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 טיפול בקרע ניווני של סהרון הברך: 
השוואה בין כריתה חלקית של הסהרון 

בשיטה ארתרוסקופית לבין טיפול משקם 
ללא כריתת קרע הסהרון  

טיפול בקרע ניווני של סהרון הברך

ד"ר ניב מרום 
כירורגיה ארתרוסקופית ופגיעות ספורט, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי מאיר, כפר-סבא 

ארתרוסקופית  בשיטה  המבוצעת  הברך  סהרון  של  חלקית  כריתה 
לאחד  האחרון  בעשור  הפכה   (Arthroscopic Partial Meniscectomy)
ההליכים האורתופדיים השכיחים ביותר. מטרתה היא הקלה בתסמיני 
הניתוח  במהלך  ניתוח.  באמצעות  הסהרון  בקרע  הקשורים  הברך 
מפרידים ומוציאים את החלקים הקרועים של הסהרון ועושים הטריה 
של שולי הסהרון הקרוע עד לקבלת שוליים יציבים ושלמים (תמונות 
שונים  מסוגים  שסבלו  בחולים  טיפלו  זה  ניתוח  באמצעות  ו:2).   1
ומגוונים של קרעים בסהרון ובברכיים, וחלקם סבלו אף מפתולוגיות 

נוספות.
עבודות שפורסמו במהלך השנים הראו כי מטופלים רבים מדווחים 
ארתרוסקופית,  חלקית  כריתה  לאחר  בברך  בתסמינים  שיפור  על 
בעיקר ירידה ברמה הכאב בברך, תפקוד טוב יותר של הברך ועלייה 
כדאי  בהליך  מדובר  כי  הללו  העבודות  הראו  עוד  החיים.  באיכות 

.(Costeffective) כלכלית
להופיע  החלו  ההליך,  בשכיחות  המשמעותית  העלייה  עם 
לחלופות  בהשוואה  הניתוח  של  עדיפותו  על  המערערות  עבודות 
את  שביקרו  עבודות  אלה  היו  בתחילה  אחרות.  שמרניות  טיפול 
בברכיים  הארתרוסקופית  וההטריה  השטיפה  טיפול  של  היעילות 
סובלים  המטופלים  שבהם  במקרים  ניווניים  שינויים  בהן  שנמצאו 
שימוש  נעשה  שבהן  אלה,  בעבודות  הברך.  של  מאוסטאוארתריטיס 
מטופל  של  שבברכיים  נמצא  פרוספקטיבי,  כפול:סמיות  במודל 
בניתוח  דומות  התוצאות  תסמינית,  מאוסטאוארתריטיס  הסובל 
שמרני  טיפול  או   (Sham surgery) מדומה  ניתוח  ארתרוסקופיה, 
של  להמלצות  הבסיס  היו  ואחרות  אלה  עבודות  פיזיותרפיה.  מבוסס 
 (American Academy of Orthopedic Surgeons) AAOS:איגודים כגון ה
לא לבצע טיפול שטיפה והטריה ארתרוסקופית למטופלים הסובלים 

מאוסטאוארתריטיס בברכיים.
של  שבמקרים  שהראו  עבודות  פורסמו  השנים  במרוצת 
ניווניים  קרעים  הימצאות  הברך,  של  אוסטאוארתריטיס 
התסמינים  מקור  בהכרח  אינה  הברך  סהרוני  של   (Degenerative)
השינויים  לחומרת  ישיר  באופן  מקושרים  הברך  תסמיני  וכי  בברך, 
גם  לבחון  החלו  לכן  בסהרון.  קרע  להימצאות  ולא  במפרק  הניווניים 
קרעים  של  חלקית  כריתה  שכללו  הארתרוסקופיה  הליכי  יעילות  את 
בקרעים  שמרניים  טיפולים  של  ליעילות  בהשוואה  בסהרון  ניווניים 

בהן  שנמצאו  ברכיים  של  בהקשר  גם  נשאלו  אלה  שאלות  אלה. 
שינויים ניווניים במפרק הברך וגם בברכיים שנמצא בהן קרע ניווני של 

הסהרון ללא עדות לשינויים ניווניים מפרקיים (תמונות 3 ו:4).
שמרני  טיפול  של  תוצאות  בין  המשווה  פרוספקטיבי  מחקר 
הסהרון  של  חלקית  (כריתה  ניתוח  לבין  מבוקרת)  גופנית  (פעילות 
ופעילות גופנית מבוקרת לאחר הניתוח), פורסם בשנת 2007 ועודכן 
בהמשך לאחר המשך מעקב בשנת 2012. המחקר בחן היבטים של 
שסבלו  מתנדבים   97 בקרב  גופנית  לפעילות  וחזרה  הברך  תפקוד 
45- (טווח  בממוצע   56 בני  יום:יומית),  בתדירות  (כאב  מתסמינים 
64), שנמצא אצלם ב:MRI ממצא של קרע מניסקוס, ללא היסטוריה 
בצילום  קשים  אוסטאוארתריטיים  שינויים  וללא  לברך  חבלה  של 
אקראית  חולקו  המתנדבים   .(1 עד   0  =  Kellgren-Lawrence)
שתי  ביקורת.  וקבוצת  חלקית)  סהרון  (כריתת  התערבות  לקבוצת 
מילאו  וכן  שבועות   8 במשך  מבוקרת  אימון  תכנית  עברו  הקבוצות 
שאלונים הנוגעים לתפקוד הברך ותפקוד יום:יומי, כאב, תסמיני ברך, 
לאחר  לבצע.  יכולים  שהם  הגופנית  הפעילות  רמת  וכן  חיים  איכות 
במידת  שיפור  על  הקבוצות  בשתי  המטופלים  דיווחו  ההתערבות 
ועל  החיים  באיכות  שיפור  על  הברך,  של  בתפקוד  שיפור  על  הכאב, 
שביעות רצון. כריתה חלקית של סהרון הברך בשיטה ארתרוסקופית 
לשיפור  מובהק  באופן  הובילה  לא  מבוקרת  אימון  תכנית  עם  בשילוב 
האימון  לתכנית  בהשוואה  שנבחנו  מהמדדים  אחד  באף  יותר  גדול 
המבוקרת לבדה. במעקב שנמשך כ:5 שנים נוספות מצאו המחברים 
בלבד,  פיזיותרפיה  פני  על  ארתרוסקופיה  להליך  עדיפות  אין  עדיין  כי 
אולם הם מציינים כי שליש מקבוצת הפיזיותרפיה (קבוצת הביקורת) 
חלקית  כריתה  המעקב  של  הראשונים  החודשים   14 במהלך  עברו 
בתסמיני  שיפור  אצלם  חל  אחריה  ורק  בארתרוסקופיה  הסהרון  של 

הברך.
בהמשך למגמה המערערת על היעילות של ניתוחי ארתרוסקופיה 
ניווניים  קרעים  של  במקרים  חלופיים  לטיפולים  בהשוואה  בברך 
במחלוקת  ביותר  השנויות  העבודות  אחת  ב:2013  פורסמה  בסהרון, 
בנושא זה על ידי Sihvonen et al [1]. העבודה פורסמה במגזין הרפואי 
אקראי  מחקר  במודל  עבודה   .New England Journal of Medicine
כפול:סמיות, מבוקרת ניתוח מדומה (Sham procedure) זו, התבצעה 
של  התוצאות  בה  ונבחנו  בפינלנד,  רפואיים  מרכזים  בכמה  במקביל 
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ניתוח מלא שכלל כריתה חלקית של סהרון הברך בהשוואה לתוצאות 
מטופלים  בקרב   (Lavage) בלבד  ברך  שטיפת  שכלל  ”מדומה"  ניתוח 
עדות  אצלם  נמצאה  ושלא  המדיאלי  בסהרון  ניווני  מקרע  שסבלו 
 146 רנטגן.  בצילום  האוסטאוארתריטיס  במצב  מתקדמים  לשינוים 
חלקית  כריתה  שכלל  מלא  רגיל  לניתוח  רנדומיזציה  עברו  מטופלים 
עד  שידמה  כך  בוצע  המדומה  הניתוח  מדומה.  לניתוח  או  סהרון  של 
המטופל  תחושת  של  בהיבטים  האמתי  הניתוח  את  שאפשר  כמה 
(בקשה של המכשור הרלוונטי על ידי המנתח, מניפולציות של הברך 
הקבוצות  שתי  ההליך).  של  זהה  זמן  משך  רגיל,  בניתוח  המקובלות 
שלאחר  השיקום  לתקופת  זהות  והמלצות  זהים  מנחים  קווים  קיבלו 
הניתוח (אביזרי עזר, תכנית פעילות גופנית ועוד). לאחר 12 חודשים 
לאחר  בברך  כאבים  בסיס  על  הקבוצות  בשתי  התוצאות  נבחנו 
תיארו  החוקרים  חיים.  איכות  מדד  וכן  הברך  תפקוד  גופנית,  פעילות 
ומעל  הברך  ותפקוד  הכאב  במדדי  הקבוצות  בשתי  משמעותי  שיפור 
הבדלים  היו  לא  הקבוצות.  בשתי  הניתוח  מתוצאות  סיפוק  של   80%
על  כי  סיכמו  המחברים  הקבוצות.  שתי  בין  סטטיסטית  מובהקים 
סמך תוצאותיהם אפשר לטעון נגד הבחירה בארתרוסקופיה לכריתה 

חלקית של הסהרון  עבור מטופלים הסובלים מקרע ניווני בסהרון. 
פורסמו  עיקרן  ביקורות.  של  גלים  עוררה   Sihvonen של  זו  עבודה 

באורתופדיה  העוסק  הרפואי  המגזין   .Arthroscopy הרפואי  במגזין 
ארתרוסקופית ייחד גם שני מאמרי מערכת לסוגיה זו, ובהם מאשימים 
העורכים של Arthroscopy את עורכי ה:NEJM, שבו פורסמה העבודה 
של Sihvonen, כי הם מוטים נגד ניתוחי ארתרוסקופיה בברך. כל זאת 
התייחסות  כל  קיבלו  שלא   Sihvonen של  בעבודה  רבים  כשלים  לאור 
ופורשו באופן מטעה, לאור עבודות שפורסו בעבר ב:NEJM בנושאים 
שליליות  תוצאות  התקבלו  ושבכולן  הברך  של  ארתרוסקופיות  של 
לפרסם   NEJM של  סירוב  לאור  וכן  הארתרוסקופיה,  ניתוחי  לגבי 
את  מנומק  באופן  המפרט   Sihvonen של  לעבודתו  תגובה  מכתב 

הכשלים בעבודה. 
הטענות  על  מבוססת   Sihvonen של  עבודתו  על  הביקורת  עיקר 
לקבוע  מנת  על  מספיקה  שאינה  קטנה  מחקר  אוכלוסיית  האלה: 
בסהרון  הקרעים  למאפייני  התייחסות  העדר  הקבוצות;  בין  הבדלים 
קבוצת  שעברה  המדומה  הניתוח  ומורכבות);  צורה,  עומק,  (מיקום, 
הביקורת אינו מדומה באמת וכלל שטיפה של המפרק - ייתכן שיש 
של  (הזזה/הוצאה  בסהרון  קרעים  של  בהקשר  יעילות  כזו  לשטיפה 
חלקיקים במפרק, שינוי ההרכב של הנוזל הסינוביאלי ועוד). מטופלים 
בסהרון  קרע  של  מכניים  מתסמינים  או  חמורים  מקרעים  הסובלים 
שאלה  שייתכן  פי  על  אף  המחקר,  מאוכלוסיית  הוצאו  נעילות)  (כגון 

תמונה מס' 1: קרע סהרון חריף (חץ) בברך 
ללא שינויים ניווניים

תמונה מס' 2: הקרע המופיע בתמונה 
לאחר כריתת ארתרוסקופיה חלקית של 

הסהרון. אפשר לראות שוליים יציבים 
והמשכיים של הסהרון לאחר הכריתה. 

תמונה מס' 3: קרע ניווני של 
הסהרון בברך עם שינויים 

ניווניים קלים

תמונה מס' 4: הסהרון הניווני המופיע 
בתמונה 3 לאחר כריתת ארתרוסקופיה 

של הקרע



המטופלים שניתוח היה יכול לעזור להם באופן הניכר ביותר. למרות 
ניסיון של המחברים לא לכלול באוכלוסיית המחקר מטופלים שנמצאו 
 Kellgren-Lawrence (דרגת  הברך  במפרק  ניווניים  שינויים  אצלם 
קטנה מ:1), בפועל נראו בארתרוסקופיה שינויים ניווניים של הסחוס 
המניסקוטמיה  בקבוצת  מהמטופלים   80% אצל  בברך  המפרקי 
החלקית ואצל 67% מהמטופלים בקבוצת הביקורת. על סמך כל אלה 
של  ליעילות  באשר  המחברים  מסקנת  כי  המקטרגים  טוענים  ועוד 
שמרני  לטיפול  בהשוואה  הסהרון  של  חלקית  ארתרוסקופית  כריתה 
בחירה  רפואית,  בעיה  בכל  לטיפול  בדומה  וכי  מהמציאות,  רחוקה 

נכונה של מטופלים לטיפול זה היא המפתח להצלחת הטיפול. 
של  בעדיפות  ספק  הטילו  האחרונות  מהשנים  רבות  עבודות 
טיפולים  פני  על  הברך  סהרון  של  חלקית  ארתרוסקופית  כריתה 
שמרניים. מנגד, לאחרונה (יולי 2014) פורסמה עבודה במגזין הרפואי 
שונות  תוצאות  לראשונה  הוצגו  ובה   ,Osteoarthritis and Cartilage
השוואה  נערכה   Gauffin של  זו  בעבודה  כה.  עד  שפורסמו  מאלה 
הסהרון  של  חלקית  לכריתה  ארתוסקופיה  ניתוח  של  היעילות  בין 
מטופלים  בקרב  בלבד  בפיזיותרפיה  שמרני  טיפול  לבין  ופיזיותרפיה 
סימני  וללא  הברך  בסהרון  פגיעה  של  מתסמינים  הסובלים  מבוגרים 
שיפור  חל  שנה  של  במעקב  רנטגן.  בצילומי  אוסטאוארתריטיס 
ניתוח  שעברו  המטופלים  בקבוצת  אולם  הקבוצות,  בשתי  משמעותי 
כאב  במדדי  סטטיסטית)  מובהקות  (עם  יותר  טובות  היו  התוצאות 
ותפקוד של הברך. גם בעבודה זו, כמו בעבודות אחרות שהוזכרו קודם 
(כחמישית  הביקורת  בקבוצת  מטופלים  של  מבוטל  לא  מספר  לכן, 
ציינו  עוד  ונותחו.  הניתוח  לקבוצת  המעקב  שנת  במהלך  עברו  מהם) 
המחברים כי ההיענות לטיפול הפיזיותרפיה ולתכנית האימונים הייתה 

חלקית וכי ייתכן שהמינון של התרגולים והאימונים היה נמוך מדי.
המוצגות  הסותרות  מהתוצאות  מוחלטות  מסקנות  להסיק  ניסיון 
לא  כה  עד  שפורסמו  העבודות  שמרבית  ברור  רבים.  קשיים  מעלה 
השמרני,  הטיפול  פני  על  הארתרוסקופיה  לטיפול  עדיפות  הוכיחו 

התוצאות  ובניתוח  הביצוע  באופן  מהבעיות  להתעלם  ניתן  לא  אולם 
המחקר  אוכלוסיית  בעיית  את  במיוחד  לציין  יש  מהעבודות.  בחלק 
הקטנה בחלק מהעבודות, את אחוז המעבר הגבוה של מטופלים בין 
הניתוח),  לקבוצת  הביקורת  מקבוצת  השונות (לרוב  המחקר  זרועות 
העדר  את  וכן  המדומה  הניתוח  בסוגיית  הבעייתית  הפרשנות  את 
לעומת  בלבד  ולמאפייניהם (כאב  בברך  התסמינים  לסוג  ההתייחסות 
שבו  איכותי  מחקר  המשך  נדרש  זה  בהקשר  וכו').  הברך  של  נעילה 

יתמודדו החוקרים באופן מיטבי עם הבעיות שהוזכרו.
יהיה  ממנו,  הסייגים  וגם  מעלה  המוזכר  המידע  בסיס  על  לסיכום, 
מטופל  אצל  בסהרון  ניווני  קרע  של  במקרה  תחילה  לטפל  נכון  זה 
שמרני  באופן  בברך  מתסמינים  הסובל   (Middle aged) בוגר/מבוגר 
כל  מתאימה.  אימון  תכנית  על  המבוססת  פיזיותרפיה  באמצעות 
העבודות שפורסמו עד כה הראו כי בניהול כזה של המקרה יש סיכוי 
גבוה להטבה משמעותית בתסמיני הברך ללא ניתוח. אצל מטופלים 
שהטיפול השמרני לא הועיל להם, והם עדיין סובלים מתסמינים בברך 
לשקול  יש  השמרני,  בטיפול  ניסיון  חודשי  כמה  של  תקופה  לאחר 
והוזכרו  שפורסמו  עבודות  בכמה  כאמור,  ארתרוסקופיה.  ניתוחי 
הביקורת  קבוצת  בין   (30% (עד  מעבר  של  תופעה  הייתה  מעלה, 
(הפיזיותרפיה) לקבוצת ההתערבות במהלך המעקב במחקר, וייתכן 
שעובדה זו מרמזת על כך שיש מקרים של קרעים ניווניים (שעדיין לא 
לציין  חשוב  זה  בהקשר  עבורם.  יעיל  אינו  שמרני  שטיפול  די)  אופיינו 
או  קבועה  מכנית  הפרעה  כוללים  הברך  תסמיני  שבהם  במקרים  כי 
חוזרת לתפקוד הברך, כדוגמת נעילה, תפיסה, תחושת גוף חופשי או 

מעידה, יש לשקול ניתוח ארתרוסקופיה בשלב מוקדם.
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