
קובי סתיו, אמנון זיסמן, ישי רפפורט

(קמפוס אסף הרופא)מרכז רפואי שמיר , לאורולוגיההמחלקה 

אוניברסיטת תל אביב, ש סאקלר"לרפואה עס "לביהמסונף 

האם אלחוש מקומי של פיית השופכה מפחית  

?כאב בציסטוסקופיה בנשים



ציסטוסקופיה הינה פעולה הנעשית במסגרת מרפאה וכרוכה באי נעימות  •

ואף בכאב

סיכוך השופכה מפחית כאב בעת הכנסת קטטר לשופכה•

ל סיכוך ישירות לשופכה'לא נמצא יתרון בהפחתת כאב בהזרקת ג•

עוצמת הכאב הינה הגבוהה ביותר בעת החדירה לפיית השופכה•

רקע



עבודות בגברים הראו כי ציסטוסקופיה עם מכשיר גמיש  •

כואבת פחות מאשר עם מכשיר קשיח

עבודות קודמות השוו דרגת כאב מספר דקות לאחר , בנשים•

תום הפעולה

רקע



האם אלחוש מקומי של פיית השופכה מפחית דרגת הכאב  

בציסטוסקופיה בנשים

שאלות המחקר



(NCT 03210038)השוואתי , אקראי, פרוספקטיבי•

:קבוצות2-המטופלות חולקו ל•

דקות5על פני המיאטוס למשך ל לידוקאין 'בגהנחת פד ספוג 1.

דקות5על בסיס מים למשך ל סיכוך 'בגהנחת פד ספוג 2.

ל סיכוך על בסיס מים לאורך  'הוזלף גבכל המטופלות •

הציסטוסקופ



בוצעה בנקודות הזמן  0-10( VAS)הערכת דרגת הכאב 

:הבאות

לפני הפעולה•

מייד לאחר החדרת הציסטוסקופ את המיאטוס•

מייד בסיום הציסטוסקופיה•

דקות לאחר סיום הפעולה15•



היצרות שופכתית•

ל הסיכוך'רגישות לחומר האלחוש או לג•

זיהום פעיל בדרכי השתן•

כיס השתן/כאב כרוני בשופכה•

מחלה נוירוגנית•

מחלת כאב כרונית המטופלת באופן קבוע •
בתרופות לשיכוך כאב

קטינות ומטופלות לא כשירות להסכמה מדעת•



Recruited
(n=152)

Randomization
(n=120)

Excluded (n=32)
Previous transurethral 

procedure (n=17)
Urethral stricture (n=4)

Unable to lie in lithotomy 
position (n=1)

Urinary tract infection (n=1)
Chronic pelvic pain (n=1)

Refused participation (n=8)

Lidocaine gel exposure to 
meatus
(n=60)

Water based gel exposure to 
meatus
(n=60)

Rigid cystoscope
(n=30)

Flexible cystoscope
(n=30)

Rigid cystoscope
(n=30)

Flexible cystoscope
(n=30)



•N = 120

שנים(IQR 58-72) 66גיל חציוני •

לא נמצאו הבדלים דמוגרפיים וקליניים בין  •

הקבוצות



p-Value סיכוך על בסיס מים לידוקאין

0.25 65 (56, 69) 66 (58, 74) (שנים)גיל 

0.51 27.3 ± 5.3 27.1 ± 5.7 BMI(2'מ/ג"ק)

0.33 43 (71) 37 (62) )%(ציסטוסקופיה ראשונה 

0.35 20 (33) 26 (43) )%(לחץ דם יתר

1 10 (17) 11 (18) )%(סוכרת 

0.46 12 (20) 8 (13) )%(היפותירואידיזם

1 52 (87) 53 (88) )%(אל וסת

1 7 (12) 8 (13) )%(צניחת איברי אגן 

0.34 8 (13) 13 (22) )%(אטרופיה וגינלית 

דמוגרפיים וקלינייםנתונים 



VAS 0-10

0

1

2

3

4

5

לפני הפעולה בזמן חדירה 
למיאטוס

בסיום הפעולה דקות מסיום  15
הפעולה

לידוקאין

בסיס מים

NS

NS

NS

NS



VAS 0-10

NS

0

1

2

3

4

5

לפני הפעולה בזמן חדירה 
למיאטוס

בסיום הפעולה דקות מסיום  15
הפעולה

קשיח
גמיש

NS

NS

NS



גמישכואב יותר מציסטוסקופ קשיח אינו ציסטוסקופ , בנשים•

אלחוש פיית השופכה אינה מפחיתה את דרגת הכאב  •

בציסטוסקופיה


