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1. Internal Iliac artery Balloon Occlusion for Placenta Previa and Suspected Placenta 
Accreta- A Randomized Controlled Trial 

Obstet Gynecol. 2020 May;135(5):1112-1119 

 יקרוע תמיסחל ןולבב שומיש ןיבל תינרמש השיג ןיב האוושה ותרטמש רמאמ :רקחמה תרטמ

 .תוצוענכ תודושחה תוילש םע םיחותינב רובטה לבח קותינ רחאל ןחופינו  INTERNAL ILIACה

 .:רקחמה תוטיש

 תמיסח םע םישנ 50 וושה וב ןיסב דדוב זכרמב 2017-2018 םינשב יביטקפסורפ ילמודנר רקחמ -

 .המיסחה עוציב אלל ולאכ תמועל  יקרוע ךות ןולב תועצמאב לסכה יקרוע

 אשונב םייביטקפסורטר םירקחמ רקיעב תורפסב ומסרופ הכ דע -

 .תוציענ ןוחבאל םילבוקמ םינוירטירק יפל US תועצמאב השענ הצוענ הילש לש הנחבא -

 .תוכומנ תוילש ,םיפוחד םיחותינ ,םימואת תונוירה :ולספנ -

 םאב ,םחרה לע יבחור ךתח ,רועה לע יכרוא ךתח :םירקמה לכב ההז התיה תיחותינה השיגה -

 דבלב הלק התיה תוציענה םא .םחר תתירכל התיה הפדעהה תדדוב הכישמב הקתינ אל הילשה

 הילשהמ קלח תראשה לש ריחמב םג םחרה תא ותרכ אל םחר תתירכל הבריס תדלויהש וא

 .םחר תתירכ ועציב ינרמש לופיט תורמל דבכ םומיד היה םאב .םירפת תמשהו

 :תוינוינש תואצותו ישאר אצות

 םייחותינ םיכוביס ללכ  SECONDARY.םד תונמב שומיש היה  PRIMARY OUTCOMEה -

 .םיבר םייחותינ רתבו

  :רקחמה תואצות

 םד תונמ 4.7 תמועל רקחמה תצובקב םד תונמ 5.3( :םד תונמ ןתמב תיטסיטטס קהבומ לדבה אלל -

  )P=0.54( תרוקיבה תצובקב

 ורבע 38/100 .חותינב םד תכרעה ,FFP תונמ ןתמ ומכ םיפסונ םיכוביסב םג יתועמשמ לדבה אלל -

 .םחר תתירכ

 .זופשאל תולע רתויו חותינ ירחא םוח רתוי תיטסיטטס קהבומ ןפואב היה )ןולב( רקחמה תצובקב-

 :רקחמה תונורתי

 לודג יביטקפסורפ ילמודנר רקחמ -

 הנחבא 70% ,חותינב תיפוקסורקמ הנחבא 98%( תוצוענ ןכא ויה תוצוענה תוילשה בור -

 )תיגולוטסיה
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 :רקחמה תונורסח

 ונתינש םדה תונמ רפסמב BIAS  ןכתיי ןכ לעו UNMASKED היה רקחמה -

 הדוליה תולבגה ללגב( דחא ירסיק חותינ ירחא בצמ קר ויה םישנה בור - ןיסב דדוב זכרמב רבודמ -

 םלועב הייסולכואה ראש לע לילכהל השקש ךכ )ןיסב

  :הנקסמ

 תא דירומ אל הצוענ הילש םע םישנב לסכה יקרועב ןולב חופינ תומדב תינשלופ היגולוידרב שומיש

 .יחותינ רתב םוחל יוכיסהו זופשאה תולע תא הלעמ ףאו חותינה ביבס םד תונמב שומישב ךרוצה
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2. Association of Antenatal Corticosteroids and Magnesium Sulfate Therapy with 

Neurodevelopmental Outcome in Extremely Preterm Children  

Obstet Gynecol. 2020 Jun;135(6):1377-1386 

 תוומ לע םויזנגמו םידיאורטס ןיב בולישה תעפשה ןוחבל הצרש יביטקפסורפ רמאמ :רקחמה תרטמ

 .ב"הראב דדוב דסומב 22-26 עובשב ודלונש םידליב תיחומ תיתוחתפתה העיגפו

 .:רקחמה תוטיש

 .'וכו  RDS, NEC, IVH לע העפשה תומדב תובר םימעפ וחכוה ןוטסלצ לש תונורתיה -

 .תקולחמב יונש אוה םגו ןיחומ קותישל  יוכיסב הדיריב קר חכוה םויזנגמ לש ןורתיה

 .2011-2014 םינשב ודלונש םידלי וללכנ -

 תופורת ,היצבוטניא אלל( ללכ לופיט ולביק אלו תונושארה תועש 12ב ורטפנש םידלי -ולספנ -

 .םידלומ םימומ םע םידלי ,)'וכו

 תולאקס ,BAYLEY תולאקס תועצמאב וקדב תיתוחתפתה-וריונ הערפה ךירעהל ידכ -

 .םישדוח 18-26 ליגב CP תרמוח תונחבאל

 ןוזאתמסקד וא ןוזתמאטב הלביקש םא לכ -םידיאורטס -

 ולביקש הלאכו  PET ללגב ולביקש הלאכ ןיב ולידבה אל( םויזנגמ הלביקש םא לכ -םויזנגמ -

 .)ןשקטורפוריונ תבוטל

 םויזנגמ ,דבלב םידיאורטס ,םויזנגמו םידיאורטס לש בוליש :תוצובק 4ל םידליה תא וקליח -

 .םידיאורטס וא םויזנגמ אלל ,דבלב

 :תוינוינש תואצותו ישאר אצות

 PRIMARY OUTCOME - - COMPOSITE  תיתוחתפתה-וריונ הערפה וא ירבוע תוומ לש 

 )םיינזואה יתשב תושריח ,םייניע יתשב ןורוויע ,BAYLEY תלאקסב ךומנ ןויצ ,השק CP ( הרומח

  :רקחמה תואצות

 רקחמב וללכנ םידלי 3093 -

 םויזנגמו םידיאורטס לש בולישה תא ולביק 72% -

 ללכ הפישח אלל 8% -

 אלו םויזנגמל אל ופשחנ אלש םישנ .רקחמה תוצובקב תיטסיטטס םיקהבומ םילדבה ויה -

 השולשב רתוי ריעצ עובשב ודלונש םידלי םעו רתוי תוינע ,תוחפ תוליכשמ ויה םידיאורטסל

 )עצוממב 25+3 לומ 25( םימי

 וא תוומ לש  COMPOSITE תוחפ היה םידיאורטסו םויזנגמ לש בוליש ולביקש םישנל -

 .)הלבט ואר( השק תיתוחתפתה-וריונ הערפה
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 םיאצותה תא םיקלחמ רשאכ -

 תוומב לדבה שי םנמאש םיאור

 ןיא םייחש הלא ןיבמ ךא ירבוע

 ןיב תיטסיטטס קהבומ לדבה

 אלש הצובקל לופיטה תצובק

 האולחת תניחבמ  לופיט הלביק

  .השק

 תיטסיטטס קהבומ לדבה הפצנ -

 ןיב 3-4 הגרד  IVHל יוכיסב

 הלאכל בלושמה לופיטה תצובק

 אלל ,) aOR 0.35( לופיט אלל

 .CPל יוכיסב לדבה

 :רקחמה תונורתי

 תיסחי בר ןמז םע לודג רקחמ -

 ליג דע( הדילה רחאל בקעמ לש

 )םייתנש

 :רקחמה תונורסח

 ללכב ולפוט אלש ולא לש הצובקה - 

 הברה( םידלי לש הנוש הצובק התיה

 תוחפ נ"הככ הזונגורפ םע )הנטק רתוי

 אלש תופוטח תודיל( הליחתכלמ הבוט

 ,רתוי ריעצ עובש ,לופיט לבקל וקיפסה

 תוינע( בוט תוחפ ןויריה בקעמ םע םישנ

 .)הכומנ הלכשה םע

 ןתמל תונוש תוביס ןיב ולידבה אל-

 םויזנגמ

 לש תונוש תויומכ ןיב ולידבה אל -

 דליה ףשחיהל קיפסה וילא םידיאורטס

 תויחל יוכיס רתוי שי הדילה ינפל םויזנגמו םידיאורטס לביקו 26-22 עובשב דלווייש דליל :הנקסמ

 -וריונ הערפהו CPל יוכיסב םילדבה ןיא ודרשיש הלא ןיבמ ךא רומח יחומ םומידל יוכיס תוחפו

 .השק תיתוחתפתה
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3. How to triage HPV positive cases: Results of four million females  

Gynecol Oncol. 2020 Jul;158(1):105-111 

 4 לעמ -היקרוטב םחרה ראווצ ןטרסל הייסולכואה רוקיס תטיש תא ןחובש רמאמ :רקחמה תרטמ

   :םישנ ןוילימ

 .:רקחמה תוטיש

 .םינש שמחל תחא HPV TYPING םגו PAP םג תרבוע 30 ליג לעמ השיא לכ -

 היפוקסופלוקל םירבוע יבויח HPV-18  וא  HPV -16 וא הלעמו ASCUS הארמ PAP םאב-

 יצרא הכרדה ןוטרס יפל הקידבה תא ועציבש החפשמ יאפור ויה רקחמב ופתתשהש םיאפורה-

 DOUBLE( הלופכ תוימס םע םינוש םיגולותפ 2 ידי לע םיימעפ חונעיפ ורבע תומיגדהמ 20% -

BLIND( 

  :רקחמה תואצות

 2013-2018 ןיב 30-65 םיאליגה ןיב רקחמב ופתתשה םישנ ןוילימ 4.1 טעמכ - -

- HPV  רתוי םע םישנ רשאכ זוחמל זוחמ ןיב הנתשהו תומיגדב עצוממב 5%כב יבויח היה 

 .רתוי רחואמ ליגב ונתחתהש רתוי תוינוריע ,רתוי תוליכשמ ויה יבויח HPV  -ל  יוכיס

- HPV-16 וירחאו )תויבויחה תומיגדהמ 22%( רתויב חיכשה היה HPV 

51<31<52<56<18  

 inadequate תאצות םע 16% ,ןיקת PAP םע ויה 70%כ ,HPVל תויבויחה תומיגדה ןיבמ -

sampling םע ראשהו ASCUS הלעמו. 

 PPVה םע תוטישהש וארה )םישנ ןוילימ לצא קר( תונושה רוקיסה תואצות תא ונחב רשאכ -

 :ןה הלעמו CIN2 רותיאל הובג יכה

o HPV16 וא HPV18 תאצותל רשק אלל דבלב PAP- 27.3% 

o HPV פיטונג לכ( יבויח(+PAP ןיקת אל )ASCUS 26.4% -)הלעמו 

o HPV16/18 PAP+  ןיקת אל )ASCUS 24.3% )הלעמו 

o םיקדוב רשאכ PPV ו )19%( 31 ,)34%( 33 ,)32%( 16 םה םיליבומה פיטונג רפ-

18 )15%(, 45 )15%(. 

 :רקחמה תונורתי

  ומוחתב לודג יכה רקחמה -

 :רקחמה תונורסח

 ראש לע הנממ קיסהל השקש דואמ תינרמש הייסולכוא -תיקרוטה הייסולכואב קסוע רמאמה -

 םלועב הייסולכואה
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 ותא בולישב קר אלא HPV TYPING אלל PAP וקדב אל -

 HPV TYPINGה תאצות המ ועדי PAPה תואצות תא וחתינש םיגולותפהמ קלחש םיזמור רמאמה -

 השיא התוא לש

 לעו ןלוכל היפוקסופלוק ועציב אל יכ רוקיס תטיש לכב FALSE NEGATIVEה זוחא המ םיעדוי אל -

 .רוקיסה תטיש תוליעי תא עובקל השק ןכ

 

  :הנקסמ

 לכ תא םיללוכ םא דחוימב ,הליעי רוקיס תטיש איה PAPו HPV TYPING ןיב בוליש -

 )HPV16/18  קר אלו( םיפיטונגה

 ליבות יכ םא( הדימ התואב הליעי HPV TYPING ONLY לש היגטרטסא םג ,תאז םע -

 )תויפוקסופלוק לש ימאנוצל

 HPV תא םג חוכשל רוסא ,תוריאממל יוכיס רתוי שי םיפיטונג וליאל םינחוב רשאכ -

31,33,35,45.  
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4. Ultrasound detection of endometrial cancer in women with postmenopausal 

bleeding: Systematic review and meta-analysis  

Gynecol Oncol. 2020 Jun;157(3):624-633 

 PMB םע השיא לש םוירטמודנאה יבוע ןיב רשקה תקידב התרטמש הזילנא-אטמ :רקחמה תרטמ

  )EC( םחרה תיריר לש תוריאממל הלש יוכיסל

 .:רקחמה תוטיש

 יבוע לש דועית היה דבלב 1025ל ןכותמ ,םישנ 17,000 םע םירקחמ 44 וללכנ -

 .םחרה ללח תמיגד ינפל םוירטמודנאה

  :רקחמה תואצות

 ונחבואש הלאכ תמועל מ"מ 16כ לש עצוממ תיריר יבוע םע ויה EC לש הנחבא םע םישנ -

 עצוממ מ"מ 4 םע המוניצרק אלל

 םישנ לש עצוממה תירירה יבוע ,HRT תולטונש םישנל  EXCLUSION ושע רשאכ ,תאז םע -

 .מ"מ 14 רתוי קד היה EC םע רחואמ רתוי ונחבואש  PMB םע

 םוירטמודנא יבוע היה תוריאממל ןוכיס אבנמכ תירירה יבוע לש רתויב  ליעיה CUTOFFה -

  .51% לש תויפיצפסו 96% לש תושיגר םע הלעמו מ"מ 5 לש

o בCUTOFF  ספספת תיריר מ"מ 5מ תוחפ םע םישנל היספויב עצבת אל םא ,הז 

 . )NPV-1( םחרה תיריר ןטרס םע םישנהמ 0.7%  קר

o ב שומישCUTOFF 17% דירומ היה תינשלופ הלועפב היספויב עוציבל מ"מ 5 לש 

 .וללה תולועפהמ

 

 :רקחמה תונורתי

  .םלועה יבחר לכמ םישנ לש תיסחי הלודג הצובק קדבש הלודג הזילנא -הטמ -
 דבלב "םייתוכיא" םירמאמב ושמתשה -
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 :רקחמה תונורסח

 לע תורישי עיפשמש HRT ילב וא םע םישנ ןיב ולידבה אל הזילנא-אטמב וללכנש םירמאמה בור -

  .תירירה יבוע

 םינרירש וא םיפילופ ומכ תירירל טרפ םחרב םיפסונ םיאצממל תוסחייתה אלל -

 תורגובמו תוריעצ אמגודל: תוריאממל ךומנ ןוכיס וא רבגומ ןוכיס םע םישנל הווש התיה תוסחייתהה-

 .דחאכ הובגו ךומנ BMI ,דחאכ

 רתוי הבוט המיגד וחקלו ןכתייו תירירה יבועל BLINDED ויה אל היספויבה יעצבמ ,םירקחמה בורב

 תוריאממ לש תואצות רתוי הבינהש

  :הנקסמ

 םחרה תיריר יבוע לש רתויב ילמיטפואה   CUTOFF -ה ,ילזואפונמ-טסופ םומיד םע םישנב -

 .הלעמו מ"מ 5 אוה םוירטמודנאה ןטרס אבנמכ

 תולועפה רפסמב היילע לש ריחמב ,רתוי דוע  FALSE NEGATIVEה תא דירוהל הצרנ םא -

 )0.7% תמועל 0.3% לש FN( מ"מ 3 לש CUTOFF ב רוחבל רשפא תוינשלופה
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5. Comparative effectiveness of hysterectomy versus myomectomy in one year health 

related quality of life in women with uterine fibroids 

Fertil Steril. 2020 Mar;113(3):618-626 

 םינרירש לשב חותינ רחאל הנש םייח תוכיאב לדבהה תא קדבש יביטקפסורפ רמאמ :רקחמה תרטמ

  .הימוטקרטסיהל הימוטקמוימ ןיב הוושהו תוילזואפנמ-הרפ םישנב

 .:רקחמה תוטיש

 לש תמדוק הנחבא אלל ,הזואפונמ ינפל ,31 ליגמ תורגובמ ויה רשא 2015-2018 ןיב םישנ -

 .םחרה תיריר ןטרס

 רובעכו חותינה ינפל םייח תוכיאב העיגפו םינרירש לש םימוטפמיס לע ןולאש ולביק םישנ -

 Health related quality of life-(HRQOL( חותינהמ הנש

 .חתנמהו השיאה ןוצרב יולת היהו ילמודנר היה אל חותינה גוסל הקולחה -

  :רקחמה תואצות

 ימוטקמוימ ורבעש 483 לומ ימוטקרטסיה ורבעש 630 :תופתתשמ 1113 -

o ראשה ,החותפ השיגב 28%,:ימוטקמוימ MINIMAL INVASIVE )היפוקסורטסיה, 

 )תילניגו השיג ,טובור ,היפוקסורפל

o ראשה ,תילנימודבא השיגב  23% :ימוטקרטסיה MINIMAL INVASIVE 

 תונוירה רתוי םע ,רתוי תורגובמ ויה הימוטקרטסיה ורבעש םישנ :תוצובקה ןיב םילדבה ויה -

 םימדוק םיגרוריכ תונויסינ רתוי ,חותינה ינפל םימוטפמיס לש ךורא רתוי ךשמ ,ןרבעב

 .)תויצזילובמא ,היצלבא(

 .תוצובקה יתש ןיב תומוימה רפסמ וא םחרה לדוג ,תומוימה לדוגב םילדבה ויה אל -

 ורבעש ולאכ תמועל חותינה ינפל רתוי הדורי םייח תוכיא םע ויה םחר תתירכ ורבעש םישנ -

 .תיטסיטטס קהבומ ןפואב אל ךא ימוטקמוימ

 םע ויה ימוטקרטסיה ורבעש םישנ :םינולאשה יפל ,תיטסיטטס קהבומ ןפואב ,הנש רחאל -

 תוחפ םע ,חותינה ינפל תמועל םייחה תוכיאב יתועמשמ רתוי רופיש ,רתוי הבוט םייח תוכיא

 .םימוטפמיס

 יתועמשמ לדבה ואר )MINIMAL INVASIVE לומ חותפ( חותינה גוס יפל דוביר ושע רשאכ -

 לדבה אלל לבא MINIMAL INVASIVE השיגב ימוטקרטסיה תבוטל תיטסיטטס קהבומ

 .דבלב החותפ השיגב םיחותינב התיה האוושהה רשאכ תיטסיטטס קהבומ

 יונישל טרפ תיטסיטטס תוקהבומ תוראשנ תואצותהש ואר ,ליג יפל דוביר ושע רשאכ -

 .םיאליגה לכב לדבה היה אל וב ינימ דוקפתב
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 :רקחמה תונורתי

 )םייח תוכיא ךרד םיאטבתמש ןפואב( הנש ירחא םג םיכוביסה תא קדבש לודג רקחמ -
 BIASמ ענמיהל ידכ תיסחי בוט דוביר ושע -
  BIAS כ שמשל לוכי היהש המ -תוצובקה ןיב ההז היה םינרירשה רפסמו חפנש וארה -

 יתועמשמ

 :רקחמה תונורסח

 חותינה גוס לע הטלחהל הביסב הטילש אלל ןכ לעו תילמודנר הקולחב רבודמ אל -

 יביטקייבוא דדמכ ןולאשה תלבגמ -

- BASELINE CHARACTERISTICS תוצובקה ןיב דואמ םינוש 

 אל תולועפ רתויו םימוטפמיס לש רתוי ךורא ןמז םע ויה םחר תתירכ ורבעש םישנש הדבועה םצע -
 ןולאשב םינויצה תא ץיפקה ןהלש תויעבל יפוס ןורתפ ולביק יכ הדבועהו ןכתיי -רבעב תוחלצומ
 הלעמל

 ןהייח תוכיא תא וגרדי םחר אלל םישנש רורב .ישדוחה רוזחמל עגנ ןולאשב תולאשהמ לודג קלח -
 .ולא תולאשב רתוי הובג

 ?החותפ השיגב םג לדבהה תא תוארל םיפצמ ונייה אל ,ךכ לכ הפידע התייה םחר תתירכ םא -

 ) MINIMAL INVASIVE השיגב רקיעב( םחר תתירכ חותינ ,ינרירש םחר םע תודדומתהב :הנקסמ

 .םינרירש תתירכ חותינ רשאמ חותינה רחאל הנש רתוי הבוט םייח תוכיא הנקמ
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6. Oocyte vitrification for fertility preservation in women with endometriosis: an 
observational study  

Fertil Steril. 2020 Apr;113(4):836-844 

 תויציב תאפקהו ןוירפ רומישב תואצותה תא קודבל  ותרטמש יביטקפסורטר רמאמ :רקחמה תרטמ

 .סיזוירטמודנא םע םישנ לש

 .:רקחמה תוטיש

 םיזכרמ רפסמב םינש 35 לש עצוממ ליגב  ןוירפ רומיש רבעש סיזוירטמודנא םע םישנ 485 -

 2007-2018ב דרפסב

 לעמ לש Antral follicle count ,מ"ס 1 תוחפל לש המוירטמודנא םע 42 ליג דע םישנ -וללכנ -

3, AMH לעמ   ng/ml0.5  

 :תוינוינש תואצותו ישאר אצות

- PRIMARY OUTCOME: 

o Oocyte survival 

o CLBR-Cumulative live birth rate 

- SECONDARY OUTCOMES: 

o תונוירהה רפסמ 

o ובאשנש תויציבה רפסמ 

o Embryo quality 

  :רקחמה תואצות

 תוקונית 225 רמולכ -תלפוטמ רפ 46% לש CLBR ,83% לש oocyte survival כ"הס -

 35 ליגל תחתמ םישנ ברקב רתוי םיבוט םיאצות ויה יופצ ןפואב -

 לש תונוש תורמוחב תיטסיטטס קהבומ לדבה אלל סיזוירטמודנאה תגרד יפל ודביר רשאכ -

 .םיאצותה תניחבמ הלחמה

 תתירכל םיחותינ ורבעש םישנל תויציבה תודירשו AMHה תומרב תיטסיטטס קהבומ ןורסיח -

  .ורבע אלש ולאכ תמועל תומוירטמודנא

o ידדצ וד חותינ הרבעש השיא תמועל ידדצ דח חותינ הרבעש השיא ןיב לדבה אלל. 

o אוה םלועמ חותינ ורבע אלש ולאל תוחתונמה תצובק ןיב םילדבהה תא קזחמש המ 

 רתוי הריעצ התיה תוחתונמה תצובקש הדבועה

o CLBR אלש 35 ליגמ תוריעצ םישנ ברקב תיטסיטטס קהבומ ןפואב הובג רתוי היה 

 )52% לומ 72%( ורבע ןכש ולאכ תמועל סיזוירטמודנאל םיחותינ ורבע
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 :רקחמה תונורתי

 רקחמה לדוג -
  .תוחתונמ אל לומ תוחתונמלו הלחמה תרמוח ,ליג יפל דוביר -

  :רקחמה תונורסח

 תרוקיב תצובק אלל יתיפצת רקחמ -

 LOST TO FOLLOW UP ויה םיינטנופס תונוירה נהככ -

 לע תירשפאה העפשההו האפקההו הביאשה ירחא חותינ ורבעש םישנה רפסמ לע םינותנ אלל -

 םיידיתעה תונוירהה

 ידדצ וד חותינל ידדצ דח חותינ ןיב לדבה היה אל המל ,ןוירפה לע חותינ לש העפשה שי תמאב םא-

 35 ליג לעמ םישנ ברקב תוחתונמ אלל תוחתונמ ןיב לדבה ןיא המל רורב אל -

 :הנקסמ

 ,סיזוירטמודנא םע םישנ ברקב ןוירפ רומישל ליעי ילכ אוה תויציב תאפקהו ןוירפ רומיש -

 35 ליג ינפל רקיעב

 ןוירפ רומיש  ינפל םיחותינמ ענמיהל ףידע ןוירפ תייעב לומ תבצינה 35 ליג ינפל תלפוטמל -

 .חותינ ךרוצה יפל ןכמ רחאל קרו

-  



 13 

7. Stillbirth in women with diabetes: a retrospective analysis of fetal autopsy reports 

J Matern Fetal Neonatal Med. 2020 Jun 21;1-8  

 םישנ .20 עובש לעמ ימחר ךות ירבוע תוומ םע םישנ 75 ללכש יביטקפסורטר רקחמ :רקחמה תוטיש
 אלל םישנ הללכש תרוקיבה תצובקל וושוה תינוירה תרכס וא )2 וא 1 גוס( תינוירה םורט תרכס םע
 .תרכס

 )HCM( תיפורטרפיה היתפוימוידרק תואצמהכ רדגוה ישארה אצותה :תוינוינש תואצותו ישאר אצות
 ךות תוומל תוירשפא תופסונ תוביסו החיתנה תואצות ראש תא וללכ תוינוינש תואצות .לפנה תחיתנב
 תילטינגנוק בל תלחמ ,תינוציק תוגפ ,םוהיזל תודע ,היילשה תייגולותפ ,םירביאה לדוג ןוגכ ימחר
  .רובטה לבח לש תויגולותפו תויטנג תויצטומ ,ספורדיה ,תוינבמ

 תצובק ,)ןילוסניאב תולפוטמ 11 ןכותמ( תרכס םע םישנ 15 הללכ רקחמה תצובק :רקחמה תואצות
 לש םירבועה ךותמ )47%( 7ב החיתנב התהוז תירבוע היתפוימוידרק .םישנ 60 הללכ תרוקיבה
 תוצובקה ןיב קהבומ לדבה אצמנ אל .תואירבה םישנה ךותמ )3.3%( 2 לומ לא תויתרכסה םישנה
 74( רתוי הובג אצמנ דבכה לקשמ תויתרכס םישנל םירבועל .ימחר ךות תוומל תופסונ תוביס יבגל
 .לנרדאהו )p=0.007 ,׳רג 5 תמועל ׳רג 19( בלה ,)p=0.049 ,׳רג 36 תמועל ׳רג

 הדרפה אלל תינוירה תרכסו תינוירה םורט תרכס םע םישנ הללכ רקחמה תצובק :רקחמה תונורסח
 רקחמה תפוקתב םירבועה לכ אל ,תויתרכסה םישנה לש ןוזיאה תדימ הרורב אל ,תוצובקה יתת ןיב
 ןוירהה ליגב ושמתשה ןכ לעו עודי היה אל ימחר ךותה תוומה לש קייודמה דעומה ,החיתנ ורבע
 .הדילב

 .ימחר ךותה תוומל הביסה איה HCM תואצמה םמצע יכ עובקל ןתינ אל

 רחאל החיתנב תחכומ רבועה לש היתפוימוידרקל 14 יפ לש םייוכיס תולעב תויתרכס םישנ :הנקסמ
 תויתרכס םישנב ימחר ךות תוומ עונמל תלוכיהש תורמל .תואירב םישנל האוושהב ימחר ךות תוומ
 ןוכיסב תואצמנה םישנ תוהזל תלוכיה תא תרפשמ ךכל םיירשפאה םימרוגה תנבה ,תלבגומ איה
 .ךכל רבגומ

 

 

 



 14 

 

 

 

 

 

 



 15 

8. Fetal extraction maneuvers during cesarean delivery in the second stage of labor 

J Matern Fetal Neonatal Med. 2020 Jun 16;1-7  

 לש ינשה בלשה ךלהמב ירסיק חותינ ורבעש םישנ 350 ללכש יביטקפסורטר רקחמ :רקחמה תוטיש
  :ץוליחה תטיש י״פע תוצובק 3ל וקלוחו 2012-2016 םינשה ןיב הדילה

standard vertex extraction (206, 59%), the push method  , (33% ,116) )הניגוהמ שארה תפיחד( 
and the reverse breech extraction method (28, 8%). 

 .םילטנואנו םייהמא םיאצות :תוינוינש תואצותו ישאר אצות

  the push-ל האוושהב standard vertex extractionב רתוי רצק היה חותינה ךרוא :רקחמה תואצות
method לו -reverse breech extraction method )33/40.5/39 תוקד, p=0.13( 

 ראשב 45-46% תמועל 24%( תיטרדנטסה ץוליחה תטישב רתוי הכומנ התיה תויצנטסקאה תוחיכש
 reverse breech extraction ב רתוי החיכש התיה הדילב תירבוע המוארט .)p>0.001 ,תוטישה
 reverse יכ אצמנ םינתשמ תבר היסרגר תזילנאב .)p<0.01 ,תוטישה ראשב 12-15% תמועל 39%(

breech extraction ךלהמב תירבוע המוארטבו יחותינה ךתחב היצנטסקא תוחיכשב היילעב הרושק 
 .הדילה

 ןכתי ,חותינה תעב חתנמה תפדעהב הרוקמו תיארקא איה ץוליחה תטיש תריחב :רקחמה תונורסח
 .תיתימא הריחבב אלו חרכהב הרוקמ הליגרה הטישהמ תרחא הטישב הריחבו

 .ץוליחה יגוס תשולש לכ ןיב הוושמש ןושארה רקחמה :רקחמה תונורתי

 איה הדילה לש ינשה בלשה ךלהמב ירסיק חותינב standard vertex extraction תטיש :הנקסמ
  .תויביטנרטלא ץוליח תוטישל האוושהב קוניתל םגו אמאל םג רתוי החוטב הטיש
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9. Association of gestational age at birth with risk of perinatal mortality and special 
educational need among twins 
 
JAMA Pediatr. 2020 Mar 9;174(5):1-9  

 25 ינפ לע 34 עובשמ לחה ודלונש םימואת 43,133 ללכש יביטקפסורטר רקחמ  :רקחמה תוטיש
  .דנלטוקסב הנש

 .עדימב רסח ,5kg לעמ הדיל לקשמ ,44 עובש לעמ תודיל ,תוילטינגנוק תוילמונא – האצוה ינוירטירק

 )stillbirth&neonatal( תילטנירפ התומתמ בכרוה ישארה אצותה :תוינוינש תואצותו ישאר אצות
 ,יתפש וא ירוטומ בוכיע ,היצקלסיד ,היצנגיליטניאב העיגפ(  SEN – special educational need ןויצו

 .)4-18( רפסה תיב יאליגב )םיישגר םיישקו תוגהנתה תויעב ,םזיטוא

 )המשנהב ךרוצ ,NICU ,7<רגפא( תילטנואנ האולחת – תוינונינש תואצות

  .תילטנירפ התומת 472 כ״הס ,םימואת 43,133 ודלונ רקחמה תפוקתב :רקחמה תואצות

 הובג ןוכיסב ויה 37ל 34 עובש ןיב ודלונש םימואת ,רתוי םירחואמ הדיל תועובשל האוושהב .1
 AOR 2.59, 95%CI, 1.99-3.39  34 עובש .תילטנירפ התומתל רתוי
 AOR 2.12, 95% CI, 1.63-2.76  35 עובש       

 AOR 1.99, 95%CI, 1.53-2.69 36 עובש     

 תועובשב תודילל האוושהב תילטנירפ התומתל ןוכיס התלעה אל 37 עובש לעמ הדיל
 .רתוי םירחואמ

 38 עובשמ לחה רתויב ךומנה היה תוידיברומה תוחיכש

 עובשב ודלונש םימואתל האוושהב .SEN ןויצ ןיבל הדילב ןוירהה עובש ןיב אצמנ ךופה רשק .2
 SENל ןוכיסה .רפסה תיב תפוקתב SENל רתוי הובג ןוכיסב היה ךכל םרט דלונש דולי לכ ,37

 ,דיחי תודיל לע םינותנל האוושהב יכ ןייצל .38 עובש לעמ ודלונש םידוליב הנתשה אל
 וללכנ וז הזילנאב יכ ןייצל – SENל רתוי הובג ןוכיסב ויה ןוירה עובש ותואב ודלונש םימואת
 .םינוש םינימ 2מ םימואת קר

 עדימ רסח ,יטיסינוירוכה תודוא עדימ רסח ,ךכמ עבונה לכו יביטקפסורטר רקחמ :רקחמה תונורסח
 םאה וא הדילה זוריזב יאופר ךרוצ תודוא אלמ עדימ ןיא ,ivf/ינטנופס – ןוירהל הסינכ ןפוא תודוא
 )דבלב icd10 דודיק לע וכמתסה( ינטנופס ןפואב ןוירהל הסנכנ

 ןמז לש חווט תוכורא תועפשהל תוסחייתה ,םימואת k40 לעמ ללכש לודג רקחמ :רקחמה תונורתי
 .םימואת לש דוליי

 דוליה ןמז אוה ,ךכל םרט דולייל תרחא היצקידניא ןיאשכ ,םימואת ןוירהל 37 עובש ףוס :הנקסמ
  .חווט יכוראו ירצק םיכוביס תניחבמ ילמיטפואה
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10. The Earlier the Better or the Later the Better: Optimal Timing of Fetal Reduction 
From Twins to Singleton 

Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 Jun 12 (ahead of print)  

 ורבעו BCBA םימואת ןוירהכ ולחהש תונירה 248 ללכש יביטקפסורטר רקחמ :רקחמה תוטיש
 תותחפה 172( תיאופר הירוטסיה רואל וא הרהה ןוצרל 11-14 תועובשב דיחי ןוירהל התחפה
 תותחפה 76( יטנג וא ינבמ םוממ האצותכ העצבתה 15-23 תועובשב התחפה .)םימדקומ תועובשב
 התחפה הרבעש וזל תמדקומ התחפה הרבעש הצובקה ןיב האוושה ועציב .)םירחואמ תועובשב
 .תרחואמ

 .ןוילעה רבועה וא רתוי לודגה NTה םע הז וא רתוי ןטקה רבועה תחפוה תמדקומה התחפהה תצובקב

 .תיטנג היצטומ וא ימוטנא םגפ ההוז וב רבועה תחפוה תרחואמ התחפהה תצובקב

 .םילטנואנ םיאצותו תמדקומ הדיל ,תולפה ,םייתודליימ םיכוביס :תוינוינש תואצותו ישאר אצות

  :רקחמה תואצות

 םישנ רתוי ,)p>0.001 37 תמועל 34( רתוי תוריעצ ויה תרחואמה התחפהה תצובקב םישנ .1
 ןתדילב ויה תמדקומה התחפהה תצובקב 21.5%( תוינדלוו ויה תמדקומה התחפהה תצובקב
 )הנושארה ןתדילב ויהש תרחואמה התחפהה תצובקמ 43% תמועל הנושארה

 רואל תיביטקלס התחפה 21% ,ןוילעה רבועה תחפוה 87% – תמדקומה התחפהה תצובקב .2
 .יטנג וא ימוטנא אצממ

 .ןוילעה רבועה תחפוה 79% – תרחואמה התחפהה תצובקב .3
 )םימ תדירי ,םומיד ,םוהיז( המצע הרודצורפל םירושקה םיכוביסה תוחיכשב לדבה אצמנ אל .4

 .תרחואמב 0.3% תמועל תמדקומב 7% –
  .תוצובקה ןיב הדילה עובשב לדבה אצמנ אל .5
  :תרחואמה התחפהה תצובקב רתוי הובג היה תומדקומה תודילה רועיש .6

 )p=0.004 14% תמועל 28%( 37 עובש ינפל הדיל

 )p=0.001 1.8% תמועל 12%( 34 עובש ינפל הדיל

 )p=0.012 1.8% תמועל 8%( 32 עובש ינפל הדיל

 הלעמה יולת יתלב םרוג איה תרחואמ התחפה יכ התארה םינתשמ תבר הייסרגר תזילנא
 רבועה םוקימו bmi ,רבעב תודיל ׳סמ ,םאה ליגל ןונקת רחאל( תמדקומ הדילל ןוכיס
 )תחפוהש

 ךות תוומ לש הרקמ היה אל ,)הצובק לכב 1( 24 עובש ינפל תולפה יבגל לדבה אצמנ אל .7
 .24 עובש רחאל ימחר

 תילטנואנ האולחתו )0.6% תמועל 6.7%( המשנהב ךרוצ ,)0 תמועל RDS )6.7% רועיש .8
 .תרחואמה התחפהה תצובקב רתוי הובג היה )2.9% תמועל 10.7%( תללוכ

 רתי ,תלער ,ןוירה תרכס תוחיכש( םייתודליימ/םייהמאה םיאצותה ראש יבגל לדבה אצמנ אל .9
 .םילטנואנהו )pprom ,םד-ץחל
 התחפהש התארה 23-19 תמועל 18-15 תועובש ןיב התחפה ורבעש תוצובק-תת לש הזילנא

  תודיל לש רתוי הובג רועישל הרושק התיה רתוי תרחואמה הצובקב

 34-37 עובש ינפל אל ךא 32 עובש ינפל תומדקומ .10
 ידכב קיפסמ היה אל םגדמה לדוג ,ךכמ עמתשמה לכו יביטקפסורטר רקחמ :רקחמה תונורסח
 םינותנמה קלח ,חווט תוכורא תוכלשה תודוא עדימ ןיא ,תילטנירפ התומת תוחיכשב םילדבה  םיגדהל
 .biasל ליבוהל לוכיש המ הדילה רחאל םינש תוהמאה לע תינופלט החישב ופסאנ םירסחה
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 התחפה רחאל םילטנואנה םיאצותהו תינילקה תועמשמל הנושארל תוסחייתה :רקחמה תונורתי
 .הכ דע אשונב ומסרופש םירקחמל תיסחי תולודג תוצובק ,םירחואמ תמועל םימדקומ תועובשב

 םילטנואנ םיאצותו תומדקומ תודיל לש תוחיכשב תיילעב הרושק ינשה רטסמירטב התחפה :הנקסמ
 םירושקה םיכוביסה תוחיכשב היילע אלל ,ןושאר רטסמירט ףוסב התחפהל האוושהב םיבוט תוחפ
 תועצמאב תמדקתמה היגולונכטל תודוא תירשפא רתוי תמדקומ הנחבא .המצע הרודצורפל
 לע תוירבוע תוילמונא לש םדקומ יוליגב םיצמאמ עיקשהל שיו היילש יסיס תועצמאב וא דנואסרטלוא
 .ןושארה רטסמירטב התחפה רשפאל תנמ

 

 

 

  

 

 



 21 

11. Fetal Cerebral Doppler Changes and Outcome in Late Preterm Fetal Growth 
Restriction: Prospective Cohort Study 

Ultrasound Obstet Gynecol. 2020 Jun 17 (ahead of print) 

 36+6ל 32 תועובש ןיב iugrל םידושחה דיחי תונוירה ללכש יביטקפסורפ רקחמ :רקחמה תוטיש
 .UA+MCAב תומירז רלפוד םכלהמב עצובשו 2017-2018 םינשה ןיב הפוריאב םיזכרמ 33ב

 לש ןטב ףקיהב םינוזוחא ךותיח וא 10 ןוזוחאל תחתמ ןטב ףקיה וא לקשמ תכרעה – iugrל דשח
 .20 עובשב העצובש לקשמ תכרעהמ 40% תוחפל

 תונושארה תומירזה סיסב לעו הדילה ינפל עובש דע תונורחאה תומירזה סיסב לע – תוזילנא 2 ועצוב
 .ודעותש

 ,5 הקדב 7<רגפא – םיאבהמ דחא( הדילב םיידיימ םילטנואנ םיאצות :תוינוינש תואצותו ישאר אצות
ph דע תיתועמשמ תילטנואנ האולחתו )הדילב תוומ ,היצבוטניא/האייחהב ךרוצ ,7ל תחתמ ירובט 
 ,היתפולפצנא ,2/3 הגרד periventricular leukomalacia ,3/4 הגרד יחומ ךות םומיד( רורחשה
 .)סיספס וא תיתמישנ האולחת ,םירלוקסווידרק םיכוביס ,םיסוכרפ

  :רקחמה תואצות

  .ימחר ךות תוומ – 2ל ןכתמ םישנ 856 הללכ רקחמה תייסולכוא .1
 .םרג 1894 לקשמה תכרעהו 34 היה ינויצחה ןוירהה עובש רקחמל סויגה ןמזב .2
 .םרג 2478 הדיל לקשמ ,תועובש 38 היה ינויצחה הדילה עובש .3
 םידולי 93 כ״הס ,composite adverse outcome ווחש הלא ,םיאירב םידוליל האוושהב .4

 םרג 1900( רתוי ךומנ הדיל לקשמב ,)38 תמועל 36( רתוי םדקומ עובשב ודלונ ,11% וויהש
  .)םרג 2540 תמועל

 ינשבו הדילה ינפל תוומ – 2 םכותמ )םידולי 27( 3% התיה הדילב תידיימ האולחת תוחיכש .5
 .5 ןוזוחאל תחתמ היה MCA PI וליאו ןיקת היה UCR וללה םירקמה

 םהמ  53 – )םידולי 77( 9% לע הדמע רורחשה דע תיתועמשמ תילטנואנ האולחת תוחיכש .6
 .סיספסמ ולבס םהמ RDS, 17מ ולבס

 -ו 5 ןוזוחאל תחתמ MCA PI םה composite adverse outcome לע םיעיפשמה םימרוגה .7
umbilical-cerbral ratio (UCR). ןיב רשקה םיפסונ םינתשמ יפל ןונקת רחאל UCR ו 

composite adverse outcome רתוי םדקומ ןוירה עובשל רשק אצמנ ףסונב .קהבומ ראשנ 
 .רתוי ךומנ הדיל לקשמלו הדילב

 ,)68% םישנ 584( הדילל םדוקה עובשב תומירז רלפוד ורבעש םישנ לש הצובק תתב .8
 רתוי הכומנ MCA PI ,רתוי ההובג UA PI תדידמ התיה תרבגומ תללוכ האולחת םע םידוליל
 .רתוי ךומנ הדיל לקשמבו רתוי ריעצ עובשב ודלונ םהו

 תודיחא התיה אל ,דוליה ןפואו דעומ ,היצקידניאל עגונב דיחא לוקוטורפ היה אל :רקחמה תונורסח
 ךשמה ןפוא לע עיפשהש המ רלפודה תואצותל ,םתסה ןמ ,םיפושח ויה םיאפורה ,ןוטסלצ ןתמל עגונב
 .לוהינה

  .םינוש םיזכרמ 33 ללכש יביטקפסורפ רקחמ :רקחמה תונורתי

 הטאה םע late pretermב םיבוט תוחפ םילטנואנ םיאצותב תורושק תוניקת אל תומירז :הנקסמ
 ןוכיס םרוג וא הלידגב הטאהה תרמוחל רקרמ ןה תומירזה םאה רורב אל .תימחר ךות הלידגב
 תוינילק תוטלחה תחיקל ךרוצל תומירזב שמתשהל שיש קיסהל ןתינ אל ןכלו םיבוט תוחפ םיאצותל
 .הלאכש םירקמ לוהינב
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12. Apgar Score and Risk of Neonatal Death Among Preterm Infants 

N Engl J Med. 2020 Jul 2;383(1):49-57 

 27 םוי ללוכו דע( תילאטנואנ התומת לע עיפשמכ רתויב יתועמשמה םרוגכ בשחנ ןוירה ליג :עקר
  .עודי אל רגפא ינויצו ןוירה ליג לש ףתושמה טקפאה .)םייחל

 113,300 ורתוא .הידווש לש ימואלה עדימ רגאמב שמתשהש יביטקפסורטר רקחמ :רקחמה תוטיש
 תתל הקלוח הצובקה .2016 ןיבל 1992 ןיב ודלונש )36 עובש דע 22 עובש ןישב ודלונש( םיגפ
 ןיב רשקה תא ןוחבל תוזילנא ועצובו )35-36 ,32-34 ,28-31 ,25-27 ,22-24( ןוירה ליג יפל תוצובק
 תוקד 10ל 5 ןיב רגפא ןויצה ןיב יונישל סחיו תוקד 10-בו 5ב רגפא ינויצל ןוירה ליג

 תילטנואנ התומת לש יטולוסבא ןוכיסב םילדבהו םאתומ יסחי ןוכיס :תוינוינש תואצותו שאר יאצות
  .םהיניב יונישל סחיבו תוקד 10בו 5ב רגפא ינויצל סחיב

  :רקחמה תואצות

 עובשב 76.5%ל 36 עובשב 0.2% ןיב ענ התומתה זוחא .)1.8%( התומת לש םירקמ 1986 .1
22.  

 )7-10( רגפא ינויצ לש ןיקתה חווטב םג ,םידרוי רגפא ינויצש לככ הלוע תילטנואנ התומת .2
 םיחותינב םידוליי ,היילש תודרפיה ,ד״לי תולחמ םע םישנ ברקב ופצנ םיכומנ רתוי רגפא ינויצ .3

  .םיכומנ הדיל ילקשמ םע םידולייו ,םיירסיק
 ךא ,םידרוי רגפא ינויצש לככ הלוע ןוירה ליג תצובק לכל תילטנואנ הנומתל יסחיה ןוכיסה .4

 עובשב התומת לש RR 5 יפ( הלוע ןוירה ליגש לככ הובג רתוי corresponding relative riskה
 TABLE 2 .)35-36 תועובשב RR 300 יפ לומ 22-24

 רגפא ינויצ לש הדיריה םע תועמשמ הלע תילטאנואנ התומתב absolute rate difference-ה .5
  .ןוירה ליג לש תוצובק-תתהמ דחא לכב

 לש הזונגורפה לע תיתועמשמ הרוצב עיפשמ תוקד 10ל תוקד 5 ןיב רגפא ןויצה לש הילע .6
 רשקב absolute rate difference -הו דרי RR-ה ,הלע רגפא ןויצהש לככ .תילטנואנ התומת
 TABLE 3 .דרי תילטנאנ הנומתל

7. Absolute Rate Differences םינשה םע ודרי תילטנואנ התומתב.  
 

 יבגל רסח עדימ ,רגפא ינויצ תעיבקל רשק intraobserver and international ןוויג :רקחמה תונורסח
 לש םיביכרמה יבגל עדימ רסח ,)רגפא ינויצ לע העיפשה ןכתיש( הדילה רחאל םידולייב תוברעתה
 ,ירובטה םדהמpH  יבגל עדימ ןיא ,)יתועמשמ יכה ןוירטירקה אוה קפודהש השחמהמ( רגפא ינויצה
  .םירחא תומוקממ הנוש ילואש ,הידווש לש national registryב שמתשה רקחמה

 תושעל ידכ multi variate analysisב שומיש ,ימואל ,לודג דואמ רקחמ :רקחמה תונורתי
adjustment for confounders 

  :תונקסמ

 התומת לש ןוכיסה יבגל בושח יטסונגורפ עדימ םינתונ תוקד 10בו 5ב רגפא ינויצש הארמ רקחמה
 תילטנואנ התומת לש םינוכיס ןיבל רגפא ינויצ ןיב dose-response רשק הארמ רקחמה .תילטנואנ
    .ןוירה עובש לש בלש לכב
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13. Do ovarian endometriomas affect ovarian response to ovarian stimulation for 
IVF/ICSI ? 

Reprod Biomed Online. 2020 Jul;41(1):37-43 

 םירקחמ .ןוירפ לע תילילש העפשה םע תיתקלד תינורכ הלחמ איה סיזוירטמודנאש עודי :עקר
 המוירטמודנא לש העפשהה ךא ,תויציבה תוכיא לע המוירטמודנא לש ילילשה טקפאה לע םירבדמש
 חותינמ םרגנ ילילשה טקפאהש םינעוטש שי ,םנמא .עודי אל איה היצלמיטסרפיהל הבוגתה לע
 הרבע םהל רשק ילב( המוירטמודנאה תוחכונ םא קודבל איה רקחמה לש הרטמה ךא ,המוירטמודנא
   .רוזחמה תואצות לע הערל העיפשמ )וניגב חותינ

 sectional-cross, observational ,יביטפקסורטר :רקחמ תטיׁש

 2018- 2014 ןיב )university affiliated( דיחי ןוירפ זכרמב ןושאר לופיט תורבועש םישנה לכ

 םע 822 + מ״מ 15 לעמ לש תחא המוירטמודנא תוחפל םע 101 – תולפוטמ 923 ללכ רקחמה
 תלפוטמה לכ .TVUS םע םיחמומ ידי לע השענ המוירטמודנא לש הנחבאה .ןוירפ-יאל תורחא תוביס
 אל סיזוירטימודנא רובע ילאנומרוה לופיט ולביקש םישנ .םיינכדע AFC-ו  AMH לש םיכרע םע ואב
 וא לרטיבוא םע ץויב תארשה םע antagonist לוקוטורפ הרבע תולפוטמה לכ .רקחמב וללכנ
 לש האוושההו ,תוצובקה יתשל ובאשנש תויציב רפסמל )השיא ליג יפל( םרגומונ הנבנ .ליטפפאקד
  .AMH, AFC ,םיניפורטודנוג ןונימ ,ליג יפל תמאתומ התייה תיתלחש הבוגת

  .ובאשנש תויציב MII תויציב רפסמ – ישאר אצות :תוינויש תואצותו ישאר אצות

 ,לודירטסא לש הבוגה ךרע ,)םימי( היצלומיטס לש ךרוא ,םיניפורטודנוג לש תומכ :תוינש תואצות
 רפסמ-   OSI – ovarian sensitivity index ףסונב .רגירטה לש םויב מ״מ 14 לעמ םיקיקז רפסמו

  .)םיניפורטודנוג לש ללוכ ןונימ/1000 * ובאשנש תויציב

  :רקחמה תואצות

 תוביסמ ןוירפ יא לש הצובקב םישנהמ הנוש אל המוירטמודנא םע םישנ לש עצוממה ליג .1
  .)AFC AMH יפל( הכומנ רתוי תיתלחש הברזרו ךומנ רתוי BMI םהל שי ,תורחאה

 ףא ,תוצובקה יתש ןיב םימוד ויה לוידרטסא לש הובגה ךרעו היצלומיטסה תפוקת לש ךרואה .2
 ,vs 25410 2827( םיניפורטודנוג לש הובג רתוי ןונימל תוקוקז ויה המוירטמודנא םע םישנ

p=0.013(.  
 םויב מ״מ 14 לעמ םיקיקזה רפסמ :המוירטמודנא םע הצובקה ברקב םיכומנ רתוי םיכרע .3

 ,8.7+6.4 לומ 7+5.2( ובאשנש תויציב רפסמ ,)P=0.007 ,8.6+5.4 לומ 7.1+5.0( רגירטה
P=0.10(, תויציב רפסמ MII )P=0.006(, וosi.  

 רפסמו רגירטה םויב מ״מ 14 םיקיקז רפסמ  )ליג יפל המאתה( םרגומונב שומיש רחאל .4
 המאתה ירחא םג .המוירטמודנא םע םישנ לצא יתועמשמ ןפואב םיכומנ ובאשנש תויציב
 איה המוירטמודנאה תצובקב ובאשנש תויציבה רפסמש ואצמ ,םיניפורטודנוג ןונימלו AMHל
  .היינשה הצובקל סחיב תיתועמשמ ךומנ

 ןיב ובאשנש תויציבה רפסמ  ,םיניפורטודנוג לש ללוכ ןונימו afcל סחיב המאתה ושעש קר .5
  .המוד היה תוצובקה יתש

 

 ןכתי ,דדוב יזכרמ ,רנוס ךרד המוירטמודנא לש הנחבא ,יביטקפסורטר רקחמ :רקחמה תונורסח
 םגש ןכתי( סיזוימונדא וא DIE יבגל דועית ןיא ,תומוירטמודנא רפסמו לדוגהמ עפשומ AFCהש
 )םינותנה לע םיעיפשמ

 3 דע ודדמנ AFC AMH לש םיכרע לכ ,דיחי זכרמב םילופיט ורבע םירקמה לכ :רקחמה תונורתי
 ןושאר לופיטב רבודמ ,רקחמב וללכנ אל םיילאנומרוה םילופיט ולביקש םישנ ,לופיטה םרט םישדוח
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 ,ליגל המאתה רשפאמש םרגומונ לש היגולודותמה ,טסינוגטנא לוקוטורפ ולביק םלוכו םילפוטמ לכ לש
  .תיתלחש הברזר לש םירקרמו םיניפורטודנוג לש ללוכ ןונימ

 רתוי OSI גיצמו םיניפורטודנוג לש םייהובג רתוי םינונימל תוקוקז המוירטמודנא םע םישנ :הנקסמ
 שמשמ אל  amhש ןכתי ,תינילק תולהנתהל רשקב .תורחא תוירופ תויעב םע םישנל סחיב ךומנ
 עיצמ ןכלו ,)רתי תכרעהב רבודמ( המוירטמודנא םע םישנב תיתלחש הברזר לש קיודמ רקרמכ
  .AFC לע ססובמ היהת המוירטמודנא םע םישנל ןונימו לוקוטורפה תעיבקש
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14. A prospective randomized controlled trial comparing two different treatment of 
intrauterine adhesions 

Reprod Biomed Online. 2020 Jun;40(6):835-841 

 איהש הז רואל ,)IUA( תוימחר-ךות תויוקבדיהל ילאידיאה לופיטה איה תיחותינ היפוקסורטסה :עקר
minimally invasive. לש תיחותינ-טסופ היצמרופ-הר לש הבוגה רועיש ךא IUA דחוימב ,רגתא אוה 

 רקובל איה רקחמה תרטמ .62.5% דע עיגמ היצמרופ-הרה זוחאש ,severe IUA םע תולפוטמ ברקב
 תויוקבדיה לש העינמב )balloon uterine stent( ןולב תסנכה לומ ילופ רטטק+ IUD לש תוליעיה תא
  .תויחותינ-טסופ

 university – דדוב זכרמב udyrandomized controlled st יביטקפסורפ רקחמ :רקחמ תטיׁש
affiliated.  

 רבודמ .תוימחר-ךות תויוקבדיה םע 2017 רבמצד ןיבו 2016 טסוגוא ןיב תולפוטמ סייג רקחמה
 ”second look”ל םינכומ ויהשו רבעב היפוקסורטסה וא םיחותינ ורבע אלש 18-45 ליגב םישנב
  .רקחמהמ קלחכ היפוקסורטסה

 3 םע ילופ רטטק םע דחי IUD ולביק תולפוטמהמ קלח ,תויוקבדיהמ םחרה תא תוקנל הלועפה רחאל
 ןולב ולביק ינשה קלחה .)היינשה היפוקסורטסהב אצוה  IUDה( םימי 3 רחאל אצוהש ןיילס ל״מ
 היינשה היפוקסורקטסהה .עובשל הקיטויביטנאו ןגורטסא הלביק תולפוטמה לכ .עובש רחאל אצוהש
  .תוינוינשה תויוקבדיהה תרמוחו תדימ תא ךירעהל ידכ ,םידשוח 2-3כ רחאל העצוב

 ,תוינוינש תויוקבדיה לש תועראיה ,תויוקבדיה לש  scoring-ב הדירי :תוינויש תואצותו ישאר אצות
  .הדילו ןוירה לש תואצותו ,תסווה תמירזב םיוניש

  :רקחמה תואצות

 םע דחי  iudה לש הצובקב 56ו ,ןולבה לש הצובקב 62 .תיפוסה הזילנאל ומיאתה םישנ 118 .1
  .)P<0.05( םישנה לש םיחותינ-ירפה םינותנב םייתועמשמ םילדבה ויה אל .ילופ רטטק

 ךא ,)P<0.05( םינוש ויה אל הנושארה הלועפה םרט תוצובקה יתש לש adhesion scores-ה .2
 הצובקה תמועל םיהובג רתוי ויה ןולבה םע הצובקה לש adhesion scoreה ,היינשה הלועפב
 )IUD. )P<0.01-ו ילופ רטטק לע

 יתועמשמ היה )19.6%( ילופ רטטקו  IUD לש הצובקב תויוקבדיה לש היצמרופ-הרה בצק .3
 P<0.024 .)38.7%( ןולבה לע הצובקה תמועל ךומנ רתוי

 הצובקל דחיב )יתועמשמ רתוי יבאכ לע וחוויד( רתוי ולבס ןולב םע הלועפה תא ורבעש ולא .4
  .היינשה

 לע וחוויד IUD, 88.5% ה לש הצובקב .תסווה תינבתל סחיב רופיש לע וחוויד תוצובקה יתש .5
  .ןולבה לע הצובקב 66.1% לומ תסווב רופיש

 היה ןוריהל הסינכ דע חותינהמ עצוממה ןמז ,ןוירהל סנכיהל וחילצה םישנה לש 60.2% .6
 החלצה ,ןוירה תגשהל רשקב תוצובקה יתש ןיב םייתועמשמ םייוניש ויה אל .םישדוח 13.4

  .יח תודיל ,)םילופיט אלל( תיעבט הרוצב ןוירהל סנכיהל
 ךירעהל תיתומכ הטיש היה אל ,תולפוטמה לש וא םיחתנמה לש blinding היה אל :רקחמה תונורסח
 לוכי לודג רתוי רקחמ קר הארנה לככ ךכ ,ןטק רקחמ ,הלועפה ירחאו ינפל menstrual flow תא
   .הדיל ןוירה לש תואצותל רשקב םייוניש לע דיעהל

 randomized controlled study :רקחמה תונורתי

 דיחיב  IUD ןיב בולישה ,תויוקבדיה תרסהל תויחותינ היפוקסורטסיה רחאלש הארמ רקחמה :הנקסמ
 תאזה הטישה ,ףסונב .ןולב לש סנכהמ תוינוינש תויוקבדיה תעינמב לעי רתוי אוה ילופ רטטק םע
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 .תוצובקה יתש ןיב םינוש ויה אל ןוירה רועישו יח תודיל לש רועיש .menstrual flow לש רופישל םרות
  .תוצובקה יתש לש reproductive outcomesה תא ךירעהל ידכ םיפסונ םירקחמ עצבל ךרוצ שי
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15. Early amniotomy after cervical ripening for induction of labor: a systematic review 
and meta-analysis of randomized controlled trials  

Am J Obstet Gynecol. 2020 Apr;222(4):320-329 

 ןוויכמ ,הדיל תארשה לש ךילהתב תימורק תעיקפ לש ןומזתה יבגל תמייק תקולחמ שי :עקר
 םיחותינו ראשמ אל רוטינ םע םג אלא ,רתוי םירצק הדיל יכילהת םע קר אל היצאיצוסא שי םימעפלש
 תמדקומ םימורק תעיקפ לש תוליעיה תא קודבל אשונב RCT רוקסל היה הקחמה תרטמ .םיירסיק
  .תינטנופס העיקפ לומ )הליעפ הדילל הסינכ רחאל( תרחואמ לומ )הליעפ הדילל הסינכ םרט(

 ללוכ רפסמ םע םירקחמה 4 תללוכ הריקסה – אשונב RCT לש הזילנא-הטמ/הריקס :רקחמ תוטיש
 תרחואמ העיקפ( control ןיבל תמדקומ העיקפ ןיב תוליעיה תא וקדבש RCT םלוכ– םישנ 1273 לש
 תוינוירה םישנ ויה subjectsה .)םינידנלגטסורפ וא ןולב םע תיראווצ הלשבה רחאל תינטנופס וא
 םירקחמה לכב .תויצקידניא לש ןווגמ לשב הדיל תארשהל ולבקתהש שאר גצמו דיחי רבוע םע דעומב
  .תיראווצה הלשבהה בלשב היצזמודנרה ךילהת העצוב ,1 טעמל

  :תוינוינש תואצותו ישאר אצות

 .םימורק תעיקפ רחאל םיירסיק םיחותינ לש תועראיה – ישאר

-ה ךילהת ,)המצע הדילה דע הדיל תארשהמ ךילהת כ רדגומ( הדילה ךילהת לש ךרוא – תוינוינש
latency ןפוא ,היצזימודנרהמ תועש 24 ךלהמב תיקיתרנ הדיל ,הדילה דע היצקודניא וא היזצמודנרמ 

 ,האייחהב ךרוצ ,סיספס ,םוינוקמ ,רגפא ינויצ ,הדיל לקשמ ללוכה תוילאטנואינה תואצותו ,דולייה
   .nicuל הלבקו

  :תואצות

 ןיבל תמדקומ העיקפ הרבעש םישנ לש הצובקה ןיב המוד אוה ירסיק חותינל ןוכיסה .1

  .)RR 1.05 ,30.9% לומ control )31.1%ה

 67.5%( תינטנופס תילאניגו הדיל לש רועישב הדירי התייה ,תמדקומ העיקפ לש הצובקב .2

  .וזה אצותה לע לכתסה דחא רקחמ קר לבא )RR 0.78 ,69.1% לומ

 הדיל דע היצקודניאמ תועש 5 תוחפ( רהמ רתוי ודלי תמדקומ העיקפ לש הצובקב םישנ .3

  .control groupsל סחיב

  .תורחא תוילאטנואינ וא תויתודליימ תואצותל רשקב םייתועמשמ םילדבה ויה אל .4

 ושע אל םירקחמה ,תופתתשמו םירקחמ לש ןטק רפסמב רבודמ ןיידע :רקחמה תונורסח
stratification הנושארה םתדילב םישנל קרו ךא סחייתה דחא רקחמ קרו תודיל רפסמ יפל.  

 יפל עצוב הזילנא ,רקחמב וללכנש םירקחמה תעבראב  biasל ךומנ ןוכיס היה :רקחמה תונורתי
intention to treat, וזה אשונב קסעתמש תמדוק הזילנא-אטמ ןיא.   

 תא תיתועמשמ הרוצב הלעמ אל )1 ריפשה ימ לש תמדקומ העיקפ ,תיראווצ הלשבה רחאל :הנקסמ
  .הדילה ןיבל היצקודניאה ךילהת ןיב ןמזה חווט תא הדירומ )2ו ירסיק חותינל ןוכיסה
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16.  Early-onset preeclampsia, plasma microRNAs, and endothelial cell function 

Am J Obstet Gynecol. 2020 May;222(5):497.e1-497e12 

 יתקלד בצמל הרושק היגולויזיפותפהו ןוירה לש תיביסנטרפיה הלחמ איה היספמלקא-הרפ :עקר
 ,codingב-ב םיקסעתמ אלש םינטק MiRNAs  - RNA .יהמיאה םוילתודנאה לש דוקפת רסוחו ימטסיס
 רקחמה תרטמ .םירחא םיגולויזיפ םיכילהתבו transcription רחאל םיינג יוטיב לש היצלוגרב אלא
 אלש םישנו ןוירהב תואירב םישנ לומ היספמלקא-הרפ םע םישנב miRNA לש זוכירה ןיב תוושהל היה
 יאת דוקפת לע היספמלקא-הרפב miRNA לש םיגוס השולש לש העפשהה תא ךירעהלו ןוירהב
  .in vitro תכרעמב ילאילתודנא

 observational study + mechanistic study using in vitro models :רקחמה תטיש

 early onset םע םישנ 10 ןיב miRNA 3400-כ לש המזלפב םיזוכיר לש האוושה העצוב - ןושאר בלש
pre-eclampsia  )םע( תואירב תוינוירה םישנ 10 לומ )34 עובש םרט דוליי ,תורחא תוידיברומ-וק ילב 

 .microarray technology ידי לע העצוב האוושהה .ןוירהב אל תואירב םישנ 10ו )ןוירה ליגל המאתה
 בלש .RT-PCR ידי לע תויספמלקא-הרפה לצא הובג יכה זוכירה םע  miRNA 3 לש validation ושע
 יאתב העפשהה תא קודבל ידכ ולאה miRNAה 3 לש זוכירה תא ולעה ,in vitro תכרעמב – ינשה

endothelial. ועצוב    wound-healing assay, tube formation assay and a proliferation assay. 
 target-ה לש זוכירה תא םג וקדב ,mRNA לש יוטיבב הדיריל םורגל רומא miRNA לש ןוויכמ ,ףסונב

mRNA ךרד RT-PCR.  

 eclampsia -early onset pre םע םישנ לצא רבגומ זוכיר םע miRNA רתאל :ינוינש/ישאר אצות
  .endothelial יאת לש דוקפתה לע ולאה miRNAה לש העפשהה תא ןיבהלו

  :תואצות

 יתש ןיב םייוניש ויה אל ןכלו ןוירה ליג יפל המאתה העצוב ,םישנה לש םינייפאמ יבגל .1
 רתוי הדיל ילקשמ םע םידולייו םדקומ רתוי ודלי PET םע ולא לש ואר ןכ .תוינוירהה תוצובקה
  .PET אלל תוינוירהל סחיב םיכומנ

 .)ןוירה אללו ןוירהב( תואירב םישנ לש תוצובק יתשב  miRNAה יזוכירב םילדבה ויה אל .2
  .םירבגומ םיזוכיר םע  miRNA  26 ואצמ ,PET םע םישנב

 false םעו( PET םע םישנ ברקב םירבגומ יכה םיזוכירה םע  miRNA 3 לש validation עצוב .3
positive ךומנ(.  miR-574-5p, miR-1972, miR4973-3p 

 לש רקרמה לש הדירילו wound healing-ב הדיריל םרג – miR-574 לש רבגומ יוטיב .4
 דיקפת םע transporter לע ירחאש – SLC31A1 ןגה לש יוטיבל ליבומש ,MI167 היצרפלורפ
  .)proliferation בכעמ ,תרמוא תאז( proliferation לש ךילהתב בושח

5. Tube formation assay- לש רבגומ יוטיבmiR 1972  , תוחפ ויה loops ב-tubes סחיב 
 control. P=.049ל

 םגו )control )p=.063-ל סחיב wound closure-ב הדיריל םרג miR4793/ לש רבגומ יוטיב .6
 tube formation-ב העיגפל
 

 in vivoמ םייוניש תווהל לוכיש in vitro studyב שומיש ,ןטק תיסחי רקחמ : תונורסח

 הנטקה הצובקה תורמל .in vivo דוקפת ךירעהל ידכ םילבוקמ םה in vitro ועצובש תוטישה :תונורתי
 תוינוירה םישנ לש ןוירה ליגל סחיב המאתהו PET םע םישנ לש תינגומוה הצובק הרחבנ ,תיסחי

  .תואירב
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 plasma לש םיזוכירב םייוניש םע early onset preeclampisa ןיב רשק שי לש הארה רקמה :הנקסמ
miRNA םימרוגש םיעודיה םיכילהתל רבעמש הרעשה רקחמהמ הלוע .תואירב תוינוירהל סחיב 

 המורת םג שי )ןיסנטויגנא-ןינר לש תכרעמ ,sFlt, VEGF, TNF ומכ(  PET לש multifactorialה הלחמל
 לש םיכילהתב םיברועמ  endothelial cells לש היצלוגרה לע הדבועש miRNA ייוטיב לש

angiogenesis.  
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17. Immediate catheter removal after laparoscopic hysterectomy: A retrospective 
analysis  

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 Jul;250:76-79 

 חותינה רחאל דימ האצוה -  LH רחאל ןתש רטטק תאצוהל ילאדיאה ןמזה והמ ןוחבל :רקחמה תרטמ
  חותינה רחאל תועש 12 האצוה לומ לא

 היצקידניאב 2017 ל 2015 ןיב LH ורבעש םישנ ללוכה יביטקפסורטר רקחמ :רקחמה תוטיש
  )תויגולוקינגורוא תויצקידניא לש הגרחה(  תיגולוקנואוקינג וא תיגולוקינג

  חותינה רחאל תועובש 6 ךשמבו חותינה רחאל   LH ורבעש םישנה תא ןוחבל התייה רקחמה תרטמ

  : תוינוינש תואצותו ישאר אצות

 תועש 6 תינטנופס ןקורתהל תלוכי רסוחכ רדגומ -חותינ רחאל  ןתשה תריצא רועיש -ישאר אצות
 .חותינה רחאל תועש 6 תינטנופס תונקורתה רחאל  150CC לעמ לש ןתש תיראש וא חותינה רחאל

 לש הפוקתב הקיטויביטנאב תלפוטמה ןתשה יכרדב תיטמוטפמיס תקלדכ רדגומ  UTI – ינויניש אצות
 ןתש + םימוטפמיסב וקפתסה אלא ןתש תיברת ורבע חרכהב אל םישנה .חותינה רחאל תועובש 6
 . ןיקת אל תיללכל

 ,תיללכה המדרהה רחאל סנכוה רטטקה ,IV ןילוזפצ לש גמ 2000 ולביק םישנה לכ חותינה ינפל ןייצל
 רחאל ןתשה תיראש תא ךירעהל רנוס ורבע םישנה לכו חותינה ךרואל הרטונ ןתשה תקופת
  חותינה רחאל תועש שש וא תינטנופס תונקורתה

 םינוירטירקב ודמע אל םישנ 30 ןכותמ ,רקחמה תפוקתב  LH ורבע םישנ 325  :רקחמה תואצות
 ופתיש אל 32 ו ףתתשהל וברס 21 ( הזילנאב וללכנ 242 ןכותמ רקחמל וסיוג  םישנ 295 .וגרחוהו

 ) ךשמהב הלועפ

 יאל הביסה בורל . חותינה רחאל דימ רטטקה אצוה – תולפוטמהמ 80.2% – םישנ  194/242 ל
 םיכוביס וא  resection of deep endometriosis – חותינה יפוא לשב  התייה רטטק לש תדיימ תאצוה
 ןתשה תריצא רועיש -חותינה רחאל דימ אצוה רטטקה ןלצא תלפוטמ 194ה ךותמ .םייביטרפוא טסופ
 – )תידיימ האצוה לש הצובקב( ןתש תריצא לש םירקמ 9ה ךותמ  .)CI2.3-8.3% 95%( 4.6% היה
 4ה לצאו חותינהמ תועש שש ךות העצובש תדדוב היצזירטטק רחאל הרתפנ היעבה )2.6%( 5 לצא
  .ןתש תריצא היה אל תלפוטמ ףאל ותאצוה רחאלו הליל ךשמל רטטק ראשוה  )2.1%( תורתונה

 האצוהה לש הצובקב 20.8% תמועל  . CI5.8-14.0%( N=18 95%( 9.3% היה  -UTIה רועיש
 N=10 תוהושמה

 

 רשא םירקחמ תמועל  LH רחאל רטטק תאצוה דעומ ןחב רשא ןושארה רקחמה :רקחמה תונורתי
  .TAH רחאל וקדב

 דימ אצוה אל רטטקהש הצובקה .תוצובקה יתש לש םירפסמה  ןיב לודג ינוש שי :רקחמה תונורסח
 הקדבנ ןתשה תריצא .םיבייטרפוא טסופ םיכוביס םע וא רתוי  השק חותינ היה הבש הצובק שארמ ןה
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 לש ןוצרה תעיבש יבגל עדימ ןיא .ןכמ רחאל הרק המ עודי אלו חותינה רחאל תועש שש קר
  )?ריסב ( ונקורתה ןה דציכו  תולפוטמה

 תובוט תאצותל האיבמו החוטב הניה םיכוביס אלל רבע רשא  LH רחאל דימ רטטק תאצוה :הנקסמ
  .UTIל סחיב ןהו ןתש תריצאל סחיב ןה רתוי
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18. Oral fluconazole use in the first trimester and risk of congenenital malformations:  
population based cohort study 

BMJ. 2020 May20;369:m1494 

 השעמל ,םידלומ םימומל ןוכיסהו לוזנוקולפל הפישחו  שומיש ןיב רשקה תא ןוחבל :רקחמה תרטמ
   .תיקיתרנ הירטפ לש היקצדניאב ןתינ רשאכ לוזנוקולפ לש ינגוטרטה טקפאה תא ןוחבל ןויסינ

 2014ל 2000 םינשה ןיב ודליש םישנה תא ףסאו ב"הראב ךרענ ,יביטקפסורטר רקחמ :רקחמה תוטיש
 םישדוח 3 תכרעמב םינותנ םהיבגל ופסאנ רשא 12-55 םיאליגה ןיב םישנ וללכנ .םינותנה רגאממ
 דעו הדילהמ עדימ ףסאנ תקוניתה יבגל .הדילה רחאל שדוח דעו  הנורחאה תסוה ךיראת ינפל תוחפל
 .הדילה רחאל םישדוח 3 תוחפל

 עוסש ךיח /הפש ,םילטלקס-ולקסומ ימומל ןוכיסה וניה ירקיעה אצותה  :תוינוינש תואצותו ישאר אצות
 ,רירש/דלש ימומ לש תוצובק יתת -םינוינישה םיאצותה  .conotruncal malformatio גוסמ בל ימומו

 הערפהל דשח :רשא םישנ וגרחה .םיידלומה םימומה  ללכו םירחא בל ימומו םיעוסש ךיחו הפש
 ורבעש םישנו תוריאממ ,HIV ,רחא יתירטייפ םוהיז ,ינגוטרט רמוחל הפישח ,רבועל תילמוזמורכ
  .םירביא תולתשה

 82,090 ו PO לוזנוקולפל ופשחנ )1.9%( 37,650 םכותמ ורקסנ תונוירה 1,969,954 :רקחמה תואצות
  .ןושארה רטסמירטה ךלהמב ילקיפוט לוזנוקולפל ופשחנ )4.2%(

 : תונוירה 10,000 רפ ןוכיסה לש הקיטסיטס ושע הליחת

 הפישח התייה םהב תונוירה 10,000 רפ )CI44.8-59.3 95%( 52.1 היה רירש/דלש ימומל ןוכיסה
 RR .לוזנוקולפל הפישח התייה אל םהב תונוירה 10,000 רפ )CI37.1-38.9(  38.0 תמועל לוזנוקולפל

1.37 )1.19-1.58( 

 ופשחנ רשא תונוריה 10,000 רפ )CI 6.4-12.7 95%( 9.6 היה conotruncal בל ימומל ןוכיסה
 ו )0.91-1.77( RR   1.27 לוזנוקולפל ופשחנ אל רשא תונירה 10,000רפ )7.1-7.9(  7.5 ו לוזנוקולפל

RR ילקיפוט לוזנקולפל ופשחנש ולאל ופשחנ אלש תונוריה ןיב )0.77-1.17( 1.15 לש.  

 10.6 ו )CI6.2-12.4(, 11.8 )11.3-12.2 95%( 9.3 לש absolute risk – ךיחו הפש ימומל ןוכיסה
 הפשחנו לוזנוקולפל הפשחנ אל ,לונזוקולפל הפשחנש הצובקב תונוריה 10,000 רפ )8.4-12.8(
 . )0.57-1.10( 0.79  היה RRה .המאתהב ילקיפוט לוזנוקולפל

 רובעו )0.70-1.56( 1.04 בל ימומ רובע  )1.09-1.56( 1.30 -רירש/דלש ימומ רובע – Adjsted RR ה
  )0.61-1.35(0.91 הפש/ךיח ימומ

 ימומל ןוכיסה ךכ ) גמ 450 לעמ ( רתוי הובג לוזנוקלופה ןונימש לככ יכ תפרוצמה הלבטב תוארל ןתינ
   . הלוע רירש / דלש

 רבודמ יכ רוכזל שי ,הז רקחמ לש םילודגה תונורתיה דחא קפס אלל אוה םגדמה לדוג :רקחמה תונורתי
 FDAה יפע לוזנקולפב שומיש לע רוסיאל דוגינב ןכ ומכ .לודג םגדמ לודג בושח ןכ לעו םירידנ םימומב
 הלועש ששחה רקיעש ןייצל .דלש רירש םימומה דבלמ םימומה ןיבל שומישה ןיב רשק אצמנ אל
  )TOF ( בל ימומל אוה םימדוק םירקחממ

 תא הכרצ השיאה הפורתה לש םימשרמ ינש לעמ שי םאש התייה החנהה )1 :רקחמה תונורסח
 ןויריה תקספה רקחמב וללכנ אל  )2 . וכרצ ןכא םאב םישנה םע אודיוו םוש עצוב אל םלוא ,הפורתה
 ICD-9 ב חווידה יפל ועבקנ םידלומה םימומה )3 .הדילה רחאל םימוממ ורטפנש תוקונית וא םימומ לע
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 עודי ןכ ומכ רחואמ רתוי קר ופשחנש םימומ םע םידלי שיו ןכתי הדילה רחאל םישדוח השולש דעו שדוח
  .ICD-9  תכרעמב חווידל סחיב םיקויד יא םימייק יכ

 שומיש ןיב רשק אצמנ .ךיחו הפש ימומ וא בל ימומ םע היצלרוקב אצמנ  וניא לוזנוקולפ :הנקסמ
  לוזנוקולפה ןונימב םילועש לככ רקיעב רירש דלש ימומ ןיבל לוזנוקולפב
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19. Maternal and neonatal outcomes and prognostic factors in acute fatty liver of 
pregnancy 

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2020 Jun 26;252:198-205 

 םימרוג תוהזל ןויסינו  acute fatty liver of pregnancy לש הרקמב םיכוביס לע חוויד :רקחמה תרטמ
  . םיילטנואנו םייהמיא  םייטסונגורפ

 השולשב  2018-2000 םינשה ןיב תונוירהה ךס תא קדב רשא יביטקפסורטר רקחמ :רקחמה תוטיש
 1/7,914 ל תוחיכש -  AFLP מ ולבס םישנ 18  תונוירה 142,450 ךותמ כהס  .תפרצ ברעמב םילוח יתב
  .תונוירה

 ,ילרואלפ טילפת ,UIC, DICב הכורא תוהש ,ICU -ב זופשא – םיכוביס : יהמיא ישאר אצות : ישאר אצות
 . NICU ב זופשאו IUFD – ירבוע ישאר אצות . תיטוקא תיתילכ העיגפו םומיד ,תמיימ

 וא ילרואלפ לזונמ ולבס DIC, 17%  היה 33% ל .)ICU )78%ב וזפשוא םישנ 14 :רקחמה תואצות
 הקקזנ אל תחא ףא  .םימומידמ ולבס 17% ,םישנהמ 78% ל תיטוקא תיתיילכ הקיפס יאו תמיימ
 םידלי 13 -םילטנואנ םיאצות תניחבמ .תיהמיא התומת אלל ןכ ומכ דבכ תלתשהל העיגה וא הזילאידל
 עצוב ולא םירקמ ינשב -IUFD לש םירקמ םינש ,NICU ב וזפשוא )52%( םידלי 10 ,37 עובש ינפל ודלונ
 ב רסחמ  םישדוח 8 ליגב רטפנ דחא דוליי .תוכרעמ תסירק לש יהמיא בצמ לשב ףוחד ירסיק חותינ

LCHAD.  

  הפוריאב השענש רתויב לודגה יביטקפסורטרה :רקחמה תונורתי

 רקחמב .דואמ הלודג תויהל הכירצ רקחמה תויסולכוא ךכ ךרוצלו רידנ וניה AFLP :רקחמה תונורסח
 םישנהמ 16/18 קר ןכ ומכ .תונחבא דודיק ךמס לע םה ולא םירקמ םגו AFPL לש םירקמ 18 כהס שי הז
 רתוי הלודג רקחמ תויסולכוא  םע םירקחמ םימייק .SWANSEA לש םינוירטירקהמ רתוי וא 6 ב ודמע
 תויצטומל ףוסבל וקדבנ םידלי ינש קר ףוסבל AFLP רובע ןוכיס ימרוגו םייטסונגורפ םימרוג ונחב רבכש
  .LCHADב רסח וא תוילארדנוכטימ

 םרוגה וניה הדילה ליג יכ אצמנ םידולייה יבגלו  םייהמיא םיכוביסל ןוכיס םרוג וניה PT :הנקסמ
  .םיילטנואנ םיכוביס לע עיפשמה יטסונגורפה
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20. Reproductive and Obstetric Outcomes After Hysteroscopic Removal of Retained 
Products of Conception 

J Minim Invasive Gynecol. May-Jun 2020;27(4):840-846 

 היפוקסורטסיה ורבעש  םישנ ןיב ןויריפהו םייתודליימה םיאצותב לדבה שי םאה קודבל :רקחמה תרטמ
    תטישבו  Loop resection  תטישב )RPOC  )Retained products of conception תאצוהל

morcellation  

 םדוק רקחמב ופתתשהש  םישנ  לש  םינותנה תא ףסא רשא יביטקפסורטר רקחמ :רקחמה תטיש
 לומ לא  RPOC – loop resection תאצוהל היפוקסוטסיה לש תוקינכט יתש הוושהו RCT רקחמ היהש

morcelltion. ה עורזב םישנ 40 ופתתשה ירוקמה רקחמבloop resection  ה עורזב םישנ 46 ו 
morcelltion.  

 םיכוביס – םיללוכה ןויריה יכוביסו יחה תודיל רועיש וניה ירקיעה אצותה :םינויניש םיאצותו ישאר אצות
 רחאל םחרה ללח תריקסב ךרוצהו היילש תיראש ,vasa previa ,חתפ תיילש ,)הצוענ היילש( םייתילש
  .IUGR ,ןויריהב ד"לי תוערפה ,תרחואמ הלפה ןוגכ םיפסונ ןויריה יכוביסו םחרה לש ערק .RPOC ו הדילה
  .ןויריהל סנכיהל  חקל וב ןמזה -םיינויניש םייאצות

 ה תוצובקב 30 )ירוקמה רקחמב םישנ 86 ךותמ ( םישנ 69 ללכ יחכונה רקחמה :רקחמה תואצות
Loop resction  ה הצובקב 39 ו morcellation. הצובקב ףסונ ןויריהב וקשח 22/30 וז הצובק ךותמ 

  .הינשה הצובקב ןויריהב וקשח 27/39 ו הנושארה

 : תוצובקה יתש ןיב יחה תודיל רועישל סחיב תויטסיטטס תוקהבומ הגשוה אל ירקיעה אצותה תניחבמ
 )88.9%( morcellationה הצובקב 24/27 ו )loop resction )68%ה לש הצובקב םישנ 15/22

)P=0.09(. תויסטיטס תוקהבומ הגשוה אל םיירקיעה םיאצותה רשאל סחיב םג . 

 תועובש 15 לע דמע ינויצחה ןמזה – ןויריהל הסינכה דעה ןמז לש םיננוינישה םייאצותה תניחבמ
  .)תועובש 5-33( morcellationה הצובקב תועובש 14 ו )תעובש loop resection )6-37ה תצובקב
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 ןיבל היפוקסורטסיה לש תונוש תוקינכט יתש ןיב הוושה רשא וגוסמ ןושארה רקחמה :רקחמה תונורתי
  .הדולייו ןויריפ לש תוידיתע תואצות

 לוכי ומצעלש רבד תינופלט ופסאנ םינותנהמ קלח ,הנטק רקחמ תויסולכואב רבודמ  :רקחמה תונורסח
  .ןטקה םגדמה לדוג רואלו ןכתי ראשה ןיב תיטסיטטס תוקהבומ הגשוה אל ,הייטהל םורגל

  .םידיתע הדולייו ןויריפ ןיבו RPOC תאצוהל היפוקסורטסיהב תוקינכטה יתש ןיב לדבה ןיא :הנקסמ
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21. Optimizing Perioperative Outcomes With Selective Bowel Resection Following an 
Algorithm Based on Preoperative Imaging for Bowel Endometriosis 

J Minim Invasive Gynecol. May-Jun 2020;27(4):883-891 

 תולבוסש םישנ לש ,חותינה יפואו תרוצ תא עובקל דעונש םתירוגלא ףקתלו ןוחבל :רקחמה תרטמ
 תיחותינ םורט היימדה יפ לע ,יעמב סיזוירטמדונא יעגנמ
)Fig1( 

 תושיג 3 הוושה רשא יביטקפסורטר :רקחמה תוטיש
 יעגנ ןיגב םיחותינ ורבעש םישנ 172 לש תויחותינ
 יעמב סיזוירטמודנאה ןוחביא רשאו יעמב סיזוירטמודנא
 . 2014-2017 םינשה ןיב חותינה םרט היימדה יפע השענ
 םתירוגלאה יפל תיחותינה השיגה לע וטילחהש רחאל תאז
 .ב"צמה

 המאת לעופב תיחותינה השיגה םאה ןוחבל :םייאצות
 טסופ םיכוביסו םתירוגלאהמ וטס םירקמ וליאב,םיתרוגלאה יפ לע העבקנש תיחותינה השיגל
 .םיבייטרפוא

 לע חותינה םרט העבקנ רשא תיחותינה השיגה :רקחמה תואצות
 .תולפוטמהמ 86.5% לצא העצבתה םתירוגלאהו הימדהה יפ
 לצא .14.5% תולפוטמהמ 25 לצא התנוש תיחותינה השיגה

 יפע ןונכתהמ( בחרנ תוחפ חותינ עצוב תולפוטמהמ 21/25
 לצא .ןנכותמהמ רתוי בחרנ חותינ עצוב 4/25 לצא קרו )םתירוגלאה
 םיאצממה ןיבל הימדהה ןיב רעפ רואל יונישה עצוב םישנה 25 לכ
 כהס   םייביטרפוא טסופ םיכוביס תניחבמ .חותינה ךלהמב וארנש

  .3.5% םילודגהו 4.6% וויה םינטקה םיכוביסה רשאכ 8.7%
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 רשא םישנ לש לודג רפסמ ללכ רקחמה ,חתנמה תווצה ותוא יע ושענ םיחותינה לכ :רקחמה תונורתי
 םיעגנה היגלותפה יפע ןכש החלצהכ ורתכוה םיחותינה .יעמב סיזוירטמודנא יעגנ לשב םיחותינ ורבע
  םתמולשב ואצוה

 תוכיא תא רפיש תמאב םאה ,חותינהמ תולפוטמה ןוצר תועיבש לע פא-ולפ ןיא :רקחמה תונורסח
 ?תונמתסהו םיבאכ תניחבמ רופיש היה םאה ?םיפסונ םיחותינ רובעל תוכירצ ויה םאה ?ןהלש םייחה
  .חווט יכורא  םייביטרפוא טסופ םיכוביסמ ולבס םאה

 יעמ תנכה םע TVUS ( תיחותינ םורט היימדה -יעמב סיזוירטמודנא יעגנ לש  םירקמה בורב    :הנקסמ
  .רובעת תלפוטמהש חותינה גוס תא תוזחל םילוכי םתירוגלאהו MRI ) וא המיאתמ
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22. The effect of storage time after vitrification on pregnancy and neonatal outcomes 
among 24698 patients following the first embryo transfer cycles  

Hum Reprod. 2020 Jun23;deaa136 

 םירבוע תאפקה ירחא ,םירבוע םינסחאמ וב ןמזה ךשמל שיש העפשהה תא קודבל :רקחמה תרטמ
 לעו ןוירהה יאצות לע ,םירבועה תוכיא לע ,"FREEZE ALL" תייגטרטסאב , vitrification תטישב
 .םיילטנואנה םיאצותה

 4ל וקלוח םישנה .תולפוטמ 24,698 ברקב השענש יביטקפסורטר רקחמ והז :רקחמה תוטיש
 ,םישדוח 3 מ תוחפ םירבוע ןוסחא -םישנ 11,330  -1 הצובק :םירבועה לש ןוסחאה ןמז פ"ע תוצובק
 ןיב םירבוע ןוסחא -םישנ 3,188 -3 הצובק , םישדוח 6ל 3 ןיב םירבוע ןוסחא -םישנ 9,614 -2 הצובק
 םעפ הללכנ  תלפוטמ לכ .םישדוח 24ל 12 ןיב םירבוע ןוסחא -םישנ 566 -4 הצובקו םישדוח 12ל 6
  .תוצובקה ראשל סנרפרה התיה 1 הצובק .דבלב רקחמב 1

 רועיש ,יבויח HCG רועיש ,השרשה תחלצה רועיש ,םירבוע רועיש -וללכ ןוירהה יאצות :םיאצות
 יח תודיל רועיש ,םייפוטקא תונוירה רועיש ,תולפה רועיש ,םירבוע יבורמ תונוירה רועיש ,תונוירה
 םיאצות .םירבוע תובורמ תודיל רועישו )םוי 28ל לעמ דרשש דוליי , 24+0 עובש רחאל הדיל(
 רבוע תודיל קר .םימומו הימוזורקמ ,SGA, LGA ,גפ תדיל ,הדיל לקשמ ,הדיל עובש -וללכ םיילטנואנ
 .םיילטנואנ םיאצות תכרעהל וללכנ דיחי

 היצרופרופה .תוצובקה 4 לכב הבוט תוכיאב םירבוע ויה םישנהמ זוחא 90מ רתויל :רקחמה תואצות
 ,השרשה ,ימיכ ןוירהל יוכיסה .1 הצובק תמועל 4 ו 3 תוצובקב הכומנ התיה הבוט תוכיאמ םירבוע לש
 -גודל ךכ .הלע ןוסחאה ןמזש לככ תקהבומ הרוצב דרי -)רתוי וא 1 דוליי לש( יח תדיללו ,ינילק ןוירה
 , 55% היה 1 הצובקב ינילק ןוירה .25.88% 4 הצובקבו 39.84% היה 1 הצובקב השרשהה רועיש
 .25.8%ו 4 הצובקבו 47%  היה 1 הצובקב יח תדיל רועיש .25.8% 4 הצובקבו

 לבא רתוי ךורא ןוסחא ןמזב הלע -םינלפרעל תוסחיתה רחאל -םייפוטקאה תונוירההו תולפהה רועיש
 .תיטסיטטס תקהבומ התיה אל וז הילע

 הימוזורקמ ,LGA, SGA ,תמדקומ הדיל( םיילילש םיילטנואנ םיאצותב םילדבהל תודע התיה אל
 .תוצובקה ןיב )םימומו

 ומכ .רכינ ןפואב התנתשה אל תיתדבעמהו תינילקה הקיטקרפה רקחמה לכ ךרואל :רקחמה תונורתי
 םירזחומה םירבועה רפסמ ,ןוירפה יא תביס ,BMI ,ליג ומכ תואצותה לע עיפשהל םילוכיש םירוטקפ ןכ
 .תונושה תוצובקה ןיב םימוד ויהו יטסיטטסה חותינב ןובשחב וחקלנ -'וכו

 ןוסחאה ןמז םע תוצובקב הלע תורגובמה םישנה זוחא .יביטקפסורטר רקחמ והז :רקחמה תונורסח
 .הדילה רחאל ךורא ןמזל פאולופ היה אל ןכ ומכ .רתוי ךוראה

 תקהבומ העפשה ול ןיא ,יח תודילו ןוירה יאצות לע הערל עיפשמ ךורא ןוסחא ןמזש תורמל :הנקסמ
 םירבוע לש ןוסחא ןמז ןיבש רשקה לע םישדח םיאצממ קפסמ הז רקחמ .םיילטנואנ םיאצות לע
  .vitrification רחאל ןמז ךרואל ונסחואש םירבועב שומישב תוחיטבל היאר קפסמו ,םיינילק םיאצותו
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 Delay in IVF treatment up to 180 days does not affect pregnancy outcomes in :רקחמה םש
woman with diminished ovarian reserve 

 Human Reproduction journal, May 2020 :םוסרפ ךיראתו ןותיע

 יאצות לע העיפשמ )םישדוח רפסמב( IVF ילופיט לש הלחתהב הייחד םאה קודבל :רקחמה תרטמ
 תלחמ תוטשפתה עקר לע עצבתה רקחמה יכ ןייצל .הכומנ תיתלחש הברזר םע םישנב ,ןוירה
 לש הלחתה תוהשהל השירדה טרפבו ,ךכ בקע המרגנש םיירוטלובמא םילופיטב היחדהו הנורוקה
 ,הכומנ תיתלחש הברזר םע תולפוטמב ,וזכ היחד יכ םיענכושמ ויה םיבר םילפטמ .תוירופ ילופיט
 .ןויריהה יאצותב  עגפת

 וליחתה רשא הכומנ תיתלחש הברזר םע םישנ ללכ רשא יביטקפסורטר רקחמ והז :רקחמה תוטיש
 .ולביקש ינושארה ץועייהמ םימי 180 ךותב ןושאר IVF רוזחמ

 .AMH>1.1 ng/ml םע םישנב הרדגוה הכומנ תיתלחש הברזר

 -הללכהה ינוירטירקב ודמע םישנ 1,790
 -םישנ 1115 ויה ידימה לופיטה לש עורזב
 השיגפהמ םימי 1-90 לופיט ולחה רשא
 תייחד לש עורזב .אפורה םע הנושארה
 לופיט ולחה רשא -םישנ 675 ויה לופיטה

 היה רבודמ -ןייצל .וז השיגפמ םימי 91-180
 .דבלב םיירט םירבועב

 אצותה :תוינוינש תואצותו ישאר אצות
 .)24+0 עובשמ הדיל( יח תודיל וניה ירקיעה
  .םיימיכ תונוירהו תולפה -םיינוינש םיאצות

 םירבוע רפסמו ליג פ"ע וננקות תואצותה
 .םירזחומ

 לש ,הצובק תת לע תפסונ הזילנא התשענ
 הרומח הכומנ תיתלחש הברזר םע םישנ
 םישנ רובע םיאצות ךירעהל תנמ לע ,רתוי

 םישנלו .ng/ml 0.5מ ךומנ AMH םע
 1.1מ ךומנ AMH םע 40 ליגמ תורגובמ

ng/ml. 

 ,םירבועה תרזחה ירחא :רקחמה תואצות
 -תומוד ויה תוצובקה 2ב יחה תודיל תוחיכש

 לומ ,תידימ םילופיט תלחתהב 23.9%
 הצובקה תתב התארנ יח תודיל לש המוד תוחיכש ,המוד ןפואב .םילופיטה תלחתהב היחדב 25.6%

 לומ תידימ םילופיט תלחתהב 12.3% -רומח ןפואב הכומנה תיתלחשה הברזרה םע םישנה לש
 .ןוירהב תולפוטמב תולפה וא םיימיכויב תונוירהב םיקהבומ םילדבה ויה אל םג ךכ .היחדב 14.7%

 הברזר לש הנחבא רחאל IVF ילופיט תלחתה לש הייחדל תובר תוביס ןנשי :רקחמה תונורתי
 יכ חיכוהל לוכי הז גוסמ רקחמ .תויטסיגול וא תורחא תויאפר תוביס\תויסנניפ תוביס -הכומנ תיתלחש
 .יח תדיל -ירקיעה אצותה תא הנשת אל ,תוביס ןווגממ היחד
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  :רקחמה תונורסח

- SELECTION BIAS םילופיטה תא וחדש םישנ ןיבל םילופיטב תידימ ולחהש םישנ תניחבמ 
  .תונוש תוביסמ

  .IVFל וכישמה אל ךא תינושאר תוצעייתהל ועיגהש םישנ ללכ אל רקחמה -
 .םימי 180מ רתויב םילופיטה תלחתה תא וחדש םישנ רקחמב ופתתשה אל -
 .675\1115 תוצובקה לדוגב ונושל םג ךכו הלביק השיא לכש לופיטה יגוסל תוסחייתה ןיא -

  :הנקסמ

 אל ינושארה רוקיבהמ םימי 180 דע ,הכומנ תיתלחש הברזר םע םישנב IVFה ילופיט תלחתה תייחד
 .הרומח הגרדב הכומנ תיתלחש הברזר םע םישנ ןתוא רובע םג ןוכנ רבדה .ןויריהה יאצות לע עיפשמ
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23. Early sonographic evaluation of the placenta in cases with IUGR: a pilot study  

Arch Gynecol Obstet. 2020 Aug;302(2):337-343 

 ,הילישה לש תוינגוקאה תדימל סחייתמה םדקומ רנוס עוציבל שיש ךרעה תא קודבל :רקחמה תרטמ
  .)הלידגב הקספה וא 10 ןוזוחאל תחתמ םירבוע( IUGR לש תוחתפתה תוזחל יידכב

 הביסה .וללה תונוירהב רתויב בוטה לופיטה תא קפסל תנמ לע ינויח IUGR לש םדקומ ןוחבא יכ עודי
  .תיתיילש הניה IUGRל הליבומה

 אלל דיחי ןוירהב םישנ רקחמב וללכנ .דחא זכרמב השענש יביטקפסורטר רקחמ והז :רקחמה תוטיש
 הריקסה .ןוירהל 8+6 דע 6+0 תועובשב תמדקומ רנוס תקידבב שומיש השענ .תועודי תויצמרופלמ
 ,הילישה ידמימ תא ודדמ .םוירטמוימהו הילישה תא ןכ ומכ ,ןוירוכה ,ןומלחה קש ,רבועה תא הללכ
-PE/ME םוירטמוימה תוינגוקא ןיבל הילישה תוינגוקא ןיב סחיה בשוח .הלש היגולופרומהו תוינגוקאה

ratio, תולפוטמה ינילקה עדימה פ"ע .רנוסב הדידמה ךלהמב היטה עונמל תנמ לע תדלוי לכ לצא 
 .תרוקיבה תצובקו IUGRה תצובק -תוצובק 2ל וקלוח

 הילישה תוינגוקא ןיבש סחיה \הילישה תוינגוקא היה ישארה אצותה :תוינוינש תואצותו ישאר אצות
 הילישה לש תפסונ הדידמו הכרעה -םיינשמה םיאצותה .PE/ME-ratio םוירטמוימה תוינגוקא ןיבל
 ךרוא ןיב סחיה ,ןוירהה ליגל הילישה יבוע ןיב סחיה ,הילישה ךרוא ,הילישה יבוע -ןוגכ רבועה לשו

 .םחרה יקרועב PI ,ןוינמאהו ןוירוכה יללח ,ןומלחה קש לדוג ,CRL, BPD ,ןוירהה ליגל הילישה

 18.37% 9 ,תונוירהה 49 ךותמ .תונוירה 49 וללכנ ,םיטנוולר תונוירה 184 ךותמ :רקחמה תואצות
 .)43% לש ינאידימ ןוזוחא( תרוקיבה תצובקב ויה  81.63% 40 ו )6% לש ינאידימ ןוזוחא( IUGR ויה
 תתחפומ תוינגוקא התיה IUGR ה תצובקמ םידולייל .הילישה לש תוינגוקאה הדדמנ םירקמה לכב
  םע 1.6 לומ 1.2( קהבומ ןפואב הכומנ התיה IUGRה תצובקב ,PE/ME-ratio ה ,קהבומ ןפואב הילישב

P VALUE ןיב היצלרוק התיה ,)0.033 לש PE/ME-ratio,ה תצובקב הדילה לקשמ ןיבלIUGR- לככ 
 ידדמ ראשב קהבומ לדבה היה אל .רתוי הובג היה הדילה לקשמ םג ךכ רתוי הובג היה סחיהש
 .תוצובקה ןיב הילישה

 השענ ןהב תויפרגונוסה תונומתה וז הביסמ ,יביטקפסורטר רקחמב רבודמ  :רקחמה תונורסח
 תויולת הילישה תודידמ .הז רקחמ רובע תופסאנ ויהש תונומת ומכ הבוט תוכיאב ויה דימת אל שומיש
 .דיחי זכרממ דואמ ןטק םגדמה לדוג .רקוחב\ קדובב

 רשקהב 1ה רטסמירטה תליחתב היליש לש תוינגוקא ןחבש ןושארה רקחמה והז  :רקחמה תונורתי
  .IUGR תוחתפתה לש יוזיחל

 תוחפ המיגדמו המישי הניה ןושארה רטסמירטה תליחתב הילישה תוינגוקא תדידמ  :הנקסמ
 הילישה תוינגוקא ןיב היצלרוק הנשי ןכ ומכ ,IUGR וחתפש םידולייב קהבומ ןפואב הילישב תוינגוקא
 ךכבו IUGRל  םדקומ רוטקידרפכ הז עדימב שמתשהל ןתינש ךכ לע עיבצמש המ .הדילה לקשמל
 .םיירשפא םילופיטל יוכיסה תא תולעל
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24. Prenatal exposure to isolated amniotic fluid disorders and the risk for long-term 
endocrine morbidity of the offspring  

Arch Gynecol Obstet. 2020 Jun 29 (ahead of print) 

 )ריפש ימ טועימ  וא יוביר( הניקת אל ריפש ימ תומכל םחרב הפישח םאה ךירעהל :רקחמה תרטמ
 הז רקחמ םרט ושענש םירקחמה תיברמ .םידוליי לצא חווט תכורא תינירקודנא האולחתל תרשוקמ
 רשק( ןוירהה לש םידיימ םיילילש םיאצותו ריפש ימ יוביר וא טועימ ןיבש רשקב רקיעב ודקמתה
 היגפב םיזופשאו םיירסיק םיחותינ רתויל םירשוקמ ריפש ימ טועימ םגו ריפש ימ יוביר םג .)חכוהש
 ריפש ימ יוביר וא טועימל םיפשחנה םידולי לש חווט יכורא םיאצות לע עודי טעמ .הדילה רחאל
  .םחרב

  .הקורוס ח"יב ,ינושילש ,דיחי זכרמב עצבתהש טרוהוק רקחמ :רקחמה תוטיש

 ,ןוירה תרכס םע תודלוי וללכנ אל .1991-2014 םינשה ןיב ,יח ,דיחי רבוע ודליש תודלוי רקחמב וללכנ
 ,רדוסמ בקעמב ויה אלש תודלוי ,PPROM וא PROM ,היליש תודרפה ,תלער ,ןוירהב םד ץחל רתי

 .)הניקת אל ריפש ימ תומכל תוירשפא תויגולויטא( תוילמוזומורכ תויעב וא תויצמרופלמ םע םירבוע

 ריפש ימ יוביר .5מ ךומנ AFI םירקמה בורב ,ןוירהה ליגל 10 ןוזוחאמ תוחפכ רדגוה ריפש ימ טועימ
 תירבוע וא תיהמיא הביס ןיאש הזככ רדגוה דדובמ ריפש ימ יוביר וא טועימ .רתוי וא AFI 25כ רדגוה
 .אצממה תא ריבסהל הלוכיש תרחא

 ליג דע תינירקודנא היגולויטא רואל דולייה זופשא היה ישארה אצותה :תוינוינש תואצותו ישאר אצות
 ,ןילוסנאב היולת אלש וא , היולת תרכס ,דיאוריאת תולחמ :הללכ תינירקודנא האולחת .18
 תואצות .ןימ ינומרוהל תורושקה תוערפהו לנרדא תוערפה ,PTHב תוערפה ,הנמשה ,הימקילגופיה
 .הדיל תארשהב ךרוצ ,הדיל לקשמ ,הדילה ןפוא :תופסונ

 )םידוליי 4,072( 2% םכותמ ,רקחמב וללכנ םידוליי 19,5943 ,רקחמה תפוקתב :רקחמה תואצות
  .ריפש ימ יובירל )םידוליי 5684( 2.9%ו ריפש ימ טועימל ופשחנ

 תוחיכש םג  ,תקהבומ הרוצב LGA םידוליי רתוי ודליו רתוי תורגובמ ויה ריפש ימ יוביר םע תודלוי
 .SGA םידולי רתוי ודלי  -ריפש ימ טועימ םע תודלוי .וז הצובקב רתוי ההובג התיה יהמיא ףדוע לקשמ
 לומ טועימב18%\ יובירב 21.7% -םיירסיק םיחותינ לש רתוי הובג רועיש היה תוצובקה יתשב

 יובירב 30.6% -היצקודניאב ךרוצ לש רתוי הובג רועישו .הניקת תומכב ריפש ימ םע תודלויב 10.9%
 .האוושהה תצובקב 21.2%לומ טועימב 62.2%ו

 ויה רשא םידליב תקהבומ הרוצב ההובג התיה ,יללכ ןפואב , חווט תכורא תינירקודנא האולחת
 .לנרדא תוערפהו הנמשה ,תרכס רקיעבו  -טועימ וא יוביר - ריפשה ימב תודדובמ תוערפהל םיפושח

 השקו ,דיחי זכרמב ,תיפיצפס היסולכוא םע ,ץראב ,דבלב םיוסמ רוזיאב השענ :רקחמה תונורסח
   .םלועבו ץראב היסולכואה לע ונממ שיקהל

 השענ ןכ ומכ , םינש רפסמ ךשמב ךרענש ,הלודג תודיל תומכ םע ינשדח רקחמ :רקחמה תונורתי
    .18 ליג דע םידוליה רחא בקעמ

 תרשוקמ ,איהש היגולויטא לכמ ,ריפשה ימ תומכב תודדובמ תוערפהל םחרב הפישח  :הנקסמ
 םיפסונ םירקחמ .הנמשהו תרכס לש רשקהב דחוימב ,םידלי לצא חווט תכורא תינירקודנא האולחתל
 .קיודמה םזינכמה לע רוא ךופשלו חיכוהל עצבתהל םיכירצ
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25. Low-dose aspirin for the prevention of preterm delivery in nulliparous women with a 
singleton pregnancy (ASPIRIN): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial 

Lancet. 2020 Jan 25;395(10220):285-293 

 רקיעבו םלועה יבחר לכב םידוליי תתומתל תירקיע הביס הניה תמדקומ הדיל יכ עודי :רקחמה תרטמ
 ןתינש ,)םויל ג"מ 81( ךומנ ןונימב ןיריפסא ןתמ םאה קודבל התיה רקחמה תרטמ .תושלחומ תונידמב
 םע ןושאר ןוירהב םישנב תמדקומ הדילל תוחיכשה תא דירומ ,ןוירהב םדקומ בלשמ ,ימוימוי ןפואב
  .דיחי רבוע

 זכרמו ,ודוהב םיזכרמ 2 -תונידמ 6ב עצבתהש .blind-double ילמודנר רקחמ והז :רקחמה תוטיש
 רבוע םע ןוירהב ,14-40 תונב ,ןושאר ןוירהב םישנ .הינקו הלמטאוג ,וגנוק ,היבמז ,ןטסיקפ-ב דיחי
 .ובסלפב וא ןיריפסאב לופיט -תוצובק 2ל תילמודנר וקלוח ,ןנוירהל 13+6ל 6+0 תועובש ןיב ,דיחי

 םד ץחל יבקעמ ועצוב .ןכל םדוק השחרתה םא הדילה דע וא ןוירהל 37 עובש דע וא ךשמנ לופיטה
  .הדילה רחאל םוי 42 דע ילטנואנו יהמיא בקעמ ןכו ,םישנל םדב ןיבולגומהו

 עובש רחאל תודילה רפסמ( תומדקומ תודיל תוחיכש -ישארה אצותה :תוינוינש תואצותו ישאר אצות
 ,תלער( ןוירה לש םד ץחל רתי תוערפה :תויהמיא תוינשמ תואצות .)ןוירהל 37+0 עובש ינפלו  20+0

 42 דע תיהמיא התומת ,PPH ,ילניגו םומיד ,34 עובשל תחמ הדיל ,)ינוירה םד ץחל רתי היספמלקא
 תואצות .)םרג 500ל תחתמ רבוע וא ןוירהל 16-20 תועובש ןיב ( תרחואמ הלפהו הדילה רחאל םוי

 ,20 עובש ינפל הלפה ,SGA ,34 עובש ינפל הדיל ,תילטאנירפ התומת :תוירבוע\תוילטנואנ תוינשמ
IUFD.  

 םישנ 5,990 -תילמודנר וקלוח 40-14 תונב םישנ 11,976 ,םישנ 14,361 ךותמ :רקחמה תואצות
 37 עובש ינפל תמדקומ הדיל .תוצובקה 2 ןיב םימוד ויה םינייפאמה .ובסלפ 5,986ו ןיריפסא ולביק
 רבודמ ,ובסלפ ולביקש ולאמ )13.1%( 754 בו ןיריפסא ולטנש םישנהמ )11.6%( 668ב השחרתה
 ,תילטאנירפ  התומת רועישב תקהבומ הדירי םג התיה ,ןיריפסא ולטנש םישנב .2% לש הדיריב
 תחתמ ודליש םישנה תוחיכשב הדירי םג ךכו 34 עובש ינפל תמדקומ הדילב ,דוליי\רבוע לש תוומב
 ויה ,םיילטנואנ וא םייהמיא  םא ןיב םיאצותה ראש .ןוירה לש םד ץחל רתי תוערפה םע 34 עובשל
 .תוצובקה 2 ןיב המוד תוחיכשב

 יתפורת לופיטל שיש העפשהה תא ,הזכ לדוג רדסב ,קדבש ןושאר רקחמ :רקחמה תונורתי
 אצותה הניה תמדקומ הדיל תעינמ רשאכ -תמדקומ הדיל לע ,םדקומ עובשב  ןתינ רשאכ ןיריפסאב
 ישארה

 םירקחמ פ"ע ,תינש .דיחי רבוע םע ,ןושאר ןוירהב םישנב קר עצבתה רקחמה :רקחמה תונורסח
 ןונימה ,תלערל תוחיכשה תא רתוי דירוהל לוכי םויל ג"מ 100מ הובג ןונימב ןיריפסא  ושענש םימדוק
  .רורב וניא ילמיטפואה

 ןונימב ןיריפסא ,תינוניב-הכומנ הסנכה םע תונידממ , דיחי רבוע םע ,ןושאר ןוירהב םישנב  :הנקסמ
 תמדקומ הדילל תוחיכש דירוה ,ןוירהל 13+6 עובש דע 6+0 עובשמ לחומש ,םויל ג"מ 81 לש ךומנ
 .תילטאנירפ התומתל תוחיכש דירוהו
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