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 -בלמ"ס -

 מפקדת קצין הרפואה הראשי

  הרפואה     המבצעית      ענף 
 

 1023 פברואר     89 - אגרת טראומה לסגל רפואה

 

 בשדה פלזמהמתן 

 

 הקדמה:

 עקרונותבמסגרת  הפזלמה המיובשת בשדהמטרת האיגרת הינה הגדרת האינדיקציות ודרך מתן 

האיגרת מיועדת לכלל הרופאים  .(Damage Control Resuscitationההחייאה המתקדמת בשדה )

 והפאראמדיקים. 

 ות יסוד: הנח

הלם כתוצאה מדימום מהווה את סיבת המוות השנייה בשכיחותה )אחרי פגיעות ראש( בקרב  .1

 . המניעה-המוות בנותנפגעי טראומה, והראשונה בין סיבות 

 ופינוי מהיר של הפצוע.  מיםהטיפול העיקרי בהלם כתוצאה מדימום הוא עצירת הדימו .2

 בהלם כתוצאה מדימום. נוזלים מהווה חלק חשוב נוסף בטיפול  אתייהח .3

 הטוב ביותר. הזמין בפצועים הסובלים מדימום משמעותי פלזמה מהווה את נוזל ההחייאה .4

פיזיולוגי, מכילה גורמי  pHלפלזמה מספר ייתרונות כנוזל החייאה על פני קריסטלואידים ) .5

 קרישה, נוזל קולואידי המשמר נפח תוך כלי(

 את הישרדותהסובלים מדמם משמעותי משפר טיפול מוקדם ככל הניתן בפלזמה בפצועים  .6

 הפצועים. 

 Massiveפלזמה תהווה נוזל הבחירה בכל פצוע בו קיים סיכוי גבוה כי יידרש לקבל .7

Transfusionהפרעה משמעותית בקרישה סיכון ל ם, זאת מתוך הבנה כי בפצועים אלו קיי

 הכרוכה בעלייה בתמותה. 

שכן כל פצוע העונה ( TXA) בהקסאקפרון בכל פצוע המטופל בפזלמה יש לטפל במקביל .8

 . עונה גם להתוויות למתן הקסאקפרוןלהתוויות למתן פלזמה 
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 פרוטוקול הטיפול 

 

 

 

 

 

 

 

  

מנגנון+ תמונה קלינית 
 המתאימים להלם עמוק?

     או  לא נמושדופק רדיאלי       

  08ל"ד סיסטולי מתחת ל 

 ממ"כ

 
 

  LyoPlasמתן מנת 

 ות לוואי ר הופעת תופעוטינ

 

 נוספתמנת פלזמה  מתן-

 בהתאם לזמינות

 מנות פלזמה לפצוע 3עד  -

 באותו הדרג

 

האם זמינה מנת פלזמה 
 נוספת?

 

 כן

 לא

המשך טיפול על פי הנחיות 
ענף הרפואה המבצעית 

להחייאת נוזלים מאוזנת 
 (*08)איגרת מס' 

 

בהלם  מנות פלזמה והפצוע נותר 3-במידה ולא זמינה מנת פלזמה נוספת או הושלם טיפול ב*
 )ראה בטקסט( 500ccעמוק יש להמשיך בטיפול בהרטמן בבולוסים של 
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 הנחיות לטיפול

לאחר שעבר  ורקפאראמדיק( )רופא או מתן הפלזמה הוא בסמכות מטפל בכיר בלבד  .2

 מה.הדרכה בנושא השימוש בפלז

המחשיד באובדן דם משמעותי מנגנון חבלה עם  פלזמה תשמש לטיפול בפצועים .1

 אוממ"כ  80-)שתי מדידות של ל"ד סיסטולי נמוך מהלם עמוק הנמצאים במצב של 

פצועים הסובלים  לדוגמא,העדר דופק רדיאלי בשתי הידיים בבדיקות חוזרות(. 

צועים שדיממו דימום שניתן מחבלה בגו )דימום שאינו ניתן לעצירה בלחיצה( או פ

 לעצירה בלחיצה, אולם נמצאים כעת במצב של הלם עמוק. 

בפצועים בהם נמוש דופק רדיאלי, יש למדוד לחץ דם, במידה ולחץ הדם הסיסטולי גם  .3

 ממ"כ יש להתחיל טיפול בפלזמה 80-נמוך מ

אין ם נמדד לחץ דם ולא קיימים סימני חיים אחרינמצא דופק רדיאלי, לא במידה ולא  .4

ר באיגרת קול הפסקת מאמצי החייאה כפי שמתואיש לשמקום לטיפול בפלזמה. 

 75.1טראומה מספר 

 לפני מתן התכשיר יש לוודא הכנתו על פי ההנחיות המצורפות לתכשיר )ראה נספח ג'(.  .5

)במידה ונעשה  עם פילטריעודי סט לאחר ההכנה יש לוודא מתן התכשיר באמצעות  .6

בטרם  בזרוע שאינה בשימוש תוסויש לוודא סגירת ה למתן דם, Yשימוש בסט 

  (התחלת ההזלפה

עליית  –במהלך מתן מנת הפלזמה יש לנטר תופעות לוואי הקשורות במתן מוצרי דם  .7

 חום, הופעת צמרמורות, הופעת פריחה, או הופעה של  קוצר נשימה.

ל פי בכל הופעה של תופעת לוואי יש לעצור את העירוי, להמשיך במתן הרטמן ע .8

 (. 80הנחיות ענף הרפואה המבצעית להחייאת נוזלים מאוזנת )איגרת טראומה מס' 

)כולל הדבקת מדבקה מהבקבוק(, ותופעות  202בטופס יש לתעד את מתן הפלזמה  .9

יש לוודא תיעוד של מדדי הפצוע לפני מתן הפלזמה ולאחר מתן  לוואי במידה ואירעו.

 הפלזמה. 

באם קיים אמצעי  ל עירוי כלשהוא, גם לא פלזמה.אין לעכב פינוי על מנת להתחי .20

 פינוי זמין יש להתחיל הטיפול במהלך הפינוי. 

באם זמינה, ניתן לתת מנת פלזמה נוספת כל עוד הפצוע ממשיך לענות לקריטריונים  .22

בדרג הטיפול הראשוני. המשך הטיפול בפזלמה  מנות 3לטיפול. אין לעבור מינון של 

 החלטת המטפלים.  מתקדם על פיבדרג טיפול 

כל פצוע העונה לקריטריונים של מתן  שכן TXAבמקביל לטיפול בפלזמה יש לטפל ב .21

 . TXAהפלזמה עונה על הקריטריונים למתן 

התחלת הטיפול בפלזמה. לאחר מתן מנת  בטרםבאם קיים דם זמין יש לתת מנת דם  .23

  1:1של  סביחדם ראשונה יש להמשיך הטיפול בדם ובפלזמה 
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 רקע

במסגרת מאמצים נמשכים לטייב את הטיפול בנפגעים ולמנוע את תמותת ברי ההצלה, 

בשנה האחרונה עבודת מטה שמטרתה בחינת טיפול בהפרעת הקרישה הקשורה  התבצעה

מומחים שכללה מומחים ברפואת טראומה  בטראומה. במסגרת עבודה זו כונסה וועדת

מאמצים בהם יש להתמקד, מתן פלזמה  על מספרומומחים בהמטולוגיה. בוועדה זו הוחלט 

 .בשדה זוהה כאחד המאמצים המובילים

החזר נוזלים מהווה חלק בלתי נפרד מהטיפול בפצוע המדמם. נוזל ההחייאה בו נעשה שימוש 

היותו נוזל החייאה העולה על  קריסטלואידי מסוג הרטמן. על אףבצה"ל הינו נוזל 

. (1,2)שגם לנוזל זה מספר חסרונות משמעותייםקריסטלואידים או קולואידים אחרים, הרי 

בין השאר הודגמה השפעה שלילית למתן הנוזל, בנפחים גדולים,  על הישרדותם של פצועים 

( 3מדממים, כשעיקר ההשפעה השלילית נובעת מהחמרת הפרעת הקרישה המלווה פציעה )

 (. TICשל טראומה,  קואגולופתיה)

חלק מהטריאדה הקטלנית )בשילוב עם היפותרמיה הפרעת קרישה המלווה פציעה מהווה 

וחמצת מטאבולית( ומוכרת כגורם פרוגנוסטי שלילי המעלה את הסיכון למוות כתוצאה 

(.  בהתאם, הודגם קשר מובהק בין שיעור התמותה בקרב פצועי 4,5) 3מפציעה עד לפי 

צע במרבית בתי מתב TIC(. תיקון PTT( )5ו PTטראומה ובין חומרת ההפרעה במדדי קרישה )

(, לרוב במקביל להחייאת נפח FFPהחולים באמצעות מתן של פלזמה טרייה וקפואה )

וכדוריות דם. מתן זה, יחסית מאוחר מהפציעה, מהווה מכשול בתיקון קואגולופתיה ולעומת 

זאת הוכח שמתן מוקדם של פלזמה עם מנות הדם הניתנות כחלק מהטיפול בפצוע, משפר את 

אופן מיטבי ומביא לשיפור בהישרדות. עבודה פרוספקטיבית שפירסמו מדדי הקרישה ב

Holcomb  וחב' הראתה כי מתן של פלזמה מוקדם ככל האפשר בבית החולים משפרת

ביחס קרוב ככל הניתן   FFP(. מתן 6,7מאוחר של פלזמה ) פצועים לעומת מתןבהישרדות 

  (. 8משפר הישרדות ) Packed cellsלמנות ה 1:1ל

  Massive Transfusion, בפצועים בהם קיים צפי לצורך בכנוזל החייאהבפלזמה  שימוש

הקרישה הנגרמת כתוצאה מטראומה, לשמור נפח תוך כלי באופן יעיל  ן את הפרעתת  למ  נועד 

   .(9) פיזיולוגי ככל האפשר pHולאפשר שמירה על 

ית המקרים, בשל במתאר צבאי השימוש בפלזמה טרייה קפואה קשה עד בלתי אפשרי במרב

 מעלות ותהליך הפשרה איטי המחייב מכשור -20החובה לאחסן את המוצר בטמפרטורה של 

טיפול בדרגי טרום בית  נועד לאפשרעמידה לתנאי הסביבה שבפלזמה  בחירהה .ייעודי

החולים ואף בשדה הקרב ועל כן תיקון מוקדם יותר של הפרעת הקרישה ומניעת מותם של 

, אך מלחמת העולם השנייהכבר ב החלתהליך ייבוש בפלזמה שעברה  השימוש בני הצלה.

הוגבל בהמשך בשל מספרם הרב של התורמים שנדרשו על מנת לייצור מנה בודדת, שהעלה 

 הצרפתי  קיים שימוש סדיר בפלזמה מיובשת בצבאמחלות זיהומיות. העברת הסיכון לאת 

תן מוצרי הדם שמנהל בנק הדם (. במסגרת המעקב אחר מ10ביחידות הרפואה המתקדמות)
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מנות פלזמה מיובשת, על פיו לא תוארו תופעות לוואי  1100הצרפתי קיים תיעוד של מתן מעל 

במוצר מקביל המיוצר בגרמניה נעשה שימוש במאות אלפי מטופלים, גם  (.11הפלזמה)למתן 

 חריגות.  תופעות לוואישל בו, ללא תיעוד 

 עדויות ליעילות הפלזמה המיובשת:

במטרה לבחון את יעילותה של הפלזמה המיובשת העלו כי  In Vitroבדיקות מעבדה שבוצעו 

בהתאמה( בהשוואה  25%ו 20%)ב 8ופקטור  5במוצר המיובש קיימת ירידה בריכוז פקטור 

. עם זאת, בבדיקת יכולת יצירת קרישי דם, לא שנמדדו לפני ייבוש הפלזמה רמות המקוריותל

במספר מודלים מעבדתיים בחזירים, (, 12מיובשת ובין פלזמה טרייה ) נמצא הבדל בין פלזמה

שהשוו בין פלזמה מיובשת לפלזמה קפואה לאחר אובדן דם בעקבות פציעות שונות, לא 

בסקירת השימוש בפלזמה . (13,14)דדי הקרישה בין שני סוגי הפלזמהנמצאו הבדלים בכל מ

הצרפתי לא תוארו תופעות לוואי  מיובשת בבית חולים שדה באפגניסטן על ידי הצבא

ודווח על יעילות  PTהמיוחסות לשימוש בפלזמה מיובשת. השימוש בפלזמה מיובשת קיצר 

 (. 10קלינית דומה לפלזמה קפואה )דיווח מטפלים, ללא נתונים מספריים()

לצורך הפקת הפלזמה נעשה שימוש בתרומות דם, התורמים עוברים תהליך סינון קפדני 

עולה על  8ת הסיכון למחלות מדבקות. רק פלזמה בה ריכוז פקטור קרישה מספר לצורך הפחת

(. הפלזמה עוברת תהליך של Lyophilizationיחידות/מ"ל עוברת את תהליך הליופיליזציה ) 0.9

צנטריפוגציה וסינון לצורך הפחתת מספר הלויקוציטים. לאחר מכן עוברת הפלזמה תהליך 

ימים.  כלל התורמים עוברים בדיקה סרולוגית  4במשך מעלות  -30של ייבוש בהקפאה ב

חודשים לאחר מתן תרומת הדם על מנת למזער את סיכון ההדבקה במחלות  4חוזרת 

המועברות בדם. מכאן שהסיכון להדבקה במחלה מדבקת בעקבות עירוי פלזמה נמוך אף מזה 

 שכרוך בעירוי פלזמה קפואה.

לשימוש בצה"ל. שניהם  ים שעשויים היו להתאיםכיום קיימים שני מוצרי פלזמה רלוונטי

מיוצרים באירופה ונמצאים כאמור זה מכבר בשימוש קליני.  הראשון, שהוזכר לעיל מיוצר 

 ( מיוצר על ידי ה LyoPlasתורמים. השני )הנקרא  10-על ידי בנק הדם הצרפתי ומופק מ

German Red Cross (15מופק מתורם בודד. זמן החיי ) כשנתיים, ם של שני המוצרים עומד על

 מאחר וקיימת תקופת דגירה, זמן המדף של המוצרים מתקצר לשנה וחצי. 

 לסיכום:

השימוש בפלזמה במתאר טרום בית חולים קיים בצה"ל ובעולם במספר עד עתה היה 

מצומצם של מתארים, המוגבלים בעיקר בשל הקשיים הלוגיסטיים בניוד הפלזמה הקפואה . 

שימוש תאפשר טיפול בפלזמה קרוב ככל הניתן לנקדות הפציעה ת הפלזמה המיובשת להכנס

הפצועים. היות ומדובר במוצר דם, חובת הדיווח על השימוש בו מקבלת  שלבחלק גדול יותר 

 משנה תוקף.

שדה הקרב הינו מאמץ שהושקעו בו מחשבה ותכנון. מהלך דומה שימוש בהפלזמה ל הכנסת

צה"ל הינו הצבא הראשון בעולם המאפשר (. 1816,17,)בעולם  מתבצע בצבאות אחרים

למטפלים הבכירים שימוש בנוזל החייאה מתקדם המגלם בתוכו יתרונות רבים על פני נוזלי 

  .כיום ההחייאה הקיימים
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LyoPlas N-w - נכתב על ידי ענף צר"פ מקרפ"ר, הוראות שימוש 
 :רקע.1

 מתורם בודד. –חיל הרפואה רכש תכשיר שמכיל פלזמת דם אנושית .א

 מ"ל. 200( בנפח Vialהתכשיר מגיע בתצורת אמפולה לאינפוזיה ).ב

 דם )תורם אוניברסאלי(., המתאימה לעירוי לכל סוגי הABהפלזמה הינה מסוג דם  .ג

ההוראות על גבי אריזת התכשיר מופיעות בשפה הגרמנית  –התכשיר מתוצרת גרמניה .ד

 בלבד.

 מתן הוראות אחסנה ושימוש לרופא המטפל. –מטרת מסמך זה .2

 תיאור התכשיר:.3

 התכשיר מגיע באריזת קרטון המכילה את הפריטים הבאים:

מ"ל  200יה: בקבוק זכוכית בנפח של לאינפוז ABאמפ' פלזמה מיובשת בהקפאה מסוג .א

 הכולל פקק גומי לחיבור מערכת לעירוי. 

 הבקבוק מכיל אבקה גבישית של פלזמה מיובשת בצבע כתום.

 .LyoPlas N-w ABעל הבקבוק רשום: 

 מ"ל מים סטריליים להזרקה: 200שקית עירוי המכילה .ב

 יש לה פקק מיוחד )לואר( לחיבור צינור מתאם.

 .Aqua ad iniectabilia 200ml על השקית רשום:

 צינור מתאם להחדרת המים להזרקה משקית העירוי לתוך בקבוק הפלזמה המיובשת. .ג

 .Uberleitungssystemעל הצינור רשום: 

 מרכיבי הצינור המתאם:

 פקק הברגה לואר עם מכסה פלסטיק. (1

 תופסנית פלסטיק לעצירת זרימת הנוזל בצינור. (2

 המיובשת לעירוי.דוקרן להחדרה לבקבוק הפלזמה  (3

 פילטר לשחרור אויר לזרימה חופשית של הנוזל. –על גבי הדוקרן  (4

לאפשר יציאת אויר בזמן החדרת  פתוחהפילטר מגיע פתוח ויש להשאירו  –שים לב 

 הנוזל לבקבוק הפלזמה המיובשת.

 

 הוראות שימוש:.4

 דקות. להלן שלבי הכנה ועירוי: 5-הכנת התמיסה לשימוש אורכת כ

 יבור הצינור המתאם לשקית המים להזרקה:ח :2שלב .א
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 סגור את תופסנית הפלסטיק שעל גבי הצינור המתאם. (1

בעזרת חיבור ההברגה )לואר(. )שים לב  חבר את הצינור המתאם לשקית העירוי (2

שהמתאם מתברג עד הסוף, ולוחץ על הסגר הכחול ושהמים זורמים בתוך הצינור 

 המתאם(

 :בוק הפלזמהלבקחיבור הצינור המתאם  :1שלב .ב

בצע חיטוי למכסה הגומי של בקבוק הפלזמה  (1

 )בעזרת ספונג'טה(.

חבר את הקצה השני של הצינור המתאם )הדוקרן(  (2

 לתוך בקבוק הפלזמה.

 וודא שמכסה פילטר האוויר פתוח. (3

 

 הזרמת המים מהשקית לבקבוק: :3שלב  .ג

מים הנח את שקית המים להזרקה מעל הבקבוק לאפשר זרימה גרביטציונית של ה (1

 לבקבוק.

 פתח את תופסנית הפלסטיק והזרם את המים לתוך הבקבוק. (2

 –הזרימה צריכה להיות חופשית. אין ללחוץ על השקית  –שים לב 

לחיצה על השקית תיצור קצף, שיסתום את פילטר האוויר 

 והזרימה תעצר.

 יש להזרים את כל המים להזרקה מהשקית לבקבוק. (3

 את תופסנית הפלסטיק.לאחר סיום הזרמת המים יש לסגור  (4

ערבב בעדינות על ידי סיבובים את בקבוק הפלזמה עד להמסת כל החלקיקים  :4שלב  .ד

המוצקים. התמיסה מוכנה לשימוש כאשר אין חלקיקים נראים 

 לעין. 

 על מנת שלא יווצר קצף. –שים לב: אין לנער את התמיסה .ה

 

 עירוי הפלזמה למטופל: :5שלב  .ו

 זמה.העירוי יבוצע מבקבוק הפל (1

מיקרון למכסה הבקבוק  170-230 עם פילטרהחדר מערכת לעירוי  (2

 )סט לעירוי דם(.

יש להקפיד על סגירת הצינורית בה לא נעשה שימוש על מנת  (3

 למנוע חדירת אוויר
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 למכסה הבקבוק על מנת לאפשר זרימת אויר לתוך הבקבוק. 20Gהחדר מחט  (4

 בצע את העירוי. (5

ניתן לתלות  –שת לתליית הבקבוק במצב הפוך שים לב: על גבי הבקבוק מדבקה המשמ (6

 את הבקבוק באמצעות המדבקה על וו / מסמר.

 תיעוד: :6שלב .ז

 מדבקות ברקוד עם מספר המנה. 3על גבי בקבוק הפלזמה  (1

 ( של המטופל.101יש להדביק מדבקה אחת על גבי כרטיס הפינוי )טופס  (2

 הוראות אחסנה:.5

 מעלות צלזיוס. 25עד  2את התכשיר יש לאחסן בטמפרטורה של .א

 חודשים מתאריך היצור. 15אורך חיי מדף של התכשיר .ב

 על הבקבוק מופיע  .ג

 (.Hergestellt amתאריך היצור ) (1

 (.Verwendbar bisתאריך התפוגה ) (2

 מדבקות. 3(. מספר מנת הדם מופיע בנוסף על גבי Ch. –Bמספר מנת הדם ממנה הופק ) (3

 אין להשתמש בתכשיר אם תאריך התפוגה עבר..ד

 
 
 

 
 

 
 


