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 תסמונת לכידת ענף קדמי של עצב 
בין־צלעי בדופן הבטן

 Anterior cutaneous nerve entrapment – ACNES( תקציר  תסמונת לכידת עצב בין צלעי
syndrome( נמנית על הגורמים לכאבי בטן כרוניים. מאפייני התסמונת כוללים כאב 
בטן כרוני עז, נקודתי המושפע משינויי תנוחה ומאמץ. בולט במיוחד היעדר ממצאים 
ועד למתקדמות  ובבדיקות דימות שונות, מהבסיסיות  חולניים בבדיקות מעבדה 
בממצאים  מלווה  קליני  חשד  בקיום  תלויים  מתאים  וטיפול  נכון  אבחון  ביותר. 
אופייניים בבדיקה גופנית. אישור לאבחנה מתקבל על ידי הזרקת מאלחש מקומי 
מקומי  )מאלחש  מקומיות  הזרקות  כולל  מקובל  טיפול  היתר.  רגישות  לנקודת 
ולעיתים גם סטרואידים(, טיפול בגלי רדיו )radiofrequency neurotomy( ואם ונכשל 

– ניתוח. אבחנה מדויקת וטיפול נכון מביאים להקלת כאב במרבית החולים. 

.Carnett כאב בטן כרוני; דופן הבטן; כאב עצבי; סימן ;)ACNES( תסמונת לכידת עצב בין צלעי מילות מפתח: 
Keywords:  Anterior cutaneous nerve entrapment syndrome (ACNES); Chronic abdominal pain; Abdominal wall; Neuropathic pain; 

Carnett’s sign.
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הקדמה

דופן  של  ממקור  כאבים  שתיאר  הראשון  היה   Frank
 peritonitis"שאותם תאר כ־ ACNESהבטן המתאימים ל־
כינה  אשר  תסמונת  תיאר   Cyriax  .]1[  "muscularis
תיאר   1926 בשנת   .]2[  neuralgia of intercostal nerve
בטן  כאב  בין  המבדיל  פרובוקטיבי  מבחן   ]3[  Carnett
בשנת  ויסצראלי.  שממקור  לזה  הבטן  ודופן  של  ממקור 
Appelgate וחב' ]4[ טיפולים שמרניים, כולל  1972 תארו 

.ACNESהזרקות מקומיות ב־

רקע ודמוגרפיה
 Anterior,  ACNES( צלעי  בין  עצב  לכידת  תסמונת 
cutaneous nerve entrapment syndrome( נכללת ברשימת 
הגורמים לכאבי בטן כרוניים אך לרוב לוקה באבחון חסר. 
ACNES תוארה מגיל ילדות ועד לקשישים )81-7 שנים( 
לחייהם  ה־4-3  בעשור  מצויים  החולים  מרבית  כאשר 
וקרוב ל־80% מהם נשים. במרבית החולים )57%( הכאב 
בטן  ניתוח  על  דיווחו   28% ברור,  גורם  כל  ללא  הופיע 
גורמים  הכאב.  להופעת  בסמוך  לפרוסקופי(  או  )פתוח 
או   )3%( היריון   ,)5%( היו חבלות ספורט  שכיחים פחות 

שפעת )3%( ]6[. 

שכיחות

ברובם המכריע של המאמרים הדנים בנושא זה מצוין, 
כי השכיחות גבוהה מזו המדווחת וכי קיים תת אבחון של 
המחלה. van Assen וחב' ]7[ מצאו, כי קרוב ל־2% מחולים 
)acute( סובלים  הפונים לחדר מיון עקב כאבי בטן חדים 
Siawash וחב' ]8[ מצאו, כי 13% ממתבגרים   .ACNESמ־
מ־ סבלו  כרוניים  בטן  מכאבי  כסובלים  אובחנו  אשר 
 18 גיל  מעל  חולים  בדקו   ]9[ וחב'   van Assen  .ACNES
ומצאו  פונקציונלי  בטן  מכאב  כסובלים  שאובחנו  שנים 
חפיפה  תוארה   .]9[  ACNESמ־ סובלים  מהם   3.6% כי 
 ,)IBS( ושל תסמונת המעי הרגיש ACNES בתסמינים של
 .ACNESמ־ סובלים   IBSכ־ מהמאובחנים  חלק  כאשר 
לסייע  שנועד  נקודות   18 שכלל  שאלון  הוצג  זו  בעבודה 

באבחנה המבדלת ]10[. 

אנטומיה
העצבים המעורבים הם הענפים הקדמיים של עצבים 
בין חולייתיים D7 עד D12. העצב עובר בדופן הבטן בין 
הבטן  ושריר   )transversus abdominis( בטני  הרחב  שריר 
של  קדמית  בדופן   .)internal oblique( הפנימי  האלכסוני 
מעטפת  את  חודר  העצב  של  התחושתי  הסעיף  הבטן 
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שריר הבטן הישר )rectus abdominis( תוך יצירת זווית בת 
ויוצא  כ־90 מעלות, עובר בתעלה הבנויה מרקמת חיבור 
לענפים  פיצול  תוך  השריר  של  הקדמית  המעטפת  בעד 
תת־עוריים ויצירת זווית נוספת בת כ־90 מעלות. בנתיחה 
מתחת  צלעיים  בין  עצבים  בין  קשרים  תוארו  אנטומית 
למעטפת שריר הבטן הישר )rectus sheath( ]11,2[. ההנחה 
היא, כי לכידת העצב במקרי ACNES מתרחשת בנקודות 
שבהן קיים שנוי כיוון חד בעת הכניסה לשריר הבטן הישר 

)rectus abdominis( או ביציאה ממנו ]12[. 

ביטוי קליני
כאבי  על  מתלוננים   ACNESמ־ הסובלים  החולים  כל 
בטן, חלקם מתוארים כנסבלים ובחלקם הכאב קשה עד 
כדי כוונות אובדניות ]2[. הכאב מתואר על פי רוב כנקודתי 
)"קצה אצבע"( , עז, מוחמר בפעילות ובחלוף הזמן. הכאב 
מתואר לעיתים כחד, עמום, או צורב. נקודת רגישות היתר 
ממוקמת לצד קו האמצע, לרוב בבטן תחתונה ושכיח יותר 
דו־ הכאב ממוקם  בהם   ACNES מקרי  גם  תוארו  מימין. 

צדדי ]6[. שכיח גם למצוא הפרעת תחושה באזור רגישות 

היתר ]6,2[. חלק מהחולים מתלוננים על בחילות, תפיחות 
יציאות.  ושינוי בהרגלי  ירידה במשקל  ירוד,  בטן, תיאבון 
תלונות  משך   .]2[ וסחרחורת  הזעה  תלונות  תוארו  עוד 
ממוצע עד קביעת אבחנה הוא 18 חודשים )טווח מחודש 

אחד ועד מעל לעשור( ]6[. 

קביעת אבחנה
אבחנת ACNES אפשרית רק אם היא נכללת באבחנה 
העלאת  לצד  גיל(.  )בכל  כרוניים  בטן  כאבי  של  מבדלת 
אחרות  אורגניות  פתולוגיות  לשלול  יש  קליני,  חשד 
לאנמנזה  מתאימות.  דימות  ובבדיקות  מעבדה  בבדיקות 
צלעיים  בין  עצבים  עירוב  בתהליך.  ביותר  מרכזי  מקום 
לדלקת  הדומה  קלינית  להסתמנות  לגרום  עשוי  שונים 
 ,)urolithiasis( השתן  בדרכי  אבנים  למחלת  התוספתן, 
הפרעות בשחלה, לאבני מרה )cholelithiasis(, או למחלה 

בדרכי העיכול )פפטית( ]13[. 
בניסיון לאפיין מקרי ACNES ולבצע אבחנה מבדלת בין 
תסמונת המעי הרגיש ל־ACNES, חובר שאלון שכלל 18 
]14,10[. בבדיקה   ACNESשאלות, 11 מהן מתייחסות ל־
גופנית, הממצא האופייני הוא רגישות יתר מוקדית ניכרת 
מימין או משמאל לקו האמצע. במרבית המטופלים קיימת 
הפרעת תחושה מקומית. בהמשך הבדיקה ניתן לבצע שני 

 pinch test בביצוע .Carnett ומבחן pinch test ,מבחני תגר
נצבט בעדינות העור באזור שבו קיימת רגישות מקומית. 
יתר  רגישות  קרובות  לעיתים  מוצאים   ACNES בחולי 
 Carnett מבחן  בביצוע  ניכר.  וכאב  נוחות  חוסר  ניכרת, 
מתבקש  והנבדק  היתר  רגישות  נקודת  על  לחץ  מופעל 
לכווץ את שרירי הבטן הישר )על ידי הרמת פלג גוף עליון 
תוצאת  מגדירה  כאב  ישרות(. החמרת  רגליים  הרמת  או 
הבטן  בדופן  הכאב  מקור  על  ומצביעה  כחיובית  המבחן 

 .]13[
אבחנות  רשימת  קיימת  כי  לזכור  יש  זאת  עם  יחד 
הכוללת  הבטן  דופן  ממקור  לכאב  אחרות  אפשריות 
אנדומטריוזיס,  הבטן,  בדופן  בקע  גם  היתר   בין 
 thoracic( גבית  רדיקולופתיה   ,slipping rib syndrome
)הרפטי(  שלבקתי  בתר  עצבי  כאב   ,)radiculopathy 
איליאו־ צביטה  ותסמונת   )post herpetic neuralgia(

 .]16,15[ )iliocostal impingement syndrome( קוסטלית
ובדיקה  אנמנזה  פי  על  אפשרית   ACNES אבחנת 
גופנית, ורק לאחר שנשללו פתולוגיות אחרות. כיום אין כל 
 ACNESבדיקת מעבדה או דימות שבכוחן להוכיח אבחנת
היא  המרבית  רגישות  לנקודת  מקומי  מאלחש  והזרקת   ,
 .]16,12,2[  ACNESל־ כיום  המוכרת  היחידה  ההוכחה 
בדקו  שבו  סמויות  כפול  מחקר  ערכו   ]17[ וחב'   boelens
אינבו  הזרקת  לעומת  מקומי  מאלחש  הזרקת  יעילות 
 .)boelens scheltinga( ACNESבחולים שאובחנו קלינית כ־
הקלת כאב משמעותית דווחה בקרב 17% מקבוצת האינבו 
לעומת 54% מהקבוצה שבה הוזרק מאלחש מקומי ]17[. 

טיפול
לטיפול  )כאב(  בתסמין  טיפול  הופך  האבחון  לאחר 
את  כולל  מקובל  מסלול   .)ACNES( מוגדרת  בתסמונת 

השלבים הבאים:
בנוגדי  אלו  בחולים  להתחיל  מקובל  תרופתי:  טיפול 
שונים,  כאבים  במשככי  סטרואידים,  שאינם  דלקת 
גבאפנטין(  )פרגבלין,  עצביים  לכאבים  מכוונות  בתרופות 
לא  לרוב  כי  אם  אמיטריפטלין(,  )בעיקר  דיכאון  ובנוגדי 
דווח על השפעה משמעותית ארוכת טווח ]18[. שכיחים 
לאבחון  קודם  עוד  ניתנו  אלו  טיפולים  שבהם  מקרים 
קביעת  לאחר  להמשיכם  מקובל  זה  שאין  כך   ,ACNES

האבחנה. 
רגישות  לנקודת  הזרקות מקומיות  הזרקות מקומיות: 
 .]9[ וכטיפול  יתר מרבית מקובל ביותר, לאישוש אבחנה 
 ]13[ לידוקאין(  רוב 1%  פי  )על  מזריקים מאלחש מקומי 
על  לחזור  ניתן   .]20,19[ סטרואידים  עם  יחד  ולעיתים 
ההזרקות במרווחי זמן של שבועיים, עד 4 הזרקות ]22[. 
ההזרקה לנקודת רגישות המרבית ניתנת ללא הכוונה של 
על  הכוונת  תחת  או   ,]20,19,13[  )US( שמע  על  סקירת 
שמע גרפית, כאשר המחט לכוונת אל מתחת לחיתולית 
באזור רגישות היתר המרבית ]24-21[. הזרקה ללא הכוונת 
על שמע )US( כטיפול הביאה להקלה משמעותית בדרגת 
הכאב )הפחתה ב־50% או יותר( ב־24% מהמטופלים ]6[. 
בשני שלישים  לשיפור  הביאה  על שמע  בהכוונת  הזרקה 

מהמטופלים ]24,21[. 

  ACNES הוא גורם שכיח לכאבי בטן ממוקדים אך 
מאובחן בחסר.

  אבחון מתחיל בחשד קליני, בשלילת מחלות 
אחרות, בקיום ממצאים אופייניים בבדיקה גופנית 

ובתגובה חיובית להזרקת מאלחש מקומי. 

  קשת הטיפולים הקיימת מביאה להצלחה ביותר 
מ־90% מן הסובלים מבעיה זו.  
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 pulsed( טיפול בגלי רדיו :Radiofrequency neurotomy
ב־ בטיפול  יעיל  כאמצעי  תואר   )radiofrequency, PRF

Maatman .ACNES וחב' ]25[ דיווחו על שיפור בשיעור של 
50% כעבור 6 שבועות ובשיעור של 24% כעבור תקופה 
ארוכה יותר )15 חודשים בממוצע(. בעבודה נוספת שבה 
הושוו תוצאות PRF לאילו של כריתה של העצב בניתוח, 

נמצאה עדיפות ברורה לכריתה בניתוח ]26[. 
הזרקות,  )תרופות,  שמרני  טיפול  בכישלון  כירורגיה: 
ניתוחית שבה מנתקים  RF( נותרת אפשרות להתערבות 
באזור  נכרת  העצב   .]6,2[ לתסמונת  האחראי  העצב  את 
המעבר בשריר הבטן הישר, כולל נקודת היציאה ממעטפת 
 .]27[  )anterior rectus sheath( הקדמי  הישר  הבטן  שריר 
מודגש הצורך לבצע חשיפה נרחבת באזור על מנת לזהות 
דומה.  באופן  בהם  ולטפל  באזור  העצבים  סעיפי  כל  את 
הצלחת הניתוח, המוגדרת כהפחתת כאב בלפחות 50%, 
של  במקרה   .]28,6[ מהמנותחים  ב־70%-80%  דווחה 
 posterior( נוסף  ניתוח  לבצע  ניתן  זה,  בניתוח  כישלון 
neurectomy( שבו פותחים את מעטפת שריר הבטן הישר 

וכורתים סעיפי עצב המצויים מאחורי השריר ]29[. 

לסיכום
והצעד  אבחוני,  אתגר  הרופא  בפני  מציגה   ACNES
הראשון לקביעת אבחנה נכונה היא הכרתה של תסמונת 
אנמנזה  לקבל  חשוב  המבדלת.  באבחנה  והכללתה  זו 
מפורטת, לוודא כי נשללו פתולוגיות אחרות וכי האבחנה 
מקומי  מאלחש  הזרקת  באמצעות  כלומר  מבוססת, 
 ACNESמ־ בסובלים  הטיפול  פרוטוקול  ההדק.  לנקודת 
 anterior ניתוח   ,)1 )שלב  ההדק  לנקודת  הזרקות  הכולל 
 )3 )שלב   posterior neurectomyו־  )2 )שלב   neurectomy

מביא להצלחה טיפולית ב־90% מהמטופלים ]29[. 
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קשר בין זיהום אוויר חלקיקי למחלות אוטואימוניות  
עדויות קודמות קשרו חשיפה לזיהום אוויר, בעיקר חלקיקי 
עם תופעות של מחלות אוטואימוניות. עתה הציג אדאמי וחב' 

מאיטליה בכנס יולאר מחקר התומך בקשר זה. 

במעקב  שנכללו  איש  מ־81,000  נתונים  אספו  החוקרים 
מ־620  אוויר  זיהום  נתוני  עם  אותם  והצליבו  לאוסטאופורוזיס 
תחנות. שיעור של 90% היו נשים והגיל הממוצע היה 65 שנים. 
לפי המלצות ארגון הבריאות העולמי, ריכוזי החלקיקים באוויר 
מק"ג/ממ"ק,  מ־30  נמוכים  להיות  צריכים  מיקרון   10 בקוטר 
וריכוזי חלקיקים בקוטר 2.5 מיקרון צריכים להיות נמוכים מ־20. 
ריכוז החלקיקים הממוצע לחשיפה מתמשכת במחקר הנ"ל היו 
25 ו־16 בהתאמה, הנחשבים גבוהים למדי. באזורים שבהם ריכוז 
החלקיקים היה גבוה מ־30, שכיחות שבע מחלות אוטואימוניות 

הייתה גבוהה ב־12% מאשר באזורים בהם החשיפה נמוכה יותר. 

הייתה  מק"ג/ממ"ק  ב־10  עלייה  שכל  חישבו  החוקרים 
קשורה עם 7% עלייה בסיכון ללקות במחלות אלה. בין המחלות 
מפרקים  דלקות  מעיים,  דלקות  נפוצה,  טרשת  היו  שנצפו 
של  ומחלות  מערכתית  סקלרוזה  זאבת,  )דמ"ש(,  שגרוניות 
רקמת חיבור. דמ"ש הייתה המחלה היחידה שנמצאה קשורה 
לעומת  האוויר.  לזיהום  לחשיפה  סטטיסטית  משמעותית 
שני  מול   1.0 של   OR הציגו  וזאבת  מערכתית  טרשת  זאת 
קטרי החלקיקים, אך הייתה נטייה מספרית לקשר עם טרשת 
https://www.medpagetoday.com/( מעיים  ומחלות  נפוצה 
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