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Disclaimer 

• This presentation is provided for your 
information only and is not intended to 
recommend or encourage any use, particularly 
off label use of the products. 

• This presentation is sponsored by Takeda 
 



 עצירות כרונית

 
  27%מדווחת בעד , עצירות שכיחה באוכלוסייה הכללית•

 .מהאוכלוסייה הכללית
 



 עצירות כרונית



 עצירות כרונית

 )ולא מחלה (עצירות הינה תסמין •
 



 ?ומה הנורמה? מהי עצירות.. אז



 ?ומה הנורמה? מהי עצירות.. אז

ליום   3מספר היציאות נע בין , מהאוכלוסייה 99%ב•
 .בשבוע 3ועד 

 ביום 3
 בשבוע 3



 ?מהי עצירות
 
  
 

 ...הכלאבל זה לא 



 ?מהי עצירות
 הגדרות 

 התאמצות•
 צואה קשה •
 תחושת חוסר התרוקנות•
 אנורקטאליתתחושה של חסימה •
 צורך במניפולציה ידנית לסייע להתרוקנות•
 יציאות לשבוע 3פחות מ•
 

 

לפחות  
רבע 

 מהזמן



 ?על מה החולים מתלוננים

 
  52%      התאמצות  
 44%      צואה קשה

 34%  חוסר יכולת לצאת בזמן שרוצים  
 32%   ירידה בתדירות היציאות  

 



 ?מי מטפל בחולים עם עצירות

 
 51%   ופנימאיםרופא משפחה •
 15%     רופאי ילדים•
 9%      כירורג •
 4%     גסטרואנטרולוג•



 הסיבות לעצירות

 ראשונית
  \משנית
 שניונית



 גורמים שכיחים לעצירות שניונית

 מכאני לחץ חיצוני, הצרות, סרטן מעי הגס



 גורמים שכיחים לעצירות שניונית

הפוקלצמיה, היפותירואידיזם, סכרת  

 מכאני לחץ חיצוני, הצרות, סרטן מעי הגס

 אנדוקריני



 גורמים שכיחים לעצירות שניונית

הפוקלצמיה, היפותירואידיזם, סכרת  

 לחץ חיצוני, הצרות, סרטן מעי הגס

מוחי ארוע, פגיעה בעמוד שדרה, פרקינסון  

 מכאני

 אנדוקריני

 נוירולוגי



 גורמים שכיחים לעצירות שניונית

הפוקלצמיה, היפותירואידיזם, סכרת  

 לחץ חיצוני, הצרות, סרטן מעי הגס

מוחי ארוע, פגיעה בעמוד שדרה, פרקינסון  

חוסמי תעלות סידן, אנטיכולנרגיים, אופיטים  

 מכאני

 אנדוקריני

 נוירולוגי

 תרופתי



 עצירות ראשונית

עצירות עם זמן 
 מעבר מאורך

הפרעות  
 התרוקנות

עצירות עם זמן 
 מעבר תקין

הפרעה   דסנרגיה
 בהתקדמות



 עצירות ראשונית

עצירות עם זמן 
 מעבר מאורך

הפרעות  
 התרוקנות

עצירות עם זמן 
 מעבר תקין

הפרעה   דסנרגיה
 בהתקדמות

הפרעות מבניות 
 באגן



 זמן מעבר תקין

 .הצואה מתקדמת לאורך המעי בקצב תקין•
 :ההסבר להפרעה•

לחץ נפשי 
תפיסה לא נכונה של התקין 
 תחושתיות ומוטוריות   אנורקטאליותהפרעות 



 מאורךזמן מעבר 

 במעי הגס בפרסטלטיקההפרעה 
 מיעוט תאיCAJAL 
הפרעה בשחרור : נוירופתיה   NO2  VIP   



 הפרעות התרוקנות



חלוקה לתת סוגים של עצירות במרכז 
 שלשוני

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Normal transit Defecatory
disorder

Slow transit STS+DS



 הערכה קלינית

 ?מהם התסמינים המפריעים ביותר•
 



 הערכה קלינית

 ?מהם התסמינים המפריעים ביותר•
 אורח חיים•
 



 הערכה קלינית

 ?מהם התסמינים המפריעים ביותר•
 אורח חיים•
 ?האם קיים חשד לעצירות שניונית•
 



 סמני אזהרה -הערכה קלינית

 שנה 50> גיל 



 סמני אזהרה -הערכה קלינית

 שנה 50> גיל 
 ספור משפחתי של סרטן מעי הגס



 סמני אזהרה -הערכה קלינית

 שנה 50> גיל 
 ספור משפחתי של סרטן מעי הגס

 שינוי מהיר בהרגלי יציאה



 סמני אזהרה -הערכה קלינית

 שנה 50> גיל 
 ספור משפחתי של סרטן מעי הגס

 שינוי מהיר בהרגלי יציאה
 ירידה לא רצונית במשקל



 סמני אזהרה -הערכה קלינית
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 ספור משפחתי של סרטן מעי הגס

 שינוי מהיר בהרגלי יציאה
 ירידה לא רצונית במשקל

 דם בצואה



 סמני אזהרה -הערכה קלינית
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 אנמיה



 סמני אזהרה -הערכה קלינית

 שנה 50> גיל 
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 רקטאליתבדיקה 

 יעילה באבחון הפרעות התרוקנות•



כיצד מטפלים רופאים ראשוניים  
 ?בעצירות



2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
3% 
3% 
4% 
5% 
6% 
7% 
9% 
9% 
10% 
11% 
12% 
13% 

20% 
32% 

 פסיליום
 לקטולוז
 בקוניס
 אגיוקור
 Xעצירות 

 רזולור
 …שינוי באורח חיים  

 פרפין
 ביוטיק-קו

 נרות גליצרין/נרות
 …סיבים  /סיבים
 לבולק
 פגלקס
 בנפיבר

 אגיולקס
 קונסיל
 לקסדין

 אבילאק
 נורמלקס

 ?כיצד מטפלים רופאי משפחה בעצירות כרונית
 קו ראשון  

 טקדהבאדיבות חברת 



 ?כיצד מטפלים רופאי משפחה בעצירות כרונית
 קו שני  

 טקדהבאדיבות חברת 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
3% 
4% 
4% 
4% 
4% 
4% 
5% 
6% 
7% 
7% 
7% 

22% 
25% 

 לקטולוז
 …סיבים  /סיבים

 גרנופלקס
 רזולור

 לקסטיב
 יונגבורן
 Xעצירות 
 בקוניס
 פגלקס

 פסיליום
 נרות גליצרין/נרות

 פרפין
 מיקרולט/מיקרולקס
 נורמלקס

 קונסיל
 לבולק

 אגיולקס
 בנפיבר
 אבילאק
 לקסדין



2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 

5% 
5% 
5% 
6% 
6% 

10% 
11% 

16% 
24% 

 לקסיקל
 סאלקס-פיקו/פיקולקס

 תה מידרו
 Xעצירות 
 שמנים

 נורמלקס
 קונסיל
 בקוניס

 מיקרולט/מיקרולקס
 …סיבים  /סיבים

 סנה
 אגיולקס
 לקסטיב

 ייעוץ גסטרו
 רזולור
 פרפין
 חוקן
 נרות גליצרין/נרות

 אבילאק
 לקסדין

 ?כיצד מטפלים רופאי משפחה בעצירות כרונית
 קו שלישי  

 טקדהבאדיבות חברת 



2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 
3% 

5% 
5% 
5% 
6% 
6% 

10% 
11% 

16% 
24% 

 לקסיקל
 סאלקס-פיקו/פיקולקס

 תה מידרו
 Xעצירות 
 שמנים

 נורמלקס
 קונסיל
 בקוניס

 מיקרולט/מיקרולקס
 …סיבים  /סיבים

 סנה
 אגיולקס
 לקסטיב

 ייעוץ גסטרו
 רזולור
 פרפין
 חוקן
 נרות גליצרין/נרות

 אבילאק
 לקסדין

 ?כיצד מטפלים רופאי משפחה בעצירות כרונית
 קו שלישי  

 טקדהבאדיבות חברת 

 שניקו  קו שלישי 

2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
2% 
3% 
4% 
4% 
4% 
4% 
4% 
5% 
6% 
7% 
7% 
7% 

22% 
25% 

 לקטולוז
 …סיבים  /סיבים

 גרנופלקס
 רזולור

 לקסטיב
 יונגבורן
 Xעצירות 
 בקוניס
 פגלקס

 פסיליום
 נרות גליצרין/נרות

 פרפין
 מיקרולט/מיקרולקס
 נורמלקס

 קונסיל
 לבולק

 אגיולקס
 בנפיבר
 אבילאק
 לקסדין



המלצות טיפוליות לרופא 
 המשפחה



ספור  , שנה 50> גיל: שלול סמני אזהרה
ירידה  , דם ביציאות, משפחתי של סרטן

 אנמיה  , במשקל
 



ספור  , שנה 50> גיל: שלול סמני אזהרה
ירידה  , דם ביציאות, משפחתי של סרטן

 אנמיה  , במשקל
 CRP, סידן בסרום, TSH, ד "ס: בדיקות דם

 



ספור  , שנה 50> גיל: שלול סמני אזהרה
ירידה  , דם ביציאות, משפחתי של סרטן

 אנמיה  , במשקל
 CRP, סידן בסרום, TSH, ד "ס: בדיקות דם

 

 :ודא אורח חיים בריא
 שתייה \פעילות גופנית•
  20-30( צריכת סיבים מססי מים •

 )גרם מים



ספור  , שנה 50> גיל: שלול סמני אזהרה
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 אנמיה  , במשקל
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 :ודא אורח חיים בריא

 שתייה \פעילות גופנית•
  20-30( צריכת סיבים מססי מים •

 )גרם מים
 שימוש קבוע במשלשים אוסמוטיים

PEG 17-34 gr/d or 
 lactulose 15-30 cc/d 

 



ספור  , שנה 50> גיל: שלול סמני אזהרה
ירידה  , דם ביציאות, משפחתי של סרטן

 אנמיה  , במשקל
 CRP, סידן בסרום, TSH, ד "ס: בדיקות דם

 
 :ודא אורח חיים בריא

 שתייה \פעילות גופנית•
  20-30( צריכת סיבים מססי מים •

 )גרם מים
 שימוש קבוע במשלשים אוסמוטיים

PEG 17-34 gr/d or 
 lactulose 15-30 cc/d 

 
    PEG  1.6פי (  מלקטולוזנמצא יעיל יותר( 



ספור  , שנה 50> גיל: שלול סמני אזהרה
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 אנמיה  , במשקל
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 :ודא אורח חיים בריא

 שתייה \פעילות גופנית•
  20-30( צריכת סיבים מססי מים •

 )גרם מים
 שימוש קבוע במשלשים אוסמוטיים

PEG 17-34 gr/d or 
 lactulose 15-30 cc/d 

 

 הוסף משלשל מגרה
Bisacodyl  5-10  mg/d  :2-3 /w 



ספור  , שנה 50> גיל: שלול סמני אזהרה
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  20-30( צריכת סיבים מססי מים •

 )גרם מים
 שימוש קבוע במשלשים אוסמוטיים

PEG 17-34 gr/d or 
 lactulose 15-30 cc/d 

 

 הוסף משלשל מגרה
Bisacodyl  5-10  mg/d  :2-3 /w 

 הפסק טיפול במשלשלים
 החל טיפול בתרופות חדשות



ספור  , שנה 50> גיל: שלול סמני אזהרה
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 :ודא אורח חיים בריא

 שתייה \פעילות גופנית•
  20-30( צריכת סיבים מססי מים •

 )גרם מים
 שימוש קבוע במשלשים אוסמוטיים

PEG 17-34 gr/d or 
 lactulose 15-30 cc/d 

 

 הוסף משלשל מגרה
Bisacodyl  5-10  mg/d  :2-3 /w 

 הפסק טיפול במשלשלים
 החל טיפול בתרופות חדשות

Prucalopride ( Resolor) : 
 1-2mg\d 

 רשום לנשים בלבד
29ג   -לגברים



ספור  , שנה 50> גיל: שלול סמני אזהרה
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 :ודא אורח חיים בריא

 שתייה \פעילות גופנית•
  20-30( צריכת סיבים מססי מים •

 )גרם מים
 שימוש קבוע במשלשים אוסמוטיים

PEG 17-34 gr/d or 
 lactulose 15-30 cc/d 

 

 הוסף משלשל מגרה
Bisacodyl  5-10  mg/d  :2-3 /w 

 הפסק טיפול במשלשלים
 החל טיפול בתרופות חדשות

Lubiprostone (Amitiza) :  
24mcgX2\d 

 יהיה זמין בחודשים הקרובים בארץ
 



ספור  , שנה 50> גיל: שלול סמני אזהרה
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 שתייה \פעילות גופנית•
  20-30( צריכת סיבים מססי מים •

 )גרם מים
 שימוש קבוע במשלשים אוסמוטיים

PEG 17-34 gr/d or 
 lactulose 15-30 cc/d 

 

 הוסף משלשל מגרה
Bisacodyl  5-10  mg/d  :2-3 /w 

 הפסק טיפול במשלשלים
 החל טיפול בתרופות חדשות

linaclotide ( Linzess):  
145/ 290 mcg/ d 

 לא זמין בארץ
 



ספור  , שנה 50> גיל: שלול סמני אזהרה
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 :ודא אורח חיים בריא

 שתייה \פעילות גופנית•
  20-30( צריכת סיבים מססי מים •

 )גרם מים
 שימוש קבוע במשלשים אוסמוטיים

PEG 17-34 gr/d or 
 lactulose 15-30 cc/d 

 

 הוסף משלשל מגרה
Bisacodyl  5-10  mg/d  :2-3 /w 

 הפסק טיפול במשלשלים
 החל טיפול בתרופות חדשות

 הפנה לבירור למומחה



 



 תרופות עיקריות



 משלשים אוסמוטיים

 :  סוגים עיקריים של משלשלים אוסמוטיים 4קיימים   
     גליקולפוליאתילן 
    נספגיםלא סוכרים 
   ציטרט-מוצרים המבוססים על מגנזיום   
    פוספטי-נתרןהמבוססים על מוצרים 



 משלשים אוסמוטיים

 :  משלשלים אוסמוטייםסוגים עיקריים של  4קיימים    
    גליקולפוליאתילן 
   נספגיםלא סוכרים 
   ציטרט-המבוססים על מגנזיוםמוצרים   
   פוספטי-נתרןהמבוססים על מוצרים 



 )PEG( גליקולפוליאתילן 

הוא פולימר לינארי גדול נטול מטען   PEG -ה•
 . חשמלי

 
פועל באמצעות מניעת ספיגת מים   PEG -ה•

 .  מהצואה וכך משמר את המים בתוך הצואה
 

  
 

 



 )PEG( גליקולפוליאתילן 
•PEG    ביותרזכה להמלצה בעלת הדירוג הגבוה 

 American college of gastroenterology -הידי על 
chronic constipation task force 

תדירות היציאות ומרקם הצואה  ליעילות בשיפור   
 . כרוניתבעצירות 

 
 
  

 



 )PEG( גליקולפוליאתילן 
•PEG    ביותרזכה להמלצה בעלת הדירוג הגבוה 

 American college of gastroenterology -הידי על 
chronic constipation task force 

תדירות היציאות ומרקם הצואה ליעילות בשיפור   
 .  כרוניתבעצירות 

 
• PEG  בעצירות בטיפול  מלקטולוזנמצא יעיל יותר

 . בילדיםבמבוגרים והן הן , כרונית
  

 



 PEG -בטיחות
אין השפעה על הפרשה וספיגה של אלקטרוליטים   PEGל     

 :ולפיכך בטוח לשימוש ,וגלוקוז
 לקשישים. 
 ד"מיתר ללסובלים  . 
בסוכרתיים. 
 ומניקותלתינוקות מגיל חצי שנה ולנשים הרות מאושר. 
 ניתן לשימוש בחולי צליאק -מכיל גלוטן אינו. 

 

 



 משלשים מגרים



 מנגנון פעולה
 גירוי הרירית של המעי הגס•
 
מביאים להצטברות של מים ואלקטרוליטים בחלל •

 :על ידי, המעי
 חסימת הספיגה של מים  
 עיכוב ספיגת אלקטרוליטים מחלל המעי  

 
   
   
  

 
 



 משלשים מגרים
 

אינם מסוכנים 

בארץ רשום 

                                           Bisacodyl- laxadine 
 

   
   
  

 
 



 תרופות חדשות



Prucalopride (Resolor) 

   פרוקינטיתתרופה •
 5HT4לרצפטור לסרוטונין סלקטיבי אגוניסט •

selective agonist . 
 .גורמת ליצירת והגברת ניע במעי •
זו נמצאה יעילה בהקלת עצירות וכן בכאב  תרופה  •

 .  לעצירותבטן  ונפיחות הנלווים 
 .ליוםג "מ 1-2המקובל הנו המינון •
 רשום בארץ לנשים בלבד•
 



Lubiprostone ( Amitiza) 

   E1 לפרוסטגלנדין אנאלוג•
שפעול  י "הפרשת נוזל לחלל המעי עמזרז •

 . 2משאבות כלור מסוג 
 



 מנגנון הפעולה

Adapted from:  Pilewski JM and Frizzel RA. Physiol Rev. 1999; 79: S215-S255. 
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באופן פסיבי  
לחלל המעי  

בעקבות  
  האלקטרוליטים

יוני כלור טעונים  ,  1
שלילית עוברים  

לחלל המעי דרך 
 תעלת הכלור

יוני נתרן  . 2
טעונים חיובית  
עוברים לחלל  
בעקבות יוני  

 הכלור

 
Lubiprostone 

(CLC-2) 

(+) 

Presenter
Presentation Notes
How does lubiprostone work.  This is an enterocyte within the intestines.  This is the basolateral side and this is the apical side of the membrane.  Within the enterocyte there are cotransporter systems (NKCCL) which bring 1 sodium, potassium, and chloride into the cell.  Potassium is recycled out of the cell to prevent cellular depolarization.  This leaves the cell under negative conditions and chloride wants to leave the cell being a negative ion.  Lubiprostone is a chloride channel activator specifically for CLC2 which is located on the apical membrane.  Once the channel is open chloride leaves and a positively charged sodium ion and water follows paracellularly into the lumen.  This produces a isotonic fluid shift.  Unlike some of the osmotic laxatives they produce a hypertonic environment  for osmosis to occur which may cause an imbalance in electrolytes. Chloride is taken into the cell by the basolateral sodium potassium chloride co-transporter (NKCCl) which brings 1 sodium ion, 1 potassium ion, and 2 chloride ions from the serum.  Because potassium is co-transported with chloride ions into the cell, it must be recycled back out of the cell to prevent cellular depolarization which leaves the cell under negative conditions.  Within this structure you have various cotransporter systems.  Potassium is recycleds and leave the cell under negative conditions.  Chloride is already in the cell therefore they repel each other and chlorides wants to leave well lubiprostone is a chloride channel activator specific for CLC2 which are located on the apical membrane and once this is open chloride is able to leave and Na a positive charge follows and so does water follows passively as a normal physiological process.  Therefore this increase intestinal fluid secretion increasing motility and the passage of stool and symptoms related to constipation.  Unlike some of the osmotic laxatives they produce a hypertonic environment to for osmosis to occur which may cause an imbalance in eletrolytes.Key Points:Here there is a isotonic shift in fluid which does not result in electrolyte imbalance.Osmotic agents result in an uncontrolled water shift which may result in an electrolyte imbalance.____________________________________________Secretion of water and electrolytes by the gastrointestinal tract is central to its physiological functions.Chloride is quantitatively the main contributor driving fluid secretion in the gut and is secreted in the small and large intestines via the chloride channels, which function to maintain homeostasis or organic osmolytes, cell volume, osmotic forces, and electrochemical gradients1Chloride is taken into the cell by the basolateral sodium potassium chloride co-transporter (NKCCl) which brings 1 sodium ion, 1 potassium ion, and 2 chloride ions from the serumBecause potassium is co-transported with chloride ions into the cell, it must be recycled back out of the cell to prevent cellular depolarizationMay occur through 2 separate basolateral potassium channelsCystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) is thought to be the major transporter of chloride into the intestinal lumenEvidence suggests that other chloride channels, particularly chloride channel-2 (ClC-2) channels, are also active in the gutChloride secretion through channels located on the apical surface of the epithelial cells are a driving force for intestinal fluid secretion.1 As negatively charged chloride ions actively enter the lumen via chloride channels,2 Positively charged sodium ions passively diffuse through the intracellular spaces to balance chloride,3 Allowing water to follow passively into the lumenApical efflux is coordinated with basolateral entry so that net cell ion concentration remains constant2REFERENCESBegenisich T, et al. J Membr Biol 1998;163:77-85.Geibel JP. Annu Rev Physiol 2005;67:471-90.



 :התרופה יעילה ב•
 עצירות הקלת 
  הקלת כאב ועצירות בתסמונת מעי רגיש מלווה

 בעצירות
 באופיטיםבעצירות משנית לטיפול  . 
ג פעמיים ביום לעצירות  "מק 24המינון המקובל •

 .אופיטיםכרונית ולעצירות הנגרמת עקב 
המלווה בעצירות המינון המקובל  רגיזמעי בתסמונת   •

 ג פעמיים ביום"מק 8הינו 
 
 

 

Lubiprostone ( Amitiza) 



 

 השפעה על עצירות כרונית
במינון   לוביפרוסטוןעם  1,2,3,4מספר היציאות  בשבוע 

 ג פעמיים ביום"מק 24

Barish CF, DDS 2010 



 השפעה על תסמיני תסמונת מעי רגיש

 

Drossman DA, APT 2009 



DISCLAIMER 
• Amitiza approved by FDA for: 
Chronic Idiopathic Constipation  
Amitiza® is indicated for the treatment of chronic idiopathic constipation in adults.  
Opioid-induced Constipation  
Amitiza is indicated for the treatment of opioid-induced constipation (OIC) in adults 
with chronic non-cancer pain.  
Limitations of Use:  
• Effectiveness of Amitiza in the treatment of opioid-induced constipation in patients 
taking diphenylheptane opioids (e.g., methadone) has not been established.  
Irritable Bowel Syndrome with Constipation  
Amitiza is indicated for the treatment of irritable bowel syndrome with constipation 
(IBS-C) in women ≥ 18 years old.  
• Amitiza is not registered in Israel and was submitted to the 

MOH for registration 
• This data is provided for your information only and is not 

intended to recommend or encourage any use, particularly off 
label use of the product. 

• For further information on Amitiza® please refer to US 
prescribing information including warning and precautions and 
adverse reactions 
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linaclotide ( Linzess) 

 Guanylate cyclase C –  ציקלאז גואנילאטמפעילי •
activator   . 

התרופה יעילה בהקלת עצירות וכאב הבטן הנלווה  •
 .  לה

 .ג"מק 290ג או "מק145המקובלים המינונים •
 .אינה משווקת בארץ בשלב זה•



הבירור הפיזיולוגי של עצירות 
 כרונית עקשנית



הבירור הפיזיולוגי של עצירות 
 כרונית עקשנית



 בדיקות אבחנתיות

 ותבחין פליטת בלון אנורקטאלית מנומטריה•



 בדיקות אבחנתיות

 אנורקטאלית מנומטריה
 



 בדיקות אבחנתיות

 תבחין פליטת בלון
 



 בדיקות אבחנתיות

 )גס(צילום זמן מעבר מעי 
 



 בדיקות אבחנתיות

 דינמי פרינאליואולטרסאונד  דפקוגרפיה



 כישלון בהשגת מטרות הטיפול

עם בדיקת פליטת בלון וצילום   מנומטריה
 זמן מעבר מעי



 הפרעות התרוקנות
 

  \זמן מעבר תקין 
 מאורך



 
  \זמן מעבר תקין 

 מאורך

 
 כישלון בפליטת 

 הבלון
 
 תקינה מנומטריה

זמן מעבר מעי  
 מוארך\תקין

 

 הפרעת התרוקנות



 
  \זמן מעבר תקין 

 מאורך

 
 כישלון בפליטת 

 הבלון
 
 תקינה מנומטריה

זמן מעבר מעי  
 מוארך\תקין

 

 
 
ותבחין   מנומטריה

 פליטת בלון תקינים

 זמן מעבר מוארך הפרעת התרוקנות



 
  \זמן מעבר תקין 

 מאורך

 
 כישלון בפליטת 

 הבלון
 
 תקינה מנומטריה

זמן מעבר מעי  
 מוארך\תקין

 

 
 
ותבחין   מנומטריה

 פליטת בלון תקינים

 תקינה מנומטריה זמן מעבר מוארך הפרעת התרוקנות
 

 פליטת בלון תקינה
 

 זמן מעבר מעי תקין



 
  \זמן מעבר תקין 

 מאורך

 
 כישלון בפליטת 

 הבלון
 
 תקינה מנומטריה

זמן מעבר מעי  
 מוארך\תקין

 

 
 
ותבחין   מנומטריה

 פליטת בלון תקינים

 תקינה מנומטריה זמן מעבר מוארך הפרעת התרוקנות
 

 פליטת בלון תקינה
 

 זמן מעבר מעי תקין

  דפקוגרפיה: הדמיה אנורקטאלי ביופדבק
 דנמי US או 



 
  \זמן מעבר תקין 

 מאורך

 
 כישלון בפליטת 

 הבלון
 
 תקינה מנומטריה

זמן מעבר מעי  
 מוארך\תקין

 

 
 
ותבחין   מנומטריה

 פליטת בלון תקינים

 תקינה מנומטריה זמן מעבר מוארך הפרעת התרוקנות
 

 פליטת בלון תקינה
 

 זמן מעבר מעי תקין

  דפקוגרפיה: הדמיה אנורקטאלי ביופדבק
 דנמי US או 



 
  \זמן מעבר תקין 

 מאורך

 
 כישלון בפליטת 

 הבלון
 
 תקינה מנומטריה

זמן מעבר מעי  
 מוארך\תקין

 

 
 
ותבחין   מנומטריה

 פליטת בלון תקינים

 תקינה מנומטריה זמן מעבר מוארך הפרעת התרוקנות
 

 פליטת בלון תקינה
 

 זמן מעבר מעי תקין

  דפקוגרפיה: הדמיה אנורקטאלי ביופדבק
 דנמי US או 

 משלשלים
 

 ניתוח



 
  \זמן מעבר תקין 

 מאורך

 
 כישלון בפליטת 

 הבלון
 
 תקינה מנומטריה

זמן מעבר מעי  
 מוארך\תקין

 

 
 
ותבחין   מנומטריה

 פליטת בלון תקינים

 תקינה מנומטריה זמן מעבר מוארך הפרעת התרוקנות
 

 פליטת בלון תקינה
 

 זמן מעבר מעי תקין

 אנורקטאלי ביופדבק

 משלשלים
 

 ניתוח

  דפקוגרפיה: הדמיה משלשלים
 דנמי US או 



 
  \זמן מעבר תקין 

 מאורך

 
 כישלון בפליטת 

 הבלון
 
 תקינה מנומטריה

זמן מעבר מעי  
 מוארך\תקין

 

 
 
ותבחין   מנומטריה

 פליטת בלון תקינים

 תקינה מנומטריה זמן מעבר מוארך הפרעת התרוקנות
 

 פליטת בלון תקינה
 

 זמן מעבר מעי תקין

 אנורקטאלי ביופדבק

 משלשלים
 

 ניתוח

  דפקוגרפיה: הדמיה משלשלים
 דנמי US או 

 קולקטומיה



 
  \זמן מעבר תקין 

 מאורך

 
 כישלון בפליטת 

 הבלון
 
 תקינה מנומטריה

זמן מעבר מעי  
 מוארך\תקין

 

 
 
ותבחין   מנומטריה

 פליטת בלון תקינים
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 פליטת בלון תקינה
 

 זמן מעבר מעי תקין

 אנורקטאלי ביופדבק

 משלשלים
 

 ניתוח

  דפקוגרפיה: הדמיה משלשלים
 דנמי US או 

 קולקטומיה

 משלשלים



 
  \זמן מעבר תקין 

 מאורך

 
 כישלון בפליטת 

 הבלון
 
 תקינה מנומטריה

זמן מעבר מעי  
 מוארך\תקין

 

 
 
ותבחין   מנומטריה

 פליטת בלון תקינים

 תקינה מנומטריה זמן מעבר מוארך הפרעת התרוקנות
 

 פליטת בלון תקינה
 

 זמן מעבר מעי תקין

 אנורקטאלי ביופדבק

 משלשים
 

 ניתוח

  דפקוגרפיה: הדמיה משלשים
 דנמי US או 

 קולקטומיה

 משלשים

IBS? 



 סיכום

עצירות כרונית הינה תסמין שכיח באוכלוסייה  •
 .הכללית

האלגוריתם הטיפולי עשוי להקל על קבלת  •
 .ההחלטות הטיפוליות בעצירות

 .קיימות אופציות טיפוליות נרחבות לרופא הראשוני•
במקרים עמידים לטיפול יש מקום להפניה לבירור  •

 .מוטיליות \נוירוגסטרווטיפול במסגרת מרפאות 
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