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 בנושא: ד"ר משה היין של  והפקולטה למדעי הבריאות. שמענו את הרצאת

Diagnostic and surgical innovation in Otolaryngology 

-תת, וערך ג בביח קפלן"אארפואת בה בוגר אוניברסיטת בן גוריון. התמחד"ר היין הוא 

כעת רופא בכיר בבית חולים שניידר, שם . איכילוב-ג ילדים בבית חולים דנה"התמחות באא

של  בעיות מולדות ונרכשותיו העיקריים הם עוסק בפעילות מרפאתית וניתוחית. תחומי עיסוק

 לוגיות.ואויר עליון, כולל הפרעות נשימה קול ובליעה. וכן ניתוחי צוואר למגוון של פת נתיב

נתיב האויר, לרינגולוגיה, בלוטת התריס,   נושאים של, וכוללים מגווניםשלו מחקר התחומי 
 . אריאלמחלקה להפרעות בתקשורת בללמד בהחל ד"ר היין . השנה טרכיאוסטומיה

 להלן סיכום ההרצאה: 

 ההרצאה סקרה מספר חידושים בתחום רפואת אא"ג, אבחון וטיפול. 

' של המאה 90-טכניקה חדשה של ניתוחים אנדוסקופיים בצוואר, במודל חזיר. בשנות ה .1

גם בניתוחי צוואר, כגון כריתה של  minimal invasiveהקודמת החל השימוש בטכניקות של 

בלוטת התריס, במטרה להקל על המטופל )למשל, להקטין את הצלקת הניתוחית(. אתגר 

משמעותי בניתוח מסוג זה הוא הוצאת הבלוטה דרך החתך הזעיר. במחקר ניתחו מספר 

 ובדקו אתמ"מ(,  2-ל 5-חזירים )מתים וחיים( ונעשה שימוש בציוד זעיר )בקוטר שירד מ

היכולת להוצאת הבלוטה דרך רצפת הפה )יש בכך חסרון של זיהומים אפשריים(. המחקר 

הסתיים בהצלחה )אף ניתוח לא הסתיים כניתוח פתוח(, הצוות הדגים עקומת למידה טובה 

)קיצור זמן הניתוח(, וכיום נבחנים מספר כיווני המשך )הוצאת בלוטה גדולה, גידולים 

המשמעותיים של הפרוצדורה החדשה הוא קוסמטי, היות  ממאירים(. אחד מן היתרונות

 ומרבית החולים הן נשים צעירות. 

פיתוח מיכשור לניתוחי גרון, בגישה שונה מן המקובל. הבעיה הבסיסית בניתוחי מיתרי הקול  .2

היא מיקומם. ניתן להגיע אליהם בקלות בניתוח פתוח, אך קשה יותר בניתוח אנדוסקופי. 

)למשל בעלי לסת אחורית, עודף משקל( חשיפת המיתרים קשה. כיום  אצל חלק מהמטופלים

נעשה שימוש באנדוסקופ קשיח, ודרכו ניתן לצפות במיתרים ולטפל. אולם הגישה נחשבת 

אגרסיבית, עלולה לגרום לדימומים בלשון, בעיות צוואר. ושוב, חשיפת המיתרים אינה קלה. 

ס"מ, מה שמציב קשיים כגון יציבות ידי  30-ממרחק של כ –אתגר נוסף הוא הניתוח מרחוק 

, מבנהו מכופף ומתאים אנטומית laryngoportהמנתח. הפיתוח החדש הוא מכשיר שנקרא 

ומחליק לגרון ללא צורך בלחץ על רקמות. דרכו מכניסים את הציוד הדרוש לגרון, הוא גמיש, 

ודקים מכשור דומה )ציוד אופטי וניתוחי(, וניתן להתקרב לאתר הניתוח. מחקרי המשך ב

 ( שיאפשר יציבות ועיגון של כלי העבודה. Nasoportשיאפשר חדירה דרך האף )

בו narrow band imaging (NBI ,)טכנולוגי שנקרא בתחום הדיאגנוסטיקה הוצג חידוש  .3

נעשה שימוש בתאורה בצבעים שונים על מנת להדגים טוב יותר פתולוגיות שונות. למשל, 

קרטין, המהווה סמן מוקדם לסרטן הגרון. המחקר בדק את היכולת הוא מדגים היטב 

להשתמש בטכניקה זו גם במרפאה )לא רק בחדר הניתוח(, לצורך זיהוי הנגע, הערכת 

גודלו. במחקר הציגו לרופאי אא"ג מנוסים תמונות של נגעים בגרון, מוארים באור לבן רגיל, 



ה. ממצאי המחקר העידו כי באמצעות , והם שפטו את הלזיה, גודלה, וטיבNBIאו באור 

 הטכנולוגיה החדשה הרופאים שפטו את הנגעים כגדולים יותר, ותוך דיוק אנטומי טוב יותר. 

מחקר נוסף עסק בתחום העישון ומטרתו היתה לתאר את המנגנון הבסיסי של עישון בזמן  .4

ישון, וצולמו נבדקים בריאים נבדקו בעת ע 22אמת, ולנסות לקשר בינו לבין הפתולוגיה. 

במחקר זוהו ארבעה שלבים של מחזור עישון: א. שלב באמצעות נזווידאולרינגוסקופיה. 

העשן  –לרינגיאלי -עשן בחלל הפה. ב. העשן עובר בגרון ונעלם. ג. שלב אינפרא –אוראלי 

אינו נראה )הוא במערך הריאתי(. ד. העשן ננשף לאט החוצה, תוך סגירת המיתרים. 

 בים בהבנת פתולוגיות הקשורות לעישון )סרטן ריאות וסרטן גרון(. ממצאים אלו חשו

 כחו בהרצאה:     נ

 פרופ' רות בירק.  -דיקאנית הפקולטה 

ד"ר שמואל שפרינגר,  אלון רבין, ד"ר פרופ' מאיר לוטן, ד"ר אורית עליון, : המחלקה לפיזיותרפיה

   עמי.ד"ר נועה בן ד"ר סילבי פרנקל טולדו, רופ' אברהם כץ, פ

פרופ' דני מורן, ד"ר רחלי פרופ' נתי קלר, , פרופ' יאיר שפירא: המחלקה לניהול מערכות בריאות

, ד"ר , ד"ר נחמן אש, ד"ר אבי זיגדוןד"ר אפרים שפיראד"ר נדב שפר, ר דני קוצ'וק, מניסנהולץ גנות, 

 .ריקי טסלר

 . גבריאל, גב' שרון טובית רוזנצוויגד"ר מונה בעז, : המחלקה לתזונה

ד"ר לאה פוסטיק, ד"ר מיכל איכט, ד"ר נעמה פרופ' אסתר בן יצחק, : המחלקה להפרעות בתקשורת
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