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 גידולים ממאירים של השחלה

 )במדינות המפותחות(אפידמיולוגיה 
 ).        ריאה מעי ורחם, לאחר שד( החמישי בשכיחותו בקרב נשים•
  1% -מהנשים יפתחו גידול זה במהלך חייהן וכ %1.5  -כ •

 .מהנשים ימותו מגידול זה
 .השני בשכיחותו אך הראשון כגורם תמותההגידול הגינקולוגי •
 .הגידול האפיתליאלי הינו הנפוץ ביותר•
  בגיל הבלותהוא מחלה של נשים  האפיתליאליהגידול  לרוב•

נשים  הוא מחלה של  שאינו אפיתליאליוהגידול ) 60חציון (
 .צעירות

 .הגידול האפיתליאלי שכיח יותר בנשים יהודיות ממוצא אשכנזי•
 



 גידולים ממאירים של השחלה

 הסוגים הפתולוגיים של גידולי השחלה הממאירים

•Breast 
•Colon 
•Stomach 
•Endometrium 
•Lymphoma 



 גידולים ממאירים של השחלה

 אופן התפשטות הגידול האפיתליאלי
 

 תאי גידול הנזרעים בחלל הבטן  1.
אומנטום ואיברי האגן  , על צפק       

 .והבטן
 .התפשטות דרך דרכי לימפה2.
 ).נדירה(התפשטות המטוגנית 3.

 
 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה

 מטרת הניתוח 
 .אבחנה1.
 .STAGINGביצוע 2.
 .  טיפול להסרת הגידול3.

 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה
 SURGICAL STAGING –הדרוג הכירורגי 

• Peritoneal cytology is collected after the incision is 
made. 

• Total extrafascial hysterectomy + BSO. 
• Pelvic and para-aortic lymph node dissection. 
• Omentectomy and cytology of the diaphragm.  
• Appendectomy (Mucinous). 
 Laparotomy is generally used, but laparoscopic or robot-

assisted approaches are used by some surgeons for selected 
patients. 

 Fertility-sparing surgery of the contra-lateral ovary and uterus 
may be utilized in rare instances (If stage IA-grade1-2 disease 
and desires fertility preservation). 

 



FIGO stages Definition 

I Tumor confined to ovaries or fallopian tubes 

IA 
Tumor limited to one ovary (capsule intact) or fallopian tube; no tumor on ovarian or fallopian tube surface; no malignant cells in ascites or 
peritoneal washings 

IB 
Tumor limited to both ovaries (capsules intact) or fallopian tubes; no tumor on ovarian or fallopian tube surface; no malignant cells in ascites or 
peritoneal washings 

IC Tumor limited to one or both ovaries or fallopian tubes, with any of the following: 

IC1 Surgical spill 

IC2 Capsule ruptured before surgery or tumor on ovarian or fallopian tube surface 

IC3 Malignant cells in the ascites or peritoneal washings 

II 
Tumor involves one or both ovaries or fallopian tubes with pelvic extension (below pelvic brim) or 
peritoneal cancer* 

IIA Extension and/or implants on uterus and/or tube(s) and/or ovaries 
IIB Extension to other pelvic intraperitoneal tissues 

III 
Tumor involves one or both ovaries or fallopian tubes, or peritoneal cancer, with cytologically or 
histologically confirmed spread to the peritoneum outside the pelvis and/or metastasis to the 
retroperitoneal lymph nodes 

IIIA Positive retroperitoneal lymph nodes and/or microscopic metastasis beyond pelvis 

IIIA1 Positive retroperitoneal lymph nodes only (cytologically or histologically proven) 

IIIA1 (i) Metastasis up to 10 mm in greatest dimension 
IIIA1 (ii) Metastasis more than 10 mm in greatest dimension 

IIIA2 Microscopic extrapelvic (above the pelvic brim) peritoneal involvement, with or without positive retroperitoneal lymph nodes 

IIIB Macroscopic peritoneal metastasis beyond pelvis <2 cm in greatest dimension, with or without positive retroperitoneal LNs 

IIIC 
Macroscopic peritoneal metastasis beyond pelvis >2 cm in greatest dimension (includes extension of tumor to capsule of liver and spleen without 
parenchymal involvement of either organ), with or without positive retroperitoneal LNs 

IV Distant metastases excluding peritoneal metastases 
IVA Pleural effusion with positive cytology 

IVB 
Parenchymal metastases and metastases to extra-abdominal organs (including inguinal lymph nodes and lymph nodes 
outside the abdominal cavity) 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה
Debulking / cytoreduction - טיפול להסרת הגידול 
  
Complete – no grossly visible disease. 
  
Optimal cytoreduction – The GOG defines as 

residual disease that is ≤1 cm in maximum tumor 
diameter. 

 
Suboptimal cytoreduction – tumor nodules >1 cm 

remaining. 
 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה
Debulking / cytoreduction - טיפול להסרת הגידול 

  
 

Heintz APM et al. Int J Gynecol Oncol 2006 
   IIIcשנים שלב  5 –שיעור הישרדות ל 

 על פי גודל השארית לאחר הניתוח  



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה
Debulking / cytoreduction - טיפול להסרת הגידול 

  
 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה
Debulking / cytoreduction – טיפול להסרת הגידול 

  
בתום  השפעת גודל הגידול שנותר המשמעות של  

של המטופלות הינו הבסיס  הפרוגנוזהעל ,  הניתוח
 !!!לגישה הכירורגית בסרטן השחלה האפיתליאלי 

 
  5 –בחציון ההישרדות ל ' ח 2.3 –עליה ב  CDבשיעור עליה  10%כל על -

 .שנים
  5 –בחציון ההישרדות ל ' ח 1.8 –עליה ב  ODבשיעור עליה  10%כל על -

 .  שנים
  5% – כ –המחיר , OD -להגיע ל  גינקואונקולוגבידי  70% -הצלחה של כ -

   .תמותה 1% –כ עם , תחלואה משמעותית
 .פרוספקטיביות רנדומליותאין עבודות -
 

  
 

•Survival impact of complete cytoreduction to no gross residual disease for advanced-stage 
ovarian cancer: a meta-analysis. Chang SJ, Hodeib M, Chang J, Bristow RE. Gynecol Oncol. 2013 
•Optimal primary surgical treatment for advanced epithelial ovarian cancer. Elattar A, Bryant A, 
Winter-Roach BA, Hatem M, Naik R. Cochrane Database Syst Rev. 2011 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה

Primary debulking / cytoreduction 
 
Interval debulking / cytoreduction 
 
Secondary debulking / cytoreduction 

 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה
Primary debulking / cytoreduction 

Gompertzian Model for Tumor Growth 
 תמותה בעומס תאים של  •

 .3x10E12 –כ  
רוב הצמיחה של הגידול •

 .קליני-בשלב פרה
ככל שהגידול יותר גדול כך •

 .יגיב פחות טוב לכימותרפיה
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 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה

 : התאוריה בבסיס גישה זו
 
  הסרה של רקמת גידול גדולה משפרת את הרגישות של

 .  שארית הגידול לכימותרפיה לאחר הניתוח
  בניתוח אנו מסירים רקמת גידול שאליה הכימותרפיה

 .תתקשה להגיע בשל אספקת דם מופחתת
  על ידי כריתת מסות גידוליות משמעותיות אנו מפחיתים את

הסיכוי שיבצרו תאים עמידים לכימותרפיה במהלך הטיפול  
 .המשלים

Primary debulking / cytoreduction 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה

 ?אז מה הבעיה , אם הכל כל כך טוב
ככל שנתעקש להגיע לכריתה שלמה או אופטימלית נצטרך 

 .  לבצע ניתוח יותר רדיקלי באופיו
 .  כריתות מעי•
 .הפשטת סרעפת•
 .  כריתת טחול•
 .כריתת חלק מלבלב•
 .כריתות של אונות כבד•

 צורך בצוותים מיומנים ומערך תומך כולל טיפול נמרץ

Primary debulking / cytoreduction 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה

 :המשמעות של ניתוח יותר נרחב ורדיקאלי
 
 ) 'וכד, זיהום, דמם(תחלואה משמעותית •
 .אשפוזים ממושכים כולל בטיפול נמרץ•
 .  תמותה בתר ניתוחית•
 ).'טיפול נמרץ וכד, צוותים נוספים, משך הניתוח(משאבים •
 .מיומנות מנתחים•

Primary debulking / cytoreduction 

Chi DS, et al. Gynecol Oncol. 2012 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה

Predicting feasibility of cytoreduction  
 Presence of extra-abdominal or retroperitoneal disease, or 

large tumor bulk. 
 Bowel involvement. 
 Parenchymal liver involvement. 
 Presence of ascites. 
 Ability of patient to tolerate cytoreduction (Age, performance status, 

medical comorbidities, and preoperative nutritional status).  

It is difficult to predict which patients can be optimally debulked. 
No set of criteria performs well enough for clinical use. 

 (Tumor markers, pre-op CA125, Imaging, Laparoscopy…) 

 

Primary debulking / cytoreduction 

Axtell AE et al. J Clin Oncol. 2007. 
Tamussino KF et al. Gynecol Oncol. 2001. 
Vergote I et al. Semin Surg Oncol. 2000.  



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה

Defining unresectable disease  
 Diffuse and/or deep infiltration of the small bowel 

mesentery. 
 Diffuse carcinomatosis involving the stomach and/or large 

parts of the small or large bowel. 
 Infiltration of the duodenum and/or parts of the pancreas 

(not limited to the pancreatic tail).  
 Involvement of the large vessels of the hepatoduodenal 

ligament, celiac trunk or behind the porta hepatis. 
 Involvement of the liver parenchyma. 

 

Primary debulking / cytoreduction 

Neoadjuvant chemotherapy in advanced ovarian cancer: On what do we agree and disagree?  
Vergote I, du Bois A, Amant F, Heitz F, Leunen K, Harter P. Gynecol Oncol. 2013. 

 



 Scoring methods in predicting resectability 

Comparison of peritoneal carcinomatosis scoring methods in predicting resectability and prognosis in 
advanced ovarian cancer. Chéreau E, Ballester M, Selle F, Cortez A, Daraï E, Rouzier R. AJOG 2010. 
Predictors of optimal cytoreduction in patients with newly diagnosed advanced-stage epithelial ovarian cancer: 
Time to incorporate laparoscopic assessment into the standard of care. Gómez-Hidalgo NR, Martinez-Cannon BA, 
Nick AM, Lu KH, Sood AK, Coleman RL, Ramirez PT. Gynecol Oncol 2015. 

PIV (Predictive Index Value) > 8 gives PPV=100% for suboptimal surgery 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה

האם יש אופציה אחרת מעבר לניתוח ראשוני   
שמטרתו להשיג כריתה מלאה או אופטימלית  

 ?של הגידול 

Primary debulking / cytoreduction 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה
Interval debulking / cytoreduction 

Neoadjuvant chemotherapy (NACT) x3 
 

Interval debulking surgery 
(complete/optimal) 

 

Adjuvant chemotherapy x3 
 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה
Interval debulking / cytoreduction 

 : בבסיס גישה זו התאוריה
 
 נוטים להיות רגישים לכימותרפיה   האפיתליאליםגידולי השחלה

 ).  וטקסנים פלטינום(
 משמעותיות מגיבות לכימותרפיה גידוליותגם מסות. 
 חולות שלהן גידול שאינו מגיב לכימותרפיה)chemo-resistant  (

ולכן לא יצטרכו לעבור  , "ירוויחו מהניתוח"בדרך כלל לא 
 .  פרוצדורה שלא לצורך



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה

  

Interval debulking / cytoreduction 
EORTC 55971 trial  

N=670, stage IIIc/IV 

Vergote I et al. N Engl J Med. 2010 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה
Interval debulking / cytoreduction 

EORTC 55971 trial  
N=670, stage IIIc/IV 

Vergote I et al. N Engl J Med. 2010 

פחות    NACT –שיעור סיבוכים בתר ניתוחיים נמוך יותר בקבוצת ה •
,  )7%מול  4%(דימום משמעותי , )8%מול  2%(זיהום , )%2.5 מול  0.7%(תמותה 
 ).2.6%מול  0%( טרומבוטיים ארועים

 ).42%מול  optimal cytoreduction  )81%שיעור גבוה יותר של •

,  )בשניהם' ח median progression free survival  )12ללא הבדל ב •
 ).'ח 30מול  29(או בהישרדות כללית 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה
Interval debulking / cytoreduction 

 בניתוח הראשוני   אופטימליהיה מאמץ מספק להגיע לניתוח  לא –ביקורת 
   OS PFS STUDY POPULATION 

63.2 27.9 GOG  114 OPTIMAL ST III 

65.6 23.8 GOG 172 OPTIMAL ST III 

57.4 20.7 GOG 158 OPTIMAL ST III 

38 18 GOG 111 SUBOP ST III/IV 

33.7 10.7 GOG 152 SUBOP ST III/IV 

30 12 GOG 162 SUBOP ST III/IV 

30 12 EORTC STAGE III/IV 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה
Interval debulking / cytoreduction 

 ?אם כך למי נציע את הטיפול •
 

חולות שהרושם שלנו על בסיס הערכה תרום ניתוחית   
שלא נצליח לבצע אצלן  , )מעבדתית ובהדמיה, קלינית(

 .ניתוח בו נשיג לפחות כריתה אופטימלית של הגידול



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה

 :קבוצות  2
נשים עם הישנות של גידול לאחר שטופלו  1.

 .י ניתוח וכימותרפיה"בעבר ע
קיבלו  , אופטימלי-נשים שנותחו ניתוח תת2.

כימותרפיה ונשאלת השאלה האם יש  
 ?יתרון בביצוע ניתוח נוסף

Secondary debulking / cytoreduction 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה

 נשים עם הישנות של גידול לאחר שטופלו בעבר
י מספר עבודות מוגבל נשים שמועמדות לטיפול כזה  "עפ

 :  צריכות לענות לכל הקריטריונים הבאים
• An extended progression-free interval of at least 12 months. 
• Potentially can be rendered free of all gross residual disease. 
• Response to first-line therapy. 
• Good performance status. 
• Locally recurrent EOC. 

 

Secondary debulking / cytoreduction 

Salani R, et al. Cancer. 2007 
Chi DS, et al Cancer 2006. 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה

 אופטימלי –נשים שנותחו ניתוח תת 
אחת הראתה   – )GOG152מול  EORTEC(עבודות גדולות  2-

 .  שיפור והשניה לא הראתה שיפור בהישרדות
 :בסיכום הנתונים של העבודות הללו ונוספות קטנות יותר -

 .יש לנסות לבצע ניתוח אופטימלי ראשוני-
 .אין יתרון לניתוח נוסף על פני טיפול כימותרפי-
יש מקום לביצוע ניתוח כזה רק אם בניתוח המקורי לא נעשה  -

כגון  (מאמץ משמעותי להגיע לכריתה אופטימלית של הגידול 
  ) .  י גינקואונקולוג"הניתוח הראשוני לא בוצע ע

Secondary debulking / cytoreduction 

Delaying the primary surgical effort for advanced ovarian cancer: a systematic review of NACT and interval cytoreduction. 
Bristow RE, Eisenhauer EL, Santillan A, Chi DS. Gynecol Oncol. 2007;104(2):480. 

 



 הטיפול הכירורגי בסרטן השחלה

 :סיכום
ניתוח ראשוני בו מבצעים כריתה מלאה   –מתקדם  EOC –המטרה ב 1.

 .ובהמשך להשלים טיפול כימותרפי, או לפחות אופטימלית של הגידול
מתרשמים שלא ניתן להשיג את , במידה ובהערכה תרום ניתוחית2.

 Interval debulkingלבצע,  NACT –יש לשקול טיפול ב , המטרה
ולהשלים טיפול , אופטימלית של הגידול/לשם השגת כריתה מלאה

 .כימותרפי לאחר הניתוח
עם צורך , שמור למקרים מיוחדים  Secondary debulkingניתוח 3.

 .בבחירה סלקטיבית של חולות שייהנו מכך



 תודה על ההקשבה

    2015מרץ  19, רמת גן, טאור-ליאונרדו סיטי, עדכונים וחידושים –גינקולוגיה אונקולוגית  -יום עיון מתמחים 
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