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  יופסיה של בלוטת הערמוניתב

                                       
 ?מהי הערמונית

הערמונית הינה בלוטה קטנה, בגודל של אגוז מלך, וצורתה כפרי הערמון ומכאן שמה. היא שייכת 

-ממוקמת מתחת לשלפוחית השתן, ומקיפה את חלקה העליון של השופכהו הגבריתלמערכת המין 

, הצינור שבו עובר השתן מהשלפוחית אל הפין והחוצה. בערמונית עוברות תעלות הפליטה של הזרע

אשר מתרוקנות במהלך האורגזמה המינית. תאי בלוטת הערמונית מפיקים חלבון ספציפי הנקרא 

Prostate Specific Antigen)PSA.המופרש לדם ולנוזל הזרע ) 

 

 מהי ביופסיה של הערמונית?

מבלוטת הערמונית  רקמהזעירות של  ותמונית היא בדיקה שבה נוטלים דגימביופסיה של הער

סאונד כדי לבחון את הבלוטה ואת האזור -)פרוסטטה(. בזמן הבדיקה משתמש הרופא במכשיר אולטרה

שממנו הוא נוטל את הדגימה. דגימות הרקמה נשלחות לפתולוג שבוחן את הדגימות על מנת לאתר 

 ידי ביופסיה.   האבחנה של סרטן בלוטת הערמונית מאושרת אך ורק עלנוכחות של סרטן הערמונית. 

 

 

 

 :מקרים שמבצעים ביופסיה של הערמונית

 

  כאשר בבדיקת האצבע דרך פי הטבעת )הרקטום( הרופא ממשש ומזהה נוקשות, או גוש

 על פני בלוטת הערמונית דבר המעלה חשד לגידול סרטני. 

  כאשר קיימת בדם רמתPSA מה מוגברת שלו יכולה להצביע על מחלות שונות ר ,גבוהה

 כמו דלקת, הגדלה שפירה וכן גידול. בבלוטה

 ד לסרטן הערמונית )טרום כאשר בביופסיות קודמות נצפו סימנים פתולוגים המעלים חש

 .סרטניים(
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 :הכנה לבדיקה

 

 מי שנוטל תרופות לדילול הדם )כמו אספירין וקומדין( צריך להתייעץ עם הרופא  - תרופות

ילתן כדי למנוע דימום במהלך הבדיקה כיצד לנהוג. בדרך כלל הוא יידרש להפסיק את נט

 לאחריה. או

 כדי למנוע זיהום יש ליטול אנטיביוטיקה לפני הבדיקה. את ההנחיות  - אנטיביוטיקה

 המדויקות בנוגע לטיפול האנטיביוטי ייתן הרופא משפחה לפני הבדיקה.

 לא ניתן לבצע את הבדיקה ללא מלווה.לבדיקה עם מלווה.  עליך להגיע - ליווי 

  .עליך להביא התחייבות מקופ"ח 

            עליך להביא מכתב הפניה מהרופא המטפל לצורך ביצוע הבדיקה . חשוב שבמכתב תהיה

 .הטיפול התרופתי הקבוע שלךמפורטת ההיסטוריה הרפואית שלך וכן 

 לייך להביא את כשבוע לפני הבדיקה יש לבצע בקופ"ח בדיקת שתן לתרבית וכללית. ע

את תרבית השתן לצערנו לא נוכל לבצע  תבצעבמידה ולא ך במכון. ביקורתוצאות ביום 

 את הבדיקה.

 .לא ניתן לבצע את הבדיקה בזמן זיהום בדרכי השתן 

 אין צורך לצום אך רצוי לאכול ארוחות קלות ושתייה מרובה ביום הביופסיה. 

 

 :מהלך הבדיקה

 

דך השמאלי, כשברכיך כפופות צלהסיר את בגדיך התחתונים ולשכב על תתבקש לפני הבדיקה 

  לבטנך.

 תקבל זריקה של אנטיביוטיקה בשריר למניעת זיהום )בנוסף לאנטיביוטיקה פומית  שנטלת( 

  .הרדמה מקומית וב סאונד-הרך פי הטבעת באמצעות מכשיר אולטרהרופא מבצע את הבדיקה ד

מיוחדת ובהנחיית הרופא ייקח מספר דגימות רקמה מחלקים שונים של הבלוטה בעזרת מחט 

 לא לזוז. הדגימות נשלחות למעבדה לבדיקה.  תתבקשבשלב זה  סאונד.-ההאולטר

דקות ולאחר מכן, לתת שתן  10דקות. בתום הבדיקה תתבקש לנוח בשכיבה  20 –הבדיקה נמשכת כ 

 בשירותים. 

ורת יש להישאר בחדר ההמתנה חצי שעה לאחר הבדיקה ואז לקבל את מכתב השחרור והזמנה לביק

 הבאה

 

 :הבדיקה לאחר

 

 דקות ולאחר מכן, לתת שתן בשירותים.  10בתום הבדיקה תתבקש לנוח בשכיבה 

קבל את מכתב השחרור והזמנה לאחר מכן תיש להישאר בחדר ההמתנה חצי שעה לאחר הבדיקה ו

 :לביקורת הבאה

  בחילה או סחרחורת, אך אלה חולפים בתוך נוחות מעט כאב, אייתכן ותרגיש מיד לאחר הבדיקה ,

 כמה דקות. 

  אין צורך  גם אם בפועל -בשעות שלאחר הבדיקה יש לעיתים תחושה שצריך לתת צואה או שתן

 בכך. גם זו תופעה חולפת. 

 ,לקחת משכך כאבים לפי הצורך יש בימים שלאחר הבדיקה תיתכן רגישות באזור פי הטבעת. 



 

 מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה
 ולוגיתמרפאה אור

 

 

  .יש לנוח בבית ולהימנע מפעילויות קשות ביום ובערב של הבדיקה 

 .מומלץ לשתות הרבה מים, אפשר לאכול כרגיל  

  .ייתכן שיימצא מעט דם בשתן או בצואה עד שבועיים לאחר הבדיקה 

  לעיתים מופיעים שרידי דם חומים בנוזל הזרע )השפיכה(. התופעה הזאת יכולה להימשך כמה

 תופעה זאת אינה מסוכנת ואינה מצריכה טיפול . ה.שבועות לאחר הבדיק

  חשוב להמשיך את האנטיביוטיקה לפי הוראות הרופא כדי למנוע זיהום )לרוב, ביום הבדיקה

 וביום שאחריה(.

  במדללי דם. חזרה לטיפוליש להתייעץ אם הרופא המטפל לגבי 

 יש להימנע מקיום יחסי מין לפחות שבוע ימים. 

 

 

 :סיבוכיםתופעות לוואי או 

 

בעיקר  -נוחות ולדימום קל. במקרים נדירים ייתכנו סיבוכים  כלל גורמת הבדיקה לכל היותר לאי בדרך

ועל  לה יש להקפיד על ההכנות הנדרשותכדי למנוע את הסיבוכים הא דימום מסיבי יותר או זיהום.

 ה. ההנחיות לאחר הבדיק

 

 

 

 

 במרפאה ובהחלמתך. אנו מקוים שדף הדרכה זה ישרת אותך במהלך שהייתך
 צוות המרפאה ישמחו לענות על שאלות נוספות.

 החלמה מהירה!!

 

 


