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 תוכן ההרצאה

 עידכונים באבחון•

 שיטות להערכת מי שפיר–

 מחקרים רלוונטים  –

 המלצות האיגודים–

 

•Isolated Oligohydramnios 

 מה אומרת הספרות בנושא–

 המלצות לניהול–

 

 
 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון |  רקע



 :  שיטות סונוגרפיות•

–AFI - Amniotic Fluid Index   

–Maximal Vertical Pocket - MVP  /Single deepest 

pocket 

 

 לשתי השיטות רגישות נמוכה בזיהוי מיעוט מי שפיר•

 AFI-במחקרים נפוץ השימוש ב•

 

 

 

 

 

 

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 אבחון מיעוט מי שפיר



•Cochrane 2008 
 MVP-ל AFIשמשווים בין  RCTמחקרי  5•
 נשים 3226•
 

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 Cochrane 2008 -אבחון 



 : MVP-בהשוואה לAFI נמצא כי הסתמכות על •
 

– Rate of diagnosis of oligohydramnios  - RR 2.39;  
(95% CI 1.73 to 3.28); five trials, 3226 pregnancies 

 

– Induction of labor - RR 1.92;  
(95% CI 1.50 to 2.46); four trials, 2138 pregnancies 

 

– Caesarean delivery for fetal distress - RR 1.46;  
(95% CI 1.08 to 1.96); five trials, 3226 deliveries 

 

 לא נמצא הבדל בתוצאים נאונטלים•

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע  

 Cochrane 2008 -אבחון 



 :Cochrane-מסקנות ה•

הפעלות לידה וניתוחים קיסרים  , עליה באבחנה של מיעוט מים–
 ללא השפעה על תוצאים עובריים

 לשתי השיטות רגישות וספציפיות נמוכים באבחון מיעוט מי שפיר–

 

 MVP-ההמלצה היא שימוש ב–

 

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 Cochrane 2008 -אבחון 



 

 

 

 

 
 

   SAFE ,2016-מחקר ה•

 2012-2013, בתי חולים בגרמניה 4•

 נשים 1052•

 סיכום| המלצות לניהול | קשר לתוצאים פרינטלים | שיטות אבחון | רקע 

 SAFEמחקר ה –אבחון 



 :MVP-ל AFIבהשוואה בין  –מסקנות •

 לא נמצא הבדל בתוצאים הנאונטלים–

–AFI  מעלה משמעותית אבחון של מיעוט מים(RR 4.51 )  יותר
 (  RR 3.5) הפעלות לידה 

יתכן בגלל הבדלי רנדומיזציה בין הקבוצות   – CS -אין הבדל ב –
 (SP CS-ו GDMיותר )

 

 :בדיון•

 MVPממליצים על –

 מדגישים כי לשתי הבדיקות רגישות נמוכה  –

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 SAFEמחקר ה –אבחון 



 :המלצות האיגודים המקצועיים•

–ACOG -   ממליצים עלMVP ,(2014) 

–RCOG –אין הנחיה גורפת לשימוש ב-MVP ,הנחיות ל-SGA 
 MVP  (2013)ממליצים על  –

–SOGC –  ממליצים עלMVP (2017) 

 

לצורך חיזוי תוצאות  MVP-ל AFIהשוואה בין " –האיגוד הישראלי –
על פני  AFI-לא מצאה יתרון ל, לוקות לידיתיותפרינטאליות סב 

MVP(."מסתמכים על ה-Cochrane) 

 

 

 

 

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 המלצות האיגודים –אבחון 



 השיטות להעריך כמות מי שפיר הן בעלות רגישות נמוכה•

 לא נמצא הבדל בתוצאים נאונטלים•

מעלה משמעותית אבחון של מיעוט מי   MVPלעומת  AFI-בשימוש •

 CSוככל הנראה גם , שפיר והפעלות לידה

 MVP-האיגודים ממליצים על שימוש ברב •

 AFI-רב המחקרים עדיין עושים שימוש ב•

 

 
 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 סיכום –אבחון 



•TERM Isolated Oligohydramnios 

 

 ?פתולוגיה או וריאציה של מצב תקין•

 רמז לאי ספיקה שלייתית–

 פיזיולוגיה תקינה של הריון–

 

 גורם סיכון לסיבוכי לידה או גורם סיכון לסיבוכי לידה איאטרוגנים•

 

 

 
 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 מיעוט מי שפיר מבודד במועד



 

 

 

 

 

 ,  מחקרים 4, 2014-פורסם ב•

 ביקורת 3264מיעוט מים לעומת  679•

 
 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 מחקרים -מיעוט מי שפיר מבודד 



 

 

 
 

 

 

 בקבוצת מיעוט המים NRFHR-כתוצאה מ CSיותר •

 כשמתקנים להריונות בסיכון נמוך ההבדל לא מובהק•

 לא נמצא הבדל בתוצאים הנאונטלים בין הקבוצות•

 
 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

Rossi 2014  - תוצאות 

 מחקרים -מיעוט מי שפיר מבודד 



 

 

 

 

 

 

 

•2017 ,6 RCT של מיעוט מי שפיר מול הריון בסיכון נמוך. 

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 מחקרים -מיעוט מי שפיר מבודד 



 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

Rabie 2017 –  שיעורCS 

 מחקרים -מיעוט מי שפיר מבודד 



 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 שאיפת מקוניום

 מחקרים -מיעוט מי שפיר מבודד 

 אישפוזי פגיה



 (38-39)הילוד האופטימלי אינו ברור מועד •

 OCT-הצעה ל•

 לשקול הידרציה אמהית•

Rabie 2017 - מסקנות 

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 



 
 
 
 
 

 נשים עם מיעוט מים 987, 2014•
 שמרניניהול דוגלים –
הפעלות לידה ולידות   –זו יש גורמים מבלבלים בקבוצה –

 ראשונות
מיעוט מים אינו גורם סיכון ולכן אינו מהווה אינדיקציה  –

 להפעלת לידה

 

 קצת כחול לבן

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 



•SGA    לא מאובחן 

 13-17%בין –

–RR~2 

 ?סיבה להתערבות מוקדמת–

 

•Confounders   

 הפעלות לידה–

 לידות ראשונות–

 

 

 נקודות ממחקרים

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 



 עמדת האיגודים המקצועיים•

–ACOG –  36-37אינדיקציה ללידה החל משבוע 

–SOGC – 2013  יש התיחסות כיOI  זה אינדיקציה להפעלה אבל אין
 פירוט לגבי מועד היילוד

–RCOG – אין הנחיה ברורה בנושא 

 אין המלצה של האיגוד הישראלי–

 

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 המלצות לניהול



 

 

 

 

 

 :2016, מחקר רטרוספקטיבי•
–347 early term (37-38+6)  , 

–781 full term (39-40+6), 

– 85  post date (41-41+6) 

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 מועד ילוד –המלצות לניהול 



 בשתי הקצוות יש יותר ניתוחים קיסריים•

 יש יותר סיבוכים נאונטלים – Post date -ב•

 

 39ניהול שמרני מומלץ לפחות עד שבוע •

 

 

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 מועד ילוד –המלצות לניהול 



 משפיע על ההמלצות MVP-אין התייחסות להאם השימוש ב•

 

•Anhydramnios –  קשר לתוצאים  –לפי מחקרים בודדים
 CS-יתכן וקבוצה זו יכולה להינות מ. נאונטלים ומיילדותיים חמורים

  .OCTאלקטיבי או לפחות 

 

 : אמהיתהידרציה •
 AFIמשפרת  אמהיתיש מחקרים שטוענים כי הידרציה –

 פרינטליםלא הוכח כי הידרציה משפרת תוצאים –

 IV< הידרציה פומית –
 

 

 
 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 המלצות לניהול



•UPTODATE: 

 אין מידע מספק אודות ניהול שמרני•

 37היא ילוד אחרי שבוע  UPTODATEהמלצת הבית של •

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 המלצות לניהול



ישנו עדיין ויכוח האם מדובר בפתולוגיה או וריאציה של  •
 הנורמה

 

 .37יש מספיק מחקרים התומכים במעקב שמרני עד שבוע •

 .39יש טענות כי ניתן לנהל שמרנית לפחות עד שבוע •

 

 RCTנדרשים עוד מחקרים •

 סיכום| המלצות לניהול | מחקרים | שיטות אבחון | רקע 

 לסיכום



 !תודה על ההקשבה


