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–Case study 

25בןמטופלחבלתראשקשהב



עםחבלתראשקשה.25רגילהמפנהצעירבןנסולצוותנט"ןנקראלחבירהעםאמב

בחבירהנמצאהצעירעלמיטתהאמבולנסהרגיל.בבדיקתונמצאכיהואנוחרוטכיפנאי,ללאחיוורוןאוהזעה,

שאינהנראיתכמובצורה-decerebrate ל decorticate -)המטופלמזיזאתידיומGCS 4-5אישוןימיןמורחב,

תוכןקיבהפעםאחת.במהלךהבדיקההמטופלהקיאפרכוס(.

בשלבראשוניהוחלטעלהנחתמסכתחמצןוביצועדחיקתלסת.

לחץדםוביצועגישהורידית.במוניטורמדידתלאחרהכנסתולנט"ןבוצעההערכהחוזרתשכללהחיבורמוניטור,

חמצןתחת.סטורציה140/80פעימותלדקהממקורסינוס.לחץהדםהראשונישנצפההיה45נצפהקצבראשונישל

.הוחלטלהרדיםולהנשיםאתהמטופל.84%-

 Delayed Sequenceתלנקוטבגישעקבתנועותבלתירצוניותשהפריעולביצועפרהאוקסיגינציה,הוחלט

Intubationמ"גקטמין100.הטיפולכללמתןIVק"ג(לצורךהשגתסדציהמנימאלית100)עלפיהערכתמשקלשל

.נציהפאסיביתלביצועפרהאוקסיגי

מ"ג5-מ"גקטמיןנוספיםו200דקות,נעשתההעמקתסדציהעלידי2-למשךכ100%לאחרעלייתערכיסטורציהל

בוצעהאינטובציהוהנשמהתואמת.בסריקהגופניתלאנמצאוחבלותנוספות..דורמיקום

התערבות/דקה.לאבוצעהשום160תשלבמהירו Bigeminyמוניטורנצפהבנויחרתחילתהפידקותלא10-כ

נוספת.

למשךמספרSVTנצפהשינוילמקצבק.לאחרכדקהבנוכחותדופWCTדקותנצפהבמוניטורמקצב3-לאחרכ

דקותנוספות.



סקירתספרות:

שקטמיןמאריךאתנמצאJournal of Anesthesiology Clinical Pharmacology1-ב2017-במחקרשפורסםב

עדQTשקיבלקטמיןתחתניטורשהראההארכהשלמקטע21ואףמתוארמקרהבותועדגברבןQT -מקטעה

.VTלהופעהספונטניתשל

נבדקהאםלחבלתראשישהשפעהעלתפקודJournal Of Electrocardiology2-ב2017במחקרשפורסםב

נצפתהובמחקר)בהםחבלותראשמבודדותוחבלותראשלאמבודדות(מטופליםשנכלל74הלב.נמצאכימתוך

)שינוייםQRST-.בנוסףנמצאכיאצלכללהמטופליםנמצאושינוייםבQTהארכהשלמקטעאצלכולם

.suden cardiac arrest3בדהפולריזציהוברהפולריזציהשלהלב(המקושריםל
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מתוארותהשפעותקרדיווסקולריותשנוצרותמפגיעותראשקשות.4Critical Care & Pain-במאמרשפורסםב



.’systemic catecholamine ‘stormהחוקריםמתאריםמצבשבובעקבותחבלתהראשהקשהמתרחשתבגוף

,ומעלהאתהעומסעלשרירהלבוכתוצאהמכךגםאתצריכתהחמצןafter loadגורמתלעלייהבאותה"סופה"

יההמוגברתבקטכולאמיניםגורמתלכיווץכלידםבכללהגוףובכךמשפרתאתשלשרירהלב.בנוסףלזה,העל

ורזאתשרירהלבלאמקבלרים.לאהדם,מכווציםגםהעורקיםהקורונהפריפוזיההמוחית.כחלקמהכיווץשלכלי

אתצריכתהחמצןלההואזקוקעלמנתלהתמודדעםהפעילותהמוגברתשלהלבונוצרתאיסכמיהשמובילה

לתפקודחדריירוד.

,השטחהאוהיפוךSTלאחרחבלתראש,כאשרהשכיחיםהםשינוייםבמקטעECG בהמשךמתואריםשינוייםב

.כותביהמאמרמצייניםכיבמחקריםקודמיםשבוצעולאנמצאQTלמקטעוהארכהשU,הופכהשלגלTשלגל

טיתמפטצריםבתוצאהשניוניתלפעילותסישהםנולביןרמותהקטאכולאמיניםבדםאלאקשרביןהשינוייםהללו

שלהלבאזוריתמוגברת.השינוייםהללונוצריםבימיםשקרוביםלאירועויכוליםלחלוףלאחרשהרהפלוריזציה

סינוס–.בנוסףמתוארותהפרעותקצבשכיחותלאחרפגיעהמוחיתככלשהבעיההמוחיתמוקלתמתנרמלת

מכלל%25-זוקיימתבכ.הופעהAV Dissociation ,פעימותחדריותועליתיותמוקדמותוA.FIBטאכיקרדיה,

ה.אצלקבוצתהגילהתואמתבאוכלוסי%3המטופליםעםפגיעהמוחיתלעומת

 cardiacיכותלעלייהבנדירותיחסיתולרובמשוTDPאוVFהכותביםמצייניםכיהפרעותקצבמסכנותחייםכמו

biomarkers.

במצביםאלוחשובלתתדגשעלאוורורוחמצוןנאותיםושיקוללנתיבאווירדפיניטיביכמוגםשימורסדציהנאות

ואנלגטיקה.



,ולאורQTקאטכולאמיניםשגורמיםלאפקטקרדיאלינרחב,בדגשעלהארכתמקטעלאורההפרשההמוגברתשל

טכולאמיניםבדם,נשאלתהשאלהעכבאתהקליטהשלקלוQTרכתמקטעאגרוםלההעובדהשקטמיןבעצמויכולל

מיןלטובתסדציהבפצועיםעםחבלתראשמבודדת?אהאםנכוןלהשתמשבקט



נטעןשהתרופההאידאליתלטיפולבפצועיTBI5הנפוצותבטיפולבפצועיםעםבמאמרשסקראתתרופותההרדמה

אוהפחתהשלCBF-עלידיהורדהשלהICP-שלהמהיר,מורידהאתהONSETראשהיאתרופהשה

לביןהצריכההמטבוליתשלחמצןלמוחCBF-הואזוקונסטריקציההמוחיתאבלכןשומרתעלהקשרביןה

(CMRO2)ההמודינאמישלהמטופל.וםבכללבמצבאבנוסףלפגיעהמינימאלית

נלקחממחקראחר(:טשהמידעעליהאהמאמרעסקבהתנהגותשלכלתרופה)למעטאטומיד
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.ICPוישלהןאפקטקטןעלהורדהשלCBFואתהCMRO2כקבוצההןמורידותאתה–בנזודיאזפינים

מהירוהפגיעהשלהביציבותההמודינאמיתשלהמטופלקטנהבהשוואהONSETמתאורתכתרופהעםזלםזמיד

לפרופופול.מנותגדולותשלבנזודיאזיפיניםיכולותלגרוםלדיכוינשימתיעדלמצבשלהפסקתנשימה,אלויעלו

כתוצאהמהיפרקרביה.ICPאתה



קצר. ½ Tשניות(ו10,זמןתחילתהשפעהמהיר)ICPוCBFמשיגההפחתהב–6טאאטומיד

טהיאפגיעהבאדרנלשיכולהלהוביללפגיעהביצורקורטיזולאהכותביםמצייניםכיהבעיההעיקריתעםאטומיד

)מצבשבוrelative adrenocortical insufficiencyואלדוסטרוןמהשמעלהאתהסיכוןלמטופללהגיעלמצבשל

הגוףמגיבבצורהלאתואמתלקורטיזולבהקשרשלמצביסטרסאומחלהקשה(שעלוללהורידאתלחץהדם

הנירולוגי.outcomeולפגועבCPP-הוכתוצאהמכךלהורידאת

מצייניםכיהתופעותהללויכולותלהופיעאחרי.הכותבים seizure threshold-אתההטמורידאבנוסףאטומיד

טצריכהלהישקללפנישימושוכיקטמיןמשיגהאדיטרציהאולאחרמתןשלמנהבודדת.בנוסף,אטומיטיפולבט

פחותאויותראתאותואפקטמבלילסכןאתהאדרנל.



יחסיתלשארתרופותופל.ההמודינאמישלהמטומצבכתרופהעםשמירהטובהיחסיתעלמתאורת–מיןאקט

.במאמרשאסףאתהמידעהקייםההשפעהוהתחלתפעולהמהירהיחסיתטווחפעולהקצרישלקטאמיןההרדמה,

במבוגריםובילדים.ICP(נמצאכיבניגודלמהשנטעןבעבר,קטמיןאינומעלה7)ICPשלקטמיןעל

.ICP–ו CBFטוביםיכוליםלתרוםלהורדהבPCo2נטעןכיקטמיןושמירהערכי



בסיכוםמקרהזה:

 קשה.אמיןוהןלאורחבלתראשקטמתןלאורהמתוארותהןניתןלשייךאתהפרעותהקצב .1

תהקצבולטפלוהגישההטיפוליתכוללתבראשובראשונהאתהערכתיציבותהמטופלבנוכחותהפרע

במידהואיננויציב.בהתאםלפרוטוקול

לתתאתהדעתכיהפרעותהקצבהינןשניוניותויכולותלחלוףעצמונית.במידהוהמטופליציביש

תהתקנתנתיבאווירדפיניטיבי,אוורורוחמצוןנאותים,העמקכגוןלבצעהערכהשלגורמיםהפיכיםיש

אנלגטיקהנאותה.סדציהו

עשויהלגרוםוקטאמיןQTךשהואמאריךמתןאמיודרוןאיננומומלץכללבשילובעםקטאמיןלאורכ

.QTלהפרעותקצבחדריותבמנגנוןהארכת

מאפשרתסדציהראשוניתקלהואנלגזיהלמטופליםאגטטביםוזאתבעזרתמינוןנמוך DSIגישהבשיטת .2

ואנלגטיותבעלותמינוןגבוהיותרלצורךביצועיחסיתשלקטאמין.בהמשךניתןלשלבתרופותסדטיביות

 פעולותכדוגמתאינטובציה.
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אחדהיתרונותבפעולהזוהואשילובמספרתרופותבמינוניםנמוכיםיחסיתוזאתבכדילהורידאת

כדוגמתשימושמשולבבקטאמין+דורמיקום+פנטניללהשגתאפקטהלוואיהקשורותבהןתופעות

.נדרש



פראמדיקמרחבנגב-נכתבעלידיאלעדשיף
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