
 

 דלקת בגיד הפיקה – (knee 'serpjump) "ברך הקופץ"תסמונת 

אחת ההפרעות השכיחות . כאבי ברכיים הינם כאבים נפוצים ויכולים לנבוע ממספר גורמים

 –או בשמה המדעי יותר " ברך הקופץ"אצל שחקני ושחקניות כדורעף הינה תסמונת  המופיעות

 דלקת בגיד הפיקה

 :אנטומיה כללית של הברך

 :האנטומיה של הברכייםרצוי להכיר את , נת להבין טוב יותר את כאבי הברכייםעל מ
 

  :מורכב משני מפרקים למעשה הוא. מפרק מורכב ביותר מפרק הברך הוא

  לעצם השוק (Femur) הירך עצם בין המפרק ,האחד

(tibia). . הפיקה צםהמפרק השני הוא המפרק שנוצר בין ע (Patella) לבין עצם הירך. (Femur)  
הופך  סופו הואבכאשר  (Pattela) מתחבר לעצם הפיקה (Quadriceps) הארבע ראשי שריר

 נקרא דרך גיד אשר (Tibia) עוטף את הפיקה וממשיך ומתחבר לעצם השוקשגיד להיות 

Patellar tendon.  – קהגיד הפי. 

בכל ברך קיימים שני . ניסקוסיםיהמ למפרק הברך הם מבנים עיקריים נוספים ששייכים
וגם  כמייצבים למפרק הברך תפקידם של המיניסקוסים לשמש (פנימי וחיצוני)סיקוסים ניימ

 .כמעיין בולמי זעזועים למפרק

תנועה מוגזמת קדימה למנוע  ד הרצועה הצולבת הקדמיתתפקי: קיימות גם רצועות בברך, בנוסף

והאחורית מונעת תנועה מוגזמת אחורית של ( Femur)על גבי עצם הירך ( Tibia)של עצם השוק 

 .על גבי עצם הירך ( Tibia)עצם השוק 

מונעות נטייה מוגזמת החוצה  אשר (  :פנימית וחיצונית)כמו כן קיימות שתי רצועות צידיות 
 .מוגזמת פנימה  ונטייה

 :תסמונת ברך הקופץ

גיד . הינה  הפרעה המתארת למעשה דלקת בגיד הפיקה (JUMPPER'S KNEE" )ברך הקופץ"

  .ראשי שמתחבר לפיקה ומשם ממשיך ונאחז בעצם השוק-זה מהווה המשכו של שריר הארבע

האחיזה של אזור , כתוצאה ממאמצים חוזרים ונשנים ובמיוחד בשל ניתורים רבים ונחיתות רבות

במקום עולה בשל העומס המכני  ההטמפרטור, הוא מתנוון, גיד הפיקה לעצם השוק הולך ונשחק

הולך ומתקדם עד להיווצרותה של דלקת מקומית שמורגשת בכאבים עזים  זה  מצב. הרב והחיכוך

הכאב מלווה בירידה משמעותית ביכולת הספורטיבית של . בחלק התחתון של פיקת הברך

 .נחיתות מניתורים/בעיקר הוא מתקשה לבצע ניתורים. לשחק/להתאמןהכדורעפן 

 

וא מגיע עד למחצית של ההפרעה בספורטאים הוא ארבעה עשר אחוזים וה שיעור ההיארעות

שגורמת ההפרעה יכול  כאבה. למשל שחקני כדורעף, מהספורטאים שעיסוקם כולל קפיצות

 .(בהפגות ובהתקפים של כאב לסירוגין)להמשיך ולהפריע לסובלים ממנה גם לאורך שנים 
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 :עהמנגון הפגי

רצועת הפיקה נמצאת בהמשכו של גיד השריר הארבע ראשי של , כאמור בהקדמה האנטומית 

הירך והיא מחברת בין עצם הפיקה לשוק ומעבירה את הכוחות שמפעיל השריר הארבע ראשי על 

(. למשל בנחיתה מקפיצה)או את הכוחות שעוברים לשריר בחזרה ( למשל בעליית מדרגה)השוק 

 קולגןאחרים מורכבת הרצועה מאלומות הדוקות ומקבילות של סיבי  גידיםו רצועותבדומה ל

 .לבנים

תאים בגיד משנים את צורתם ומספרם וניכרת צמיחה , של עומס מתמשך על גיד הפיקה במצבים

ברקמה . ה קיימת נוכחות גבוהה מהרגיל של תאים וכלי דםבחלק מהרקמ .כלי דםחדשה של 

 .הפגועה מתחילים להופיע סממני דלקת שעלולים להחמיר ככל שהעומס מתגבר ונמשך

גיעים בעת קפיצות של העומסים המופעלים על גיד הפיקה עולים בהתאם לסוג המאמץ הגופני ומ 

קופץ  כדורעףשחקן , ף של הספורטאילסדר גודל של פי שש עד שמונה ממשקל הגו שחקני כדורעף

 .פעמים במשחק 07בממוצע 

זמן ההחלמה של רקמה . הפיקה יכול לגרום לקרעים זעירים גידאופי המאמצים המופעלים על 

. יכול להיווצר מעגל קסמים הרסני, כזו הינו ארוך ובהינתן שהמאמצים אינם מוסרים מהרקמה

אך קצב הייצור האיטי , גברת עקב הנזק הראשוניהתאים ברקמה מייצרים סיבי קולגן בצורה מו

הללו יכולים להרוס את התאים הקיימים ולהאט , משאיר את הרקמה חשופה למאמצים נוספים

 (במצב כזה למעשה הדלקת הופכת להיות כרונית) עוד יותר את קצב ההחלמה של הרקמה

 

 אבחנה

הנבדקים מתלוננים על  קלינית נעשית בעיקר על בסיס ממצאים בבדיקה "ברך הקופץ"אבחנה של 

או  נחיתה, קפיצהבדרך כלל מאמצים כגון ריצה . אמץכאב בקדמת הברך המופיע לאחר מ

עם הזמן הכאבים . עומסים גבוהים אחרים במהלך ספיגת אנרגיה על ידי השריר הארבע ראשי

יבה ייתכנו גם תלונות על כאב לאחר יש. מתחילים להופיע בזמן המאמץ ולהפריע לפעילות

  ממושכת
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הפיקה בקצה התחתון של  גידז הממצא העיקרי בבדיקה פיזיקלית הינו רגישות במישוש אח

בנוסף לבדיקה הקלינית ניתן  . כאב מופק גם בהפעלת עומס מכני על הרקמה הפגועה . הפיקה

 , או בדיקת אולטראסאונד MRIלהיעזר בבדיקות דימות מסוג 

 :טיפול

 :כולל מספר מרכיבים JUMPPER's KNEE -בהטיפול 

  חשוב להקפיד על יחס נאות קבוצת )תרגילי חיזוק לשרירים הסובבים את מפרק הברך

חיזוקים  במיוחד הוכחו יעילותם של( השרירים הקדמיים לקבוצת השרירים האחוריים

 (חיזוקים בהם השריר עובד תוך כדי התארכותו) ראשי -אקצנטריים של שריר הארבע

 ('וכו ארקוקסיה, אתופן)רים נוגדי דלקת כדו–די דלקת כגון טיפול במרכיבים נוג ,

 .זריקות

 חבישות עם טייפינג . טיפול באולטראסאונד, הכולל כאמור חיזוקים -טיפול פיזיותרפי

להפחית את העומס העובר  שמטרתםאחרים עם טייפ  םכדוגמת קינזיוטייפ או קיבועי

 .דרך גיד הפיקה

 מנוחה 

 לאחר פעילותבעיקר  -קירור מפרק הברך 
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