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 תסמונת של אטרזיה של המעי וכיבים בחבל הטבור

(Umbilical cord ulceration-intestinal atresia syndrome) 

 ORPHA3405: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

היווצרות כיב בחבל הטבור הקשור לאטרזיה מולדת של החלק העליון עיוות תסמיני נדיר של המעי המאופיין על ידי 

רחמי ממקום הכיב וכתוצאה מכך קצב לב איטי )ברדיקרדיה( של -של המעי, אשר לרוב כוללת הופעת דימום תוך

 העובר. 

 

 אפידמיולוגיה

מקרים לערך תוארו עד כה בספרות הרפואית והמדעית, סביר להניח שהמחלה אינה מדווחת באופן  66-בעוד ש

  בשל היעדר מודעות. ניכר 

 

 תיאור קליני

בהקשר של אטרזיה של המעי בחלק של התריסריון או המעי הריק, ( מתרחשת UCUהתכייבות של חבל הטבור )

לידתי של ארטזיה מולדת של החלק העליון של המעי -אבחון טרום מהפעוטות עם 6%..6-6.6%אצל המתפתחת 

(CUIA ההתפרצות של .)UCU  להיריון והלאה. התסמינים של  3.לרוב מתרחשת משבועUCU  לרוב מתחילים

רחמי המוגבר גורם לקרע של כלי הדם -עם ההופעה של לידה מוקדמת או קריעת הקרומים, כאשר הלחץ התוך

גורם לדימום מאסיבי אצל העובר וכתוצאה מכך לברדיקרדיה. אנמיה מי השפיר, דבר ש בחבל הטבור לתוך חלל

חמורה לרוב מופיעה בלידה. דרגת ההתכייבות נעה בין השרה קשקשית בלבד של שכבת האפיתל לחשיפה של 

דרגה נמוכה יותר של נגעים, עלולים שלא להיות  חד, במיוכרינעורק או וריד חבל הטבור. מקרים ללא דימום 

 מאובחנים. 

 

 אטיולוגיה

לזרימה   קשורה באופן הדוק UCU-בעוד שהמנגנון המדויק של היווצרות הפתולוגיה אינו ברור, קיים חשד לכך ש

לא תקינה של המרה ברחם. מנגנונים אחרים שהוצעו כוללים תגובתיות יתר של כלי הדם ואיסכמיה משנית, 

, בשל חריגה בשכבת האפיתל )בדומה לקשר של תמס בועתי CUIAושל  UCUהגורמים להתרחשות מקבילה של 

 של העור לאטרזיה של המעי(. 

 

 טכניקות אבחון

הקשורה לכך.  UCU-עם ריבוי מי שפיר צריכים להעלות את החשד ל CUIAלידתי של -ממצאי אולטרסאונד טרום

 יחד עם זאת, אישור האבחון לרוב מבוצע לאחר הלידה בבדיקה של חבל הטבור. 
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 אבחנה מבדלת

מזנטרית עם רירית קיבתית, המנגיומה של חבל -כוללות היעדר ג'ל וורטון, התעלה האופתלמות ומבדלה ותאבחנה

 הטבור ושאף דם בטבור. 

 

 לידתי-טרוםאבחון 

ושל ריבוי מי שפיר. בעוד שקיים סיכון  CUIA( המצביעים על המחלה כוללים סימנים של USממצאי אולטרסאונד )

הינו מאתגר. במקרים בסיכון גבוה, תדירות  UCUלידתי של -, זיהוי טרוםCUIAבמקרים של  UCU-מוגבר ל

מומלצת, גבוהה יותר של ניטור באולטרסאונד עם הערכה קפדנית של חבל הטבור, במיוחד בקצה העוברי, הינה 

מי השפיר כוללים תצפיות של דימום נוזל אך קשה לביצוע מבחינה טכנית. ממצאים המעלים חשד להימצאות דם ב

באמצעות דופלר בצבע או שינויים בבהירות של נוזל מי השפיר, המצביעים על הימצאות דימום. מחבל הטבור 

 וד של מקרים בסיכון גבוה. מדידת ריכוז חומצת המרה בנוזל מי השפיר יכול לסייע יותר בביד

 

 ניהול וטיפול

חייב להיות מוסבר  UCU-בעת הנוכחית, קשה להציג שיטה באמצעותה ניתן למנוע מוות עוברי פתאומי. הסיכון ל

. ניטור יומי של מקרים בסיכון גבוה עם תרשים בעיטות של העובר וניטור CUIAבהרחבה להורים של עוברים עם 

. הפסקת היריון עלולה להישקל UCU( הינם מומלצים לצורך זיהוי מוקדם של NST) עוברי ללא נוכחות צירים

הימצאות דם בנוזל  לעכאשר הדימום מאושר באמצעות ממצאים של בדיקת מי שפיר או אולטרסאונד המצביעים 

דמים או , נמצא כי ניטור דופק עוברי רציף עם הופעת צירים מוקCUIAבמקרים של ריבוי מי שפיר עם מי השפיר. 

קרע מוקדם של הקרומים משפר את התוצאה. מודעות לקשר זה ולידה מיידית של העובר עם הופעת הסימנים 

 היילוד. הראשונים של דימום או היפוקסיה יסייעו למנוע לידות שקטות ותוצאות גרועות אצל 

 

 פרוגנוזה

רחמי או -הינה גרועה, כאשר מוות עוברי תוך של תסמונת של אטרזיה של המעי וכיבים בחבל הטבור הפרוגנוזה

מוות של היילוד מתרחש ברוב המקרים. התערבות מיידית, המתחילה עם לידה מיידית עם הופעת הסימנים 

  הראשונים של דימום/היפוקסיה אצל העובר, עשויה לשפר את התוצאה.

 

 

 :מומחהמבקר 

 סנגיטה גופטה ד"ר 

 

  [9362-.36-3 ]תאריך עדכון אחרון:

 9396-.-99תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 
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 על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו בלעדי" "למתן חסות אין כל השפעה
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