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הטיפול בלידה מוקדמת
נידון ואושר במליאה ינואר 2007
דירוג ה  EBMבמקום שהוא קיים ניתן בצבע ירוק

א .דברי הסבר:
לידה מוקדמת הינה הסיבה המובילה לתמותה ותחלואה של ילודים ,ואחת הסיבות השכיחות לאישפוז
ביחידות לרפואת האם והעובר.
ב .האבחנה של לידה מוקדמת מבוססת על הנתונים הבאים:
 .1גיל הריון לפני שבוע .37
 .2התכווצויות רחמיות סדירות הגורמות לפחות לאחד מהשינויים הבאים:
א .דינמיקה צווארית מתועדת.
ב .מחיקת צוואר של  80%או קיצור צוואר באולטרסאונד לידני.
ג .פתיחה צווארית של  2ס"מ ויותר.
פיברונקטין עוברי יכול לשמש ככלי עזר לשלילת האבחנה.
ג .ניהול הטיפול בלידה מוקדמת:
בנוסף להערכה השיגרתית יש לבצע ניטור עוברי-רחמי ,הערכה אולטרסונית ותרבית ל.GBS -
דיקור מי שפיר :בהתאם למידת החשד לזיהום תוך-רחמי ,ניתן לשקול דיקור מי שפיר לשלילת זיהום
)בהתאם לגיל ההריון ניתן גם לבדוק בשלות ריאתית(.
טיפול בסטרואידים :מומלץ בשבועות  34 – 24להריון ).(Level I
ד .טיפולים אפשריים לעצירת לידה:
אמצעים לא תרופתיים לטיפול בלידה מוקדמת כוללים מנוחה ,הידרציה והימנעות מיחסי מין .יעילות
אמצעים אלה לא הוכחה ).(II Level
 .1טיפול טוקוליטי:
יש לשקול הצורך במתן טיפול טוקוליטי .טיפול זה עשוי להאריך את משך ההריון ב 2-7 -ימים )ובכך
לאפשר מתן סטרואידים( .לא הוכחה יעילותו בדחיית לידה מוקדמת מעבר לשבוע ימים או בשיפור
התוצאות הניאונטליות ) .(Level Iטיפול טוקוליטי בדרך כלל אינו נחוץ מעבר ל 34 -שבועות הריון.
 .2הוראות נגד לטיפול טוקוליטי:
 מצבים בהם המשך ההריון כרוך בסיכון לאם ואו לעובר. פתיחה צווארית מתקדמת. .3תרופות חוסמות תעלות סידן:
קבוצה זו נמצאת בשימוש נרחב לעצירת לידה מוקדמת עקב יעילותה היחסית ובטיחותה ).(Level I
התרופה השכיחה ביותר בשימוש מקבוצה זו הינה .Nifedipine
 .4תרופות חוסמות קולטנים לאוקסיטוצין ):(Atosiban
תרופה זו בעלת יעילות יחסית דומה לתכשירים אחרים ופרופיל בטיחותי אימהי גבוה.
 .5תרופות מעכבות ייצור פרוסטגלנדינים ):(Indomethacin
תרופה זו נחשבת כיעילה יחסית ,אך נושאת תופעות לוואי עובריות בשימוש ממושך )< 72שעות( או
לאחר  32שבועות להריון.

 .6מגנזיום סולפט:
יעילותה של תרופה זו לא הוכחה והיא כרוכה בתופעות לוואי אימהיות ) .(Level Iקיים ספק לגבי
בטיחותה לעובר בטיפול לעצירת לידה .אין מקום לשימוש שגרתי במגנזיום סולפט ,אלא בנסיבות
מיוחדות לפי שיקול הצוות המטפל.
 .7תרופות בטא  -מימטיות:
ריטודרין במתן תוך-ורידי הייתה בעבר טיפול הבחירה .השימוש בה ירד בעיקר עקב תופעות לוואי
קרדיו-פולמונריות אימהיות מסכנות-חיים .טרבוטלין תת-עורי עדיין נמצא בשימוש.
ה .בחירת התכשיר הטוקוליטי
באם נלקחה ההחלטה לתת טיפול טוקוליטי ,ריטודרין היה בעבר טיפול הבחירה .כיום ,השימוש בו אינו
מקובל יותר ,עקב השכיחות והחומרה של תופעות לוואי אימהיות .אלטרנטיבות בעלות יעילות דומה,
הדוחות את הלידה במספר ימים ,אך עם פחות תופעות לוואי אימהיות )בעיקר חמורות( ,הם תכשירים
מסוג חוסמי תעלות סידן ) (Nifedipineאו חוסמי רצפטורים לאוקסיטוצין ) .(Atosibanטרם ברור באם
יש להם יתרון משמעותי מבחינת העובר או התוצאות הניאונטליות ).(Level I
 .1סטרואידים:
 קורס אחד של סטרואידים הניתן בשבועות  24 – 34בעל יעילות מוכחת להפחתת התמותהוהתחלואה הניאונטלית ) .(Level Iהיעילות והבטיחות של קורסים חוזרים אינה ברורה.
 ניתן לשקול מתן קורס נוסף בהתאם למועד המתן והזמן שחלף מהקורס הראשון ).(Level III .2אנטיביוטיקה
טיפול אנטיביוטי אינו יעיל להארכת משך ההריון ).(Level I
מומלץ טיפול למניעת זיהום ב GBS -בנשים עם לידה מוקדמת בלתי נמנעת.
 .3טיפול טוקוליטי אחזקתי ) (maintenanceלאחר עצירת לידה:
עבודות מבוקרות מצביעות על כך שטיפול אחזקתי טוקוליטי מתמשך לאחר עצירת לידה אינו יעיל
).(Level I
 .4מניעת לידה מוקדמת:
טיפול פרוגסטטיבי נמצא כיעיל במניעת לידות מוקדמות ומשקלי לידה נמוכים בנשים בסיכון גבוה עקב
לידה מוקדמת בעברן ) .(Level Iניתן לשקול טיפול זה ,אך דרושים מחקרים מבוקרים גדולים יותר
בטרם ניתן יהיה לקבוע המלצות ברורות.
ו .דרך היילוד בלידה מוקדמת
יש לנהל את הלידה עפ"י קריטריונים מילדותיים מקובלים .לידה מוקדמת כשלעצמה אינה מהווה הורייה
לניתוח קיסרי ).(Level II
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