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קרישת הדם  -מערכת פיזיולוגית הנושקת
לכל מערכות הגוף
יונה נדיר
היחידה לקרישת הדם ,מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה

תחום קרישת הדם הולך ומתפתח במהירות בשנים האחרונות .בתחום הקליני
חלה עלייה במודעות למניעת אירועי פקקת ,בתחום הטיפולי נכנסו לטיפול נוגדי
הקרישה מסוג Direct oral anticoagulantsנ(  ,)DOACsובתחום המחקר  -לאחר
שהסתיימו המחקרים הגדולים ב־ - DOACsמופנה כעת המאמץ לפיתוח תרופות
לטיפול בהמופיליה יחד עם ניסיונות פיתוח של טיפולים חדשים לקרישיות יתר.
מילות מפתח:

קרישת הדם;
קרישיות יתר; נטייה
לדמם.
Key words:
;Coagulation
;Thrombosis
;Bleeding; DOAC
Hemophilia.
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לאחרונה קיימת מגמה הולכת
וגוברת של מתן טיפול ב־DOACs
במינון מופחת כדוגמת מתן אליקויז
במינון של  2.5מ"ג פעמיים ביום
(במקום  5מ"ג פעמיים ביום) וקסרלטו
במינון של  15מ"ג ביום (במקום 20
מ"ג ביום) .יעילותם של מינונים אלו
לא נבדקה בקבוצות מחקר גדולות
ומקורם בהמלצות של חברות התרופות
להתאמה לתפקוד כליות ירוד .מינונים
מופחתים אלו עשויים להפחית את
שיעור הדמם ,אך עלולים להעלות
את שיעור הישנות אירועי הקרישה
בעורקים או בוורידים [ .]2,1עד שיהיו
הנחיות ברורות בנושא ,אפשר לשקול,
לפחות פעם אחת ,למדוד את הרמה
בדם של התרופה כדי לוודא שהמטופל
נמצא בתחום הטיפולי המומלץ.
מניעת אירועי פקקת בחולים
מאושפזים היא משימה ראשונה במעלה,
מאחר שניתן למנוע לפחות חלק
מהתחלואה והתמותה .נשמר המאמץ
לחנך את הסגל הרפואי להקפיד לתת
טיפול מונע לאירועי פקקת באמצעים
שונים ,כגון הנחיות לטיפול מונע ,דיון
בתיקי חולים והקפדה על יישום מדדי
איכות של משרד הבריאות .מתן טיפול
מונע לפקקת לאחר שחרור המטופל
מבית החולים הוא תחום שאין לו
הנחיות ברורות בספרות ,במיוחד בחולים
ששוחררו מאשפוז במחלקה פנימית,
נירולוגית ,נירוכירורגית ואורולוגית.
מטופלים ששוחררו ממחלקה
לנירוכירורגיה או לאורולוגיה לאחר
אירוע של דמם ,מצויים בקבוצת סיכון

מוגברת לפקקת .בשל חוסר מעקב צמוד
אחר החולים ששוחררו מבית החולים,
ובשל ההשלכות של ההחלטה לטפל בהם
במדלל דם ללא הגברה משמעותית של
הסיכון לדמם ,מטופלים אלו חוזרים
לעיתים לאשפוז בשל אירוע פקקת.
מערכת מתווכת בין בית החולים לקהילה
במהלך התקופה הסמוכה לאשפוז עשויה
לסייע במניעת אירועים אלו.
הקשר ההדוק בין קרישת דם וסרטן
הוא נושא מרתק שהעדויות בו הולכות
ומתרחבות .ידוע שמחד גיסא ,חומרים
המופרשים על ידי השאת ( )tumor
כדוגמת ציטוקינים ,יכולים להפעיל את
מערכת הקרישה ,ומאידך גיסא ,גורמי
קרישה משופעלים כמו תרומבין ופיברין
משפיעים מעבר למערכת הקרישה,
כחלבונים המאיצים התפתחות כלי דם
וסרטן .מאמץ רב מושקע במחקר לפיתוח
תכשיר שיעכב את הפעלת מערכת
הקרישה כדי להשיג שתי מטרות :מניעת
אירועי פקקת ,וכן טיפול בסרטן והארכת
ההישרדות .על פי הידוע היום ,הטיפול
בהפרין ונגזרותיו מונע אירועי פקקת
ואף מאריך חיים בתת קבוצה של חולים
עם סרטן לא מפושט .הבעיה בשימוש
בתכשיר ההפרין היא הסכנה להופעת
דימום .כיום מנסים לפתח נגזרות של
הפרין שיש להן מעט השפעה במערכת
הקרישה ,אך הן משפיעות משמעותית
על האטת התפתחות הסרטן.
בשנים הקרובות צפוי שיאושרו
לטיפול תרופות המבוססות על שיטות
חדשות להתערבות במערכת קרישת
הדם .בתחום ההמופיליה מתקיים מחקר

על טיפול בנוגדן לעיכוב החלבון שמעכב
את קרישת הדם Tissue Factor TFPI -
 )Pathway Inhibitorוכן מחקר של שימוש
במולקולת רנ"א מסוג  siRNAלעיכוב
בייצור החלבון נוגד הקרישה מסוג Anti-
 .thrombinמנגד ,מתקיים מחקר של
שימוש ב־ siRNAלעיכוב בייצור פקטור
 XIמתוך כוונה שיינתן כתרופה נוגדת
קרישה בחולים עם קרישיות יתר ,כמו
לאחר ניתוח אורתופדי.
בגיליון מיוחד זה ,המוקדש לנושא
קרישת הדם ,מתפרסמים מאמרים
הכוללים בתוכם נושאים שונים של
קרישיות יתר ,נטייה לדמם ,טיפול ואבחון.
בנושא הנטייה לקרישיות יתר
מובאים חמישה מאמרים :מאירוביץ
וחב' [ ]3מדווחים על הנחיות לטיפול
במצבי פקקת (תרומבוזיס) בהביאם
פרשות חולים .לוי וחב' [ ]4מסכמים
את גורמי הסיכון להתפתחות פקקת
בגפיים העליונות לאחר הכנסת צנתר
מרכזי [  .]4בקר וחב' [  ]5מביאים
סקירה נרחבת על הניסיון המצטבר
בבית החולים בנושא פקקת בילדים,
וסוקרים הנחיות לטיפול נכון בנוגדי
הקרישה החדשים .גורליק וחב' []6
מציגים פרשת חולה עם פקקת בוורידים
הספלנכניים ,שהיה קושי לאבחן אל
המחלה המיאלופרוליפרטיבית שבה
לקה .מובאים חמישה מאמרים הקשורים
לתרומבוציטופניה .בונשטיין וחב' []7
מדווחים על סקירה נרחבת בנושא של
תרומבוציטופניה אלואימונית בילוד.
קרן וחב' [ ]8מציגים את הניסיון
שהצטבר בבית החולים באבחון של
תרומבוציטופניה חיסונית (אימונית) על
רקע הפרין .סטימצקי וחב' [ ]9מביאים
פרשת חולה ,מטופל עם תרומבוציטופניה
חיסונית על רקע הפרין שהיה קשה
לאבחנה [ .]9האושנר וחב' [ ]10מציגים
אפשרות להערכה של תיפקוד הטסיות
באמצעות מכשיר ה־ Flow cytometry
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