נייר עמדה 101

משטח מצוואר הרחם כבדיקת סקר לגילוי מוקדם של סרטן
צוואר הרחם
אושר במליאה דצמבר 2004
נייר זה עודכן בנובמבר 2010
מבוא
משמש כאמצעי לסקירה לשם גילוי מוקדם של מצבים טרום סרטניים ) (Pap Testמשטח מצוואר הרחם
בצוואר הרחם .נתונים אפידמיולוגים מסקנדינביה ,קולומביה הבריטית (קנדה) ובריטניה מצביעים על ירידה
.משמעותית בהופעת מחלה פולשנית ותמותה מסרטן צוואר הרחם בעקבות סקירת אוכלוסין
ברב המדינות קיימת תכנית לאומית המתחילה את הסקר בין גיל  20ל  30בתדירות משתנה – בתחילה כל
שנה ,והחל מגיל  30או אחרי שלשה משטחים תקינים ,עוברים לבצוע בדיקה אחת לשלש שנים ומסיימות בין
).גיל  60לגיל  70במידה שהמשטחים האחרונים תקינים (1
תמונת מצב בישראל
נתונים מ – )1997 -בקרב יהודיות  5-6ל ICDC ( -בישראל היארעות סרטן צוואר הרחם ב  2001הייתה ,לפי
 100,000).נשים ובקרב לא יהודיות  5 -4ל ,100,000-אחוז התמותה (נתונים מ )1995-הוא 2( 45%
התמותה מסרטן צוואר הרחם בישראל אינה יורדת במשך השנים ואף יש נטייה לעליה ( ,)2לעומת זאת בעולם
 )..המערבי במקומות שמתקיימת תוכנית סקר לאומית נצפתה ירידה מתמדת ומשמעותית בתמותה (3
לפי דיווחי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל קיימת לאחרונה עליה משמעותית בהיארעות נגעים טרום
.סרטניים .נמצא כי  1%מכלל המשטחים בנשים בגילאים  30-50מעידים על מצב טרום סרטני
החל משנת  1995משטחי צוואר הרחם נכללים בסל הבריאות בין הגילאים  35-54שנים ,בתדירות תלת
.שנתית
הוצע בעבר להגביל את הסקירה לנשים עם סיכון גבוה לפתח סרטן צוואר הרחם .אלא שלא ניתן למצוא
בישראל אוכלוסייה בסיכון גבוה לפי מוצא אתני ,אזורי מגורים או גורמי סיכון רפואיים ( ,)4,5לכן יש להגדיר
גבולות של גילאים בהם תיסרק כל האוכלוסייה .בסקר שנערך לאחרונה ע"י החברה לקולפוסקופיה ופתולוגיה
צווארית בארץ נמצא שכמחצית מהנשים עם נגעים טרום ממאירים בדרגה חמורה אובחנו מתחת לגיל )6( 35
ועל כן החברה ממליצה להתחיל את תוכנית הסקירה בגיל  .25מחקרים רבים מראים על הבדל שולי בין סקירה
).שנתית לסקירה תלת שנתית (7
:אשר על כן עמדת האיגוד היא

יש לשאוף לשימוש אחיד במונחים הנוגעים לממצאים פתולוגיים בצוואר הרחם על פי המינוח המעודכן לפי 1.
BETHESDA .
אין עדיפות לטכניקת פאפ מסוימת לביצוע סקירה :ניתן להשתמש בשיטת הפאפ הקונונציונלי או באמצעות 2.
").ציטולוגיה מבוססת נוזל ("פאפ דק
.בישראל יש צורך בסקר רוטיני על ידי משטח צוואר הרחם החל מגיל  25בתדירות תלת שנתית 3.
.בגיל  , 60במידה ששתי הבדיקות האחרונות היו תקינות ,ניתן להפסיק את בדיקות הסקר 4.
 Atypical Squamous cells suggestive of highאשה עם משטח צוואר הרחם לא תקין (משלב של 5.
.ומעלה) תופנה לבדיקת קולפוסקופיה grade lesion = ASC-H
 Atypical Squamous Cells ofבמקרה שמתקבלת תשובת משטח צוואר הרחם המדגים "דלקת" או 6.
והמעבדה מבקשת לחזור על המשטח ,רצוי לבצע משטח חוזר undetermined significance = ASC-US
.לאחר ניקוי צוואר הרחם עם תמיסת סליין
בהנחיות אלו הכוונה היא לבצוע משטחי צוואר הרחם כסקר למניעת סרטן צוואר הרחם בנשים בריאות אל-
תסמיניות .הן אינן באות כתחליף למשטחי פאפ וברור קליני ומעבדתי אשר יש לבצע מסיבות רפואיות (כגון
).ממצא צווארי ,דמם במגע ,חשיפה לדי-אתיל-סטילבסטרול וכ"ו
:צוות הכנה
,פרופ' יעקב בורנשטיין
דר' דורון צרפתי
דר' אדוארדו שכטר
החברה הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם
חברי "מליאת ועדת העמדה" לפי סדר ה א-ב
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