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דופלר טרנס-גולגולתי )TCD( לאיתור 
שינויים המודינמיים בעקבות פגיעה מוחית 

טראומטית )TBI( בחולים מבוגרים
עמית רימון,
יובל חביב,
יקירה זימנד
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דופלר טרנס-גולגולתי )TCD( הינו עמוד תווך משמעותי בטיפול נמרץ נוירולוגי מזה 
כלי  של  הערכת תפקודם  הוא   TCD-ב העיקריים  אחד השימושים  שנים.  עשרות 
הדם בחולי שבץ מוחי ופצועי ראש. בעבר בוצע בדרך כלל דופלר בעל גל רציף על 
ידי נוירוסונוגרפים. בילדים הטכניקה שימשה, ועדיין משמשת, להערכה אנטומית, 
בשנים  תוך-גולגולתי.  בדימום  וטיפול  האמצע  קו  של  הסטה  החדר,  גודל  בדיקת 
ולמטרות  צוות שונים  ידי אנשי  יותר ב-TCD, על  נרחב  האחרונות מבוצע שימוש 
מוחי,  מוות  מוחי,  זלוף  תוך-גולגולתי,  לחץ  לאמוד  כיום  ניתן   TCD בעזרת  שונות. 

פגיעה מוחית, מחלת פקקת ורידים וזעזוע מוח.
מטרת המחקר הנוכחי היא להבין האם TCD יכול להבחין בחריגות בזרימת הדם 
המוחית בתקופה המוקדמת שלאחר TBI, והאם ניתן להשתמש בשינויים מוקדמים 

במהירות זרימת הדם המוחית לחיזוי תוצאה נוירולוגית.

מהלך המחקר:
נכללו במחקר מבוגרים שהתקבלו לטיפול  יחיד במצרים.  המחקר התבצע במרכז 
נמרץ, פחות משמונה שעות לאחר אבחון TBI. הוצאו מאוכלוסיית המחקר מטופלים 

בעלי הפרעות קצב, היצרויות מסתמים, דום לב, כשל רב-מערכתי או פוליטראומה.
המחקר כלל 66 חולים שגילם הממוצע 32 )כולם מתחת ל-60 מכיוון שטווח 

נורמלי משתנה עם הגיל(.
54.5% מהם היו בעלי GCS(>8( Glasgow Coma Score, והשאר )45.5%( בעלי 
.MAP>90 עבור כל החולים נעשה שימוש בגישה עורקית כדי לשמור על .GCS≥8
 EDV ,בו נמדדה המהירות הסוף-דיאסטולית TCD תוך שעה )48+/-18 דקות( בוצע

.)middle cerebral artery( MCA-בעורק ה ,)end diastolic velocity(

תוצאות:
EDV גבוה יותר בקבוצת GCS>8 )37.8 לעומת 22.5 ס"מ/שנייה(. 

 – ס"מ/שנייה(   25>( נמוך   EDV-מ סבלו   GCS ≥8 בקבוצת  יותר  רבים  מטופלים 
46.7% לעומת 11.1%.

 Glasgow Outcome בוצע ניתוח רגרסיה לוגיסטית שהמעניק ציון 5-1 על סולם
Scale, כאשר ציון 3-1 מעיד על מצב לא טוב.

יכולת ניבוי של תוצאה גרועה על ידי מדדים שונים 
GCS≥8 בקבלה: רגישות 80%, ספציפיות 72%.

EDV ראשוני<25 ס"מ/שנייה: רגישות 88%, ספציפיות 85%.

סיכום:
זהו מחקר תצפיתי פוטנציאלי שבוצע ביחידת טיפול נמרץ במצרים. על פי ניתוח 
רגרסיה, מהירות סוף-דיאסטולית )EDV( נמוכה שנמדדת ב-MCA מנבאת תוצאה 
יותר. מידע זה עשוי להוות כלי בידי רופאים צבאיים המבצעים  נוירולוגית גרועה 
טריאג' במתאר של אירוע רב-נפגעים, וכן במתאר של חדר המיון. עם זאת, נדרש 
 POINT OF CARE ULTRASOUND-מחקר נוסף על מנת להבין האם גם כאן שימוש ב

עשוי לשפר את הטיפול בפצועים.
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