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הקדמה

Computer Assisted Orthopedic
(Surgery

ניווט מחשבי בניתוחי טראומה באורתופדיה - 
סקירת הניסיון במרכז רפואי גדול

ניתוחים אורתופדיים מונחי מחשב נכנסו לשימוש לראשונה בסוף שנות התשעים של 
המאה הקודמת. ביצוע ניתוחים אלה בטראומה אורתופדית החל בעיקר בתצורה של 
שיקוף מדומה (Virtual fluoroscopy) תוך ניווט מחשבי ("ממוחשב"). בניסיון הראשוני עלו 
תוצאות מצוינות מבחינת דיוק וזמן קרינה בשימוש במערכות אלו. המטרה במחקר זה היא 
לדווח על ניסיוננו בשימוש במערכת ניווט מתקדמת במרכזנו בניתוחי טראומה אורתופדית.

שיטות: מערכת הניווט של BrainLabTM מנצלת את עקרון המעקב בשיקוף מדומה, אך גם 
מכניסה שינויים משמעותיים, כגון אמצעי מעקב הניתן לאחיזה ביד במקום טבעת כיול 
מגושמת לצורך שימוש במכונת השיקוף. בנוסף, ניתן לעקוב אחרי שני אתרים אנטומיים 
בגוף וכך ניתן לבצע למשל תהליך החזרת שבר תוך כדי ניווט. באמצעות המערכת 
החדשנית בוצעו 126 הליכים (פרוצדורות) במרכזנו בין השנים 2014-2011. הניתוחים 
כללו 58 קיבועי שבר בצוואר הירך, תשעה ניווטי שתל של החדרת פלטה לעצם הירך 
הרחיקנית, 19 ברגים איליוסאקראליים לטיפול בשברי אגן, 20 ניתוחים לקיבוע עצם הירך 
תוך שחזור אורך ותסביב (רוטציה), ו�12 ניתוחים שונים נוספים (ברגים לאצטבולום, 
אוסטיאוטומיות וכדומה). הנתונים שנאספו היו גיל, מין, סוג ההליך, זמן חדר ניתוח, זמן 

התקנת המערכת, זמן קרינה ודיוק. 
תוצאות: הגיל הממוצע היה 52 שנים. ארבעים�ושישה מטופלים ממין זכר ו�80 ממין נקבה. 
זמן חדר ניתוח ממוצע להליך היה 157 דקות (טווח 470-70, כולל הרדמה). עוצמת הקרינה 
(לא כולל מסמור תוך לשדי) הייתה 550 ראד ס�מ2 (~30 שניות שיקוף). זמן התקנת 
המערכת השתנה בהתאם להליכים: 15-10 דקות למסמור צוואר הירך, 20-15 דקות לברגים 
איליוסאקראליים, ו�45-30 לשחזור אורך ותסביב בשברי עצם הירך. ארבעה מנתחי טראומה 
מנוסים ביצעו 97% מההליכים, ב�5% מהמטופלים (חמישה) כשלה המערכת מסיבות טכניות. 
השימוש במערכת למסמור פרק ירך ואגן נחשב כמסייע, כלומר ניתן לביצוע גם בדרכים 
אחרות קונבנציונליות, ואילו בשחזור אורך ותסביב (רוטציה) של עצם ירך נחשב כמאפשר 

- לא ניתן לביצוע באמצעים הקיימים היום לסיוע למנתח. 
מסקנות: מערכת ניווט מחשבי נמצאה בעבודה חלוצית זו ככלי רב עוצמה בטראומה 
אורתופדית, עם שיעור הצלחה של 95% עם זמן מוסף מתקבל על הדעת. למרות העובדה 
ששיקוף תלת ממדי עשוי להיות שימושי יותר באגן, הרי שגם שיקוף דו ממדי מגדיל את 
הדיוק במיקום המשתלים. שחזור עצם הירך לאורך ותסביב נכונים מתאפשר באופן בלעדי 
באמצעות שימוש במערכת. בעתיד יהיה צורך במערכות ידידותיות יותר למשתמש, יעילות 

וזולות יותר כדי לאפשר שימוש נרחב בקרב קהילת האורתופדים העוסקים בטראומה.

ניווט מחשבי; שברי עצם הירך; שברי אגן.
.Orthopaedic trauma; Pelvic fractures; Femur fractures; Computerized navigation
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חומרים ושיטות
BrainLAB

Colibri Trauma v TM

SCFE

מערכת הניווט ושיטת הניתוח
BrainLABTM

Trackers

XspotTM

Tracking principle

x, y, z
Registration

Drill guide application

החזרת שברים לאורך וזווית סיבוב

תמונה 1: 
תהליך הרישום בניווט במהלך ניתוח אגן - המנתח (מימין) מחזיק 
את ה–Xspot כדי לרשום את שיקוף הרנטגן. יש צורך בקו ראייה 
בין המצלמה (Camera) לבין הסמן שמוצמד לאגן (DRB) המטופל 

Xspot–וה

Xspot

DRB

Camera

תמונה 2: 
[א] למעלה תצלום 

מסך של החדרת 
בורג איליוסקראלי 
לאגן - ניתן לראות 

את ההתאמה 
המושלמת בין 

התכנון בשלושה 
מנחי רנטגן בו 

 inlet, outlet,) זמנית
lateral) שבו הושגה 

עמדה משביעת 
רצון של הבורג 

מבלי לבצע שיקוף 
חי אחד; למטה (ב) 
ניתן לראות צילום 
בתר הניתוחי של 

 Outlet האגן במבט

א

ב
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Torsion angle

איסוף נתונים ועיבודם

GEC and ST Giles UK

CT

CT

תוצאות

CT

דיון

תמונה 3: 
ניווט מחשבי של החזרת שבר בירך לאורך ורוטציה - מימין ניתן לראות את מסך 
המחשב שמדגים בפינה הימנית התחתונה את ארוך שני הירכיים וזווית הסיבוב 

 ביניהם. בלוחית משמאל ניתן לראות מדידת CT בתר ניתוחית המדגימה זווית 
סיבוב דומה לאחר הניתוח בהשוואה בין שני הירכיים
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