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 ושינויים באק"גתיאור מקרה: איבוד הכרה 
 

נצפה איבוד הכרה פתאומי טרם הגעת  לדברי המשפחה .של מטופל מחוסר הכרה בישוב מרוחקנקרא לאירוע  צוות אט"ן
 הצוות.

. סטורציה תקינה כיפנאיאמתן שתן, חיוור, מזיע וטבן על כאבים בבטן ותחושה של צורך , מתלונמלאה בהכרה -בבדיקה 
  ה ושווה דו"צ, ל"ד לא נמדד, דופק מרכזי נמוש.נקיעם חמצן. האזנה 

 . AVRב STוצניחות  II, AVF, V5, V6ב  ST, עליות NSR –באק"ג 
במהלך הבדיקה נצפו אירועים חוזרים של עלפון והוחל פינוי לביה"ח, מפאת מצבו וזמן הפינוי הקצר, המטופל פונה לחדר 

 לב.  הלם ולא ליחידה לטנ"צ
נצפה איבוד הכרה, גאספינג ואובדן דופק. לאחר כחצי דקה של החייאה נצפתה חזרת  לבית החולים געההמעט לפני ה

 דופק והמטופל הוכנס לחדר הלם. 
, אך נראה שהמטופל ממשיך  LCXנפתחה חסימה ב, במהלכו במדללים ופרסורים והועלה לצנתורבבית החולים טופל 

 בו של המטופל הוא דיסקציה של האאורטה הביטנית.להתדרדר. בבדיקה נוספת נמצא שהגורם למצ
הייתה ממצא אקראי, והשינויים באק"ג היו משניים לאיסכמיה שנגרמה כתוצאה  LCXבדיעבד התברר שהחסימה ב 
 .Type 2 MI =מירידה חדה בפרפוזיה הלבבית 

 
TYPE 2 MI 

TYPE 2 MI המתרחש בעקבות עלייה בצריכת חמצן או ירידה באספקת הדם ,בשריר הלבמשני לאיסכמיה אוטם  הנו 
 הלבבית. מדובר באירוע נפוץ יותר במטופלים עם קורונרים עם אחוז חסימה גבוה.

ות את גורמים נפוצים: תת ל"ד קיצוני )שוק(, הפרעות קצב, ספסיס, אנמיה, תסחיף וגורמים נוספים אשר יכולים להעל
 צריכת החמצן ו/או לפגוע באספקת הדם ללב.

במקרים מסוג זה חשוב לבצע תשאול והערכה פיזיקלית  TYPE 1/TYPE 2 MIדגשים לצוותים: בשל הקושי להבדיל בין 
 מקיפה, זיהוי ודאי יבוצע לרוב ברמת בית החולים.

 
 :  TYPE 2 MIמאפיינים נפוצים של מטופלים שעברו 

 ( 06מבוגרים ,)+.)שכיח יותר בקרב נשים )פי שניים מגברים 

  עליותST  מהמטופלים. 06%נצפו אצל 

 .גורמים מובילים: ספסיס, אנמיה והפרעות קצב 

  ככלל למטופלים עםTYPE 2 MI  פרוגנוזה פחות טובה מאלו עםTYPE 1. 

  הגורמים השכיחים ביותר לTYPE 2 MI .הם אנמיה, ספסיס והפרעות קצב 

  ככלל למטופלים הסובלים מTYPE 2 MI  פרוגנוזה גרועה יותר מאשרTYPE 2 MI  .ושיעור תמותה גבוה יותר 

 דיסקציה של האאורטה:

 ועישון. 06-06גורמי סיכון מובילים לדיסקציה של האורטה: יתר לחץ דם, גברים בגילאי 

 :סימנים וסימפטומים

  בין השכמות(. בחזה עם הקרנה לגבשמופיע באופן פתאומית  חד ו/או קורעכאב משמעותי( 

  בבטןשמופיע באופן פתאומית  חד ו/או קורעכאב משמעותי. 

 .כאב מקרין לידיים ורגליים בעת החמרה של הדיסקציה 

 .שוני בין לחצי דם בידיים ובין הידיים לרגליים 

  סימנים דומים לACS. 

 דפקים רדיאלים לא נימושים., דיספניאה, כיפנאיהטא, טאכיקרדיה., חיוורון, הזעה מרובה - סימני שוק 

  לעיתים מציינים על חרדת מוות. –חרדה 

 .סחרחורת, התעלפות ואף אובדן הכרה 
 

מכלל המקרים. שינויים אלו לא בהכרח יעידו על אוטם בשריר הלב, אלא  1-0%מופע נדיר, מופיע ב  –שינויים באק"ג 
ונכון בשטח קריטי להישרדות  הטיפול הדפיניטיבי הוא ברמת בית החולים ולכן אבחון מהיר .TYPE 2 MIיכולים להיות 

 המטופל.
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