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הקדמה
היא   - שטחית  תרומבופלביטיס  של  שכיחה  לא  צורה   -  Cording
בשנת   Fage ידי  על  לראשונה  תוארה  אשר  המחלה  של  וריאנט 
 1939 בשנת   Henry Mondor ידי  על  אופיינה  ובהמשך   ,1870
התת  הוורידים  של  )סקלרוזנטית(  טרשתית  כתרומבופלביטיס 
עוריים בבית החזה הקדמי [2,1]. וריאנטים דומים נמצאו גם באיבר 
המין, במפשעה, בבטן, בזרוע ובבית השחי, וניתן להם מגוון שמות. 
 Axillary web( בבית השחי הממצא נקרא תסמונת הקרום האקסילרי
syndrome(, והוא נראה לעיתים נדירות לאחר כריתת קשריות לימפה 

בבית השחי ובדגימה של בלוטת זקיף [3].
לאחרונה הוצע שהפתופיזיולוגיה של תסמונת הקרום האקסילרי 
היא לימפטית במקורה ולא ורידית, כפי שסברו עד כה [4]. במאמר 
זה נתאר אירוע ייחודי של תסמונת הקרום האקסילרי לאחר כריתה 

של רקמת שד עודפת בבית השחי, ונדון בפתופיזיולוגיה.

מפרשת החולה
עודפת  שד  רקמת  של  כריתה  עברה  בריאה,  לרוב   ,32 בת  אישה 
בוצעה  הניתוח  בזמן  השחי.  מבית  צדדית  דו   )Accessory breast(
שבועות  שלושה  הקלביקו–פקטורלית.  לחיתולית  שטחית  ההפרדה 
לאחר הניתוח התלוננה החולה על תחושות לחץ וכאב אשר מגבילות 

את ההרחוק )אבדוקציה( של הזרוע הימנית. 
בבדיקה גופנית בזמן ביצוע ההרחוק של הזרוע, נראה ומושש 
מבנה דמוי מיתר )Cord( היוצא מצלקת הניתוח בבית השחי הימני, 
אשר ממשיך לאורך ההיבט הפנימי של הזרוע הימנית עד לנקודה 
כ–5 ס"מ קריבנית לקפל המרפק )תמונה 1(. במישוש היה המיתר 
נוקשה ודמוי גיד. לא היו סימני זיהום ולא הייתה עדות ללימפאדמה. 
לחולה לא היו כל תלונות באשר לאזור הניתוח בבית השחי השמאלי 
ולא נמצאו ממצאים פתולוגיים בבדיקת אזור זה. החולה עברה 
סקירת על שמע של המיתר אשר הודגם בה מבנה שטחי, ארוך, ללא 
הדיות, במראה חרוזי )תמונה 2(. לא הודגמה עדות לזרימה בבדיקת 

דופלר צבע או Spectral. הוחל בטיפול שכלל תרופה נוגדת דלקת 
שאינה סטרואידים )NSAID( ותרגילי הפעלה עדינים. לאחר ארבעה 

שבועות מעקב חלף ה–Cord ללא היוותרות תסמינים.

דיון
המאופיינת  השד,  של  טב  מצב  היא  מונדור  שם  על  המחלה 
בתרומבופלביטיס של דופן בית החזה והבטן, ומיוחסת לרוב למצב 
לאחר ניתוח לסרטן השד או להגדלות שדיים אסתטיות. הוורידים 
 Lateral thoracic( בית החזה הלטרלי  וריד  כוללים את  המעורבים 
העליון  האפיגסטרי  הווריד  התוראקו–אפיגסטרי,  הווריד   ,)vein

 .[2] )Axillary veins( וורידי בית השחי
מקובלת הסברה, כי תסמונת הקרום האקסילרי היא וריאנט של 
 Leduc .המחלה על שם מונדור אשר מופיעה בבית השחי והגף העליון
וחב' [3] הניחו, כי ההתאמה בין מיקום הופעת המיתר בתסמונת 
הקרום האקסילרי ובין המהלך הסגולי של קשריות הלימפה בגף 
העליון, תומכת בדעה שהמיתרים הם ממקור לימפטי ולא ורידי. 
הם דיווחו על 15 חולות בתסמונת קרום אקסילרי לאחר ניתוחים 
לסרטן השד עם מיתר המתמשך מבסיס האגודל ועד לבית השחי, 
שתואם למיקום האנטומי של הגבעול הלימפטי הקדמי–מדיאלי 
באמה, הגבעול הלימפטי הברכיאלי–מדיאלי בזרוע, ושרשרת בלוטות 
ה–Lateral thoracic בבית–השחי. מחקרם התבסס על בדיקה קלינית 

של החולים ולא כלל ממצאים בסקירת על שמע. 
מיקום המיתר בפרשת החולה במאמרנו תואם לגבעול הלימפטי 
הברכיאלי–מדיאלי ולשרשרת בלוטות ה–Lateral thoracic בבית 
השחי. מנגד, ממצאי סקירת העל שמע בפרשת חולה זו תואמים 
את אלו שדווחו על ידי Kim וחב' [4] במקרים של תרומבופלביטיס 

שטחית במחלה על שם מונדור. 
לפיכך, בעוד שהסיבה המדויקת של המחלה נותרה לא ידועה, 
הפתוגנזה של מצב זה קשורה ככל הנראה לפגיעה לימפטית–ורידית 
משולבת, עימדון )סטזיס( וקרישיות–יתר אשר גורמים ליצירת 
קרישים ולייפת )פיברוזיס( של דפנות כלי הדם כפי שהוצע על ידי 

 תסמונת הקרום האקסילרי: וריאנט של המחלה 
על שם מונדור לאחר כריתה של רקמת שד עודפת

המחלה על שם מונדור היא מצב טב של השד, המאופיינת בתרומבופלביטיס שטחית של 
דופן בית החזה והבטן, ומיוחסת לרוב לתוצאה של ניתוח לסרטן השד או להגדלות שדיים 

אסתטיות.
Cording, וריאנט של מחלה זו, תואר במספר אזורים אנטומיים. בבית השחי קרוי הממצא 
תסמונת הקרום האקסילרי )Axillary web syndrome(, והוא נראה לעיתים נדירות לאחר 

כריתת קשריות לימפה בבית השחי ובדגימה של בלוטת זקיף. 
לאחרונה הוצע, שהפתופיזיולוגיה של תסמונת הקרום האקסילרי היא לימפטית במקורה 
ולא ורידית, כפי שסברו עד כה. לאחר דיון בפרשת חולה ייחודית עם תסמונת הקרום 
האקסילרי המובאת להלן, אנו סבורים כי הפתופיזיולוגיה קשורה ככל הנראה לפגיעה 

משולבת, הן של המערכת הלימפטית והן של המערכת הוורידית.
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Craythorne וחב' [5]. התסמינים המאפיינים של תסמונת הקרום 
האקסילרי כוללים הופעת מבנה דמוי מיתר )או קרום של עור 
 )Web הנמתח על פני מספר מבנים כאלו, ועל כן השם קרום או 
תחת עור בית השחי, ההופך להדוק וכואב בעת ביצוע הרחוק של 
הזרוע. משך הזמן מהתחלת התסמינים ועד להיעלמותם נע על 
פי הדיווחים בין שבועיים עד למספר חודשים, כפי שהיה המקרה 

בפרשת החולה שלנו.
המחלה על שם מונדור והווריאנטים שלה אינם שכיחים, כך 
שההופעה החד צדדית בפרשת החולה הנוכחית אינה מפתיעה 
וחולפת לרוב בהיעדר טיפול מיוחד. הטיפול המקובל בחולים 
אלו הוא שמרני וכולל תרופות נוגדות דלקות שאינן סטרואידים, 

סליצילטים ותרגילי הפעלה עדינים. 
תסמונת הקרום האקסילרי תוארה במספר פרשות חולים, לאחר 
שעברו כריתת קשריות לימפה בבית השחי, דגימות של בלוטת 
זקיף, וניתוחי שד המערבים בתירה )דיסקציה( עמוקה לחיתולית 

הקלביקו–פקטורלית [7-5]. 
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תמונה 2:
סקירת על שמע - החץ מורה לכיוון חלל המבנה דמוי המיתר

תמונה 1:
מבנה דמוי מיתר רחיקני לצלקת הניתוח )מסומן בנקודות שחורות על פני העור(




