
 

  

 : 118נייר עמדה מספר   
 סופי-הגישה לטיפול בפוליפ אנדומטריאלי

 
 מטרת נייר העמדה:

וקביעת הגישה פי תסמינים, גיל, גורמי סיכון, קביעת קריטריונים לטיפול בפוליפ רחמי ל
האיגודים האמריקאי הטיפולית המומלצת לפי הספרות העולמית העדכנית והמלצות 

 ( למיילדות וגינקולוגיה RCOG( והבריטי )AAGL) לאנדוסקופיה גינקולוגית
 
 

 (4-1ודברי הסבר )  רקע
  ,פוליפ אנדומטריאלי הוא ממצא תוך רחמי שמקורו מצמיחת יתר של רירית הרחם

ומופיע כממצא בודד או מספר ממצאים במימדים שונים בין מספר מילימטרים 
לוטות, משתית וכלי למספר סנטימטרים, על גבעול דק או על בסיס רחב ומורכב מב

 דם.
  ובנשים בגיל המנופאוזה אפילו עד 10%בנשים בגיל הפוריות שכיחותו מגעת עד ,

20% 
 

 ( סימפטומטיות, עם  64%-88%רוב הנשים בגיל הפריון עם פוליפ אנדומטריאלי )
הופעה של מנורגיות, דימומים לא סדירים, דימום לאחר יחסים או דימומים בין 

מופיעות עם  56%וסתיים. בנשים פוסטמנופאוזליות עם פוליפ תוך רחמי, דווח כי 
 סימפטומים של דמם לאחר גיל המעבר. 

 
 פים האנדומטריאלים שפירים. דווח על השתנות ממארת בפוליפ בשיעור רוב הפולי

בנשים סמפטומטיות בגיל   4.5%בנשים בגיל הפוריות ועד  1-1.5%של  
 .פאוזהוהמנ

 
  ,קיימות גישות שונות לטיפול בפוליפים רחמיים בהתייחס לסימפטומטולוגיה, הגיל

 והמצב המנופאוזלי .
 יסטרוסקופיה האבחנתית והניתוחית מוכרות בעשורים האחרונים, עם כניסת הה

 ( לאבחון וטיפול בפוליפים.Gold Standardפעולות אילו כפעולת הבחירה )
 
 

 הגדרות
 

 אבחון פוליפ רחמי
 

  ,ניתן לאבחן פוליפ רחמי באמצעות אולטרסאונד, הידרוסונוגרפיה, צילום רחם
אבחנתית אינה מהווה ביופסיה מרירית הרחם ו/או היסטרוסקופיה אבחנתית. גרידה 

. היסטרוסקופיה אבחנתית שמאפשרת כיום אמצעי מקובל לאבחון פוליפ רחמי
 לאיבחון פוליפ אנדומטריאלי. בדיקת הבחירהצפיה  ישירה בחלל הרחם היא 



 
 

 

 (11-8) טיפול בנשים עם פוליפ אנדומטריאלי
 

בהיסטרוסקופיה טיפול הבחירה הניתוחי בפוליפ אנדומטריאלי הוא : כריתת הפוליפ 
 .( 5ניתוחית)

 
לאחר גיל  אם ובין בגיל הפוריותעם פוליפ אנדומטריאלי, בין אם  סימפטומטיות.  לנשים א

 , יש התוויה ברורה להסרת הפוליפ באמצעות היסטרוסקופיה ניתוחית. המעבר
לכריתת הפוליפ יתלוו ביופסיות מרירית הרחם סביב הפוליפ לשלילת ממאירות 

 .באנדומטריום
 
 
 

 אסמפטומטיות בגיל הפוריות  ב.  נשים
 

 (6מ"מ יש נטיה להיספג ) 10-לפוליפים  קטנים מ 
 ( 7מומלץ לכרות היסטרוסקופית פוליפ בנוכחות הפרעת פיריון) 
 הסרת פוליפ אסימפטומטי תבוצע עפ"י שיקול קליני של הרופא המטפל 

 
 
 

 ג.  נשים אסימפטומטיות בגיל המנופאוזה 
 

  במקרים אילו ס"מ( 2-)מתחת ל טיפול שמרני בפוליפים קטניםניתן לשקול,
יש לבצע מעקב תקופתי, במידה והפוליפ גדל מומלץ לשקול כריתה 

 היסטרוסקופית
 כריתה היסטרוסקופית תבוצע לפי שיקול קליני 

 
 

 LEVEL OF EVIDENCE II-Bההמלצות בנייר העמדה לפי 
 
 

 בדיון להכנת נייר העמדה השתתפו:
  החברה לאנדוסקופיה גינקולוגית: חברי ועד 

o יוזם נייר העמדה-אילון-ד"ר שלומי כהן 
o יו"ר החברה -פרופ' מוטי פנסקי 
o גזבר -ד"ר משה בוסתן 
o גזבר-ד"ר איציק פיינשטיין 

  יועצים מתחום הגינקולוגיה האונקולוגית ויו"ר לשעבר של החברה לאנדוסקופיה
 גינקולוגית:

o פרופ' עמי פישמן 
o  גולדנברגפרופ' מוטי 
o ד"ר חן גולדשמידט 
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