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 IUGR, Intra Uterine( תוך-רחמית  בגדילה  האטה 
Growth Restriction( מהווה תופעה שכיחה יחסית 

)10%-5% מכלל ההיריונות( וכרוכה בסיכון מוגבר 
של  כתוצאה  הקצר  לטווח  ותחלואה  לתמותה 
מצוקה  תוך-רחמית,  היפוקסיה  תוך-רחמי,  מוות 
לריאות מקוניום  שאיפת  הלידה,  במהלך   עוברית 
 ,)Hypoglycemia( היפוגליקמיה ,)Meconium aspiration(
מטבוליים  וסיבוכים   )Polycythemia( פוליציטמיה 
נאונטליים אחרים. לטווח הבינוני קיים שיעור מוגבר 
של שיתוק מוחין, הפרעות למידה וליקויים בתפקוד 
בגדילה  האטה  הארוך,  בטווח   .]1-4[ הקוגניטיבי 
התוך-רחמית מעלה את הסיכון להתפתחות מחלות 
קרדיווסקולריות, יתר לחץ דם, סוכרת, היפרליפדמיה 
והשמנת יתר בגיל המבוגר. ההאטה בגדילה מהווה 
הקטנים  עוברים  של  רבגונית  לקבוצה  תת-קבוצה 
לגיל ההיריון, הקשורה לאטיולוגיות שונות, שיטות 
ניהול היריון שונות ופרוגנוזה שונה ממקרה למקרה. 
ההיריון  לגיל  הקטנים  מהעוברים  ב-70%-50% 
אינם  והללו  סביבתי-משפחתי  רקע  היא  הסיבה 
תוך- לסיבוכים  אחרים  מעוברים  יותר  חשופים 
רחמיים או נאונטליים. ככל שנגדיר האטה בגדילה 
באחוזון נמוך יותר לעקומת גדילה נורמאלית, יגבר 
הסיכוי לזיהוי תת-הקבוצה בסיכון מוגבר לתחלואה 

ותמותה. 
מטרת נייר עמדה זה, היא להמליץ על אופן האבחון 
תוך- בגדילה  בהאטה  החשוד  היריון  של  והניהול 

רחמית. 
יש לציין, שעד היום אין הוכחה מדעית חד משמעית 
את  מורידים  אחרת  או  כזו  התערבות  או  שניהול 
זה,  במצב  והסיבוכים  התחלואה  התמותה,  שיעור 
מאחר, שבחלק מן המקרים הנזק התוך-רחמי כבר 

נוצר בשלבים מוקדמים של ההיריון. 

הגדרה
כאשר  עולה  תוך-רחמית  בגדילה  להאטה  חשד 
הערכת משקלו של העובר נמדדת מתחת לאחוזון 
10 לעקומת גדילה נורמאלית באוכלוסייה ישראלית 
מתאפשר  זאת  בעקומה  השימוש   .]5[  )1 )טבלה 
25 להיריון ולפני כן, יש להיעזר בעקומות  משבוע 
גדולים  מספרים  על  המתבססות  אחרות  גדילה 
יגביר  יותר לגיל היריון  יותר. שימוש באחוזון נמוך 

את סגוליות זיהוי תת-הקבוצה בסיכון מוגבר ]6[.

נהוג לחלק IUGR ל-2 קבוצות לפי זמן ההופעה:

(early IUGR( הופעה מוקדמת  
   כאשר ההסתמנות הינה לפני שבוע 32. מהווה
נמצאת   .IUGR של  מהמקרים   20%-30%
באסוציאציה עם רעלת היריון וברוב מהמקרים 

הללו תהיה הפרעה בזרימות בעורק הטבורי.

(late IUGR( הופעה מאוחרת  
  כאשר ההסתמנות הינה אחרי שבוע 32. מהווה 
לא  לרוב,   .IUGR של  מהמקרים   70%-80%
וברוב  היריון  רעלת  עם  באסוציאציה  נמצאת 

המקרים אין הפרעה בזרימות בעורק הטבורי.

אבחנה
גיל  ידיעת  על  מתבסס  בגדילה  האטה    אבחון 

ההיריון המדויק. 
אחרון  וסת  תאריך  על-פי  ייקבע  ההיריון    גיל 
יש  אך  סדירים,  הינם  הוסת  ומחזורי  במידה 
לא  הוסת  ומחזורי  במידה  היריון  גיל  לוודא 
סדירים, או קיים פער בין גיל ההיריון לפי וסת 
מידע על  בעזרת  זאת  ובדיקת על-קול,  אחרון 
תאריך הביוץ )במידה וקיים מידע מסוג זה( או 

באמצעות בדיקת על קול. 
  תיקון גיל ההיריון לפי US בהתאם לחוזר מנכ"ל 

:25/2013
   שבועות 6-10 פער של יותר מ-4 ימים

   שבועות 11-13 פער של יותר מ-6 ימים
   שבועות 14-20 - פער של יותר מ-9 ימים

ייעשה  ההיריון  גיל  תיקון   20 שבוע     אחרי 
על-פי שיקול קליני

גודל  הערכת  סמך  על  בגדילה  האטה    אבחון 
הרחם או גובה הפונדוס של הרחם בסנטימטר 
נמוכה. לכן, אם  דיוק  היא בדיקה בעלת דרגת 
בדיקת  לבצע  יש  בגדילה  להפרעה  קיים חשד 
על-קול הכוללת מדידה ביומטרית של העובר 

.)Level II( מובהק על-פני האחרות
הערכת  של  שונות  בנוסחאות  להשתמש    ניתן 
שעדיפה  אחת  נוסחה  ואין  מאחר  המשקל, 

באופן חד-משמעי.
את  מעלה  להערכת משקל   3 באחוזון    שימוש 
תוך-רחמית  בגדילה  ההאטה  אבחון  סגוליות 

 .)Level II(
  במקרים של חשד להאטה בגדילה ניתן להעריך 
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של  חוזרות  מדידות  ידי  על  הגדילה  קצב  את 
הערכת משקל בהפרשים של לפחות שבועיים. 
זיהוי  מאפשר  גדילה  אחוזוני  שבירת  זיהוי 

 .)Level II( מוקדם
בבדיקת  המשקל  בהערכת  שהדיוק  להדגיש,  יש 
עוברים  משקל  כי  ייתכן,  אי-לכך  מוגבל.  על-קול 
שהוערך כתקין לפני הלידה, יימצא כקטן מאחוזון 
ייתכן,  שני  מצד  הלידה.  לאחר  ההיריון  לגיל   10
האטה  שקיימת  בהנחה  שנוהל  היריון  שלאחר 

בגדילה תוך-רחמית, ייוולד עובר שמשקלו תקין. 

המלצות לבירור
במקרים בהם הערכת המשקל נמצאת בטווח שבין 
כגון:  למומים  נוסף  סיכון  גורם  ללא   3-10 אחוזון 
של  מוקדמת  הופעה  משפחתית,  גנטית  תסמונת 
האטה בגדילה, או ריבוי מי שפיר אין צורך בבירור 
נוסף. במקרים בהם הערכת המשקל נמוכה מאחוזון 
הבאים:  הסיכון  גורמי  מ-3  אחד  בהתקיים  או   3
ריבוי מי שפיר, נוכחות מומים נוספים ו/או הופעה 
מוקדמת לפני שבוע 24 של האטה בגדילה מומלץ 
ייעוץ גנטי ]8[, בירור זיהום תוך-רחמי, ושלילת מום 
מבני על ידי סקירת מערכות ואקו לב עובר במידה 

והללו לא בוצעו קודם לכן. 
לפי האטיולוגיה האפשרית  לבצע הערכה  מומלץ, 
סמך  על  בירור  והמשך   )2 מספר  טבלה  )ראה 
שבירור  לדעת,  יש  המצטברים.  הקליניים  הנתונים 
גורם עוברי להאטה בגדילה, אך  תקין איננו שולל 
במקרים בהם לא אובחן גורם עוברי, יש לנהל את 

המקרה בהנחה שמדובר בעובר בריא. 

מעקב וניהול ההיריון
מהאטה  הסובל  עובר  של  המעקב  האם  ההחלטה 
או  אמבולטורי  באופן  ייעשה  תוך-רחמית  בגדילה 
במסגרת אשפוז, תהיה על סמך משתנים קליניים. 

אופן המעקב
בעוברים החשודים לאי-ספיקה שליתית עם הערכת 
מעקב  יכלול:  המעקב   10 מאחוזון  קטנה  משקל 
 CTG,( גדילה, תנועות עובר, ניטור דופק לב העובר
 BPP( ביו-פיזיקאליים  מדדים   ,)Cardiotocography

 )Doppler( דופלר  ומדדי   )- Biophysical profile

תקבע  הבדיקות  תכיפות  דם.  לזרימת  תנגודת  של 
בגדילה  ההאטה  חומרת  ההיריון,  גיל  סמך  על 

והאטיולוגיה המשוערת.

  ניטור דופק לב העובר – ייעשה על-פי חומרת 
ועל-פי  התוך-רחמית  בגדילה  ההפרעה 
שיקולים קליניים, מאחר ויעילותו במעקב אחר 
עוברים הסובלים מהאטה בגדילה תוך-רחמית 

לא הוכחה במחקרים כלשהם. 
מחקר  אין  כיום,   – ביו-פיזיקאליים    מדדים 
הפרופיל  של  החשיבות  את  המגדיר  מבוסס 
הביו-פיזיקאלי במעקב אחרי עוברים הסובלים 
נתונים  קיימים  תוך-רחמית.  בגדילה  מהאטה 
של  החימצוני  המצב  בין  הקושרים  רבים, 
העובר לפרופיל הביו-פיזיקאלי. ניתן להשתמש 
קליני.  שיקול  על-פי  מעקב  לצורך  זו  בבדיקה 
למיעוט מי שפיר, יש חשיבות מיוחדת ואבחנה 
זאת משמשת כמדד נוסף לשקילת יילוד בשל 
תחלואה  לבין  שפיר  מי  מיעוט  בין  המתאם 

ותמותה פרינטלית. 
לזרימת  תנגודת  למדידת  בדופלר    שימוש 
לסייע  שיכול  כמדד  הוכח  הטבורי  בעורק  דם 
בניהול של האטה בגדילה תוך-רחמית, מאחר 
לתמותה  מוגבר  סיכון  לחזות  ניתן  ובאמצעותו 
ותחלואה פרינטלית. שימוש בדופלר בעורקים 
או בוורידים נוספים בעובר, או באם נקבעים לפי 
ובהתאם  המטפל  הצוות  של  הקליני  השיקול 
]9[. במקרים של  וגיל ההיריון  לחומרת המקרה 
בעורק  דיאסטולית  זרימה  היפוך  או  היעדר 
צמוד  עוברי  ניטור  לצורך  לאשפז  יש  טבורי, 

יותר.
  שימוש בדופלר של MCA הינו בעל ערך במצבים 
וייעשה על-פי שיקול הדעת של   ]10[  IUGR של 

הצוות המטפל.

תיזמון ואופן היילוד
הבשלות  להאצת  סטרואידים  מתן  1.  מומלץ, 
ביילוד  צורך  ייתכן  בהם  במקרים  הריאתית, 
מוקדם  ביילוד  צורך  יש  בהם  במקרים  מוקדם. 
לפני שבוע 32, יש לשקול מתן מגנזיום לצורך 

 .neuroprotection

וחומרת  ההיריון  גיל  על-פי  יילוד  לשקול  2.  יש 
מדדים  העובר,  לב  דופק  ניטור  ועל-פי  הפגות 
תנגודת  של  דופלר  ומדדי  ביו-פיזיקאליים 
 )MCA טבורי,  )עורק  בעורקים  דם  לזרימת 

וזרימות ורידיות )דוקטוס ונוזוס(. 
במצבים של האטה בגדילה סמוך למועד או במועד 
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)late IUGR( ניתן לבצע ניהול שמרני או ליילד על-
וברוב המוחלט של  היות   .]12[ פי שיקולים קליניים 
המקרים של late IUGR הדופלר בעורק הטבורי יהיה 
cerebro-ובמדד ה MCA תקין, השימוש בדופלר של

מועד  בקביעת  לסייע  יכול   placental ratio )CPR(
יילוד.

ניהול הלידה
צורת הלידה תיקבע על סמך שיקול מילדותי קליני. 
את  בחשבון  לקחת  יש  הלידה  צורת  על  בהחלטה 
בגדילה,  המשתנים המיילדותיים, חומרת ההפרעה 

פרמטרים ביופיזיקאליים וממצאי הדופלר.
יבוצע ניטור רציף. המידע שקיים  בלידה נרתיקית 
כיום אינו מצביע על יתרון בניתוח קיסרי. במקרים 
של יילוד מוקדם לפני שבוע 34 עקב היעדר/היפוך 
יילוד  יש לשקול  טבורי  בעורק  דיאסטולית  זרימה 

בניתוח קיסרי.

הערכה אחרי לידה וטיפול מניעתי
שלייתי  רקע  על   IUGR של  היסטוריה  עם  בנשים 

.APLA שחייב יילוד לפני שבוע 34 יש לברר
לקרישיות  בבירור  שתומכות  בספרות  עדויות  אין 
בהיריון   IUGR של  היסטוריה  בעקבות  מולדת  יתר 

קודם.
יש לשקול טיפול באספירין לפני שבוע 16 להיריון 
שלייתי  רקע  על   IUGR של  היסטוריה  עם  בנשים 

שחייב יילוד לפני שבוע 34 להיריון ]13[.
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עקומות גדילה 
מלאים  היריון  לפי שבועות  ישראלית  לאוכלוסייה  לידה(  )על-פי משקל  גדילה  עקומת   -  1 טבלה מס' 
)למשל משבוע 32+0 ועד 32+6 יש להשתמש בערכי הטבלה עבור שבוע 32( כולל פרוט אחוזונים עבור 

נקבות וזכרים )במידה והמין אינו ידוע יש להשתמש בערכי הטבלה עבור זכרים שהיא מחמירה יותר(]14[.
*סוכם כי בעוד שנתיים יתבצע דיון חוזר לגבי עקומות הגדילה המומלצות לשימוש.
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אטיולוגית להאטה בגדילה תוך-רחמית
טבלה מס' 2 - גורמים עובריים, אימהיים ושליתיים ידועים להאטה בגדילה תוך-רחמית

גורמים שליתייםגורמים אימהייםגורמים עובריים

 מחלה כרונית קרדיו-וסקולריתהפרעות כרומוזומליות
 APLA ותסמונת 

)Antiphospholipid Antibodies(

היפרדות שליה כרונית

מומים מולדים מולטיפקטוריאליים 
מבניים, תסמונות

אוטמים שליתייםאם במשקל, גובה ומוצא אתני קטנים

שלית פתחתת-תזונה, חוסר עלייה במשקלהיריון מרובה עוברים

זיהומים Toxoplasmosis CMV ומחוללים 
אחרים לפי נסיבות המקרה

צריכת חומרים מזיקים, עישון, אלכוהול, 
סמים

אי-ספיקה שלייתית

הפרעה בהטמעה גנטית:
Aberrant genomic Imprinting 

Unipaternal disomy

היריון בתנאי חיים בגובה רב, הפרעה 
היפוקסית

שליה קטנה

רעלת היריון

מומי רחם
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