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פגיעות ראש :שיעור

מטרותמספר

יכיר את סוגי פגיעות הראש החניך1

החניך יכיר את הסימנים לפגיעות ראש2

כיצד לטפל בפצוע עם פגיעת ראש החניך ידע3

הדרכה עזרי

מקרן ומחשב ,חוברת מערכים1

ייעודית בנושא וחומרי עזר אישיים מצגת2

ללוח מחיק טושים3



העיקרי לפגיעות   הגורם. )פגיעות ראש מהוות את הגורם העיקרי למוות כתוצאה מטראומה

.הוא נפילה 65הוא תאונות דרכים ומעל גיל  65ראש מתחת לגיל 

,פגיעה בנתיב האוויר, מוחית היפוקסיההנזקים השכיחים כתוצאה מפגיעת ראש הם 

.בתפקודים הנוירולוגיים ונכות לטווח ארוךפגיעה

יתכן וסימניה לא יבלטו ולכן חשוב, כאשר פגיעת ראש מלווה לפגיעה רב מערכתית ולהלם

.להכיר את הסימנים הקליניים לפגיעת ראש על מנת להקל על הזיהוי ולסייע בטיפול 

אוורור וחמצון של הנפגע ופינוי מהיר, זיהוי וטיפול מהירים הכוללים שליטה בנתיב האוויר

.לבית החולים הם אלו שיצילו את חייו של הנפגע 

-כשהנושא האחרון מדבר על עליה בלחץ התוך, הקלה לקשה השיעור בנוי מהפציעה

:י השלבים הבאים"עפקל להסביר . גולגלתי

(שברים בגולגולת, זעזוע מוח) חבלה. 1

(תוך מוחי, סאבארכנואידלי, סאבדורלי, אפידורלי) דימום .2

גולגולתי-עליה בלחץ תוך .3

מוחית בפרפוזיהירידה  .4

(פעולת פיצוי)ד "עליה בל .5

הגברת דימום .6
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:את הראש עוטפים מספר שכבות וקרומים שעיקר תפקידם הוא להגן על המוח מפני פגיעות חיצוניות

עליה צומח השיער אשר מהווה את שכבת ההגנה הראשונה ומספק בעיקר הגנה  , השכבה החיצונית העוטפת את הראש :הקרקפת •

דימום מהקרקפת עשוי להיראות  , בעקבות כלי הדם הרבים. הקרקפת מספקת הגנה ספוגית לגולגולת ועשירה בכלי דם קטנים. תרמית

הוא נשלט בקלות על ידי הפעלת לחץ חיצוני, אולם בגלל המבנה האנטומי, דרמטי

למעשה הגולגולת הינה . גג הגולגולת ובסיס הגולגולת -חלקים 2-הגולגולת נחלקת ל. עצם שטוחה ונקבובית :עצמות הגולגולת •

הפתח המשמעותי בה (. כספית/מ"מ 5-15הוא נע בין . ICPנקבע  גולגלתיהלחץ התוך )בעלת נפח קבוע ולחץ קבוע , קופסא סגורה

הגולגולת קשיחה וקשה לחדירה ומספקת הגנה לרקמת המוח ממרבית . Foramen Magnumממוקם בבסיס הגולגולת ונקרא

מחוספסים ואינם אחידים ולכן תזוזתו הפנימית של המוח עלולה לגרום  הגולגלתהקירות הפנימיים של בסיס . הפגיעות החיצוניות

לחבלות לרקמת המוח

• Dura mater- הצד החיצוני של קרום  . קרום הדורה הינו קרום כפול בו שתי השכבות דבוקות יחד, מסביב למוח. הקרום הקשה

המרווח בין קרום  . מסביב לחוט השדרה קרום הדורה הוא קרום יחיד שאינו דבוק לחוליות. הדורה דבוק לצד הפנימי של הגולגולת

ודם אל   CSFשם מתנקז נוזל ה, במרווח זה יש מעין תעלה. (Epidural space)הדורה לחוליות השדרה נקרא מרווח אפידוראלי 

מערכת הדם

•Arachnoid mater –לכן  -בנוי משכבה חיצונית של תאים האטומה לחומרים ביולוגים ומסיבים מסועפים. קרא גם הקרום העכבישנ

נמצא חלל גדול יחסית הנקרא   הארכנואידמתחת לקרום . (Subdural space) הסאבדורלינמצא המרווח  לארכנואידבין הדורה . שמו

שדרתי-בחלל זה נמצא הנוזל המוחי(. (Subarachnoid space סאבארכנואיד

•Pia mater .קרום עדין העוטף את כל שטח הפנים של המוח ועוקב אחר כל קפליו ובליטותיו.

•CSF ( נוזל מוח שידרה–(Cerebral Spinal Fluid . ומקיף   הסאבדורלימשם יוצא אל המרווח , מיוצר בחדרי המוח. ל"מ 150נפחו

ולכן  )עם משקל סגולי הקרוב לזה של המוח , צבעו אפור צהבהב והרכבו דומה להרכב הפלסמה. את מערכת העצבים המרכזית כולה

מזין את  ;  משמש כבולם זעזועים; (ראה משקל סגולי)הקטנת הלחץ על המוח : תפקידיו. הגוף מייצר חצי ליטר ביום"(. צף"המוח 

המוח ומשמש כמערכת החיסונית של המוח

•BBB-  עבור מולקולות בין מערכת הדם ( בררני)מבנה נימים צפופים המשמש כמחסום סלקטיבי . ארכנואידלי-הסאבממוקם במרווח

מטרתו להגן על רקמות המוח מפני מזהמים. CSFלנוזל ה
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הגולגולת היא קופסה סגורה ללא יכולת להתרחב או לקיום של תהליכים תופסי מקום  

(.תהליכים שמפעילים לחץ בתוך הגולגולת)

  :Foramen Magnum -"הפתח הגדול"

.הפתח הגדול ביותר בגולגולת דרכו יוצא חוט השדרה
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.שיעור אנטומיה של מערכת העצבים            

:  CEREBRUM -המוח הגדול

המוקפות  "( חצי כדור)"מורכב משתי המיספרות , המבנה הכללי של המוח דומה אצל כולם 

.Cortex -בקליפה

קליפת המוח היא זו שמקבלת את המידע מהפריפריה ומעביר אותו הלאה אל תוך החלק 

. הרלוונטי במוח

 :CEREBELLUM -המוח הקטן

.  Cortex-בנוי משתי המיספרות המחוברות בבסיסן ומצופה בקליפה

. יציבות ועידון התנועות, ניזון מתחושות פריפריות ולכן אחראי על למידת התנועות

קואורדינציה וטונוס שרירים, שיווי המשקל( ט.ק.ש)המוח הקטן אחראי על 

:BRAINSTEM -גזע המוח

.הדופק והנשימה, הומיאוסטזיס, תפקידיו העיקריים הם וויסות לחץ הדם
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(:Intracranial Pressure-ICP)גולגולתי  לחץ תוך

.הגולגולת היא קופסא סגורה שלא ניתנת להתרחבות או לקיום של תהליכים תופסי מקום, כזכור

מוחי ועל מחזור הדם המוחי נקרא  -על הנוזל התוך, הלחץ מופעל על ידי הגולגולת על רקמות המוח

-Intracranial Pressure)לחץ תוך גולגולתי  ICP.)

:סיבות להתפתחות יתר לחץ תוך גולגולתי

חבלת ראש קשה•

דימום תוך מוחי•

גידול תוך מוחי•

(Meningitis)דלקת קרום המוח •

(Encephalitis)דלקת מוח•

(Aneurism)מפרצת •

(Stroke)שבץ מוחי •

העשרה

.על הלחץ שבתוך הגולגולת" להתגבר"לחץ הדם בגוף צריך , מוחית תקינה פרפוזיהכדי לאפשר 

CPP=ICP-MAP:  י הנוסחה הבאה"עפ

•CPP- Cerebral Perfusion Pressure    מוחית תקינה פרפוזיההלחץ הדרוש כדי לאפשר  .

מ כספית"מ 80-ל 70נע בין 

•MAP- Mean Arterial Pressure   מ כספית"מ 95-ל 85נע בין . ד עורקי ממוצע"ל

•ICP- Intracranial Pressure   מ כספית"מ 20 -ערך תקין הינו מתחת ל. לחץ תוך גולגולתי
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.תפקיד הקרקפת הוא להגן על הגולגולת מפני חבלות חיצוניות

הקרקפת רוויה בכלי דם רבים ויתכנו מצבים של פציעה או פגיעה בקרקפת בעיקר 

כמו  )קשישים וחולים המטופלים בתרופות לדילול דם , בקבוצות סיכון כמו ילדים קטנים

עלולים להיגרם דימומים מאסיביים שיובילו לאיבוד דם משמעותי  ( קומאדיןתרופה בשם 

(.היפוולמי)

.י חבישה באמצעות תחבושת אישית"לרוב מדובר בדימום שניתן לעצירה ע
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:Cerebral Concussion -זעזוע מוח

המנגנון מורכב מהתכה ראשונית   .חבלת ראש שמובילה לשינויים בתפקודים נוירולוגיים

.  של המוח כנגד הגולגולת ומהתכה שניונית של המוח כנגד הגולגולת

בחילות  , שאלות חוזרות ונשנות, חוסר התמצאות, כ שכחה"הקליניקה האופיינית היא בד

.          והקאות

אך חשוב לפנות את הנפגע לבית החולים על . לרוב זעזוע מוח לא מלווה בדימום תוך מוחי

.מנת לשלול דימום

.טלטול של המוח בקופסת הגולגולת: הגדרה בפשטות

.הפגיעה השניונית עלולה להיות משמעותית יותר מההטחה הראשונית
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:מנגנון הפגיעה מחולק לשני שלבים עיקריים

.  פגיעה של המוח בדופן הגולגולת בכיוון הנגדי לתנועת הראש :Coup -פגיעה ראשונית

 -מה שגורם להיווצרות של מעין שפשוף, עם העצם CORTEX -בשלב זה יש חיכוך של ה

.מוחית קונטוזיה -דימום של נימים מאוד קטנים בחלק החיצוני של המוח

דחיפה של רקמת המוח לחלק הנגדי שנחבל וכתוצאה   :Countercoup -פגיעה שניונית

.נוספת קונטוזיהמכך היווצרות 
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.הסימנים והסימפטומים עלולים להמשך שעות עד ימים
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.להיגרם מטראומה קהה או חודרתעלולים בגולגולת  שברים

.בגולגולת מעלה את החשד לפגיעה ברקמת המוח שבר

  אך אפשר לחשוד לפי סימנים ספציפיים, בבית חולים CTי "האבחנה מתבצעת רק ע

.שיפורטו בהמשך
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Linear fracture: -שבר קווי

לרוב אינו מערב פגיעה ממשית ברקמת  . השבר הנפוץ ביותר מבין הפגיעות בגולגולת

.המוח

.י צילום בבית החולים"קשה לאבחון ברמת השטח וניתן לאבחנה ע

:Depressed fracture -שבר דחוס

כלומר סביב נקודת השבר  , שבר בצורת כוכב. דחיסה של החלק הפגוע כנגד רקמת המוח

שבר מסוכן  . המרכזי יש סדקים בעצמות הגולגולת וכל החלק הזה למעשה נדחס פנימה

.  מאוד מכיוון שדרושה אנרגיה גבוהה על מנת לשבור את עצם הגולגולת

.קיימת סכנת דימום חיצוני ופנימי ונזק לרקמת המוח כתוצאה מהאנרגיה הגבוהה, כמו כן

.י מישוש עדין של הגולגולת במהלך הבדיקה הפיזיקאלית"לעיתים ניתן לזיהוי ע

.קיימים שברים פתוחים בגולגולת שנגרמים לדוגמה כתוצאה מטראומות חודרות, כמו כן

.CTחשוב לזכור שניתן לאבחן שברים בגולגולת רק בבית החולים באמצעות הדמית 
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:Basilar fracture -שבר בבסיס הגולגולת

.  בסיס גולגולת נמצא מקו האוזניים ומטה

(.  תלוי במקום השבר)או מהאף / מהאוזניים ו CSFשברים אלו מתאפיינים בדליפה של 

"משקפיים" המטומתאו  RACOON'S  EYESבנוסף ניתן לראות דימום פנימי מסביב לעיניים 

.Battle Signוסימני דימום מתחת  ומאחורי האוזניים בצורת פרפר 

.חשוב לציין שמדובר בסימנים מאוחרים שלא מופיעים מייד עם הפגיעה
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:קיימים שברים נוספים שעלולים להוות סכנת חיים מיידית

(מהמקרים יותר משבר אחד בלסת 50%ב) שברים בלסת •

שברים בעצמות הפנים •

שבירת שיניים •

מעבר לפגיעה האסתטית עלולות להוביל לפגיעה ישירה בנתיב האוויר  , ל"כל הפגיעות הנ

כדי לטפל בפגיעה  ( ן ובבית החולים"בנט)ולעיתים תידרש התערבות כירורגית מיידית 

.בנתיב האוויר ולהציל את חייו של הפצוע

.החשד לשבר בבסיס הגולגולת הופעת שברים אלו תעלה את, בנוסף
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ברמת השטח לא ניתן לקבוע מהו  . דימומים תוך גולגולתיים כוללים שלושה סוגים עיקריים

סוג הדימום והטיפול צריך להינתן באופן סימפטומטי מתוך ההבנה שהטיפול בפצועי ראש  

,  ועמוד השדרה הצווארישמירה על עמוד השדרה , צריך להתרכז בשליטה בנתיב אוויר

אוורור וחמצון נאותים ופינוי דחוף לבית חולים שנחשב למרכז טראומה עם יכולות 

.נוירוכירורגיות

כל הדימומים המצטברים בחלל הגולגולת הם מסוכנים ולכן חשוב לפנות כל נפגע עם חשד 

.לפגיעת ראש
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:EPIDURAL HEMATOMA( דימום אפידוראלי)

. בעקבות קרע של העורקים המספקים דם למוח דימום מעל לקרום הדורה

.  כלומר דימום שעשוי להתפתח במהירות ולפתח סימנים קליניים, מדובר בדימום עורקי

.מוחית להיפוקסיהשתוביל  גולגלתיהסכנה העיקרית היא עליה בלחץ התוך 

.הראש מפצועי 2% -נפוץ ב

  שלהן מגיע ומזרים דם מהעורקים הטמפורליותהאזורים המועדים לפורענות הן האונות 

.המנינגיאליים

 

הדם מצטבר בין  . פגיעה בעורק נגרמת בדרך כלל בעקבות שבר של עצם הגולגולת

. ואז נוצר מעין כיס של דם הגולגולת לקרום הדורה

:                                                                                   Lucid Interval -קליניקה שכיחה בשליש מהנפגעים נקראת

ושקיעה נוספת לחוסר ( תקופה צלולה)איבוד הכרה ולאחר מכן חזרה להכרה מלאה 

.הכרה
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:Subdural Hematoma -סאבדוראלידימום 

.  ARACHNOID -ומעל לקרום ה DURA -דימום שמצטבר מתחת לקרום ה

.מפצועי הראש 30% -נפוץ ב

תהליך צבירת הדימום מתפתח באיטיות יחסית והקליניקה פחות סוערת מפצוע עם דימום  

.  אפידורלי

ימים ואף שבועות מרגע  , איבוד ההכרה והופעת הסימנים הקליניים עלול להתרחש שעות

.החבלה

:זה מסוכן לכמה קבוצות אוכלוסיה דימום

נוטים יותר לפתח  קומאדיןחולים הנוטלים תרופות לדילול דם באופן קבוע כמו 1.

. כתוצאה מטראומה קלה חולים אלו חשופים יותר לדימומים מוחיים גם .דימומים

.לעיתים החולה אינו זוכר שנפל או נחבל

המוח שלנו מתכווץ  , כן)כיוון שבגיל מבוגר הרווח בין המוח לגולגולת גדל  ,קשישים2.

בגלל שהדימום הוא איטי הוא יכול . יש יותר מקום לדימום( כשאנחנו הופכים זקנים

!לכן יש לקחת אנמנזה כמו שצריך. להופיע אחרי ימים או שבועות מרגע החבלה
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:Subarachnoid Hematoma -סאבארכנואידלי/ עכבישי-דימום תת

.לקרום הפיה העכבישידימום מכלי דם במרווח שבין הקרום 

לכן פגיעה בכלי דם אלו תוביל לדימום  , במרווח זה הרבה מכלי הדם במוח ממוקמים

.שיתפשט על פני המוח

לעומת  . ולכן נדיר שיגרום לעליה בלחץ תוך גולגולתי, ומפושט דימום זה הוא דימום נימי

.הדימום מעיד על פגיעה בקרומים נוספים, זאת

.מוחית לקונטוזיה 63-73%יש סיכון של  ארכנואידלי-ראש עם דימום סאב לפצוע

.סאבדורלימהפצועים יפתחו דימום  44%

.CSF -מתפשט לכל מקום שאליו מגיע ה, כלומר, דיפוזיהדימום הוא מאוד 

.ובעקבות כך זיהום במוח CSF -מכאן קיימת סכנה של זיהום ה
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:Cerebral Contusions -מוחית קונטוזיה

Intracerebral -נזק לכלי דם ולרקמת המוח הגורם לדימום בתוך המוח Hematomas 

.  קהה כגון שברים דחוסים וטראומה חודרת כגון ירייה הגורמים הם טראומה

.Countercoup -תיתכן גם כתוצאה מפגיעה שניונית הנגרמת בזעזוע מוח
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כאשר מצטבר במוח דימום או תהליך בצקתי הוא תופס מקום בגולגולת וגורם לדחיקה של  

במוח מצויים ממנגנוני התאמה ופיצוי אשר  . המוח כנגד גזע המוח והפתח בגולגולת

. האיזון הוא עד גבול מסוים, אולם. מצליחים לאזן במקרה של עלייה בלחץ התוך גולגולתי

.  כל עליה נוספת בלחץ תגרום לעלייה בלחץ התוך גולגולתי, כאשר המנגנון מגיע למיצוי

עד כדי הפסקת אספקת דם , המוחית בפרפוזיהעליה בלחץ התוך גולגולתי תגרום לירידה 

.לתאי המוח

.תהליך תופס מקום עלול להיווצר גם בעקבות גידול

:העשרה

י לחץ הדם הסיסטולי והלחץ  "הלב הוא משאבה מחזורית המייצרת לחצים המיוצגים ע

בעקבות הדינאמיות של לחץ הדם יתכן ויהיה קושי בחישוב ולכן נהוג . הדיאסטולי

. MAP (Mean Arterial Pressure) -להשתמש בממוצע של המחזור הלבבי

ומלחץ ( Pulse Pressure -PP)הלחץ העורקי הממוצע מורכב משליש מערך לחץ הדופק 

:הדם הדיאסטולי ומחושב בצורה הבאה

MAP = Diastolic + 1/3 Pulse Pressure

י  "ניתן לחשב ע  CPP (Cerebral Perfusion Pressure) -את זרימת הדם למוח

:הנוסחה

CPP = Mean Arterial Pressure (MAP) – Intracranial Pressure (ICP)

חייב להיות גבוה  (  (MAPעל מנת לשמור על אספקת דם תקינה למוח הלחץ דם עורקי

,  כאשר הלחץ דם העורקי נמוך מהלחץ התוך גולגולתי(. ICP)יותר מהלחץ התוך גולגולתי 

מפעיל את המערכת הסימפתטית  ( אזור במוח המפקח על מערכת העצבים)ההיפותלמוס 

שתי הפעולות האלו מביאות לעליה  . וגורם לכיווץ כלי דם פריפריים ולעלייה בתפוקת הלב

  הקרוטידים רצפטורים הממוקמים בעורקים-ד מופעלים ברו"בתגובה לעליה בל. בלחץ דם

יהיה שינוי בדפוס הנשימה כניסיון  , בנוסף. אשר גורמים לירידה משמעותית בקצב הלב

.לפצות על החמצון הלקוי של המוח
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אזור במוח המפקח )ההיפותלמוס , כאשר הלחץ דם העורקי נמוך מהלחץ התוך גולגולתי

מפעיל את המערכת הסימפתטית וגורם לכיווץ כלי דם פריפריים  ( על מערכת העצבים

.  שתי הפעולות האלו מביאות לעליה בלחץ דם. ועלייה בתפוקת הלב

גורמים  הקרוטידיםרצפטורים הממוקמים בעורקים -ד מופעלים ברו"בתגובה לעליה בל

השינוי בדפוס הנשימה מתרחשים  , בנוסף(. ברדיקרדיה)לירידה משמעותית בקצב הלב 

.  כניסיון של מערכת הנשימה לפצות על חמצון לקוי של המוח

,  גורמת לירידה במצב ההכרה( לחץ תוך גולגולתי מוגבר)מוגבר  ICPהתפתחות של 

.   לפגיעה בתפקוד מערכת הנשימה והמערכת הקרדיווסקולארית
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:  CUSHING TRIAD" קושינג"הטריאדה על שם 

עלייה בלחץ הדם •

(ברדיקרדיה)האטה בקצב הלב  •

שינויים בדפוסי נשימה   •

 .ל מופיעים בפגיעות ראש עם עלייה בלחץ התוך גולגולתי"חשוב להזכיר שהסימנים הנ

". השמדה עצמית"ניתן להגדיר את המנגנון הפועל במוח כמעין מנגנון 

אך העלאת לחץ הדם גורמת לעליה  , למוח הפרפוזיהלחץ הדם עולה במטרה לשפר את 

.בלחץ התוך גולגולתי ולבסוף גורמת לפגיעה במערכת הנשימה ובמערכת הווסקולארית

.הסימן הקליני הרלוונטי למטפל ברמת השטח הוא שינויים ברמת ההכרה, כזכור
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?  האם היה מעורב בתאונת דרכים? על איזה מצע נפל? האם נפל מגובה: מנגנון הפגיעה

?אנרגיה גבוהה או נמוכה? באיזו אנרגיה? קהה או חודרתהאם נחבל חבלה

!מצב ההכרה הינו המדד האמין ביותר להערכת פגיעת ראש •

האטה בדופק •

שינויים בדפוסי נשימה •

לחץ דם במגמת עליה •

בחילות והקאות •

אי שוויון אישונים וחוסר תגובה לאור •
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.בבסיס הטיפול קיימת ההבנה שהטיפול הטוב ביותר בעבור הפצוע יינתן בבית החולים

אוורור וחמצון נאותים ופינוי מהיר לבית החולים בשאיפה למרכז  , שליטה בנתיב האוויר

.הם אלו שיצילו את חייו של הפצוע נוירוכירורגיותטראומה עם יכולות 

.חשוב לבדוק סוכר בכל מטופל עם שינויים במצב ההכרה על מנת לשלול היפוגליקמיה

שימוש בסמים ואלכוהול עלול למסך על סימני פגיעות ראש ולכן אם ניתן יש  , בנוסף

.להיעזר בסביבה וקרובים למטופל אם ישנם לי
ל
כ
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?  האם היה מעורב בתאונת דרכים? על איזה מצע נפל? האם נפל מגובה: מנגנון הפגיעה

?אנרגיה גבוהה או נמוכה? באיזו אנרגיה? קהה או חודרתהאם נחבל חבלה

!מצב ההכרה הינו המדד האמין ביותר להערכת פגיעת ראש •

האטה בדופק •

שינויים בדפוסי נשימה •

לחץ דם במגמת עליה •

בחילות והקאות •

אי שוויון אישונים וחוסר תגובה לאור •

סימני חבלה אופייניים •

ייתכן ויופיעו פרכוסים •

המוחית ההיפוקסיהשינויים בהתנהגות בעקבות / עצבנות •

:דגשים

המדד האמין ביותר להערכת פגיעת ראש ברמת השטח הינו שינויים ברמת ההכרה

שימוש בסמים ובאלכוהול עלול להקשות על האבחנה

נפגע עם שינויים ברמת ההכרה על מנת לשלול היפוגליקמיה/ יש לבדוק סוכר בכל חולה

חשוב להתרשם ממנגנון הפגיעה על מנת לגבש את החשד לפגיעת ראש
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