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הקדמה

 היריון שלישייה לאחר החזרת עובר יחיד 
 :(IVF) מופשר בהפריה חוץ גופית 

פרשת חולה נדירה
המטרה העיקרית של מחזורי הפריה חוץ גופית היא השגת היריון ולידה של תינוק 
בריא. הגורם העיקרי להריונות תאומים דיזיגוטיים היא החזרת שני עוברים. פיצול 
בחלוקת עובר יחיד בשלבים מוקדמים אשר מסתיימת בתאומים מונוזיגוטיים 
מדווחת ב�0.42 אחוז מכלל הלידות בארצות הברית. אם הפיצול בחלוקת 
העובר מתרחש ארבעה ימים לאחר הפריה, נוצרים תאומים מונוזיגוטיים שהם 
דיכוריוניים דיאמניוטיים שאינם נבדלים במבנה השקים מתאומים דיזיגוטיים 
שמקורם בשתי ביציות מופרות שונות. פיצול בחלוקת עובר בימים 8-4 לאחר 
הפריה מסתיים בתאומים מונוכוריוניים דיאמניוטיים, ואם הפיצול מתרחש שמונה 

ימים מיום ההפריה, נוצרים תאומים מונוכוריוניים מונואמניוטיים.
כאן אנו מדווחים על אירוע נדיר של התפתחות שלישייה דיכוריונית טריאמניוטית 
לאחר החזרת קדם עובר אחד, מוקפא�מופשר בן 96 שעות, בעל מאפיינים 
מורפולוגיים של קדם עובר מפותח בן 120 שעות. ההיריון הסתיים בהפלה נדחית 

בשבוע 7. מובאת גם סקירת ספרות בנושא.

שלישיה דיכורונית טריאמניטית; עובר יחיד.
.I VF; Single embryo transfer; Bichorionic triamniotic triplet
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