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לארשיב םייאופרה םיאקיטנגה דוגיא

היגולוקניגו תודליימל ילארשיה דוגיאהו

:עקר
 תועובשה ןיב ןוירהה ךלהמב הרגישב תעצובמה הקידב הנה רבועב םיימוטנא םימומ תלילשו תוכרעמ תריקס םשל דנואס הרטלוא תקידב

 תריקס תעב םילגתמה םינמסל סחייתמ יחכונה ךמסמהו ,)היגולוקניגו תודליימל ילארשיה דוגיאה לש8 'סמ הדמע ריינ( 25-ל19
.תוכרעמ
 םירחא םיימוזומורכ םייוקיללו ןואד תנומסתל םירושק ואצמנ םקלחש )Soft sonographic markers( םיכר םינמס ההזמ דנואס הרטלוא
 כ ותוא םירידגמה שי ןכלו םיאירב םירבועב רקיעב יוצמה ילמרונבא יוקיל ונניאש ,ימוטנא אצממכ רדגומ )marker( יפרגונוס ןמס .רבועב

normal variant. ןיאעירכמה םבורב םיימוטנא םייוקילל דוגינב םלואו רבועב ימוסומורכ יוקילל ןוכיסה תא םילעמ םקלחב הלא םינמס
.תפסונ תינילק תועמשמ םהל
 רפסמ לש םתואצמיה ןכש ,םיפסונ םיאצממ שפחל שי ,ךר אצממ םגדוהשמ .םייפיצפס םניא םיכרה םינמסה ,םיימוטנא םייוקילל דוגינב
 םיכר םייפרגונוס םינמס יכ ןייצל שי .דיחי אצממ לש ומויקל האוושהב ןואד תנומסתל ןוכיסה תגרד תא תיתועמשמ הלעת םיכר םיאצממ
 הקידב עצבל תיאופר הקדצה ןיא םירקמה בורב ןכלו ינשה רטסמירטב תונוירההמ10-15%-כב םירתואמו ,ידמל חיכש אצממ םה
 וא/ו דבלב השיאה ליג :יפל עבקנש עקרה ןוכיסב בשחתהל שי ןואד תנומסתל ןוכיסה בושיחב .דדוב ןמס הלגתמ הב השיא לכל תינשלופ
 .integrated test ואcontingnet ,עבורמ ןיחבת ,שלושמ ןיחבת ,)ןושאר שילש רקס(combined test ,תיפרוע תופיקש תפסותב
-ב )עצובש ימיכויבה רקסהו תופיקשה ,ליגה י"פע( עקרה ןוכיס תלפכה י"ע עצבתמ דנואסרטלואה יאצמימו רקסה תואצות ןיב לולקישה

Likelihood Ratio (LR).יפרגונוסה אצממה לש.

:בושיחה תרוצ
 תבשוחמ איהו ,Likelihood Ratio (LR)תארקנ וז ןוכיס תגרד .ןואד תנומסתל תואשנל ןוכיס תגרד ןמס לכל בשחל תורשפאה תמייק

8.5.2013 ןואד תנומסתל םייפרגונוס םינמס-30 הדמע ריינ- הספדהל הסריג8 ךותמ1 דומע

15/08/2013http://www.isuog.org.il/main/siteNew/index.php?page=1&mod=print&stId=374



:האבה החסונה יפל

ןואד תנומסת םע הייסולכואה ברקב אצממה תוחיכש
LR =   --------------------------------------------------------------

הייסולכואה ללכ ברקב אצממה תוחיכש

 ולשLR הש ןמס , 1:400 ל ןוכיסה תא הלעי ,2 אוה ולשLR הש ןמס ,1:800 לש עקר ןוכיס שי השיאל םא :בושיחה תשחמהל תואמגוד
 יטנג ץעויל וא יאקיטנג אפורל תונפהל שי1:380 מ לודגה ןוכיס לש האצות ןתונ לולקשהש הרקמ לכב.ןוכיסה תא ללכ הנשי אל1
.יטנג ץועיי םשל ותוירחאב אצמנו ודי לע ךמסוהש

:םניה הדמעה ריינ קוסעי םהב םיצופנה םיכרה םינמסה
)Thickened nuchal fold( הבועמ ףרוע לפק)1
)Hyperechoic bowel( ינגוקא-רפיה יעמ)2
)Shortened limbs( תוכוראה תומצעה רוציק)3
)Echogenic intracardiac focus( בלב ינגוקא דקומ)4
)Choroid plexus cyst( תילדיאורוכ הטסיצ)5
)Pyelectasis( תוילכ ינגא לש הלק הבחרה)6
)Single umbilical artery( דיחי ירובט קרוע)7

יטנג ץועיי
 קוח( היגולוקניגו דולייב החמומ ללוכ ,ותויחמומ םוחתב החמומ אפור וא יטנג ץעוי ,יאקיטנג אפור י"ע ןתניהל לוכי קוחה י"פע יטנג ץועי

 ,ןוירהב תינשלופ הלועפ קידצמ אצממהו הדימב .)18/2012 רוביצה תואירב יתורש רזוח ,47/2011 האופר להנימ רזוח, 2000-יטנג עדימ
 אצמנו ודי לע ךמסוהש יטנג ץעוי וא יאקיטנג אפור וניה תאז רשאל יאשרהו ךכל יארחאה םרוגה ,תינשלופ הלועפב ךרוצב קפס שיש וא
 .ותוירחאב

:הדמעה ריינ תורטמ
דיחי ךר ןמס יוהיזל רושקה לכב תקדבנל רסמנה עדימה תרבעהב םידיחא םיטרדנטס תעיבק.1
יטנג ץועייל תוירוה תעיבק.2
ןמס לכב רוריבל תוצלמה תעיבק.3
םוחתב םיקסועה םידוגיאה ינש לש הדיחא הדמע שוביג.4
.1998 תנשמ האופרה להנמ רזוחב יונישל הצלמהכ תואירבה דרשמל רבעוי ףתושמה הדמעה ריינ

)Nuchal fold( יראווצ לפק
:אצממה רואית
 ףרועב תוכרה תומקרה תובעתהל יוטיב וניה הבועמ יראווצ לפק .ןואד תנומסת םע תוקונית לצא חיכשו רכומ אצממ אוה הבועמ יפרוע לפק
50-80% ב םייק אצממה .ןואד תנומסתל רתי ןוכיס לע עיבצמה דיחי יפרגונוס אצממכ עצוה ,תופסונ תודובעב כ"חאו1985-ב רבכ .רבועה
.ןואד תנומסת םע םידולייהמ

:הדידמה יאנת
Cavum Septi Pellucidi ,תילטיפיסקואה םצעה ,ןוחומה תא ללוכה רבועה שאר לש ילאיסקאךתחב תלבקתמ ףרועה לפק תדידמ

(CSP)ילטאירפ-יבה רטוקה תדידמ לש רושימל ןוסכלאבו תחתמ טעמ ,סומלתהו )Biparietal Diameter [BPD](. תא הנומתב לולכל שי 
.ותומלשב ןוחומה
.רועה לש ינוציחה הצקהו תילטיפיסקואה םצעה לש ינוציחה הצקה לע םימקוממ הדידמה ינמס

:ןיקת אל ךרע תרדגה
,מ"מ5 הווש לודג תועובש18+6 דע14+0-מ
.מ"מ6 הווש לודג תועובש24+0 דע19+0-מ

Likelihood ratios (LR) :
.הז הרקמב ןוכיסה בושיחל הלודג תובישח ןיא .17 וניה עבקנש ךרעה .LR לש בחר חווט תורפסב

:תוצלמה
ריפש ימ רוקידו יטנג ץועיי.1
TORCH & Parvo Virus ימוהיז רורב.2
תירבוע היפרגוידרק וקא.3
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ינגוקא רפיה יעמ
:אצממה רואית
 עובשמ ינגוקא יעמ לש אצממל סחייתהל שי.)Iliac bone- לסכה םצע לע ללכ ךרדב רבודמ( םצע לש וזמ ההובג וא הוושה יעמ תוידה

.24+0 עובש דעו18+0
.1.8%-0.2% תוחיכש

:תיפרגונוס הכרעה
 רוכזל שי .יעמה לש וזל תומצעה תוינגוקא ןיב תוושהל ידכ םומינימל דע רישכמה לשGAIN-ה תא דירוהל שי ,דשח םייק ובש בצמ לכב
.יעמה לש תוינגוקאה הדימ לע עיפשהל תויושע תומדקתמ הנומת דוביע תונכות יכ
 ללגב יקיתרנ רמתמב םינגוקא םייעמ לש הנחבא עצבל ןיא ןכל ,םיניקת םירבועב םג ינגוקא יעמ םימיגדמ הובג רדתב םירמתמ יללכ ןפואב
 .ולש הובגה רדתה

:היגולויטא
.םיאירבה םירבועהמ0.5%-ב אצמנ :המרונה לש טנאירו םיתיעל וניה הז אצממ•
 לש תרבגומ תוינגוקא וארה תודובע .יעמה ןכות לש ינגוקא הארמ רצונו םיימד ריפש ימ עלוב רבועה ולא םיבצמב :ימחר ךות םומיד•
.רובט לבח רוקיד וא הילש יסיס ,ריפש ימ רוקיד רחאל תועובש4 דע יעמה
 ,18 הימוזירט :תורחא תוערפה לע םג םיחוויד שי םלוא )21 הימוזירט( ןואד תנומסתב רבודמ םירקמה תיברמב :תוימוזומורכ תוערפה•
 ןואד תנומסתל ןוכיסב הילעה .16%-0.9% ןיב ענ תימוזומורכ הערפהל ןוכיסה ינגוקארפיה יעמ תוחכונב .רנרט תנומסתו13 הימוזירט
 אצממכ .דדובמ אצממ לש םירקמב םג ראות ינגוקארפיה יעמ .עקרה ןוכיס תכרעהו םיפסונ םימרוג תוחכונב יולת ןוכיסה .6-10 יפ הניה
.1.4% ביבס ןוכיסה דדובמ
•Cystic Fibrosis: ל ןוכיסה CF2% ביבס וניה תונוש תודובעב ינגוקא יעמ תוחכונב.
 ,המזלפוסקוט ללוכ םיפסונ םימהזמ לע םג םיחוויד םימייק םלואCMV ב רבועה לש הקבדה לע רבודמ רקיעב :ימחר ךות םוהיז•
.9.9%-0% ימחר ךות םוהיז תוחכונל ןוכיסה .ספרהו ,תמדא ,הלצירו ,B19 סוריוורפ
היזרטא/המיסח לוכיעה תכרעמ לש ינבמ םומ•
IUGR ל רתי ןוכיס•
םחרב רבוע תומל רתי ןוכיס•
תמדקומ הדילל רבגומ ןוכיס•
 ,רמולכ .30%-37% וניה ינגוקא יעמ לש הנחבא תעבקנ ןהב תונוירהב הניקת אל ןויריה תאצות/יגולותפ אצממל ןוכיסה יללכ ןפואב•
.אירב קונית דלונו הבוט הזונגורפה ,העודי אל אצממל הביסה םירקמהמ50% לעמב

Likelihood Ratio6    : ןואד תנומסתל

: תוצלמה
 יטנג ץועיי•
.TORCH and PARVO VIRUS B19 ללוכ ימוהיז רוריב•
.)הקידבל גוזה ינב ינש תיינפה לוקשל שי ( .CF תלחמל תיטנג הקידב•
.רבוע בל וקאו לוכיע תכרעמב םימומ תלילשל תנווכמ הריקס ,תוכרעמ תריקס•
.ריפשה ימ תומכ ,הילשה הארמ ,רבועה תלידג ,יעמ תואלול תבחרה ,ןטבה ללחב לזונ ,יעמה הארמ רחא יפרגונוס בקעמ•
.הובג ןוכיסב ןויריה בקעמ•

)רומפ( ךריה םצע רוציק
 :אצממה רואית
 לש רוציק םיגדהל םיתיעל ןתינ ןואד תנומסת םע םירבוע לצא ,ןכ לע .הכומנ המוק ילעב תובורק םיתיעל םניה ןואד תנומסת םע םיטרפ
 .ההז ןוירה ליגב םיאירב םירבועל האוושהב תאזו )שארה ידדמל היצלרוקב וניאש( רומפה
 ,ןורקיעכ .תקדבנה היסולכואה יפ לע תומרגומונה תא םיאתהל םיצילממה שיו תונוש תוינתא תוצובק ןיב רומפה םצע ךרואב תונוש תמייק
.רומפה רוציק לשLR-ה בושיח לע ססבתהל ךרוצ שי ןואד תנומסתל ןוכיסה בושיח ךרוצל

:תיפרגונוס הדידמ
-ודepiphyseal cartilages-ה תא םיגדהל שי הנומתב .דנואס הרטלואה ןרקל בצינב הניה םצעהש ךכרומפה ךרוא תא קודבל שי
.הדידמב םלילכהל אל םלואו תידדצ
.20 עובשל רבעמ קר תימוסומורכ הערפהל ןמסכ ךריה םצע ךרואל סחיתהל שי

:ןיקת אל ךרע תרדגה
:רצק רומפ תכרעהל םינוש םינוירטירק םימייק

1. BPD/femur length ratio > 1.5SD

8.5.2013 ןואד תנומסתל םייפרגונוס םינמס-30 הדמע ריינ- הספדהל הסריג8 ךותמ3 דומע

15/08/2013http://www.isuog.org.il/main/siteNew/index.php?page=1&mod=print&stId=374



2. Observed/expected femur length ratio (based on BPD) < 0.91 Observed/expected
2SD תחתמ .3
5 ןוזוחא תחתמ .4
2.5 ןוזוחא תחתמ .5

)Hadlock יפל2.5 ןוזוחא( ןקת תויטס2 מ רצק רומפ לש ןוירטירקב שמתשהל:הצלמהה

:אצממה תובישח
 :תואבה תויעבל ןוכיס הלעמ הרצק ךרי םצע לש אצממ
תוימוסומורכ תוערפה.1
2.Bone dysplasia
3.IUGR

LR2:ןואד תנומסתל

:תוצלמה
 .יטנג ץועיי.1
 תיפרגונוס הקידב– תידלש היזלפסידל םידישחמה םירחא םיאצממ םילגתמ וא/ו רימחמ רעפהו םאו תועובש2-3 לכ הלידג בקעמ.2
. skeletal dysplasia-ב םירושקה םיפסונ םינמיסו תוכוראה תומצעה ללכל תנווכמ

 בלב ינגוקא דקומ
)Echogenic Intracardiac Focus(

:אצממה רואית
-כב דנואס הרטלואב הפצנה אצממ אוה בלב ינגוקא דקומ .םצע לשכ תוינגוקאב הנבל הדוקנכ בלה ירודמ תעברא ךתחב הארנ אצממה

.תיללכה היסולכואב5%
 תורפסב םייק .ןואד תנומסת םע םירבועהמ28%-כב איה ותוחיכשש אצמנ ךא ,בל ימומ לש רתוי ההובג תוחיכשל רושק וניא ינגוקא דקומ
 עיפומ דקומה רשאכ רתוי הלודג ןוכיסה תפסותש םג אצמנ .ךומנ ןוכיסב םישנ לצא רקיעב ,ןואד תנומסתל אצממה לש רשקה לע חוכיו

.דיתעב בלה דוקפית לש טביהב אצממל תועמשמ ןיא .םידקומ יוביר שי רשאכ וא םירדחה ינשב ,ינמיה רדחב

:תיפרגונוס הכרעה
 דנואס הרטלואה ןרק ןוויכו בלה דוח ןוויכמ תישענ הקידבהשכ דחוימב טלוב אוהו רדחה לש ירליפפה רירשה רוזאב םגדומ ינגוקאה דקומה
.)5%( םהינשב וא )7%( ינמיה רדחב םג ותוארל ןתינ ךא ,)88%( ילאמשה רדחב בורל עיפומ דקומה .תירדח ןיבה הציחמל ליבקמ

LRןואד תנומסתל:
1.5– לאמש רדחב ינגוקא דקומ
LR עובקל ןתינ אל ךא רבגומ ןוכיס– םיבורמ םידקומ ,ןימי רדחב ינגוקא דקומ

:תוצלמה
.יתרגיש בקעמ ךשמה1:380 מ ןטק םאו ללקושמה ןוכיסה בושיח :לאמש רדחב ינגוקא דקומ
.ותוירחאב אצמנו ודי לע ךמסוהש יטנג ץעוי/יאקיטנג אפורל הינפה1:380 מ לודג םא
.ותוירחאב אצמנו ודי לע ךמסוהש יטנג ץעוי/יאקיטנגל תונפהל שי םיבורמ םידקומ וא ,םירדחה2-ב ,ןימי רדחב ינגוקא דקומ אצמיהב

)Choroid Plexus Cyst (CPC
:אצממה רואית
14-24 תועובש ןיב םינחבואמהו רבועה חומ לש םיידדצה םירדחבש סוסקלפ דיאורוכב םיאצמנה )מ"מ3 >( םינטק םייטסיצ םיאצממ
 תנומסתל םוכיסה ןיבל םיאצממה 'סמ לש םמויק ןיב וא אצממה לדוג ןיב רשק ןיא .תיללכה הייסולכואהמ1-3%-כב חוודמ אצממה .ןוירהל
.ןואד

CPCלע חוודל ןיא .דיתעב חומה תוחתפתה יבגל תועמשמ ןיא אצממל .דדוב אצמימכ רידנו18 הימוזירט םע םירבועהמ50%-כב הפצנ 
CPCםוחתו רדגומ יטסיצ הנבמ אלל ךא יתשיר וא "רמונמ" הארמב סוסקלפ דיאורוכ םגדומ רשאכ. 

:תיפרגונוס הדידמ
.םיידדצה םירדחה הבוגב חומה לש ילאיסקא ךתחב תישענ דנואס הרטלוא תקידב תועצמאבCPC-ה תמגדה

LRה:ןואד תנומסתל-LR1.0 וניה
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:תוצלמה
תוכרעמ תריקס•
יתרגיש בקעמ•
)הריקסה ח"ודב תאז ןייצלו( ףסונ רוריבב ךרוצ ןיאו אצממה תא דעתל שי•

דיחי ירובט קרוע
Single Umbilical Artery

:אצממה רואית
.םיקרועה דחא לש ןווינ וא דחא קרוע לש תואצמה
.)םימואתמ דחאב5%( 0.5-1%-כ תיללכה היסולכואב הז אצממ תוחיכש
לש תוחיכשה ךא תימוסומורכ הערפהל ןוכיסה תא הלעמ וניא דיחי אצממכ הז אצממ
.IUGR-ל ןוכיסב הילע שי ןכ ומכ .לוכיע תכרעמו תוילכ , דלש ,בל ימומ רקיעב ,20-40% הניה תוינבמ תויצמרופלמ

:תיפרגונוס הכרעה
 ןטבל הסינכב םג קודבל רשפא .רובטה לבח לש יכרוא וא יבחור ךתחב תירשפא רובטה לבחב םיקרועה רפסמ לש דנואס הרטלוא תקידב
.הנחבאב עייסל לוכי עבצ רלפוד .ןתשה תיחופלש ביבס ןכו הילשל ותסינכב וא ,רבועה

LRה:ןואד תנומסתל-LR1.0 אוה

:תוצלמה
תוכרעמ תריקס•
תירבוע היפרגוידרקוקא•
ןוירהה ךלהמב הלידג בקעמ•
ותוירחאב אצמנו ודי לע ךמסוהש יטנג ץעוי/יאקיטנג אפורל הינפה ףסונ אצממ הלגתמו םא•

הילכ ינגא לש הלק תבחרה
Mild Pyelectasis

:הרדגה
.הילכה ןגאב םקוממה יטפילא וא לוגע ינגוקאופיה אצממ וניה תוילכה ינגא תבחרה
:ןלהלדכ תרדגומ איה תודובעה בורבו ןוירהה עובשב היולת םינגא תבחרה לש הרדגה
הלעמו מ"מ4 , תועובש19+6 דע14+0-מ.1
הלעמו מ"מ6 ,תועובש29+6 דע20+0-מ.2
הלעמו מ"מ7 ,האלהו30+0 עובשמ.3
.16-26 תועובש חווטב םיניקתה םירבועהמ2-3%-כב תמגדומ תוילכה ינגא תבחרה

:תועמשמ
.תוברעתה שרוד וניאו הנש ליג דע תינומצע םלענ אצממה םירקמה בורב   .1
 .הדילה רחאל בקעמ תשרוד איה ןוירהה ךלהמב תראשנ הבחרהה םהב םירקמב :תיתילכ היעבל רשק.2
 יפל םידדמל םיסחייתמ רשאכ .הדילה רחאל סיזורפנורדיהל72% לשspecificity-ו91% לשsensitivity-ב החווד מ"מ8 לעמ הבחרה
 הובג ןוכיסב הצובק םיגציימ הז עובש לעמ מ"מ10 לעמו20-30 עובשב מ"מ8 לעמ ,15-20 עובשב מ"מ5 לעמ הבחרה ירה תועובש
.הדילה רחאל תיחותינ תוברעתה ךרוצל
 רשאכש תודובעהמ הלועה הנקסמה.ןואד תנומסת םע םירבועמ2%-ב הראות הדידבו הלק םינגא תבחרה :ןואד תנומסתל רשק.3
.ריפש ימ רוקידל היצקידניא ןיא דידב אצממב רבודמ

:תיפרגונוס הדידמ
 ךתחב הילכה ןגא תא םיגדהל שי .הילכה ןגא לש ינוציחה הצקב םימקוממ םינמסה .רבועה ןטב לש ילאיסקא ךתחב תעצבתמ הדידמה
 . anterior-to-posterior ילאמיסקמ

LRןואד תנומסתל:  LR1.0 וניה

: תוצלמה
.תוכרעמה תריקס תרגסמב בוש קודבל שי20 עובש ינפל הלגתה םא.1
30-32 עובשב ריפש ימ תומכו היליכה ינגא רחא בקעמ ץלמומ ,20 עובש רחאל תוכרעמ תריקסב הלגתה םא.2
 ותוירחאב אצמנו ודי לע ךמסוהש יטנג ץעוי/יאקיטנג אפורל תונפהל שי םיפסונ םיאצמימ שיש וא מ"מ10 לעמ היליכה ןגא רטוק רשאכ.3
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.םידלי גולורוא/גולורפנו

םינמס יוביר
 אצמנו ודי לע ךמסוהש יטנג ץעוי/יאקיטנג אפורל תונפהל שי ,1 אוה םהלש  LR-ה םא םג ,דחא ןמסמ רתוי םויק לש הרקמ לכבש שגדומ
.ותוירחאב

םיפסונ םיאצממ
,תוימוסומורכ תוערפהל םיפסונםיבר םיפרגונוס םיאצממ םיראותמ תיעוצקמה תורפסב
 םיאצממ יוליג ןכל .םהלש תועמשמה תא םיחיכומה םייתועמשמו םילודג קיפסמ םירקחמ ןיאו דאמ הכומנ הלא םיאצמימ לש תושיגרה ךא
.ףסונ רוריבל הירוה הווהמ וניא הלא

:יפוסה ריינה תא החסינש תפתושמה הדעוה
ימע-ןב השמ 'פורפ
רפט ינור 'פורפ
ןומימ ינור 'פורפ
אריפש לארשי ר"ד
 רגניז ימע ר"ד
 'ץיבוכורוב יבצ 'פורפ

.יטנגה דוגיאהו היגולוקניגו תודליימב דנואס-הרטלואל הרבחה לש דעוה ירבח :הביתכל םיפתוש

4/3/2013-ב יטנגה דוגיאה י"עו היגולוקניגו תודליימל ילארשיה דוגיאה תצעומ י"ע רשוא ריינה
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