
 . היריון עם שרירנים ברחם15

 מבוא

בקרב נשים בגיל הפוריות. שכיחותם עולה עם הגיל וקימות עבודות  שרירני הרחם שכיחים מאד

אחוז מהנשים שפונות לבדיקה שגרתית סביב  70שמצביעות על מציאת לפחות שרירן אחד ב 

(. 1אחוז ) 4בטרימסטר שני עמד על כ USסמ שנצפו בבדיקת  3שכיחות שרירנים מעל . 40גיל 

גבוהה יותר של לידות מוקדמות מצגים פתולוגים והיפרדות יש עבודות שמצביעות על שכיחות 

שליה. השאלה שנשאלת היא האם המשך עבודתה של האישה  משנה את הסכון הבסיסי 

 שקיים.

ם עולים בגודלם אחוזי 20-30( נשארים יציבים במהלך ההיריון  כ 50-60%רוב השרירנים )

סמ והגדילה הממוצעת  5. הגדילה בשרירנים שכיחה יותר באלה שמעל אחוז נסוגים 10-20וכ

 (.2) אחוז 12נעה סביב 

סמ בסוף טרימסטר ראשון ובתחילת שני  5התסמין המוביל הוא כאב. שכיח יותר בשרירנים מעל 

 (3)אז קיים שינוי מכסימלי בגודל השרירן.

 ירניםסיבוכי היריון עם שר

אין עבודות ברמה סבירה שמצביעות על סיבוכי היריון בשרירנים . רוב העבודות שקימות הן 

 (4דיווחי מקרה ומחקרים קבוצתיים לא מבוססים. לרוב הנשים אין כל סיבוך במהלך ההיריון )

של שרירן על גבעול וכאב עמום משני לתהליכי  א. כאב חד משני לתסביב -הסיבוכים שהוזכרו

 (  4נמק בשרירן )

במשך שנים היתה סברה כי שרירנים דופניים וסוב מוקוזים קשורים  -ב. הפלות מוקדמות

 20000שסקרה מאמרים שדננו ביותר מ יצאה מטה אנליזה  2017להפלות מוקדמות. בשנת 

 (5רים לעליה בשכיחות הפלות מוקדמות)היריונות וקבעה כי שרירני רחם מכל סוג אינם קשו

כנראה שקימת עליה מינימלית בשכיחות לידות מוקדמות אם כי אין על כך  -ג. לידות מוקדמות

( אין כל הנחיה לנטר אורך צוואר או פעילות רחמית בקרב נשים הרות 6הסכמה גורפת בספרות )

 עם שרירנים  או לתת טיפול טוקוליטי מונע.

ביעם על שכיחות יתר של היפרדות שליה במיוחד כאשר השתרשות השליה ד. יש מאמרים שמצ

 (6אין על כך הסכמה גורפת בספרות) -ועל שכיחות יתר של שלית פתח סמוכה לשרירן

 (7ה. מצגים פתולוגים דווחו בשכיחות יתר בהריונות עם שרירנים גדולים או רחם רב שרירני )

ת ארוכות יותר,שיעורי ניתוחים קיסריים גבוהים ו. סיבוכים שקשורים בלידה עצמה כמו לידו

 (6ודימומים אחרי לידה או ניתוח קיסרי. )

 

 



 המלצות

רחם שרירני בהיריון איננו אינדיקציה לגמלה לשמירת היריון. רוב ההריונות מסתיימים בהצלחה  .1

לכל מקרה בהתאם  ואין למנוחה ערך מוסף. כאשר נצפה דימום שלית פתח וכו יש להתיחס

 לתסמין שיוצג

אין מקום לגמלה מונעת  להפלות מוקדמות מאחר ואין עדות בספרות שלנשים עם שרירנים יש  .2

 שכיחות יתר של הפלות ומאחר ואין כל עדות לכך שמנוחה ככלל מונעת הפלות.

 בכאב חד של תסביב או נמק יש לשקול גמלה קצובה בהתאם לתסמין .3

 5ר של לידות מוקדמות יש לאשר גמלה במקרים של שרירן מעל מחמת הספק של שכיחות חת .4

 סמ ועבודה פיזית מתונה או קשה. אין מקום לאשר גמלה בהתויה זו בעבודה משרדית
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