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 הגדרה

או משקל העובר  20גיל ההריון מעל שבוע  כאשרמוגדר כעובר ללא רוח חיים  (IUFD) ברחם עובר מות
 גרם.  500מעל 

 
 הקדמה
 במהלך מתרחשים המקרים מן כמחציתת. מהלידו 5-6/1000 כ הינה ברחם עובר מות שכיחות

 [1. ]37 שבוע לאחרבמועד,  המקריםמ חמישיתו 28, לאחר שבוע שלישיהטרימסטר ה
 ת. אימהיו מחלות על רקע או שלייתייםם, עובריי לגורמים מתחלקים עובר למות המשוערים הגורמים

הפרעות כרומוזומליות,  7-10% –מכלל מקרי התמותה העוברית נובעים מהפרעות עובריות  25% –כ 
 מומים מבניים. 15%

 היפרדות שליה.  - 10-15%הפרעות בשליה ובחבל הטבור,  25-30%
מכלל מקרי המוות התוך רחמי נובעים ממחלות אמהיות כגון יל"ד, סוכרת ומחלות בלוטת המגן.  10%

[2] 
 הסיבה על להצביע ניתן לאמהמקרים של מות עובר ברחם, למרות ברור נרחב,  20-40% –ב 

 .המשוערת
 מבנית והערכה גנטי ברורת, וחיידקיו ויראליות ותרביות משטחיםת, סרולוגיו בדיקות הכולל נרחב ברור

 והן הזוג לבני המידע העברת מבחינת הן היא בכך החשיבותה. הסיב לאיתור להוביל יםיכול,העובר של
 .הבא בהריון דומה רועיאה של למניע האפשרות מבחינת

 
 על כן, עמדת האיגוד היא:

 
 

 הלידה טרם שלב
 אבחנה

, הזוג בני עם שיחה ינהל רופאי.האחרא הרופא י"ע בסונר עוברי דופק הדגמת העדר י"ע תבוצע האבחנה
 המהלך והמשך הבירור בהשלמת החשיבות, אפשריים גורמים כולל המקרה לגבי הסבר יינתן במסגרתה

 ותמיכה ייעוץ למתן יתרון יש שכןר, עוב שלמות במקרה סוציאלית עובדת ליידע מומלץז. באשפו הצפוי
 .הראשוניב בשל כבר

 



 הערכה
 :מכוונת אנמנזה

 אחרונה תנועות תחושת,עובר לדופק אחרון תיעוד – רחמי התוך המוות עיתוי 

 חום מחלתם, דימו/ציריםן, בט חבלת – גורם 

 הרגלים ,תרופות ,רקע מחלות רפואי קער 

 םאפשריי סיכון גורמי זיהוי נוכחי הריון מהלך 

 התקף לב או שבץ בגיל חוזרות הפלותס, תרומבוזי( יתר לקרישיות מחשיד משפחתי /יפוראישיס ,
 מומים/התפתחותית הפרעה/פיגור/תסמונת שלצעיר, סיפור משפחתי 

 הזוג בני בין משפחה קרבת 

 חוזרות הפלות מיילדותי עבר 

 סיבוכי הריון 

 IUGR 
 

 :מכוונת גופנית בדיקה

 ד"ל ,דופק ,חום חיוניים סמנים 

 הרחם פני על רגישות ,רחמי טונוס רחם 

 צווארית פתיחהם, דימו/מים ירידת נוכחות לדנית בדיקה 
 

 :סונר

 תעוברי ביומטריה -ת המוו עיתוי 

 םעובריי מבניים לשינויים מניםיס 

 שליה מראה 

 שפיר מי כמות 

 הידרופס סימני 
 

 :לידה השראת
 משקלן, ההריו בשבוע כתלותה, ליד להשראת המקובל הפרוטוקול פי על יתבצע הלידה השראת תהליך
 ם.הרח צוואר ותנאי רחמית צלקת נוכחות,העובר

 
 :לידה מהלךבחדר

  (LEVEL A): הבאות הבדיקות את להשלים מומלץ

 מהשליה תרביות 

 לפתולוגיה שליה 

 לנתיחה עובר 

 ההורים הסכמת קבלת ולוודא להמליץ יש 

 מאזור עור לשלוח רצוי, לקריוטיפ שפיר מי דגימת נשלחה ולא במידה לקריוטיפ עוברי עור דגימת 
 את לקבל יש. החדר בטמפרטורת סליין בתמיסת הדגימה את לשמור יש. העובר של העורף

 . הבדיקה לביצוע ההורים הסכמת
  (LEVEL B) : הבאות הבדיקות את להשלים ניתן בנתיחה מעוניינים אינם הזוג ובני במידה

 והערכתה השליה שקילת 

  טבור חבלתאור מבנה 

 טבור חבל / שליה / בעובר חריגים ממצאים לתעד יש 

 העובר שקילת 
 

 לאחרהלידה



 מעקבוטיפול .א

 וכדומה לידני דמםם, סמני אחר לידה לאחר מעקבכמקובל 

 הנקה למניעת תרופות 

 מתן  –הצורך במידתanti D 

 שימוש תוך הקריוטיפ בדיקת את לבצע מקום יש האם יוחלט ובהתאם גנט ייעוץ השלמת 
 לכן קודם ונלקחו במידה/עור/השפיר מי בדגימת

 רבשחרו המלצות .ב
, IUGRמיעוט מי שפיר,  –דה מחשי קליניקה ויש במידה רק לתרומבופיליה מלא בירור - בירור השלמת

 (Level B)וטמים בשליה או סימני היפרדות שליה א
 ההמשך לגבי ויעוץ רועיהא לסכום היולדת זימון

 
 (Level A)יקלינ קוליש פי על המומלצות הבדיקות : מעבדה

  ,תפקודיקרישהספירת דם, כימיה מלאה 

 שתןלכללית 

 סקרנוגדנים+דםלסוג 

 HBA1C 

 KB (Kleihauer-Betke) 

 TORCH 

 סרולוגיה 

 Parvo Virus 

 ל  סרולוגיה- VDRL 

 APLA – ACL, LAC, AB2GP1 

 סקרלטוקסיקולוגיה 
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