
2

הרפואה  •  כרך 152  •  חוב' 10  •  אוקטובר 2013 סקירות

הקדמה
בעמוד  פציעה–פגיעה  היא   (Whiplash injury) שוט  צליפת  חבלת 
 (Flexion-extension) השידרה הצווארי עקב אירוע של האצה–האטה
פתאומית של הראש והצוואר. היא נגרמת לרוב מפגיעה אחורית או 
מהצד, לרוב כתוצאה מתאונות דרכים. המונח חבלת צליפת שוט הוצג 

לראשונה על ידי הרופא האורתופד האמריקאי Crowe בשנת 1928.

מנגנון החבלה
הראש,  של  צפויה  ובלתי  פתאומית  מתנועה  מורכב  החבלה  מנגנון 
פתאומיות  קדמי-אחורי.  בכוון  הגב  של  האחורי  והחלק  הצוואר 
השידרה  עמוד  של  הטבעית  הייצוב  תגובת  את  מונעת  התנועה 
הצווארי באמצעות שרירי הצוואר, וכתוצאה מכך נמתחים השרירים 

והרצועות המייצבות את הצוואר ]1[.
 Facet joint injury mechanism וחב' ]2[ פיתחו את תיאוריית Ono
המבוססת על סדרת בדיקות החלקה תוך גיוס מתנדבים. בבדיקות אלו, 
התנועות של חוליות הצוואר נרשמו באמצעות רדיוגרפיה צילומית. 
במחקר זה נמצא כי הפציעה בין חוליות הצוואר נגרמת עקב מתיחה 
וסיבוב החלקים התחתונים של חוליות הצוואר לפני החלקים העליונים 
של חוליות הצוואר, זאת עקב היישור הראשוני (הנפה למעלה) של 
הגוף. McConnell וחב' ]3[ הניחו, כי פציעת צליפת שוט נגרמת עקב 
כוחות המועברים בצורה צירית דרך עמוד השידרה הצווארי, עקב 

הנפת הגוף מעל משענת הגב בזמן פגיעה אחורית ברכב.

מאפייני תסמונת צליפת שוט
בוועידת קוויבק להגדרת תסמונת צליפת שוט ]4[, סווגה התסמונת 

לחמש דרגות:
• 0 - ללא כל פגיעה.	
• 1 - תלונות הקשורות לצוואר כגון כאב, רגישות וקישיון.	
• 2 - הגבלה בטווח תנועת הצוואר וחולשה שרירית.	
• בתוספת 	 שרירית  חולשה  הצוואר,  תנועת  בטווח  הגבלה   -  3

הפרעה נירולוגית.
• 4 - שברים או פריקות של חוליות הצוואר.	

סימני תסמונת צליפת שוט
מתיחת הרקמות הרכות בצוואר עלולה לגרום לקרעים פנימיים של 
השרירים, לשטפי דם פנימיים קטנים בתוך השרירים ולבצקת מקומית 
הנפגע  הצוואר.  בתנועות  ולהגבלה  לכאב  הגורם  תופעות  מכלול   -
ובכתפיים, כאב שלרוב  בצוואר, בראש  סובל מכאבים  בצליפת שוט 
מתפתח מספר שעות לאחר החבלה ועלול להימשך מספר שבועות, 

ובמקרים מסוימים אף להפוך לכאב כרוני מתמשך.

מפרק הלסת - אנטומיה
התחתונה  הלסת  של   (Condyle) העלי  ראש  בין  מחבר  הלסת  מפרק 
 Articular fossa of temporal) לשקע המיפרק של עצם הרקה שבגולגולת
עצם  בין  רצועות.  באמצעות  ומיוצב  בקופסית  עטוף  המיפרק   .(bone
העלי (Condyle) וה–Articular fossa מפריד Disk מרקמת סחוס לייפתית 
 Synovial) מיפרק  נוזל  מכיל  המיפרק  וחלל  אוכף,  בצורת   (Fibrotic)

.Condyle–המאפשר תנועות חלקות של ה ,(fluid

שרירי הלעיסה
פתיחה,   - התחתונה  הלסת  של  להפעלה  גורמים  הלעיסה  שרירי 
סגירה ותנועות לצדדים. השרירים סוגרי הלסת הם מסטר, טמפורליס 
פטריגואיד  לטרל  הם  הלסת  פותחי  והשרירים  פטריגואיד,  ומדיאל 

והשרירים ההיאוידיים.

תנועות הלסת
תנועת  ראשון,  בשלב  תנועות:  שתי  מתבצעות  הפה  פתיחת  בזמן 
סיבוב של ראש מיפרק הלסת ובהמשך, תנועת גלישה קדמית של ראש 

מיפרק הלסת ביחד עם הסחוס כלפי עצם הרקה שבגולגולת.

תסמונת כאב והפרעה בתפקוד של פרקי הלסת
הפרעה בתפקוד של פרקי הלסת ושרירי הלעיסה מתבטאת באחד או 

במשלב הסימנים הבאים:

קשר בין חבלת "צליפת שוט" להפרעה בתפקוד 
טמפורומנדיבולרי

המטרה בסקירתנו היא להציג את הקשר בין חבלת "צליפת שוט" לבין תסמונת כאב 
 .)TMD( והפרת בתפקוד טמפורומנדיבולרי

ניסיון קליני ומחקרים מראים על קיום קשר בין חבלת "צליפת שוט" לתסמונת ומתארים 
את מנגנון החבלה. מדווח בסקירתנו על סימני התסמונת, הבדיקות הקליניות ובדיקות 

הדימות המקובלות לאבחון.
הטיפול המקובל בתסמונת כולל פיזיותרפיה, תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים 

וסד סגרי לשיניים.

צליפת שוט; תפקוד הלסת; פיזיותרפיה לפרקי הלסת; סד סגרי לשיניים; תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים.
.Whiplash Injury; Temporomandubular joint dysfunction; Physiotherapy ; Occlusal appliance; NSAIDs
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החלק . 1 לכוון  ומקרין  צידי  חד  לרוב  לאוזן,  הקדמי  באזור  כאב 
הקדמי של הפנים, לרקה או לעורף.

רגישות של שרירי הלעיסה ושרירי הצוואר בזמן לעיסה.. 2
הפה . 3 בפתיחת  הגבלה  כמו  התחתונה  הלסת  בתנועות  הפרעות 

וסטיית הפה בזמן פתיחתו או סגירתו.
רעשים במפרק הלסת בזמן תנועתו.. 4
בצד . 5 מלא  בסגר  האחוריות  השיניים  את  לסגור  חוסר אפשרות 

הכואב.
בנוסף, עלולים להתרחש כאבי ראש, סחרחורת, הפרעות בשמיעה 
וכאבים בצוואר ובעורף. הסיבות להתפתחות תסמונת כאב והפרעת 
ונובעות מהפרת שווי המשקל של  הן מרובות,  תפקודי הלסת 
מערכת הלעיסה ופגיעות רקמתיות למיפרק הלסת, בדומה לפגיעות 
במיפרקים אחרים בגוף. בין הסיבות להופעת התסמונת: מחלות 
שגרוניות (Rheumatic diseases), זיהומים, חבלות ושברים בעצם העלי 

(קונדיליים), שאתות והפרעות בהתפתחות ]7-5[. 

 מנגנון של כאב והפרת תפקוד הלסת 
עם חבלת צליפת שוט

קיימים שני מנגנונים שמסבירים התפתחות הפרעה בתפקוד הלסת 
יחד עם חבלת צליפת שוט:

חבלה ישירה למיפרק הלסת
Weinberg ו–Lapointe ]8[ פירסמו את התיאוריה לחבלה ישירה למיפרקי 
הלסת יחד עם פגיעת צליפת שוט: כתוצאה מהאצה–האטה של הצוואר 
עם תנועה סימולטנית של הלסת התחתונה, נגרמת תנועה חזקה של 
החבלה  שבעת  היות  אחורה.  ומייד  קדימה  התחתונה  והלסת  הראש 
הלסת התחתונה נעה לאט יותר בהשוואה לגולגולת, נמתחות הרצועות 
וכתוצאה  הלסת,  מיפרקי  בתוך  הסחוס  של  האחורי  לצדו  המחוברות 

מכך הסחוס מועתק ממקומו.
בזמן פתיחת פה תקינה הסחוס התוך מיפרקי נע בצורה סינכרונית 
עם ראש העלי של הלסת התחתונה, וכאשר הסחוס עובר העתקה 
לכיוון קדמי ו/או צידי בתוך חלל המיפרק מופרעת תנועת הלסת - 
הסחוס במיקומו הלקוי חוסם מכאנית את גלישת ראש העלי כלפי 
עצם הרקה, וקיימת הגבלה בפתיחת הפה ונשמע "קליק" במיפרק בזמן 

פתיחת הלסת.

חבלה בלתי ישירה למיפרק הלסת
]9[ דיווח על חבלה בלתי ישירה למיפרק הלסת במשולב עם   Lader
פגיעה בצוואר מסוג צליפת שוט. לדעתו, כתוצאה מתסמונת צליפת 
שוט מתכווצים שרירי הצוואר וגורמים לשינוי בעמדה הטבעית של 
השיניים  בסגר  ליקוי  כולל  העליונה,  הלסת  כלפי  התחתונה  הלסת 
בין הלסתות. לנוכח שינוי במנח הלסתות עקב כיווץ שרירי הצוואר, 
וכתוצאה מהעמדה הלקויה של הלסתות והשיניים, מועברים כוחות 
מהלסתות ומהשיניים למיפרקי הלסת ולשרירי הלעיסה, ומתפתחת 

ההפרעה בתפקוד מיפרקי הלסת.

התפתחות הפרעה של תפקוד הלסת בעקבות 
פגיעת צליפת שוט

Pullinger ו–Seligman ]10[ ו–Krogstad ]11[ דיווחו, כי בשלב ראשון 
של  בעמוד השידרה  הפגיעה  בעקבות  בהפרעות קשות  הנפגע  לוקה 
שאינן  דלקת  נוגדות  או  כאב  משככות  בתרופות  מטופל  הצוואר, 
לאחר  אולם  מתבטאת.  אינה  הלסת  תפקוד  והפרעת  סטרואידים, 
שתסמונת תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים והפרעת תפקוד 

הלסת אינה מתבטאת, ולאחר שתסמונת צליפת השוט עוברת לשלב 
הכרוני, הנפגע סובל ביותר מהפרעות בתפקוד הלסת.

Pressman וחב' ]12[ ו–Garcia וחב' ]13[ בדקו בתהודה מגנטית 
(MRI) קבוצות של נפגעי צליפת שוט שלא נפגעו פגיעה ישירה בראש, 
בפנים או בלסת ושלא הייתה להם כל תלונה על הפרעות תפקוד 
הלסת לפני התאונה. בעבודות אלה נמצאו בסקירות תהודה מגנטית 
מימצאים פתולוגיים במיפרק הלסת: העתקת הסחוס התוך מיפרקי 

ממקומו, דלקת בתוך חלל המיפרק ובצקת.
Abd-Ul-Salam וחב' ]14[ בדקו 30 נפגעים עם פגיעת צליפת 
שוט. הבדיקות כללו בדיקה קלינית, צילום רנטגן פנורמי, טומוגרפיה 
מחשבית (CT) ותהודה מגנטית (MRI). כל הנפגעים טופלו לאחר 
התאונה ובמשך 6-3 חודשים עברו טיפולים שכללו פיזיותרפיה, חימום 
מקומי וטיפול תרופתי בתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים. בסוף 
הטיפול בוצעה ארתרוסקופיה אבחונית למיפרקי הלסת, ובכל הנבדקים 
הובחנו מימצאים פתולוגיים במיפרקי הלסת שכללו הידבקות ופגיעה 
בסחוס התוך מיפרקי, דלקת של חלל המיפרק והידבקויות הסחוס 

והרצועות המייצבות את המיפרק.

אבחון הפרעה בתפקוד טמפורומנדיבולרי
לפני  נקבע באמצעים פשוטים.  מיפרק הלסת  אבחון הפרעת תפקוד 
תחילת הבדיקה יש להתרשם מצורת הפנים ומהשוואה סימטרית בין 

התחתון.  בשליש  הפנים  צידי  שני 
על  נבדקים  הלעיסה  ושרירי  המפרק 
כדי פתיחת הפה,  תוך  ידי מישושם; 
של  האחורי  החלק  את  למשש  יש 
של  השמיעה  תעלת  מתוך  המיפרק 
האוזן החיצונית. את שרירי הלעיסה 
למשש  יש  והשכם  העורף  הצוואר, 

בזמן תנועתיות של פתיחת הלסת.
טווח תנועת הלסת נבדק בזמן 
מרווח  הפה.  של  מרבית  פתיחה 
פתיחה במבוגרים הוא 50-40 מ"מ, 
הלהבים  משטחי  בין  נמדד  והוא 
הקדמיות  החותכות  השיניים  של 
התחתונות יחסית לעליונות. הגבלה 
בפתיחת הפה או סטיית הלסת לצד 
מסוים מעידות על עיוות בשרירי 
הלעיסה בצד שאליו פונה הלסת או 
על פגיעה במיפרק. חריקה או נקישה 

בזמן פתיחת וסגירת הפה שנובעת כתוצאה מ"קפיצה" של הסחוס התוך 
מיפרקי, ניתנות לאבחון על מישוש או האזנה באמצעות סטטוסקופ.

בדיקות דימות
צילום רנטגן פנורמי - צילום לאבחון בסיסי של פתולוגיה 

ברקמות גרמיות בלבד
טומוגרפיה מחשבית של מיפרקי הלסת - בבדיקה זו ניתן להדגים את 
הרקמות הגרמיות של המיפרק ללא חפיפת גופים אנטומיים אחרים. 
את הבדיקה יש לבצע בפה פתוח ובפה סגור, על מנת לקבל מידע על 
תנועתיות המיפרק. מיקום לא נכון של ראש העלי (הקונדייל), לרוב 

חד צדדי, עלול להעיד על חוסר תנועתיות של המיפרק.
סקירת תהודה מגנטית )MRI( - בדיקה זו מספקת מידע על אודות 
הרקמות הרכות - הסחוס התוך מיפרקי, הנוזל הסינוביאלי והשרירים 
המחוברים למיפרק הלסת. בעזרת בדיקה זו ניתן לאבחן מיקום לקוי של 

קיום קשר סיבתי בין חבלה  ˆ
צווארית מסוג "צליפת שוט" 

לבין הפרעת תפקוד הלסת.

מידע לרופאים ולחולים  ˆ
שבעקבות חבלת צליפת שוט 

עלולה להתפתח הפרעה 
תפקודית של הלסת. ההפרעה 

יכולה להתפתח גם בשלב 
מאוחר לאחר החבלה לצוואר.

הכרת התסמונת כאב והפרת  ˆ
תפקוד הלסת-אנטומיה 

ופתופיזיולוגיה של הלסת 
התחתונה ושרירי הלעיסה. 

בדיקת הלסת כוללת בדיקות 
עזר ודרכי טיפול מקובלות.
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הסחוס התוך מיפרקי, קרעים בסחוס או בשרירים ועכירות של החלל 
הגרמי שמעידה על דלקת במיפרק.

טיפול בהפרעת תפקוד הלסת
השרירים  לשאר  הניתן  לזה  דומה  הלסת  תפקוד  בהפרעת  הטיפול 
והמיפרקים בגוף. ההפרעה העיקרית שעליה מתלוננים החולים היא 
נוגדות דלקת שאינן  כאב, ולכן הטיפול הראשוני המומלץ בתרופות 
סטרואידים (NSAIDs). בנוסף, מומלצים פיזיותרפיה וחימום מקומי 
להרפיית השרירים. חימום השרירים מגביר את חילוף החומרים של 
התאים, וחילוף החמצן מהדם אל הרקמות בטמפרטורות גבוהות הוא 

מהיר יותר ומביא להרפיית השרירים. 
מטרת הפיזיותרפיה היא ביצוע תנועות פעילות של הלסת עד 
לגבול הפתולוגי בצורת מתיחה מתמשכת ובצורה תנודתית. התרגילים 
הפעילים יעילים כנגד כאבים, מרפים את עווית השרירים ונוקשותם 

ומביאים לחיזוק שרירי הלעיסה ] 15[.
במצבים קשים במיוחד, כאשר הטיפול בתרופות ובפיזיותרפיה 
לא הועיל, ניתן לבצע סד סגרי לשיניים. הסד מיוצר מחומר פלסטי 

ומורכב על השיניים בשעות הלילה. הסד יוצר מרווח בין השיניים 
התחתונות לשיניים העליונות, המירווח בין השיניים גורם לתזוזה 
קדמית של הלסת - מעין תחילת פתיחת הפה - ובמצב זה, ראש העלי 
של הלסת התחתונה גולש במעט קדימה ואינו מפעיל לחץ על הסחוס 

התוך מיפרקי.

לסיכום
קיים קשר סיבתי בין התפתחות הפרת תפקוד הלסת לפגיעה בצוואר 
יכולים  בלסת  הפגיעה  של  הקליניים  הסימנים  שוט".  "צליפת  מסוג 
יותר.  מאוחרים  בשלבים  ו/או  בצוואר  לפגיעה  בסמוך  להתפתח 
אבחנה נכונה וטיפול נאות מאפשרים טיפול בדרך קלה ולא פולשנית 
ובהצלחה במרבית המתרפאים הלוקים בתסמונת הפרת תפקוד הלסת 

בשילוב עם חבלה מסוג צליפת שוט. 	 
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