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 רפואת האם והעובר

Spontaneous twin anemia polycythemia sequence: diagnosis, 

management, and outcome in an international cohort of 249 

cases 

Enrico Lopriore et al.  

AJOG 

February 2021 

 מבוא:

 Twin anemia polycythemia sequence (TAPS)  מעבר דם לא כרוני של הוא מצב

( דרך אנסטמוזות זעירות בשליה, MCBAאומים מונוכוריאלים ביאמניוטים )מאוזן בין ת

 TAPSשגורם לאנמיה אצל אחד התיאומים )התורם( ולפוליציטמיה אצל השני )המקבל(. 

 .הוא מצב נדיר ולכן מידע על אבחנה, טיפול ותוצאים מוגבל

  מטרה:

 ל לחקור את האבחון, טיפול, והתוצאים שTAPS  ספונטני בהריון תיאומיםMCBA 

 במחקר קוהורט בינלאומי.  

 שיטות: 

  מחקרcohort מידע נאסף ממרכז מידע אינטרנטי .- TAPS registry. 

 אומים במחקר ת נכללוMCBA  שאובחנו עםTAPS  .ספונטני 

 אומים שאובחנו עם ת לא נכללוTAPS בשל  לאחר טיפול בלייזר(TTTS)  . 

  אבחון שלTAPS היה מבוסס על הבדל בזרימות של ה ריוןיבמהלך ההMCA PSV  בין

נמוך  MCA PSVמוגבר מרמז לאנמיה אצל העובר התורם ו MCA PSVהעוברים, כאשר 

 .מרמז לפוליציטמיה אצל העובר המקבל

  חלוקה שלTAPS לפי דרגות חומרה: 

o Stage 1-2 מבוסס לפי דרגת חומרה על :MCA PSV .של העובר התורם והמקבל  

o Stage 3 הוגדר כזרימה אבנורמלית בצורה חמורה בעורק הטבורי/וריד :

 טבורי/דוקטוס ונוסוס(

o Stage 4הידרופס לעובר התורם : 

o Stage 5מוות עוברי תוך רחמי של אחד העוברים או שניהם : 
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  אבחון שלTAPS 8היה מבוסס על הבדל בהמוגלובין בין התאומים )מעל  לאחר הלידה 

ו/או המצאות של  1.7חר מהבאים: יחס רטיקולוציטים של מעל לגר/ד"ל( בנוסף לא

 .אנסטמוזות זעירות בשליה

 מוות פרינטלי או תחלואה פרינטלית חמורה -התוצא העיקרי. 

 מאפייני האבחון וטיפול ב -תוצאים שניונייםTAPS .מאפיינים המטולוגיים ושיליתיים .

 .תחלואה פרינטלית קשהאנליזה של גורמי סיכון למוות פרינטלי ספונטני או 

 תוצאות:

  מקרים של  249נכללו במחקרTAPS  30-ריון ויאובחנו במהלך הה 219ספונטני, מתוכן 

 .לאחר הלידה

  האבחון שלTAPS שבועות.  23עם חציון של  15-35ריון היה בין שבועות יבמהלך הה 

  לאחר האבחון שלTAPS 23%ב מהמקרים בוצע טיפול בלייזר, 39%ריון: ביבמהלך הה 

מהמקרים, הפחתה  12%מהמקרים , עירוי תוך רחמי ב 16%בחרו בטיפול שמרני, יילוד ב

 .מהמקרים 1%מהמקרים והפסקת הריון ב 8%של אחד העוברים ב

 18מהם היו התורמים ו 54 -(249מתוך  72מהמקרים ) 15%ב תרחשמוות פרינטלי ה 

 המקבלים.  

 (, כאשר החלוקה 432מתוך  141)מהמקרים  33%תחלואה פרינטלית חמורה הייתה ב

 בהתאמה( 33%ו 32%הייתה דומה בין העוברים התורמים למקבלים )

  התפתחותית לעומת העובר המקבל-לפגיעה נוירו 4לעובר התורם סיכון של פי 

 :גורמי סיכון שנמצאו קשורים למוות פרינטלי ספונטני 

o )עם  -סטטוס התורם )אם התורם מתOR  3.8של 

o דהריון בלייגיל הה 

o   דרגת החומרה שלTAPS :לפני הלידה 

 Stage 2 עם :OR  6.3של 

 Stage 3 עם :OR  9.6של 

 Stage 4 עם :OR  20.9של 

 :גורמי סיכון שנמצאו קשורים לתחלואה פרינטלית חמורה 

o  דרגת חומרה שלTAPS לפני הלידה- stage 4 עם :OR  7.0של 

o ריון בלידהיגיל הה 

 נקודות חוזק:

  אבחנה נדירהבהקשר של יחסית מחקר בינלאומי גדול  

 מגבלות:

 מחקר רטרוספקטיבי 
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  המחקר כלל רק מידע שהגיע ממרכזים שלישוניים ולכן ייתכן שנכללו יותר מקרים של

TAPS .חמורים שהופנו ממרכזים קטנים יותר 

 מסקנות: 

 TAPS יכול להתפתח מתחילת טרימסטר שני עד סוף טרימסטר שלישי 

  הפרוגנוזה שלTAPS י ותחלואה שיעורים גבוהים של מוות פרינטלובה וקשורה באינה ט

 פרינטלית חמורה

 שיעור המוות הפרינטלי גבוה יותר משמעותית בעובר התורם 

 יש מספר דרכי ניהול לTAPS כאשר טיפול בלייזר הוא הנפוץ ביותר 
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Previous preterm cesarean delivery and risk of uterine 

rupture in subsequent trial of labor- a national cohort study 

Angle Mantel et al.  

AJOG 

April 2021 

  מטרה:

  להעריך את הסיכון לקרע של הרחם אצל נשים שמעוניינות בלידה נרתיקית אחרי ניתוח

 קיסרי קודם שבוצע טרם המועד לעומת נשים אחרי ניתוח קיסרי קודם במועד. 

 שיטות: 

  מחקרpopulation based cohort מידע נאסף ממרכז מידע ארצי בשוודיה וכלל נשים .

-1998ולאחר מכן עברו נסיון לידה נרתיקית בין  1983-2016שעברו ניתוח קיסרי בשנים 

2016 . 

  אשר ביצעו נשים  9300באנליזה נכללוTOLAC   אלף נשים  57שבועות להריון, ו 37לפני

 . במועד  TOLACאשר ביצעו 

 קרע של הרחם –היה  התוצא העיקרי 

 ימהיים וכללו:חולקו לעובריים וא שניונייםהתוצאים ה 

o  שליה נעוצה הפרדות שליה, ספקטרום -אימהי ,PPH וצורך במנות דם 

o  דקות, פגיעה מוחית ופרכוס  5לאחר  7אפגר של מתחת ל ציון -עובריים 

 תוצאות:

 )מהנשים שעברו  31% ל -מבחינת ההבדל בין הקבוצות בלידה הראשונה )בניתוח קיסרי

מהן היה רעלת  7%ריון הראשון. וליניתוח קיסרי טרם המועד היה רעלת הריון במהלך הה

מהנשים שעברו ניתוח קיסרי במועד היה רעלת הריון  6%גם בלידה הבאה. לעומת זאת, ל

 היה רעלת גם בלידה הבאה 2%ריון הראשון ורק ליבמהלך הה

 בקבוצה שעברה ניתוח קיסרי טרם  -מוקדמותההבדל בין הקבוצות בשיעור הלידות ה

המועד בלידה הראשונה, היו שיעורים גבוהים יותר של לידות מוקדמות גם בלידה הבאה, 

. לעומת זאת, נשים שבלידה 32לפני שבוע  1.5%ו 36ל 32ילדו בין שבוע  10%כאשר 

ורק  36ל 32ילדו בין שבוע  3%הראשונה ילדו בניתוח קיסרי במועד, בלידה הבאה רק 

 32ילדו לפני שבוע  0.4%

  ,מהנשים לאחר ניתוח קיסרי טרם  1.1%-ל: קרע של הרחםהתוצא העיקרי שנבדק

לאחר תקנון  בקבוצת הביקורת. 1.4%המועד היה קרע של הרחם בלידה הבאה לעומת 

 . הקבוצות 2לא נמצא הבדל בסיכון לקרע רחמי בין ערפלנים ל
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  :יתוח קיסרי טרם המועד בלידה הראשונה  מגדיל את נלגבי התוצאים השניוניים שנבדקו

 . 1.6של  ORהסיכוי להפרדות שליה בלידה הבאה עם 

 נשים שילדו בניתוח קיסרי קודם בין  -גם כשעשו חלוקה של קבוצת הניסוי לתת קבוצות

עדיין לא היה הבדל בין הקבוצות בסיכוי  -32שבועות ונשים שילדו לפני שבוע  36ל 32

 בלידה הבאה  לקרע של הרחם

 נקודות חוזק:

 גודל אוכלוסיית המחקר 

 מגבלות:

  ישנו חוסר של מידע אודות ערפלנים איסוף הנתונים היה ממאגר מידע לאומי ולכן

 פוטנציאלים. 

   ניתוח קיסרי טרם המועד בחרו שעברה בקבוצה ייתכן כי  –אפשרות של הטיית בחירה

 ית לאחר ניתוח קיסרייותר בקפידה את הנשים שאפשרו להן לידה נרתיק

 מסקנות: 

 כאשר ריון בניתוח קיסרי בלידה קודמת לא נמצא כגורם סיכון לקרע של הרחם יגיל הה

 עושים ניסיון לידה נרתיקית בלידה הבאה
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Low-molecular-weight heparin for prevention of 

preeclampsia and other placenta-mediated complications: a 

systemic review and meta-analysis 

Monica Cruz-Lemini et al.  

AJOG 

April 2021 

  מטרה:

  להעריך היעילות של טיפול בקלקסן במניעת רעלת הריון וסיבוכים אחרים הקשורים

 לשיליה בנשים בסיכון גבוה.

 שיטות: 

 אנליזה של מחקרים -בוצעה מטהrandomized controlled  בהפרין בעל שהשוו טיפול

)עם או ללא אספירין( בנשים בסיכון גבוה לסיבוכים  - LMWH –משקל מולקולרי נמוך 

 הקשורים לשליה )בהשוואה לנשים ללא טיפול או טיפול באספירין בלבד(. 

 סטוריה של רעלת, ינשים בסיכון גבוה הוגדרו ככאלו עם: הIUGRחמי , מות עובר תוך ר

 או הפלה, או נשים שלאחר בדיקות סקר של טרימסטר ראשון הוגדרו כסיכון גבוה.

 רעלת הריון.  –היה  התוצא העיקרי 

 ריון, הפלה, יכללו מוות פרינטלי, עובר קטן לגיל הה שניונייםהתוצאים הHELLP 

 ליה.והפרדות ש

 הטיפול, שילוב ריון בו החלו את יגיל הה -במטה אנליזה עשו אנליזה לתתי קבוצות לפי

 עם אספירין,  נוכחות טרומבופיליה וסוג ההפרין שניתן.  -LMWHשל טיפול ב

 תוצאות:

 מחקרים  15אנליזה נכללו -במטהRCT נשים.  2795, שכללו סה"כ 

 נמצא מקושר ל טיפול בקלקסן -בנשים בסיכון גבוה: 

o  רעלת הריוןירידה בהתפתחות (preeclampsia)- OR 0.62  

95% confidence interval, 0.43-0.9 ,P=0.01 

o ריוןיהעוברים הקטנים לגיל ההבשיעור   ירידה (SGA)- OR 0.61  

95% confidence interval, 0.44-0.85 ,P=0.003 

o  המוות הפרינטליירידה בשיעור- OR 0.49  

95% confidence interval, 0.25-0.94 ,P=0.03 

 התחלת טיפול ב-LWMH  ה ירידה גדולה יותר בשיעור הרא שבועות להריון 16לפני

 OR- 0.55 ,95% confidence interval, 0.39-0.76 ,P=0.004 -התפתחות רעלת הריון
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  באספירין בלבד לנשים שמטופלות בשילוב כשהשוו בין נשים בסיכון גבוה שמטופלות

מצאו שלנשים שטופלו בשילוב של השניים היה פחות התפתחות של  של אספירין וקלקסן

 P=0.03 .95% confidence interval, 0.41-0.95. 0.62של  ORן עם רעלת הריו

  לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטי בין הקבוצות )נשים שטופלו עם קלקסן או ללא טיפול

 ללא קשר עם טופלו בשילוב עם אספירין או ללא -בשיעור הדימום בקלקסן(

 דות שיליה, לידה בשיעור ההפלות, הפר לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטי בין הקבוצות

 HELLPטרם המועד והופעת 

 נקודות חוזק:

 אנליזה כללה כמות גדולה יותר של מחקרים ומטופלות מאנליזות אחרות שבוצעו -המטא

 בעבר

 מגבלות:

 תמאוד עד בינוני יתה נמוכהאנליזה הי-איכות המחקרים שנכללו במטא 

 ה רחבה של "הריון הטרוגניות גדולה בין ההגדרה של אלו נשים נכללו במחקר )הגדר

 בסיכון גבוה"(.

 מסקנות: 

 טיפול ב-LMWH  נמצא מקושר לירידה בסיכון לרעלת הריון ולסיבוכים אחרים הקשורים

 לשליה בנשים בסיכון גבוה. 

  שבועות להריון הירידה בסיכון אף משמעותית יותר.  16כאשר מתחילים את הטיפול לפני 

  סיכון לרעלת לעומת טיפול באספירין בלבדאספירין נמצא מקושר לירידה בעם השילוב. 

 



8 
 

Preeclampsia and COVID-19: results from the 

INTERCOVID prospective longitudinal study 

Aris T. Papageorghiou et al.  

AJOG 

June 2021 

  מטרה:

  להעריך ולכמת את הקשר ביןCOVID-19  במהלך ההיריון להתפתחות רעלת הריון

 ת ההשפעה של גורמים אלו על תחלואה אימהית ונאונטלית.ולקבוע א

 שיטות: 

  מחקרlongitudinal prospective . 

 למחקר גויסו נשים מאובחנות ולא מאובחנות ב-COVID  1:2ביחס של . 

  לאחר שגויסו עקבו אחר הנשים והעוברים שלהן עד לשחרור מבית החולים. המחקר כלל

 מדינות.  18-מרכזים רפואיים מ 43-נשים מ

  הקשר ביןCOVID לרעלת נבדק וכומת ביחד עם גורמי סיכון אחרים ידועים לרעלת 

  שבועות להריון( וילודים  37תוצאים נאונטליים שנבדקו היו לידה טרם המועד )לפני

 קטנים לגיל ההיריון.

 Composite adverse maternal outcome  :כלל אחד או יותר מהסיבוכים הבאים 

o במהלך ההריון, לידה מוקדמת, זיהום שמצריך טיפול אנטיביוטי דימום וגינלי 

o סיבוך הקשור להריון שהצריך טיפול או הפניה 

o אשפוז אמהי לטיפול נמרץ או העברה למרכז גדול יותר 

o מוות אמהי 

 Composite perinatal outcome :כלל 

o מוות עוברי תוך רחמי 

o  :אחד מהסיבוכים הבאיםIVH ,NECת, אנצפלופתיה , רטינופתיה של פגו

היפוקסית איסכמית, ספסיס, אנמיה שמצריכה מתן עירוי, ברונכופולמונרי 

 דיספלזיה 

o אשפוז בNICU ליותר משבוע 

o מוות נאונטלי טרם השחרור מבית החולים 

 :התוצאות הושוו בין 

o  נשים עםCOVID-19 בלבד 

o נשים עם רעלת הריון בלבד 

o נשים עם רעלת וCOVID-19 
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o נשים ללא רעלת וCOVID-19 

 תוצאות:

  ( היו חיוביות ל33.2%) 725נשים סה"כ. מתוכן  2184למחקר גויסוCOVID-19 1459ו 

 ( שליליות66.8%)

  ( בקבוצה עם 8%) 59/725 -אובחנה רעלת הריון 123נשים שגויסו ל 2184מתוךCOVID-

. התוצאות היו מובהקות COVID-19 .RR- 1.86( בקבוצה ללא 4.4%) 64/1459ו 19

  סטטיסטית.

 דמוגרפיים ומצבים מקושרים -גם לאחר שעשו התאמה בין הקבוצות לפקטורים סוציו

, מובהק סטטיסטית. 1.77של  RRעם  -הסיכון היחסי נשמר  COVID-19-לרעלת ול

 (COVIDלעומת נשים ללא  COVID)הסיכון היחסי לרעלת בנשים עם 

 :כשעשו חלוקה לקבוצות בין נשים מבכירות לנשים ולדניות 

o  מבכירות שחלו ב נשיםCOVID  היו בסיכון גבוה לרעלת הריון- RR  1.89של. 

o  בוולדניות נרשמה נטייה לסיכון מוגבר לרעלת אך התוצאות לא היו מובהקות

 (risk ratio 1.64; 95% confidence interval, 0.99-2.73סטטיסטית )

 הסיכון היחסי ללידה מוקדמת בקרב נשים שחלו בCOVID-19  4.05ורעלת היה ,

, 6.26של  RRעם  בקרב נשים מבכירות הסיכון היה אף גבוה יותרמובהק סטטיסטית. 

 מובהק סטטיסטית. 

  בהשוואה לנשים שהיו ללאCOVID הייתה עלייה בסיכון היחסי לתחלואה  -וללא רעלת

 ( בשאר קבוצות הנשים כך ש:composite adverse maternal outcomeאימהית )

o  נשים עםCOVID לתחלואה אמהית 1.76ת היו עם סיכון יחסי של פי ללא רעל 

o  נשים עם רעלת וללאCOVID  לתחלואה אמהית 2.07היו עם סיכון יחסי של 

o נשים עם רעלת וCOVID  לתחלואה אמהית 2.77היו  עם סיכון יחסי של 

 נקודות חוזק:

 גודל אוכלוסיית המחקר 

 רב מרכזיות 

 מגבלות:

 כון היו עם סיכוי גבוה יותר לאשפוז ולכן ייתכן נשים עם רעלת הריון או עם גורמי סי

 COVIDשהיו עם סיכוי גבוה יותר להבדק ולצאת חיוביות ל

  יכול להיות שבקבוצה עם ניתוח קיסרי טרם המועד   -המחקר היה מוטה להטיית בחירה

 בחרו יותר בקפידה את הנשים שאפשרו להן לידה נרתיקית לאחר ניתוח קיסרי

 

 מסקנות: 
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 COVID-19  במהלך ההיריון מקושר לעלייה בסיכון לרעלת הריון, במיוחד בקרב נשים

 לרעלת הוא בלתי תלוי בגורמי סיכון אחרים.  COVID-19הקשר בין מבכירות. 

 2 רעלת ו( המצביםCOVID-19 )–  ,מקושרים באופן עצמאי וביחד ל: תחלואה אימהית

 לידה מוקדמת, תחלואה פרינטלית חמורה ומוות פרינטלי. 
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 גינקולוגיה כללית

Safety and efficacy of a novel barrier film to prevent 

intrauterine adhesion formation after hysteroscopic 

myomectomy: The PREG1 clinical trial 

Herve Fernandez et al.  

 The Journal of Minimally Invasive Gynecology 

July 2021 

(, degradable polymer film (DPF))  פולימר מתכלהשל   היעלות והבטיחות בדוק את ל  מטרה:

לאחר הסרת ימים  להגנה ומניעת  הידבקויות תוך רחמיות  7הנועד לשמש כשכבת הגנה במשך 

 שרירנים בהיסטרוסקופיה.

  שיטות:

  2019-2020בששה מרכזים בצרפת, הולנד ובלגיה בין השנים  פרוספקטיבי מחקר 

 23  שסיימו את תוכנית הילודה  השתתפו במחקר. כאשר שרירן שהוסר  40נשים מעל גיל

 ( 0-2מילימטר ) שרירנים מסוג  10הוגדר כשרירן מעל 

 הסרת השרירנים  בהיסטרוסקופיה עי רזטוסקופ 

 הDPF הוחדר לאחר הסרת השרירנים בהיסטרוסקופיה 

  סטרוסקופיה אבחנתית נוספת ימים ובדיקת הי 30בדיקת המעקב נעשתה בטלפון לאחר

  ועות לאחר ההיסטרוסקופיה הראשונהשב 4-8נעשתה 

 תוצאות:

  תוצא עיקרי של בטיחות הוגדר כפרפורציה רחמית או טראומה נרתיקית בזמן החדרת

אף אחת מהנשים לא סבלה כמו כן גם חום, כאבים או דימום מעל יומיים.  DPFה

 מסיבוכים הללו . 

 הוגדר היעדר הידבקויות תוך רחמית בהיסטרוסקופיה האבחנתית  תוצא עיקרי של יעילות

לא סבלו מהידבקויות תוך   מהנשים 87%שבועות לאחר הסרת השרירנים.  4-8שנעשתה  

 . שתי נשים סבלו מהידבקויות קלות ואחת מהידבקויות שהוגדרו בינוניות( 20/23רחמית )

 נקודות חוזק: 

 מחקר ראשון מסוגו שבדק את השימוש בDPF  תוך רחמי 
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   האבחנה של ההידבקויות נעשה עי היסטרוסקופיה ולא על סמך מראה סונגרפי או

 קליניקה.   

 מגבלות:

  זרועה קטנה של מחקר ללא קבוצת ביקרות 

  ( ולא מייצגת את כלל האוכלוסייה47-40קבוצת מחקר הומוגנית ) גיל נשים בין 

 עות לאחר השמת היתכן וההיסטרוסקופיה האבחנתית שנעשתה מספר שבוDPF   הינה

 בעלת השפעה של  מניעת הידבקויות עדינות 

 מסקנות: 

 הוא קל להשמה במהלך היסטר וסקופיה והוכח יעיל ובטוח במניעת הידבקויות  DPFהשימוש ב
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Clinical pregnancy rates and experience with in vitro 

fertilization after uterus transplantation: Dallas Uterus 

Transplant Study 

Liza Johannesson et al.  

 AJOG 

March 2021 

ל  נשים שעברו ניתוח אצ PGT-IVF להעריך את שיעור ההריונות הקליניים  לאחר    מטרה:

 להשתלת רחם.

 שיטות:

  מחקר עוקבה פרוספקטיבי 

 20  טקסס ארה"ב.  בדאלס, 2019ל  2016נשים שעברו ניתוח להשתלת רחם בין השנים בין

 נשים עברו השתלת רחם מתורם חי ושתי נשים מתורם מת 18

  הנשים עברו טיפולIVF +PGT-A  עוברים  2טרם הניתוח  ולכל אישה הוקפאו לפחות

 (5-6באיכות טובה ) עוברים ביום 

  לכל אישה הותר ללדת פעמיים לאחר ניתוח להשתלת הרחם 

 ים לאחר ניתוח להשתלת רחם. כאשר תוצא עיקרי שנבדק: שיעור ההריונות הקליני

 היריון קליני הוגדר כשק היריון תוך רחמי בבדיקת אולטרסאונד.  

  תוצאים משניים שנבדקו : הזמן בין הניתוח להחזרת עובר, הזמן בין הניתוח להיריון

 , שיעור לידות החי והזמן בין הניתוח ללידת ילד .  IVFקליני, התגובה לטיפולי 

 תוצאות:

  הנשים שעברו ניתוח להשתלת רחם, הניתוח הוגדר כהצלחה ) שתל חיוני  20מתוך  14אצל

 ימים(  30לאחר 

  ( כל הנשיםN=14 עם ניתוח מוצלח השיגו הריון קליני ואצל )ההיריון הושג בהחזרה  71.4%

 הראשונה. 

  חודשים 4.5הזמן החציוני להחזרת עובר לאחר ניתוח להשתלת רחם הינו 

 חודשים 7.3יון קליני לאחר ניתוח להשתלת רחם הינו הזמן החציוני להיר 

  חודשים  14.1הזמן החציוני ללידת ילד חי לאחר ניתוח להשתלת רחם הינו 

  מהנבדקות  12לידות חי  אצל  13התרחשו 

    נקודות חוזק:
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  המחקר הגדול ביותר שבחן את שיעור ההריונות ולידות החי לאחר ניתוח להשתלת רחם 

 והחזרות העוברים נעשו באותו מרכז רפואי  כל השתלות הרחם 

 מגבלות:

 מחקר עם מספר נמוך של מקרים 

 ון טרם הניתוח נעשו במספר מרכזים ירטיפולי הפ 

  ( רוב הנשים במחקרN=18 עברו השתלת רחם מן החי ואין יכולת להשוואת בין השתלת )

 רחם מן המת לחי 

 מסקנות: 

 כמו כן הזמן עד  50%רת עובר התקצר במעל ל הזמן בין ניתוח להשתלת רחם להחז מרווח

חודשים(.  14.1חודשים  בהשוואה למחקרים קודמים ) חציון של  6להיריון קלני ב 

למעשה הבשורה החשובה ביותר שנשים עם מומים רחמיים יכולת לעבור ניתוח להשתלת 

 רחם ולאחר מכן להרות.
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Pretreatment with Mifepristone Compared with Misoprostol 

Alone for Delivery After Fetal Death Between 14 and 28 

Weeks of Gestation 

Jan E. Dickinson et al 

Obstetrics and Gynecology  

May 2021  

בהפסקת  isoprostolMלפני טיפול ב  ifepristoneM להעריך את היעילות של טיפול ב  מטרה:

 ר השני.יון לאחר מות עובר בטרימסטהיר

 שיטות:

  מחקרRCT  14-28סמיות כפולה בקבוצה של נשים עם מות עובר תוך רחמי בין שבועות 

 להיריון 

  2016 -2013המחקר התקיים בפרת' אוסטרליה בין השנים  

 2  : זרועות מחקר 

 קבוצת פלסבו שקיבלה לאחר מכן ציטוטק    .1

לת הפעלה עם  שעות טרם הח PO  24-48מג מיפפריסטון  200קבוצה שקיבלה   .2

 ציטוטק 

  66נשים בכל זרוע מחקר אולם המחקר נפסק לאחר גיוס של   116גודל המדגם תוכנן ל 

 נשים בשל קשיים בגיוס נשים 

 :חלת הפעלה עם ציטוטק ועד לידה תזמן בין ה  תוצא עיקרי 

 ( תוצאיים משניים : דימום לאחר לידהPPH הצורך בהפרדה ידנית של השלייה לאחר ,)

הצורך בעירוי דם, מחלת חום והצורך בשימוש במשככי כאבים ותרופות נגד  הלידה,

 בחילות . 

 תוצאות:

  שעות  10.5חציון הזמן בין התחלת הפעלה עם ציטוטק ללידה בקבוצת הפלסבו עמד על

 . )1.39ard ratio 2.41 95% CI haz–4.17(שעות  6.8ובקבוצת הטיפול על 

 ות של ציטוטק  נשים בקבוצת הפלסבו קיבלו יותר מנ(3.4 vs 2.1, P=0.002)  וגם כמות

 )003micrograms, P= . 767.7micrograms, vs  1,181.8(כוללת גדולה יותר של ציטוטק  

  לא היה הבדל שיעור הסיבוכים האימהיים בין הקבוצות 
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    נקודות חוזק:

   מחקר RCT  double blind  

  טווח גיל היריון רחב יותר ממחקרים קודמים 

 מגבלות:

  גודל המחקר היה קטן יותר כמעט בחצי מהתכנון המקורי בשל קושיי בגיוס נשים 

 שעות (  6ג ציטוטק וגינלי כל "מק 400)  24ל הפעלה שונה עבור נשים עד שבוע ופרוטוק

 שעות(  6ג ציטוטק וגינלי כל "מק 200)  28-24לעומת נשים בין השבועות 

 מסקנות: 

לאחר מות  14-28ההפעלה עם ציטוטק בהפסקות היריון בין שבועות  השימוש במיפפריסטון  טרם

 עובר תוך רחמי מקצרת את משך הזמן עד ללידה  וללא עלייה בשיעור הסיבוכיים האימהיים 
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Superior Hypogastric Plexus Block to Reduce Pain After 

Laparoscopic Hysterectomy 

Erin T. Carey et al  

Obstetrics and Gynecology 

May 2021  

לפני ניתוח לפרוסקופי לכריתת רחם  superior epigastric plexus לבחון האם בלוק ל  מטרה:

  מפחית כאבים לאחר הניתוח 

 שיטות:

  מחקרRCT single blind 

  במספר מרכזים בארה"ב  2018-2019המחקר התקיים בין השנים 

  1:1יחס רנדומיציה  

 186 נשים בזרוע הטיפול  אשר עברו  50 –ציה זעברו רנדומי 100קר מתוכן נשים גויסו למח

 נשים בזרוע הביקורת  50ו  superior epigastric plexusטרם הלפרוסוקפיה בלוק עצבי ל

  תוצא עיקרי:  מידת הכאב של הנשים לאחר הניתוח עי שאלון ) ציון בVISUAL 

ANALOG SCALE  לאחר שעתיים של ניתוח (   4נמוך מ  

 תוצאות:

 מבחינת  לא היה הבדלVAS SCORE  שעתיים לאחר הניתוח בין קבוצת הטיפול  4נמוך מ

 odds ratio 1.63, 95% CI 0.74–3.59; adjusted odds ratio 1.84, 95%) לקבוצת הביקורת 

CI 0.75–4.51)   

    נקודות חוזק:

  מחקר RCT 

  מדגם גדול 

 מגבלות:

   המחקר הינוsingle blind – המנתח והן צוות חדר ניתוח ידעו מי הן הנשים בקבוצת  הן

 הטיפול ומי בקבוצת הביקורת

  מהנשים הייתה הפרה מסוימת של הפרוטוקול  18אצל 

  יתכן  והמינון או התזמון של הבלוק לא היה מספיק מדויק על מנת לעזור לאחר הניתוח 
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 ההבדלים בין  כל הנשים קיבלו משככי כאבים טרם הניתוח מה שיתכן וטשטוש את

 הקבוצות  

 מסקנות: 

  בלוק עצבי לsuperior epigastric plexus    לפני ניתוח לפרוסקופי לכריתת רחם  אינו

 תוח.מפחית כאבים לאחר הני

 

 

 

   



19 
 

 גינקולוגיה אונקולוגית

 Ovarian cancer population screening and mortality after 

long-term follow-up in the UK Collaborative Trial of 

Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS): a randomised 

controlled trial 

Usha Menon et al.  

LANCET 

June 2021 

 מטרה:

  .נשים מאובחנות מה 58%סרטן שחלות הינו הממאירות הגניקולוגית הקטלנית ביותר

 13%-, ו3שלב  27%שנים  5-ולפיכך עם פרוגנוזה עגומה: שרידות ל(, 3/4בשלב מתקדם )

 .4לשלב 

  אחוזי הישרדות. 90%, מעל 1לנשים המאובחנות בשלב 

  :קיים מאמץ בקרב הרופאים למצוא תכנית סיקור כזאת שתאפשר אבחון מוקדם

, שימוש בסונר. כעת עוד אין שיטה יעילה לאבחון  CA125השיטות הקיימות נכון להיום: 

 מוקדם.

 ית סיקור טובה שתאפשר אבחון מוקדם של סרטן מטרת המחקר הייתה מציאת תכנ

 שחלות.

 שיטות: 

  מחקר רנדומליRCT 2001מרכזים באנגליה, ויילס וצפון אירלנד. נשים גויסו  13-ב-

 .2020התוצא נמדד עד יוני   .2005

  אשר לא עברו בעברן כריתת חצוצרות, או עם מנופאזוליות, -, פוסט50-74נשים בגיל

 הווה, ונשים ללא סיפור משפחתי של סרטן שחלות.סרטן שחלות בעבר או ב

 202638 קבוצות:  3-אלף נשים חולקו ל 

 

o 101359 אלף, ללא תכנית סיקור 

o 250639  ,אלףUSS – ביצוע סונר,  שנתי 

o 506640  ,אלףMMS –  + ביצוע סונרCA125שנתי  , 

  2020תוצא ראשוני היה תמותה מסרטן שחלות עד יוני. 
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 תוצאות:

 2055 נשים בקבוצת 522חלות / חצוצרות. )ובחנו עם סרטן שנשים אMMS   ,517  נשים

 בקבוצה ללא סיקור( 1016-, וUSבקבוצת

 1805  ( אובחנו עם 87.8%, 2055נשים )מתוךinvasive epithelial ovarian or tubal 

cancers  (452  (0.9%בקבוצת ה )- MMS   ,445 (0.9%בקבוצת ה )- US ( 0.9%) 905-, ו

 בקבוצת ללא סיקור.   נשים

  תכנית הסיקורMMS לא הורידה תמותה מסרטן שחלותFigure3, הדבר מיוחס לאבחון ,

, 47%יארעות בשלב ראשון עמדה על ה - 1שלב יתר. אך נעשה אבחון סרטן שחלות ב

לעומת  4או  3בשלב  10%-בשלב ראשון ושני, ו MMS  39.2%)ב 24.5% 4לעומת שלב 

 התכנית ללא סיקור(. 

 נקודות חוזק:

 .המחקר הגדול ביותר שנעשה כתכנית סיקור לסרטן שחלות. מעקב ארוך טווח. רב מרכזי 

 אונקולוגים.-נקוינעשה ע״י רופאים ג 

  שימוש בסמןCA125   באופן ממושך ורציף ולא בנקודות מסוימות בזמן אפשר אבחון

 מוקדם.

 מגבלות:

 מחקר ארוך טווח וביצועו קשה 

 טופלו היו לפני מספר לא מבוטל של שנים, ובכן היום הטיפולים רוב הנשים שאובחנו ו

 השונים המתקדמים יכלו לשפר את התוצא.

 מסקנות: 

  תכנית סיקור ארוכת טווח מעלה משמעותי את הסיכוי לאבחון סרטן שחלות בשלב

 מוקדם יותר, מה באופן חד ערכי יכול לשפר הישרדות מהמחלה.

 כת טווח עם הטיפולים הקיימים כיום.יש מקום לביצוע תכנית סיקור ארו 
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Oral contraceptive use and ovarian cancer risk for BRCA1/2 

mutation carriers: an international cohort study 

Schrijver et al 

AJOG 

July 2021 

 מטרה:

 הסיכוי של נשים נשאיות ל-BRCA1 41%( הינו 70, לחלות בסרטן שחלות )עד גיל ,

 .15%-, כBRCA2ולנשאיות 

  באוכלוסייה   -בעבר כי מפחית סיכון לסרטן שחלות שימוש בגלולות לטווח ארוך, הוכח

הנושא לא   BRCA1 / BRCA2בנשאיות ל  .50%-של כ  Risk reductionהכללית יש 

 נבדק בצורה מיטבית

 ות למטרת המחקר הינה בחינה של ירידת בהיארעות של סרטן שחלות בנשים נשאי- 

BRCA1 / BRCA2.תחת שימוש בגלולות , 

 שיטות: 

 מחקר רטרוספקטיבי, מה- IBCCS שנים.  80-18, גילאים 

   נשים נשאיות ל 3989במחקר גויסו- BRCA1נשים נשאיות ל 2445-, ו- BRCA2   . 

  נשים עם נשאיות כפולה ל- BRCA1 + BRCA2   .הוצאו מהמחקר 

 תוצאות:

 ות )בשתי הקבוצות( נטלו פחות גלולות לעומת נשים שלא נשים שאובחנו עם סרטן שחל

 - BRCA1 ,80.7% - 88.9%בנשים שחלו,  BRCA1 ,53.5% - BRCA2 -58.6%אובחנו. ) 

BRCA2  .)בנשים ללא מחלה 

  נשים בשתי הקבוצות בנשים עם מחלה  ) 7זמן החציוני בשימוש בגלולות היהIQR 3-11 

BRCA1, 4-12 BRCA2  .) שנים. ) 8-ו 9חלה הזמן החציוני עמד על בנשים ללא מIQR 5-

13 BRCA1, 5-13 BRCA2 ) 

  שימוש כלשהו בגלולות הוריד את הסיכון לסרטן שחלות לנשאיותBRCA1   :(HR, 0.51; 

95% CI, 0.36-0.71) לנשאיות .)BRCA2  :(HR, 0.65; 95% CI, 0.35-1.19) תוצאה אינה ,

 מובהקת סטטיסטית.

 אה ירידה משמעותית יותר בסיכון לסרטן שחלות בנשאיות לשימוש ארוך טווח הר- 

BRCA1: CI, 0.88-0.96; Ptrend<.001) (HR, 0.92; 95% . 

 עבור נשאיות ל- BRCA2 הכיוון של ,HR   הוא ירידה, אך התוצאה אינה מובהקת

 סטטיסטית.
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 נקודות חוזק:

 .מחקר גדול, ארוך טווח 

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

 אחידים.

 מגבלות:

 .מחקר רטרוספקטיבי 

 .הטיית בחירה של אוכלוסיית המחקר 

 .חוסר במידע לגבי גלולות ספציפיות 

 מסקנות: 

  עבור נשים נשאיות שלBRCA1 שימוש ארוך טווח בגלולות מפחית את הסיכון לסרטן ,

 כך הגלולות הגנו יותר. שחלות. ככל שהשימוש ארוך יותר ורסנטי,

 שנים לאחר הפסקת השימוש. 15-הגלולות כגורם מגן הציגו השפעות חיוביות גם כ 
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Long-term oncological outcomes and recurrence patterns in 

early-stage cervical cancer treated with minimally invasive 

versus abdominal radical hysterectomy: The Norwegian 

Radium Hospital experience 

Bilal M. et al.  

Gynecologic Oncology 

August 2021 

 מטרה:

 הינן  םהשיטות הניתוחיות המקובלות כיוARH  ו-MIRH ישנם מחקרים שמראים כי ,

מפחית תחלואה סביב הניתוח וקשור באשפוזים קצרים יותר אך לא   MIRHשימוש ב

 פחות טובות. בתוצאות אונקולוגיות 

  מאידך מחקרים אחרים מראים דווקא תוצאות אונקולוגיות פחות טובות. לציין יש ישנן

 מחקרים שמראים כי קוניזציה לפני ניתוח מפחיתה שיעורי חזרה.

  השוואת תוצאות ארוכות טווח: שיעורי חזרה, גודל גידול וקוניזציה, באשר לחזרה של

  minimally invasive radical hysterectomy (MIRH)סרטן צוואר הרחם, לאחר טיפול 

. כאשר מדובר בסרטן צוואר הרחם abdominal radical hysterectomy (ARH)אל מול 

 בשלב ראשוני. 

 שיטות: 

 ,2017-2000מרכז יחיד בנורבגיה. שנים  מחקר רטרוספקטיבי. 

 :במחקר השתתפו 

o  582  נשים 

o Stage IA1-IB1 (FIGO 2009) squamous cell carcinoma 

adenocarcinoma, and adenosquamous carcinoma of the cervix 

 תוצאות:

  ( עברו 60.7%) 353נשים שהשתתפו במחקר,  582מתוךARH( 39.3%) 229-, וMIRH. 

 ב שנים בקבוצת ה14.4-זמן המעקב החציוני עמד על כARHשנים בקבוצת ה 6.1-, ו- 

MIRH. 

  בקבוצת שיעורי החזרה היו כמעט פי שלושהMIRH  בהשוואה ל- ARH. (HR 2.69, 95% 

CI:1.56–4.66;p= 0.0004.) 

  בstage IBשיעורי החזרה היו פי שניים גבוהים יותר בקבוצת ה ,MIRH  בהשוואה לARH .

)4.80–HR 2.73, 95% CI:1.56( 
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 ב-stage IB  ס״מ, שיעור החזרה היה פי שלושה בקבוצת ה 2-גידול מתחת לMIRH ,(HR 

p= 0.00166.48;–1.55CI:  5%9, 3.17) 

 מאייר הראתה כי אין הבדל בזמן החזרה באשר לביצוע קוניזציה טרם-עקומת קפלן 

שיעורי   MIRHאך כן הראתה כי במטופלות שעברו  הניתוח, עם או בלי שוליים נקיים,

 החזרה גבוהים יותר בנשים שלא עברו קוניזציה טרום ניתוחית.

 נקודות חוזק:

 וך טווח.מחקר גדול, אר 

  המחקר נעשה במרכז שלישוני, מרכז יחידני, המטפל בכשני שליש של המטופלות עם

 ממאירות צווארית בנורבגיה.

 .אבחון וטיפול טרום ניתוחי אחיד 

 מגבלות:

 .מחקר רטרוספקטיבי 

 .שוני בין הקבוצות באשר לגודל הגידול, וביצוע קוניזציה 

 מסקנות: 

 נצפו תוצאות פחות טובות בקבוצת הMIRH ב- stageIBס״מ. 2-. אף בגידולים קטנים מ 

 בקבוצת  40%-נגעים תוך פריטוניאליים אחראים לשיעור חזרה של כMIRH מה שלא ,

 .ARH -נצפה ב

  קוניזציה טרום ניתוחית בקבוצתMIRH .הייתה גורם מגן 
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Postoperative outcomes of primary and interval 

cytoreductive surgeryfor advanced ovarian cancer registered 

in the Dutch GynecologicalOncology Audit (DGOA) 

N.M.S. Baldewpersad Tewarie et al 

Gynecologic Oncology 

June 2021 

 

  מטרה:

  מטרת המחקר הינה בחינה של תוצאים קצרי טווח, תחלואה ותמותה ביןPDS- Primary 

debulking surgery  ו ביןIDS – Interval debulking surgery. 

 שיטות: 

  2018-2015מחקר פרוספקטיבי, בהולנד, ביו השנים. 

   ,תוצאים שנבחנו: סיבוכים בתר ניתוחיים, זמן חציוני עד טיפול אדג׳ובנטיClavien-

3≥Dindo – )קלסיפקציה לסיבוכים לאחר ניתוח( 

 1027  נשים עםPDS נשים עם  1355 -וIDS   ,נשים עם  77נכללו במחקרMCS - 

multiple attempted cytoreductive surgeries .IV-FIGO IIB. 

 תוצאות:

  התוצא העיקרי שנבחן הינו שיעור הבדיקות החיוביות שהפכו לשליליות לאחר הטיפול

 האנטיביוטי. 

 סיבוכים הקשורים בהתערבות חוזרת היו גבוהים יותר בנשים בקבוצת הPDS   לעומת ה

– IDS ,(5.7% vs. 3.6% ,p= 0.048).. 

   ב 69.7%ציטורידקשיין מלא היה- PDSב 62.1%-, ו- IDS ,p< 0.001. 

 קציה ע״ש יקלסיפFIGO  תה שונה בין הקבוצות, נשים שעברו יהיIDS  היה להן מחלה

ל נשים עם צא 64.7%, לעומת 81.9%מתקדמת ומפושטת יותר, עם התמיינות נמוכה, 

PDS  .p< 0.001. 

 ך בהתערבות נוספת היום גבוהים יותר במטופלות שעברו סיבוכים וצורPDS (5.7% ,)

 .IDS 3.6% , )P= 0.045לעומת 

  : סיבוכים נוספים, כגוןClavien-Dindo≥3שהות ב ,-ICU ואשפוז ממושך, לא היו ,

 שונות בין הקבוצות.

 :זמן חציוני להתחלת טיפול כימותרפי בגרפים להלן 
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 בקבוצת הPDS  ני מורכב יותר, הכלל שהות ארוכה יותר באשפוז, ובין היתר היה מהלך קלי

 שמן ארוך יותר עד התחלת טיפול כימותרפי.
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 נקודות חוזק:

 .לא היה מידע קודם בנושא זה, ובפרט בקשר להתחלת טיפול כימותרפי 

 מגבלות:

 .הטיית מידע, כתוצאה מרישום לא מדויק בתיק הרפואי, שממנו לאחר מכן נשלף המידע 

  בתי החולים מחוברים למאגר הרישום הרפואי.לא כל 

 מסקנות: 

 בקבוצת ה-PDS  נצפו שיעורים גבוהים יותר של ציטורידקשיין. אך הדבר היה כרוך בשיעור

סיבוכים גבוה יותר וצורך בהתערבות חוזרת.  לפיכך זמן תחילת הטיפול הכימותרפי היה 

השיטות הטיפוליות, גם את ארוך יותר. יש לקחת בחשבון בבחירת המטופלת לכל אחת מ

 המהלך הבתר ניתוחי והמשך הטיפול.
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 פריון

Micronized progesterone plus dydrogesterone versus 

micronized progesterone alone for luteal phase support in 

frozen-thawed cycles (MIDRONE): a prospective study 

Lan N. Vuong et al.   

Human Reproduction 

April 2021 

  מטרה:

  לבדוק האם תוספת של פרוגסטרון פומי בנוסף לפרוגסטרון וגינאלי כתמיכה לוטיאלית

משפרת תוצאות הריון לאחר החזרה של עובר קפוא בהשוואה לטיפול בפרוגסטרון 

 וגינאלי בלבד

 שיטות: 

  מחקרprospective cohort study 2019ם בין יוני שבוצע במרכז פריון אקדמי בויאטנא 

 . 2020עד מרץ 

  נשים שעברו  1364המחקר כללIVF ( עם החזרה של עובר קפואFET .) 

  נשים החלו לקבל תמיכה פרוגסטטיבית בשלב הלוטיאלי לאחר שנצפה רירית של לפחות

 400נשים קיבלה תמיכה עם טיפול וגינאלי בלבד ) 632חודשים הראשונים ,  4מ"מ. ב 8

( 2מ"ג * 10נשים(  הטיפול כלל מרכיב פומי בנוסף ) 732י של המחקר )(, בחלק השנ2ג *”מ

 לטיפול וגינאלי. 

 תוצאות:

 ( לאחר מחזור 24: היו יותר לידות חי )כולל לידות מעל שבוע יילוד חיFET (46.3% 

( אצל הקבוצה שקיבלה גם טיפול פומי + וגינאלי. ההבדל הפך P>0.042,  41.3%לעומת 

 (. RR 1.30ינה סטטיסטית לאחר שבוצע אנליזה רב משתנים )להיות משמעותי מבח

 :1סיבוכים 

o  3.4%) 12אצל נשים שקיבלו טיפול משולב, היו פחות הפלות מתחת לשבוע 

 (. 6.6%לעומת 

o  משקלי יילוד של לידות יחיד ותאומים היום יותר נמוכים באופן משמעותי אצל

 הקבוצה שקיבלה את הטיפול המשלב. 

 ספיםתוצאי פריון נו: 
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o   עובי הרירית בקבוצה שקיבלה טיפול משולב היה פחות מהקבוצה שקיבלה

 טיפול וגינאלי בלבד ביום החזרת העוברים. 

o  לא היו הבדלים משמעותית בקשר לאחוזי השרשה, בטא חיובית, הריון קליני, או

 הריון מתמשך.

o נות של אנליזה לא הדגימו הבדלים ביילוד חי ובהפלות בין נשים עם רמות שו-תת

 סרום פרוגסטרון. 

  בנוסף לטיפול בפרוגסטרון משולב, האנליזה הדגימה מנבאים נוספים של יילוד חי: גיל

צעיר על האם, אי פריון ראשונה ביחס לאי פריון שניוני, החזרה של עובר אחד, החזרה של 

 .  5עובר יום 

 נקודות חוזק:

 גודל המדגם 

 לוד חי לאחר טיפול עם פרוגסטרון וגינאלי מדובר במחקר ראשון להשוות בין אחוזי יי

 מול טיפול עם  פרוגסטרון משולב. 

 מגבלות:

  מדובר במחקר פרוספקטיבי, לא רנדומאלי, ולכן עדיין קייםbias  ויתכן שקיימים

 הבדלים בין קבוצות המחקר. 

  הטיפולים השונים לא התרחשו במקביל ולכן יתכן שקיימת השפעת שקשורה

 ל. לתקופה/זמן הטיפו

 בלבד, ולכן יש צורך ובצע את המחקר בקרב קבוצות  המחקר כלל נשים מווייטנאם

 אתניות נוספות. 

 מסקנות: 

  תוצאות המחקר תומכות בגישה לשלב פרוגסטרון וגינאלי עם פרוגסטרון פומי כתמיכה

במטרה להוריד אחוז ההפלות ולשפר תוצאות הריון כולל  FETלוטאלית לנשים לאחר 

 ל נשים הסובלות מאי פריון. יילוד חי אצ
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Septum resection versus expectant management in women 

with a septate uterus: an international multicentre open-

label randomized controlled trial 

J.F.W. Rikken et al. 

Human Reproduction 

April 2021  

  מטרה:

 סטרוסקופיה למטרת שיפור ית של כריתת מחיצה רחמית בהלבדוק את היעילות והבטחו

 תוצאות פריון אצל נשים עם מחיצה רחמית.  

 שיטות: 

  מחקרrandomized controlled trial מרכזי פריון באירופה, אנגליה,  10-שבוצע ב

 . 2010-2018ארצות הברית ואיראן בין 

 80 שאובחנה לפי סונר,  נשים עם מחיצה רחמית(MRIסטי, ה  )רוסקופיה וכולי

והיסטוריה של אי פריון, אובדן הריון או לידה מוקדמת חולקו באופן רנדומאלי לשתי 

נשים לא טופלו )מעקב  40-סטרוסקופיה וינשים עברו כריתת מחיצה בה 40 –קבוצות 

 שמרני(.  

 שבועות לאחר הפעולה  6-8סטרוסקופיה אבחנתית ינשים שעברו כריתת מחיצה עברו ה

  הראשונה.

  גודל המדגם מבוסס על ההנחה שלאחר כריתת המחיצה תהיה עלייה באחוזי יילוד חי

 .70%עד  35%מ

 תוצאות:

 35%לאחר כריתה מול  31%באחוז לידות חי בין הקבוצות ) לא היה הבדל משמעותי 

בקבוצה של מעקב שמרני(. לא היו הבדלים משמעותית באחוזים של הריון קליני, הריון 

 שבועות(, אובדן הריון או לידה מוקדמת.  12מתמשך )מעל 

 בזמן עד כניסה להריון בין שתי הקבוצות.  לא הודגם הבדל משמעותי 

  .נשים  2למעט מקרה אחד של פרפורציה של הרחם, לא היו סיבוכים במהלך הפעולות

 סטרוסקופיה אבחנתית. ינשארו עם מחיצה רחמית שהודגמה בה

 נקודות חוזק:

  אמנם כבר בוצע מחקרcohort מהווה  הגדול שהסיק מסקנות דומות, אך המחקר הז

 הראשון במינו.  randomized controlled studyהמחקר 
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 מדינות, ולכן ניתן להסיק שהתוצאות תקפות  4מרכזים שונים מ 10המחקר כלל נשים מ

 הכללית. לאוכלוסייה

 מגבלות:

 עותי בין הקבוצות. כדי לא היו מספיק נשים במדגם כדי לזהות הבדל יותר קטן, אך משמ

נשים  750בקשר ללידות חי בין הקבוצות, היה צורך לגייס  10%להדגים שיפור של 

 למחקר, מספר לא מציאותי למחקר הזו. 

 קבוצות ולהשוות בין נשים -למחקר, היה חסר כח סטטיסטי לחלק את המדגם לתת

 לפי גודל המחיצה.   שהתייצגו עם אי פריון מול אובדן הריון, או לפי מספר הפלות, או

 מסקנות: 

  אמנם מדובר בפעולה בטוחה, אך לאור שהמחקר לא הדגים הבדל משמעותי בין שתי

הקבוצות בקשר לאחוז לידות חי, ולאור שמדובר בפעולה כירורגית עם פוטנציאל 

לסיבוכים, מחברי המחקר ממליצים נגד כריתה של מחיצה רחמית כחלק סטנדרטי 

 צה רחמית. בטיפול בנשים עם מחי
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Planned oocyte cryopreservation- 10-15-year follow-up: 

return rates and cycle outcomes 

 

Jennifer K. Blakemore et al. 

Fertility and Sterility 

June 2021 

  מטרה:

  לבדוק את השימוש, יתרונות ותוצאות סופיות של ביציות מוקפאות בקרב נשים שביצעו

שנה ושהגיעו כעת לגיל  10-15זור אחד של הקפאת ביציות אלקטיבית לפני לפחות מח

 שהכי סביר להניח שהביציות הגיעו כבר לתוצאה הסופית שלהן. 

 שיטות: 

  מחקרretrospective cohort study    של מטופלת שביצעו לפחות מחזור אחד של

הזו נבחר  cohort-. הNYUמרכז פריון של  2009ודצמבר  2005הקפאת ביציות בין ינואר 

כדי להדגים את קבוצת הנשים עם הסיכוי הכי טוב להגיע לתוצאה הסופית של הביציות 

 )זאת אומרת שאם היו בוחרות לעשות בהן שימוש, ככל הנראה כבר היו עושות את זה(. 

  הקבוצה כללה רק נשים שביצעו הקפאת ביציות לצורך שימור פריון סוציאלי. הם קיבלו

עם גונדוטרופינים דרך פרוטוקול אגוניסט או אנטגוניסט, והביציות הוקפאו  סטימולציה

 חלקן בהקפאה איטית חלקן בויטריפיקציה.  -

 תוצאות:

 231  מחזורים של שאיבת ביציות.  280נשים נכללו במחקר ובוצעו 

 38.2צע של הנשים היה וגיל הממ . 

 3970 ביציות שנשאו ככל שהגיל עלה . נצפה ירידה במספר ה3250או פקביציות נשאבו, הו

 )כמצופה(. 

 88 ( הפשירו ביציות שהוקפאו בגיל ממוצע של 38%מטפולת )( נשים 11.7%)או  27,  43.7

( העבירו ביציות למוסד אחר, 3%נשים ) 7, 47בחרו לזרוק את הביציות בגיל ממוצע של 

מתוך  10לציין ש( לא קיבלו החלטה לגבי הביציות )נשארו במקפיא(.  47.2%נשים ) 109ו

 או ספונטני( ללא שימוש במוקפאות.  ARTנשים יילדו תינוק )בין ב 109-ה

  הופרו. לא נצפה הבדל בין קבוצות  68.8%של הביציות הופשרו, ומתוכם  74.2%בממוצע

 הגיל. 

 ( תכננו 55.7%) 49( תכננו החזרה טרייה ו44.3%) 39מטופלת שהפשירו ביציות,  88מה

PGT-A . 
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 ( יילדו תינוק. , מהקבוצה של 28.2%) 39מתוך  11החזרה טרייה,  בקבוצה שלPGT-A ,

 (. 16/24) 66.7%הגיע ל euploidאחוז יילוד חי לאחר החזרה של עובר 

 33.8%ילוד חי מקבוצת הנשים שהפשירה ביציות הגיע עד  שיעור . 

 הם אינם גורמים  הדגימה שמספר הביציות וזמן ההקפאה האנליזה הסטטיסטית

 אים של יילוד חי. מנב

 לאור מדגם קטן, המחקר הראה  תלמרות שהוא אינו משמעותית מבחינה סטטיסטי

או יותר  10או פחות ביציות פחות הצליחו להגיע ליילוד חי מאלו עם  9שמטופלות עם 

  (.40.4%מול  17.4%)

 :נקודות חוזק

  המחקר מציעdata מת אמיתי לגבי שימוש ותועלת של ביציות מוקפאות, לעוpredicted 

data  .על בסיס מודלים ממוחשבים 

 המחקר כולל נשים שהקפיאו ביציות אבל לא השתמשו בהם 

 שנים.  10המחקר כלל רק נשים שהקפיאו ביציות לפני יותר מ 

 מגבלות:

 מדגם יחסית קטן של נשים 

 של הביציות הוקפאו בהקפאה איטית וכעת כל הביציות עוברות ויטריפקציה.  60%יותר מ 

 הן  תאפידמיולוגישנה היו חלוציות ולכן יתכן שמבחינה  10-15נשים שהקפיאו לפני ה

 שונות מאוכלוסיית הנשים שכעת בוחרות להקפיא ביציות. 

 מסקנות: 

  שנה לא השתמשו באותן ביציות עד כה )וסביר  10-15רב הנשים שהקפיאו ביציות לפני

יות לרוב באו עם בן זוג. בנוסף, להניח שלא יעשו בהן שימוש(, ואלו שחזור להפשיר ביצ

 אצל מטופלות צעירות, יש פחות סיכוי שיחזרו להפשיר ביציות.

  מסקנות ותוצאות המחקר יכולות לשמש כבסיס להבנה וייעוץ עבור מטופלות ששוקלות

 תהליך של הקפאת ביציות ויכול לעזור להם בבניות ציפיות לגבי השימוש בהן בעתיד. 
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Perturbations of morphogenesis at the compaction stage 

affect blastocyst implantation and live birth rates 

Giovanni Coticchio et al.  

Human Reproduction 

February 2021  

  מטרה:

 time lapse technology (TLT)  מהווה טכנולוגיה מהפכנית המאפשרת מעקב צמוד

תחות עוברית. המחקר הנוכחי מנסה לבדוק את ומדויק לאחר הכרונולוגיה של התפ

 ( חלקית על תוצאות קליניות כגול הריון, יילוד חי. compactionההשפעה של קומפקציה )

 שיטות: 

  מחקרretrospective  עוברים בשלב המורולה  2059שכלל הערכה מעבדתית וקלינית של

זרה של עובר שקבלו סטימולציה מינימאלית והח ICSIמטופלת שעברו  1117של 

 . 2018למרץ  2017בלסטוציסט יחיד בין אפריל 

  בוצעה אנליזה של סרטוניtime-lapse  של העוברים ואנוטציה של פרמטרים

שלב מורולה חולקו למספר . עוברים בcompactionמורפוקינטיים לפני ואחרי השלב של 

 קבוצות: 

o  מורולה עםcompaction ( מלאFCM) 

o  מורולה עםcompaction לקית ח(PCM)  עם תאים שלא הוכנסו לתהליך

 (exc-PCM)  קומפקציה

o  תאים שהוצאו ממורולה  שכבר עברהcompaction (ext-PCM) 

o  מורולה עם שני סוגי תאים(exc/ext-PCM)  . 

  בוצעה אנליזה סטטיסטית כדי לבדוק קשר בין דפוסים שונים שלcompaction  לבין

יסט וציון מורפולוגי לבין פרמטרים קליניים כגון פרמטרים מעבדתיים כגון ייצור בלסטוצ

 אחוזי הריון ויילוד חי. 

 תוצאות:

 של  זיהויFCM של העוברים.  39%בPCM  24.8% –מהעוברים  61%זוהה סה״כ ב exc-

PCM ,16.6% ext-PCM19.6%, ו exc/ext PCMנצפה קשר בין קבוצות ה .PCM   לבין

 אימהי.  BMIגיל אימהי/אבהי מבוגר ו

 ב ההתפתחות של שלושת הקבוצות של קצPCM  היה יותר איטי משמעותית ביחס לקצב

 .  FCMההתפתחות של 

 הודגמה קורלציה בין כל קבוצות הPCM  לבין עיכוב התפתחותי )לפני ואחרי השלב של

 מורולה( ובין ירידה כמותית של בלסטוציסטים ובאיכותם. 
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 בלסטוציסטים שנוצרו מקבוצות הPCM  ות הריון קליני, הריון מתמשך הובילו לפח

ואחוז יילוד חי, אך לא נצפה הבדל בקשר להפלות. אחוזי הריון קליני/מתמשך גם ירדו 

 . non-compactedבקורצליה עם עלייה במספר תאים 

  משתנים שהוציא את ההשפעה של ערפלנים מכון גיל אימהי/אבהי, -גם לאחר אנלזיה רב

BMIה , ומספר החזרות קודמות, דפוסי-PCM הוכחו כמשתנים לא תלויים 

(independent variables    .המשפיעים על אחוזי יילוד חי ) 

 

 נקודות חוזק:

  טכנולוגייתTLT  מציעה הזדמנות אדירה וחדשנית לחקור את השלבים של התפתחות

כולל אנליזה של מדגם גדול של עוברים  –עוברים לפרטי פרטים. המחקר הזו יחיד במינו 

לבין תוצאות  compaction-המחקר הראשון לחקור את הקשר בין תהליך הומהווה 

 מעבדתיות וקליניות של עוברים והריונות.  

 מגבלות:

 מדובר במחקר רטרוספקטיבי 

  קיים מרכיב שלintra-observer analysis ון שמדובר במדגם גדול של עוברים ומכי

 ואנליזה של מספר מדענים שונים.   

 מסקנות: 

 ציע עדות להשפעה הקלינית של המחקר מcompaction  חלקית. לכן, המחקר מצליח

להגדיר פרמטר נוסף וחשוב שיחד עם אלו שהוגדרו במחקרים קודמים יכולים להוביל 

לבחירת עוברים המבוססים על פרמטרים מורפוקינטיים. שיפור  אלגוריתמיםלשיפור של 

ישפר באופן מובהק  וימיםמסציאל הצלחה של עוברים נשמנבאים פוט אלגוריתמים

 תוצאות קליניות כגון הריון ויילוד חי. 
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 אולטרסאונד

Perinatal outcome of monochorionic diamniotic twin 

pregnancy complicated by selective intrauterine growth 

restriction according to umbilical artery Doppler flow 

pattern: single-center study using strict fetal surveillance 

protocol 

L Batsry et al. 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 

May 2021 

  מטרה:

 לקבוע את התוצאים הפרינטלים בהריונות של תאומים מונוכוריוניים די אמניוטים 

(MCDA) בהם יש ( האטה סלקטיבית בגדילת אחד העובריםsIUGR)  תבנית  על פי

 ( של התאום הסובל מהאטה בגדילה.UAהזרימה בעורק הטבורי )

 מטרה נוספת הייתה להעריך שינויים בתבנית הזרימה ב-UA ריון והשפעתם ילאורך הה

 על תוצאים פרינטלים.

 שיטות: 

  2012-2018מחקר רטרוספקטיבי  במרכז שלישוני בין השנים 

  כל הריונות התאומים במרכז זה עםsIUGR 24ובחן לפני שבוע אשר א  . 

 מקרים של תאומים עם  לא נכללוTTTS ,TAPS  או אנומליות עובריות )לרבות הפרעות

 כרומוזמליות או גנטיות(.

 sIUGR ( הוגדר כהערכת משקל עובריתEFW של העובר הקטן שקטנה מאחוזון )או  10

 . TTTSאו  TAPSללא  25%פער בין הערכות המשקל אשר גדולה מ

 שבועות. 20נית הייתה בגיל הריון חציוני של ההערכה הראשו 

  במקרים שבהם הייתה תבנית שונה בין שני העורקים הטבוריים נבחר המצב החמור יותר

 מבין השנים. 

 המקרים סווגו לפי הזרימה הסוף דיאסטולית ב-UA זרימה סוף דיאסטולית  – 1. סוג

– 3הסוף דיאסטולית. סוג  העלמות עיקשת או היפוך של הזרימה – 2חיובית קבועה. סוג 

 העלמות או היפוך זרימה סוף דיאסטולית לסירוגין.

 הפחתה סלקטיבית של העובר הקטן על ידי חסימת חבל הטבור באמצעות  -ניהול אקטיבי

( 22אבלציה. פעולה זו הוצעה במקרים חמורים בהם הייתה הופעה מוקדמת )לפני שבוע 
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סף לפחות: זרימה סוף דיאסטולית הפוכה וקריטריון אחד נו 3או  2מסוג  sIUGRשל 

אחוז.  35-( או פער הערכות משקל גבוה מDVבדוקטוס ) A, העלמות או היפוך גל UAב

 .26פעולה זו הוצעה עד שבוע 

  מטופלות עםsIUGR  נוהלו באופן שמרני ע"י הערכה שבועית הכוללת  1מסוגBPP 

, הערכה 32ים בשבוע משבוע . ניטור בוצע פעמיDV-וב UA ,MCA-והערכה של זרימות ב

 . 34-35של הביומטריה והערכת משקל בוצעו כל שבועיים. ילוד נקבע לשבוע 

  מטופלות עםsIUGR  26-28נוהלו באופן שמרני על ידי סונר שבועי עד שבוע  3או  2מסוג 

יומי, בדיקת זרימות פעמיים בשבוע  BPPאושפזו למעקב הדוק אשר כלל  26-28ומשבוע 

וילוד  28-30מח עובר בוצע באופן רוטיני בשבועות   MRIרי פעמיים ביום.וניטור עוב

 ימים טרם הילוד. 0-4, כאשר סונר בוצע 31-32באמצעות ניתוח קיסרי נקבע בשבועות 

  ימים והמשיכו לאחר  30ימים ובגיל  7כל הילודים עברו הערכה אשר כללה סונר מח בגיל

 חודשים. 18-ו 12, 6מכן מעקב במרכז התפתחותי בגיל 

 תוצאות:

 88  זוגות תאומיםMCDA  עםsIUGR ,28  ,נוהלו  60עברו הפחתה באמצעות אבלציה

 באופן שמרני. 

  89.3%במקרים של הפחתה שיעור ההישרדות של התאום הגדול לאחר הפעולה היה 

 לאור ממצאים מוחים.  TOP(, כאשר אחד המקרים היה 25/28)

  היו  15% -ו 36.7%, 48.3%בקבוצת הניהול השמרני sIUGR בהתאמה  3-ו 2, 1מסוג

 בבדיקת הדופלר הראשונה.

 ( סיווג ה43.3%מקרים ) 26-בsIUGR ריון, כאשר נרשמו שינויים בכל יהשתנה במהלך הה

בהתאמה(. בבדיקת הדופלר האחרונה  3-ו 2, 1מסוג  77.8%-ו 40.9%, 34.5%הסיווגים )

 . בהתאמה 3-ו 2, 1לסוגים  20%-ו 36.7%, 43.3%

  3( והנמוך ביותר בסוג 100%) 1לשני התאומים היה הגבוה ביותר בסוג  תההישרדושיעורי 

 לשני התאומים. 81.8%הישרדות של  2(. בסוג 75%)

  בהתאמה.  3-ו 2, 1שבועות בסוגים  32.0-ו 30.3, 34.8החציוני בלידה היה  ןההיריוגיל 

 אובחנו  ןההיריום אשר במהלך נגעים מוחיים עדינים היו יותר נפוצים בתאומים שורדי

(. נגעים מוחיים חמורים 11.1%-ו 3.8%) 3וסוג  1( לעומת סוג 24.3%) 2מסוג  sIUGRעם 

 תאומים(.   1/37תאומים,  2/37) 2ומוות נצפו רק בסוג 

 נקודות חוזק:

 .מחקר במרכז בודד, עם פרוטוקול טיפול ומעקב אחיד 

  לסונר בלבד.רופאים מומחים  3בדיקות הסונר בוצעו ע"י 
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 מגבלות:

 מחקר רטרוספקטיבי 

  חודשים בלבד.  18מעקב עד גיל 

  מקריsIUGR  .מוקדם בלבד 

 מסקנות: 

  סיווג של הריונות עם סיבוך שלsIUGR  מוקדם על פי זרימות בעורק הטבורי נמצא

 ריון.יבקורלציה לתוצאים הפרינטלים. עם זאת, הסיווג יכול להשתנות במהלך הה
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Bowel preparation prior to transvaginal ultrasound 

improves detection of rectosigmoid deep infiltrating 

endometriosis and is well tolerated: prospective study of 

women with suspected endometriosis without surgical 

criteria 

C Ros et al. 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 

February 2021 

   מטרה:

 ( להעריך את ההשפעה של הכנה של המעי לפני בדיקת סונר וגינליתTVS על אבחון של )

( DIEמעורבות מעיים ותיאור של נודולים ברקטוסיגמואיד כחלק מאנדומטריוזיס עמוק )

 ולהעריך את סבילות המטופלות להכנת המעי. 

 שיטות:

  מחקר פרוספקטיבי 

 110  אשר עלה לגביהן חשד לנשים-DIE  .אך לא עמדו בקריטריון כירורגי 

  בדיקות סונר שבהן הייתה הערכה של קיר הרקטום וחלקו התחתון  2כל אישה השלימה

של הסיגמואיד קולון. הבדיקה הראשונה ללא הכנה של המעי והשנייה לאחר הכנה של 

אחד בלילה לפני הבדיקה  -חוקנים 2-ימים של תזונה דלה בסיבים ו 3המעי )אשר כללה 

 שעות לפני הבדיקה(. 1-3ואחד נוסף 

  מספר וגודל הנודולים ברקטוסיגמואיד, השכבה תהידבקויובמהלך הסונר נבדקו נוכחות ,

והמרחק מחלקו   העמוקה ביותר ברקטום אשר מעורבת, אחוז היקף המעי המעורב

 . anal vergeהקאודלי ביותר של הנודול במעי ל

 ייצג  1נקודות כאשר  5ות להכנה הוערך על ידי שימוש בסולם ליקרט עם סבילות המטופל

 "נסבלת בצורה גרועה מאד". 5-בדיקה "נסבלת בצורה טובה מאד" ו

 תוצאות:

 37 ( אבחנה זו 97%נשים ) 36-נשים אובחנו ללא מעורבות מעיים בסונר ראשון, מתוכם ב

 אושרה בסונר לאחר הכנה.

  לאחר הכנה בכל המטופלות אשר אובחנו עם מעורבות מעורבות מעיים אושרה בסונר

 מעיים בסונר ללא הכנה .
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  נשים אובחנו פחות עם נודולים ברקטוסיגמואיד בסונר בלבד מאשר בסונר עם הכנה

 (. P<0.05, 77.0%לעומת  47.9%באופן מובהק סטטיסטי )

 55% ים מהנשים שאובחנו עם הדבקויות בלבד בסונר ללא הכנה אובחנו עם נודול

 ברקטוסיגמואיד בסונר עם הכנה.

  כאשר החדרת 0.88±1.81הציון הכללי שניתן על ידי המטופלות לסבילות לבדיקה הייתה ,

 החוקן הראשון היתה החלק הכי פחות נסבל בתהליך. 

  6.4% .מהמטופלות דיווחו על סבילות נמוכה או נמוכה מאד לתהליך הכנת המעיים 

    נקודות חוזק:

 נר בוצעו באותן מטופלות על ידי אותו גינקולוג מנוסה, ללא מעבר על כל בדיקות הסו

 התוצאות טרם הבדיקה השניה. 

 .המחקר הראשון שבדק סבילות של מטופלות להכנת מעי לפני בדיקה וגינלית 

 מגבלות:

  מחקר במרכז אנדומטריוזיס, אשר מופנות אליו נשים עם חשד גבוה למעורבות של

 מערכת העיכול.

 נודולים ברקטוסיגמואיד ללא הערכה של מעורבות עמוקה בליגמנטים  הערכה של

 האוטרוסקרלים, נרתיק, שלפוחית או מיקומים נוספים במעי. 

  .לא בוצע אישור של הממצאים בסונר מול ממצאים בניתוח 

 מסקנות: 

 כמו כן ההכנה הכנה של מעיים לפני סונר וגינלי נסבלת בצורה טובה על ידי מטופלות .

של נודולים קטנים ושטחיים ומאפשרת תיאור טוב ומפורט יותר של גילוי  משפרת

 הנגעים בנשים עם חשד לאנדומטריוזיס עמוק ללא אינדיקציה כירורגית. 
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Outcome of fetuses with congenital cytomegalovirus infection 

and normal ultrasound at diagnosis: systematic review and 

meta-analysis 

D. BUCA et al.  

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology  

April 2021 

   מטרה:

בנוכחות   ןההיריובמהלך  CMVנטאלים של תינוקות אשר נדבקו ב-תוצאים פוסטלבדוק  .1

 ממצאים סונוגרפים תקינים.

 כבדיקה נוספת למציאת מומים.  מוחי MRIהתועלת הקלינית בביצוע להעריך את  .2

 . ות: שיט

  סקירתMETA ANALYSIS  בשימוש מספר מאגרי מידע גדולים. נכללו מחקרים אשר

במהלך ההיריון, בנוכחות  CMVהעובריים של תינוקות אשר נדבקו ב בדקו את התוצאים 

 סקירות סונוגרפיות תקינות ללא מומים בזמן ההדבקה. 

 התוצאים שנבדקו: אנומליה שנצפתה בMRI במהלך ההיריון,  לאחר הלידה ולא אובחנה

התפתחותיים ,  –תמותה במהלך ההיריון, זיהום סימפטומטי לאחר בלידה, תוצאים נוירו 

 הפרעות בראיה או בשמיעה.

 לפי תתי קבוצות בהתאם לטרימסטר בו התרחשה ההדבקה האימהית.    אנליזה 

 תוצאות:

  עוברים עם זיהום ב  2603מחקרים, אשר כללו  26 באנליזהנכללוCMV הלך ההיריון. במ

 היו עם ממצאי סונר תקינים בזמן האבחנה.  1178( 45.3%מתוכם, )

  השיעור הכללי של אנומליות במערכת העצבים המרכזית בזמן מעקב ההיריון אשר התגלה

 MRIמ"ס( , בעוד ששיעור האנומליות אשר התגלו ב -)מובהק סטטיסטית  4.4%בסונר היה 

 בהתאמה )מ"ס(.  3.2%ו 5.8%על במהלך ההיריון או לאחר הלידה עמד 

  שיעור גילוי מומים נלווים מחוץ מערכת העצבים המרכזית, במעקבי המשך באמצעותUS 

 )מ"ס(. 2.9%היה 

  לא מ"ס(.  0.7%שיעור מקרה המוות התוך רחמי ומוות פרנטלי עמד על( 

  ות )מ"ס( ושיעור בעי 3.1%בכלל המקרים שיעור האנומליות הנוירו התפתחויות עמד על

 )מ"ס(. 6.5%השמיעה עמד על 
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  אנליזה לפי הטרימסטר בו חלה ההדבקה, לעוברים אשר נדבקו במהלך הטרימסטר  –בסב

הראשון, היה סיכון יחסי מוגבר להיות בעלי בעיות שמיעה ,בעיות התפתחויות נוירולוגית 

 . MRIאו   US ואנומליות נלוות אשר התגלו במהלך ההיריון באמצעות 

 נקודות חוזק:

  מחקר מטה אנליזה ראשון אשר בודק את המשמעות של הדמיה פרנטלית בעוברים עם

CMV. 

   אבחנה של ההידבקויות נעשה עי היסטרוסקופיה ולא על סמך מראה סונגרפי או

 קליניקה.   

 מגבלות:

 .בחלק מהמחקרים מדובר בקבוצות קטנות 

  .מחקרים רטרוספקטיבים ללא רנדומיזציה 

 גבי אופן מעקב הריון והדמיה בעוברים עם היעדר סטנדרטיזציה לCMV 

  רק חלק מאוד קטן מהמחקרים סיווגו את הטרימסטר בו התרחשה ההדבקה מה

 שהקשה על ביצוע הסב אנליזה בצורה מיטבית. 

 מסקנות: 

  הסיכון להפרעות נוירו התפתחויות ולהפרעות בשמעיה בעוברים עםCMV   ללא ממצאים

 חריגים בהדמיות במהלך ההיריון, הינו נמוך ממה שתואר עד כה בספרות.   

  ניתן למצוא תועלת בביצוע בדיקתMRI   ממקרים עם ממצאים  6%ב, אשר מגלה מומים

 .  סונוגרפים תקינים בסונר
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Ophthalmic artery Doppler in the prediction of 

preeclampsia  

Kypros H. Nicolaides et al.  

 AJOG 

April 2021 

   מטרה:

 דופלר של העורק  להעריך את היכולת לנבא רעלת היריון באמצעות אולטרה סאונד

 האופטלמי.

 יטות:ש

  מחקר תיאורי עם סקירת ספרות 

  דק'. מתמר ליניארי  5הבדיקה מתבצעת כאשר הנבדקת במצב שכיבה לאחר מנוחה של

זרימה משמש -צבע-מונח על העפעף העליון של העין הסגורה. דופלר  MHZ7.5באות של 

 העיניים. למציאת העורק העיני )האופטלמי(. המדידה מתבצעת בשתי 

  .צורת הגל מתאפיינת בשני פיקים בזמן הסיסטולה 

 4 : אינדקסים נמדדים עבור הערכה first peak systolic velocity (PSV)   , second 

PSV , pulsatility index (PI) ,ration of second to first PSV . 

  הריון, כוללת הערכה היא, כי המדידה הנכונה ביותר לצורך ביצוע בדיקת סקר לרעלת

 מכל עין(.  2מדידות ) 4מיצוע של 

 תוצאות:

  מחקרי חתך הראו, כי בנשים עם רעלת היריון בהשוואה לנשים עם ל"ד תקין, ישנה הפחתה

( בצורת הגל velocities( ועליה במהירות הזרימה )Impedance to flowבתנגודת לזרימה )

 בעורק האופטלמי. 

  כי ניתן לנבא רעלת היריון בצורה אפקטיבית ע"י  ההראקודם של הקבוצה מלונדון קר מח

ביצוע בדיקת סקר המשלבת בין גורמי סיכון אימהיים דמוגרפיים, היסטוריה רפואים  וביו 

, 11-13( בשבועות PIמרקרים. אלה כוללים: מדידות זרימות של עורקי האוטירינות )-

Mean arterial pressure (MAP) ורמות בסרום של ,placental growth factor (PIGF) 

 soluble fms-likeמרקרים אלה גם רמות בסרום של -, ניתן להוסיף לביו19-24.בשבועות 

tyrosine kinase-1 (sFlt-1) להיריון הגורמים הרלוונטים הינם  35-37. בשבועותMAP ,

PIGF, sFlt-1. 
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  דקו את של נשים בהריון בסיכון, אשר ב הבאוכלוסיימחקרים קטנים  3עד כה, בוצעו

 הפוטנציאל של בדיקות סקר לצורך ניבוי רעלת הריון ע"י מידות דופלר לעורק האופטלמי. 

 ומצא כי בנשים אשר פיתחו רעלת,  11-14נשים בהיריון בין השבועות  400מחקר אחד בדק כ

( היה מוגבר במדידה יחסית לנשים שלא פיתחו רעלת. PSVהגל השני בזמן הסיסטולה )

מהמקרים  45%עות מאפיינים דמוגרפיים והיסטוריה רפואית, זיהה כביצוע סיקור באמצ

של רעלת הריון. תוספת של מדידה לא תקינה של העורק האופטלמי בגל השני, הוסיפה עוד 

 ( . 10%של  false positiveלניבוי המקרים )עם  8%

  רות של . תוספת המדידות המוגב20-28נשים בהיריון בין השבועות  347במחקר שני, נבדקו

העורק האופטלמי בגל השני, לניבוי רעלת הריון לפי גורמי סיכון קיימים, העלתה את אחוז 

 (. 25%של   false positive)עם  70%הגילוי ל

  18-23נשים בהריון בין השבועות  372לבסוף, המחקר השלישי שבוצע בנושא, אשר בדק ,

מי, בין הנשים שפיחתו רעלת לא הראה כלל שינוי במדידות הגל השני של העורק האופטל

 לקבוצת הביקורת.  

 2ב ( מחקרי תצפית גדולים שבוצעו לאחרונהNicolaides et al אשר כללו  ,)נשים  2853

מתוך אוכלוסיה שאינה  35-37נשים בהיריון בשבועות  2287ו 19-23בהיריון בשבועות 

וצות הנ"ל, היה היחס הקב 2בהריון בסיכון, נמצא כי המדד היחיד השימושי בניבוי רעלת ב

 של הגל הראשון לשני אשר היה  מוגבר בקרב מטופלות עם רעלת הריון. PSVבין ה

    נקודות חוזק:

  סקירה ספרותית כוללת אשר מסכמת את הידע העדכני בספרות לגבי שימוש וניבוי של

דופלר של העורק האופטלמי אשר מייצג את הסירקולציה   USרעלת הריון באמצעות 

 (. INTERNAL CAROTIDת העורקים הפנימית ) במערכ

 מגבלות:

  ,מדובר בסקירה של מספר קטן יחסית של מחקרים, חלקם עם אוכלוסיית מחקר קטנה

 ומתודולוגיות שונות, מה שיכול להוות קושי בהשוואה בין המחקרים ותוצאותיהם.

 גל בין שתי ישנם מחקרים המראים על קורולציה נמוכה בין מדידות חוזרות של צורות ה

 העיניים.  

 מסקנות: 

  העורק האופטלמי הינו כלי דם נגיש לביצועUS   דופלר ומאפשר הצצה למערכת הדם

 האינטרקרניאלית .

 US .דופלר לעורק האופטלמי יכול להוות ביו מרקר שימושי בניבוי רעלת הריון 
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