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 Iמקרה 

 רווקה   22בת 
 כאבי בטן מזה חודש ובבדיקה +TVS  סמ 5 מימין טפולתיממצא 
Ca-125 -60 

 



 ?גישה טיפולית 



 לפרוסקופיהVS לפרטומיה ? 
Cystectomy vs Oophrectomy  ומשמעותspillage 
ביצוע חתך קפוא על מנת  לקבוע גישה 
Staging ?  ומה כולל 

 



סקופיה  ובוצעה לפר 

סקירת חלל הבטן תקינה 

 סמ 5בשחלה ימין ציסטה חלקה , רחם ושחלה שמאל תקינים 

 בוצעLaparoscopic Ovarian Cystectomy without spillage  
Frozen Section: Papillary tumor m/p low malignant potential , 

invasion cannot be ruled out  
 הפראאורטלי והאיזורודגימת בלוטות לימפה מהאגן  מאומנטוםבוצעה ביופסיה 

 תשובה פתולוגית סופית :Micropapillary Serous LMP, negative LN, normal 
omentum 



 ?גישה טיפולית 



 לאחר שנה
 Ca-125- 70ללא כאבים , 23בת 

   שחלה ימין 

 

 

 

 

 

 שחלה שמאל 



 ?גישה טיפולית 



 פיריוןשימור – IVF ? 
 לפרטומיה/ לפרוסקופיה ? 
Bilat Cystectomy / Oophorectomy ?? 



 עברה מחזורIVF  ביציות 7עם הקפאת 
באגן שחלה שמאל תקינה, סקירת חלל בטן תקינה: בוצעה לפרוסקופיה  ,

 peritoneal+ מימין שחלה עם גידול פורץ דבוקה לדופן האגן 
implants      בדוגלס 

כריתת , כריתת טפולה ימנית לפרטומיהperitoneal implants  
 וכריתת ציסטה שחלתית משמאל ללא שארית מחלה מקרוסקופית

 שחלה ימין , שחלה שמאל ציסטה שפירה: פתולוגיהrec LMP   ,
non invasive implants 

 



 ??המלצות 





 IIמקרה 

 70בת 
 ברקעHTN ,NIDDM ,BMI=38 
 מ בשפה גדולה מימין של העריה"ס 3.5גידול בקוטר 
ביופסיה :Sq Cell Carcinoma Well Diff  , ממ 5עומק חדירה 
CT בטן ואגן ומפשעות  תקין, חזה 



 ?גישה טיפולית 



 היקף כריתה מקומית? 
 מתי להשתמש בFLAP 
 בלוטות זקיףVS  כריתה מלאה של בלוטות מפשעתיות? 
 שיטת מיפוי לבלוטת הזקיף? 
 חתך קפוא לבלוטה זקיף? 

 



 עברהRt Hemivulvectomy עם סגירה ראשונית 
י "זיהוי בלוטת זקיף מימין עTC + *צבע כחול 
חתך קפוא של בלוטת הזקיף   שלילי 
ממ 10הגבול הקרוב ( שוליים חופשיים : תשובה פתולוגית סופית (  ,

 ללא מעורבות קפסולה ממ 3בלוטת הזקיף גרורה בקוטר  ב



 ?גישה טיפולית 



כמוטרפיהללא /טיפול בקרינה עם   ? 
דו צדדי /ניתוח חוזר לכריתת בלוטות חד? 
 מתי ובאיזה מצב ניתוח וגם קרינה משלימה? 
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