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 tranexamic( מתן חומצה טרנאקסמית
acid( במהלך הובלה לבית החולים 

במטופלים בסיכון לדימום לאחר פציעה
יובל חביב,
יקירה זימנד,
עמית רימון
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ניסוי קליני כפול סמיות, מבוקר פלצבו 
לבית  הגעה  לפני  טרנאקסמית  חומצה  מתן  האם  לבחון  היא  המחקר  מטרת 
בקרב  הפציעה,  לאחר  יום   30 של  בטווח  התמותה  שיעור  את  מורידה  החולים, 
במטופלים  טרנאקסמית  בחומצה  טיפול  טראומה.  לאחר  לדימום  בסיכון  חולים 
לאחר פציעה במהלך השהייה בבית החולים, משפר את תוצאות הטיפול בחולים 
ובטיחותו של  יעילותו  נתונים המדגימים את  זאת, חסרים  לדימום. עם  סיכון  עם 

הטיפול בשלב טרום בית החולים.
אוכלוסיית  פלצבו.  מבוקר  סמיות,  כפול  רב-מרכזי,   ,RCT Phase 3 ניסוי  בוצע 
 74%  ,42 ממוצע  )גיל  החולים  לבית  הגיעו  שטרם  מטופלים   927 כללה  המחקר 
גברים(. המטופלים היו פצועים עם ירידה בלחץ דם )סיסטולי ≥90 מ"מ כספית( או 
טכיקרדיה )קצב לב ≤110/דקה( בדרכם לאחד מארבעת מרכזי הטראומה רמה 1 
בארה"ב, תוך כשעתיים מהפציעה. 903 מטופלים יועדו לטיפול: 447 קיבלו חומצה 
טרנאקסמית ו-456 קיבלו פלצבו. הנתונים נאספו לאורך ארבע שנים, מ-1 במאי 

2015 ועד 31 באוקטובר 2019.
החולים קיבלו לפני האשפוז גרם אחד של חומצה טרנאקסמית )447 חולים( או 
פלצבו – 100 מ"ל של normal saline אשר ניתנו במשך 10 דקות )456 חולים(. 
החולים,  בית  ובתוך  החולים  לבית  ההגעה  טרם  נעשתה  לקבוצות  ההקצאה 
כאשר חולים שקיבלו חומצה טרנאקסמית הוקצו למשטרי מינון בולוס מקוצרים, 

סטנדרטיים וחוזרים עם הגעתם למרכז הטראומה.
התוצאה העיקרית שנמדדה הייתה שיעור התמותה עד 30 יום לאחר קבלה לבית 

החולים, מכל סיבה.
שיעור התמותה לאחר 30 יום בקרב חולים שקיבלו חומצה טרנאקסמית היה 8.1%, 

.)P = 0.17 ;5.6%-1.9% לעומת 9.9% בקרב חולים שקיבלו פלצבו )רווח סמך
שיעור  הראו  הלם,  וחומרת  טיפול  זמן  לפי  פוסט-הוק  תתי-קבוצות  של  ניתוחים 
תמותה נמוך יותר בטווח של 30, כאשר חומצה טרנאקסמית ניתנה תוך שעה אחת 
חולים עם   .)P<0.0002 ;5.7%-0.3% רווח סמך( לעומת 7.6%  מהפציעה – 4.6% 
הלם חמור )לחץ דם סיסטולי ≥70 מ"מ כספית( שקיבלו חומצה טרנאקסמית הראו 
לעומת 35.5%;   18.5%( לפלצבו  יום בהשוואה  ה-30  בטווח  יותר  נמוכה  תמותה 

.)P<0.0003 ;25.8%-8.1% הבדל 17% רווח סמך
ניכרת  לירידה  הביאה  לא  האשפוז  לפני  שניתנה  טרנאקסמית  חומצה  לסיכום, 
בתמותה בטווח של 30 יום. כמו כן, מתן הטיפול לאחר הפציעה ולפני ההגעה לבית 
החולים לא הביא לשכיחות גבוהה יותר של סיבוכים כגון פקקת או תופעות לוואי. 
מתן הטיפול לפצועים בסיכון לדימום במצב טרום בית החולים בטוח ומשפר את 
סיכויי ההישרדות בתתי-קבוצות ספציפיות של חולים: חולים אשר סובלים מהלם 

חמור וחולים שקיבלו את הטיפול תוך שעה מרגע הפציעה.


