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 randomized controlled trialsסיכום תוצאות  -טיפול בנוגדי קרישה בחולי קורונה 

 

כולל   organ supportטיפול נמרץ /  –)הגדרה חולי קורונה מאושפזים במצב קשה  (1

 ארבו(: 
 

 מניעתי מול מינון מלא LMWH/UFHמינון  .א
multiplatform randomized controlled trial  בחוליםcritically ill 1 

  1098מספר חולים: 
או תמיכה   organ supportאו ירידה במספר הימים עד ל  ילא היה יתרון הישרדות

מלא בהשוואה לנוגדי קרישה במינון במינון  LMWH, בחולים שקיבלו ואזופרסורית

% קיבלו מינון מניעתי  41פעם ביום (. בפועל  גמג לק"1)  ביניים =  מניעתי או ביניים
 לא דווח(.    -8%ון ביניים )קיבלו מינ 51%ו 

נוגדי קרישה במינון מלא היו כרוכים בסיכון גבוה יותר מספרית לסיבוכי דמם )לא 
 (2.3%מול  3.8%משמעותי סטטיסטית(. )

לציין שהמחקר הופסק מוקדם בשל סבירות גבוהה שהמינון הטיפולי היה נחות 
 בהשוואה למינון מניעתי/ בינוני. 

 

 .  ICUתי מול מינון ביניים לחולי מניע LMWH/UFHמינון  .ב
 inspiration JAMA 2021 2מחקר 

  562מספר חולים: 

Primary composite outcome.אקמו / תמותה / מאורעות תרומבוטים ורידיים או עורקיים : 

 לא היה הבדל בתוצא הראשוני בין הקבוצות )מניעתי מול ביניים( 

 

: לא עונה קריטריון )הגדרהבמצב לא קשה והם קורונה שאושפזו עקב תחלואת חולי  (2
 ((.1של חולה קשה )סעיף 

 מול מינון מלא )או ביניים( מניעתי מינוןהמחקרים הבאים בדקו נוגדי קרישה ב בכל
 
 critically ill-non 3של  multiplatform randomized controlled trial .א

שעות לפחות. המליצו  72עם צפי לאשפוז של    covid-19כלל חולים שאושפזו ל

מוגבר אבל קריטריון זה לא היה הכרחי כדי להיכנס  d-dimersשיכללו חולים עם 

 למחקר.
Primary composite outcomeוזמן ל ת: הישרדוorgan support   או תמיכה

 ואזופרסורית.
 2219מספר חולים: 

מינון  26%לעומת מינון מלא )בפועל  LMWH/UFHניעתי/בינוני של : מינון מטיפול

 מינון מניעתי(.  71%ביניים ו 
בשעור  4%תוצאות: בחולים שקיבלו אנטיקואגולציה מלאה היה יתרון אבסולוטי של 

 80.2%ימים ) 21במשך  organ supportהחולים ששרדו עד שחרור ולא נזקקו ל 

 . 76.4%לעומת 
 OR 1.27 [95% CI 1.03-1.58] .) 

עם מינון  0.9%באלו שקבלו אנטיקאוגולציה מלאה לעומת  1.9%דימום מאג'ורי ב 
 מניעתי/ביניים. 

 



 טיתוצאות. היתרון האבסולולא השפיעה על ה d-dimersלציין כי רמת הבסיס של            
 מהנורמה ( 2גבוה )מעל פי  d-dimersגדול יותר בחולים עם  היה           

  

 4,5( peer reviewטרם  preprint) פורסם כ  APID trialR .ב
מהנורמה,  2מעל פי  d-dimersנכללו חולים מאושפזים עם קורונה עם מדידת 

מעל הנורמה ורווי חמצן  d-dimersימים מהקבלה, או  5במדידה אחת לפחות תוך 

 . 93% ≥בדם 
, וחולים על הנשמה ICUאו עמדו להיכנס ל  ICUהוצאו מהמחקר חולים שהיו ב 

 פולשנית או לא פולשנית )כולל ארבו(. 
 מול מינון מלא )ללא מינון ביניים(.   LMWH/UFHול: מינון מניעתי סטנדרטי של טיפ

Primary composite outcome כניסה ל :ICU יום  28, שימוש בהנשמה או מוות ב 

 חולים  465מספר חולים: 
בחולים שקיבלו אנטיקואגולציה מלאה היה  composite outcomeתוצאות: שיעור ה 

בוצת הטיפול המניעתי, הבדל שלא היה מובהק סטטיסטית בק 21.9%מול  16.2%
(OR 0.69 CI 0.43-1.1) . 

, הייתה ירידה composite primary outcomeבניתוח המרכיבים הבודדים של ה 

( מול מינון מניעתי 1.8%בתמותה בקרב חולים שקיבלו אנטיקואגולציה מלאה )
 .(OR 0.22 CI  0.07-0.65)(, הבדל מובהק סטטיסטית 7.6%)

 
 ACTION TRIAL 6 .ג

במינון  LMWHמג ליום בהשוואה ל  rivaroxaban 15-20מחקר שבדק טיפול ב 

-5מוגבר )כלל גם מעט חולים לא יציבים ) d-dimersעם  מניעתי בחולים מאושפזים

7%)) .   
Primary composite outcomeמצן : זמן עד תמותה / משך אשפוז / משך שימוש בח 

 .615מספר חולים: 
בין הקבוצות. היה יותר דימום בחולים שקיבלו  תוצאות: לא היה הבדל בתוצאים

rivaroxaban . 

 
 
 

 :  סיכום (3
לאנטיקואגולציה מלאה, לא מומלץ  התווייהבמידה ואין : חולי קורונה במצב קשה .א

 ב קשהבמצ covid19בחולים הסובלים מ  או ביניים לטפל בנוגדי קרישה במינון מלא

 .7מומלץ לטפל במינון מניעתי  בטיפול נמרץ.
 יישנן עדויות ליתרון אפשרי, כולל יתרון הישרדות חולי קורונה במצב לא קשה: .ב

 LMWHשאושפזו עקב תחלואת קורונה ואינם במצב קשה, שקיבלו   COVID19בחולי 

 PEERוהן עדין לא עברו   RAPIDבמינון מלא. התוצאות הכי בולטות הן ממחקר ה 
REVIEW  . 

חולים השונים, נראה כי מרבית המרכזים בין העונים על סקר קצר שערכנו בבתי ה .ג
נותנים עדין קלקסן במינון מניעתי או ביניים בחולי קורונה במצב לא קשה, וחלק 

 מהמרכזים עברו לטיפול מלא. 
עד לפרסום קווים מנחים מעודכנים של איגודים בינלאומיים אין המלצה גורפת למינון 

 ט לגבי המדיניות שלו.  נוגד קרישה בחולים במצב לא קשה, וכל מרכז יחלי
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