10 מהחולים )15.8%( 

והלמבודואי בחמישה חולים בלבד )7.9%(. 
62.5% מהחולים  בכל החולים היה מעורב תפר יחיד בלבד. 
בברכיצפליה ו–58.3% מהחולים ב–Plagiocephaly פיתחו סיבוכי 
קרניוסינוסטוזיס, לעומת 20% בקרב שבהם נמצא עיוות מסוג 
Scaphocephaly או Triginicephaly. נמצא קשר מובהק בין סוג העיוות 
 .)p<0.05, x2= 68.423( שהתקבל לבין הופעת סיבוכי קרניוסינוסטוזיס
מתוצאות הניתוח בטווח הקצר עולה, כי במהלך השנים נותחו 62 
)98.4%( מתוך 63 הילדים שפיתחו קרניוסינוסטוזיס ראשוני. כל 

הילדים שנותחו הזדקקו למתן דם במהלך ו/או לאחר הניתוח. נמצא 
מיתאם בין אבחון בגיל צעיר יותר עם תיקון בניתוח בגיל צעיר 
יותר )rs =0.645 , p<0.05(. נמצא מיתאם בין הגיל בניתוח לבין משך 
הניתוח )rs=0.235 , p<0.05(. מאידך, נמצא מיתאם בין משך הניתוח 
לכמות מנות דם שניתנו בו )rs, p<0.01 =0.445(. סך הכול, 58 )92.1%( 
מהילדים שנותחו הזדקקו להשגחה בת 24 שעות בלבד בטיפול נמרץ. 
בשניים מהחולים הנותרים הוארכה השהות בטיפול נמרץ בשל אנמיה 
חדה ובחולה השלישי בשל עלייה בחום הגום עד 40.9 מ"צ ללא מקור 
ידוע. בחולים אלו, הוארכה השהות בטיפול נמרץ ל–48 שעות נוספות. 

הסיבוכים מסוכמים בטבלה 2. 

תוצאות הניתוח בטווח הארוך
בניתוח.  נוסף  לתיקון  הזדקקו  שנותחו   )9.5%( מהילדים  שישה 
וילד אחד  חמישה מהם בשל סגירה מחודשת של התפר המעורב 
בשל רצון ההורים לבצע ניתוח אסתטי. ארבעה מתוך ששת החולים 
הללו )66.7%( היו עם אנמנזה משפחתית של עיוות כלשהו במבנה 
הגולגולת. נמצא קשר מובהק בין גיל ניתוח צעיר לבין הצורך בניתוח 
גיל הניתוח הממוצע בקרב הילדים   .)MW=56.000, p<0.05( נשנה 
שנותחו פעם שנייה )n=6( עמד על 6.4 חודשים ± 1.140 חודשים, 
 .)n=45( לעומת 10.8 ± 6.525 בקרב אלו שלא נזדקקו לניתוח נשנה
כמו כן, נמצא קשר מובהק בין קיומו של אנמנזה משפחתית לבין 
הצורך בניתוח נוסף. ארבעה ילדים מתוך 17 בקבוצה עם אנמנזה 
משפחתית, נזקקו לניתוח נוסף )23.5%( לעומת שני ילדים מתוך 

 .)p<0.05נ, x2-4.983( )4.5%( 44 בקבוצה ללא אנמנזה משפחתית
במירפאת המעקב נערך מעקב אחר 30 ילדים מכלל אלו שנותחו. 
28 מהמגזר היהודי ו–2 בלבד מהמגזר הבדואי. על שאלון בריאות 
הילד ענו 29 הורים )אם אחת מהמגזר הבדואי התקשה לענות על 
השאלון בשל קשיי שפה(. הפרעת קשב וריכוז נמצאה ב– 60% )3/5( 
מהילדים בהם היה מעורב התפר המטופי, ב–33.3% )1/3( מהילדים 
בהם היה מעורב התפר הלמבדואידי, ב–25% )3/12( מהילדים בהם 
היה מעורב התפר הקורונלי וב–10% )1/10( מהילדים בהם היה 
מעורב התפר הסגיטלי - סך הכול שמונה ילדים )8/30, 26.7%( 

הלוקים בהפרעה זו. 
כשבחנו את מסגרת הלימודים בה שוהים הילדים, גילינו כי 
שישה ילדים )6/30, 20%( לא שהו במסגרת לימודים רגילה: אחת 
למדה בכיתה של לקויי שמיעה, שניים למדו במסגרת החינוך 
המיוחד בשל היפראקטיביות ופיגור פסיכומוטורי, ושלושה 
נוספים שהו בבית ולא נשלחו למסגרת חינוכית כלשהי. מצאנו 
הבדל מובהק בין השתייכות למגזר הבדואי לבין הצורך במסגרת 
חינוך מיוחדת )נx2=8.571נ,p=0.01(. מניתוח תשובות ההורים 
והילדים לשאלון בריאות הילד, אשר מילאו במסגרת מירפאת 
המעקב, עולה כי ההורים נתנו בממוצע ציון הנמוך מ–80 בשני 
סעיפים: התנהגות כללית ותפיסת התנהגות כללית. הילדים, 
לעומתם, נתנו בממוצע ציון נמוך מ–80 בשני סעיפים אחרים: 
תפיסת התנהגות כללית ובריאות נפשית. נמצא קשר מובהק בין 
תשובות נמוכות מ–80 שנתנו ההורים בסעיפי התנהגות כללית 
 ותפיסת התנהגות כללית לבין קיומה של הפרעת קשב וריכוז 

)MW=24.5, MW=27.5 ,נp<0.05( )טבלה 3(. 
בבדיקת רמות שביעות הרצון של ההורים, הילדים והרופאים 
מתוצאת הניתוח, נמצא מבחינה אסתטית הבדל מובהק בין 
תשובות ההורים לאלו של הרופאים )p<0.01(, כאשר תשובת 
ההורים הממוצעת הייתה: 4.77±0.504, תשובת הילדים הממוצעת 
הייתה 1.231±4.33 ותשובת הרופאים הממוצעת הייתה 3.93±0.980 

)תרשים 1(.

טבלה 2:
שכיחות הסיבוכים המוקדמים לאחר הניתוח

סיבוך
מספר 
חולים

 שיעור מכלל 
המנותחים

4673ללא

11.6תמותה

46.3דימום/זיהום/דליפת נוזל שידרה

1117.5הרדמה

1625.4סה״כ סיבוכים

11.6נתון חסר

63100סה״כ חולים

100100סה״כ )%(



280

הרפואה  •  כרך 155  •  חוב' 5  •  מאי 2016מאמרים

דיון
האוניברסיטאי  החולים  בבית  אובחנו   ,1991-2005 השנים  בין 
הנוכחי  במחקר  ראשוני.  בקרניוסינוסטוזיס  חולים   63 סורוקה 
נמצא פער משמעותי במספר החולים במגזר היהודי לעומת המגזר 
הבדואי - 49 לעומת 13, בהתאמה. ייתכן שפער זה נובע מאבחון 
חסר במגזר הבדואי, אולם ייתכן שבנוסף קיימת לכך סיבה גנטית 
לנוכח  זו מתחזקת  במגזר הבדואי. השערה  יחסית  הגנה  היוצרת 
נתון נוסף העולה מן המחקר הנוכחי. נמצא כי אנמנזה משפחתית 
קיים ב–17 מהחולים, וכולם בקרב המגזר היהודי. יתרה מכך, נמצאו 
וטופלו.  זה  בעיוות  שלקו  היהודי  מהמגזר  אחים  זוגות  ארבעה 
בנוסף, במחקרים קודמים הודגם, כי קיומה של אנמנזה משפחתית 

מהווה גורם סיכון להתפתחות העיוות ]14[. 
התפלגות התפר המעורב, כפי שנמצאה במחקרנו, שונה 
מזו המופיעה בספרות. בפרסומים בספרות מצוין, כי מעורבות 
התפר הסגיטלי היא השכיחה ביותר ומופיעה ב–60% מהחולים. 
שכיחותה גדולה פי 4-3 בבנים לעומת בנות ]15[. מעורבות התפר 
הקורונלי מופיעה ב–18% מהחולים ושכיחותה גדולה יותר בבנות 
]4[. במחקרנו נמצא, כי מעורבות התפר הקורונלי היא השכיחה 
ביותר ועומדת על 42.9%. שכיחותה בקרב הבנות אכן עולה על 
שכיחותה בקרב הבנים )53.3% ו–34.4%, בהתאמה(. לעומת זאת, 
שכיחות התפר הסגיטלי נמוכה יותר ועומדת על 31.8%. שכיחותה 

גבוהה יותר בבנים לעומת בנות )37.5% ו–26.7%, בהתאמה(. 
בדומה לפרסומים בספרות, גם במחקרנו נמצאה שכיחות נמוכה 
של מעורבות התפרים הלמבדואידי והמטופי. ייתכן שהפער בין 
הנתונים בספרות לבין נתוני המחקר הנוכחי נובע מגודל המדגם 
הקטן שבידינו. קרניוסינוסטוזיס כחלק מתסמונת מופיע בספרות 
בשכיחות של שישית ]4[ )מכלל הלוקים בקרניוסינוסטוזיס ראשוני. 
במחקרנו, נמצא שיעור נמוך יותר: חמישה חולים המהווים 7.9% 
בלבד מכלל הלוקים בקרניוסינוסטוזיס ראשוני. בבחינת השונות 
בין שיעור החולים הללו במחקר הנוכחי לעומת מחקרים קודמים, 
לא נמצא הבדל מובהק. גם במחקרנו, בדומה לדיווחים בספרות, 
 Apert גבוהה יותר לעומת תסמונת Crouzon שכיחות תסמונת מסוג
)4:1 בהתאמה(. בקרב 60% מהלוקים בתסמונת Crouzon מתגלית 
על פי הפרסומים בספרות מוטציה חדשה, ובשאר החולים הגורם 

הוא העברה אוטוזומית שולטנית )דומיננטית( ]4[. 
במחקרנו, 2/4 חולים הם אחים, שגם אימם לוקה בתסמונת עם 
עדות להעברה אוטוזומית שולטנית. בשני החולים האחרים )50% 
מכלל הלוקים בתסמונת(, כלל הנראה הייתה המוטציה חדשה. 
בחולה היחיד עם תסמונת Apert, לא נמצאה אנמנזה משפחתית 

ולכן גם כאן נראה היה שזוהי מוטציה חדשה. בספרות מומלץ על 
ביצוע ניתוח לתיקון העיוות בטווח גילים 12-9 חודשים. במחקרנו, 
44 חולים )69.9%( נותחו לפני גיל שנה, ומתוכם 38 )60%( נותחו 
תוך 9 חודשים מהלידה )ובאלה שנותחו בגיל מבוגר היה הגורם 
לכך אבחון מאוחר(. רוב הילדים נותחו בטרם פיתחו סיבוכים 
)37 חולים, 58.7%(. מבין אלו שפיתחו סיבוכים, שלושה )4.8%( 
פיתחו עליית לחץ תוך גולגולתי והשאר )22 מקרים, 35.5%( פיתחו 
סיבוכים שונים הקשורים בעיוות עצמות הגולגולת והפנים. נמצא 
קשר מובהק בין גיל ניתוח צעיר וקיומה של אנמנזה משפחתית 
לבין הצורך בניתוח נשנה. ייתכן כי קשר זה מוסבר על ידי מודעות 
גדולה יותר של המשפחה באנמנזה המשפחתית ו/או תסמינים 
וסיבוכים קשים יותר במקרים המבודדים, ולכן פנייה מוקדמת 
לשירותי הבריאות, אם כי לא נמצא במחקרנו קשר בין קיומו 
של אנמנזה משפחתית לבין התפתחות סיבוכי קרניוסינוסטוזיס. 
הנושא של הפגיעה הקוגניטיבית ללוקים בקרניוסינוסטוזיס אינו 
חד משמעי - בחלקם יש ירידה בתפקוד הקוגניטיבי ]10, 16[ 
ובחלקם לא נצפתה פגיעה שכזו ]11[. הנתונים במחקרנו תואמים 
מחקרים קודמים ונמצא כי רוב הילדים שלקו בקרניוסינוסטוזיס 
לומדים במסגרת חינוך רגילה, אך בקרב 30% הופיעה הפרעת 
למידה כלשהי ]12[. שמונה מתוך 30 הילדים שהופיעו במירפאת 
המעקב )26.7%( פיתחו הפרעת קשב וריכוז, זאת לעומת שיעור 

של 10% באוכלוסיה הכללית ]17, 18[. 
מהשוואה של שביעות הרצון מהניתוח, נראה כי ההורים היו 
מרוצים יותר מתוצאות הניתוח באופן מובהק. השוואת תשובת 
ההורים לזו של הילדים, לעומת זאת, לא העלתה הבדל משמעותי. 
ייתכן שההבדל בדרגת שביעות הרצון מתוצאות הניתוח בקרב 
ההורים לעומת הרופאים נובע מהקשר בין ההורים לילד, הסתגלות 
למראה הגולגולת לאחר התיקון בניתוח והשוואה סובייקטיבית 
למראה בטרם התיקון בניתוח. מנגד, הרופאים היו ביקורתיים יותר 

כלפי התיקון בניתוח אותו ביצעו בעצמם. 

לסיכום
לראשונה, נערך מחקר הבא לבחון מאפיינים שונים של קבוצת הילדים 
קרניוסינוסטוזיס  בשל  סורוקה  החולים  בבית  ונותחה  שאובחנה 
שלקו  הילדים  כל  את  שכלל  בכך  הוא  המחקר  של  יתרונו  ראשוני. 
זה  במחקר  סורוקה.  חולים  בבית  וטופלו  זו  בבעיה  השנים  לאורך 
חוזק  נקודות  על  להצביע  בהחלט  שיכולות  תוצאות  מספר  נמצאו 
ונקודות חולשה בהיבט האבחוני והטיפולי. מלבד השימוש ברשומות 
רפואיות, התבסס המחקר על מירפאת מעקב שבה פגשנו את הילדים 
תוצאות  לבחון  איפשרה  זו  עובדה  הניתוח.  לאחר  שנים  מספר 
מן  והן  האסתטי  ההיבט  מן  הן  בניתוח,  התיקון  של  טווח  ארוכות 
ההיבט של איכות חיים. בשל שכיחותה הנדירה יחסית של בעיה זו, 
מחקרנו כולל קבוצת מחקר קטנה, נתון שהשפיע על מובהקותן )או 
יש לשקול  לחלופין חוסר מובהקותן( של שאלות המחקר שהצגנו. 
זה.  בפגם  הלוקים  בישראל  הילדים  כלל  את  שיכלול  עתידי  מחקר 
אנו סבורים, כי קיומה של מירפאת מעקב הכוללת גורמים טיפוליים 
לסייע  יכול  ועוד(  פסיכולוג  אא"ג,  פלסטיקאי,  )נירוכירורג,  שונים 
בהתפתחותם התקינה של הילדים שטופלו הן מבחינה רפואית, והן 

מבחינה אישית וחברתית. • 

מחבר מכותב: צבי פרי
המחלקה לכירורגיה א', בית החולים האוניברסיטאי סורוקה

טלפון: 08-6400610
zperry@bgu.ac.il :דוא"ל

סעיפים בשאלון
מספר

מקרים
ציון

ממוצע
סטיית 

תקן
ציון

מינימום
ציון

מקסימום

2974.2815.65938100הורה - התנהגות כללית

2973.1020.06330100הורה - תפיסת התנהגות

2981.2213.96336100הורה - בריאות נפשית

2590.4713.17346100הורה - הערכה עצמית

1285.557.3087596ילד - התנהגות כללית

1270.4220.61130100ילד - תפיסת התנהגות

1279.9116.2413895ילד - בריאות נפשית

1289.328.5706998ילד - הערכה עצמית

טבלה 3:
תשובותיהם של ההורים והילדים לשאלון בריאות הילד
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ביבליוגרפיה

בסין אושר תרכיב חדש נגד מחלת הפה והגפיים

כרוניקה

מחלת הפה והגפיים תוקפת בעיקר ילדים והגורמים למחלה זו הם 
נגיפים מקבוצת האנטרו. יש להבדיל בין מחלה זו לבין מחלת הפה 
הטלפיים בצאן ובקר הנגרמת על ידי נגיף אחר שאינו מדביק בני 
אדם. המחלה מתבטאת בחום, בפצעים בפה, בגפיים ואף על הישבן. 

הפצעים בפה מתכייבים במהירות והילד סובל קשות. 
עם זאת, המחלה חולפת לרוב באופן עצמוני תוך 10-7 ימים, אך 
לעיתים חלים סיבוכים הכוללים דלקת מוח ועוצבות )קרום( המוח, 
שיתוקים, בצקת או שטפי דם בריאות ודלקת שריר הלב. תופעות 
אלה נגרמות בעיקר כאשר הזן המדביק הוא נגיף אנטרו מספר 71. 
בעשרת החודשים הראשונים של שנת 2015, דווח על 1,767,931 
חולי HFMD בסין, שמתוכם נפטרו 114. ביפן דווח על מאות אלפי 

חולים במחלה, ובמדינה זו הנגיפים הגורמים היו בעיקר קוקסקי 
 .6A16 ו־A

רשות המזון והתרופות בסין אישרה עתה לשווק תרכיב נגד 
מחלה זו המבוסס על נגיף 71EV, הנגיף גודל בתרביות תאי אדם 
ועבר הפסקת־שפעול )אינאקטיבציה(. התרכיב נמצא בטוח ויעיל 
בניסויים רפואיים בהם הוכללו אלפים. התרכיב הציג יעילות הגנה 
של 97.3% נגד הנגיף 71EV. כבר עתה יש עדויות כי מתן התרכיב 
הפחית את היארעות מקרי HFMD בילדי סין, ובעיקר הפחית את 
http://outbreaknewstoday.com/( שיעורי התמותה עקב המחלה

.)china-fda-approves-ev71-vaccine-hfmd-in-asia-37311
איתן ישראלי

אש כוחותינו על איברים מושתלים

כרוניקה

בשנים האחרונות הפכה השתלת איברים להיות עניין שבשגרה, אך 
דחיית השתל הנתרם עדיין מציבה סיכון משמעותי. נוגדנים עצמיים 
הנוצרים במנגנון בלתי מוסבר תורמים לדחיית השתל. דיודה וחב' 
)Sci Transl Med 2015;7: 318ra200( ערכו ניסויי השתלה בעכברים 
ומצאו, כי עקב מוות מתוכנת )אפופטוזיס( של תאי אפיתל, 
משתחררות בועיות דמויות לאקסוזומים, שמעוררות יצירת נוגדנים 

עצמיים. תופעה זו מגבירה את תחיית השתל. 
של  פעילים  )קומפלקסים(  מכלולים  יש  הללו  בבועיות 

את  הפחית  אלה  פרוטאוזומים  של  ועיכוב  פרוטאוזומים 
וגם את דחיית השתל בעכברים  האימונוגניות של הבועיות 
מושתלי איברים. החוקרים מוסיפים, כי גם בדגם עכבר לפגיעה 
בכלי דם, מופיעות בועיות דמויות אקסוזומים במחזור הדם, 
ונצפתה היווצרות נוגדנים כנגד הנוגדים העצמיים. תופעה זו מעלה 
אפשרות, שאותו איבר שקרס אשר בעקבותיו נדרשה השתלה, אף 

מגביר את הסיכון לדחיית השתל.
איתן ישראלי
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