
 

 17נייר עמדה מספר 

 נייר עמדה -סכרת טרום הריונית

  10/5/17אושר ע"י המועצה ב עדכון 

מכלל  1-3%-. שכיחות המחלה כהיריוןשאובחנה טרם ה סוכרתמוגדרת כ סוכרת טרום הריונית

ההריונות. בהיריון עם סוכרת טרום הריונית קיימת שכיחות גבוהה יותר של סיבוכים אימהיים 

ה באברי מטרה ובטיפול במהלך ההיריון. בין ועובריים התלויה בחומרת המחלה, בנוכחות בפגיע

 רטינופטיה(, Nephropatia) נפרופתיההסיבוכים האופייניים מומים מולדים, מות עובר, 

(Retinopatiaו )קטואצידוזיס (Ketoacidosis .) 

 ייעוץ טרום הריוני

להתמקד באיזון קפדני של הסוכרת לפני הכניסה להיריון על מנת להפחית את שיעור הסיבוכים  יש

 עד להשגת איזון טוב.  אמצעי מניעההעובריים והאימהיים. מומלץ לתכנן את ההיריון ולהשתמש ב

 לקראת ההיריון רצוי להתייחס לנקודות הבאות: 

  הפסקת הטיפול הפומי ומעבר פעילות גופניתנכונה,  דיאטהלאזן את הסוכרת היטב על ידי ,
 HbA1cעצמיות ובדיקות של  גלוקוזבמידת הצורך. בנוסף, לבצע בדיקות  אינסוליןלטיפול ב

(Hemoglobin - A1Cבמטרה להגיע לערכים של פחות מ ,)-או קרוב ככל האפשר 6.0% ,

 לערך זה 

  מיליגרם )מ"ג( ליום במטרה להפחית  4-5במינון של  חומצה פוליתתוספת של להמליץ על
 שיעור שכיחות מומים עובריים 

  קרקעיות עיניים וטיפול בלייזר במקרה של  ה שלביצוע בדיקלהמליץ על
 ( Proliferative retinopathyפרוליפרטיבית )רטינופטיה

  ולתכנן הפסקת השימוש בתרופות מסוג  תפקוד הכלייתיה ה שלבדיקלהמליץ עלACE 
inhibitors לצורך הערכת  אלבומין. ביצוע איסוף שתן כמותי לחלבון ובתחילת ההריון

 המעורבות הכלייתית 

  תפקודי בלוטת המגןמומלץ לבדוק1סוכרת סוג בחולות (Thyroid ) 

 יש לשקול ביצוע אקו לב ו-ECG (Electrocardiographyבנשים עם סיכון גבוה למחלה קרדיו )-

 ווסקולרית ובנוכחות גורמי סיכון 
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 איזון הסוכרת במהלך ההיריון

 ערכי הגלוקוז המומלצים לאיזון האישה ההרה הסוכרתית במהלך ההיריון: 

 ערך מקסימלי ]מיליגרם/דציליטר )מ"ג/ד"ל([: 

 95-צום בוקר נמוך מ  
 95-טרום ארוחות נמוך מ  
  140 -שעה לאחר תחילת הארוחה  
  120 -שעתיים לאחר תחילת הארוחה  
 100-ממוצע יומי נמוך מ  

 עקרונות הטיפול

הטיפול בסוכרת טרום הריונית מבוסס על פעילות גופנית ודיאטה המשולבת בטיפול תרופתי, עקרון 

להשיג ערכי סוכר הדומים ככל האפשר לאישה ההרה הלא סוכרתית. הטיפול הוכח כמיטיב הן 

 לידהמבחינת התוצאות הפרינטליות לטווח הקצר והן למניעת סיבוכים אימהיים במהלך ההיריון וה

(Level-II .) 

 עקרונות הטיפול הדיאטטי

טיפול דיאטני אישי יותאם לכל אישה הרה מיד עם אבחנת ההיריון על ידי דיאטנית. מטרת הטיפול 

( מאידך. יש להקפיד כי ערך Ketosisהדיאטני להביא לרמות גלוקוז תקינות מחד ולמנוע קטוזיס )

(. נהוג להמליץ Level III) וזאת על מנת להימנע מקטוזיס 40%-הפחמימות בדיאטה לא יהיה נמוך מ

חטיפים בין הארוחות. חלוקת הקלוריות במשך היום  3-4ארוחות במהלך היום בשילוב  3על 

 מתבססת על התאמה אישית לכל הרה. 

 עקרונות הפעילות הגופנית

גופנית מומלצת לכל הנשים עם סוכרת טרום הריונית הן לצורך ירידה במשקל והן לצורך פעילות 

 (. Level IIשיפור האיזון הגליקמי על ידי הורדת התנגודת לאינסולין )

 בנפרד בהתאם ליכולתה ולמגבלות ההיריון. יש להתאים את ההמלצה לפעילות גופנית לכל הרה 

 עקרונות הטיפול התרופתי

: ממקור אנושי, הן קצר טווח והן לטווח בינוני. אין מניעה משימוש באנלוגים קצרי טווח וכן אינסולין

 . Lantusאו  Lispro(. אין מידע ברור לגבי בטיחותו של אינסולין מסוג Levemirבאנלוג הארוך טווח )

: אין מספיק מידע אודות בטיחות הטיפול התרופתי הפומי כטיפול יחיד במהלך טיפול תרופתי פומי

 ת טרום הריונית. ההיריון באישה הסובלת מסוכר

לא קיימת הוכחה חד  : שימוש במשאבת אינסולין מקובל ואפשרי, אךהטיפול במשאבת אינסולין

 (. Level-III) משמעית כי טיפול בהיריון במשאבת אינסולין עדיף על פני זריקות יומיות מרובות
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 קטואצידוזיס

צר לפני ההיריון או בהיריון עצמו, גורמי סיכון להופעת קטואצידוזיס כוללים סוכרת שנתגלתה זמן ק

זיהומים ודלקות, כשלון של משאבת אינסולין, היענות טיפולית נמוכה של המטופלת וטיפול בתכשירים 

 . קורטיקוסטרואידים( וBeta mimetic tocolyticsטוקוליטיים ביטא מימטיים )

עקרונות הטיפול כוללים הידרציה תוך ורידית נמרצת ומתן אינסולין בכמויות מתאימות. במהלך 

וגלוקוז ולהוסיף אשלגן או גלוקוז או שניהם לפי הצורך.  אשלגןהטיפול יש לעקוב בקפדנות אחר רמות 

לפי  10-35%למרות שהתמותה האימהית היא נדירה במצב זה התמותה העוברית עלולה להגיע בין 

יכול להציג תמונה של האטות מאוחרות כביטוי  ניטור העוברידיווחים שונים. בזמן קטואצידוזיס ה

לחמצת ואולם עם שיפור החמצת האימהית יחלפו גם ההאטות המאוחרות ויילוד מיידי לרוב אינו 

 . נידרש במצבים אלה

 מעקב ההיריון

בטרימסטר הראשון חיונית לוודא דופק עוברי ולתיארוך מדויק של ההיריון.  סאונד-אולטרהבדיקת 

-גילוי מומים עובריים. בדיקות אולטרהשבועות היריון ל 20-24ואקו לב עוברי בין  סקירת מערכות

להיריון ניתן לשקול מעקב אחר  32סאונד למעקב אחר גדילת העובר וכמות המים. החל משבוע 

( בהתאם לחומרת המחלה Bio-Physical Score) BPS-ו NST (Non-Stress Test)חיוניות העובר כגון 

 4-7ולגורמי סיכון נוספים. רמות הגלוקוז במהלך ההיריון ייבדקו בעזרת גלוקומטר. ההרה תבצע 

 בדיקות גלוקוז עצמיות ביממה, או סנסור רציף לרמות סוכר. 

, תפקוד כלייתי ובדיקת קרקעיות עיניים על פי לחץ דםיש לבצע במהלך ההיריון מעקב אחר ערכי 

 הצורך. 

התזמון האופטימלי של הלידה נקבע על פי שקלול הסיכונים להעדר בשלות ריאתית וסיבוכים נוספים 

, מוות תוך רחמי, סיבוכים ווסקולריים נוספים, רמת האיזון, קצב לידה מוקדמתהנובעים מאפשרות ל

 במקרים נבחרים.  40גדילת העובר, וסיבוכים אימהיים אפשריים. ניתן לאפשר היריון מעל שבוע 

 פרע כתפייםלעובר והן ליולדת, ולהוריד את שיעור  בכדי למנוע לידה טראומטית הן

(Shoulderdystociaו ) שיתוק על שםERB (Erb's palsy יש להמליץ על ,)ת מתוכנן בהערכ ניתוח קיסרי

 גרם.  4250משקל מעל 

 ניהול הלידה

מ"ג/ד"ל וזאת על ידי שימוש  120במהלך הלידה יש לשמור על ערכי גלוקוז שאינם עולים על 

באינסולין בהזרקה תת עורית, תוך ורידית או המשך שימוש במשאבת אינסולין. אין צורך לנתק את 

 משאבת האינסולין במהלך הלידה או הניתוח הקיסרי. 

 דהמשכב הלי

 . הנקהבמשכב הלידה יש לעודד 

יש להוריד את מינון האינסולין למחצית המינון שניתן לפני הלידה, או לחזור למינון הטרום הריוני 

 ולהמשיך את האיזון על ידי בדיקות גלוקוז עצמיות. 

http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%A9%D7%9C%D7%92%D7%9F
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%A9%D7%9C%D7%92%D7%9F
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%A7_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94_-_Antepartum_and_intrapartum_fetal_heart_rate_assessment
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%A7_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94_-_Antepartum_and_intrapartum_fetal_heart_rate_assessment
http://wikirefua.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%94-%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%93&action=edit&redlink=1
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%A0%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8_%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%A7_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%94%D7%9C%D7%9A_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94_-_Antepartum_and_intrapartum_fetal_heart_rate_assessment#.D7.94.D7.A2.D7.A8.D7.9B.D7.AA_.D7.94.D7.A2.D7.95.D7.91.D7.A8_.D7.9E.D7.91.D7.97.D7.99.D7.A0.D7.AA_.D7.A0.D7.99.D7.98.D7.95.D7.A8_.D7.98.D7.A8.D7.95.D7.9D_.D7.9C.D7.99.D7.93.D7.94_.28Antepartum.29
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%9C%D7%97%D7%A5_%D7%93%D7%9D
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%9C%D7%97%D7%A5_%D7%93%D7%9D
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94_%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%AA
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%A4%D7%A8%D7%A2_%D7%9B%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%A4%D7%A8%D7%A2_%D7%9B%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D
http://wikirefua.org.il/index.php/Erb%27s_palsy
http://wikirefua.org.il/index.php?title=%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%99&action=edit&redlink=1
http://wikirefua.org.il/index.php?title=%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%A8%D7%99&action=edit&redlink=1
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%94
http://wikirefua.org.il/index.php/%D7%94%D7%A0%D7%A7%D7%94


אמצעי מניעה אפשריים כוללים גלולות משולבות במינון נמוך לנשים ללא ווסקולופטיה, ותכשירי 

 ( בלבד לנשים עם מחלה ווסקולרית. Progestinפרוגסטין )

( אינו כרוך בעליה בסיבוכים או בהפרעה לאיזון פרוגסטרון)עם וללא  התקן תוך רחמיהשימוש ב

 בנשים סוכרתיות. 

ים לתכנן את ההיריון הבא בשיתוף עם הרופא המטפל, רצוי במסגרת מרפאת יש להדריך את הנש

 סוכרת המתמחה בכך כדי למנוע סיבוכים לאם ולעובר. 
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