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 בריאה, G-0, 19חיילת בת •
 

דרכי שתן שהדגים גוש   USבוצע  RECURRENT UTIבשל •
 מ"ס 8שחלתי בגודל 

 
 הופנתה להמשך בירור•
 
 



 
 

US 
 

 בגודל ומבנה תקין -רחם•
 

 מ"מ 29*22שחלה בגודל  -מימין •
 מ"מ 19*26ממצא צמוד 

 
מ עם מספר ציסטות ומרכיבים "מ 40*65ממצא  -משמאל•

 RI 0.72סולידיים עם זרימות 
לא אותרה רקמת שחלה  , נצפתה זרימה במחיצות בממצא

 תקינה
 

 נוזל בכמות קטנה באגן•
 



 
 

 שחלה שמאלית גידולית





 
 

 בשחלה ימנית אקסופיטיגידול 
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שתי השחלות מוגדלות עם מרקם בעיקר היפודנסי ומוקדים היפרהמיים בתוכן. מעלה חשד לת.ת.מ.��



 
 

    ניתוח 
 )לפרוסקופיה( 22.9.14• 

 
 ללא ממאירות -FROZEN -מאומנטוםביופסיה •

 
 נוזל אגני לציטולוגיה•

 
  -FROZEN –כריתת הגוש מימין עם חלק מהשחלה הימנית •

Serous papillary cystic tumor benign?/borderline? 
 

 FROZEN- serous borderline -כריתת טפול שמאל•



 
 

 פתולוגיה וציטולוגיה
 

 Desmoplastic non-invasive implants of serous -אומנטום•
borderline tumor 

 
 SEROUS BORDERLINE  -משחלה ימין ציסטקטומיה•

 
 .SEROUS BORDERLINקטעים של שחלה עם   -טפול שמאל•

 .מ"ס 0.5 מירביבגודל Microinvasion של אחד נראה אזור במקום  
 החצוצרה תקינה     

 
תאי  , הסטיוציטים, לויקוציטיםבמשטח  -ציטולוגיה מנוזל מאגן•

 -מלווים ב  פפילריוקבוצות של תאים חלקם בסידור , מזותל
PSAMMOMA BODIES  בולטת אטיפיהללא 



 
 מעקב 

  
 חשה בטוב ללא תלונות•

 
ממצא שחלתי מימין באזור שנשק לממצא   -12/2014•

גודל  . מ"ס 0.8מ עם פפילה "ס 1.8ל  1.4שהוצא שגדל מ 
 מ"ס 3השחלה 

 



הוחלט לבצע שימור פריון לפני התערבות ניתוחית נוספת  •
מחשש לפגיעה משמעותית בתפקוד השחלה במקרה  

 שתבוצע כריתה חלקית
 

 :האפשרויות שנדונו•
 האופציה נזנחה בהעדר בן זוג קבוע –הקפאת עוברים . 1 
 הקפאת חלק מהשחלה. 2 

 האופציה שנבחרה –הקפאת ביציות . 3  
 

 



 
 

 ביציות 18נשאבו כ ) 2/2015-7/2015(חודשים  5במהלך •
 

מ צמודה  "ס 1.5ציסטה נוספת בקוטר  -במעקב סונוגרפי •
 מ  "ס 1.8לממצא הקודם שנראה יציב בקוטר 

 
 



 ניתוח לכריתת ציסטות שחלתיות מימין
 2.9.15 

  
 

ימנית דבוקה לדופן האגן הימני ובחלק התחתון  שחלה •
 שלה מרכיב גידולי

 
 לטרלית לשחלה ימנית נגע נוסף הפריטונאוםעל •



לקיחת ביופסיה מנגע מאגן ימני ושליחתו לחתך  •
 קפוא

 
 מהשחלה הימנית ציסטקטומיותביצוע שתי •

 
 

 serous borderline –פתולוגיה   
 



 )9/2016(שנה לאחר מכן 
 
•US מ במרקם תקין"מ 32*52*28רחם בגודל  -מכון. 

 .  רירית דקה וסדירה
 . מ ומרקם תקין"מ 26*13שחלה ימין בגודל •
 .לא הודגם נוזל בדוגלס•

 
 
 
 





לאור פיזור פריטוניאלי בניתוחים קודמים הוחלט על  •
חוקרת והוצאת נגעים  ) שלישית(לפרוסקופיה 
 שחלתיים או כל ממצא חשוד/פריטוניאלים

 
לקיחת נוזל לציטולוגיה ולקיחת ביופסיות פריטוניאלית  •

וביופסיה מהאומנטום תוך שימת דגש על לקיחת ביופסיות  
 מאזורים שבעבר נצפו בהם גרגורים

 
 ללא עדות לגידול



7/2017 
  

ממצא צמוד לשחלה ימין בגודל  -במעקב סונוגרפי •
 בעל אופי סולידי   3.2*2.2

 
 )פעם רביעית(נותחה •

 
 מ בשחלה ימינית שהוצא"ס 3ממצא בגודל •

 
 Borderline serous tumor of ovary -פתולוגיה  •



 שאלות לדיון
 

ולכרות את השחלה  ? מתי להפסיק טיפול שמרני1.
 ?השניה

 
האם הוצאה ושימור פיסת שחלה רלוונטי במקרה  2.

 ?בנוכחות גידול בשחלה הבודדת, זה
 

ומה ההשפעה של  ? האם יש מקום לשאיבות נוספות3.
 ?על הגידול ההורמונליםהטיפולים 
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