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נוגדי קרישה מקבוצת נוגדי הקרישה
הפומיים הישירים (:)Direct oral anticoagulants
המלצות מעשיות לטיפול
תקציר:

הוכח ,כי טיפול נוגד קרישה הוא יעיל במניעת אירועי מוח ותסחיפים מערכתיים
בחולים עם פרפור פרוזדורים ובמניעת אירוע נשנה של פקקת ורידים או תסחיף
ריאה בחולים אשר לקו במחלות אלו .בעשור האחרון נוגדי קרישה פומיים
המעכבים באופן ישיר חלבוני קרישה  Xaותרומבין (המכונים ( direct oral
anticoagulantsנ( )DOACsהחליפו במידה רבה את התרופות נוגדות הקרישה
הקודמות מסוג הפרין ונגזרותיו ונוגדי ויטמין  .Kתרופות חדשות אלו יעילות
לפחות כמו מעכבי ויטמין  Kוקשורות במידה פחותה לדמם קשה ,בייחוד תוך
מוחי .יתרונות נוספים ל־ DOACsהם מינון קבוע ,השפעה קבועה על חלבוני
הקרישה המייתרת הצורך בניטור מעבדתי ,העדר השפעת מזון על פעילותן
והשפעה מועטה יחסית של תרופות אחרות על פעילותן.
הטיפול השגרתי בתרופות ה־ DOACsמצריך התייחסות והיערכות למספר מצבים
קליניים ,ביניהם בחירת המינון המתאים של כל אחת מהתרופות ,הפסקת DOAC
סביב פעולות חודרניות והטיפול בחולה המדמם או המועמד לפעולה חודרנית
דחופה אשר מטופל ב־ .DOACsמחקרים עדכניים מספקים מידע הנותן מענה
למצבים אלה ומאפשר טיפול יעיל ובטיחותי בתרופות חדשות אלה.

מילות מפתח:

 ;DOACמינון; גישור; טיפול סותר.
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1המכון ההמטולוגי 2ובנק הדם ,מרכז
רפואי מאיר3 ,והפקולטה לרפואה
סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב ,תל אביב

.DOACs; Dose reduction; Bridging therapy; Antidotes

הקדמה
טיפול נוגד קרישה השתנה מאוד בעשור האחרון לאחר
כניסה לטיפול של תרופות המעכבות חלבוני קרישה
(תרומבין) באופן ישיר ואשר ניתנות פומית .תרופות אלה
מכונות direct oral anticoagulantsנ( )DOACsלנוכח תכונות
אלו והתרופות בקבוצה זאת הרשומות לטיפול בישראל הן
( dabigatranמעכב ישיר של תרומבין) rivaroxaban ,ו–apixaban
(מעכבים ישירים של ( )factor Xaתרשים  .)1מעכבי factor Xa
נוספים שאינם משווקים בישראל הם  edoxabanו–.betrixaban
ההוריות המוכרות לטיפול ב– DOACsבישראל הן מניעת
פקקת ורידים אחרי ניתוחים להחלפת ברך או הירך ,מניעת
תסחיף מוחי או מערכתי בחולים עם פרפור פרוזדורים שלא
עברו החלפת מסתם לב מתכתי וללא מחלת מסתם דו צניפי
קשה ,וטיפול בפקקת ורידים ובתסחיף ריאה .במאמר זה אנו
סוקרים היבטים מעשיים של הטיפול ב– DOACsשיסייעו כדי
להעניק טיפול נוגד קרישה הולם.
 Xaו–IIa

בחירת מינון ה– DOACבטיפול בלוקים
בפרפור פרוזדורים
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3,2,1

לשלושת ה– DOACsהנמצאים בטיפול בישראל יש שני מינונים
שנבדקו במחקרים הגדולים הפרוספקטיביים האקראיים:

ה"רגיל" והנמוך .המינונים הנמוכים קיבלו ייצוג קטן במחקרים
חשובים אלה ,למעט מחקר ה– ,RE-LYאשר בחן
בשני המינונים לעומת  VKAsולכן המידע העיקרי הוא לגבי
המינונים ה"רגילים".
 dabigatranניתן במינון של  150מ"ג פעמיים ביום או
 110מ"ג פעמיים ביום .שני המינונים נבדקו במספר זהה של
מטופלים במחקר ה– RE-LYוהושוו ל– .VKAsמינון ה– 150מ"ג
מנע יותר אירועי מוח מה– VKAsובעל סיכון דומה לדימום
ואילו המינון הנמוך הוכיח יעילות דומה ל– VKAsעם כמות
קטנה יותר של דימומים משמעותיים ולכן הרווח הכללי זהה
בשני המינונים [.]1
 rivaroxabanניתן במינון של  20מ"ג פעם ביום או  15מ"ג
פעם ביום .במחקר הדגל ה– ROCKET-AFהמינון הנמוך ניתן
לחולים עם פינוי קריאטינין ( )creatinine clearance-CRCLבין
 49-30מ"ל לדקה .מספר המטופלים במחקר זה היה קטן.
תוצאות המחקר הראו כי התרופה בשני המינונים הייתה
יעילה ובטוחה כמו  apixaban .]2[ VKAsניתן במינון של  5מ"ג
פעמיים ביום או  2.5מ"ג פעמיים ביום .המינון הנמוך ניתן
לחולים עם שניים או יותר ממאפיינים הבאים :גיל מעל 80
שנים ,משקל מתחת ל– 60ק"ג וקריאטינין מעל  .1.5במחקר
הדגל  Aristotleרק  4.7%מהמטופלים קיבלו מינון נמוך של
 .apixabanניתוח הנתונים נעשה לקבוצה כולה והדגים עליונות
ל–  apixabanלעומת  VKAsהן ביעילות במניעת אירועים
dabigatran
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מוחיים ותסחיפים מערכתיים והן בסיכון לדימום [.]3
ההמלצה למינון נמוך מתקבלת באופן שונה לכל אחת
מהתרופות ,בהתאם למשתנים שונים שנלקחים בחשבון
ומעריכים את הסיכון לדימום של המטופל .בתרופה dabigatran
מומלץ לתת מינון נמוך בחולים עם  CRCLמתחת ל 30מ"ל
לדקה ולשקול מינון נמוך בחולים מעל גיל  75שנים .בתרופה
 rivaroxabanמומלץ לתת מינון נמוך בחולים עם  CRCLמתחת
ל– 50מ"ל לדקה ,ואילו ב– apixabanההמלצה להוריד מינון
ל– 2.5מ"ג פעמיים ביום בחולים שממלאים כאמור שניים
משלושת המשתנים הבאים :גיל מעל  80שנים ,משקל מתחת
ל– 60וקריאטינין מעל  1.5מ"ג/ד"ל.
בעוד שהמינון ה"רגיל" של ה– DOACsכפי שנבדק במחקרי
הדגל מעודד מתן תרופות אלו על פני  ,VKAsהרי שלגבי
התרופות במינונים הנמוכים מצטברות עדויות שונות לגבי
יעילות וסיכון לדמם במחקרי "עולם אמיתי" [ ,]5,4שבהם
מספר המטופלים המקבלים מינונים נמוכים לרוב עולה על
מספר המטופלים המקבלים מינון גבוה [ .]6במחקר שנעשה
בארץ התופעה הזאת חזרה על עצמה ואף הוכחה כלא
מוצדקת ,דהיינו קבוצת חולים זו דיממה יותר [ .]7מחקרי
"עולם אמיתי" הם כלי חשוב לבחון האם תוצאות מחקרי
ה"דגל" משוחזרות במסגרת טיפול רפואי שגרתי ולא בתנאי
מחקר ,למרות ההטיות המובנות במקרים תצפיתיים מסוג זה
[ .]8ככל שהצטברו יותר מחקרים ,נאספו תוצאות שהדגימו
כי התרופות במינונים הנמוכים (שנתפסות כבטוחות יותר)
הן בעלות הסיכון לדימום הגולמי והסיכון הגולמי לתמותה
המוגבר ביותר ,יתכן בשל רישום מוטה של הרופאים למינונים
הנמוכים בקבוצת חולים עם סיכון רב מלכתחילה ,בשל תפיסת
התרופות במינונים הנמוכים כ"בטוחות יותר" .יש גם אפשרות
שתת המינון מראש פחות טוב מהמינון המומלץ [.]12-9
לסיכום ,בהתחשב בעובדה שהמחקרים הראו ירידה הן
באירועי מוח והן בתמותה ,הרי שנודעת חשיבות עליונה למתן
הטיפולים במינונים המומלצים ,ובתוך מסגרת זאת להתייחס
למתן מינון לא מתאים למניעת אירוע מוח כבעיה בטיחותית
ולדימומים הכרוכים במתן תרופות אלו ,כבעיה בלתי נמנעת
שהיא חלק מטיפול נוגד קרישה.
הפסקת  DOACSלפני פעולה חודרנית
עד לאחרונה היה מקובל להפסיק טיפול נוגד קרישה עם VKAs

כשבוע לפני פעולה חודרנית בעלת סיכון משמעותי לדימום,

ולטפל עם הפרין בעל משקל מולקולארי נמוך (low molecular
 )weight heparin- LMWHעד  24שעות לפני הפעולה .שיטת
טיפול של מעבר מתרופה בעלת מחצית חיים ארוכה ()VKA
לזו בעלת מחצית חיים קצרה ( )LMWHמכונה טיפול "גישור",

אך לאחרונה פורסמו מספר מחקרים אשר מטילים ספק בצורך
בטיפול גישור במרבית המקרים .במחקר ה– BRIDGEשפורסם
בשנת  ,2015נבדקו קרוב ל– 2,000חולים הלוקים בפרפור
פרוזדורים ומטופלים ב– ,VKAsושנזקקו להפסקת הטיפול
בנוגדי קרישה לקראת פעולה חודרנית .לחצי מהחולים הופסק
הקומדין חמישה ימים לפני הפעולה ,ללא גישור עם .LMWH
לחצי השני ניתן טיפול גישור עם  .]13[ LMWHהתוצאות
הראו סיכון זהה לאירועים פקקתיים־תסחיפיים ( 0.4%ב–30
ימי מעקב) בשתי הזרועות ,אך סיכון גבוה יותר לדימום בזרוע

תרשים :1

חלבוני הקרישה המעוכבים על ידי ה–DOACs

Tissue factor

F XIIa

FX

F Xla

F Vlla
Apixaban
Rivaroxaban

Fibrin

F Xa

Thrombin

F XI

F VIIIa

Dabigatran

הגישור ( 2.3%לעומת  .)1.3%במחקר זה לא נכללו חולים עם
מסתמים תותבים ,ולא נכללו חולים שנותחו והיו בסיכון
גבוה לדמם כדוגמת ניתוחי לב ,ניתוחי סרטן נרחבים ועוד.
תוצאות דומות התקבלו גם
במטה–אנליזה שכללה כ–ˆ ˆ 12,000לכל אחד מה– DOACSיש שני
מינונים :ה"רגיל" והמופחת .רוב
מטופלים ב– ,VKAsלרבות
הניסיון במחקרים מבוקרים הוא
חולים עם מסתמים תותבים
במינון ה"רגיל" ויש להשתמש
ב־DOACs
[ .]14מטופלים
במינון לפי ההמלצות המקובלות.
אינם זקוקים כלל לגישור לפני
פעולה חודרנית .הסיבה לכך
ˆ ˆזמן מחצית החיים של ה–DOCS
הנה הפרמקוקינטיקה הדומה
הוא קצר יחסית לזו של נוגדי
בין ה– DOACsובין .LMWH
ויטמין  Kולכן אין צורך
הזמן
לשתי קבוצות התרופות
בהפסקת  DOACומתן הפרין
קצר
לפעילות מרבית הוא
או נגזרותיו לפני ניתוח.
מאוד  -כשעה ,ומחצית החיים
בפלסמה קצרה אף היא  -כ–ˆ ˆ 12טיפול בחולה הלוקה בדמם קשה
שעות ל– DOACsול–.LMWH
בזמן טיפול ב– DOACיכלול טיפול
עובדות אלו מאפשרות הפסקת
לעצירת דמם וטיפול מכוון
 96-24 DOACsשעות לפני
סתירת פעילות ה– .DOACלתרופת
הפעולה החודרנית (בהתאם
ה– dabigatranכבר קיים טיפול
לפינוי הקריאטינין ולסיכון
סותר סגולי .idarucizumab -
לדימום בפעולה החודרנית)
ולחדשם  48-12שעות אחריה [ .]16,15המלצות מעשיות
להפסקה וחידוש טיפול ב– DOACsסביב פעולות חודרניות
מפורטות בטבלאות .3-1
סתירת פעילות

ה–DOACs
ב–DOACs

היארעות דימומים תוך מוחיים כתוצאה מטיפול
היא  0.1%-0.2%לשנה  -ערך הנמוך ב– 50%משכיחות
הדימומים התוך מוחיים במקבלי  .]17[ VKAsבמרוצת השנים
נצבר ניסיון המלמד על אפשרויות הטיפול בעת דימום
פעיל תוך כדי נטילת  ,DOACsוכן על הגישה הטיפולית
לחולה המטופל ב– DOACהמועמד לפעולה חודרנית דחופה.
פחם פעיל מונע ספיחת  ,DOACאם הוא ניתן תוך שעה עד
שעתיים מעת נטילת התרופה [ .]20-18כאמור ,זמן מחצית
החיים של ה– DOACsהוא קצר :זמן מחצית החיים של
 rivaroxabanהוא  13-5שעות ,של  12-7 dabigatranשעות
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טבלה :1

הפסקת  DOACSלפני פעולה חודרנית כתלות במידת הסיכון לדימום ותפקודי הכליות
Apixaban, Rivaroxaban

Dabigatran
סיכון נמוך
לדימום

סיכון גבוה
לדימום

סיכון נמוך
לדימום

סיכון גבוה
לדימום

≤24h

≤48h

≤24h

≤48h

≤36h CrCl 50-80 ml/min

≤72h

≤24h

≤48h

≤96h

≤24h

≤48h

לא מאושר
לטיפול

≤36h

≤48h

CrCl≤ml/min 80

≤48h CrCl 30-50 ml/min
CrCl 15-30 ml/min

לא מאושר
לטיפול

לא מאושר לטיפול

CrCl< 15 ml/min

CrCL = creatinine clearance, h=hours

טבלה :2

סיווג מידת הדימום הצפויה בפעולות חודרניות שונות
פעולות שאינן בהכרח מצריכות הפסקת טיפול נוגד קרישה:
•עקירת  3-1שיניים ,ניתוחי חניכיים ,ניקוז מורסה ,שתלי שיניים
•ניתוחי ירוד (קטרקט) וברקית (גלאוקומה)
•אנדוסקופיה ללא ביופסיה
•ניתוחים שטחיים (ניקוז מורסה ,ניתוחי עור קטנים)
פעולות בעלות סיכון לדימום קל:
•אנדוסקופיה עם ביופסיה
•ביופסיית שלפוחית שתן או ערמונית
•בדיקה אלקטרופיזיולוגית או אבלציה של טכיקרדיה על–חדרית ממקור ימני
•צנתור לא כלילי
•השתלת קוצב או Implantable defibrillator
פעולות בעלות סיכון לדימום משמעותי:
•ניתוחי בטן
•ניתוחי בית החזה
•ניתוחים אורתופדיים
•ביופסיית כבד או כליה
•הרדמה על קשיתית או שדרתית .בדיקת דיקור עמוד שידרה

ושל  12 apixabanשעות בקירוב [ .]21לכן המתנה של מספר
שעות וטיפול תומך ,כולל מתן עירוי דם במידת הצורך במקרה
של דמם מערכתי ,וכן טיפול בתרופה המעכבת פירוק קריש
( )fibrinolysisכגון  ]19[ )hexakaprone®( tranexamic acidצפוי
להספיק .רק דימומים גדולים ( ,)major hemorrhageדהיינו -
הזדקקות ליותר משתי מנות דם ,פגיעה באיבר חיוני ,או ירידת
המוגלובין ביותר משני ג'/ד"ל יחייבו טיפול סותר לנוגדי
הקרישה שאותם נוטל המטופל [ .]22מצבים נוספים שבהם
טיפול סותר יעלה על הפרק הם הצורך בניתוח דחוף בחולה
הנוטל  ,DOACוכן בחולה המפתח אירוע מוח איסכמי תוך כדי
נטילת .DOAC
סתירת פעילות
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 Apixabanו–Rivaroxaban

:Prothrombin Complex Concentrate-PCC .1
תרופות ה– PCCמכילות חלבוני קרישה התלויים בוויטמין
 .II,VII,IX,X-Kנמצא כי תרופות  PCCהן יעילות לעצירת

טבלה :3

זמני חידוש טיפול ב– DOACלאחר פעולה חודרנית
פעולה הושלמה והושג
המוסטזיס מלא
פעולה עם סיכון לדימום
אחריה

לחדש  8-6שעות לאחר הפעולה
לחדש  72-48שעות אחריה ,ובתנאי
שהושג המוסטזיס מלא

דימום משני למעכבי ויטמין  Kולמעשה הן מחליפות את
הטיפול בפלסמה להוריה זו [ .]22במחקר שנבדקה בו
השפעת  PCCעל מתנדבים בריאים שקיבלו rivaroxaban
ו– dabigatranהודגם תיקון הארכת תפקודי הקרישה
( )prothrombin time, endogenous thrombin potentialשנגרמה
על ידי  ,rivaroxabanאך השפעת  dabigatranלא הושפעה
באופן מלא .בהמשך פורסמו עבודות רטרוספקטיביות
וגם מחקר פרוספקטיבי בחולים המטופלים ב– apixabanאו
ב– ,rivaroxabanשלקו בדימום קשה .דימום תוך מוחי היה
הסיבה העיקרית לשימוש ב– ,PCCאחריו דימום במערכת
העיכול PCC .הצליח לעצור דימום ב– 70%מסך החולים .רוב
החולים שבהם לא הוכחה יעילות לטיפול הסותר ב– PCCהיו
אלו עם דימום מוחי ובהם שיעור התמותה היה כ–PCC .30%
קושר עם נטייה לקרישיות יתר ולכן הטיפול בו במצבים
שבהם קיים תהליך פקקת פעיל עלול להיות בעייתי [.]23
בנוסף ,הטיפול ב– PCCלסתירת פעילות ה– DOACsעדיין
אינו הוריה ( )indicationמקובלת.
:Recombinant Activated Factor VII .2

תרופה זו ,שבניגוד ל– PCCמכילה חלבון קרישה משופעל,
נבדקה בהיקף מצומצם של מתנדבים בריאים שטופלו בנוגדי
פקטור  Xaשנועדו לתקן תפקודי קרישה במעבדה וזמן דימום
.]25,24[ in vivo
:Andexanet Alfa .3

תכשיר זה הוא סותר סגולי של נוגדי פקטור  ,Xaלרבות
 andexanet .LMWHהוא חלבון אנושי הלוכד מעכבי פקטור
 .Xaהמבנה הכימי שלו ,שבו הוחלפה חומצה אמינית סרין
באלנין ,מונע ממנו היקשרות לפוספוליפידים ממברניים,
ולכן הוא כשלעצמו נעדר פעילות נוגדת קרישה [.]26
התכשיר נבדק לראשונה על מתנדבים בריאים ונמצא
יעיל ובטוח [ .]27בהמשך נערך מחקר פרוספקטיבי
שלב שלוש ,שהוכללו בו  67מטופלים ב– rivaroxabanאו
ב– apixabanוסבלו מדימומים קשים שרובם היו במוח
ובמערכת העיכול [ .]28פעילות  anti-Factor Xaשנמדדה
כמדד לפעילות שאריתית של נוגדי הקרישה פחתה בכ–
 90%בעקבות מתן  ,andexanetאך עלתה ל–40%-30%
כארבע שעות לאחר תום העירוי .עצירת הדמם הקליני
הוגדרה כטובה עד מצוינת ב– 37מתוך  47חולים שעברו
הערכה זו ,ללא תלות באזור הדימום .נדרשו מינונים גבוהים
יותר כדי לנטרל  rivaroxabanבהשוואה ל– .apixabanאירועי
פקקת התרחשו בקרב  18%מהחולים במעקב של  30ימים.
שיעור של  15%מהחולים נפטרו בפרק זמן זה של מעקב.
ה– andexanetטרם אושר לטיפול וצפוי להירשם בקרוב על
ידי ה–.FDA
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לסיכום
 בטוח, הפכו את הטיפול נוגד הקרישה ליעילDOACs–ה
 עומדים בפנינו, עם זאת.ופשוט יותר מכפי שהיה בעבר
 ועומד הצורך,מספר אתגרים חדשים שיש להתמודד אתם
 במצבים מיוחדים במהלך החייםDOACs–להעניק טיפול נכון ב
 אחד. הניתנות לטווח ארוך- של מטופלים בתרופות אלו
האתגרים הוא בחירת התרופה המתאימה ומינון מתאים לכל
 בבחירות אלו יובאו בחשבון המאפיינים של החולה.חולה
 אנו מדגישים את חשיבות ההימנעות.הקשורים לסכנת דמם
 כאשר אין הצדקה לכך לפיDOACs מהפחתת המינון של
.הנחיות טיפול מקובלים
–מצבים מיוחדים המחייבים התייחסות חדשה בעידן ה
, הם "גישור" סביב פעולות חודרניות שהופך למיותרDOACs
DOACs–וטיפול בדמם חד המתבסס על סותרים סגוליים ל
.השונים

•

 מרטין אליס:מחבר מכותב
 מרכז רפואי מאיר,מכון המטולוגי ובנק הדם
55281  כפר סבא,59 רחוב טשרניחובסקי
09-7471822 :טלפון
09-7471295 :פקס
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Dabigatran

סתירת פעילות

67%– משום שdabigatran המודיאליזה מועילה בסילוק
מהתרופה אינו קשור לחלבונים ולכן ניתנת לסילוק
 מאחר שזהו תהליך מורכב ועלול שלא.]25[ בדיאלוזה
 בייחוד בחולים לא,להתאים לשימוש בחולים עם דמם פעיל
 הוא אינו מבוצע בשכיחות גבוהה כדי,יציבים המודינמית
.dabigatran להפסיק פעילות
 הוא נוגדן (אנטידוט) אנושי חד–שבטי הקושרidarucizumab
 במחקר. מזו של תרומבין350  בזיקה הגבוהה פיdabigatran
 שנזקקוdabigatran– מטופלים ב503  נבדקוREVERSE-AD–ה
 נצפתה ירידה.]29[ לסתירת השפעת נוגד הקרישה שנטלו
 היה. בכל החוליםdabigatran–משמעותית וממושכת ברמת ה
,קושי להעריך את השפעת הטיפול על הדימום התוך מוחי
.) עוקבותCT( משום שלא בוצעו בדיקות טומוגרפיה מחשבית
,בחולים שכן ניתן היה להעריך את מידת הדימום שלהם
 תוך זמן חציוני של, מהם67%–הושגה עצירה של הדימום ב
 בחולים מנותחים הערכת המנתחים הייתה שקיים. שעות2.5
 אף. מהם5%– מהחולים ודימום יתר קל ב93%–דימום רגיל ב
 תמותה בקבוצת.חולה לא סבל מדימום קשה במהלך ניתוח
, כאמור. ימים30  לאחר16%–מקרי הדמם התוך מוחי הייתה כ
 לערך המדווח בחולים עם דימום50%–מספר נמוך בהרבה מ
 אושר ונרשם עלidarucizumab .VKA–תוך מוחי המטופלים ב
. ומשווק גם בישראלDFA–ידי ה
ביבליוגרפיה
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כרוניקה

סילוק חיידקי סטפילוקוקוס
מנשאים למניעת זיהומים בעתיד
 ממקרי הזיהומים הסתיימו84% .) בקבוצת הטיפול6.7%( 1,058
 בקבוצת הבקרה% זיהומים מכל סוג שהוא אירעו ב־.באשפוז
. בקבוצת הטיפול19.6%וב־
 היה נמוך משמעותית בקבוצתMRSA הסיכון ללקות בזיהום
 המחברים. והערך לסיכון לאשפוז היה דומהHR=0.70 הטיפול
 בעזרת,MRSA  כי טיפול לאחר שחרור מאשפוז עקב זיהום,מציעים
 עשוי להפחית, ומשחה אנטיביוטית לאף,חיטוי עור הגוף והפה
.משמעותית זיהומים נשנים ואשפוזים בקרב הנשאים
איתן ישראלי

)MRSA( נשאים של החיידק סטפילוקוקוס זהוב העמיד למתיצילין
 נמצאים בסיכון מוגבר ללקות בזיהום,המאושפזים בבית חולים
) ערכו ניסויNEJM 2019;380:638( ' הואנג וחב.לאחר השחרור
 שכלל הדרכה בהיגיינה,מבוקר אקראי במספר מרכזים רפואיים
לעומת הדרכה בתוספת טיפול אנטיביוטי וחיטוי במשך שישה
 הטיפול כלל שטיפת פה ומקלחת.חודשים לאחר שחרור מאשפוז
 במשך, וכן טיפול במופירוצין באף,או אמבטיה בכלורהקסידין
. פעמיים בחודש,חמישה ימים
הממצאים הצביעו על כך שבקבוצת הבקרה שקיבלה הדרכה
 מתוך67 ) לעומת9.2%( MRSA  זיהומי1,063  מתוך98  אירעו,בלבד
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