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נייר העמדה עוסק במורסלציה ובהוצאה מחלל הבטן של רחם
ושל שרירן בניתוחים גינקולוגיים (לא בהיסטרוסקופיה).

הרקע לכתיבת נייר העמדה
בתאריך  17באפריל  ,2017יצא ה FDA-בהודעת אזהרה לגבי
השימוש במורסלטור בניתוח לפרוסקופי לכריתת רחם /שרירן.
ה FDA-בדק  18עבודות לאורך השנים החל מ 1980-ועד ,2011
ומצא כי בניתוחים שבוצעו לכריתת רחם/שרירן אשר לא
נחשדו מלכתחילה לממאירות ,השכיחות של סרקומה רחמית
עמדה על  1:352ושל ליומיוסרקומה על .1:498
הבדיקה בוצעה בעקבות  Case reportשל ניתוח לפרוסקופי
בשל רחם שרירני ,שנחשב כשפיר בהערכה הטרום ניתוחית,
אשר בוצע בשימוש במורסלטור .בהיסטולוגיה התקבלה תשובה
של סרקומה ,ובכניסה החוזרת לחלל הבטן נמצא פיזור של
הגידול.
ולכן  ,האזהרה של ה FDA-היתה :אם מבוצע שימוש במורסלטור
ברחם שאינו חשוד לסרקומה ,קיים סיכון של פיזור רקמה
ממאירה בחלל הבטן והאגן ,אשר מרע באופן משמעותי את
ה long term survival-של המטופלת .מסיבה זו ,ומאחר שאין
שיטה אמינה לנבא מראש אם לאישה עם שרירן יש סרקומה,
ה FDA-לא מעודד ( )discouragesאת השימוש בpower-
 morcellationבלפרוסקופיה לכריתת רחם או שרירן (.)1
בדצמבר  ,2017לאחר שנאספו עוד  5עבודות ,אשר לא שינו
דבר בנתוני הסיכון לסרקומה ,יצא ה FDA-בהודעה מחמירה עוד
יותר ,לפיה ,רקמת רחם יכולה להכיל תאים ממאירים .השימוש
במורסלציה במהלך ניתוח לפרוסקופי לכריתת רחם/שרירן,
יכולה לגרום לפיזור תאים ממאירים ולגרום לקיצור הlong-
 term survivalשל המטופלת .לפני הניתוח ,יש לשתף מידע זה
עם המטופלת ,במידה ומתוכנן שימוש במורסלציה (.)2
האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה מעודד את ביצוע
הניתוחים הגינקולוגיים בלפרוסקופיה .בעבודות רבות ,הוכחו
היתרונות של ירידה בשכיחות הזיהומים ,ירידה בכמות הדימום,
הקטנת עוצמת ומשך הכאבים ,שכיחות פחותה של אירועי
תרומבואמבוליזם ,צלקות קטנות מבחינה קוסמטית ,קיצור
משך האשפוז ,חזרה מוקדמת יותר של המנותחת לפעילות,
אפשרות לביצוע ניתוחים בגישה אמבולטורית ועוד (.)3-6
נציין ,כי ה FDA -אישר את השימוש במורסלטור בלפרוסקופיה
לראשונה בשנת  .1995השימוש בו היה מאד נפוץ ,ומספר
הניתוחים הלך ועלה ,עם הטיית הניתוחים לכריתת רחם
ולכריתת שרירן מביצוע בלפרוטומיה לביצוע בלפרוסקופיה.
החל מאפריל  2014ניצפתה הטיית ניתוחים בחזרה ללפרוטומיה.

פיזור של תאי סרקומה במהלך ניתוח
סרקומה של הרחם הינה גידול נדיר המופיע בשכיחות של
 0.64:100,000נשים בשנה.
לפי מחקרים ו systematic reviews-בנשים שעברו כריתת רחם
וכריתת שרירן בהתוויה שפירה ,נמצאה שכיחות של סרקומה
ב .)1:500( 0.2%-טווח הסיכון נמצא בין )1:2,000( 0.05%
לבין  .)7-8( .)1:352( 0.28%בשנת  2017פורסם Meta-analysis
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על ידי ה,Agency for Healthcare Research and Quality-
שכלל  160עבודות ,ולפיו השכיחות למציאת ליומיוסרקומה
מכלל הניתוחים מסיבה של מיומה סימפטומטית הוא פחות
מ 1-13:10,000-ניתוחים (.)9( )<1:10,000-1:770
פיזור רקמה גידולית רחמית במהלך הניתוח עלול להרע את
הפרוגנוזה ,ובמיוחד ,בשימוש במורסלטור האלקטרומכני.

מורסלציה – הגדרה:
חיתוך רחם או שרירן בחלל הבטן/האגן/הנרתיק לחלקים
קטנים ,והוצאתו דרך פתח הקטן ממנו בקוטר.
המורסלציה יכולה להתבצע באופן ידני ,למשל ,על ידי מספריים
או סכין ,או על ידי מורסלציה חשמלית.
המורסלציה יכולה להתבצע בכל הגישות הניתוחיות :בטנית,
נרתיקית ,לפרוסקופית ,רובוטית או שילוב שלהם.

הסיכונים במורסלציה
	.1פיזור של תאי גידול בחלל הבטן במקרים של ממאירות
רחמית לא מאובחנת.
 .2פגיעה לא מכוונת באיברים תוך בטניים.
	.3הרס ועיוות הדגימה העלולים ליצור קושי בהערכה
הפתולוגית בחלק מהמקרים.
	.4פיזור של תאי גידול שפיר בחלק מהמקרים (למשל,
ליומיומטוזיס).
()10-13

גורמי הסיכון ל Uterine sarcoma-הם:
• השכיחות עולה עם הגיל.
•טיפול בטמוקסיפן (שימוש מעל ל 5-שנים מעלה את הסיכון
הבסיסי לליומיוסרקומה מ 1:25,000-ל.)1:6,000-
• קרינה לאגן
• רטינובלסטומה ביילדות.
•Hereditary leyomyomatosis & Renal cell carcinoma
).(HLRCC
()14-20

גדילה מהירה של השרירן
לא מאפיינת סרקומה .ישנה עבודה של  371נשים עם גדילה
מהירה של המיומה ,ובאף מקרה לא היתה סרקומה .ב-
 systematic reviewשל  26עבודות שכללו  580נשים עם
סרקומה ,נמצאה גדילה מהירה רק ב 15 -מקרים שזה .2.6%

הערכה טרום ניתוחית

עמדת האיגוד:

יש לבצע אנמנזה מפורטת כולל בירור גורמי סיכון.
יש להשלים בדיקה פיסיקלית מלאה ולהיעזר באמצעי הדמייה
לפי שיקול קליני.
למרות בירור זה ,לא ניתן לשלול לפני הניתוח קיומה של
סרקומה ,והאבחנה מבוצעת בהיסטולוגיה שלאחר הניתוח.
בכל המקרים ,יש לנקוט באמצעי זהירות ,ובדגש במקרים
הבאים:
 .1גדילת רחם בתקופת המנופאוזה.
 .2דימום פוסט-מנופאוזלי.
 .3דימום בין ווסתי.
	.4אולטראסאונד ו MRI-המחשידים לממאירות של רירית
הרחם או לסרקומה (גודל השרירן ,נמק ,זרימות עשירות).
 .5רמת  LDHמוגברת בבדיקת דם.

לפיכך ,עמדת האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה היא:
	.1יש לנקוט באמצעי זהירות ,ולפי השיקול הקליני יש לברר
את גורמי הסיכון לסרקומה :אנמנסטית ,בבדיקה פיסיקלית
ובאמצעי הדמייה ,למרות שאין גורמים מנבאים ידועים
וההחלטה לבצע מורסלציה תיקבע בשיקלול של הגורמים
על ידי המנתח והמטופלת.
.2לאור המידע מהספרות ניתן לבצע מורסלציה לשרירן ,עם
הזהירות הנדרשת .כאשר הוחלט על ביצוע הניתוח לכריתת
רחם או שרירן תוך שימוש במורסלציה ,יש להסביר לאשה
את מהות הפעולה ,והסיכונים הכרוכים בה לצד היתרונות.
	.3במידה ,ומחליטים לבצע מורסלציה ,ניתן לשקול שימוש
בשקית ייעודית ,למרות שהמשמעות והיעילות של המערכת
הזאת עדיין לא ברורה.
	.4אין מידע ,ועל כן ,אין מניעה מביצוע מורסלציה ידנית או
חשמלית במקרים הבאים :כריתת רחם שלא מסיבה של רחם
שרירני (כמו במהלך תיקון צניחת ריצפת האגן) ,הוצאת רחם
גדול דרך הנרתיק.

הסבר ודיון לפני ניתוח
הסבר למטופלת באשר לשימוש במורסלטור ,יינתן תוך
דגש על הסיכון בפיזור תאי גידול ואז קושי בטיפול והחמרה
בפרוגנוזה ,קושי בביצוע הערכה פתולוגית שלמה ,וסיבוכים
הייחודיים למורסלטור .יש להציג את השכיחות הנדירה וגם
את החלופות הניתוחיות.
Containment bag
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שקית למורסלציה -
שקית המורסלציה נועדה למנוע פיזור של חלקי הרחם או
השרירן בחלל הבטן ,במהלך ביצוע מורסלציה.
המורסלציה בשקית יכולה להתבצע חשמלית או ידנית.
קיימות בשימוש שקיות לביצוע מורסלציה בכל הגישות.
היעילות של השקית במניעת פיזור תאי גידול ,וההגנה שהיא מקנה
מפני האפשרות של פיזור גידול בחלל הצפק עדיין לא ידועה.
גורמי הכשל שלה עשויים להיות בשל דלף מהשקית (כמו
במקרה של קרע אפילו מיקרוסקופי בשקית) או סיבות אחרות
שלא ידועות עדיין.
למרות שהשקית מקטינה את הפיזור של החלק הארי של
הממצא שעובר מורסלציה ,הרי שדרגת ההגנה בהשוואה
לניתוח בלפרוטומיה או במורסלציה ללא שקית לא ידועה ,שכן,
ייתכן פיזור תאים עוד בשלב ביצוע הדיסקציה והמניפולציה
בשרירן שקודם לשלב המורסלציה.
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