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 מבוא:    .1

  

-Risk Reducing Salpingoהשימוש בכריתת שחלות להקטנת הסיכון )להלן כשמ"ס()    א.

Oophorectomy לחלות בסרטן השחלה, סרטן השד וסרטן החצוצרות בנשים בסיכון גבוה, התרחב )

מאד בעשור האחרון. עבודות מחקר מבוקרות היטב ונתונים שהצטברו במרכזים גדולים, הוכיחו כי 

[. בנשים בסיכון גבוה כשמ"ס 1-4יעילותו של ניתוח זה גבוהה וכי התחלואה המתלווה לניתוח, נמוכה ]

 ותית הן את התחלואה והן את התמותה מסרטן השחלה ומסרטן השד.מוריד משמע

  

(, ירודה  USו   CA-125מכיון שנכון לעכשיו, איכות האלטרנטיבה, דהיינו, בדיקת סריקה שגרתית )     ב.

 ובלתי מספקת, מופנות לניתוח כשמ"ס, גם נשים שאינן עונות לקריטריונים הנכונים של סיכון גבוה.

  

 לפיכך, יש מקום להתייחס בנייר עמדה זה למס' נקודות: 

  

 לאילו נשים מיועד הניתוח? א.

 מי יפנה ומה הייעוץ הנכון לפני הניתוח? ב.

 מה היא הטכניקה הניתוחית המועדפת? ג.

 מה הן הדרישות לביצוע בדיקה פתולוגית נאותה? ד.

 באיזה גיל רצוי לבצע הפעולה? ה.

 בנשים לאחר הניתוח?איך יש לעקוב ולטפל  ו.

  

 EBM=II-1      סיכון גבוה       2

  

למוטציה באחד   נשים שבמשפחתן אירועים של סרטן שחלה ו/או סרטן שד ואשר נמצאו כנשאיות     א.

בסרטן השחלה ובסיכון גבוה יותר   לחלות 50%הינן בסיכון של עד  BRCA2 או BRCA1משני הגנים

לאחרונה כי ישנו קשר בין שנת הלידה   [. כמו כן נמצא5-6] לחלות בסרטן השד, במהלך חייהן

[. ככל ששנת הלידה מאוחרת יותר, ישנה 7בקרב הנשאיות ]  הכרונולוגית של האשה לסיכון לחלות גם

 עליה בסיכון.



  

ככלל, הנתונים המצטברים מראים שבנוסף לנשאות, השפעות סביבתיות וגורמים גנטיים נוספים,    ב.

 לאת הסיכון.קשורים להע

  

בקבוצות הסיכון יש לכלול גם נשים שלהן רקע אישי של סרטן שד בגיל צעיר ו/או סיפור משפחתי    ג.

בדרגות שונות של גידולים סרטניים בשחלה ושלא נמצאו כנשאיות למוטציות המוכרות )אם יש רק סיפור 

אחר שלילת משפחתי של סרטן שד, יש עבודות טובות שאין סיכון יתר לסרטן שחלה ל

. הערכה מיטבית של הסיכון לתחלואה הינה מרכיב הכרחי בהפניית   BRCA1/2 )  [8]    מוטציות

 המטופלת לניתוח זה.

  

 ייעוץ והפנייה לפני ניתוח  3

  

הוא ניתוח אלקטיבי למניעת תחלואה ותמותה. חשוב שההחלטה וההסכמה לניתוח יינתנו   כשמ"ס

 בעקבות ייעוץ מיטבי הכולל גם ייעוץ גנטי וביצוע בדיקה גנטית במידת הצורך.

  

 EBM= II-3   טכניקת ניתוחית     4

  

-לה והחצוצרה, דוהכלל החשוב בביצוע הניתוח הינו כריתה שלמה ומלאה של כל רקמת השח   א.

בעת הניתוח יש לבחון היטב את חלל הבטן והאגן לזיהוי נגעים פריטונאליים, נגעים באומנטום   צדדית.

 או אחרים ולקחת נוזל שטיפה לציטולוגיה.

  

בחלק מהנשים שפיתחו סרטן שחלתי למרות שעברו ניתוח כשמ"ס קודם לכן, נותרה רקמת שחלה    ב.

 בניתוח הנ"ל.

  

לצורך בכריתת הרחם, הדעות עדיין לא מגובשות. נכון לנתונים העדכניים, הרי שכריתת הרחם  באשר  ג.

מלווה בעליה בתחלואה, בעלות ובמשך ההתאוששות. אין דיווחים על התפתחות סרטן חצוצרתי במקטע 

ית משמע-לא הוכח חדpapillary serous רחמי של החצוצרה ואף הסיכון לתהליך גידולי רחמי מסוג-התוך

 ועל כן שילוב כריתת הרחם בניתוח איננה הכרחית. BRCA1/2 כקשור לנשאות של מוטציה בגנים

  

יחד עם זאת, בעיות אחרות ברחם עצמו, הצורך בטיפול בטמוקסיפן ושיקולי טיפול הורמונלי, עשויים    ד.

להטות את הכף לביצוע כריתת הרחם בעת ביצוע כשמ"ס. יש להמליץ ולבצע כריתה שכזו לאחר דיון 

 EBM = III   מעמיק עם המטופלת וקבלת הסכמה מדעת.

  

במרבית המרכזים מבוצע ניתוח כשמ"ס בגישה לפרוסקופית המאפשרת ביצוע נאות ושיקום מהיר.   ה.

אולם במקרים מסויימים הקשורים לשיקולי הרדמה, השמנת יתר או שיקולים ניתוחיים אחרים, אין לפסול 

 ביצוע הניתוח בגישה של לפרוטומיה.

  

 הבדיקה הפתולוגית    . 5

  



 [.9-11] ה לעיבוד הבדיקה הפתולוגית של הרקמות המוצאות בניתוחחשיבות גדולה נתונ   א.

   

דרוש קשר ותיאום עם המעבדה הפתולוגית לעיבוד נכון של הרקמות, שכן זיהוי גידול ממאיר, גם אם   ב.

 הינו זעיר, חשוב ביותר להנחיית האשה לגבי הצורך בטיפול או ניתוח נוסף ומעקב מיוחד.

  

 גיל ומועד לביצוע      . 6

  

. 40עד  35במרבית המקרים מומלץ לבצע את הניתוח עם השלמת התא המשפחתי, עפי"ר בגיל 

אולם היתרון של   ,BRCA2 לאלו של BRCA1 התחלואה בסרטן השחלה משתנה בכעשור, בין המוטציות

ריון. לפיכך, יש הניתוח בהקטנת התחלואה מסרטן השד, כרוך בביצוע הניתוח מוקדם ככל הניתן בגיל הפ

 EBM= II-2 [.12,  7,  2-3מקום להמליץ על הגיל המתאים ביותר לפי הנתונים הנ"ל ]

  

 EBM=III   מעקב וטיפול הורמונלי       .7

  

צפקי ממקור הצפק עצמו -לחלות בסרטן תוך 3-5%נשים שעברו ניתוח כשמ"ס נושאות סיכון שנע בין    א.

-.בשל עובדה זו, יש להמשיך במעקב סדיר הכולל בדיקת עלאו משארית רקמת שחלה או חצוצרה

 [.13חודשים ] 6-12 -גם לאחר הניתוח בתדירות של אחת ל CA-125 -ובדיקת דם ל  קול

  

אין עדות מבוססת ליעילותו של המעקב אולם אין ספק שבשלב זה יש להמליץ לנשים בסיכון גבוה,    ב.

בדיקת השד השגרתית כפי שמומלץ לנשים שבסיכון  מעקב שכזה. בנוסף, יש להתמיד במעקב אחר

 גבוה.

  

[. 10הנושא של טיפול הורמונלי לנשים בתקופת הבלות, נמצא בחילוקי דעות בשנים האחרונות ]   ג.

אולם יש לזכור כי נשים שעוברות כשמ"ס, עוברות לגיל הבלות באופן מלאכותי ונחשפות לחסר אסטרוגני 

 ולב.בטרם עת, כולל תחלואת עצם 

  

הגישה המקובלת היום הינה לתת לנשים אלו טיפול הורמונלי במינון נמוך )משולב אסטרוגן    ד.

. מכאן ואילך תהיה הגישה כפי שיומלץ לנשים בסיכון גבוה ובגיל מעבר 50ופרוגסטרון( עד להגיען לגיל 

 פיסיולוגי.

  

לחלות בסרטן השד, נשים רבות  מכיון שקיים חשש שטיפול הורמונלי שכזה יעלה במעט הסיכון   ה.

 תמנענה מליטול טיפול הורמונלי. במקרים שכאלו יש להמתין ולבחון הופעת תסמינים של גיל הבלות.

  

בהעדר תסמינים שכאלו, ניתן לתת טיפול תומך בלבד )דיאטה עשירת סידן, פעילות גופנית ותכשירים    ו.

למניעת אוסטאופורוזיס( במידה ומופיעים תסמינים, ניתן לנסות טיפולים אלטרנטיביים בטרם יומלץ על 

 טיפול הורמונלי.

 סיכום:     .8

  

 הניתוח לכשמ"ס יעיל ומומלץ לנשים בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד והשחלה.   א.



  

הערכת הסיכון הינה בעלת חשיבות עליונה וחייבת להתבצע ע"י רופאי נשים וגנטיקאים המצויים    ב.

 בתחום ומעודכנים בנתונים.

  

בל תשובות בשנים הקרובות. נותרו עדיין שאלות ובעיות לא פתורות בהקשר לניתוח זה שלחלקן נק   ג.

   עדכון סדיר בנושא זה חיוני להדרכת המטופלת האמורה לתת הסכמתה לפני הניתוח.
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