
 הנדון: טופס בקשה לאישור ניסוי רפואי בבני אדם ללא מוצר מחקר

 

 תקציר פרוטוקול המחקר הרפואי:

 . רציונל לביצוע הניסוי כולל הגדרת מדדים כמותיים:1

,  septate uterus)( ורחם מחיצתי )arcuate uterusאנומליות מבניות ברחם, בעיקר מסוג רחם קשתי )

קשורות בפגיעה בהשרשה התקינה של העובר ובהתפתחות השליה, ובכך גורמות ואדנומיוזיס פוקלי 

, וניתוח היסטרוסקופי לניקוז לפגיעה בפריון. ניתוח מטרופלסטי היסטרוסקופי לתיקון מבנה הרחם

ברחבי העולם לצורך שיפור סיכויי ההפרייה בנשים הסובלות מאי פריון. הניתוח  יםמבוצע אדנומיוזיס 

ומשפר קליטת הריונות , במקרה של רחם דיסמורפי בנפח הרחם ושיפור המורפולוגיה שלומביא להגדלה 

 את סיכויי ההפריה.  יםמשפר שעל ידי כך, ניתוחים אילו  ומשוערבמקרה של רחם עם אדומיוזיס 

עד כה בוצעו מחקרים רטרוספקטיביים בלבד אשר בדקו את פוריות הנבדקות לפני ואחרי ביצוע הניתוח. 

ימים בעולם מחקרים פרוספקטיביים אשר משווים תוצאי הפריית מעבדה בין נשים אשר עוברות לא קי

 . ניתוחים אילו ואשר אינן עוברות

 

 . שיטות וחומרים:2

במחלקה לפריון  Unexplained infertilityתחת אבחנת  IVFפעמים או יותר בהפריית  3נשים שנכשלו 

בתל השומר תעבורנה אולטראסאונד והיסטרוסקופיה והפרייה חוץ גופית בבית החולים שיבא ש

 תית בכדי למדוד את נפח חלל הרחם, או קיום אדנומיוזיס פוקלית.אבחנ

  European Society of -מטופלות שנפח חלל הרחם שלהן יעמוד בהגדרות של "רחם דיסמורפי" של ה

Human Reproduction and Embryology לפי( או רחם עם אדנומיוזיס ,Gordts S, Fertil Steril' 2018) 

 יחולקו לשתי קבוצות באופן רנדומלי:

 IVFחצי מהמטופלות יעברו ניתוח מטרופלסטי היסטרוסקופי לתיקון מבנה הרחם ולאחריו מחזורי 

 . IVFנוסף ואם לא יהרו, יעברו את הניתוח ולאחריו עוד מחזורי  IVFנוספים, והחצי השני יעברו מחזור 

 כנ"ל לגבי נשים אשר להן ימצא אדונמיוזיס פוקלי.

 יבוצע מעקב והשוואה של אחוזי ההפרייה של שתי הקבוצות והנתונים ינותחו בתוכנות סטטיסטיות.

 

בהשרשת  20%)מחושב על סמך אחוז הצלחה של  בכל פתולוגיה 100. מספר המשתתפים בניסוי זה: 3

בכל זרוע(. )המידגם חושב לפי  50מטופלות ) 100של הריון לאחר הטיפול לשם כך יש צורך במדגם 

 (80, ובטא של 0.05אלפא של 

 



, מעשית יש הרבה פנות בגילאים 40-44-ו 20-40)נבצע חלוקה פנימית לפי   20-44. טווח גילאים: 4

 והמחקר רלוונטי לגביהן( 40-גבוהים מ

 

 . מין: נקבה5

 

 . קריטריונים להכללה: 6

מבלי להרות אשר מבנה  IVFאו יותר מחזורי  3ועברו  unexplained infertility-נשים אשר מוגדרות כ

 עומד בהגדרות של "רחם דיסמורפי", או אדנומיוזיס פוקלי. חלל הרחם שלהן

 

 . קריטריונים להוצאה מהניסוי:7

 לא רלוונטי

 

 ילדים וחסרי כושר שיפוט: -התייחסות להכללת נשים בהריון, אוכלוסיות מיוחדות

 רלוונטילא 

 

 משך הניסוי הרפואי כולל תקופת המעקב לאחר הניסוי:

 שנה

 

 

 

 

 

 

 


