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הקדמה

הברך.  של  בארתרוסקופיות  שכיח  ממצא  הם  המפרקי  בסחוס  פגיעות 
המפרק  של  ניוונית  למחלה  הזמן  חלוף  עם  לתרום  יכולות  אלה  פגיעות 
מטרת  הסחוסי.  הפגם  של  ריפוי  יכולת  חוסר  בשל  )אוסתאוארטריטיס(, 
ארוך  לטווח  בסימפטומים  הקלה  הינה  סחוס  בפגיעות  לטיפול  הניתוחים 
המאפיינים  בעתיד.  נרחב  ניתוח  של  דחייה  או  נוסף,  מניתוח  והימנעות 
בטכניקות  לשחזור  אמנם  קשים  ההיאלני  הסחוס  של  הביומכניים 
הקיימות כיום, ונראה כי טכניקות אלה מעודדות יצירה של סחוס פיברוטי 
)fibrocartilage( וסחוס דמוי-היאלני בלבד. עם זאת, טכניקות המקובלות 

כיום מראות שיפור תפקודי במעקב קליני קצר טווח. 

כל פתרון ניתוחי חייב לכלול שלב מקדים של הבנת הפתולוגיה שהובילה 
לבעיה. חשוב להבדיל לדוגמא בין טראומה אקוטית לנגע כרוני אשר הוא 
על המפרק. במפרק הפמורו-טיביאלי  לא תקינים הפועלים  לכוחות  משני 
מצב  וכן  הגפה  של  הקורונלי  הציר  הרצועות,  מצב  את  להעריך  חשוב 
אוסטאוטומיה  רצועות,  בשחזור  צורך  יש  האם  לשקול  כדי  המניסקוסים 
במפרק  לסחוס.  המיועד  לטיפול  בנוסף  במניסקוס  טיפול  או  ציר  לתיקון 
של  ספיקה  אי  כדוגמת  נלוות  פתולוגיות  לבדוק  חשוב  הפטלו-פמורלי 
או  וורוס  הרוחבי.  במישור  הגפה  וציר  הפנימית  הפטלופמורלית  הרצועה 
וולגוס חריגים בברך הוכחו כקשורים לעומסי יתר על הסחוס במדור הפנימי 
או החיצוני )בהתאמה( ופגיעה בו. בנוסף, נמצא כי הפחתת עומס היתר לו 
חשוף המדור המעורב, מפחיתה הסיכון לאיבוד סחוס. בהמשך לממצאים 
אלה הוכח כי קיימת השפעה חיובית לביצוע אוסטאוטמיה מתקנת לברך 
עם ציר לא-תקין, בנוסף לטיפול בסחוס. כמו-כן תפקיד המניסקוס בהגנה 
על סחוס הברך ידוע. במקרים בהם תפקוד המניסקוס מופרע משמעותית, 
הוכח כי שתל מניסקוס )אלוגרפט( מסייע לשפר את פיזור הלחצים הגבוהים 

במדור המעורב.

Microfracture )MFX( - 1. גירוי לשד עצם

שיטת ה-MFX כטיפול לנגעים סחוסיים מוכרת מעל מאה שנים. יתרונותיה: 
שלב ניתוחי אחד, מבוצעת לרוב באופן ארתרוסקופי, זולה, פשוטה לביצוע. 
ליצירת  להביא  עלולה  עמיד,  פחות  פיברוטי  סחוס  יצירת  חסרונותיה: 
ניכר,  חוסר עצם  לנגע סחוסי עם  אינה מענה  הנגע,  אוסטאופיטים בתוך 

עלולה לפגוע בתוצאות של ניתוח עתידי לטיפול בסחוס.

אינדיקציות: 
נגעים סחוסיים קטנים מ-3 סמ"ר.• 
ופעיל עם סימפטומטים •  האינדיקציה האופטימלית היא מטופל צעיר 

במשך פחות משנה. 

פתרונות ניתוחיים לנגעים סחוסיים 
בברך – אתגרי ההווה וכיוונים לעתיד 

פתרונות כירורגים לפגיעות סחוס הברך
ד"ר ניב מרום 

המחלקה לכירורגיה אורתופדית, מרכז רפואי "מאיר", כפר-סבא, מסונף לפקולטה לרפואה על שם סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב  

רצון  שביעות  מבחינת  המקרים  ברוב  חיוביות  הינן   MFX טיפול  תוצאות 
ותפקוד, אך מושפעות ממאפיינים של המטופל ושל הנגע. עבודות הראו 
וכן  סמ"ר  מ-4  גדולים  בנגעים   ,40 גיל  מעל  במטופלים  גרועות  תוצאות 
במטופלים עם BMI גדול מ-30. קיים מידע מוגבל באשר ל-MFX במפרק 
הפטלופמורלי. עבודות שכן בוצעו הראו תוצאות לא עקביות וכן אחוז כשלון 
גבוה. עבודות שבדקו תוצאות לאחר מעל שנתיים הראו ממצאים סותרים, 
מה שמעמיד בספק את היכולת של טיפול זה לשמור על ההשפעה החיובית 

לאורך זמן. 

טכניקה ניתוחית:

הנגע  של  "הטרייה"  מתבצעת  ארתרוסקופית.  בגישה  יבוצע  זה  טיפול 
)נמצאת  קלציפיקציה  שעברה  הסחוס  שכבת  והוצאת  יציבים  שוליים  עד 
יוצרים תעלות זעירות בעצם  שטחית לעצם הסובכונדרלית(. השלב הבא 
ממוח-העצם  היוצאים  הביולוגיים  והגורמים  הדם  הסובכונדראלית. 
רקמה  ויצירת  מזנכימליים  גזע  תאי  לגירוי  הכרחיים  אלה  תעלות  דרך 
בשיטה  מתורם  סחוס  שתל  תוספת  כמו-כן  לבצע  ניתן  חלופית.  סחוסית 
ארתרוסקופית או פתוחה. בשיטה הארתרוסקופית יש להפסיק את שטף 
המים לתוך הברך בשלב הזה. יש להוסיף את חלקיקי הסחוס לבסיס הנגע 

וניתן לאבטח אותם עם דבק פיברין.

תמונה מס' 1 – משמאל לימין: נגע סחוסי בעובי מלא בקוטר 2 
ס"מ בקונדיל פמורלי, דימום לאחר ביצוע תעלות זעירות בעצם 

הסובכונדרלית, ואוגמנטציה של שתל סחוס בתוך הנגע.

2.שתל עצם/סחוס עצמי או מתורם 

  Osteochondral Autograft Transfer )OAT( / )OCA(
 Osteochondral Allograft

OAT/OCA הינן מבוססות על החלפת הסחוס הפגוע או העצם והסחוס 
הפגועים בשתל המורכב מעצם סובכונדרלית וסחוס היאליני בוגר כיחידה 
אחת. באופן זה מתבצע תיקון מיידי של המשטח המפרקי )בניגוד לטיפול 

מבוסס תאים שיתואר בהמשך(. השתל יכול להיות עצמי או מתורם.
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 OTA תמונה מס' 2 – משמאל לימין: ארתרוטומיה פתוחה מדגימה
בקונדיל פמורלי לטרלי עם 3 גלילים, MRI ב-6 חודשים מדגים אינטגרציה 

מלאה של השתל, וארתרוטומיה פתוחה מדגימה OCA בקונדיל פמורלי.

אינדיקציות

במטופלים  פיקה  טרוכלאה,  פמורלי,  בקונדיל  גדולים  סחוס/עצם  נגעי 
צעירים ומבוגרים פעילים גופנית. 

טכניקה ניתוחית

או  מיני-פתוחה,  פורמלית,  ארתרותומיה  תהיה  ניתוחית  גישה   –  OAT
בסיוע ארתרוסקופיה. אזור הנגע הסחוסי להשתלה עובר הטרייה של כל 
הרקמה הלא תקינה ונמדד. בשלב הבא מבצעים קצירה והשתלה של גלילי 
רקמת סחוס/עצם בריאים מאזור בברך אשר הקצירה ממנו אינה גורמת 
הקיימות.  המסחריות  בערכות  שימוש  תוך  בתפקוד,  משמעותית  פגיעה 
לשים  יש  הקצירה  בתהליך  הנגע.  אזור  את  למלא  מיועדים  אלה  גלילים 
לב למספר הגלילים הנדרשים ולסידורם כך שימלאו את שטח הנגע כולו. 
הגלילים מונחים בנגע בעדינות עם לחיצת אגודל פנימה כדי ליצור יציבות 

Press fit  בלבד. 

OCA – לאחר שנמצא תורם מתאים, רקמת התורם עוברת תהליך של 
בדיקות מיקרוביאליות שאורך כשבועיים. ההשתלה צריכה להתבצע לאחר 
תהליך זה, אך לפני מות הכונדרוציטים. הוכח כי כונדרוציטים נותרים חיים 
למשך עד כ- 42 ימים לאחר הקצירה, אך מומלץ לבצע את ההשתלה בין 

14 ל-28 ימים לאחר הקצירה כדי להבטיח תפקוד במפרק בו יושתלו. 

 medial/lateral parapatellar arthrotomy הגישה הניתוחית היא לרוב
כתלות במיקום הנגע. לאחר זיהוי הנגע מבצעים הערכה של גודל וצורה 
גאומטרית של הנגע באמצעות תבניות. הכנת אזור הנגע להשתלה יכלול 
reaming של העצם הסובכונדרלית לעומק של 3-5 מ"מ. בנוסף, ציסטות 
סובכונדרליות )אם קיימות( ממולאות עם שתל עצם כך שיהיה קיים בסיס 
יציב להשתלה. את השתל יש לקצור מהאזור האנטומי הזהה של התורם. 
לאחר הקצירה יש להניח את השתל על הנגע ולהכניסו למקומו עם לחיצה 
עם  או   press fit-כ השתל  את  לקבע  ניתן  המפרקי.  המשטח  על  עדינה 

ברגים מתכתיים/נספגים. 

זה.  לטיפול  המתאימים  במטופלים  מבטיחות  נראות   OAT של  התוצאות 
קיימת שרידות  היסטולוגיות מראות שבסחוס ההיאליני שהועבר  בדיקות 
הסחוסית  המשתית  של  אינטגרציה  ונראית  כונדרוציטים  של  גבוהה 
בוצעה  ממנו  באזור  זאת,  לעומת  סביבו.  לרקמה  השתל  של  בהיקפו 
יפתחו   מהמטופלים  ל-3%  וקרוב  פיברוטי  סחוס  של  מילוי  נוצר  הקצירה 
סימפטומים הקשורים לבלט או גדילת יתר של הסחוס הפיבורטי באזור. 
מספר עבודות מהעשור האחרון הראו תוצאות טובות עד מצוינות במעל 
ל-88%  מהמטופלים בשיטה זו במעקב של עד 14 שנים. החיסרון העיקרי 
הוא בעובדה כי נגרמת תחלואה מסוימת באזור הברך ממנו נלקחו גלילי 
בגלילי  בשימוש  למילוי  ניתן  בלבד  מצומצם  שטח  כי  והעובדה  השתלים, 
שתלים אוטולוגים. יתרון השיטה נעוץ במחירה הזול ובזמינות המידית של 

השתל )מהמנותח עצמו(.

ובמטופלים מתאימים  גדולים  כן בנגעים  OCA מראה תוצאות טובות גם 
הראו  הדמייתיים  מחקרים  הצלחה.  של  יותר  נמוכים  מעט  אחוזים  עם 
אינטגרציה של השתל ב-78% מהמטופלים. Emmerson  ועמיתיו )2007( 
הראו ש-72% מהמטופלים ב-OCA עם נגע ממוצע בשטח של 7.5 סמ"ר 
הגיעו לתוצאות טובות עד מצוינות עם סה"כ 15% ניתוחים חוזרים במעקב 
ארוך טווח )ממוצע 7.8 שנים(. חסרון השיטה נעוץ במחיר היקר של רכישת 
שתל אלוגרפט ובזמינות של שתל כזה. יתרונה הגדול הוא ביכולת לכסות 

שטח נרחב בשתל סחוס-עצם.

כיום קיימים בשוק מוצרים חדשים לשתלי OCA שעברו שימור בהקפאה 
 70% עם  עד שנתיים ממועד הקצירה  ומאפשרים שימוש בשתל   )cryo(
שרידות של כונדרוציטים. שיפור משמעותי זה יכול להקל על ארגון ותכנון 

הפרוצדורה הניתוחית. בנוסף, נבדקות כיום טכניקות לשיפור אינקורפורציה 
של השתל באמצעות אוגמנטציה עם אספירציה של לשד עצם או פלסמה 

עשירה בטסיות.

3. שלד סינטטי חסר תאים 

Synthetic cell-free scaffold
אזור  לשחזור  המיועדת  שכבה  עם  ביפאזיים  כשתלים  מיוצרים  השלדים 
הסחוס ושכבה נוספת לשחזור העצם הסובכונדרלית. חומרים שונים עדיין 
נחקרים וקיימים מוצרים רבים בשוק. השלד יעבור לרוב ספיגה הדרגתית 
של  תהליך  מאפשרת  ההדרגתית  הספיגה  שנים.  מספר  עד  שתימשך 

remodeling של רקמה רכה ועצם. 

ניתוח  תחלואותיו,  על  עצמי  בשתל  צורך  אין  זו:  בטכניקה  היתרונות 
תגובה  סכנת  ללא  יחסי,  באופן  זול  זמין,  מדף  מוצר  עם  אחד  בשלב 
לאזור  לנדוד  גזע  לתאי  מאפשרים  השלד  עשוי  מהם  החומרים  חיסונית. 
תאים  של  התמיינות  ולקדם  הסחוסית  המשתית  ייצור  את  לשפר  הנגע, 
לכונדרוציטים מפיקי סחוס היאלני. החסרון הקליני המשמעותי של טכניקה 
להביא  שיכולה  השלד,  של  המאוחרת  הביולוגית  האינקורפורציה  הוא  זו 
לסימפטומטים ממושכים במפרק עד הטבה. תוארו אף מספר מקרים של 

צורך בהוצאת השלד בשל המשך סימפטומים עד חצי שנה. 

התוצאות הקליניות בספרות מעודדות ברובן, אם כי קיימות מעט עבודות 
בבני אדם. בעבודות אלה נראה שיפור במדדים של תפקוד הברך ושל כאב 
במעקב של עד 5 שנים. אחת העבודות הדגימה מילוי של הפגם הסחוסי 

ב-78% מהמקרים בבדיקת MRI לאחר 5 שנים.  

Cell-based treatment – 4. טיפול מבוסס תאים

בבסיס שיטות אלה עומד הנסיון לעודד יצירת סחוס היאלני על ידי תאים 
המייצרים סחוס וכן להשפיע על אופן התמיינות התאים באזור הנגע ליצירת 

סחוס דמוי-היאלני במקום סחוס פיברוטי.

אינדיקציות: צעירים, בריאים, עם נגע בודד, סימפטומטי, בעובי מלא.
 6-8 יותר מ-  קונטראינדיקציות: נזק סחוסי המלווה בנזק לעצם המערב 

מ"מ של עצם.

אם בעבר autologous chondrocyte implantation )ACI( היה הטיפול 
היחיד בקטגוריה זו של טיפולים, הרי שכיום קיימים טיפולים רבים נוספים. 
בשני  או  אחד  בשלב  לטיפולים  לחלק  ניתן  זו  בקבוצה  הטיפולים  סך  את 
או  מתורם  עצמיים,  בכונדרוציטים  שימוש  שעושים  לטיפולים  וכן  שלבים, 

שימוש בתאי גזע.
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טיפולים בשני שלבים

ACI היא טכניקה שעברה שינויים עם השנים. בתחילה תוארה כהשתלת 
כונדרוציטים עצמיים בכיסוי של פריאוסט )P-ACI( באזור הנגע הסחוסי. 
בהמשך, בשל סיבוכים בעד 36% מהמקרים שכללו היפרטרופיה מקומית 
באזור השתלת התאים,  פיתחו את הדור הבא שכלל כיסוי קולגן במקום 
ולא  הסיבוכים  בשכיחות  לירידה  הביא  זה  שיפור   .)C-ACI( פריאוסט 
שימוש  על  מבוסס  זו  בטכניקה  השלישי  הדור  הטיפול.  של  ביעילות  פגע 
התאים  פיזור  על  משפיעות  וכן  כשלד  שמשמשות  רקמות  בהנדסת 
זו, כונדרוציטים  באזור הנגע –)M-ACI( Matrix induced ACI. בשיטה 
וזו תושתל  נזרעים על ממברנת קולגן במעבדה לפני הניתוח  מתורבתים 
באזור הנגע הסחוסי . זאת בניגוד לדורות הקודמים של ACI בהם תרחיף 
הניתוח  בזמן  לממברנה  מבעד  הנגע  לאזור  הוזרק  הכונדרוציטים  של 
עבודות  מספר  אחרות.  והשפעות  גרביטציה  להשפעות  נתון  היה  ופיזורו 
 5 שפורסמו במהלך השנים הראו תוצאות טובות ל-ACI במעקב של עד 
שנים עם שיפור משמעותי במדדים פונקציונליים ומדדי כאב במעל ל-75%  

מהמקרים. 

טכניקה ניתוחית:

בו  ארתרוסקופי  שלב  הינו  הראשון  השלב  דו-שלבי.  טיפול  הוא   ACI
מתבצעת סקירה של הברך, הערכה של התאמת הממצאים בברך לטיפול 
זה וכן הערכת הנגע הסחוסי ומידותיו. בהמשך תילקח ביופסיה של סחוס 
זו מתבצע  או ה-intercondylar notch. מרקמה  מהטרוכלאה הלטרלית 
תרבות תאי הסחוס. לאחר 6 שבועות מתבצע השלב השני, בו מושתלים 
התאים באזור הנגע. לרוב שלב זה יבוצע כארתרוטומיה פתוחה, תת פריקה 
של הפיקה והטרייה מדוקדקת של הנגע הסחוסי עד שכבת הסחוס שעברה 
או   1 מסוג  סינטטי  קולגן  כיום מקובל להשתמש בממברנת  קלציפיקציה. 
3 ככיסוי )C-ACI( לתאים. מבצעים חיתוך מדויק של הממברנה בהתאם 
למידות הנגע ותופרים אותה בהיקפה לסחוס בריא סמוך עם תפרי ויקריל 
6-0. דרך פתח קטן שהושאר בהיקף מזריקים את התאים במרווח בין בסיס 

הנגע לממברנה. לבסוף, מבצעים איטום של האזור עם דבק פיברין.

בשיטת M-ACI מייצרים במעבדה רקמת סחוס מחודשת אותה משתילים 
צורך  וללא  הממברנה  של  בתפירה  צורך  ללא  אחת  כמקשה  ומדביקים 
בהזרקת תאים. רקמת סחוס זו מבוססת על שלד קולגני, תאי סחוס עצמי 

מתורבתים וגורמי גדילה ביולוגים.

תמונה מס' 3 - הזרקה של תאי סחוס אוטולוגים ACI תחת ממברנת 
קולגן שנתפרה מעל פגם סחוסי בפיקה. 

תמונה מס' 4 -חלקיקי שתל סחוס מתורם צעיר )PJAC( בפגם סחוס 
בפיקה עם ממברנת קולגן לכיסוי.

טיפולים בשלב אחד

סחוס  שתל  בחלקיקי  השימוש  הוא  האחרונים  בשנים  שמתפתח  טיפול 
 .)PJAC – particulated juvenile allograft cartilage( צעיר  מתורם 
שנים.  מ-13  פחות  בני  מתורמים  מגיע  כיום  בשימוש  השכיח  השתל 
התהליך דומה מאוד ל-ACI. הכנת הנגע הסחוסי זהה ולאחר מכן מניחים 
את  חלקיקי סחוס התורם שמודבקים בדבק פיברין. בנגעים בהם הדבק 
אינו מספיק לאבטחת החלקיקים, ניתן להשתמש בממברנת קולגן. יתרון 
שיטה זו הוא הביצוע של הפרוצדורה בשלב אחד. החסרון הוא שעדין לא 
פורסמו מספיק עבודות על תוצאות של טכניקה זו, אם כי עבודות בודדות 
הראו תוצאות קליניות טובות ומילוי של הפגם הסחוסי ב-MRI במעקב של 

3 שנים בממוצע. 

כיוונים לעתיד

טיפול בתאי גזע נחשב בעל פוטנציאל משמעותי לניתוחי סחוס. תאי גזע 
יכולם להפיק  ממקור של לשד עצם, רקמת שומן ורקמת סינוביה מציגים 
ניסוי  בתהליכי  נמצאים  כיום  שכבר  העתידיים  הטיפולים  היאלני.   סחוס 
גזע,  ובין הטיפול בתאי  זו  משלבים בין טכניקות שונות שנסקרו בסקירה 
לדוגמא: שילוב של שימוש בשלד סינטטי עם תאי גזע ממקור לשד עצם 

.)iliac crest-אספירציה מה(

סיכום 

ולהציג  לצמוח  ממשיך  סחוסיים  לנגעים  הניתוחיים  הטיפולים  תחום 
חידושים. במהלך השנים הוכחה חשיבותם של הטיפולים הנלווים הנותנים 
מענה לסיבות בגללן נוצר הנגע הסחוסי, אלה כוללים: תיקון ציר גפה, טיפול 
בנוסף,  אופטימלית.  מפרק  יציבות  לקבלת  רצועות  ושחזור  במניסקוסים 
משתכללות הטכניקות לטיפול בנגע הסחוסי עצמו. עדיין יש צורך במחקר 
השוואתיים  במחקרים  וכן  החדשניים  הטיפולים  תוצאות  להערכת  איכותי 
ארוכי טווח בין השיטות השונות. מחקר עתידי יהיה צריך לשים דגש על 
הבנת התהליכים הדלקתיים והשחיקתיים במפרק הפגוע. הבנה זו תסייע 
לבניית כלים ביולוגיים והדמייתים להערכה מושכלת של שרידות והצלחה 
של טיפולי הסחוס השונים. הטיפולים הקיימים כיום מאפשרים בנייה של 
פתרון ניתוחי מותאם אישית המבוסס על מאפייני המטופל, מאפייני הנגע, 
מטרות המטופל, נגישות המנתח למוצרים השונים ולטכניקות השונות וכן 
העדפת המנתח. עדיין קיים הצורך לשפר את הטכניקות הקיימות ולהציג 
טכניקה אידיאלית בשלב ניתוחי אחד, זעיר פולשנית, עמידה לאורך זמן עם 

יחס עלות-תועלת מיטבי.

Reference: Krych AJ, Gobbi A, Lattermann C, et al. Articular cartilage solutions for the knee: present challenges and future 
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