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כריתת בלוטת התריס / יותרת התריס בגישה 
אנדוסקופית דרך חלל הפה ללא צלקת בצוואר 

– 100 המטופלים הראשונים בישראל
התריס  בלוטת  לניתוחי  בצוואר  צלקת  ללא  האנדוסקופית  הגישה  תקציר  הקדמה: 
)TOETVA( ויותרת התריס )TOEPVA( הפכה להיות נפוצה בישראל ובעולם. עד 

כה יושמה גישה זו על אלפי מטופלים בעולם, כולל בישראל.
  מטרות: מטרת העבודה הנוכחית היא לתאר את ניסיוננו ב־100 מטופלים שעברו 
הגדולות  זו, באחת הסדרות  בגישה  ויותרת התריס  בלוטת התריס  כריתה של 

בעולם. 
  שיטות מחקר: נערך מחקר פרוספקטיבי של כל החולים שעברו כריתת בלוטת 
 .)TOEVA( התריס או יותרת התריס בגישה אנדוסקופית פומית ללא חתך צווארי
בגישה  הניתוח  את  לסיים  היכולת   – ניתוחית  הצלחה   )1( העבודה:  מטרות 
אנדוסקופית )2(פרופיל הבטיחות של השיטה. מטרות משניות כללו זמני הניתוח 

ועקומת הלמידה. 
  תוצאות: סך הכול נכללו במחקר 100 מטופלים. מתוכם 81 )81%( עברו כריתת 
בלוטת  כריתת  עברו   )19% מטופלים,   19( והשאר   TOETVA התריס  בלוטת 
יותרת התריס TOEPVA. מתוך 81 מטופלים שעברו TOETVA, 73 )90.1%( עברו 
שיעור  מלאה.  כריתה  עברו   )9.9%( והשאר  התריס,  בלוטת  של  חלקית  כריתה 
ההצלחה הכולל לניתוחי בלוטת התריס היה 98.8% )80/81(. לא היה כל סיבוך 
 6.7%( החוזר  בעצב  זמנית  פגיעה  עם  מטופלים  שישה  היו  קבוע.  ניתוחי  בתר 
נצפתה  לא  מכלל עצבים בסיכון(, שכולם קרו בתקופה הראשונה של המחקר. 
היפוקלצמיה קבועה באף אחד מהמטופלים שעברו כריתה מלאה. זמן הניתוח 
הממוצע לניתוח כריתה חלקית של הבלוטה היה 2.6±0.9 שעות. כריתת שאת 
כולן   ,)63.0%( מטופלים  ב־51  בוצעה   TOEVAב־  )malignant tumor( ממאירה 
ב־94.7%  אותרה  TOEPVA האדנומה  נקיים. במטופלים שעברו  בשוליים  נכרתו 
)18/19( מהמטופלים. רמות הסידן חזרו לנורמה ב־100% )19/19( מהמטופלים, 
הניתוח  את  עברו  המטופלים  כל  ניתוחי.  בתר  סיבוך  כל  היה  לא  בהתאמה. 

האנדוסקופי בהצלחה, לאחר שלא היה צורך בפתיחת הצוואר. 
המבוצע  בצוואר  צלקת  ללא  התריס  ויותרת  התריס  בלוטת  ניתוח    מסקנות: 
גבוהים מאוד  ומציג שיעורי הצלחה  בגישה אנדוסקופית דרך הפה הוא בטוח, 
בדרגה  ממוינות  שאתות  וכריתת  התריס  בלוטת  של  שלמות  כריתות  לרבות 

ראשונית של בלוטת התריס. 

בלוטת התריס; בלוטת יותרת התריס; גישה אנדוסקופית; טרנס וסטיבולרי. מילות מפתח: 
Keywords: Thyroidectomy; Parathyroidectomy; Endoscopy; Trans-oral Trans-vestibular.

עודד כהן1
מוחמד מסאלחה1,2

נדאל אסדי1,3 
צור קירשנבאום1

אבי חפץ1
1 א.ר.ם. המרכז לרפואת אא"ג וכירורגיה 

ואונקולוגיה של ראש צוואר ופה ולסת, 
בית חולים אסותא רמת החייל, תל אביב, 

מסונף לאוניברסיטת בן גוריון
2בית החולים העמק, עפולה

3בית החולים פוריה, טבריה

הקדמה
הן  התריס  יותרת  ובלוטת  התריס  בלוטת  כריתות 
מהניתוחים השכיחים בראש צוואר וכרוכים בקיומה של 
האנדוסקופית  הגישה  האחרונות  בשנים  בצוואר.  צלקת 
 TOEVA - Transoral( הפה  דרך  מהווסטיבולום 
גישה  המאפשרת   )endoscopic vestibular approach
התריס  בלוטת  ניתוחי  וביצוע  המרכזי  לצוואר  מרחוק 
 Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular(
התריס  יותרת  בלוטת  ניתוח  או   )approach - TOETVA
 Transoral endoscopic parathyroidectomy vestibular(

approach TOEPVA( ללא צלקת בצוואר, התפתחה מאד 
בישראל ובעולם. מספר מחקרים הראו כי צלקת מסוג זה 
יותר בהשוואה  נמוכה  חיים  נמצאה במיתאם עם איכות 
באופן  לצוואר  לב  תשומת  למיקוד  מביאה   ,]1[ לאחרים 
רגשי  ללחץ  במיתאם  נמצאה  אף  ובילדים   ,]2[ מודע  לא 
ודיכאון ]TOVEA .]3 מציעה גישה ישירה לצוואר מהפה, 
בלוטת התריס באותו חתך  כריתה שלמה של  מאפשרת 

ואינה מסתמכת על הרובוט הכירורגי. 
התמקצעות בגישה זו מחייבת התמדה ושטף מטופלים 
ניתוח  על מנת לרכוש מיומנות ולבסס את השימוש בה. 
זה בוצע בהצלחה ביותר מ־100 מטופלים במרכז הרפואי 
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א.ר.מ שבאסותא רמת החייל. קבוצת מטופלים זו מהווה 
והגדולה שפורסמה  את אחת הקבוצות הגדולות בעולם, 
היא  הנוכחית  עבודתנו  מטרת  המערב.  במדינות  כה  עד 
גישה  ביישום  והסיבוכים  ההצלחה  שיעור  את  להדגים 
פי  על  ידינו  על  שנעשתה  כפי  הלמידה  עקומת  ואצ  זו, 
עקרונות המסגרת שהתוו הקבוצות הכירורגיות המובילות 

בעולם ]4[.

שיטות

אוכלוסיית המחקר ומבנה המחקר:
כל  מוסדי.  חד  פרוספקטיבי,  עוקבה  מחקר  נערך 
המטופלים שהיו מועמדים לניתוח כריתת בלוטת התריס 
יותרת  בלוטת  ניתוח  או   )TOETVA(  TOEVA בגישת 
רמת  אסותא  א.ר.מ,  הרפואי  במרכז   )TOEPVA( התריס 
 ,2020 לאוגוסט   2018 פברואר  בין  אביב,  תל  החייל, 
המחקר  במחקר.  להכללה  הסכמה  טופס  על  הוחתמו 

אושר על ועדת האתיקה המוסדית )ועדת הלסינקי(.
לכללי  בהתאם  הייתה   TOVEA לניתוח  מועמדות 
המסגרת שהומלצו על ידי הקבוצות הכירורגיות המובילות 
של  אדנומה   )1( הבאים:  הקריטריונים  את  וכללה   ]4[
בלוטת יותרת התריס שמיקומה אומת על ידי על פי שני 
 )4DCT / MIBI אמצעי דימות/על שמע )על שמע / מיפוי
; )2( קשריות עד 4 ס"מ בקטגוריה ציטולוגיתII-IV על פי 
מערכת בטזדה לדווח ציטולוגיות של בלוטת התריס ]5[; 
קשריות עד 2 ס"מ בקטגוריה V-VI. שיקולים אנטומיים 
עדיפים כוללים צוואר ארוך, מיקום קשרית לימפה בחלק 
התחתון של הבלוטה, מבנה הלסת וכן מיקום מבני סחוסי 
ניכר של סחוס  בלט  וחוסר  מועדף(  )נמוך  בצוואר  הגרון 
 ;unfavorable anatomy בלוטת התריס. הוריות נגד כוללות
כל   )2(  ;  V-VI בקטגוריות  ס"מ   2< או  ס"מ   4  < קשרית 

התריס,  לבלוטת  מחוץ  לפריצה  ניתוחים  קדם  עדות 
גרורות צוואריות או מרוחקות; )3( אדנומת בלוטת יותרת 
תריס שמיקומה לא אושר בשני אמצעי דימות. כמו כן, כל 
נכלל בקבוצת  לא  צוואריים  קרינה  או  ניתוח  מטופל עם 

 .TOEVAהמועמדים ל־
כל המטופלים שנכללו במחקר וחתמו על טופס הסכמה 
לאחר  חודשים  ו־3  שבועות   3 כשבוע,  למעקב  הוזמנו 
הניתוח. מטופלים שעברו TOEPVA השלימות בדיקת דם 
לסידן והורמון יותרת בלוטת התריס )PTH( לפני ולאחר 
ידי  על  נעשה  יותרת התריס  בלוטת  אימות של  הניתוח. 
רמות  בדיקת  ניתוחי.  תוך  פתולוגי  קפוא  בחתך  שימוש 
הורמון PTH מהירה תוך ניתוחית בוצעה במקרים נבחרים, 
בהערכה  המשוער  במיקום  אדנומה  נצפתה  לא  שבהם 
אנדוסקופית  בדיקה  עברו  החולים  כל  ניתוחית.  הטרום 

לאחר הניתוח לווידוא תנועתיות מיתרי הקול. 

תוצאות המחקר
ניתוחית,  הצלחה  היא  המרכזית  המחקר  תוצאת 
ללא  אנדוסקופית  בגישה  הניתוח  כהשלמת  מוגדרת 
מעבר לניתוח בגישה פתוחה )שנחשב ככישלון(. בניתוח 
TOEPVA אי מציאת האדנומה הוגדרה אף היא ככישלון. 
ומשך  ניתוחיים  תוך  כסיבוכים  הוגדרו  משניות  תוצאות 
הניתוח )חתך עד לסגירה(. סיבוכים תוך ניתוחים הוגדרו 
 recurrent laryngeal nerve( פגיעה בעצב הגרון החוזר )כ: )1
RLN–( – זמנית או קבועה. קביעת הפגיעה או ההחלמה 
מיתרי  על  ובתצפית  לרינגוסקופית  בבדיקה  נעשתה 
הקול במרפאה; )2( פגיעה בעצב הסנטר / העצב המנטלי 
)mental nerve( – זמנית או קבועה נקבעה על פי תלונות 
 )6( סרומה;   )5( דימום;   )4( בעור;  פגיעה   )3( המטופל; 
זיהום ו־)7( צורך בכניסה חוזרת לחדר ניתוח. במטופלים 
שעברו כריתת בלוטת תריס מלאה היפוקלצמיה הוגדרה 
או  זמנית  בצורה  סידן,  תוספי  עם  המטופל  כשחרור 
קבועה, והוגדרה אף היא כסיבוך. כמו כן, נאספו המקרים 
שבהם נמצאה בלוטת יותרת התריס שלא במכוון בדגימה 

הפתולוגית הסופית.

טבלה 1: מאפייני המטופלים שעברו כריתת בלוטת התריס בגישה אנדוסוקפית 
 )TOETVA( דרך הפה

ערך )81 מטופלים(משתנה

40.0±16.0גיל, שנים (ממוצע ± סטיית תקן)

(72) %88.9 נשים (מספר)

23.8±3.7 מדד סת גוף (BMI) ממוצע ± סטיית תקן

(n=81) פתולוגיות של בלוטת התריס

% שאת פפילרית של בלוטת התריס (מספר)   •  63.0 (51) 

% מחלה טבה של בלוטת התריס (מספר)  •  37.0 (30)

סוג הניתוח 

% כריתה שלמה של בלוטת התריס (מספר)  •  9.9 (8)

% כריתה חלקית של בלוטת התריס (מספר)  •  90.1 (73)

1.2±0.6משך אשפוז ממוצע (ממוצע± סטיית תקן)

2.7±0.9ממוצע זמן ניתוח (שעות; ממוצע± סטיית תקן)

(1) %1.2 מעבר לגישה פתוחה (מספר)

טבלה 2: סיבוכים בתר ניתוחיים של מטופלים שעברו ניתוח 
 )TOETVA( כריתת בלוטת התריס בגישה אנדוסקופית

%, n )81 מטופלים(סיבוך

(6) 7.4פגיעת RLN חולפת 

(0) 0.0פגיעת RLN קבועה

(2) 2.5היפוקלצמיה חולפת 

 (0)0.0פגיעה בעצב מנטלי קבועה

(6) 7.4פגיעה בעצב מנטלי חולפת

(0) 0.0פגיעה עורית 

(0) 0.0דימום 

(0) 0.0סרומה

(0) 0.0זיהום
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איסוף המידע:

פרט לתוצאות לעיל, נאסף גם מידע דמוגרפי הכולל גיל, 
מין, מדד גוף מסה )body mass index BMI ); מידע טרום 
ניתוחי כלל תפקודי בלוטת התריס, גודל הקשרית, תוצאה 
ציטולוגית על פי מערכת בטסדה לדיווח ציטולוגיות של 
 .TOETVA בניתוחי  האונה  גודל  וכן   ,]6[ התריס  בלוטת 
TOEPVA נאספו הדמיות של המיקום )בדקירת  בניתוחי 
על שמע, מיפוי MIBI או 4DCT(, מיקום האדנומה )ימין 
/ שמאל ; עליון / תחתון(. מידע תוך ניתוחי כלל שימוש 
כלל  ניתוח  בתר  מידע   .TOEPVA בניתוחי  קפוא  בחתך 

משך אשפוז ופתולוגיה סופית.

הגישה הניתוחית:
הגישה הניתוחית תוארה בפרוטרוט במאמרים שונים 
באמצעות  נעשית  במרכזי  לצוואר  הגישה   – בקצרה   .]6[
3 חתכים מתוך חלל הפה: הראשון חתך של 2 ס"מ בקו 
האמצע, ושניים נופים של כחצי ס"מ בחלקה הפנימי סמוך 
לקצה השפה. בחתכים אלו נכנסים 3 טרוקרים אנדוסקופים 
– האמצעי משמש למצלמה והשניים הצידיים לכלי הניתוח 
TOETVA, מהלך הניתוח עצמו זהה  )תמונה 1(. בניתוחי 
שק  באמצעות  מהצוואר  נשלפת  האונה  פתוחה.  לגישה 
מבוצעת  הניתוח  בסיום  המרכזי.  החתך  דרך  אנדוסקופי 
החבישה  והצוואר.  סנטרי  התת  לאזור  לחץ  חבישת 
לביתם  משתחררים  והמטופלים  המחרת,  בבוקר  מוסרת 
ללא צלקת בצוואר וללא עדות חיצונית לניתוח. בתחילת 
אנטיביוטיקה  כלל  ניתוחי  הבתר  הפרוטוקול  הסדרה, 
באשפוז ושחרור עם אנטיביוטיקה מניעתית, תזונה רכה 
המטופלים  כעת,  כלורהקסידין.  עם  פה  מי  ושטיפות 
יכולת  לפי  תזונה  בלבד,  באשפוז  אנטיביוטיקה  מקבלים 
וממשיכים עם שטיפות מי פה עם כלורהקסידין למשך 5 

ימים. 

ניתוח סטטיסטי:
מוצג  המידע  נורמלית,  המתפלגים  במשתנים 
רבעוני  תוך  ומרווח  ובחציון  תקן,  כממוצע±סטיית 
שאינם  משתנים  עבור   )7  IQR(  interquartile range
משתנים  עבור  ואחוזים  רציפים  נורמלית  מתפלגים 

קטגוריים. 
מ־0.05  p קטן  ערך של  הניתוח הסטטיסטי,  כל  עבור 
האנליזה  סטטיסטית.  כמשמעותי  נחשב  זנבי  דו  במבחן 
 the SPSS statistical package בתוכנת  בשימוש  נעשתה 

.)Version 24, IBM Inc., Chicago, IL(

תוצאות
 81 מתוכם  במחקר.  מטופלים   100 נכללו  הכול  סך 
)%81( עברו TOETVA והשאר )19 מטופלים, %19( עברו 

. TOEPVA

TOETVA – ניתוח כריתת בלוטת התריס בגישה 
אנדוסקופית:

מאפייני המטופלים שעברו TOETVA מובאים בטבלה 

1. מתוך 81 מטופלים שעברו TOETVA, 73 )1.90%( עברו 
)9.9%(, עברו  והשאר, 8/81  כריתה חלקית של הבלוטה, 
ס"מ.   4.4±1.2 היה  הממוצע  האונה  גודל  מלאה.  כריתה 
 )30/81( גודל הקשריות הממוצע היה 1.3±0.8ס"מ. 37% 
מתוך הדיקורים היו ממאירים )דרגה 6 לפי בטזדה(. שיעור 
 98.8% היה  התריס  בלוטת  לניתוחי  הכולל  ההצלחה 
 )72/73( חלקית  כריתה  ניתוח  עבור   98.6%  ,)80/81(
ו־100% )7/7( עבור כריתה מלאה. המקרה הבודד שבו היה 
מעבר לכריתה בגישה פתוחה היה של מטופלת בתחילת 
הגדלת  עם  הראשונים(  המטופלים  )מעשרת  התקופה 
בלוטת תריס ניכרת על רקע מחלת השימוטו, אשר טרם 
הניתוח הוסבר כי הסבירות להשלמתו אנדוסקופית היא 

נמוכה. 
סך   .2 בטבלה  מובא  ניתוחים  הבתר  הסיבוכים  פירוט 
הכול, לא היה כל סיבוך בתר ניתוחי קבוע. היו 6 מקרים 
מכלל   6.7% המטופלים,  מכלל   7.4%(  RLN פגיעת  של 
החולשה  של  החלמה  עם  זמניים,  כולם  בסיכון(,  עצבים 
RLN ב־40  עד 3 חודשים ממועד הניתוח. שיעור פגיעת 
בהשוואה  מקרים(   4(  10% היה  הראשונים  הניתוחים 
 .)p=0.432 )2 מקרים,  ב־41 המקריים האחרונים  ל־4.9% 
 .)7.4%( מטופלים  ב־6  נצפתה  זמנית  מנטלי  עצב  פגיעת 
לא נצפתה היפוקלצמיה קבועה באיש מהמטופלים שעברו 

כריתה מלאה. 
זמן הניתוח הממוצע לניתוח כריתה חלקית של בלוטת 
התריס היה 2.6±0.9 שעות . זמן הניתוח לכריתה מלאה של 
בלוטת התריס היה 3.6±1.1 שעות. נמצא הבדל משמעותי 
סטטיסטית בין משך זמן כריתת בלוטת תריס חלקית בקרב 
36 המטופלים הראשונים לעומת 37 המטופלים האחרונים 
)2.88±1.03 מול P=0.013 ,2.43±0.76, בהתאמה(. כריתת 
שאת ממאירה באמצעות - TOEVA בוצעה ב־51 מטופלים 
היה  אלו  מטופלים  של  הממוצע  השאת  גודל   .)63.0%(
0.99±0.63 ס"מ. בכל המטופלים השאת נכרתה בשוליים 

 תמונה 1: מיקום החתכים והטרוקרים בחלל הפה
 א. סימון החתכים – חתך מרכזי בקו האמצע ו־2 חתכים באזור קצה השפה

ב. לאחר הכנסת הטרוקרים לחלל הפה
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 )completion thyroidectomy( משלימה  כריתה  נקיים. 
בוצעה  הראשונית  בשאת  אגרסיביים  מאפיינים  בשל 
בהצלחה.  ועברה  אנדוסקופית,  בצורה  בודד  במטופל 
מרכזית  בצוואר  בתירה  בוצעה   )2.4%( מטופלים  בשני 
חד צדדית בשל ממצא תוך ניתוחי חשוד לקשרית לימפה 
פתולוגית שאושרה בחתך קפוא כגרורה של סרטן בלוטת 
במטופלים  ניתוחיים  בתר  סיבוכים  כל  תועדו  לא  תריס. 
יתר או  היו עם פעילות   )7.4%( אלו. שישה מהמנותחים 
תת פעילות של בלוטת התריס. חמישה מטופלים )6.2%( 
יתר, שבעקבותיה נקבעה הוריה לביצוע  היו עם פעילות 
נוסף שעבר כריתה מסיבה אונקולוגית  הניתוח. למטופל 

היה ידוע על תת פעילות דלקתית )השימוטו(. 

TOEPVA – ניתוח כריתת יותרת בלוטת התריס 
בגישה אנדוסקופית:

מאפייני המטופלים שעברו TOEPVA מובאים בטבלה 
 )84.2%( ל־16   ,TOEPVA שעברו  מטופלים   19 מתוך   .3
בגישה  הסתיימו  הניתוחים  כל  תחתונות.  אדנומות  היו 
לגישה  מעבר  נדרש  לא  מהחולים  ואיש  אנדוסקופית 
היה   TOEPVA לניתוחי  הכולל  ההצלחה  שיעור  בצוואר. 
94.7% )18/19(. בשני מטופלים בוצע אימות תוך ניתוחי 
באיתור  כישלון  היה  אחת  במטופלת   .PTH לירידת 
הוחלט  ניתוחי.  טרום  מאומת  מיקום  למרות  האדנומה, 
כולל  על השלמת אקספלורציה חד צדדית אנדוסקופית, 
רמה 6 בצד זה. לא היו סיבוכים בניתוח זה. לאחר הניתוח 
רמות הקלציום התנרמלו, ועל כן לא הוצע המשך בירור 
לנורמה  חזרו  הסידן  רמות  השני.  הצד  / אקפלורציה של 
קבוצת  בכל  בהתאמה.  מהמטופלים,   )19/19( ב־100% 
יותרת  בלוטת  של  אנדוסקופית  כריתה  שעברו  החולים 
התריס, לא היה כל סיבוך בתר ניתוחי זמני או קבוע. זמן 

התריס  יותרת  בלוטת  כריתת  לניתוח  הממוצע  הניתוח 
היה 2.7±1.1 שעות. השתנות ממוצע זמני הניתוח לאורך 
סדרת המטופלים מובא בתמונה 1. נמצא קיצור משמעותי 
המטופלים  ב־8  הזמן  משך  בין  בהשוואה  סטטיסטית 
 3.37±1.14( האחרונים  המטופלים   11 לבין  הראשונים 

לעומת p=0.033 ,2.24±0.87, בהתאמה(.

דיון
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור סדרת מטופלים 
 .TOEVA – גדולה שנותחה בגישה אנדוסקופית דרך הפה
סדרה זו היא מהגדולות בעולם, והגדולה במדינות המערב. 
בגישה  ניתוחים  השלמת  של  הכולל  ההצלחה  שיעור 
האנדוסקופית היה 99%. שיעור ההצלחה בניתוחי בלוטת 
יותרת התריס היה 94.7%. שיעור הסבוכים הכולל לפגיעה 
ב־RLN היה 5.5% מתוך כלל העצבים שהיו בסיכון בניתוח, 

כולם זמניים.
בצוואר  לניתוחים  יחסית  חדשה  גישה  היא   TOEVA
המרכזי, אשר בחירה בה גדלה בצורה משמעותית בשנים 
זו  גישה  אחרות,  רחוקות  לגישות  בהשוואה  האחרונות. 
בטוחה יותר, קלה יותר אינה תלוית רובוט כירורגי, ועדיפה 
הובילה  זו  בגישה  הנוחות   .]9,7,4[ הניתוח  זמני  מבחינת 
 ,TOEVA לניתוחים נוספים של הצוואר המרכזי באמצעות
ויושם  )laryngoplasty( אשר הומצא  גרוגרת  דוגמת שיוף 
במרכזנו על מספר מטופלים ]10[. בשני מאמרים קודמים 
 TOEVA ליישום  הדרושה  הלימוד  לעקומת  שהתייחסו 
פורסם, כי רף של 11-7 מטופלים ]12,11[ נחוץ כדי לשלוט 
ב־TOEVA. אנו מצאנו, כי למנתחי ראש צוואר ללא ניסיון 

קודם נדרש מספר ניתוחים גדול יותר – 30 בממוצע. 
למסגרת  הצמדות  תוך  נעשתה  השיטה  הטמעת 
)framework( שהוצעה על ידי הקבוצות המובילות בשנת 
על  רק  להיעשות  יכולה   TOEVA של  הטמעה   .]5[  2018
ניתוחי בלוטת תריס גבוה, בצורה  ידי מרכזים בעלי נפח 
 hands מדורגת הכוללת צפייה בניתוחים, קורסים ניתוחיים
זו  לתוכנית  להיצמד  בחרה  קבוצתנו  ועוד.  גופות  על   on
כלשונה, ואנו רואים חשיבות גדולה מאוד ביישום המתודי 
של השיטה. הדגש השני החשוב בעת הטמעת השיטה הוא 
ולהוריות  נכונה, דהיינו היצמדות להוריות  בחירת חולים 
במקרים  קצוות'  'מקרי  מבחירת  הימנעות  תוך  הנגד, 
שאינה  ס"מ   3.5 של  לימפה  קשרית  )לדוגמה  הראשונים 
מטופלים  של  לקטגוריה  מתאימה  אינה  אך  נגד,  הוריית 

ראשוניים(. 
שאת  בשל  נותחו   )63%( מטופלים   51 הכול  סך 
בגבולות  היו  השאתות  כל  התריס.  בלוטת  של  ממאירה 
שלמות  כריתות  לרבות  הפתולוגית,  בתשובה  שליליים 
זו  בעבודה  האונקולוגית  ההצלחה  משלימה.  וכריתה 
כולל אפשרות   ,]14,13[ דומות מהעולם  נתמכת בסדרות 
לבתירה בצוואר מרכזית אם נדרשת ]16,15[. פעילות יתר 
יחסית  נגד  כהוריית  תחילה  נחשבה  התריס  בלוטת  של 
 ,)TOETVA( התריס  בלוטת  של  אנדוסקופיים  לניתוחים 
של  ראשונים  כמקרים  מומלצים  אינם  אלו  ומטופלים 
עקומת הלימוד וההטמעה של השיטה. בסדרה הנוכחית, 
פתוחה  לגישה  מעבר  שהצריך  בסדרה  היחידי  הכישלון 

טבלה 3: מאפייני המטופלים שעברו כריתת יותרת בלוטת התריס בגישה 
)TOEPVA( אנדוסוקפית דרך הפה

ערך )19 מטופלים(משתנה

51.9±14.3גיל, שנים (ממוצע± סטיית תקן)

(16) %84.2 נשים (מספר)

25.2±5.9מדד מסת גוף (BMI) ממוצע± סטיית תקן

מיקום PTA כפי שאובחן בניתוח 

PTA לא נמצא  •  5.3 (1)

% ימין למעלה (מספר)   •  5.3 (1)

% ימין למטה (מספר)  •  57.9 (11)

% שמאל למעלה (מספר)  •  5.3 (1)

% שמאל למטה (מספר)  •  26.3 (5)

(18) %94.7 זיהוי גידול שפיר (אדנומה) במהלך הניתוח (מספר)

1.0±0.2משך אשפוז ממוצע (ממוצע± סטיית תקן)

2.7±1.1ממוצע זמן ניתוח (שעות; ממוצע± סטיית תקן)

(0) %0.0 מעבר לגישה פתוחה (מספר)
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היה  זה  מטופל  השימוטו.  דלקת  עם  מטופל  של  היה 
הושלם  הניתוח  המטופלים  בשאר  שנותחו,  מהראשונים 
בהצלחה, בדומה לסדרות אחרות על מטופלים עם חולי 
ללא  אנדוסקופית  כריתה  לבצע  ניתן  כי  שהראו  גרייבס, 

סיכון יתר ]17[. 
 ,TOETVA בשונה מסדרות רבות שפורסמו על ניתוחי
 )TOEPVA( אנדוסקופיים  התריס  יותרת  בלוטת  ניתוחי 
דווחו בכמות נמוכה משמעותי. Hurtado-López וחב' ]18[ 
פרסמו סדרה של 21 מטופלים שעברו כריתת אדנומה של 
יותרת התריס בגישה אנדוסוקפית. שיעור ההצלחה שדווח 
היה 92.5%, עם מטופל בודד שהצריך מעבר לגישה פתוחה 
 19 שלנו  בסדרה   .]18[ לוושט  אחורית  אדנומה  להוצאת 
האנדוסקופי  ההצלחה  שיעור   .TOEPVA עברו  מטופלים 
היה 100%, אך שיעור ההצלחה בניתוח היה 94.7% בשל 
מקרה בודד שבו האדנומה לא אותרה חרף הירידה ברמות 
בלוטת  מקשרית  בשונה  הניתוח.  לאחר  לנורמה  הסידן 
התריס, אדנומה של בלוטת יותרת התריס צריכה להיבחר 
טרם  ומדויקת  איכותית  דימות  בדיקת  סמך  על  בקפידה 
למיקום  בהתאם  משתנה  הטכני  הקושי  שכן  הניתוח, 

הבלוטה המוגדלת.
מרכז  של  היא  זו  עבודה  מגבלות.  מספר  זו  לעבודה 
לא השוותה את שביעות  זו  בנוסף, עבודה  יחיד.  אקדמי 
רצון המטופלים לאחר הניתוח בהשוואה לגישה פתוחה. 
השוואת שיעורי הסיבוכים בין גישה אנדוסקופית לגישה 

הפתוחה אינה ישימה בהתחשב בשיעורי הסיבוך הנמוכים, 
)power( מספק שבשלב הטמעת  המצריכים מדגם וחוזק 
הגישה אינם אפשריים. יחד עם זאת, זוהי סדרת מטופלים 
גדולה אשר נותחה בגישה חדשנית, ואין במגבלות אלו כדי 

לפגוע במסקנות העבודה בצורה משמעותית.

סיכום ומסקנות
הגישה  נכונה,  חולים  ובחירת  מדורגת  למידה  ידי  על 
לצוואר  הווסטיבולום  דרך  האנדוסקופית  הניתוחית 
היא  התריס  ויותרת  התריס  בלוטת  לניתוח  המרכזי 
בטוחה, עם שיעורי הצלחה גבוהים. היא מאפשרת להציע 
למטופלים נבחרים ניתוח ללא צלקת בצוואר. בנוסף, גישה 
של  ממאירות  בשאתות  לטפל  מניעה  אין  כי  הראתה  זו 
בלוטת התריס ובדומה גם במצבי פעילות יתר של בלוטת 
התריס )גרייבס(. אמנם גישה זו מצריכה ניסיון, אך אינה 

מגדילה באופן משמעותי את הסיכון הכרוך בניתוח זה.
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שונות בשיעור התמותה מקורונה לפני עידן החיסונים  
שונות  והשערות  עדויות  היו  הקורונה,  מגפת  פרוץ  עם 
חוקרים  קבוצות  שתי  זו.  ממחלה  התמותה  שיעורי  לגבי 
מאוניברסיטת וושינגטון בסיאטל עקבו אחר ממצאי התמותה 
הדבקה־ יחס  שנקרא  ערך  לגבי  נתונים  ופרסמו  מהמחלה, 
תמותה IFR. הקבוצה הראשונה שנקראת "צוות חיזוי" בראשות 
לפני   ,2021 ינואר  עד   2020 מאפריל   IFR העריכה  סורנסן, 
תחילת מתן החיסונים ולפני אבולוציית הווריאנטים. החוקרים 
מצאו שונות בערך זה לפי גיל, מקום מגורים וזמן. IFR מול גיל 
בגיל  היה  באחוזים  ביותר  הנמוך  השיעור  כאשר   J צורת  הציג 
 60 בגיל   ,)0.0573(  30 גיל  עד  מעריכית  התגבר   ,)0.0023(  7
)1.0035( ובגיל 90 היה הגבוה ביותר )20.3292(. המדינות בעלות 
IFR גבוה היו פורטוגל )2.085(, מונקו )1.778(, יפן )1.750(, ספרד 
)1.710( ויוון )IFR .)1.637 לפי גיל היה בעל שונות במקדם של 30 

ב־190 ארצות. 

לאחר תיקון לפי גילים, המדינות בעלות IFR גבוה היו פרו 
)0.911(, פורטוגל )0.850(, עומן )0.762(, ספרד )0.751( ומקסיקו 
מ־0.466%  ירד  חציוני   IFR כי  החוקרים,  מצאו  כן  כמו   .)0.717(
הקבוצה   .1.1.2021 עד   15.4.2020 התאריכים  בין  ל־0.314% 
בראשות  למוכנות"  לאומי  פעולה  "שיתוף  הקרויה  השנייה 
כי המשתנים שיכולים להסביר את השונות ב־ דיילמן, מצאה 
 GDP ,)46%( מקורונה היו פרופיל הגילים במדינות השונות IFR

 .)1.1%( BMIו־ )לאדם )3.1%

על  סטטיסטית  שהשפיעו  השונות  במדינות  המאפיינים 
שיעורי ההדבקה היו בעיקר אמון הציבור בממשלה ובאזרחים 
וכן מדד שחיתות נמוך של הממשלה, מצב שהביא לקבלה טובה 
הציבור  אמון  כי  חישבו  החוקרים  אוכלוסייה.  חיסוני  של  יותר 
אזרחי  ואמון  בהדבקות,   12.9% של  להפחתה  הביא  בממשל 
.)Lancet 2022;399:1469:1489( 40.3% הדדי הביא להפחתה של

איתן ישראלי

כרוניקה


