
 

 

 

  : אבחון והערכהריבוי ומיעוט מי שפיר

 מבוא

ת נפח מי השפיר הינה והתפתחותו. הערכ העוברלגדילת  מי השפיר חיוניים

 מהערכת מצבו של העובר ברחם. חלק בלתי נפרד

 32ומגיע לשיאו סביב שבוע  8נפח מי השפיר עולה בהריון החל משבוע 

תולדה של האיזון בין  בכל שלב בהריון נפח מי השפיר הינו (1)להריון.

נפח למים שהעיקרים בהם: השתנה,  לאלו הגורעים הגורמים המוסיפים

 קרומי שק ההיריון ודרך עור העובר.בליעה, מעבר דרך הפרשות מהריאות, 

הפרעות בנפח מי השפיר תוארו כקשורות במומים מבניים, הפרעות 

גנטיות, זיהעיכוב בגדילת העובר ,כרומוזומליות  .ומים ועוד, תסמונות 

 מטרה

. הנייר חריג הריון עם נפח  מי שפירב רור ומעקביבלהמליץ על דרך לאבחון, 

הלידה או בהוריות ללידה הריון עם ירידת מים ובניהול בניהול עוסק לא 

נייר העמדה לא יעסוק בהריונות  בנוכחות ריבוי או מיעוט מי שפיר. כמו כן 

 ם.ימונוכוריוני

 שיטה

להערכת נפח מי השפיר.  המקובלתד הינה הדרך בדיקת האולטרה סאונ

יש קיימות מספר שיטות המשמשות להערכת הנפח, לכל אחת מהשיטות 

 מגבלות.

 

 האפשריות מדידההדרכי  

 -Single deepest pocket (SDP), Maximal vertical pocket (MVP)א. 

ל של הכיס הגדול ביותר של מי שפיר שאינו מכיל לולאות חבאנכית מדידה 

כשמתמר האולטרה סאונד מוחזק טבור או חלקי עובר. המדידה מתבצעת 

הנמדד צריך כיס השל  המינימאליהאופקי הרוחב . דופן הרחםל וית ישרהובז

 ס"מ. 1 לעלות על

 ס"מ. 2עד  -: מיעוט מי שפיר(2) הגדרות

ן                  ס"מ. 8 עד 2.1 -נפח מי שפיר תקי

 .ומעלה  מס" 8  –יר ריבוי מי שפ                



האנכי לגב האישה,  כיסיש למדוד את ה– Amniotic Fluid Iindex (AFI)ב. 

ייחוס קו האמצע  )נקודות  הגדול ביותר בכל אחד מארבעת רבעי הרחם 

ערכים  תוהטבור(, שאינו מכיל לולאות חבל טבור או חלקי עובר. סכום ארבע

  .AFI-אלה הוא ה

 ס"מ. 4.9עד  -מיעוט מי שפיר :(3) הגדרות

ן                  ס"מ. 24עד  5 -נפח מי שפיר תקי

 .ומעלה ס"מ 25  –ריבוי מי שפיר                 

וגבולות שונים להגדרות אלו, כולל שימוש בעקומות  קיימות גישות שונות 

 המבוססות על שבוע הריון.

שינוי  השימוש בדופלר צבע הוריד את שכיחות האבחון של ריבוי מי שפיר ללא

(  .(4בתוצאת ההיריון 

, ללא מדידה.  -. הערכה סובייקטיביתג  מבוסס על הערכה 

 

ב MVP-ל AFIהשוואה בין  ן   AFI-מצאה כי שימוש  העלה את שיעור האבחו

וניתוחים קיסריים ללא שיפור בתוצאות  של מיעוט מי שפיר, השראות לידה, 

  .(5) לידתיותפרינטאליות סב 

,  בוצעת מנפח מי השפיר  תהערכ )לא כמותי( בכל מקרה בו באופן סובייקטיבי 

מבוצעת בדיקת אולטרה סאונד במהלך ההיריון, בהתאם להנחיות דף העמדה 

 .(6 ,7) וחוזר מנכ"ל

 

הסובייקטיבית ההערכה  מקרה בוב תבוצע (MVP, AFI) הערכה אובייקטיבית

 .הינה חריגה

 

 ם.כוריוני-די תאומיםהערכת נפח מי השפיר ב

 .מקרה בו ההערכה הסובייקטיבית הינה חריגהב תבוצעאובייקטיבית הערכה 

 היא הפשוטה והזמינה ביותר להערכת מי השפיר בכל שק. MVPהטכניקה של 

 התוצאות מבוססות על אותם קריטריונים כמו בעובר יחיד.

 

 ריבוי מי שפיר

מכלל  1-2%של ריבוי מי שפיר נעה על פי דיווחים שונים בין  היארעות

 ונות.ההרי

 .(60-70%) דיופתיימרבית מקרי ריבוי מי שפיר הינם ממקור א

גנטיווכוללות:, מומים מבניים, תסמונ ידועותהאטיולוגיות ה תסמונות  ,תת 

זיהומים, אנמיה עוברית, ריבוי עוברים סכרת לא מאוזנת, נוירומוסקולריות, 

 ועוד.

 והה מוםיזדיופתיים, לאחר הלידה יברחם כאמהמקרים שיאובחנו  10%-כב

 3-6%-מופיע ב (SGA) 10עובר קטן לגיל היריון מתחת לאחוזון  .(8)



בנוכחות ריבוי מי שפיר   SGA עובר מהמקרים של ריבוי מי שפיר. הימצאות

מעלה משמעותית את הסיכון למומים מולדים, הפרעות כרומוזומליות 

 ותמתוה פרינטלית.

 

 (9) אבחנה:

 

Severe-חמור Moderate-בינוני Mild-קל  

≥16cm 12-15.9cm 8-11.9cm MVP 

>35cm 30.1-35cm 25-30cm AFI 

 

 

 (10) תוצאות ההיריון כתלות בחומרת ריבוי מי השפיר

הסיכוי לאבחון  שכיחות יחסית 

מום במהלך 

 ההיריון

הסיכוי לאבחון מום 

)מקרים  לאחר הלידה

שאבחנו כאדיופתיים 

 ריון(יבמהלך הה

 1% 6-10% 65-70% ריבוי    קל

 2% 10-15% 20% ריבוי בינוני

 10% 20-40% 15%-פחות מ ריבוי חמור

 

 המלצות

  לצורך חיפוש הגורם האנטומי לריבוי.  ממוקדת . בדיקת אולטרה סאונד1

יש לוודא שבוצעה סקירת מערכות כמקובל. במידה ולא בוצעה יש להשלים 

קת אולטרה סאונד )הנחיות לבדי 8מספר  בדיקה זו על פי הוראות נייר העמדה

 ,  .(6) בהתאם לגיל ההיריוןבהריון(

.  מוקדתהמבבדיקה  תחילה יש להעריך את כמות מי השפיר באופן כמותי

גיל  יש לבדוק לאחר אישור האבחנה במידת האפשר ובהתאם למגבלות 

פרופיל  שפתיים ,ולולאות מעי דק בועת קיבה: האברים הבאיםאת  ההריון,

מדורי הלב ומוצא העורקים  4מבט ) בל ,מחדרים הצדדים בהח ,וצוואר

עמוד שידרה  ,םמנח כפות רגלים וידיי .וראותסטיית המדיאסטינום  (הגדולים

מבנה ו , תנועתיות העוברמשקל העובראת הערכת גם  הבדיקה כוללת תחתון.

  .(10)  לצורך שלילת אנמיה עוברית MCA-ומדידת זרימות ב, השליה

 לנהוג בהתאם לאבחנה הספציפית.במידה ומזוהה פתולוגיה יש 

 

אקו לב בנוסף גם חמור יש לבצע -בהם ריבוי מי השפיר הינו בינוני. במקרים 2

.11) עובר ) 



גנטי ל לשקול הפניה . 3 כתלות בפרמטרים  בכל מקרה של ריבוי מי שפירייעוץ 

מהנשים עם  10%-שינויים בשבב הגנטי אובחנו ב .הקלינים ובגיל ההיריון

AFI   (12)ובהעדר ממצאים בבדיקת אולטרה סאונד. 25מעל 

גורמי סיכון מקובלים  .4 ונוכחות  בירור סכרת יעשה ע"פ סקר סכרת שבוצע 

(Gynecol Endocrinol.  2017 Nov;33(11):849-852 . ) 

5 .Amnioreduction  ריבוי מי שפיר סימפטומטי יש לשקול רק במקרים של

) שימתי ניכר או אי נוחותקושי נעם   .(10חריגה לאם 

 

 

 

 מיעוט מי שפיר

מיעוט מי שפיר עלול לשקף בעיה ראשונית בעובר, אבל גם להוביל לתוצאות 

 משניות כולל יצירת דפורמציות בעובר, לחץ על השורר ועד מוות.

 הגורמים האטיולוגיים העיקריים למיעוט מים כוללים בין היתר:

 ירידת מים. -

 ת, תרופות.גורמים אימהיים: מחלות וסקולריו -

אי ספיקת שלייתית אקוטית או : גורמים הקשורים בשליה ובקרומים -

 . כרונית. 

גורמים עובריים: הפרעות גנטיות, הפרעות בגדילת העובר, הריון עודף  -

 ומומים מבניים בעיקר הקשורים למערכת השתן.

 

 (  13)מיעוט מי שפיר בטרימסטר השני כרוך בפרוגנוזה גרועה.

 

 

 הגדרה

 -רים שהעריכו תחלואה משמעותית הכרוכה במיעוט מים השתמשו ברב המחק

AFI≤5ניתן להשתמש גם ב  .-MVP<2.  

 

 המלצות

 .. יש לוודא שלילת ירידת מים1

לצורך חיפוש גורם אנטומי  ממוקדתבדיקת אולטרה סאונד מומלץ לבצע . 2

גיל ההיריון עוברי המסביר את מיעוט מי השפיר  .במגבלות 

סקירת מערכות כמקובל. במידה ולא בוצעה יש להשלים  יש לוודא שבוצעה

נייר העמדה בהתאם לגיל ההיריון ) זו על פי הוראות   .(6בדיקה 



בנוסף המערכות הספציפיות שיש לבדוק כוללות: מערכת השתן והערכת 

.  יש להתייחס גם כדי לשלול אי ספיקה שלייתית והפרדות שליה השליה

 טבור. לגדילת העובר ולזרימות בעורק ה

מיטבי בבדיקה -יש לציין במידת הצורך את הקושי הטכני והדימות התת

מיעוט מי השפיר תנוחת העובר ומאפייני דופן  בהקשר לגיל ההיריון המתקדם,

 בטן האם. 

 תבמקרים של  ירידת מים, אי ספיק למעט. מומלץ להפנות לייעוץ גנטי 3

( או מיעוט מי שפיר ומדדי גדילת העובר שליה )הנסמכת על בדיקות דופלר

 . 37שהתפתח מעבר לשבוע 

, הריון בסיכון למעקב מרפאת לרופא מטפל, . מומלץ להפנות את האישה 4

יולדות  .וחומרת הממצאים נשים, כתלות בשבוע ההיריון /מיון 
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