
 2012 – הנחיות לטיפול מניעתי לטרומבוזה במטופלים אורטופדיים

 

 מבוא .1

( Total Knee Arthroplasty ,TKAוהחלפת מפרק ברך  )(Total Hip  Arthroplasty, THA) החלפת מפרק ירך 

בכל שנה.   THAניתוחי 200,000-למשל, מבוצעים קרוב ל "במבוצעים בשכיחות עולה בעולם ובארץ, כאשר בארה

ובניתוח שברי ירך  THA-הסיכון לתרומבואמבוליזם נחשב לגבוה מאד בניתוחים אורתופדיים גדולים, ובמיוחד ב

(Hip Fracture Surgery, HFS)  . 

הפעלת מערכת הקרישה  הסיכון לתרומבואמבוליזם גבוה עקב מספר מנגנונים שפועלים:  TKA -וTHA בניתוחי 

חימום עקב פולימריזצית  עיוות מהלך כלי הדם במשך הניתוח, זק לאנדותל כלי הדם,עקב נזק לרקמות ועצמות, נ

יש  והקטנת החזר ורידי בזמן הניתוח ולאחריו. stasis), חוסר תנועה הגורם לעימדון )THA-( בcementדבק )

תקופת לציין שתהליך יצירת הקריש )תרומבוס( וגדילתו קורה תוך מספר ימים או שבועות, ואינו בהכרח ב

 האשפוז.

טיפול למניעת תרומבואמבוליזם סביב הניתוח מבוסס על ההנחה שהניתוח עצמו וחוסר הניידות שלאחריו, מהווים 

בתקופה סביב הניתוח )פריאופרטיבי(  גורמים עיקריים לתרומבואמבוליזם. למתן טיפול למניעת תרומבואמבוליזם

ולים האמבולטוריים לניתוחים אלקטיביים, מאפשר בצוע יש מספר יתרונות: מפשט את ההתנהלות סביב קבלת הח

הרדמה נוירואקסיאלית, וכן מאפשר שקול דעת לפי מחלות הרקע ובדיקות המעבדה של החולה, לבחור את סוג 

 נוגד הקרישה ואת העיתוי, להתחלת הטיפול בו. 

( עם עלייה  PE-ו DVT) VTEי בניתוחים אורתופדיים גדולים, מתן טיפול למניעת תרומבואמבוליזם מקטין אירוע

 7-10ימים עדיף על פני  28-בסיכון לדמם לא משמעותי. טיפול למניעת תרומבואמבוליזם, הניתן למשך יותר מ

בכלל  ופרוקסימלי בפרט, על חשבון עליית דמם לא  DVT -והן  ב  PE -, הן בVTEימים בהפחתה משמעותית של 

שימוש באמצעים  יותר מאשר  VTE–לוגיים מפחית את הסיכון ל משמעותי. השימוש באמצעים מכניים ופרמקו

 פרמקולוגיים בלבד.

יש להדגיש שמתן הטיפול הפרמקולוגי המומלץ הינו בכפוף למצב הקליני וההמודינמי של המטופל וכן שמשך 

לדמם של הטיפול נקבע בדרך כלל על פי המלצות הספרות אך ניתן להארכה לפי גורמי הסיכון לתרומבואמבוליזם ו

  (.1,2המטופל )נספח 

( למניעת תרומבואמבוליזם DOACsבשנים האחרונות נכנסו לשימוש תרופות נוגדות קרישה פומיות חדשות )

  (.3 , המהוות אפשרות טיפולית נוספת בחולים מתאימים )נספחTKA-ו THAלאחר 

, יש לנקוט זהירות יתר במתן טיפול טיפול למניעת תרומבואמבוליזם  בניתוחים אלה, לאור הסיכון לדמם תחת

 . פרמקולוגי סביב הוצאת הקטטר לאחר דיקור ספינאלי או אפידוראלי



 עקרונות הטיפול .2

 כללי:

( תתבצע עם הגעתו של המטופל לבית 1,2)נספחים  הערכת הסיכון של המטופל לדמם ולאירוע תרומבואמבולי

שעות מאשפוזו ו/או כאשר משתנה מצבו הקליני. כל זאת במטרה להבטיח שהמטופל יקבל את  24החולים, בתוך 

התרופה  המתאימה ביותר למניעת תרומבואמבוליזם, במינון הנכון תוך כדי ניטור תופעות לוואי אפשריות 

 ניתן.הנובעות מהטיפול המניעתי ש

  יש עדויות בספרות על אפשרות של טיפול באספירין כמניעה לטרומבוזה. ספרות זו נשענת בעיקר על מאמרים

בעבודה  .ואספרין מיד לאחר הניתוח LMWH ללא מחקרים אקראיים כפולי סמיות להשוואה בין  ,רטרוספקטיביים

הניתן מספר ימים לאחר הניתוח ולאחר מכן הטיפול הועבר לאספירין, לא הוכחה יעילות  NOACשבה נבדק 

במרבית ההנחיות הקיימות בעולם , ובעיקר, לא הוכחה ירידה בשיעור אירועי הדמם. VTEגבוהה יותר במניעת 

הנחיות  ,NICE)הנחיות  VTEלגבי ניתוחים אורטופדיים גדולים, לא מומלץ מתן אספירין בלבד למניעת  

(. ACCP 2012דרוג נמוך בהמלצות , ICSאפריקה, -יפן, גרמניה ,צרפת, דרוםקנדה, זילנד ,-וניו מאוסטרליה

המינון  VTEג. במידה ונעשה שימוש בתכשיר זה למניעת "מ 1200ג ל "מ 81הוא בין   מאמריםשדווח בהמינון 

  מ"ג.  100המומלץ הוא 

  

  ,למניעתמשך הטיפול המומלץ באופן כללי VTE  כטרם הניתוח.  משיך עד חזרה לניידותלהוהוא ככתוב 

 

 (THA ,TKA,HFSניתוחים אורתופדיים "גדולים" )

 כללי

 ,   LMWH -(,  מומלץ שימוש בIPC, ללא קשר לשימוש באמצעי מכני )TKAאו  THAלמטופלים העוברים 

DOACs ו-LDUFH  .או אספירין , 

 .  LDUFHעל פני  LMWH(, מומלץ מתן IPCלשימוש באמצעי מכני ), ללא קשר HFSלמטופלים העוברים 

 למניעת תרומבואמבוליזם.  מומלץ שילוב טיפול תרופתי יחד עם אמצעי מכני

( על פני טיפול תרופתי למניעת IPCלמטופלים הנמצאים בסיכון מוגבר לדמם מומלץ שימוש באמצעי מכני )

 תרומבואמבוליזם.

 

 



 

 המניעתימועד התחלת הטיפול 

כטיפול למניעת   LMWH( ומקבליםTHA TKA, ,HFSלמטופלים העוברים ניתוח אורתופדי גדול )

 שעות אחרי הניתוח. 12 ו/אושעות לפני הניתוח  12תרומבואמבוליזם, יש להתחיל טיפול לפחות 

תחת , לפי התרופה שנבחרה, תעשה על פי המופיע בהמשך המסמך DOACs -הנחיה לעיתוי התחלת טיפול ב

 התרופה הספציפית.

 משך הטיפול המניעתי

ימים לאחר הניתוח   28תרומבוטי למשך לפחות -מומלץ מתן טיפול מניעתי אנטי THAלמטופלים העוברים ניתוח 

מומלץ מתן טיפול   TKR(. למטופלים לאחר  (IPC, או אספירין ו/או אמצעי מכניLMWH  , LDUFH,DOACsב:

או אספירין ו/או  LMWH ,LDUFH ,DOACsימים לאחר הניתוח ב:  14למשך לפחות  תרומבוטי-מניעתי אנטי

 אמצעי מכאני.

 .ימים מהניתוח 35מומלץ להאריך את הטיפול למניעת תרומבואמבוליזם  עד  

 כולל שברי צוואר ירך  –מטופלים לאחר שברים בגפיים התחתונות 

לקיבוע השבר )או החלפה חלקית  ניתוח( שעוברים במטופלים לאחר שבר בגפה התחתונה )כולל בצוואר הירך

 . ימים לאחר הניתוח 28תרומבוטי למשך לפחות -בשברי צוואר ירך(  מומלץ מתן טיפול מניעתי אנטי

 

העוברים ניתוחים  ,בקיבוע בגבס ללא דריכה שמרניתלאחר שבר בגפה התחתונה שטופלו מטופלים 

 ארטרוסקופיות של הברךאורטופדיים "קטנים" )מתחת לברך( או 

בסיכון בינוני, יש המטופל אם לפי האומדן  (.2)נספח אומדן קפריני הערכת סיכון לפי מומלץ לבצע אלו למטופלים 

לפי אנליזה של , עד חזרה לניידות כטרם הפציעה. LMWHמומלץ מתן  -ואם בסיכון גבוה LMWHלשקול מתן 

chochrane  אנטיקואגולנטי פרופילקטי לכל המטופלים הנ"ל. יש לתת טיפול   ,שפורסמה לאחרונה 

 

 אין התוויה לשימוש ראשוני ב-IVC filter  .למניעת תרומבואמבוליזם 

 

 תרומבוטי-סוגי תרופות לטיפול מניעתי אנטי .3

IPC)  )Intermittent Pneumatic Compression  

 מומלץ לכל מטופל, גם ללא נטייה לדמם, בשילוב עם טיפול תרופתי.

 מומלץ לחולים עם נטייה לדמם או התווית נגד לטיפול תרופתי למניעת תרומבואמבוליזם.



 

LMWH  (Low molecular weight heparin )- Enoxparin (Clexane®) 

 (.SC: תת עורי )אופן מתן

: החלפת מפרק ירך/ברך, שבר בירך, אימוביליזציה של גפה תחתונה מעל ומתחת לברך, אינדיקציות

 פיה.ארתרוסקו

 מ"ג/יום(, תלוי בתפקוד הכליות, תפקוד הכבד ומספר הטסיות.  40מ"ג לק"ג )לרוב  0.5: מינון

יש לבצע מעקב קליני מג / ליום .  40 מ"ל לדקה לתת  30-: בחולים עם פינוי קראטינין מתחת להתאמת מינון

 (UFH) מתן לאחר קבלת אישור המטולוג. - ביום הרביעי לשימוש בקלקסן anti Xaלסימני דמם ובדיקת 

Unfractionated  Heparin  .במינון מניעתי הוא חלופה מתאימה 

 LMWHהתוויות נגד למתן 

 יתר לחץ דם בלתי נשלט 

 מחלה פפטית פעילה 

 דמם פעיל 

  ,)מצבים המוכרים כמעלים סיכון לדמם: מחלת כבד קשה, תרומבוציטופתיה )הפרעה בתפקוד טסיות

 טסיות לממ"ק(, תפקודי קרישה לא תקינים 50,000 -תרומבוציטופניה )מתחת ל

 )מטופלים עם מחלות דמם מוכרות )כמו חוסר בפקטורי קרישה, הפרעות בתפקוד  טסיות 

  חולים הנוטלים נוגדי קרישה מסיבה אחרת 

 רגישות ידועה להפרין 

 אנמנזה של   חולים עםHeparin induced thrombocytopenia (HIT)  

 

 דגשים קליניים

 50,000-ניתן לשקול תרומבופרופילקסיס פרמקולוגי במטופלים בסיכון תרומבוטי גבוה עם ערכי טסיות נמוכים מ

 לממ"ק, בהתייעצות עם מומחה קרישה.

פינוי  ולהם  תבוצע באישור מומחה קרישה למטופלים שמקבלים טיפול למניעת תרומבואמבוליזם anti Xaבדיקת 

 ק"ג(. 50-מ"ל לדקה או תת משקל )מתחת ל 30-מתחת לקראטינין 

( יש להתייעץ עם המטולוג / מומחה קרישה לגבי ®Fragmin® ,Arixtraאחר ) LMWHבמידה ומשתמשים ב 

 ההתוויה והמינון.

 

 



 

 

Warfarin (Coumadin®) 

. יש לשקול במידה ולמטופל  יש התוויה אחרת בגינה מטופל לא ניתן כטיפול שגרתי למניעת תרומבואמבוליזם

 בנוגדי קרישה באופן כרוני )כמו מניעת אירוע תרומבואמבולי בפרפור עליות(.

 

Aspirin  (Micropirin®, Tevapirin®, Cartia®) 

 (POאופן מתן :פומי ) 

להדגיש (. 2 מוגבר לקריש דם )נספחאינדיקציות: לאחר ניתוח החלפת ברך או ירך אלקטיביים בחולים ללא סיכון 

 2)ראה הערה בסעיף  הוא על סמך נתונים רטרוספקטיביים VTEשרוב המידע לגבי השימוש בתכשיר זה למניעת 

 . , עקרונות הטיפול(

 פעם ביוםמ"ג  100מינון : 

 שעות לאחר הניתוח.  12עיתוי המתן: 

 יום לאחר ניתוח 28משך מתן: 

 התוויות נגד:

 (תרסריוןאו  קיבה כיב פפטי ) -

 קוליטיס או קרוהן.  –מחלת מעי דלקתית  -

 גורמי סיכון להתפתחות קריש דם.  -

 

Dabigatran  (Pradaxa®) 

  (PO: פומי )אופן מתן

 ללא תלות במזון

 אין לפתוח את הקפסולה ולתת התרופה דרך זונדה/גסטרוסטום

 : החלפת מפרק ירך/ברךאינדיקציות

 



 

 : מינון

שעות לאחר סיום הניתוח ובתנאי שהמטופל יציב המודינמית. במידה  4מ"ג הניתנים עד  110 מנה ראשונה:

מ"ג בבת אחת למחרת או כשהחולה התייצב  220ומסיבה כלשהי הטיפול לא ניתן ביום הניתוח, יש לתת מנה של 

 המודינמית.

 מ"ג פעם ביום. 220 מנת אחזקה:

 התאמת מינון: 

 לאחר ניתוח להחלפת מפרק הירך/הברך: למניעת תרומבואמבוליזם

  מ"ג פעם ביום.  150שנים:  75מטופל מעל גיל 

  מ"ג פעם ביום.  150מ"ל לדקה(:  30-50תפקוד כלייתי ירוד )פינוי קריאטינין 

 ולשקול התייעצות עם רוקח קליני. 3על פי האמור בנספח מס'  -שילוב עם תרופות 

 מ"ל לדקה( ובשילוב עם  30-50אטינין הפרעה מתונה בתפקוד כלייתי )פינוי קריVerapamil  :75  מ"ג פעם ביום

 )לפי העלון לרופא(.

 שעות לאחר סיום הניתוח והתייצבות המטופל מבחינת נטייה לדמם. 1-4 עיתוי מתן:

  :משך טיפול

 . (TKAימים בהחלפת ברך ) 10-14-( וTHAימים בהחלפת מפרק הירך ) 35

ימים  10לאחר החלפת מפרק ברך מוגדר, לפי סל התרופות של כללית, עד  משך הטיפול האנטיתרומבוטי

יום מהניתוח באופן פרטני, כטיפול  35מהניתוח. ניתן לשקול הארכת משך הטיפול לאחר החלפת מפרק ברך עד 

 /קומדין להשלמת הטיפול.LMWH-מחוץ לסל ובמימון המטופל,  או לשקול מעבר  ל

 התוויות נגד למתן:

  מ"ל לדקה. )במחקרים הקליניים לא נכללו חולים עם  30 -ת התרופה במידה ופינוי קריאטינין מתחת ללתת אאין

 מ"ל לדקה(.  30 -פינוי קריאטינין מתחת ל

  .אין לתת את התרופה למטופלים עם דימום פעיל 

 דגשים קליניים: 

 לפני התחלת הטיפול ולהתאים את המינון במידה ונדרש.  יש להקפיד על חישוב פינוי קריאטינין 

  מומלץ לשקול משנה זהירות במטופלים להם יש מחלת כבד קשה כמו מחלה עם הפרעה במנגנון הקרישה

 . שיש אינטראקציה ובשילוב עם תרופות

 

 



 

 

Rivaroxaban (Xarelto®) 

 : פומיאופן מתן

 רצוי לתת את התרופה עם המזון.

 (.POהתרופה אך אין לתת התרופה דרך זונדה/גסטרוסטום לתריסריון )ניתן לרסק את 

 : החלפת מפרק ירך/ברך.אינדיקציות 

 . שעות לאחר הניתוח ובתנאי שהמטופל יציב המודינמית 6-10מ"ג פעם ביום  10: מינון

  מ"ל לדקה(. 30: אין דגשים מיוחדים )כאשר פינוי קריאטינין מעל התאמת מינון

 לאחר סיום הניתוח והתייצבות החולה מבחינת נטייה לדמם.שעות  6-10: עיתוי מתן

  :משך טיפול

 . (TKAימים בהחלפת ברך )  10-14 -( וTHAימים בהחלפת מפרק הירך ) 35

ימים מהניתוח לפי סל התרופות של כללית.  10משך הטיפול האנטיתרומבוטי לאחר החלפת מפרק ברך מוגדר עד 

יום מהניתוח באופן פרטני, כטיפול מחוץ לסל  35הטיפול לאחר החלפת מפרק ברך עד  ניתן לשקול הארכת משך

 /קומדין להשלמת הטיפול.LMWH-ובמימון המטופל,  או לשקול מעבר  ל

 

 התוויות נגד למתן:

  במחקרים הקליניים לא נכללו חולים עם  מ"ל לדקה 30-מתחת ללתת את התרופה במידה ופינוי קריאטינין אין(

 מ"ל לדקה(.  30 -פינוי קריאטינין מתחת ל

  לתת את התרופה למטופלים  עם דימום פעיל.אין 

 דגשים קליניים: 

  .יש להקפיד על חישוב פינוי קריאטינין לפני התחלת הטיפול ולהתאים את המינון במידה ונדרש 

 מחלת כבד קשה כמו מחלה עם הפרעה במנגנון הקרישה ובשילוב ש מומלץ לשקול משנה זהירות בחולים להם י

  שיש אינטראקציה.  עם תרופות

 

Apixaban (Eliquis®) 

  (PO: פומי )אופן מתן

 את התרופה ניתן לתת ללא תלות במזון. 



 מ"ל( במתן אנטרלי דרך זונדה/גסטרוסטום. 60) 5%בתמיסת דקסטרוז  מיידיניתן לרסק את התרופה למתן 

 : החלפת מפרק ירך/ברך.אינדיקציות

 שעות לאחר הניתוח ובתנאי שהמטופל יציב המודינמית.  12-24מ"ג פעמיים ביום,  2.5: מינון

 מ"ל לדקה(.  30: אין דגשים מיוחדים )כאשר פינוי קריאטינין מעל התאמת מינון

 לדמם.לאחר סיום הניתוח והתייצבות המטופל מבחינת נטייה שעות  12-24: עיתוי מתן

 

  : משך טיפול

 . (TKAימים בהחלפת ברך ) 10-14-( וTHAימים בהחלפת מפרק הירך ) 35

ימים  10משך הטיפול האנטיתרומבוטי לאחר החלפת מפרק ברך מוגדר, לפי סל התרופות של כללית, עד 

י, כטיפול יום מהניתוח באופן פרטנ 35מהניתוח. ניתן לשקול הארכת משך הטיפול לאחר החלפת מפרק ברך עד 

 /קומדין להשלמת הטיפול.LMWH-מחוץ לסל ובמימון המטופל,  או לשקול מעבר  ל

 התוויות נגד למתן:

  במחקרים הקליניים לא נכללו מטופלים עם מ"ל לדקה ) 30-מתחת ללתת את התרופה במידה ופינוי קריאטינין אין

 מ"ל לדקה(.  25 -פינוי קריאטינין מתחת ל

  לחולים עם דימום פעיל.לתת את התרופה אין 

 דגשים קליניים: 

  .יש להקפיד על חישוב פינוי קריאטינין לפני התחלת הטיפול ולהתאים את המינון במידה ונדרש 

  מומלץ לשקול משנה זהירות בחולים עם מחלת כבד קשה כמו מחלה כבדית עם הפרעה במנגנון הקרישה ובשילוב

  שיש אינטראקציה.  עם תרופות

  

  

 

  



 נספח מס'1: גורמי סיכון משמעותיים דמם 

 דימום פעיל 

 )הפרעות דמם נרכשות )כגון מחלת כבד קשה 

 שימוש במקביל בנוגדי קרישה אחרים 

 שעות ממתן טיפול אנטיתרומבוטי 12 -ביצוע הרדמה אפידורלית/ספינלית בתוך פחות מ 

 קטטר( של הרדמה אפידורלית/ספינלית שעות לאחר הוצאת צנתר ) 6-8 פחות מ מתן טיפול אנטיתרומבוטי בתוך 

  חד )אקוטי(מוחי שבץ 

 לממ"ק(  50,000תרומבוציטופניה )טסיות מתחת ל 

 )טרומבוציטופתיה )הפרעה בתפקוד טסיות 

  מ"מ כספית(  230/120יתר לחץ דם בלתי נשלט )ערכי ל"ד מעל 

 וילברנד( -מחלות דמם תורשתיות שאינן מטופלות )כגון המופיליה ומחלת פון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נספח מס' 2 : הערכת סיכון לטרומבוזיס לפי אומדן קפריני

 

 

Score 3-4           

consider prophylactic 

anticoagulation  

Score ≥5       

Prophylactic 

anticoagulation is 
recommended  



 לאחר החלפת מפרק ירך וברך.  DOACsטבלת סיכום הנחיות  :3 נספח מס'

 Dabigatran (Pradaxa) Apixaban (Eliquis) Rivaroxaban (Xarelto) 

 110mgX1/day מינון סטנדרטי

שעות לאחר  1-4מנה ראשונה :

 סיום הניתוח 

 *המודינמית יציב שהחולה בתנאי

   mgX1/dayלמחרת הניתוח

220 

 

אם הטיפול לא הותחל ביום 

 -טיפול בהניתוח, להתחיל 

220 mgX1/day 

 החלפת ברך:

 ימים 10-14משך טיפול 

 החלפת ירך:

 ימים 35משך טיפול 

2.5 mgX2/day 

שעות לאחר  12-24מנה ראשונה: 

 יציב שהחולה הניתוח  בתנאי

 *המודינמית 

 

 החלפת ברך:

 ימים 10-14משך טיפול 

 

 החלפת ירך:

 ימים 35משך טיפול 

 

 

10 mgX1/day 

שעות  6-10מנה ראשונה: 

 שהחולה אחרי הניתוח  ובתנאי

 *המודינמית יציב

 

 החלפת ברך:

 ימים 10-14משך טיפול 

 

 החלפת ירך:

 ימים 35משך טיפול 

 

 

, כבדי: 80%דרך פינוי: כלייתי:  פרמקוקינטיקה

20% 

, כבדי: 27%דרך פינוי: כלייתי: 

73% 

, כבדי: 35%דרך פינוי: כלייתי:

65% 

ולתת  הקפסולה את לפתוח אין הנחיות מתן

 דרך התרופה את

 .גסטרוסטום/זונדה

ניתן לרסק את התרופה למתן 

 60) 5%מיידי בתמיסת דקסטרוז 

מל( במתן אנטרלי דרך 

 זונדה/גסטרוסטום.

 לקחת עם אוכל

ניתן לרסק התרופה אך אין 

לתת אותה דרך זונדה 

 הממוקמת בתרסריון.

 מ"ל לדקה 30 -פינוי קריאטינין מתחת ל לא להשתמש

 מחלת כבד קשה

 דימום פעיל

 מחלת כבד עם הפרעה במנגנון הקרישה

 התייעץ עם רוקח קליני -שילוב עם תרופות

 

 



 רשימת קיצורים

DVT - Deep Vein Thrombosis 

DOACs -  Direct  Oral Anticoagulants  

Hip Fracture Surgery - HFS 

IPC - Intermittent Pneumatic Compression   

IVC filter - Inferior Vena Cava Filter  

LDUFH -Low Dose Unfractionated Heparin  

LMWH -Low Molecular Weight Heparin 

PE - Pulmonary Embolism 

Total Hip Arthroplasty  - THA 

Total Knee Arthroplasty - TKA 

VTE - Venous Thromboembolism 

VKA - Vitamin K Antagonists 
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