
TO ECC …
OR NOT  TO ECC

מרפאת צוואר הרחם אסותא רמת החייל  –בן שטרית גדי ' דר

ומחלות צוואר הרחם  לקולפוסקופיההכינוס השנתי של החברה הישראלית 
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:  רקע



רקע

https://youtu.be/sYKgaXfeb8g?t=72

https://youtu.be/sYKgaXfeb8g?t=72




טכניקה 

Kevorkian Younge curetteNovak curetteStrich curette



שלא אובחנו בביופסיות  +CIN 2רוטיני לאבחנה של  ECCהערכת ביצוע –מטרת המחקר •

אקטוצרביקליות

.  2009-2012בין השנים , נשים690המחקר רטרוספקטיבי שכלל •

שלא HGרוטיני עם ממצא של  ECCשעברו 30נשים מעל גיל 204מתוכם 

(  3פחות מ )אקטוצרביקליותאובחנה בביופסיות 



ECCתוצאות ה 

–שאינה מספקת וקולפוסקופיהASCUS-LGSILמטופלות עם ציטולוגיה •

CIN 2 +-13%שכיחות 

5%קטן מ - + CIN 2שכיחות ה –מספקת ונראה ממצא חשוד היתההקולפוסקופיהכאשר •

CIN 2 + -25.8%שכיחות ה –ASC-H HGSILמטופלות עם ציטולוגיה •

-שכיחות ה  –AGCמטופלות עם • CIN 2+10.1%( 20-29צעירות בנות)



מסקנות

:רוטיני ECCלבצע •

ומעלה45במטופלות בנות 1.

ומעלה30במטופלות בנות + HPV 16כאשר 2.

.3ASC-H HGSIL בציטולוגיה

.4ASCUS LGSIL שאינה מספקת  קולפוסקופיהבציטולוגיה עם

קולפוסקופיהבמהלך HGכשיש רושם לממצא 5.

AGCבציטולוגיה של 6.



2017מ ASCCPפורסם השנה כהמשך להמלצות של ה •

ECCלא נכללו ההמלצות ל  Consensus guidelinesאז ב•

2017מ הקולפוסקופיתההמלצות כאן מצטרפות להמלצות הקונצנזוס האמריקאי לפרקטיקה •



ECCהמלצות לביצוע 

•HGSIL  ASC-H

•HPV 16 18  +

P 16/KI 67צביעות חיוביות ל •

בהיסטולוגיהCIN+ 2מטופלת שבעברה •

ידוע לא מטופל   CIN  2כמעקב למטופלות עם •

בשלמותו SCJלא ניתן לראות את ה –אינה מספקת הקולפוסקופיהכאשר •

הריון–היחידה קונטרהאינדיקציה•



ECCהמלצות לשקול ביצוע 

ומעלה40לנשים מגיל ECCעדיפות לביצוע •

•ECC is acceptable for all nonpregnant patients undergoing colposcopy

 ECCניתן להימנע מ •

בהמשךקוניזציהכשמתוכננת 1.

שאינה מאפשרת החדרת מכשיר  צוואריתבסטנוזיס2.

ASCUS LGSILעם ציטולוגיית ( מחוסנות)נוליפארות30בצעירות מתחת גיל 3.



:לסיכום

והביופסיההקולפוסקופיהיכול להגדיל את הרגישות של ECCב אנדוצרביקליםגילוי נגעים •

אקטוצרביקליותדגימות 3במיוחד בבדיקות בהן נלקחו פחות מ 



תודה רבה 
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