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 0211 אוגוסט        83 –אגרת טראומה לסגל רפואה 

 

 במתאר טרום בית החולים קפרוןאמתן הקס

 

 הקדמה: 

מוביל למוות בר מניעה בשדה הקרב. הגורם את ה מהווה , ובעיקר דימום שלא ניתן לעצירה בלחיצה,דימום

א . עד לפני זמן לולים הם הטיפולים המיטביים לפצוע מדמםחהלבית  בהקדםעצירת דימום מהירה ופינוי 

בימים אלו נכנס מדממים. הפצועים תמותת היכול להשפיע על הרב, לא היה בידי מטפלים בשטח כלי 

על מערכת קרישה והוכח כמשפר את שרידות הפצועים  פועלקפרון, אשר אלשימוש בצה"ל הטיפול בהקס

 .  ניכרעם דמם 

 התוויות לטיפול ופרוטוקול הטיפול מסוכמים באגרת זו.ה

 

 הנחות יסוד: 

נוי מהיר לדרג בעל יכולת כירורגית הינו הטיפול הטוב ביותר לפצוע עם דמם בלתי ניתן לעצירה פי .1

 בלחיצה. 

פצועים עם לה הוא שיפור סיכויי הישרדות של אינה תרופת פלא, והאפקט הצפוי שקפרון אקסהה .2

 דמם ניכר.

 קפרון הינה תרופה בטוחה . אהקס .3

 . מיטביתמועד הפציעה, כך השפעתו ניתן קרוב יותר לקפרון אבהקס ככל שהטיפול .4

 קפרון תוך כדי פינוי, ולא נעכב פצוע בשטח רק לצורך קבלת הטיפול. אנעדיף לתת טיפול בהקס .5
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 קפרון: אפרוטוקול הטיפול בהקס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :רקע

פציעה חודרת בגו )בטן/חזה/עכוז, 

 צוואר/בתי שחי/מפשעות( ?

אמפולות(  2גרם ) 1קפרון אמתן הקס. 1
או בתוך  תוך ורידית, בהזרקה איטית

 .    שקית עירוי
 . אין לעכב פינוי לצורך מתן התרופה. 2

פגיעה חודרת / קהה בנוכחות סימנים 

 כלשהם של הלם:
 .00. ל"ד סיסטולי מתחת ל1

 . במדידה חוזרת 100 . דופק מעל 2
 . הפרעה במילוי קפילרי. 3
. שינוי במצב הכרה שלא כתוצאה 4

 מפגיעת ראש. 
 

 כן

 לא

 לא

 

 המשך טיפול ופינוי לפי הסכמה.

 כן
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בלתי ניתן  ובעיקר דמם ,הסיבה המובילה לתמותה במתאר צבאי טרם ההגעה לבית החולים הינה דמם

 15%(. במחקר גדול שנערך ע"י צבא ארצות הברית נמצא כי non-compressible bleedingללחיצה )

להציל את חייהם של הפצועים ע"י טיפול  בדיעבד מניעה )משמע, ניתן היהברי ממקרי התמותה הוערכו כ

מניעה גורמי התמותה העיקריים  בריכסך מקרי  התמותה שהוגדרו  יותר טוב או פינוי יותר מהיר(. מתוך

 12%דימומים הניתנים לעצירה בלחץ ישיר )מפשעה, כתף וצוואר(,  19%(, trunkדימומים בגו ) 50%הינם: 

מגורמים אחרים )חזה אוויר בלחץ, חסימת דרכי  6%-דימומים הניתנים לעצירה על ידי חוסם עורקים ו

, כפי שמופיעים במערכת ניטור 2002-2009בין השנים  אוויר וזיהום(. בסקירה של מקרי פציעה בצה"ל

מכלל החללים נפטרו עקב  54%(  עולה כי מאגר נתיני פציעה שמנוהל בענף טראומה -פצועים )מנפ"צה

 מפגיעות חזה.  15%עקב פגיעות ראש,  30%דימום ,

מפצועי  25%-( מופיעה בTIC – Trauma Induced Coagulopathy הפרעת קרישה הנגרמת על ידי דמם )

רמיה ודילול מרכיבי תהפרעה זו מוחמרת ע"י שילוב של חמצת, היפו הטראומה עם הגעתם לבית החולים.

הטיפול דם עקב מתן נוזלים קריסטלואידים בשטח, והינה גורם עיקרי לתמותה בפצוע עם דמם ניכר. 

מוצרי קרישה. היות דם, פלאזמה ו של משולבקרישה הוא מתן הדם והפרעות ההמקובל בבעיית איבוד 

טרום  למטפלים במתאראמצעי אחסון מיוחדים, לרוב מוצרי הדם אינם זמינים  יםדורש אמצעים אלוש

 בית החולים. 

עד לאחרונה, לא היה בידי מטפלים בשטח אמצעי לשיפור הישרדותם של פצועים הסובלים מדמם שלא 

פורסמו  2010ה את הדמם. בסוף שנת , ולא בפצועים עם קואגולופטיה שמחמירץלחניתן לעצירה ע"י 

 40פצועים ב 20,000גדולה שנעשתה על יותר מפרוספקטיבית עבודת מחקר   - CRASH2תוצאות של 

( Hexakapron המסחרי , הידוע גם בשםtranexamic acidובה נבדק טיפול בחומצה טרנקסמית )מדינות,  

 לפצועי טראומה.

, שתורגמה קפרוןאשטופלו בהקס בקרב כלל הפצועים 4.9%-ל 5.7%-ירידה בתמותה מעבודה הדגימה 

. סיביאשנזקקו לעירוי דם מ הפצועיםלירידה של כשלושים אחוז בסיכון היחסי לתמותה בקרב קבוצת 

המרבי היה בקרב קבוצת פצועים אשר קיבלו את הטיפול תוך שעה מרגע הפציעה, ולא הייתה  השיפור

 קרב קבוצת הפצועיםשיפור בלט יותר בהשעות מרגע הפציעה.  3תועלת במתן הטיפול במידה ועברו מעל 

 מחבלות קהות.  שסבלו פצועיםהשיפור נצפה גם בקבוצת השסבלה מפגיעות חודרות, אך 

כונסה בענף טראומה במקרפ"ר ועדת מומחים שכללה מומחים מובילים  ,בעקבות פרסום תוצאות המחקר

המלצות הועדה, הוחלט על הכנסת הקסקפרון לשימוש בהתאם ל .במדינת ישראל לטראומה ולהמטולוגיה

התרופה הוכנסה לשימוש בדרג השדה גם בצבא בהמשך, פצועים במתאר טרום בית החולים. בצה"ל, ב

 . ארצות הברית

 
 
 

 : קפרוןאמנגנון הפעילות של הקס

קרישה  עיכובמערכת קרישה ומערכת  –נמצאות במצב של שווי משקל הבגוף האדם קיימות שתי מערכות 

מטרתה לבודד את ש מופעלת מערכת פיברינוליזיס . במקביל להפעלת מערכת הקרישה בגוףפיברינוליזיסו

ולמנוע פגיעה במערכות מרוחקות בגוף מיצירת קרישים לא מבוקרת.  ,אפקט יצירת הקריש לאזור ממוקד

 פעילות שלהוב כע"י עיהפעילות הפיברינוליטית  את תבכמע (קפרוןאהקסומצה הטרנקסמית )חה

 כתוצאה מכך שיווי המשקל מוסט לטובת הקרישה ושיפור יציבות קריש הדם.. פלזמינוגן

    

 

 

 : לוואיהותופעות  פרמקולוגיה
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מינון המומלץ ה(. 45% סביבקפרון ניתן למתן תוך ורידי, תוך גרמי ופומי )במקרה זה הספיגה נעה אהקס

את הטיפול  שעות. 3 פעם נוספת לאחרמנה חזור על היש לו ,מ"ג לקילוגרם במתן תוך ורידי 10-15הוא 

אצל  חדה, על מנת להימנע מירידת ל"ד בהזרקה איטית או בתוך שקית עירוי נוזליםהתוך ורידי יש לתת 

 . הפצוע

כוללות הפרעות קלות וחולפות במערכת העיכול במתן בהתוויה זו תופעות הלואי המועטות  :תופעות לוואי 

תופעה נדירה של תוארה  ,דקות 5תוך פחות מ של התרופה מתן מהירמקרים של ב )כאבי בטן, בחילה(.

ירידה בלחץ הדם. קיימות תופעות לוואי נדירות מאד של טרומבוזיס, שלא תוארו בטיפול בפצועים אלא 

  בטיפול ממושך בהתוויות אחרות. 

 

 : פרוטוקול הטיפול

  :שדהבפצוע מדמם בדרג ה  Hexakapron-ההתוויות לשימוש ב

 .מוקדם ככל הניתן לאחר הפציעה ,מום משמעותיילכל פצוע עם ד Hexakapronיש התוויה למתן  .1

 המתן יהיה בהוראת מטפלים בכירים, רופאים ופאראמדיקים בלבד..2

 התוויה למתן התרופה: .3

 :דרתופציעה חב.א

  פציעה בכל  –מקרה של דמם שלא ניתן לעצירה בלחיצה בכל יש התוויה למתן הקסקפרון

 או אזורי מעבר )מפשעות ובתי שחי(.  עכוז/אגן//גבחזה/חודרת בבטן

  או דופק  90נמוך מבכל מקרה בו מדובר בפציעה חודרת עם סימני הלם )ל"ד סיסטולי

בהקדם  קפרוןא( ניתן הקס, ירידה במילוי קפילרי או ירידה במצב הכרה100מ גבוה

 בישה. , גם אם הצלחנו לעצור את הדימום ע"י לחץ או חהאפשרי

 בפציעות קהות: .ב

 קפרון במידה יש לפצוע סימני א/אגן יש לתת הקס/גב/חזהבטןבמקרה של חבלה קהה ל

, ירידה במילוי קפילרי או ירידה במצב 100או דופק גבוה מ 90ל"ד סיסטולי נמוך מהלם )

 . (הכרה

 טיפול מונע: .ג

 אך מסוכנים  קפרון הינו תרופה בטוחה, עדיין קיימים סיבוכים נדיריםאלמרות שהקס

 בשלב זה. עקפרון כטיפול מונאאין להשתמש בהקסלתרופה. לאור זאת, 

  : מינון  .4

 מנה הזו לחזור על היש אמפולות( , ו 2מ"ג ) 1000של  מינון למנה ראשונה של הקסקפרון הוא

 .שעות  3אחרי 

  בכל יש לתת טיפול הקודם, ההאם הפצוע כבר קיבל הקסקפרון בדרג  אנו יודעיםאין ובמידה

, ולהמשיך עם מיד עם הגעתו של הפצוע לדרג טיפולי מ"ג הקסקפרון 1000של אחת מנה  מקרה

 . שעות 3מתן מנה הבאה לאחר 

 דרך מתן: .5

 בדרך תוך ורידית או תוך גרמית. יש לתת את התרופה או  מ"ג 1000 קפרוןאיש עדיפות למתן הקס

 שקית עירוי )הרטמן או סליין(. בהזרקה לתוך(  או לפחות דקות 5בהזרקה איטית )מתן תוך 

 אך  ,אפשריתאמפולות(. דרך זו  שלושמ"ג ,  1500קפרון בשתייה )אישנה אפשרות למתן הקס

. יש להימנע ממתן טיפול בפצוע בהלם עקב ספיגה נמוכה יותר דרך מערכת העיכול מומלצתאינה 

 פומי במקרים של ירידה במצב הכרה או בפגיעות בטן חודרות. 
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 הטיפול: מועד מתן .6

  .יש חשיבות למתן הקסקפרון קרוב ככל האפשר למועד הפציעה 

  מתן משככי כאבים ואנטיביוטיקה במידת מקביל לסבב המשלים, בבמתן הקסקפרון יתבצע

 . ועל פי התוויות הצורך

 :ודיווח רישום.7

 קפרון ישנה חשיבות גדולה מאוד בתחקור טיפול בפצוע, והיא אלאיסוף מידע על שימוש בהקס

 ועדה לאפשר זיהוי פערים והכנסת השימוש בתרופה בהתוויות חדשות. נ

  במקום המיועד לכך. 101יש לתעד את מתן ההקסקפרון בטופס , 

  קפרון לטיפול בפצועאעל כל אירוע של שימוש בהקסיש להעביר דיווח לחמ"ל מקרפ"ר . 

 

 סיכום: 

או קהה שסובלים מדימום  חודרת פגיעההפצועים עם  לכלקפרון לאקיימת התוויה למתן הקס .1

 טרם הפסקת הדימום משמעותיתאו שאיבדו כמות דם  ,שלא ניתן לעצירה ברמת השטח

 .ונמצאים במצב של הלם

פצוע קיבל הקסקפרון בדרג טיפול הקודם, ניתן לפצוע מנה נוספת האם במידה ואין בידינו מידע  .0

 מ"ג הקסקפרון מיד עם הגעתו לדרג הטיפול.  1222של 

 את הטיפול ניתן לתת גם תוך כדי הפינוי.  –קפרון אפינוי לצורך מתן הקסלא נעכב  .3

 קפרון ישפר את סיכויי הישרדות של הפצועים המדממים. אשימוש מושכל בהקס .4
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