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 מבוא

 במשקלי ועליה מחד אימהית השמנה בשכיחות עליה עקב המקרוזומים היילודים בשכיחות עליה חלה אחרוניםבעשורים ה

 ביולדת בטיפול האחרונות בשנים שחלו השיפורים למרות(. 1,2) החיים באורחות משיפור כתוצאה מאידך הממוצעים הלידה

 מניעת של הבעייתיות קיימת עדיין, והאימהית העוברית והתמותה התחלואה להקטנת שהביאו, קולי-העל האבחון ובאמצעי

 ביותר המאיים  הסיבוך הם, מוגברת ואימהית עוברית תחלואה ובעקבותיה, כתפייםה כליאת. הגדול ליילוד" טראומתית לידה"

 המתאם רות. לממוחלט באופןה ולמניע לחיזוי ניתן שאינו טראומתי אירוע היא הכתפיים כליאת. המקרוזומי והעובר האם על

 שמשקלם ביילודים מתרחשים הכתפיים כליאת של המקרים רוב כי לזכור יש, העובר ומשקל כתפיים כליאת היארעות בין

( 95%) המקרים שברוב למרות, כתפיים כליאת בעקבות הנפוץ הוא הברכיאלית צביתהע למקלעת נזק. רםג 4,000 -מ פחות

ולכליאת  למקרוזומיה עדות אין הברכיאלית העצבית למקלעת נזק של המקרים ממחצית בלמעלה, כן כמו. חולף זה נזק

 כתפיים. 

 

 הגדרה

 . ההריון לגיל קשר ללא ומעלה גרם 4,000 של לידה כמשקל מוגדרת -מקרוזומיה

LGA – large for gestational age - בהתייחסות לגיל ההריון על סמך  90 לאחוזון מעל ומשקלו הנולד כיילוד מוגדר(

 [II-3]( 3עקומת גדילה המבוססת על אוכלוסייה ישראלית( )

 

 : היא האיגוד עמדת כן על אשר

 

 אבחון

 לידה לפני המתקבלת ביולדת ,אימהית יתר בהשמנת כמו הדיוק על המקשות מגבלות יש העובר משקל של קלינית להערכה

 [II-3]( 4ובהריונות מרובי עוברים. מידת הדיוק קטנה אף יותר, בעוברים גדולים. )

גבוהה מ  ית של גודל העוברכאשר ההערכה הקלינה יש לבצע הערכה קלינית של משקל העובר. דביולדת המתקבלת לפני לי

 חשיבות העובר משקל להערכתם. מאפשרי והתנאים במידה סוניתה אולטר הערכה הוספת לשקול ישגרם,  4,000 –



 הערכת בין בולט הבדל ויש במידה. הנוכחית טרם ימים 10 –מ  יותר בוצעה האחרונה הסונוגרפית ההערכה כאשר יתר

 בגיליון המשקל הערכת תיעוד להקפידעל יש. הלידה בחדר הרופא של ניסיונו יקבעת, סוניה אולטרהו הקלינית המשקל

 .ההרה

 

 ניהול הלידה של עובר החשוד כמקרוזומי

להמליץ על ניתוח קיסרי בשל  גרם ביולדת סוכרתית, יש 4250או  גרם, 4500א. כאשר המשקל המוערך של העובר עולה על 

 [II-1]ולילוד. סיכונים מוגברים לאם

ב. הספרות הרפואית אינה חד משמעית בהשראת לידה בחשד למקרוזומיה לצורך הפחתת שעור הניתוחים הקיסריים או 

 (.13-11להריון ) 39פרע הכתפיים עדיין ניתן לשקול השראת לידה לאחר שבוע 

 אין מניעה מוחלטת מלידה נרתיקית של עובר החשוד כמקרוזומי בנשים לאחר ניתוח קיסרי יחיד. ג.

 

 הגדרה ותיעוד –כליאת כתפיים 

, בנוסף למשיכה מבוקרת כלפי הכתפיים ליילוד מיוחדות בפעולות לנקוטכליאת כתפיים מוגדרת כלידה אשר בה יש צורך 

שניות או יותר מעת לידת הראש ללידה של שאר גוף היילוד. יש לתעד את הפעולות שנעשו לחילוץ  60מטה או שחלפו 

 דת הקושי ואת משך זמן החילוץ. התינוק וכן להעריך את מי

לנשים עם פרע כתפיים בלידתן הקודמת, יש להעריך את אירועי הלידה הקודמת, לשאול לגבי נזק קבוע ליילוד הקודם, 

לכליאת כתפיים  10%להעריך את המשקל הנוכחי לעומת הקודם. יש לדון עם היולדת על דרך היילוד, לידעה שקיים סיכון של 

 ה בהחלטה על אופן הלידה. חוזרת ולשתף אות
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