
 ערמונית ניתוחי

 
 א"ת הרפואי המרכז ,האורולוגית המחלקה מנהל ,יוסיפוביץ עופר 'פרופהקדמה של 

 

  למשנהו.דומה אין מקרה אחד  –מחלת סרטן הערמונית היא מחלה מתעתעת 

  היכולת והידע התפתחו מאד בשנים האחרונות וישנן הרבה אופציות טיפוליות. זו

הסיבה שקבלת ההחלטות והמלצות בשאלה מהו הטיפול הטוב ביותר לחולה, מורכבת 

 מאד ודורשת מומחיות וניסיון.  
 

 

 א"ת הרפואי המרכז ,האורולוגית המחלקה ,בכיר רופא ,מנו רועי ר"ד
 

 הטיפול הניתוחי בסרטן הערמנית נושאי ההרצאה:

 

 להסרת הערמונית אינדיקציות לניתוח

 

  עזר בבדיקה הגנטית פרולאריס יעדיף מעקב פעיל. ניתן לה –מחלה בסיכון נמוך

)שאינה בסל התרופות( על מנת להגיע להחלטה האם לבחור בטכניקה של 

ראה הסבר  על בדיקת הגנטית פרולאריס מעקב פעיל או לבחור בטיפול אקטיבי.

הכנס  tree.org.il/?page_id=134-https://decision" בכתובת  עץ ההחלטותב"

 " מידע נוסףבכפתור "

  גליסון גבוה ו/או   -טיפול ניתוחי לחולים בסיכון גבוה(PSA  )יש יתרון  –גבוה

 מסוים אם כי יש חשש לתופעות לוואי משמעותיות.

  צלקות והדבקויות הנגרמות עקב  ללא מקובל בגל –ניתוח לאחר הקרנות

 ההקרנות וחשש לתופעות לוואי משמעותיות.

במידה בזמן הניתוח  (Pelvic lymph glands)באגן הירכיים לימפה הכריתת בלוטות 

  . ראה שקף הבא:2%עולה על  ,שהן נגועות ,הסיכוןו

https://decision-tree.org.il/?page_id=134


 

 

  .מנבאת את סיכויי השרידות לאחר הניתוחהנומוגרמות של סלואון קייטרינג 

 ב"עץ ההחלטות" בכתובתהסבר ראה הנומוגרמות של סלואון קייטרינג על 

tree.org.il/?page_id=128-https://decision  " מתחת )" מידע נוסףהכנס בכפתור

 .("ניתוח להסרת הערמוניתלכפתור "

 ניתוח פתוח או ניתוח רובוטי/לפרוסקופי  –הטכניקה הניתוחית 

 

 

 

 

https://decision-tree.org.il/?page_id=128


 

 

  – ניתוח רובוטי לעומת ניתוח פתוח

 :וח רובוטיתיותר בנייש יתרונות שבגללם התוצאות כנראה טובות 

o   המנתח יכול לראות את התמונה בהגדלה משמעותית. זה מאפשר לו

לטפל בהוצאת הערמונית בצורה מדויקת יותר עם מינימום פגיעה באברים 

 סמוכים.

o .מינימום חיתוך לפתיחת הבטן 
 

  הצפייה שבעקבות הניתוח הPSA 0.04 -ירד לערכים לא מדידים )קטנים מ 

ng/ml.) 

  החולים "מצביעים ברגלים" לכיוון ניתוחים רובוטיים. בשנים האחרונות

 יותר ויותר ניתוחים רובוטיים ופחות ופחות ניתוחים פתוחים. מתקיימים

 

 

 

 

 

 



 תופעות הלוואי של הניתוח

 

 .+  מהמנותחים נפגעת הזיקפה45% 

  .נפגעת השליטה על השתן 17%

לימפה  של נוזלדליפה  או (lymphocele)הצטברות נוזלי לימפה באזור הניתוח  %3-2

lymphorrhea)  ) )הנתון מתוך התמונה להלן(. 

 

 
 

 

 המהלך לאחר הניתוח 

   ימים. 3 -משך האישפוז הצפוי 

 נקז )המנקז נוזלים הנפלטים מאזור המנותח(. הוצאת 

  לאחר הניתוח במרפאת 10קטטר שתן וסיכות הניתוח מוסרות ביום הוצאת 

 הקהילה.

  מעקב   וגםמעקב מרפאתי לאחר הניתוחPSA 

 

 

 טיפולים חילופיים

 

 בכתובת: עץ החלטות לחולי סרטן הערמוניתראה פירוט ב - מעקב פעיל 

tree.org.il/?page_id=128-https://decision  הכנס "השאר במעקב אורולוגי"בכפתור ,

 ."מידע נוסףל"

 

 הרצאה הבאהקרא סיכום ה – טיפול בקרינה. 

 

 מתאימים בדרך כלל לרקמה סרטנית בודדת  – ()מקומיים טיפולים פוקאליים

וממוקמת שלא פרצה מגבולות הערמונית. בטיפול הפוקאלי "משמידים" את 

הרקמה הסרטנית ולא פוגעים בשאר הערמונית ולכן טיפול כזה תופעות 

. טיפולים מקומיים בשיטות מינימליות יחסית לניתוח או הקרנותהלוואי 

"HIFU( "ו"הקפאה מקומית "Cryosurgery הו )השיטות שנבחנו והדגימו  2

והשתן ובקרה ראשונית טובה של  מינימום תופעות לוואי, שימור יכולות המין

 ראה בשקף הבא:הסרטן. 

https://decision-tree.org.il/?page_id=128


 

 
 

 בכתובת: הערמוניתעץ החלטות לחולי סרטן ב נוסף ראה פירוט-https://decision 

tree.org.il/?page_id=128  מידע נוסףהכנס ל", "טיפולים אפשריים אחרים"בכפתור". 

 

 

  ניתוחים בחולים בסיכון גבוה

 

יש לקחת גליסון גבוה(. גבוה ו/או מדד  PSAעים גם ניתוחים לחולים בסיכון גבוה )וצמ

תהיינה תופעות שכמעט ברור שכמעט ודאי שיהיה נחוץ טיפול קרינתי משלים וש בחשבון 

 .תהיה פגיעה באיכות החייםלוואי נלוות ועשויה להיות 

 

 

 PSAמהלך "טבעי של עליית ה 

 

 שנים. 10 –לאחר הניתוח לבין הופעת גרורות  PSA-זמן ממוצע בין עליית ה

 מה משפיע ?

 מדד גליסון –  

  קצב הכפלה של הPSA  

  הזמן בין הניתוח לתחילת עליית הPSA. 

 ( איצי באר -תוספת שליהטיפולים השונים נגד המחלה) 

 

 

 לאחר הניתוח PSAהדמיות מקובלות עקב עליית 

 

 PET-CT–PSMA  –  כלי אבחוני מצוין המדגים לרופא המפענח הימצאות רקמות

ראה פירוט סרטניות )במידה ונמצאות(, בכל חלקי הגוף, בעצמות וברקמות הרכות. 

 בכתובת: עץ החלטות לחולי סרטן הערמוניתב

id=124tree.org.il/?page_-https://decision  הכנס , "טיפולים אפשריים אחרים"בכפתור

 "מידע נוסףל"

 

 MRI - בהדמיית ה-MRI, כ היטב את מיקום ”בד  רואים הרופאים שהתמחו בכך

 .הרקמה הסרטנית

 

אינם מדייקים במאה אחוז ותמיד יש  שכל הדמייה וכל פיענוח עם זאת יש לזכור ולהזכיר

 אינה נראית בהדמייה.או /אפשרות )קטנה( שרקמה סרטנית כלשהי חמקה ו

https://decision-tree.org.il/?page_id=128
https://decision-tree.org.il/?page_id=128
https://decision-tree.org.il/?page_id=124


 

 איצי באר –סיכם וערך 

 2019דצמבר  08

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


