
 

 

 

 

 

 9 עמדה נייר

 

 ניהול הלידה בהריון רב עוברים

 13.9.17אושר במועצת האיגוד                                        

 רקע

מלידות החי בארץ. למרות זאת תרומת לידות תאומים  2-3%-היא כ תאומים שכיחות לידות

ות תאומים מקרב הלידות המוקדמות לתחלואה ולתמותה של היילוד הינה גבוהה. שיעור ליד

. 24%הוא  32לפני שבוע  הלידות המוקדמות, ושיעורם מתוך 17%-הוא כ 37לפני שבוע 

ז ניכר מהיילודים המאושפזים ביחידות לטיפול נמרץ ומהיילודים הסובלים תאומים מהווים אחו

 התמותה המתוארת בלידות תאומים הינה כפולה מהתמותה בלידות יחיד. .שיתוק מוחיןמ

זיהוי והערכה טרם הלידה של היריונות תאומים חיוניים לקביעת מועד הלידה ולניהול התקין 

( של התאומים, Chorionicityשל הלידה. יש להקפיד על קבלת המידע לגבי הכוריוניות )

 המצגים, מדדי הגדילה ומיקום השלייה.

 

מצגי העוברים בהיריונות תאומים הם: תאום א' במצג ראש, תאום ב' במצג סביב הלידה 

 38%-מלידות תאומים(. תאום א' במצג ראש, תאום ב' במצג שאינו ראש )כ 42%-ראש )כ

 מלידות תאומים(. 19%-מלידות תאומים(. תאום א' במצג שאינו ראש, תאום ב' בכל מצג )כ

 

 מועד הלידה

 -)דלקת מעי נמקית  NEC נותמונוכוריונים נמצאים בסיכון יתר לתמותה,תאומים בהיריו

Necrotizing Enterocolitis מונוכוריוניםדיאמניוטים (, ותחלואה נוירולוגית. יש ליילד תאומים

(Diamniotic ) בתאומים מונוכוריוניםמונואמניוטים מועד [1]להיריון  37-36סביב שבוע .

 להיריון. 32-34הלידה המקובל הוא בשבועות 

 . להיריון 37-39ליילד סביב שבוע בתאומים דיכוריונים מומלץ 
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 אופן הלידה

לאחר שנולד התאום לידת תאומים מתייחדת בשינויים החלים בסביבה התוך רחמית 

צניחת חבל  ,היפרדות שלייה הראשון. שינויים אילו המסכנים את התאום השני כוללים:

מצבים אלו עלולים להוביל לצורך ביילוד העובר השני השני.  , ומצג פתולוגי של התאוםהטבור

של התאום השני לאחר לידה נרתיקית של התאום  וחים הקיסרייםניתשיעור ה בניתוח קיסרי.

 .[2] %4-הראשון מגיע עד ל

הגורמים העיקריים בהחלטה על דרך הלידה בהיריון תאומים הם: שבוע ההיריון בלידה, 

הערכת המשקל והמצגים של העוברים. גורמים נוספים כוללים זמינות חדר ניתוח, וניסיון 

 השני. התאוםיילוד הצוות הרפואי בביצוע 

איננו מהווה  מצב לאחר ניתוח קיסרי אחד קודם המתועד כחתך רוחבי בסגמנט התחתון

 התווית נגד ליילוד לדני. 

 

 

 ההוריות לניתוח קיסרי בלידה מרובת עוברים מלבד ההתייחסות למצגי התאומים הינן:

 

 הוריות מוחלטות לניתוח קיסרי

  הוריה לניתוח בלידת תאומיםכל הוריה לניתוח קיסרי במצג יחיד הינה גם 

  שאינו ראשאשון במצג רתאום 

 מונואמניוטים תאומים מונוכוריונים 

 

 הוריות יחסיות לניתוח קיסרי

 ( דיסקורדנטיותDiscordance בין התאומים בה התאום השני ) אינו במצג ראש

 .ממשקל התאום הראשון 20%-ביותר מ והערכת המשקל שלו גדולה 

 היריון שלישיה 

  גם אם הוחלט שהיא מתאימה ללידה בלידת תאומים המבקשת ניתוח קיסריאישה ,

לדנית, תקבל הסבר על הסיכון בניתוח קיסרי בנסיבות הקיימות. אם האישה תעמוד 

על דעתה יבוצע ניתוח קיסרי, אלא אם התנאים או מצבה הרפואי יגבירו משמעותית 

 את הסיכון בביצוע הניתוח לפי החלטת הצוות המטפל.

 

דרך היילוד המומלצת היא לידה נרתיקית.  תאום א' במצג ראש, תאום ב' במצג ראש:

במצב זה ניתוח קיסרי יתבצע על פי ההוריות המיילדותיות המקובלות כמו בעובר יחיד. 

היטב את העוברים. יש להתכונן ללידה  לנטר המלצה זו מקובלת לכל גיל היריון באם ניתן

 כמפורט בהמשך.
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http://www.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


 

המומלצת היא לידה נרתיקית דרך היילוד  תאום א' במצג ראש, תאום ב' במצג שאינו ראש:

הערכת תאום שני שאינו במצג ראש ובמידה ו יילודבמידה והצוות בחדר לידה בעל ניסיון ב

שבועות  32החל מ .מהתאום הראשון. 20%-ביותר מ הגדול ההתאום השני אינהמשקל של 

ניתוח קיסרי  שווה בהשוואה ללידהבנטלים בלידה נרתיקית ושיעור הסיבוכים הניאהריון, 

 [3].כאשר התאום הראשון במצג ראש ללא תלות במצג של התאום השני

 

 ללידת תאומים הכנה

 דם זמין בבנק הדם 

 עירוי נוזלים 

 ניטור שני העוברים 

 יכולת הרדמה זמינה. יש יתרון במתן הרדמה אזורית 

 רופא ילדים זמין 

 זמין אולטרסאונד מכשיר 

 ניםחדר ניתוח וצוות חדר ניתוח זמי 

 במיילדות מומחה שר אחד מהם הוא רופא נוכחים בלידה: שתי/שני מיילדות/ים א

 וגינקולוגיה או התורן הבכיר בחדרי הלידה

 

 מהלך הלידה לאחר לידת התאום הראשון

 שלו דופקיש לבדוק מיידית את המצג והמנח של התאום השני, ולנטר את ה 

  כאשר התאום השני הינו במנח שאינו ראש מומלץ לבצע חילוץ ידני של התאום השני

(Total breech extractionניתן לשקול .)  ויילודהיפוך 

 כאשר התאום השני במצג ראש וניטור הדופק שלו תקין, ניתן להמתין ללידה 

על  ( להחשת לידת התאום השניOxytocin) אוקסיטוציןעצמונית. ניתן להשתמש ב

 מנת לקצר את המרווח בין לידת שני העוברים.

 

 ג'. 1500ואו משקל > מ 32+0ומים בשבוע הקטן מ ניהול לידת תא

  ניתן ליילד בלידה נרתיקית.בכל גיל הריון ובכלמשקל כאשר המצגים הם ראש / ראש 

  ניתוח קיסרי מומלץ לבצעהמקדים במצגשאינו ראש העובר כאשר. 

  העובר הראשון במצג קיים מיעוט מידע בספרות לגבי צורת הלידה העדיפה כאשר

. הדיווחים גרם 1500 –במצג שאינו ראש והערכת המשקל שלו נמוכה מ ראש והשני 

הינם רטרוספקטיבים ורובם אינם מראים יתרון כלשהו בניתוח קיסרי. קיים ספק על 

 IVH -דימום בדרגה קלה לחדרי המח בסיס דיווחים בודדים  לגבי עליה בשיעור 

http://www.wikirefua.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%93&action=edit&redlink=1
http://www.wikirefua.org.il/index.php?title=%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%98%D7%A8%D7%A1%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%93&action=edit&redlink=1
http://www.wikirefua.org.il/index.php?title=%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%A7&action=edit&redlink=1
http://www.wikirefua.org.il/index.php?title=%D7%93%D7%95%D7%A4%D7%A7&action=edit&redlink=1
http://www.wikirefua.org.il/index.php?title=%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9A_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99&action=edit&redlink=1
http://www.wikirefua.org.il/index.php?title=%D7%94%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9A_%D7%97%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99&action=edit&redlink=1
http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9F
http://www.wikirefua.org.il/index.php/%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9F


לאפשר לידה נרתיקית יתןנלכן .  [4]בלידה וגינאלית אל מול ניתוח קיסרי אלקטיבי

ג' לאחר בדיקת 1500 - הקטןמ עם משקל מוערךבמקרים של תאום שני במצג עכוז 

היולדת ומתן הסבר מפורט על הסיכונים והסיבוכים האפשריים ואפשרויות הניהול 

 .היולדת השונות ולאחר תיעוד בגיליון

 

 ון תאומיםבהירי השראת לידה

מומחה או התורן ניתן לבצע השראת לידה בלידת תאומים לאחר שיקול דעת של רופא 

 המקובלים.ובאמצעים הבכיר בחדר הלידה 
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