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 בטיפולי הפריה חוץ גופית   חוזר השרשה  ון כישל

   (Repeated Implantation Failure-RIF ) 

 

 הגדרה:

 , לדוגמא:RIF הגדרתבספרות לגבי  קיים חוסר אחידות

הם הוחזר כל אחד מעוקבים אשר ב  IVF בהשרשה בלפחות שלושה מחזורי כישלון  •

 איכות גבוהה. בלפחות עובר אחד 

 לפחותאיכות טובה בעוברים ב 4חר החזרה של לפחות להשיג הריון קליני לא כישלון •

 .40 -בגיל נמוך מ (טריים ומוקפאים)מחזורי החזרה  3

היו  החזרה מתוכננת של עובר בודד לא זיגוג ויודגש כי הגדרות אלו נוסחו בתקופה בה 

יוגדר כאשר מקור העוברים שהוחזרו הינו מביציות שנשאבו   RIFלפיכך . בשימוש נרחב

 בשני מחזורים לפחות. 

 

 גורמים:

RIF   אמהיים או עובריים  גורמים לנבוע מיכול  . 

 גורמים אמהיים: 

   – גורם רחמי  .1

 .  רחם מחיצתיכדוגמת מבניות  הפרעותא. 

 . המעוותים את חלל הרחם פוליפן או שרירב. 

   הדבקויות תוך רחמיות. ג. 

 ד. רירית רחם דקה. 

 הידרוסלפינקס.  – חצוצרתי  גורם .2

 הפרעות בתפקוד בלוטת התריס. .3



 :לא הוכחה  RIF-שהזיקה בינם לגורמים אמהיים אפשריים  

הפלות  ל ורשוק APLAותסמונת  טרומבופיליה מורשת –  קרישיות יתר .4

 . חוזרות

חיסונית התגובה משבש את הבין בני הזוג  דמיון אנטיגני–  מצבי חיסון עצמי .5

  .האמהית הנדרשת להשרשה

גורמים סביבתיים כגון עישון, עודף משקל, צריכת אלכוהול/סמים וחשיפה   .6

 . IVFמשפיעים על תוצאות לכימיקלים נמצאו 

 גורמים עובריים: 

כיום לא קיימת שיטה הזרע. או נגזרת מאיכות הביציות  -איכות העוברים .1

 מספקת להערכת איכות העובר וסיכויי השרשתו.

נוכחות טרנסלוקציה מאוזנת אצל הנגרמת עקב  -אנאאופלואידיה עוברית .2

 .  גמטות עם מטען גנטי בלתי תקין ויצירתאחד ההורים 

 :בירור

 הרחם חלל .1

.  RIFנשים עם מה 25-50%פתולוגיים תוארו ב ם י סטרוסקופייממצאים ה

היסטרוסקופיה  או צילום רחם  כאשרגם מומלצת   RIFבמקרי היסטרוסקופיה אבחנתית 

 . קודמים היו תקינים

 .  הגורם החצוצרתי 2

משמשים לאבחון חסימה עם הזרקת נוזל  על שמע, וצילום רחם עם חומר ניגוד

  .סלפינקססקטו/הידרו  חצוצרתית רחיקנית /

 הפרעות כרומוזמליות  .3

 . מאוזנתקיום טרנסלוקציה כרומוזומלית הקריוטיפ של שני בני הזוג כדי לשלול  בדיקת

 בלוטת התריס .4

 הבירור אם התוצאה אינה תקינה. והרחבתכבדיקה ראשונה    TSHרמת

 

 טיפול:

 . הסרתם של ממצאים משמעותיים בחלל הרחם .1

לפני המשך  כרות / לחסום / לנתק את החצוצרהל מומלץהידרוסלפינקס במקרה של  .2

 טיפולים. 

 טיפול בהפרעת תריסיות.  .3

במקרים בהם נמצאה טרנסלוקציה מאוזנת אצל אחד ( PGDאבחון גנטי טרום השרשתי ) .4

 מבני הזוג.

כגורם ל  מ"מ( ללא ממצאים נוספים    6 פחות מהטיפול ברירית דקה )עובי סונוגרפי מירבי  .5

RIF   .מתן תוספת של תכשירי אסטרוגן במינון גבוה נסיון הטיפול הואשנוי במחלוקת .



טרם   ובתאי גזע   – Granulocyte Colony Stimulating Factorטיפולים אמפיריים ב 

 . אופציה טיפוליתאין לראות בהם נבדקו והוכחו ו

"פיפל"( במחזור  כדוגמת ביופסיה ) צינוריתבאמצעות מבוצע   - גירוי מכני של הרירית .6

שקודם למחזור שבו יוחזרו עוברים. משוער כי הפציעה המקומית של הרירית מעוררת 

תרומת לקתית שיכולה לשפר את ההכנה של רירית הרחם לקראת קליטת עובר.  תגובה ד

אינם המועד המדויק ומספר הפעמים שיש לבצע גירוי זה , RIFהפעולה לטיפול ב 

 .  ברורים

 ת.ופונדקאהחלפת גמטות או אפשרות של ניתן לשקול  .7

לתקופה של חמישה הארכת התרבית . - בלסטוציסטהעוברים לשלב ה תרביתהמשך  .8

סינכרוניזציה  ה ושיפור   ,עוברים בעלי פוטנציאל השרשה יותר טוב מאפשרת בחירתימים 

ישנן עבודות המוכיחות עליה בשעורי ההשרשה העובר לרירית הרחם. התפתחות בין 

 בהחזרת בלסטוציסט לרחם.

 : לא הוכחה  RIFשיעילותם כטיפול ב  אמצעים .9

 ( assisted hatching) סיוע להנצהא.                         

   .החזרת עוברים מדורגת .ב

 .החזרת זיגוטה אל החצוצרה .ג

טיפול אמפירי בתכשירי הפרין בעל משקל מולקולרי נמוך   .ד

 . ובאספירין

שיעור   קיים – (PGSי של העוברים )תטרום השרש סקר גנטי .ה

גם יעילותן  . RIFבזוגות עם וללא פלואידים ודומה של עוברים אנאא

של דגימת   גנטית בדיקה  של טכנולוגיות חדישות כגון 

 .  RIFטרם הוכחה במקרי טרופאקטודרם 

:  כדוגמת הזרע ושלמות איכות להערכת  מעבדתיות טכנולוגיות . ו

TUNEL test, Comet, sperm chromatin dispersion  וכן  

 IMSI (intracytoplasmic morphologicallyשימוש ב 

selected sperm injection.) 
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