
מטרה 
 Xarelto®) בקסרלטו  המטופלים  בחולים  וקרישתיים  דימומיים  חירום  במצבי  לטיפול  למלר”דים  פרוטוקול  להגדיר 

.AHRQ -ו NICE ,Cochrane -(. נכון לכתיבת פרוטוקול זה )מרץ 2013( לא נמצאו הנחיות בנושא בRivaroxaban

שיטה 
פרוטוקול זה הינו תוצאה של כנס הסכמה שנערך בתאריך 15.10.2012 בהשתתפות נציגי החברה הישראלית לקרישה 

והאיגוד לרפואה דחופה.

רקע 
קסרלטו הוא נוגד קרישה פומי, הפועל ע”י עיכוב ישיר של פקטור Xa, לטיפול אנטיקואגולנטי כרוני. בניגוד לקומדין, 
זמן מחצית החיים של התרופה  הוא קצר יחסית )5-9 שעות בצעירים, 11-13 שעות במבוגרים(. שיא הריכוז בפלזמה 
מושג 2-4 שעות מנטילת הטבליה. עוצמת האנטיקואגולציה תלויה ברמת התרופה בדם, והשפעתה הפיכה לחלוטין 

עם ירידת רמת התרופה בדם מתחת לרמה טיפולית.
שליש מהתרופה מפונה בכליות כחומר פעיל. קסרלטו הוא בעל קישור גבוה לחלבוני פלזמה )לכן לא מפונה בדיאליזה(.

בחולה  דחופות  פרוצדורות  ביצוע  לגבי  הנחיות  הקרישה,  על  קסרלטו  השפעת  למדידת  הנחיות  כולל  הפרוטוקול 
המקבל את התרופה והנחיות לטיפול בדימומים בחולים המקבלים את התרופה.

א מדידת הפעילות נוגדת הקרישה:	.
טיפול בקסרלטו אינו מצריך ניטור שגרתי. עם זאת, קיימות 3 קבוצות חולים המצריכות במלר”ד הערכה של ההשפעה 

נוגדת הקרישה של קסרלטו:
1. חולים עם דימום פעיל

2. חולים הזקוקים להליך כירורגי או התערבותי דחוף
)DVT ,PE ,CVA 3. חולים עם אירוע טרומבוטי )כגון

רמת  את  משקפים  אינם  הבדיקות  ערכי  אולם   ,aPTT ו-   PT )innovin( כגון  קרישה  בדיקות  על  משפיעה  התרופה 
התרופה.

א בדיקות מעבדה:	.
1( Factor Xa activity test: קיימות ערכות ייעודיות להערכה כמותית של רמת קסרלטו בדם )לא ניתן להשתמש 
המעבדות  בכל  שגרתי  באופן  זמינה  אינה  הבדיקה  מולקולרי(.  משקל  נמוך  הפרין  עבור  המקובלת  הכיול  בסקלת 

.Xa בבתי”ח בארץ, אך נותנת תשובה מהימנה לגבי רמת הפעילות של פקטור

PT using neoplastin plus as a reagent )2: יש קורלציה טובה ביון תוצאות תבחין PT, תוך שימוש בראגנטים 
אפקט  אין   = תקין   PT )neoplastin plus( כאשר  בדם.  קסרלטו  רמת  לבין  פלוס,  נאופלסטין  ובעיקר  רגישים 

אנטיקואגולנטי משמעותי. 
בחלק נכבד מבתי”ח משתמשים בראגנטים אחרים, אשר להם אין קורלציה טובה למדידת הפעילות נוגדת הקרישה 

של קסרלטו.
במידה שאף אחת מבדיקות אלה אינה זמינה בבית החולים, הטיפול בחולה יבוצע על פי המצב הקליני בלבד.

א פרוצדורות/ניתוחים דחופים:	.
• אין אנטידוט פרמקולוגי שסותר את פעילות הקסרלטו.	
•  אם החולה זקוק לפרוצדורה או ניתוח חירום, עדיף במידת האפשר להמתין 24 שעות ממתן המנה האחרונה של 	

קסרלטו.  

פרוטוקול לטיפול במצב חירום בחולים המגיעים למלר”ד עם דימום פעיל 
כשהם מטופלים בקסרלטו )Xarelto®; Rivaroxaban( מאי 2013

• אם לא ניתן להמתין, יש להתייעץ עם יחידת הקרישה או המטולוג.	
• 	.IM אין להכניס קטטר ספינלי/אפידורלי, יש להיזהר בהכנסת צנתרים מרכזיים וכן מומלץ להימנע מהזרקת תרופות
•  ניתן לשקול ביצוע הליך חודרני עם סיכון נמוך לדמם, כגון ניקוז מורסה או עקירת שן, ללא הפסקת התרופה. יש 	

להימנע מביצוע ההליך כשהתרופה ברמת שיא בדם )2-4 שעות מנטילת התרופה(.  

א טיפול במצבי דימום:	.
• הטיפול יהיה אינדיבידואלי עפ”י חומרת הדימום ומיקומו, כמו כל דימום אחר. 	
• הערכת מצב החולה )לפני, תוך כדי ואחרי טיפול( תעשה על פי המצב הקליני של החולה ולא על פי בדיקות מעבדה.	

לאחר סיווג הדימום לפי חומרתו* מומלץ לפעול כדלקמן:
1. דימום קל:  דחיית המנה הבאה של קסרלטו, או השהיה זמנית של הטיפול.

2. דימום בינוני: טיפול תומך בהתאם לנוהל המקובל במלר”ד:
• שמירה על תפוקת שתן  תוך הימנעות מעודף קריסטלואידים 	
• מתן מוצרי דם כגון packed RBC, טסיות בתור תמיכה המודינמית	
• שמירה על איזון אלקטרוליטים, חום גוף	
• ניתן לשקול מתן hexacapron/tranexamic acid )הקסקפרון(	
• לשקול פחם פעיל אם מדובר במנת יתר, בשעות הראשונות מנטילה אחרונה	
• שטיפת קיבה: ניתן לשקול עד שעה ממועד הנטילה האחרונה )אין להכניס זונדה דרך האף עקב סכנת דימום(.	

3. דימום קשה/מסכן חיים: יש לשקול את הפעולות הבאות:
 )PCC non-activated (Octaplex. המינון המומלץ הוא 25-50IU לק”ג, כתלות בחומרת הדימום.  	•

.activated PCC -על פני פקטור 7 פעיל או ב non-activated PCC הערה: יש להעדיף  
יחידות. 	•  500-1000 של  במינון   :)FEIBA(  activated prothrombin complex concentrate = aPCC   

במידה ולא מתקבלת תגובה מספקת ניתן לחזור על מנה זו.   
rFVIIa )פקטור 7 רקומביננטי פעיל Novoseven):  המינון ההתחלתי המומלץ הוא 5 מ”ג ל 70 ק”ג עם אופציה 	•   

להוספת עוד 2 מ”ג בהתאם לצורך, עד מינון כולל של  µg/kg 100 או 7 מ”ג ל 70 ק”ג.  
הערה: יש לציין שניטרול אפקט נוגד קרישה של קסרלטו לא נבדק בניסויים קליניים בחולים עם דימום, ושימוש 	•   

off label. מומלץ להתייעץ  7 רקומביננטי פעיל הינו  זה ב- non-activated PCC, activated PCC או פקטור    
עם יחידת הקרישה או עם המטולוג.  

 הערה: לקסרלטו אפיניות גבוהה לחלבוני פלסמה, ולכן אינו מתפנה בדיאליזה. אין לבצע המודיאליזה לצורך פינוי של 
הקסרלטו מהדם.  
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* הגדרת חומרת הדימום על פי פרוטוקול ניו-זילנד:
- Moderate to severe bleeding - reduction of Hb>2gr/l, transfusion of >2 units of RBC, symptomatic bleeding  
 in critical area or organ.
- Life-threatening bleeding - symptomatic intracranial bleed, reduction in Hb >5gr/l, transfusion of >4 units of  
 RBC, hypotension requiring inotropic agents or bleeding requiring surgical intervention.


