
מאמרים

150

הרפואה  •  כרך 158  •  חוב' 3  •  מרץ 2019

הקדמה
 Upper-extremity deep פקקת של ורידי הגף העליון )פג"ע1(- 
בקירוב   10% של  לשיעור  מגיעה   ,)UEDVT(  vein thrombosis
העיקרית  הסיבה  עמוקה.  ורידים  בפקקת  החולים  מכלל 
להיווצרות פג"ע היא החדרת צנתרים ורידיים מרכזיים. סיבה 
שכיחה נוספת היא מחלה ממאירה ]2,1[. הופעת פג"ע עלולה 
להוביל לסיבוכים הבאים: תסחיף ריאתי ב–6% מהמטופלים, 
תסמונת בתר פקקתית ב–5% מהם והישנות הפג"ע ב–2%-5% 

מהחולים כעבור שנה ]3[. 
בשנים האחרונות גובר והולך השימוש בצנתרים מרכזיים 
 Peripherally inserted - )2המוחדרים דרך וריד היקפי )צממ"ה

1 פקקת של ורידי הגף העליון.

2 צנתר מרכזי המוחדר דרך וריד היקפי.

 גורמי סיכון הקשורים להופעת פקקת 
 ורידי הגף העליון לאחר החדרת 

צנתר מרכזי דרך וריד היקפי
הקדמה: היארעות פקקת ורידי הגף העליון )פג"ע( לאחר צנתר מרכזי המוחדר 
דרך וריד היקפי )צממ"ה( איננה נדירה. אולם גורמי הסיכון הקשורים למצב זה 
אינם ידועים במלואם. יתרה מזאת, יעילותו של טיפול מונע קרישה כנגד סיבוך 

זה אינה מבוססת דיה. 
מטרות: אפיון גורמי הסיכון הקשורים להופעת פקקת ורידי הגף העליון לאחר 
החדרת צנתר מרכזי המוחדר דרך וריד היקפי וכן חקר השפעת טיפול נוגד 

קרישה מונע על היארעות סיבוך זה. 
שיטות מחקר: איסוף נתוניהם של מטופלים שעברו החדרת צנתר מרכזי המוחדר 

דרך וריד היקפי בשנת 2016 בבית החולים הדסה. 
תוצאות: חמש מאות מטופלים עברו החדרת החדרת צנתר מרכזי המוחדר דרך 
וריד היקפי במהלך המחקר. מתוכם ל־199 )39.8%( ניתן טיפול נוגד קרישה מונע 
סביב החדרת צנתר מרכזי המוחדר דרך וריד היקפי. שיעור גבוה יותר מהמטופלים 
שלא קיבלו טיפול נוגד קרישה מונע לקו במחלה ממארת פעילה )P<0.001(. מכלל 
המטופלים, 25 )5.0%( פיתחו פקקת ורידי הגף העליון לאחר החדרת צנתר מרכזי 
המוחדר דרך וריד היקפי. חציון הזמן להתפתחות פקקת ורידי הגף מרגע החדרת 
צנתר מרכזי דרך וריד היקפי היה שמונה ימים. גורמי הסיכון שנמצאו קשורים 
להתפתחות פקקת ורידי הגף העליון היו נוכחות של מחלה ממארת פעילה 
)P=0.04( ורמות גבוהות של C-reactive protein )P=0.02(. מתן טיפול מונע נוגד 

.)p=0.98( קרישה לא השפיע על התפתחות פקקת ורידי הגף העליון
מסקנות: פקקת ורידי הגף העליון היא סיבוך שכיח יחסית לאחר החדרת צנתר 
 C-reactive מרכזי דרך וריד היקפי. מחלה ממארת פעילה וערכים גבוהים של
protein נמצאו קשורים להתפתחות סיבוך זה. נדרשים מחקרים עתידיים כדי 
לאשש את הממצאים אלו ולבחון את התפקיד של מתן הטיפול נוגד קרישה מונע 

במניעת התפתחות פקקת ורידי הגף העליון. 

פקקת ורידי גף עליון; צנתר מרכזי המוחדר דרך וריד היקפי; טיפול נוגד קרישה מונע. 
.Upper extremity deep vein thrombosis; PICC; Peripherally inserted central catheters

מילות מפתח:
:KEY WORDS

שירן לוי1
עמיחי רוטנשטרייך2

יוסף קליש2

1הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה 

 העברית, הדסה עין כרם, ירושלים
2המחלקה להמטולוגיה, האוניברסיטה 

העברית, הדסה עין כרם, ירושלים

מחקר זה נעשה במסגרת עבודת הגמר 
 של שירן לוי כדרישה לקראת תואר 

ד"ר לרפואה של האוניברסיטה העברית

שני המחברים הראשונים תרמו תרומה 
זהה למאמר

תקציר:

central catheterנ)PICC(, למטרות שונות כגון: מתן כימותרפיה, 
מוצרי דם, אנטיביוטיקה והזנה לתוך הווריד. החדרת צממ"ה 
קלה ובטוחה יותר לעומת צנתר מרכזי. אולם, היא עלולה 

לגרום להופעת פג"ע ]4[.
שיעור מקרי פג"ע תסמיניים בכלל המטופלים שעברו 
החדרת צממ"ה הוא כ–2.7% וכ–6.7% בקרב מטופלים הלוקים 
במחלה ממארת ]6,5[. בספרות הרפואית קיימים נתונים 
שונים לגבי שכיחות סיבוך זה הנובעים מהבדלים שיטתיים 
בין המחקרים, כיוון שחלקם כללו חולים אי תסמיניים של 
פג"ע ששכיחותם על פי סקירת על שמע )ultrasound( מגיעה 
לשיעור של עד 28% ]8,7[. כמו כן, גורמי הסיכון להופעת פג"ע 
אינם מאופיינים דיי ]7,6[. יתרה מכך, מידת השפעת טיפול 
נוגד קרישה מונע סביב החדרת הצנתר על היארעות פג"ע, 
אינה ברורה. חלק ממחקרי העוקבה הרטרוספקטיביים הדגימו 



מאמרים

151

הרפואה  •  כרך 158  •  חוב' 3  •  מרץ 2019

שיעור מופחת של פג"ע בקרב מטופלים שניתן להם טיפול 
נוגד קרישה מונע סביב הפעולה ]9, 10[. אולם אין הסכמה על 
מתן טיפול מונע זה בכלל המטופלים העוברים החדרת צממ"ה, 
מלבד אוכלוסיות בסיכון גבוה )אירוע קרישיות יתר קודם, 
חוסר ניידות, טיפול הורמונאלי וטיפול במעכבי אנגיוגנזה( 
]11-9[. מטרת מחקר זה היא לאפיין את גורמי הסיכון 
הקשורים להופעת פג"ע לאחר החדרת צממ"ה, ולחקור את 
השפעות הטיפול נוגד הקרישה המונע על היארעות סיבוך זה. 

שיטות
הממוחשב  הנתונים  מאגר  מתוך  נלקחה  המחקר  קבוצת 
ניתוח-תצפית  הוא  שנערך  המחקר  הדסה.  החולים  בית  של 
רטרוספקטיבי, ונכללו בו 500 מטופלים בוגרים שעברו החדרת 
כללו:  שנאספו  הנתונים   .2016 לדצמבר  ינואר  בין  צממ"ה 
נתונים דמוגרפיים, מחלות רקע, אירועי קרישיות יתר קודמים, 
גורמי סיכון קרדיווסקולריים, הסיבה להחדרת צממ"ה והאם 
כלל  עבור  הפעולה.  לאחר  מונע  קרישה  נוגד  טיפול  ניתן 
המטופלים נבדק האם מתועד אירוע תסמיני של פג"ע לאחר 
עם  במטופלים  שמע.  על  בסקירת  שאושר  הצנתר  החדרת 
הוכחה לפג"ע נאספו נתונים לגבי המשך המעקב )האם הצנתר 
הוצא, הטיפול שניתן ומעקב הדמייתי(. המחקר בוצע באישור 

.0012-17-HMO וועדת הלסינקי המוסדית - מספר אישור
עיבוד נתונים סטטיסטי: כדי לבחון את הקשר בין שני 
משתנים קטגוריים נעשה שימוש בתבחין χ2 או בתבחין 
המדויק של פישר. השוואת משתנה כמותי בין שתי קבוצות 
 Mann או תבחין T בלתי תלויות נעשתה באמצעות תבחין
Whitney א־פרמטרי. השימוש בתבחין א־פרמטרי נעשה 
עבור משתנה שהתפלגותו לא הייתה נורמלית. כדי לבדוק בו 
זמנית את השפעתם של כמה משתנים על משתנה תוצאה 
דיכוטומי, נעשה שימוש במודל של תסוגה לוגיסטית. כל 
התבחינים הסטטיסטיים היו דו כיווניים וערך p של 5% או 

פחות נחשב כמובהק סטטיסטית. 

תוצאות
מאפייני המטופלים:

החולים  בבית  צממ"ה  החדרת  עברו  מטופלים  מאות  חמש 
מאפייני   .2016 ינואר־דצמבר  בחודשים  כרם  עין  הדסה 
 60 היה  המטופלים  גיל  חציון   .1 בטבלה  מסוכמים  החולים 
שנים. מאתיים־שישים־ושניים מטופלים )52.4%( לקו במחלה 
המטולוגית  ממאירות  הצנתר.  החדרת  בעת  פעילה  ממארת 
ואחריה   )24.2% מטופלים,   123( ביותר  השכיחה  הייתה 
לשישים־  .)6.8% מטופלים,   34( העיכול  מערכת  ממאירות 

יתר  ותשעה )13.8%( מטופלים הייתה אנמנזה של קרישיות 
ורידית. ההוריה השכיחה ביותר להחדרת צממ"ה הייתה לצורך 
טיפול אנטיביוטי )181 מטופלים, 36.2%( והשנייה בשכיחותה 

הייתה לכימותרפיה )118 מטופלים, 23.6%(.

מאפייני המטופלים שקיבלו טיפול נוגד קרישה מונע 
סביב החדרת הצממ"ה:

קרישה  נוגד  טיפול  ניתן  מטופלים  למאה–תשעים־ותשעה 
החדרת  מיום  ניתן  הטיפול  הצממ"ה.  החדרת  סביב  מונע 

במינון   )enoxaparin( באנוקספרין   7-5 ולמשך  הצממ"ה 
מונע  טיפול  שקיבלו  המטופלים  גיל  חציון  ביום.  מ"ג   40
זה  טיפול  קיבלו  שלא  מטופלים   57 לעומת  שנים   65 היה 
)p<0.001(. במחלקות לכירורגיה ניתן טיפול נוגד קרישה מונע 
במחלקה  למטופלים  בהשוואה   )53.3%( יותר  גבוה  בשיעור 
 )13.6%( לאונקולוגיה  ובמחלקה   )13.1%( להמטולוגיה 
מונע  קרישה  נוגד  טיפול  ללא  המטופלים  בקרב   .)p<0.001(
לעומת  פעילה  ממארת  מחלה  של  יותר  גבוה  שיעור  נמצא 
לעומת   58.5%( מונע  קרישה  נוגד  טיפול  שקיבלו  מטופלים 
מונע  טיפול  שקיבלו  מטופלים  בקרב   .)P<0.001  ,43.2%
 18.1%( איסכמית  לב  מחלת  של  יותר  גבוה  שיעור  נמצא 
לעומת P=0.02 ,11.0%(, יתר לחץ דם )47.7% לעומת 31.2%, 
 ,)P=0.01  ,7.3% לעומת   14.6%( לב  ספיקת  אי   ,)P<0.001
אירוע קודם של קרישיות יתר ורידית )27.1% לעומת 4.9%, 
 ,4.0% לעומת   10.1%( קודם   )stroke( מוח  ואירוע   )P<0.001
P=0.01(. כמו כן, שיעור גבוה יותר מקרב המטופלים שקיבלו 
טיפול נוגד קרישה מונע פיתחו זיהום פעיל )63.8% לעומת 
להחדרת  שקדם  בחודש  ניתוח  עברו  או   )P=0.01  ,52.2%
הצממ"ה )42.7% לעומת P<0.001 ,18.6%(, לעומת מטופלים 

שלא קיבלו טיפול נוגד קרישה מונע. 

מאפייני המטופלים שפתחו פג"ע סביב החדרת הצממ"ה: 
לאחר  פג"ע  עם  אובחנו   )5%( מטופלים  עשרים־וחמישה 
החדרת צממ"ה. מאפייני החולים מסוכמים בטבלה 2. שמונה–
סך  פעילה.  ממארת  במחלה  לקו  מטופלים   )72.0%( עשר 
הכול, שיעור המטופלים עם מחלה ממארת פעילה שפיתחו 
פג"ע הוא 6.9% )18/262(. מבין המטופלים עם פג"ע היו 12 
צממ"ה  מהחדרת  החציוני  הזמן   .)p=0.5( נשים  ו–13  גברים 
ימים(.   80-2 )טווח  ימים  שמונה  היה  פג"ע  לאבחנת  עד 
נפיחות מקומית )64%(, כאב  היו:  התסמינים בעת האבחנה 
מקומי )36%(, אדמומיות סביב הצממ"ה )28%(, קוצר נשימה 
הווריד  של  מקומי  וקישיון   )4%( החזה  בבית  כאב   ,)12%(
)4%(. עשרים־ושלושה מטופלים )92%( אובחנו עם אירוע של 
פג"ע בלבד ואילו לשני מטופלים היה אירוע משולב של פג"ע 
ותסחיף ריאתי )8%(. הגורמים שנמצאו קשורים משמעותית 
להתפתחות פג"ע הם מחלה ממארת פעילה )p=0.04( ורמות 
החדרת  טרם   )C-reactive protein(  CRP של  יותר  גבוהות 
צממ"ה )p=0.02(. לא נמצא הבדל בסוג המחלה הממארת בין 

.)P=0.21( מטופלים עם וללא פג"ע
לטיפול נוגד קרישה מונע שניתן לאחר החדרת צממ"ה 

 .)p=0.98( לא הייתה השפעה על שיעור הופעת פג"ע

דיון 
שכיח  סיבוך  היא  פג"ע  כי  נמצא  זה  רטרוספקטיבי  במחקר 
לאחר צממ"ה - שיעור היארעות של 5%. גורמי הסיכון שנמצאו 
מובהקים להתפתחות פג"ע במחקרנו היו מחלה ממארת פעילה 
ורמות גבוהות של CRP. יחד עם זאת, טיפול נוגד קרישה מונע 

לא הביא לשיעור מופחת של פג"ע. 
מחלה ממארת פעילה היא גורם סיכון ידוע להתפתחות 
פקקת ורידים. בקרב מטופלים עם מחלה ממארת פעילה 
הסיכון להתפתחות אירוע פקקתי ורידי גדול פי ארבעה 
בהשוואה לכלל האוכלוסייה ]12[. במחקרנו נמצא כי מחלה 
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ממארת היא גורם סיכון להתפתחות פג"ע לאחר החדרת 
Chopra  צממ"ה. ממצא זה דומה לתוצאות מחקרם של 

וחב' ]7[. 
CRP הוא סמן של פעילות דלקתית ונמצא קשור לסיכון 
מוגבר להיווצרות פקקת וורידים ]CRP .]12 ממלא תפקיד 
חשוב בבקרה על תפקוד הטסיות והשפעה על מערכת הקרישה 
ומערכת תמס הקריש )פיברינוליזה(. ל–CRP יכולת קישור 
לקולטנים על פני טסיות הדם. קישור זה מביא להיצמדותם 
לשכבת האנדותל ולתאים מונוציטיים ובכך להגברת תהליך 
 CRP של  גבוהות  רמות  בין  הקשר   .]14[ הקריש  יצירת 
להיארעות פקקת ורידים נמצא גם במחקר של Jezovnik וחב' 
]15[, המדווחים על רמות CRP גבוהות יותר במטופלים עם 

פקקת ורידים עמוקה של הגפיים התחתונים. 

יעילות טיפול בנוגדי קרישה למניעת פג"ע לאחר החדרת 
 American College of Chest –צממ"ה לא הוכחה. ההמלצה של ה
Physicians היא לא לתת טיפול נוגד קרישה מונע לחולים עם 
ממאירות שהוכנס להם צממ"ה אלא אם קיימים גורמי סיכון 
נלווים כמו אירוע קודם של קרישיות יתר, חוסר ניידות, טיפול 
הורמונאלי וטיפול במעכבי אנגיוגנזה ]11[. המלצות נגד מתן 
 American Society–טיפול נוגד קרישה מונע פורסמו גם על ידי ה
 European Society for Medical Oncology–וה of Clinical Oncology
]17,16[. מנגד, מחקר שנעשה על ידי Paauw וחב' ]8[ העלה 
שטיפול מונע בנוגדי קרישה הפחית ב–50% את שיעור הפג"ע 
]8[. על תוצאות דומות דיווחו Wilson וחב' ]9[: הם מצאו 
כי מתן טיפול נוגד קרישה מונע הפחית את שיעור אירועי 
פג"ע עם OR של 1.92. במחקרנו, לא מצאנו יעילות למתן 

טבלה 1:
מאפייני המטופלים ביחס למתן טיפול נוגד קרישה סביב החדרת צממ"ה

 eGFR- Estimated Glomerular Filtration Rate, MDRD- Modification of Diet in Renal Disease, BMI- body mass index :קיצורים

*P value
קיבלו טיפול מונע

)n=199(
לא קיבלו טיפול מונע

)n=301(
כלל המטופלים 

)n=500(  

0.22
102/97

)48.7% /51.3%(
171/130

)43.2% /56.8%(
273/227

)45.4% /54.6%(
מין )זכר/נקבה(

)%(
0.001< )62( ]50-75[ 65 )54( ]39-68[ 57 )57( ]44-71[ 60 גיל )שנים(

מחלקת האשפוז

0.001<

)53.3%( 106 )39.2%( 118 )44.8%( 224 החטיבה לכירורגיה
)13.1%( 26 )18.6%( 56 )16.4%( 82 המטולוגיה
)13.6%( 27 )11.3%( 34 )12.2%( 61 אונקולוגיה
)12.6%( 25 )8.3%( 25 )10.0%( 50 החטיבה הפנימית

)1.5%( 3 )11.3%( 34 )7.4%( 37 השתלות לשד עצם
)2.5%( 5 )9.0%( 27 )6.4%( 32 אשפוז יום

)3.52%( 7 )2.3%( 7 )2.4%( 14 טיפול נמרץ
מחלות רקע

0.02 )18.1%( 36 )11%( 33 )13.8%( 69 מחלת לב איסכמית
p<0.001 )47.7%( 95 )31.23%( 94 )37.8%( 189 יתר לחץ דם

0.01 )14.6%( 29 )7.3%( 22 )10.2%( 51 אי ספיקת לב
0.10 )30.7%( 61 )23.9%( 72 )26.6%( 133 סוכרת
0.59 )10.1%( 20 )8.6%( 26 )9.2%( 46 מחלת ריאה כרונית 
0.81 )4.52%( 9 )4.9%( 15 )4.8%( 24 מחלת כבד
0.01 )93( ]68-110[ 89 )103( ]76-125[ 100 )99( ]72-119[ 95 EGFR מחושב על ידי MDRD )מילילטר/דקה(

0.01 )10.1%( 20 )4.0%( 12 )6.4%( 32 אנמנזה של אירוע מוח
0.001< )27.1%( 54 )4.9%( 15 )13.8%( 69 אירוע קרישיות יתר קודם

0.25 )21.1%( 42 )15.3%( 46 )17.6%( 88 עישון
0.001< )42.7%( 85 )18.6%( 56 )28.2%( 141 ניתוח בחודש האחרון
0.001 )43.2%( 86 )58.5%( 176 )52.4%( 262 מחלה ממארת פעילה

0.61 )26( ]22-30[ 25 )25( ]21-28[ 24  )25.5( ]21-29.0[ 24.5 )BMI( 2קילוגרם/מטר
0.42 )72.1( ]58-85[ 69.5 )70.4(]57-80.5[ 69  )71.1( ]58-81[ 69 משקל )קילוגרם(
0.03 )28.6%( 57 )20.3%( 61 )23.6%( 118 טיפול נוגד טסיות קבוע
0.01 )63.8%( 127 )52.2%( 157 )56.8%( 284 זיהום פעיל

ההוריה להחדרת צממ"ה

0.001<

)40.2%( 80 )33.6%( 101 )36.2%( 181 טיפול אנטיביוטי
)28.1%( 56 )16.6%( 50 )21.2%( 106 הזנה לתוך הווריד )״תוך ורידית"(
)18.1%( 36 )27.2%( 82 )23.6%( 118 כימותרפיה
)12.1%( 24 )11.0%( 33 )11.4%( 57 גישה ורידית

)1.5%( 3 )11.6%( 35 )7.6%( 38 השתלת לשד עצם
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טיפול קרישה מונע סביב החדרת הצממ"ה. עם זאת, נמצאו 
הבדלים במאפיינים הבסיסים של המטופלים שקבלו טיפול 
זה. רק כ–13% מהמטופלים שעברו החדרת צממ"ה מהמחלקות 
להמטולוגיה ואונקולוגיה קיבלו טיפול נוגד קרישה מונע. ייתכן 
שמתן טיפול נוגד קרישה מונע למטופלים הלוקים במחלה 
ממארת יועיל במניעת פג"ע לאחר החדרת צממ"ה, אך לבחינת 

היעילות נדרש מחקר פרוספקטיבי. 
היותו  מעצם  הנובעות  מגבלות  מספר  למחקרנו 
רטרוספקטיבי. כמו כן, ייתכן שקבוצת המדגם הייתה קטנה 
להערכת ההשפעה של טיפול נוגד קרישה מונע, בעיקר בקרב 
מטופלים עם מחלה ממארת. ההחלטה על מתן טיפול מניעה 
הייתה נתונה לשיקול הרופא המטפל ולא הייתה גישה אחידה 

במתן הטיפול סביב החדרת הצממ"ה. 

לסיכום
נמצא, כי מחלה ממארת פעילה ו–רמות CRP גבוהות הן גורמי 
סיכון להתפתחות פג"ע. טיפול נוגד קרישה מונע סביב החדרת 
נדרש  זה.  סיבוך  התפתחות  למניעת  יעיל  נמצא  לא  הצממ"ה 
מחקר פרוספקטיבי כדי לאשש את ממצאינו ולבחון דרכי מניעה 
יעילים יותר להפחתת שיעור הפג"ע לאחר החדרת צממ"ה. •

מחבר מכותב: יוסף קליש
המחלקה להמטולוגיה, הדסה עין כרם

ת.ד. 1200, ירושלים, מיקוד 91120
טלפון: 02-6779415, פקס: 02-6449580

ykalish@gmail.com :דוא"ל

טבלה 2:
מאפייני המטופלים ביחס להתפתחות פג"ע לאחר החדרת צממ"ה

 .eGFR- Estimated Glomerular Filtration Rate, MDRD- Modification of Diet in Renal Disease, BMI- body mass index, CRP- C reactive protein  :קיצורים

P value
פג"ע

)n=25(
ללא פג"ע

)n=475(
 כלל המטופלים 

)n=500(  

0.5 12/13
)52.0% / 48.0%(

261/214
)45.1% ,54.9%(

273/227
)45.4 ,54.6%(

מין )זכר/נקבה(
)%(

0.62 )55( ]32-74[ 61 )57( ]44-71[ 60 )57( ]44-71[ 60 גיל )שנים(
מחלות רקע

1.0 )12.0%( 3 )13.9%( 66 )13.9%( 69  מחלת לב איסכמית
0.30 )28.0%( 7 )38.3%( 182 )37.8%( 189  יתר לחץ דם

1.0 )8.0%( 2 )10.3%( 49 )10.2%( 51  אי ספיקת לב
0.44 )20.0%( 5 )26.9%( 128 )26.6%( 133  סוכרת מסוג 2

1.0 )8.0%( 2 )9.26%( 44 )9.2%( 46  מחלה ריאה כרונית
1.0 )4.0%( 1 )4.8%( 23 )4.8%( 24  מחלת כבד

0.19 )111( ]73-144[ 109 )99( ]72-118[ 94 )99( ]72-119[ 95  eGFR מחושב על ידי  MDRD )מילילטר/דקה(
1.0 )4.0%( 1 )6.5%( 31 )6.4%( 32  אירוע מוח קודם

0.77 )16.0%( 4 )13.7%( 65 )13.8%( 69  אירוע קרישיות יתר קודם
0.66 )12.0%( 3 )17.9%( 85 )17.6%( 88 עישון
0.35 )20.0%( 5 )28.6%( 136 )28.2%( 141 ניתוח בחודש האחרון
0.04 )72.0%( 18 )51.4%( 244 )52.4%( 262 מחלה ממארת פעילה
0.14 )28( ]22-32[ 26 )25.5( ]21-29[ 24  )26( ]21-29[ 24.5 BMI)2קילוגרם/מטר( 
0.30 )76( ]60-93[ 77 )71( ]57-81[ 69  )71( ]58-81[ 69 משקל )קילוגרם(
0.31 )32.0%( 8 )23.2%( 110 )23.6%( 118 טיפול נוגד טסיות קבוע
0.98 )40.0%( 10 )39.8%( 189 )39.8%( 199 טיפול נוגד קרישה מונע לאחר צממ"ה
0.26 )48.0%( 12 )57.3%( 272 )56.8%( 284 זיהום פעיל

 תוצאות בדיקת דם
0.18 )10.2( ]8.4-11.4[ 9.9 )10.7( ]9.4-12.1[ 10.4 )10.7( ]9.4-12.1[ 10.4 המוגלובין )ג/דציליטר(
0.99 )10.0( ]3.4-11.1[ 8 )10.1( ]5.5-11.5[ 8.2 )10.0( ]5.4-11.5[ 8.2 כדוריות דם לבנות )X 103 ממ"ק(

0.18 )213( ]109-304[ 210 )257( ]148-321[ 236 )255( ]148-320[ 234 טסיות )X 103 ממ"ק(
0.56 )493( ]296-675[ 581 )550( ]390-695[ 528 )543( ]390-685[ 529 פיברינוגן )מיליגרם/דציליטר(
0.02 )9.4( ]2.2-16.5[ 8.9 )8.4( ]1.7-10.9[ 4.9 )8.5( ]1.7-11.4[ 5.0 CRP )מיליגרם/דציליטר(

הוריה להחדרת צממ"ה

0.01

)28.0%( 7 )36.6%( 174 )36.2%( 181 טיפול אנטיביוטי
)4.0%( 1 )22.1%( 105 )21.2%( 106 הזנה לתוך הווריד

)56.0%( 14 )21.9%( 104 )23.6%( 118 כימותרפיה
)8.0%( 2 )11.6%( 55 )11.4%( 57 גישה ורידית
)4.0%( 1 )7.8%( 37 )7.6%( 38 השתלת לשד עצם
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ביבליוגרפיה

A מולקולה קטנה מנטרלת נגיפי שפעת מקבוצה

כרוניקה

מניעת שפעת עונתית או פנדמית מתבססת בעיקר על חיסונים 
המוניים. בשתי עונות השפעת האחרונות יעילות החיסונים 
שהתקבלה בארה"ב היתה כ־47% בלבד במניעת המחלה. מחקרים 
עדכניים מנסים לפתח תרכיבים רחבי טווח מצד אחד, ותרופות 
 )Science 2019;363:eaar6221( 'יעילות מצד שני. ואן דונגן וחב
מדווחים על פיתוח מולקולה קטנה המכוונת אל הגבעול של אנטיגן 
ההמאלוטינין של נגיפי שפעת מקבוצה A. המחקר התרכז במבנה 
של גבעול האנטיגן HA ומנגנון הקשירה של נוגדנים רחבי טווח 

מנטרלים לאתר זה.
החוקרים סרקו סיפריות חומרים מתוך נוגדן מנטרל רחב טווח 
6261CR, ואיתרו לבסוף מולקולה הנקראת 7918JNJ שנקשרה 
HA ביעילות גבוהה. כמו כן, בניסויי מבחנה, ניטרלה  לגבעול 
המולקולה את נגיפי השפעת ומנעה הדבקת תאים. החוקרים 

ביצעו שינויים כימיים במולקולה כדי לשפר את הקשירה והניטרול, 
ונמצא כי החומר מגן על עכברים בפני מנות הורגות של נגיף, כאשר 

התרופה ניתנה בהאכלה. 
התרופה ניטרלה נגיפי שפעת גם בדגם תלת מימדי של תאי 
סימפונות. מנגנון הניטרול מבוסס על עיכוב שינויים במבנה תלויי 
HA, המשפעל את האיחוי של  חומציות, המתרחשים בגבעול 
הנגיף עם קרומיות האנדוזום, שמשחרר את גנום הנגיף לתוך תא 
המאכסן. פענוח המבנה הגבישי של הגבעול עם התרופה הוכיח 
כי הקשירה מתרחשת באתר דומה לזה של נוגדן רחב טווח, 
ומתמקדת באזור אפיטופ מזערי של האיחוי. אזור זה הוא מטרה 
טובה לפיתוח חומרים נוספים העשויים לנטרל את נגיפי השפעת 

 .A מקבוצת
איתן ישראלי

154

Vitamin D3 1000

מונע כ - 30% מהשברים האוסטאופורוטיים1

Colecalciferol

  1 - 8 0 0 - 8 0 0 - 6 7 8 ו   w w w . m e d i t e c . c o . i l

1. “Over-the-Counter and Compounded Vitamin D: Is Potency What We Expect?” . JAMA Intern Med. 2013 Apr 8;173(7):585-6

רק טיפול בתרופה מבטיח קבלת מינון ויטמין D3 מדויק!!!
:1 JAMA-על פי מחקר שפורסם ב

תוספי תזונה אינם מכילים כמות נדרשת של חומר פעיל	 
בין התוספים שנבדקו נמצאו טבליות המכילות רק 9% מהחומר הפעיל	 

 
VITAMIN D3 1000 היחיד בישראל הרשום כתרופה

✓ תכולת החומר הפעיל מדויקת ואחידה בכל טבליה
✓ מוצר באיכות גבוהה ומבוקרת

✓ עומד בכל הבדיקות המחמירות הנדרשות על ידי משרד הבריאות
כולל בדיקת תכולה של החומר הפעיל בטבליה

מכבי – בסל המוצרים
 מבוטחי כללית, מאוחדת ולאומית –

 יש להפנות את המטופל עם מרשם ידני
ל-VITAMIN D3 1000 לרכישה בכל אחד 

מבתי המרקחת הפרטיים ורשתות הפארם

מחיר: 16.20 ₪ בלבד לאריזת 30 טבליות 
ניתן להשיג בכל בתי המרקחת בארץ
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