
 בתפקוד אנדותל במרפאת לב האישה  שימוש 

 לב עתידיתמחלת בניבוי ככלי עזר 
 

 

 גןרמת , ה"הראאולפנת , אנט פוסמן: חניכה
בית החולים בילינסון, ר אביטל פורטר"ד: עמיתה-מנחה  

   רקע
 בודד תא בעובי תאית שכבה הינו הדם כלי של התקין האנדותל

 תקין באופן .הדם בכלי החלק השריר ובין הדם בין המפרידה

 אנדותל תפקוד .הדם כלי ובריאות טונוס על שומר האנדותל

 ואובדן ,וכיווצם דם כלי הרחבת בין איזון בחוסר מתבטא לקוי

  הראשון הביטוי הינו לקוי אנדותל תפקוד .שלו התקין התפקוד

 שחוו נשים .זו לתחלואה ישיר בקשר ומצוי ,דם וכלי לב למחלות

 בשיעור יפתחו הריון רעלת או סוכרת כגון סיבוך הריונן בעת

 .הריון סיבוכי ללא לנשים בהשוואה לב מחלות יותר גבוה

 

 השערת המחקר
  אנדותל ותפקוד מאחר כי הינה הנוכחי המחקר השערת

  אנדותל תפקוד ששיעור הרי ,עתידית מסוכנות לנבא יכול

  סוכרת כגון) בסיבוכים המלווה בהריון בנשים לקוי

  גבוה יהיה (דם לחץ ויתר הריון רעלת קדם ,הריונית

 סיכון גורמי בעלות אך בהריון שאינן לנשים בהשוואה

 .דם וכלי לב למחלות
 

Total 1.74+ Less than 

1.74 

  Diabetes 

Mellitus 

Pregnancy 

5   3 2 Number No 

29.41 17.65 11.76 Percent 

  60.00 40.00 Row Pct 

  60.00 16.67 Col Pct 

12 2 10 Number Yes 

70.59 11.76 58.82 Percent 

  16.67 83.33 Row Pct 

  40.00 83.33 Col Pct 

17 5 12 Number Total  

100.00 29.41 70.59 Percent 

Total 1.74+ Less than 

1.74 

  Pregnant 

180 112 68 Number No 

 

mean age: 

52.39 

90.91 56.57 34.34 Percent 

  62.22 37.78 Row Pct 

  95.73 83.95 Col Pct 

18 5 13 Number Yes 

 

mean age: 

34.28 

 

9.09 2.53 6.57 Percent 

  27.78 72.22 Row Pct 

  4.27 16.05 Col Pct 

198 117 81 Number Total  

100.00 59.09 40.91 Percent 

הקשר בין הריון לתפקוד אנדותל: 1לוח    הקשר בין סוכרת הריון לתפקוד אנדותל: 2לוח      

 מסקנות
  ,יחסית צעירות נשים בקרב :העיקרי העבודה ממצא

  מובהק ,גבוה שיעור נמצא ,הריונן במהלך סיבוך המפתחות

  שאינן לנשים בהשוואה לקוי אנדותל תפקוד של ,סטטיסטית

  מסורתיים סיכון גורמי ועם מנופאוזה לאחר חלקן אשר בהריון

   .דם וכלי לב למחלות

  הזדמנויות חלון מהווה ההריון תקופת :קלינית  משמעות

  עם נשים .דם וכלי לב למחלות עתידי בסיכון נשים לאיתור

  .גבוה בסיכון נמצאות ,לקוי אנדותל תפקוד בעלות ,הריוני סיבוך

  מעקב ,בריא חיים אורח אודות הדרכה מתן ,אלה נשים איתור

  ,וסוכרת דם לחץ יתר כגון סיכון גורמי של מוקדם ואיתור צמוד

 .זו בקבוצה והתמותה התחלואה רמות את להפחית עשוי

 

 שיטות
 בילינסון החולים בבית האישה לב למרפאת הופנו נשים 198

 .08.2016-12.2013 בתקופה אנדותל תפקוד בדיקת ועברו

 סוכרת כגון הריון סיבוכי עם נשים הושוו המחקר במהלך

 לגיל קטן ועובר דם לחץ יתר ,הריון רעלת קדם ,הריונית

 למחלת סיכון גורמי בעלות הן אך בהריון שאינן לנשים ,ההריון

 2000 באמצעות נעשתה האנדותל תפקוד בדיקת .לב

EndoPAT™ (מדיקל-איתמר). תפקוד את המשקף המדד  

 .תקין נחשב 1.74-מ הגבוה וערך RHI נקרא האנדותל

 


