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דף הבית     נושאים     טיפולי פוריות ופונדקאות     שמירת ביציות
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שמירת ביציות
תהליך שמירת הביציות (הידוע גם כ"הקפאת ביציות" ) נועד לשמור על האפשרות של נשים

להרות בעתיד (באמצעות הפריה חוץ גופית- IVF).  בתהליך,  נשאבות ביציות מגופה של האשה
ומושמות בהקפאה.  

 
שמירת ביציות מתאפשרת לנשים בנסיבות או המצבים הבאים:

שימור פריון מסיבות רפואיות

טיפולי פוריות שעוברת האשה/ הזוג אשר בנוסף מצריכים גם שאיבת ביציות בשל אחת
מן הסיבות הבאות: בזוגות אצלם לגבר יש הפרעה קשה באיכות ו/או ספירת הזרע;

בנשים להן תגובה ירודה – יצירת מאגר ביציות; בחוסר יכולת לתת זרע ביום השאיבה;
אנדומטריוזיוס קשה (דלקת קשה של איברי האגן של האישה); מורסה באיברי מין

פנימיים.

סיכון מוגבר לאל-וסת מוקדמת (הפסקת הוסת) בשל אחת מן הסיבות הבאות:  נשאיות
של פרה-מוטציה ל - X  שביר; נוכחות סימנים המעלים סיכון לאל-וסת מוקדמת; נשים
הסובלות ממחלות אוטואימוניות, תסמונות כרומוזומליות או אחרות (המוכחות כמעלות

סיכון למצב של אל-וסת מוקדמת)

נשים העומדות לפני ניתוח: כריתה מונעת של שחלות (נשאיות של BRCA); ניתוח אשר
עלול להיות כרוך בכריתת שחלות. 

 
שימור פריון מסיבות שאינן רפואיות

שימור פריון מסיבות שאינן רפואיות, לנשים אשר מלאו להן 30, אך טרם מלאו להן 41. נשים
אלו יכולות לעבור עד 4 שאיבות או עד להשגת 20 ביציות  (לפי המוקדם מביניהם). 

 
אשה שהחלה בתהליך לפני שמלאו לה 41 זכאית להמשיך בתהליך עד למיצוי מספר הטיפולים

המרבי או השגת 20 ביציות, כאמור לעיל,  כל עוד נמשך התהליך באופן רציף בהתאם
לסטנדרטים הרפואיים המקובלים. 

 
אשה תוכל לעבור תהליכי פוריות ושימוש בביציות המוקפאות עד גיל 54.

 
היכן ניתן לעבור את התהליך?

התהליך ניתן לביצוע  רק ביחידות להפריה חוץ גופית (IVF) שקיבלו אישור ממשרד הבריאות. 
 

אשה המעוניינת בהקפאת ביציות, שלא מסיבות רפואיות, תפנה ליחידת IVF מוכרת.
 

אופן ביצוע הפרוצדורה הרפואית 

גירוי השחלות - יש מספר דרכים אפשריות לגרום לגירוי השחלות, ועל-ידי כך ליצור
מספר רב של ביציות המתאימות להפריה. 

שאיבת הביציות - לאחר גירוי השחלות, האישה מגיעה לשאיבת הביציות. השאיבה
נעשית בחדר ניתוח סמוך למעבדת ההפריה החוץ גופית. היא מתבצעת תחת הרדמה
מקומית בצוואר הרחם או בהרדמה כללית קצרת טווח. הפעולה כרוכה באי נוחות עד

כאב, ולאחריה תידרש מנוחה של מספר שעות.

הביציות ישמרו לתקופה של עד 5 שנים עם אפשרות להארכה  (באחריות האשה להודיע ליחידה
החוץ גופית על רצונה בהארכת תקופת השמירה).

 
סיבוכים וסיכונים לאשה 

בעקבות גירוי השחלות יכול להתרחש גירוי יתר, שיופיע החל מיום-יומיים לאחר שאיבת הביציות
ועד לתקופות של כ- 3-4 שבועות אחרי שאיבת הביציות. יש לנוח ולהרבות בשתייה כטיפול. גירוי

יתר, בינוני או קשה - הוא נדיר יותר, ולפעמים מצריך אשפוז.
 

שיעורי הצלחה להריון עתידי ובריאות הילדים הנולדים 
ידוע כי אחוזי ההצלחה,  דהיינו שעור ההריונות לאחר ההקפאה והפשרת הביציות,  הינו עדיין

נמוך משיעור ההצלחה המקובל בביצוע הפריה חוץ-גופית עם ביציות "טריות"  או ביציות מופרות
מוקפאות.  חשוב לציין כי גם אם תהליך הקפאת הביציות עבר בהצלחה הוא אינו  מבטיח בהכרח

הריון או לידה.

יחידות לביצוע שמירת ביציות

,IVF - יחידות להפריה חוץ גופית 
שמורשות לבצע שמירת ביציות 

אזהרותהודעות וכנסיםפניות הציבורשירותיםנושאיםיחידות המשרדאודותדף הבית
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שרידותן של הביציות המוקפאות לאורך תקופת הקפאתן איננה ידועה.  יש רמזים שתקופת
הקפאה ממושכת (מעל שלוש שנים) עלולה לפגום באיכות הביצית הנשמרת בהקפאה.  

לעיתים רחוקות עלול להיגרם כשל טכני בתהליך ההקפאה.
 

בריאות הילדים הנולדים לאחר תהליך של הקפאת ביציות 
היקף המידע באשר לבריאותם של הילדים אשר נולדו בעקבות השימוש בטכניקה זו של הקפאת

ביציות עדיין מועט בשל העובדה שטרם חלף מספיק זמן מאז נולדו ילדים אלה.   
 
 

מימון התהליך

שימור פריון מסיבות רפואיות – שימור פוריות לילדות, לנערות, ולנשים המיועדות לקבל
טיפול בכימותרפיה או בהקרנות.  

הטיפול ניתן לצורך הולדת ילד ראשון ושני לבני זוג שלהם אין להם ילדים בנישואיהם
הנוכחיים וכן לאישה, נערה או ילדה, בלא ילדים, למטרת שימור פוריות. מקרים אלו בלבד

יהיו במימון של קופת החולים ובכלל זה התרופות.

שימור פריון מסיבות שאינן רפואיות – במימון פרטי של האשה.

גרסת הדפסה
    

כל הזכויות שמורות, משרד הבריאות, מדינת ישראל 2018 חוק חופש המידע צור קשר מפת אתר תנאי שימוש באתר
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