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ביופסיה של הערמונית בהנחיית אולטראסאונד – דף מידע
הערמונית
הערמונית היא בלוטה הנמצאת מתחת לכיס השתן .תפקידה הביולוגי הוא בייצור נוזל הזרע .בגלל מיקומה
הנמוך באגן ניתן להגיע אליה בקלות דרך פי הטבעת לצורך בדיקה גופנית ולצורך לקיחת דוגמאות רקמה
(ביופסיה) .מטרת הביופסיה היא לאתר תאים סרטניים בערמונית.
 .הסיבות השכיחות לביצוע ביופסיה כזאת הן:
 .1בדיקה גופנית לא תקינה  -כאשר האורולוג בודק את הערמונית ידנית וממשש ממצא חשוד.
 .8עליה בערכי ה .PSA -בדיקת דם זאת איננה ייחודית לסרטן הערמונית כלל אך לעיתים עליית
PSAמייצגת סרטן ערמונית מתפתח ואז ביופסיה יכולה לסייע לאבחון מוקדם של המחלה.
לפני הביופסיה
 .1מטופלים המקבלים כדורים לדילול הדם או נוגדי טסיות – אספירין ,קרטיה ,סינטרום ,קומדין,
קלקסן ,קסרלטו ו /או אחרים יפסיקו את הטיפול כשבוע לפני הבדיקה בתיאום עם הרופא
המטפל.
 .8אם אינך בטוח בכדורים שאתה מקבל או שאינך בטוח אם הפסקת טיפול מדלל דם – אנא הודיע
לצוות.
 .0מטופלים שרגישים לאנטיביוטיקה מכל סוג מתבקשים להודיע לנו על הרגישות שלהם לפני תחילת
הבדיקה.
תהליך הבדיקה והביופסיה.
הביופסיה מתבצעת תחת הרדמה מקומית דרך פי הטבעת .אין צורך בטשטוש או הרדמה .ניתן להוסיף
טיפול בתרופות נוגדות כאב לאחר הפעולה (לדוגמא אופטלגין  /זלדיאר  /ארטופן ועוד).
הבדיקה מתבצעת במסגרת אשפוז יום כירורגי .בבוקר הבדיקה לאחר קבלתך ,תקבל זריקת אנטיביוטיקה
לשריר על מנת לצמצם את הסיכון לזיהום .לאחר הביופסיה .תתבקש להמשיך טיפול אנטיביוטי בכדורים
למשך  1ימים נוספים.
הביופסיה נעשית בשכיבה על הגב או על הצד על פי הוראות הרופא .אנו מחדירים משחת הרדמה לפי
הטבעת וממתינים מספר דקות כדי שהאזור יירדם .לאחר מכן מכניסים בעדינות מתמר אולטראסאונד
ובהדרכתו מזריקים עוד חומר הרדמה מקומית לבסיס הערמונית.
לאחר מכן לוקחים ביופסיות מהערמונית .אנו נוטלים כשגרה  18דגימות מהערמונית ולעתים גם יותר.
הביופסיה נלקחת על ידי מחט אוטומטית הדוקרת את הערמונית במהירות וללא תחושת כאב .בזאת
מסתיימת הפעולה .לאחר מכן תעבור להשגחה באשפוז יום .לאחר שהתאוששת והטלת שתן תוכל לצאת
מבית החולים.

חשוב לדעת
 אין צורך להיות בצום לקראת הביופסיה
 אין מניעה מנהיגה אחרי הביופסיה מאחר שאיננו נותנים טשטוש אך ככלל עדיף להגיע עם מלווה.
 בהמשך היום אין הגבלה בפעילות כללית .אנו ממליצים לא לעסוק בפעילות גופנית מאומצת באותו
היום.
 אין מניעה מקיום יחסי מין לאחר הביופסיה.
 תשובות לביופסיה יינתנו כשבועיים לאחר הפעולה במרפאה .בסיום הביופסיה תקבלו תור
מתאים .איננו נותנים תשובות ביופסיה בטלפון פקס וכו'.
לאחר הביופסיה
תופעות שכיחות לאחר ביופסיה הן שתן דמי מעט ושאריות דם מפי הטבעת ביום הראשון לאחר הביופסיה
ועקבות דם בנוזל הזרע בארבעת השבועות שאחרי הביופסיה .תופעות אלו נורמליות ואין בהן סכנה.
מתי יש לפנות לבית החולים?
 .1אם מופיע חום מעל  06מעלות או חום מלווה צמרמורות
 .8במקרה של עצירת שתן
 .0בנקרה של שתן דמי מאוד עם קרישים מרובים.
לבירורים:
מזכירות אורולוגיה – 10-8686881
אשפוז יום כירורגי – 10-8686111

בברכת רפואה שלמה
צוות המחלקה האורולוגית ואשפוז יום כירורגי.

