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 115מספר  נייר עמדה 

 שימוש במיזופרוסטול בפעולות גינקולוגיות

 13.9.2017אושר במועצת האיגוד  

  

 רקע

כיום במשרד  מהרשוש ,E1פרוסטגלנדין אנלוגית להיא תרופה  מיזופרוסטול )ציטוטק(

." NSAIDsתחת ההוריה העיקרית של "מניעת גירוי הקיבה בעקבות נטילת הבריאות 

מיפפריסטון לאחר מתן  ריקון הרחםל  --בישראל  רשומהגינקולוגית הוריה גםקיימת 

הנתונים לאור   יזומה.מוקדמת הפסקת הריון  כחלק מהפרוטוקול התרופתי של ,(מפיג'ין)

 של מקובל,שימושהנוחות הנמוכה וב עלותהמצטברים ממחקרים קליניים, ובהתחשב ב

 הגינקולוגי. בתחוםלטיפולים נוספים  מיזופרוסטול יש מקום

צוואר הרחם,  תתעלה של וכוללות ריכוך והרחב ,תלויות במינון מיזופרוסטולההשפעות 

בחילות, (. תופעות הלוואי של התרופה כוללות כאבי בטן, 1)התכווצויות של הרחםו

 (. 1הקאות, שלשולים וצמרמורות )

 . (1,2) ורקטאלילשוני, בוקאלי -ניתן לתת מיזופרוסטול באופן פומי, נרתיקי, תת

מתן תרופות אנטי דלקתיות ידועות בין מיזופרוסטול ותרופות אחרות.  אינטראקציות אין 

כוך כאב אינו משפיע על היעילות של המיזופרוסטול י( לשNSAIDsשאינן סטרואידליות )

(3,4.)EBM: I. 

 : (1) הגינקולוגי בתחום במיזופרוסטוללשימוש ,לא רשומות, אך מקובלותהוריות 

 . בהפלה עצמונית טיפול .1

פעולות תוך לפני ביצוע ,למינריהדומה לב,שימוש להרחבת תעלת צוואר הרחם .2

 או היסטרוסקופיה. , החדרת התקן תוך רחמיריקון ניתוחי של הרחםרחמיות כמו 
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 : בהפלה עצמוניתטיפול  .1

מהווה את אחת הסיבות השכיחות ביותר לפניה לרופא הנשים.  בשנים הפלה עצמונית 

מיזופרוסטול הינו ברור כי הטיפול יהאחרונות הצטברו נתונים ממחקרים רבים שמורים בב

 .EBM: I(.5-7בטוח ויעיל במקרים של הפלה נדחית )

מהמקרים את  75%-להצליח בככי השימוש במיזופרוסטול יכול  מחקרים עדכניים מורים

 כושנער יםבמחקר גם (.  נתונים דומים נמצאו7,8הצורך בריקון ניתוחי של הרחם)

מתן המיזופרוסטול לא הביא לריקון מלא של חלל הרחם, גם כאשר (. 10,9בישראל )

לפני ריקון ניתוחי של  יעילהמהווה הכנה בעל תועלת, מאחר והוא הטיפול התרופתי 

 .EBM: I.(11, כתחליף ללמינריה )הרחם

מבחינת סיבוכים ותופעות הלוואי, הרי שטיפול עם מיזופרוסטול קשור יותר בדימום 

 התערבותיהיה צורךבמקרים ובמיעוט של הניתוחית, הלה פעול בהשוואהממושך 

 .  (5-7) ניתוחית

הידבקויות בחלל הרחם צאה עליה בשיעור הנמלא ביחס לבטיחות לטווח רחוק, הרי ש

שאין הפרעה לפריון או להריון לאחר טיפול תרופתי  מצאשנים  6עד  של מעקב. (12)

(13-15.)EBM: I. 

לאחר מתן מפיג'ין  מיזופרוסטול רשום כיום במשרד הבריאות בהוריה של ריקון הרחם 

לריקון הרחם  לשם הפסקת הריון יזומה.  מאחר ויש דמיון רב בפעולה של המיזופרוסטול 

י שמדובר בהוריות גינקולוגיות דומות במקרים של הפלה נדחית או בלתי שלמה, הר

 מאד.  

כי ניתן לראות במתן מורים  ,והניסיון שהצטבר בישראלרבים מהעולם, מחקרים 

 .(16)הפלה עצמוניתאפשרות חליפית מקובלת לריקון ניתוחי במקרים של מיזופרוסטול 

 

 אופן השימוש

 ות התאמה לטיפול:יהור

 ללא עובר בתוכו או עם עובר ללא דופק סאונד -הריון תוך רחמי מודגם באולטרה

 )הפלה נדחית או בלתי שלמה(.

 

 : להפסקת היריון  הוריות נגד לשימוש במיזופרוסטול
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 הפרעת קרישה ידועה או נטילת תרופות נוגדות קרישה 

  לא תר לחץ דם או כפיון מחלת ריאה, לב, ימחלות רקע משמעותיות, כמו

 יםמאוזנ

  רחמי או מולההריון חוץ או נוכחות חשד 

 ( למעט מקרים של אנמיה 9>הפרעת קרישה או אנמיה חמורה ,)גר'/ד"ל המוגלובין

 כרונית כגון תלסמיה

 כל בדיקת מעבדה בעלת רלבנטיות קלינית מחוץ לתחום הנורמה 

 ( נוכחות התקןIUDברחם ) 

  אגניזיהום 

 ןדמם רב או אי יציבות המודינמית המחייבים סיום מידי של ההיריו 

 ןסיום מידי של ההיריו תסמינים או ממצאים המחייבים 

 ריוןצורך בהערכה גנטית של תוצרי ההי 

 התווית נגד לפרוסטגלנדינים. 

 

 אופן הטיפול והמעקב:

  (1) יםמקובלומינונים ישנן מספר צורות נתינה. 

  הטבליות.  חדרתלאחר הבהשגחה  בהשהיהאין צורך 

 .האישה תוזמן לביקורת 

  יוסבר לאישה כי בכל מקרה של דמם רב, כאבים בלתי נסבלים, הרגשה כללית רעה

 חולשה או חום עליה להתייעץ עם הרופא המטפל או לפנות מידית לחדר מיון. 

 רירית הרחם שברחם או  הריון חומר הריוניסאונד עדיין נצפה -אם בבדיקת אולטרא

 מיזופרוסטול. ולתת לחזור ניתן  מעובה באופן שמחשיד למציאות שארית ברחם,

 .דמם לדני חריג או סימנים לזיהום מחייבים לשקול ביצוע ריקון כירורגי של הרחם 

 או ברחם שק הריון עדיין במידה ובמעקב נצפה  של הרחם ריקון כירורגישקול יש ל

מחשיד למציאות ה באופןבאישה הסובלת מתסמינים,  שרירית הרחם מאד מעובה

 . שארית ברחם

 

הבכאבי בטן קשורמיזופרוסטול טיפול עם ההפלה שמלווה : ים ותופעות לוואיסיבוכ

ך נדיר שמקרים אלה יחייבו התערבות.  בשימוש דרך הנרתיק יחסית, א בדימום ממושךו

מתן פרוסטגלנדינים  . יחסית או שלשולים, נדירות , הקאותתופעות לוואי כמו בחילות

 עלול להוביל לעליה קלה וחולפת בחום הגוף, לצמרמורות, חולשה וכאבי ראש.
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הפרעה או ל הידבקויות בחלל הרחם: אין עדויות לסיכון מוגבר לבטיחות לטווח רחוק

 .(12-15) מיזופרוסטוללאחר טיפול עם עתידי,  לפריון והריון

 

 :של הרחם יל מול ריקון ניתוחטיפול עם מיזופרוסטוב דגשים להסכמה מדעת

 ממושך יותר.ומעקב תכוף יתכן ויידרש  .1

 (.NSAIDsעם להמליץ על אנלגטיקה ניתן)ודימום לדני יותר כאב צפוי במהלך הטיפול  .2

שלונות מתחלקים בין כשלון מוחלט וצורך בגרידה יהכ,כש75% -סיכויי הצלחה של כ .3

 .שמחייבת התערבותחומר הריוני לבין שארית 

 

 להרחבת תעלת צוואר הרחםבמיזופרוסטול שימוש  .2

 

הכנה של צוואר הרחם על מנת שיהיה רך ופתוח יותר לפני ביצוע פעולה תוך רחמית 

 יכול לשמששימוש במיזופרוסטול (.  17עשויה להקל על הפעולה ולשפר את בטיחותה )

לשימוש בלמינריה להרחבת תעלת צוואר הרחםלפני ביצוע ריקון ניתוחי של  חלופה

 .EBM: I(.19או היסטרוסקופיה)( 18), דגימת רירית הרחם, הכנסת התקן(17, 5) הרחם

 אופן השימוש

 הוריות התאמה לטיפול:

 .אין רגישות ידועה לפרוסטגלנדינים 

 

 : רחמיתפני פעולה תוך וריות נגד לשימוש במיזופרוסטול לה

  בסעיף הקודםראה. 

 

 אופן הטיפול והמעקב:

 (1) ישנן מספר צורות נתינה ומינונים מקובלים. 

  הטבליות. חדרת הלאחר בהשגחה אין צורך 

  אצל אישה( בחדילת אורחpostmenopausalניתן )  לשקול מתן אסטרדיול נרתיקי במשך

 (.20יום לפני מתן מיזופרוסטול ) 14
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 : 2012הועדה המכינה 

 ,סקינאמנון בז'ז'י, יעקב בורנשטיין, אמודאיאידה , מוס בר , ע"ר(דניאל זיידמן )יו

 מוטי חלק, משה זלוצובר יגאל וולמן, מוטי גולדנברג, אדם גבע, בכררחל 

 ירון צלאל, יצחק פיינשטיין, נגה פורת, איל סיוון, אריה ישעיה

 .חברי וועד החברה הישראלית לאמצעי מניעה ובריאות הרבייהו

  :2017צוות עדכון 

 דניאל זיידמן )יו"ר(פרופ' 

 ראול אורבייטופרופ' 

 אידה אמודאיד"ר 

 עמוס בר ד"ר 

 מוטי גולדנברגפרופ' 

 יגאל וולמןפרופ' 

 מוטי חלקפרופ' 

 אריה ישעיה ד"ר 

 אביטל-דגנית סמואלד"ר 

 נגה פורתד"ר 

 יצחק פיינשטייןד"ר 

 אשר שושןפרופ' 

 

 

 


