
ביפידהנפח הערמונית בחולי ספינה 
תפקיד מערכת העצבים בהתפתחות הגדלה שפירה של  

הערמונית
1גיא הידש*, 4עמנואל קורניצר,1ולדימיר יוטקין,1מרדכי דובדבני,3,4יובל בר יוסף,2שחר אהרוני,1עופר גפרית,1הילה נוימן

האונברסיטה העברית ירושלים, הפקולטה לרפואה, המרכז הרפואי הדסה, ורולוגיההמחלקה לא1
פ״ת, קמפוס בלינסון, המרכז הרפואי רבין, המערך האורולוגי2

דואק לילדים-בית החולים דנה, המרכז הרפואי תל אביב, היחידה לאורולוגית ילדים3
בית חולים אלין, המחלקה לשיקום ילדים4



עולה השאלה האם גם הם סובלים מהגדלה  

? שפירה של הערמונית הקשורה בגיל

הגדלת הערמונית במטופלים אלו עלולה  

.  לאתגר עוד יותר את הטיפול האורולוגי בהם

,  עם שיפור הטיפול, בעשורים האחרונים

גברים הסובלים מספינה ביפידה מאריכים  

.חיים ומגיעים לגיל המבוגר

הקדמה



ומערכת העצבים BPH

בו אוכלוסיית המחקר היא חולי ספינה ביפידה בהם  , זהו מחקר המשך

הפגיעה מולדת

התמיכה המתמשכת במערכת העצבים חיונית לגדילת הערמונית: מסקנה



:רב מרכזי, מחקר רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי

שיטות המחקר

CT /MRI /US: נמדד מהדמייה קיימתנפח הערמונית 

יזומהUSלבדיקת המטופל הוזמן , במידה ולא הייתה מדידה עדכנית

1



גברים  24כ נמדד נפח הערמונית של "סה
הסובלים מספינה ביפידה35מעל גיל 

י  "עבור כל מטופל הושווה הנפח הנמדד לנפח הצפוי לגילו עפ
וחושב היחס בין נפחים אלו, נומוגרמים של האוכלוסייה הבריאה



תוצאות

2

.35-61הטווח , 46חציון הגיל היה : גיל המטופל1

Hadassah, 
7

Rabin, 8

Alyn, 9
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נפח הערמונית  ביפידה-בחולי ספינה
מהנפח הצפוי  18%-קטן בממוצע ב

P-value < 0.005לגיל  
R² = 0.6816

R² = 0.9501
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תוצאות
.לומבריהגובה השכיח היה : גובה הפגיעה

.לא נמצאה קורלציה מובהקת בין גובה הפגיעה לבין נפח הערמונית

:משתנים קליניים נוספים שנבדקו

תפקוד שלפוחית השתן

כירורגי-תפקוד נוירו

תפקוד אורתופדי

פרמטריים לא הראו קשר בין נפח -מבחנים א
-הערמונית לבין משתנים קליניים נוספים 

.ייתכן בשל גודל המדגם

4

3



מסקנות

חולי ספינה ביפידה ב
נפח הערמונית קטן  

מהמצופה לגיל

המידע חשוב לאורולוגים המטפלים  
בחולים אלו בגיל המבוגר

המחקר מגביר את הצורך לבחינת הקשר  
,  BPHבין מערכת העצבים להתפתחות 

מעלה את האפשרות של מסלול טיפולי  
חדש לא הורמונלי


