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Obstet)’ וחבLaroucheי "מטא אנליזה ע• Gynecol)

מאמרים50נכללו •

Larouche et al, Obstet Gynecol, 2021

השוואה בין טכניקות ניתוחיות שונות  
לתיקון צניחה אפיקלית



או  ASC))לגישה בטנית , השוותה גישה נרתיקית•

(LSC)לפרוסקופית 

השוותה היסטרופקסיה לכריתת רחם•

השוואה בין טכניקות ניתוחיות שונות  
לתיקון צניחה אפיקלית

Larouche et al, Obstet Gynecol, 2021



18-ו, מחקרים פרוספקטיבים4RCT ,2נכללו •

מחקרים רטרוספקטיבים

:תוצאות•

היה גבוה יותר  האובייקטיביתשיעור חזרת הצניחה –

לאחר ניתוחים וגינליים

-ושיעור ההסובייקטיביתשיעור חזרת הצניחה –

reoperation היו זהים בין שתי הגישות

לגישה נרתיקיתSCPהשוואה בין 

Larouche et al, Obstet Gynecol, 2021



6-ו, מחקר פרוספקטיבי אחד, 3RCTנכללו •

מחקרים רטרוספקטיבים

:  תוצאות•

-שיעור חזרת הצניחה האובייקטיבית ושיעור ה–

reoperation היו זהים בין שתי הגישות

USF-שיעור פגיעה בשפכנים היה גבוה יותר ב–

SSF-שיעור כאב בעכוזים היה גבוה יותר ב–

(בגישה נרתיקית)SSF-לUSFהשוואה בין 

Larouche et al, Obstet Gynecol, 2021



9-ו, מחקרים פרוספקטיבים5RCT ,4נכללו •

מחקרים רטרוספקטיבים

תוצאות דומות לשתי הטכניקות•

היה מעט גבוה יותר  reoperationשיעור •

לא מובהק  )בקבוצת ההיסטרופקסיה 

(סטטיסטית

השוואה בין היסטרופקסיה לכריתת רחם

Larouche et al, Obstet Gynecol, 2021



Chang et al, J Robot Surg, 2021

’וחבAzadiי "מטא אנליזה ע•

מטופלות1,285עם , מחקרים14נכללו •

השוואה בין היסטרופקסיה וכריתת רחם



:  תוצאות•

:בהיסטרופקסיה•

משך הניתוח היה קצר יותר–

היו פחות פגיעות באיברים–

:לא היו הבדלים ביתר המדדים כולל•

אבדן דם–

משך האשפוז–

–Voiding dysfunction

שיעורי הצלחה אוביקטיביים–

reoperationשיעורי –
Azadi et al. Eur J Obstet Gynecol, 2021

השוואה בין היסטרופקסיה וכריתת רחם



’וחבAlfahmyי "מטא אנליזה ע•

4מאמרים מתוכם התאימו 4,225נמצאו •

SCP+השוואה בין כריתת רחם בטנית 

קולפורפיות+לכריתת רחם נרתיקית 



עברו  199-וSCP+ נשים עברו כריתת רחם בטנית 226•

VH+קולפורפיות וקיבועים

:  תוצאות•

שיעורי חזרת הצניחה היו דומים בין שתי הגישות•

ארוך  TVL-היה כרוך ב SCP+כריתת רחם בטנית •

לאחר הניתוחBaיותר ובמיקום גבוה יותר של נקודה 

גדוליםRCTיש צורך במחקרי : מסקנות•

SCP+השוואה בין כריתת רחם בטנית 

קולפורפיות+לכריתת רחם נרתיקית 

Alfahmi et al. Int Urogynecol J, 2021



RSC-וOSCLSCהשוואה בין 

’וחבChangי "מטא אנליזה ע•

 RCTנכללו רק מחקרי•

משתתפות486, מחקרים6כ "סה•

Chang et al, J Robot Surg, 2021



:תוצאות•

OSC-זמן ניתוח הקצר ביותר ב•

RSC-זמן ניתוח הארוך ביותר ב•

OSC-אבדן דם הגבוה ביותר ב•

RSC-וLSCאבדן דם זהה בין •

RSC-וOSCLSCהשוואה בין 

Chang et al, J Robot Surg, 2021



-ניתוחיים הגבוה ביותר ב-שיעור סיבוכים בתר•

OSC

-שיעור סיבוכים בתר ניתוחיים הנמוך ביותר ב•

LSC

:  תוצאות אנטומיות•

התוצאות הטובות ביותר למדור -RSC-ב•

(Bp-וCנקודות )האפיקלי והאחורי 

התוצאות הטובות ביותר למדור –LSC-ב•

(Baנקודה )הקדמי 

RSC-וOSCLSCהשוואה בין 

Chang et al, J Robot Surg, 2021



RSC-וOSCLSCהשוואה בין 

:מסקנות•

למרות משך ניתוח ארוך יותר יש  RSC-וLSC-ב–

:יתרונות כגון

צמצום אבדן דם•

אופרטיביים-פחות סיבוכים פרי•

אך )ייתכן יתרון בתוצאות אנטומיות ארוכות טווח –

(  דרושים מחקרים נוספים

Chang et al, J Robot Surg, 2021



RSCובין LSCהשוואה בין 

’וחבChangי "ענוספתמטא אנאליזה •

משתתפות2,115, מחקרים13כללה •



RSCובין LSCהשוואה בין 

:תוצאות•

•RSCהיה כרוך ב:

(דקות29-ב)משך ניתוח ארוך יותר –

(ק"סמ87-ב)אבדן דם נמוך יותר –

פחות מעבר לניתוח פתוח–

Chang et al, Int Urogynecol J, 2021



RSCובין LSCהשוואה בין 

:  ללא הבדל ב•

משך האשפוז–

כ סיבוכים"סה–

SUIנובו -דה–

ארוזיו של רשת –

תוצאות אנטומיות ארוכות טווח–



RSCובין LSCהשוואה בין 

’וחבYangי "מטא אנליזה נוספת ע•

מטופלות3,014כ  "סה, מאמרים49נכללו •

Yang et al, Ann Transl Med, 2021



RSCובין LSCהשוואה בין 

:  תוצאות•

•RSCהיתה כרוכה ב  :

אבדן דם נמוך יותר–

שיעור נמוך יותר של מעבר ללפרוטומיה–

זמן ניתוח ארוך יותר–

Yang et al, Ann Transl Med, 2021



RSCובין LSCהשוואה בין 

:  שיעור דומה של•

ופוסט אופרטיבים-סיבוכים פרי–

חזרה אובייקטיבית של הצניחה–

Yang et al, Ann Transl Med, 2021



Yang et al, Ann Transl Med, 2021

’וחבBarbaי "מטא אנליזה ע•

מטופלות151כ "סה, מאמרים24נכללו •

תוצאות הריונות לאחר
POPניתוחים לתיקון 



Barba et al Eur J Obstet Gynecol, 2021

:תוצאות•

4.6%: שיעור סיבוכים פרינטליים כולל•

סטר היה כרוך בשיעור הסיבוכים הגבוה  'ניתוח מנצ•

PPROM-כולל לידות מוקדמות ו( 42%)ביותר 

(28%)

תוצאות הריונות לאחר
POPניתוחים לתיקון 



Barba et al Eur J Obstet Gynecol, 2021

ניתוח סקרוהיסטרופקסיה היה כרוך בשיעור סיבוכים  •

, (5.3%)1' כולל הפלות בטר( 10.5%)גבוה יחסית 

(2.6%)ואחרים , (2.6%)שלית פתח 

ניתוחים ללא רשת היו כרוכים בסיכון המיילדותי  •

הנמוך ביותר

בנשים בגיל הפוריות המתכננות הריון :מסקנות•

סטר ולהעדיף  'רצוי להימנע מניתוח מנצעתידי 

ניתוחים ללא רשת

תוצאות הריונות לאחר
POPניתוחים לתיקון 



לסיכום

האובייקטיביתשיעורי חזרת הצניחה האפיקלית •

גבוהים יותר בניתוחים וגינלים בהשוואה לניתוחים  

בטניים

הסובייקטיביתשיעורי חזרת הצניחה האפיקלית •

דומים בין שתי הגישות reoperation-ושיעור ה

קיבוע אוטרוסקרלי וקיבוע סקרוספינלי בגישה  •

נרתיקית כרוכים בשיעורי הצלחה דומים

בקיבוע אוטרוסקרלי יותר פגיעות בשפכנים•

בקיבוע סקרוספינלי יותר כאב בעכוזים•



לסיכום

שיעורי הצלחת היסטרופקסיה וכריתת רחם דומים•

היסטרופקסיה כרוכה בסיכון נמוך יותר לפגיעה  •

באיברים ומשך ניתוח קצר יותר מאשר כריתת רחם

•LSC ו-RSC  כרוכים באבדן דם ושיעור סיבוכים

OSC-נמוך יותר מ

•LSC ו-RSC בשיעורי הצלחה  אוליכרוכים

OSC-אנטומית גבוהים יותר מ

•LSCו-RSCכרוכים במשך ניתוח ארוך יותר מ-

OSC



לסיכום

•RSCכרוך באבדן דם נמוך יותר מ-LSC

•RSCכרוך במשך ניתוח ארוך יותר מ-LSC

•RSC  כרוך בשיעור נמוך יותר של מעבר

LSC-ללפרוטומיה מ



לסיכום

בנוגע לתוצאות מיילדותיות לאחר ניתוחים לתיקון  •

POP  :

סטר כרוך בסיכון המילדותי הגבוה ביותר'ניתוח מנצ–

כרוך בסיכון גבוה יחסית  SHPגם –

לכן בנשים בגיל הפוריות המתכננות הריונות עתידיים  –

native tissueיש להעדיף ניתוחים עם 



!תודה על ההקשבה


