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הקדמה
בשיעור  ונשים  בגברים  עלייה  מגמת  חלה  האחרונות  בשנים 
השמנת יתר, סוכרת, היפרליפידמיה ומרכיבים נוספים, אשר כולם 
מהווים חלק מהתסמונת המטבולית ]1[. תסמונת זו מהווה מכלול 
לגלוקוזה,  סבילות  אי  יתר,  השמנת  וביניהן  הפרעות  מספר  של 
הפרעה בפרופיל שומנים ויתר לחץ דם ]2[. במקביל, וככל הנראה 
כתוצאה מעלייה זו בשכיחות התסמונת המטבולית, חלה עלייה 

משמעותית בשכיחות האירועים הקרדיווסקולאריים בנשים. 
למעשה, תחלואה קרדיווסקולארית מהווה גורם תמותה ראשון 
בארצות הברית, יותר מחיבור של סרטן, מחלות ריאה כרוניות, 
אלצהיימר ותאונות ביחד ]1[. בניגוד לדעה הרווחת המייחסת מחלות 
מסוימות לנשים הרות בלבד, הרי שמחלות ותופעות מסוימות 
המופיעות במהלך הריון עלולות לרמז על בעיה גופנית קיימת 
שעלולה להתפתח בעתיד, או שהן עצמן גורם סיכון לתחלואה 

ארוכת טווח. 
סיבוכי הריון רבים כגון רעלת הריון, סוכרת הריון, האטה בגדילה 
תוך רחמית ועוד, קשורים באטיולוגיה וסקולארית/ שלייה. בשנים 
האחרונות, הועלתה ונחקרת האפשרות שאותם הגורמים הקשורים 
בהיווצרות תחלואה וסקולארית במהלך הריון קשורים גם להופעת 
תחלואה וסקולרית מאוחרת בנשים. ואכן, בעקבות מספר מחקרים 
שנבדק בהם הקשר בין סיבוכי הריון לבין תחלואה וסקולארית 
הקרדיולוגים  איגוד  ידי  על  פורסמו  לאחרונה  טווח  ארוכת 
האמריקאי הנחיות למניעת תחלואה קרדיווסקולארית בנשים. 
במסגרת ההנחיות להערכת גורמי סיכון שפורסמו, ניתן למצוא 
אנמנזה של סיבוכי הריון ובאופן פרטני אנמנזה של רעלת הריון, 

סוכרת הריון ויתר לחץ דם בהריון ]1[.
בסדרת מחקרים שערכה המחלקה למיילדות וגינקולוגיה מבית 
החולים סורוקה בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון בנגב, נבחנה 
המשמעות של תחלואות ההריון הללו ונוספות, ונמצא קשר ישיר 

ביניהן לבין סיבוכים ארוכי טווח במערכת הלב וכלי הדם. 

רעלת הריון
רעלת הריון מוגדרת כהופעה חדשה של יתר לחץ דם בהריון )החל 
משבוע 20 ועד שישה שבועות לאחר הלידה(. היא מלווה בהפרשת 
חלבון בשתן )מעל 300 מיקרוגרם/24 שעות(. שכיחות של רעלת 
הריון נעה בדיווחים שונים בין 5%-8% מההריונות ומהווה אחד 
מחקרים  במספר   .]3[ הרות  בנשים  המובילים  התמותה  מגורמי 
קרדיווסקולארית ארוכת  ותחלואה  הריון  רעלת  בין  נבדק הקשר 
טווח של האם. במחקר שנערך על ידי Irgens וחב' ]4[ נבדקו 626,727 
לידות; החוקרים השוו בין נשים עם וללא אנמנזה של רעלת הריון. 
נמצאות  הריון  רעלת  של  אנמנזה  עם  נשים  כי  מצאו,  החוקרים 
בסיכון גבוה יותר לתמותה הקשורה בתחלואה קרדיווסקולארית 
נשים  נבדקו  שבו   ,]5[ וחב'   Mangos ידי  על  שנערך  במחקר   .]4[
)יל"ד1( בהריון, מצאו  ויתר לחץ דם  עם אנמנזה של רעלת הריון 
בסיכון  נמצאות  אלו  שמטופלות  לכך  ביוכימית  עדות  החוקרים 
גבוה לתחלואה קרדיווסקולארית ארוכת טווח ]Hashemi .]5 וחב' 
]6[ בדקו במחקרם קבוצה של 226 נשים עם אנמנזה של הפרעות 
יל"ד בהריון והשוו אותן לקבוצה תואמת של 226 נשים. החוקרים 
יל"ד כרוני, סוכרת  מצאו שנשים אלו נמצאו בסיכון גבוה לפתח 

גלויה ודיסליפידמיה בהמשך החיים ]6[. 
במחקר ממוסדנו שנערך על ידי Shalom וחב' ]7[ ופורסם בשנת 
2013, נערך במהלך עשור מעקב אחר 2,072 נשים עם רעלת 
הריון, אשר הושוו לקבוצת בקרה שהוכללו בה יותר מ־20,000 
נשים ללא רעלת הריון. במחקר נמצא, כי נשים עם אנמנזה של 
רעלת הריון היו בסיכון גבוה פי 16 לפתח יתר לחץ דם כרוני. 
בנוסף נמצא, כי נשים שפיתחו רעלת הריון נמצאו בסיכון הגבוה 
פי שניים לאשפוזים בשל מחלות לב וכלי דם ]7[. במחקר נוסף 
שבוצע במרכז הרפואי סורוקה על ידי Kessous וחב' ]8[ והוצג 
 Society בכנס האחרון של החברה האמריקאית לרפואת אם–עובר

 הקשר בין סיבוכי הריון ותחלואה 
קרדיווסקולארית ארוכת טווח בנשים

בשנים האחרונות חלה עלייה ניכרת בשיעור התסמונת המטבולית. במקביל, ככל הנראה 
כתוצאה מעלייה זו, חלה עלייה משמעותית בשכיחות האירועים הקרדיווסקולאריים בנשים. 
בניגוד לדעה הרווחת כי יש מחלות שניתן לייחס לנשים הרות בלבד, מחלות ותופעות 
מסוימות המופיעות במהלך ההריון עלולות לרמז על בעיה גופנית קיימת שעלולה 
להתפתח בעתיד, או שהן עצמן גורם סיכון לתחלואה ארוכת טווח. בשנים האחרונות 
הועלתה האפשרות, שאותם הגורמים הקשורים בהיווצרות תחלואה וסקולרית במהלך 

הריון קשורים גם להופעת תחלואה וסקולרית מאוחרת בנשים, ואפשרות זו נחקרת. 
מובאות במאמרנו הנוכחי סקירת ספרות, וכן סדרת מחקרים שערכה המחלקה למיילדות 
וגינקולוגיה מהמרכז הרפואי סורוקה בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון בנגב, העוסקת בקשר 
בין סיבוכי הריון שונים לסיבוכים ארוכי טווח במערכת הלב וכלי הדם. קשר ישיר נמצא בין 
סיבוכי הריון כגון רעלת הריון, סוכרת הריון, לידה מוקדמת והפלות נשנות, ובין תחלואה 

קרדיווסקולארית ארוכת טווח בנשים. 

סיבוכי הריון; תחלואה קרדיווסקולארית.
.Obstetric complication; Cardiovascular morbidity
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P value CI 95% OR סיבוכים מיילדותיים )מאמר(

0.001 1.5-1.9 1.7 רעלת הריון )8(

0.001 2.0-2.5 2.3 סוכרת הריון )13(

0.001 1.3-1.7 1.5 לידה מוקדמת )19(

0.006 1.5-7.6 *3.4 עובר קטן לגיל ההריון )22(

0.01 1.1-20.3 *4.8 הפרדות שליה )25(

0.001 1.7-2.2 1.9 הפלות נשנות )28(

0.001 1.2-1.8 1.5 תמותת עובר תוך רחמית )29(

טבלה 1:
הסיכון היחסי לתחלואה קרדיווסקולארית של האם לאחר סיבוכי הריון שונים על 

פי המחקרים השונים שנערכו במרכז הרפואי סורוקה

* הסיכון לתמותה של האם כתוצאה ממחלה קרדיווסקולארית באשפוז ראשון.

of Maternal Fetal Medicine, ערכו החוקרים הצלבה בין מאגר 
נתוני הלידה למאגר האשפוזים של בית החולים. סך הכול נכללו 
במחקר זה 96,370 נשים, מהן 7,824 )8.1%( עם אנמנזה של רעלת 
הריון באחד מההריונות שעברו לפחות. במחקר נמצא שנשים עם 
אנמנזה של רעלת הריון נמצאות בסיכון יתר לאשפוזים כתוצאה 
 )OR 1.7; CI 95% 1.6-1.9; P=0.001( מתחלואה קרדיווסקולארית
לאחר נטרול מערפלים שונים דוגמת גיל האם, השמנת יתר, 
סוכרת וולדנות. בנוסף נמצא במחקר זה קשר ישיר בין חומרת 
רעלת ההריון ]ללא רעלת 2.7% לעומת רעלת קלה 4.5%, רעלת 
חמורה 5.2% ורעלת הריון )אקלמפסיה( P= 0.001 5.7%[, וכן בין 
מספר האירועים בעברה של האישה )ללא רעלת 2.7%, הריון אחד 
 עם אבחנה של רעלת 4.4%, שני הריונות ומעלה עם רעלת 6%,

P= 0.001( לבין הסיכון לתחלואה קרדיווסקולארית בעתיד. 

)Gestational Diabetes Mellitus - GDM( סוכרת הריון
לראשונה  המופיעה  לגלוקוזה  סבילות  כאי  מוגדרת  הריון  סוכרת 
במהלך ההריון ]9[. השכיחות של סוכרת הריון משתנה באוכלוסיות 
ומוצאים אתניים שונים, ונעה בין 14%-1% ]10,9[. הקשר הישיר 
בין סוכרת הריון לבין הסיכון בעתיד לתחלואה קרדיווסקולארית, 
עם  נשים   8,191 השוו   ]11[ וחב'   Shah מחקרים.  במספר  הודגם 
אנמנזה של סוכרת הריון ל–81,262 נשים ללא אנמנזה של אבחנה 
זו. במחקרם הודגמה עלייה מובהקת בסיכון )עם סיכון יחסי של 
עם  בנשים  קרדיווסקולארית  לתחלואה   ,)CI 95% 1.08-2.69  1.7
אנמנזה של סוכרת הריון לעומת נשים ללא אבחנה זו. אולם כאשר 
החוקרים נטרלו הופעת סוכרת גלויה, פחת סיכון זה ל–1.13 ואיבד 
בסיכון  שהעלייה  הסיקו,  החוקרים  הסטטיסטית.  ממשמעותו 
מהעלייה  בעיקר  נובעת  הריון  סוכרת  של  אנמנזה  עם  בנשים 

העתידית בשכיחות סוכרת גלויה ]11[. 
במחקרם של Carr וחב' ]12[ שבוצע באמצעות שאלונים, נבדקו 
בו 332 נשים עם אנמנזה של סוכרת הריון לעומת 663 נשים ללא 
אנמנזה של סוכרת הריון, בנוסף לאנמנזה משפחתית של סוכרת 
גלויה מסוג 2. החוקרים מצאו, כי נשים עם אנמנזה של סוכרת הריון 
נמצאות בסיכון גבוה יותר לתחלואה עתידית קרדיווסקולארית ]12[. 
במחקר שפורסם לאחרונה ממוסדנו על ידי Kessous וחב' ]13[, 
נכללו 47,909 נשים, מהן 4,928 )10.3%( עם אנמנזה של סוכרת 
הריון באחד מההריונות שעברו לפחות, לאורך תקופת מעקב של 
מעל עשור. החוקרים מצאו, כי נשים שלקו בסוכרת הריון נמצאו 
בסיכון יתר כפול לאשפוזים כתוצאה מתחלואה קרדיווסקולארית 

)OR 2.3; CI 95% 1.4-2.2; P=0.001(. שיעור האשפוזים בשל 
מחלות קרדיווסקולאריות היה 8.9% בקרב נשים עם סוכרת הריון 
לעומת 3.1% בקבוצת הבקרה. הסיכון הגבוה היה מובהק וחזק גם 
לאחר נטרול גורמים מערפלים כמו השמנת יתר והפרעות יתר 

.)Adjusted HR 2.6 ; CI 95% 2.3-2.9; P=0.001( לחץ דם

לידה מוקדמת
לידה מוקדמת מוגדרת כלידה לפני שבוע 37 להריון מהווה סיבוך 
יחסית  מועט  במספר   .]14[ בעולם  מההריונות  ב–12.7%-5% 
של מחקרים נבחן הקשר בין לידה מוקדמת והסיכון לתחלואה 
קרדיווסקולארי בעתיד. Smith וחב' ]15[ בדקו נתונים של 129,920 
לידות ראשונות ומצאו, כי נשים עם אנמנזה של לידה מוקדמת 
היו מצויות בסיכון גבוה יותר באופן משמעותי ללקות במחלת לב 

 .]15[ )Adjusted HR, 1.8; 95% CI, 1.3-2.5( איסכמית
במחקר נוסף שנערך על ידי Hastie וחב' ]16[, נמצא קשר בין 
לידה מוקדמת לבין תחלואה קרדיווסקולארית. אולם החוקרים 
על  הייתה  המוקדמת  הלידה  כאשר  יותר  הדוק  מצאו קשר 
רקע השראת לידה. החוקרים סברו, כי מאחר שהשראת לידה 
בשבוע מוקדם נובעת לרוב עקב האטה בגדילה תוך רחמית או 
רעלת הריון, ככל הנראה אלו הגורמים לעלייה שנצפתה בסיכון 
לתחלואה קרדיווסקולארית בעתיד ]16[. קיימת מחלוקת לגבי 
הקשר בין שבוע הלידה ותחלואה בעתיד. בניגוד למחקר הקודם, 
ניתחו Bonamy וחב' ]17[ תיקים של 923,686 מטופלות בהריון 
ראשון של עובר יחיד. לאחר נטרול מערפלים שונים, מצאו 
החוקרים קשר ישיר הפוך בין שבוע הלידה לבין הסיכון לתחלואה 
קרדיווסקולארית בעתיד ]17[. בנוסף, במחקר נוסף שנערך על ידי 
Catov וחב' ]18[, לא נמצא כל קשר בין שבוע הלידה לבין תחלואה 

קרדיווסקולארית בעתיד. 
במחקר שפורסם לאחרונה ונערך בבית החולים האוניברסיטאי 
סורוקה בשיתוף אוניברסיטת בן גוריון, בדקו Kessous וחב' ]19[ 
47,908 נשים, מהן 5,592 )12.5%( עם אנמנזה של לידה מוקדמת 
אחת לפחות במהלך כל הריונותיהן ובמהלך תקופת מעקב של יותר 
מעשור. החוקרים מצאו כי נשים עם אנמנזה של לידה מוקדמת 
נמצאו בסיכון יתר לאשפוזים כתוצאה מתחלואה קרדיווסקולארית 
)OR 1.5 ; CI 95% 1.3-1.7; P=0.001(. שיעור האשפוזים בשל 
מחלות קרדיווסקולאריות היה 5.1% בקרב נשים עם סוכרת הריון 
לעומת 3.5% בקבוצת הבקרה. הסיכון הגבוה היה מובהק וחזק גם 
לאחר נטרול גורמים מערפלים כמו הפרעות יתר לחץ דם, השראת 
 Adjusted HR 1.5; CI 95%( לידה והאטה בגדילה התוך רחמית
P=0.001 ;1.3-1.7(. בנוסף נמצא במחקר, כי הסיכון לתחלואה 
קרדיווסקולארית גבוה יותר כאשר הלידה מוקדמת מתחת 34 
שבועות )OR 1.7 לעומת P= 0.001 ;1.4( וכאשר יש יותר מלידה 
אחת מוקדמת בעברה של האישה )ללא לידה מוקדמת 3.5%, הריון 
אחד עם לידה מוקדמת 5.0%,שני הריונות ומעלה עם לידה מוקדמת 

 .)P= 0.001 :5.5%

עובר הקטן לגיל ההריון
עובר הקטן לגיל ההריון )Small for Gestational Age - SGA( הוא 
העשירי  לאחוזון  מתחת  הנמצא  לעובר  המתייחס  רפואי  מונח 
מספר  קיימים  הלידה.  בעת  משקל,  מבחינת  שלו,  ההריון  לגיל 
מחקרים שהודגם בהם קשר בין לידת עובר SGA לבין תחלואה 
הקשר  את  העריכו   ]20[ וחב'   Lykke בעתיד.  קרדיווסקולארית 
החוקרים  בעתיד.  קרדיווסקולארית  ותחלואה  לידה  משקל  בין 
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מצאו כי הסיכון לתמותה כתוצאה מתחלואה קרדיווסקולארית 
לתינוקות  בהשוואה  יותר,  נמוך  היה  הלידה  שמשקל  ככל  עלה 
שנולדו עם הערכת משקל ממוצעת ]20[. Dietz וחב' ]21[ ביצעו 
לתחלואה  סיכון  גורמי  לאיתור  שאלונים  באמצעות  הערכה 
שילדו  נשים  כי  הודגם,  במחקרם  בנשים.  קרדיווסקולארית 
תינוקות SGA במועד היו בסיכון גבוה פי שניים לחלות במחלה 
)OR של 2.07( בהשוואה לנשים ללא אנמנזה  קרדיווסקולארית 
של לידת תינוק SGA ]21[. עם זאת, למחקר זה חיסרון ברור של 
דיווח עקב חשיבה סלקטיבית  של  זיכרון, דהיינו הטיית  הטיית 
הנחקרים. ברור שקבוצת הנשים שחלו ינסו להיזכר )אולי יתר על 

מידה( בסיבוכי הריונן לעומת קבוצת הבקרה. 
Bonamy וחב' ]17[ הראו קשר ישיר בין SGA לבין תחלואה 
קרדיווסקולארית בעתיד. אולם במחקרם, העלייה בסיכון לתחלואה 
 SGAקרדיווסקולארית נמצאה מוגבלת רק לנשים עם אנמנזה של
מהותי )דהיינו בקרב הקטנים ביותר בלבד( ]17[. במחקר ממוסדנו 
שבוצע על ידי Pariente וחב' ]22[, נבדקו 47,612 נשים, מתוכן 4,411 
)9.2%( עם אנמנזה של לידת SGA ותקופת מעקב של יותר מעשור. 
החוקרים מצאו, כי נשים עם אנמנזה של SGA נמצאות בסיכון יתר 
לתחלואה קרדיווסקולארית מורכבת ולתמותה כתוצאה מתחלואה 
קרדיווסקולארית )OR 3.4; CI 95% 1.5-7.6; P=0.006(. במודל 
שביצעו החוקרים לנטרול מערפלים כגון הפרעות לחץ דם, השמנת 
יתר וסוכרת הריון, נמצא כי SGA הוא גורם סיכון מובהק לאשפוזים 
 Adjusted HR 3.5; CI 95%( הקשורים לתחלואה קרדיווסקולארית

 .)1.5-8.2; P=0.004

היפרדות שלייה
הפרדות שלייה מוגדרת כהיפרדות חלקית או מלאה של השלייה 
היפרדות  שיעור  העובר.  לידת  לפני  הרחם  מדופן  המושרשת 
 .]2[  )1%-0.5%( לערך  הריונות   200-100 לכל   1 הוא  השלייה 
במעט מאוד מחקרים בעבר נבדק הקשר בין אנמנזה של היפרדות 

שלייה ותחלואה קרדיווסקולארית ארוכת טווח. 
במחקר רטרוספקטיבי המבוסס על נתונים ממאגר המידע 
782,287 נשים  Lykke וחב' ]23[, בדקו נתונים של  בדנמרק, 
בלידה ראשונה בין השנים 2007-1978, עם חציון מעקב של 
14.8 שנים. החוקרים מצאו קשר משמעותי סטטיסטית בין 
אנמנזה של היפרדות שלייה לתמותה שלא כתוצאה מגורמים 
קרדיווסקולאריים, בעוד שבמקרה של תמותה כתוצאה מגורמים 
קרדיווסקולאריים הקשר היה מובהק רק אם לאישה הייתה 
 HR of 1.23, P =( אבחנה של רעלת הריון בנוסף להיפרדות שלייה
23[ )0.37[. Ray וחב' ]24[ ביצעו הערכת סיכון למחלה וסקולארית 
בנשים עם אנמנזה של תסמונת שלייה )רעלת הריון, יתר לחץ דם 

בהריון, היפרדות שלייה ואוטמים בשלייה(. 
החוקרים מצאו, כי נשים עם אנמנזה של היפרדות שלייה או 
אוטמים בשלייה נמצאות בסיכון מוגבר לתחלואה קרדיווסקולארית 
)HR 1.7; CI 95%; 1.3-2.2(. גם במחקר זה קיים קושי לבודד את 
היפרדות שלייה וחלק מהעלייה בסיכון לתחלואה בעתיד, הנובע 
ככל הנראה כתוצאה מסיבוכי הריון אחרים דוגמת רעלת הריון ]24[. 
במחקר בנושא זה ממוסדנו שבוצע על ידי Pariente וחב' ]25[, 
נבדקו 47,585 נשים, מהן 653 )1.3%( עם אנמנזה של היפרדות 
שלייה ותקופת מעקב חציונית של 13.8 שנים. החוקרים מצאו, 
כי נשים עם אנמנזה של היפרדות שלייה נמצאות בסיכון יתר 
 OR 4.8 ; CI 95%( לתמותה כתוצאה מתחלואה קרדיווסקולארית
P=0.01 ;1.1-20.1(. גם במודל שביצעו החוקרים לנטרול מערפלים 
כגון גיל האם, הפרעות לחץ דם, השמנת יתר וסוכרת הריון, נמצא 

כי היפרדות שלייה נשארה גורם סיכון מובהק לתמותה הקשורה 
 Adjusted HR 4.3; CI 95% 1.1-18.6;( לתחלואה קרדיווסקולארית

 .)P=0.047

הפלות נשנות
יותר,  או  רצופות  הפלות  כשתי  מוגדרות   )RPL( נשנות  הפלות 
ושכיחותן נעה בין 1%-2% מהנשים. הספרות הקיימת דלה בנוגע 
לקשר בין הפלות נשנות ובין תחלואה קרדיווסקולארית ארוכת 
טווח, ולמיטב ידיעתנו, פורסמו בנושא זה שלושה מחקרים בלבד, 

מלבד סקירה זו. 
במחקר הראשון, בדקו Germain וחב' ]26[ רמות של גורמים 
הנחשבים קשורים לאי תפקוד של האנדותל ביום 10 של השלב 
הלוטאלי ולאחר מכן שוב בין 27-11 חודשים לאחר הלידה. 

החוקרים ערכו השוואה בין נשים 
עם  נשים  לבין  תקין  הריון  עם 
אנמנזה של רעלת הריון או של 
הפלות נשנות. במחקר נמצא, כי 
הפלות  של  אנמנזה  עם  לנשים 
נשנות יש רמות נמוכות של גורמים 
מעודדי הרחבת כלי דם. בעקבות 
זאת הסיקו החוקרים, כי נשים אלו 
נמצאות בסיכון גבוה לתחלואה 

קרדיווסקולארית בעתיד ]26[. 
 Kharazmi במחקר נוסף בדקו 
וחב' ]27[ אוכלוסייה של 11,518 
לפחות  אחד  הריון  עם  נשים 
בעברן ועקבו אחריהן כ–10.8 שנים 
בממוצע. המידע בנוגע לסיבוכי 
ההיריון נאסף באמצעות שאלונים 

ואומת עם רישומי בית החולים. מתוך כלל הקבוצה הנחקרת, 
ל–2,876 נשים הייתה לפחות הפלה אחת. החוקרים מצאו, כי הסיכון 
לאוטם שריר הלב )Myocardial infarction - MI( עלה עם כל הפלה 
ולנשים עם הפלות נשנות היה סיכון גבוה פי תשעה להופעת אוטם 

שריר הלב לעומת נשים שלא אובחנו כך ]27[. 
 Kessous במחקר נוסף שבוצע במרכז הרפואי סורוקה על ידי
וחב' ]28[, הצליבו החוקרים בין מאגר נתוני הלידה למאגר 
האשפוזים של בית החולים. במחקר נכללו בסך הכול 99,285 
נשים מתוכן 6,690 )6.7%( עם אנמנזה של הפלות נשנות. במחקר 
נמצא, כי נשים עם אנמנזה של הפלות נשנות נמצאות בסיכון יתר 
 OR 1.9; CI 95%( לאשפוזים כתוצאה מתחלואה קרדיווסקולארית

 .)1.7-2.2; P=0.001
החוקרים ערכו מספר מודלים לנטרול מערפלים כגון גיל האם, 
השמנת יתר, ולדנות, סוכרת , רעלת הריון ועוד. גם לאחר נטרול 
מערפלים אלו נמצא כי הפלות נשנות מהוות גורם סיכון עצמאי 
לאשפוזים כתוצאה מתחלואה קרדיווסקולארית בעתיד. בנוסף 
נמצא במחקר זה קשר בין מספר ההפלות לבין הסיכון, כאשר 
נשים עם שלוש הפלות ויותר נמצאו בסיכון גבוה יותר מאלו עם 

שתי הפלות )Adjusted HR 1.6 לעומת 1.3, בהתאמה(.

תמותת עובר תוך רחמית
תמותת עובר תוך רחמית )IUFD( מוגדרת כלידת עובר מת לאחר 
שבוע 24 ושיעורה כ–50% מכלל מקרי תמותת העובר במדינות 
מתפתחות. שכיחות מדווחת של מקרי תמותת עובר תוך רחמית 

 ככל הנראה קיים קשר  ˆ
בין סיבוכי הריון מסוימים 

 ותחלואה קרדיווסקולארית 
של האם בעתיד.

ניתן להתייחס להריון כאל סוג  ˆ
של מבחן מאמץ ומכאן להשתמש 

בסקירה של סיבוכי ההריון, 
על מנת לבצע הערכה מדויקת 

יותר של הסיכון לתחלואה 
קרדיווסקולארית בעתיד.

במסגרת הערכת הסיכון בנשים  ˆ
יש להוסיף לגורמי הסיכון 
המוכרים גם סיבוכי הריון.
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מחקרים  נמצאו  לא  ספרות  בסקירת   .3-7.4/1,000 בין  נעה 
קודמים שנבדק בהם קשר ישיר בין אנמנזה של תמותת עובר תוך 

רחמית לבין תחלואה קרדיווסקולארית בעתיד. 
 Pariente במחקר נוסף שבוצע במרכז הרפואי סורוקה על ידי
וחב' ]29[, ביצעו החוקרים הצלבה בין מאגר נתוני הלידה למאגר 
האשפוזים של בית החולים. במחקר נכללו בסך הכול 99,280 נשים 
מתוכן 1,879 )1.9%( עם אנמנזה של תמותת עובר תוך רחמית. 
במחקר נמצא, כי נשים עם אנמנזה של תמותת עובר תוך רחמית 
מצויות בסיכון יתר של פי 1.5 לאשפוזים כתוצאה מתחלואה 
קרדיווסקולארית )OR 1.5; CI 95% 1.2-1.8; P=0.001(. קשר זה 
נשאר מובהק גם לאחר נטרול מערפלים כגון השמנת יתר, ולדנות, 
סוכרת ורעלת הריון. במחקר זה, נמצאה בנוסף התאמה בין מספר 
אירועי התמותה של עוברים באנמנזה לבין הסיכון לתחלואה 

קרדיווסקולארית בעתיד.

לסיכום
נשים רבות פונות לשירותי הרפואה לצורך מעקב, בעיקר בשלוש 
תקופות בחייהן: בילדות )לצורך חיסונים ובשל מחלות הילדות(, 
בהריון, וכאשר הן חולות במחלות כרוניות, בעיקר בגיל מתקדם 

)לצורך בירור וטיפול(. 
התקופה השלישית טומנת בחובה סכנות פוטנציאליות, שכן 
חלק מהנשים החולות במחלות לב וכלי דם נפטרות ללא סימני 
אזהרה מוקדמים. מכיוון שמחלות כרוניות מתפתחות במשך זמן 
רב, הריון הוא חלון הזדמנויות קריטי לאבחון ומיפוי אוכלוסיית 
נשים בסיכון לתחלואת לב וכלי דם ארוכת טווח. הריון הוא מבחן 
מאמץ פיזיולוגי, בעיקר בשל העומס הניכר על מערכת הלב וכלי 

הדם הנובע מתפוקת הלב, אשר עולה משמעותית כבר בתחילת 
ההריון. בנוסף לשינויים הקרדיווסקולאריים, לשינויים פיזיולוגיים 
נוספים בהריון יכולה להיות משמעות בהמשך החיים, כמו שינויים 
במערכת הנשימה )נפח הריאות קטן(, בכליות )עלייה בקצב סינון 

הכליה( ובמערכת העיכול )האטה בתנועתיות המעי(. 
במחקר שנערך על ידי Cusimano וחב' ]30[, נשים עם סיבוכי 
הריון שכיחים הופנו מיד בסיום משכב הלידה למירפאה לביצוע 
הערכת הסיכון לתחלואה קרדיווסקולארית בעתיד. החוקרים 
מצאו, כי הערכה זו יעילה בזיהוי נשים הנמצאות בסיכון יתר, 
וכי אסטרטגיה זו עשויה להועיל כמניעה ראשונית של תחלואה 

קרדיווסקולארית בנשים. 
למרות העדויות המתרבות והולכות באשר לקשר הבלתי 
ניתק של ההריון ליתר החיים, נשים ורופאים רבים אינם מודעים 
לתחלואה ארוכת הטווח שסיבוכיו יכולים לרמז עליה. בהתאם, 
חסרות הנחיות לגבי מעקב אחר נשים שסבלו מסיבוכי הריון. יש 
לכתוב נהלים הכוללים בירור אנמנזה מילדותית, ביצוע הערכת 
סיכון כללי והמלצות למעקב אחר נשים שפיתחו סיבוכי הריון 
מהותיים דוגמת אלו שהוזכרו לעיל. המטרה היא לאבחן כמה 
שיותר מוקדם מחלות כרוניות ולנסות למנוע ככל הניתן את 

הסיבוכים הנגרמים מהן. • 

מחבר מכותב: רועי קסוס 
החטיבה למיילדות וגינקולוגיה
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 התפרצות קריפטוספורידיום 
במעבדת סטודנטים לווטרינריה

כרוניקה

קריפטוספורידיום הוא טפיל חד תאי הגורם לזיהומי מעיים 
המסתיימים באופן עצמוני באנשים עם מערכת חיסון תקינה, אך 
גורם לשיעור תמותה של עד 20% כאשר מערכת החיסון לקויה. 
זיהום זה משמעותי ביותר בקרב חולי איידס. מקור הטפיל בבקר, 

הוא מופיע בהפרשות ובנוזלי ההמלטה וגורם לזיהום מי שטח. 
1993 נדבקו בעיר מילווקי, ויסקונסין שבארה"ב,  בשנת 
400,000 איש משתיית מים מזוהמים בטפיל זה. הצורה העמידה 
של הטפיל שורדת בתנאי סביבה עד 140 יום, והיא עמידה לחיטוי 
בתמיסת כלור. ההערכה בארה"ב היא, כי מדי שנה נדבקים 9,000 

בני אדם בטפיל זה, כשהדבקות רבות נוספות אינן מדווחות. 
בשנת 2011, בשנת הלימודים השלישית בבית ספר לווטרינריה 
בעיר קורבליס שבאורגון, נערך שיעור מעבדה באסם )בו שהו לפני 
כן פרות לחלב(. הסטודנטים למדו לעזור בהמלטה וניתוח תוך רחמי, 
תוך שימוש במיתקן פלסטי גמיש מדמה רחם של פרה. התרגול 
נעשה על עברי עגלים שהוקפאו והופשרו לקראת הפעילות. רוב 

המשתתפים היו סטודנטיות, חלקן קטנות קומה, שנאלצו לקרב 
את פניהן לפתח ה"רחם" לביצוע הפעילות. לבוש המגן כלל מגפים 
ואוברול בד, כפפות ניטריל ושרווליות. לא היו בנמצא מסכות פנים 
או משקפי בטיחות. אמצעים לרחיצת ידיים היו בריחוק מהמקום, 

ושטיפת הידיים והסביבה נעשתה באמצעות צינור.
עשרה סטודנטים נדבקו ישירות מפעילות זו, ומספר סטודנטים 
נוספים נחשדו בהדבקה ראשונית וזוהה אירוע אחד של הדבקה 
משנית. הסטודנטים הגיעו למחלקת הבריאות שבוע לאחר 
הפעילות במעבדה, כשהם סובלים משלשולים ותסמיני מעיים 
נוספים. החקירה העלתה, כי נהלי בטיחות לקויים בעיקר בנושא 
רחיצת ידיים, שימוש לא נכון בציוד מגן אישי וחסר בציוד מגן 
לפנים, תרמו להתפרצות. לקחים הופקו, הסטודנטים יקבלו מעתה 
הדרכות בטיחות, יערכו ביקורות על ידי מחלקת הבטיחות וייעשה 

.)Appl Biosafety 2015;20:130( שימוש בציוד מגן מתאים
איתן ישראלי




