
 סרטן צוואר הרחם

 ארי רייס' דר
 היחידה לגניקולוגיה אונקולוגית

 ם"המרכז הרפואי רמב



 1+נ, 37בת 
 מעשנת קופסה ביום. בריאה

 וסת סדיר
 הגיעה לבדיקה שגרתית

השנים   5-לא נבדקה ב
 האחרונות

 ללא תלונות 
  וגינליתבדיקה גופנית ובדיקה 

 .  תקינות
 מבוצע משטח מצוואר הרחם

Atypical Glandular cells 

 ?לדיספלזיהמהו הסיכוי 
 ?מהם הצעדים הבאים

 



Management of cytological findings 

Rational: 
 
●>5 percent risk – Colposcopy 
●2 to 5 percent – Repeat testing in 6 to 12 

months 
●0.1 to 2 percent – Repeat testing in three years 
●<0.1 percent – Repeat testing in five years (the 

same as routine screening) 
 



Management of ASC-US 

5 year risk for 
• CIN3+ - 3.9% 
• Cancer 0.12% 

 
Management: 
• HPV typing   or 
• Repeat pap*3 in 6 months interval     or 
• Colposcopy 

 



Atypical glandular cells (AGC) 

This term replaces the term AGUS 
 
• CIN 1 – 9% 
• CIN 2,3 – 11% 
●Squamous cervical carcinoma – 1% 
●Cervical adenocarcinoma in situ – 3-4% 
●Cervical adenocarcinoma – 2% 
●Endometrial hyperplasia – 1% 
●Endometrial adenocarcinoma – 2-3% 
 
 



Managemnet  

• Colposcopy 
• Colposcopy-guided cervical biopsy 
• Endocervical curettage 
• Endometrial biopsy 
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 TZנצפה כל ה, מספקת

AWE 
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 קולפוסקופיה
 TZנצפה כל ה, מספקת

AWE 
 פונקטציה+ מוזאיקה 

 
 ?הצעד הבא

 8ביופסיה משעה 
ECC 

 אנדומטריוםביופסיה של 

Adenocarcinoma in situ 

 ?מהו הצעד הבא
 תאר את הטכניקה



Conization 

• LLETZ  
• Cold knife conization 



Pathology 
 
Gr2 Adeno carcinoma of the 
cervix 
Stromal invasion 5 mm 
Positive margins 
Positive ECC 
Normal endometrial biopsy 

 ?מהו הצעד הבא



STAGING 

הדרוג המסורתי נשען על אמצעי אבחנה בסיסיים  •
כדי ליצור שפה אחידה בכל העולם ומתוך הידיעה  

 .שרוב החולות נמצאות במדינות העולם השלישי
 

צלום  ,בדיקה בהרדמה  –הדרוג המסורתי כולל •
   IVPחזה ציסטוסקופיה רקטוסקופיה ו 

 
•CT? MRI? PET-CT? 

 



 ללא ממצאים בבדיקה גופנית
PET CT תקין 
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 ללא ממצאים בבדיקה גופנית
PET CT תקין 

Surgery 
Chemo-radiation 
Fertility preservation 

 ?מהו הטיפול

 ?מהו שלב המחלה

יתרונות וחסרונות קרינה מול  
 ניתוח



stage surgery Chemo/radiation 

Ia1 Extrafascial hys/cone 

Ia2 Mod radical (type II) + LND Or chemo-rad 

Ib1 Rad hys (type III) + LND Or chemo-rad 

Ib2 Chemo-rad 

IIa Rad hys(type III) selected cases + LND Or chemo-rad 

IIb-IVa Chemo-rad 

IVb Chemo +/- avastin 



Fertility preservation 
stage surgery 

Ia1 Conization 

Ia2 Radical trachlectomy/conization + LND 

Ib1 Radical trachlectomy + LND 

Large Ib1+Ib2 NA chemo+Radical trachlectomy + LND ?? 

IIa-IVa Repositioning of ovaries ?? Embrio preservation 

IVb NR 



 תכנן הניתוח למטופלת זו



Type II radical hysterectomy 
Salpingectomy 
Upper vaginectomy 
Bilateral pelvic lymph node dissection/sentinel 
Possible para-aortic lymph node dissection  
Oophorectomy?  
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Type II radical hysterectomy 
Salpingectomy 
Upper vaginectomy 
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Possible para-aortic lymph node dissection  
Oophorectomy?  
 

 תכנן הניתוח למטופלת זו
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Type II radical hysterectomy 
Salpingectomy 
Upper vaginectomy 
Bilateral pelvic lymph node dissection 
Possible para-aortic lymph node dissection  
Oophorectomy?  
 

 תכנן הניתוח למטופלת זו

 טכניקת הניתוח

Open (Maylard/Cherney) /lap/robotic 
Pelvic lymph node dissection – frozen section? SLN? 
Development of pelvic spaces 
Exposure of ureters 
Transection of uterine arteries and resection of 
parametrium 



 ?כיצד מטפלים בקרינה



 קרינה-כימו

 כל שבוע 2ג למ"מ50לרוב ציספלטין •
 קרינה חיצונית לאגן ולאחריה ברכיתרפיה•
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