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מתן חמצן לנפגעי טראומה טרום בית חולים - 
תחושת בטן או טיפול הכרחי?

רס"ן חיים גבריאל, סא"ל גיל הירשהורן 
ענף טראומה, מפקדת קצין רפואה ראשי

בשנים האחרונות מתנהל ויכוח בספרות <
המקצועית לגבי התועלת האמיתית 
במתן חמצן. במקביל מתנהל פיתוח מואץ 
של אמצעים למתן החמצן במתאר טרום בית 
חולים, לשימוש הכוחות המטפלים, האזרחיים 
והצבאיים בארץ ובעולם. כדי לממש את 
יכולות מתן החמצן בדרג השדה, מופנים 
משאבים רבים למחקר ולפיתוח של מחולל 
חמצן, שיאפשר מתן לא מוגבל של חמצן 
בתנאי שדה. מהי התועלת האמיתית בשימוש 
בחמצן בדרג הטיפול הראשון, טרום ההגעה 
אל בית החולים? עד כמה תפיסת חשיבות 
מתן החמצן הנשימתי בטיפול בפצוע טראומה 

מבוססת בספרות רפואת החירום?  
"מתן חמצן עשוי להיטיב עם פצועים 
הסובלים מפציעה מסכנת חיים, ממכלול 
מנגנוני הפציעה הידועים לנו", כך נכתב 
באיגרת טראומה מספר 52 של חיל הרפואה 
מינואר 2001 ]2[. איגרת טראומה מספר 66 
מדגישה אף היא את הסיכון של תת�החמצון 
בפצוע טראומה, ואת הצורך בטיפול בחמצן 
עוד בדרג השדה ]3[. מטרת ההעשרה בחמצן 
היא להתגבר על ההפרעה בחילוף הגזים 
בריאה, או לחלופין להעלות את הלחץ החלקי 
של החמצן בדמו של הפצוע גם אם קיימת 

בעיית אוורור. 
בשני  העדכנית  הספרות  בסקירת 
נמצאה התייחסות  העשורים האחרונים 
מועטה לסוגיית חשיבות מתן החמצן לפצוע 
כבר בדרג השדה. Stockinger וחב' פרסמו 
מחקר רטרוספקטיבי המסכם את ההבדלים 
בין פצועים שלא נזקקו לתמיכה הנשימתית, 

אך נדרשו להעשרה בחמצן בדרכם אל מרכז 
טראומה מדרגה ראשונה ]4[. 

מחצית מסך של 5,000 פצועים טופלו 
בהעשרת חמצן, ושאר הפצועים לא קיבלו 
חמצן בשלב הפינוי או במעבר אל מרכז 
הטראומה. לאחר ניתוח הנתונים, בהתייחס 
לחומרת פציעתם של הפצועים, לא נמצא 
כל הבדל בין שתי הקבוצות הן מבחינת 
התחלואה והן מבחינת התמותה. למעט 
מחקר רטרוספקטיבי זה, לא נמצאה בספרות 
כל התייחסות ספציפית להשפעה המיטבית 
בדרג  לפצועים  למתן החמצן  המיוחסת 

השדה, בטרם הגיעם אל בית החולים.
רמזים לחשיבותו של מתן החמצן בטיפול 
בפצועים עולים ממספר מחקרים שבוצעו 
בבעלי חיים בשנים האחרונות, ולאחרונה 
אף בבני אדם. במסגרת ניסויים אלו בוצעה 
הזלפה תוך�ורידית של נשא חמצן על בסיס 
המוגלובין, אל מול תחליפי דם סטנדרטיים 
לטיפול בחיות נפגעות טראומה ]5, 6, 7, 8[. 
שני החומרים שבהם היה השימוש השכיח 
 Hemoglobin based oxygen carrier ביותר הם
 .Diaspirin crossed linked hemoglobin201 ו�
בכל הניסויים הללו הוכחה באופן מובהק 
יעילותה של ההזלפה של נשא החמצן על 
בסיס המוגלובין הן מבחינת תחלואה והן 

מבחינת תמותה.   
ניסויים בשלבים מתקדמים בבני אדם 
מציגים אף הם את העדיפות של תרכובות אלו 
על תחליפי דם ומוצריו, אם כי עדיין קיימת אי 
בהירות לגבי תופעות הלוואי של התרכובות 
הללו ]9, 10[. כל הניסויים האלו מדגישים 
את היעילות המובהקת בשימוש במוצרים 
הכוללים בתוכם חמצן, ולפיכך בצורה עקיפה 
הם מבססים את ההנחה כי לטיפול בחמצן 
בדרג השדה אכן קיימת השפעה על התחלואה 
ועל התמותה. יש לסייג הנחה זו בעובדה כי 
אין בנמצא מחקר פרוספקטיבי מבוקר המציג 
את עדיפות מתן החמצן לפצועים בדרג השדה 

בצורה מבודדת ומובהקת.    
וההוכחות  הבטן  תחושות  למרות 
המחקריות החלקיות שהוזכרו, קיים קושי 
אופרטיבי�לוגיסטי לממש את יכולת ההעשרה 
בחמצן נשימתי בדרג השדה. שימוש במכלי 

עקב המשקל  מוגבל מטבעו  דחוס  חמצן 
הכבד, הנובע מהצורך במכל שיכיל גז בלחץ 
גבוה. השימוש במכלי חמצן נותן מענה לפרק 
זמן מוגבל )בלון של שני ליטרים וחצי בלחץ 
של 200 אטמוספרה מסוגל לספק חמצן במשך 
40 דקות בקצב של שמונה ליטרים לדקה(. 
הדליקות והנפיצות של סוג מענה זה מסכנות 
ומגבילות את יכולת השימוש בו. ההתפתחות 
הטכנולוגית המאפשרת ייצור חמצן בכמות 
לא מוגבלת עם בטיחות גבוהה יחסית, בצורת 
מחוללי חמצן, מסמנת כיוון חדש ביכולת 

הטיפול המיטבי בשדה.  
במאמר המתפרסם בגיליון זה פרופ' ריס 
מתאר כמה שיטות לבידוד חמצן מן האוויר, 
שמקצתן עשויות להיות ישימות לדרג השדה, 
נסבלות" של צריכה אנרגטית  ב"עלויות 
ושל משקל. יש לציין כי קיימים מחוללי 
חמצן רבים בפיתוח ואף מוגמרים, אך אלו 

המוכרים לנו אינם נותנים מענה מספק.    
חיל הרפואה הגדיר את הצורך המבצעי 
במחולל חמצן נישא לדרג השדה, שיהיה קל 
משקל, יפיק נפח של עשרה ליטרים לדקה 
לפחות, תוך צריכה אנרגטית ישימה. יכולת 
זו תגדיל את הסיכוי של הפצוע הבודד לקבל 
חמצן כטיפול תומך חיוני, טרום בית חולים, 
ותשפר את יכולת הצוות הרפואי לצמצם 

תחלואה ותמותה.
כי החשיבות של מתן  נראה  לסיכום, 
החמצן אינטואיטיבית ובהירה לכל נותן 
מענה רפואי באשר הוא, אף על פי שעדיין 
אין הוכחה מדעית מבוססת לכך. מידע חדש, 
המצטבר ממחקרים רבים בתחום, מחזק 
את תחושות הבטן של מטפלי הטראומה 
כי אכן יש מקום בטיפול בחמצן בפצועים 
עוד בדרכם אל בית החולים. מחוללי חמצן 
יהפכו טיפול זה לזמין וקל יותר. יחד עם 
זאת נדרשים מחקרים קליניים מבוקרים 
ומורכבים כדי להוכיח טענה זו באופן מובהק. 
עד אז, ועד שיתקיים טיפול בנשאי חמצן, יש 
להדגיש את החשיבות הגבוהה במתן טיפול 
בהעשרה נשימתית בחמצן באופן קבוע. • 
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העשרת חמצן בנשימה לפצוע, מתחילת הטיפול 
לקונצנזוס בקרב מטפלי  היום  נחשבת  בו, 
 ATLSהטראומה בעולם ובישראל, ומופיעה גם ב�
בגרסתו העדכנית ביותר ]1[. גישה זו מושתתת 
על התפיסה כי תת�ריווי החמצן עלול לגרום 
לירידה בזילוח הרקמתי, להידרדרות במצב 
ההכרה של הפצוע, ולהחמרת מצבו הרפואי 
שעלולה אף לגרום למוות. כל בוגר קורס רפואי 
- "התרופה  זוכר את האמרה הישנה  צבאי 

היחידה בטראומה היא חמצן!" 
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ביבליוגרפיה

במחקר הנוכחי )J R Army Med Corps, 2007;153: 252-254( פרטים 
על מקרי המוות של הצבא הבריטי נאספו מרשומות רפואיות, 
רשומות מנתיחות לאחר המוות ודו"חות מקרים, שמוחזקים 
ברישומי הטראומה המשותפים של בריטניה ונתמכים על ידי 
המחלקה האקדמית של רפואת חירום צבאית, במרכז המלכותי 
של הרפואה ההגנתית. ניתוחי מקרי מוות אלו משמשים לקביעת 
דפוס פציעות, לבדיקת יעילות הטיפול הרפואי ולהתוויית 

מערכת הגנתית אישית וקבוצתית.
מקרי המוות חולקו לפעולות עוינות ולא עוינות ולנפגעים 
שנהרגו בפעולה )לפני שהגיעו למתקן רפואי( או מתו מפצעיהם 
)לאחר שהגיעו למתקן רפואי(. לצורך כך השתמשו במידע 
מרישומי המשטרה הצבאית וזאת כדי לאמת את המכניזם 

ומיקום המוות המדויק. 
הפציעות חולקו על פי רמת החומרה )קלה, בינונית, קשה, 
חמורה, קריטית או מקסימלית(, ונבדקו אחוזי השרידות, היכולת 

לשנות את שיעורי התמותה על ידי התערבות רפואית ואילוצים 
טקטיים.

בתקופה שנחקרה התרחשו 76 אסונות כתוצאה מטראומה; 
45 באפגניסטן ו�31 בעיראק, כאשר 74 )97 אחוזים( מתוכם היו 
של גברים. טראומות ראש היו הנפוצות ביותר במקרי המוות )24 
במספר, 42 אחוזים(. 41 )72 אחוזים( ממקרי המוות העוינים היו 
בחומרת פציעה מקסימלית )דבר המעיד על כך שהמוות צפוי(. 
בצילומי החזה שבוצעו לפני ניתוחים שלאחר המוות, לשני 

אחוזים ממקרי המוות העוינים היה חזה אוויר בלחץ.
פגיעות הראש והחזה היו החמורות ביותר והכוויות לא היוו 
מרכיב משמעותי. אמנם נמצאו מקרי מוות לא צפוי, אך היו גם 
מקרים שבהם התערבות ניתוחית יכלה לשנות את הפרוגנוזה. 
בנוסף, חשוב להבין כי לא ניתן לבודד לגמרי את הפן הקליני 

מהפן המבצעי.
מיכל אפלמן, רפו"ח
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