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 סרטן צוואר הרחם בהריון

 :תסמינים לסרטן צוואר הרחם 

 .ללא תסמינים: בשלב מוקדם

כאב ,  ירידה במשקל, עייפות: בשלב מתקדם

,  הפרשה לדנית מוגברת, דמם לדני, אגן/מותן/גב

 .נפיחות ברגל/כאבים

 1.2/10,000: שכיחות

 

 

 





 הטיפול בסרטן צוואר הרחם בהריון

 ...עד לפני כעשור•

 

סרטן צוואר  
 הרחם בהריון

שבועות  20>
 הריון

 הפסקת הריון

ולאחר מכן 
 טיפול

שבועות  20<
 הריון

יילוד עם הגעה 
לבשלות וטיפול  

 לאחר מכן





אולי תבצעי הפסקת  

 ...הריון

הנסיון בטיפול בסרטן  

צוואר הרחם בהריון דל 

 ..מאוד

ההמלצות  לטיפול 

מבוססות על מיעוט 

 ...מקרים

לא מוכנה  

להפסיק את  

.  ההריון

 ..תטפלו בי

 ..כיום



 הטיפול בסרטן צוואר הרחם בהריון

שימור ההריון וטיפול במהלך ההריון יותר שכיח  •

 .מבעבר

לטיפול בסרטן צוואר  , מבוססות ספרות ,ההמלצות •

 :22-25הרחם בהריון לפני שבוע 



Stage 1A1 

 .מ"מ 3עומק חדירה עד , מ"מ 7רוחב הגידול עד •

 .אבחון מיקרוסקופי לאחר קוניזציה•

 

 :סיכון התפשטות לבלוטות לימפה•

0.5% 

 

 :והשוליים נקיים LVSIכאשר אין •

 .הטיפול בקוניזציה מספק ובטוח

 



Stage 1A1 

 הגידול קרוב לשוליים/ כאשר השוליים נגועים

 ?לבצע שוב קוניזציה 

 ?כריתת רחם פשוטה

 ?האם אפשר לדחות את הטיפול



Stage IAI treatment delay 

NED=NO EVIDANCE OF DISEASE 



Stage 1A2 

 מ"מ 3-5מ עומק חדירה "מ 7רוחב הגידול עד •

 אבחון מיקרוסקופי לאחר קוניזציה•

 7%: סיכון התפשטות לבלוטות לימפה•

 4%סיכון להישנות •

 

 



Stage 1B1 

 מ"ס 4גודל הגידול עד «

 בדיקה קלינית+ ביופסיה מהגידול : אבחנה«

 

 :סיכון התפשטות לבלוטות לימפה«

 13%:מ "ס 2גידול עד «

 23%: מ "ס 2-4גידול בגודל «

 :סיכון להישנות«

 7%: מ "ס 2גידול עד «

 19%: מ "ס 2-4גידול בגודל «

 



 :סיכום תיאורי מקרה בספרות

  1B1דחיית טיפול שלב  

DOD= Died of disease 
AWT= alive with tumor 
NED= no evidence of disease 
NA=not available 



 התפשטות מקומית הדמייה







 Yielded number of pelvic lymph nodes versus gestational age for 
cervical cancer treated during pregnancy.  



Stage 1a2-1b1<2 cm 

הטיפול משמר הפריון לנשים בשלב זה לא בהריון •

הוא כריתת בלוטות לימפה ואם הבלוטות לא 

 .ביצוע טרכלקטומי רדיקלית, נגועות

 ?  האם מומלץ לבצע טרכלקטומי רדיקלית בהריון•



 טרכלקטומי רדיקלית בהריון

שבועות  5-22מקרים בהריון  19, מאמרים  19•
stage IA2-IBI. 

•9 ABDOMINAL RADICAL TRACHELECTOMY+LNPD 

•10 VAGINAL RADICAL TRACHELECTOMY +LNPD 

הפלות במהלך היומיים שלאחר  ( 32%) 6/19 

 !הניתוח 



תוצאות מיילדות לאחר כריתת צוואר רדיקלית 

 שבוצעה לפני ההריון

 5%לידה מוקדמת   CIN PPROM=8%לאחר קוניזציה שטחית לטיפול ב 



 Stage 1A2-1B1<2cmטיפול 

 1%הסיכון לחדירה לפרמטריה הוא רק •

 לא מומלץ לבצע טרכלקטומי רדיקלית•

 ...אבל 

או טרכלקטומי " נדיבה"אפשר לבצע קוניזציה •

 (.לא רדיקלית)פשוטה 

 

 



STAGE 1A2-1B1<2cm ,  
LN+ 

 . Chemoradiationהפסקת הריון ולאחר מכן •

 

 

 

 :בדחיית טיפול •

   MRIאו /מעקב צמוד עם בדיקות קלינית ו•

הפסקת הריון או : במקרה של התקדמות במחלה•
 .טיפול כמו בשלבים הבאים

 מבקשת להמשיך בהריון



stage 1B1>2 cm-2A 
 
  

1B1>2cm מ "ס2-4גידול בצוואר 

1B2  מ"ס 4<גידול בצוואר הרחם 

2A גידול התפשט לנרתיק ולרחם 
2A 



  IB1>2cm-2Aטיפול לא בהריון שלב 

Chemoradiation 

 

 :באזורים מסוימים בעולם

Neoadjuvant Chemotherapy(NACT) + Radical 
Hysterectomy . 



 ?האם ניתן לתת כימותרפיה בהריון 

 

 

 פקליטקסל



 ציספלטין/ קרבופלטין





 מומים לעובר במתן כימותרפיה בהריון

 25%סיכון למומים בעובר עד :  טרימסטר ראשון•

 .בעיקר בשילוב של מספר תרופות כימותרפיות

 

אין עלייה   2-3במתן כימותרפיה בטרימסטר •

בשכיחות המומים בעובר בהשוואה לשכיחות  

 (   3%. )המקובלת



שנחשפו  18ילדים עד גיל  70מעקב אחר 

 2-3לכימותרפיה בתוך הרחם בטרימסטר 

. 
LANCET ONCOL. 2012:13(3)256-264 

 בדיקות שמיעה ותפקוד לבבי תקינים

Disharmonic intelligence profile39% 



Biometry of children after prenatal exposure to chemotherapy Girls' weight 
(n=32; A), boys' weight (n=38; B), girls' height (n=31; C), boys' height (n=30; D), 
girls' head circumference (n=29; E), and boys' head circumference (n=30; F). 
For each child we used the last available measurement. The lines are the 5th, 
50th, and 95th percentiles; the dots are the measurements from our study 
population. 
Amant, Frédéric 





 שלב מתקדם

•Stage 2b  מעורבות פרמטריה 

 33%: מעורבות בלוטות לימפה

5YS=44% 

 

 



 שלב מתקדם

Stage 3 גידול בשליש התחתון של הנרתיק  /

 . הידרונפרוזיס

 45%: מעורבות בלוטות לימפה
5YS 18-39% 



 שלב מתקדם

•4  stage  שלפוחית , רקטום)גידול באיברים סמוכים

 או באיברים מרוחקים( שתן

 55%: מעורבות בלוטות לימפה•

•5YS 18-34% 

 

IVA IVB 



 שלב מתקדם

 מידע מועט על טיפול בהריון: טיפול בהריון •

 NACTאפשר , לא חייבים לבצע לימפאדנקטומי •

 .הפרוגנוזה לא טובה•

 

 



 NACTסיכום תיאורי מקרה בספרות בטיפול 

 :במהלך הריון





 אופן הלידה

 קיסרי. נ -ומעלה 1B1לידה רגילה         – 1Aשלב •

פיזור  , חשש לפיזור . ניתוח קיסרי -ויותר 1Bשלב •

 .   לאפיזיוטומיה



 תודה•


