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ענת יהל

התוויות לשימוש 
חסימה של ורידי הכבד הטרמינליים והסינוסים בכבד

:VENO-OCCLUSIVE DISEASE OF THE LIVER (VOD)
זהו סיבוך מסכן חיים המופיע בעיקר בחולים מושתלי מח עצם, 

לרוב תוך 30 יום לאחר ההשתלה. סיבוך זה יכול להופיע לאחר 

טיפול אינטנסיבי בכימותרפיה, עקב רגישות ונזק שנגרמו לתאי 

האנדותל בסינוסים ובכלי הדם הקטנים שבכבד. פגיעה זו מובילה 

לשפעול מערכת הקרישה ובמקביל ליצירת קרישים, כך שנוצרת 

לכידה של נוזלים בתוך התאים עד למצב של חסימת הסינוסים 

כגון:  יתר לחץ פורטלי הגורם לתסמינים  נוצר  בכבד. בהמשך 

כאבי בטן ברביע ימיני עליון, הגדלת כבד, מיימת, עליה במשקל 

ועליה ברמת הבילירובין בדם.

אבחנה נעשית על פי קליניקה וכן על -ידי הוכחה באולטרסאונד 

בטן – שבו לרוב נמצא כמות נוזל צפקי גדולה, מרקם הכבד בלתי 

אחיד, בצקת דופן כיס המרה ללא הרחבה של דרכי המרה, ורידי 

כבד וורידי מערכת השער מודגמים דקים מהרגיל. בוריד פורטלי 

)PV( זרימה דו כיוונית 20 ס"מ לשנייה ולא מודגם קריש.

פחות  הכבד  בורידי  )לחץ  בינונית  ברמה   VOD-מ ההחלמה 

נוזל צפקי מועט( טובה, אך כאשר  מ-20 מ"מ כספית, כמות 

הלחץ בורידי הכבד מעל  20 מ"מ כספית - זהו VOD חמור ויש 

סכנה לחיי המטופל.  בינואר 2009 הסתיים מחקר של חברת 

מועמדים  היו  אשר  ילדים  השתתפו  שבו  מגרמניה,   GENTUM
קריטריונים  פי  על  אלוגנאית,  או  עצמית  עצם  מח  להשתלת 

פרופילקטי,   DEFIBROTIDE קיבלו  מהילדים  חלק  מסוימים. 

משקל  בטן,  היקפי  של  מעקב  תוך  ביקורת  קבוצת  היו  וחלק 

ורמת בילירובין בדם. 

משמעית  חד  הוכח  כנסים,  במספר  שנמסרו  תוצאות  פי  על 

שמתן DEFIBROTIDE  משפר את הקליניקה.

התוויות נוספות ללא הסברים
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION

COMPLICATION OF HEMODIALYSIS
DEEP VENOUS TROMBOSIS

SUPERFICIAL THROMBOPHLEBITIS

התוויות נגד 
DEFIBROTIDE -רגישות ל  •
HEPARIN מתן מקביל של  •

  ANTITHROMBOTIC AGENTS זהירות בחולים המקבלים  •
מתוך חשש לסיבוכי דימום.  

אינטראקציה עם תרופות נוספות    
 ANTICOAGULANTS  and  ANTITHROMBOTICS and   .1

      FIBRINOLYTICS – תרופות ששייכות לקבוצות אלו  
יכולות להגביר את הסיכון לדמם.  

COENZYME Q10  .2 – מפחית אפקט אנטיקואגולנטי –  

מוריד רמת INR בתפקודי קרישה.  

תה ירוק -מפחית אפקט אנטיקואגולנטי כיוון שמכיל     .3

.K כמות קטנה של ויטמין  

 VOD-המלצות למתן ב
mg/Kg /Day 25 מחולק ל-4 מנות כל 6 שעות. כל מנה ניתנת 
למשך שעתיים ב-Glucose 5% )במידה ולא ניתן לתת למטופל 

NaCl 0.9%(. במצבים אחרים–מתחילים  ב-  גם  גלוקוז אפשר 

 .10-40 mg/Kg/Day 10, ניתן להגיע עדmg/Kg/Day במינון של

.60mg/Kg/Day מינון מירבי

תופעות לוואי  
לב: ירידה בלחץ דם בטיפול ממושך, בעיקר במטופלי המודיאליזה.

עור: תגובה עורית בצורת גרד ואודם שיכולה להיות קשה מאוד.

מערכת עיכול: בחילות, הקאות וכאבים בטן.

מערכת עצבים: סחרחורות וכאבי ראש. עלית חום.
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