
 

 

  122נייר עמדה מספר 

 אבחון וטיפול בשארית תוצרי הריון  –נייר עמדה 

 ראשונהמהדורה 

 

 רקע 

( הינו  Retained products of conception, Residual trophoblastic diseaseהריון )תוצרי שארית 

מצב שבו נותרת בחלל הרחם שארית של תוכן הריוני לאחר לידה נרתיקית, לידה בניתוח קיסרי,  

  . (1)  מההריונות 1-3% -הפלה טבעית, והפסקת הריון תרופתית או כירורגית. מצב זה מאובחן בכ

עם זאת,    או סימני זיהום רחמי./ו  בדרגות שונות עשוי להיות דימום לדני בטווח הקצר הביטוי הקליני 

מהנשים המאובחנות עם שארית הריון אין הסתמנות קלינית משמעותית והשארית   30%-בכ

הריון על ידי גרידת חלל הרחם  תוצרי . טיפול כירורגי בשארית ( 2)  מאובחנת בבדיקת סונר שגרתית

  .  ( 3)  ( Asherman's syndrome, תסמונת אשרמן)הידבקויות תוך רחמיות של משמעותי  כרוך בשיעור

ת תוך רחמיות  ו כרוך בשיעורי הידבקוי ההיסטרוסקופיהריון על ידי תוצרי  בשארית טיפול כירורגי  

מול   ,טיפול כירורגי תוצאות בעקבות אין כיום מידע אמין בספרות לגבי ה. ( 4)  ( 5-20%נמוכים יותר )

    . בלבדמעקב שמרני  מול , טיפול תרופתי

 אבחון 

בתקופת  הריון מאובחנת בבדיקת סונר אגן )לרוב בשילוב בדיקת דופלר( המבוצעת  תוצרי שארית 

ממצאים המצביעים על שארית הריון בסבירות  , 1כמפורט בנספח משכב הלידה או לאחר סיום הריון. 

או רירית מעובה    עם זרימת  דם בתוכו  ( הינם ממצא אקוגני בחלל הרחם high probabilityגבוהה )

(10mm ≤  ) הריון בסבירות  תוצרי (. ממצאים שיכולים להצביע על שארית 5)עם זרימת דם בתוכה



ללא זרימות דם  (    ≥ 10mm)רירית מעובה   ממצא אקוגני או  כוללים( moderate  probabilityבינונית ) 

  - כאשר אין מסה אקוגנית, והרירית/ תוכן מתחת ל (. 5)מ "מ 10( מעל complex fluidנוזל והדים )או 

בזמן ביצוע בדיקת הסונר, יש לשים לב לאבחנה מבדלת   .low probability - כהמצב מוגדר  מ"מ 10

Arterio-Venous malformation (AVM  )הריון וסקולרית לבין מצב של תוצרי אפשרית בין שארית 

 (. 6)  שכן הטיפול בשני המצבים שונה

הריון הינם דימום לדני  תוצרי ממצאים בבדיקה גינקולוגית קלינית שיכולים להצביע על שארית 

. עם זאת, כאמור, מספר רב של נשים עם שארית הריון אינן  (7) פעוררחם ממקור רחמי וצוואר  

 תסמיניות. 

להפנות את האישה  ניתן   תוצרי הריון, במקרים שבדיקת האולטרסאונד מעלה חשד לשארית 

ללא הרדמה לאבחון שארית הריון.  ו אבחנתית המתבצעת באופן מרפאתי  ה היסטרוסקופי יקת בד ל

האופייני של השארית בחלל הרחם וכן לתאר את גודלו, מיקומו   ממצאבבדיקה זו ניתן לזהות את ה

 ואת חיבורו לדופן הרחם, וזאת על מנת לתכנן את הטיפול הכירורגי. 

 הריון תוצרי סוגי שארית 

 הריון לאחר לידהתוצרי שארית  .1

הפרדות  הריון לאחר לידה עשויה להיות מאובחנת בנשים שלהן היה אירוע הקשור לתוצרי שארית 

שליה,  שארית  חלל הרחם עקב חשד ל , ביקורת של השלייה כגון הפרדה ידנית )שליה לאחר הלידה ה

.  (2)[( Postpartum hemorrhage]עיכוב בהיפרדות השלייה לאחר הלידה, או אירועי דימום לדני  

נמצאות בסיכון  קודמת או הריון קודם בנוסף, נשים עם סיפור עבר של שארית הריון לאחר לידה  

גרפי מכוון  . בנשים הללו, ניתן להציע מעקב קליני וסונו(8) הבאים  יהןמוגבר לשארית הריון בהריונות

(. עם זאת, אין עדות בספרות כי אבחון  9לאחר הלידה על מנת לאפשר אבחון מוקדם של השארית ) 

 . מה האם מעקב זה הכרחיכואין הס הריון משפר את תוצאות הטפולתוצרי מוקדם של שארית  

ולאחר   מהלך לידה תקין ללא סיבוכי שלייה עם בנשים הופיע הריון גם עשויה לתוצרי שארית  

 .  (2) לא נמצא חסר בבדיקת השליה לאחר לידהש

 הריון לאחר הפלה טבעית או סיום הריון תרופתיתוצרי שארית  .2



הפלה טבעית, או לאחר טיפול תרופתי בהפלה   לאחר מאובחנת שארית הריון בסונר   אלהבמקרים  

  Mifepristone( או לאחר הפלה מוקדמת יזומה על ידי  Cytotec)  Misoprostolנדחית מוקדמת על ידי  

(Mifegyne ו )-  Misoprosol  (Cytotec .)   אין הסכמה בספרות מהו משך הזמן מאבחון הפלה טבעית או

תוצרי  ממתן טיפול לגרימת הפלה שלאחריו הממצאים בבדיקת סונר נחשבים כחשודים לשארית 

ועות  שב  4 מומלץ להתייחס לפרק זמן שלכגון דימום לדני חזק או סימני זיהום  ובהעדר תלונות  הריון 

 מסיום הטיפול ועד לאבחנה.  

 הריון לאחר הפסקת הריון כירורגית תוצרי ת אבחון שארי .3

למרות שאין המלצה חד משמעית בספרות לבצע מעקב סונר בנשים לאחר ריקון הרחם, בפועל  

שבועות מהפעולה. גם במצב זה, ממצא אקוגני   6עד  2מתבצע מעקב זה ברוב המטופלות לאחר 

המטופלת לביצוע  בחלל הרחם עם או ללא זרימת דם מחשיד לשארית וניתן להפנות את 

 הסטרוסקופיה אבחנתית ללא הרדמה לאישוש או שלילת החשד.  

 יון ר טיפול בשארית ה

 שמרני  מעקב  .1

מנות קלינית קלה,  תתסמיניות או עם הס-מעקב שמרני מוצע לנשים עם חשד לשארית הריון שהינן א 

.  השאריתפליטת יסתיימו באופן עצמוני על ידי   םמקרי החלק ממאחר והמתנה לא צפויה לגרום לנזק ו

המומלץ  את טווח הזמן  ו שמרני  מעקב המתארים את אחוזי ההצלחה של  קיימים מחקרים בודדים 

במעקב שמרני    60% -וחב' תיארו הצלחה של כ  Grewalלפליטה עצמונית של התוכן ההריוני. להמתין 

הריון לאחר הפלה טבעית בטרימסטר הראשון. עם זאת, משך  תוצרי אחרי נשים עם חשד לשארית 

וחב' תיארו רזולוציה   Takahashi . (10)   ימים 49עמד בממוצע על  ןההיריו הזמן עד לפליטת תוכן 

מהמקרים, אך לא התייחסו   40%קיסרי בעד  עצמונית של שארית הריון לאחר לידה וגינלית או ניתוח 

לתוצאות ארוכות של טווח של שיעורי הידבקויות תוך רחמיות או שיעורי פוריות לאחר מעקב זה. כמו  

 (. 11בעבודה זו או במחקרים אחרים )  ןיי כן, משך המעקב השמרני הרצוי לא דו

במידה ואין להן  ריון להציע אפשרות של מעקב שמרני לנשים עם חשד לשארית הניתן על כן, 

או לאחר   לאחר הפלה עצמוניתהריון  תוצרי הסתמנות קלינית משמעותית. בנשים עם חשד לשארית 

מסיום ההריון.   וסת מחזורי  1-2הפלה יזומה תרופתית או כירורגית, ניתן להציע מעקב שמרני למשך 



ף משכב הלידה ולבצע  מומלץ מעקב שמרני עד סוהריון לאחר לידה, תוצרי שארית חשד ל בנשים עם 

של הבדיקה כאשר    PPV- שבועות מהלידה.  זאת מאחר ויש עלייה ב  6ביקורת סונוגרפית  כעבור 

 (. 5מבוצעת בתום משכב הלידה )

 טיפול תרופתי  .2

המידע בספרות לגבי טיפול תרופתי בשארית הריון הינו מוגבל. ניתן להציע טיפול בתכשיר  

Misoprostol (Cytotec בצורת ) לשוני או נרתיקי( בנשים עם חשד לשארית  -מתן שונות )פומי, תת

הריון, אך אין מידע בספרות לגבי שיעורי הצלחת הטיפול או משך הזמן המומלץ למעקב לאחר טיפול  

כמו כן, אין מידע בספרות לגבי שיעורי ההידבקויות   תרופתי טרם החלטה על התערבות ניתוחית.

 לגבי שיעורי הפוריות בהריונות הבאים לאחר טיפול זה.   הרחמיות לאחר טיפול תרופתי או

 טיפול ניתוחי  .3

עם או ללא  ( suction curettageטיפול ניתוחי בשארית הריון כולל ריקון חלל הרחם על ידי שאיבה )

הדורש ריקון  חזק  דימום לדני   מלץ במקרה שלמושאיבה . הטיפול בניתוחית  פיהואו בהסטרוסק גרידה 

. במקרים בהם לא  ( 12) חיי המטופלת יכון של  תי וס ו למנוע אובדן דם משמעכדי  ם מיידי של חלל הרח 

פיה  ולהציע למטופלת ריקון של חלל הרחם בהסטרוסקמומלץ  נדרש ריקון מידי של חלל הרחם, 

 ניתוחית. 

ניתוחית היא ביצוע הפעולה על ידי   להסרת השארית בהסטרוסקופיה  המקובלת השיטה  

בהרדמה כללית. בשיטה זו מזהים את מיקום השארית בחלל הרחם ומפרידים    Resectoscopeמכשיר 

העזרות  תוך  לולאת ההסטרוסקופ ( של  bluntאותה בעדינות מדופן הרחם על ידי הפעלה קהה )

ממוקמת לאזור  כירורגית הם פעולה שאיבה בהפעלת חשמל. יתרונות שיטה זו על פני  מינימלית 

בתום  נותרו ממצאים בחלל הרחם  בראיה אםאפשרות לזהות  ה ,עיוורתהשארית במקום פעולה  

 (. 13ן מחיצה או רחם דו קרני )ו ואפשרות לזיהוי מומי רחם כגהפעולה, 

ניתוחית המתבצעת ללא הרדמה   שיטה נוספת להסרת השארית היא בהסטרוסקופיה 

באמצעות מכשיר הסטרוסקופי בקוטר זעיר. בשיטה זו מופרדת השארית מדופן הרחם על ידי  

. שיטה זו מתאימה בעיקר לשארית הריון בגודל קטן )לרוב  ( 14)  ו/או גרספר הסטרוסקופיים מספריים 

 ס"מ( אשר אינה דבוקה לדופן הרחם באופן הדוק.   1.5 - פחות מ



.  Hysteroscopic morcellator -להסרת שארית הריון היא שימוש ב   נוספתניתוחית טכניקה 

דומה לטיפול  לטווח ארוך ב  יחסית של הידבקויות תוך רחמיותשיעור קטן  גם בשיטה זו תואר 

עם זאת, מדובר במכשור שאינו זמין בכל המרכזים הרפואיים עקב עלותו    .ההסטרוסקופי המקובל 

  Resectoscopeום אין לו יתרון על פני הסטרוסקופיה ניתוחית בשימוש עם הגבוהה ולפי הידוע כי

 (. 15)מבחינת סיבוכי הניתוח או תוצאותיו  

סיכוני הניתוח  ו חסרונות הטיפול הניתוחי הינם סיכוני ההרדמה הכללית )במידה ומתבצעת(, 

אלו נדירים יחסית.   . סיכונים במהלכה רחםדופן הר הפעולה וסיכון לנקב בחהכוללים זיהום רחמי לא

אשר עשויות להשפיע לרעה על  בטווח הארוך  להיווצרות הידבקויות בחלל הרחם   ן סיכו בנוסף, קיים 

שיעור ההידבקויות גבוה יותר בהסרה של שארית ההריון בגרידה   , לפי הספרות פוריות עתידית.  

ג'ל המכיל חומצה    )כגוןייתכן כי שימוש בחומרים למניעת הידבקויות   . (16) לעומת הסטרוסקופיה 

או מתן טיפול אסטרוגני לאחר הפעולה עשויים להקטין את  ו/בתום הפעולה הניתוחית היאלורונית(  

 . ( 17)  מספקותשיעורי ההידבקויות בחלל הרחם, אולם אין על כך עדויות מחקריות 

  פיהובנשים העוברות הסרה כירורגית של שארית הריון מקובל להציע ביצוע הסטרוסק

שבועות מהניתוח. מטרת בדיקה זו היא אבחון מוקדם   8עד  4אבחנתית במסגרת מרפאתית לאחר 

של הידבקויות תוך רחמיות והסרתן, מתך מחשבה כי אבחון וטיפול מוקדמים קשורים בתוצאות פריון  

 . (18) עתיד טובות יותר ב

יהום לאחר הפעולה.  להציע טיפול אנטיביוטי שמטרתו הקטנת הסיכון לזניתן טיפול כירורגי ב

 יש לציין כי מתן טיפול אנטיביוטי מניעתי לא נבדק במחקרים מבוקרים. 

 תוצאות טיפול בשארית שלייה

ם לטיפול הכירורגי, הווה אומר ריקון  ירוב המחקרים הדנים בתוצאות טיפול בשארית הריון מתייחס

הטיפול לאחר מעקב   וצאות דע לגבי תיפיה, כאשר המוחלל הרחם על ידי גרידה/שאיבה או הסטרוסק

ים אקראיים  יטיבקשמרני או טיפול תרופתי מועט. לגבי טיפול כירורגי, למרות שאין מחקרים פרוספ

  רטרוספקטיביים פיה, קיימות עדויות ממחקרים  וסק ו ול בגרידה/שאיבה לבין הסטרפהמשווים בין טי

בשתי  . (4)  פיול הסטרוסקרחמיות פחותים לאחר טיפו -כי שיעורי ההידבקויות התוך אנליזה -הטומ

  יםצפוי . עם זאת, גבוהים הריון תוצרי שיעורי ההריונות לאחר הסרת שארית  הגישות הניתוחיות,  



(, וכן שיעורים גבוהים יותר  19בעיות פוריות חדשות לאחר הסרה בגרידה )של  ים יותר גבוה ים שיעור

 . ( 8)  תר ה ושל שארית הריון חוזדבעיות שלייה בשלב השלישי של הלי של  

  



. 1נספח   

 סיווג ממצאים בסונר החשודים לשארית תוצרי הריון. 

Low probability Moderate probability High probability 

No endometrial mass, 
endometrial thickness <10 
mm OR complex fluid <10 
mm 

Endometrial echogenic 
mass or thick endometrium 
(≥10 mm) without 
vascularity 
OR complex fluid (≥10 mm) 

Endometrial echogenic 
mass or thick endometrium 
(≥10 mm) with vascularity 
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