
ברבלקר איל "ד
מנהל היחידה ללימודי וניתוחי עמוד שדרה

'מנהל מחלקה אורתופדית א
המרכז הרפואי הלל יפה

ומה שבניהםומילופטיהעל רדיקולופטיה 



מילופטיה צווארית

:מטרת ההרצאה
להקנות כלים להבנת התהליכים הגורמים ללחץ על  

חוט השדרה 
אבחון וטיפול, בדיקה גופנית, תסמינים



:הגדרה
ויכול להוביל לפגיעה  חוט השדרה היוצר לחץ על כל גורם

(Payne & Spillane 1957)..בחוט והתדרדרות נוירולוגית

)L1-L2חוט שדרה מתחיל בבסיס הגולגולת ומסתיים בעמוד שדרה מותני בין חוליה (



אתיולוגיה

הלחץ על חוט השדרה מוביל להולכה עצבית לקויה  •
.  ופגיעה תפקודית של הגפיים העליונות והתחתונות

)UMN SIGNS(

.55יחסית באנשים מעל גיל פגיעה שכיחה •

!במבוגריםספסטית לטטרפרזיסהפגיעה השכיחה ביותר •

הפתולוגיה מופיעה עם תסמינים קליניים שונים  
!קושי באבחוןולכן 



רדיקולופטיה/ למילופטיהגורמים
)55שכיח מאוד מתחת לגיל (פריצת דיסק •

)55שכיח מאוד מעל גיל (תעלות השורש /של התעלההצרות ניוונית •

)אנרגיה נמוכה מבוגרים, טראומטיים אנרגיה גבוהה צעירים(שברים•

)55ראשונים בצעירים וגרורות במעל גיל (גידולים•

אבצס אפידוראלי–זיהומים•

חוסר יציבות עמוד שדרה  •



קושי באבחון–מילופטיה צווארית 

לוקח כשנתיים בממוצע מתחילת סימפטומים ועד  
!אבחון הפתולוגיה

?  האם ניתן לאבחן מוקדם יותר



סימפטומים
:מוקדמים•

כאבי צוואר•
תחתונות, כאבים הקורנים לגפיים עליונות•
קושי בביצוע פעולות מוטוריות מורכבות•

:ביניים•
הליכה ספסטית-קושי בנידות •
תחתונות  /חולשת גפיים עליונות•

:מאוחרים•
קושי בשליטה על סוגרים •

על פי רוב לא כל הסימפטומים יתחילו יחדיו ולכן החשיבות  
בהבנה שגם אחד מהסימפטומים יכול להצביע על תחילת  

הפתולוגיה

תלונות  (הרבה פעמים תלונות המטופל לא ברורות וחד משמעיות 
)!היכולות להתאים לעוד מגוון פתולוגיות

הסימפטומים יכולים להתאים  
:גם לשלל פתולוגיות אחרות

פתולוגיות בכתף
פריפריתפולינויורפטיה

B12בויטמיןחסך 
שלל מחלות נוירולוגיות

מחלות ראומטיות
פיברומיאלגיה

פריפריםלחץ על עצבים 



בדיקה גופנית
:  תסמינים מוקדמים•

בבינסקי/ הופמן •
ערות החזרים•
Grip Release Test-שניות חיובי10מבחן •

:תסמיני ביניים•
ספסטית–תבנית הליכה •
פיקה, אכילס–קלונוס•
חולשת שרירים  •

:תסמינים מאוחרים•
חוסר שליטה על סוגרים•

צוואריתלמילופטיהמספיק סימן אחד להחשיד על פי רוב לא כל הסימנים יופיעו יחדיו בבדיקה

בדיקה גופנית קלה לביצוע ולכן חובת  
!ההוכחה עלינו 



צוואריתרדיקולופטיה



:הגדרה

יכול ליצר הצוואריבעמוד השדרה שורשכל לחץ על 
).C5-T1(תסמינים של רדיקולופטיה 



אתיולוגיה

וסימני  העיצביתהלחץ על השורש מיצר קושי בהולכה •
LMN) נזכיר כי מילופטיהUMN(

.55לגיל מתחתפגיעה שכיחה באנשים •

הפגיעה השכיחה ביותר לכאבי צוואר הקורנים לגפה  •
.עליונה

הפתולוגיה פשוטה לאבחון קליני
.)יש לשלול פתולוגיות בכתף ולחץ על עצבים פריפריים(



סימפטומים

)רדיקולופטיה(כאבי צוואר קורנים לגפה עליונה •

דרמטומיירידת תחושה בגפה בפיזור •

דרמטומינימול בפיזור •

מיוטומיחולשת גפה עליונה לפי פיזור •

בדרך כלל סימפטומים של רדיקולופטיה קלים יותר  
לזיהוי מאשר סימפטומים של מילופטיה צווארית

)גם איחור באבחנה גורם פחות נזק למטופל(



בדיקה גופנית

:יש לתעד
מנומלת/בו התחושה רדומההדרמטום•

 ASIAלפי 0-5דירוג (בו ישנה ירידת כוח גס המיוטום•
Score(

C7טריצפס/ C6ברכיאורדיאליס/ C5ביצפס–רפלקס אדיש •

בדרך כלל הכאב השורשי מוקל בהנחת כף היד על העורף•



צילומים-הדמיה  

טיפול  /צילומי רנטגן לא יקדמו אתכם לאבחון-ככלל•
!)ולכן מעט מיותר לשלוח לצילומים אלו מלבד טראומה (במטופלים סימפטומטיים 

במקרים נדירים של חוסר יציבות צילומים  -יוצא מהכלל •
להראות את ההחלקה של דינמיים של הצוואר יכולים

מבצעים את הצילומים בכפיפה קדמית  (חוליה אחת על חוליה שניה 
)ויישור יתר של הצוואר



מיפוי עצמות

!!!כמעט ללא כל חשיבות בפתולוגיות של עמוד שדרה•

!מיותר–מבקש לא לשלוח מטופלים לבדיקה זו •



EMG+NCS
אין צורך לשלוח את המטופלים לבדיקות אלו -ככלל •

כאשר ברור מהסימפטומים והבדיקה הקלינית כי מדובר 
לא עוזר בתכנון  !לא מקדם אבחנה(בפתולוגיה צווארית 

!)ניתוח

במקרים בהם הקליניקה וההדמיה לא חד  -יוצא מהכלל •
:משמעיים ויש התלבטות בין פתולוגיה צווארית לבין

)  קרפאליתאו קוביטאליתתסמונת תעלה (ללחץ על עצב פריפרי •

פריפרית  פולינוירופטיה•
מחלה נוירולוגית  •

!  מדובר במקרים נדירים בלבד



CTבדיקת 
:בדיקה מצוינת•
הצרות תעלות השורש בשל  -להדמיית שינויים ניווניים  •

.האונקוורטברלייםעיבוי המפרקים 
PLLלהדמיית הסתיידויות בדיסק פרוץ או ברצועות •
תעלות השורש  / למדידת קוטר תעלת השדרה•

על חוט השדרה  מידת הלחץהבדיקה לא מראה את 
!!!לא מדמה רקמה רכה–או השורשים 

:ולכן יכולה לשמש

לסריקה כללית של מטופלים ללא נוירולוגיה

לא יכולה לשמש לסריקה כללית של מטופלים עם נוירולוגיה

שינויים  (55לטעמי בדיקת חובה לפני ניתוח צווארי באוכלוסייה מעל גיל 
)ניווניים

9כאשר תעלה פחות מ 
על  MRIיש לבצע ' ממ

מנת לראות לחץ על  
חוט השדרה



MRIבדיקת 
במידה ויש לבחור הדמיה אחת לצוואר בדיקה זו הינה •

!!!בדיקת הבחירה

אבחנה ודאיתמראה לחץ על רקמה רכה ולכן מאפשרת •
.  של הפתולוגיה

לגבי צורך בניתוח או טיפול קבלת החלטהמאפשרת •
מראה  MRIמראה את המבנה הגרמי והצרות גרמית בדיקת CTבעוד שבדיקת (שמרני 

!)חשיבות קלינית מכרעת–את מידת הלחץ על חוט השדרה או השורשים 

בדיקת חובה לפני כל ניתוח צווארי•

נזק  = מילומלציהסימני 
בלתי הפיך לחוט השדרה



/ חלק שני מילופטיה 
צוואריתרדיקולופטיה

מהלך טיבעי של המחלה
ניתוחי/ טיפול שמרני 



גישות ניתוחיות
פתולוגיה אחורית–גישה אחורית 

)פלווםליגמנטוםעיבוי -דוגמא (
קידמיתפתולוגיה –גישה קדמית 

)פריצת דיסק-דוגמא (

קיבוע משמר תנועה  קיבוע משמר תנועה

Laminoplasty (1) החלפת דיסק  
)1(מלאכותית 

Foraminotomy -כריתה של הדיסק 
ACDF – Anterior 
Cervical 
Discectomy & 
Fusion (2)

Laminectomy & 
Fusion (2)

-כריתת גוף חוליה  
Corpectomy (3)

הפצטארייםבמיפרקיםלפני שיש שינויים ניווניים 55עד גיל -ניתוח משמר תנועה (1)
הפצטארייםבמיפרקיםשינויים ניווניים -55מעל גיל -קיבועים (2)
החוליהכאשר יש לחץ לא רק מאחורי הדיסק אלה גם מאחורי גוף (3)



מול אחוריתקידמיתגישה 

:יתרונות גישה קדמית על אחורית•
)1-2%מול 0.2%(פחות זיהומים •
)לא עוברים דרך השרירים של זוקפי הצוואר(פחות כואב למטופל •
הצוואריתשחזור מיטבי של גובה הדיסק והעקומה •

:יתרונות גישה אחורית על קדמית•
)פחות מבנים אנטומיים שניתן לפגוע בהם(קלה יותר לביצוע •
קל לבצע מספר גבהים רב–מהירה יותר לביצוע •



גישה קדמית–סיבוכים 
בשל הגישה המורכבת מספר רב של סיבוכים  

למזלנו אחוז נמוך מאוד של סיבוכים  –פוטנציאליים 
פחות מ  (במידה ומשתמשים בטכניקות ניתוחיות מתקדמות 

)כ"סיבוכים סה1.5%

1:8000-שיתוק  •
1:6000–פגיעת כלי דם גדולים •
0.2%-זיהום  •
0.5%-דליפת נוזל חוט שדרה  •
צרידות/קושי בבליעה•
כשל של המשתל/עמדה תת מיטבית של המשתל•



סיבוכים גישה אחורית
)גישה ניתוחית פשוטה יותר מהקדמית(

פחות מאחוז–שיתוק •

1-2%זיהום •

פחות מאחוז-דליפת נוזל חוט שדרה  •

פחות מאחוז-פגיעת כלי דם גדולים  •

כשל של משתלים/ עמדת תת מיטבית של משתלים •



טיפול-מילופטיה צווארית 
–טיפולים שמרניים אינם יעילים בעצירת התדרדרות נוירולוגית 

!מהמטופלים יתדרדרו נוירולוגית85%מעל 
)מהר10%, בדירוג75%(

.במידה ולא ינותחו יגיעו לפגיעה חמורה תפקודית50%מעל •

.במידה ונוצרת התדרדרות נוירולוגית על פי רוב בלתי הפיכה•

.ניתוח להורדת לחץ מחוט השדרה עוצר התדרדרות אך לא משפר נוירולוגיה שאבדה•

התוצאות הניתוחיות הטובות ביותר במידה ומנתחים עד חצי שנה מתחילת  •
.סימפטומים



ניתוח
מספר עבודות לא הצליחו להראות הבדל בתוצאות  •

לאחורית)ACDF/CORPECTOMY(קליניות בין גישה קדמית 
)LAMINECTOMY+FUSION/LAMINOPLASTY(

:מספר כללי אצבע

פלווםעיבוי , פריצות דיסק מקדימה(תמיד לנתח מהצד של הפתולוגיה •
)'מאחורה וכו

גבהים נוח יותר מאחורה3עד שלושה גבהים נוח מקדימה אך מעל •

מאשר  הצוואריתגישות קדמיות משחזרות טוב יותר את גובה הדיסק והעקומה •
גישות אחוריות

גבהים יש  3גם במקרים של מעל ) מעלות15מעל (במידה וישנו קיפוזיס צווארי •
להגיע בגישה קדמית



טיפול-צווארית רדיקולופטיה
:רקע

נספגות במרוצת הזמן ללא התערבות  -פריצות דיסק •
השיפור בדרך כלל בשבועות הראשונים  . ניתוחית

לאחר הפריצה ולכן נשתדל להימנע מניתוח

מוחמרות  -ניווניות של תעלות השורש הצרויות•
במידה וסימפטומטי ללא הטבה  –במרוצת הזמן 

ניתוח-בטיפול שמרני  



אלגוריתם טיפול
–טיפול שמרני 

:כאב ללא פחת נוירולוגי
נוגדי דלקת וכאב•
תרגילי מתיחה לצוואר–פיזיוטרפיה•
רפואה משלימה•
מרפאת כאב הזרקה שורשית תחת שיקוף לשורש המעורב•

):4/5(כאב עם פחת נוירולוגי קל 
...)כאב, רמת פעילות(טיפול שמרני או ניתוחי לפי רצון המטופל •

–טיפול ניתוחי 
ניתוח מוקדם)4/5>(כאב עם פחות נוירולוגי משמעותי •
.כאב שלא מגיב לטיפולים שמרניים של לפחות חודש וחצי•

לרוב גם ניתוח לא ישפר  –פרוגנוזה רעה –נציין כי פחת נוירולוגי ללא כאב 
את החולשה



ניתוח-צווארית רדיקולופטיה

ACDF/TDR–על פי רוב גישה קדמית •
FORAMINOTOMY–נדיר גישה אחורית •

:תוצאות ניתוחיות מצוינות•
מהמקרים%90כאב יורד במעל •
ניתוח נותן את הסיכוי המיטבי להתאוששות  -כוח גס •

רמות כאב  , תוצאות טובות יותר בניתוח מוקדם(הכוח 
)גבוהות

הניתוח על פי רוב לא מטיב עם התחושה  –תחושה •
הירודה



רדיקולופטיה/מהלך אחר ניתוחי מילופטיה 

בדרך כלל יממה אחת של אשפוז•

ללא הגבלה בנידות לאחר הניתוח•

בגובה אחד או בניתוח משמר תנועה לא צריך צווארון •
קשיח

למשך  ASPENצווארון -איחוי של שני גבהים ויותר  •
)ניתן להוריד בשינה ובמקלחת. (חודש וחצי



-ציוד ניתוחי נדרש 

ניטור 
פוטנציאלים

ניתוחימקרוסקופ Bone Scalpel Mayfield Frame



התאשפז בשל קושי בביצוע  , מדריך כושר, 64בן 
C3-4הצרות ניוונית , פעולות בגפיים עליונות

1

2

3

תעלה  
פתוחה

הצרות קשה

2



משמר תנועה–אוכלוסייה צעירה 

קיבוע-אוכלוסייה מבוגרת 



1
3

4

5 6

7



קושי בביצוע פעולות  , חולשת גפיים עליונות, קושי בהליכה, בריאה, 53בת 
מוטוריות מורכבות

?מה הפתולוגיה

?ניתוחי / טיפול שמרני 

?אחורית / גישה קדמית 

ACDF/CORPECTOMY?







לפני אחרי



קושי בהליכה  . רואה חשבון. שיתוק מוחין קל, 29בן 
קושי ביישור צוואר, ובתפקוד גפיים עליונות



מעלות  2ביישור צוואר 
קיפוזיס

מעלות  19בכיפוף צוואר 
קיפוזיס

?מה הפתולוגיה
?ניתוחי / טיפול שמרני 
?אחורית / גישה קדמית 

ACDF/CORPECTOMY/LAMINECTOMY?



נורמלי-מעלות לורדוזיס 15שחזור ל 



לפני אחרי
?מטביתהאם תוצאה 



Laminectomy + Fusion  - lateral mass screws & rods



לפני לאחר ניתוח בגישה קדמית לאחר ניתוח שני בגישה  
אחורית



כאבי צוואר וקושי בביצוע פעולות מורכבות גפיים עליונות, בריא, 44בן 





כאבים הקורנים ליד ימין לכל אורכה לאזור הווב  39בן 
C6–הראשון 



החלפת דיסק מלכותית



!!!תודה רבה 



שאלות

האם טיפולים שמרניים יעילים בעצירת התדרדרות •
?צוואריתבמילופטיהנוירולוגית 

מאוד יעילים וכמעט ואין צורך בניתוח1.

עוצרת  אוסטאופטיהבשילוב עם פיזיוטרפיה2.
התדרדרות

נוגדי דלקת טובים לעצירת התדרדרות נוירולוגית3.

כמעט ולא יעילים כלל ולכן יש צורך בהרחבת  4.
התעלה להורדת לחץ מחוט השדרה



האם ניתוח להרחבת התעלה משפר את הנוירולוגיה  •
שאבדה

כן הניתוח משפר את מרבית הפגיעה הנוירולוגית1.

מהפגיעה% 50ניתוח משפר כ 2.

ניתוח לא משפר את הפגיעה שנוצרה אך עוצר  3.
המשך התדרדרות נוירולוגית

ניתוח לא משפר פגיעה ולא עוצר התדרדרות  4.
נוירולוגית



צווארית ללא נוירולוגיה אך עם  רדיקולופטיההאם •
כאבים עזרים מחויבת בניתוח בפריצות דיסק

כן על מנת למנוע פגיעה נוירולוגית נבצע ניתוח1.

כן ניתוח משפר כאבים במרבית המקרים2.

באופן טבעי ואיתם  להספגלא פריצות דיסק יודעות 3.
הכאב יורד

אך מחויבים בטיפולים שמרניים, לא4.



איזו גישה עדיפה בניתוחי עמוד שדרה צווארי קדמית  •
?או אחורית

הגישה האחורית עדיפה1.

הגישה הקדמית עדיפה2.

נבחר את הגישה לפי מיקום  הגישות אותו דבר שני 3.
קדמית  פתולוגיה קדמית גישה -הפתולוגיה  

ולהיפך

















)  סלסטון(וסטרואידים מרקאיןהזרקה של 
לאזור המגע של פריצת הדיסק והשורש



תקין עשרים  –שניות 10מבחן 
חזרות  






ערות החזרים+ הופמן טרמנר






חזרות3חיובי מעל –קלונוס
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