
סגתעלחדבמיוולדרךשלשוראעלרדותידלדורותיהןות

בראששםורהבאמתמהאז"!יגעואלפתוח,ודוא"הרךודוודק

חלילהאםפליםמטיךואלאמהתקיןמהפסמרמהוהזעיר?פלומתי

מותאמתקסדהראלבישחדשהוליתטיבשורהעלמיליםכמהלא

ובראשונהבראשהקטנהגולגולתשלתרבהטוייהלבמסייעתישית

דלרצביה

פתוחאש



תופעהמהידרוצפלוסהנובעבמוחגבוהלחץ

בהידרוצפלוסלידות000,1-לכאחתהמתרחשת

כמוגדליםוהםהמוחבחללימצטבריםנוזלים

העצמותאתדוחף'בלוןבמיםממולאבלון

גדלוהמרווחמזוזוהרחקהחוצה

לדאגהסיבהשאינהיותרנפוצהתופעה

הראשלמוחמסביבנוזליםשלטבעיתהצטברות

-סאונדאולטרהובבדיקתמדיומהרמדייותרגדל

התופעהבמוחהנוזליםמצבאתלאבחןניתן

שנתיים.לגילעדמעצמהמסתדרת

מדימאוחרמדי,מוקדם

שבהםהחריגיםלמקריםפוניםשאנחנולפניאולם

היכרותנערוךובזמנהבעיתהמתרחשתאינההסגירה

אמיר"רבעזרתומבנהוהמרפסעםיותרקרובה

במרכזילדיםלנוירוכירורגיההיחידהמנהל,'קרשנוביץ

בישראלילדיםלרפואת'שניידר

לשנימחולקתכבוגריםיילודיםכולנושל"הגולגולת

ואזורהגולגולתרצפתהמכונההבסיסיהאזוראזורים

המצחעצמותשתיעצמותמשבעהמורכבהקמרון

והעצםהצדדיםעצמותשתיהקודקודעצמותשתי

עתהשזהתינוק"אצלקרשנוביץ"רמצייר,"האחורית

שנהתחלוףמזוזונפרדותעדייןהעצמותשבענולד

קמרוןלעצםויהפכולזוזויתחברוהעצמותששבעעד

."גדולהאחת

שתיאולםהמקריםשלרובםברובשקורהמהאכןזה

מערבותיותרוהשנייהפחותנפוצהמהןאחתתופעות

הגולגולת.בעצמותעיוותים

שתייםשלמוקדםאיחויקרניוסינסוטוזיסהראשונה

הוא"הקרניוסינסוטוזיסהגולגולתמעצמותיותראו

,"הנולדהרךשלהאישיתלגנטיקההקשורמולדמום

ועלתורשתיאינוהוא"לרוב.'קרשנוביץ"רמסביר

עצמוהתינוקאצלגנטישינוישלתוצאההוארובפי

לידות000,3-מכבאחתהזההמוםאתמוצאיםאנחנו

."הרבהלאשזה

שתוארוהגולגולתעצמותשבע"ביןקורהזהאיך

קרשנוביץ"רמרחיב,"יותרקטנותעצמותישנןלעיל

למעשהיוצרותהןגדלותאלה"כשעצמותההסבראת

אנחנוהאיחוילמקוםהגדולותהעצמותביןהאיחויאת

."סוטורהאותפרקוראים

עלוליםוהםמשתבשיםהענייניםלעיתיםאולם

עםתינוק"אצלצורותבכמהלהשתבש

היחידהמנהליץ',קראמיר"ר

'שניידר':כזבמריםגיהלנוירוכירור

השטיחעללה,בעגהתינוקשלותהערשעות"ב

תנוחות,גווןחשובלהההאכעתאו

טן.הבעלגםשכבתינוקאפשרעיקר

יות,כוללמיטהיםיהיושלאגםמומלץ

."וחההתשיפוריםאועים

ונתמיכוחים,אפרריחיעדשוק

עםיילזערעריםבייםוגרמוצץרכה,

ולאוודבעמובןוכנבונים,אר

בעהסרתעםהראשעלבהתאמה,

-מישאיפעםכלהפועמת,העורפיסתשםמחכה

וכולםעולה,אמאשלהחרדהמפלסאליה,מתקרב

במרפסלותגעו"אלאחראוכזהבווליוםמידמוזהרים

"!מסוכןזה

מוצדקתאכןהשניםרבתההיסטריההאםהאומנם

מותרשאוליאובמרפסמנגיעהלהימנעישהאומנם

הרכההשיערפלומתאתלהברישללטףבולגעת

,"הנצרךמכפייותרהרבהחוששיםרבים"הורים

מדריכהבדימוסחלבטיפתאחותגרבלסרחלמרגיעה

תקווהפתחנפתשלאחראיתאחותלשעברקלינית

שהמרפסספקואיןהראשעלחזקללחוץשאסור"ברור

שעושהכפיהגולגולתפניםעלמגןאינווהרךהפתוח

ונשיקותליטוףמקוםאיןלהיסטריהאבלהעצםזאת

הםרכיםמגעיםושארהשיערשלעדינההברשה

."מומלציםואפילולחלוטיןתקינים

אינואםגםהזההמרפסעללדברמההרבהישועדיין

לדאגה.מוצדקמקור

מרפסאתה,מי

הרךשלקודקודובמרכזרכהעורפיסתאותההמרפס

לאשעדייןהעצמותביןהצומתלמעשההואהנולד

ומקבללעיןיותרבולטאמנםהקדמיהמרפסהתאחו

הסבתותהטריותמהאימהותהלבתשומתמרבאת

ישנםלמעשהאולםהדברויודעותיודעיוכלהדודות

מרפסים:שני

עצמותלשתיהמצחעצמותשתיביןהקדמיהמרפס

תמידיהיההואבלידהיהלוםצורתצורתוהקודקוד

חודשוארבעהלעשריםחודשיםארבעהגילוביןפתוח

ייסגר.

לעצםהקודקודעצמותשתיביןהאחוריהמרפס

משולשצורתצורתו.)העורף)עצםהאוקסיפיטלית

אףאואצבע)גודלקטנטןלהיותיכולהאחוריהמרפס

-חודשייםחודשתוךייסגרהואלרובבלידהסגור

הקשורהחומראתלקרואהקפידוהתינוקותכללא

הואמהםחלקואצללידתםטרםהמרפסיםלסגירת

מדימאוחראומדימוקדםנסגר

מאחתלנבועעלולההמרפסשלמדימוקדמתסגירה

הבאות:מהתופעות

)להלןקרניוסינסוטוזיס

האחוריתהעצםשבומצב)להלןפלגיוצפליה

לסגירהוגורמתהקודקודעצםאתדוחפתנדחפת

המרפס.שלמוקדמת

בעיכובהקשורההלידהסביבבמוחבעיה

לדחוףמכדיקטןהמוחהמוחשלהתפתחותי

ופוגשותפנימהנופלותוהןהחוצההעצמותאת

מהירהסגירההיאהתוצאהזואתזויתרבקלות

המרפס.של

)הקשורותמטבוליותסיבותיותרנדירהסיבה

העצםצמיחתשלבהקשרבגוףחומריםלחילוף

גדולמרפסהפוכהתופעהגםקיימתכאמור

נסגר.שלא

לכך:האפשריותהסיבות



המרפסצדמשני
לביקורת",מגיעותהןכאשרהמרפסבמצבמיוזמתןמתעניינותמעטות”אימהות
אחותלשעברקלינית,מדריכהבדימוס,חלבטיפתאחותגרבלס,רחלמספרת

הרבהשמעתיעבודתישנותלארבעיםקרוב"במשךתקווה.פתחנפתשלאחראית

עלשאלותשמעתילאמעולםכמעטהראש.היקףהגובה,המשקל,עלשאלות

המרפס".

שלבתגובהפגשתיתמידהמרפס,לגבילהוריםלומרמשהוהיהלי"כאשראבל,

לאמאלומרצריכההייתיאםדאגות.הרבהאליואוסףבמרפסמשהווחרדה.לחץ

להתכונןידעתימרפס,מעקבעללהקפידשישמדי,קטןאומדי,גדולשהמרפס
במיוחד".חרדתיתלתגובהמראש

והדופקשוקעהמרפסשבהןמיובש,מעטאוחולה,שהתינוקבתקופותהדברהוא

גםלגעת.שכןכללהביט,מפחדים"ההוריםהעור.לשכבתמבעדומורגשנראה

לאהמרפסובאזורהתינוקשלבראשומתונהשנגיעההבטחהמקבליםהםאם

כלאתאליומושךהזהוהמיוחדהקטןבאזורמשהוהקטן.ליקירםרעכלתעולל

בעולם".האימהיהביטחוןחוסר

עודשכלאומרתהייתהשלי"סבתאסבתאיות,אמירותגםביטחון.חוסררקולא

תורה,דבריטובים,דבריםרקלידולדברלהקפידחשובפתוח,התינוקשלהמרפס

ורכילות",הרעלשוןדברילאוחלילה

הזו"ההנהגהבחיוך.רחלמספרת

להועיל׳רקיכולהודאי

יtl;זז



יותרצעירבגילהתינוקאתלנתחניתןהקסדה,עםבשילוב

ד"רמספקגבוה",תוך־גולגולתיללחץהסיכוןאתולהקטין

הטובות.החדשותאתקרשנוביץ׳

הזובשיטהביניים.שיטתשלישית,שיטהגםוישנה

אותומחזיריםולאהגולגולת,שלגדולדיחלקכורתים

באופןלגדוללגולגולתמאפשריםואילךזהמשלבלמקומו.

למעשה,הנכון.באופןתגדלאכןשהיאתקווהתוךטבעי,

תמידולאהניתוח,לאחרמידידועותאינןהתוצאות

גדלה.אותהלראותרוציםשבהבצורהגדלההגולגולת

ריפויועללהכריזניתןהגולגולתתיקוןלאחרמקום,מכל

התינוק,של

תנוחהשלעניין

מכונההתינוקגולגולתשלהנוספתהעיוותצורת

בהרבהגבוהבאחוזמדוברכברוכאןתנוחתית,פלגיוצפליה

התינוקות.מכללאחוזעשריםעדכעשרה

משהייתהנוצרנרכש,מצבהיאתנוחתיתפלגיוצפליה

להישענותהגורמתבתנוחהזמןלאורךהרךהתינוק

נוצרתהמקריםברובהגולגולת.שלאחתעצםעל

שלהראשוניםחייובחודשיהתנוחתיתהפלגיוצפליה

שהפלגיוצפליהתינוקותרואיםאנחנולעיתיםאולםהתינוק,

הלידה.לפניעודאצלםנוצרה

הגולגולתעצםלרובמהעצמות,אחת"בפלגיוצפליה,

להשגורםבאופןמהאמצע,אואחדמצדנדחפתהאחורית,

בצורת"העיוותקרשנוביץ׳,ד"רמתארלשטוחה",להפוך

קדימההשכנותהעצמותשלדחיפהאחריוגוררהעצם

הגולגולת".שללעיוותוממילאלצד,או

שללחייוהראשוניםבחודשיםמתרחשביותרהגדולהשינוי

הרבהבמידהלעיצובוניתנתגמישהכשהגולגולתהתינוק,

עלבשכיבהשעותיומרביתאתמבלהוכשהתינוקביותר,

התפתחותעלמשפיעהאינההגולגולתשל"השטחהגבו.

הטיפול"ותכליתקרשנוביץ׳,ד"רמרגיעהתינוק",שלהמוח

למנועובכךהגולגולת,שלהאסתטיהמראהאתלשפר

והתערבותמוקדםזיהויהגוף.תדמיתשלעתידיותבעיות

חומרתאתלהקטיןאולמנועיעזרובזמןמתאימה

ההשטחה".

אחידהבתנוחההשכיבהמאחוריכילנחש,קשהלא

טובה.כוונהעומדתהגולגולתעצםלהשטחתהגורמת

תינוקותלהשכיבשלאהקוראותהבריאות,משרדהוראות

למוות)מחששהבטןעלשוכביםהםכאשרלשינה

חלבטיפתאחותגרבלס,רחל

"בחרקלינית:מדריכהבדימוס,

ואיןהראש,עלחזקללחוץשאסור

עלמגןאינוהפתוחשהמרפסספק

זאתשעושהכפיהגולגולתפנים

מקוםאיןלהיסטריהאבלהעצם,

עליתרגורףבאופןמתקבלותחלילה(,בעריסה,

ד"רמסביר"והתוצאה",מסוימים,הוריםאצלהמידה

מאחור.הגולגולתעצםשלהשטחה"היאקרשנוביץ',

אולםחיים,ומצילותחשובותשההנחיותספק"אין

שממליץכפיהשינה,לשעותאותןלייחדישזאת,עם
השטיחעלבעגלה,הערותבשעותהבריאות.משרד

ובעיקרבתנוחות,לגווןחשובההאכלהבשעתאו

שלאגםמומלץהבטן.עלגםלשכבלתינוקלאפשר

מזרניםאוכובעיםכריות,כוללבמיטהחפציםיהיו

התנוחה".לשיפור

בקסדהלשימושמקוםישהפלגיוצפליהבתחוםגם

מפלגיוצפליההסובלים"לתינוקותמסגרת(:ראו)שוב

אישית",מותאמתקסדהמספקיםאנחנותנוחתית,

לגודלוהמותאמת"הקסדה,קרשנוביץ׳.ד"רמספר

ביצועלאחרבמיוחדמיוצרתהתינוק,ראששלולצורתו

באזוריםמידות.ולקיחתהראששלקפדניתסריקה

היאוכךחלולההקסדההגולגולת,שלהמושטחים

החלול.האזורלכיווןלצמוחלגולגולתמאפשרת

שלמעיוותהסובליםלפעוטותמומלצת"הקסדה

רופאיםישנםחמורה.עדבינוניתבדרגההגולגולת

הפלגיוצפליהוכיבטיפול,צורךאיןכילומרהנוהגים

ד"ריודעשנים",מספרבתוךמעצמהתסתדר

בעולםהמתקדמותבמדינות"אולםקרשנוביץ׳.

שליותרהחמורותלדרגותבקסדהטיפולעלממליצים

פלגיוצפליה".



אישיתבהתאמהקסדה

מהרגדלותהאלוהקטנותהעצמותקרניוסינסוטוזיס,

הלידה,לפניעודלאיחוי,גורמותהןמדי.ומוקדםמדי

הקמרון,שלהגדולותמהעצמותיותראושתייםשל

הנולד.הרךאצלהגולגולתשלעיוותהיאוהתוצאה

זמנןקודםשהתאחולעצמותקשורההעיוותצורת

עצמותשתיאלהאםהמאוחר.אתשהקדיםולתפר

המעצבתמטופית,קרניוסינסוטוזיסמתקבלתהמצח

שתיאלהאםמשולשת.לצורההתינוקגולגולתאת

סגיטלית.קרניוסינסוטוזיםתיווצרהקודקודעצמות

והמצחמאחור,מאודוצרהארוכהתהיההגולגולת

ניכר.באופןבולטתצורהיקבל

עצםעםמתחברתהמצחשלאחתעצם"לעיתים,

מתקבלתאלהבמקריםהצד.באותוהקודקוד,שלאחת
בצדהמצחשלהשטחהקורונליתקרניוסינסוטוזיס

קרשנוביץ׳.ד"רמפרוהעין",ארובתשלוקיעוראחד
פגםשהואעיוותיוצרהקרניוסינסוטוזיסמקרה,בכל

אינהשהמשמעותאלאהמשתמע.כלעלאסתטי,

לגרוםעלול"קרניוסינסוטוזיסהחיצוני.לפןמוגבלת

קרשנוביץ׳.ד"רמסבירגבוה",גולגולתיתוךללחץ
כרונייםראשכאביביןלנועעלולות"התוצאות

נוירו-להפרעותעדלהגיעואףבראייה,להפרעות

למנועכדיהמוח.בהתפתחותלנזקוסיכוןקוגניטיביות

אנחנוהאסתטי,הפגםאתולתקןהללוהנזקיםאת

כברמקרניוסינסוטוזיסהסובליםהתינוקותאתמנתחים

הראשונה".החייםבשנת

לניתוחשיטותשלוש

משמעותיתהמשפרלתינוקות,ייחודיטיפולמיושםבישראללראשונה

קסדותבאמצעותהראש,במבנהואסימטריהבגולגולתעיוותים

מוביליםהחדשהטיפולאתמידותיו.פיעלתינוקלכלאישיתהמותאמות

בארה"ב,לילדיםחוליםבבתיבכיריםרופאיםשניםמספרשהיומומחים

החדשנית.הטיפולשיטתאתמשםוהביאו

אםיעילתנוחתיתמפלגיוצפליההסובליםלתינוקותבקסדההטיפול

עשרשניםגילולפניהמוקדם,לכלחודשיםשלושהבגילבומתחילים

בגולגולתהעצמותמתחילותשבהםהגיליםהמאוחרלכלחודשים

ולהתאחות.להתקשות

"מכריחה"ובכךמסוימיםבכיווניםלגדולמהגולגולתמונעתהקסדה

בקסדההשימושהשטוח.באזורהגולגולתאתהחוצהלדחוקהמוחאת

בממוצע,חודשיםכארבעהשלולתקופהביממהשעות23למשךהוא

פנימיושיוףלהתאמותלשבועיים,אחתלמרפאההפעוטיגיעשבמהלכם

מעקברקאלאכירורגיתהתערבותכלדורשאינוהטיפולהקסדה.של

הטיפולכילצייןחשובהגולגולת.שלהחיצוניבמראההשינוייםאחר

(fda-^האמריקאיוהתרופותהמזוןמנהלידיעלמאושראלובקסדות
הבריאות.ומשרד

איחוימקרניוסינסוטוזיסהסובליםתינוקותעבורגםיעילבקסדהטיפול

לאחרבגולגולת,השונותהעצמותביןהמחבריםהתפריםשלמוקדם

ומאפשרחודשים,לשישהחודשייםגילביןהמתבצעזעיר-פולשניניתוח

הקסדהאתהתינוקיחבושהניתוח,בסיוםהגולגולת.שלסימטריתצמיחה

בממוצע.חודשיםכשישהלמשךקבוע,באופןהייחודית

מוגדרתנוחתיתמפלגיוצפליההסובליםתינוקותעבורבקסדההטיפול

שסופגיםרפואייםמרכזיםישהבריאות.בסלכלולואינוקוסמטיכטיפול

מהניתוח.כחלקהקסדהעלותאת

דבראינוהראשוניםחייובחודשילתינוקראשניתוח

שיטותשלושמציגקרשנוביץ׳ד"רבכך.מהשל

מבצעיםאנחנוהראשונה"בשיטההניתוח:לביצוע

הואהגולגולת",שלמחדש,בנייהרי-קונסטרוקציה,

ולמעשההגולגולת,עצמותאתמנסרים"אנחנומתאר.

אנחנושהוסרו,לאחרלראש.מחוץאותןמוציאים

כפיהראש.חללתוךאלומחזיריםאותןמסדרים

סיכוייאמנםמאוד.גדולניתוחזהולהבין,שאפשר

ונדיריםנמוכיםוהסיכוניםגבוהים,שלוההצלחה

מפחידים".עדייןאולם

הזעיר-פולשנית.הגישההיאהשנייההניתוחשיטת

התפראזוראתרקכורתיםאנחנוזעיר-פולשני"בניתוח

ברצועהמדוברהעצמות.התאחושסביבוהסוטורה

במידהוקטןקצרניתוחזהוסנטימטר.כשנישלברוחב

הזעיר-הניתוחהראשונה.מהאפשרותמשמעותית

רוחביתמצלקתבהרבהקטנהצלקתמותירפולשני

בעלרה-קונסטרוקציה,שלבניתוחלאוזן׳׳מאוזן

בלבד".קצראשפוזנדרשובסופופחותים,סיכונים

מציידיםאנחנוהניתוח"לאחרהמשך:טיפולגםויש

מסגרת(.)ראומותאמתבקסדההצעירהמנותחאת
שלוגדילההראששלשחזורהמאפשרתהקסדה,לולא

הניתוחאתלבצעהיהניתןלאהנכונה,בצורההעצמות

הזעיר-פולשני.

היהנהוגהקודמתהמאהשלהשישים"בשנות

שלהמהירההסגירהאולםה׳קטן׳,הניתוחאתלבצע

השימושלהפסקתגרמהבקרה,יכולתללאהגולגולת,

הזעיר-פולשניתהניתוחלשיטתהודותכיום,בשיטה.
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