
 

 

 

 

     

  13נייר עמדה                                            

 (P-PROM) המועד לפני מוקדמת קרומים פקיעת עם הריונות ניהול        
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 2011 -מחליף את נייר העמדה מ                                               

 

 רקע

 מכלל לכשליש הסיבה והיא מכלל ההריונות 3% -כ היא המועד לפני קרומים פקיעת של השכיחות

 .המוקדמות הלידות

 .הפקיעה ממועד שבוע תוךב הלידה תתרחש (75%) המקרים ברוב

אלא אם ירידת המים קרתה על רקע של דיקור  של ירידת המים נמוך ביותר הסיכוי להפסקה ספונטאנית

 מי שפיר.

 .לעובר ולילוד מוגברת ותמותה לתחלואה קשורה מוקדמת קרומים פקיעת

טבור חבל תאונת ,רחמי תוך זיהום,וסיבוכיה פגות הינם המועד לפני קרומים לפקיעת הקשורים הסיבוכים

 ם.פתולוגיי ומצגים ריאתית, דפורמציות אורטופדיות היפופלזיה, שלייה הפרדות,שלו שמטכולל 

התפתחותיות ולשיתוק -זיהום תוך רחמי במקרים של ירידת מים קשור בעליה בסיכון להפרעות נוירו

 .[LOE II]21,מוחין

 

 הגדרה

 .37ע שבו ולפני הלידה תחילת לפני השפיר קרומי פקיעת

 

 מוקדמת קרומים פקיעת ה שלבחנא

 תואמת דליפה של נוזל נרתיקי, בדיקת ספקולום לאישור האבחנה.אנמנזה 

הנרתיקי מחומצי לבסיסי במקרים של  pH-ניתן להיעזר בתבחין ניטרזין המסתמך על שינוי רמת ה

תמונה הניתן להסתכל בעזרת מיקרוסקופ על משטח של דגימת נוזל ולראות את פקיעת קרומים. 



קיימות גם בדיקות מסחריות של הנוזל הנרתיקי, (. Ferning testהאופיינית במראה דמוי שרך )

המסתמכות על הפרשה של חלבונים ייחודיים למי השפיר ומאפשרות מתן תשובה שיכולה לעזור בביסוס 

 האבחנה בתוך מספר דקות.

ניתן גם לבצע דיקור, להזריק אל מי השפיר צבע )אינדיגו קרמין( ועל ידי שימוש בטמפון נרתיקי, לראות 

עבור מספר שעות, האם יש דלף של מי שפיר. מדובר בבדיקה פולשנית ועל כן השימוש בה נשמר כ

 למצבים בהם לא ניתן להגיע לאבחנה בדרכים שאינן פולשניות.

 יודגם מיעוט מי שפיר. אם בדיקת אולטרה סאונד תעזור באבחנה, 

 

 מוקדמת קרומים פקיעת ניהול

 סימנישל  נוכחותמ, ההריון מגיל תושפע,שמרני ניהול או יילוד,ההריון המשך ניהול אופן על ההחלטה

 .העובר צבמומ זיהום

 מהווים התוויה ליילוד.ניטור עוברי חשוד או כוריואמניוניטיס קליני 

שבוע בדימום נרתיקי מעלה חשד להיפרדות שליה ועלול להוות התוויה ליילוד כתלות בכמות הדימום, 

 ניטור העוברי.בההריון ו

 

 3)ראה נספח( (Triple I)כוריואמניוניטיס /  כוריואמניוניטיסלחשד 

יש לסיים את ההריון, לקחת  –כוריואמניוניטיסשל  אבחנהחשד לכוריואמניוניטיס או בכל מצב בו יש 

 תרביות דם, נרתיק, שליה ולתת טיפול אנטיביוטי רחב טווח.

 

 בירידת מים מוקדמת  ראשונית הערכה

 בהתאם לשבוע ההריון עוברי ניטור. א

 דם ספירת.ב

 . אולטרה סאונד לכמות מים ומצגג

נוזל מוגלתי , רגישות רחמית, מהית ועובריתיא מהי, טכיקרדיהיחום א –לאמניוניטיס הסבירות הערכת.ד

 .3לויקוציטוזיסמהצואר, 

 

 23שבוע  לפני

 סיכויי לאורר(, שפי מי דיקור אחרי מוקדמת פקיעה של מקרים למעט) הריון הפסקת לשקול מומלץ

 . טווח ארוכת לנכות הגבוהים והסיכונים הנמוכים ההישרדות

 הריון ניהול של מקובלת בפרקטיקה ומדובר מאחר(, שבועות 23 -מ צעיר הריון) חיות בר שאינו בעובר

 .הריון להפסקת בוועדה צורך שאין הרי, תקין בלתי



 בגישה מדובר כי האישה את ליידע לדאוג יש ההריון לסיום לגרום שלא החלטה קיימת זאת ובכל במידה

 .זאת ולתעד המקובלת הפרקטיקה שאינה

 .הריון להפסקת וועדהדרש אישור  ,ההריון סיום לפני העובר המתת בביצוע צורך או כוונה שיש במידה

 ניתן להציע טיפול ,המשך ניהול שמרני ללמרות מיעוט מידע בספרות, במידה ומתקבלת החלטה ע

 בניסיון להאריך את משך הזמן בין ירידת המים ללידה.אנטיביוטי 

 

 23+6עד  23שבוע 

 ההריון ניהול את פרטני באופן לשקול ובהתאם ולילוד לעובר ,לאם הסיכונים על היולדת עם לדון מומלץ

 .הריון להפסקת עדהולו לפנות האפשרות לגבי האישה את לידע ישה.והליד

 פחות של מוגבל שרידות שיעור על מצביעים והעולם מהארץ : הנתוניםהעגומהיש לידע על הפרוגנוזה 

 .4מהילודים מעשירית

 במידה ונבחר בניהול שמרני ניתן לשקול צלסטון ואנטיביוטיקה.

 

 33+6עד  24שבוע 

 .מהיות או עובריות( יש להמליץ על ניהול שמרני ולהמתיןיבהיעדר סימני זיהום )והוראות נגד א .א

 לידה להתפתחות המוקדמת הקרומים פקיעת שבין הזמן את מאריך האנטיביוטי הטיפול .ב

(latencyperiodמפחית תחלואה עוברית ואמניוניטיס קלינית ,). [LOE I] 

. בספרות מתוארים מספר פרוטוקולים ימים 10-למשך שבוע מומלץ לתת טיפול אנטיביוטי

 .9-5אפשריים

 .Necrotising enterocolitis -בשל דיווחים על עליה בסיכון ל מומלץ להימנע מאוגמנטין

 הצעות אפשריות לטיפול:  

שעות ואז מתן  48שעות למשך  6מ"ג כל  250גרם ואריטרומיצין  2מתן תוך ורידי של אמפיצילין  .1

מ"ג שלוש פעמים ביום למשך  333 מ"ג ואריטרומיצין 250 )מוקסיפן( אמוקסיציליןפומי של 

 חמישה ימים נוספים.

שעות ואז המשך אמוקסיצילין )מוקסיפן(   48 -גרם חד פעמי תוך ורידי ל 1גרם ואזניל  2פניברין  .2

 .מ"ג שלוש פעמים ביום לחמישה ימים נוספים 500פומי 

 ימים. 10 -פעמים ביום ל 4מ"ג  250פומי  אריטרומיצין .3

 גרם תוך ורידי. 1:מנה חד פעמית של אריטרומיצין לפניצילין ניתן לתתנשים עם רגישות כל הל

שעות ולהמשיך  48 -שעות ל 8גרם תוך ורידי כל  1צפזולין לנשים עם רגישות קלה לתת בנוסף גם 

 .לחמישה ימים נוספים פעמים ביום 4מ"ג פומי  500קסין ועם צפ



 900: קלינדמיצין , מומלץ לתת בנוסף לאריטרומיצין, גםלנשים עם רגישות משמעותית יותר לפניצילין

שעות  24, שתי מנות בהפרש של מ"ג לק"ג 7שעות וגנטמיצין  48 -שעות ל 8מ"ג תוך ורידי כל 

 שעות למשך חמישה ימים נוספים.  8מ"ג כל  300ביניהן ואז המשך קלינדמיצין פומי 

 .הלידה במהלך GBS -ב תחלואה למניעת ןנתישי לטיפול תחליף מהווה אינו האנטיביוטי הטיפול

. 3410עד שבוע לפחות פגות ומומלץ מגיל החיות ו לסיבוכי הסיכון את מקטין סטרואידים קורס מתן .ג

[LOE I]  ו עם ירידת מים מוקדמת, הראתה במהמשתתפות בה התייצ 20%עבודה עדכנית אשר

ולכן יש לשקול מתן סטרואידים [LOE I]36+5 יתרון למתן סטרואידים לבשלות ריאתית עד שבוע 

 . 11גם לנשים עם ירידת מים מוקדמת 36+5לבשלות ריאתית עד שבוע 

 (Rescue dose) הצלה קורסלא מקובל לתת מינונים חוזרים של סטרואידים לבשלות ריאתית. מתן 

 .בירידת מים מוקדמת שנוי במחלוקת ואין מספיק מידע כדי לתת המלצה חד משמעית בסוגיה זו

 .שגרתי באופן שפיר מי לדיקור המלצה אין לאמניוניטיס חשד בהיעדרד. 

 תוצאות את משפר במקרים של ירידת מים מוקדמת טוקוליטיקה מתןאין מחקרים המראים שה. 

  12I]II[LOEההריון

 רנדומליות מבוקרות הראו כי מתן מגנזיום לנשים המצויות בסכנה ללידה מוקדמת מיידית לפני ו. עבודות 

 שבועות, מפחית את הסיכון לשיתוק מוחין של היילודים. היתרון הוכח גם במקרים של ירידת  31-32

 .[LOE I]13מוקדמת מים

 

 שמרני בניהול מעקב

 אמניוניטיס של סימנים וזיהוי העובר מצב להערכת נועד באשפוז המעקב

 :המומלץ המעקב

 דם ולחץ דופקם,חו חיוניים סימנים בדיקת. א

 . ניטור עוברי ב

 ספירת דם . ג

 . פרופיל ביופיסיד

ניתן לבצע בדיקה לבשלות ריאתית על פי שיקול דעת הצוות המטפל כנתון נוסף במערך  32ה. משבוע 

 השיקולים על תזמון היילוד.

 

 

 

 

 



 ומעלה 34 שבוע

 בסיכונים וההפחתה ,אחד מצדודימום  , תאונת חבל טבורלכוריואמניוניטיס בסיכון היהעלי לאור

. לאחרונה יש 34ע לשבו מעבר שמרני בניהול להמשיך לאש מקובל,שני מצד מפגות כתוצאה העובריים

ללא עליה בשיעורי נשימתיים )הפחתה בסיבוכים  37ל יתרון בניהול שמרני עד שבוע מידע המצביע ע

 ניתן לשקוללפיכך, .[LOE I]14(בילודים, אולם עם עליה בשיעורי חום בלידה ודימום מיילדותי הזיהומים

 .37את האפשרות לניהול שמרני עד שבוע 

 , ניתן לשקול צלסטון ואנטיביוטיקה.34במקרים בהם ההריון נמשך מעבר לשבוע 

 

 פרטני דיון הדורשים מיוחדים מצבים

 חד אינן ברובן, התפר הוצאת לגבי בספרות העדויות- אריוצו תפר בנוכחות מוקדמת קרומים פקיעת .א

חלק מהעבודות מצביעות על הארכה של משך ההריון במקרים בהם התפר הושאר ליותר . משמעיות

וחלק מהעבודות מצאו עליה בזיהומים ובתחלואה של היילודים  ,שעות לאחר ירידת המים 24 -מ

מתן  תמאפשר הוהאימהות כאשר התפר הצווארי הושאר לאחר ירידת מים. שונות בין העבודות אינ

 III]-[LOE II. 71-15גיה זוהמלצה חד משמעית בסו

 .פרטני באופן להתייחס יש שפיר מי דיקור לאחר קרומים פקיעתל .ב

לנשים עם טיפול מונע ורמת וירוסים נמוכה, ירידת מים, גם אם ממושכת,  –HIVירידת מים בנוכחות  .ג

 אינה מעלה את הסיכון להעברת הוירוס לעובר ולכן אין מניעה לניהול שמרני.

טיפול באציקלוביר ויילוד בניתוח קיסרי מונעים  –עם נגעים פעילים  HSVירידת מים בנוכחות  .ד

הדבקה של העובר. שיקולי פגות משפיעים על תזמון הלידה. במקרים של זיהום הרפטי וירידת מים 

מוקדמת, מומלץ לתת אציקלוביר ולהמשיך ניהול שמרני. אם בעת ההחלטה על לידהעדיין יש נגעים 

 ילים, מומלץ לבצע ניתוח קיסרי.פע

 בהעדר סימנים לזיהום לא ישנו את הניהול. מים מקוניאליים .ה

שבועות מעלה את הסיכון להיפופלזיה ריאתית אבל לא  26מיעוט מי שפיר במעקב, אם הופיע לפני  .ו

 ישנה את הניהול.

 ירידת מים בהריונות תאומים תנוהל באופן זהה להריון עם עובר יחיד. .ז

 

 ידהאופן הל

 ניתוח קיסרי יבוצע בהתוויות המיילדותיות הרגילות, ללא קשר לירידת המים. .א

 השראת לידה תבוצע על ידי פיטוצין. .ב

 .בירידת מים בעזרת פרוסטגלנדיניםהבשלה של צוואר הרחם ניתן לבצע  .ג

 



 המלצות להריון הבא

נכללו בעבודות שהראו יתרון  ועד למועד. נשים עם ירידת מים מוקדמת 16-20החל משבועות  פרוגסטרון

 .לפרוגסטרון מניעתי



 נספח

Chorioamnionitis or Intrauterine Inflammation, Infection, or both (Triple I) 
 

 
  



 (2011צוות הכנה )

 גריסרו ד"ר ורד אייזנברג, ד"ר מיכל שמחן, ד"ר סורינה פרופ' יוסי עזרא,

 (2017צוות עדכון )

שנטל, פרופ' יואב יינון, פרופ' משנה קליני זהר נחום, ד"ר חן סלע, -טל בירון פרופ'פרופ' אריאל מני, 
 פרופ' משנה קליני עדו שולט, פרופ' אייל שיינר.
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