
                                          

                                                      

 14נייר עמדה                                                   

 הטיפול בלידה מוקדמת

 2007ינואר 

 2.10.13אושר עדכון   

 הקדמה .א

להריון ומהווה את הסיבה  37שבוע  לפנילידה מוקדמת מוגדרת כלידה שמתרחשת 

-לאשפוזים טרום ביותר שכיחהההמובילה לתמותה ותחלואה של ילודים, והסיבה  

 לידתיים.

 האבחנה של לידה מוקדמת מבוססת על:

 37גיל הריון לפני שבוע  .1

 -התכווצויות רחמיות סדירות מלוות ב .2

 דינמיקה צווארית .א

 ס"מ או יותר   2פתיחה צווארית של מחיקה ו .ב

 ב. ניבוי לידה מוקדמת  

מהנשים עם אבחנה קלינית של לידה מוקדמת יילדו בתוך שבוע מרגע  10%-פחות מ       

רונקטין עוברי ואורך צוואר הרחם באולטראסאונד ככלים לניבוי לידה בהאבחנה. השימוש בפי

ך מוקדמת בנשים עם צירים מוקדמים נבדק ונמצא כבעל ערך מנבא חיובי נמוך אך בעל ער

מנבא שלילי גבוה. לכן, באישה עם צירים מוקדמים בנוכחות פיברונקטין שלילי ו/או צואר 

 רחם ארוך הסיכון ללידה מוקדמת בתוך שבוע ימים הינו נמוך. 

 ג. ניהול לידה מוקדמת 

רחמי, הערכה -כלול נטילת סימנים חיוניים, ניטור עובריתההערכה של אישה בלידה מוקדמת 

ישנו חשד  אם. GBS-לכולל תרבית שתן ותרבית  ת מעבדה  ותרביות סונוגרפית, בדיקו

 קליני לזיהום תוך רחמי ניתן לשקול ביצוע דיקור מי שפיר לשלילת זיהום.

אמצעים לא תרופתיים לטיפול בלידה מוקדמת כוללים מנוחה, הידרציה והימנעות מיחסי מין. 

 (. Level IIיעילות אמצעים אלו לא הוכחה ) 



 טוקוליטי:טיפול  .1

יש לשקול טיפול טוקוליטי כאשר דחיית מועד הלידה תשפר את התוצאות 

שעות בלבד  48-נטליות. הטיפול הטוקליטי הוכח כיעיל בהארכת משך ההריון בוהניא

( אך לא הוכח כמשפר שיפור התוצאות הניאונטליות)ובכך לאפשר מתן סטרואידים  ל

 34-ל 24יפול הטוקוליטי ניתן בין שבוע ככלל, הט. . Level I)תוצאות ניאונטליות )

במקרים  34או אחרי שבוע  24ניתן לשקול טיפול טוקוליטי לפני שבוע  להריון.

   .מיוחדים

ירידת מים  וכאשר אין עדות לזיהום תוך רחמי ניתן לשקול טיפול טוקוליטי על בעת   

 מנת לאפשר מתן סטרואידים. 

 להלן התכשירים הטוקוליטים  הקיימים:

קבוצה זו נמצאת בשימוש נרחב לעצירת  -תרופות חוסמות תעלות סידן .א

לידה מוקדמת עקב יעילותה היחסית ובטיחותה. תופעות לואי אימהיות 

כוללות ירידה בלחץ דם, סחרחורות , כאבי ראש ועליה בתפקודי כבד. 

 לא ידועות תופעות לואי עובריות. 

תרופה זו  -(Indomethacinתרופות מעכבות ייצור פרוסטגלנדינים )  .ב

נחשבת יעילה יחסית אך בעלת תופעות לוואי עובריות כאשר נמצאת 

להריון כולל היצרות  32שעות ואחרי שבוע  48בשימוש ממושך של מעל 

 או סגירה תוך רחמית של הדוקטוס ארטריוזוס ומיעוט מי שפיר. 

ינה תרופה זו ה -(Atosibanתרופות חוסמות קולטנים לאוקסיטוצין ) .ג

בעלת יעילות יחסית דומה לתכשירים האחרים ופרופיל בטיחותי אימהי 

 גבוה.

החיסרון הגדול של קבוצה זו הינו תופעות הלואי  -מימטיות-תרופות בטא .ד

פולמונריות כולל טכיקרדיה, קוצר נשימה ובצקת -האימהיות הקרדיו

ריאות. התוויות נגד לשימוש בתרופה זו כוללות מחלות לב אימהיות 

כרת לא מאוזנת. השימוש בתכשירים אלו צריך להיות מוגבל לטווח וס

 קצר ורק  בנשים מאושפזות או לטיפול במצבים של טכיסיסטולה רחמית. 

יעילותה של תרופה זו בהארכת משך ההריון לא הוכחה  -מגנזיום סולפט .ה

מגנזיום ניתן בהתוויה של  אם וכרוכה בתופעות לוואי אימהיות.  

neuroprotection   ראה בהמשך( ועדיין יש צירים, יש לשקול שימוש(

 בתכשיר טוקוליטי אחר.     

ההחלטה  באיזה תכשיר טוקוליטי להשתמש תלויה  -בחירת תכשיר טוקוליטי .2

 ובתופעות הלוואי של התכשיר. בגיל ההריון ובמחלות הרקע האימהיות



ת עבודו -( לאחר עצירת לידהmaintenanceטיפול טוקוליטי אחזקתי ) .3

מבוקרות מצביעות על כך שטיפול אחזקתי טוקוליטי מתמשך לאחר עצירת לידה 

איננו יעיל במניעת לידה מוקדמת ובשיפור התוצאות הניאונטליות ולכן איננו 

 (.Level Iמומלץ ) 

 

 

 ד. סטרואידים

 24מ"ג בהפרש של  12זריקות של בטאמטזון  2. יש לתת קורס אחד של סטרואידים ) 1

להריון  34-ל 24( בין שבוע שעות 12מ"ג בהפרש של  6זריקות של דקסאמטזון  4או  שעות

(. מתן סטרואידים לנשים בסיכון Level I)  כון ללידה מוקדמת בתוך שבוע ימיםבנשים שבסי

 ללידה מוקדמת הוכח כמקטין תמותה ותחלואה ניאונטלית. 

 24או לפני שבוע  34שבוע  מתן סטרואידים אחריקיימת מחלוקת לגבי היעילות של . 2

 להריון. 

עם זאת, אין מקום להקטנת מרווחי הזמן בין יחד  טיפול חלקי בסטרואידים נמצא יעיל..  3

 שעות.  24מנות הסטרואידים גם כאשר הצפי ללידה מוקדמת הינו תוך 

בנשים שקיבלו את הקורס  rescue dose). יש לשקול מתן קורס נוסף של סטרואידים ) 4

  (.Level II)  34יום ושעדיין בסיכון ללידה מוקדמת לפני שבוע  14-יותר מ  ם לפניהקוד

 neuroprotection -מגנזיום לה. 

לצורך  31-32לפני שבוע  מאיימת אישה  בלידה מוקדמתלמגנזיום סולפט   לשקול מתןיש 

neuroprotection  ד ) היות והוכח כי מקטין את החומרה והסיכון לשיתוק מוחין בילוLevel 

I .) 

 12-24אם לא התרחשה לידה לאחר  יקבע על פי פרוטוקול מחלקתי. אופן מתן מגנזיום

שעות ונראה כי הלידה איננה קרובה, ניתן להפסיק את מתן המגנזיום עם אפשרות לחדש 

שעות מאז שהופסק המגנזיום ויש  6-אותו כאשר האישה נכנסת ללידה. אם חלפו יותר מ

   לחדש מתן מגנזיום כולל מנת העמסה.צורך במתן חוזר של מגנזיום, יש 



     ו.מניעת לידה מוקדמת

בנשים עם סיפור עבר של לידה מוקדמת לפני  -. נשים עם היסטוריה של לידה מוקדמת1

ל ופיטלתת שהתפתחה באופן ספונטני או בעקבות ירידת מים מוקדמת יש  37שבוע 

-אלפא 17של   IMזריקות נרתיקי )אנדומטרין אוטרוגסטן או קרינון( או. ב    פרוגסטטיבי

)  36להריון ועד שבוע  16מ"ג החל משבוע  250נון של הידרוקסיפרוגסטרון אחת לשבוע במי

Level I.)  טיפול זה כרוך בעליה בשכיחות  של סוכרת הריונית ולכן מומלץ בנשים שמקבלות

 .OGTTטיפול זה לבצע 

מ"מ או פחות יש לטפל בתכשיר פרוגסטטיבי  20-. בנשים עם קיצור של צוואר הרחם ל2

להריון אך גם אם  24לי יש להתחיל את הטיפול לפני שבוע (. באופן אופטימLevel I)  וגינלי

יש לשקול התחלת טיפול בתכשיר  24מתגלה קיצור של צוואר הרחם לאחר שבוע 

 להריון.  37פרוגסטטיבי. את הטיפול יש להמשיך עד שבוע 

בנשים עם היסטוריה של   -. נשים עם היסטוריה של לידה מוקדמת וקיצור של צוואר הרחם3

סיכון של ישנו להריון  24מ"מ לפני שבוע  25-לידה מוקדמת וקיצור צואר הרחם למתחת ל

 להריון. בנשים אלו,  32ללידה לפני שבוע  25-30%וסיכון של  28ללידה לפני שבוע  15-20%

טיפול ה החליף את ,  יש מקום ל16ידרוקסיפרוגסטרון החל משבוע טיפול בה אם קיבלו

בשילוב עם טיפול  תכשיר פרוגסטטיבי וגינלי או לחילופין לבצע תפירה של צוואר הרחםל

. בנשים עם היסטוריה של לידה מוקדמת וקיצור בהידרוקסיפרוגסטרון או פרוגסטרון וגינלי

צא שטיפול בפרוגסטרון וגינלי ותפירת נמ 24מ"מ לפני שבוע  25-ל תצוואר הרחם מתח

צוואר הרחם הינם בעלי יעילות דומה. שניהם נמצאו כבעלי יכולת להקטין משמעותית את 

 ואת התמותה והתחלואה הפרינטלית בנשים אלו. 32הסיכון ללידה מוקדמת לפני שבוע 

עשה על הבחירה בין טיפול בתכשיר פרוגסטטיבי לבין תפירת צוואר הרחם במצבים אלו תי

פי שיקול הדעת של הצוות הרפואי המטפל תוך התחשבות בעבר המיילדותי של האישה, 

 נתוני צוואר הרחם וסיבוכים אפשריים של הטיפול. 

 ז. הריונות מרובי עוברים 

השימוש בטוקוליטיקה בהריון מרובה עוברים עלולה להיות כרוכה ביותר תופעות לואי 

מימטיות. השימוש בסטרואידים להבשלת -פות בטאאימהיות ובעיקר כאשר מדובר בתרו

כן, גם בהריונות  מרובי -ריאות בהריונות מרובי עוברים זהה לשימוש בהריונות יחיד. כמו

כאשר יש צפי ללידה מוקדמת לפני   neuroprotection-עוברים יש מקום לטיפול במגנזיום כ

הוכח כיעיל במניעת לידה  .הטיפול בפרוגסטרון בהריונות מרובי עבורים לא31-32שבוע 

מוקדמת ולכן בהריונות מרובי עוברים אין מקום לטיפול בפרוגסטרון למניעת לידה מוקדמת . 

 .הנושא של טיפול בפרוגסטרון בהריונות מרובי עוברים עם קיצור של צוואר הרחם טרם נבדק



יתכן  תפירת צואר הרחם בהריונות תאומים לא נמצאה יעילה במניעת לידה מוקדמת ואף

 ומעלה את הסיכון ללידה מוקדמת.

 

 ח. אנטיביוטיקה

טיפול אנטיביוטי לא נמצא יעיל בהארכת משך ההריון, מניעת לידה מוקדמת או שיפור 

התוצאות הניאונטליות בנשים בלידה מוקדמת. לכן, אין מקום לטיפול אנטיביוטי להארכת 

. כן מומלץ טיפול אנטיביוטי Level I)משך ההריון בנשים בלידה מוקדמת ללא ירידת מים )

 בנשים בלידה מוקדמת פעילה.  GBS-למניעת זיהום ב

 

 ט. דרך היילוד בלידה מוקדמת

ה אינה מפי קריטריונים מילדותיים מקובלים. לידה מוקדמת כשלעצ-יש לנהל את הלידה על

 .Level I)מהווה הורייה לניתוח קיסרי )
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