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מחלות בדרכי העיכול לפני ואחרי ניתוחים
בריאטריים :אבחון ,טיפול ומניעה
תקציר:

בעשור האחרון חלה עלייה משמעותית במספר הניתוחים הבריאטריים
המבוצעים בעולם וכך גם בישראל .הוכח כי ניתוחים אלה הם בבחינת טיפול יעיל
בהשמנת יתר חולנית .בעקבות ניתוחים אלו עלולים להיגרם סיבוכים המערבים
את מערכת העיכול .מעבר לחשיבות אבחון מוקדם וטיפול בסיבוכים ,חשוב לציין
כי ניתן להפחיתם ואף למנוע את חלקם אם בוחרים את סוג הניתוח בהתאם
למחלות הרקע של המנותח .נדון בסקירה זאת באבחון ,בטיפול ובמניעה של
מחלות המערבות את מערכת העיכול לפני ואחרי ניתוחים בריאטריים .נפרט
אילו בדיקות אבחוניות מומלץ לבצע לפני ניתוח בריאטרי ,לרבות הטיפול
בהליקובקטר פילורי .נציין את השפעת הניתוחים השונים על מחלת ההחזר
קיבה־ושט ועל תנועתיות המעי .נדון בסיבוכים משניים לניתוח כגון חסרים
תזונתיים ובדרכים למניעה וטיפול בהם.
לסיכום ,מסמך זה חובר על ידי הרכב מומחים המייצגים את עמדות החברה
הישראלית לכירורגיה מטבולית ובריאטרית ,החברה הישראלית לחקר
וטיפול בהשמנת יתר ,המערך הקליני בארגון הרוקחות ,האיגוד הישראלי
לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד ובחסות המכון לאיכות ברפואה ,ההסתדרות
הרפואית בישראל (הר"י).

מילות מפתח:

ניתוחים בריאטריים; מחלת החזר קיבה־ושט; ניתוח טבעת מתכווננת; ניתוח שרוול קיבה; ניתוח מעקף קיבה.
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1המרכז הבריאטרי ,מרכז רפואי העמק ,עפולה
2מרכז בריאטרי ,הרצליה מדיקל סנטר,
הרצליה
3מחלקה לכירורגיה כללית ובריאטרית ,מרכז
רפואי שיבא ,תל השומר ,רמת גן
4מכון לגסטרואנטרולוגיה ,בית חולים
בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקווה
5מחלקה פנימית ד' ,בית חולים השרון ,מרכז
רפואי רבין ,פתח תקווה
6המכון לגסטרואנטרולוגיה ,בית החולים
רמב"ם ,חיפה
7המכון למחלות דרכי העיכול והכבד ,מרכז
רפואי סוראסקי ,תל אביב

;)Bariatric surgery procedures; Gastroesophageal Reflux Disease (GERD); Laparoscopic Adjustable Gastric Banding (LAGB
.Laparoscopic Sleeve Gastrectomy (LSG); Roux-en-Y Gastric Bypass (RYGB)i

הקדמה
מאמר זה כולל פרקים המתייחסים לאבחון ,טיפול ומניעה של
מחלות המערבות את מערכת העיכול לפני ואחרי ניתוחים
בריאטריים ,בהתאם למידע הרפואי הקיים בספרות הרפואית
ולפי דעת הרכב מומחים שהשתתפו בחיבור מסמך זה ,לרבות
כתיבת המלצות בתום כל פרק .מסמך זה מייצג את עמדות
החברה הישראלית לכירורגיה מטבולית ובריאטרית ,החברה
הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר ,האיגוד הישראלי
לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד ובחסות המכון לאיכות
ברפואה ,ההסתדרות הרפואית בישראל (הר"י).
תובנות עיקריות
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1 .1התאמת הניתוח הבריאטרי לפי מחלות הרקע של המטופל,
יכולה להפחית את הסיבוכים הנלווים לניתוח זה.
2 .2כאשר ידוע על זיהום בהליקובקטר פילורי ,רצוי לטפל
בחיידק טרם ביצוע הניתוח הבריאטרי.
3 .3בהשוואה בין שלושת הסוגים העיקריים של ניתוחים
בריאטריים בחולים במחלת החזר קיבה–ושט ( )GERDו/או
בקע גדול בסרעפת והשמנת יתר ,הניתוח המומלץ הוא
ניתוח מעקף קיבה.
4 .4לאחר כל ניתוח בריאטרי ,יש צורך במעקב רפואי ותזונאי
מקצועי ורציף.

א .בדיקות לבירור דרכי העיכול לפני ניתוחים בריאטריים

הערכה של דרכי העיכול העליונות מתבצעת באמצעות
אחת משתי הבדיקות המצויינות מטה:
1
1 .1צילום בליעת בריום או שיקוף ושט ,קיבה ותריסריון (וק"ת ),
בדיקה המדגימה את מבנה מערכת העיכול העליונה .בבדיקה
זו ניתן לזהות ולהעריך את גודלו של בקע בסרעפת.
2 .2אנדוסקופיה של דרכי העיכול העליונות (גסטרוסקופיה),
בדיקה חודרנית המאפשרת להדגים שינויים מבניים וגם
מצבים דלקתיים ,נוכחות החיידק הליקובקטר פילורי ,כיבים
ושינויים טרום סרטניים ברירית הוושט והקיבה .נוסיף
כי לאחר ניתוחי מעקף קיבה ,מרבית הקיבה נותרת ללא
אפשרות למעקב אנדוסקופי ,בשל הפרדתה מכיס הקיבה
העליון (פאוץ').
המלצות:
1 .1מומלצת הערכה של דרכי העיכול העליונות בכל המטופלים
לפני ניתוח בריאטרי .את ההערכה ניתן לבצע על ידי צילום
וק"ת ו/או גסטרוסקופיה ,כמצויין לעיל.
2 .2במקרים הבאים מומלץ לבצע גסטרוסקופיה (ולא להסתפק
בצילום וק"ת) טרם הניתוח:
•מטופלים עם תסמיני מחלת החזר קיבה–ושט (,)GERD
כאב רטרוסטרנאלי או ממצא ידוע של דלקת בוושט או
רירית ושט ע"ש בארט.
1וש"ט  -ושט ,קיבה ותריסריון.
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•מטופלים שידוע על נוכחות החיידק הליקובקטר פילורי
ושלא עברו טיפול למיגורו (ארדיקציה).
•לפני ניתוחי מעקף/מיני מעקף על מנת לסקור את רירית
הקיבה המוסטת.
•לפני ניתוחי המרה להערכת אנטומיה ושלילת סיבוכי
ניתוח קודם.
•בנוכחות סימני אזהרה כגון כאב ברום הבטן (אפיגסטרי),
אנמיה ,הקאות ,קשיי בליעה (דיספגיה) ,אודינופגיה ,חשד
לדמם ואנמנזה משפחתית של ממאירות ושט/קיבה.
•מטופלים עם חשד לצמקת הכבד.
•בנוסף ,ההחלטה על ביצוע גסטרוסקופיה היא לפי
שיקול המנתח.
3 .3קולונוסקופיה איננה חלק מבירור שגרתי לפני ניתוח
בריאטרי .יש לשקול לבצעה לפני הניתוח במקרים הבאים:
•במטופלים עם בן משפחה מדרגה ראשונה עם ממאירות
בכרכשת (במעי הגס) (יש לבצע החל מגיל  40שנים)
ומחלת מעי דלקתית .בבני משפחה עם חשד לתסמונת
גנטית ההחלטה על גיל הנבדק היא בהתאם להמלצת
רופא גסטרואנטרולוג.
•בנוכחות סימני אזהרה :אנמיה ,כאב בטן ,שינוי בהרגלי
היציאות ,דמם מהחלחולת (רקטלי) וירידה לא מוסברת
במשקל.
•על פי ההוריות המקובלות ללא קשר לניתוח המתוכנן.
4 .4בדיקת על שמע (אולטרסאונד) של הבטן נדרשת בחוזר
מנהל הרפואה כחלק מבירור טרום ניתוחי .מטרתה לזהות
כבד שומני כולל הערכה של חומרת ההסננה השומנית
וגודל הכבד וכמו כן להערכת קיום אבנים בכיס המרה.
5 .5בירור תנועתיות של מערכת העיכול (מנומטריה ושטית
או מיפוי התרוקנות קיבה) או בדיקת נשיפה לקביעת אי
סבילות לפחמימות  -אינן בדיקות מומלצות כחלק מבירור
שגרתי לפני ניתוח בריאטרי.
ב .אבחון וטיפול בחיידק הליקובקטר פילורי לפני ואחרי
ניתוח בריאטרי:

בניתוחי מעקף קיבה ,נמצא כי זיהום בהליקובקטר פילורי מעלה

שכיחות הופעת כיבים בהשקה בין הקיבה למעי הדק (marginal
 .]1[ )ulcerלפי דעת המומחים ,בחודשים הראשונים לאחר

ניתוח מסוג מעקף או שרוול ,יעילות ספיגת האנטיביוטיקה
יכולה להיות מופחתת ומכאן גם פגיעה בהצלחת הכחדת
החיידק.
המלצות:
1 .1יש להתייעץ עם גסטרואנטרולוג במטופלים הסובלים מאי
נוחות או מכאב ברום הבטן (אפיגסטרי) ומועמדים לניתוח
בריאטרי.
2 .2ניתן לאבחן זיהום פעיל בהליקובקטר פילורי באמצעות
תבחין נשיפה ,בדיקת האנטיגן שלו בצואה או באמצעות
ביופסיות שנלקחות במהלך גסטרוסקופיה.
3 .3לא מומלץ לבצע בדיקה סקר לזיהוי הליקובקטר פילורי בקרב
מטופלים אי תסמיניים (יש לשקול ביצוע בדיקה לאבחון
הליקובקטר פילורי לפני ניתוח מעקף קיבה בשל הקשר בין
הליקובקטר פילורי והיווצרות כיב שולי .)marginal -
4 .4כאשר ידוע על זיהום בהליקובקטר פילורי רצוי לטפל
בחיידק לפני ביצוע הניתוח הבריאטרי.

טבלה :1

שמות תכשירי ה– PPIהזמינים בישראל

שם תכשיר
ה– PPIהגנרי

שם תכשיר
ה–PPI
המסחרי

Esomeprazole

ניתן
ליטול ניתן
עם או לפתיחה
מינון
מינון
מינון
והמסה
החזקתי בלי
סטנדרטי כפול
האוכל בנוזל
או גבוה נמוך
ליממה
20mg

כן

כן

כן

כן

לא

כן .אך
רק עם
Losec/
Omepra
כן
לא

Nexium

20mg

40mgX1

Dexilant Dexlansoprazole

30mg

60mgX1

30mg

Omeprazole

20mg Omepradex/
Losec/
Omepra

20mgX2

10mg

Lansoprazole

Lanton/
Lanso

30mg

30mgX2

15mg

לא

Pantoprazole

Controloc

40mg

40mgX2

20mg

לא

5 .5טיפולים להכחדת החיידק יכללו שילוב של ארבע תרופות
וינתנו למשך  14-10יום ,לדוגמהAmoxicillin, Clarithromycin, :
 Metronidazole, Esomeprazoleאו Metronidazole, Tetracycline,
.Bismuth, Esomeprazole
ג .השפעת ניתוחים בריאטריים על מחלת ההחזר קיבה־
ושט (:)GERD

נמצא כי סוג הניתוח הבריאטרי קשור לשיפור או להחמרת
תסמיני  ,GERDלהיעלמות  GERDקיים או להופעת GERD
חדש [.]4-2
•טבעת מתכווננת Laparoscopic Adjustable Gastric Banding
( :)LAGBמעצם שיטת פעולתה ,גורמת הטבעת המתכווננת
לחסימה מכאנית חלקית בין הקיבה העליונה להמשך
הקיבה .חסימה זו מייצרת נטייה ללחץ גבוה בכיס הקיבתי
שמעל הטבעת ומכאן האפשרות לפגיעה ביעילות סוגר
הוושט התחתון ( )LESבמניעת החזר .ההקאות המרובות
שאופייניות לניתוח זה ,גורמות אף הן לעלייה בלחץ
התוך בטני ומכאן גם העלייה בשכיחות היווצרות של בקע
בסרעפת ועלייה בחומרת .GERD
•שרוול קיבה :)LSG( Laparoscopic Sleeve Gastrectomy
גורמים כגון פגיעה מכאנית ישירה בסוגר הוושט התחתון,
פגיעה בעצבוב הקיבה וגרימת לחץ גבוה בתוך שרוול
הקיבה יכולים לגרום להחמרת  GERDקיים או ליצירתו
מחדש .על פי הספרות ,נראה כי זהו הניתוח הכי פחות
יעיל לטיפול ב– ,GERDכולל דיווחים על שכיחות מוגברת
של הופעת בקע בסרעפת ,דלקת בוושט הרחיקנית ורירית
ושט ע"ש ברט.
•מעקף קיבה  :)RYGB( Roux-en-Y Gastric Bypassמרבית
המחקרים תומכים בכך שניתוח מעקף קיבה משפר את
תסמיני  ,GERDמשפר את הדלקת בוושט הרחיקנית ,מפחית
את הטיפול בתרופות מסוג מעכבי הפרשת חומצה ()PPI’s
ומקטין את חשיפת הוושט להחזר חומצי [ .]5ההסבר
להפחתת ההחזר החומצי תלוי בשינויים המבניים שהניתוח
יוצר :כיס קיבה קטן המנותק משאר הקיבה ומכיל מעט
מאוד תאים יצרני חומצה וחיבור בין כיס זה למעי דק רחיקני
(דיסטאלי) אשר אינו מכיל תוכן חומצי .בהשוואה בין
שלושת הסוגים העיקריים של ניתוחים בריאטריים בחולים
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עם  GERDו/או בקע גדול בסרעפת והשמנת יתר (מעקף,
שרוול וטבעת) הניתוח המומלץ הוא ניתוח מעקף קיבה [.]6
המלצות:
1 .1בחולים הסובלים מתסמיני  GERDו/או דלקת בוושט ו/
או בקע גדול בסרעפת ,מומלץ לא לבצע ניתוח טבעת
מתכווננת או שרוול קיבה ,אלא להמליץ על ניתוח מעקף
קיבה ותיקון הבקע (בניתוח טבעת יכול להיווצר פאוץ'
גדול יותר מעל הטבעת ,מה שיפחית את יעילות הניתוח,
ובניתוח שרוול ייתכן שעקב הבקע הגדול לא ניתן יהיה
להגיע לכריתה מיטבית ושלמה של פונדוס הקיבה).
2 .2בנוכחות רירית ושט ע"ש בארט קיימת הוריית נגד יחסית
לביצוע ניתוח טבעת מתכווננת או ניתוח שרוול קיבה,
אלא אם יש סיבות רפואיות שאינן מאפשרות ניתוח מסוג
מעקף.
3 .3ממצאים של כשל בפעילות המוטורית של הוושט ובטונוס
סוגר ושט תחתון (כפי שניתן לראות במנומטריה ושטית)
מהווים הוריית נגד לניתוח שרוול קיבה.
4 .4הטיפול ב– GERDעמיד לטיפול תרופתי ,לאחר ניתוח
שרוול יש להמירו למעקף קיבה [.]7
ד .השפעת ניתוחים בריאטריים על תנועתיות מערכת
העיכול:

ניתוחים בריאטריים עלולים לגרום לשינוי בהרגלי היציאה בשל
שינויים פיזיולוגיים המתרחשים במערכת העיכול ושינויים
בהרגלי האכילה .עצירות היא תופעה שכיחה ושלשול כרוני
מדווח עד ב– 8%מהמנותחים [ .]8סיבות הקשורות לניתוח
כוללות מרכיב זיהומי ,תת ספיגה של פחמימות או מלחי מרה,
אי ספיקת לבלב ,שיגשוג יתר של חיידקים במעי הדק ,תסמונת
ההצפה ( )dumpingותסמונת מעי קצר .במנותחים שבהם
השלשול נמשך למרות טיפול מתאים ,יש לבצע בירור מלא
לסיבות שאינן קשורות בניתוח כגון כרסת (צליאק) ,דלקת
במעי או ממאירות.
ה .סיבוכים תזונתיים ומטבוליים:
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חסרים תזונתיים שכיחים לאחר ניתוחים בריאטריים ,סיבוך
התלוי בזמן שעבר מביצוע הניתוח ובסוג הניתוח .אכילה לא
מאוזנת ,הקאות ,תת ספיגה ואי ספיקת לבלב ,הם גורמים
עיקריים המעורבים בהתפתחות תת תזונה .ירידה במסת
השריר (סרקופניה) שכיחה בתקופה שמיד לאחר הניתוח ,אך
יכולה להופיע גם שנים לאחר מכן .הסיבות להקאות מגוונות
וכוללות התפתחות היצרות בהשקה ופגיעה תפקודית
במערכת העיכול עצמה .הרגלים של אכילה לא מאוזנת,
ששכיחים לפני הניתוח ,לעיתים ממשיכים גם לאחריו,
וכוללים נטייה לצריכת מזונות עתירי קלוריות ודלים בחלבון
ובוויטמינים [.]12-9
•תסמונת ההצפה ( :)dumpingנחלקת לשני סוגים :מוקדמת
ומאוחרת .הראשונה נובעת ממעבר מהיר של מזון ועליית
הלחץ האוסמוטי במעי הדק שמלווה במעבר עוקב של
נוזלים .התופעה מתאפיינת בכאבי בטן ,בשלשול ,בירידת
לחץ דם ,בחולשה ,בדפיקות לב ובסחרחורת .הסוג המאוחר
מתאפיין באותם תסמינים ,אך הוא נובע מהפרשת יתר
של אינסולין כתגובה למזון .הטיפול בשני הסוגים כולל
התאמה תזונתית ,המתבססת על אכילה של מנות קטנות

הרפואה • כרך  • 158חוב'  • 12דצמבר 2019

והימנעות מצריכה של סוכרים פשוטים .בהיעדר תגובה יש
מקום לטיפול תרופתי.
•היפוגליקמיה מאוחרת Postprandial Hyperinsulinemic -
 :Hypoglycemiaמופיעה לרוב כשנה ומעלה לאחר ניתוח
מעקף קיבה .תסמינים :עייפות ,סחרחורת ,רצון לישון,
דפיקות לב לאחר האוכל .בבדיקות מעבדה רמות הגלוקוז
ואינסולין תקינות בצום ,אך קיימת היפוגליקמיה לאחר
ארוחות .הטפול כולל התערבות תזונתית ובמקרים
העמידים הפנייה לאנדוקרינולוג והמרת ניתוח מעקף קיבה
לאנטומיה רגילה או לשרוול קיבה.
המלצות:
1 .1לאחר כל ניתוח בריאטרי ,יש צורך במעקב רפואי ותזונאי
מקצועי ורציף .תדירות המעקב התזונאי בשנה הראשונה
לאחר הניתוח היא שישה מפגשים ובשנה השנייה 3-1
מפגשים.
2 .2יש צורך בצריכת כ– 1.5ג' חלבון למשקל גוף אידיאלי.
הופעה של בצקת ו/או ירידה ברמת האלבומין מחייבת
הערכות והמלצות בהתאם.
3 .3יש להקפיד על פעילות גופנית לחיזוק מסת השריר למניעת
סרקופניה ואימון לב–ריאה במסגרת של שמירה על אורח
חיים בריא.
4 .4יש להקפיד על נטילת ויטמינים וביצוע בדיקות מעבדה לפי
ההנחיות של עמותת "עתיד".
5 .5במקרה של הקאות חוזרות יש לשלול חסר בתיאמין ואף
לטפל אמפירית.
6 .6קיים סיכון לפגיעה בצפיפות העצם ,כולל שכיחות יתר של
שברים ולכן מומלץ מעקב וטיפול על ידי הרופא המטפל ו/
או מומחה למטבוליזם של העצם.
ו .טיפול מניעתי ב־ PPI’sבמהלך האשפוז ולאחר הניתוח:

לאחר ניתוח מעקף קיבה ,טיפול מניעתי ב– PPI’sמפחית את
הסיכון להתפתחות כיבים בהשקה ומקצר את זמן הריפוי שלהם.
המלצות:
1 .1מומלץ לתת טיפול מניעתי ב– PPI’sלמשך שלושה חודשים
לאחר ניתוחים בריאטריים מסוג שרוול ומעקף קיבה .לפי
דעת מומחים ,באשפוז ,עד התחלת אכילה ,מתן  PPI’sדרך
הווריד מפחית כאב וצרבת.
2 .2לריפוי כיבים בהשקות מומלץ להשתמש ב– PPI’sבצורה
פתוחה או מומסת (על פי העלון לצרכן) ולא בכדורים
שלמים.
3 .3יש להימנע מעישון ומתרופות המעלות סיכון לכיבים כגון
 NSAID’sוביספוספונטים.
4 .4מומלץ לתת טיפול מתמשך ב– PPI’sלמניעת כיבים
במטופלים מעשנים ובכאלו הנזקקים לטיפול מתמשך ב–
 NSAID’sובנוגדי קרישה או מעכבי טסיות ,בפרט בניתוחי
מעקף קיבה.
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לוח דרושים
כרוניקה

 איש25 התפרצות חצבת בסמואה קטלה עד עתה
 מדינות שונות דוגמת. שנים50 היקף מצומצם של מבוגרים עד גיל
 ניו זילנד ופולינזיה הצרפתית תרמו אלפי מנות תרכיב,אוסטרליה
 אוסטרליה, כמו כן. מנות110,000  וארגון יוניצף העביר,לסמואה
 כדי להקל על הטיפול,תרמה יחידת אשפוז לשמונה מיטות
בחולים – דוגמה נוספת לחשיבות החיסונים נגד מחלות זיהומיות
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/404048/(
.)samoa-measles-epidemic-death-toll-reaches-25
איתן ישראלי
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 התפרצות. מהאוכלוסייה מחוסנים נגד חצבת26% רק כ־,בסמואה
 עד עתה.המחלה במדינה זו הגיעה כבר לממדים של מגיפה
25 פרט ל־. שעות אחרונות24 ב־144  מהם, חולים2190 דווח על
 ילדים נמצאים במצב מסכן20  עוד,קורבנות המחלה עד עתה
 המדינה. שהיו במצב קשה השתפרו30 ו־,חיים בטיפול נמרץ
 ומערכה,הכריזה כי חיסון נגד חצבת הוא חובה לכל האוכלוסייה
 רוב הנפגעים הם ילדים מגיל ינקות.לחיסון גורף נמצאת בביצוע
 וכן, שנים29-15  אך יש צבר של חולים בגילים,עד תשע שנים

