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 8.2020              סקס וזקפה בזמן טיפול הורמונלי
 מאת גלעד אריאלי – כתבה עם מסר של תקווה

 

אתר של "עמותת חיים עם סרטן הערמונית" את סיפורי האישי על סרטן הערמונית שעברתי, על פרסמתי בחודש כלפני 

 ועל שימור היכולת המינית. החלמתיעל , בטיפול הורמונלי ובהקרנות התנסותי

  עמודים(. 25)למדי ארוכה  שפרסמתיהכתבה 

 

קריאת על התובנות שלהם מו בתקופת הסרטן שלהם התנסותהשוחחנו על  מספר קוראים.בעקבות הפרסום, התקשרו אליי 

ימור היכולת ש לשחשיבות החלק בכתבתי שעוסק באת  העלה שחלק מהקוראים כלל לא רא מתוך השיחות .שלי הכתבה

  .בזמן הטיפול ההורמונלי ם זקפהיקיהמינית ובצורך ל

  .איך ומה לעשות -בנושא שלי  יםאת ההסבראו לא הפנימו ו ראלא  כללהם 

 הסתבר גם שרובם נמצאים במצב של אימפוטנציה )חוסר יכולת להגיע לזקפה(.

 

 חזרה האמירה:שאיתם שוחחתי ים אנשאצל רוב ה

לשכוח  עלייתשוקה  ישכיוון שאין ל סברתי, עזבה אותי לגמרי התשוקה ההורמונליטיפול תחלת הה"לאחר 

 "בזמן ה"סירוס הכימי תי שאין אפשרות פיזית לקיים יחסי מיןגם סברלחלוטין מיחסי מין, 

 .אינני יכולאם ארצה גם אני מרגיש ש . היוםלא קיימתי יחסי מיןהורמונלי טיפול של  יותר משנהבמשך  ,ולכן

 "זר.ואך זה לא עסיאליס  ואלקחת ויאגרה  לי מציעיםרופאים ה

 

 ומפורטת. ברורהבצורה אדבר על כך ש ,המין והזקפהנושא תובנות שלי באסביר את המהם ביקשו ש מהכ

 החלטתי להיענות לבקשה, 

 

  אני מדגיש

 אינני רופא, ואין לי שום קשר לרפואה בשום תחום! 
 .הן בחיים והן בתקופת הסרטן והטיפולים מתבססים על נסיוני האישי ועל התובנות שליהדברים שאני חושף להלן 

 .אתרים שוניםבלמאמרים ולסרטונים  הפניותציטוטים ו בהמשך הדברים יש

 שום ייעוץ רפואי.מו/או בקישורים בציטוטים, בהמלצות  ,אין לראות בכתבה :שיהיה ברור

 סקסולוג(.עם  כדאי להתייעץ גם בנושאי זקפה וסקס -לדעתי )ו עם הרופא המטפל תמיד כדאי להתייעץ

 

 הקדמה

 להם שאולי יעזרו וכלים חשיבה מטרתי כאן היא לפרט את תובנותיי ואת נסיוני כדי לתת למטופלים כיוון 

 למרות ההקרנות ו/או הניתוח ו/או הטיפול ההורמונלי. לזקפה ולהנאה מיחסי מין להגיעהיכולת  את לשמר

 .והוא חוזר! - כאשר הטסטוסטרון חוזר בזמן הטיפול ההורמונלי כאשר אין לנו טסטוסטרון וגם בתום הטיפולגם 

  

  .בחשיפת יתר, לא הונגשו עד היום למטופלי סרטן הערמוניתו בכנותכאן עליהם אני מדבר שרוב הדברים ש ייתכן

  כל כך אישי ואינטימינושא ברים, לא נוח לדבר על לרוב האנשים, ובעיקר לגאני מאמין ש

 ?"."מה יגידו מעלינו החשש: מרחף -וגם 

 

, לחסום את דבריי "פרות קדושות" -בושה וללתת ללא אני משתדל כמעט על כל נושא,  הר כנובידמ אינני בורח מטבעי

  ועם מחלות אחרות.הכול עזר לי מאד בתקופת ההתמודדות עם הסרטן  החופש הזה לפתוח

 על גופנו ועל מחלתנו אחרים אנחנו לומדים המוןעם חופשי שיח פתוח ו אני סבור שמתוך

  .והחלמה תקווה ,סיעור מוחות המביא אתו תובנותל גורמת -הפתיחות 

 בדידות, דיכאון וייאוש. מביאה שיוסתגרות עם המחלה ועם הקהה -הסגירות 

 

ויצרה ביננו את הקשר,  פנתה אליי דווקא אשתו של המטופלבהם מקרים  היו, כתבתילאחר פרסום במסגרת הפניות אליי 

למדתי שהעזרה שקיבל ממנה בן זוגה נתנה לו הזו המשותפת ומתוך השיחה בן זוגה  י עםשיחתב הפתתשהיא גם ה

ולהימנע מטעויות להתייעץ עם האנשים הנכונים , מה" בסרטןאפשרה לו לנהל נכון את ה"מלחנפש ורוח גבית ותעצומות 

 של יועצי אחיתופל.

 

בבנות  אוית במטופלים עם גישה שמרנ "לפגוע"עלולים כאן אני מדגיש את נושא הזוגיות מפני שהדברים שאני מעלה 

 התגרות.כ ולא חיוני מידע תקת דבריי כמחווה של רצון להענא וקבלהקוראים יאני מקווה ש . םזוג
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 סלע קיומנו. –)ההורמון הגברי(  הטסטוסטרון
המוצפים בטסטוסטרון הנלחמים זה בזה על אותם יצורים  ,הזכרים הם שלמי שרואה סרטי טבע, זוכר בוודאי את מאבקי

, הזכר הצעיר, בשיא כוחו יעביר הלאה את קיומו של המיןהמשך העדר. בכך דואג הטבע להבטחת  אתהזכות להרביע 

  הזרע ואת הגנים שלו באמצעות אברו הזקוף.

 

עם  מהחלום התעוררנו, חלמנו חלומות מגריםמוצפיי הורמונים, ם וכך גם אצלנו בני האדם: כנערים צעיריך אצל חיות כ

לחלק מאתנו ש אמרו לנו להתנהג יפה ולמרותבהמשך, למרות ש )קרי=מקרה(.קוראים לזה "קרי לילה"  ,תחתונים רטובים

אצל רובנו זה  !היינו מאוננים כמיטב יכולתנו ,כי אין זה בסדר לשפוך זרע לשווא ושאוננות יכולה לגרום למחלות סיפרו

 להגיע למימוש.ממנו  סובלימציה לא מנעוחברתיות ומוסכמות בלתי נשלט ש צורך גופניהיה 

 

 הוא בשיאו.בנעורינו הטסטוסטרון ייצור ו רון )ההורמון הגברי( נוצר באשכיםהורמון הטסטוסט

וכך חת הצורך התמידי בפורקן, וופכל שנה(  1%)ירידה של כ כמות הטסטוסטרון בגופנו  עם השנים, באופן טבעי, פוחתת

 .רגיעה מסוימתל אנו מגיעים 40בערך בגיל 

 

 התמעטות הטסטוסטרון

לריצה תכופה  וםרגלהשתן ואת דרכי  לחסום ,עלולה לגדולממשיך הטסטוסטרון לרדת, הערמונית  65לגיל  50בין גיל 

 את גופנו... עשויים לתקוף ושאר צרות סכרת, לחץ דם .לשירותים ולמחסור בשינה

 ואם מסיבות אחרות, מפסיקים לקיים יחסי מין.ותלאות החיים  תרופותהחלקנו, אם בהשפעת התוצאה היא ש

 ים ואיזה אחוז ממשיך לקיים יחסי מין.ואין לי מושג אם וכמה באמת מפסיק זה לא ראיתי סטטיסטיקות בנושא

 

איבר המין שלנו  , מבלי שאנו מכוונים לכך,פר פעמים במשך היום ובעיקר בלילהמס - 80ו , 60 ,40, גם בגיל ועדיין

 . התשוקה לזקפה זו היאת האחראיוגורם לו להזדקף.  מציף אותו דם ,בתשוקה מתקשה

 הטסטוסטרון. הורמון האחראי לקיומה של התשוקה אצל הגברים הוא

 .השריר שבאיבר המין שלנואת תאי ה ימתחזקת ומחיהיא ה זוהזקפה ה
 

 , תפקוד המיניבבעיות ולשיקום מומחית לטיפול  דר' אנה גלוחובדבריה של ציטוט מ להלן

 :2018במאי  10ערוץ  - פרופ' קרסו " עםחיים בריאהדברים נאמרו בתכנית "

 תאים באיבר המין(.ה פיברוטי )שימורר תהליך תיצו ע"י זקפה הזרמת הדם לאיבר המין

 תביא לאטרופיה )מוות של תאי שריר(. אי תפעולו של איבר המין
 

 אני ממליץ לקורא להיכנס לקישור הבא:

 מתוך הדברים בסרטון זה גם ניתן להבין כמה מזיקים הם הניתוחים של סרטן הערמונית.

 דר' אנה גלוחובו עם פרופ' קרסו "חיים בריא"בתכנית קישור )לינק( לצפייה 

https://www.youtube.com/watch?v=aaREsriSqnM 

 

  את דבריה אלה של דר' גלוחוב שמעתי רק חמש שנים אחרי שסיימתי את הטיפול ההורמונלי ואת ההקרנות,
תאוריה שאצלי  –היכולת המינית לשימור שלי  תאוריהלהתנסות שהובילה למדעיים קים שיש חיזולדעת מצד אחד שמחתי 

למטופלים בזמן אמת ממסדית  שום הכוונה ולא הייתה בנושא הוכיחה את עצמה הלכה למעשה, מצד שני כעסתי שאין 

 )בזמן הסירוס הכימי(.

 אולי באופן בלתי הפיך. שיכולתם נפגעה -שדברו אתי מטופלים השל  הכעס שלי רק מתחזק בעקבות סיפוריהם

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=aaREsriSqnM
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 כיצד שימרתי את יכולתי המינית –הסיפור שלי 
 

 גילוי הסרטן

 

 פרץ הסרטן.  -, לפתע, כרעם ביום בהיר 67בגיל 

 פור את הבקע ביקשה שאעבורמנתחת שאליה הלכתי כדי לתהרופאה ה לי. ( שקרההרניה) התחיל בבקע מפשעתי זה

 הרגשתי קשיים בהשתנה. מזה כמה שבועותואמנם , תחילה בדיקת קולונוסקופיה במעי הגס ובדיקת דרכי השתן והערמונית

 בדרכי השתן שמונעת ריקון מוחלט של השתן,  ת גדולה מאד ושיש לי חסימהוניבבדיקות הוברר שהערמ

 . 3.2 -ל 0.9 -תוך שנה מעלתה ב )בדיקת דם לסמנים של סרטן הערמונית(  PSA -רמת ההתברר גם ש

 כל שנה ולכן היה לי בסיס להשוואה:  50החל מגיל  עשיתי PSA -את בדיקת ה

 .על סרטן ערמוניתגם מצביעה על בעיה ואולי  – תוך שנה הכפלה של פי שלוש -אבל  איננה מאד גבוהה 3.2רמה של 

 

 בתוצאות הבדיקות, התייצבתי אצל האורולוג בקופ"ח כללית.מצויד 

אחרי שעיין במסמכים ביקש האורולוג שאשכב על הספה בתנוחה עוברית ודחף את אצבעו המרוחה בווזלין עמוק אל פי 

 הצמודה לחלחולת. הערמוניתאת בלוטת כדי למשש  הטבעת שלי

 . הכאב היה ללא נשואכשנגעה אצבעו בערמונית נפלטה מפי זעקה, 

 בדבריו ובמכתבו ציין האורולוג: 

 לא חלקה ובמרקם לא אחיד. קשר קשה באונה הימנית.".   1"ערמונית מוגדלת +

 ".יש לך סרטן ערמוניתהמפריע להשתנה,  גידולשל  -"מה המשמעות?" שאלתי. "המשמעות 

 וכך, לפתע, נודע לי שיש לי סרטן ערמונית שייתכן שכבר פרץ אל מחוץ לקופסית.

 

 מומחה.  אורולוגחיפשתי בדחיפות בשלב הזה 

 מנתח, מנהל מחלקה אורולוגית שקיוויתי שיוביל אותי בבטחה עד לניתוח "הגואל".אורולוג  –מצאתי 

 

{{{ 

 במאמר מוסגר:
 טעות של רוב הנפגעים בסרטן הערמונית,  -לדעת רבים  -השאיפה להגיע במהירות לניתוח היא 

  בלתי הפיכים:לרוב קשים ונזקיי הניתוח הם  ,קרסו וד"ר גלוחוב( )כולל השיחה בין פרופ'על פי מאמרים שונים, 

 ובמערכת השתן.  התקצרות הפין, פגיעה בעצביי הזקפה 

  אחרי ההחלמה מהניתוח לחזור ולקיים יחסי מיןמהמנותחים מסוגלים   50% -ל 20%רק בין. 

  –הוביל אותך אל הבדיקות הנכונות אבל ליכול לכוון ו אורולוג

 גבש את דרכי הטיפול.תאתו יחד בו לאונקולוגמרגע שאובחן אצלך סרטן רצוי שתגיע 

 עובדה שאפשר להחלים גם ללא ניתוח כפי שקרה אצלי.  ניתוח הוא רק אחת מדרכי הטיפול,

 טיפול הורמונלי והקרנות שמצילים את חייהם.גם אחרי הניתוח  מקבליםשרבים מהמנותחים גם עובדה 

}}} 

 

 עלי לעבור מספר בדיקות:ש נקבעהמנתח האורולוג בתיאום עם 

 יצא שלילי,  -  )לראות אם הסרטן התפשט לעצמות(  -        מיפוי עצמות 

 CT         - )התפשט לבלוטות האגן.שהסרטן כנראה  -  )מיפוי התפשטות הסרטן בגוף 

 (.אלים ומפושט. )8=  4+4יצא גליסון  - )לקביעת הגודל ודרגת האלימות של הסרטן(  -ביופסיה של הערמונית 

 .יצא שלילי -    )בדיקת המעי הגס( -        קולונוסקופיה 

 

 קשים:שני תהליכים שליליים  לארגון התורים לבדיקות קרו בגופיבמקביל 

 המעיים ממש גלשו החוצה, בזמן קימה והליכה הייתי חייב לדחוף את המעי פנימה בכף התרחב בקע במפשעתיה ,

 ידי. המפשעה כאבה ללא נשוא, התחלתי להיעזר בכיסא גלגלים כדי להימנע מההליכה המכאיבה. 

 ילדיי, אחיי ובת זוגי תמכו בי ועזרו רבות. –נהייתי סיעודי 

  שהלך מכאיב במקום השתנה היה טפטוף ו מעבר השתן הלך ונסגר, שלי הערמוניתהאלים מילא וסתם את הסרטן

 .מה שהרחיב את הבקע דחפה אותם החוצההשתן שהצטברה בי לחצה על המעיים כמות סביר להניח ש ונחלש.

 .ים לכל הבדיקותתור תיעקבו חיי קרב אתבטלפון, , ניהלתי בקיבוץשדירתי שכוב על הספה בסלון וכך 

 היה לי ביטוח פרטי מצוין שעזר לי לקבוע תורים לבדיקות בתוך זמן קצר יחסית. 
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 הכנסת קטטר

 נחסם מעבר השתן שלי לאחר ביצוען של כל הבדיקות, ביום שבו קבעתי את שיחת הסיכום שלי עם הרופא המנתח

בהרצליה מדיקל סנטר ושם, ממש ברגע האחרון  הסיע אותי אחי אל המרפאהלאחר תיאום מראש בשעות הבוקר,  לחלוטין.

ליטר  5 ממני שבזכותו נפלטו קטטרהכניס לי המנתח הרופא בקושי רב, הצליח לפני קריעת שלפוחית השתן מרוב לחץ, 

 . ואצורים בשלפוחית שלי שהיו עצוריםשל שתן 

 במשך חודש וחצי. הזה ועם שקית לאיסוף השתן עם הקטטרבהמשך ביליתי 

 

 המנתח.האורולוג עם מסכמת פגישה באתי ל ו של היום בו "קיבלתי" את הקטטר, בערב18.10.11-ב

 את דברו: המנתח אמר בתוצאות הבדיקות לאחר עיון ארוך 

 "ג.לפנות לאונקולו עליךאין מקום לניתוח,  )התפשטות הסרטן לבלוטות האגן(, היות וכבר יש קישוריות"

 "מה בכל זאת ניתן לעשות?" הוא השיב:  תישאלל

 צריך טיפול הורמונאלי". , הסוסים כבר ברחו מהאורווהאחרי ש"עכשיו, 

 , "מה הסיכוי לריפוי?" שאלתי

"ריפוי מלא לא ניראה כרגע, במצבך לא ניתן לרפא את המחלה אבל ניתן להפוך אותה למחלה כרונית שאיתה תוכל לחיות 

 עוד שנים רבות".

 כתב בכתב ידו.אותו היחיד שהכיל "מכתב הסיכום" של הפרופסור היה שם של אונקולוג שהדבר 

 

 והתווית תכנית ריפוי אונקולוגפגישה ראשונה עם 

האורולוג המנתח אומנם נתן לי שם של אונקולוג אך היה לי ברור שעליי לחפש בעצמי אונקולוג מוכר ומוערך. אינני זוכר 

  .אולי דר' גוגלודר' אלי רוזנבאום. אולי הרופאה הנהדרת של הקיבוץ האונקולוג מי העביר לי את שמו של 

 .במרפאתו באופן פרטי (אורולוגית במרכז דוידוףמנהל היחידה לאונקולוגיה ) ר' רוזנבאוםדעם  נפגשתי 24.10.11 -ב

  :מיד, בפגישתנו הראשונה קבע לי האונקולוג המדהים תכנית טיפולית שעיקרה

  טי למיפוי מדויק של הסרטן.-סי-פטצילומי 

  מתחת לעור הבטן.  הזרקותימשך בבכדורים ושיתחיל טיפול הורמונלי 

. הטסטוסטרון הוא מזונו של סרטן ולהעלים אותו מגופי הטסטוסטרוןשל ההזרקות אמורות למנוע את ייצורו 

  .יט לגמרכמעולהעלמתו מגופי של הסרטן  ומוהסרטן תגרום לצמצ, הרעבת הערמונית

 בהמשך, אם אגיב טוב על הזריקות והכל ילך כשורה אעבור גם הקרנות שיתבססו על מיפוי הסרטן קבענו ש

 לביקורות בבילינסון. אליו גם קבענו שכל כמה חודשים אעשה בדיקות דם ושתן ואבוא  .(טי-סי-שנעשה בפט)

 .להחלמה ושל תקוה פעולההתווית דרכי של חיובית היה נקודת מפנה עם דר רוזנבאום המפגש הזה 

 

 זריקת הזולדקס, קיבלתי את טי ולאחר שבועיים שבהם הייתי חייב לבלוע את כדור הקזודקס-סי-פטצילומי שעברתי לאחר 

 .שנמשך מעל שנתיים הטיפול ההורמונלי כך התחלתי את –שלקחתי כל שלושה חודשים זריקות מתוך שמונה  הראשונה

 

 חזרה לחיים

 ושוחררתי מהכאבים במפשעה. הניתוח לאיחוי הבקעדי מהר עברתי גם את 

 בהדרגה, כצפוי מהטיפול ההורמונלי, התכווץ הסרטן והתכווצה הערמונית. איכות החיים שופרה במהירות.

 המכאובים שאפפו אותי.מומשקיות השתן  ,הצינורותובכך נגאלתי מ חודש וחצי לאחר הכנסתו הוצא ממני הקטטר

 ברור שבכל אותם חודשים לא חשבתי על סקס ולא דמיינתי שישוב אי פעם. ,חודשים של מרוץ לחיים 4רו כך עב

  

 היעלמותה של התשוקה

את הטיפולים ההורמונליים כשהם עדיין מתפקדים את הסרטן ו "התחילו"רוב מטופלי סרטן הערמונית  שאיתם דיברתי 

  התשוקה. מה גםו נעללחלוטין הטסטוסטרון ואת הטיפול ההורמונלי, נעלם לאחר התחלת אך בתוך חודשיים מינית

   .יחסי מיןלקיים חדלו הם הפסיקו לגמרי לחוות זקפה ו, תוך כדי ולאחר הטיפולים ההורמונליים לדבריהם

 "! שאין אפשרות פיזית לקיים יחסי מין בזמן ה"סירוס הכימי הם סברו
 שנה עד שלוש שנים. נמשכההפסקה זו 

 להגיע ושיק אצלם נוצר , לאחר סיום הטיפולים חזר הטסטוסטרון וחזרה התשוקה אךבהמשךשאצל רובם, כמעט בטוח 

 והתנוונו לחלוטין  לא עבדובאיבר המין רבים תאי הזקפה ה במשך חודשי "הסירוס"כי  לזקפה

 דבריה של דר' גלוחוב(.)ראה למעלה 

 הסיפור שלי היה שונה. -למזלי 
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 היכולת המיניתשימור 
 

 חודשים עברו עליי מפרוץ הסרטן ועד להוצאת הקטטר.  4

 גופנית ורגשית וכל הווייתי הייתה נתונה למלחמת הישרדות.ברור לגמרי שבחודשים אלה הייתי חסום 

 עוד חודש לקח לי להיפטר מהכאבים ומהצלקות של הצינורות והניתוח.

 

 תופעות הלוואי של הטיפול ההורמונלי

 :מהזריקה הראשונה תופעות הלוואי של הטיפול ההורמונלי הופיעו תוך שבועות ספורים

 לאפס,רמת הטסטוסטרון בגופי ירדה 
 ידיי, רגליי, גבי ובטני שתמיד היו שעירים כפרוותו של דוב, נהיו חלקים. -שדיי גדלו, שיער גופי התדלדל 

 ההמוגלובין החל לרדת והרגשתי ירידה בכושר הגופני. הליכתי נהייתה כבדה ואיטית.

ווררים כדי לצנן את חום גופי, גלי תמיד הייתי רגיש לרוח ולקור, ופתאום נהייה לי חם התחלתי להיצמד למא –שינוי נוסף 

 חום לא נעימים פקדו אותי בזמן שתיית משקה חם או בשעת תנועה ולפעמים גם סתם כך.

 

 מין בלתי צפוי

 כבר הייתי חודשיים בתוך הטיפול ההורמונלי, הייתי לגמרי חסר תשוקה,  2012בחודש ינואר 

 ומשפחתית, גם התחלתי לבדוק אם ואיפה אעשה את ההקרנות.למדתי ליהנות מהליכה יום יומית, מפעילות חברתית 

 העסיקה אותי מאד השאלה אם ומתי יחזור הסרטן והאם בכלל אשרוד...

 בתקופת ה"סירוס" אינו אפשרי.  ם מיןשקיו , סברתילא חשבתי על סקס

 תופעה שלא הכרתי בעבר. –שלי התכווץ ונאלם בתוך קפלי העור של עצמו  איבר המין
 

, להפתעתי, מצאתי עצמי מקיים יחסי "ההתנזרות"וחמישה חודשים לאחר תחילת  אחד, כחודש אחרי הוצאת הקטטרלילה 

 . האהובה עם בת זוגיומספקים מין מלאים 

 היכולת הזו, שבאה באופן טבעי מתוך ליטופים של חיבה ורוך, הפתיעה אותי לגמרי.

 .לדעת שאני מסוגל לתפקד מינית -חשובה  הארה הייתה זו בשבילי
 

 תרגול על בסיס קבוע

 בהמשך מתוך שיחות עם מטופלים אחרים ומתוך אינטואיציה פנימית הבנתי שכדאי לי לתרגל את נושא המין כמה שיותר. 

יחסי מין בין אביא את עצמי לקיים היו לי במחשב סרטי פורנו שקיבלתי מידידים וגמלה בי החלטה שלפחות אחת לשבוע, 

  תי כי למרות שאין בי תשוקה טבעיתאם אעשה זאת עם בת זוגי שגרה בנפרד ובין אם אאונן בעזרת סרטי פורנו. הבנ

 הזקפה והאורגזמה. -ע איך לגרום לגירוי מנגנוני הסקס המוח שלי יוד
 

 בזמן ההקרנותגופנית פעילות הפסקה 

 הקרנות לערמונית ולאגן. 32ואוקטובר קיבלתי עברתי את ההכנות להקרנות ובספטמבר  2012ביולי 

 במורל. פגעו גם –רמת הפעילות הגופנית והמינית ירדה, ההקרנות והמפגש עם מוקרנים במחלקת ההקרנות 

 בתקופת סיום ההקרנות סבלתי מדימום ומכאבים בפי הטבעת, גם החולשה והכאבים בעצמות הירך לא הוסיפו לתחושותיי.

 איבר המין.  מוצלח של גם לתרגול – תירתי לתרגול ההליכה, השחייה ולשמחי ושוב חזאבל, בהדרגה התאוששת
 

 החלשות בתפקוד המיני

קיבלתי את הזריקה השישית. עברתי כבר שנה וחצי של "סירוס" הורמונלי והרגשתי שלמרות התרגול  2013בתחילת 

 תפקודי המיני הולך ונחלש. ,הקבועהשבועי 

 , יוםזקפה מספר פעמים בל לנושגורם טסטוסטרון בניגוד למצב רגיל בו יש לנו שהוא  אפשרי להיחלשות זוהסבר 

 תחזוקה טובה.אחת בשבוע אינה מספיקה ל זקפהו רון מנטרל את גופנו מהזקפה היומיתטסטוסטהשל המוחלט היעדרו 
 

 וסיומו המוקדם קיצור הטיפול ההורמונלי

 להפסיק את הטיפול ההורמונלי. שיסכים, דר' רוזנבאוםהתחלתי ללחוץ על  בשלב זה

שנות טיפול  3אונקולוגים נוספים שאיתם התייעצתי  המליצו לקצר את תקופת ההזרקות אך רוזנבאום המליץ בתוקף על 

 בהמשך קיבלתי את הזריקה השביעית. הזרקות. אני החלטתי להאמין בד"ר רוזנבאום ובדרכו. 12כלומר עד 

זריקות בלבד.  9 -ל 12 -שינה את ההמלצות מאמר לי דר' רוזנבאום כי מחקר חדש שיצא  , להפתעתי,7.7.13-בביקורת ב

ימים תהיה  10שאם כך, הזריקה השמינית שאקח בעוד לו ואמרתי החלטתי למנף את החדשה  ה אותי מאד,שמחידיעה הזו 

 על החלטתי. אותי חייך וברך  זריקות(. דר' רוזנבאום 8 -החלטתי לקצר ל –)כלומר  גם האחרונה

 גמר ההקרנות, לקחתי את זריקת הזולדקס השמינית והאחרונה.לאחר , תשעה חדשים 17.7.13ב 

 ספירת הדם השתפרה מאד.גם ו בחזרה , הופיע אצלי הטסטוסטרון2014עשרה חודשים אחר כך, במאי 
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 לא תרמו לי – גלולות לשיפור התפקוד המיני

 בקשר לדרכים לשמר ולשפר את היכולת המינית. אונקולוגיםבתקופת הטיפולים וגם אחריהם, התייעצתי עם 

 . ניסיתי תקופה קצרה אך לא ראיתי שיפור משמעותיעל בסיס יומי קבוע.  5%ההמלצה הייתה לקחת סיאליס 

 בעיה עקב הגדלת הציפיות והצורך לתאם. גלולות ויאגרה וסיאליס כבדות יותר על בסיס חד פעמי לא באו לי טוב ויצרוגם 

 .  חשוב והכרחישובו של הטסטוסטרון  הקבוע לקראתשגלולות יכולות לעזור אך התרגול  יתכן

 

 ההחלמה וחזרה לנורמה

 .שנים לחוזק המתאים לגילי 3שהביאה אותי תוך גופנית התחזקות  החלה, עם שובו של הטסטוסטרון

ראו בעיניי כאילו הייתה הליכתי כבדה ואיטית, אנשים נורמטיביים שעקפו אותי בעלייה נבכל תקופת הטיפולים  -למשל 

 .בכבדותשגם אני יכול ללכת מהר מבלי להתנשף לפתע עם התחזקותי, הרגשתי הם רצים. 

 גם התפקוד המיני השתפר מאד ללא עזרת תכשירים או גלולות.

 :2015אמצע כבר ב"חזרו לאיתנם"  2013שלי שהיו על הקרשים  באמצע  מדדי הדם החשובים

 .0.01 -ל 0 -עלה מ PSA -(, וה6)היום  4.0 -ל 2.6 -, כדוריות לבנות עלו מ20 -ל 0 -הטסטוסטרון עלה מ 

 

 נקודות עיקריות –סיכום 
 בתחום הטיפול המיני

 האנטי הורמונלית )"הסירוס"( האחרונה.חודשים לאחר הזריקה  10 -הטסטוסטרון יחזור אל תאי הגוף כ

 .ויהיה קשה להחיותם עם שוב הטסטוסטרון ימותובפין  תאי השריר - פעל מנגנון הזקפהולא יבתקופת "הסירוס" אם 

 חי יש להפעילו לפחות פעם בשבוע.  הזקפה מנגנוןבשביל לשמור את 

 טסטוסטרון. ללאניתן להפעיל את הזקפה גם  -ו/או אהבה סרטי פורנו  ,בעזרת המוח

 כמו בזמן שיש טסטוסטרון.הפעלת הזקפה גם יכולה להיגמר באורגזמה וזה נעים 

 

 בתחום הרפואי

 .אורולוג בתחום האונקולוגי -ולא ל לאונקולוג בתחום האורולוגיפנה  ברגע שהסרטן אובחן סופית

 מתפרנס בעיקר מניתוחים ויש לו אינטרס לעזור לך בדרך הניתוחית, הבכיר  האורולוגטבע הדברים הוא ש

 ה"סיכוי" לפגיעה באיכות החיים כתוצאה מניתוח ערמונית גדול ביותר. 

 בנוסף, קיים חשש שאחרי הניתוח תגיע גם לטיפול הורמונלי ולהקרנות.

אתך בדרך הטובה  ויבחרהניתוחית(  כולליציג לך את קשת הטיפולים האפשריים )הבכיר  האונקולוגלעומת זאת סביר ש

, גם ההקרנות נעשו לוואיהתופעות  הורמונליים חדשים ותרופות הממתנות אתבשנים האחרונות נוספו טיפולים  ביותר.

  .היוועץ באונקולוג בכיר בדבר הדרך הטיפולית הנכונה - לכןמדויקות יותר ומסוכנות פחות. 

 

 בתחום האישי

 מחלתך, הקשב לעצותיהם, שתף אותם בתחושותיך, והיה נכון לקבל את עזרתם.דבר עם אנשים על 

 הפעילות הגופנית מחזקת אותך פיזית ונפשית. –כה, צא אל הטבע צא להלי –לחולשה  תיכנעאל 

 .כי בכך אתה משדר לעצמך ולכל העולם אמון בהחלמתך העתידיתהמשך לקיים את תכניותיך 

 הטובה ביותר ותתחזק את קשריך האישיים והמשפחתיים. תתחזק את פיך ואת שיניך בצורה

 האמן בניצחונך.

 

 בהצלחה גלעד

Gikada99@gmail.com  

 המלצות לספריםוקישורים  -ביבליוגרפיה 
 

 :שקראתי ספרים
 איך התגבר על סרטן הערמונית. - מאת איצי באר  -   "בשיטת החתול" 

 על ריפוי עצמי. - סיגל  מאת ברני ס. -  "אהבה רפואה וניסים"

 כל שחשוב לדעת ומוסתר ממך... - מאת גיורא איילנד -  "במזל סרטן הערמונית"

 רוכב האופניים שניצח את הסרטן.  –מאת לאנס ארמסטרונג  -   "בחזרה לחיים"

 בדואר. הספרים אתוקיבלתי  054-5361527"בוקספר" -ספרים בטלפון מ אני הזמנתי

mailto:Gikada99@gmail.com
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 :נוספים קישורים
 איצי באר –  עץ החלטות גרפי למתמודד החדש עם סרטן הערמונית 

tree.org.il/?page_id=27-https://decision  
 

"חיים בריא" בנושא שיקום היכולת המינית לאחר טיפול  10של פרופ' קרסו בערוץ  וכניתתשיחה עם דר' גלוחוב מתוך 

 בסרטן הערמונית:

https://www.youtube.com/watch?v=aaREsriSqnM 
 

 סיכויי הצלחה של ניתוח הערמונית: 17%-ל קישור לתוכנית המקור עם גיורא איילנד ובה התייחסות
https://www.facebook.com/watch/?v=215829536012287 

 

 קישור לכתבה בעמותת "חיים עם סרטן הערמונית" על יעילותו של הטיפול ההורמונלי:

 ( של תאי סרטן הערמונית."Apoptosisיים לגרום מוות מתוכנן )הורמונאליים עשו "טיפולים 
-http://www.lwpc.org.il/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d

-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d

-%d7%9c%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d

a/%d7%9e%d7%95%d7%a 

 אין להעתיק ואין לפרסם את החומר הכתוב או חלקים ממנו.
 

https://decision-tree.org.il/?page_id=27
https://www.youtube.com/watch?v=aaREsriSqnM
https://www.facebook.com/watch/?v=215829536012287
http://www.lwpc.org.il/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%aa/
http://www.lwpc.org.il/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%aa/
http://www.lwpc.org.il/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%aa/
http://www.lwpc.org.il/%d7%98%d7%99%d7%a4%d7%95%d7%9c%d7%99%d7%9d-%d7%94%d7%95%d7%a8%d7%9e%d7%95%d7%a0%d7%90%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%a2%d7%a9%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%92%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%95%d7%aa/

