מגן דוד
אדום
בישראל

 
אגף הרפואה

בטיחותהטיפול 

תיאורמקרה 

מתאריך:22.06.2020 

מרחבנגב 


עמודמס'1מתוך4עמודים 
–  Case study
חבלתראשקשהבמטופלבן 25


צוותנט"ןנקראלחבירהעםאמבולנסרגילהמפנהצעירבן25עםחבלתראשקשה .
בחבירהנמצאהצעירעלמיטתהאמבולנסהרגיל.בבדיקתונמצאכיהואנוחרוטכיפנאי,ללאחיוורוןאוהזעה,
אישוןימיןמורחב,GCS 4-5(המטופלמזיזאתידיומ decorticate -ל decerebrate-בצורהשאינהנראיתכמו
פרכוס).במהלךהבדיקההמטופלהקיאתוכןקיבהפעםאחת. 
בשלבראשוניהוחלטעלהנחתמסכתחמצןוביצועדחיקתלסת .
לאחרהכנסתולנט"ןבוצעההערכהחוזרתשכללהחיבורמוניטור,מדידתלחץדםוביצועגישהורידית.במוניטור
נצפהקצבראשונישל45פעימותלדקהממקורסינוס.לחץהדםהראשונישנצפההיה.140/80סטורציהתחתחמצן
.84%הוחלטלהרדיםולהנשיםאתהמטופל. עקבתנועותבלתירצוניותשהפריעולביצועפרהאוקסיגינציה,הוחלטלנקוטבגישת Delayed Sequence
.Intubationהטיפולכללמתן100מ"גקטמיןIV(עלפיהערכתמשקלשל100ק"ג)לצורךהשגתסדציהמנימאלית
לביצועפרהאוקסיגינציהפאסיבית .
לאחרעלייתערכיסטורציהל100%למשךכ2-דקות,נעשתההעמקתסדציהעלידי200מ"גקטמיןנוספיםו5-מ"ג
דורמיקום.בוצעהאינטובציהוהנשמהתואמת.בסריקהגופניתלאנמצאוחבלותנוספות .
כ10-דקותלאחרתחילתהפינוינצפהבמוניטור Bigeminyבמהירותשל/160דקה.לאבוצעהשוםהתערבות
נוספת .
לאחרכ3-דקותנצפהבמוניטורמקצבWCTבנוכחותדופק.לאחרכדקהנצפהשינוילמקצבSVTלמשךמספר
דקותנוספות. 

סקירתספרות :
במחקרשפורסםב2017-ב-1Journal of Anesthesiology Clinical Pharmacologyנמצאשקטמיןמאריךאת
מקטעה QT-ואףמתוארמקרהבותועדגברבן21שקיבלקטמיןתחתניטורשהראההארכהשלמקטעQTעד
להופעהספונטניתשל .VT
במחקרשפורסםב2017ב-2Journal Of Electrocardiologyנבדקהאםלחבלתראשישהשפעהעלתפקוד
הלב.נמצאכימתוך74מטופליםשנכללובמחקר(בהםחבלותראשמבודדותוחבלותראשלאמבודדות)נצפתה
אצלכולםהארכהשלמקטע.QTבנוסףנמצאכיאצלכללהמטופליםנמצאושינוייםב-QRST(שינויים
בדהפולריזציהוברהפולריזציהשלהלב)המקושריםל .3suden cardiac arrest
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במאמרשפורסםב-Critical Care & Pain4מתוארותהשפעותקרדיווסקולריותשנוצרותמפגיעותראשקשות. 

החוקריםמתאריםמצבשבובעקבותחבלתהראשהקשהמתרחשתבגוף’.systemic catecholamine ‘storm
אותה"סופה"גורמתלעלייהב,after loadומעלהאתהעומסעלשרירהלבוכתוצאהמכךגםאתצריכתהחמצן 
שלשרירהלב.בנוסףלזה,העליההמוגברתבקטכולאמיניםגורמתלכיווץכלידםבכללהגוףובכךמשפרתאת
הפריפוזיההמוחית.כחלקמהכיווץשלכליהדם,מכווציםגםהעורקיםהקורונרים.לאורזאתשרירהלבלאמקבל
אתצריכתהחמצןלההואזקוקעלמנתלהתמודדעםהפעילותהמוגברתשלהלבונוצרתאיסכמיהשמובילה
לתפקודחדריירוד .
בהמשךמתואריםשינוייםב ECGלאחרחבלתראש,כאשרהשכיחיםהםשינוייםבמקטע,STהשטחהאוהיפוך
שלגל,TהופכהשלגלUוהארכהשלמקטע.QTכותביהמאמרמצייניםכיבמחקריםקודמיםשבוצעולאנמצא
קשרביןהשינוייםהללולביןרמותהקטאכולאמיניםבדםאלאשהםנוצריםבתוצאהשניוניתלפעילותסימפטטית
אזוריתמוגברת.השינוייםהללונוצריםבימיםשקרוביםלאירועויכוליםלחלוףלאחרשהרהפלוריזציהשלהלב
מתנרמלתככלשהבעיההמוחיתמוקלת.בנוסףמתוארותהפרעותקצבשכיחותלאחרפגיעהמוחית–סינוס
טאכיקרדיה,,A.FIBפעימותחדריותועליתיותמוקדמותו .AV Dissociationהופעהזוקיימתבכ-25%מכלל
המטופליםעםפגיעהמוחיתלעומת3%אצלקבוצתהגילהתואמתבאוכלוסיה. 
הכותביםמצייניםכיהפרעותקצבמסכנותחייםכמוVFאוTDPנדירותיחסיתולרובמשויכותלעלייהב cardiac
.biomarkers 
במצביםאלוחשובלתתדגשעלאוורורוחמצוןנאותיםושיקוללנתיבאווירדפיניטיביכמוגםשימורסדציהנאות
ואנלגטיקה .

לאורההפרשההמוגברתשלקאטכולאמיניםשגורמיםלאפקטקרדיאלינרחב,בדגשעלהארכתמקטע,QTולאור
העובדהשקטמיןבעצמויכוללגרוםלהארכתמקטעQTולעכבאתהקליטהשלקטכולאמיניםבדם,נשאלתהשאלה
האםנכוןלהשתמשבקטאמיןלטובתסדציהבפצועיםעםחבלתראשמבודדת? 

במאמרשסקראתתרופותההרדמההנפוצותבטיפולבפצועיםעם5TBIנטעןשהתרופההאידאליתלטיפולבפצועי
ראשהיאתרופהשהONSETשלהמהיר,מורידהאתהICP-עלידיהורדהשלהCBF-אוהפחתהשל
הואזוקונסטריקציההמוחיתאבלכןשומרתעלהקשרביןהCBF-לביןהצריכההמטבוליתשלחמצןלמוח
)(CMRO2בנוסףלפגיעהמינימאליתאםבכללבמצבוההמודינאמישלהמטופל. 
המאמרעסקבהתנהגותשלכלתרופה(למעטאטומידאטשהמידעעליהנלקחממחקראחר) :
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בנזודיאזפינים–כקבוצההןמורידותאתהCMRO2ואתהCBFוישלהןאפקטקטןעלהורדהשל.ICP 
מידזזלםמתאורתכתרופהעםONSETמהירוהפגיעהשלהביציבותההמודינאמיתשלהמטופלקטנהבהשוואה
לפרופופול.מנותגדולותשלבנזודיאזיפיניםיכולותלגרוםלדיכוינשימתיעדלמצבשלהפסקתנשימה,אלויעלו
אתהICPכתוצאהמהיפרקרביה .

אטומידאט –משיגההפחתהבCBFו,ICPזמןתחילתהשפעהמהיר(10שניות)ו ½ Tקצר. 
6

הכותביםמצייניםכיהבעיההעיקריתעםאטומידאטהיאפגיעהבאדרנלשיכולהלהוביללפגיעהביצורקורטיזול
ואלדוסטרוןמהשמעלהאתהסיכוןלמטופללהגיעלמצבשלrelative adrenocortical insufficiency(מצבשבו
הגוףמגיבבצורהלאתואמתלקורטיזולבהקשרשלמצביסטרסאומחלהקשה)שעלוללהורידאתלחץהדם
וכתוצאהמכךלהורידאתה-CPPולפגועבoutcomeהנירולוגי. 
בנוסףאטומידאטמורידהאתה. seizure threshold-הכותביםמצייניםכיהתופעותהללויכולותלהופיעאחרי
טיפולבטיטרציהאולאחרמתןשלמנהבודדת.בנוסף,אטומידאטצריכהלהישקללפנישימושוכיקטמיןמשיגה
פחותאויותראתאותואפקטמבלילסכןאתהאדרנל .

קטאמין–מתאורתכתרופהעםשמירהטובהיחסיתעלמצבוההמודינאמישלהמטופל.יחסיתלשארתרופות
ההרדמה,לקטאמיןישטווחפעולהקצרוהתחלתפעולהמהירהיחסית.במאמרשאסףאתהמידעהקייםההשפעה
שלקטמיןעלICP()7נמצאכיבניגודלמהשנטעןבעבר,קטמיןאינומעלהICPבמבוגריםובילדים .
נטעןכיקטמיןושמירהערכיPCo2טוביםיכוליםלתרוםלהורדהב CBFו– .ICP

בסיכוםמקרהזה :
.1

ניתןלשייךאתהפרעותהקצבהמתוארותהןלאורמתןקטאמיןוהןלאורחבלתראשקשה.
הגישההטיפוליתכוללתבראשובראשונהאתהערכתיציבותהמטופלבנוכחותהפרעותהקצבולטפל
בהתאםלפרוטוקולבמידהואיננויציב. 
במידהוהמטופליציבישלתתאתהדעתכיהפרעותהקצבהינןשניוניותויכולותלחלוףעצמונית. 
ישלבצעהערכהשלגורמיםהפיכיםכגוןהתקנתנתיבאווירדפיניטיבי,אוורורוחמצוןנאותים,העמקת
סדציהואנלגטיקהנאותה. 
מתןאמיודרוןאיננומומלץכללבשילובעםקטאמיןלאורכךשהואמאריךQTוקטאמיןעשויהלגרום
להפרעותקצבחדריותבמנגנוןהארכת.QT 

.2

גישהבשיטת DSIמאפשרתסדציהראשוניתקלהואנלגזיהלמטופליםאגטטביםוזאתבעזרתמינוןנמוך
יחסיתשלקטאמין.בהמשךניתןלשלבתרופותסדטיביותואנלגטיותבעלותמינוןגבוהיותרלצורךביצוע
פעולותכדוגמתאינטובציה.
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אחדהיתרונותבפעולהזוהואשילובמספרתרופותבמינוניםנמוכיםיחסיתוזאתבכדילהורידאת
פנטניללהשגתאפקט+דורמיקום+תופעותהלוואיהקשורותבהןכדוגמתשימושמשולבבקטאמין
 .נדרש
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