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 םורמ בינ ר"ד / םיטלתאב קושב םיבאכ

 
 םיבצמהמ םיבר .םינבבוחו םינעוצקמ םיטלתא ברקב  תוצופנה תונולתה תחא איה קושב םיבאכ
 .ןוכנ אל ןומיאו )OVERUSE( "רתי שומיש" תועיגפמ האצותכ םיעיפומ קושב םיבאכל םיאיבמה
 .תיעמשמ דח הנחבא לע םישקמ ןכלו םיפפוח םיתיעל הלא םיבצמב םירושקה םימוטפמיסה
 

 הקידב ןכו באכה תעפוה ןומזת ,יפוא ,םוקימל םיעגונה םיטרפ לע  לואשת תללוכה האלמ הכרעה
 לש ןומיאה תינכותל סחייתהל שי ,ףסונב .הנחבאל עיגהל תנמ לע תיחרכה הניה הפיקמ תילקיסיפ
 ךילהתל הבושח המורת הלא םירוטקפל – הלענההו תוליעפה העצוב םהילע םיחטשמה ,לפוטמה
 ,MRI ,תומצע יופימ ,ןגטנר םוליצ תוללוכה רזע תוקידב עוציב בורל שרוד הנחבאה שושיא .ןוחבאה

MRA, םרגוירתראו רודמב ץחל תקידב.  
 

 תומיוסמ תונומסתב םלוא ,יחותינ אל לופיט היהי קושב םיבאכל תוביסה בורב חלצומ לופיט ,בורל
  .תיחותינ תוברעתה שרדית ילאטילפופה קרועה לש האילכ – תמגודכ
 

 לפוטמ לכל תישיא תמאתומו תיתגרדה תויהל תבייח תינפוג תוליעפל הרזחה ,לופיטה יפואל רשק אלל
  .דיתעב תופסונ תועיצפ עונמל תנמ לע
 

 רתויב תוחיכשה תונחבאה ,תינפוג םיליעפה םישנאב קושב םיבאכל תובר תונחבא תומייקש תורמל
 ,ץמאמ רבש ,)MEDIAL TIBIAL STRESS SYNDROME )MTSS :ןניה תינפוג תוליעפל תורושקה
 .ילאטילפופ קרוע תאילכ תנומסת ,בצע תאילכ תנומסת ,ץמאמב הרושקה רודמ תנומסת
 .ץמאמב הרושקה רודמ תנומסתו ץמאמ רבש ,MTSS :תוחיכשה ןיבמ רתויב תוצופנה תונחבאה
 

 .לופיט יכרדו הנחבא ךילהת ,היגולויטא ,היצטנזרפ – תוחיכשה תונחבאה לע טרפנ הז הריקס רמאמב
 

MTSS – MEDIAL TIBIAL STRESS SYNDROME 
 

 ,ףערודכ :תמגודכ תוציפק םיברעמה טרופס יפנעב םג ךא ,םיצר ברקב רקיעב החיכש תנומסתה
 באכה .תימוקמ תוחיפנ םג ןכתיתו שושימב תושיגרו באכ תללוכ החיכשה היצטנזרפה  .סינט ,לסרודכ
 םייתלחתהה םיבלשב .ילאידמ-ורטסופה טקפסאב היביטה לש קחורמה שילשב םומע באככ ראותמ
 בורל לקוי MTSS לש באכה .תוליעפה ףוסב רוזחי ךא ,לקוי הכשמהבו תוליעפה תליחתב באכה עיפוי
  .החונמב ףאו תינפוגה תוליעפה לכ ךשמב עיפוי באכה ,םירחואמה םיבלשב .הלילב עיפוי אלו החונמב
 

 חיכשה אצממה אוה היביטה לש קחורמה שילשה לש ילאידמ-ורטסופה לובגה ךרואל שושימב תושיגר
 .תילאידמה היביטה רוזאב םיימוקמ םדואו תוחיפנ םג אוצמל חיכש תוחפ .תינפוגה הקידבב רתויב
 ירמגל הניקת תירלוקסאוריונה הקידבה ,ןכ ומכ .באכ תעפוהל ומרגי אל לוסרקב העונת יחווט תקידב
 .וז תנומסתב
 



 רבודמ ,תיגולוטסיה .םירקוח ןיב סוזנצנוק ןיאו היד הרורב הניא MTSS לש היגולויזיפותפה
 .היביטה לש ילאידמורטסופה לובגה  לע רבגומ חתמ/ץחלמ תעבונ נ"הככש סיטיטסואירפב
 FLEXOR DIGITORUM רירש םג ךא  ,MTSS-ל ירקיעה םרותה וניה סואלוסה רירשש בושחל לבוקמ

LONGUS ךרואל םתזיחא יחטשמ לע ססבתהב תנומסתל םימרות הקומעה תילרורקה היצאפהו 
 .היביטה לש ילאידמה לובגה

 

  
 

 סיטיטסואירפב םיברועמה םירירשהו םינושה םינבמה לע טבמ םע קושה לש ךתח – 1 'סמ רויא
 ]1 'סמ רמאמ[ .חתממ האצותכ תקחורמ היביטב תילאידמורטסופ
 
 
 לש רתי קוזיח ,לגרה ףכ לש תרבגומ היצנורפ תמגודכ תוינכמויב תוילמרונבא :ועצוהש ןוכיס ימרוג

 תומיצעב יוניש ,FOREFOOT/HINDFOOT לש רבגומ סוראו ,םייפכה םיפפוכמה םירירשה
 .תוקלדו םיחותמ םירירש ןוגכ תוקר תומקר תועיצפ ,ןומיא יחטשמ/הלענה/םינומיא תורידת/םינומיא
 .21-מ ךומנ BMI םע הלאב דחוימב ,MTSS חתפל 2 יפ רבגומ ןוכיסב םישנ
 

 
 

 תוחתפתהל ןוכיסה ימרוגמ דחא .הציר ןמזב היצנורפרפיהב לגר ףכ םיגדמה םולצת – 2 'סמ רויא
MTSS. דגנתהל ידכ ירטנצקא ןפואב לעופו סואנקלקה לש תיביטקא היסרבניא עצבמ סואלוסה 

 ]1 'סמ רמאמ[  .לגרה ףכ לש ישארה רוטרבניאהו יפכה ףפוכמה אוה ילאידמה סואלוסה .היצנורפל



 :תמגודכ תופסונ תוירשפא תונחבא לולשל תנמ לע םיצלמומ תומצע יופימ םיתיעלו ןגטנר ימוליצ
 ךרואל תיכרוא הטילק וניה MTSS לש תומצע יופימב יסופיטה הארמה .דועו םילודיג ,ץמאמ ירבש
 .היביטה לש קחורמה שילשה
 

 בורב .םירק םיסרפמוקו  )NSAIDS( תקלד תודגונ תופורתב שומיש ,החונמ ללוכ ץלמומה לופיטה
 ךרוצ היהי אלו ופלחי םיבאכה תיסחי וא האלמ החונמ לש תועובש השולש/םייעובש םותב םירקמה
 דלשה לע תחפומ סמועבו רתוי הכומנ תומיצעב תויוליעפ לולכל הלוכי תיסחי החונמ .ףסונ רורבב
   .םימב הצירו ןוילע ףוג גלפל תולוקשמ תדובע ,היחש ,םיחיינ םיינפוא םע הביכר :ןוגכ
 
 תושרוד לגרה ףכ לש הרתי היצנורפ ןוגכ תילאידמ הסמעהב תורושקה תוינכמויב תוילמרונבא
 םיקוזיח :םיללוכה היפרתויזיפ ילופיט .םיסרדמ תועצמאב תובורק םיתיעל ןנקתל ןתינו תוסחיתה
 .עייסל םילוכי דועו םלה ילג ,ילופיט דנואסארטלוא ,ילמשח יוריג ,ימוקמ יוסיע ,תוחיתמו

 .םיבאכב הלקה רחאל תירשפא תוליעפל תיתגרדה הרזח
 

 הלא םירקמב .ינרמש לופיט ןולשכ רחאל וא דחוימב םישק םיבאכ לש םירקמל רמשי יחותינ לופיט
 סואלוסה רירש היצאפה ןיב רשגה לש רורחש תללוכה ,תילאידמורטסופ הימוטויצפ עצבל שי

  לש הרסה םג תראותמה הרודצורפל םיפיסומש םיחתנמ שי .קומעה רודמה לש היצאפהו   ילאידמה
  .היביטה לש ילאידמה לובגה ךרואל םואטסואירפ תבכש
 
 

 ץמאמ רבש
 

 ץמאמב ירבשמ 80-95% .םירזוח םיסמועל הרושקה תימרג המוארטורקימ לשב םרגנ ץמאמ רבש
 ברוקמה ירזיפטמה רוזאב בורל ושחרתי היביטב ץמאמה ירבש .היביטב בורה .תונותחת םייפגב היהי

 .םייכרוא תויהל ףאו יטוירטנא-דימה רוזאב םג שחרתהל םילוכי ךא ,ןוילעה ירזיפאידה וא
 

 תויעבמ םילבוסה  :וז העיצפל רתי ןוכיסב תואצמנ תינפוג םיליעפה ברקב תויסולכוא תת רפסמ
 הירוטסה ילעב ,תסוו רוזחמ תוערפה םע םישנ ,הזר ףוג שרדנ םהב טרופס יפנעב םינמאתמה ,הליכא
 .םילייחו ץמאמ ירבש לש
 

 :ןוגכ ,העיצפל האיבהו העצובש תוליעפה ינייפאמל תעדה תא תתל שי  ץמאמ רבשל דשח לש םירקמב
 לכ .תוליעפה יחטשמב םייונישו םיסרדמב שומיש ,הלענהל םג ומכ ,הקינכטו תורידת ,תומיצע ,ךשמ
  .םנקתל ןתינו רבשל ומרתו ןכתיש םירמוג רתאל הרטמב תאז
 

 )female athlete triad( "תויטלתאה לש הדאירטה" תא לולשל שי תויטלתאה תייסולכוא ברקב
 וא ,טרופס גולוכיספב ,יאנוזתב רזעהל  ןתינ  .סיזורופואטסואו האירונמא ,הליכא תערפה :תללוכה
  .הכרעהה עוציבל גולוקינג אפורב
 

 .תעצובמה תינפוגה תוליעפה יפואב יונישל ליבקמב עיפוהל לחהש באכ איה החיכשה היצטנזרפה
 עיפוי םדקתמ בצמהשכ .ךשמנו תוליעפ לש םיוסמ ןמז רחאל עיפומש לק באככ הליחתב ראותי באכה
 .םירידנ םירקמב עיפוי יליל באכ .רתוי יתועמשמ היהיו תוליעפה לש רתוי םימדקומ םיבלשב באכ
 רוקממ באכ .תילודיג וא תימוהיז הלחמ לע זמרל םילוכיש םוח וא תופייע לש תונולת ויהי אל בורל
-ב ראותמה באכהמ רתוי ברוקמ היהי ללכ ךרדבו רבשה רוזאל םקוממ היהי היביטב ץמאמ רבש לש

MTSS. 
 

 .רבשה רוזאל תמקוממ תושיגר עיפות ,שושימב .הניקת הארית הפגה ,תולכתסהב ,תילקיסיפ הקידבב
 תירלוקסאוריונ הקידב .שיגר היהי אל היביטה לש קחורמה שילשה לש ילאידימ-ורטסופה לובגה
 ןלוק וא US תועצמאב רבשה םוקמב טטרמ האצותכ קפומה באכ .םירומש העונת יחווט .הניקת היהת
  .ןוחבאה ךילהתל םורתל לוכי
 

 רזעהל ןתינ ,תילקיסיפ הקידבו הזנמנא ךמס לע קר םג תושעל ןתינש הנחבאה תא ששאל תנמ לע
 השולש דע םייעובשכ קר ומגדוי ןגטנר םוליצב םייוניש  .יופימו MRI ,ןגטנר םוליצ – תוימדהב
 םימגפ ,ןידע סולאק ינמיס  ,תילטסואירפ הבוגת :םיצופנה םייונישה .םינמיסה תליחת רחאל תועובש
 תומצע יופימ עצבל ןתינ ילילש ןגטנרה םוליצו הובג ינילקה דשחה םא .םילקיטרוק םינטסולוידר



 ןיבו יכרוא ץמאמ רבש ןיב הנחבא .רבשה רוזאב תילקופ הטילק םיגדי ץמאמ רבש לש הרקמבש
MTSS תועצמאב רשפאתת MRI, רתויב השיגרה הקידבה איהש.  

 
 תלוביס רופישו םירירש קוזיח ,העיצפה תרמחה ינפמ הנגה ,באכב הלקה םיללוכ לופיטה תונורקע
 תיביטנרטלא תינפוג תוליעפ תועצמאב תוילרוקסא-וידרק תולוכי לעו רשכ לע הרימש ,תירירש
 הפגה לע האלמ לקשמ תאישנב הלבגהו החונמ תצלמומ .םייפיצפס ןוכיס ימרוגב לופיטו תוסחייתהו

 םיסרפמוקו םיבאכ יככשמב לופיט ליחתהל ןתינ .שדוח דע םייעובש לש םומינימ ךשמל  העוצפה
 םירירש קוזיח לש תוליעפ ךישמהל בושח ךא ,רבשל המרגש תינפוגה תוליעפהמ ענמיהל שי .םירק
 הציר ,הייחש ,הביכר :ןוגכ ,הפגה לע האלמ לקשמ תאישנב תוכורכ ןניאש תויוליעפב םירירש תלוביסו
 םילפוטמב וא םיבאכב הלקה ןיא תיסחי החונמ לש שדוח דע םייעובש רחאל םא  .דועו םיקומע םימב
  .תועובש 12 דע 3 ךשמל רבשה לש עוביקל סבג/דסב שומיש לוקשל ןתינ םירומח םירבש םע
 

 ןוזיא רסוח ,המיאתמ אל הלענה ,ןוכנ אל ןומיא :ןוגכ םייפיצפס ןוכיס ימרוג לש ןוקיתו תוסחייתה
 תא ישיא ןפואב םיאתהל שי .רבשה תרזח לש העינמל דואמ םיבושח -  תוינכמויב תוילמרונבא ,ירירש
 ,)םיצרב(   מ"ק 500 לכ הלענה תפלחה לע ץילמהל ,יפיצפסה טלתאל םינומיאה ינמזו ןומיאה תינכות
  יווילו הליכא תוערפה םע םיטלתאב ינטאיד ץועי לע שגד םישל שי ףסונב .ךירצ םא םיסרדמ םיאתהלו
 .ישדוחה רוזחמב תוערפה םע תויטלתאב יגולוקינג
 

 .םימוטפמיסל תוסחייתה ךות ,האלמ תינפוג תוליעפל תיתגרדה הרזח עצבל שי םיבאכה ףולח רחאל
 בצק תא ןתמל ץלמומ תינושארה הפוקתב .ףולחיש דע תוליעפה תא קיספהל שי ,רזוח באכ םא
  .םינומיאה תומיצעבו סמועב תיתגרדהה היילעה
 

 לש םירקמב ,תאז םע .תועובש 16 דע 8 רחאל האלמ תוליעפל רוזחל טלתא יופצ ,םירקמה בורב
 םוקיש תופוקת תושרדנ היביטה לש ימדיקה סקטרוקה לע םיברעמה הלא דוחייב ,םירומח םירבש
 לולע יחותינ לופיט םלוא ,חלצומ היהי היביטה לש ץמאמ ירבשב ינרמש לופיט ,בורל  .רתוי תוכורא
 םילאידמ ץמאמ ירבש ,םייכרוא ץמאמ ירבש ,םיימדיק ץמאמ ירבש :ןוגכ ,םירומח םירקמב שרדיהל
 .םיחאתמ םניאש םינורכ ץמאמ ירבש ןכו םיברוקמ
 

 

 
 
 
 

 3 'סמ רויא
 אלל יצחו הנש רחאל תוליעפל הרזחש 18 תב לגרודכ תינקחש לש ןמוסמ םויצנקט םע תומצע יופימ
 החתיפ איה  .םייכרבב תוימדק תובלוצ תועוצר רוזחשל םיידדצ וד םיחותינ לשב תינפוג תוליעפ
 יופימב אצממ לאמש קושב תוארל ןתינ רויאב .םיניקת ויה ןגטנרה ימוליצ .םייקושה ינשב םיבאכ
 1 'סמ רמאמ[ .MTSS-ל םיאתמה אצממ ןימי קושבו ץמאמ רבשל םיאתמה



  ץמאמב הרושקה תינורכ רודמ תנומסת
 

 תינפוגה תוליעפה םע םיעיפומש לגרה ירירשב םיבאכ לע וננולתי תינורכ רודמ תנומסת םע םיטלתא
 ץחלמ תעבונה םירירשה לש הימכסאל רושק הז בצמ .המויס רחאל תועש רפסמ םג ךשמיהל  םילוכיו

 .קושב וז תנומסת העיפומ וב םיחיכשה םירודמה םה קומעה ירוחאהו ימדקה רודמה .רודמב רבגומ
 

 תינפוג תוליעפ עוציבל טלתאה בושישכל בוש ועיפוי תוליעפה תקספה רחאל וחכשי בורלש ,םיבאכה
 םירירש לש באככ בורל ןייפואי באכה  .םדוקה ונומיאב םיבאכה ועיפוה הב וזל ההז תומיצעב
 תוליעפה ךשמה םע רימחי באכה .ברועמה רודמב םקוממה םומע באכ וא ףרוש באכ ,םיצווכמ
 .החונמב םג ךשמי באכהש ןכתי ,ןוציק ירקמב .החונמב תחפיו תומיצעה תרבגהו תינפוגה
 

 תינפוג הקידב ןכש ,באכל הליבוהש תינפוגה תוליעפל דומצב תינפוג הקידב עצבל בושח ,הלא םירקמב
 רודמב תיזופיד תושיגר בורל עיפות ץמאמה רחאלש הקידבב  .ירמגל הניקת בורל היהת החונמב
 םירומח םירקמב .תוצופנ תונולת ןניה תיזופיד תוחיפנב תוולמ ץחלו "תואלמ" לש תושוחת .ברועמה
 לע תזמרמ לגרה ףכ לש ירטנלפה טקפסאב תתחפומ השוחת .םירירש תשלוחו תויזטסראפ םג ועיפוי

 ימדקה רודמה תברועמ לע תזמרמ לגרה ףכ בגב תתחפומ השוחת .קומעה ירוחאה רודמה תוברועמ
  .קושב
 

 תנומסת לש םירקמב .תורחא תויגולותפ תלילשב ועייסי MRI/MRA-ו תומצע יופימ ,ןגטנר ימוליצ
  .תוניקת בורל ויהי תוימדהה ,רודמ
 

 ץחלה תקידב אוה ץמאמב הרושקה תינורכ רודמ תנומסת לש הנחבא שושיאל בושחה ינוחבאה ילכה
 .קושה לש ימדיקה ףגאב וז תנומסת לש הנחבאל םיחנמ םיווק וססיב  Pedowitz et al .ירודמ ךותה
 רחאל הקד תיפסכ מ"מ 30 לעמ לש ץחל - ףסונבו תיפסכ מ"מ 15 לעמ לש ץמאמ ינפל ירודמ ץחל
  .םייתנחבא םינוירטירק םה ץמאמה רחאל תוקד 5-ב תיפסכ מ"מ 20 לעמ וא ץמאמ
 

 תרמחהל םורתל םילוכיש םינוש םימרוג ןוקיתו החונמ ללוכה ינרמש לופיט לולכי ינושארה לופיטה
 ,ירירש ןוזיא רסוח ,תירירש תושימג ,םינומיא תומיצע ,הלענה ,םינומיא יחטשמ – ןוגכ ,םימוטפמיס
 תילופיט היצפוא אוה יחותינ לופיט ,ליעי דימת וניא ינרמשה לופיטהש םושמ .תוינכמ-ויב תוערפה
 לופיטה .ינרמש לופיט תחת הבטה אלל םישדוח 3 לעמ םיכשמנ םימוטפמיסה םא ןוחבל ןתינש
 תועונת חווט לוגרת .תיפוקסודנא וא תירועלימ הטישב ברועמה רודמה לש הימוטויצפ אוה  יחותינה
 האלמ לקשמ תאישנ םע תודיינ .היצאפה לש תוקלטצה ענמי חותינה רחאל םדקומ יביטקאו יביסאפ
 טלתאה רוזחי ,חותינה רחאל תועובש 12 דע 8-כ .חותינה רחאל םייעובשכ תלוכיה יפכ תצלמומ
 .האלמ תיביטרופס תוליעפל
 

 בצע "תאילכ" תנומסת
 

 ההובגה "האילכ"ה תנכס םע םיבצעה םה סונפסה בצעו יחטשה ילאנורפה ,ףתושמה ילאנורפה בצעה
 – םיפנעב םיטלתאבו םינדקרב תיפצנ יחטשה ילאנורפה בצעה לש האילכ .תונותחתה םייפגב רתוי

 בורל היהי ףתושמה ילאנורפה בצעה לש האילכ .סינט ,לגרודכ ,הציר ,םיסוס יצורמ ,תולוקשמ תמרה
 האילכ ,ףסונב .םיינפוא תביכרו הציר ומכ היסרבניאו היסרביא תוברעמה תוירוזחמ תועונתב רושק
 ןוגכ ,ימינפ רוקממ ץחל וא םידס ,םיסבג לש רישי ינוציח ץחל תועצמאב םג םרגיהל הלוכי הז בצע לש
 בצעו ףתושמה ילאנורפה בצעה האילכל תפסונ הביס .ימוקמ טסיצ ןוילגנג וא םיטיפואטסוא –
 .םייכרב יחותינ איה סונפסה
 

  .ץמאמה ךשמיה םע רימחמו תינפוג תוליעפ םע ליחתמש יסופיט רוזיפב באכ הניה הצופנה היצטנזרפה
 .תוצופנ תונולת םג ןה "הפירש" לש השוחתכ בורל וראותיש ,השוחתב תוערפה
 

 םע ברוקמה קושב בצעה לע ץחלה רוזאב םקומי ףתושמה ילאנורפה בצעה לש האילכב רושקה באכ
 ברעי יחטשה ילאנורפה בצעה לש האילכב רושקה באכ .לגרה ףכ לשו לגרה לש ילרטלה רוזאל הנרקה
 לעמש רוזאה תא ברעי סונפסה בצע לש האילכב רושקה באכ .לגרה ףכ בגו תילרטלה קושה תא
  .לגרה ףכ לש ילאידמה טקפסאהו ילאידמה ןושיטפה
 



 היהת ,עיפות םא ,תוחיפנ .בצעה לע ץחלה רוזאב תימוקמ תושיגר הלגת תילקיסיפה הקידבה
 לולשל ידכ םיילוסרק ,םייכרי ,ןותחת בג לש האלמ הקידב עצבל שי .בצעה לע ץחלה רוזאב תמקוממ
 בושחה ינילקה ןחבמה אוה ברועמה בצעה לע שוקינ וא ימוקמ ץחל .תורחא תויגולוריונ תוערפה
 תיביטקידניא איה היצאפהמ ולש האיציב וא בצעה לש רוזיפב "םרז" וא ץוצקע תשוחת ,הנחבאל
 בצעה .תקחורמ הלוביפל הנרקה םע הלוביפה שארב ץוצקע – ףתושמה ילאנורפה בצעה :וז תנומסתל
 עיפומה ץוצקע – סונפסה בצע .ילרטלה ןושיטפה לעמ מ"ס 7-12 עיפומש ץוצקע – יחטשה ילאנורפה
 .לגרה ףכל הנרקה םע ילאידמה ןושיטפה לעמ
 

 .ץמאמ ירבשו םיצחול םיימרג םיעגנ ןתועצמאב לולשל בושח םלוא ,המרונה רדגב ויהי תוימדה בורל
EMG הנחבא ששאל תולוכיש תופסונ תוקידב ןה )תינילק הבטה םע( ברועמה בצעה לש יבצע קולבו.  

 ךרד בצעה לש רבעמ ירתאב רירשה לש היצאינרה ירוזא עובקלו ץחל תדוקנ רשאל לכוי יפרגונוס ןחבמ
  .הייצפה
 

 הז לופיט .יבצע קולבו תוינכמויב תוילמונא ןוקית ,ימוקמ יוסיע ,היפרתויזיפ ללוכ יחותינ אל לופיט
 בצעה לש האילכ תנומסת .סונפסהו ףתושמה ילאנורפה םיבצעה םיברועמ רשאכ חלצומ היהי בורל
 שי חותינה רחאל .בצעה לש רורחש םע הימוטויצאפ – יחותינ לופיט בורל שורדת יחטשה ילאנורפה
  .יחותינה עצפה יופיר רחאל דיימ ,תוליעפל תגרודמ הרזח ליחתהל
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  8-12 ,היצאפה לש הצוח אוה רשאכ אלכיהל לוכיו ילארטלה רודמב רבוע יחטשה ילאנורפה בצעה
 .]1 'סמ רמאמ[ .ילרטלה ןושיטפל תילמיסקורפ מ"ס
 
 



 ילאטילפופה קרועה תאילכ תנומסת
 

  .לופיטב בוכיעו החנזה לש הרקמב תושק תוכלשה םע ךא ,הרידנ תנומסתב רבודמ
 קרועה לש ןיקת אל לולסממ תעבונש ,תילטינגנוק בורל ,תימוטנא היצאירו איה היגולויטאה
 לש תויצאירו תוראתמ ןלוכ ,היצקיפיסלקל תוטיש רפסמ  ועצוה .תילאטילפופה הסופב ילאטילפופה
 םיסחיה .ילאטילפופה קרועל סחיב סוימנקורטסגה ירירש לש ילאידמה שארה לש הנוש תידיג הזיחא
 .רירשה לש תוליעפ ןמזב קרועה לע ץחלל ליבומ תומקרה ןיב םילמרונבאה
 

 ללוכה תצמואמ תוליעפ רחאל בורל עיפות .30 ליגל תחתמ ,םיריעצ םירבגב רתוי הצופנ וז תנומסת
 וד וא תידדצ דח עיפוהל הלוכי .הצירו לסרודכ ,לגרודכ :םיפנעב רקיעב ,לוסרקה לש יבג וא יפכ ףופיכ
 עיפומו ירוחאכ ראותי באכה .תינפוג תוליעפ ךלהמב העילצו קומע באכ תללוכ היצטנזרפה .תידדצ
 .תונוהבה/לגרה ףכ לש הלחכה םג העיפות םירידנ םירקמב .יתועמשמ ץמאמ רחאל
 

 רוזאב תושיגרו באכ הארת ץמאמ רחאל הקידב .הניקת בורל היהת החונמב תילקיסיפה הקידבה
 לע הדימע ןכו תידדצ וד םיקפד תקידב לע דיפקהל שי .ךרבה ביבס תימוקמ תוחיפנ ,ילאטילפופה
 םיקפדה תמגדהל רלפוד דנואסרטלואב שומיש םג לוקשל ןתינ .םידדצה ןיב םיקפדב םילדבה
 יפכ ףופיכ וא יביסאפ יבג ףופיכב לוסרקה רשאכ עצבתהל הכירצ םיקפדה תקידב .קרועב המירזהו

 קרועה לע ץחלל ליבומש סוימנקורטסגה לש ירירש חתמל םימרוג הלא םיבצמ – יביטקא
 תנומסתב דושחל שי תוראותמה תויציזופב םיקפדה לש תומלעה וא הדירי לש בצמב .ילאטילפופה
 .ילאטילפופה קרועה תאילכ
 

 הלוכי קרועל תרזוחה המוארטה .תיביסרגורפ תנומסת איה ילאטילפופה קרועה תאילכ תנומסת
 תילטסיד המזירוינא ןכו םישירק תורצוויה ,םיקרוע תשרטל ליבותש קרועה קפודב העיגפל םורגל
 .ץחלה רוזאל
 

 תוקידבב םאו MRI/MRA תקידב םילשהל ץלמומ ,ילאטילפופה קרועה תנומסל דשחה הלוע  רשאכ
  .הנחבא שושיאל היפרגורתרא םילשהל שי ,וז תנומסת לש המויק לע םיעיבצמה םיאצממ הלא
 יפכ( היצקובורפ לש היציזופב וא ץמאמ רחאל םגו החונמב תידדצ וד עצבתהל הכירצ היפרגוירתראה
  .)הלעמ תראותמש
 

 תיקרוע המירז לש הרזחו ילאטילפופה קרועה רורחש – יחותינ אוה וז תנומסתב רחבנה לופיטה
 החולשה תא קר ררחשל ןתינ ,קרועל קזנ שחרתה אל ןיידע וב הרקמב .ויתוחולשו קרועל הניקת
 לש תרודצורפ ושרדי יקרוע קזנ לש רתוי םישק םירקמב .קרועה לע תצחולש תידיג/תירירשה
 .ףקעמ/הימוטקרטראדנא/היטסלפויגנא
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 קרועל סחיב   MEDIL GASTROCNEMIUS ידיג רוביח ךלהמ לש תוניקת אלה תויצאיראוה תחא
center/treatment/popliteal-http://uvahealth.com/services/vascular-  -  ךותמ חוקל  .ילאטילפופה

entrapment 
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 תילקיסיפ הקידבו הזנמנא תועצמאב הנחבאל םתירוגלא

 
 

 
 
 
 

 
 
 

MTSS=Medial Tibial Stress Syndrome; ECS=Exertional compartment syndrome; 
PAES – Popliteal Artery Entrapment syndrome. 
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