
 יתר ל"ד בהריון נושא:

 

יתר ל"ד בהריון ההגדרות והקלסיפיקציה של מההריונות.  2-8%אקלמפסיה עשויה לסבך -פרה רקע:

כולל בניירות עמדה של  בהרחבהאקלמפסיה( שונו בשנים האחרונות ודווחו בספרות -)כולל פרה

אין מטרת סיכום זה לחזור על ההגדרות או הקלסיפיקציה והטיפולים  [.1-4איגודים מקצועיים רבים ]

אלא רק להביא את ההקשר שבין יתר ל"ד בהריון והצורך במנוחה או בשמירת הריון כטיפול או 

 כמניעה למצב זה.

אקלמפסיה. יתר ל"ד -יש להבדיל בעיקר בין מצב של יתר ל"ד כרוני בהריון ובין מצב של פרה ספרות:

ריון הוא מצב בו המחלה קיימת עוד לפני ההריון והיא יכולה להיות מטופלת לפני ההריון וגם כרוני בה

אקלמפסיה לעומת זאת הינה מצב שנובע מההריון וחולף לאחר -במהלכו ע"י טיפול תרופתי. פרה

הלידה )אך עשוי לחזור בהריונות נוספים(. מצב זה עשוי גם "להתלבש" על יתר ל"ד כרוני ולסבך את 

 צב היולדת. מ

שמנוחה במיטה או הגבלת פעילות תורמת למניעה או בהנחה רוב הספרות הקיימת איננה תומכת 

חוץ מעבודות ספורות IUGR [1,5-7 .]לטיפול ביתר ל"ד מכל סוג שהוא בהריון כולל במצבים בהם ישנו 

שמאשרות וישנות מאד, קיימת תמימות דעות בספרות שאין עובדות משכנעות או עבודות טובות 

שהגבלת פעילות גופנית או מנוחה מוחלטת יכולות למנוע או לעזור בטיפול במצבים של יתר ל"ד כרוני 

אקלמפסיה.  עם זאת, הגבלת פעילות גופנית מסויימת בטרימסטר שלישי ובמיוחד -בהריון או פרה

 הטיפול במצב. כאשר ישנה גם פרוטאינוריה או סיבוכים אמהיים או עובריים נוספים עשויה להקל על

 המלצות:

אין התוויה לשמירת הריון עקב יתר ל"ד כרוני אלא בטרימסטר שלישי ובנוכחות גורמי סיכון אמהיים 

 או עובריים נוספים.

 אקלמפסיה ובמיוחד לאחר אישפוז בבי"ח ישנה התוויה לשמירת הריון.-במצב של פרה

 

 סוג עבודה:  

 קשה בינונית קלה

- - + 

 

 טרימסטר: 

 שלישי שני ראשון

- -/+ + 

 

 אקלמפסיה(-)בהתאם למצב של יתר ל"ד כרוני או פרה האם המחלה/סיכון היה קיים לפני ההריון: לא / כן



 כןהאם ההריון מגביר את הסיכון ליולדת :  לא / 

 כןהאם ההריון מגביר את הסיכון לעובר  לא / 
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