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גורמי סיכון להופעת קרעים מדרגה מתקדמת 
של חיץ הנקביים
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קרעים של חיץ הנקביים המערבים את שריר סוגר 
 פי הטבעת - האם זוהי בעיה מיילדותית שאינה 

ניתנת לפתרון ומהן השלכותיה?
קרעים של חיץ הנקביים המערבים את שריר סוגר פי הטבעת, ובמיוחד אלו שאינם נראים 
לעין בזמן הלידה, שכיחים במקרים של לידות בגישה לדנית - בין אם טבעיות ובין אם 
בלידות מכשירניות. יולדת שנחשפה לקרע מסוג זה עלולה לסבול זמן רב לאחר הלידה 
מחוסר שליטה בנפיחות או בהפרשת הצואה, כמו גם מהווצרות נצור (פיסטולה) אל 
איברים סמוכים. בספרות הרפואית הדנה בנושא אין הסכמה ברורה ביחס לגורמי הסיכון 
להיווצרות קרעים מעין אלה, וקיימות תוצאות סותרות במחקרים שונים ביחס לגורמי 
סיכון שונים. גם שיטות הגנה על חיץ הנקביים שנוקטות האחיות המיילדות, כמו עיסויו 
עם שמנים מסוגים שונים, לא הוכחו כיעילות במניעת היווצרותם של הקרעים הללו. שאלת 
החיתוך המונע של חיץ הנקביים מכל סוג בהקשר של התפתחות הקרעים האמורים, 
הנדונה בהרחבה במאמר, היא הנושא היחיד שבו קיימת הסכמה של רוב הגינקולוגים על 
אי יעילותה במניעת קרעים מדרגה מתקדמת של חיץ הנקביים. חוסר היכולת לנבא איזו 
יולדת ובאיזו לידה תפתח קרעים מן הסוג האמור, כמו גם היעדר שיטות מוכחות מדעית 
למניעת היווצרותם במהלך לידה לדנית, מביא יותר ויותר נשים בימינו לפתח פחד מצירים 
ומלידה (טוקופוביה) וכתוצאה מכך לדרוש (ולפעמים גם לקבל) ביצוע ניתוח לחיתוך הדופן 

מבחירה - דרישה המתקבלת על ידי רוב הרופאים המיילדים בימינו. 

חיץ הנקביים; לידה לדנית; קרעים; שריר סוגר פי הטבעת; ניתוח לחיתוך הדופן.
.Perineum; Vaginal delivery; Tears; Anal sphincter; Cesarean section
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 האם חיתוך חיץ הנקביים הוא גורם המונע 
 התפתחות קרעים מדרגה גבוהה או שמא 

הוא גורם סיכון לקרעים כאלה?
Lowenstein

Steiner

Lai

קרעים של חיץ הנקביים  ˆ
המערבים את שריר סוגר פי 

הטבעת הם אירועים נפוצים למדי 
כתוצאה מלידה בגישה לדנית, 

 וצורתם המוסווית שכיחה יותר 
 מן הצורה הגלויה. קרעים אלו, 

גם לאחר תיקונם בניתוח, פוגעים 
קשות באיכות חיי האישה. 

בספרות הרפואית אין הסכמה  ˆ
חד משמעית מהם גורמי הסיכון 

להיווצרות קרעים מסוג זה, 
אך קיימת הסכמה של רוב 

 הגינקולוגים לכך שאין דרך 
יעילה למנוע את היווצרותם 

של קרעים אלו, לרבות לא 
בחיתוך מונע של חיץ הנקביים 

(אפיזיוטומיה) או בכל דרך אחרת. 

 החשש מקרעים אלה גורם  ˆ
לנשים ההרות לרצות (ולקבל) 
ניתוח לחיתוך הדופן מבחירה 

 ולרופאים המיילדים 
לשתף פעולה עם דרישה זו.

תמונה 1:
קרעים בחיץ–הנקביים על פי דרגת החומרה שלהם
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 יעילותן של שיטות חלופיות לביצוע חיתוך 
חיץ הנקביים לקידום הלידה 

E B B B

COCHRANE

RCT

Cochrane

טבלה 1:
(p או ODDS RATIO ערכי הסיכון מוצגים במונחים של) (3-4) גורמי הסיכון להתפתחות קרעים של חיץ הנקביים מדרגה גבוהה

מתן 
מכווצי 

רחם
מצג 

פתולוגי

גיל 
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(20>)
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מתקדם

לידה 
מכשירנית
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לידה 
ראשונה

0.01> 0.01> 0.01> 0.01> 0.01> Angioli et al [5]
1.002 10.104 2.809 Groutz et al [6]

2.5 1.5 2.2 7.2 Landy et al [7]
1.64 2.04 Santos Oliveira et al [8]

4.91 3.99 2.56 5.65  3.86 Hornemman et al [9]
2.19 4.75 3.51 2.24 Fenner et al [10]

15.78 5.93 7.91 5.84 Hamilton et al [11]
1.95 1.95 5.1 3.82 Pergialitis et al [3]
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התקדמות בפיתוח תרכיבים נגד נגיף זיקה

כרוניקה

שני דיווחים פורסמו בסוף 2017 ותחילת שנת 2018 על התקדמות 
בפיתוח תרכיבים נגד נגיף זיקה. האחד על ידי מודג'אראד וחב' 
(Lancet 2018;391:563), שערכו ניסוי שלב 1 לבדיקת בטיחות 
ואימונוגניות של תרכיב נגיף זיקה מנוטרל על ידי פורמלין 
בתוספת ממריץ אלומיניום. תרכיב זה נבדק קודם לכן בעכברים 

ובקופים, והגן בפני וירמיה לאחר הוקעה בנגיף חי. 
סך הכול חוסנו 55 מתנדבים בשתי זריקות תרכיב שהכילו 5 
מק"ג נגיף מנוטרל, והתוצאות הושוו לאלה של 12 נכללים במחקר 
שחוסנו באינבו. נמצא כי 92% מהמחוסנים הגיבו לתרכיב ביצירת 
נוגדנים ו�77% מהם יצרו נוגדנים מנטרלים, שהגנו על עכברים לאחר 
הוקעה. התרכיב נסבל היטב על ידי הנכללים במחקר והשפעות 

הלוואי היו אופייניות להזרקת תרכיבים, בעיקר במקום ההזרקה. 
ניסוי נוסף נערך על ידי גודינסקי וחב' (מדווח על ידי מרקס 
ובורקה Lancet 2018;391:516). הם חיסנו מתנדבים על ידי תרכיב 
דנ"א של זיקה שהכיל רצפי דנ"א המקודדים לחלבונים של קרומית 

הנגיף והמעטפת. הניסויים נערכו בשתי תרכיבים (פורמו לציות) 
של פלסמידים בשתי קבוצות - 80 ו�45 איש. התרכיב הוזרק לשני 
 8CD שרירי הדלטואיד. יתרון תרכיב זה שהוא משרה יצירה תאי
שיש להם תפקיד בהגנה בפני הנגיף. באחד הניסויים פיתחו כל 14 
 .4CD 8 ואףCD המתנדבים נוגדנים מנטרלים, והגיבו ביצירת תאי
התרכיב נסבל היטב על ידי הנכללים במחקר, והשפעות הלוואי 

העיקריות היו רגישות וכאב במקום ההזרקה. 
מרקס ובורקה מזכירים כי הדבקה בנגיף זיקה מעלה את 
שכיחות תסמונת גיליאן�בארה בשיעור של 1:4,000, ומאחר שיש 
חשש כי חלבונים מסוימים של הנגיף מעוררים תגובה זו, יש 
לזהותם ולהוציאם מהרכב הדנ"א הכלול בתרכיבים. חשש נוסף 
המועלה הוא של תגובה צולבת בין תרכיבים אלה לנגיפים אחרים 
מקבוצת נגיפי פלאבי, דוגמת נגיף דנגי. תגובה כזו עלולה להוביל 
למחלה חמורה יותר עקב התופעה של הגברה באמצעות נוגדנים.
איתן ישראלי

נגיף ניפה התפרץ בהודו וקטל חמישה–עשר בני אדם

כרוניקה

נגיף ניפה שייך לקבוצה של שני נגיפים - יחד עם נגיף הנדרה, 
השייכים למשפחת נגיפי פארמיקסו, והם מסווגים בקבוצת 
סיכון 4. לנגיפים אלה אין תרופה, אין תרכיב למניעת הדבקה, הם 
קוטלים מעל 50% מהחולים ועלולים לעבור מאדם לאדם. הנגיף 
הוגדר לראשונה לאחר שהתפרץ בשנת 1998 במלזיה בחזירים, 

ונאלצו להשמיד כמיליון בעלי חיים כדי לעצור את ההתפרצות. 
עתה חלה התפרצות בהודו, בקאראלה, שם מתו 15 איש 
עד סוף חודש מאי 2018, ושיעור התמותה מוערך ב�75%. ארגון 
הבריאות העולמי הכריז על הנגיף כמחלה בעדיפות (יחד עם 
אבולה וזיקה) ו"הקואליציה להכנה למגיפות" הקציבה 25 מיליון 
דולר לשתי חברות לפתח תרכיב נגד הנגיף. כמו כן, פיתוח נוגדנים 
חד שבטיים הצביע על יעילות במניעת התמותה בקופים, אם 

הטיפול ניתן בתחילת המחלה. 
העברת הנגיף מאדם לאדם עלולה להתרחש ממגע בנוזלי גוף, 
כולל רוק, אך קיימת אפשרות שהנגיף ישתנה ושהעברה בדרכי 

הנשימה תצא לפועל, כפי שאירע בבנגלדש. עובדי הבריאות 
וקרובי משפחה נמצאים בסיכון הגבוה ביותר, ואכן הם היו בין 
הנדבקים במחלה. הנגיף מופץ על ידי עטלפים, שבעצמם אינם 
לוקים במחלה, אך הנגיף מופיע בהפרשותיהם ומזהם פירות. 
פירות מזוהמים אכן נמצאו בבתי חלק מהנדבקים. הקפדה על 
גהות ברמה גבוהה, שימוש בציוד מגן אישי הכולל נישמיות, 
כפפות, משקפי בטיחות או מגן פנים, והגנה על הביגוד - כל 
אלה מאפשרים להתמודד עם חולים במרכזי בריאות ולמנוע את 

הדבקת אנשי הסגל. 
רשויות הבריאות עדיין לא פרסמו אזהרת מגיפה, אך הן 
עוקבות אחר ההתפרצות, ומנסות לקבוע האם הנגיף הנוכחי מסוגל 
https://www.medpagetoday.) לעבור מאדם לאדם בדרכי הנשימה
_com/infectiousdisease/publichealth/73204?xid=nl_mpt_DHE 
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