הנחיה קלינית  -האיגוד הישראלי לניאונטולוגיה

נושא:
אבחון ,מעקב וטיפול ביילודים עם חשד או קיום של דימום סובגליאלי

חברי הועדה:
פרופ .ציפורה דולפין
ד"ר סמדר אבן-טוב פרידמן
ד"ר שרון מסלוביץ (פרינטולוג)
ד"ר מוני בניפלא (נוירוכירורג)

מטרה:
קביעת הנחיות שייושמו במחלקות יילודים ויחידות לטיפול מוגבר וטיפול נמרץ בילוד ,למעקב
וטיפול ביילודים עם חשד או אישור אבחנה של דימום סובגליאלי ,בכדי לבסס אבחנה מהירה,
ניטור וטיפול בהתאם לממצאים ,ולמזער סיבוכים קצרי וארוכי -טווח.

ההמלצות מתייחסות לדימום חוץ-גולגולתי הנושא את השמות הבאים:
Neonatal subgaleal hemorrhage, neonatal subgaleal hematoma, neonatal
subaponeurotic hemorrhage
להלן ,יקרא הדימום הסובגליאלי – subgaleal hemorrhage: SGH
יש לציין שההמלצות להלן מבוססות על סקירת ספרות שממצאיה העלו מחקרים מסוג
 COHORT STUDIESו  OBSERVATIONAL STUDIESאך לא מסוג
CONTROLLED/RANDOMIZED STUDIES

מבוא:
 SGHמקורו בדימום המצטבר בחלל הפוטנציאלי שבין רקמת הגליאה אפונירוטיקה
(הנמצאת מתחת לעור הקרקפת ונקראת  )epicranial aponeurosisלבין הפריאוסט
העוטף את עצם הגולגולת ) .(pericraniumחלל זה אינו תחום אנטומית ובו Emissary

 ,veinsהמחברים בין כלי הדם הגדולים שעל הגולגולת לכלי הדם שמתחת לעור הקרקפת
) .)1כוחות גזירה ) ,(shearing forcesהנוצרים בעת הפעלת כוחות של דחיסה ומשיכה,
כמו בעת הפעלת שולפן ריק ) (vacuumבלידה ,עלולים לקרוע כלי דם אלה בקלות .תוארו
מקרי  SGHגם בלידה ספונטנית ( .)2סכנת דימום בכלי דם אלה קיימת גם ביילודים עם
בעיה ראשונית במנגנון הקרישה .הדימום עלול להצטבר לכמויות גדולות ,עד כ 260 -מ"ל,
ולגרום לתחלואה קשה ולתמותה ( .)3שכיחות מקרי הדימום  0.6ל  1000לידות ספונטניות ו-
 4.6ל 1000-לידות שולפן ריק ( .)5 ,4
גורמי הסיכון העיקריים להתפתחות  SGHכוללים לידה מכשירנית ,בעיקר שולפן ריק (,)5-8
גודל וסוג ה  ,VACUUM CUPמיקום ה CUP -על הראש ,משך הפעולה ( ,)9-10ומנח הראש
(.)6
סיבוכים קצרי טווח של  SGHכוללים צהבת ואנמיה .דימומים קשים עלולים לגרום להלם
היפוולמי ,קואגולפטיה ותמותה .כמו כן עלולים להתפתח סיבוכים נוספים שהם תוצאה של
תהליך הלידה והתערבויות במהלכה ,כמו אנצפלופתיה (.)14 ,4
הדימום הדרגתי ולכן לא ניתן לאבחנו ברוב המקרים מייד לאחר הלידה .רוב המקרים
מאובחנים בשעות הראשונות לאחר הלידה (בממוצע גיל של  8שעות ובטווח של עד גיל 3
ימים) (.)4
בבדיקת התינוק יש להתייחס לממצאים בראש ולשינויים בממצאים מבדיקה לבדיקה (היקף
ראש , cephalohematoma , caput succedaneum ,גודל שק הנוזל הפלוקטואנטי
במיוחד בחלקו התחתון של הראש ,התפשטות הנפיחות) ,למדדים חיוניים והערכת פרפוזיה,
ולתסמינים נוירולוגים.

המלצות למעקב ,ניטור וטיפול.:
מעקב אחר תינוקות שנולדו בלידה מכשירנית העלולים לפתח )2,,,,,4 REF( SGH

לידה מכשירנית

בדיקת התינוק תוך
כשעתיים מהלידה

תקין

טיפול שגרתי

הערכת מצב המודינמי
לא תקין
ממצאים של שטף דם גדול ו/או בצקת משמעותית ,או
 SGHקטן *  ,מצב המודינמי יציב

לא SGH -בינוני/קשה*,
מצב המודינמי לא יציב

כן
ניטור דופק/סטורציה למשך יממה,מעקב
סימנים חיוניים דופק/ל"ד פעמיים
במשמרת
מעקב היקף ראש כל  8שעות
והתרשמות מנפיחות הראש
מעקב המטוקריט פעמיים ביום (ערך
אבסולוטי ושינוי מבדיקה לבדיקה)
מעקב בדיקות רופא
לא תקין
השגחה וטיפול
ביחידה עם ניטור
מתאים על פי שיקול
רופא בכיר

* ניתן לדרג את חומרת ה  SGHעל פי הטבלה להלן

תקין

טיפול שגרתי

מעקב אחר תינוקות שאובחנו עם  SGHבינוני/קשה ( ),2 ,,4 ,,, ,5 ,2 REF
 SGHבינוני/קשה *
אשפוז ביחידה עם אפשרות לניטור
וטיפול מתאימים

הערכה המודינמית בסמוך ללידה

חיוורון ,פרפוזיה לא תקינה,
המטוקריט נמוך מ ,40%-לחץ דם
נמוך לגיל ההריון טכיקרדיה
משמעותית

לא
מעקב

כן

הזמנת דם דחופה ,לקיחת תפקודי
קרישה ומתן עירוי דם
במקרי חרום ניתן לתת מנת דם -O
לא מוצלבת

מעקב קליני:

מעקב בדיקות דם:

סימנים חיוניים/המודינמיים בניטור רציף
מדידה של היקף הראש כל משמרת
התרשמות מצורת וגודל הנפיחות
רישום הממצאים

המטוקריט (נמוך מ40%
או שינוי מעל מ 20%
מהבסיס בבדיקות
חוזרות)
ספירות דם
תפקודי קרישה
גזים
בילירובין

כן

תקין?
לא

תפקודי קרישה

לשקול:
מתן דם ,FFP ,פקטורי קרישה אחרים
טיפול בפרסורים במידת הצורך
בעת המתנה למוצרי דם בתינוק לא יציב לתת
בולוסים של סליין 0.9%
*ניתן לדרג את חומרת ה  SGHעל פי הטבלה להלן

הדמיה:
 USמוח
 MRI/CTמומלץ בנוכחות SGH
קשה+סימפטומים
המודינמים/נוירולוגים
לשקול יעוץ נוירו-כירורג וטיפול
במידה ואובחן דימום הדורש
ניקוז

נקודות חשובות:

 .1בכל דימום אקוטי יש פער זמנים עד לירידת ההמטוקריט .לכן ,במקרים של לידת
תינוק שנולד חיוור עם סימני  SGHמשמעותי יש לשקול מתן דם גם לפני ירידת
ההמטוקריט  ,ובמקרי חרום לתת מנת דם  -Oלא מוצלבת ,לאחר בדיקת תפקודי
קרישה.
 .2בדימום פעיל ומתמשך ,ובמיוחד במצבי חמצת ,יש לשקול בנוסף ל FFP-עירוי
קריופרציפיטט כשרמות פיברינוגן נמוכות ,עירוי טסיות בנוכחות טרומבוציטופניה,
טיפול בהקסקפרון ליצוב קריש יעיל ,ובמקרים חריגים מתן פקטור נובו.7-
 .3בכל תינוק עם  SGHבכל דרגת חומרה ,מומלץ מעקב צהבת וטיפול בהתאם
 .4מומלץ מעקב אחר שלמות עור הקרקפת וטיפול מקומי בקרעי עור למניעת זיהומים.
מומלץ להמנע מדקירות או הכנסת עירויים באזור העור המכסה את ההמטומה
הסובגלאלית.
 .5מומלץ מעקב אחר כאב וטיפול על פי המקובל במחלקה.
 .6בתינוק עם סימני אנצפלופתיה מומלץ ניטור וטיפול על פי הפרוטוקול המחלקתי,
ומעקב לאחר השחרור.

קריטריונים לעזר לקביעת חומרת SGH
ערוך עם שינויים ומבוסס על Ref 4
נמצא כי עליה של  ,ס"מ בהיקפי הראש מקבילה לאגירה של כ 83 -מ"ל דם .יחד עם
זאת ,הדם יכול להצטבר גם באזור העורף ולכן יש לעקוב גם אחר הצטברות הדם בחלל
הסוב-גלאלי כולו ולא רק אחר היקף הראש ()13 ,6
מעורבות CNS

היפוולמיה

קואגולופטיה

וסימני מחלה

ירידת

עליה בהיקפי

דירוג חומרת

המטוקריט

ראש/עלייה

SGH

בהצטברות הדם

נוספים
אין

אין
לחץ דם

תפקודי קרישה

ערך

נמוך מ

תקינים

אבסולוטי>

 1ס"מ

סיסטולי מעל

 INRנמוך מ

 60ממ"כ,

1.5

דופק נמוך מ
 160לדקה

טרומבוציטים
מעל 150000

קל

50%
במעקב :ירידה
של 10%-
20%

דפקים תקינים
פרפוזיה
תקינה
אין

לחץ דם
סיסטולי 50-
 60ממ"כ,
דופק נמוך מ

INR 1.5-2
טרומבוציטים
100-150000

ערך אבסולוטי

בינוני

 1-3ס"מ

40%-50%
במעקב :ירידה
של 20%

 160לדקה
מצוקה נשימתית
אפנאות/דסטורציות
אי שקט/לתרגיה

לחץ דם
סיסטולי
מתחת ל 50
ממ"כ ,דפקים
חלשים ,דופק

קשיי אכילה
פרכוסים

מעל 160
לדקה

 INRמעל 2
טרומבוציטים
מתחת ל
100000

ערך אבסולוטי

מעל

נמוך מ 40%

3

במעקב :ירידה

ס"מ

של מעל 20%

קשה
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