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 רפואת האם והעובר

Changes in Seizure Frequency and Antiepileptic Therapy 

during Pregnancy 

Page B. Pennell et al. 

The New England Journal of Medicine 

December 2020 

 

  מטרה:

  בקרב נשים עם אפילפסיה  שינוי תדירות הפרכוסיםמטרת המחקר הייתה לבדוק את

 שינוי הטיפול התרופתי. ותדירות

  שיטות:

  תצפיתי, רב מרכזי פרוספקטיבי,מחקר. 

  שבועות לאחר הלידה( )  6) עד  תדירות הפרכוסים במהלך הריון ומשכב הלידההשווא את

epoch 1 7.5( עם תקופה של ( חודשים  לאחר הלידהepoch 2 .) 

  קב בפרק זמן זהה של נשים עם אפילפסיה שאינן בהריון אשר היו במע –קבוצת הביקורת

 (.epoch 1+2) חודשים 18

  אחוז הנשים עם החמרה בתדירות הפרכוס במהלך תקופת   -תוצא ראשוניepoch 1 

 .epoch 2בהשוואה ל 

  או  1,2,3הבדלים בתוצא הראשוני בהתאם לתזמון הפרכוס )טרימסטרים  –תוצא שניוני

 .(משויךתי, כללי, פוקלי, לא משכב לידה( או בהתאם לסוג הפרכוס )כל סוג שהוא, עווי

  החודשים של  9שינוי במינון התרופות האנטי אפילפטיות במהלך  –תוצא נוסףepoch 1. 

 תוצאות:

  עם אפילפסיה נשים לקבוצת הביקורת 109נשים בהריון ו  351 גויסולמחקר . 

  מידע  נשים שאינן בהריון הייתה היסטוריה של פרכוסים והיה 93נשים בהריון ו  299מתוכן

 .2ו   epoch 1  –אודות שתי התקופות 

  תדירות הפרכוסים בתקופתepoch 1   הייתה גבוהה יותר בהשוואה לepoch 2  70בקרב 

 odds ratio, 0.93; 95%( )25%נשים בקבוצת הביקורת ) 23( וב 23%נשים בהריון )

confidence interval [CI], 0.54 to 1.60 .) 
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 ות השתנה בקרב נשים במהלך הריונן לפחות פעם אחת ב מינון תרופות אנטי אפילפטי

  - בקרב קבוצת הביקורת 31%בעוד שינוי כזה חל רק ב  74%

 ((odds ratio, 6.36; 95% CI, 3.82 to 10.59 

 

 נקודות חוזק:

 מחקר פרוספקטיבי, רב מרכזי 

  המחקר הכליל נשים בהריון וקבוצת ביקורת של נשים שאינן בהריון 

 

 מגבלות:

 דע היה חסר ובעל כוח סטטיסטי שאינו מספק כדי להדגים הבדלים בנוגע לסוגי פרכוס המי

 .שונים

 ריון באופן תדיר ינשים בהריון עוקבות אחר רמות התרופה האנטיאפילפטית במהלך הה

ולהוביל להטיה בין  דבר אשר עשוי בהתאמה להוביל לשינוי תדיר יותר במינוני התרופות

 .קבוצות המחקר

 

   מסקנות:

  בקרב נשים מאובחנות עם אפילפסיה, אחוז הנשים ששיעור הפרכוסים שלהן עלה במהלך

ריון ומשכב לידה בהשוואה לתקופה שלאחר הלידה, בהשוואה לנשים לא יתקופת הה

 ( הייתה זהה. 2מול  Epoch 1בהריון בתקופת זמן דומה )

 ם בהריון בהשוואה השינוי במינון תרופות אנטיאפילפטיות  היה תכוף יותר בקרב נשי

 לנשים שאינן בהריון
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Cancer in pregnancy increases the risk of venous 

thromboembolism: a nationwide cohort study 

I.K Greiber et al. 

British Journal of Obstetrics and Gynecology 

December 2020 

 

  מטרה:

  כון לפקקת ורידים טרומבואמבולית מהווה גורם סי סרטן במהלך הריוןהאם לחקור

(VTEבהשוואה לנשים בהריון ללא סרטן ומהו יחס הסיכון לכך ) . 

  שיטות:

  ל   1.1.1977 -שכלל את כל ההריונות בדנמרק בין ה עוקבה היסטוריתמחקר מסוג

31.12.2017 . 

  אבחנות של סרטן ו נתונים אודותVTE  הוצאו בהסתמך עלICD 8  ו לאחר 1994עד השנה 

 . ICD 10מכין בהסתמך על 

  אבחנה של סרטן יותר משנתיים טרם כניסה להריון, אירוע  –אי הכללה קריטריוניVTE 

ריון או גיל האישה בזמן כניסה להריון יריון, טרומבופיליה אשר אובחנה לפני ההילפני הה

 .55או גדול מ  15קטן מ 

  ניסה להריוןאבחנה של סרטן מסוגים שונים, עד שנתיים טרם כ –חשיפה .  

 אירוע של  -תוצא ראשוניVTE  חודשים לאחר  3במהלך הריון או משכב לידה )הוגדר כ

 הראשון. VTEהלידה(. יש לציין כי התייחסו רק לאירוע 

 תוצאות:

  מקרים של נשים עם סרטן  1,330הוכללו במחקר ומתוכם  הריונות 3,581,214סך הכל

ן טרום הריוני )אבחנה בשנתיים שלפני כניסה מקרים של נשים עם סרט 2,938ו   בהריון

 להריון(

 בקרב נשים עם סרטן בהריון שיעור  ה VTE  בעוד בנשים   75.2הריונות היה  10,000ל

 10.7בהריון ללא סרטן היה 

  6.5ליחס סיכון של ממצא זה תואם (95% CI3.5–12.1) בנשים עם סרטן בהריון בהשוואה ,

 לנשים ללא סרטן
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 נקודות חוזק:

  המחקר ואוכלוסיית  אוכלוסייתמאד אשר מקור  מסד נתונים גדולעבודה מבוססת על

 הביקורת מאותו רישום בתפוצה  ארצית בדנמרק 

  שנה 41מעקב ארוך שנים של 

  מתודולוגיה שאפשרה להראות יחס סיכון עולה בין נשים בהריון ללא סרטן, נשים עם סרטן

 ריוןי( ונשים עם סרטן במהלך ההטרם כניסה להריון )עד שנתיים טרם הכניסה

 מגבלות:

 ריון, המחקר כלל נשים בהריון ובמשכב יבשל אירוע תוצאה רצוי נדיר של סרטן במהלך הה

 חודשים 3לידה תחת קבוצה אחת והגדיר את משכב הלידה ל 

 טיםנהמחקר לא כלל טיפולים תרופתיים לרבות טיפולים אנטי קואגול 

  המחקר לא כלל נתונים אודותBMI  ועישון עבור כלל הנשים 

  מסקנות: 

  נשים עם אבחנה של סרטן בהריון יש יחס סיכון גבוה יותר משמעותית לאירוע שלVTE 

ריון בהשוואה לנשים בהריון ללא סרטן. סרטן בפני עצמו מהווה גורם סיכון יבמהלך הה

 משמעותי בפני עצמו בנשים בהריון ועשוי להספיק כאינדיקציה לטיפול מניעתי.
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Mode of delivery and neonatal outcomes in extremely 

preterm Vertex/nonVertex twins 

Liran Hiersch et al. 

American Journal of Obstetrics and Gynecology 

December 2020 

 

  מטרה:

 לבדוק האם ילוד בניתוח קיסרי עדיף על לידה נרתיקית בהריונות תאומים בשבוע צעיר מ- 

 .התאום השני אינו במצג ראששבועות, אשר  28

  שיטות:

 מבוסס על נתונים  27+6ועד  24+0אודות לידות תאומים בשבועות  עוקבה רטרוספקטיבית

 2010-2017ממרכז שלישוני בקנדה בין השנים 

 ניסיון לידה נרתיקית עבור תאומים מוביל ראש ושני אינו ראש –המחקר  קבוצת 

  לידת שני התאומים בניתוח קיסרי. כאשר התאומים הינם במצג מוביל  –קבוצת ביקורת

וכאשר תאום מוביל במצג שאיננו ראש  1ראש ושני שאינו ראש הוגדרה כקבוצת ביקורת 

 .2הוגדרה קבוצת ביקורת 

  של מוות נאונטלי, פגיע נוירולוגית חמורה ) שוכללמדד מ-תוצא ראשוניIntraventricular 

hemorrhage    או  4או  3דרגהperiventricular leukomalacia ( או טראומה בלידה )

intracranial hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, or other traumatic injury ( 

 עותיות, ילודים שנולדו מחוץ למרכז הרפואי לא הוכללו ילודים עם אנומליות מולדות משמ

הנבדק )הובאו לשם(, מקרים בהם לקח יותר משעתיים בין ילוד ראשון לשני, מקרים עם 

נתונים חסרים ומקרים בהם הילוד לא תאם פרוטוקול המחלקתי )כמו ילוד נרתיקי למצג 

 עובר מוביל שאינו ראש(

 תוצאות:

  112לא ראש אשר בהם  \זוגות במצג ראש  220מתוכם  זוגות תאומים, 541המחקר כלל 

פנו לילוד בניתוח קיסרי עבור שני העוברים  108ניסו לידה נרתיקית )קבוצת המחקר( ו 

 (.1)קבוצת ביקורת 

 170  זוגות תאומים נכללו במחקר כאשר התאום המוביל אינו במצג ראש ולכן יולדו בניתוח

 .ניהם במצג ראשזוגות כשאר ש 151( ו 2קיסרי )קבוצת ביקורת 

  30%שיעור הילוד בניתוח קיסרי דחוף עבור התאום השני היה. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00029378
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  ולא נמצא באופן מובהק שונה מקבוצת ביקורת  42%שיעור התוצא הראשוני המבוקש היה

1. - 

(37%; adjusted relative risk, 0.93; 95% confidence interval, 0.71-1.22 או מקבוצת )

 (adjusted relative risk, 1.20; 95% confidence interval, 0.92-1.58 ;34%) - 2ביקורת 

 גם כאשר התוצאים עברו אנליזה באופן מבודד עבור תאום  תוצאים אלו נמצאו דומים

 הראשון או השני.

 נקודות חוזק:

  ת מחקר ספציפית של תאומים לפני ישאפשרה לבדוק אוכלוסי גודל מדגם גדולעבודה עם

 28שבוע 

 ם בהם ניהול הילודים היה אקטיבי )כלומר לא כלל לידות בהן בני הזוג לא כללה רק מקרי

 רצו התערבות מצילת חיים עבור הילודים בשל גילם הצעיר(

 " ילוד נרתיקי" וכך אפשר ללמוד על אופן  ניסיוןמתודולוגיה בה קבוצת המחקר הייתה

 (CD-CDו  VD-VD ,VD-CDקבוצות של  3 -הילוד )להבדיל מחלוקה ל

 לות:מגב

 עבודה רטרוספקטיבית, מרכז יחידני 

  אינדיקציות לסיום בניתוח קיסרי,  –חסר מידע אודות נתונים שעשויים להיות ערפלנים

. לכן יצרו את 1ידע אודות ניתוח בהול אל מול ניתוח אלקטיבי מתוכנן )בקבוצת ביקורת 

 (2קבוצת ביקורת 

  המחקר היהunderpowered לא כך מול קבוצת ביקורת  1 בהשוואה מול קבוצת ביקורת(

2) 

  מסקנות: 

 בין יילוד בניתוח קיסרי לבין יילוד נרתיקי,  לא נמצא הבדל בתוצאים נאונטלים שליליים

. עם זאת, ניסיון לידה נרתיקית 28לא ראש, אשר נולדו לפני שבוע  \בקרב  תאומים ראש 

 . (30%י )כמעט בניתוח חירום עבור התאום השננמצא קשור לשיעור גבוה של לידה 
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Early vaginal progesterone versus placebo in twin 

pregnancies for the prevention of spontaneous preterm 

birth: a randomized, double-blind trial 

Anoop Rehal et al. 

American Journal of Obstetrics and Gynecology 

January 2021 

 

  מטרה:

  (, 34ועד שבוע  11-14לבדוק האם ישנה יעילות מובהקת למתן מוקדם )שבועות

( 33+6ועד  24+0עת לידה מוקדמת )בין שבוע אוניברסלית, של פרוגסטרון נרתיקי למני

 .בהריונות תאומים

  שיטות:

 ביה"ח באירופה 22 -ב מחקר רב מרכזי. 

  מ"ג פעמיים  300לית )נמ"ג ואגי 600, אשר טופלו בפרוגסטרון 1:1מחקר רנדומלי, ביחס

 .ביום( אל מול פלסבו

  הריון תאומים עם שני , 11-13שהגיעו לביקור מרפאה בשבועות  18הוכללו נשים מעל גיל

 .עוברים חיים ברחם, בי או מונו כוריוניאליות וביאמניוטיות

  אמניוטי עם סימנים של יראונלי בימונואמניוטי, מונוכו –אי הכללהTTTS  מוקדם, פער

מ"מ, נשים  3.5, שקיפות עורפית מעל 11-13בעת גיוס בשבוע  CRLבבדיקת  20%של מעל 

חלות מנטליות, רגישות לפרוגסטרון או טיפול קבוע עם מחלות רקע משמעותיות או מ

בפרוגסטרון בשבוע שלפני גיוס למחקר, הפרעה כבדית חמורה, סרטן שד או גניטליה, 

 .ריהיהפרעה טרומבואמבולית, פרופ

  בניתוח סטטיסטי מבוסס  33+6ועד    24+0לידה ספונטנית בשבועות  –תוצא ראשוני

intention-to-treat basis. 

  מרכז הרפואי בו בוצע  –שלקחה בחשבון ערפלנים אפשריים  כמו  לוגיסטיתרגרסיה בוצעה

ישה, אורך צוואר בעת המעקב, כוריוניסיטי, מספר הריון, שיטת כניסה להריון, הענות הא

 גיוס למחקר.

 תוצאות:

  ו  הפרוגסטרוןבקבוצת  582מתוכן  2019לאפריל  2017בין מאי  נשים 1,194המחקר כלל

 .ת הפלסבובקבוצ 587

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00029378
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  בקבוצת  10.8%היה  34שיעור הלידות לפני שבוע , 24לאחר הוצאת לידות לפני שבוע

 ;OR 1.35; 95% confidence interval, 0.88-2.05) בקבוצת הפלסבו 8.2%הפרוגסטרון ו 

P=0.17)/  

 ציה בין הטיפול לכוריאוניסיטי, מספר הריון, שיטת הכניסה להריון קלא נמצאה אינטרא

 (.P=0.08לטיפול. עם זאת נמצא קשר קל לאורך הצוואר בעת גיוס הנשים )והענות 

  בניתוחPOST HOC  מ"מ בעת גיוס הנשים טיפול  30נמצא כי צוואר באורך מעל

 odds ratio, 1.61; 95%)בפרוגסטרון וגינאלית החמיר את שיעור הלידות המקודמות 

confidence interval, 1.01-2.59)  מ"מ הרוויחו  30 -ך צוואר קטן מבעוד נשים עם אור

 (odds ratio, 0.56; 95% confidence interval, 0.20-1.60)מטיפול זה 

 לא נמצא הבדל בין שני הטיפולים מבחינת שיעור התמותה תוך רחמית או נאונטלית ,

 סיבוכים נאונטליים, טיפולים או גדילה לא מספקת.

 

 נקודות חוזק:

 בוססת על גודל אוכלוסיה גדולהעבודה רנדומלית, רב מרכזית, מ 

 שיעור גבוהה של הענות לטיפול ומעט נשים אשר יצאו ממעקב 

 

 מגבלות:

  אירוע התוצאה היה בשיעור נמוך יותר ממה שתוכנן בבניית המחקר ולכן התוצא העיקרי

 היה ללא כוח סטטיסטי מספק 

  הממצאים בעבודה מבוססים על ניתוחים שהםPOST HOC 

 

  מסקנות: 

 מ"ג פעמיים ביום( באופן אוניברסלי,  300)  מ"ג 600בפרוגסטרון נרתיקית, במינון של  טיפול

 .24+0-33+6לא הפחית את שיעור הלידות הספונטניות בשבועות 

  בניתוחPOST HOC  מ"מ יש יעילות בטיפול  30נמצא שבקרב נשים עם צוואר מתחת ל

מ"מ דווקא הטיפול מעלה  32ל בעוד בנשים עם צוואר מע 32במניעת לידה מוקדמת משבוע 

 את הסיכון.
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Maternal and Perinatal Outcomes of Expectant Management 

of Full-Term, Low-Risk, Nulliparous Patients 

Alan Tita et al. 

Obstetrics and Gynecology 

February 2021 

 

  מטרה:

 השוואת התוצאים האימהיים והפרינאטליים ב( ניהול שמרניexpectantly managed של )

 שבועות הריון והילך. 39נשים הריון ראשון, בסיכון נמוך לאחר 

 

  שיטות:

  בהתבסס על נתוני מחקר ה נתוני המחקר הם– ARRIVE.  שניוניתבוצעה אנזליזה. 

  אל מול ניהול שמרני  39נתונים ממחקר רנדומלי, רב מרכזי שבדק השראת לידה בשבוע

 בהריון ראשון, בסיכון נמוך. בנשים 

  אשר חולקו כך  39נשים שנוהלו שמרנית החל משבוע המחקר הזה כלל את כל אותן–  

o  39+0  שבועות( 39) 39+6ועד 

o 40+0-40+6 (40 )שבועות 

o  41+0 – 42+2 (41-41  )שבועות 

 ניתוח קיסרי, תוצא פרינטלי משוכלל )מוות, צורך בתמיכה   -תוצאים הראשיים מבוקשים

ומטה, אנצפלופתיה איסכמית היפוקסית, פרכוס, מקוניום  3נשימתית, ציון אפגר של 

אספירישן, טראומה בלידה, דימום תוך קרניאלי או סאבגליאלי, תת ל"ד שהצריך טיפול 

 בתמיכה ואזופרסורית(.

  ,תוצאים נוספים שנבדקו כללו תוצאים אימהיים משוכללים ) צורך במתן מנות דם

, זיהום סביב הלידה, ההיריון(, מחלות יל"ד של ICU, אשפוז ב PPHת ל התערבות ניתוחי

 .NICUאשפוז ילוד ב 

 

 תוצאות:

  1,111שבועות,  39( ילדו לאחר 38.5%) 964  -)נוהלו שמרנית(  נשים במחקר 2,502מתוך 

 שבועות.  41-42( ב 17.1%) 427שבועות ו  40לאחר  44.4%)

 23.8%שהיה  39. שיעור זה עלה משבוע 37.9%ל שיעור השראת הלידה תרופתיות עמד ע  

 . 41-42בשבוע  80.3%עד 
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  בשבוע   37.5%,  40בשבוע  22%,  39בשבוע  17.3% –שיעור הניתוחים הקיסריים עלה גם כן

41-42 P<.001).) 

   40בשבוע  5.9%,  39בשבוע  5.1%שיעור התחלואה הפרינטאלית לא היה מובהק עם  ,

 (P=.03)  41-42בשבוע   8.2%

  10.8%ועד ל  40בשבוע  12.1%, ל 39בשבוע  16.4%שיעור מחלות יל"ד בהריון ירד מ 

 .(P=.001)  41-42בשבועות 

  יחס הסיכון המותאם(adjusted relative risk)  קיסרייםהיה משמעותי עבור ניתוחים 

ל"ד , עבור מחלות י(2.32–1.61 ,1.93) 41-42ה ללא התערבות שילדה בשבוע יבאוכלוסי

 . (0.82–0.45 ,0.61)   41-42ובשבוע   (0.88–0.58 ,0.71) 40בהריון  בשבוע 

 

 נקודות חוזק:

 מלי רב מרכזיומבוסס על נתונים ממחקר רנד 

 מספר מקרים גדול שאפשר לקבל תוצאות מובהקות עבור חלק גדול משאלות המרכזיות 

 מגבלות:

 ניתוח שניוני על נתונים קיימים 

 ללת המחקר מאחר שמחקר ה בעייתיות ביכולת הכARRIVE  הכליל רק נשים בלידה

 ראשונה

  לא הייתה התייחסות להבדלים בין המרכזים הרפואיים השונים שהשתתפו במחקר לרבות

 הבדל בנהלי הילוד המקובלים

 חלק מהתוצאים המבוקשים היו מאד לא שכיחים כך שלא הייתה משמעות לניתוח שלהם 

 

  מסקנות: 

 שיעור השראות לידה תרופתיות ון, בסיכון נמוך, אשר נוהלו שמרית, בנשים בהריון ראש

לא נמצאה השפעה  .42ועד שבוע  39וניתוחים קיסרים עלה באופן מובהק, החל משבוע 

 מובהקת עבור תוצאים פרינטאליים.
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 גינקולוגיה כללית

Breast cancer risk after hysterectomy with and without 

salpingo-oophorectomy for benign indications 

 

Stephanie Chow et al. 

American Journal Obstetrics and Gynecology 

December 2020 

 מטרה:

 

  עקב  הסיכון לסרטן השד לאחר כריתת רחם עם ובלי כריתת טפולותלהעריך את

 אינדיקציות שפירות.

 שיטות:

 

  2001-2015רניה בין השנים בצפון קליפו קוהורט רטרוספקטיבימחקר. 

 :קריטריוני אי הכללה 

o .נשים עם היסטוריה של ממאירות גניקולוגית או סרטן השד טרם הניתוח 

o  נשים עם מוטצייתBRCA 

 :תוצאים 

o  שכיחות סרטן השד –תוצא ראשוני 

o  תמותה מסרטן השד ותמותה מכל גורם אחר. –תוצאים משניים 

 תוצאות:

 

  עברו גם כריתת טפולות. 19,826תת רחם, שעברו כרי נשים 49,215מתוך 

  נשים אובחנו עם סרטן השד. 915במהלך תקופת המחקר 

  שביצעו כריתת טפולות היה גבוה  לעומת אלו  60שכיחות סרטן השד בנשים מעל גיל

 שביצעו כריתת רחם בלבד.

  נשים שעברו כריתת טפולות הציגו סיכון נמוך –לאחר ריבוד ע"פ פרמטרים  דמוגרפיים 

-HR=0.86, 95% CI 0.75לעומת אלו שעברו כריתת רחם בלבד ] לסרטן השד 14%ב 

0.98.] 

  כאשר תמותה מכל גורם אחר הייתה גבוהה יותר באלו שעברו כריתת טפולות לעומת

 [.vs. 35.6%, p<0.0001 64.4%כריתת רחם בלבד ]

 

 



16 
 

 

 נקודות חוזק:

 

  ייצגת גם נקודות הקיצון ומגוונת, אשר מ קבוצה גדולהאוכלוסיית המחקר הינה

 באוכלוסייה מבחינת הכנסה והשכלה.

  מדובר באחד המחקרים הגדולים ביותר אשר בדקו את שכיחות סרטן השד באוכלוסייה

 בסיכון ממוצע.

 

 מגבלות:

 

  ועל כן ההסתמכות הינה על נתונים שקודדו בעבר. רטרוספקטיבימדובר במחקר 

 BRCA ועל יתכן ונשים חיובית, אך כאלו שלא נבדקו חיובי הווה קריטריון אי הכללה. בפ

 נכללו במחקר. –

  ידוע כי גיל הינו גורם סיכון לסרטן השד, אולם הגיל יכול להוות ממסך עבור ההחלטה

 האם לבצע כריתת טפולות או לא

  יתכן וזמן המעקב אחר הופעת סרטן השד היה קצר מדי בנשים צעירות, אי לכך הערכת

 וםתקופת המעקב עשויה לתר

  מספר הנשים בכל קבוצת גיל שונה הינו קטן למדי, דבר המקשה להסיק מסקנות לגבי

 שכיחות סרטן השד בקבוצות הגיל השונות.

 

 מסקנות:

 

  כריתת טפולות במקביל לכריתת רחם עשויה להוריד את הסיכון לפתח סרטן השד

 בהמשך, לעומת כריתת רחם בלבד.

 ן השד כנגד תמותה מסיבות אחרות בעת יש לשקול היטב את יתרון ההגנה מול סרט

 כריתת טפולות עקב אינדיקציה שפירה.
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Twelve live births after uterus transplantation in the  

Dallas Uterus Transplant Study 

 

Liza Johannesson et al. 

American Journal Obstetrics and Gynecology 

February 2021 

 

 מטרה:

 

 תוצאות ההריונות לאחר השתלת רחם לתאר את . 

o  לידת חי, סיבוכי היריון, התפתחות העובר, משקל הילוד.  –תוצא ראשוני 

  נשים הלוקות בסינדרוםMayer-Rokitansky-Küster-Hauser  בעלות פגם התפתחותי

אשר מוביל לכך שהן נולדות ללא רחם. נשים הסובלות ממצב זה אינן פוריות אך מפתחות 

 מין משניים תקינים. כך שתפקוד השחלות אינו מושפע. מאפייני 

  השתלת רחם הינה האפשרות היחידה עבור נשים אלו , עם אי פריון מוחלט, לחוות היריון

 בגופן.   

 

 שיטות:

 

  2016-2019במרכז יחיד בדאלאס בין השנים  פרוספקטיבימחקר קוהורט . 

  :קריטריוני אי הכללה 

o  ים מילדותיים כגון: הפלות חוזרות, הפלה היסטוריה של סיבוכ -תורמות

 ספונטנית בהריון האחרון, גרידה בעברן. 

o  יל"ד הדורש איזון תרופתי, סכרת הדורשת איזון תרופתי או כל סיבוך  –נתרמות

 רפואי משמעותי. 

  לאחר מכן מספר מקסימלי של שני הריונותפרוטוקול המחקר מאפשר לנשים הנתרמות .

 מבוצעת כריתת רחם. 

 רם השתלת הרחם הנשים עברו טIVF  

  סוכם כי אופן הילוד יהיה בניתוח קיסרי 

 

 תוצאות:

  מחולות שנפטרו(,  2מן החי,  18עברו השתלת רחם ) נשים 20 2016-2019בין השנים

 ההשתלה הצליחה מבחינה טכנית.   14מתוכן ב 

  מהנשים הייתה לידת חי 11הנשים שעברו השתלה מוצלחת, ב  14מתוך . 
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 "לידות חי מתוך ההשתלות  79%לידות חי מתוך כלל ניסיונות ההשתלה, ו  55%כ סה

 המוצלחות.

 

 נקודות חוזק:

  במרכז בודד לאחר השתלת רחם.  סדרת לידות חיזהו המחקר הראשון המפרט 

  ככל שצוות המחקר צבר ניסיון, גיל ההיריון היה גבוה יותר וכתוצאה מכך גם משקלי

 יותר מהמתואר בספרות עד כה.  תוצאים טובים  –העוברים 

 

 מגבלות:

  המגבלה העיקרית הינה קבוצת מחקר קטנה 

  היסטוריה של ניתוחים קיסריים, אי ספיקה צווארית או לידות  ללאכלל התורמות היו

מוקדמות לפני כן.  לכן לא ניתן להסיק האם בחירה מתירנית יותר תוביל לתוצאים פחות 

 טובים. 

 

 מסקנות:

 להריונן, בעלות סיכויים גבוהים ביותר  20שתלת רחם, המגיעות לשבוע נשים לאחר ה

 להגיע ללידת חי מוצלחת בטרימסטר השלישי. 

  השתלת רחם צריכה להתבצע רק במרכזים עם יכולת להרכיב צוות רב תחומי שיוכל

 לזהות ולהגיב לסיבוכים רפואיים ומיילדותיים במהלך ההיריון. 
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Evaluation of an Inpatient Postpartum Human 

Papillomavirus Immunization Program 

Lital Avni-Singer et al.  

Obstetrics & Gynecology 

November 2020  

  מטרה:

  תכנית פיילוט לחיסון בחינת התוצאות שלHPV בנשים המאושפזות לאחר הלידה ,

   בקרב אוכלוסייה  מגוונת,  ממעמד סוציואקונומי נמוך.

  החיסון ל 2016מאזHPV  חיסון משלים מומלץ 11-12, נעשה באופן רוטיני לילדים מגיל ,

. למרות ההמלצות והחשיבות המוכחת הגדולה, אחוזי המתחסנים נמוכים, 26החל מגיל 

 .19ובעיקר בקרב מטופלים מעל גיל 

  להעלות את אחוזי ההתחסנות למטרת התכנית הייתהHPV  ,בקרב מבוגרים צעירים 

 ליצור הזדמנויות חדשות לחיסון ואף להוות "פרויקט לדוגמא".

 שיטות: 

  במרכז יחיד בארה"ב קוהורט פרוספקטיבימחקר- Yale New Haven Hospital  בשנים

2019-2017. 

  מדובר בתכנית פיילוט לחיסוןHPV  בקרב נשים המאושפזות לאחר לידה, שאושפזו בבית

 ה המסונפת לבית החולים. החולים, והיו מטופלות מוכרות במרפא

  אשר לא השלימו את תכנית חיסון ה27התכנית יועדה למטופלות מתחת לגיל ,HPV  עד

 לזמן אשפוזן לאחר הלידה.

 אם  -לכל מטופלת שהייתה זכאית לחיסון נוסף, נקבע מועד לחיסון המשך במרפאה

חודשים,  לכל  6-12, נקבע מועד למנה אחת נוספת לאחר 15החיסון הראשון היה לפני גיל 

 חודשים. 6חודשים ולאחר  1-2לאחר  -מועדי חיסון נוספים 2שאר המטופלות נקבעו 

 חיסוני המשך מקושר למאפיינים \נעשו אנליזות ע"מ לקבוע האם הסיכוי לקבלת חיסון

אינדיבידואלים של המטופלות, המאפיינים כללו: גיל, גזע, מצב משפחתי, סוג ביטוח 

 בעבר. HPVלידה, אופן הלידה וקבלת חיסון \ריוןרפואי, עישון, מספר ה

 .בנוסף, נבחן הסיכוי ל"אי קבלת" חיסון המשך לאחר השחרור 

 

 תוצאות:

  ,השייכות למרפאה ילדו בבית  ,27מטופלות מתחת לגיל  666בשנתיים הראשונות לתכנית

 ( היו זכאיות לחיסון באשפוז.59.2%) 394החולים, מתוכן 
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  265  (, השלימו בכך 13.6%) 265מתוך  36קיבלו מנה בזמן אשפוזן.   (67.3%) 394מתוך

נשים היו זכאיות  HPV .358)מנה בודדת באשפוז( את כל תכנית החיסון המומלצת ל

( השלימו לפחות מנה אחת 49.4%) 177למנות נוספות לאחר שחרורן, מתוכן, בפועל 

 נוספת.

  מתוך הנשים שהיו זכאיות לחיסוןHPV חוז הנשים שבפועל קיבלו לאחר שחרורן, א

חיסון היה גבוה בצורה מובהקת בקרב המטופלות שקיבלו מנת חיסון בזמן אשפוזן 

 35.8% -, כך גם לגבי אחוז הנשים סה"כ  שסיימו את תכנית החיסונים לאחר הלידה

 בלבד. 9%לעומת 

 

 נקודות חוזק:

 ר בסיכון גבוה התכנית שנבחנה במחקר זה הייתה מוצלחת, בהקשר של בחיסון נשים אש

 .HPVלפתח סרטן צוואר הרחם, ומחלות נוספות המקושרות ל

  במחקר זה, מרבית הנשים הזכאיות לחיסון, קיבלו מנה במהלך אשפוזן, ייתכן ומדובר

 בקבוצה של נשים ללא הזדמנות להתחסן מחוץ לתכנית.  

 

 מגבלות:

  ,קשה לקבוע את מדובר במחקר במרכז אחד בלבד, וממצאיו עלולים להיות מוגבלים

 האפקט שיהיה לתוכנית דומה במקומות אחרים. 

  .החיסונים התאפשרו תודות לתרומה, שאולי יהיה קשה להשיג עבור תכניות נוספות 

  ,מהנשים שהיו זקוקות לחיסון נוסף בהמשך לא קיבלו  50%למרות הצלחה בתכנית

 אותו.

 

 מסקנות: 

  התכנית לחיסוןHPV חר לידה הייתה מקושרת לאחוזים בקרב  יולדות המאושפזות לא

גבוהים של חיסון ונתנה פתרון למטופלות אשר פספסו הזדמנויות קודמות )או אשר לא 

הייתה להן הזדמנות כזו(. תכנית חיסון למטופלים מאושפזים יכולה לשמש לצמצום 

 פערים קיימים  בסטטוס חיסוני באוכלוסייה.
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Comparison between sonography-based and surgical extent 

of deep Endometriosis using the Enzian classification - a 

prospective diagnostic accuracy study 

 

Gernot Hudelist et al. 

The Journal of Minimally Invasive Gynecology 

February 2021 

 מטרה:

 די סונוגרפיה עמוק על י להשוות הערכה טרום ניתוחית של אנדומטריוזיס

  Enzianסיווג ניתוחית על פי -( לבין היקף ההערכה התוךTVSטרנסוואגינלית )

  נגעי אנדומטריוזיס עשויים להימצא כנגע שטחי בלבד, על גבי השחלות, או במקרים

חמורים יותר, כנגע עמוק אשר עלול לערב את שלפוחית השתן, הליגמנטים 

 מעי, הפאוצ' של דוגלס ועוד.  ואגינלי,-היוטרוסאקרלים, הספטום הרקטו

  בשלב זה הסיווג הנפוץ ביותר הינו הrevised American Society for Reproductive 

Medicine (rASRM)  אם זאת סיווג זה אינו לוקח בחשבון באופן מלא את הנגעים ,

. שתי מערכות הסיווג הינן סיווג Enzianהעמוקים, מה שהוביל להתפתחות סיווג ה 

 י לצורך אבחון והערכה של היקף המחלה ע"פ הממצאים בניתוח. כירורג

 ( בדיקה סונוגרפית טראנסווגינלית, בדומה להדמיה של תהודה מגנטיתMRI נחשבת ) קו

 לזיהוי נגעי אנדומטריוזיס עמוק.  ראשון

 

 שיטות:

  2017-2019ריוזיס יחידני בוינה בין השנים במרכז אנדומט פרוספקטיבימחקר. 

  אי הכללה:קריטריוני 

o .חשד/אבחנה של ממאירות 

o  .ניתוח קולורקטלי קודם 

o של הנרתיק , כריתת מעי או מעורבות   כריתה  ניתוח אנדומטריוזיס קודם הכולל

 של שלפוחית השתן. 

  .בכלל המקרים בוצע אישוש היסטולוגי לאבחנה של אנדומטריוזיס 

 

 

 תוצאות:

  נלית וניתוח לכריתת נגעי עברו הערכה סונוגרפית טרנסוואגי נשים 195סה"כ

 אנדומטריוזיס עמוק בשנות המחקר. 
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  הערכה סונוגרפית טרנסוואגינלית הצליחה לזהות נוכחות של נגעי אנדומטריוזיס עמוק

, 84%של  רגישותללא קשר לדרגת החומרה עם  FBו  A,B,Cבמדורים  Enzianע"פ סיווג 

 בהתאמה 99% -ו 95%, 73%, 85%של  וספציפיותבהתאמה.  88%ו  %92, %91

 

 

 נקודות חוזק:

  עבודה ראשונה מסוגה החוקרת את המתאם בין ההערכה הסונוגרפית לבין הממצאים

 בניתוח. 

  כלל הערכות הסונר כמו כן הניתוחים בוצעו ע"י אותו צוות מנוסה בהערכות סונר וניתוחי

 אנדומטריוזיס.

 

 מגבלות:

 ת ההערכה הסונוגרפית טרם הניתוח, מדובר במרכז שלישוני, בו המנתח הוא זה שעושה א

 דבר אשר עשוי לגרום להטיה קלה.  

  במקרים מסוימים, חוסר התאמה בדרגת החומרה נובעת מהבדל של מספר מילימטרים

בודדים בין ההערכה בסונר לבין מדידת הנגע בניתוח, דבר אשר השפיע על תוצאות 

 המחקר. 

 

 

 מסקנות:

  ס על הערכה סונוגרפית טרנסוואגינלית של נגעי התאמה גבוהה בין אבחון המבוסישנה

. עם זאת, הדיוק משתנה בהתאם למדור וגודל אנדומטריוזיס עמוק לממצאים בניתוח

 הנגע.  

  של ההתאמה בין ההערכה הסונוגרפית לממצאים בניתוח נצפה  הגבוה ביותרהשיעור

יתוח. אחוזים מהנגעים בסונר אכן נמצאו כאלו בנ 86%רקטוסיגמואיד, בו  – Cבמדור 

באיזור הנרתיק והרקטוואגינה. שיעור התאמה מעט נמוך יותר נצפה  – Aדומים במדור 

 איזור הפרמטריה, והליגמנטים היוטרוסאקרלים.  – Bבמדור 
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Levonorgestrel vs. Copper Intrauterine Devices  

For Emergency Contraception 

 

David K. Turok et al. 

The New England Journal of Medicine 

January 2021 

 
 מטרה: 

  יעילות התקן בדיקתLevonorgestrel למניעת  כאמצעי חירום לעומת התקן נחושת

 היריון לאחר קיום יחסים לא מוגנים.

  כיום בארה"ב יותר מטופלות בוחרות שימוש בהתקןLevonorgestrel  לעומת התקן

מידע מספק לגבי היעילות של התקן  נחושת, למניעת הריון ארוכת טווח. לא קיים

Levonorgestrel  כאמצעי חירום למניעת היריון. ולכן, כיום במקרים אלו לרוב הרופאים

 ימליצו על התקן נחושת.  

 

 שיטות:

  2019-2016השוואתי בשישה מרכזים ביוטה בארה"ב בין השנים  פרוספקטיבימחקר . 

 ימים מקיום  5לשעת חירום לאחר עד  המחקר כלל נשים שהיו מעוניינות באמצעי מניעה

 יחסי מין לא מוגנים, והסכימו להכנסת התקן תוך רחמי.

  של התקן  1:1הקצאה אקראית ביחס של בוצעהLevonorgestrel  .מול התקן נחושת 

  :תוצאים 

o  בדיקת היריון חיובית חודש לאחר הכנסת ההתקן.  –תוצא עיקרי 

 

 תוצאות:

  נשים עברו רנדומיזציה 711ני ההכללה, כאשר נשים עמדו בקריטריו 718סה"כ. 

נשים הוכנס התקן  321ול  Levonorgestrelנשים הוכנס התקן מסוג  317בסופו של דבר ל 

 נחושת.  

  בקבוצת התקן  היריון בודדנצפה  -מתוך כלל המשתתפות, חודש לאחר הכנסת ההתקן 

 בקבוצת התקן הנחושת. וללא הריונות כלל, Levonorgestrelה 

  בקבוצת הLevonorgestrel 5.2%  מהנשים פנו לסיוע רפואי בשל תופעות לוואי בחודש

 מהנשים בקבוצת התקן הנחושת.  4.9%הראשון להתקן, לעומת 
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 נקודות חוזק:

  מדובר במחקר פרוספקטיבי אקראי 

  למרות שקבוצת הנשים אשר גויסו למחקר הייתה גבוהה מהנחוץ לצורך הוכחת הטענה

הייתה נמוכה מהצפוי. דבר  Levonorgestrelעדין מספר ההריונות בקבוצת ה הראשית, 

 הממחיש עוד יותר את יעילות ההתקן. 

 

 מגבלות:

  אמנם החלוקה הייתה אקראית, והמשתתפות קיבלו אריזה זהה, אך הקלינאים והאחיות

שביצעו את הכנסת ההתקן, ידעו באיזה סוג מדובר בשל השוני במראה ההתקן ואופן 

 הכנסה, ויתכן והמידע נמסר למטופלות טרם סיום תקופת המחקר.ה

  חלק מהמשתתפות לא דיווחו כנדרש חודש לאחר הכנסת ההתקן. בוצעה הסקה לגבי

מצבן ע"פ רשומות רפואיות ביוטה, דבר אשר עלול להוביל לפגם במידע לגביהן במידה 

 ועברו מקום מגורים.

 מהנשים אשר הביעו רצונן  7%ר ורק יתכן והייתה הטיה בבחירת המשתתפות מאח

 באמצעי חירום למניעת היריון, נרשמו למחקר.   

 

 מסקנות:

  התקן מסוגLevonorgestrel  מהתקן נחושת לצורך אמצעי חירום למניעת אינו נחות

 היריון.
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 גינקולוגיה אונקולוגית

Effectiveness of Sequential Chemoradiation vs Concurrent 

Chemoradiation or Radiation Alone in Adjuvant Treatment 

After Hysterectomy for Cervical Cancer The STARS Phase 3 

Randomized Clinical Trial 

He Huang, MD et al. 

The JAMA oncology  

January 2021 

 

 מטרה:

  קרינתי בו עם טיפול  בשילובלבדוק את יעילות הטיפול הכימותרפי האדג'ובנטי שניתן

( לריפוי סרטן צוואר הרחם בשלביו sequential) באופן עוקב( או Concurrentזמנית)

 ההתחלתיים. 

 שיטות: 

 2015-2008בין השנים טיבי השוואתי במספר מרכזים בסין מחקר רב מרכזי פרוספק . 

  1:1:1קבוצות ביחס של  3נשים ל  1048שמנתה כ חלוקה של אוכלוסיית המחקר 

אות: פלצבו, פרוטוקול משולב של כימותרפיה וקרינה שניתנים ביחד בו לקבוצות הב

 זמנית, פרוטוקול טיפול עוקב בכימותרפיה וקרינה שניתנים לסירוגין. 

  נשים שנמצאו מתאימות למחקר היו עם סרטן צוואר הרחם בדרגהIB1, IB2, IIA1 

IIA2ם גורם פרוגנוסטי , לאחר ניתוח כריתת רחם רדיקלית. לאותן הנשים היה בנוסף ג

 לא טוב למחלה. 

  הכימותרפיה בקבוצה שקיבלה קרינה בוזמנית הייתהCISPLATIN  מג עד  30-40במינון

 קורסים  6מקסימום 

  5בקבוצת הטיפול שניתן לסירוגין )כימותרפיה קרינה(. המשתתפות קיבלו כימותרפיה-

רפיה שקיבלו הנשים ימים לאחר הניתוח ולאחר מכן טיפול קרינתי.  במשלב הכימות 14

  CISPLATIN +PACLITAXEL בקבוצה הזאת נכלל גם 
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 תוצאות:

 :התוצא הראשוני שנבדק היה 

o  שנים ללא מחלה מתחילת הרנדומיזציה  3הישרדות לאחרDisease free 

survival (DFS) 

  :תוצאים שניוניים שנבדקו היו 

o  הישרדות כלליתoverall survival OSהמוות(. אפקט  )מזמן הרנדומיזציה עד

 טוקסי, הישרדות ארוכת טווח. 

o מסיום הטיפול עד החזרה  -הישרדות מתוקנתModified overall survival 

(MDFS.) 

o .איכות חיים 

  באנליזה של התוצאותPER PROTCOL :הודגמו התוצאות הבאות  

  החוקרים הצליחו להדגים יתרון בDFS + OS  שנים( בפרוטוקול  5)לאחר Sequential  

 לעומת הפרוטוקול האחר. התוצאה נשארה תקפה גם לאחר תיקון לפי פיזור לימפטי.

  :כשריבדו את הקבוצות לפי גורמי סיכון התוצאות היו כדלקמן 

o  בקבוצת הסיכון הגבוה היה יתרון לקבוצת הSCRT   על פני שתי הקבוצות בDFS  

o  בקבוצת הסיכון הבינוני היה יתרון לSCRT  ינתי בלבד ב על פני הטיפול הקר

DFS . 

  בחישוב ה Modified overall survival הודגם יתרון לSCRT  על פני ה קבוצת הטיפול

 בלבד.   הקרינתי

 נקודות חוזק: 

  אוכלוסיית המחקר מאוד ספציפית.  , פרוספקטיביהשוואתי  גדול רב מרכזימחקר 

 מגבלות:

  חלון הזמן עד התחלת הטיפול הקרינתי בקבוצת הSCRT   33ו  32ימים לעומת  8היה 

הקצר הזה עשויה להיות השפעה חיובית   INTERVALימים בשתי הקבוצות האחרות. ל

 . על תוצאות הטיפול

 .בקבוצת הטיפול הכימותרפי היה שיעור יותר גבוה של מעורבות לימפטית 

 מסקנות:

  הודגם יתרון משמעותי לטיפול בקבוצת ה sequential לעומת שתי הקבוצות האחרות

 הישרדות כללית והישרדות ללא מחלה. ב
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  בחישוב ה Modified overall survival הודגם יתרון לSCRT  על פני ה קבוצת הטיפול

 בלבד.  הקרינתי



31 
 

Initial experience with positron emission 

tomography/computed tomography in addition to computed 

tomography and magnetic resonance imaging in 

preoperative risk assessment of endometrial cancer patients 

 

Nina Jebens Nordskar et al. 

European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 

January 2021 

 

 :מטרה

  בדיקת ה הערכת יעילותPET CT  חם לאבחון מעורבות לימפטית בסרטן רירית הר

. האם ישנו ערך מוסף לבדיקה באבחון מעורבות של בלוטות MRIרגיל או  CTבהשוואה ל 

 אורטיות על פני השימוש באלגוריתם של בלוטות הזקיף.-פארא

 

 שיטות: 

 2016-2019גיה בין השנים במחקר רטרוספקטיבי במרכז אחד בנור . 

  סרטן רירית הרחם נשים כולן עם אבחנה היסטולוגית של  185קבוצת המחקר מנתה כ

 ומעורבות לימפטית אגנית מוכחת בביופסיה.

  בקבוצת הביקורת היו נשים שעברו הערכה טרום ניתוחית דרךCT  וMRI   .בלבד 

  בקבוצת ההתערבות נכללו נשים שעברו בנוסף בדיקתPET CT . 

 ( נשים עם מחלה מוקדמת עברו הערכה של בלוטות זקיף לפי האלגוריתם המקובלthe 

 ial Sloan Kettering surgical algorithmMemor.) 

  נשים עם מחלה מתקדמת עברו ניתוח לכריתת רחם, חצוצרות ושחלות, בלוטות לימפה

 אורטיות ללא צורך בהערכה של בלוטות זקיף. -אגניות ופארא

 

 תוצאות:

  בקבוצת הPET CT  הודגמו תוצאות טובות יותר באבחון מעורבות לימפטית במיוחד

 טיות. אור-פארא

  גם הרגישות והספציפיות של הבדיקה היו יותר גבוהות, כנ"ל גם הערך המנבא החיובי

 והשלילי. 
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  חולות עם מעורבות  10בPARA AORTIC   הצליח הPET CT  100%לאבחן את המחלה ב 

 מהמקרים בלבד.  50%ב   CT/MRIמהמקרים בעוד 

  ה בנוסףPET CT  מ( לעומת "מ 2) מעל  סקופיתהיה יותר יעיל באבחון מעורבות מאקרו

 ממ בגודל(2. לא היה יתרון דומה במחלה מיקרוסקופית )קרי מתחת ל CT/MRIה 

  של בלוטות שה  הממוצעהגודלPET CT  מ. בעוד שהוגדל "מ 0.5לא הצליח לאבחן היה

 מ. "מ 1.2לא הצליחו לאבן היה   CT/MRIשל הבלוטות ש  הממוצע

 ל בלוטות הזקיף שצוין מקודם, היה יתרון אם כי קטן ל שקוטוגם הנשים שטופלו לפי הפרו

 על פני הבדיקות האחרות גם מבחינת רגישות, ספציפיות וערך מנבא.  PET/CTל 

 :נקודות חוזק

  .אין בספרות העדכנית מחקרים שהשוו את שתי שיטות ההדמיה כמו במחקר הנוכחי 

  האבחון של מעורבות לימפטית לפיCT/MRI  ודל הבלוטה. טעויות מסתמך בעיקר על ג

עלולות להיות בגלל בלוטות מוגדלות ריאקטיביות או לחלופין בלוטות לא מוגדלות אך עם 

 מחלה גרורתית. 

 מגבלות:

 .מחקר רטרוספקטיבי, מספר קטן של חולות עם מעורבות לימפטית 

  המחקר היהUNBLINDED   כך שהרדיולוגים ידעו איזה בדיקה עושים בכל זרוע מזרועות

 ר. המחק

 מסקנות: 

  לPET/CT  היה יתרון משמעותי על פניCT/MRI   להערכה של מעורבות בלוטות לימפה

 בסרטן רירית הרחם. 

  במיוחד בנשים עם מעורבות בלוטותPARA AORTIC   המיועדות לניתוח קטן לדגימת

 בלוטות הזקיף.
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Hysteroscopic Morcellation in Endometrial Cancer 

Diagnosis: Increased Risk? 

Rebeca A Kelly et al. 

Journal of Minimally Invasive Gynecology 

February 2021 

 מטרה: 

  בשיטת המרסוליזציה סרטן רירית הרחםלקיחת ביופסיה בלבדוק האם 

בחלל  גורמת ליותר זריעה של תאים , לעומת השיטות האחרותבהיסטרוסקופיה, 

 של המחלה.   UPSTAGINGווסקולרי או -הפריטוניאלי, פלישה לחלל הלימפו

 שיטות:

  2013-2018במרכז אחד במשיגן ארצות הברית בין השנים  רטרוספקטיבימחקר. 

 חקר היה סרטן רירית הרחם שאובחן באחת השיטות הבאות:לכל המשתתפות במ 

 ( היסטרוסקופיה, היסטרוסקופיה עם מרסוליזציה, הרחבה וגרידהdilation and 

curettage (D&C).)ביופסיה מרירית הרחם )בעזרת פיפל לרוב , 

  סליין בחדר ניתוח. במהלך הפעולה לחץ נשמר עד  כל ההיסטרוסקופיות נעשו במידיום של

 ממ/כספית.  100-80מ/כספית לפי הוראות היצרן, ברוב זמן הפעולה הלחץ נע בין "מ 150

  מ/כספית מעלה את הסיכוי לפיזור פריטוניאלי דרך "מ 75ישנן עדויות בספרות שלחץ מעל

 החצוצרות. 

  כלל הנראה שהתיאוריה שעומדת בבסיס הנחת היסוד של החוקרים דומה לתיאוריה של

 ionRetrograde menstruat  .כמו באנדומטריוזיס 

  אחרי קבלת תשובת הפתולוגיה ובמהלך ניתוח ה STAGING  נעשו מספר שטיפות מהחלל

 הפריטוניאלי שנשלחו למעבדה. 

  טריוני ההכללה. ינשים שענו על כל קר 289בסופו של דבר נכללו במחקר 

 תוצאות: 

  ונות. כנ"ל לא היה ניאלי בין קבוצות המחקר השוטיהבדל בשיעור הפיזור הפרלא היה

 . ניאלי בסוגים ההיסטולוגיים השוניםוטיהבדל בשיעור הפיזור הפר

  התוצאות היו תקפות גם בשלבים השונים של המחלה קרי Low grade  לעומתHigh 

grade 

  .הזמן מהביופסיה לניתוח היה אותו דבר בכל השיטות 

https://vpn.tasmc.org.il/,DanaInfo=pubmed.ncbi.nlm.nih.gov,SSL+?term=Kelly+RA&cauthor_id=33571678
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 בנוסף לא היה הבדל בStagingי, וכאמור בתשובת ווסקולר-, בפלישה לחלל הלימפו

 הציטולוגיה מהנוזל הפריטונאלי בין כל השיטות. 

  החיסרון של שיטת המרסולזציה שאנחנו יכולים להשתמש בלחצים יותר גבוהים מה

ווסקולרי ושטיפות -שעלול לגרום לפיזור פריטוניאלי יותר משמעותי, פלישה לחלל הלימפו

 חיוביות עם כל המשתמע מכך מבחינה פרוגנוסטית.

 ותי של התאים ל אף שיכול להיות כאמור שהיסטרוסקופיה תגרום לפיזור יותר משמעע

אלי, לא נמצאה הוכחה שתאים אלה משנים את הפרוגנוזה של מהרחם לחלל הפריטונ

 המחלה מבחינת הישרדות והישנות. 

 נקודות חוזק:

 פית בשיטת המרסוליזציה היתרון הוא בראות יותר טובה, לקיחת ביופסיה בצורה ספצי

 ומדויקת מה שמוריד את הסיכון לפרפורציה.

  נוסף על כן מרסולזציה של נגע במהלך היסטרוסקופיה יכולה להוריד מזמן הניתוח

והעלויות. בגלל הטכנולוגיה המתקדמת של הפעולה אנחנו משתמשים בפחות נפח. ה 

 Grading   .גם הוא עשוי להיות יותר מדויק בשיטה הזאת לעומת הגרידה 

 שישנם עדויות בספרות שהיסטרוסקופיה לעומת שאר השיטות עלולה להיות כרוכה  למרות

בשיעור יותר גבוה של פיזור פריטוניאלי. עדיין ישנה מחלוקת ועדויות סותרות לגבי 

התוצאות של השיטות השונות. כיום אין הסכמה חד משמעית לגבי יתרונה של שיטה 

 מסוימת על פני האחרות. 

 מגבלות:

 ל שיטת לקיחת הביופסיה הייתה לפי שיקול דעתו של הרופא המבצע ובהתאם הבחירה ש

 ליכולותיו ונוחיותו.  

  .מחקר רטרוספקטיבי 

  .לא בכל המקרים נעשו שטיפות פריטוניאליות 

 מסקנות:

 זציה לא העלתה את שיעור הפיזור הלימפטי לחלל יהיסטרוסקופיה עם מרסול

ווסקולרי או גרמה ל -ר הפלישה לחלל הלימפוהפריטוניאלי. כמו כן לא העלתה את שיעו

 Upstaging  .של המחלה 

  .ועל כן השיטה הזאת נחשבת לבטוחה ויותר יעילה ומדויקת באבחון של סרטן רירית הרחם 
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The impact of lymph node dissection on apparent stage I 

epithelial ovarian carcinoma: A population‐based study 

Qian Chen at el. 

International journal of obstetrics and gynecology  

January 2021  

 

 מטרה: 

  בסרטן שחלות מוקדם  המשמעות הפרוגנוסטית של לימפאדנקטומילבדוק אתStage 1 

 באישה בגיל הפריון. 

 

 שיטות: 

 שאובחנו עם סרטן שחלות  45על נשים בגיל הפריון מתחת לגיל  מחקר רטרוספקטיבי

 . 2010-2016בין השנים   Stage 1מוקדם 

  :קריטריוני האי הכללה היו בין היתר 

o  .גידול לא ראשוני 

o  .גידול לא נתיח 

o וטות לימפה. חוסר מידע מספק לגבי בל 

  לפי כמות בלוטות הלימפה שהוסרו בניתוח:  קבוצות 3ל  המשתתפות חולקו 

o  ללא לימפאדנקטומי כלל 

o  בלוטות.  10לימפאדנקטומי עד 

o  בלוטות.  10לימפאדנקטומי מעל 

 

  שהיה מאחד הסוגים הבאים:  נשים עם סרטן שחלות 2222במחקר נכללוSerous  ,

Endometroied ,Clear cell ,Mucinous . 

 

 תוצאות: 

 ( לא הודגם הבדל משמעותי בהישרדות בשל המחלהCancer specific survival)  בין

 קבוצות ה לימפאדנקטומי לקבוצת הביקורת. 

  שנים 5לא היה הבדל בהישרדות בין הקבוצות לאחר כנ"ל . 

  נשים שהתבררו בסוף כStage 3  כה לפי ביופסיה מבלוטות לימפה היה להן הישרדות נמו

 לאחר הלימפאדנקטומי.  STAGINGיותר מנשים שנשארו באותו 

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Chen%2C+Qian
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  בStage 1C   היה הבדל בהישרדות לטובת קבוצת הלימפאדנקטומי לעומת קבוצת

 הביקורת ללא קשר לסוג ההיסטולוגי. 

  הבדל משמעותי הודגם גם בתת סוגים מסוימים שהיו בין היתרSerous   אוMucinous . 

 לפי מודל  גם לאחר עיבוד התוצאותultivariate analysis  לא הודגם יתרון לטובת קבוצת

 הלימפאדנקטומי. 

 

 : נקודות חוזק

 .מחקר גדול, במרכז אחד 

 נושא שלא נבדק בצורה רחבה קודם לכן  

 

 מגבלות:

  מחקר רטרוספקטיבי, נשים בגיל צעיר, מעורבות לימפטית וUpstaging   של המחלה

 דמים בספרות. בשיעור נמוך יחסית מדיווחים קו

  .הורדה של התחלואה והעלאת סיכויי ההישרדות תלויים בממדי הלימפאדנקטומי שנעשית

מחקרים קודמים הראו קורלציה בין נרחבות הלימפאדנקטומי להישרדות. במחקר 

 המדובר התוצאה הנ"ל לא נבדקה. 

  .לא היה מספיק מידע לגבי מיקום וכמות הבלוטות שנכרתו 

  היו באמצע טיפול משמר פריון לרבות טיפול כירורגי מה שיכול להטות בנוסף חלק מהנשים

 את התוצאות. 

 

 מסקנות:

  .לא הודגם הבדל בהישרדות בין הקבוצות באופן כללי 

  בStage 1C   כאמור נשים הרוויחו מליפאדנקטומי. בנוסף לנשים עם מחלה מסוגSerous  

 לעומת הסוגים האחרים.    Upstagingהיה יותר מעורבות לימפטית ועברו יותר 
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p53 and p16 expression profiles in vulvar cancer: a 

translational analysis by the Arbeitsgemeinschaft 

Gynäkologische Onkologie Chemo and Radiotherapy in 

Epithelial Vulvar Cancer study group 

Linn Woelber at el. 

American Journal of Obstetrics and Gynecology 

January 2020 

 

 מטרה:

  התפקיד והמשמעות של הדבקה בווירוס הפפילומהמטרת המחקר הייתה לבדוק מה  (

(HPV   וP53  בנוסף המשמעות הקלינית של כל המאפיינים של סרטן העריהחיובי על .

 אחד מהם מבחינת מהלך המחלה. 

 שיטות:

 נשים עם סרטן ראשוני של העריה.  1618על  מחקר רטרוספקטיבי 

  לכל הנשים היהStage 1B  1998מרכזים בגרמניה בין השנים  29לפחות אשר טופלו ב-

2008 . 

  התבטאות של שני הביומרקריםP53    וP16   .נבדקה דרך צביעות אימונוהיסטוכימיות 

  ווירוס הפפילומה נבדק באמצעות ריאקציתPCR . 

 קת ה בשביל לוודא שבדיPCR  היא מהימנה ומדויקת הפתולוגים השתמשו בבלוקים שהם

 בין הביופסיות, בנוסף לחיטוי הכלים בשימוש חוזר בין הבלוקים.  HPVשליליים ל

 .בצביעות האימונוהיסטוכימיות הדגימות נחשפו לנוגדן ספיציפי לכל אחד מהביומרקים 

  קלה, צביעה בינונית וחזקה.  דרגות, ללא צביעה כלל, צביעה 4עוצמת הצביעה חולקה ל 

   .הדרגה הייתה למעשה תלויה בעוצמת הצביעה ובאחוז התאים הנצבעים 

  במקרה שלP53   רק צביעה חזקה נחשבה לתוצאה חיובית. בעוד שבמקרה שלP16   גם

 צביעה בינונית נחשבה כתוצאה חיובית. 
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 תוצאות:

  ולקחת פתולוגיה מספקת. ד היה אפשר לעשות עיבו 652מ דגימות שנלקחו  807מתוך 

 30%  מהביופסיות נצבעו חיובית לP16 . 

  מהביופסיות קיבלו צביעה חיובית ל  31.3%מאידךP53 . 

  היה ביטוי חיובי של שני המרקרים בו זמנית.  2.9%ל 

  נשים עם צביעה חיובית לP16  שלילית לP53   היו צעירות יותר עם פחות מעורבות

 לימפטית. 

 חיובית ל  נשים עם צביעהP53   .היו מבוגרות יותר עם מצב תפקודי גרוע יותר 

 PCR  מ סך כל המקרים. ובעיבוד של התוצאות לפי  49%לווירוס ההפילומה היה חיובי ב

 .P53שלילית ל   P16מהמקרים של צביעה חיובית ל  85%צביעות אזי הוא נמצא חיובי ב 

 הסיכון לחזרה של המחלה בקבוצת ה P53  יתה גבוהה משמעותית מהקבוצה החיובי הי

אך הייתה   P16שהייתה שלילית בשתי הצביעות, וכנ"ל מהקבוצה שצבעה חיובית ל 

 . P53שלילית ל 

  ההישרדות הכוללת וההישרדות ללא מחלה הייתה נמוכה משמעותית בקבוצה שצבעה

 לעומת האחרות.    P53חיובית בלבד ל

  הקבוצה שצבעה חיובית לP16  הפרוגנוזה הכי טובה מבין כל הקבוצות.  בלבד הייתה עם 

 

 נקודות חוזק :

  .מחקר רב מרכזי גדול 

 

 מגבלות :

  חודשים יתכן ואם זמן המעקב היה יותר ממושך הייתה לכך  19זמן ממוצע למעקב היה

 משמעות מבחינת התוצאות. 

  בP53   ישנןknockout mutations   שהן  לתוצאותשגורמותFalse negative  נו ואין ל

 בינתיים דרך להתגבר על המגבלה הזאת. 

 

 מסקנות: 

 סטית טובה לצביעה חיובית ל וישנה משמעות פרוגנP16 מאידך קיימת משמעות .

 בסרטן עריה ראשוני.  P53סטית גרועה לצביעה חיובית ל ופרוגנ
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 פריון

obstetrical outcomes are unchanged after Hysteroscopic 

myomectomy in women with submucosal fibroid 

submucosal fibroid 

Yaneve Fonge et al.  

American Journal of Obstetrics and Gynecology 

November 2020  

 מטרה:

 20%-שיעור השרירנים בנשים בגיל הפריון עומד על כ. 

 רירנים תת ריריים מחקרים קודמים הראו תוצאי מילדותיים פחות טובים בנשים עם ש

לרבות עליה בשיעור הלידות המוקדמות, הפרדות שליה, האטה בגדילה התוך רחמית. 

 שיעור הריונות עלה בנשים עם הסרה של שרירנים תת ריריים.

  לבדוק האם הסרה של שרירנים תת ריריים באמצעות היסטרוסקופיה ישפיעו על תוצאים

 מילדותיים כגון לידה מוקדמת.

 שיטות: 

 ר רטרוספקטיבי מחקcase-control  2001במרכז שלישוני בארצות הברית בין השנים-

2014 . 

  פריון אשר עברו -נשים עם אי 73קבוצת מקרים וקבוצת ביקורת, בקבוצת המקרים

נשים בקבוצת הביקורת, עם שרירנים תת  219-כריתה של שרירן/ ים תת ריריים ו

 בסונר. רירים בשליש הראשון של ההיריון , אשר נצפו

  שבועות הריון, לידות תאומים הוצאו מהמחקר. 20לידה  נחשבה מעל 

  שבועות של הריון. 37תוצא ראשוני היה שיעור הלידות המוקדמות לפני 

  הפרדות שליה, מצג פתולוגי, האטה 34תוצאים משניים: לידה מוקדמת מתחת לשבוע ,

 בגדילה התוך רחמית ושיעור הניתוחים הקיסריים. 

 תוצאות:

  .נשים( מהנשים  42) 66%המקרים והביקורת היו זהות מבחינת הנתונים הדמוגרפיים

 80) 37%(, ואילו רק 14)  22%בקבוצת המקרים היו מבכירות והשתמשו בטיפולי פריון 

נשים( השתמשו בטיפולי פריון  15) 7%-נשים( בקבוצת הביקורת היו מבכירות, ו

(pv<0.005 .) 
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 בקבוצת המקרים היה שרירן בודד. גודל  82%-קורת ומהנשים בקבוצת הבי 62%-ל

השרירן הממוצע היה גדול יותר בקבוצת הביקורת, ומיקומו היה יותר סמוך לסגמנט 

 התחתון של הרחם בקבוצת המקרים.

 במקרים  12.9%שבועות הריון,  37-לא נמצא הבדל בשיעור הלידות המוקדמות, מתחת ל

שבועות  34 -שיעור הלידות המוקדמות מתחת ל (. pv=0.89בקבוצת הביקורת ) 13.5-ו

 בביקורות. 6.97%-במקרים ו 4.84%הריון, 

  (2בשונה מהספרות הקיימת, לא נמצא הבדל בתוצאים שנבחנו )טבלה מספר 

 

 נקודות חוזק:

  מחקר ראשוני המשווה תוצאי הריון בין נשים עם שרירנים ובין נשים עם שרירנים

 שהוסרו.

 ישוני, מרכז יחידני, מאפשר גודל מדגם גדול עם טיפול וניהול המחקר נעשה במרכז של

 אחידים.

 

 מגבלות:

 מחקר רטרוספקטיבי 

  ( וכמו כן את 0.6%יש צורך במדגם יותר גדול להוכיח את התוצא הראשוני )להבדל של

 התוצאים השניוניים.

  שיעור השנים שהרו באמצעותART גדול יותר בקבוצת המקרים, שהוא כשלעצמו סיבה 

 ללידות מוקדמות, האטה בגדילה התוך רחמית.

 .לא בוצע תקנון למספר וגודל השרירנים בין הקבוצות 

 

 מסקנות: 

  הסרת שרירנים באמצעות היסטרוסקופיה הינה פעולה עם שיעור סיבוכים נמוך, אין

 תמימות דעים האם צריך להציע לאישה עם שרירנים את הסרתם טרם כניסתה להריון.

 ומר שהסרת שרירנים יכולה להוריד את שיעור הניתוחים הקיסריים שלא צריך לציין ול

 חפים מסיבוכים.

  הסרת שרירנים הוכחה כמשפרת שיעורי השרשה. לפיכך זוגות שמתקשים להרות יש

משתמע מן הכתוב שאם אין קושי בכניסה להריון אין מקום להציע הסרת שרירנים. 

 הכרח להציע הסרתם.
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Rate of true recurrent implantation failure is low: results of 

three successive frozen euploid single embryo transfers 

Paul Pirtea et al.  

Fertility and Sterility 

October 2020 

 

 מטרה:

  החזרות של עובר  3לאמוד את שיעור הכשל השרשתי החוזר בנשים בטיפול פריון, עד

 יחיד.

 לכשל השרשתי חוזר היאדרה ההג : 

o  עוברים באיכות טובה מבחינה מורפולוגית 4החזרה של לפחות 

o  מחזורי טיפול קפוא/טרי  3לפחות 

o  40נשים מתחת לגיל. 

  גורם נוסף שמעורב בתהליך ההשרשה הוא כמובן הגורם הרחמי, בנשים שאנטומית יש

נוספים להפרעה  להן מבנה רחם תקין שאובחן בסונר ובהיסטרוסקופיה. גורמים

 בהשרשה מבחינת הגורם הרחמי:

o  ריכוז תאיNK על גבי רירית הרחם 

o  תאי( חוסר איזון של ציטוקיניםT) 

o  תסמונת APLA 

o אנדומטריויזיס 

o .חוסר הלימה בין רמות הפרוגסטרון בין השלב בהתפתחות העוברית 

 שיטות: 

 ,2012רזי, בין השנים ג׳-במרכז פוריות פרטי בארצות הברית, ניו מחקר עוקבה היסטורי-

2018 . 

  החזרות  3נשים ללא הפרעה אנטומית במבנה הרחם, שעברו עד  4429במחקר השתתפו

 של עובר יחיד, מחזור מוקפא. נשים עם תרומת ביצית הוצאו מהמחקר.

  .מחזור ההחזרה הראשון , הינו המחזור הראשון במחקר 

  18-45כל הנשים בין גיל ,BMI 18-40רפולוגית תקין )בסונר , ובעלות רחם מו

 ובהיסטרוסקופיה(

 7-נשים עם תרומת ביצית, הפרעות אנטומיות במבנה הרחם ו/או רירית רחם קטנה מ 

 מ״מ לא נכללו במחקר. הריונות כימיים הוצאו מהמחקר

  הפריות נעשו באמצעותICSI   
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  עוברים בדרגת בלסטוציסט עםinner cell mass ו- trophectoderm grade C or better  

. עוברים שהינם NGS -ו rtPCRעברו אבחון טרום השרשתי. אנליזה נעשתה באמצעות 

 מוזאיקות לא הוחזרו.

  6מ״ג ולאחר מכן  2אסטרדיול פומי ) –רירית הרחם הוכנה באמצעות טיפול באסטרוגן 

מ״ג(. טיפול אסטרוגני  50ימים(, ובתוספת פרוגסטרון במתן תוך שרירי ) 12-25מ״ג, 

טיבי המשכו עד יום בדיקת ההיריון באופן יומיומי, באם בדיקת הריון חיובית ופרוגסט

 .8-9המשכו עד שבוע 

  כאשר העובר האיכותי ביותר )ע״פ 6יום  –העוברים הוחזרו בשלב הבלסטוציסט ,

Gardner Scale מ״מ. 7( הוחזר ראשון וברירית של מעל 

  שיעור  -עוברי. תוצא שניוני  השרשה תקינה נחשבה כשק הריון + דופק -תוצא ראשוני

 לידות החי.

 

 תוצאות:

  החזרות כמתואר(  3נבחן תוצא מצטבר של שיעור ההשרשה )עד 

  .נשים( מהנשים  42) 66%המקרים והביקורת היו זהות מבחינת הנתונים הדמוגרפיים

 80) 37%(, ואילו רק 14)  22%בקבוצת המקרים היו מבכירות והשתמשו בטיפולי פריון 

נשים( השתמשו בטיפולי פריון  15) 7%-בקבוצת הביקורת היו מבכירות, ו נשים(

(pv<0.005 .) 

 מהחזרות העוברים בהתאמה למספר  60.3% -ו 59.8%, 69.9%דופק עוברי נצפה ב

 . Figure1-ההחזרה, כפי שניתן לראות ב

 ( לא נצפה הבדל מבחינת נתונים דמוגרפיים בין הנשיםn=52 שלא הצליחו להשיג )

שה/ דופק עוברי ובין הנשים שהשיגו הן בהחזרה הראשונה, השנייה או השלישית. השר

(age at first embryo transfer, 35.16  4.57 vs. 35.14 4.15 years; P .975) 

   ות העוברים בהתאמה למספר ההחזרהמהחזר 54.1%, 54.4%, 64.8%יעור לידות החי. 

  חזרה הראשונה, השנייה והשלישית לאחר הה 12.7%-ו 8.8%, 7.2%שיעור ההפלות

 בהתאמה. לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית. 

  לאחר ההחזרה הראשונה, השנייה  92.5%-ו 87.9%, 69.9%שיעור ההשרשה המצטבר היה

 והשלישית בהתאמה. 

  לאחר ההחזרה הראשונה,  92.6%-ו 83.9%, 64.8%שיעור לידות החי המצטבר היה

 השנייה והשלישית בהתאמה. 

 דות חוזק:נקו

 .מחקר גדול, ארוך טווח 

  המחקר נעשה במרכז שלישוני, מרכז יחידני, מאפשר גודל מדגם גדול עם טיפול וניהול

 אחידים.
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 מגבלות:

 .מחקר רטרוספקטיבי 

 מסקנות: 

  ,מעיד כי כישלון השרשתי הקשור לבעיה 5%-כשילון של פחות ממחקר הגדול מסוגו ,

 נדיר. בקולטנים של רירית הרחם הוא לפיכך

  שעבורן יש כשל השרשתי חוזר  5%המחקר מחדד את הצורך בהרחבת הידע לגבי אותן

 בהקשר של הפרעה ברירית הרחם.

  המחקר מוכיח כי בעצם בחינת העוברים טרם החזרתם לרחם מגדיל את שיעורי ההצלחה

 בהשגת הריון ולידות חי.

 ר, כשלון של פחות מחוקרי המאמר מסיקים כי לאור שיעורי השרשה/לידות חי כמתוא-

 , מעיד כי כישלון השרשתי הקשור לבעיה בקולטנים של הרחם הוא לפיכך נדיר.5%

 

 

 



49 
 

Impact of antibiotic therapy on the rate of negative test 

results for chronic endometritis: a prospective randomized 

control trial 

Song et al. 

Fertility and Sterility 

February 2021 

 

  מטרה:

 ירים, נוכחות פוליפים או דלקת כרונית מבחינה קלינית, מאופיינת בדימומים לא סד

 שרירנים וקשורה בהפרעות פריון, כשל השרשתי חוזר ואיבודי הריון.

  מהנשים יש דלקת כרונית של רירית הרחם. 41%בנשים עם הפרעת פריון נמצא כי אצל 

 .ביופסיה הינה בדיקת הבחירה להוכחה היסטולוגית של דלקת כרונית של רירית הרחם 

 יעור ההריונות ולידות החי עלה בנשים לאחר טיפול בדלקת במחקרים שונים הראו כי ש

 כרונית )לאחר הוכחה כי הדלקת חלפה( של רירית הרחם.

 ( לבדוק את שיעור הדלקת הרחמית chronic endometritis בין מטופלות שקיבלו טיפול )

 אנטיביוטי ובין אלו שלא.

 

 שיטות: 

  ,2016, חד סמיות. מרכז היסטרוסקופיה בסין, בין השנים רנדומלימחקר פרוספקטיבי-

2018. 

  בודי הריון נשים, אשר הופנו לבירור פריון הכולל: כשל השרשתי, אי 132במחקר נכללו

חיובי  CD138, עם אבחנה של דלקת רחמית כרונית שאומתה בהיסטוכמיה ע״י חוזרים

תאים נחשבה דלקת קלה, מעל  10, עד HPF 10 -ל 1ונוכחות תאי פלזמה )מעל תא פלזמה 

 דלקת קשה(.  10

  הוצאו מהמחקר נשים שטופלו בהורמונים בתקופה של חודש אחורה מנטילת

 יפול, טיפול אנטיביוטי אחר מסיבה אחרת.הביופסיה, רגישות לט

  ,קבוצת הטיפול טופלה נשים בכל זרוע,  60המטופלות עברו רנדומיזציה באמצעות מחשב

ימים. קבוצת  14פעם ביממה למשך  tinidazole 1000mg  -ו levofloxacin 500 mgב

 הביקורת לא קיבלה שום טיפול.

  ת מהביופסיה הראשונית. הפתולוג, שבועו 4-8ביופסיה חוזרת מרירית הרחם נלקחה

שהיה פתולוג יחיד שביצע את הבדיקה, לא ידע לאיזו מהקבוצות משתייכת כל אחת 

 מהנשים.



50 
 

 כל הביופסיות נלקחו בשלב הפוליקולרי. 

 

 תוצאות:

  התוצא העיקרי שנבחן הינו שיעור הבדיקות החיוביות שהפכו לשליליות לאחר הטיפול

 טי. האנטיביו

  נשים בקבוצת הביקורת. 55-נשים בקבוצת הטיפול ו 59נכללו באנליזה 

 .לא היה הבדל משמעותי מבחינת הנתונים הדמוגרפים של הנשים בשתי הקבוצות 

 89.3%  מהנשים בקבוצת הטיפול היו עם תשובת ביופסיה תקינה )=שלילית( לאחר

 .Figure 2בקבוצת הביקורת.  12.7%הטיפול האנטיביוטי, לעומת 

 25.7%היה הריון שהמשיך לעומת  43.2% -בנשים שניסו להרות, בקבוצת הטיפול ל 

בקבוצת  14.3%לעומת  5.4%בקבוצת הביקורת. שיעור ההפלות בקבוצת הטיפול היה 

הביקורת, התוצאות אינן מובהקות סטטיסטית )סביר להניח שגודל המדגם אינו מספק 

 עבור תוצא שניוני זה(. 

 בקבוצת הביקורת. 13%-ספק הבנה לגבי שיעור ההחלמה הספונטני שעמד על כהמחקר מ 

 

 נקודות חוזק:

 .מחקר רנדומלי 

 .כפל סמיות לגבי הפתולוג שביצע את הבדיקות 

 מגבלות:

 .המטופלות שנכללו במחקר, הופנו בגלל סיבות רפואיות שונות 

 מסקנות: 

 בהורדת שיעור הדלקת הרחמית ימים הוכח כיעיל  14-טיפול אנטיביוטי כמתואר למשך כ

 הכרונית.
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Growth in children conceived by ART 

Maria et al. 

Human Reproduction 

February 2021 

 

  מטרה:

  לבדוק האם יש שוני בין דפוסי הגדילה, בין ילדים שנולדו כתוצאה  מטרת המאמר הינה

 ניים.ובין ילדים שנולדו כתוצאה מהריונות ספונט ARTמהריון 

 

 שיטות: 

  קשר בין תחלואה עודפת במשקל לידה נמוך יותר. התעברות באמצעות טיפול פריון קשורה

 גנטיים.-לילדים שנולדו כתוצאה מטיפולי פריון עשויה להיות קשור לשינויים אפי

 .מחקר על אוכלוסייה, פרוספקטיבי 

  ילדים שנכללו במחקר ה 81,461נכללו במחקרMoBaלפני צבא. בוגרים 544,113-, ו 

 מחקר ה MoBa  114,500)כלל  18, הנשים גויסו בשבוע 1999-2008הינו מחקר שנערך בין 

באמצעות שאלונים. הילדים שנכללו במחקר הנוכחי היו  7נשים(. המידע נאסף עד גיל 

 7, בממוצע היו 7הריונות של עובר יחיד עם לפחות שתי מדידות של גובה ומשקל עד גיל 

 (.12-2ילד )מדידות עבור כל 

  6%המידע לגבי הבוגרים לפני צבא קושר לגיליונות הלידה שלהם, לציין כי לגבי 

מהבוגרים באותה תקופה לא היה מידע משום שלא עברו הערכה טרם הצבא, מתוך אלו  

מהבוגרים נולדו כתוצאה מטיפולי פריון , שיעור זהה לאלו שלגביהם כן קיים  0.8%

 המידע.

 ע״פ בדיקות סונר, 7( עד גיל 18לדים נלקח מאמצע ההיריון )שבוע המידע לגבי גובה הי ,

 טרם גיוס לצבא. 17דיווח של האם, גובה ומשקל הבוגרים נלקח מבדיקות בגיל 

  :טיפול פריון הוגדרו כIVF, ICSI, other/unknown fertilization methods  התעברות .

 הצבא( נחשב כהריון ספונטני.בבוגרים לפני  MoBa ,12במחקר ה 54באמצעות הזרעה )

  המידע על אופן הכניסה להריון נילקח ממאגר הלידות. זמן עד הכניסה להריון חולק

-חודשים. הריונות ספונטניים לאחר כ 12חודשים, מעל  4-12חודשים,  3לקטגוריות: עד 

 חודשים הוגדרו כתת פוריות. 12

 שנולדו טרם המועד, ילדים  המחקר נעשה על הריונות יחיד. לא הוצאו מהמחקר ילדים

עם הפרעות גנטיות/מבניות, רעלת הריון , הפרעה בגדילה התוך רחמית וכדומה. הוצאו 

 מהמחקר לידות מת.
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 תוצאות:

 במחקר הMoBa :79,740 ,הריונות להורים שהוגדרו פוריים,   74461ילדים בהריון ספונטני

 טיפולי פריון.כתוצאה מ 1721הריונות ספונטניים עם תת פוריות,   5279

 .לא נמצא הבדל בדמוגרפיה בין הקבוצות 

 בגיל לידה ילדים להריונות ART .נמדד אורך ״קצר״ יותר ומשקל ״נמוך״ יותר 

  כפי המופיע ב 3בגיל- FIGUREI ן לראות כי המגמה מתהפכת וילדים להריונות ניתART 

 .7גבוהים יותר ושוקלים יותר וכך ע״פ הנתונים נצפה עד גיל 

  לא נצפה הבדל בין גובה, משקל ו 17בגילBMI להריונות ספונטניים או  בין ילדיםART . 

  סי דפו חודשים( עד ההתעברות הציגו 12ילדים להריונות ספונטניים, עם תת פוריות ) מעל

 .ARTגדילה דומים לילדים להריונות 

  ילודים להריונותART דפוסי גדילה דומים  במחזור קפוא בהשוואה למחזור טרי, הדגימו

 לילודים להריונות ספונטניים 

 נקודות חוזק:

 .גודל מדגם גדול מאוד, מחקר אוכלוסייה הכולל את מרבית האוכלוסייה 

 מגבלות:

  הילדים הינו מדיווח האם. המידע לגבי גובה -הטיית דיווח 

  מי שמראש הסכימה להשתתף במחקר ה -הטיית בחירהMoBa . 

 מסקנות: 

  מחקר הנוכחי, מחקר גדול על אוכלוסייה, ילודים להריונותART  בעלי דפוסים גדילה

, אך לא ניתן ARTשונים בראשית החיים. ניתן לייחס את חלק מהשינויים הללו לתהליך ה

תיים. השוני בדפוס הגדילה מטשטש עם גדילה הילדים , עד כדי להתעלם מגורמים סביב

 אין הבדל בינם.  17כך, כי בגיל 

 



54 
 

 

 

 

  



55 
 

 אולטרסאונד

Competing-risks model for prediction of small-for-

gestational-age neonates from estimated fetal weight at 19–24 

weeks’ gestation 

I. Papastefanou et al. 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 

January 2021 19 

 מטרה:

 ( פיתוח מודל לחיזוי יילודים קטנים לגיל ההיריוןSGA על ידי שימוש בביומטריה )

 עוברית בבדיקות סונר בטרימסטר השני להריון.

 שיטות: 

  פנוטיפ במרכז יחיד בלונדון של  נשים בהריון סינגלטון עם   תצפיתי פרוספקטיבימחקר

יילוד חי או לידה  24תקין ללא אנומליות או הפרעות כרומוזומליות אשר ילדו  מעל שבוע 

 שקטה. 

   24-19הערכת משקל סונוגרפית בוצעה  בין השבועות. 

  המודל  הנוכחי נבנה על מודל קודם אשר הסתמך על מאפיינים דמוגרפיים אימהיים

 Birth( ומשקל לידה )GAהריון בלידה ) ( לצורך חיזוי גילEFWוהיסטוריה רפואית )ללא 

 weight Z score.) 

 יכולת החיזוי של המודל ל-SGA  .נבדקה עם או ללא תלות ברעלת הריון 

 

 תוצאות: 

   נשים השתתפו במחקר, יכולת הניבוי  ל  96,678סה"כSGA   ( בהוספת 10)מתחת אחוזון

עט באופן לינארי, עם ( לגורמים אימהיים השתפרה כמEFWהערכת משקל סונוגרפית) 

 דיוק רב יותר ככל שגיל הלידה נמוך יותר

   במודל ללאEFW/  עםEFW   31%/38%  מתחת שבוע  43%/34%(, 37)לידה מעל שבוע (

 ( 30)מתחת לשבוע  59%/39%( ו37

  יכולת הניבוי  לSGA   עם שימוש במודל החדש הייתה אף מדויקת  (3)מתחת אחוזון

 (. 30, מתחת לשבוע 37, >37בהתאמה)< 4%6 -ו 50%, 43%יותר עם  

  יכולת הניבוי של המודל הייתה מדויקת יותר לחיזוי של SGA אקלמפסיה.  -ללא פרה 
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 נקודות חוזק:

 .מחקר פרוספקטיבי, אוכלוסיית מדגם גדולה 

  המודל משתמש במשתנים רבים לצורך חיזויSGA  דבר המאפשר יכולת דיוק מותאמת ,

 מטופלת.

  מגבלות:

 לוסייה לא מגוונת במרכז יחיד, נדרשת ולידציה על מנת להתאים את המודל אוכ

 לאוכלוסיות אחרות. 

 מסקנות:  

 הוספת ביומטריה ו-EFW    בשליש השני של ההיריון משפרת את יכולת החיזוי של

לפי מאפיינים אימהיים והיסטוריה רפואית, שימוש במודל  SGAמודלים קיימים לניבוי 

 .IUFDל לסייע בזיהוי מוקדם, מניעת תחלואה עוברית ומניעת זה בקליניקה יכו
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Serial cervical-length measurements after first episode of 

threatened preterm labor improve prediction of spontaneous 

delivery prior to 37 weeks’ gestation 

Et al.   G. Chiossi 

ultrasound in Obstetrics & Gynecology 

February 2021 

 מטרה:

  להעריך האם בדיקת אורך צוואר אצל נשים המשתחררות מבית החולים לאחר אפיזודה

 ראשונה של לידה מוקדמת מאיימת, יכולה לחזות את הסיכון שלהם ללידה מוקדמת.

  שיטות:

 למחקר  וניתאנליזה שניRCT רב מרכזי באיטליה של "טיפול משמר בטוקוליטקיה " 

   נשים עם הריון יחיד ללא לידה מוקדמת בעברן  אשר פנו  לראשונה בהריונן בין השבועות

 . ןמ"מ בקבלת 25-בשל צירים מוקדמים עם אורך צוואר מתחת ל  31+6- 22+0

   רוגסטרון ( פ1שלוש קבוצות טיפול בשחרורIM,2 )- פרוגסטרוןPV  ללא טיפול-( 3ו. 

   ,לאחר  שבועות 12שבועות ו 8שבועות,  4שבועיים,  אורך  צווארן נמדד טרם שחרור

 שחרורם. 

 ( לא נכללו במחקר נשים עם ירידת מים מוקדמתPPROM נשים עם הפרעות )

מוליריאניות,  נשים אשר עברו בעברן פעולות כירורגיות על הצוואר, נשים עם תפר 

 צווארי ונשים עם צירים שלא חלפו גם ביום שחרורן.

  גרסיה לוגיסטית רב משתנית בוצעו על מנת להעריך האם אורך ניתוח חד משתני ור

או באחת הבדיקות במעקב לאחר מכן יכול לחזות לידה מ"מ בשחרור  10 -פחות מצוואר 

 .37טרם שבוע 

  תוצאות:

   ( ילדו ספונטנית 25.2%) 57נשים  אשר נמצאו מתאימות להשתתף במחקר    226מתוך

 .37לפני שבוע 

   37היו דומים לאלו שילדו לאחר שבוע  37צל אלו שילדו לפני שבוע מאפייני הבסיס א . 

  הסיכון ללידה מוקדמת היה גבוה יותר אצל הנשים אשר בעת שחרורן אורך צוואר הרחם

 adjusted) -מ"מ  10מ"מ  לעומת הנשים אשר אורך הצוואר היה מעל  10-היה נמוך מ

odds ratio (aOR), 3.3; 95% CI, 1.2–9.2). 
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  לאחר שבועייםגם  אצל הנשים אשר  דה מוקדמת ספונטנית הייתה  שכיחה יותרלי 

    שבועות 4ולאחר  (aOR, 3.3; 95% CI, 1.2–9.2)מ"מ  10נמדד להן  אורך צוואר>

(aOR, 7.3; 95% CI, 2.3–22.8) אסוציאציה זאת  בין אורך צוואר לבין הסיכון ללידה .

מידע במחקר הנוכחי על מנת להעריך קשר זה שבועות.  חסר  8מוקדמת לא נמצאה לאחר 

 שבועות. 12לאחר 

  גורמי באשפוז נמצאו גם הם כ חיובית עישון, טיפול בפרוגסטרון וגינאלי ותרבית שתן

 . סיכון ללידה מוקדמת

 28%ורגישות של  88%מ"מ בעת השחרור היה עם ספציפיות של  10-אורך צוואר מתחת ל 

 . 37וע בחיזוי של לידה מוקדמת לפני שב

  באחת  מ"מ 10-נשים אשר התייצגו עם צוואר באורך מתחת לבמחקר זה נמצא כי

לעומת נשים אשר  3-7היו בסיכון של פי שבועות לאחר מכן  4מהבדיקות מהשחרור עד 

 מ"מ בכל אחת מהבדיקות. 10אורך צווארן נשאר מעל 

 

 נקודות חוזק:

 יעור גבוה של  לידות מוקדמת ביחס מחקר פרוספקטיבי, רב מרכזי, אוכלוסיית מחקר עם ש

 (.8-12%לעומת  25.2%לשיעור באוכלוסייה הכללית )

 

 מגבלות:

 הוק, לא נבדק אורך צוואר בקבלה, לא מצוין מה הייתה פתיחה בבדיקה -אנליזה פוסט

 וגינאלית, ייתכן וטיפולים מקובלים השפיעו על התוצאות )אנטיביוטיקה, טוקוליטיקה(.

 

 מסקנה:

 אפיזודה ראשונה עם לידה מוקדמת מאיימת  אשר אורך צוואר הרחם שלהן  נשים לאחר

שבועות לאחר השחרור, נמצאות בסיכון גבוה ללידה  4מ"מ  ביום שחרורן, שבועיים ו 10>

 מוקדמת.
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Risk of Clinically Significant Chromosomal Microarray 

Analysis Findings in Fetuses with Nuchal Translucency from 

3.0 mm Through 3.4 mm 

Lena Sagi-Dain et al. 

American College of Obstetricians and Gynecologists 

January 2021 

 

 מטרה:

  ידוע כי שקיפות עורפית מעובה נמצאת באסוציאציה להפרעות כרומוזומליות ולהפרעות

ף נחשב פתולוגי איננו חד אף על פי כן הרף ממנו עובי העור מיקרוסקופיות בדנ"א, -סב

 מ"מ. 3.5-2.5משמעי ונע בין 

  מטרת המחקר הייתה לבחון את המשמעות הקלינית של ממצאיCMA   בעוברים עם

  NIPTהמשמעות והערך של בדיקת , כמו כן  לבחון את מ"מ 3.0-3.4שקיפות בין 

 .בהריונות מהסוג הללו

 

  שיטות:

  2013-2018חולים כרמל בין השנים  שנערך במכן הגנטי בביתרטרוספקטיבי מחקר 

   תוצאותCMA   ללא   מ"מ מבודדת 3.0-3.4שקיפות עורפית של שנעשו לאור בדיקת

עוברים לנשים בריאות מתחת  2752של   CMAאנומליות נוספות  בסונר, הושוו לבדיקות 

  CMA, אשר ביצעו בדיקת 3.0 -תקינים  ושקיפות עורפית מתחת ל USעם ממצאי  35גיל 

 לא אינדיקציה רפואית.ל

 אינטרפרטציה של  מקטעי ה-DNA  נעשתה לפי הסטנדרטים של ה American College 

of Medical Genetics ממצא שפיר", "ממצא פתוגני", "–, כל וריאנט סווג לתת קבוצה

", "ככל הנראה NOS -"ככל הנראה שפיר", "לא ידוע-כאשר זה מתחלק ל –או "לא ידוע" 

 פתוגני". 

 

  צאות:תו

  אנליזות  619סה"כCMA   מבודדת 3.0-3.4בוצעו לעוברים עם שקיפות עורפית של 

  ( היו ווריאנטים עם משמעות קלינית, סיכון גבוה בהשוואה 4.67%נשים) 29-מתוך אלה ל

 . (relative risk 3.3, 95% CI 2.6–7.2)( NT<3.0 ,0.76%לקבוצת הביקורת)



61 
 

   הנשים שאובחנו עם  29מתוךCMA  1) 21מקרים של טריזומיה  12היו  –תולוגי פ 

מוזאיקה(. שני עוברים נוספים היו  1) שלושה מקרים של טריזומיות אחרותמוזאיקה( ו

 . (,47xxx ,47xxy)עם הפרעות של כרומוזומי המין 

  12 לא היו מאובחנים על ידי  ( 41.1%, )29-מקרים מתך הNIPT  לחמשת ההפרעות

מהעוברים עם שקיפות  1/52  -מתוך כלל המקרים ו 1.9%זה ש הכרומוזומליות הנפוצות

 . 3.1-3.4עורפית 

 NIPT  שלא אובחנו,  12מקרים מתוך ה 3לכל הגנום ובדיקת קריוטיפ היו מאבחנים עוד

 (. 1/69, 1.5%מהעוברים ) 9/619ולכן היו מפספסים 

  ת נמצא 3.0מחקר זה דומה למחקרים  אשר הראו בעבר כי שקיפות עורפית מעל

 -מיקרוסקופיות ב-באסוציאציה חזקה לסיכון  להפרעות כרומוזומליות והפרעות סב

DNA  אך מחקר זה הינו בעל קוהורטה משמעותית גדולה יותר בהשוואה למחקרים .

 קודמים. 

  לא נמצא עלייה  3.0עוברים עם שקיפות עורפית של  198יש לציין כי בתת קבוצה של

  CMAולכן ייתכן וניתן לקבוע את הרף להמלצה על בסיכון להפרעות כרומוזומליות, 

  . 3.1מעל שקיפות עורפית של 

 נקודות חוזק: 

 דיקור מי שפיר ללא  קוהורטה גדולה, קבוצת ביקורת גדולה של עוברים בריאים אשר עברו

 .אינדיקציה רפואית

 

 מגבלות:

   כן הופיעו טרימסטר שני/שלישי, יית -לא בוצע מעקב אחר העוברים בהמשך ההיריון

. לא נאסף מידע במחקר על ההתפתחות הנוירוקוגנטיבית של העוברים IUFDאנומליות/

הזרימות בדוקטוס ונוזוס  – nasal  bone ,לאחר הלידה, לא קיים מידע לגבי גודל ה

 ובמסתם הטריקוספידאלי.

 

 מסקנות: 

 שיעור ההפרעות הכרומוזומליות העובריות ב- CMA  פית של בעוברים עם שקיפות עור

היא משמעותית גדולה יותר בהשוואה  לעוברים עם ממצאי שקיפות מ"מ  3.1-3.4

  עורפית תקינים.

 י ניתן  לקבוע את הרף לצורך בביצוע על פי תוצאות מחקר זה נראה כCMA  בשקיפות

 . 3.1עורפית של 
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  בדיקתNIPT  מהעוברים עם הפרעות כרומוזומליות משמעותיות 40%תפספס יותר מ 

אינה מומלצת בינתיים כתחליף לדיקור מי שפיר במקרה של שקיפות עורפית ולכן 

  מוגברת.
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Optimal timing of fetal reduction from twins to singleton: 

earlier the better or later the better? 

R. Zemet et al. 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 

January 2021 

 טרה:מ

  מציאת הזמן האידיאלי לביצוע הפחתת עוברים על ידי השוואה בין שיעור הסיבוכים

הפרינטליים בהיריון תאומים שעברו הפחתה לעובר יחיד בסוף הטרימסטר הראשון 

 לעומת הריונות שעברו הפחתה בטרימסטר השני.

  שיטות:

 יוטים אשר עברו מחקר קוהורט היסטורי, נשים עם הריון תאומים דיכוריאונים דיאמנ

 במרכז הרפואי תל השומר.  2005-2017שבועות להריון בין השנים  11-23הפחתה בין 

  שתי קבוצות מחקר לפי שבוע ההיריון בו עשו את ההפחתה 

o Late reduction group-  עברו הפחתה סלקטיבית בגלל הפרעה מבנית

 להריון. 15-23או גנטית בשבועות 

o  Early reduction group- רו הפחתה בעיקר עקב רצון היולדת, עב

היסטוריה מיילדותית או מחלה אימהית, במיעוט המקרים גם בקבוצה 

נשים אלו עברו  -זו בוצעה הפחתה סלקטיבית עקב מום/בעיה גנטית

  להריון. 11-14הפחתה בשבועות 

 

  .הפחתות העובר בוצעו ע"י הזרקת פוטסיום כלוריד ללב העובר תחת הנחיית סונר 

 ימים.  5הידרוקסיפרוגסטרון ואמפיצילין לבשעברו הפחתה טופלו  הנשים 

 בearly reduction group  כל הנשים עשו שקיפות עורפית לפני ההפחתה, הרוב עשו

 שבועות ומיעוט עברו סיסי שלייה.  13סקירת מערכות אחרי 

 בlate reduction group ות כל הנשים עשו לפני ההפחתה שקיפות עורפית וסקירת מערכ

  שבועות להריון. בחלק מהמקרים גם ביצעו סיסי שלייה/דיקור מי שפיר. 14אחרי 

 בearly reduction group  בצעו הפחתה לעובר הקטן מבין השניים, עם שקיפות עורפית

 גדולה יותר, אם לא היה הבדל בין התאומים אז לעובר העליון.

  בlate reduction group ום מבני או גנטי. בצעו הפחתה לעובר שבו מצאו מ 

 

 



64 
 

  תוצאות:

  הריונות תאומים שעברו הפחתה 248במחקר נכללו סה"כ 

  172  שבועות להריון ונכללו ב 14ל 11עברו הפחתה ביןearly reduction group. 

  76  שבועות להריון ונכללו ב 23ל 15הריונות עברו הפחתה ביןlate reduction group . 

 ב 38דה לא היה שונה בין הקבוצות )על אף כי גיל ההיריון בעת הליlate  VS 39 ב(early ,

שיעור הלידות המוקדמות היה גבוה משמעותית בקבוצה בה בוצעה הפחתה מאוחרת, 

12.0%)  (;vs 1.8%  34, מתחת לשבוע )vs 14.0%; P = 0.01 28.0% ( 37מתחת לשבוע 

)P = 0.002 32, מתחת לשבוע  )vs 1.8%; P = 0.026 8.0%( . 

  הפחתה מאוחרת נמצאה כגורם סיכון לא תלוי ללידה מוקדמתנליזת רגרסיה, בא . 

  סיבוכים מוקדמים הקשורים לפעולה עצמה כמו זיהום, דימום ונזילת מים לא היו שונים

 (. P = 0.53בהפחתה מאוחרת,  9.2בהפחתה מוקדמת לעומת  7%בין הקבוצות)

 בין הקבוצות.  24בוע לא היה הבדל משמעותי בשיעור אובדן הריון לפני ש 

  לא היה הבדל בשכיחות סכרת הריונית, הפרעות לחץ דם של ההיריון, יילוד קטן לגיל

 ( וירידת מים מוקדמת בין הקבוצות. SGAההיריון )

 ( בהפחתה מאוחרת לעומת הפחתה מוקדמת   6.7%שיעור ההפרעות נשימה אצל היילודים

0% P =0.002( צורך בהנשמה מכנית)ה מאוחרת לעומת הפחתה מוקדמת בהפחת 6.7%

0.7% ,P = 0.01 )  וסך כל תוצאי סיבוכי היילוד כמוRDS,NEC, IVH זיהום, צורך ,

, 2.9%בהפחתה מאוחרת לעומת   10.7%בהנשמה ומות יילוד היו גבוהים משמעותית  )

בקבוצת ההפחתה המאוחרת לעומת בקבוצת ההפחתה   ( = P 0.025בהפחתה מוקדמת, 

 המוקדמת. 

 וצאי יילוד אחרים היו דומים בין הקבוצות.ת 

 

 נקודות חוזק:

  .הקוהורטה הכי גדולה שנבדקה למחקר בנושא, מרכז יחיד שלישוני 

 

 מגבלות:

  ,מחקר רטרוספקטיבי  ולכן נטוי להטיות, אינדיקציה להפחתת העובר שונה בן הקבוצות

 חסר כוח לתוצאים לא שכיחים.

 

 מסקנות: 

 להיריון יחיד בטרימסטר השני נמצאה מקושרת לעלייה  הפחתה של הריון תאומים

 בסיכון ללידה מוקדמת ולסיבוכי פגות לעומת הפחתה בסוף הטרימסטר הראשון. 
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  השיפור הטכנולוגי באבחון סונוגרפי  והשימוש העולה בסיסי שלייה מאפשר אבחון

 מוקדם יותר של אנומליות עובריות.

   ,יש לשאוף להשלים הערכה עוברית מוקדם בהריונות תאומים לפי תוצאות המחקר

 ככל הניתן  על מנת לאפשר הפחתה עוד במהלך הטרימסטר הראשון. 
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Placenta accreta spectrum (PAS) ultrasound marker task 

force: consensus on definition of markers and approach to 

the ultrasound examination in pregnancies at risk for 

placenta accrete spectrum 

SMFM special report 

American Journal of Obstetrics and Gynecology 

January 2021 

 מטרה: 

 של ה  כח משימהSMFM שמטרתו להעריך את המרקרים הסונוגרפים לPAS  מדאטה

מוכר ולבנות קונצנזוס של מומחים וסטנדרטיזציה להערכה סונוגרפית של הרחם 

   PAS.והשלייה בהריונות בסיכון ל

 PASהסונוגרפית והגדרות של מרקרים ל הגישה

 שיקולים כלליים: 

  מומלץ להעריך תחילה עםTAS  .על מנת לראות את מיקום השיליה 

  מומלץ לבצעTVUS  להערכה של הסגמנט התחתון, קיר אחורי של השלפוחית וצוואר

 הרחם.

   .שלפוחית צריכה להיות מלאה חלקית 

 בהינתן הריון בצלקת הרחמית לPAS חיל את הבדיקות סקירה ליש להתPAS  מוקדם

 בטרימסטר הראשון.

  טרימסטר ראשון:

  תחילה יש לבצע הערכה של מיקום שק ההיריון או השיליה ביחס לשלפוחית, הפה הפנימי

 של צוואר הרחם וצלקת מניתוח קיסרי. 

  שבועות להריון ניתן להשתמש בדופלר להעריך האם יש היפר וסקולריזציה  10לאחר

  ולקונות.

 :בטרימסטר הראשון PASהגדרות למרקרים ל

 שק הריון שעבר השרשה בחלקו/כולו בצלקת הניתוחית. לשק  – הריון בצלקת הרחמית

 הריון יכולה להיות צורה של טיפה או משולש.
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  9שק הריון שממוקם קרוב לפה הפנימי של צוואר הרחם )עד ל -הריון עם השרשה נמוכה 

 14מוקמת אחורית לשלפוחית שתן מלאה חלקית )עד לשבועות להריון( ו/או שלייה שמ

 שבועות להריון(.

 הגישה לבדיקה סונוגרפית בטרימסטר הראשון: 

  מומלץ לבצעTVUS  .מוקדם במהלך ההיריון 

  יש לבצע הערכה מפורטת של הרחם במישור מידסגיטלי על מנת לתעד את שק ההיריון

 .שבועות להריון( 14לשבועות להריון( ו/או מיקום השלייה )עד  9)עד ל

  יש לתעד את מיקום שק ההיריון או השלייה ביחס לשלפוחית השתן, צלקת ניתוחית )אם

 קיימת( והפה הפנימי של צוואר הרחם.

  .יש להשתמש בדופלר בסקאלה של מהירות נמוכה 

 שבועות להריון(. 9-יש להעריך את הצורה של שק ההיריון )עד ל 

 טרימסטר שני ושלישי:

 חנה לפני הלידה של לרוב האבPAS  .מבוצעת בטרימסטר השני או השלישי 

  המרקרים הסונוגרפיים הקלאסיים שלPAS  באופן טיפוסי מתוארים בנשים לאחר ניתוח

 קיסרי עם שליית פתח קדמית.

 :בטרימסטר השני והשלישי PASהגדרות למרקרים ל

 זרימה וסקולרית.חלל לא סדיר, היפו אקואי בתוך השיליה שמכיל  - לקונה שלייתית 

 :PASהממצאים בלקונות המקושרים לסיכון גבוה ל              

 (, גדולות, גבולות לא סדירים,  זרימה גבוהה או טורבולנטית.3לקונות מרובות )מעל ל             

 איבוד של החלל ההיפו אקואי בין השלייה  - ממשק אבנורמלי בין השיליה לרחם

, מרקר זה ממוקם לעיתים קרובות לאורך הקיר האחורי של למיומטריום)רטרופלסנטלי(

שלפוחית השתן מה שגורם באופן חלקי או מלא להפרעה או אי סדירות של הממשק בין 

 מ"מ(. 1הרחם לשלפוחית, הידקקות של המיומטריום הרטרופלסנטרי )מתחת ל

 )אר רקמת שלייה שמעוותת את המת - מתאר אבנורמלי של הרחם )בליטה של השלייה

 של הרחם )מראה של בליטה(.

 רקמת שלייה שפולשת מעבר לסרוזה של הרחם. – מסה אקסופיטית 

 כלי דם שמשתרעים מהשלייה למיומטריום ומעבר לסרוזה הרחמית. – כלי דם מגשרים 

 

 הגישה לבדיקה סונוגרפית בטרימסטר השני והשלישי:
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   יים, הערכת הלקונות  עם סקירה מפורטת של כל השלייה במישורים אורתוגונל -לקונות

כדי למקסם את הגילוי של  דופלר, יש לבצע את הדופלר בסקאלה של מהירות נמוכה

 זרימה.

  הערכה של הממשק בין השיליה לרחם היא   -ממשק אבנורמלי בין השיליה לרחם

מומלץ   TVAS אופטימלית כאשר המתמר אנכי לאזור שרוצים לבחון ומונח ללא לחץ

מית נמוכה או פתח, מדידות של המיומטריום צריכות להיעשות כאשר יש שלייה קד

 אנכית למישור האורכי של הרחם ובאזור הדק ביותר )בדר"כ באזור צלקת רחמית(.

 )רקמת שלייה שמעוותת את מתאר  – מתאר אבנורמלי של הרחם)בליטה של השלייה

 הרחם, וגורמת למראה של בליטה )נצפה הכי טוב במישור מידסגיטלי(.

 רקמת שלייה שנראית מעבר לסרוזה של הרחם. -ה אקסופיטית מס 

 ביצוע דופלר לכלי דם שמשתרעים מהשלייה למיומטריום ומעבר  – כלי דם מגשרים

 לסרוזה של הרחם.

 סיכום 

  אבחון פרנטלי שלPAS  .מפחית סיבוכי הריון ומשפר תוצאים 

 ל במסמך זה נעשה מאמץ לבצע סטנדרטיזציה להגדרות של המרקרים שPAS  במטרה

סאונד וע"י כך לשפר את -בבדיקת אולטרה PASלשפר את האבחון וריבוד הסיכונים של 

 נטלי והתוצאים המיילדותיים. -האבחון הפרה

  חשוב לציין שרבים מהמרקרים שמוצגים כאן נחקרו בנשים עם שליית פתח וניתוח

ורמי סיכון בנשים ללא ג PASקיסרי קודם. ההמלצות לבדיקה הסונוגרפית לשלילת 

 נותרה לא ידועה ודורשת מחקר נוסף.   

 PASפערים שזוהו במחקר למרקרים סונוגרפיים ל

  מה התכלית של בדיקת סקר ע"יTVUS  בטרימסטר הראשון בכל הנשים עם ניתוח

 קיסרי בעברן?

 ומספר הלקונות חוזה את מידת החדירה? האם מיקום, גודל 

 ?איך להגדיר מהירות שיא סיסטולית "גבוהה" בלקונות 

 וסיקולר היפר וסקולריות הן שלייתיים או אימהיים -האם כלי הדם שגורמים לאוטירו

 במקור?

 ?מהי המשמעות של עובי שלייה מוגבר 

 שיליה, מסות מהו התפקיד של הדמית אולטרסאונד בשלושה מימדים בהערכת גודל ה

 אקסופיטיות וכלי דם מגשרים?

 ?איך להגדיר ולהעריך היפר וסקולריות צווארית 

 מה הקורלציה של מרקרים לPAS סאונד עם ביו מרקרים אימהיים?-באולטרה 

 סאונד מתקדמים עם גיל הריון?-איך מרקרים שלייתיים באולטרה 

  מה התפקיד שלMRI  בהערכה שלPAS ? 


