
כאן עכשיו כבר שש', כאן רשת א", קול ישראל: "רם תדמור 

גבירותיי ורבותיי, שלום רב לכולכם, דקות שלמות אחרי עשר

ברוכים המצטרפים לגיליון, בוקר טוב ונעים, המאזינים, המאזינות

".רופא תורן"יום חמישי בשבוע של תכניתנו היומית 

,לענייני בריאות ורפואה' רשת א", קול ישראל"מגזין ", רופא תורן"

הנה, אביב-משדר יומי המוגש בשידור חי מאולפני הרדיו בתל

ובכן כדי להתייעץ אתם מחייגים, הטלפון שלנו לשרותכם הפונים

"רופא תורן, "אזכיר. 036966225איך אתם פונים ,  שוב036966225

כל יום בעשר כאן ברדיו שלכם ואל תשכחו גם דרך הכבלים

אם משהו לא, אתם יכולים לשמוע אותנו בצורה יפה וטובה

גם דרך הלוויין ניתן לתפוס אותנו, מסתדר עם המקלט הסטנדרטי

אתכם ולשרותכם רם תדמור עם" רופא תורן. "כמובן גם באינטרנט

עם אסף מרגלית וכמובן עם אורח המשדר כפי, אבי שמאי

רופא תורן
20/03/2014

10:05:28
רשת א
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תוכנית:
:תאריך

:שעה
:רשת

:כותרת

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=5576578&CID=100105:לינק לקובץ

5576578 מתוך   4עמוד  1



מנהל מחלקה, ראובן צימלמכמן' שהקדמנו לפרסם הרופא הפרופ

ראש המכון", וולפסון"ח "והמכון ליתר לחץ דם בביה', פנימית ו

בית, אביב-דם באוניברסיטת תל-לב וכלי, ווסקולרי-למחקר קרדיו

נכון אנחנו בעולמה של הרפואה. ש סאקלר"הספר לרפואה ע

הנה קצת, ואתם מאוד מוזמנים, דם-רפואת לב וכלי, הפנימית

עם" כנס הבוגרים שלנו, "11אחרי , מידע על מה שיקרה בהמשך

אחרי חדשות, אודליה זימור ועם מומחה המשרד לאזרחים וותיקים

אמנות" וחמש דקות 1-ב, עם אודי אביסרור" רגעי ציונות, "12

תוכלו לשוחח על, 2אחרי חדשות , יובל מסקין ואורחיו", נקודה

אפרת שושני בתכנית מאזינים למאזינים פרלמנט, ענייני היום

בעריכת זיוי" בראש צעיר - "3ומיד אחרי חדשות ', הדעות של א

.אתם מוזמנים, היום תכנית על עלייה וקליטה, אורי

שלום רק לאורח התכנית', רשת א", קול ישראל", "רופא תורן"

!ברוך הבא, בוקר טוב, ראובן צימלמכמן' הרופא הפרופ

.בוקר טוב: ראובן צימלמכמן ' פרופ

צימלמכמן הוא מנהל מחלקה פנימית' הפרופ, אזכיר: רם תדמור 

ראש, והמכון ליתר לחץ דם במרכז הרפואי וולפסון חולון' ו

ס"בביה, אביב-ווסקולרי באוניברסיטת תל-המכון למחקר קרדיו

אנחנו בעולמה של הרפואה הפנימית והנה. ש סאקלר"לרפואה ע

אתה נשאל, אנחנו נשאלים, צימלמכמן' פרופ, בדרכנו לאולפן הזה
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?על מה ולמה היא פרסה, שמענו, אז כליה יודעים, פרסה

ש הצורה של הכליה"ובכן הכינוי הוא ע: ראובן צימלמכמן ' פרופ

horseshoeבאנגלית קוראים לזה , היא בצורה של פרסה, הזו

kidneyומדובר כאן במבנה אנטומי של כליה שהוא שונה מהבנה 

יש רקמה שהופכת לרקמה, באופן טבעי בשלב העוברי. הרגיל

 גושים2-ונפרדת ל, היא נודדת כלפי מעלה, שמצויה באגן, כלייתית

, הצדדים של עמוד השדרה2- הכליות שנמצאות ב2שיוצרים את 

,הכליות האלה צורתן צורת כליה, הכליה הימנית והכליה השמאלית

כאשר תוך כדי, כולנו יודעים זה כמו צורה של שעועית בערך

והוא, הגוש הכלייתי הזה עולה ומגיע למקומו, ההתפתחות העוברית

החיבור מצוי,  הכליות2יש חיבור בין ,לא מצליח להיפרד לחלוטין

 הכליות מחוברות ביניהן על2כלומר , בקוטב התחתון של הכליות

כאילו זו, ולכן זה נותן את הצורה, ידי גשר של רקמה כלייתית

.פרסה

?זה גשר פיברוטי: ראובן צימלמכמן ' פרופ

זה גשר שמכיל בתוכו רקמה כלייתית, לא, לא: רם תדמור 

שאיננו מכונה, למעשה זה קוריוז זה ווריאנט אנטומי, מתפקדת

כלל שמור-איננו גורם לבעיות והתפקוד הכלייתי בדרך, כמחלה

,יש שנוהגים, בחולים האלה

,יש להם יותר תאי כליה, כלומר יש אפילו יתרון: רם תדמור 
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זה גוש רקמתי, לא חושב, לא חושב: ראובן צימלמכמן ' פרופ

 כליות והחלוקה לפעמים יש כליה אחת טיפונת יותר2-שמתחלק ל

אבל לא, לפעמים הן מחוברות ביניהן, קטנה והשנייה יותר גדולה

אולי הדבר היחיד שיש. מכאן אנחנו למדים על מספר הנפרונים

רופאים שנוהגים להמליץ אולי מתוך היגיון ולא על סמך נתונים

,שכדאי להימנע יותר מחבלות באזור הזה, סטטיסטיים רפואיים

אני ממליץ גם למי שאין כליית, אבל להימנע מחבלות באזור הזה

,כך שלמעשה מדובר באדם בריא עם תפקוד כלייתי תקין, פרסה

.עם ווריאנט אנטומי בלבד

,וואריאציה אנטומית: רם תדמור 

.נכון:  ראובן צימלמכמן ' פרופ
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