
 רצפת האגן פיזיותרפיה ל אונקולוגיה ו

 , הלנה סילמן כהן** ומאיה ברוק*** *נורית זבולון

-חולי סרטן חדשים ומספר המחלימים צפוי לגדול ביותר מ  30,000 -מידי שנה מאובחנים בישראל כ

אבחון מוקדם וטיפולים חדשים, תורמים להארכת חייהם של מטופלים  .1איש בשנה 10,000

וביניהן ליקויים בתפקוד   ,תופעות לוואי רבותעדיין קיימות אך  ,גידול במספר השורדיםלאונקולוגים ו

במסמך זה נציין את חשיבות טיפולי  . 2אלו מטופליםשל  החייםאיכות הפוגעות ב, רצפת האגן

 האגן, בשיקום ובשיפור איכות חייהם של מטופלים אונקולוגיים.הפיזיותרפיה לרצפת 

.  1הם בין הנפוצים ביותר באוכלוסייההגס  מעי, השד וההערמוניתסוגי סרטן שונים כמו סרטן  

בתפקודה של רצפת בין היתר , עלולים לפגוע רבייהבאברי ה ובממאירויות נוספותהטיפולים בהם 

נושא  במחקרים אחרונים נמצא ש. 3סוגרים ועל התפקוד המיני בשליטה האחראית על ה ,האגן

מאותרים ולכן   אינםאלו מטופלים   .מדובר אינוכמעט  אונקולוגים בחולים  הפרעות בתפקוד רצפת האגן

חשים הם עד שאת המחלה, כל כך אסירי תודה ששרדו  הם רך כללבד .טיפולמקבלים עזרה או  לא

דעים לכך אינם מו מהם רביםבנוסף, "מינוריים" יחסית.  הנחשבים על נושאים לדבראשמה ואי נוחות 

 מענה נשארים בסבלם ללאו  ,כחלק מסל הבריאות רצפת האגןלשיקום  פיזיותרפיה יטיפול  מיםשקיי

 .  1יטיפול

שחלות, נרתיק, רחם  )באיברי הרבייה ממאירים עקב גידולים  ,המקבלות טיפולים אונקולוגים נשים

 שתן ובנקיטת צואההלסבול מבעיות בתפקוד המיני, בשליטה על  יותרסיכון גבוה  הינן בעלות ,(ועוד

נשים המחלימות מסרטן שד סובלות לפחות מסימפטום אחד הקשור  . 3בהשוואה לאוכלוסייה הכללית 

גינקולוגי. אחד מהטיפולים השכיחים בסרטן שד הוא למערכת הגניטלית, בדומה למטופלות עם סרטן 

טיפול אנטי הורמונלי, אשר שמוריד את רמות האסטרוגן בגוף וגורם לאטרופיה במערכת הגניטלית. 

זהו מצב המחקה מנופאוזה על כל השלכותיה, כולל יובש בנרתיק, קושי בקיום יחסי מין, ירידה בחשק 

 .54,המיני וירידה ביכולת השליטה בסוגרים

. הסרטן עצמו או  6,7בקרב גברים קיימים גידולים במערכת המין, כגון סרטן הערמונית, הפין, והאשכים

תופעות הלוואי של הטיפולים בו )ניתוחים, הקרנות, כימותרפיה, קריותרפיה וטיפולים הורמונליים( 

ל, פוגעים גורמים לפגיעה משמעותית  בתפקוד רצפת האגן במטופלים אלו. טיפולי הקרינה למש 

. אחוז גדול ממטופלים אלו 8,9ברקמות וגורמים להצטלקויות ולהיצרויות, המובילות לתפקוד לקוי

יתלוננו על קושי בתפקוד המיני, על דליפות שתן ועל שליטה חלקית או חוסר שליטה בסוגרים. 

 .10םהמטופליפיעות על מצבם הרגשי של תופעות אלו פוגעות באופן משמעותי באיכות החיים ומש

השתן מערכת של סובלים מתפקוד לקוי  ,מעי הגס והחלחולתהסרטן טיפול בלאחר נשים וגברים 

ניתוח כריתת ממטופלים לאחר  80% עד ,אלדוגמ .11(75%‐%38)ושל מערכת העיכול  (60%‐38%)

   syndromelow anterior resection-יסבלו מ( Anterior Resection Lower)  גידול ברקטום

 .12התרוקנות לא מלאהו תדירות יציאות מרובה, אי נקיטת צואההמתבטא ב

לגבי  להוסיף שאלות ספציפיות מומלץ   כחלק מהתשאול הרוטיני של מטופלים אלו,,  אור כל זאתל

תפקוד מצב הצואה והשליטה על השתן, ה שליטה על ה  . חשוב לברר את רמת ןתפקוד אברי האג

 ת המטופלים המתאימיםהפניילאיתור מוקדם ול הצוות המטפלאת   כווןיתקבל המהמידע  . מיניה

 . 3ותרפיה לשיקום רצפת האגןיפיזל

כולל ניתוחים, סוגי טיפול,  אנמנזה מפורטת  לקיחת מתחיל ב אגןהרצפת  הפיזיותרפי שלהטיפול 

ובהתחשב   ,ומפורט מדויקלאחר הסבר , ברוב המקרים. של המטופל/ת תפקודרמת הותרופות נטילת 

את   במטרה להעריך ,הטבעתפי  דרך או נרתיק דרך הבדיקה ידנית פנימית  תבוצע , במצב הרפואי

כלים הקניית ו התנהגותי  שינויכולל עצמו הטיפול  איכות הרקמות.ואת תפקוד שרירי רצפת האגן 

  עיסוי מיוחדכמו  ,השונותברקמות  ותטכניקות טיפול ידני השונים, להתמודדות עם הסימפטומים

 להקל הטיפול הפיזיותרפי יכול  –לסיכום  .ועוד עצמי  תרגולהדרכה ללצלקות ולאזורים הכאובים, 



 איכות   ולתרום לשיפורבקרב מחלימים מסרטן, האגן רצפת ל הקשורותתופעות הלוואי את  ולהפחית

 ת/ ואמון הדדי בין המטפלמבוסס על הסכמה   הטיפולשתהליך  ,חשוב לציין .2,13החיים של המטופלים

 .ת/למטופל

, פיזיותרפיסטית לשיקום רצפת אגן, בית החולים שיבא, ועדת .M.Sc.PTנורית זבולון,   *
 ההיגוי לבריאות האישה 
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