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חברה ישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית
גילוי דעת בעניין power morcellation

מורסלטור ) (morcellatorהוא מכשיר המאפשר חיתוך של גושי רקמה גדולים כגון רחם או שרירן לחלקים
קטנים והוצאתם מחלל הבטן דרך הפתחים הקטנים הנהוגים בלפרוסקופיה .רובם של מכשירים אלה
פועל מכאנית באמצעות להב מכאני מסתובב .מכשירים אחרים אחרים פועלים באמצעות אנרגיה
ביפולארית .אחד הסיכונים המוכרים של מורסלציה( )1הוא פיזור של ממאירות רחמית לא מאובחנת.
סיכון זה נובע מפיזור שבבי רקמה מקרוסקופיים או מיקרוסקופיים בעת פעולת המכשירים(.)2
באפריל  2014פרסם ה  )U.S. Food and Drug Administration ( FDAאזהרה נגד שימוש ב power -
 morcellatorsבניתוחי  laparoscopic hysterectomyו .)3()2( laparoscopic myomectomy -אזהרה זו
התבססה על ניתוח סטטיסטי ממחקרים שפורסמו) (4, 5ומכאלה שלא פורסמו ,שהצביעו על סיכון של כ-
 1:350להמצאות גידול ממאיר מסוג סרקומה בשרירן או ברחם שנכרתו באינדיקציה שפירה .הFDA -
המליץ להמנע משימוש במורסלטורים ,לשקול אופציות טיפוליות אחרות אם קיימות וליידע את המטופלת
על הסיכון האפשרי של ממאירות והחמרת הפרוגנוזה אם יהיה פיזור שלה עקב שימוש במכשיר
המוסרלטור(.)6
ב 24.11.2014 -פרסם ה FDA -עדכון והחמרה לאזהרתו בעניין השימוש ב.)7( power morcellation -
ההמלצות כוללות מספר שינויים בהשוואה לפרסום הקודם (אפריל :)2014
.1
.2

.3

.4

במסמך זה מצויינת השכיחות של  leiomyosarcomaלא צפוייה כ  1:498מקרים ,כאשר לכלל
הסרקומות השכיחות היא .1:352
השימוש ב power morcellation -נאסר בנשים פרימנופאוזליות או פוסטמנופאוזליות העוברות
ניתוחים בשל רחם שרירני .זאת ,לעומת המלצה להמנע משימוש במורסלציה בהודעה המקורית.
אוכלוסיה זו כוללת חלק ניכר מן הנשים העוברות מורסלציה.
בנשים צעירות (פרה-מנופאוזליות) המעונינות בשימור הפוריות ניתן לשקול שימוש במורסלציה.
עם זאת ,מומלץ לשקול חלופות ,ליידע את המטופלת לגבי הסיכונים ולהשתמש בשקית למזעור
פיזור שבבי הרקמה אם מבוצע ניתוח הכולל מורסלציה.
אריזת מכשיר המורסלטור תכלול תווית אזהרה המציינת את הסיכון לפיזור ממאירות והחמרה
בפרוגנוזה בשל כך.

לפרסומים של ה FDA -היתה השפעה מיידית ודרמטית על השימוש במורסלטורים .מנתחים רבים בחרו
להפסיק או להפחית את השימוש במורסלטור משיקולים רפואיים ומחשש לתביעה משפטית .במקביל,
בתי חולים שונים אסרו או הגבילו את השימוש עד שיתבררו הנתונים(.)8

ארגונים מקצועיים מתחום האנדוסקופיה הגינקולוגית (כגון  (12) ACOG (10, 11)AAGL ,(9)ESGEו-
 )(13) RANZCOGהקימו ועדות מומחים ופרסמו גילויי דעת והמלצות בעקבות אזהרות ה .FDA -הביקורת
על האזהרות התבססה על מספר טיעונים:
.1

.2
.3

.4

.5

השכיחות האמיתית של ממאירות לא צפויה שעשויה להתגלות בניתוחים לפרוסקופים קטנה
בהרבה מהמספרים שהציג ה .(14) FDAממאירויות של רירית הרחם ,וכן חלק מהסרקומות ניתן
לגלות בד"כ בדגימה של רירית הרחם ועל כן יש להוציאן מהחישוב של הסיכון לסרקומות
שמתגלות בשרירנים .למעשה  leiomyosarcomaהיא הרלוונטית לחישוב והשכיחות שלה קטנה
בהרבה.
למרות ההנחה ההגיונית ,אין מידע מבוסס על החמרת הפרוגנוזה של אישה עם סרקומה
שעברה פיזור במורסלציה.
ה FDA -לא הבחין בין קבוצות אוכלוסיה שונות העוברות כריתת רחם או כריתת שרירנים .ברור
כי אין דין אישה צעירה העוברת כריתת שרירן במגמה לשמר פוריות כדין אישה פרימנופאוזלית
או פוסטמנופאוזלית העוברת כריתת רחם .בנשים צעירות הסיכון להמצאות ממאירות נמוך עוד
יותר בהשוואה לכלל האוכלוסיה.
החלופות הטיפוליות ובראשן כריתת שרירן או כריתת רחם בגישה פתוחה כרוכות בסיכונים
שעשויים לעלות על אלה של מורסלציה .סיכונים אלה כוללים זיהומים ,אירועי קרישיות יתר,
ואובדן דם ניתוחי ,והם שכיחים יותר בניתוחים פתוחים מאשר בניתוחים לפרוסקופים .בנוסף,
ניתוח בגישה פתוחה כרוך במשך אשפוז וההתאוששות ארוכים יותר ומחייב יותר טיפול בכאב.
משמעות הפסקת שימוש במורסלציה היא עלייה במספר הניתוחים הפתוחים וסיכון מטופלות
רבות שלא לצורך.
למעשה משמעות ההמלצה של ה FDA -היא שטיפול בשרירן אשר אינו כולל את הסרתו בשלמות
( ,)en-bloqכמו גם מעקב אחר שרירן לא-תסמיני מוטלים בספק הבטיחות .כך ,במקרה שרופא
שוקל מעקב בלבד ,טיפול ב ,UAE -או ב HFUS -נותר שרירן שעשוי להיות ממאיר בגופה של
האשה.

הקהיליה האנדוסקופית העולמית משקיעה מאמץ ניכר באימוץ אסטרטגיות להקטנת הסיכון של פיזור
ממאירות במורסלציה .מורסלציה מוכלת (בד"כ בשקית מתאימה) ,עשויה למזער פיזור חלקי רקמה בחלל
הפריטוניאלי .תוארו שיטות שונות( )15ומוצרים יעודיים נמצאים בפיתוח .בחירה מושכלת של מקרים
צפויה גם היא למנוע פיזור ממאירות סמויה .לעת עתה ,לא קיימת בדיקה או מערכת בדיקות ,שבכוחה
לאתר את כל מקרי הסרקומה ,בנשים המועמדות לניתוחי כריתת רחם ,או כריתת שרירנים עם
מורסלציה.
לעתים ביופסיה של רירית הרחם תדגים סרקומה ,אך זאת בנוכחות גידול מתקדם יחסית המשיק או חודר
לרירית .אין ל  LMSסמן ספציפי אך עליה ב  125-CAתתכן LDH .ובמיוחד איזואנזים  3שלו ,הוצעו
כסמנים אפשריים ,אך גם הם אינם רגישים או סגוליים דיים כדי לשמש סמנים יחידים ( .)9קיימים
מאפיינים סונוגרפיים שעשויים להעלות חשד לסרקומה( ,)16-19אך רגישות הבדיקה מוגבלת ()54-80%
וגם סגוליותה אינה גבוהה .רגישות בדיקת ה  MRIטובה מרגישותן של הערכה קלינית ו  USוצפויה
להשתפר עם צבירת נסיון והגדלת מספר הבדיקות( .)20-23עם זאת ,בדיקת ה MRI -היא יקרה וזמינותה
נמוכה יחסית .אין זה מעשי להפנות כל מועמדת לביצוע .MRI
לאור אלה הוצעו פרוטוקולים מבוססי גורמי סיכון לבירור טרום ניתוחי .דוגמא לפרוטוקול כזה הוצגה ע"י
) .)24( International Society for Gynecologic Endoscopy (ISGEלפי פרוטוקול זה תעבור כל אישה
המועמדת לניתוח עם מורסלציה בשלב הראשון:

א .הערכת גורמי סיכון קלינית (גיל ,סטטוס מנופאוזלי ,גדילה מהירה של הרחם ,תסמיני דמם,
היסטוריה של הקרנות לאגן בעבר או טיפול בטמוקסיפן וכו').
ב .בדיקות עזר ( , LDHמשטח צוואר הרחם ,היסטרוסקופיה ו/או ביופסית רירית הרחם אם יש דמם
רחמי לא תקין)
ג .בדיקת סונר המבוססת על )1 :מאפייני  grayscaleכגון גודל ,מספר נגעים ,הסתיידויות ,שינויים
ציסטיים ונקרוזיס )2 .נפח זרימות דם בדופלר.
אם לפי אלה האישה מוגדרת כבעלת סיכון נמוך לסרקומה ,היא תוכל לעבור ניתוח ,הכולל מורסלציה ללא
בירור נוסף.
אם הוגדרה האישה כבעלת סיכון גבוה ,היא תופנה בשלב השני לבדיקת  .MRIאלה שתמצאנה בעלות
סיכון נמוך בבדיקת  MRIתוכלנה לעבור ניתוח עם מורסלציה .אם הסיכון לסרקומה לפי  MRIהוגדר גבוה,
יומלץ ניתוח ללא מורסלציה.

החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית מצטרפת להמלצות אירגונים בינלאומיים בתחום וממליצה
שלא לנטוש את השימוש במורסלציה .עם זאת אנו ממליצים על:
 .1בחירה נכונה של המקרים .יש להמנע ממורסלציה במקרים בהם קיים חשד קליני לממאירות.
.2

השלמת הערכה טרום ניתוחית קפדנית לאיתור מקרים בעלי סיכון מוגבר לממאירות .כולל הערכה קלינית
המבוססת על גיל ,סטטוס מנופאוזלי ,גדילה מהירה ,תסמינים בדיקות סמנים והערכה סונוגרפית (מספר
שרירנים ,גודל ,שינויים מחשידים כגון נקרוזיס וזרימות) .במקרה של חשד גבוה מן הרגיל ,יבוצע . MRI

.3

דיון טרום ניתוחי מעמיק עם מטופלת .יש להקפיד על מתן הסבר מפורט על סיכוני השימוש במורסלטור,
חלופות לטיפול ,יתרונותיהן וחסרונותיהן .יש להחתים את המועמדת לניתוח על טופס הסכמה מדעת
מתאים (שכתיבתו תושלם בעתיד).

 .4שקילת שימוש בטכניקות של "מורסלציה מוכלת" ,כלומר בתוך שקית או אביזר אחר המבודד את
המסה העוברת מורסלציה מאברי הבטן ,כדי למזער את הסיכון לפיזור.
 .5המנעות משימוש במורסלציה בנשים פוסטמנופאוזליות וזאת עקב הסיכון הגבוה יחסית
לממאירות בקבוצה זו של נשים לעומת קבוצות אחרות.
 .6בקבוצת הנשים הצעירות העוברות כריתת שרירן כטיפול באי פריון או מעוניינות בשימור הפריון,
שימוש במורסלציה עדיין מהווה אופציה טיפולית טובה.
אנו קוראים לביצוע מחקר הן ברמה הלאומית והן במרכזים הרפואיים השונים בתחום power
 morcellationעל מנת לאפשר דיון וקבלת החלטות מושכלים יותר.
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