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הקדמה
בתחום  בודד"(  )"חתך  יחיד  בחתך  הראשון  הלפרוסקופי  הניתוח 
)"כיס  המרירה  לכריתת  כעשור  לפני  תואר  הכללית  הכירורגיה 
בעולם  ומקובלת  נפוצה  לגישה  הטכניקה  הפכה  ומאז  המרה"( 
הכירורגי ]2,1[. בשנים האחרונות, הוחל הביצוע של חתך בודד גם 
לכריתות מעי. כאשר משווים בין הטכניקה החדשה לבין טכניקת 
בספרות  הדיווחים  חתכים,  מספר  ובה  השמרנית  הלפרוסקופיה 
מלמדים על מסקנות סותרות. מחד גיסא, מדווח על עליונות השיטה 
בתקופה הבתר ניתוחית, עם הפחתה בעוצמת הכאב, אשפוז לטווח 
יש  גיסא,  מאידך   .]7,3[ יותר  טובה  קוסמטית  ותוצאה  יותר  קצר 

דיווחים על תוצאות דומות בהשוואה בין שתי גישות אלו ]9,8[.

המטרה במחקר
השמרנית  הלפרוסקופיה  בין  להשוות  הייתה  במחקר  מטרתנו 
ובה מספר חתכים לביצוע ההליך לבין שיטת החתך היחיד בעבור 
כריתת מעי ימנית, ובכך לנסות ולברר: האם אכן הטכניקה החדשה 
 Natular Orifice Transluminal Endoscopic–ל עדיפה ומהווה גשר 
NOTES( Surgery( או שמא בדומה לגישות רבות אחרות ברפואה, 

זוהי אופנה זמנית, טרנד, ללא יתרונות מהותיים? 

שיטות
המחקר עבר את אישור ועדת האתיקה המקומית ונערך בצורה 
רטרוספקטיבית, ובו אספנו את הנתונים של כל החולים שעברו 
ימנית בגישה לפרוסקופית בין אוקטובר 2010 ועד  כריתת מעי 

דצמבר 2012 במרכז הרפואי ברזילי. אותם מנתחים ביצעו את שני 
סוגי הניתוחים )בחתך יחיד או במספר חתכים( והבחירה בסוג 
כל המטופלים מסווגים לשתי קבוצות:  הייתה אקראית.  ההליך 
המטופלים  לעומת  יחיד  בחתך  לפרוסקופי  ניתוח  שעברו  אלו 

שעברו ניתוח לפרוסקופי באמצעות מספר חתכים(. 
המדדים בזמן הניתוח שנבדקו הם כדלקמן: משך הניתוח, 
מעורבות שולי הניתוח ומספר קשריות הלימפה המעורבות )לפתולוג 
לא היה מידע איזה סוג ניתוח המטופל עבר(. המדדים הבתר 
ניתוחיים שנבדקו הם: משך האשפוז, צורך באשפוז נשנה )חוזר( תוך 
30 יום מהניתוח, סיבוכים, תמותה )במהלך אשפוז ראשוני או תוך 30 
יום מהניתוח( ואומדן כאב מרבי שנאסף מתוך הרישום של הצוות 

.)VAS( Visual Analogue Scale הסיעודי המתבסס על סולם הכאב

טכניקת ניתוח
 GelPort laparoscopic system of Applied Medical–ב השתמשנו 
היה  היחיד  החתך  כאשר   ,Rancho Santa Margarita, CA, USA(
לרוב באורך כ–2.5 ס"מ מתחת לטבור. כפי שמודגם בתמונה 1, 
דרך החתך מוכנס הפורט ודרכו שלושה טרוקרים לביצוע הניתוח. 
הכנסת  כמקובל  ביצענו  הרגילה,  הלפרוסקופית  בגישה  ואילו 
טרוקרים בבטן, ובאמצעותם בוצעה הפרדה של המעי הימני עם 

השקה חוץ–גופית.

סטטיסטיקה
SPSS גירסה 21. ביצענו תבחיני  הנתונים נבדקו באמצעות תוכנת 
סטטיסטיקה תיאורית והשוואתית בהנחת התפלגות לא נורמאלית 

 טכניקת לפרוסקופיה בחתך יחיד )בודד( 
לכריתת מעי ימני

מטרה: טכניקת לפרוסקופיה לביצוע חתך יחיד )בודד( הופכת לאחרונה להיות גישה 
מקובלת ושכיחה בעולם הכירורגיה. המטרה במחקר הייתה להשוות בין הלפרוסקופיה 
הרגילה ובה מספר חתכים לעומת טכניקת חתך יחיד בכריתת מעי ימנית. ההשוואה בוצעה 

בשני מישורים: הראשון, תוצאות בזמן הניתוח והשני תוצאות בתר ניתוחיות.
שיטות: בוצעה בדיקה רטרוספקטיבית של כל המטופלים שעברו כריתת מעי ימנית בגישה 

לפרוסקופית בתקופה בין אוקטובר 2010 לבין דצמבר 2012. 
תוצאות: 25 מטופלים עברו כריתת מעי ימנית בגישה לפרוסקופית רגילה עם מספר 
חתכים, ואילו 11 מטופלים עברו את הניתוח בטכניקת החתך היחיד. מתוך הפרמטרים 
שנבדקו נמצא, כי בקבוצת החתך היחיד הייתה תוצאה אונקולוגית טובה יותר עם ממוצע 
גבוה יותר של כריתת קשריות לימפה. הבדל זה היה בעל נטייה למובהקות סטטיסטית 
)p=0.08(. בנוסף, נמצא יתרון עם מובהקות סטטיסטית )p=0.05( של משך אשפוז קצר 

יותר בטכניקת החתך היחיד. 
מסקנות: גישת החתך היחיד היא בטוחה ויעילה בעבור כריתת מעי ימנית. לפי הניסיון 

במרכז הרפואי ברזילי ניתן לשקול גישה זו כחלופה ראויה ללפרוסקופיה הרגילה.

כריתת מעי ימני; לפרוסקופיה בחתך יחיד; סרטן הכרכשת )Colon cancer(; לפרוסקופיה.
 .Right hemi-colectomy; Laparoscopy; single incision laparoscopic technique; Colon malignancy

מילות מפתח:
:KEY WORDS

עידית מלניק1
אולג דוחנו1 
אורנית כהן2 

דימטרי גולדשטין1 
בוריס יופה1

1המחלקה לכירורגיה כללית וכירורגית כלי 

דם, 2המחלקה למחקר ופיתוח, מרכז רפואי 
אוניברסיטאי ברזילי, אשקלון

תקציר:



476

מאמרים הרפואה  •  כרך 155  •  חוב' 8  •  אוגוסט 2016

של  סטטיסטי  תבחין  ביצענו  א־פרמטריים.  תבחינים  ובאמצעות 
 Mann-Winteny לבדיקת משתנים פרמטריים ובתבחין Chi-square

להשוואת שונות א־פרמטרית.

תוצאות
 36 ברזילי  אוניברסיטאי  הרפואי  במרכז  עברו  המחקר  בתקופת 
 25 מתוכם,  לפרוסקופית.  בגישה  ימנית  מעי  כריתת  מטופלים 
חתכים  מספר  עם  לפרוסקופית  בגישה  ימנית  מעי  כריתת  עברו 
ו–11 בגישה לפרוסקופית עם חתך יחיד. נתוני המטופלים של שתי 
הקבוצות מפורטים בטבלה 1, ניתן לראות כי שתי הקבוצות ניתנות 
 ,)Tumor( השאת  שלבי  מבחינת  סטטיסטית.  מבחינה  להשוואה 
אדנוקרצינומה  עם  מטופלים  שישה  היו  היחיד  החתך  בקבוצת 
חלוקת  מתוכם  אדנומה(,  בטובולו־וילוס  זה  היה  השאר  )בכל 
שלבי השאת לפי TMN היא כדלקמן: IIIC ,2-IIA ,2-I-2. לעומת 
עם  מטופלים   13 היו  הרגילה  הלפרוסקופיה  של  בקבוצה  זאת, 
 .3-IIIC ,1-IIIB ,3-IIA ,5-I , In situ( 0(1- :אדנוקרצינומה, מהם
)P=0.11(. שתי  כאמור, הבדל זה הוא ללא משמעות סטטיסטית 
 )2( הניתוח;  בזמן  תוצאות   )1( מישורים:  בשני  נבדקו  הגישות 

תוצאות בתר־ניתוחיות )טבלה 2(. 
מבחינת תוצאות בזמן הניתוח נבדקו שלושה פרמטרים: משך 
הניתוח, מעורבות שולי ניתוח ומספר קשריות הלימפה שנכרתו. 
ממוצע משך הניתוח בחתך יחיד היה 22 ± 125 דקות - כמעט 
 p value( זהה לניתוח הרגיל ובו הממוצע היה 31±125 דקות
0.98=(. כמו כן, בשתי הקבוצות לא הייתה מעורבות של שולי 
הניתוח. לבסוף, הפרמטר השלישי שנבדק היה המספר הממוצע 
של קשריות הלימפה שנכרתו, כאשר בקבוצת המטופלים עם חתך 
יחיד היה הממוצע 3.16 23.5± לעומת 6.93. 17.19±. יתרון זה היה 

.p value=0.08 בעל נטייה למובהקות סטטיסטית עם
מבחינת תוצאות בתר ניתוחיות, נבדקו ארבעה פרמטרים: 
משך אשפוז, צורך באשפוז נשנה בתוך 30 יום מהניתוח, וכן 
סיבוכים ואומדן כאב ביום הניתוח ולמחרת. משך האשפוז 

3.59±5.91 יום לעומת  הממוצע בקבוצת החתך היחיד היה 
1.76±6.48 יום בקבוצה השנייה. נתון זה היה מובהק סטטיסטית 
)p value=0.05(. בקבוצה החתך היחיד היה מטופל אחר שנזקק 
לאשפוז נשנה לאחר הניתוח, ואילו בקבוצה השנייה לא היו 
אשפוזים נשנים )p value=0.13(. המטופל אושפז עקב דליפה מקו 
ההשקה. הוא עבר שני ניתוחים נוספים לשטיפת הבטן ולסגירת 

 .)VAC( דופן הבטן באמצעות מערכת ואקום
הפרמטר השלישי שנבדק היה סיבוך בתר ניתוחי, כאשר לא 
נמצא הבדל סטטיסטי בין הקבוצות )p=0.43(. שלושה מטופלים 
בקבוצת החתך היחיד פיתחו סיבוך בתר ניתוחי: הראשון כאמור 
אושפז שוב, השניים האחרים פיתחו סיבוכים שטופלו שמרנית 
)חסימת מעיים ודליפה מוכלת(. לעומת זאת, בקבוצה השנייה, 
ארבעה מטופלים פיתחו סיבוכים שטופלו גם בצורה שמרנית 
)זיהום בחתך ניתוחי, אילאוס, פרפור בתר ניתוחי וצורך במתן 

מנת דם לאחר הניתוח(. 
 ,)Clavien classification( בסיווג לסיבוכים על פי דרגת החומרה
 ,III מטופל אחד בקבוצת החתך היחיד פיתח סיבוך חמור בדרגה
ואילו השאר פיתחו סיבוכים קלים בדרגות I ו־II, לעומת ארבעת 
המטופלים בקבוצת הלפרוסקופיה הרגילה, שפיתחו סיבוכים קלים. 
למרות הבדל זה בתוצאות, כאשר בוצע ניתוח סטטיסטי, לא נמצא 

.)P=0.77( הבדל בין הקבוצות בשיעורי הסיבוכים החמורים
המדד האחרון שנבדק היה אומדן הכאב, כאשר בקבוצת 
החתך היחיד ממוצע אומדן הכאב )VAS Score( היה 3.49±2.71 
ביום הניתוח ו-2.34±1 ביום הראשון לאחר הניתוח, ואילו 
בקבוצה השנייה ממוצע הכאב הנמדד היה 2.53±1.47 ו־2.85±2.55, 

תמונה 1:
שימוש בלפרוסקופיה בחתך יחיד

טבלה 1:
מאפיינים דמוגרפיים של המטופלים

טבלה 2:
תוצאות בזמן הניתוח ובתקופה הבתר–ניתוחית

 *ממוצע±סטיית תקן
**כמות )אחוז(

SILCMILCP

תוצאות בזמן הניתוח

1250.98 ± 12531 ± 22משך הניתוח )דקות(*

17.190.08 ± 23.56.93 ± 3.16מספר קשריות לימפה שנכרתו*

ללאללאמעורבות שולי ניתוח

תוצאות בתר ניתוחיות

6.480.05 ± 5.911.76 ± 3.59משך האשפוז )יום(*
100.13 )9.09(אשפוז נשנה§

VAS score3.49 ± 2.712.53 ± 1.470.33, יום הניתוח*

VAS score2.34 ± 12.85 ± 2.550.16 יום לאחר הניתוח*

40.43 )16(3 )27.3(סיבוכים**

SILCMILCP

1125מספר

5/612/13P = 0.88יחס זכר/נקבה

67.9P = 0.32 ± 63.5±11.512.8גיל, ממוצע ± סטיית תקן 

ASA score 9 .12.2P =0.13, ממוצע

13P = 0.11 )52(6 )54(פתולוגיה - כמות )אחוז( ממאיר
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 p( בהתאמה. הבדלים אלו לא נמצאו עם משמעות סטטיסטית
p value=0.16 ,value=0.33, בהתאמה(. לא הייתה תמותה בזמן 

הניתוח או בתקופה הבתר ניתוחית בשתי הקבוצות.

דיון
טכניקת החתך היחיד הופכת למקובלת ושגרתית יותר במחלקות 
לכירורגיה, ועולה השאלה: האם באמת יש לגישה זו יתרון לעומת 

הלפרוסקופיה הרגילה?
בדקנו את יעילות השיטה בהשוואה לניתוחי כריתת מעי ימני 
בשני מישורים: תוצאות בזמן הניתוח ובתקופה הבתר ניתוחית. 
מבחינת תוצאות בזמן ניתוח נמצא, כי לגישת החתך היחיד יתרון 
עם נטייה סטטיסטית )p value=0.08( של כריתה אונקולוגית 
נרחבת יותר, שכן ממוצע מספר קשריות הלימפה שנכרת היה גבוה 
יותר. לעובדה זו אין הסבר, אך ניתן לשער כי עובדה זו נובעת מכך 
שגישת החתך היחיד מאפשרת גמישות רבה יותר באורך החתך, 

 .Mezo-colon כך שמתבצעת כריתה נרחבת יותר של
בהיבט השני שנבדק, של תוצאות בתר ניתוחיות, נמצא יתרון 
עם מובהקות סטטיסטית )p value=0.05( לטכניקת החתך היחיד, 
עקב משך אשפוז קצר יותר. נתון זה עומד בקנה אחד עם פרסומים 
קודמים ]11,10[. בשתי העבודות הללו, הסיבה לכך הייתה לדעת 
המחברים, הפחתה בכאב הבתר ניתוחי. מהנתונים שלנו אכן נמצא, 
כי בקבוצת החתך היחיד חלה הפחתה בעוצמת הכאב ביום הראשון 
לאחר הניתוח, אך הבדל זה לא נמצא מובהק סטטיסטית. אנו גם 
סבורים, כי קיצור משך האשפוז נובע מירידה בתחושת הכאב. ייתכן 

כי בעבודה לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטי באשר לעוצמת הכאב, 
מכיוון שהנתון נאסף בצורה רטרוספקטיבית מתוך הרישום הסיעודי, 

כאשר לא לכל המטופלים היה רישום מלא של אומדן הכאב. 
מבחינת הסיבוכים, הרי שמלבד מטופל אחד, כל הסיבוכים 
שהתפתחו טופלו שמרנית. אומנם בקבוצת החתך היחיד היה 
מטופל אחד שפיתח דליפה מקו ההשקה שחייבה ניתוח, אולם 
אנו סבורים כי במקרה זה הדלף התרחש כתוצאה ממחלות הרקע 
של המטופל ובעיה באספקת הדם להשקה ולא כתוצאה מטכניקת 

הניתוח.

לסיכום
יכולה  ימני  מעי  לכריתת  היחיד  החתך  בטכניקת  לפרוסקופיה 
להיות חלופה ראויה לשיטה הלפרוסקופית הרגילה, עם יתרונות 
של משך ניתוח קצר יותר וכריתה אונקולוגית נרחבת יותר. אולם 
מגבלות המחקר שלנו הן בקבוצה יחסית קטנה של מטופלים. יש 
להמשיך לחקור ולאסוף נתונים בקבוצות נרחבות יותר כדי להגיע 

למסקנות נוספות. • 
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