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 פצעי לחץ בקשישים: היבטים ייחודיים 
בטיפול ובמניעה

פצע לחץ מהווה סיבוך שכיח באוכלוסיית הקשישים, השברירית והמרותקת למיטה, ויש 
למנוע אותו. קיימים היבטים המיוחדים להופעת פצעי הלחץ בקשישים ולהשלכותיהם.

ראייה כוללנית של פצע לחץ כתסמונת גריאטרית הנובעת מסיבות רב�גורמים הכוללים: 
תהליך ההזדקנות (הפיזיולוגי), השילוב של מחלות כרוניות, הסיבוכים הנלווים והירידה 
בתפקוד, המייחדים את החולה הקשיש. הגישה הטיפולית לחולים קשישים חייבת 
להיות מותאמת למצבם. מעבר לטיפול המקומי בפצע יש לראות את האדם הקשיש על 
מחלותיו, תרופותיו, תפקודו, משפחתו ואיכות חייו, ולבחון בעיות אתיות המחייבות 
הערכה והתייחסות. רק צוות רב מקצועי הכולל את כל תחומי המקצוע הרפואי (גריאטרי, 
כירורג כלי דם, ופלסטיקאי), סיעודי ופארה�רפואי (מרפאה בעיסוק, פיזיותרפיסטית, מרפא 

בתקשורת, דיאטנית, וכוח עזר) ועובדת סוציאלית, יכול להתמודד בצורה המיטבית. 
המניעה חייבת להיות אבן הפינה בטיפול, עקב מחלותיהם הכרוניות וחוסר ההפיכות הנלווים 
למצב התפקודי. במצבים חדים הגורמים להחמרה במצב הגופנית ולריתוק זמני, כגון ימים 
ראשונים באשפוז בבית חולים, שהות ממושכת בחדרי מיון לאחר שברי צוואר הירך, אירועי 
מוח, זיהומים ובעיות חילוף חומרים (מטבוליות), יש להיות מוכנים ומודעים למניעת 
הופעתם של פצעי לחץ. פצע הלחץ עלול להתפתח תוך שעות ספורות, אך ריפויו מחייב 
חודשים מרובים, ולעיתים הוא לא ניתן לריפוי. התערבות מיד עם הופעת פצע לחץ ואף לפניו 
חיונית לטיפול בחולה הקשיש. אביזרים מקליי לחץ (מזרנים וכריות) הם חובה לכל מטופל 
המרותק למיטה באופן קבוע או המרבה לשבת טרם הופעת פצעי הלחץ. מתן קלוריות 
וחלבונים בהתאם לצרכיו, ניטור החולה, שינוי התנוחה, מתן אנטיביוטיקה, חמצן ודם בעת 

הצורך והתייעצות עם מומחים בתחום, יביאו למניעה ולטיפול המיטבי בחולה הקשיש. 

פצע לחץ; גריאטריה; קשיש. 
.Pressure ulcers; Geriatrics, Elderly
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פצע לחץ הוא סיבוך שכיח  ˆ
במטופלים קשישים מרותקים 

ושבריריים. יש להתערב ולפעול 
למניעת הופעתם של סיבוכים 

אלו. יש להדריך כל מטופל 
קשיש המרותק למיטה ולישיבה 
בכיסא באופן קבוע או מאובחן 

במצב חד הגורם להחמרה במצב 
הגופני ולריתוק זמני, כיצד 

להימנע מהופעת פצע לחץ. 

הטיפול בפצע לחץ בקשיש אינו  ˆ
טיפול מקומי–סיעודי בלבד. יש 

לראות את האדם הקשיש על 
מחלותיו, תרופותיו, תפקודו, 

משפחתו ואיכות חייו הדורשים 
הערכה והתייחסות. 

רק צוות רב מקצועי הכולל  ˆ
את כל תחומי המקצוע רפואי, 

סיעודי ופארא–רפואי, יכול 
להתמודד בצורה המיטבית. 

 הגישה של ראיית הפצע 
 כמנותק מהחולה מחטיאה 

את מטרת הטיפול המיטבי.
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ביבליוגרפיה

 איתור מערכת אנזימים בכדוריות דם אדומות 
לתיקון חוסר דם חרמשי

כרוניקה

חוסר דם חרמשי הוא מחלה תורשתית שבה ההמוגלובין מופיע 
בצורה שגויה ואינו יכול למלא היטב את תפקידו בהעברת חמצן, 
ואף כדוריות הדם האדומות מקבלות צורת חרמש. טיפולים למצב זה 
כוללים ניסיונות לבקר את ביטוי החלבון העוברי. כדי לאתר תרופות 
אפשריות למחלה, ניסו גרבט וחב' (Science 2018;361:285) לברר 
איזה מנגנון בקרה מעורב ביצירת ההמוגלובין העוברי, באמצעות 
מערכת עריכת דנ"א CRISPR -Cas9 בתוספת פיגום מוביל של רנ"א. 
בסריקה התגלו מעכב בשם HRI הפועל במסלול בקרת ההמוגלובין 

(הידוע גם בשם EIF2AK1); קינאזה סגולית אריתרואידית המבקרת 
תרגום חלבונים; הפחתת הביטוי של אנזים זה בכדוריות הדם 
האדומות הובילה להגברת רמת המוגלובין העוברי והפחיתה את 
 BCL עיוות הכדוריות בתרבית תאי דם. צמצום הביטוי של מעכב

 .HRI 11 היה אחראי באופן משמעותי לתגובה להפחתת נוכחותA
החוקרים מסיקים מהממצאים הללו, כי HRI עשוי להיות מטרה 

לטיפולים סגוליים במחלות המוגלובין.
איתן ישראלי


