
CASE REPORT 
 שלומי שגיא

 מרכז רפואי בני ציון



 תיאור מקרה
   .ילדים ללא רווקה חיילת ,21 בת ,טלי•

 תחתונה בטן מכאבי סובלת אחרונים בחודשים•

 



 אנמנזה
בחודשים אחרונים סובלת מכאבי בטן תחתונה אשר   :אפיון הכאב•

יכול . הכאב בעיקר בבטן תחתונה ימנית. באים בצורה התקפית
 .אין קשר לווסת. 10מתוך  9-להגיע ל
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יכול . הכאב בעיקר בבטן תחתונה ימנית. באים בצורה התקפית
 .אין קשר לווסת. 10מתוך  9-להגיע ל

אין  . GIאין סימפטומים אורינריים או , אין דימום: תופעות נלוות•
 .  חום

 



 אנמנזה
בחודשים אחרונים סובלת מכאבי בטן תחתונה אשר   :אפיון הכאב•

יכול . הכאב בעיקר בבטן תחתונה ימנית. באים בצורה התקפית
 .אין קשר לווסת. 10מתוך  9-להגיע ל

אין  . GIאין סימפטומים אורינריים או , אין דימום: תופעות נלוות•
 .  חום

בדיקת רופא  . נוטלת גלולות מזה שנה וחצי: היסטוריה גינקולוגית•
ללא עדות סונוגרפית לממצא  , הייתה תקינה 2016נשים באפריל 

 .חריג
 .ללא ניתוחים קודמים, בריאה :ברקע•
 סרטן שד לדודה מצד האימא  :במשפחה•

 
 



 אנמנזה

 :2016בספטמבר חוזר  USלאור הימשכות הכאבים בוצע •
 .  מ"ס 7.5*6.5ממצא ציסטי בשחלה ימנית בגודל     

 ...הופנתה לייעוץ•



 בדיקה פיסיקלית  

 :2016.10.9 במחלקתינו

 .מהאגן יוצא ,ימנית תחתונה בבטן גוש נמוש .רגישות ללא רכה בטן•

   :גניקולוגית בדיקה•

•PS - ממצאים ללא 

• - PV הבדיקה שאר .הציסטה באזור ממוקמת קלה רגישות ,נייד ,מימין רך גוש נמוש 

 .תקינה



 בבדיקה סונוגרפית  

 תקין רחם•

   .תקינה מ"מ 19*31 בגודל שחלה הודגמה שמאלית טפולה•

 תקינה ואגן עליונה בטן סקירת•

  בגודל ימנית שחלה ממקור גוש הודגם תחתונה ימנית בבטן•

   .מ"ס 10.7*8.5*13.5

 



 בבדיקה סונוגרפית  

 ציסטות מספר מכיל ,מורכב מבנה בעל הגוש•

   מעובות מחיצות עם מ"ס 10.5 עד בקוטר

  מרכיבים הודגמו הגוש של התחתון באזור•

 .מ"ס 5*3 עד בגודל אחידים לא סולידיים

  הודגמו הסולידיים המרכיבים בתוך•

 .גסות מפושטות הסתיידויות

  מראים הסולידיים האזורים של השטח פני•

 .רבות פפילריות בליטות



 בבדיקה סונוגרפית  

 בעוצמה דם אספקת להדגים ניתן•

 המרכיבים בתוך חזקה עד בינונית

   .הסולידיים

  השחלתי לגוש חיצוניים גבולות•

   .וסדירים חלקים

 עקב מוגבלת ניידות מראה הגוש•

 הבדיקה בזמן רגישות

 



 מעבדה

 תקינים מלאה וכימיה ספירה•

   :סרטן סמני•

•AFP:  1.17 

   .תקינים ,CA19-9, CA-125, CEA,BHCG , ALP, LDH :המרקרים שאר•

 

 ...?מבדלת אבחנה•
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adults 
<5% 











 אפשרויות לטיפול

 ביופסיה משחלה ימנית וכימותראפיה בהתאם •
 כריתת ציסטה שחלתית ושימור השחלה בלפרוסקופיה•
 כריתת טפולה ימנית ואומנטום בלפרוטומיה•
 כריתת טפולה ימנית ואומנטום בלפרוסקופיה•
 ל עם בלוטות אגניות ופאראאורטליות"כנ•
 כריתת רחם וטפולות עם אומנטום ובלוטות•

 



 ממצאים   -מהלך הניתוח 

 :כללית הרדמה תחת 2016.10.10 בתאריך•

 ק"סמ 100-כ של בכמות באגן צלול נוזל נצפה •

 סולידי חלקו ציסטי חלקו ,מ"ס 15 בקוטר ימין בצד שחלתי ממצא•

    .תקינים - אגן וסקירת רחם ,שמאלית טפולה•

 .תקינים – עליונה בטן וסקירת אומנטום•

   .)ואגניות אורטליות-פארא( מוגדלות לימפה בלוטות נמושו לא•

 

 



 מהלך הניתוח  

 לציטולוגיה נשלח באגן נוזל•

   .פריצה ללא ,בשלמותה נכרתה ימנית  טפולה•

 INFRACOLIC אומנטום כריתת בוצעה•

   .סיבוכים או בעיות ללא -הניתוח לאחר מהלך•

 





 
 

 פתולוגיה
 :ימנית שחלה•

 חצוצרה עם מ"ס 13*10.2*10.3 בגודל שחלתי גוש•

 .מ"ס 0.7 ובקוטר מ"ס 4.5 באורך צמודה

  עדות אין .וחלקים שלמים החיצוניים השטח פני •

  .לפריצה מאקרוסקופית

  כרוביים מבנים עם וסולידי ציסטי מעורב מבנה :בחתך•

  מתפוררת רכה ורקמה ,גרמית רקמה .אדומים-צהובים

 )נימקית(

 







MATURE GLIA 









 
 :בתשובה פתולוגית

 
• Immature neural tissue (numerous neuro-epithelial elements, rosettes, 

merging with cellular glia) found, occupying more than a low power field 

(f4) in three slides (15, 8, 3) and in smaller foci in other slides 

• The ovarian capsule is intact. Omentum: normal 

• Cytology: IMMATURE CELLS 

 

• STAGING? … 

 



STAGE  

 
• Immature Teratoma Grade 2 
•Stage 1c 
 
 

•Adjuvant therapy? 
 



Adjuvant therapy 
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