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 רפואת האם והעובר

Normal labor curve in twin gestation 

Hila Hochler et al. 

American Journal of Obstetrics & Gynecology 

August 2021 

 מטרה:

 ללידת תאומים, פיזיולוגי ופתולוגי. (פרטוגרםייצר עקומת לידה )ל 

 פרטוגרם לתתי הקבוצות של לידות תאומים.התייחס לל 

 שיטות:

 רטרוספקטיבי , רב מרכזי ,database analysis הדסה עין כרם, הדסה הר הצופים(, 

 סורוקה(

 2003-2017 

  מול הריונות יחידהריונות תאומים 

 תאום מוביל במצג ראש, 34הריון תאומים, מעל שבוע  – נכללו במחקר ,PV ≥ 2 .ס"מ 

 אינדיקציה ללידת תאומים, מוביל -ניתוח קיסרי אלקטיבי, כל קונטרה – אי הכללה

 .IUFDשאינו במצג ראש, 

 הוחרגוניתוחים קיסריים שבוצעו בשלב השני  -לצורך אנאליזה של השלב השני בלבד 

 (. השלב השנימשך של  הטיהלמנוע )

  ס"מ 5-10שלב ראשון אקטיבי הוגדר כפתיחה של 

 .משך השלב השני הוגדר מפתיחה מלאה עד יציאה של התאום המוביל 

 תוצאות:

 209,048  סינגלטון. 142,659תאומים ,  1375 –תיקים נבדקו 

 יולדות עם הריונות תאומים היו יותר:

 מבוגרות 

 ילדו תינוקות עם משקל ממוצע נמוך יותר 

  ( 24.2%עברו יותר השראות לידה השראות לידה VS 15.3% .001 >P; ) 

  47.3%פיטוצין 

 39.2%של הצוואר  הבשלה 
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  12.5%אמניוטומי 

 מהנשים הגיעו לפתיחה מלאה תוך  95%טיבי היה משמעותית ארוך יותר ) השלב האק

 001.ששעות  2.02שעות , ממוצע  6.88 –סינגלטון  VSשעות,  2.65שעות, בממוצע  9.89

>P; ) 

  ומת סינגלטוןעשעות ל 2.5עם אפידורל השלב האקטיבי היה ארוך יותר בבערך 

  ( קצב התקדמות הפתיחהcm/h היה ארוך יותר )0.51 cm/h VS  0.73 cm/h ) בסינגלטון 

  קצב ההתקדמות ירידת הראש היה ארוך יותר בהשוואה לכל תתי הקבוצות של לידות

 סינגלטון

 ם או ללא אפידורל ,השראת לידה(מבכירות / וולדניות ע) 

  ( 3.04השלב השני היה ארוך יותר VS 2.83 002.שעות >P; )  .לעומת סינגלטון 

 נקודות חוזק:

 קוהורטה גדולה 

 רב מרכזי 

  אוכלוסייה הטרוגניות ומעטEXCLUSION CRITERIA 

  דמיון רב בין קצב התקדמות הלידות בקבוצת הביקורת לקצב ההתקדמות במחקר של

Zhang el al.  .מה שהפך להיות סטנדרט ההקדמות בלידות סינגלטון 

 מגבלות:

 רטרוספקטיבי 

 מסקנות:

  גם בשלב האקטיבי  –לידות תאומים מתקדמות באופן יותר איטי מאשר לידות סינגלטון

 וגם בשלב השני.

 .אלחוש אפידורלי מאט את קצב התקדמות הלידה גם בלידות תאומים וגם בסינגלטון 

  לאור העובדה כי מרבית הניתוחים הקיסרים בלידות תאומים הינם באבחנה של

FAILURE TO PROGRESS רך בקביעת פרטוגרם ללידת תאומים , דבר העלול , יש צו

 להוריד את שיעורי הניתוחים הקיסריים בקבוצה זו.
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Metformin vs insulin in gestational diabetes: glycemic 

control and obstetrical and perinatal outcomes: randomized 

prospective trial 

María J. Picón-César et al. 

American Journal of Obstetrics & Gynecology 

November 2021 

 

 מטרה:

  לבדוק האם מטפורמין יכול להשיג את אותן תוצאות בשליטה על רמות הסוכר בדם כמו

אינסולין ושמירה על אותן תוצאות מילדותיות ופרינטליות, תוך שמירה על בטיחות, אצל 

 .2ת מסוג נשים עם סוכרת הריוני

 שיטות:

 רב מרכזי - OPEN LABLEL  - רנדומלי 

  נשים עם  -נכללו במחקרGDMA-2  שבועות. 14-35, גיל הריון 18-45, סינגלטון , גילאים 

  מחלות גסטרואינטסטינאליות כרוניות.120קושי שפתי, סוכר בצום< -הוחרגו , 

  קריטריוני אבחנה שלGDM : 

o שבועות. 10-32בין  –סלקטיבי  סקר 

o שבועות. 24-28בין  –כללי  קרס 

o GCT 50  גר' ולאחריוOGTT 100  'הערכים המקובלים. –גר 

o  >מ"ג/דל   100מדידה של סוכר בצום 

o  פעמים ביום. 4ומדידת סוכרים  אורחות חייםהומלץ על שינוי 

o .הסוכר נמדד בשיטה שבה צוות החוקרים יכלו לוודא את ערכי הסוכר הנמדדים 

  מ"ג/דל  כשעה לאחר אוכל. 140מ"ג/דל  בצום ו > 70-95נקבעו על ערכים רצויים בדם 

  מ"ג/דל  140מדידות מעל  2מ"ג/דל  בצום או  95מדידות מעל  2נקבע על עמידה ביעד אי

 כשעה לאחר אוכל  בשבוע, ובמקרה כזה הומלץ על התחלת טיפול תרופתי .

  36< טרום לידתי -תשבועו 2-4< לאחר-< לאחר שבועיים-רנדומיזציה –זמני מעקבים-

37GA- שבועות. 8-12< בתר לידתי 

 :מינוני תרופות 

o  מ"ג , הגברת מינון בהתאם לצורך עד מינון  850 - 425מינון התחלתי  –מטפורמין

 מ"ג. 2550מקסימלי של 

o אינסולין -    Detemir - Levemir, Novo Nordisk, Bagsvaerd, Denmark  

 בערב
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o  או/בנוסף לAspart - NovoRapid, Novo Nordisk  1-3 .פעמים לפני ארוחות 

o Detemir  -  0.2 הוחל מינון התחלתי של IU/ kg ו Aspart    0.1 IU/kg/meal 

o < מ"ג/דל העלות את  140מ"ג/דל או שעה אחרי ארוחה > 95אם סוכר בצום היה

 יח'. 2יח' ואת הפרנדיאלי ב  2האינסולין הבסיסי ב 

o גיע לאיזון תחת טיפול מטפורמין , הוסף טיפול אצל נשים שלא הצליחו לה

 באינסולין .

 תוצאות:

 200  אינסולין  –קבוצות  2נשים אשר חולקו ל– n=100  מטפורמין ,– n=100 . 

 פרנדליות בביקורת שבועיים לאחר רנדומיזציה -לא היו הבדלים ברמות הסוכר הפוסט

הייתה טובה יותר תחת טיפול  פרנדיאלית-. )הגליקמיה הפוסט36-37ובביקורת בין שבוע 

 במטפורמין (

  לא היו הבדלים ברמות הHbA1C  להריון . 35-37בין שבועות 

 ( 55.9%היו יותר אירועים של היפוגליקמיה אצל נשים שטופלו באינסולין VS 17.7% 

OR-6.118  ,P=.000 . לרוב לאחר א.בוקר או בשעות הבוקר המאוחרות ,) 

  , לידות מוקדמות וגיל ההיריון בלידה לא היה שונה בין שתי מחלות של יל"ד בהריון

 הקבוצות

  השראת לידה וניתוחים קיסריים היה פחות, באופן משמעותי, בקבוצת המטפורמין

(45.7% VS 62.5%  ,27.6% VS 52.6% ) בהתאמה 

  , משקל הלידה , מקרוזומיהLGA  אוSGA  .לא נמצא קשר סטטיסטי לאופן הטיפול 

  לא היו הבדלים בין הקבוצות בתוצאות הפרינטליות ) משך אישפוזNCU ,היפוגליקמיות ,

RDS.צהבת שהצריכה טיפול בפוטו , 

 נשים תחת טיפול במטפורמין:

 העלו פחות משקל במהלך ההיריון 

  התלוננו יותר על סימפטומיםGI 

 20  נשים תחת הטיפול בMET הצריכו טיפול נוסף באינסולין 

 4  צריכות להחליף טיפול לאינסולין בלבד עקב אי סבילות למטפורמין והוצאה נשים היו

 שלהן מהעיבוד הסטטיסטי לא שינה את התוצאות המיילדותיות והפרינטליות.

 .לא היו הבדים באנומליות קונגניטליות בין הקבוצות 

  לא היו הבדלים בתוצאות הגליקמיה ב  –לאחר הלידהOGTT  מספר הנשים שאובחנו ,

היו נמוכות יותר   HbA1Cאו מצב של טרום סוכרת בין הקבוצות , רמות  DMעם 

 בקבוצת המטפורמין.
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 נקודות חוזק:

   מחקר ראשוןRCT .בנושא הזה שמתבצע באירופה 

  שימוש בDetemir   וAspart   כבולוס בסיסי ) ברוב המחקרים בנושא בוצע שימוש ב

NPH ואינסולין רגיל( 

  היפוגליקמיהמעקב אחר אירועים של 

 מגבלות:

  חוסר יכולת יישום של המחקר על כלל הנשים עם סוכרת הריונית )נשים עם סוכר בצום

 נפסלו( 120מעל 

  מחקר שהואOPEN LABLE   ולכן רוב הרופאים שהשתתפו בלידות לא היו חלק

מהמחקר ויתכן כי רופאים אלו חשבו שאיזון הסוכרת תחת אינסולין הינו פחות טוב, דבר 

 בתוצאות של השראת לידה ושיעורי הניתוחים הקיסריים. BIASהיכול לגרום ל 

 נות:קמס

 אינסולין/ הרמה הממוצעת של הגליקמיה לא הייתה שונה בקבוצות תחת טיפול ב

 מטפורמין.

  היו הרבה פחות אירועים של היפוגליקמיה תחת טיפול במטפורמין ) יותר מחצי מהנשים

 MILD (60-69לרוב  –שטופלו באינסולין חוו לפחות אירוע אחד של היפוגליקמיה 

 מ"ג/דל(

  כן ראו פחות  –ברוב התוצאים המיילדותיים והפרינטליים לא היו הבדלים בין הקבוצות

 רים של ניתוחים קיסריים בקבוצה שטופלה במטפורמין.שיעו

 . לא נצפו הבדלים בתוצאים הנאונטלים בין הקבוצות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Manual rotation of occiput posterior or transverse positions: 

a systematic review and meta-analysis of randomized 

controlled trials 

Charline Bertholdt et al 

American Journal of Obstetrics & Gynecology 

November 2021 

 מטרה:

  לבדוק האם סיבוב מנואלי של הראש במנחיםOP/TRANSVERS  מגדיל את שיעור

 הלידות הווגינאליות

 שיטות:

 Systematic review, meta-analysis 

 PubMed, EMBASE, clinicaltrials.gov, Cochrane 

  2000-2021בין השנים 

 קריטריוני הכללה-RCT studys   , 37סינגלטון, מעל שבוע 

 PRIMARY OUTCOME – שיעור הלידות הווגינליות לאחר הרוטציה 

 SECONDARY OUTCOME –  שיעוריOP  בלידה, לידות מכשירניות, ניתוחים

, צורך PH<7.1, קרע של הסוגר האנאלי, שלב שני ממושך, פרע כתפיים, PPHקיסריים, 

 NICUתרפיה, שהייה ב -בפוטו

 .בנוסף בוצעה סאב אנאליזה של מנח הראש והטכניקה של הרוטציה שהשתמשו בה 

 תוצאות:

 384  מאמרי  7מאמרים נמצאו במאגרים , מתוכםRCTs  אנאליזה.–הוכנסו למטה 

  הקריטריונים הבסיסיים היו שווים בין הקבוצות למעט נשים  –בכלל המאמרים שנאספו

 (P=.001בקבוצת הקונטרול  84.4%בקבוצת הרוטציה לאומת  90.2%מבכירות )

  סיבוב מנואלי של ראש היולד היה קשור באופן מובהק בעליה בשכיחות הלידות

 הווגינליות

(64.9% VS 59.5%; RR,1.09) 

  סיבוב מנואלי היה קשור עם ירידה בשכיחות מנחOP  אוOT ( בלידהRR, 0.64  בנוסף , )

 (RR 0.84) ראו ירידה בשכיחות של הצורך באפיזיוטומיה 

  ,לא ראו עלייה בשכיחות הלידות המכשירניות, קרעים של הסוגר האנאליPPH  עקב

 ביצוע רוטציה מנואלית.



9 
 

  שונות בהתאם לטכניקה שבה השתמשו על מנת לבצע את הרוטציה  מנגד התוצאות היו- 

 digital rotationלא היה הבדל בשיעורים של הלידות הווגינליות הספונטניות לאחר 

(RR 1.17; CI 95% , 0.85-1.06  בזמן ששיעורי הלידות לאחר , )whole – hand rotation  

 ( RR 1.08; CI 95% , 1.00-1.18היו יותר משמעותיות ) 

 לידה וגינלית ספונטנית לאחר רוטציה פנימית של ראש העובר השיפור בסיכויי ההצלחה ל

 OT ( RR 1.08 ; CI 95%, 1.01-1.15 )אך לא במנח  OPנצפה אך ורק במנח 

 נקודות חוזק:

 .מטה אנאליזה ראשונה שהשוותה רוטציה ידנית של הראש אל מול חוסר התערבות 

  ( , טכניקה )כל היד/אצבעות( ומנח ולדניתלידה )מבכירה/ –השוואות בין תתי קבוצות

 (OP/OTהראש )

  בכולם בוצע ווידוא סונוגרפי של מנח הראש ומיקום האצבעות של  –המחקרים שנבחרו

 ( BIASהרופא טרם ביצוע הפעולה )סיכוי נמוך 

 מגבלות:

  שימוש רק במחקריRCTs –  יכול להיותSELECTION BIAS   לאומרת מחקר

 רבציונלי.אובז

  נשים ( הוצאה של נשים שאינן פיזיולוגיות לחלוטים מהמחקריםS/P CS מה שלא )

 מאפשר לעשות הכללה לכלל הנשים.

 .הטרוגניות של המחקרים שנאספו וממספר מדינות שבהן בוצעו 

  המצאות ערפלנים, שינויי תנוחה שבוצעו במהלך הלידה ע"י המיילדת/ הרופא, משקל

אך לא  OA, שיכול להיות השפיעו על הצלחת סיבוב הראש למנח  BMI  ,EFWהיולדת/ 

 נבדקו או הושוו במטה אנאליזה הזאת.

 :נותקמס

  רוטציה מנואלי של הראש קשורה לעליה בלידות ווגינליות ספונטניות במיוחד אצל

 .OPעוברים במנח 

  בנוסף, מוריד את שכיחות הOP . ואפיזיוטומיות בלידה 

  כיצד משתנים נוספים ישפיעו על מנח הראש וסיכויי ההצלחה דרוש עוד מחקר לבדוק

 ברוטציה מנואלית לפי שיהיה ניתן לכתוב קווים מנחים בנושא.
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Technical conditions and obstetrical outcome 

 

 

 

Manual 
rotation 
success 

rate  

Operative 
delivery 
rate in 
control 

group All 
/ 

cesarean 
/ 

operative 
vaginal 
delivery 

(%) 

Complications 
following 
manual 
rotation 

Technical 
conditions 

Operator / 
Experience 

Indication / 
number of 
attempts 

Obstetrical 
practices 

Year, 
First 

author 
reference 

89.7% 41.2 / 6.9 / 
34.4 

Fetal heart rate 
abnormalities 

(17.5%) 

Full dilation, 
ruptured 

membranes, 
epidural 

analgesia, 
bladder 

emptied, during 
uterine 

contraction and 
with pushing 

Physician on 
duty 

Prophylactic 
(at diagnosis 

of full 
dilation) / 
multiples 
attempts 

Delayed 
pushing 

2021, 
Blanc et 

al 

69.7% 28 / 3.1 / 
25 

None Full dilation, 
epidural 

analgesia, 
during pushing 

One single 
physician 

trained and 
comfortable 

using manual 
rotation 

Early (at the 
beginning of 

pushing) / 
three 

attempts 
maximum 

Early 
pushing 

2021, 
Broberg 

et al 

60% 80 / 20 / 60 None Full dilation, 
during 

contraction and 
pushing 

Physician 
experienced 

At the first 
urge to push 
or one hour 

at full 
dilation /not 

recorded  

Delayed 
pushing 

2014, 
Graham 

et al 

61 % 71 / 17 / 54 Umbilical cord 
prolapses 

(0.8%) 

Full dilation, 
epidural 

analgesia, 
during 

contraction and 
pushing 

Physician: 
experienced 

(>= 20 
procedures) 

or 
inexperienced 

At the first 
urge to push 
or one hour 

at full 
dilation /not 

recorded  

Delayed 
pushing 

2021, 
Phipps et 

al 

Not 
recorded  

15.5 / 6 / 
9.5 

Not recorded  From 6 cm to 
full dilation, 

during 
contraction and 

pushing 

Midwife on 
duty 

Prophylactic 
/ not 

recorded  

Not 
recorded  

2020,Yan 
g et al 

68% 40.3 / 6.7 / 
33.6 

None Epidural 
analgesia, full 

dilation, during 
pushing 

Physician, 
midwife, or 
resident on 

duty, 
experienced 

At diagnosis 
of full 

dilation / 
not recorded 

Delayed 
pushing 

2021,Ver 
haeghe et 

al 

88% 50 / 8.7 / 
41 

None Full dilation, 
epidural 

analgesia,during 
contraction and 

pushing 

Physician: 
experienced 

(>= 20 
procedures) 

or 
inexperienced 

At the first 
urge to push 
or one hour 

at full 
dilation / 

not recorded 

Delayed 
pushing 

2021, 
Vries et 

al.  
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Neonatal Outcomes in Trial of Vaginal Birth vs Repeat 

Cesarean Delivery in Preterm Pregnancies 

Sunitha Suresh et al. 

British Journal of Obstetrics & Gynecology 

December 2021 

 מטרה:

 24-36+6אונטלית עודפת אצל ילודים שנולדו מוקדם )יתחלואה נ הנלבדוק האם יש 

שבועות( בלידה ווגינלית בהשוואה לניתוח קיסרי אלקטיבי חוזר, אצל נשים שמעולם לא 

 ילוד ווגינלית לפני כן. 

 שיטות:

  מרכזים  19ניתוח תצפיתי של 

 1999-2002 רטרוספקטיבי בין השנים 

  שבועות(,  24-36+6סינגלטון, שבוע הריון מוקדם )הריונות  –נכללו במחקרintrapartum 

stillbirth 

  נשים עם לידה ווגינאלית בעברן,  -הוחרגוantepartum stillbirth ילודים עם מומים ,

, תיאומים, נשים עם קונטרה אינדיקציות ללידה ווגינאלית )שליית קונגניטלים מג'ורים

פתח, מצג שאינו ראש , מ/ל ניתוח קיסרי עם חתך קלאסי, מ/ל מיומקטומיה, ניטור 

עוברי לא משאר טרם הלידה, הרפס גניטלי או כל מצב אחר שאינו מאפשר לידה 

 ווגינאלית.

  :תוצאים ניאונטלים שהושוו בין הקבוצותRDSרך בהנשמה, פרכוסים, ספסיס, , צו

NEC ,IVH ,HIE ,פציעות במהלך הלידה ) פציעה של המקלעת העצבית הצווארית ,

 שברים בגולגולת, פציעות עוריות, שברים בקלביקולה, שיתוק בעצב הפנים( 

 תוצאות:

 1906  לידה  תניסיונו 985לידות מוקדמת מתוכן( לאחר ניתוח קיסריTOLACו )-921 

 . םיבייניתוחים אלקט

  שיעורי הVBAC   בקבוצת הTOLAC   (.985מתוך  631)  63.1%היו 

 .היו הבדלים סטטיסטים בגיל היולדות בין הקבוצות , אך ללא משמעות קלינית 

אמריקאיות והיספניות  -נשים אפרו –נמצאו הבדים אתניים ודמוגרפים בין הקבוצות 

בנוסף נשים שעברו  (vs 22.2%, p < 0.0001 33.5%)עברו יותר ניסיון לידה נרתיקית  

 = vs 13.5%, p 17.2%)ניסיון לידה נרתיקית נמצאו יותר מעשנות טבק במהלך ההיריון  

0.03) 
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  אצל נשים  87.2% –נמצאו הבדלים בשכיחות ניסיון לידה נרתיקית בהתאם לגיל ההיריון

 (p<0.0001שבועות הריון ) 28אצל נשים <= 50.1%, ורק 28מתחת לשבוע 

 סיון לידה נרתיקית נמצאו:יים שעברו ננש 

o סובלות יותר ממחלות יל"ד בהריון 

o  חוו הפרדות שליה 

o טופלו בצלסטון טרם הלידה 

o סבלו יותר מכוריואמניוניטיס 

 .לא נמצאו הבדלים בסיכויי הנשים לקרע של הרחם בין שתי צורות הלידה 

  תחילה נצפו יותר אשפוזים בNICU ון לא נמצא הבדל אך לאחר התאמה של גיל ההירי

 בין הקבוצות

  ,לא נמצאו הבדלים במורבידיות הניאונטלית המורכבת בין שתי הקבוצות 

(43.5% vs 31.7%, adjusted OR 0.86, 95% CI 0.68-1.09) 

 נקודות חוזק:

  .מאגר נשים גדול במספר מרכזים רפואיים שונים 

 מגבלות:

  רטרוספקטיבי 

 ( 1999-2002מאגר נשים ישן ) 

 :נותקמס

 מוקדמת , אצל נשים שלא ילדו נרתיקית בעברן,  תלא נמצא קשר בין ניסיון לידה נרתיקי

 ועליה בשכיחות תוצאות ניאונטליות שליליות.

 ורה בגיל ההיריון. שהקשר בין ניסיון לידה נרתיקית ומורבידיות ניאונטלית אינה ק 

  קיסרי, על בסיס גיל אין למנוע מיולדת ניסיון לידה נרתיקית מוקדמת, לאחר ניתוח

 בלבד.   ןההיריו
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Adjusted Odds 

Ratio 

Unadjusted 

Odds Ratio 

Trial of Labor 

(N= 985) 

Elective Repeat 

CS (N= 921) 

 

0.93 (0.72, 1.18) 1.89 (1.57, 2.26) 557 (56.6%) 376 (40.8%) NICU Admission 

0.86 (0.68, 1.09) 1.66 (1.37, 2.00) 426/979 (43.5%) 292/920 (31.7%) Composite neonatal outcome 

-- -- 1/985 (0.1%) 0/921 (0%) intrapartum or neonatal death 

0.84 (0.62, 1.12) 1.76 (1.40, 2.22) 240/981 (24.5%) 143/921 (15.5%) Respiratory Distress Syndrome 

0.74 (0.52,1.04) 1.85 (1.42, 2.41) 179/981 (18.3% 99/921 (10.8%) Ventilator Use (in first 24 hrs) 

0.68 (0.52,0.87) 1.25 (1.02, 1.54) 269/ 982 

(27.4%) 

213/ 921 (23.1%) Proven/ Suspected Sepsis 

1.10 (0.27,4.5) 4.42 (1.27, 15.5) 14/982 (1.4%) 3/921 (0.3%) Necrotizing Enterocolitis 

1.5 (.11, 20.5) 3.8 (0.42, 33.6) 4/985 (0.41%) 1/921 (0.1%) Hypoxic Ischemic 

Encephalopathy 

2.14 (0.62,7.31) 2.34 (0.73, 7.52) 10/985 (1.02%) 4/920 (0.43%) Injuries at Delivery 

1.58 (0.82, 3.04) 3.87 (2.17, 6.86) 59/982 (6.01%) 15/921 (1.6%) Any Intraventricular 

Hemorrhage 

0.94 (0.67, 1.32) 1.04 (0.76, 1.42) 93/982 (9.5%) 84/921 (9.1%) Transient Tachypnea of the 

Newborn 

0.91 (0.2, 3.9) 3.79 (1.07, 13.5) 12/1066 (1.1%) 3/1049 (0.3%) Seizures  

Table 2. Neonatal Outcomes 
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 גינקולוגיה כללית

Anti-Mullerian hormone levels among contraceptive users: 

evidence from a cross-sectional cohort of 27,125 individuals 

 

Eduardo Hariton et al.  

American Journal of Obstetrics & Gynecology 

November 2021  

 מטרה:

 מאוחר יותר, לודה לגיל ים, יותר ויותר נשים דוחות את היהעשורים האחרונ הלךבמ

ובמקביל ישנה עליה בכמות הנשים שמעוניינות לדעת מה סטאטוס הפוריות שלהן 

 )רזרבה שחלתית במונחים הרפואיים(, וחלקן באותה העת נמצאות תחת אמצעי מניעה.

 מות ההורמון קשר בין אמצעי מניעה שונים ורעל כן, מטרת המחקר היא ללמוד את ה

 ל הפוריות.( בנשים בגיAMH)האנטי מולריאני 

 הבנה טובה יותר של רמות ה-AMH  בנשים אשר נוטלות אמצעי מניעה, תוכל לאפשר

 ייעוץ נכון יותר לנשים אלו.

 שיטות:

  אשר מבקשות 20-46, בגילאים 2018-2021נשים אמריקאיות בשנים  27,125מחקר שכלל ,

 Modern fertility, Sanשלהן במסגרת בירור פוריות ) AMH-לדעת מהי רמת ה

Francisco, CA.ואישרו את הסכמתן למחקר ,) 

  בדיקת רמותAMH שיטות:  2-באחת מdried blood spot card (95.9% או בבדיקת דם )

 (.venipuncture( )4.1%קונבנציונאלית )

 החוקרים ביצעו אנליזה שמשווה בין רמות ה-AMH  בנשים שנוטלות אמצעי מניעה

מול אלו שאינן נוטלות אמצעי מניעה, תוך נטרול )בחלוקה לקבוצות לפי סוג האמצעי( אל 

, עישון, אופן נטילת הדגימה, היום במחזור BMIשל ערפלנים כגון גיל, גיל תחילת הוסת, 

 סטיות.יבו נלקחה הבדיקה, ודיווח על אבחנה של שחלות פוליצ

  אנליזה נוספת שבודקת האם משך השימוש באמצעי מניעה משפיע על רמותAMH. 

 תוצאות:

 ות רמAMH  היו באופן מובהק סטטיסטית נמוכות יותר בנשים שנוטלות אמצעי מניעה

אל מול אלו שאינן נוטלות לאחר נטרול ערפלנים, באמצעי המניעה הבאים: גלולות 

נמוכות יותר,  22.07%(, טבעת וגינלית )P<0.001נמוכות יותר,   23.68%משולבות )

P<0.001( אמצעי מניעה תת עורי ,)implant )(23.44%  ,נמוכות יותרP<0.001 התקן ,)
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נמוכות יותר,  14.8%(, גלולת פרוגסטרון בלבד )P=0.014נמוכות יותר,  6.73%הורמונלי )

P=0.007.) 

 סטית ברמות הילא נמצא הבדל מובהק סטט-AMH  בין נשים עם התקן נחושת אל מול

 (.P=0.6נמוכות יותר,  1.57%אלו שאינן נוטלות אמצעי מניעה )

 ליציסטיות לא השפיע על הקשר שבין שימוש באמצעי ודיווח על קיום תסמונת שחלות פ

 .AMH-מניעה לבין רמות ה

 הקשר שבין משך השימוש באמצעי מניעה לרמות ה-AMH  לא היה מובהק סטטיסטית

נלי הראו החוקרים כי שימוש ארוך יותר ובגלולות משולבות, אך בשימוש בהתקן הורמ

 .AMHיותר של  קשור ברמות גבוהות

 נקודות חוזק:

 קבוצה.-גודל קבוצת המחקר, עם מספר גדול של משתתפות בכל תת 

 .היכולת לבצע אנליזה תוך נטרול הערפלנים הרבים הקיימים 

 מגבלות:

 יתה מורכבת מנשים לבנות, במצב סוציואקונומי גבוה ושאינן יעיקר אוכלוסיית המחקר ה

 קנות המחקר על אוכלוסיות אחרות.מה שיכול להקשות את הסקת מס –מעשנות 

   חלק מאמצעי המניעה הנוספים הקיימים כגון מדבקה למניעת הריון לא נבדקו במחקר

 בשל קבוצת מחקר קטנה מידי.

 מסקנות: 

  שימוש באמצעי מניעה נמצא קשור ברמות נמוכות יותר שלAMH  בהשוואה לנשים(

שאינן משתמשות באמצעי מניעה(, עם שוני ברמת ההשפעה כתלות בסוג אמצעי המניעה. 

עורי יש הבדל משמעותי -בשימוש בגלולות משולבות, טבעת וגינלית ואמצעי מניעה תת

יותר אל מול אלו עם גלולות פרוגסטרון בלבד או התקן הורמונלי )בהשוואה לאלו שאינן 

 מניעה(. משתמשות באמצעי

 תוצאות המחקר יאפשרו לפענח בצורה מושכלת יותר את רמות ה-AMH  בנשים

שמשתמשות באותה העת באמצעי מניעה, כך שנשים תוכלנה לקבל הערכה של הרזרבה 

 השחלתית בעודן ממשיכות להשתמש באמצעי מניעה.
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Long-term follow-up of endometriosis surgery in 

Ontario: a population-based cohort study 

Olga Bougie et al.  

American Journal of Obstetrics & Gynecology 

September 2021  

 מטרה:

 ית הנשים בגיל ימאוכלוס 10%-אנדומטריוזיס היא מחלה כרונית שמשפיעה על כ

הפוריות, ועל אף שקיימים טיפולים תרופתיים מרובים, ישנן נשים שנזקקות לטיפול 

 כירורגי.

  מטרת המחקר היא לאפיין את התוצאות ארוכות הטווח של טיפול כירורגי

 באנדומטריוזיס, כולל הישנות הסימפטומים, פוריות והצורך בניתוח חוזר.

 שיטות:

  אשר עברו  18-50נשים בגילאים  84,885מחקר רטרוספקטיבי. מבוסס על מידע אודות

 Universal, מתוך מאגר המידע )2002-2018טיפול כירורגי לאנדומטריוזיס בין השנים 

coverage health database.של מחוז אונטריו שבקנדה ) 

  סוג הטיפול הכירורגי סווג לקבוצות הבאות: לפרוסקופיה חוקרת, ניתוח קונסרבטיבי

ורי )עם או ללא כריתת 'גקונסרבטיבי מ מינורי )שכלל בעיקר הפרדת הידבקויות(, ניתוח

 ושחלות(, ניתוח כריתת רחם )עם או ללא כריתת חצוצרות ושחלות(.חצוצרות 

 יום מהניתוח ועד סיום המחקר/סוף תקופת המעקב. 30-התוצאות נאספו החל מ 

 Primary outcome  היה הצורך בניתוח חוזר, תוצאים נוספים כללו את הצורך בייעוץ

 ם חוזרים.פוריות, פוריות לאחר הניתוחים ופניות למרכז רפואי בשל כאבי

  החוקרים ביצעו אנליזות בין סוגי הניתוחים שעברו הנשים לבין התוצאות, תוך נטרול

 ערפלנים )כגון גיל, סטאטוס יילודה, מספר ביקורים בשל כאבים וכו'(.

 תוצאות:

 84,885 נשים נכנסנו למחקר 

  שנים. 10חציון המעקב אחר נשים היה 

 :הצורך בניתוח חוזר 

o  אלו  - היה הנמוך ביותר אצל הנשים שעברו כריתת רחםהצורך בניתוח חוזר

מתוך הנשים בקבוצה(,  1.9%שעברו כריתת רחם ללא כריתת חצוצרות ושחלות )

מתוך הנשים  0.4%ואלו שעברו כריתת רחם עם כריתת חצוצרות ושחלות )

 בקבוצה(.
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o 26.5%  מהנשים שעברו לפרוסקופיה חוקרת בלבד, נדרשו לניתוח חוזר במהלך כל

 קופת המעקב.ת

o 25.3%  ,מהנשים שעברו ניתוח  18.8%מהנשים שעברו ניתוח קונסרבטיבי מינורי

מהנשים שעברו ניתוח  2.1%-ג'ורי ללא כריתת חצוצרות ושחלות וקונסרבטיבי מ

נזקקו לניתוח חוזר במהלך תקופת  –ג'ורי עם כריתת חצוצרות קונסרבטיבי מ

 המעקב.

o סופו של דבר עברה כריתת רחם.נשים שעברו ניתוח חוזר, ב 3-ל 1-כ 

 :תוצאות כתלות בזמן מהניתוח 

o  נשים שעברו לפרוסקופיה חוקרת נדרשו יותר  -בשנה הראשונה שלאחר הניתוח

( בהשוואה adjusted hazard ratio 1.68לניתוח חוזר באופן מובהק סטטיסטית )

לאלו שעברו ניתוח קונסרבטיבי מינורי. לעומת זאת, נשים שעברו ניתוח 

סטית )עבור יקונסרבטיבי מג'ורי נדרשו פחות לניתוח חוזר באופן מובהק סטט

, עבור ניתוח adjusted hazard ratio, 0.44 -ניתוח מג'ורי עם שימור שחלות 

( בהשוואה לאלו שעברו adjusted hazard ratio, 0.05 -מג'ורי עם כריתת שחלות 

 ניתוח קונסרבטיבי מינורי.

o  אלו שעברו מלכתחילה  -לניתוח חוזר בשנה הראשונה מתוך הנשים שלא נדרשו

לפרוסקופיה חוקרת או ניתוח קונסרבטיבי מג'ורי עם כריתת שחלות, נזקקו 

 adjusted hazard ratio, 0.85 ,adjusted hazard ratio, 0.12פחות לניתוח חוזר )

בהתאמה( בהמשך תקופת המעקב מאשר הנשים שעברו ניתוח קונסרבטיבי 

 מינורי.

 וריות: לאחר ניתוח קונסרבטיבי מינורי וניתוח קונסרבטיבי מג'ורי עם שימור שחלות, פ

נשים בהתאמה פנו לייעוץ פוריות במהלך השנה הראשונה שלאחר  33.3%-ו 38.6%

מהנשים בקבוצות הללו בהתאמה ילדו  20.7%-ו 29.4%שנים לאחר הניתוח,  5הניתוח. 

 לפחות פעם אחת.

 נקודות חוזק:

  קבוצת המחקר.גודל 

  מחקר שעקב אחר המטופלת לתקופת זמן ארוכה של כעשור, מה שאפשר להעריך כראוי

 את הניהול של אנדומטריוזיס כמחלה כרונית.

 

 מגבלות:

 ( לא היה מידע אודות דרגת החומרהdisease stage.של האנדומטריוזיס טרם הניתוח ) 

  הניתוח הראשון, מה שיכול היה לא היה מידע אודות הטיפולים בהן טופלו הנשים לאחר

 להוריד את הישנות המחלה ולהשפיע על הצורך בניתוחים נוספים.
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 תה יבתקופת המחקר, אבחנה היסטולוגית של אנדומטריוזיס היStandard of care ולכן ,

יכול להיות שחלק מהניתוחים )בעיקר הניתוחים החוקרים והמינוריים( היו אבחנתיים 

 מדובר באבחנה שגויה של אנדומטריוזיס מלכתחילה.ולמעשה בחלק מהמקרים 

  אומנם אספו מידע אודות הצורך בטיפולי פוריות, אך לא  היה בנמצא מידע נוסף אודות

 סוגי הטיפולים שניתנו בפועל.

 מסקנות: 

 ם לו שעברו ניתוחים מג'וריבהשוואה לנשים שעברו ניתוחים קונסרבטיביים מינוריים, א

 ופא חוזרים בשל כאבים.נדרשו פחות לביקורי ר

 ים, נזקקה פחות לניתוחים חוזרים, בעיקר בשנה קבוצת הנשים שעברה ניתוחים מג'ור

נשים שעברו ניתוח קונסרבטיבי  4-ל 1-כ –הראשונה למעקב. כאשר בכל תקופת המעקב 

 –נשים שעברו ניתוח קונסרבטיבי מג'ורי ללא כריתת חצוצרות ושחלות  5-ל 1-מינורי וכ

 יתוח חוזר.נדרשו לנ

  רק מיעוט מהנשים שעברו כריתת רחם בניתוח הראשון נזקקו לניתוח נוסף לטיפול

 באנדומטריוזיס.

 1 3-ל 1-ג'ורי ללא כריתת חצוצרות ושחלות ומהנשים שעברו ניתוח קונסרבטיבי מ 5-ל 

 ילדו לאחר מכן. –מהנשים שעברו ניתוח קונסרבטיבי מינורי או לפרוסקופיה חוקרת 

 כול לספק מידע לייעוץ עובר נשים הסובלות מאנדומטריוזיס ומעוניינות מחקר זה י

 בטיפול ניתוחי.
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Postsurgical barrier strategies to avoid the recurrence of 

intrauterine adhesion formation after hysteroscopic 

adhesiolysis: a network    meta-analysis of randomized 

controlled trials 

Salvatore Giovanni Vitale et al.  

American Journal of Obstetrics & Gynecology 

September 2021  

 מטרה:

 דבקויות תוך ילהעריך את היעילות של אסטרטגיות מכניות שונות למניעת הישנות של ה

 רחמיות.

  פוריות עתידית ולדרג להעריך את ההשפעה של היסטרוסקופיה להסרת הידבקויות על

 את יעילות הכלים למניעת הידבקויות הקיימים היום.

 שיטות:

 מאמר מטה-( אנליזה, שאסף מחקריםrandomized clinical trials אשר בדקו את )

ההישנות של הידבקויות, וכן את תוצאות הפוריות בנשים אשר עברו היסטרוסקופיה 

 יים למניעת הידבקויות חוזרות.להסרת הידבקויות שכללה גם שימוש בכלים מכנ

 אנליזה: -לא נכללו במטהquasi-randomized trials או מחקרים שכללו נשים שעברו ,

היסטרוסקופיה ניתוחית במסגרתה בוצעו פעולות נוספות מעבר להפרדת הידבקויות 

 בלבד.

 תה הישנות הידבקויות תוך רחמיות. התוצאה המשנית יהתוצאה העיקרית של המחקר הי

( ואת American Fertility Society-כללה את הדירוג הממוצע של ההידבקויות )לפי ה

. כמו 5רמת חומרת ההידבקויות שהוגדרה כמספר הנשים עם הידבקויות בדרגה מעל <

, שהוגדר כשק הריון clinical pregnancy rate -כן, התוצאה המשנית כללה גם את ה

 ויות , ולידות חי.שנצפה בסונר באישה שעברה הפרדת הידבק

 תוצאות:

  נשים.  1596, סה"כ 2003-2020מחקרים שבוצעו בשנים  11במטה אנליזה נכללו

המחקרים כללו נשים עם הידבקויות תוך רחמיות עם דרגת חומרה בינונית עד גבוהה 

. כלל הנשים עברו 5לפחות  American Fertility Society-שהוגדרה לפי ה

קויות, ובסיומה ביצעו החוקרים שימוש באחד מהכלים היסטרוסקופיה להפרדת הידב

 hyaluronic acid gel (HAG ,)intrauterine balloonלמניעת הידבקויות עתידיות:

(, או שילוב IUD)  fresh or dried amnion graft ,copper intrauterine device)בלון(, 

 חודשים. 28ימים עד  30עם בלון. המעקב אחר הנשים נמשך  HAGאו  IUDשל 
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  אופן הבדיקה של הידבקויות חוזרות בוצעה באמצעות היסטרוסקופיה אבחנתית חוזרת

 חודשים לאחר הפעולה. 1-3בין 

 :חזרת הידבקויות 

o השימוש ב- HAG( נמצא יעיל יותר משימוש בבלוןRR=0.29כמו כן שימוש ב ,)-

IUD ( יחד עם בלון נמצא יעיל יותר משימוש בבלון בלבדRR=2.1.) 

o IUD ( יחד עם בלוןsurface under the cumulative ranking curve 

area=46.4% או יחד עם )HAG (surface under the cumulative ranking 

curve area=21.3%.נמצאו אפקטיביים במניעת הידבקויות חוזרות ,) 

  ים לא היו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הטיפולים השונ –שינוי בדירוג ההידבקויות

בשינוי דירוג ההידבקויות בהיסטרוסקופיה חוזרת. שינוי הדירוג המשמעותי ביותר נמצא 

 IUD (surface under the cumulative ranking curveיחד עם  HAG -בשימוש ב

area=38.9%.) 

 :חומרת ההידבקויות החוזרות 

o אל  הסיכון להידבקויות חוזרות חמורות היה גבוה יותר בשימוש בבלון תוך רחמי

(. בהשוואה בין שאר RR=2.57) dried amnion balloon graft -מול שימוש ב

שיטות הטיפול, לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית ביניהם בכל הנוגע 

 לחומרת ההידבקויות החוזרות.

o השימוש ב-HAG  יחד עםIUD  (surface under the cumulative ranking 

curve area=49.9% ומיד לאחריו )IUD ( בלבדsurface under the cumulative 

ranking curve area=30.8%.דורגו כאפקטיביים ביותר ) 

 שימוש ב-HAG ( הדגים את שיעורי ההריונות הגבוה ביותרsurface under the 

cumulative ranking curve area=79.8%.) 

 נקודות חוזק:

 .רק מחקרים רנדומאליים נבחרו למטה אנליזה 

 מגבלות:

  מספר קטן של מחקרים )שלושה בלבד( מתוך המחקרים במטה אנליזה בדקו את תוצאות

 הפוריות לאחר שימוש בכלים השונים למניעת הידבקויות.

 ( 11מתוך  7שימוש בטיפול הורמונלי לאחר הפעולה רק בחלק מן המחקרים )ההיית 

 יכולה להשפיע על תוצאות המחקרים וכך גם על תוצאות המטה אנליזה.

 4  מחקרים בלבד מתוך המחקרים שנכנסו למטה אנליזה ביצעו השוואה לקבוצת ביקורת

 שלא טופלה בכלים למניעת הידבקויות לאחר ההיסטרוסקופיה הטיפולית.

 מרכזיים(, ולכן קיים -כמה מהמחקרים הגיעו ממרכזים בודדים )לעומת מחקרים רב

 .selection bias-סיכון ל
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 מסקנות: 

 HAG  יחד עםIUD  לבדו, הם ככה"נ הכלים היעילים ביותר.או 

 המחקר הראה ש-HAG .הוא טיפול הבחירה עבור שיפור הפוריות 

 השימוש ב-IUD .יחד עם בלון הוא השילוב הטוב ביותר להימנעות מהידבקויות חוזרות 

 השימוש ב-IUD  יחד עםHAG .הוא השילוב הטוב ביותר להורדת חומרת ההידבקויות 

  לראות מהמסקנות, מכיוון שלא קיימת הסכמה חד משמעית על לסיכום, כפי שניתן

 יש צורך במחקרים נוספים. -הטיפול הטוב ביותר 
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Effect of an Active vs Expectant Management Strategy 

on Successful Resolution of Pregnancy Among Patients 

With a Persisting Pregnancy of Unknown Location 

The ACT or NOT Randomized Clinical Trial 

Kurt T. Barnhart et al.  

JAMA 

August 2021  

 מטרה:

 מהנשים שפונות להערכה לראשונה עם הריון צעיר, לא ניתן לדיין את תקינות  40%-בכ

מהנשים דפוס עליית רמות הבטא לא יאפשר לומר האם  1/3-לכ ריון ומיקומו.יהה

 PERSISTENTמצב זה מכונה -תקין או עובר רזולוציה ספונטנית  ןההיריו

PREGNANCY OF UNKNWON LOCATION במקרה זה, יש סיכון גבוה להריון .

 אקטופי ואין קונצנזוס לגבי אופן הטיפול.

  במקרים האלה  ןההיריולבדוק האם טיפול אקטיבי להשגת סיום  ההייתמטרת המחקר

( טוב יותר מניהול שמרני במעקב Uterine evacuation)ע"י מטוטרקסט או שאיבה = 

 לטיפול בשאיבה. NONINFERIORITYבלבד, ובשלב שני האם מטוטרקסט הוא 

 שיטות:

  ומעלה, יציבות המודינמית,  18במחקר נכללו נשים עם הריון במיקום לא ידוע, בנות

 ליום. 15%-בדיקות בטא עוקבות עם עליה של פחות מה 2שלהן 

  נשים 5000ריון, נשים עם בטא מעל ימהמחקר נשים שבהן נצפה מיקום שק הההוצאו ,

, או נשים שעברו טיפול כירורגי או תרופתי 50%-שבדיקת הבטא שלהן ירדה ביותר מ

 קודם לכן.

 :אופן ההתערבויות 

o  ימים. 4-7בקבוצת המעקב השמרני: בוצעו בדיקות בטא כל 

o  ימים מהרנדומיזציה וקיבלו  3בקבוצת השאיבה: נשים עברו שאיבה תוך

 ביום שלאחר השאיבה. 15%-מטוטרקסט במידה ובטא ירד בפחות מ

o  בקבוצת המטוטרקסט: נשים קיבלו זריקה ראשונה תוך יומיים מהרנדומיזציה

 ימים(. 3מנות במרווח של  2מ"ג למטר רבוע, סה"כ  50)מינון של 

 ןההיריוהקבוצות עד רזולוציה מלאה של  המעקב נמשך בכל. 

  מבלי לשנות  ןההיריורזולוציה מוצלחת של  ההייתהתוצאה העיקרית של המחקר

שלון הוגדר כצורך בהתערבות כירורגית או תרופתית לא מתוכננת יאסטרטגית טיפול )כ

במצבים של הריון אקטופי פרוץ או צורך בהשלמת טיפול להפלה ספונטנית(. ההיפותזה 
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כי טיפול אקטיבי יהיה מועיל יותר מטיפול שמרני, וכן היפותזה נוספת  ההייתהעיקרית 

 של מטוטרוקסט על טיפול בשאיבה. NONINFERIORITYהוכחת  ההיית

 תוצאות:

 255  נשים בקבוצת  87נשים בקבוצת הטיפול השמרני,  86 -נשים עברו רנדומיזציה

 בקבוצת המטוטרקסט.נשים  82-השאיבה )ומטוטרקסט במידת הצורך( ו

 חלק מהנשים לא היו מעוניינות בטיפול שהוצע להן ועזבו לטיפול אחר לפי פרוטוקול - 

VOLUNTARY CHANGE חלק מהנשים הועברו לפרוטוקול אחר לפי שיקול קליני ,

. בסופו של דבר, לאחר מעבר CLINICAL CHANGE -או לפי רצון המטופלת בהמשך 

נשים בקבוצת השאיבה  62בקבוצת הטיפול השמרני, נשים  107בין הקבוצות, היו 

 נשים בקבוצת המטוטרקסט. 84-במידת הצורך( ו ומטוטרקסט)

 :השוואה בין קבוצות הטיפול האקטיבי לקבוצת הטיפול השמרני 

o ריון בקבוצות הטיפול יאחוז גבוה יותר של נשים השיגו רזולוציה של הה

 (.36%לעומת  51.5%האקטיבי אל מול קבוצת הטיפול השמרני )

o  כמו כן, בקבוצות הטיפול האקטיבי היו פחות ניתוחים לא מתוכננים אל מול

( ופחות מקרים של מתן 26.7%לעומת  12.7%קבוצת הטיפול השמרני )

 (.46.5%לעומת  15.5%מטוטרקסט לא מתוכנן אל מול קבוצת הטיפול השמרני )

o שונה באופן מובהק  ריון ומספר הביקורים לא היהיהזמן עד לרזולוציה של הה

 סטטיסטית בין הקבוצות.

 :השוואה בין קבוצת המטוטרקסט לקבוצת השאיבה 

o ריון בקבוצת המטוטרוקסט לא היה פחות יאחוז הנשים שהשיגו רזולוציה של הה

(non inferior( מקבוצת השאיבה )48.3%לעומת  54.9%.) 

o רוקסט בקבוצת השאיבה היו פחות ניתוחים לא מתוכננים מבקבוצת המטוט

(, אל 0אל מול  30.2%, ויותר טיפול לא מתוכנן במטוטרוקסט )21%אל  4.7%)

 מול קבוצת המטוטרוקסט.

o ריון ומספר הביקורים לא היה שונה באופן מובהק יהזמן עד לרזולוציה של הה

 סטטיסטית בין הקבוצות.

  מכיוון שהיה מעבר בין הקבוצות כמתואר, החוקרים ביצעו אנליזה נוספת– as treated 

population .לפי הטיפולים שקיבלו הנשים בפועל ולא לפי הטיפולים שיועדו לקבל ,

ריון בין קבוצות הטיפול האקטיבי יבאנליזה הזו, ההבדל בין השגת רזולוציה של הה

. )שאר 56.1%מול  94.5% –בהשוואה לקבוצת הטיפול השמרני היה אף גדול יותר 

 פת(.תוצאות האנליזה הזו בטבלה המצור

 :תופעות לוואי 

o 5  שתי נשים טופלו –נשים אובחנו עם הריון אקטופי פרוץ במהלך המחקר

נשים טופלו באמצעות שאיבה ואישה אחת טופלה במטוטרקסט. כל  2שמרנית, 

 הנשים שאובחנו עם הריון אקטופי פרוץ טופלו בסופו של דבר ע"י לאפרוסקופיה.

o ה לאור סטומטיטיס קשה.לציין, אישה אחת מקבוצת המטוטרקסט אושפז 
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o 44.2%-52.9% .מהנשים הלינו על דמם נרתיקי בכל שלוש קבוצות המחקר 

  70%מהנשים הביעו שביעות רצון מהטיפול שקיבלו, כאשר  70%מעל  –שביעות רצון 

מהנשים בקבוצת הטיפול השמרנית הביעו  78%-מהנשים בקבוצות הטיפול האקטיבי ו

 לו אם חלילה יחוו הריון נוסף במיקום לא ידוע.רצון לקבל את אותו הטיפול שקיב

 נקודות חוזק:

 .המחקר הרנדומלי הראשון שמשווה טיפול בשאיבה מול מטוטרקסט 

 מגבלות:

 .רבות מהנשים במחקר השיגו הריון באמצעות טיפול פריון 

  הנשים והרופאים לא היוBLINDED .לטיפולים 

  למחקר היה אחוז גבוה שלCROSSOVER  בין הקבוצות, מה שיכול לפגום באמינות

 התוצאות.

 מסקנות: 

   הטיפול האקטיבי היה אפקטיבי יותר מהטיפול השמרני בהשגת רזולוציה של ההריון ללא

 צורך בשינוי אסטרטגית הטיפול הראשונית.

 

  

 

  



26 
 

 גינקולוגיה אונקולוגית

 Outcomes of women treated with progestin and metformin 

for atypical endometrial hyperplasia and early endometrial 

cancer: a systematic review and mea-analysis 

Jennifer Chae-Kim et al.  

International Journal of Gynecological Cancer  

October 2021  

  מטרה:

  טיפית של -אטיפול בפרוגסטין הוא הטיפול המומלץ אצל נשים עם היפרפלזיה

( של סרטן האנדומטריום בנשים בגיל early-stageהאנדומטריום או שלב מוקדם )

 הפוריות המעוניינות לשמר פריון. 

  מטרת המחקר הייתה להעריך חזרה של המחלה אחרי טיפול בפרוגסטין ומטפורמין

טיפית או סרטן של -לעומת טיפול בפרוגסטין בלבד בנשים עם היפרפלזיה א

רמיסיה של המחלה, הריון קליני  -ום )בשלב מוקדם כאמור(. מטרות שניוניותהאנדומטרי

 ושיעור לידות חי.

 שיטות: 

  אנליזה-מטהמחקר 

 טיפית של -המחקר הנוכחי סקר מחקרים שנעשו עם נשים בגיל הפריון עם היפרפלזיה א

 האנדומטריום או סרטן אנדומטריום בשלב מוקדם אשר טופלו בפרוגסטין+מטפורמין או

 .בשימור פריוןפרוגסטין בלבד בנשים שהיו מעוניינות 

  1, ודרגה 1סרטן בשלב מוקדם הוגדר כשלב (stage 1, grade 1) 

 נשים עם ממאירות אנדומטריום בשלב מתקדם יותר או נשים שטופלו  -לא נכללו במחקר

 נשים שאינן מועמדות לניתוח בשל מחלות רקע( –מסיבות שאינן שימור פוריות )למשל 

 התוצא העיקרי–  ( הישנות של המחלהrelapse) 

 ות:תוצאות שניוני  

o זמן ללא מחלה- remission 

o שיעור ההריונות הקליניים 

o שיעור לידות החי 
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 תוצאות:

 6 מחקרים היו  2מחקרים רטרוספקטיביים ו 4 -עמדו בקריטיוני ההכללה מחקרים

 (. RCTמחקרים קליניים רנדומליים )

 קיבלו טיפול משולב )פרוגסטין+מטפורמין(  -(38.8%) 241נשים,  621 נאסף מידע על

 ( טופלו בפרוגסטין61.2%) 380ו

 נשים  149(. 76%נשים ) 472 – טיפית-רוב אוכלוסיית המחקר היו נשים עם היפרפלזיה א

 ( היו עם ממאירות אנדומטריום. 24%)

 ישיעור ה -תוצא עיקרי( שנות המחלהrelapse היו נמוכים ) יותר בנשים שקיבלו את

 . הטיפול המשולב )פרוגסטין+מטפורמין( לעומת נשים שטופלו בפרוגסטין בלבד

OR 0.46, 95% CI 0.13-0.72, p<0.01 

 תוצאים שניוניים- 

o לא נמצא הבדל בין הקבוצות  -רמיסיהOR 1.35, 95% CI 0.91-2.00, p=0.14 

o לא נמצא הבדל בין הקבוצות  -הסיכוי להריון קליניOR 1, 95% CI 0.44-2.35, 

p=0.98 

o אך ישנה נטייה לכך שהטיפול  לא נמצא הבדל בין הקבוצות,  -הסיכוי ללידת חי

-OR 0.46, 95% CI 0.21 המשולב דווקא מקושר לסיכוי נמוך יותר ללידת חי

p= 0.06, 1.03 

 נקודות חוזק:

 אנליזה הראשונה שנעשתה בנושא -המטה 

  גודל מדגם גדול 

 מגבלות:

  אנליזה-צם שנכללו במטהממחקרים מצומספר 

 טיפית או -הרבה מהמחקרים שנכללו במחקר לא עשו הבדלה בין נשים עם היפרפלזיה א

 קרצינומה ודיווחו על התוצאות של נשים אלו כמקשה אחת 

 זה עשוי לסלף את התוצאות ולתת  –טיפית -לרוב הנשים במחקר היה היפרפלזיה א

 פרוגנוזה טובה יותר מהמציאות

 סקנות: מ

 טיפול משולב בפרוסטין ומטפורמין מקושר לירידה בשיעור ( ההשנותrelapse בנשים עם )

טיפית או סרטן אנדומטריום בשלב מוקדם לעומת טיפול בפרוגסטין בלבד -היפרפלזיה א

בנשים שמעוניינות בשימור פריון. לא נמצא הבדל בין הקבוצות ברמיסיה, שיעור לידות 

 יניים. החי או ההריונות הקל
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Association of bilateral salpingo-oophorectomy with all 

cause and cause specific mortality: population-based cohort 

study  

Maria C Cusimano. et al.  

The BMJ 

 November 2021 

  מטרה:

  משמר שחלות, לקבוע האם הסרה דו צדדית של החצוצרות והשחלות, בהשוואה לניתוח

משפיע על שיעור מקרי המוות מכל סיבה או מסיבה ספציפית אצל נשים שעוברות ניתוח 

להסרת רחם באינדיקציה שהיא אינה מחלה ממאירה, ולקבוע איך הקשר משתנה לפי 

 .הגיל בו בוצע הניתוח

 שיטות: 

  הימבוסס אוכלוסיקוהורט מחקר 

 דע על נשים שעברו הסרה של הרחם המחקר כלל נשים נערך באונטריו, קנדה ואסף מי

 2017. מידע נאסף על הנשים עד לסוף שנת 2015עד  1996מ

 .נכללו במחקר נשים שעברו ניתוח להסרה של הרחם באינדיקציה שאינה מחלה ממאירה 

 צדדית של הטפולות ונשים -נשים שעברו בניתוח הסרה דו -הנשים חולקו לקבוצות

 שעברו ניתוח משמר שחלות

 נשים פרהמנפזאליות  -ו ריבוד של הנשים לפי הגיל בו עברו את הניתוחבמחקר בצע

(, נשים בתקופת המנפאוזה 45-49(, נשים בגיל המעבר למנפאוזה )בגיל 45)מתחת לגיל 

 (. 55( ונשים בתקפות המנפאוזה המאוחרת )מעל גיל 54-50מוקדמת )בגיל 

 מוות מכל סיבה שהיא  –התוצא העיקרי 

 מוות משל מחלה ממאירה ומוות מסיבה שהיא אינה מחלה ממאירה -ות תוצאות שניוני 

 תוצאות:

 200,549  שעברו הסרה של הרחם באינדיקציה שאינה מחלה  70עד  30נשים בגילאים

 . ממאירה נכללו במחקר

 P<0.0125  נחשב לתוצאה מובהקת סטטיסטית 

  עברו הסרה של הטפולות דו"צ בניתוח 19% -45מתחת לגיל 

  עברו הסרה של הטפולות 41% -45-59בגילאים 

  עברו הסרה של הטפולות 69% -50-54בגילאים 

  מהנשים עברו הסרה של הטפולות 81% -55מעל לגיל 



30 
 

  מכל סיבה  הסרה של הטפולות בניתוח נמצא כגורם סיכון למוות 45בנשים מתחת לגיל

 (HR 1.31,CI95%, 1.18-1.45, p<0.001שהיא )

  הסרה של הטפולות נמצא כגורם  -חלוקה לסיבה למוותכשעשו בקבוצת הגילאים הזו

(. נמצא HR 1.38, CI 95%, 1.21-1.58, p<0.001סיכון למוות מסיבה שאינה ממאירה )

קשר בקבוצת גילאים זו לסיכון מוגבר למוות ממחלה ממאירה בנשים שעברו הסרה של 

 ,HR 1.18, CI 95%, 1.01-1.39הטפולות אך התוצאה אינה מובהקת סטטיסטית )

p=0.044) 

  מכל סיבה  הסרה של הטפולות בניתוח נמצא כגורם סיכון למוות 45-49גם בנשים בגיל

 (HR 1.16, CI 95%, 1.04-1.3, p=0.007שהיא )

 הסרה של הטפולות נמצא כגורם סיכון  -גם בקבוצה זו, כאשר עשו חלוקה לסיבת המוות

(, אך לא כגורם HR 1.29,CI 95%, 1.1-1.52, p=0.002למוות ממחלה שאינה ממאירה )

 (HR 1.04, CI 95%, 0.89-1.21, p=0.63סיכון למחלה ממאירה )

  הסרה של הטפולות בניתוח לא נמצא כגורם סיכון למוות מכל סיבה  50-54בנשים בגיל

שהיא. הייתה נטייה דווקא לכך שהסרת טפולות בניתוח היא גורם מגן ממות אך ללא 

 (HR0.83, CI95%, 0.72-0.97, p=0.018מובהקות סטטיסטית )

   הסרה של הטפולות לא נמצא כגורם סיכון למוות ) 55גם בנשים מעל גילHR 0.92, CI 

95%, 0.82-1.03, p=0.16) 

  הסרה של הטפולות לא  -50גם כשעשו חלוקה לקבוצות לפי סיבת המוות בנשים מעל גיל

 ירה ולא מסיבה שאינה ממאירהלא ממחלה ממא -נמצא כגורם סיכון או גורם מגן ממוות

 נקודות חוזק:

 גודל אוכלוסיית המחקר 

 

 מגבלות:

  רטרוספקטיבי. מחקר 

 מסקנות: 

  אשר עברו הסרה של הרחם מסיבה שאינה ממאירה, הסרה של  50בנשים מתחת לגיל

 הטפולות בניתוח נמצא כגורם סיכון למוות מכל סיבה שהיא. 

  למוות בשל הסרה של הטפולות בניתוח לא נמצא קשר בסיכון 50בנשים מעל גיל. 
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Randomized trial of cytoreductive surgery for relapsed 

ovarian cancer 

P.Harter, J. et al.  

The New England Journal of Medicine 

December 2021  

 רקע:

 היעלות שנות של סרטן שחלות היה מבוסס על טיפול סיסטמי. יהטיפול במטופלות עם ה

 ( לא היה ברור. secondary cytoreductive surgeryשל ניתוח נוסף )

 יה שעבורה ניתוח נוסף יהיה יהקבוצה של המחקר הנוכחי רצתה לבחון האם יש אוכלוס

מועיל בחזרה של סרטן שחלות ובצעה מחקרים למציאת קריטריונים שבעזרתם ניתן 

מחקר ראשון שבוצע ע"י הקבוצה  יהיה למצוא מטופלות שעבורן ניתוח יהיה מועיל.

DESKTOP I-  שהיה מבוסס על מידע רטרוספקטיבי הראה שרק ניתוח שבו ניתן לעשות

( היה מקושר לתוצאות טובות יותר לטווח הארוך complete resectionמלאה ) כריתה

שנות של סרטן שחלות. במחקר חיפשו גורמים מנבאים לניתוח שני שבו ניתן יבנשים עם ה

מלאה בניתוח ראשון, ללא  כריתהמלאה ומצאו שנשים שעברו  כריתהלעשות יהיה 

היו עם סיכוי טוב לניתוח שני עם  מ"ל 500-מוגבלות פיזית ועם מיימת של פחות מ

 נשים שענו על שלושת הקריטריונים הנ"ל.  -חיובי AGO scoreמלאה.  כריתה

 DESKTOP II-  לתת אשרור למחקר פרוספקטיבי שבוצע ע"י הקבוצה על מנתAGO 

score  והראה שAGO score   מלאה  כריתהחיובי מנבא את הסיכוי לניתוח שני עם

 חיובי אשר עברו ניתוח שני מוצלח( AGO scoreמהנשים עם  76%)כאשר 

 DESKTOP III-   המחקר המוצג כאן 

  מטרה:

 ( לבדוק את היעילות של ניתוח שניsecondary cytoreductive surgery בנשים ) עם

 שנות של סרטן שחלות לעומת טיפול בכימותרפיה בלבד. יה

 שיטות: 

  2015עד  2010שבוצע בשנים פרוספקטיבי מחקר 

 שנות של סרטן שחלות אחרי תקופה של יהמחקר כלל נשים עם הplatinum free interval 

 חודשים או יותר.  6של 

  המחקר כלל נשים עםAGO score  כריתהכאלו שעברו  -חיובי בלבד )כמצוין מעלה 

 AGO. המ"ל( 500מלאה בניתוח ראשון, ללא מוגבלות פיזית ועם מיימת של פחות מ
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score  שימש את כותבי המחקר להעריך את הנשים להן יהיה סיכוי טוב לניתוח שני

 מוצלח כמתואר ברקע. 

  שני ולאחר מכן טופלו לכאלו שעברו ניתוח  1:1נשים חולקו רנדומלית ביחס של

 בכימותרפיה מבוססת פלטינום ולכאלו שטופלו בכימותרפיה מבוססת פלטינום בלבד

 שרדות יה  –התוצא העיקריoverall survival – 

 חודשים אחרי רנדומיזציה )לפי שאלון(, וגורמים  12ו 6 –איכות חיים  -תוצאות שניוניים

 שרדותיפרוגנוסטיים לה

 תוצאות:

 407 הוקצו ניתוח ולאחר מכן כימותרפיה,  206 -במחקר ועברו רנדומיזציה נשים נכללו

 לכימותרפיה בלבד 201ו

 מלאה  כריתהמהנשים השיגו  75.5% -בקבוצה שעברה ניתוחcomplete resection 

 חודשים בקבוצה  46חודשים בנשים שעברו ניתוח לעומת  53.7שרדות היה יהחציון לה

 (HR 0.75, 95% CI, 0.59-0.96, p=0.02) שטופלה בכימותרפיה בלבד

  שרדות של ימלאה בניתוח היו התוצאות הטובות ביותר עם חציון ה כריתהנשים שעברו

 חודשים 61.9

 לא היה הבדל באיכות חיים של הנשים בין הקבוצות בשנה שלאחר הניתוח 

 ימים לאחר הניתוח 30-אופרטיביים ב-לא היו מקרי מוות פרי 

 נקודות חוזק:

  פרוספקטיבי רנדומלימחקר 

 אוכלוסיית מחקר גדולה מספיק להשגת תוצאות מובהקות 

 

 מגבלות:

  ייתכן שהטיפול הכימותרפי שניתן הושפע ע"י  סמוימכיוון שהמחקר לא היה

 הרנדומיזציה והשפיע על תוצאות המחקר

 מסקנות: 

 שנות של סרטן שחלות, טיפול בניתוח נוסף )יבנשים עם הsecondary cytoreductive 

surgeryשרדות טובה יותר לעומת טיפול י( ולאחריו טיפול בכימותרפיה מקושר לה

 בכימותרפיה בלבד 
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Adjuvant radiotherapy and local recurrence in vulvar cancer 

– a subset analysis of the AGO-CaRE-1 study 

Linn Woelber et al.  

Gynecologic Oncology  

 November 2021 

  מבוא:

 יבשל עלייה בה( ארעות סרטן הוולבהvulvar squamous cell cancer- VSCC ישנו עניין )

כולל ניתוח  VSCCבשיפור אסטרטגיית הטיפול. כיום הטיפול בשלבים מוקדמים של 

 sentinel lymphלהוצאת הגידול וביצוע סטייג'ניג ע"י ביופסיה של בלוטות לימפה )

nodes המחקר .)AGO-CaRE 1  הראה שנשים שהיה להן מעורבות של בלוטות לימפה

וטופלו בנוסף ברדיותרפיה היו עם פרוגנוזה טובה יותר לעומת נשים עם מעורבות של 

בלוטות לימפה שלא טופלו ברדיותרפיה. אך המחקר לא הראה בצורה טובה האם 

 רדיותרפיה יעיל בהורדת ההישנות המקומית של המחלה. 

  מטרה:

 אנליזה להעריך את הקשר בין טיפול ברדיותרפיה ושיעור הישנות מקומית -מטרת הסאב

. בנוסף במחקר רצו להעריך האם האימפקט של VSCCשל המחלה בנשים עם 

-HPV+ ולHPVל VSCCשל הגידול )ניתן לחלק את  HPVרדיותרפיה מושפע מסטטוס ה

 גבוהים יותר(.מקושר לשיעורי הישנות  -HPV, כאשר גידול שהוא 

 שיטות: 

 מחקר הAGO אנליזה -היה רטרוספקטיבי. במחקר הנוכחי בוצע סאב 

  נשים עם  -נשים. קריטריוני ההכללה כללו 360נכלל במחקרVSCC  ומעורבות של

בלוטות לימפה אשר ידעו האם טופלו ברדיותרפיה וידעו מה האיזור שטופלו )מפשעה/אגן 

 בלבד או וולבה ומפשעה/אגן(

  נשים טופלו ברדיותרפיה  57נשים לא טופלו ברדיותרפיה,  157 -נשים שנכללו 360מתוך

 טופלו ברדיותרפיה בוולבה בנוסף למפשעה/אגן 146למפשעה/אגן בלבד ו

 סטטוס הHPV היו עם  46.3%נשים שנכללו במחקר. מתוכן  162היה ידוע בHPV +

 HPVללא  53.7%ו

 תוצאות:

 שנים 68.9לו במחקר היה הגיל החציוני של הנשים שנכל 

  הגישה הניתוחית אצל רוב הנשים שהשתתפו במחקר היהpartial or complete 

vulvectomy 
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 מהנשים הפתולוגיה הראתה שוליים חופשיים מגידול לאחר הניתוח  76.7%בR0 אצל .

 הסטטוס לא היה ידוע 9%

 נראה גידול בשולי הניתוח  14.1%בR1היה  9%. בנשים שלא טופלו בקרינה לR1 בנשים .

 R1, ולנשים שטופלו גם בקרינה לוולבה היה R1היה  7%שטופלו בקרינה לאגן/מפשעה ל

 21.9%ב

  מהנשים היה הישנות של המחלה או מוות.  60%חודשים ל 17לאחר פולו אפ חציוני של

נפטרו ללא קשר למחלה )לא  14%מהנשים חוו הישנות של המחלה או נפטרו.  39.7%

 הייתה הישנות(

 יטיפול בקרינה לוולבה נמצא הפחית את הסיכוי לה( שנות מקומיתlocal recurrence ) 

HR 1.79, 95%CI 1.09,2.91, p=0.019 

 מקומית של המחלה תהישנוהייתה  שלא טופלה בקרינה מהנשים בקבוצה 25.5%ל

שנות מקומית של יהייתה ה בקרינה באגן/מפשעה בלבד מהנשים שטופלו 22.8%ל

 המחלה

 שנות מקומית של המחלהיהייתה ה בקרינה גם לוולבהמהנשים שטופלו   15.8%ל

 שנות המחלה הייתה ללא קשר לסטטוס הרזקציה יההשפעה של הקרינה על שיעור ה

)ללא קשר האם נשארו שוליים חופשיים בפתולוגיה לאחר הניתוח שהייתה בניתוח 

R0\R1) 

  חיובית לההשפעה של קרינה הייתה משמעותית יותר בנשים שהיוHPV.   הדרך לבחון

מהנשים מכל קבוצה היו ללא מחלה  50%הייתה לבחון לכמה זמן  HPVאת ההשפעה של 

(50% disease free survival time- DFST בקבוצה של .)HPV חודשים  20.7+ הזמן היה

  חודשים 17.8הזמן היה  -HPVובקבוצה של 

 לעומת נשים שטופלו בקרינה  הפרוגנוזה של נשים שלא טופלו בקרינה הייתה פחות

. כאשר הזמן החציוני ללא מחלה HR 1.53, 95%CI 1.10,2.13, p=0.01לאגן ולוולבה 

(disease free survival time- DFS היה )15.3חודשים לנשים שלא טופלו בקרינה,  12.7 

חודשים לנשים שטופלו בקרינה  18.3חודשים לנשים שטופלו בקרינה לאגן/מפשעה בלבד ו

 ם בוולבה.ג

 יזמן הה( שרדות החציוניmedian overall survival היה ארוך יותר בנשים שטופלו )

כאשר הזמן החציוני להשרדות בקרינה אך התוצאות לא יצאו מובהקות סטטיסטית. 

חודשים בנשים שטופלו בקרינה  53.6חודשים בנשים שלא טופלו בקרינה,  42.7היה 

 נשים שטופלו בקרינה גם בוולבה. חודשים ב 57.9לאגן/מפשעה בלבד ו

 מגבלות:

 מחקר רטרוספקטיבי 

 מסקנות: 

  טיפול אדג'ובנטי בקרינה לוולבה מפחית את הסיכוי להשנות מקומית אצל נשים עם

 (vulvar squamous cell cancer- VSCCמעורבות של בלוטות לימפה בסרטן הוולבה )
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  חיוביות להאפקט של הקרינה היה משמעותי יותר בנשים שהיוHPV 
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 פריון

Is diminished ovarian reserve a risk factor for miscarriage? 

Results of a systematic review and meta-analysis 

Andrea Busnelli et al.  

Human Reproduction Update  

November 2021 

   מטרה:

  בדיקת הקשר שבין רזרבה שחלתית ירודהDiminished ovarian reserve (DOR)  לבין

 הסיכון להפלות הן בהריונות ספונטניים והן בהפריה מלאכותית.

  שיטות:

 מספר מאגרי מידע גדולים אנליזה וסקירת-מטא . 

  נכללו מחקרים אשר הגדירו רזרבה שחלתית ירודה לפי רמותAMH (anti-mullerian 

hormone)  או לפי ספירות זקיקים , בסרום(AFC – antral follicle count ) 

  הוגדרו בנפרד לפי קבוצות לפי רמות ה ( 22לפני שבוע )שכיחות ההפלותAMH +\- AFC. 

 

 תוצאות:

  מחקרים רטרוספקטיביים 13מחקרים, מתוכם  16 באנליזהנכללו. 

 ת ריונובהART  בצורה מובהקת שיעור הפלות גבוה בנשים עם  נצפהAMH   ,נמוך

)מובהק  OR  1.35נשים,  12042בינונית או גבוהה. ) AMHבהשוואה לנשים עם כמות 

 .מ"ס(-סטטיסטית 

  המחקר הפרוספקטיבי היחיד על הריונותART ( והפלות, לא הדגים כל קשרRR 2.95 לא ,

 מ"ס(.

 2  מחקרים פרוספקטיביים שבדקו את הקשר בהריונות ספונטניים, הדגימו עליה

. אומנם מחקרים אלו AMHמוכות של משמעותית בסיכון להפלות בקרב נשים עם רמות נ

 לא נכללו באנליזה בשל שונות בתכנון ושיטות המחקר. 

 3  מחקרים רטרוספקטיביים שבדקו את הקשר בהריונות ספונטניים, הדגימו קשר בין

 מ"ס.  OR 1.81ושכיחות הפלות,  AFCספירה נמוכה של 
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 נקודות חוזק:

  מחקר מטה אנליזה ראשון אשר בודק את ההשלכות של רזרבה שחלתית נמוכה על

 הסיכון להפלות. 

 מגבלות:

  ,בחלק מהמחקרים הנשים חולקו לפי קבוצות של רזרבה שחלתית )נמוכה, בינונית

, לפיכך בוצעה סב אנליזה בה AMHגבוהה( ולא בהכרח תאמו קריטריונים של רמות 

 ( AMH>ml\ng 0.7שחלתית נמוך מאוד )נכללו רק נשים עם רזרבה 

  בחלק מהמקרים בוצעו טכניקות שונות בקביעת רמותAMH. 

 רוב הנתונים הגיעו ממחקר אחד. 

 ,בחלק  אך גיל האישה אשר משמש כמנבא הכי אמין להפלות, יכול להוות ערפלן

  לכך.מהמחקרים לא בוצע תיקנון 

 מסקנות: 

 שבין רמות נמוכות של מצביעים על הקשר  ממצאי מטא אנליזה זוAMH  וAFC   בנשים

 עם רזרבה שחלתית נמוכה לבין סיכון מוגבר להפלות. 

  ומעל. 35קשר זה נשאר מוגבר גם בחלוקה לתת קבוצות של נשים מתחת לגיל 
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Live Birth with or without Preimplantation Genetic Testing 

for Aneuploidy 

Yan j et al.  

 The New England Journal of Medicine 

November 2021 

   מטרה:

  השוואת הסיכוי המצטבר ללידות חי  ביןIVF  קונבנציונאלי לביןPGT-A  בעוברים עם

 יותאנאופלואיד

 שיטות:

  מחקרRCT .רב מרכזים 

 1212  בלסטוציטים 3אשר ברשותן לפחות  20-37נשים הסובלות מבעיית פוריות בגילאים 

קונבנציונאלי, עם בחירה של עוברים להחזרה לפי  IVFזרועות:  2באיכות טובה הוקצו ל

 PGT-A (preimplantation genetic testing forמורפולוגיה בלבד. אל מול, 

aneuploidy.עם בחירת עוברים לפי מורפולוגיה ולאחר מכן בדיקה לאנאופלואידיות ) 

 תוצאות:

 החזרות בתוך שנה )התוצא הראשי( בקבוצת ה 3עד  הסיכוי המצטבר ללידת חי לאחרIVF 

 ואף גבוהה יותר. PGT-A( מקבוצת הnoninferiorהקונבנציונאלי היה לא נחות )

  הסיכוי לתוצאים שליליים כולל: גירוי יתר שחלתי חמור, הריון אקטופי, סיבוך מיילדותי

 הקבוצות.  2או פרינטאלי היה דומה ב

    נקודות חוזק:

  מחקרRCT  .גדול, רב מרכזי 

 מגבלות:

  החזרות, מה  3רק נשים עם פרוגנוזה טובה ללידת חי נכללו במחקר ונשים שעברו עד

 שהגביל את הכללה של התוצאות על נשים עם פרוגנוזה פחת טובה.

 ( בשתי הקבוצות בוצעה הזרקה תוך פלזמטית של זרע Intracytoplasmic מה שלא ,)

 סטנדרטי.  IVFמהווה רוטינה ב
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 מסקנות: 

  בקרב נשים עם פרוגנוזה טובה ללידת חי, הסיכוי המצטבר ללידת חי בIVF  קונבנצינאלי

 . PGT-Aמ  גבוה היה לא פחות
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Live births after Asherman syndrome treatment 

Hanstede M et al.  

Fertility and Sterility 

October 2021 

   מטרה:

  .לבחון תוצאות לידת חי לאחר טיפול ניתוחי בהידבקויות רחמיות  ע"ש אשרמן 

 שיטות:

  מחקר עוקבה רטרוספקטיבי 

  נשים אשר אובחנו עם תסמונת ע"ש אשרמן וטופלו בצורה ניתוחית באותו  500סה"כ

 והיו במעקב של לפחות שנתיים.  2016 -2003מוסד בין השנים 

 רוסקופיההפרדת ההידבקויות בוצעה בהיסט 

 .התוצא העיקר שנבדק היה שיעור לידות החי לאחר הפעולה 

 תוצאות:

  שנים מהניתוח. אחוז  3הריונות בתוך  569הנשים אשר נכללו במחקר, הושגו  500בקרב

 . 67%ואחוז לידות החי עמד על  33%ההפלות עמד על 

  הידבקויות קלות אשר הגורמים המנבאים לסיכוי גבוהה ללידת חי היו נשים צעירים עם

נגרמו ע"י פרוצדורות בטרימסטר ראשון )בניגוד לנשים שעברו פרוצדורות לאחר לידה אשר 

 לרוב סבלו מהידבקויות קשות יותר(.

    נקודות חוזק:

  מחקר העוקבה הגדול ביותר שפורסם עד כה, של נשים אשר עבורו הסרת הידבקויות ע"ש

 לידה.אשרמן ומעקב ההריונות לאחר מכן עד ה

 מגבלות:

 .מחקר חד מרכזי 

  .המידע נאסף בצורה רטרוספקטיבית 
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 מסקנות: 

 לידות  67%טיפול ניתוחי בהיסטרוסקופיה עם הפרדת הידבקויות ע"ש אשרמן הוביל ל

 חי. 

  הפלות  בקבוצה זו היו: גיל צעיר של האשה, היעדרללידת חי גורמים מנבאים חיוביים

 להריוןבטרימסטר ראשון שבוצעה פרוצדורה ו בעברן, דרגה נמוכה של הידבקויות
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A machine learning algorithm can optimize the day of trigger 

to improve in vitro fertilization outcomes 

Harition E, et al.  

Fertility and Sterility 

November 2021 

   מטרה:

  ,בדיקת השימוש במודל זיהוי תבניות( באמצעות למידת מכונהmachine learning  )

( על Trigger shotלצורך השגת אופטימיזציה בתזמון  הזרקת הטריגר להבשלת הביצית  )

 פרו נוקלאי(  ובלסטוציסטים באיכות טובה.  2)זיגוטה במצב  2PNמנת לקבל מקסימום 

 שיטות:

  עברו טיפול מחקר תיאורי והשוואתי אשר כלל שימוש במידע של מטופלות אשר

IVF\ICSI  באוניברסיטתUCSF  2008-2019בארה"ב )מרכז אקדמי שלישוני( בין השנים 

 משתתפות. 7866,סה"כ 

 ( שימוש במודל הסקה סביבתית"Causal inference" החלטה: שימוש בזריקת טריגר , )

 ביום מסוים, לעומת המתנה לעוד יום נוסף. )נמדדו מאפיינים כגון גודל זקיקים, רמות

 אסטרדיול(

 2התוצא הנמדד: שיפור בממוצע הPN \  בלסטוציטים באיכות טובים בין החלטת הרופא

 להזרקה לבין יכולת המכונה לניבוי 

 תוצאות:

  2 יותר  3בהתבסס על המלצות המודל )המכונה( היו פיPN יותר בלסטוציטים  1.5ופי

 שימושיים.

  והניב שיפור של פי  52% -עמד על  מדד ההסכמה בין החלטת הרופא לבין החלטת המכונה

, לגבי בלסטוציטים שימושיים , מדד ההסכמה בין המכונה להחלטת הרופא  2PNב 1.43

 . 50%, אשר הניב שיפור של 61%עמד על 

  מ"מ,  16-20השיקולים בעלי המשקל המשמעותי ביותר במודל היו: מספר הזקיקים בקוטר

 דיול.מ"מ, רמות אסט 11-15מספר הזקיקים בקוטר 

    נקודות חוזק:

  שימוש במודל חדשני באמצעות למידת מכונה עם אפשרות לשיפור תוצאים רלוונטיים

 בעתיד.
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 מגבלות:

 הערכה רטרוספקטיבית 

 מסקנות: 

  2שימוש במודל המבוסס למידת מכונה, יכול להגדיל את מספר הPN  וכמות

 .הבלסטוציטים האיכותיים
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 אולטרסאונד

Influence of maternal body mass index on interobserver 

variability of fetal ultrasound biometry and amniotic-fluid 

assessment in late pregnancy 

J. G Martins et al. 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 

December 2021 

   מטרה:

 ביומטריה עוברית וכמות מי שפיר בסונר בשליש השלישי יכולת השחזור של  לקבוע את

 אמהי. BMI-להריון על ידי בודקים שונים כתלות ב

 שיטות: 

  מחקר פרוספקטיבי 

  קבוצות  4אשר חולקו לפי  34הריונות יחיד מעבר לשבועBMI- ( משקל 18-24.9תקין ,)

 (. 40( והשמנה חולנית )מעל 30-39.9(, השמנה )25-29.9עודף )

  בכל הרה נמדדה ביומטריה ) לפיBPD,HC ,AC ,FL (, הערכת משקל וכמות מי שפיר )הן

רופאים מנוסים, אשר אינם יודעים את גיל  2( על ידי MVPוהן על ידי  AFIעל ידי 

 ריון ואת הבדיקה של הבודק השני. יהה

 תוצאות:

 110  עם  18.2%נשים גויסו למחקר, מתוכןBMI  ,עם  30%ף, עם משקל עוד 27.3%תקין

נמדד בעת הבדיקה )ולא בתחילת  BMIערך ה  -עם השמנה חולנית. לציין 30%-השמנה ו

 ריון(יהה

  בכל הפרמטרים למעטAFI ו-MVP  שיעור החזרה על תוצאות בין רופאים שונים

(reproducibility- .הייתה טובה מאד )הדירות 

  כאשר ביצעו הערכה לפי קבוצותBMI נמצא של-BPD  הדירות גבוה מאד, היה שיעור

ושיעור ההדירות של  BMIעלה עם העלייה ב FL-וב AC-בכל הקבוצות, שיעור ההדירות ב

MVP ירד עם העלייה ב-BMI . 

  רק עבורFL .נמצא הבדל משמעותי בהדירות בין קבוצות המשקל השונות 
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 נקודות חוזק:

 מחקר פרוספקטיבי 

 או בדיקות קודמות כך שיורד הסיכוי להטיה.  הבודקים לא ידעו היו חשופים לגיל ההריון 

 .בדיקות הסונר בוצעו ע"י רופאים מומחים לסונר בלבד 

 מגבלות:

 .קבוצת מדגם קטנה 

  .ריבוי בודקים 

 

 מסקנות: 

  מדידות ביומטריות של עוברים בסונר בעלי הדירות טובה, גם בנשים בעלותBMI  ,גבוה

כאשר הבדיקה מבוצעת על ידי אנשי סונר מנוסים. עם זאת מדידות של נפח מי השפיר 

 אינן בעלות הדירות טובה. 
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Breech progression angle: new feasible and reliable 

transperineal ultrasound parameter for assessment of fetal 

breech descent in birth canal 

A Youssef et al. 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 

October 2021 

   מטרה:

 להעריך את ההתכנות והאמינות של סונר טרנס-( פרינאליTPU להערכה של התקדמות )

  Breech progression angleחלק מקדים במצג עכוז בתעלת הלידה על ידי מדידה של 

(BPA .) 

  החוקרים מאמינים כי הערכה טובה שלBPA  תוכל לסייע בעתיד בניבוי הצלחה של

 היפוך חיצוני. 

 שיטות:

  מחקר פרוספקטיבי 

  לפני לידה.  להריונן, 34-41גויסו נשים עם מצג עכוז בשבועות 

  בדיקות סונר על ידי רופא אחד ובדיקת סונר נוספת על ידי רופא שני. 2כל אישה השלימה 

  :בוצע סונר בטני בכדי לקבוע את סוג מצג העכוזcomplete ,frank  אוfootling. 

 BPA ובין הקו  וית בין הקו הממשיך את הציר האורכי של הפוביס סימפיסיסוהוגדרה כז

עובר הממשיך מחלקו הנמוך ביותר של הפוביס סימפיסיס לחלקו הנמוך ביותר של ה

  )תרשים(.  מהייאותו ניתן לזהות באגן הא

  בוצעו בדיקותreproducibility .הדירות( על ידי רופא נוסף( 

 תוצאות:

 44  .נשים נכללו בסקירה 

  נמצאה הדירות מצוינת בבדיקותBPA  הן בבדיקות שונות על ידי אותו בודק והן על ידי

 בודקים שונים. 

  ,ההדירות לא הייתה מושפעת ממאפיינים אמהיים כגון גיל האם, גיל ההריוןBMI 

 וולדנות.
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    נקודות חוזק:

  מחקר ראשון אשר מעריך סונר טרנספרינאלי בהערכה של התקדמות החלק המקדים

 בתעלת הלידה במצג עכוז. 

 :מגבלות

 מדגם קטן 

  אמנם נמצאה הדירות טובה בבדיקה שלBPA  אך טרם הוכח כי מדובר בכלי יעיל לניבוי

 הצלחת היפוך חיצוני.

 מסקנות: 

 BPA   הינה בדיקה עם התכנות והדירות טובה להערכה של התקדמות החלק המקדים

יבוי בתעלת לידה במצג עכוז, אך נדרשים מחקרים נוספים להערכה של יעילות כלי זה לנ

 הצלחה של היפוך חיצוני ולידת עכוז מוצלחת.
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Extent of absent end-diastolic flow in umbilical artery 

and outcome of pregnancy 

M Kinoshita et al. 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 

September 2021 

 

   מטרה:

  הזרימה הסוף דיאסטולית )לחקור האם מידת העלמותabsent end diastolic flow- 

AEDF .בעורק הטבורי בדופלר יכולה לסייע בניבוי תוצאי הריון ) 

 שיטות:

  מחקר רטרוספקטיבי תצפיתי 

 25,000 מהן זוהו כל הבדיקות עם  -בדיקות דופלר של זרימה בעורק הטבוריAEDF. 

  חלקו היחסי שלAEDF .מסך מחזור הלב חושב בבדיקה האחרונה טרם הלידה 

  תוצאים נאונטלים ומידע על ההריונות נאסף מרישום בבית החולים ומאגר המידע

 האזורי הפרינטלי. 

 תוצאות:

 170 ( 48-הריונות יחיד ו 122ילודים נכללו בסקירה .)תאומים 

  ג'. 650והמשקל החציוני היה   27+0גיל החציון בלידה היה שבוע 

 15 מקרים של מוות לאחר הלידה. 26-מקרים של מוות תוך רחמי ו  

  נמצא פער משמעותי מבחינה סטטיסטית בחלקו שלAEDF  בין ילודים חיים לבין

 עוברים עם תמותה תוך רחמית.

  30עבור עוברים לפני שבוע AEDF  מסך המחזור ניבא תמותה תוך  30%המהווה מעל

 NPV-ו 83%ותמותה כלשהיא ברגישות של  98%של  NPV-ו 92%רחמית ברגישות של 

 85%של 

    נקודות חוזק:

 כלומר עוברים עם פגות חמורה והפרעה  -ייצוגיות של הקבוצה הרלוונטית לבדיקה זו

 משמעותית בגדילה.

 סיון רב.יכל בדיקות הסונר בוצעו על ידי מספר מועט של מומחים לסונר עם נ 
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   .)טיפול דומה במקרים לאורך השנים )מרכז בודד 

 מגבלות:

  רטרוספקטיבימחקר 

  במהלכה יתכן והייתה השפעה לשינויים  –תקופת זמן ממושכת שבה נערך המחקר

 .US-טכנולוגים ב

 מסקנות: 

  בקרב עוברים עםAEDF בעורק הטבורי, חלקו של ה-AEDF  מתוך כלל הזרימה נמצא

 ריון. יקשור בתוצא של הה

  30בעוברים עם פגות משמעותית לפני שבוע AEDF מסך הפעימה  30%-המהווה יותר מ

 גבוהים.  NPV-ניבא מוות תוך רחמי בשיעורי רגישות ו
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Maternal plasma soluble neuropilin-1 is downregulated in 

fetal growth restriction complicated by abnormal umbilical 

artery Doppler: a pilot study 

B Porter et al. 

Ultrasound in Obstetrics & Gynecology 

November 2021 

 מטרה:

 Neuropilin-1 (sNRP1 .הינו חלק מקבוצת קולטנים לפקטורי גדילה אנדותליאלים ) 

  מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר שביןsNRP1  לצמיחה תקינה ולהאטה בצמיחה

 .  (fetal growth restriction - FGR) תוך רחמית

 שיטות:

  מחקר פרוספקטיבי 

 40 עם  20-עם צמיחה תקינה ו 20 :הריונות עובר יחידFGR. 

 40+0לשבוע  24+0ונוגרפי בכל הריון בין שבוע בוצע מעקב ס . 

 FGR  לכל הריון עם כאשר , 10הוגדר כמשקל מתחת לאחוזוןFGR  הותאם הריון עם

 ריון. יבוצעה התאמה לפי גיל האם וגיל הה -משקל תקין 

  של העובר לרבות ביומטריה עוברית וזרימה בעורק הטבורי.בוצעה הערכה סונוגרפית 

  בוצעו מדידותsNRP1 מהית. יבפלזמה הא 

 תוצאות:

  רמותsNRP1  בהריונות  נמוכות באופן מובהקהיוFGR  צמיחה לעומת הריונות עם

 עוברית תקינה.

 לעומת זאת, לא היה פער מובהק בין הריונות עם צמיחה תקינה ל-FGR  עם זרימה

 תקינה בעורק הטבורי. 

  רמותsNRP1  היו נמוכות באופן מובהק בהרות עם יחס סיסטולה/דיאסטולה מוגבר

 reversed end diastolic flowאו  absentמקרים של ( ובP=0.023בעורק הטבורי )

(P=0.005.לעומת הריונות עם צמיחה תקינה ) 

    נקודות חוזק:

  מחקר פרוסקפטיבי 
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  הגדרות ברורות.אוכלוסיית המחקר מוגדרת היטב ומחולקת לתת קבוצות לפי 

 .בוצעה התאמה בין המקרים למקרי הביקורת לפי גיל אם וגיל הריון 

  מחקר ראשון אשר מודד נוכחותsNRP1  יאימהבדם. 

 מגבלות:

 FGR סונוגרפיות משקל הוגדר לפי הערכות. 

 כך שלא ניתן להסיק מסקנות לגבי תתי קבוצות  קבוצת מחקר קטנה 

  בבחירה  הטיהבמרכז פרינטלי כך שיתכן שישנה המחקר בוצע בבית חולים שלישוני

(selection bias.) 

 מסקנות: 

  בריכוז ישנה ירידה מובהקתsNRP1 מהי במקרים של יבדם אFGR  עם הפרעה בזרימת

בדם  sNRP1שלייתית. יתכן שיהיה ניתן לעשות שימוש בעתיד בריכוז -הדם העוברית

מהי בכדי להבדיל בין  עוברים קטנים באופן תקין )קונסטיטוציונלי( לבין עוברים יא

 הסובלים מהפרעה בצמיחה. 

 

 

 

 

 

 

 


