
  

 

  712נייר עמדה מספר 

 השראת ביוץ וגירוי שחלתי מבוקר 

 ראשונהמהדורה 

 

 רקע.  1

 

  .עם ליקויי ביוץהוא טיפול לגרימת ביוץ בנשים   (ovulation induction)ת ביוץ אהשר .א

תסמונת השחלות ) PCOS -מאובחנות כ עם ליקויי ביוץמהנשים  08% -כ

 תאהשרטיפול לב מקובל להתחיל(. Rotterdam 4882  הפוליציסטיות, ע"פ קריטריוני

)ראה  מעכבי ארומטאזאו  Clomiphene Citrate (CC)  מתןב PCOSבנשים עם ביוץ 

 באמצעות תכשירים אלובהם לא הושג ביוץ  ממחזורי הטיפול 20% -בכ (.PCOSנייר עמדה 

(resistance) , מחזורי טיפול  3-6הריון לאחר לא הושג הושג ביוץ אך או במקרים בהם

(failure),  גונדוטרופינים.בטיפול ל יש לעבור  

זקיק בודד התפתחות השגת היא  PCOSעם גונדוטרופינים בנשים מטרת הטיפול ב

Monofolicullar Ovulation) )באמצעות פרוטוקול low-dose step-up  ראה נייר(

בפעילותם על השחלה. ביוץ מושג . לא נמצא הבדל בין הגונדוטרופינים השונים (PCOSעמדה 

 17 ≤קוטר כאשר הזקיק הגיע ל hCG human Chorionic Gonadotropin)  (מתןאמצעות ב

 .ממחזורי הטיפול 80% -כבפועל רק במטרה זו מושגת  .מ"מ

ביוץ ממקור היפותלמי / היפופיזרי ניתן להשיג התפתחות זקיקית רק באמצעות -בנשים עם אל

מטרת הטיפול במקרים בדומה לנ״ל . LHבגונדוטרופינים, ובמקרים אלו נדרשת תוספת של טיפול 

. ביוץ מושג באמצעות ((Monofolicullar Ovulationאלו היא השגת התפתחות זקיק בודד 

 .מ"מ 17≤ כאשר הזקיק הגיע לקוטר  hCG human Chorionic Gonadotropin)  (מתן



 הוא טיפול המקובלControlled Ovarian Stimulation - COS) ) מבוקר גירוי שחלתי .ב

הזוג בן כשנמוכה מהנורמה איכות זרע או עקב  בפוריות על רקע בלתי מוסבר יבמצבים של ליקו

או  CC מעכב ארומטאז, ניתן לטפל למטרה זו באמצעות (.Subfertile)פורה -תתמאובחן כ

מעלה משמעותית  מתוזמנת למועד הביוץ( IUI)הזרעה תוך רחמית שילוב של . גונדוטרופינים

 מומלץ  IUIמשולבי  מחזורי טיפול 3הריון לאחר במקרים בהם לא הושג את סיכויי ההריון. 

  לטיפול בהפריה חוץ גופית. לעבור

 

בבחירת סוג הטיפול, הפרוטוקול ומספר מחזורי הטיפול יש להתחשב בגיל המטופלת, העתודה  .ג

 השחלתית והאנמנזה הפרטנית. 

 

 סיכוניםסיבוכים ו. 2

 

הם גירוי השחלות ביתר השכיחים הסיכונים  שחלתי מבוקרביוץ וגירוי  תאהשרבטיפולים ל

(Ovarian  Hyperstimulation Syndrome- OHSS) .והריונות מרובי עוברים 

 

  OHSS -תסמונת גירוי ביתר של השחלה

נמוכים בהשוואה לתקופות  הניתניםמכיוון שבשנים האחרונות מתן התרופות מבוקר יותר והמינונים 

 . נמצאת בירידהתסמונת גירוי היתר השחלתי שכיחות  ,קודמות

 1-2%וב  CCלאחר מתן  0.5%מופיעה ב >  Severe OHSS))תסמונת גירוי היתר דרגה חמורה של 

 נמוך. גונדוטרופינים במינוןלאחר טיפול ב

 .2020״מניעה וטיפול בגרוי יתר שחלתי״  205ראה נייר עמדה 

 

 הריונות מרובי עוברים

בשנים  ( הפך IUI ללאעם או )מבוקר ביוץ וגירוי שחלתי  תאהשרהשימוש הנרחב בגונדוטרופינים ל

זאת מאחר ושיעור ההריונות מרובי העוברים  .העיקרי להריונות מרובי עוברים לגורםהאחרונות 

 .לרחם יחידעובר  עברתהבהפריה חוץ גופית נמצא בירידה עקב מדיניות של 

 ASRM Committeeבנשים  8%הוא  CC -ב בטיפול שיעור ההריונות מרובי העוברים 

Documents) ,4802).  

סיכון להריון מרובה עוברים בתלות במספר הזקיקים המתפתחים: הטיפול בגונדוטרופינים מעלה את 

בהשוואה למחזורים בנוכחות זקיק  1.6 הסיכון עולה פימ"מ  14 מעל בקוטר םיבנוכחות שני זקיק

 זקיקים. 4 או 3בנוכחות  2 ופי בודד

 

 



 המלצות .3

 
 ים:מצריכבאמצעות גונדוטרופינים  מבוקר שחלתי וגירוי ביוץ תאבהשר הטיפולים .1

יש למסור למטופלים מידע בנוגע לפרטי הטיפול, אופן המעקב, סיכויי ההצלחה, והסיכונים א. 

 בטיפול. כרוכיםה

 רמת, עובי רירית הרחם, קול-בעל הזקיקים קוטרו מספר : הבאים הנתונים של תיעודמעקב ו ב.

 .היומי התרופות מינוןובסרום  האסטרדיול

   : וגרוי יתר שחלתי העוברים מרובי ההריונות שעורלהפחתת  .2

 לכל או בודד מוביל זקיק של להתפתחות לגרום היא מטרת הטיפול אנאובולטוריות בנשים  .א

 . מ״מ ומעלה 15 של בקוטר מובילים זקיקים  2 היותר

 גרוםל היא מטרת הטיפול ר, מבוק שחלתי גירוי העוברות מבייצות בנשים .ב

   בשתי כ"סה מ״מ ומעלה 15 של בקוטר זקיקים  3 – מ יותר לא של  להתפתחות               

 .השחלות               

 3 מעל ישנם בו מקרה בכל והוראה שלא לקיים יחסי מין( Trigger מתן איהפסקת טיפול ) .ג

 . מ"מ 14 מעל של בקוטר זקיקים

 פחות או זקיקים 3 התפתחו בהם במקרים( hCG  )במקום GnRH Agonist Triggerמתן  .ד

 1500) ליטר/פיקומול 5500  מעל האסטרדיול רמת אך ,מ"מ 14 מעל של בקוטר

ביוץ ממקור היפותלמי / -דרך פעולה זו אינה מתאימה בנשים עם אל. )ל"מ/פיקוגרם

 היפופיזרי.

במקרי תגובת יתר החורגת מהתנאים האמורים, ניתן לשקול במקרים המתאימים )ע״פ גיל  .ה

המטופלת, התגובה השחלתית והאנמנזה הפרטנית( מעבר דחוף לטיפול הפריה חוץ גופית 

(Rescue IVF). 
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אל. -נכתב ע״י פרופ׳ עידו בן עמי ופרופ׳ רפי רון  

4840נדון נערך ואושר ע״י ועדת ניירות העמדה של איל״ה מאי   
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