הנהלת בית החולים

טופס הסכמה לטיפולי הפרייה חוץ גופית ()IVF
 .1כללי:
הפרייה חוץ גופית נעשית במקרים בהם קיים ליקוי פוריות שסיבותיו האפשריות:
• חסימה או פגיעה בתפקוד החצוצרות.
• הפרעות ביוץ.
• ליקויים בזרע.
• אי פוריות על רקע בלתי מוסבר.
• הפרעות גנטיות.
• כישלונות טיפולי אי פוריות קודמים אחרים
• סיבות אחרות.
 1.1בסיס הטיפול :גירוי הורמונלי לצורך גיוס מספר זקיקים בשחלות; שאיבת ביציות משחלות האשה והפריית הביציות
בזירעוני בן הזוג או זרע תורם; הביציות המופרות נשמרות באינקובאטור במשך  2עד  6יממות ולאחר מכן מוחזרות
לרחם האשד - ,במידה ונשארות ביציות מופרות עודפות המתאימות להקפאה ,הן מוקפאות לאפשרות של שימוש עתידי.
 1.1סיכויי ההצלחה :סיכויי הצלחת הטיפול משתנים ותלויים בגיל בני הזוג ,במצב השחלות ,בפתולוגיות הנילוות ברחם,
בחצוצרות ,בשחלות ,או באגן ,באיכות הזרע ובגורמים רפואיים נוספים .לא ניתן לחשב את הסיכוי המדוייק להריון לכל
מקרה ,אלא את טווח הסיכויים .לא ניתן להבטיח או לדעת מראש שהפרייתן של ביציות האשה תצליח ,וכי כתוצאה
מכך ייוולד ילד.
הגורם החשוב ביותר המשפיע על הצלחת הטיפול הינו גיל האישה .ככל שגיל האישה עולה הסיכוי להריון תקין
ובעקבותיו לידה של תינוק בריא ( )Take Home Healthy Babyיורדים סיכויי ההצלחה הממוצעים להריון במחזור
טיפולי אחד נעים בין  15ל־ 35אחוז .שיעור ההריונות המסתיימים בלידות חי למחזור טיפולי אחד נעים בין  10ל־ 30אחוז,
בהתאם לגיל האישה ,לגורם אי הפריון או למצב הרפואי הכללי.
הריונות הנוצרים בעקב ות טיפולי הפריה חוץ גופית כרוכים בעלייה קלה בשכיחות ההפלות וסיבוכים במהלך ההריון או
הלידה .בהפרייה חוץ גופית תתכן עלייה קלה לעומת הריונות ספונטניים ללידה של ילד או ילדים במצב בריאותי ,גופני
או נפשי בלתי תקין .לרבות בעלי מום ,בעלי נטיות תורשתיות או כל סטיה אחרת מהרגיל ,המתגלים בשלב כל שהוא
במהלך החיים .עדיין לא ברור אם סיכונים אלו נגרמים בעקבות השימוש בטכנולוגיות הרפואיות ,או נובעים מבעיית אי
הפוריות עצמה על מרכיבה השונים.

 .1טיפול הורמונלי:
קיים קשר בין מספר הביציות המופרות המוחזרות לרחם לסיכויי ההצלחה .יחד עם זאת ,החזרה של מספר עוברים מגדיל את
הסיכון להריון מרובה עוברים על סיבוכיו השונים.
לפיכך אחת ממטרות הטיפול הינה להשיג הפריה של מספר ביציות על מנת לבחור את אלו הנראות איכותיות יותר לצורך החזרה.
במחזור טבעי מבשיל על פי רוב זקיק בודד .השימוש בתרופות מאפשר גיוס של מספר זקיקים ומגדיל את הסיכוי לשאוב יותר
ביציות .כך גדל הסיכוי להשיג יותר עוברים אשר מביניהם ניתן לבחור את הראויים ביותר להחזרה .הפרוטוקול הטיפולי כולל
שילובים של מספר תרופות ומותאם לתגובה השחלתית במהלך המעקב.
 1.1סיכוני הטיפול ההורמונלי :הטיפול ההורמונלי גורם לעיתים לגירוי יתר שחלתי .גירוי היתר על פי רוב הוא קל ומתבטא
בתפיחות הבטן ,כאבי בטן ,הגדלת שחלות ואף הצטברות קלה של נוזלים בבטן .התופעות חולפות כ־ 4-3שבועות אחרי
שאיבת הביציות.
אם הושג הריון ,התופעות עלולות להמשך זמן רב יותר .כטיפול מספיקה מנוחה ושתייה מרובה ולרוב לא נדרש אשפוז.
גירוי יתר בינוני או קשה נדירים יותר .גירוי בינוני כולל בנוסף לנ״ל גם בחילות ,שילשולים וריכוז יתר של הדם.
?
בגירוי יתר קשה ( )3%-0.5%קיים סיכון לתפליטים בריאות וכן לתסחיפים .סיבוכים נדירים נוספים כוללים אי ספיקת לב
ו/או כליות .דווחו מקרים בודדים ונדירים של צורך בקטיעת גפיים ואף מוות.
סיכון נדיר נוסף הינו תסביב (שזור) ,קרע או דימום מהשחלה .סיבוך זה דורש התערבות כירורגית (פתיחת בטן או
לפרוסקופיה) לשם התרת תסביב .לעיתים נדירות דווח אף על צורך בכריתת השחלות.
כמו כן עלולות להתפתח ציסטות שחלתיות(זקיקים המתמלאים בנוזל) אשר יצריכו שאיבת תוכנם ו/או הפסקת הטיפול.
לאחרונה הופיעו בספרות הרפואית דיווחים הבודקים את ההקשר של עליה בשכיחות סרטן השחלות ,רירית הרחם והשד
בעקבות טיפול הורמונלי בגורמי ביוץ .דיווחים אלו לא אושרו סופית ומוזכרים פה למען הזהירות.
מכיוון שהמידע עדיין מצטבר ומתעדכן באופן שוטף ,מסקנותיו ייוודעו רק בעוד שנים .קיים תהליך מתמשך
וקבוע של איסוף נתונים לגבי הסיכונים ותופעות הלוואי במהלך ובעקבות טיפולי פריון .יתכן והקשר אם קיים
נובע גם מבעיית אי הפריון הראשונית.
במקרים בהם הטיפול יכלול דיכוי מוקדם של השחלות ,עלולות להופיע תופעות לוואי הדומות לאלו של גיל המעבר .כדוגמת
גלי חום ,אי נוחות ביחסי מין ,יובש בנרתיק והזעות לילה.
רגישות לתכשירים ההורמונלים קיימת אך נדירה .דיווח מוקדם למטפל על תופעות חריגות יקל באבחון ובטיפול מוקדם.
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 .3בדיקות מעבדה ואולטרסאונד:
לפני תחילת הטיפול ,בנוסף לבדיקות המקובלות יש לבצע לשני בני הזוג בדיקות דם כלליות כולל נוגדני  ,HIVצהבת  Bו־כ) .בדיקות
ספציפיות נוספות בהתאם להיסטוריה הרפואית ולגיל .מומלץ להשלים בדיקות לשלילת נשאות למחלות גנטיות.
במקרים של תרומת זרע או ביצית יש להשלים בדיקות גנטיות של בן/בת הזוג לפני בחירת התורס/תורמת .האמצעים לניטור
ומעקב אחרי התפתחות הזקיקים (הביציות) בשחלות הם בדיקות דם הורמונליות ואולטרסאונד וגינלי.

 .4שאיבת הביציות והפרייתן:
שאיבת הביציות תבוצע על פי רוב בהרדמה מקומית או כללית .בדרך כלל הפעולה נעשית בגישה נרתיקית בהנחיית אולטרסאונד
ולעיתים נדירות בגישה בטנית .במקרים נדירים ביותר נעשית הפעולה באמצעות לפרוסקופיה .תהליך ההפריה מתרחש לאחר
הדגרת הביצית עם הזרע בתנאי מעבדה מיוחדים במעבדה.
 4.1סיכוני שאיבת ביציות :פעולת שאיבת הביציות כרוכה באי נוחות עד כאב ,לאחריה תידרש מנוחה של מספר שעות.
הסיכונים העיקריים הנובעים מהחדרת המחט לשחלה הינם זיהום ו/או דימום .זיהום באגן הינו נדיר וחולף בדרך כלל
על ידי טיפול אנטיביוטי.
לעיתים נדרש ניתוח לניקוז מורסה או לכריתת חצוצרות או שחלות פגועות .זיהום מקטין את הסיכוי להריון .לעיתים נדירות
עלול מצב זיהומי להסתבך על כדי כריתת רחם .במקרים שבהם הדימום רב מהרגיל הוא עלול לחייב מתן דם ,ביצוע פעולות
כירורגיות לעצירת הדימום ובמקרים מאד נדירים כריתת שחלות ורחם .יתכן נזק אם כי נדיר למעי או לשלפוחית השתן.
דימום נרתיקי קל מתרחש כמעט בכל דיקור שחלתי.
דווח על מקרים נדירים של מוות בעקבות שאיבת ביציות.

 .5מיקרומניפולציה:

מיקרומניפולציה הינד ,פעולה מעבדתית המתבצעת בביציות לאחר שאיבתן או בביציות מופרות על מנת להשיג את המטרות
הבאות:
 :icsiהפעולה מתבצעת במקרים בהם איכות הזרע נמוכה ואינה מאפשרת הפריה רגילה ,וכן במקרים בהם בעבר לא
5.1
היו הפריות כלל או שהיה בהן אחוז הפריה נמוך ,או שההפריה הייתה לקויה.
הטכניקה מכונה ( ,intracytopiasmic Sperm injection) icsiובה מוזרק זירעון בודד לתוך הביצית .באשר ^ ICSIיתכן
שהטכניקה מעלה במעט את ההסתברות להפרעה גנטית .גברים עם מיעוט זירעונים קיצוני ואיכות זרע גרועה ,עלולים להעביר
תכונה זו בתורשה לבניהם.
 5.1הגברת סיכויי ההנצה( :)Assisted Hatchingבטכניקה זאת נעשה טיפול במעטפת הביצית המופרית לשיפור ההשרשה.
השיטה נועדה לפתוח ״חלון" או לדקק את מעטפת הביצית המופרית בשיטות מכניות ,כימיות או בקרן לייזר.
 5.3דגימת תאים עובריים לצורך  PGD־־ אבחון גנטי טרום השרשה  -סיכוני שימוש בטכניקת ^ :ICSIישנם דיווחים על
עלייה קלה בשכיחות המומים או הבעיות הרפואיות במהלך החיים .גם כאן עדיין לא ברור אם סיכונים אלו נגרמים
בעקבות השימוש בטכנולוגיות הרפואיות ,או נובעים מבעיית אי הפוריות עצמה על מרכיבה השונים.

 .6אינקובציה:
הביציות המופרות נשמרות  6-2יממות באינקובאטור במעבדה במטרה לשמור על תנאי התפתחות אופטימליים.

 .7החזרת הביציות המופרות:
 7.1החזרה ישירות לרחם ( :)E. T. - Embryo Transferהביציות המופרות מוטענות לצינורית פלסטית ומוחזרות לחלל הרחם דרך
צוואר הרחם כעבור 2־ 3ימים ממועד ההפריה ,או החזרת בלסטוציסט ביום  5או  6לאחר ההפריה .הפעולה נעשית על פי רוב ללא
הרדמה.
 7.1סיכוני החזרת הביציות המופרות (קדם עוברים) :החזרת הביציות המופחת לרחם הינה פעולה קלה יחסית הנעשית בדרך כלל
ללא הרדמה .לעיתים תעלת צוואר הרחם מפותלת או מוצרת ,בחלק ממצבים אלו יש לבצע הרחבה של הצוואר הכרוכה בכאב קל.
החזרת ביציות מופרות לחלל הרחם ,נושאת סיכון קל לדלקת אגנית ובמקרים נדירים ניקוב דופן הרחם.
 7.3במקרים מיוחדים ניתן לבצע החזרת ביציות מופרות לחצוצרה :פעולה זאת נעשית בהרדמה כללית בשיטת
הלפרוסקופיה .מכיוון שבלפרוסקופיה מוחדר גז 02כ< לחלל הבטן ,צפוי כאב כתפיים ובטן מיד לאחר הפעולה ומספר שעות
לאחריה .הסיכון האפשרי בלפרוסקופיה ,בנוסף לסיכוני ההרדמה(סעיף  9להלן) ,הינו פגיעה באיברי הבטן הפנימיים כגון:
במעיים ,בשלפו חית השתן ובכלי דם ,שיצריכו לעיתים פתיחת הבטן לצורך פעולות כירורגיות מתקנות .דווח על מקרים נדירים
של מוות בלפרוסקופיה.
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.8סיכוני ההריון וריבוי עוברים:
כל הריון של יותר מעובר אחד נחשב כהריון מרובה עוברים .שיעור ריבוי העוברים בטיפולי הפריה קשור למספר הביצית המופרות
המוחזרות לרחם .במקרה של החזרת יותר מביצית מופרית אחת ניתן להגיע לכ־.25%
בהריון של שלישיה או יותר ,או במקרים מיוחדים של הריונות תאומים ,מקובל להציע דילול עוברים .הסיכונים האפשריים
בפעולה זו הם :הפלה מיידית או הפלה מאוחרת בכ־ 5%מהמקרים ,דלקת אגנית על כל סיכוניה (ראה סעיף  4לעיל) ולידה
מוקדמת .הריון מרובה עוברים הינו הריון בסיכון גבוה הכרוך בסיבוכים לאם ולעובר כגון :הפלה מוקדמת או מאוחרת ,ירידת
מים מוקדמת ,המצריכה הפסקת הריון או לידת פגים .סיכוני הפגות כוללים בין היתר ,אשפוז ממושך ,פגיעות מוטוריות ,פגיעות
שכליות ועצביות ,נכות לצמיתות .כמו כן יש עלייה בתחלואה הריונית של האם כגון :סוכרת הריונית ,יתר לחץ דם הריוני
ודימומים במהלך ההריון ואחרי הלידה.
הריון מרובה עוברים מעלה את הסיכון לפגיעות נוירולוגיות ביילודים (בהריון תאומים פי  5מאשר בהריון של עובר אחד).
הריון שלישיה כרוך בסיכון גבוה מאוד ללידה מוקדמת (כ־ ,)75%סיכון לפגיעה נוירולוגית התפתחותית ארוכת טווח בשיעור
של  35%מהיילודים .כמו כן קיים סיכון מוגדל לשיתוק מוחין בהשוואה להריון יחיד.
בהריון מרובה עוברים ,גבוה שעור הלידות בניתוחים קיסרים .ככל שמספר העוברים גדול יותר התופעה שכיחה יותר .כמו כן יש
לציין שבטיפולי הפריה קיים סיכון מוגבר של הריונות חוץ רחמיים עד כ־ ,4%במקרים בהם ההריון אינו נספג מעצמו ,יש צורך
בהתערבות כירורגית ולעיתים כריתת חצוצרה ,כדי למנוע נזק גופני או סכנת חיים לאשה.

.9סיכוני הרדמה:
הרדמה הינה פעולה בטוחה יחסית ,אך יש בה סיכונים.
סיכוני הרדמה כללית כוללים נזק לשיניים ו/או למיתרי הקול במקרה של החדרת צינור לקנה הנשימה ,תופעות אלרגיות
בדרגות שונות לחומרי הרדמה ובמקרים נדירים ביותר מוות ,לכן ,דיווח מראש על רגישות לחומרים או בעיות וקשיים במהלך
הרדמות קודמות חיוני .בהרדמה כללית יש סכנה של שאיפת תוכן קיבה (אספירציה) .צום של  6שעות לפחות מקטין את
הסיכון לאספירציה .הסיכונים בהרדמה כללית עולים בנשים עם עודף משקל ובמעשנות הסיכונים בהרדמה מקומית הם
תגובה אלרגית בדרגות שונות לחומרי ההרדמה .הסיכונים בהרדמה אפידורלית הם תגובה אלרגית ופגיעה עצבית בפלג גוף
תחתון.

 .10הקפאה:
תהליך זה מבוצע רק כאשר נוצרות ביציות מופרות עודפות המתאימות להקפאה .לא כל ביצית מופרית מתאימה להקפאה.
השימוש בביציות המופרות המוקפאות יעשה בהתאם להחלטת הזוג:
לשימוש בטיפולים נוספים ,לצורך פונדקאות ,או אישור לביצוע מחקר ,לעיתים יש צורך בשמירת הביציות המופרות לצורך
החזרתם במועד מאוחר יותר בשל מצב רפואי של האישה במועד השאיבה ,המונע החזרת ביציות מופרות טריות .לשם הקפאה
משתמשים במקפא ממוחשב או בשיטת הזיגוג .הביציות המופרות נשמרות בהקפאה בטמפרטורה של מינוס  196מעלות
צלסיוס ,בתוך מבחנות או קשיות.
בהוראת משרד הבריאות ניתן לשמור עוברים בהקפאה למשך חמש שנים .לאחר חמש שנים ,על בני הזוג להורות לבית החולים
על המשך ההקפאה .המשך ההקפאה לחמש שנים נוספות יתבצע רק לאחר שנתקבלה בקשה בכתב להארכת תקופת ההקפאה,
חתומה בידי האישה שמגופה ניטלה הביצית ובן זוגה ,מאושרת בחתימת ידו של הרופא האחראי .על מנת לאפשר את המשך
הקשר עם בני הזוג ,מוטלת עליהם האחריות לעדכן בכל מקרה של שנוי הכתובת.
????/יולו
2012

 10.1הקפאת ביציות :כיום ניתן לשאוב משחלות האישה ביציות ולהקפיאן עוד בטרם הופרו בתאי זרע .בעקבות השימוש
בטכניקה זו נולדו עד כה בעולם מאות ילדים .למרות זאת ,עדיין אין ביטחון כי כל הקפאה תצליח ,וכי בכל מקרה
תתקבלנה לאחר ההפשרה ביציות ראויות להפריה .המידע באשר לבריאותם של הילדים שנולדו בעקבות השימוש
בטכניקה חדשה זאת ,עדיין מועט ונמצא בבדיקה מתמדת .בדומה למקובל ולקבוע בתקנות ביחס להקפאת ביציות
מופרות ,גם ביציות בלתי מופרות תוקפאנה לתקופה של  5שנים ,אותה ניתן להאריך ב־ 5שנים נוספות .לאחר תקופה זאת
ניתן יהיה להאריך את תקופת השמירה לזמן נוסף ,על־פי בקשה בכתב של המטופלת ובהתאם לידע הרפואי שיהיה קיים
באותה עת.
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