
Pre-labor PROM at term 

gestation 
 רן נייגר. דר

 מנהל היחידה להריון בסיכון
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PROM at term 
 מההריונות 5-10% -בכירידת מים במועד לפני תחילת לידה ,

 PROMמכלל מקרי  60%

 אטיולוגיה עם חשיבות רבה ל  מולטיפקטוריאלי–אטיולוגיה

 קולגן ופירוק מוגבר  בסינתיזתזיהום מוביל להפחתה  –זיהומית 

      increased collagenolytic activity and solubility)) 
Vadillo-Ortega et al. Obstet Gynecol 1990;75:84 

  זיהום מפחיתmembranes’  tensile  strength 

                           decreased elasticity and work to rupture 
McGregor et al. Obstet Gynecol 1987;69:167 

Sbarra et al. Obstet Gynecol 1987;70:107 

Schoomaker et al. Obstet Gynecol 1989;74:590 

נשים עם  99 -במחקר פרוספקטיבי  של תרביות מהנרתיק ב

PROM  למקרי  מסוייםלא נמצא קשר בין חיידק מזןPROM (  או

pPROM ) נאונטליאו זיהום   
Veleminski & Toser. Neuro Endocrinol Lett 2008;29:205-21 

 



PROM at term 
  ההריוןבמהלך האם ניתן להניח שבדיקות וגינליות חוזרות  

 ?יגבירו סכנת זיהום או ירידת מים

עברו   174נשים מתוכן  349מחקר פרוספקטיבי של  – כן

 PROMחוו  18%=  37שבועיות החל משבוע  PVבדיקות 

 בנשים שלא נבדקו 6%לעומת 
Lenihan et al.Obstet Gynecol 1984;63:33 

ללא שינוי באחוז , נשים עברו מעקב דומה 604 – לאPROM  

 וללא הבדל בשיעור הזיהומים
McDuffie et al. Obstet Gyneco 1992:79:219 

 

 

 

 מחציתן עברו בדיקות , נשים 7,163 – 2010מאמר משנת

 או זיהומים PROMללא עליה בשיעור , ההריוןוגינליות במהלך 



PROM at term 

                                          Obstet Gynecol 2012:119:1096-101 

 

2,395 נבדקו , נשים התקבלו בלידהPV  פעמים 1-14בין 

 174 (7.2% )פיתחו חום במהלך הלידה 

 לא הייתה אסוציאציה בין מספר הפעמים שאישה נבדקה

 לסיכון לפתח חום

 ללא עלייה  –פעמים  7<נשים שנבדקו  505גם בקבוצת

 פעמים   1-3במקרי חום בהשוואה לנשים שנבדקו  

 ?סכנת זיהום עקב בדיקות וגינליות במהלך הלידה



PROM at term 
 PROMבדיקה דיגיטלית וסכנת זיהום במצב 

 

189  נשים עםPROM שעות בין ירידת המים ללידה 24, <במועד 

 נאונטליסכנת זיהום , שעות בין הבדיקה הדיגיטלית ללידה 24>באם  

 זיהום 24%, שעות בין הבדיקה הראשונה ללידה 24<באם . 0.6%=

      Schutte et al. Am J Obstet Gynecol 1983;146:395-400 

 

 

 
182  נשים עםPROM שעות חציין   6לאחר : במועד וצוואר לא בשל

בקבוצת הביקורת  . שעות 24-חציין מעקב ל, פיטוציןי "עבר זירוז ע

זיהומים   0/78, בקבלתן PVבנשים שנבדקו  נאונטליםזיהומים   5/18

 Obstet Gynecol 1989;74:93-7בנשים שלא נבדקו                                  

 



PROM at term 
שאינה בלידה באם   PROMאז איך בודקים אישה עם 

 ?אין כוונה להשרות לידה
 

 
                               Am J Obstet Gynecol 1985;153:562-3 

 הערכת )מחקר פרוספקטיבי של אמינות בדיקת ספקולום

 133-לעומת ממצאים בבדיקה דיגיטלית ב( פתיחה ומחיקה

י  "ע 46, רים'סטאגי "בדיקות ע 56: נשים עם ירידת מים

 (קורלציה הכי נמוכה)י רופאים מומחים "ע 31, מתמחים

מקרים הבדל   2רק , פער בממצאי הבדיקה 20%-פחות מ

 (coefficient of correlation 0.74)משמעותי  



PROM at term 

 במטופלת עםPROM כשהתנאים , במועד שאינה בלידה

 – Favorable”=Bishop score≥6“)" )טובים"הצוואריים 
אין סיבה להשתהות ורוב הרופאים בוחרים בהשראת לידה 

 י פיטוצין"ע

 מתן אנטיביוטיקה פרופילקטית באם תרביתGBS  חיובית

 שעות 18< או ירידת מים  GBS-או גורמי סיכון ל



PROM at term 

נושאים לדיון: 

 או " בשל"כשהצוואר לא  -מתי ליילד

כשמטופלת מבקשת להמתין לפני תחילת 

 המתנה לעומת השראת לידה -השראת לידה 

 שיטות להשראת לידה כשהצוואר   -איך ליילד

 "בשל"לא 

האם יש צורך במתן אנטיביוטיקה פרופילקטית 



PROM at term 

נושאים לדיון: 

כמה זמן להמתין לפני השראת  /האם להמתין

 לידה

 בשל"שיטות להשראת לידה כשהצוואר לא" 

האם יש צורך במתן אנטיביוטיקה פרופילקטית 



PROM at term 

 PROMמתי תתחיל לידה ספונטנית במטופלת עם 

 ?במועד
 

45%  שעות 12מהנשים תפתחנה לידה תוך 

      (Zlatnick 1992,Shalev et al. 1995) 

77%  שעות   24תפתחנה לידה תוך 
        (Conway et al. 1984, Zlatnick 1992, Pintucci et al. 2014) 

84%  שעות  48תפתחנה לידה תוך(Pintucci et al. 2014) 

80%  ולדניות  93%, שעות 48מבכירות פיתחו לידה תוך

 (Morales & Lazar 1986)שעות  48פיתחו לידה תוך 

83%  שעות  72ילדו תוך(Shalev et al. 1995) 

 



PROM at term 

 ?למה ליילד
 

ילוד/סכנת זיהום לאם ולעובר 

סכנת לחץ על חבל הטבור 

סכנת שמט חבל טבור 

סכנה מוגברת להפרדות שליה 

עליה בשיעור ניתוחים קיסריים 

 ילודים ב באישפוזיעליה- NICU 

 ארוך אישפוזמשך 

 



PROM at term 
שאינן בלידה והתנאים   PROMטיפול מיטבי בנשים עם 

 ?אינם טובים הצוואריים

הצביעו על סכנה מוגברת של  1950-1980-מחקרים מ

 :PROMתחלואה ותמותה פרינטלית בנשים עם 

 אם  3תמותה פרינטלית גבוהה פיPROM  >24          שעות
Calkins. Am J Obstet Gynecol 1952;64:871 

מותה פחתה משמעותית בנשים שעברו השראת לידה ללא  ת

 :דיחוי
Russell & Anderson Am J Obstet Gynecol 1962 ;83:930 - 131 נשים עם   2,644-זיהומים ב

PROM 

Lanier et al. Am J Obstet Gynecol 1965;93:398 – 28%   מקרי זיהום בנשים עם ירידת מים

 תמותה אם זיהום מתגלה לפני הלידה 50%, ממושכת

Bryans. Am J Obstet Gynecol 1965;93;403 – 192  נשים עםPROM ,31% מות   47%, זיהומים

 ילודים

Shubeck et al. Collaborative project. Obstet Gnecol 1966;28:22 – 4,868  עםPROM – 
 עלייה בשיעור הזיהומים עם התארכות הזמן מירידת המים ללידה



PROM at term 
24%  זיהומים בנשים עםPROM  16%, שעות 24< במועד 

תמותה של ילודים שנולדו לנשים עם זיהום בזמן הלידה     
Gunn et al. Am J Obstet Gynecol 1970;106:469 

 

 

 

 
 

8,320  נשים עםPROM  כש.  ההריוןבשלבים שונים של-  

PROM  עליה משמעותית בשכיחות זיהומים, 37שבוע ≤ קרה 
 

חד משמעית להשראת לידה ללא דיחוי בנשים המלצה : לסיכום

 Ascending infectionבמועד כדי להקטין סיכון של  PROMעם 

 

 



PROM at term 

לא בוצעו מחקרים  : מחקרים רטרוספקטיביים ולרוב ללא קבוצת ביקורת

ספציפיים של תוצאות מיילדותיות באימהות וילודים שנבחרו לעבור  

במועד עם תנאים   PROMמעקב בלבד בנשים עם /השראת לידה

 צוואריים גרועים

 חלק מהמחקרים כללו נשים עםPROM בגילאי הריון שונים 

הגדרת זיהום בלידה ובילוד לא אחידה ולא תמיד מדוייקת 

 למשל –הבנה חלקית של פתופיזיולוגיה של זיהומים במהלך לידה  ,

 שעברה אישה בשלב הלטנטי PVחוסר התייחסות למספר בדיקות 

 חוסר פרוטוקולים אחידים לטיפול בנשים עםPROM 

חוסר פירוט על זמן הופעת הזיהום ומועד תחילת טיפול אנטיביוטי 

  מבחר תכשירים אנטיביוטים מצומצם 

ח"זמינות פגיה לא בכל בי 

הטיפול בפגים שונה מהנהוג כיום 



PROM at term 
 נשים עם  317מעקב פרוספקטיבי אחרPROM >36 פיטוציןי "זירוז ע', שב  

 .שעות 48מהן פיתחו לידה תוך  85%: לעומת מעקב בלבד

 4%, בנשים שזורזו 21%ניתוחים קיסריים לעומת  7%בקבוצת המעקב  

ללא זיהומים  , בקבוצה שעברה זירוז 12%לעומת  כוריואמניוניטיסמקרי 

 בילודים  
Morales & Lazar. South Med J 1986;79:955-8 

105  נשים בהריון ראשון עםPROM  24מעקב בלבד במשך  –במועד  

 פיתחו לידה ספונטנית 72%:  פיטוציןשעות ואז מתן 

 נאונטליםלא היו הבדלים בשכיחות זיהומים אימהיים או 
Cammu et al. Obstet Gynecol 1990;76:671-4 

444  נשים עםPROM  בדיקת ספקולום אחת בקבלה ואז חלוקה   –במועד

 (שעות 9-33)או השגחה וזירוז בבוקר למחרת  מיידרנדומלית לזירוז 

17.4%  בקבוצת המעקב  11.1%, מיידניתוחים קיסריים בקבוצה שזורזה

P=0.06 

 נאונטליםלא היו הבדלים בשיעור זיהומים אימהיים או 
Grant et al. Br J Obstet Gynecol 1992;99:557-62 

 



PROM at term 
No Benefit from conservative management in nulliparous 
women with PROM at term. A randomized study Rydhstrom &  

Ingemarsson Acta Obstet Gynecol Scand 1991;70:543-7 

 

277  נשים עםPROM  ימים 3במועד עברו השראת לידה או מעקב עד 

 שיעור הקיסריים אך עלייה בשיעור הזיהומים בילודיםבללא הבדל 

 

Prelabour PROM at term: early induction of labour versus 
expectant management  Alcalay et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 

1996;70:129-33  

154 או מעקב פיטוציןי "נשים עברו השראת לידה ע 

יותר לידות מכשירניות בנשים  , שיעור דומה של ניתוחים קיסריים

תחלואה דומה בשתי הקבוצות וללא הבדל במשך  , שעברו זירוז

 אין צורך בהתערבות  =  האישפוז



PROM at term 
 

 

 

 

 נשים עם  566 –מחקר פרוספקטיבי לא רנדומליPROM   במועד שלא היו

 ROMשעות לאחר  72שעות או  12בלידה זורזו 

 השניהבקבוצה , פיטוציןקיבלו  55%בקבוצה שעברה זירוז מוקדם 

17.5% 

  ללא הבדל משמעותי בשכיחות ניתוחים קיסריים או זיהומים אימהיים או

 ממושך יותר בקבוצה שטופלה באופן שמרני אישפוז( כצפוי)אך  נאונטלים

 אין תועלת לאם או לילוד במעקב ממושך –כלומר 

 

 

 



PROM at term 
PROM at term in nulliparous women with a ripe cervix: 

a randomized trial of 12 or 24 hours of expectant 

management. Hjertberg et al. Acta Obstet Gynecol Scand 1996;75:48-53 

לא נמצא שוני בתחלואת אימהות או ילודים 
 

Prelabour  PROM at term-no advantage of delaying 

induction for 24 hours. Akyol et al. Aust N Z Obstet Gynecol 

1999;39:291-5 

 שיעור דומה של ניתוחים קיסריים בנשים שעברו זירוז או

שכיחות גבוהה של ; שעות 24נכנסו ללידה ספונטנית תוך 

שעברו מעקב ולא  PROMניתוחים קיסריים בנשים עם 

 שעות 24פיתחו לידה תוך 

 השראת לידה ללא דיחוי היא המדיניות הנכונה(Best 

policy) 



PROM at term 

72 ארצות 6-בתי חולים ב 

 

 

 

וביצוע נכונים  תיכנון, המחקר הגדול ביותר=level 1 evidence  

5,041  מיידינשים עם ירידת מים במועד חולקו רנדומלית לזירוז  

 ימים 4או למעקב בלבד עד  PGE2י "או ע פיטוציןי "ע

ושיעור הניתוחים הקיסריים נאונטליםזיהומים : השאלה 

ללא הבדל משמעותי בין הקבוצות: תשובה 

האם זה טיעון בעד או נגד השראת לידה בנשים עם : השאלה

 ?ירידת מים במועד



PROM at term 

 נאונטלישיקולים נוספים פרט לסכנת ניתוח קיסרי וזיהום 
 

 ח"בבי באישפוזצורך  : 

צפיפות בתי חולים 

 בדיקות כגון ניטור  , טיפול אנטיביוטי, כוח אדם, אישפוזעלות ימי

 עוברי ובדיקות מעבדה

ניתוק המטופלת מהמשפחה והבית 

התפתחות זיהום/חרדות אימהיות לשלום העובר 

 מה הסיבה להמתין –אם אין שוני בשיעור סיבוכים? 

 



PROM at term 



PROM at term 

Clinical choriamnionitis בקבוצה שעברה   4.0%-התפתח ב

 P<0.001בקבוצה שעברה מעקב בלבד  8.6%-זירוז וב

 4  מקריPerinatal death כולם בקבוצת המעקב השמרני 

משמעותית פחות  – פיטוציןי "ילודים בקבוצה שעברה זירוז ע

ופחות  NICU -שהות קצרה יותר ב, NICU -ב אישפוזים

 אנטיביוטיםטיפולים 

Post partum fever מהנשים שעברו השראת לידה  1.9%-ב

 P=0.008בקבוצה שלא טופלה  3.6%לעומת 



PROM at term 

                                 CMAJ 1997;157:1519-25 
 

מוזילה עלות טיפול רפואי באופן  פיטוציןי "השראת לידה ללא דיחוי ע

חיסכון ניכר = או טיפול שמרני  PGE2י "משמעותי לעומת זירוז לידה ע

 למערכת הבריאות
 

"The clinical and economic results of the TERMPROM study 

make a compelling case for immediate induction of labor in 

women with PROM at term” 

Patrick Duff, MD - University of FL, USA CMAJ 1997;157:1541-2 
 

 מטופלות עם  5041באותןPROM שעות   12<שלב לטנטי , במועד

    RR 1.44העלה סיכון לניתוח קיסרי 
 Peleg et al. Obstet Gynecol 1999;93:1031-5 

 

   



PROM at term 

                            Obstet Gynecol 1997;89:1035-43 

 

 
המתנה , י פיטוצין"השוואה בין השראת לידה מיידית ע: אנליזה-מטה

 אנדוצרביקלי/וגינלי  PGE2י "או השראת לידה ע

 או יותר   2נשים שבהם  7,493מחקרים רנדומלים ובהם  23השוו

 במועד PROMאופציות טיפול בנשים עם 

  יותר מקרי כוריואמניוניטיס ואנדומטריטיס בקבוצת ההמתנה לעומת

 שתי הקבוצות האחרות

הקבוצות 3-שיעור דומה של ניתוחים קיסריים ותוצאות נאונטליות ב 

מתן , בהשוואה לפיטוציןPGE2  וגינלי מלווה ביותר מקרי

 OR 1.55כוריואמניוניטיס  

 



PROM at term 
Induction of labor in patients with term PROM. Effect 
on perinatal outcome. Hallak & Bottoms. Fetal Diagn Ther 1999;14:138-42 
 

נשים עם  576, אנליזה רטרוספקטיביתPROM במועד 

קבלות ל- NICU שעות מ 3>כשעברו  1.9%עלו מPROM 

 שעות 18<באם  13.3%-לתחילת לידה פעילה ל

 פרק זמן ממושך ביןPROM   לתחילת לידה פעילה היה מלווה

 (P<0.001)בשכיחות גדולה יותר של האטות משתנות 

 שיעור ניתוחים קיסריים עלה עם התארכות הזמן ביןPROM  

 לתחילת לידה

במועד קשורה  PROMהשתהות בהשראת לידה בנשים עם 

 PVבמיוחד אם עברו בדיקה , לתוצאות פרינטליות גרועות יותר

 דיגיטלית בקבלתן
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150  נשים עםPROM   במועד חולקו באופן אקראי לקבלת ציטוטק וגינלי

 י פיטוצין"שעות ואז השראת לידה ע 24או המתנה 

תקופתLatency   שעות   9.4)קצרה משמעותי בנשים שקיבלו ציטוטק

ואישפוז  , (27.5שעות לעומת  18.9)פחות זמן עד הלידה , (15.8לעומת 

מהנשים שקיבלו   73.3%השעות הראשונות ילדו  24-ב: קצר יותר

 בקבוצה השניה 44%ציטוטק לעומת 

 בקבוצת   30.7%, בקבוצה שקיבלה ציטוטק 20%שיעור ניתוחים קיסריים

 הבקרה

תחלואת ילודים ותחלואה , ללא הבדל בשיעור סיבוכים במהלך הלידה

 אימהית לאחר הלידה



PROM at term 

 נשים שחולקו אקראית  6,814מחקרים בהם  12נכללו

 פרוסטגלנדין או למעקב/י פיטוצין"להשראת לידה ע

 (מכשירנית, קיסרי)לא נמצאו הבדלים באופן הלידה 

Planned early birth versus expectant 
management (waiting) for prelabour 
rupture of membranes at term (37 weeks 
or more) Dare et al. Chochrane Database Syst Rev 2006;25 
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PROM at term 

  הפחתה משמעותית במקרי כוריואמניוניטיס בקבוצה שעברה

וכן ( RR 0.74, 95% CI 0.56-0.97)יילוד ללא השתהות 

 ( RR 0.30, 95% CI 0.12-0.74)במקרי אנדומטריטיס 

Planned early birth versus expectant 
management (waiting) for prelabour 
rupture of membranes at term (37 weeks 
or more) Dare et al. Chochrane Database Syst Rev 2006;25 
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PROM at term 

  ללא הבדל בשכיחות זיהומים בילודים אך פחות קבלות 

 בקבוצה שעברה יילוד  NICU -ל     

     (RR 0.72, 95% CI 0.57-0.92) 

 באופן משמעותי נשים שעברו יילוד ללא השתהות חשו

 שהטיפול שניתן להן היה טוב  

     (RR 0.45, 95% CI 0.37-0.54) 

במועד יתרונות   PROMלהשראת לידה במקרי : מסקנה

 לאם ולילוד

Planned early birth versus expectant 
management (waiting) for prelabour 
rupture of membranes at term (37 weeks 
or more) Dare et al. Chochrane Database Syst Rev 2006;25 
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 RHL-WHO  (2007): הבריאות העולמי אירגוןהמלצות 

Planned early birth versus expectant management 
(waiting) for prelabour rupture of membranes at term 

:(37 weeks or more) 
 

“Planned management of women with prelabour 
rupture of membranes at term reduces the risk of 
infection-related maternal morbidity without 
increasing the rates of Caesarean section and 
operative vaginal birth. In addition, fewer infants need 
intensive neonatal care, although neonatal infection 

"rates remain unchanged. 
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 RHL-WHO  (2007): הבריאות העולמי אירגוןהמלצות 

Planned early birth versus expectant management (waiting) for 
prelabour rupture of membranes at term :(37 weeks or more) 

 

of the interventionImplementation  

Potential barrier to the implementation of planned early birth for 
the management of PROM: 

 Lack of knowledge of midwives and obstetricians about the 
intervention's benefits.  

 Lack of an evidence-based policy or guidelines for the 
management of PROM at term 

 The pregnant women’s and their families’ lack of knowledge of 
the risks and benefits of the options available to women. 

 Implementation will be facilitated if women are educated about 
the available evidence and are able to make an informed 
choice. 



PROM at term 
                                       Am J Obstet Gynecol 2008;198:700.e1-700.e5 

 

נשים עם  3,841, מחקר רטרוספקטיביPROM בו  , ח יחיד"בבי

 עד ללידה PROM-נבדקו שיעורי סיבוכים כל שעתיים מ

 לאחר   ואנדומטריטיס כוריואמניוניטיסעליה משמעותית בשיעורי

 ( OR 2.3)שעות  12

 (OR 2.5)שעות  16-ו     

 

 



PROM at term 
Spontaneous pre-labour rupture of membranes at 
term: immediate versus delayed induction of labour.  
Omole-Ohonsi et al. West Afr J Med. 2009;28:156-60. 

 

 נשים עם  200 -מחקר פרוספקטיביPROM   

י "חציין עברו השראת לידה ללא השתהות עPGE1   נרתיקי

 12לאחר השתהות של  פיטוציןי "וחציין עברו השראת לידה ע

 שעות

 קצר יותר והפחתה משמעותית  אישפוז מיידבקבוצה שטופלה

של שיעור הניתוחים הקיסריים והלידות המכשירניות ללא 

 נאונטליתהבדל בשיעור תחלואה אימהית או 
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Algorithm for management of term patients with 
premature rupture of the membranes (PROM) 

  

 

 

 

 
Management of Premature  

Rupture of the Membranes  

in Term Patients. Duff, P. Women's Med. 

2011; DOI 10.3843/GLOWM.10119 
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PROM at term in low risk women: how long should we 
wait in the “latent phase”?  Pintucci et al. J Perinat Med. 

2014;42:189-96 
 

1,439  שיעור נמוך של  –שעות  48המתנה עד  –נשים

וזיהום ( 2.3%) כוריואמניוניטיס( 4.5%)ניתוחים קיסריים 

 (2.8%)בילודים 
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Management of premature rupture of the 
fetal membranes at term (June 2015) 

 

ACTIVE OR EXPECTANT MANAGEMENT?  
 

The key decision in management of uncomplicated term 
premature rupture of the membranes (PROM) is whether to 
initiate delivery or take an expectant approach. We suggest 
prompt delivery for women with term PROM. Labor is 
induced, unless there are contraindications to labor or 
vaginal delivery, in which case cesarean delivery is 
performed.  



Pre-labor PROM at term 

השראת לידה ללא השתהות מפחיתה סיכוני   –לסיכום 

מגבירה שביעות רצון של , תחלואה זיהומית אימהית

 המטופלות ומוצדקת מבחינת העלות

Obstet Gynecol 
1966;28:22-31 
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נושאים לדיון: 

המתנה לעומת השראת לידה 

 בשל"שיטות להשראת לידה כשהצוואר לא" 

אנטיביוטיקה פרופילקטית 
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 PROMלהשראת לידה במטופלת עם  2PGE-שימוש ב

 :במועד וצוואר רחם לא בשל
 

 מג 3שימוש ב 'PGE2  6  שעות לאחרPROM  קיצור השלב   –במועד

 ללא עליה בשיעור הזיהומים האישפוזהלטנטי ומשך 
Granstorm et al. Acta Obstet Gynecol Scand 1987;66:429-31 

Van der Walt & Venter. S Afr Med J 1989;75:54-6 

Goeschen. Am J Perinatol 1992;6:181-4 

 ניתן להשתמש ב- PGE2 להשראת לידה במצבי  בביטחהPROM  

 מפיטוציןנוח יותר לשימוש  –במועד 
Ray & Garite. Am J Obstet Gynecol 1992;166:836-43 

 לשימוש ב אין יתרון- PGE2  בנשים עם צוואר לא בשל(Bishop<6  )

 פיטוציןי "בהשוואה להשראת לידה ע
Chua et al. Obstet Gynecol 1991;77:664-7 

 שימוש ב- PGE2  בהשוואה לפלצבומקצר שלב לטנטי 
Chua et al. Obstet Gynecol 1995;86:550-4 
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 השימוש ב– PGE2  220, לטבליה₪  55)להשראת לידה יקר מאד  ₪

זול באופן   -(לטבליה₪  1)  PGE1 (Misoprostol)-השימוש ב (. פרופס

 ב  ושאר העולם"חלופה מקובלת בארה -משמעותי 
Sanchez-Ramos et al. Obstet Gynecol 1993;81:332-6 

 

י "השראת לידה עPGE1  בנשים עםPROM במועד יעילה ובטוחה 
Shanchez-Ramos et al. Obstet Gynecol 1997;89:909-12 

Wing & Paul. Am J Obstet Gynecol 1998;179:94-9 
 

י "השראת לידה עPGE1 וגינלי יעילה כמו בשימוש ב- Propess  והלידה

 (  דקות 792-1531דקות לעומת  395-1063)מתפתחת מהר יותר 
Sanchez-Ramos et al. Obstet Gynecol 1998;91:401-5 

 

י "יעילות דומה בהשראת לידה עPGE1  פומיבמתן וגינלי ובמתן 
Bennett et al. Obstet Gynecol 1998;92:481-6 

 

                                                                          Tang & Ho. Hum Reorod 2002;17:332-6 

                                                                          Obstet Gynecol 2005;105:365-71 
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                                                                               Butt et al.  

                                                                               Obstet Gynecol 1999; 94:994-9               

 

 השוואה בין נשים עםPROM   במועד שעברו השראת לידה

שעות לבין נשים שעברו  4כל  µg50במינון  PGE1י "ע

 י פיטוצין"השראת לידה ע

 בקבוצת , דקות ±501  389לידה תוך  –בקבוצת הפיטוצין

PGE1  דקות   ±720  382לידה תוךP=0.007 

 שני , שלב ראשון)ללא הבדל בשיעור משך הלידה הפעילה

הסיבוכים האימהיים  , ובשיעור הניתוחים הקיסריים( ושלישי

( שביעות רצון, תופעות גסטרואינטסטינליות, כגון זיהומים)

 והנאונטלים
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                                       Obstet Gynecol 2002;99:206-10 

 

 השוואה בין מתןPGE1  וגינלי במינוןµg50  לבין מתןPGE2  

 וצוואר לא בשל 34<בשבוע  PROMלנשים עם ' מג 2.5במינון 

41%  16%, שעות 12ילדו תוך  ציטוטקמהנשים שקיבלו 

 PGE2בקבוצה שקיבלה 

 שעות  16.4הזמן הממוצע בין תחילת הטיפול ללידה היה

שעות בקבוצה  22.0 -בהשוואה ל ציטוטקבנשים שקיבלו 

 השניה
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                                                               Obstet Gynecol 2005;106:593-601 

 

 מטה אנליזה של מחקרים רנדומלים שהשוו יעילות ובטיחות ציטוטק

 פלצבו או פיטוצין, (ללא התערבות)= בהשוואה לטיפול שמרני 

 ציטוטק הגביר משמעותית שכיחות לידות נרתיקיות  , לפלצבובהשוואה

 שעות 12>תוך 
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 שעות בשימוש   24>/12>שיעור דומה של לידות נרתיקיות תוך

 בפיטוציןאו  בציטוטק

 או   היפרטונוס, טכיסיסטוליותלא הגביר שכיחות  בציטוטקהשימוש

ובילודים היה דומה לשיעור   באמהותוהסיכון לסיבוכים  היפרסטימולציה

 בפיטוציןבקבוצה שטופלה 

 

 

 

 

 

 

 תרופה יעילה ובטוחה להשראת לידה בנשים עם   ציטוטק –לסיכום

PROM במועד 
Lin et al. 2005 
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MANAGEMENT OF INDUCTION  
 We suggest induction with oxytocin, without pre-induction 

cervical ripening. Meta-analyses of randomized trials have not 
demonstrated a clear benefit from initial use of any 
prostaglandin in women with premature rupture of the 
membranes (PROM), including those with unfavorable 
cervixes  

 Oxytocin is easier to titrate than prostaglandins, and may be 
less expensive, depending on the prostaglandin preparation.  

 However, a clinician may still choose to use prostaglandins if 
the cervix is particularly unfavorable and his/her risk benefit 
assessment for an individual patient favors use of a cervical 
ripening agent.  
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נושאים לדיון: 

המתנה לעומת השראת לידה 

 בשל"שיטות להשראת לידה כשהצוואר לא" 

האם יש צורך במתן אנטיביוטיקה פרופילקטית 
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 דיקור מי שפיר בנשים עםPROM במועד 

 

 

Interleukin-6 נשים עם  40-נבדק בדם טבורי בPROM   במועד

 ובקבוצת בקרה

 רמתInterleukin-6  גבוהה משמעותית בקבוצתPROM   וכן תרביות

בשליות ותרביות  דם   כוריואמניוניטיסשל  היסטולוגים ממצאים+חיוביות

 ילודים 7-חיוביות ב

Tasci et al. European J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006;128:34-9 
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                                      Am J Obstet Gynecol 1997;177:1024-9 

 

 PROMבנשים עם  כוריואמניוניטיסגורמים המגבירים סיכון 

 (ארצות 6-בתי חולים ב 72, נשים 5041)במועד 

 מספר בדיקותPV  בדיקות 5-6)מגביר סיכון באופן ישיר ,RR 2.6      ,

 (RR 5.05, בדיקות RR 3.8 > ,8, בדיקות 7-8

משך לידה פעילה 

מקוניום 

משך הזמן מ-PROM 24-48בין , שעות 12 -בהשוואה ל: ללידה 

 RR 1.76שעות ויותר  48 -ו,  RR 1.77= שעות

  GBS colonization 
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                                      Am J Obstet Gynecol 1997;177:1024-9 

 

 PROMגורמים המגבירים סיכון חום לאחר לידה בנשים עם 

 במועד

כוריואמניוניטיס 

משך לידה פעילה 

לידה קיסרית או מכשירנית 

GBS 

  מתן אנטיביוטיקה לפני הלידהRR 1.94   
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PROM at term 

                              

                                                                                           

 

 

 

כוריואמניוניטיס  OR 5.89 

 אם נשאיתGBS OR 3.08 

7-8 0-2-בדיקות דיגיטליות בלידה בהשוואה ל OR 2.37 

 משך שלב לטנטי ביןPROM  שעות  24-48ללידה פעילה

 ORשעות  48≤אם  OR 1.97שעות  12>בהשוואה ל
2.25 

מתן אנטיביוטיקה לפני הלידה 

Am J Obstet Gynecol 
1998;179:635-0 
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Administration of antibiotics to patients with 

PROM at term: a prospective, randomized, 

multicentric study. Collaborative Group on 

PROM. Cararach et al. Acta Obstet Gynecol Scand 1998;77:298-302  (Spain) 

 

733  נשים עםPROM  בתי חולים    11-טופלו ב 35< בשבוע

 חציין טופלו באנטיביוטיקה, בספרד 

 שעות 12כולן עברו זירוז אם לא פיתחו לידה תוך 

 ואנדומטריטיס כוריואמניוניטיסלמרות הפחתה בשיעור ,

 ההבדלים בשכיחות הזיהומים האימהיים לא היו משמעותיים

 בילודים פחתה משמעותית בקבוצה שטופלה  ספסיסשכיחות

 (P=0.007, מקרים 7לעומת  1) באנטיביוטיקה 
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הריון' שב 36<נשים  838, מטה אנליזה של שני מחקרים 

 טיפול אנטיביוטי הפחית תחלואה זיהומית אימהית

 בצורה משמעותית( ואנדומטריטיס כוריואמניוניטיס)

       RR 0.43 (95% CI 0.23,0.82) ללא השפעה משמעותית על 

 שיעור התחלואה של הילודים     

קבוצת ביקורת+  רנדומליםנדרשים עוד מחקרים : מסקנה.... 

Antibiotics for prelabour rupture of 
membranes at or near term Flenady & King 

Cochrane Database Syst Rev 2002;3 
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                                                                             Obstet Gynecol 2012;120:1045-51 

                                                                                        (Portugal) 
 

78   אמפיצילין' ג 1)נשים קיבלו אנטיביוטיקה פרופילקטית  

נשים היוו קבוצת  83, (ליום גנטמיצין' מג 240-שעות ו 6כל 

 בקרה

  תחלואה זיהומית אימהית נמוכה יותר משמעותית בקבוצה

 (P=0.013, 13.2%לעומת  2.6%)שקיבלה אנטיביוטיקה 

 12< כאשר ירידת מים  –כל מקרי התחלואה הזיהומית  

 שעות

 לא ( 6.0%-ו 3.8%) הנאונטליםההבדל בשיעור הזיהומים

 היה משמעותי
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4  נשים עם  2,639מחקרים שכללוPROM >36 הריון' שב 

 באימהות  אנדומטריטיסאו  כוריואמניוניטיסנמצאה הפחתה של  לאבניגוד למחקר הקודם

  RR 0.34 (CI 0.05-2.33 95%)שטופלו באנטיביוטיקה 

מוקדם בילודים  ספסיסהיה הבדל בשיעור  לאRR 0.57 (95% CI 0.08-4.26)   

 או   נאונטלייש לציין שלא היו מקרי מוות )ותמותה פרינטלית   IUFDוכן בשיעור מקרי        

 (תחלואה אימהית חמורה בכל קבוצת המשתתפות במחקר       

יותר ניתוחים קיסריים בקבוצה שקיבלה אנטיביוטיקה 

והאימהיים כאשר השראת  לידה בוצעה  הנאונטליםנמצא הבדל בשיעור הזיהומים  לא

 מוקדם או מאוחר

במועד  אנטיביוטיקה במצב של ירידת מים יש להפסיק מתן רוטיני של : לסיכום

הסיכון של  , לילודלתועלת במתן טיפול אנטיביוטי לאם או מכיוון שאין הוכחה 

 ויש סכנה ברורה של התפתחות חיידקים עמידים, זיהום נמוך

 

Antibiotics for prelabour rupture of 
membranes at or near term Wojcieszek et al. 

Cochrane Database Syst Rev 2014;10 
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Antibiotic prophylaxis in prelabor spontaneour 

PROM at or beyond 36 weeks of pregnancy. 
Nabhan et al. Int J Gynecol Obstet. 2014:124:59-62 (Egypt) 

 

1640  מנה אחת של אנטיביוטיקה  –נשים חולקו רנדומלית

 בקבלה לעומת פלצבו

 אימהית או בשיעור זיהומים בילודים הבדל בתחלואה אין

בילודים שאימותיהן קיבלו אנטיביוטיקה לעומת   ספסיס 4.1%)

 (RR 1.42 95%CI 0.85-2.37)בקבוצת הפלצבו  2.9%
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 מחקרים 5מטה אנליזה של 

 
 

 

 

 שיעור דומה של   -בנשים שקיבלו טיפול אנטיביוטי פרופילקטי

   נאונטלי וספסיסזיהום אימהי , אנדומטריטיס, כוריואמניוניטיס

 שיעור זיהומים אימהיים נמוך יותר  , שעות 12< כאשר שלב לטנטי

 באופן משמעותי בנשים שקיבלו אנטיביוטיקה

.   לאנטיביוטיקה פרופילקטית  אין תועלת לאם או לעובר: מסקנה

מתן אנטיביוטיקה מפחית  , שעות 12< אם השלב הלטנטי 

 88%-ב ואנדומטריטיס 51%-ב כוריואמניוניטיסשכיחות 

Am J Obstet Gynecol 2015;212:627.e1-9 
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פרוטוקולים לניהול ירידת מים במועד בבתי 

 חולים בישראל
 (תודה לפרופסור אריאל מני)

Prophylac antibiot agents Time to induct. 

18 hrs- PNC (inc GBS-) Oxytocin immediate 1 

18 hrs PNC Oxytocin Up to 72 hrs 2 

18 hrs PNC oxytocin 12-24 hrs 3 

Ampicillin (inc GBS-) PG/Oxytocin 12 hrs 4 

Amoxycillin+Azythromax Oxytocin/PG 6-12 hrs 5 

12 hrs Ampicillin Cytotec/PG 12-24 hrs 6 

18 hrs PNC Oxytocin 4 hrs 7 

18 hrs PNC Oxytocin/PG 48 hrs 8 

18 hrs Ampicillin PG 24 hrs 9 

14 hrs PNC Oxytocin 24 hrs 10 


