צנטור חצוצרות

– )TRANSCERVICAL TUBAL CATHETERIZATION (TTC

ד הסבר על צנתור חצוצרות
צנתור חצוצרות היא הפעולה הנבחרת כיו לאבחו וטיפול באיפוריות הנגרמת מחסימה בחצוצרה בחלק הקרוב לרח .באמצעות
הצנתור נית לאבח בעיה מכנית המתבטאת בחסימה בחלל הרח או בחצוצרות ,ובו בזמ לטפל בחסימה בחצוצרה ,כלומר לפתוח
אותה ,וזאת על מנת לאפשר השגת הריו טבעי.
תוצאות צנתור חצוצרות
מניסיוננו בבצוע מאות צנתורי חצוצרות ,כ –  85%מהחסימות בחצוצרות נפתחות ע"י הצנתור.
כ –  50%מהנשי תהרנה באופ טבעי תו 112 #חודשי מהצנתור ,כאשר אי סיבות נוספות לאי – פוריות.
בגלל התוצאות המצוינות האלו ,מומל& במקרי הנ"ל לבצע צנתור חצוצרות לפני פעולות אחרות ,כמו לפרוסקופיה או הפריה חו&
גופית ).(I.V.F.
מתי מתבצעת הבדיקה?
הבדיקה מתבצעת בשבוע השני של המחזור ,בי גמר הווסת ולפני תארי #הביו& המשוער.
אי לקיי יחסי ממועד קבלת הווסת ועד ליו הבדיקה וכ  3ימי לאחריה.
על הנבדקת להודיע לרופא א ידוע לה על רגישות ליוד או בעיה כליתית לפני ביצוע הפעולה.
כיצד מתבצעת הבדיקה?
הבדיקה נמשכת כ –  30דקות והאישה משוחררת לביתה מיד אח"כ.
הבדיקה מתבצעת בחדר הרנטג .בשלב הראשו מבצע הרופא בדיקה גינקולוגית שגרתית .לעיתי מבוצעת הרדמה מקומית סביב
צוואר הרח .אח"כ מוחדרת לרח צינורית דקה עשויה מפלסטיק.
בשלב השני האישה מתבקשת לשכב ללא תנועה על מיטת הבדיקה ,והרופא מזריק דר #הצינורית חומר ניגוד המכיל יוד לתו #חלל
הרח .הפעולה מבוצעת תחת בקרת שיקו רנטג ועל מס #הטלוויזיה רואי את זרימת חומר הניגוד בחלל הרח ובחצוצרות בזמ
אמיתי.
כאשר מאובחנת חסימה בחצוצרה או הפרעה בזרימת החומר הניגודי ,מתבצע צנתור החצוצרות ע"י מערכת צנתרי משתלבת
וצילו של כל חצוצרה שנפתחה בנפרד .בתו הפעולה ,מוצאי הצנתרי ומתבצע צילו רח חוזר כדי להדגי שוב שהחצוצרות
נפתחו.
הרופא הבודק מבצע צילומי המתעדי את מצב הרח והחצוצרות .לאחר השיקו מפענחי את הצילומי והנבדקת מקבלת
תשובה במקו.
תופעות לוואי אפשריות:
ברוב הגדול של המקרי ,אי כל בעיות וצפוי כי תוכלי לשוב לפעילות רגילה תו #זמ קצר.
בזמ ולאחר ביצוע הבדיקה ,בעיקר בגלל זרימת החומר הניגודי לחלל הבט לאחר פתיחת החצוצרות ,יש המתלוננות על מיחושי
הדומי למיחושי ווסת .הסיבוכי העיקריי של הפעולה דומי לאלו של צילו רח ,ובעיקר פגיעה ברח או בחצוצרות או דלקת
שעלולה להופיע בפחות מ–  1%מהנבדקות.
הרדמה מקומית סביב צוואר הרח ,במידה ותבוצע עלולה לגרו לסיבוכי מקומיי או כללגופניי ולתגובה אלרגית בדרגות
שונות.
הכנות לבדיקה
.1
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אנטיביוטיקה למניעת דלקת – דוקסילי  100מ"ג בבליעה ע אוכל ,פעמיי ביו לשלושה ימי .נטילת הכדור הראשו –

אי צור #להיות בצו או לבצע בדיקות מעבדה לפני הצנתור.

.3

שעה אחת לפני הפעולה )עפ"י הוראת הרופא(.
להקלת מיחושי – לפני הפעולה ,בהגיע #למכו הרנטג ,נר אנדומד אחד 100 ,מ"ג ,דר #פיהטבעת )עפ"י הוראת הרופא(.
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