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SPINAL CORD INJURY 

 اپيدميولوژی: 
سالگی کاھش در  ٣٠سال بيشترين است. بعد از  ٣٠تا  ١۶سال کمترين و در  ١۵در زير  SCIبروز 

  دھد. بروز روی می
 افتد. ھا در مردان اتفاق می SCI% ٨٠بيش از 

 : SCIعلل 
) و ١/١۵)، خشونت(%٧/٢۶)، سقوط (%١/۴٢ترين علل آن به ترتيب شامل: تصادفات (%شايع 

 ) است.۶/٧ورزش(%
 .در افراد پير است  SCI سقوط شايعترين علت

  
 .تر از پاراپلژی استتتراپلژی شايع

 پاراپلژی ناکامل >تتراپلژی کامل  >پاراپلژی کامل  >تتراپلژی ناکامل 

  
 اميد به زندگی و علل مرگ: 

 ترين عوامل مستعدکنند مرگ و مير شاملمھم 

 سن باال 

 جنس مرد 

 آسيب ناشی از خشونت 

 آسيب عصبی کامل neurologically complete 

  وابستگی به ونتيالتورventilator dependent 

  باالتر نخاعدرگيری عصبی در سطح having a high neurologic level 
 :فاکتورھای ديگری بعد از سال اول آسيب بر ميزان مورتاليتی مؤثرند شامل 

 فشارھای ھيجانی emotional distress 

 سالمت ضعيف poor health 

 رضايت کم از زندگی low life satisfaction 

  وابستگی عملکردیfunctional dependency 

 با ناتوانی تطابق ضعيف adjustment to disability 
  اميد به زندگیمطابق جدول NSCISC : 

  کمتر می گردد.  ميزان اميد به زندگیاسيب باالتر باشد  سطح نورولوژيکھرچه  
  کمتر می گردد. ميزان اميد به زندگی بيشتر باشد وابستگی به ونتيالتورھر چه  
  کمتر می گردد. زندگیميزان اميد به ھر چه سن بيمار بيشتر باشد 
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 سندرم طناب قدامی   cord syndrome  Anterior    
  راھھای کورتيکواسپانيال و اسپينوتاالنيک آسيب ديده درحاليکه راهgracilis  ماند.اغلب سالم می  
 سندرم پاراپلژيا  
 کاھش حس درد و حرارت  
  درگيری حس لمس وپوزيشن عدم  

  
  پاتو فيزيولوژی آسيب حاد طناب نخاعی: 

 SCIگردد که بعد می به يک سری فرآيندھای بيومکانيکی اطالق» آسيب آبشاری ثانوی«اصطالح 
آسيب بيشتر عصبی دارد که جدا از آسيبی است که درلحظه حادثه رخ داده ايجاد بوجود آمده وتمايل به 

  .است
ً بالفاصله بعد از  .١ . اين ايسکمی در افتداتفاق می SCIايسکمی ماده خاکستری در محل آسيب تقريبا

ی است که به دليل آزاد سازی سريع مواد نتيجه وازوکنتريکشن عروق خونی تغذيه کننده طناب نخاع
ھا و پپتيدھای ھا، فاکتور فعال کننده پالکت، پپتيد و لکوترينوازواکتيو مانند سروتونين، ترومبوکسان

  باشد. می SCIاپيوئيدی است که بعد از 
در سطح سلولی افزايش قابل توجھی در غلظت کلسيم. اين بعد از چند دقيقه از وقوع آسيب رخ داده و  .٢

. کلسيم داخل ماندھفته در ھمان حد می ١رسد و به مدت حداقل ساعت به پيک می ٨درعرض 
ً منجر به توليد راديکال آزاد و م Cو  A2سلولی، فعاليت فسفوليپاز  تابوليتھای را تسھيل کرده که نھايتا
  شود. گردد که باعث آسيب به غشاھای سلولی میاسيدھای چرب آزاد می

شود که باعث سطح خارجی سلولی که موجب آسيب به غشای سلول می افزايش سريع در پتاسيم .٣
  شود. دپوالريزاسيون سلولھای عصبی ديگر و بلوک ھدايتی می

آھن در اين  آيد. ر محل تصادف به وجود میا در مرکز ماده خاکستری ظاھر شده که دميکروھموراژه .۴
شود که منجر به آسيب بافتی بيشتر ھای خونريزی باعث کاتاليز کردن پراکسيداسيون ليپيدھا میمحل
  کند. ھای آزاد اکسيژن کمک میشود و ھم چنين به کاتاليز کردن بيشتر و توليد راديکال می

  کنند. را در محل آسيب ايجاد می ئوواسکوالريزاسيونن ھا آنژيوژنزيس را القا کرده وفيبروبالست .۵
شوند. شوند که توسط فيبرھای عصبی و ميلينه احاطه میتشکيل می CSFکيستھای کوچک پرشده با  .۶

  .توانند به سمت ميلوماالسيا و سيرنگوميلی گسترش يابندکيستھا طی ماھھا با ھم يکی شده و میاين 
ساعت از آسيب شروع شده و بعد ھمراه با دژنراسيون ٢۴دميليناسيون ماده سفيد در عرض  .٧

wallerian  تواند بعد از يابد. َرميلينساسيون میھفته افزايش می ٣در عرضSCI اتفاق افتد .  
 

ھای نخاعی و ثبات آن:مکانيک  
  ھا شامل تعريف  ناپايداری ستون مھره

ای شده و در اثر نيروھای فيزيولوژيک که منجر به حفظ روابط بين مھره ھاکاھش توانايی ستون مھره«
-ھای عصبی جلوگيری شده، به عالوه ھيچدر چنين حالتی است که از آسيب اوليه به طناب نخاعی يا ريشه

  » گسترشی از دفورميتی منجر به ناتوانی يا درد ناشی از تغييرات ساختاری وجود نداشته باشد. 
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  شکستگیClay shoveler  يک نوع شکستگیavulsion  اسپنيوس پروسسC7, C6  ياT1 می -
  . باشد که معموالً با آسيب عصبی ھمراھی ندارد

 شود. ھيپرفلکسيون ھمراه با روتاسيون اغلب منجر به يک در رفتگی يک طرفه فاست می  
 ھا و وارد ی مھرهھيپراکستانسيون نخاعی گردنی ساب آگزيال معموالً منجر به ديس ترکشن ستون قدام

  شود. آمدن فشار به ستون خلفی می
 ای و ليگامان طولی خلفی را پاره ديس ترکشن قدامی اغلب ليگامان طولی قدامی، ديسک بين مھره

  شود ليگامان فالووم به داخل کانال نخاعی وارد شود.کند در حاليکه کمپرسيون خلفی باعث میمی
 امان فالووم گير کند و/ يا ھيپرتروفی مفاصل فاست اتفاق اگر طناب نخاعی بين جسم مھره و ليگ

اين سندرم فقط در ضايعات نخاع گردنی روی  .افتد، منجر به يک سندرم طناب مرکزی خواھد شد
ھای ھای فوقانی نسبت به اندامدھد و با درگيری جزئی حسی ساکرال و ضعف بيشتری در انداممی

  .دھدتحتانی رخ می
  اشکی ھيپراکستانسيونی، با يک جدا شدگی (يک شکستگی قطرهavulsion قدامی  –) گوشه تحتانی

شود که در باالی ناحيه آسيب ھيپراکستانسيونی که توسط ليگامان طولی جسم مھره مشخص می
  .ای به داخل کانال نخاعی اتفاق افتاده باشددھد بدون اينکه به عقب رفتگی جسم مھرهقدامی رخ می

 ھای المينا نيز بشود. تواند منجر به شکستگیفی حين ھيپراکستانسيون شديد میکمپرسيون ستون خل
تواند باعث يک شکستگی باالخره يک نيروی آگزيال عمده طناب گردنی در ناحيه ساب آگزيال می

Burst ای از طريق صفحۀ انتھايی (شود که به موجب آن چند تکه شدن ديسک بين مھرهend plate (
ھا شود. اين شکستگیافتد که مطابق آن جسم مھره تکه تکه میای زيرين اتفاق میهفوقانی جسم مھر

  شوند.می SCIستون را درگير کرده و معموالً ناپايدار ھستند و اغلب منجر به  ٢حداقل 
  

  بندی آسيب طنابی نخاعی: طبقه
  بايد بالفاصله با معاينات فيزيکی آغاز شود.  SCIتشخيص 

  معايناتی که جھت تشخيص زودرسSCI  بايد در يک وضعيتsupine .باشد  
 باشد.ھا میھا و ميوتومارزيابی سيستماتيک ھمه درماتوم  
 تواند قابل اعتماد باشد. تعيين سطح حرکتی و حسی سالم می 

  
  شودترين سگمان ساکرال اطالق میبه نقص عملکرد حسی و حرکتی کامل در پايين :آسيب کامل 

   شامل
 حس عمقی ناحيه آنال    deep within the anus  Sensation  
  حس ناحيه موکوکوتانئوس آنالjunction  anal mucocutaneous  
  يک انقباض ارادی اسفنکر خارجی آنالanal sphincter  voluntary contraction of the external   

  
  شود.ترين سگمان مشخص میپايينوجود يک حس و عملکرد حرکتی نسبی در : آسيب ناکامل
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 ھای سرويکال، به دليل عصب دھی برای سگمان  
  فلکسورھای آرنج ازC5, 6  ،  
  اکستانسورھای مچ ازC6,7    
  اکستانسورھای آرنج ازC7 , 8   

  و اکستانسورھای آرنج  ، اکستانسورھای مچ اگر قدرت فلکسورھای آرنج در حد  

عصب  C7عصب دھی کاملی دارند اما ميوتوم  C6, C5ھای باشد، فرض بر اين است که ميوترم
 دھی ناقصی دارد.

  
  نرمال، حسی برای ارزيابی عضالت کليدی ندارند با فرض عملکرد  را خاصی عضله ھايی که ميوتوم

 شود.آنھا نيز نرمال در نظر گرفته میموتور عملکرد 

  
 ISNCSCL باشد که تحت عنوان بندی ميزان آسيب نيز میھم چنين شامل يک درجهASIA  ناميده

  :شود می
 SCI  گروه از  ۵بهA  تاE که براساس درجه نقصان حسی و حرکتی است. گردد تقسيم می  
شود در S4 – S5ھای ساکرال از بين رفتن عملکرد حرکتی و حسی در سگمان که منجر به  SCIيک  .١

  قرار گرفته و يک نقص کامل است.  Aگروه 
سالم مانده اما ھيچ عملکرد حرکتی در سطح کودال تا سه سگمان  S4-S5عملکرد حسی در سگمان  .٢

  گيرد.قرارمی Bرد،درگروه ندا NLIزير  
قدرت عضالنی  NLIمحفوظ مانده اما بيشتر از نصف عضالت اصلی زير S4-S5ھای حس در سگمان .٣

  باشد.می Cما در گروه  AISدارند،  کمتر از 

دست نخورده بماند ولی حداقل نصف عضالت قدرت بيشتر يا  S5-S4ھای اما اگر حس در سگمان .۴

  قرار می گيرد. Dداشته باشند، درگروه  مساوی 

  باشد. می Eدر گروه  AISوقتی عملکرد حسی وحرکتی ھر دو نرمال باشد،  .۵
  بنابراين گروھھایB  تاE باشند.ھای ناکامل میآسيب  
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  :آسيب طناب نخايی غيرتروماتيک
SCI ھا، عفونت، التھاب، علل عروقی، تواند توسط انواعی از بيماريھا مثل نئوپالسممی کيتغير تروما

  دژنراتيو (اسپونديلوتيک)، مادرزادی و نھايتاً اختالالت متابوليک توکسيک بوجود بيايد.
  افراد باSCI  غير تروماتيک از نظر کلينيکی نسب به افراد بهSCI  غير تروماتيک کامالً متفاوت

ً ناکامل میباشند بطوريکه در غير ترومايی ھا آسيب شدت کمتری دارد می باشد در حاليکه و تقريبا
ھای ناکامل با پروگنوز ھا ناکامل باشند. آسيبھا احتمال کمی وجود دارد که آسيبکيتدر تروما

  بھتری از نظر بھبودی نورولوژيک ھمراھند. 
  برخالفSCI  تروماتيک، در افراد باSCI  غير ترومايی اختالل آسيب به صورت پاراپلژی خيلی

  تراپلژی است.بيشتر از ت
توانند از طريق اعصاب نخاعی يا طناب نخاعی يا ساختارھای : تومورھا میSCIعلل نئوپالستيک 
  ای مثل اجسام مھره به داخل کانال نخاعی نفوذ کنند. ھای مھرهمتشکل از ستون

 ينترشايع (تومورھای اکسترادورال(  : 

  
 برابر تومورھای اوليه ستون  ٢۵بوده و  ترين ضايعات متاستاتيکتومورھای اکسترادورال شايع

  کنند. ھا را درگير میمھره
 ھمه تومورھای ۵۵باشند که ھا نيز، اکسترادورال میمھره ترين تومور متاستاتيک ستونشايع %

  دھند.نخاعی را تشکيل می
 استترين محل اوليه تومورھای متاستاتيک نخاعی نيز شامل ريه، پستان، پروستات و کليه شايع  
 کنند که شايعتومورھای نخاعی اکسترادورال آنھايی ھستند که ساختارھای خارج دورا را درگير می -

  باشد ای میترين محل آن جسم مھره

  
% ھمه تومورھای ستون ١تومورھای اوليه نخاعی که به صورت اکسترادورال تظاھر می يابند، کمتر از 

ای، کندروسارکوما لتپل، استئوژنيک سارکوما، ھمانژيوم مھرهدھند و شامل ميلوم موھا را تشکيل میمھره
  باشد.) میchordomaو کوردوما(

بعد از متاستازھای مغزی، کمپرسيون طناب نخاعی دومين علت شايع درگيری نورولوژيک بوسيله کانسر 
  باشد.می
 اينترا دورال :   

تومورھای اينترامدوالری معموالً  : نخاع)تومورھای اينترامدوالری (تومورھای درگير کننده پارانشيم 
% ھمه تومورھای ٧۵باشند و شايع ترين آنھا اپانديموما و آستروسيتوما ھستند که باھم اوليه می

  دھند. اينترامدوالری را  را تشکيل می
  اپانديموما تمايل به محصور شدن و شکل منظم يافتن دارد.  
 و گسترش به پارانشيم طناب نخاعی دارد آستروسيتوما  تمايل به داشتن شکل نامنظم.  

  
  اکسترامدوالری  
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 باشند و شامل مننژيوما و خيم و اوليه میاکثر تومورھای اينترادورال از نوع اکسترامدوالری خوش
  شوانوما و نوروفيبروماتوز ھستند. 

 مدولوبالستوماای (توانند از طريق گسترش خونی يا متاستازھای قطرهمورھای متاستاتيک نيز میتو  (
  تھاجم يابند.

  نال:يتظاھر کلينيکی تومورھای اسپا

  درد شايعترين عالمت است که اغلب در پوزيشنsupine شود که اين برخالف درد بدتر می
degenerative spondylosis شود.است که معموالً در حالت ايستاده بدتر می  

  .اگر تومور فقط ساختارھای استخوانی را درگير کند، درد معموالً آگزيال خواھد بود  
 ھای عصبی درگير باشند باعث درد راديکولر خواھد شد. اگر ريشه  
 تواند در سطح يا زير سطح درد طناب نخاعی باشداگر تومور طناب نخاعی را درگير کند، درد می .  
 ،توانند مطرح کننده کاھش وزن غيرقابل توجيه و آنورکسی نيز می عاليم ديگر مثل تعريق شبانه، تب

  تومور باشند.

  
  کمپرسيون حاد طناب نخاعی با نقص سريع نورولوژيک ھمراھی دارد و يک اورژانس پزشکی است

  تواند سريعاً به سمت پاراپلژی يا تتراپلژی پيشرفت کند. چون می
 حاد طناب نخاعی مربوط به درگيری نئوپالستيک ستون ھای سندرم کمپرسيون وقتی عاليم و نشانه

  ھای قابل توجه در گرافی خواھند داشت.ھا باشند، اغلب بيماران ابنرماليتیمھره
  ترين علت مربوط وقتی با تومورھای نخاعی مرتبط باشد، شايعسندرم کمپرسيون حاد طناب نخاعی

 ترادورال خواھد بود.به تھاجم ساختارھای اسپانيال بوسيله متاستازھای اکس

  
  ادارۀ کمپرسيون طناب نخاعی ناشی از تومور:

 شود.اين سندرم با کورتيکواستروئيدھا ، رادياسيون و مداخله جراحی کنترل می  
 ھای ن برای کاھش التھاب ناشی ازتومور و فرآوردهوکورتيکواستروئيدھا و بويژه دگزامتاز

 پروستاگلندينی توصيه شده است.

  تواند به تنھايی يا رود و میاغلب در مواردی که درگيری بافت نرم وجود دارد به کار میرادياسيون
ھا به کار رود ولی رادياسيون کمتر برای کردن ستون مھره Stableدر ھمراھی با جراحی برای 

رود مگر اينکه تومورھا غيرقابل رزکت بوده و يا درمان اينترادورال يا اينترامدوالری به کار می
  رزکشن جراحی، ناکامل باشد.

 باشند تومورھای حساس به رادياسيون شامل لنفوما، کانسر سلول کوچک ريه، و ميلوم مولتپل می  
  ،تومورھای با حساسيت کمتر به رادياسيون شامل پستان، پروستات، سرطان سلول غير کوچک ريه

  باشند. و کانسرھای کليه می
 عی نيز شامل ميلوپاتی و پلکسوپاتی است.عوارض رادياسيون مستقيم به طناب نخا  
  در زمينه کمپرسيون حاد طناب نخاعی، ھدف فوری درمان جراحی، دکمپرسيون نخاع برای حفظ يا

  بھبودی عملکرد نورولوژيک است. 
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  برای اکثر تومورھای اينترامدوالری و اينترادورال اکسترامدوالری، درمان جراحی مؤثرترين درمان
  است.

  
 شود وعملکرد آپانديموما، به دليل طبيعت محصور شدۀ خود، اغلب بطور کامل رزکت می

  گردد.نورولوژيک فرد نيز حفظ می
 باشد.آستروسيتوما نامنظم و تھاجمی است، ھدف از جراحی، رزکت ساب توتال بافت درگير می  
 بعد از اينکه با المنيکتومی توان دورای درگير را مننژيوما از طريق دورا تھاجم کرده و بنابراين می

  در دسترس قرار گرفت، رزکت نمود.
 درگيری وسيع تمامی  و در آنورال از طريق فورامن عصبی، داشته  دنوروفيبروما  تھاجم اکسترا

تواند رخ دھد. در بعضی موارد، به جای يک رزکشن کامل، کاھش حجم تومور ھدف طناب نخاعی می
  جراحی ما خواھد بود.

  
  ھا وعلل التھابی آسيب طناب نخاعی:عفونت

باکتری ھم از راه خونی و ھم از طريق گسترش مستقيم از يک منبع عفونی مجاور، عفونت باکتريايی: 
  جسم مھره را مورد تھاجم قرار دھد وباعث استئوميليت شود. 

  
 ريسک فاکتورھا شامل  

١. Intravenous drugs  
٢. Immunosuppressed individuals  
٣. CRF dialysis  
٤. Diabetes  

  

 ھا در مقابل بچهbacterial diskitis پذير ھستند که احتماالً به دليل منبع خون قوی است که به آسيب
  .رودای میديسک بين مھره

 باشد که بيش از نيمی از علل آن را شامل ترين علت باکتريايی استئوميليت، استاف اورئوس میشايع
  شود.می

  ای لومبار شايعتواند ديده شود، اما ستون مھرهھا میقسمتی از ستون مھرهاگرچه عفونت در ھر -
  ترين محل است.

 شود. % افراد ديده می٩٠ای است که در بيش از ترين عالمت استئوميليت مھرهدرد شايع  
  عاليم ديگر شامل تب، يا يک نقص نورولوژيک ناشی از کمپرسون طناب نخاعی ناشی از کالپس

  يدورال می باشد.پيا وجود يک آبسه اجسم مھره و 
  مارکرھای آزمايشگاھی مانندESR  وCRP يابند.معموالً در اثر عفونت حاد افزايش می  
 تواند از طريق کشتھای خونی يا شناسايی علت پاتوژن يکی از عوامل حياتی برای درمان است. اين می

  بيوپسی باز باشد.ھا بوسيله سوزن يا ھای بافتی ستون مھرهاز طريق کشت
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 ھفته است. ۴بيوتيک وريدی به مدت حداقل درمان شامل آنتی  

  
 جراحی  انديکاسيون 
 ھا ناکافی باشد بيوتيکاثر آنتی .١
 گردد. کمپرسيون ريشه عصبی يا طناب نخاعی باعث يک نقص نورولوژيک .٢
  ای را داشته باشيم.دفورميتی و ناپايداری ستون مھره .٣

  
   
شود، ناشی از گسترش خونی مايکوباکتريوم نيز شناخته می pottھا که به عنوان بيماری سل ستون مھره 

نوع  ۴تا  ٢باشد. درمان آن با حداقل ھاست که معموالً ناشی از يک منبع ريوی میتوبرکلوز به ستون مھره
  باشد.ماه می ١٢تا  ۶ھا وبه مدت بيوتيکاز آنتی

  
HIV  وHTLV-1 :  

 HIV  به بيماری طناب نخاعی مثل ميلوپاتی عروقی، ميليت اوليه ناشی از شخص را مستعدHIV  و ،
  يا به يک عفونت فرصت طلب طناب نخاعی می کند. 

 HIV  ميلوپاتی واسکوالر با يک پاراپلژی اسپاستيک ناکامل تظاھرميکند که باکاھش حس ويبريشن
  تر بودند.و در طناب نخاعی ميانی وتحتانی شايع و حس عمقی ھمراھی دارد.

 HTLV-1 و به صورت يک پاراپلژی اسپاستيک  يک ميلوپاتی مزمن پيشرونده شودتواند باعث می
  آيد. با پيشرفت آھسته و پاراپارزی اسپاستيک و ميلوپاتی در می

  ميليت عرضی: 

  
 ای از تروما يا شواھد فيزيکی و راديولوژيک که بيانگر يک وقتی شخصی به سرعت و بدون سابقه

  زير مطرح می گردد. ھای افتراقی شود، تشخيصضايعه ساختاری باشد دچار پيشرفت ميلوپاتی می
 Systemic lupus erythematosus 
 Multiple sclerosis 
 Neuromyelitis optica 
 Paraneoplastic syndrome 
 Nutritional deficiency 
 Vascular insufficiency 
 Infection. 

موارد فوق شواھد قطعی وجود نداشت، يک پروسه ميلوپاتيک با علت ناشناخته اگر برای ھيچ کدام از 
ھفته پيشرفت  ٣تا  ٢تواند در عرض چند ساعت يا شود و میاست که موجب التھاب طناب نخاعی می

  کند.
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 ترين ای از طناب نخاعی اتفاق افتد، ناحيه توراسيک شايعتواند در ھر ناحيهاگرچه ميليت عرضی می
  است.

 MRI  اغلب تورم طناب نخاعی با يک افزايش سيگنال در تصاويرT2 دھد که معموالً با را نشان می
  سطح درگير ارتباط مستقيم دارد.

  درمان معموالً شامل کورتيکواستروئيدھا است که نشان داده شده است با يک بھبودی سريع ھمراه
  د.تواند کمک کننده باشبوده است. پالسمافرزيس نيز می

  :  SCIعلل عروقی 
ايسکمی طناب نخاعی گرچه نسبت به ايسکمی مغز از شيوع کمتری برخوردار است اما از علل شناخته 

  علل آن عبارتند از :باشند . ترين ھمراھی را با سندرم طناب قدامی داشته باشد و شايعمی SCIشده 
 ھيپوپرفيوژن سيستميک يا موضعی  
 آمبوليزاسيون  
 ترومبوز  
 AVM تيپI  در نخاع  

AVM تيپI :  يک فيستول شريانی وريدی است و زمانی که يک شريان منفرد دورال به طور خودبخودی
افتد. اين فيستول باعث يا بعد از تروما به صورت فيستولی وارد گردش خون وريدی نخاع شود، اتفاق می

شود. عاليم ايجاد شده یشود که موجب ھيپوپرفيوژن طناب نخاعی ماحتقان وريدی و ھيپرتانسيون می
معموالً ظھور آھسته ھمراه با يک دوره پيشرفت داشته اگرچه اپيزودھايی از  Iتيپ  AVMبوسيله 

  تواند ديده شود.ھايی از ثبات کلينيکی میبدترشدگی و يا دوره
ترين تظاھر ابتدايی بوده اما ضعف و اختالالت اسفنکتری اغلب ھنگام تشخيص عاليم حسی شايع 

  بيماری وجود دارند.
Outcomes of Traumatic Spinal Cord Injury 

  
  :SCIنتايج 

  " آيا من دوباره قادر به راه رفتن خواھم بود؟"   
  توانم استفاده کنم؟" ھايم می"آيا من دوباره از دست

  نمود.بينی پيش ISNCSIتوان از روی نتايج معاينات و مخصوصاً نتايج حاصله از پروگنوز را می
  بھبودی نورولوژيک در تتراپلژی کامل: 

 .اين اشخاص پروگنوز ضعيفی برای توانايی مجدد راه رفتن دارند  
  درصد اشخاص که در درجه  ٣تا  ٢فقطA  ازAIS  قرار دارند بعد از يک سال به درجهD رسند. می

  زياد بد نيست. NLIھا و درماتومھا نزديک به پروگنوز بھبودی قدرت موتور و حس در ميوتوم
  درصد افراد با تتراپلژی کامل در سطح   ٨٠و  ٣٠به طور کلی بينsingle motor leveL  بھبودی

در عرض يکسال خواھند داشت. بين اين گروه  motor strength functionalيابند يعنی می
 . ) خواھد بود٢يا  ١مھمترين فاکتور پروگنوستيک داشتن قدرت عضالنی غيرفانکشنال (
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 درصد شانس رسيدن به  ٨٠تا  ٧٠، باشد  ٢يا  ١ عضله  قدرت پس از تروما اگر  گريد يک ھفته

grade 3  .در عرض يکسال خواھد داشت  
 درصد شانس  رسيدن به  ۴٠تا  ٣٠ ،باشد صفر عضله  قدرت پس از تروما اگر  گريد يک ھفته

grade3  سال خواھد داشت. ١يا بيشتر در عرض  
  درصد شانس رسيدن به ٩۵، باشد  ٢يا  ١ عضله  قدرت تروما اگر  گريدماه پس از يکgrade 3  در

  عرض يکسال خواھد داشت. 
  درصد شانس  رسيدن به  ٢۵ ،باشد صفر عضله  قدرت ماه پس از تروما اگر  گريديکgrade3  يا

  سال خواھد داشت ١بيشتر در عرض 
  
 آسيب زمانيکه اولين عضله زير سطح  شانس بھبودی فانکشنال يک عضله در دو سطح زير سطح

  باشد. است، بسيار نادر می grade حرکتی در
 .سرعت بھبودی با قدرت آن در ناحيه آسيب، ارتباط دارد  
 ای با عضلهgrade2    ديستال به سطح حرکتی نسبت به يک عضله باgrade  ،در ھمان محل

  زودتر و با قدرت بيشتری بھبود خواھد يافت. 
  ھای مراقبت از خود (قوی بين عملکرد موتور و مھارتارتباطself-care (. وجود دارد  

  
  : بھبودی نورولوژيک و حرکتی در تتراپلژی ناکامل 

 افراد با سندرم طناب مرکزی و فقط عده اندکی با ضايعات طناب قدامی توانايی حرکت بعد از ٩٠ %
SCI .را داشتند  

 ۴٧% افراد با تتراپلژی ناکامل در عرض يک سال قادر به راه رفتن خواھند بود درحاليکه ٨٧ %
  افراد با حس ناقص ولی موتور کامل، در عرض يکسال راه خواھند رفت. 

 .در بين بيماران با نقص حسی ناکامل حفظ نوع حسی در سطح آسيب از نظر پروگنوز اھميت دارد  
  افراد با حفظ حسPin prick  شانس برای توانايی راه رفتن خواھد ٧٠نزديک آنوس بيش از %

داشت در حاليکه شخص که حس لمس سطحی او در ھمان محل دچار آسيب شده، از نظر توانايی 
  حرکت احتمال کمتری خواھد داشت.

  در بين افراد باSCI ای ناکامل حرکتی، سن و قدرت اوليه موتور در تعيين احتمال حرکت نقش عمده
  دارد.

  بھبودی نورولوژيک و حرکت در پاراپلژی:
  .بھبود عملکرد اندام تحتانی در افراد پاراپلژيک بستگی به کامل بودن آسيب و سطح آن دارد  
 ای داشته باشند، معموالً ھيچ تغيير عملکردی مھمی نخواھد بود.وقتی سطوح مورد نظر آسيب تنه  
  افراد با پاراپلژی کامل درT1-T8 .بھبودی در حرکات ارادی اندام تحتانی نخواھند داشت  
 ١۵ افراد با پاراپلژی کامل بين %T9  وT11  افراد با پاراپلژی در ۵۵و %T12 تر، در و پايين

  ای از عملکردھای اندام تحتانی بھبودی خواھند داشت. پاره
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  فاز حاد آسيب:
  مراقبت پيش از بيمارستان:

 ٢۴ ھای اوليه و ثانويه به سيستم ترين زمان است. در اين دوره، آسيبساعت بعد از تروما مرگ آفرين
 عصبی مرکزی از علل منجر به مرگ ھستند. 

  گام اول در درمان فرد مشکوک بهSCI اطمينان از باز بودن راه ھوايی، تنفس و گردش خون ،
  است. 

  بيماران با آسيب گردنی در ريسک بااليی از اختالل تنفسی ھستند و بايد از نظر نياز به حمايت تنفسی
 مونيتور شوند. 

  اگر انتوباسيون اورژانس نياز نباشد، گاز خون شريانیarterial blood gas   و ظرفيت حياتی
vital capacity  .ريه ابزار مفيدی در تعيين کفايت تنفسی است 

  زمانيکه انتوباسيون بيمار ضروری است بايد به دقت انجام شود تا مخصوصا در تروماھای گردنی
  آسيب بيشتری به نخاع وارد نشود. 

 گذاری سريع با فشار دادن کريکوئيد و ثابت سازی تکنيک استاندارد برای انتوباسيون فوری لوله
 rapid sequence induction with cricoid pressure and manual) ( مناسب است.

inline stabilization توان از يک انتوباسيون فيبراپتيک ھم چنين میFiberoptic intubation 
 شود. کنند ترجيح داده میاستفاده کرد که بويژه در بيمارانی که ھمکاری می

  ھمه اشخاص مشکوک بهSCI ھای آنھا بی حرکت شود.حاد، بايد ستون مھره 

 در  مشکوک، شکستگی وجود داشته باشد مسموميت شواھدی از  ،کسانيکه از نظر ذھنی متغير باشند
ھا يا تندرنس ، نقص نورولوژيک فوکال و درد ستون مھرهداشته باشيم يا آسيب ناشی از کشيدگیاندام 

  .کنيمشک  SCIروی آنھا نيز بايد به 
  اين کار را به بھترين نحو می  حرکت شود.ھا بايد در يک حالت خوابيده به پشت بیستون مھرهکل-

  توان با ترکيب يک کوالر گردنی و بستن پشت به يک تخته محکم انجام داد. 
 ای (روی تخته ستون مھرهspine board يک پد اکسی پتيال در مورد بالغين يا يک (occipital 

recess سال به منظور جبران تفاوت سايز سر نسبت به بدن در سنين  ۶تر از ھای کوچکبرای بچه
  مختلف گروه سنی وجود دارد.

 ای دارد. زيرا ھيپوتانسيون و شوک برای نخاع آسيب ماندن فشار خون در حد قابل قبول اھميت ويژه
  باشد. ديده، خطرناک می

  فشار خون مناسب، حداقلmmHg ٨۵  ايج مطلوبی ھمراه بوده است. روز با نت ٧به مدت  
 ھای گردنی ونواحی فوقانی توراسيک، ارزيابی کامل بيمار در شوک نورولوژيک ھمراه با آسيب

سپيس ناشی از  sepsis، تامپوناد قلبی، MIبرای علل ديگر شوک مثل ھموراژيک، پنوموتوراکس، 
آسيب شکمی، يا حتی نارسايی حاد آدرنال در بيماران با آسيب ھمراه مغزی، از اھميت خاصی 

   .برخوردار است

  شوک نورولوژيک در نتيجه دنرواسيون سمپاتيک بوده و باھيپوتانسيون و براديکاردی در يک فلج
 شود.شل، مشخص می
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 تواند با تحريک ناشی از ساکشن قلب بوده اما می  براديکاردی ناشی از افزايش تحريک پاراسمپاتيک
  ای نيز به وجود بيايد.داخل تراشه

 شود.شوک نورولوژيک از طريق تنظيم حجم داخل عروق و وازوپرسورھا درمان می 

 و  ∝آل با بکارگيری فشار ايده باشد.ھا برای کاھش توان سمپاتيک و تقويت قلب میآدرنرژيک 

  رودسريع براديکاردی بکار میآتروپين برای درمان. 

 توانند ھای سرويکال يا توراسيک فوقانی میدمای مرکزی بايد مونيتور شود زيرا بيماران با آسيب
 دچار پويکيلوترمی شوند که به دليل آسيب سيستم عصبی اتونوم است. 

  جاگذاری لولهNG  در دوره حاد برای پيشگيری ازemesis اھميت  و آسپيراسيون محتويات معده
 .دارد

  .کاتتر ادراری برای اطمينان از جلوگيری از شوک ناشی از احتباس ادراری مفيد است  
  به دنبال پايدار کردن بيمار، ارزيابی وضعيت نورولوژيک وStable .بودن نخاع بايد انجام شود 
  وضعيت نورولوژيک باISNCSCI شود. معاينات سريال نورولوژيک بايد جھت مشخص انجام می

ً در سه روز اول بعد از آسيب انجام ويا تشديد ضايعه در کردن بھبودی شود  می بيمار مخصوصا
 . در بيماران يا جااندازی بسته يا درمان جراحی transport ازبعد خصوصا 

 در شکستگی يافتن  محل احتمالی آسيب به دليل احتمال بالينی ھا عالوه بر ارزيابیثبات ستون مھره 
 نبايد تنھا به صورت کلنيکی انجام شود. موارد درصدی ٢٠
 CT  در مورد نواحی کرانيوسرويکال و ً به دليل فقدان حساسيت الزم گرافی ساده مخصوصا

 سرويکوتوراسيک انجام می شود.
  ارزيابیMRI ھا ھای عصبی، ليگامانھای غيراستخوانی مثل طناب نخاعی، ريشهجھت بافت

انجام  SCIای ضروری است و بايد با ارزيابی ناحيه شناخته شده يا مشکوک وديسکھای بين مھره
  شود. 

 MRI  مخصوصاً برای تعيين پاتولوژی نخاعی در اشخاص با يک نقص نورولوژيک که بوسيلهCT 
  .ھستند اھميت دارد unconscious – obtundedتشخيص داده نشده و در مورد اشخاصی که  

 درمان جراحی: 
  جا اندازی بسته يک در رفتگی سرويکال با بکارگيری يک سری از نيروھای کششی از طريق محور

  to the skull with a tong device  two-point attachment     طولی بدن و از طريق اتصال 
 .Tong  به يک طناب بسته شده که از طريق يکpulley  .تابه يک وزنه متصل است Ib ١۴٠ 

 realigned. وقتی اسپاين دچار سر جای خود قرار گيرد  شود که ستون سرويکال میوزن باعث 
ترکشن ١۵-١٠ Ibمعموالً  يابند.)، نيروھای ديس ترکت دوباره کاھش میJumped Facetشد(مثل 

 رود. به کار می alignmentبه منظور نگه داشتن در 
  درمان جراحی آسيب حاد نخاعی به منظورStable  کردن ستون مھرهUnstable  يا به منظور

 رود. ھای عصبی يا طناب نخاعی به کار میدکمپرس کردن المانھای عصبی مثل ريشه

  زمان جراحی کنتراورسی است بجز در موارديکه نقايص عصبی به سرعت در حال بدترشدن باشد که
 . جراحی اورژانسی انديکاسيون دارد
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  جراحی روی  درSCI ساعت ٧٢پس از که دير جراحی شدند ( یمقايسه بين گروھدر  تروماتيک ،( 
افزايش قابل توجھی در  که دير جراحی شدند یگروھساعت جراحی شدند.در  ٢۴و آنھايی که طی 

طول کلی زمان بستری و بھبودی فاز حاد نشان دادند از جمله ميزان پنومونی و آتلکتازی در آنھا 
 ايج نورولوژيک و فانکشنال در بين اين دو گروه وجود نداشت. افزايش يافت. تفاوتی از نظر نت

  اگر يکSCI  از نوع تروماتيک ھمراه باspinal cord compression يا spinal instability 
داشته باشد، جراحی انديکاسيون نداد. به عنوان مثال فردی که استنوز نخاع گردنی بدون ن

-يا کمپرسيون نخاعی داشته باشد، بجای جراحی می شکستگی، نيمه دررفتگی، ھريناسيون ديسک
ھايی مثل يک استفاده از يک ارتوز اسپانيال در مورد شکستگی توان از کوالرگردنی استفاده کرد.

شکستگی کمپرسيونی که فقط ستون قدامی را بدون کمپرسيون طناب نخاعی درگير کرده است، بايد 
  در نظر گرفته شود.

    ھای ناکامل آسيبدر بيماران باincomplete injuries  وspinal cord compression  به
توجھی افزايش بھبودی نورولوژيک قابل باعث بھترين نحوی با به کارگيری پروسجرھای دکمپرسيو 

 )شود. . (کمپرسيون در يک آسيب کامل معموالً باعث تبديل آسيب کامل به ناکامل نمیمی گردد  

 يعات نورولوژيک کامل به منظور بنابراين نقش جراحی در ضاStable تر فرد کردن و بھبودی سريع
 آسيب ديده و به حداقل رساندن عوارض پزشکی در فاز اوليه بعد از آسيب است. 

 کيستيک بعد از تروما ھای کامل ممکن است باعث کاھش ميزان ميلوپاتیدکمپرسيون نخاع در آسيب
 نيز شود.

  
 approach ھا بستگی به مکانيسم آسيب، محل کمپرسيون، تجربه جراح و جراحی به ستون مھره

  وقدامی می باشد. اپروچ خلفیکه به دو صورت ھای مختلف جراحی دارد. تکنيک
 راندگی عناصر استخوانی يا ترين روش دکمپرسيون را زمانيکه کمپرسيون علت عقب، مستقيمقدامی

 کند.است، فراھم میماده ديسک به کانال نخاعی 

 تواند باعث مشکالتی در بلع و تکلم در ناحيه سرويکال آسيب به عصب الرنژيال راجعه می :عوارض
 تواند موجب مدياستنيت يا فيستول به تراشه يا پوست شود. شود و آسيب به فارنکس يا ازوفاگوس می

  .ريسک عوارض تنفسی و عروقی و عفونی افزايش خواھد يافت 

 باشندبا اپروچ قدامی قابل دسترسی نمیيوسرويکال، توراسيک فوقانی و لومبار تحتانی پتاکسی .  
 تر بوده و باعوارض کمتری ھمراه است، گرچه دکمپرسيون طناب اپروچ خلفی از نظر تکنيکی آسان

  نخاعی ممکن است بطور غيرمستقيم انجام شود.
 رود. در اغلب موارد نال بکار میيفيوژن اسپا حرکت کردن اسپاين بعد ازنال برای بیيارتوزھای اسپا

مشھود بود  راديوگرافيک فيوژن اسپانيال  در  پس از اينکه  سه ماه بعد از جراحی را ارتوزھا 
  . برميداريم

 ھای چاقو يک علت نسبتاً ايجاد شود. زخم شاتگان تواند توسط صدمات نفوذی به طناب نخاعی می
يابد از طرف جراحی برای چنين آسيبھايی به ندرت انديکاسيون میمداخله . است SCIنادر برای 

تواند باعث ناپايداری ستون فقرات شود. خارج کردن ھای آسيب نمیديگر ھيچ يک از اين مکانيسم
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ھا فقط زمانی نياز است که وجود آنھا در طناب نخاعی توام با نقايص پيشرونده نورولوژيک گلوله
  باشد.

  حاد طناب نخاعی:  يک آسيبدرمان فارماکولوژ

 
 فقط متيل پردنيزولون سديم سوکسينات ( فارماکولوژيکھای از بين درمانMPSS تا حدی مورد ، (

 توافق بوده و مدت زمانی به عنوان استاندارد درمانی مورد توجه بود.

 MPSS  ساعت با يک دوز بارگيری  ٨زمانی که در دوزھای خيلی باال و در عرضmg/kg در  ٣٠
ساعت بکار برد شود، به عنوان دارويی برای بھبودی حسی  ٢٣در باقی  mg/kg ۴/۵ساعت اول و 

 و حرکتی پذيرفته شده است. 

  اگرMPSS  ساعت ديگر ٢۴ساعت بعد از آسيب شروع شود، دوز نگھدارنده را بايد  ٢بيش از
 ادامه داد. 

 ی در نتايج اوليه حرکتی و حسی، بوجود آمد ھا که در بھبودنتايج مثبت نشان داده شده اين درمان
 رفته است.سئوال زير 

  اثرات حفاظت عصبی(حال حاضر در ،neuro protective دوزھای باالی (MPSS  نا مشخص
 است.

 MPSS ساعت از  ٨ھرگز نبايد در بيماران با عاليم نورولوژيک سالم يا در ھر بيماری که بعد از را
SCI .مراجعه کرده باشد به عنوان محافظت کننده عصبی بکار برده شود 

  
  فاز توانبخشی آسيب:

  : Inter disciplinaryتيم 

 ھا بايد در فاز حاد بيمارستانی حضور داشته و از عوارض ثانويه مثل ھا و کاردرمانفيزيوتراپيست
مناسب  ROMای جلوگيری نمايند که اينھا از طريق ھای فشاری و آتروفی ناحيهکنتراکچرھا، زخم

و پوزيشن دھی   selective muscle strengtheningمفصل، اسپيلنت و تقويت عضالت خاص
  مناسب به بيمار، امکان پذير است.

 ROM  ھمه مفاصل اجرا شده و به افرادی که ھمراه شخصSCI  و مراقب او ھستند نيز آموخته
  شود.می

  اجرای يک برنامه کششstretching  تواند از کنتراکچر مفاصل جلوگيری کندمنظم روزانه می.  
  اسپيلنت مفاصل با يک اسپيلنتoff-the-shelf ھا يا اسپيلنت سفارشی ساخته شده بوسيله کاردرمان

تواند کشش طوالنی مدنظر را انجام داده و به تسھيل پوزيشن عملکردی مفصل کمک نموده و می
  ) شود. break downباعث جلوگيری از  آسيب پوستی (

  توانبخشی بيمار بستری، سنگ بنای روند توانبخشی فرد دچارSCI باشد و باعث مرخص شدن می
  باشد. زودتر بيمار وبه حداقل رساندن محدوديت در رفتن به خانه می

 الزم از نظر بلع و مشکالت ارتباطی که بويژه در افرادی که  ھا مراقبت و درمانگفتاردرمان
-اند، يا سطوح آسيب باالی گردنی داشته و جراحی اسپانيال گردن با اپروچ قدامی شدهتراکئوتومی شده
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ھای خود از بلع مريض را از طريق تستھای بلع اند، از اھميت برخوردار است. آنھا معموالً  ارزيابی
  دھند.باريوم  انجام می

  آموزشھای مھارت فيزيکی:

  رسيدن بهROM  وstrength داشته و از طريق ورزشھای  یيھاکافی نياز به اجرای مھارت
ROM  و بکارگيری ارتزھا و ورزشھای مقاومتیresistance exercises  .ميسراست  

 آغاز شود. ھای بيمار بايد به محض اينکه توانايی بلند شدن از تختخواب را يافت،آموزش فعاليت  
 ترين تا باشند، به تدريج از سادهھای پيچيده میای از فعاليتھای جداگانهاين فعاليتھا که به صورت تکه

  شوند. ترين اجرا میپيچيده
 ھای توانند کم کم اين کارھا را در محيطزمانيکه مھارت در اين فعاليتھای اوليه حاصل آمد آنھا می

  واقعی زندگی مثالً در بستر خود انجام دھند. 

  
 ھای اوليه (فعاليتMat activities:شامل (  

 Rolling 
 prone on elbows positioning ھاپوزيشن به شکم روی آرنج   
 prone on hands positioning 
 supine on elbows positioning 
 long sitting نشستن طوالنی   
 short sitting 
 quadruped positioning چھار دست وپا   
 Transfer training. آموزش انتقال   

 

  
  مرحلهRolling  افراد دچارSCI اند، بازوھای خود را به طور ريتميک در حاليکه به پشت خوابيده

کشند و سپس با قدرت بازوھای خود را به سمتی که محکم گرفته و از يک طرف به طرف ديگر می
تواند با شروع چرخشی از يک حالت نيم خوابيده  و با می Rollingکشند. صاف و ھموار است می

 شود.می يک بالش زير يک طرف پشت يا پاھای ضربدری تسھيل 

 ای را فراھم ميکند که  فرد از يک پوزيشن خوابيده ھا زمينهيک پوزيشن خوابيده به پشت روی آرنج
ھمچنين اين کار به تقويت اکستانسور و اداکتورھای  نمايد.  میتربه پشت  به يک پوزيشن نشسته آسان

تواند توسط افراد در چندين مرحله اجرا شود. اول دست خود را کند. اين پوزيشن میشانه کمک می
-کنند و باالخره وزن خود را با استفاده از گذاشتن آرنجگذارند، سپس آرنج خود را خم میزير ھيپ می

 اندازند.طرف به طرف ديگر می ھا زير قسمت فوقانی بدن از يک

  وقتی که فردی باSCI ) اول شروع به نشستن رویmatورزشھای تعادلی با يک پوزيشن کند) می ،
 ٩٠يا يک پوزيشن نشسته کوتاه با زانوھای خم شدۀ   matنشسته طوالنی با پاھای باز شده روی 

 درجه روی زمين آغاز می شود.
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 Sitting pushups  ھای شود. زيرا که حرکتمینيز آموزش دادهmat  وtransfer تر میرا آسان -
  نمايد.

  
  Transferآموزشی 

  شود.) شروع میSliding boardفرد با پاراپلژی کامل يا تتراپلژی معموالً با يک تخته لغزنده ( در .١
  درجه از يک  ٣٠ - ۴۵ويلچر دستی، بايد ويلچر در يک زاويه  به داخل يا خارج برای انتقال

  باشد.  mat باپوزيشن موازی 
 ) اما برای سوار شدن يا پياده شدنtransferاز يک ويلچر (powerا، ويلچر بايد موازی ب 

mat ھای بااليی که در ويلچرمعمولی وجود داشت قرار گرفته  که  به اين دليل است که چرخ
  ندارد. وجود جادر اين

   سر می خورد و جلوفرد به سمت  سپسarm rest . و را برمی دارد Slidinng board  زير
خود را حر کت می دھد و ھمزمان شده و سپس سر و شانه قرار داده   matترين پا به نزديک

pushup  کرده و بطرف mat ھا روی با توک و ميرود وبا دستھاSliding board حرکت 
  نمايند.  می

٢. popover transfer  فقط  روش باال است مشابهSliding Board .ندارد  
٣. Dependert Lift transfer (DLT)  
۴. (FCT)Floor-to chair transfer 
۵. Mechanical Life transfer )MLT( 
۶. Transfer Sit-Pivot   
٧. Transfer Stand-Pivot  

  DLT  وMLT  در  قادر به کمک کردن بطور عمده برای افرادی کهtransfer  نمی باشد ھا 
  روند. بکار می

 Transfer Sit-Pivot  وStand-Pivot  نياز به تحمل وزن توسط اندام تحتانی دارند و فقط
 Squatتحتانی دارد که بتواند عمل  ھایاندام در قدرت به اندازه ای رود که برای کسی به کار می
  د. نيا نشستن را انجام دھ

 FCT افتد افتد يا پاھايش روی کف زمين مینيز برای کسی مھم است که از ويلچر به بيرون می
  دارد.را و نياز به بازگشت به صندلی يا ھر سطح مرتفع ديگر 

  
  باايستادن Standing frame  ياtilt table  می گردد آغاز.  
 تواند درافراد با ايستادن میSCI  حاد به کمترشدن کاھش توده استخوانی کمک کند.  
  منجر به بھبودی بيشترSelf-reported health , physical self-concept  .شود  
  ايستادن در افراديکهSCI  .مزمن دارند به علت استئوپروزی بايد با احتياط صورت گيرد  
 تگی دارند. افراد استئوپروتيک در صورت عدم تحمل وزن ريسک بااليی برای شکس  



SPINA

 

Dr	Alirez
 

body w

ه در حال 
S نياز  کند

  
  شامل:

 Goin
 Bala
 Push
 Turn
 Reco
 Adva
 Perf
 Swin

  

Pa  بدست

L CORD 

a	Ashraf	

weight supp

complete که
Stableھا را 

که شاشود می
ng from sit
ancing with
h-ups in th
ning while
overy from
ancement 
formance o
ng-through

arallel bars

INJURY	

 port سيله 

thoracic l
پاھ نوھا و مچ

حله ياد داده م
t to standن
h extended
he standing
e standingه
m a flexed h

of the low
of a step-to
h gait 

rsت الزم در 

gait tr بوس

level injur
زانو  يکه رتوز

در چندين مرح
مرحله نشستن
d hips 
g position
ر حال ايستاده
hip positio
er extremi
o gait 

Swing مھارت
  رد.

 ،raining 

 riesراسيک
باشند، ارت می

) د۵۵-١٣کل
ايستادن از م 

چرخيدن در 
on 
ities with h

g-throgh g
 آن را اجرا کر

 incompl
.   

مل سطح تورا
 آمبوالسيون

Swing شکل)

hip hiking

Swing  ياgait
cru آمی توان

lete motor
ھيل می گردد .

ھای کامآسيب
آ مرحله تمرين

g-throgh ga

 ی تحتانی با

g to gaitر 
walk  ياutch

 :  

	

Pa

r SCIاراد ب
(BWS)تسھيل

رای افراد با آ
ارد شدن به م

  . ی باشد

aitک الگوی 

ھایشرفت اندام

عد از اينکه در
kerمد، با يک 

ھای ويلچر:ت

age	37	

 افر
). 
 برا

وار
می

  

 يک

پيش   

 

  

 بعد
آمد

  
مھارت



SPINAL CORD INJURY	 	
 

Dr	Alireza	Ashraf	 Page	38	
 

 ی مختلف، يک الگوی ھھااز بين الگوSemicircular  مؤثرترين آنھا بوده و نياز به حداقل فشار به
ھا و اعصاب مچ دارد. مھارت حرکتی ديگر در مورد ويلچر حفظ تعادل ويلچر زمانی که ويلچر شانه

که  است قرار دارد on the rear two wheels  wheelchair balancesفقط روی دو چرخ پشتی 
 مھارت مھمی است و حتماً بايد ياد گرفته شود که به منظور استقالل يافتن در مھار ويلچر و باال رفتن

  باشد.از پله می
  آموزش رانندگی:

  فقط کسانيکه سطوح نورولوژيکC1-C4 اند، ناتوان از ھای شديد شدهو آنھائيکه دچار آسيب
  باشند.رانندگی می

  و اکثراً قادر ھستند که بدون از گاز و ترمز استفاده می کنند .افراد دچار پاراپلژی با کنترل دستی
  کمک از ويلچر سوار صندلی راننده شده و ويلچر را به داخل بياورند. 

  افراد دچار تتراپلژی معموالً يکvan  را که جای مخصوصی برای باال بردن ويلچر داشته باشد
  کنند که زاويه قابل تغييری برای باالرفتن ويلچر داشته باشد. انتخاب می

  بعضی افراد دچار تتراپلژیC5  اغلب اين افراد يک .قادر به رانندگی ھستند سال از آسيب  ١بعد از
  .باشندويلچر برقی به کار برده و  ناتوان از سوار شدن به تنھايی از ويلچر به ماشين می

  آنھا به يکvan يسم با درھای اتوماتيک نياز داشته که ھم چنين قسمت باالبرندۀ ويلچرنيز مکان
اتوماتيک داشته باشد. گاھاً آنھا به يک سيستم چند منظوره رانندگی نياز دارند که سيستم گاز و ترمز و 

  فرمان آن با يک اھرم واحد قابل کنترل باشد.
van with power door openers 
automatic lift or ramp 
extensive modifications of the control mechanisms. 

  
  افراد با تتراپلژیC6 توانند فرمان اتومبيل را بگيرند، عده بيشتری از آنھا قادر به کنترل می اغلب

 powered or electronic handھای دستی الکترونيک منظم دست نبوده و نياز به کنترل
controlsباشند.برای ترمز کردن و گاز دادن می  

  اکثر افراد با تتراپلژیC7-C8 .قدرت اندام فوقانی کافی برای گرفتن فرمان استاندارد را دارند ،
يا  knob ،cuff ،tripinضعيف با بکارگيری  handgripجبران با ابزارھای انتھايی برای يک 

Special grip گيرد.صورت می  
  ای: آموزش حرفه

  
  :عوامل پيش بينی کننده استخدام بعد از آسيب شامل  
  استخدام فرد قبل ازSCI  
 قبل از ی داشتن شغلSCI  دارد .نياز به فعاليت فيزيکی  کمتر  که  
  جوان بودن حينSCI   
 SCI با شدت کمتر  
  مدت زمان بيشتری که فرد باSCI  زندگی کرد ه است  
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 آموزش بيشتر قبل از SCI   
  انگيزه برای کار  
  سفيد پوست بودن  
  .آموزش، قوی ترين فاکتور ھمراه با استخدام بعد از آسيب است  

  
  استخدام آنھا افزايش  درصد با ھر مرحله موفقيت آميز آموزش که پشت سر می گذارند،اين بيماران

  )درصد افرادی که درجه دکترا دارند استخدام می شوند. ٨/۶٨ (يافته 
  

  بازسازی اندام فوقانی:

 tenodesis  وصل می کند به استخوان را  يک تاندون که  جراحیبه. 

 tendoesis action به سفتی پاسيو يک تاندون ھنگامی که بوسيله حرکت يک مفصل پروگزيمال ،
کشيده می شود، اطالق می گردد که موجب يک حرکت در مفصل ديستال می گردد و می تواند وقتی 

  وم مشاھده شود. می شود به ھمراه لبه خارجی انگشت دextendکه مچ فعاالنه 
  ،در يک فرد بدون کنترل  ارادی حرکت انگشتانtenodesis action  می تواند اجازهgrasp  داده و

  الت فلج دارد ، صورت می گيرد.ضآزاد شود. اين عمل معموال در يک دست که سفتی گسترده ع
 کنده  آرترودز به فيوژن مفصلی در محلی گفته می شود که غضروف مفصلی از يک طرف مفصل

  شده و انتھاھای استخوانی در مقابل ھم قرار می گيرد که منجر به فيوژن آنھا می شود.
 tendon transfer  به جدا شدن تاندون يک عضله عصب دھی شده از محل اتصال آن و اتصال مجدد

آن به يک عضله عصب دھی شده و تاندون آن به تاندونی که عضله آن عصب خود را از دست داده 
  ملکرد آن دوباره به دست آمده است گفته می شود.اما ع
  سال بعد از آسيب و اجازه دادن به بھبودی نورولوژيک ١بايد حداقل   بازسازی جراحی اندام فوقانی

  در عضالت ھدف انجام شود. 
  داشته زيرا قدرت عضله معموال به  ۵يا  ۴عضالتی که برای پيوند انتخاب می شوند ، قدرتی در حد

  بھبودی عملکرد نخواھند داشت.  ٣دنبال پيوند کاھش می يابد. عضالت پيوند شده با قدرت کمتر از 
 يشن غير بعد از پيوند عضله ،معموال به مدت چند ھفته بی حرکت نگه داشته می شود که در يک پوز

  کششی بايد باشد. 
 )تحريک الکتريکی عملکردیFES . اغلب برای تسھيل آموزش مجدد عضله به کار می رود (  
  پيوندھا شايع تاندون و پروسجرھایTenodesis نشان داده شده اند  ۵۵-۶در جدول  
 ICSHT   ميلی متری يا کمتر با  ١٠يک جزحسی داشته که بمنظور توانايی تشخيص بين دونقطه

ميلی متری يا کمتر نياز به يک حس ١٠پالپ شست می باشد. تشخيص دو نقطه ای 
Proprioception  .کافی در دست دارد تا بتواند بدون کمک بينايی به دست اجازه فانکشن دھد  
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عروقی، ھوموستاز گلوکز و پروفيل ليپيد  -ورزش، متابوليسم اکسيداتيو، سازگاری قلبی
  ھا شد که آتروفی عضالنی را کاھش داد.ليپوپروتئين

 FES در اثر آسيب  در تحريک عضالت پاراليزLMN ھای شاخ موثرنيست (برای مثال، آسيب سلول
 SCI هھا معموالً در سطح ضايعھا). اما بعضی آسيبھای عصبی حرکتی يا ھر دو اينقدامی، ريشه

  .افتنداتفاق می
 FES  ميکر قلبی يا دفيبريالتورھا بھتر خطراست اما استفاده ازآن درحضور پيسيک مداخله نسبتاً بی

  که انجام نشود.است 
 ھای گوناگون قلبی (ديس ريتمی و ھم چنين بايد در وضعيتCHF و حين حاملگی، احتياطات الزم (

  صورت گيرد.
  :  Tread millآموزش آمبوالسيون روی يک 

  طناب نخاعی انسان توانايی پردازش اطالعات الزمProprioceptive  پيچيده مثلStanding  و
Stepping  را دارد. سطح فانکشن حرکتی که بعد ازSCI آيد، بستگی زيادی به به به دست می

ناکامل، بھبودی قابل  SCIيابد. تمرين راه رفتن زياد افراد با کارگيری آنھا دارد و با تمرين بھبود می
  توجھی در توانايی راه رفتن آنھا ايجاد کرده است.

 BWS  در بھبودی فانکشن حرکتی بعد ازSCI  مؤثر بوده اگرچه بيشتر از يکequivalent 
overground mobiltity training .موثر نبوده است  

  فازمزمن آسيب
  سازگاری با ناتوانی:

  زمان نياز است.سازگاری  برای ايجاد سال  ۵تا  ٢شود که بيش از تخمين زده می

  
 که بترتيب عبارتند از : ھای متوالی سايکولوژيک بودهسازگاری شامل تعداد از واکنش   

  شود شروع می denialانکار 
  ادامه يافته  angerعصبانيت 
   bargainingزندچانه می

  شود.می depressionدچار افسردگی  
  شود.می acceptance or adjustmentپذيرد و سازگار باالخره آن را می 

  
سال  ٢% افراد طی ٣٠شوند ودر بيش از ايجاد می SCIدپرسيون و اضطراب معموالًخيلی زود به دنبال 

  .افتديا بيشتر بعد از آسيب اتفاق می
 ريسک فاکتورھای افسردگی مشابه افراد سالم است که شامل  
  از افسردگی  شخصیتاريخچۀ خانوادگی ياof depression  family or personal history   
  فاکتورھای مخصوصSCI مثل وجود آسيب نورولوژيک کامل ،  
  ھمراه  پزشکی  اختالالتmedical comorbidities  
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  در نظر گرفته  امور زير دارند تداخل در انجامدرمان فارماکولوژيک دپرسيون بايد برای کسانيکه
  شود. 

 ھای اجتماعیفعاليت  
 ھایفعاليت Self – care   
 ای تفريحی و حرفهھای فعاليت  

 
 کيفيت زندگی

  می شود . رضايت ھر فرد از زندگی تعريف

  
  ارتباطی بين مقدار درگيری نورولوژيک و کامل بودنSCI  با حس فرد از کيفيت  زندگی مشاھده

   نشده است.
  درکل  عدم رضايت از زندگی درSCI  بيشتر ناشی از آسيب ھای اجتماعیsocial 

disadvantages است تا محدوديت در فعاليت ھای فيزيکی physical limitations. 
 شوند که شامل فاکتورھا باعث تاثير مثبت در کيفيت زندگی می بعضی از  
 به حرکت و عدم وابستگی ADL   
 وضعيت سالمت مناسب و پشتيبانی عاطفی  
  اعتماد به نفس  
 عدم وجود افسردگی  
 داشتن فعاليت ھای فيزيکی و اجتماعی  
 متاھل بودن  
 استخدام کاری بودن  
 داشتن مدارج تحصيلی باالتر 

   زندگی در خانه خود  

  
Recovery-enhancing therapies )درمانھای افزاينده بھبودی(  

  بسياری از بيمارانSCI  حتی آنھايی که ضايعات کامل نورولوژيک دارند، درجاتی از بھبودی خود
  به خودی نورولوژيک را دارند. 

  تمرينات اکتيو مثلBWS  امبوالسيون، می توان باعث بھبود عملکرد موتور در مبتاليان بهSCI 
  C2AISناکامل شود (حتی در فرد مبتال به آسيب 

  آمينوپيريدين ، با بلوک کانال ھای پتاسيم در غشای عصبی و افزايش ھدايت در آکسونھای -۴داروی
از بھبودی در عملکرد ضی عاليم مثل اسپاستيسيتی ، گزارشی ععلی رغم بھبودی ب دميلنيه،

 موتورياسنسوری نداشته است.
  Late Neurologic Decline تاخيری عملکرد نورولوژيک کاھش

  در افراد مبتال بهSCI  نقص جديد در عملکرد موتورياسنسوری گزارش شده است.٣٠-٢٠حدود ٪  
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 )عصب ٪) به خصوص عصب مديان در تونل کارپ يا  ١٠شايعترين آن گير کردن اعصاب محيطی
  باشد. اولنار در آرنج می

  
  سيرنگوميلی بعد از تروماPTS  ياpo.St traumatic syringomyelia  که نام ديگر آن ميلوپاتی

  باشد نيز می تواند بافشاری روی طناب نخاعی باعث آسيب بيشتر شود.سيتسيک بعد از تروما می
  اگر چه مشاھده سيست درMRI  افراد مبتال بهSCI افراد مبتال به ۵لی حدود شايع است و ٪SCI 

  روند. می  PTSبه سمت 
  اين حالت وقتی مشکل زاست که سيست به صورت طولی گسترش پيدا کند و باعث آسيب طناب

) ضعف تغيير تون عضالنی و طيفی از Sensory lossنقص حسی ( نخاعی و ايجاد عالئمی مثل درد،
  عاليم اتونوميک شود.

  علت اصلیPTS توداند انسداد فلوی نرمال ناشناخته است ولی يکی از داليل آن میCSF  در اثر
  ايجاد اسکار يا تنگی کانال باشد.

  اين حالت باعث افزايش فشارCSF شود که در نھايت باعث برش طولی حين سرفه و زور زدن می
  شود. در طناب نخاعی می

  تاييد تشخيصیPTS   باMRI  ياCT باشد.مراه تصوير برداری تاخيری میميلو گرافی به ھ  
  عاليمPTS  و پيشرفت عاليم آن بسيار متغيير است. اگر در حين پيگيری ، در فعاليت بالينی کاھش و

  ی بيماری کافی است.متتنزل در اختالالت نورولوژيک مشاھده نشد،درمان عال
 افزايش فشار وريدی  توصيه به محدوديت حرکتی به خصوص اجتناب از فعاليت ھای شديد که باعث

  شود الزم است.می CSFو 
 ،درمان جراحی  در صورت ادامه کاھش عملکرد نورولوژيک يا دردھای سرکش و مقاوم به درمان

  شود.برای کاھش سايز سيرنکس يا جلوگيری از گسترش آن توصيه می
 آراکنوئيد، توئن ،پلور يا فضای ساب يرويکرد جراحی شامل گذاشتن شانت جھت درناژ مايع به پر

  باشد. مارسوپياليزاسيون سيرنکس و دورابالستی می
 ،درت و کاھش درد اسپاستيسيتی ، قابل انتظار است.قافزايش  در صورت درمان موفق  

  
- ممکن است اتفاق بيفتد که می SCIگير کردن طناب نخاعی در اثر ايجاد اسکار درمننز يا آراکنوئيد در  

  طناب در داخل کانال حين حرکت جلوگيری کند. restrocaudalتواند از لغزش 
 )  ( گير کردنtethering تواند به اندازه کافی کشش بر روی طناب در حين طناب در نخاع گردنی می

جايی طناب يا ساقه مغز و ايحاد عاليم نورولوژيک تواند باعث جابهخم کردن گردن ايجاد کند که می
  شود.توصيه می untetheringی حايجاد عارضه جرا شود مثل ضعف نقص حسی و درد. در صورت

  
  تاخيریفشار علت ھا شايع Late compression  ،کهروی طناب نخاعی و ريشه ھای عصبی 

  :شودباعث اختالالت نورولوژيک می
  progressive spondylosis اسپونديلوز پيشرونده .١



SPINAL CORD INJURY	 	
 

Dr	Alireza	Ashraf	 Page	44	
 

  spinal stenosis تنگی کانال .٢
  intervertebral disk herniations ھرنی ديسک .٣
 posttraumatic تغييرات بعد از تروما .۴

  تصوير برداری برای تاييد تشخيصی الزم است .
  :مداخالت جراحی 

  rapid neurologic loss or severeنقص سريع يا شديد نورولوژيک  .١
  intractable painدردھای مقاوم و سرکش  .٢

  
  Secondary conditionsوضعيت ھای ثانويه

  Plumonary system سيستم ريوی
  در جه اختالل تنفسی بعد ازSCI  به شدت با درجه اختالل موتور وNLI .مرتبط است  
 لژی پی مزمن و پاراژپروفايل عملکرد ريوی دريک فرد مبتال به تتراپلHIGH  کاھش حجم ريوی

ه واکنش وعضالت تنفسی و بعالشود که در نتيجه ضعف کاھش کامپليانس قفسه صدری را باعث می
 .باشدپذيرش بيش از حد در راه ھای تنفسی می

 باشد که توسط سلولھای شاخ قدامی که در سگمان ديافراگم، عضله اصلی اوليه دردم میC3-C5 
 گيرد. قرار دارد عصب می

  عضالتSCM  و تراپزپويس ، عضالت فرعی تنفس ھستند و از عصب اکسسوری و ريشه ھای
C2-C4  وC1-C4 گيرد و در فرد توسط عصب میMMT تواند يک معيار کمی از قدرت  می

 عضالت تنفسی را نشان دھد. 

 
 VC  بعد ازSCI لژی پی  و پاراژحاد در افراد تتراپلHigh  از مقدار پيش بينی شده ٣١-٢۴حدود ٪

  يابد.می کاھش
  کاھش حادVC  ٌاز مقدار پيش بينی شده نرمال افزايش پيدا می۴٠ھفته به حدود  ۵بعد از حدودا ٪-

 رسد.٪ می۶٠ماه به ۵کند و بعد از 

 VC  لژی به وضعيت بيماربستگی دارد و ضعيت پدر افراد تتراپلژی و پاراupright  نسبت به
 ٪ کمتر است.١۵ supineوضعيت 

  
  تمرينات مقاومتیinspirating resistive training  و ورزشھای ايروبيک ( تا رسيدن ضربان

٪ ماکزيمم) در افراد تتراپلژی باعث افزايش قدرت و تحمل در ديافراگم و بھبود ٨٠ـ٧٠قلب به 
  شود.عملکرد تنفسی می

 Residual Volumeدر حالت نشسته در فردی  که فلج عضالت شکمی دارد، تاثير جاذبه باعث افزايش 
  شود.می
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 ستفاده از شکم بند (اAbdominal Binder در وضعيت نشسته با فشار روی محتويات شکمی به  (
سمت ديافراگم امکان وضعيت استراحت بيشتر در ديافراگم و کاھش احساس تنگی نفس، باعث 

  شود.کاھش اين اثر می
  شد.تواند درنتيجه برونکوديالتورھای تنفسی باافزايش واکنش پذيری راه ھای ھوايی می

 

 
  افراد با اختالل در سطحC2  يا باالتر با يکSCI ،عملکرد ديافراگم ندارند و نيازمند  کامل

 فرينيک ھستند. ياونتيالسيون مکانيکی و يا پيس ديافراگماتيک 

  افرادی باSCI  کامل در سطحC3  دچار ضعف شديد در ديافراگم ھستند و اين افراد نيز معموال
 باشند ( حداقل به طور موقت) . نيازمند ونتيالسيون مکانيکی می

  بيماران باSCI  کامل در سطحC4  نيز دچار ضعف شديد در ديافراگم و حداقل بطور موقت نيازمند
  ونتيالسون مکانيکی ھستند. 

  بيماران باSCI  کامل در سطحC5-C8  قادر به تنفس به طور مستقل ھستند ولی به علت نقص
 باشند. نترکوستال و عضالت شکمی، مستعد عوارض ريوی میيعصب دھی به عضالت ا

  در افراد باSCI  کامل درThoracic-level  محتمل است. اگرچه درجه ايجاد عوارض ريوی
  وابستگی به نقص عصب دھی در اينجا کمتر است.

  
Management of pulmonary complication 

ی، پلورال ونباشد و فرد را مستعد پنوممی SCIآتلکتازی ، شايعترين عارضه ريوی در افراد مبتال به 
يوژن معموال در فشود. پلورال ای ايجاد میزات. پنومونی معموال در محدوده اتلککندم میيافيوژن و امپ
پس شده است باعث کشيدن پلورای القسمتی از ريه که کرود میشود. گمان اری ايجاد میتمجاورت آتلک

تال از ويسرال و درنتيجه ايجاد فضای خالی ميشود که اين فضا می تواند از مايع پر شود و ايجاد يپار
  کند.  يوژنفا

 ند افزايش تدريجی ه ابود یدر افرادی که تخت ونتيالسيون مکانيکTidal Volume  20تا بيشتر از 
ml/kg  نسبت به وزن ايده ال بدنIBW  در مقايسه با افرادی کهTV  20کمتر از ml/kg  بوده

 و يا   Intermittent positive pressure ، Bilevel positive airway pressureاست، تنفس 
Continous positive airway pressure (CPAP)   با يا بدون تراکئوستومی باعثlung 

expansion  شود.ازی میتيا درمان اتلکو پيشگيری 

  
  تکنيک ھای حرکت دادن ترشحات secretion mobilization   شامل  

a. Postural drainage  :  جاذبه ، باعث درناژ ترشحات جمع شده در يک منطقه خاص از تحت تاثير
  شود.ريه می
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b. Percussion: Percussion به ھمراه  بطور ايدآل  قفسه سينهpostural drainage تواند می
جليقه ھای ويبراتور دار  ورھای مکانيکی،تويبرا cuppingتوسط دست که حالت فنجانی شکل شده 

 يا خوابيدن روی تخت ھای ويبراتوردار انجام شود. 
c. vibration : 
  تکنيک ھای تخليه ترشحات وsearetin clearance شامل  

a.  ساکشن suctioning  
b. تحريک سرفه با دست  manually assistive cough  
c. Mechanical insufflator-exsufflator:   با ايجاد يک فشار مثبت در راه ھوايی و به دنبال آن

  شود. فشار منفی در دھان با لوله تراکئوستومی، باعث القای يک فلوی باال در بازدم شبيه سرفه می
d. برونکوسکوپی معموال در اتکلتاری ھای ماندگار :برونکوسکوپیpersistent  و کالپس ريوی انجام

 شود.می

  
 استفاده می شوند: در درمان و جلوگيری از اتکلتازی يی که داروھا   
برنکوديالتورھا باعث کاھش واکنش پذيری راه ھای ھوايی و التھاب راه ھای ھوايی( که باعث  .١

  شوند.سورفاکتانت می حو تحريک ترش شوند)اتکتلتازی و توليد خلط می
٢. B2 شوند. آدنرژيک ھا باعث افزايش فشار بازدمی و در نتيجه سرفه موثرتر می  
، يا از طريق  لوله تراکوستومی يا مثل گايافنزين توانند به صورت خوراکیموکوليتيک ھا ھم می .٣

     نبواليزر مصرف شوند. ( مثل استيل سيستئين)
  شود.ھيدراسيون کافی نيز باعث نازک شدن ترشحات ريوی می .۴

  
از بيماران جديد آسيب ديده  ۵/١در بيشتر از ونتيالسيون سيون و نياز به وبانتا ه علت نارسايی تنفسی ب

   نياز می گردد.در طی ھفته  اول بعد از آسيب  )Model SCI care system(در 

  
 شامل ونتيالسيون مکانيکی سيون و نتوبااونھای شروع يانديکاس  
اکی کاردی، تعريق، ت استفاده از عضالت فرعی تنفسی ، تاکی پنه،سيانوز،  عاليم ديسترس  تنفسی ( .١

  )Mental ,  Hypotension,hypertensionتغيير وضعيت 
  ) paco2>50 mmHgھايپرکاريی، ( .٢
  ) مقاوم به درمان با اکسيژنpao2<50 mmHgھيپوکسی( .٣
   ) ١۵ml/kg<( VCافت در  .۴
  عدم توانايی در تخليه ترشحات  .۵

  
 کشد ، بايد تراکئوستومی انجام شود. روز طول می ۵انتوباسيون بيشتر از انتظار برود  اگر  
  مد تھويه مکانيکی به طور قرار دادی به صورتassist- control   ياcontrol mandatory 

ventilation .در حين استراحت است   
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  از ديگر فوايدassist-conttrol   ياcontrol mandatory ventilation   در افرادی که
وستومی شده اند نسبت به ساير مدھا در ونتيالتور اين است که در صورتی که بادکاف خالی شود ئتراک

  .تواند صحبت کند فرد می
 Weaning  از ونتيالتور به صورتprogressive ventilator-free breathing (PVFB)   است

زمان جدا کردن  مل فرد از ونتيالتور بيانجامد.شود تا به جدا شدن کادقيقه در روز شروع می ٢که از 
 فرد از ونتيالتور بايد تدريجی افزايش يابد و بايد در حد تحمل باشد.

  اکسيژن از طريق ماسک تراکئوستومی يا قطعهT(Tpiece) شود.داده می  
  تھويه مکانيکی طوالنی باعث آتروفی وDeconditioning شود و جدا کردن بيمار از در بيمار می

  باشد.در بيمار قبل از جداسازی کامل وی از دستگاه می reconditionyدستگاه نيازمند مدتی 
 PVFB  برای افرادی که جداسازی کامل آنھا از دستگاه ممکن نيست، مفيد است و به بيمار حس اعتماد

در مواقعی که تنظيم  واست به نفس و افزايش تحمل در مواقعی که به طور موقت دستگاه خاموش 
   .دھد می دستگاه به طور غير قابل پيش بينی شده به ھم خورده است

  در افرادی که عملکرد خودبه خود ديافراگم درآنھا مختل است، پيس برای عصب فرنيک يا برای خود
 شود. درھر دو اين شرايط وجود عصبعضله ديافراگم باعث ونتيالسيون غيرمکانيکی در فرد می

  فرنيک سالم، الزامی است.
  تھاجمی تر است  عضله ديافراگمگذاشتن پيس برای عصب فرنيک نسبت به.  
  ،ھفته بعد از جراحی آغاز شده و  ٢تحريکreconditioning  کشد.ماه طول می ٢-٣ديافراگم  
  

  )  (sleep disordersاختالالت خواب    

 آپنه خواب انسدادیOSA)فوقانی حين خواب اطالق می شود.پس راه ھای ھوايی ال)  به ک  
 OSA  افزايش بی خوابی ،ھايپرتنشن وباعث تکه تکه شدن خواب و افزايش فعاليت سمپاتيک

 . می شودMIسيتسميک ريوی و افزايش  سکته مغزی و 

   شيوعOSA درافرادSCI %می  ۴-٩می باشد که اين ميزان در جمعيت عادی %١۵  -۴۵در حدود
 باشد .

  استفاده از داروھای آنتی اسپاستيک که باعث کاھش تون عضالنی درراھھای ھوايی فوقانی می شود
  شود. SCIدر افراد OSAمی تواند باعث 

 استفاده ازCPAP  که از باريک شدن وبسته شدن راه ھای ھوايی جلوگيری می کند درمان انتخابی
OSA متاسفانه کامپلياس درمانی طوالنی با. استCPAP ين است.پاي  

  
  ) (VASCULARSYSTEM سيستم عروقی

  ريسک فاکتورھا که فردSCI  را مستعدDVT   تريادويرشو  (می کنند (  
  .و وازوديالتاسيون می باشد در نتيجه کاھش  عملکرد پمپ کردن عضالت اندام تحتانی :استاز وريدی  .١
  ايجاد می گردد . از آسيبدر نتيجه آزاد سازی فاکتورھای پيش انعقادی بعد  :ولوپاتیگھايپرکوا .٢
 شود. می ضايعات اينتيما در اثر تروما ايجاد :ضايعات اينتيمای عروقی .٣
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DVT افراد مبتال ٢/١- ۴/٣درSCI دھد.يدر صورتی که پروفيالکسی دريافت نکرده باشند رخ م  
 SCIبه دليل اين که اکثر افراد مبتال به  بعد از آسيب بيشترين ريسک را دارد. ٧-١٠درروز  DVTبروز
بھترين راه اسکرين سونوی داپلر در زمانيست که بيشترين ,مثل تورم گرمی ودرد را ندارند   DVTعالئم

  روز بعد از اسيب )  ٧- ١٠ريسک را دارد(
 
  ريسک فاکتورھای شناخته شده برایDVT شامل  

1. Motor complete injuries 
2. Injuries at the thoracic level and below 

  بروزPE   ارتباط با شدت و سطح ضايعه ندارد .  
  

 PE   (امبولی ريوی ) از عوامل اساسی مرگ در افرادSCI   %١٠در سال اول بعد از آسيب و حدود 
  کل علت مرگ و مير را تشکيل می دھد.

 شايعترين عاليمPE شامل تنگی نفس و دردقفسه سينه می باشد.  
  عالئم بالينی دال بر ٧٠دربسياری از موارد عالئم خاموش است%اگرچهDVT .ندارند  
  به دليل ريسک باالیDVT  و کشنده بودنPE  پروفيالکسی از اصول درمان می باشد بسياری از

را برای  unfractionated Heparin زيرپوستی و ھپارين غيرقابل تجزيه LMWHمطالعات 
بيشتر  PEو DVT برای  LMWHان داده اند که اثر محافظتی پروفيالکسی مقايسه کرده اندو نش

  شده است.نبصورت يک بار در روز يا دوبار در روز مشاھده   LMWHاست. تفاوتی بين مصرف 

  
  گايدالين پيشنھادی برای پرو فيالکسی  
 باادامه درمان تا ترخيص بيمار  motor incomplete SCI  
  ھفته برای  ٨تاSCI uncomplicated complete injuries  
 ھفته در افراد  ١٢تاSCI  complete motor  که ريسک  فاکتورھای اضافه مثل شکستگی در اندام

  .سال می باشد ٧٠نارسايی قلبی ،چاقی و سن  بيش از  ,سرطان ,مبوز قبلیوتحتانی ، سابقه تر

  
 استفاده ازpneumatic compression boot  ھفته بعد از آسيب توصيه ميشود. ٢نيز در طول  
 درمانDVT و PE شامل استفاده ازLMWH ,ھپارين  unfractionated و fondaparinux  با،

  دوز درمانی می باشد که با وارفارين ادامه می يابدمگر اين که وارفارين کنترا انديکه می باشد.
 در صورت تشخيصDVT  ماه بايد مصرف  ۶عود آن برای  پيشرفت ازوارفارين برای جلو گيری

  شود.
 فيلترIVCعلی رغم دريافت پروفيالکسی دچار  در افرادی که DVT اي PE  شده اند ،انديکاسيون

در افرادی که کنترا انديکاسون دريافت انتی کواگوالن ھستند يا دچار  IVCدارد.ھمچنين فيلتر
  عوارض ناشی از آن مثل خونريزی يا ترومبوستيوپنی شده انديکاسيون دارد.
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  بايدIVC ھفته ترومبوامبولی پيشرفت نکرده بايد برداشته  ٨- ١٢قابل برداشتن تعبيه شود واگر
 شود.

  
  (Cardivascular &Autinomic System )سيستم اتونوم قلبی_ عروقی

 آمادگی جسمانی در ورزش(Fitness&exercisei)  

 افراد مبتال به SCI  معموال زندگی بی تحرکی دارند که منجر به کاھش  لژیپ و ھم  تترا لژیپپاراھم
  شود .می  آمادگی بدنی و افزايش  بروز ضايعات قلبی و عروقی 

 افراد مبتال بهSCI  از ريسک ابتالی بااليی برای بيماری عروق کرونر غير عالمتدار برخوردارند که
  با تاليوم استرس تست قابل شناسايی می باشد.

 سطح پايينHDL  در افرادSCI  شايعتر از غيرSCI می باشد.  
 کز مختلوتست تحمل گلImpaired glucose tlarance  و کاھش توده بدنی در افرادSCI  شايعتر

  . می باشد SCIاز غير 
  دراختالالت متابوليکSCI  مستقيما به فعاليت بدنی پايين و نبود ورزشھای ايروبيک بعد از

SCIمربوط می شود.  
  بار در ھفته باعث افزايش آمادگی ٣دقيقه با شدت متوسط و ٢٠انجام ارگومتری در اندام فوقانی حدود

  می شود. SCIدر افراد مبتال به  HDLجسمانی و افزايش 
  دوچرخه سواری و استفاده ازFES  نيز باعث افزايشFitness  کاھش مقاومت به انسولين و،

در افرادی که ارگومتری در اندام  Fitnessبدست آوردن  افزايش توده بدنی در افراد مبتال می شود.
  .دارند   Electrical stimulated cyclingفوقانی داشته باشند بيشتراز وقتی است که فقط   

  
 تمرين ۶ھفته تمرينات مقاومتی در اندام فوقانی که شامل ١٢:  

low-resistance, upper limb ergometry  six resistance arm exercises and high speed, -    

  و افزايش پيک دريافت اکسيژن می شود . %٣٠به ميزان  باعث افزايش آمادگی قلبی  
  % و  کاھش %١٢ - ٣٠باعث افزايش قدرت در اندامھای فوقانی در حدودHDL  در افراد

 پاراپلريک می شود.

  
  شرکت در ورزشھای منظم و شديد يا انجام ورزشھای روی ويلچر باعث بھتر شدن وضعيت سالمت و

   می گردد. اجتماعی فرد-ايجاد انگيزه برای غلبه بر اختالالت فيزيکی و بھبود وضعيت روانی
  شرکت در ورزشھای ويلچری باعث کاھش ويزيت  اين افراد در سال،کاھش بستری و کاھش

  اين افراد می شود.در عوارض دارويی 
 روی ويلچر در بيماران با  ورزشھاSCI  بايد بر اساس شرح حال بيماران تون عضالنی آنھا و مقدار

  شود.  نا توانی آنھا طبقه بندی شده و برای بيماران توصيه
 اختالالت اتونومAutonomic dysfunction  
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 موارد و  ايندر برادی کاردی ھمچنين در اثر تحريک واگ مثل ساکشن تراشه ممکن است رخ دھد
سايراعمال که باعث تحريک واگ می شود ،می توان آتروپين وريدی را بصورت پروفيالکسی به کار 

  برد.
 برادی کاردی شديد و دائمی نيازمند تعبيهPacemake  .موقت يا دايمی می باشد 
  
 ) ديس رفلکس اتونومAutonomic dysreflexia (  

 AD  افرادی را تحت تاثير قرار می دھد که دچار ضايعهSCI  در سطحT6  و باالی آن باشند اين
يک ناگھانی در تدر زير سطح ضايعه و ايجاد فعاليت رفلکسی سمپا عارضه با يک تحريک آزارنده

حالی که مھار مراکز سوپراسپينال وجود ندارد بروز می کند که در نتيجه آن انقباض عروقی و ساير 
  اسخ ھا سمپاتيکی بروز می کند. پ
  عاليمAD  رتنشن سيستوليک و ديا ستوليک تعريق فراوان و پمتنوع اند شامل سردرد ضرباندارھاي

وازوديالتاسيون پوستی به ھمراه فالشينگ در صورت ،گردن و شانه ھا ،احتقان بينی، ديالتاسيون 
يد باشد و باعث خونريزی مغزی و حتی پاپيالری و برادی کاردی می باشد. ھايپرتنشن می تواند شد

  مرگ شود.

 
 منشا تحريکات آزارنده مسئولAD معموال در ماتوم ھای ساکرال می باشند  

 Distended bladder   )علت ) شايعترين 

 Fecal impaction 

 پاتولوژيھای ناحيه مثانه و رکتوم  
 Labor and delivery 

 Ingrown toe nail  

 Surgical procedures  
 Orgasm,  

  
در اثريک تحريک  ADو باالی آن شده اند،احتمال بروز  T6در سطح  SCI در ھمه افرادی که دچار

  . کافی بعد از اتمام دوره شوک نوروژنيک محتمل است

  
 درمانAD بايد سريع و موثر باشد.  
 تشخيص عاليم و عوامل محرک که باعث ايجاد عاليم می شودبسيار مھم می باشند.  
  بايد نشسته باشد لباسھای فشارنده بايد شل شوندبيمار.  
  دقيقه چک شود ٢-۵فشار خون ھر.  
 .تخليه مثانه ھر چه سريعتر بايد انجام شود  
  در صورتی که عاليم با اين اقدامات بر طرف نشد بايد بهFecal impaction  شک کرد.  
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  است که معموال از استفاده از داروھای ضد فشار خون سريع االثر الزم  نيازبهدر صورت
  نيتروگليسيرين يا نيفيدپين استفاده می شود.

 ساعت مونيتور شود. ٢بعد از بر طرف شدن عالئم ،فشارخون و عاليم بيمار برای حد اقل  
  گاھی اوقات عاليم راجعهAD  بدون محرک ممکن است رخ دھد که در اين مواقع درمان دارويی الزم

 می باشد.

  (آنتی کولينرژيک ھا ) انواع داروھا از قبيل آدرنرزيک ھا (فنوکسی بنزامين،پرازوسين ،ترازوسين 
تا حدودی ) وآنتی ھا يپرتانسيوھا ( کلونيدين ،گانيتيدن، مکاميالمين  )نن،پروپنتيلينياکسی بوت

 موثرند ولی دارای عوارض جانبی می باشند.

  
  تنظيم حرارتThermal Regulation  
  تنظيم حرارت بدن در افرادSCI  مختل می شود به خصوص در ضايعات کامل و باالیT6  که کنترل

  .سوپراسپانيال وجود ندارد
  يالتاسيون و تعريق رخ می دھد.دمھار سمپاتيک با واز وباعث افزايش دمای مرکزی بدن   
  شود.کاھش دمای مرکزی باعث تحريک سمپاتيک ودر نتيجه وازوکنستريکشن ولرز می 

  درSCI کامل وhigh level  مسير اعصاب آوران و وابرای قطع می شود و کنترل وازوموتور و
 ز در فرد از بين می رود.رتوانايی تعريق ول

  در اکثر مواقع درSCI  .بيماران ثبات نسبی حرارتی دارند  
 افراد مبتال بهSCI  در محيط گرم دمای باالتر ودر محيط سرد دمای پايين تر دارند که به اين حالت

Poikilotherminl می گويند.  
  به ھر حال گرمای و سرمای مناسب محيط برای اطمينان داشتن از ثبات حرارتی فرد الزم است به

لباس مناسب پوشيده شود از فعاليت ھای شديددر محيط گرم  SCI high –levelخصوص در 
  اجتناب شود و در موارد افزايش دمای بدن از کمپرس آب سرد استفاده شود.
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  متابوليسم کلسيم و استئوپروز
  می تواند رخ دھد. SCIعدم تعادل بين تشکيل استخوانی و بار جذب استخوانی بعد از 

وپروز ھايپر کلسيمی و سنگ کليه ناشی از ھايپر ئھای ناشی از اوستشديدترين اثر اين حالت شکستگی 
  کلسيوری می باشد.

  .بوجود می آيداوليه  Bone resorptionباز جذب استخوانی  SCIچندين ماه بعد از   

  مارکرھای با جذب استخوانیBone resption  مثل کلسيم ادرارtelopeptid–N  سرم افزايش می
  بعد از آسيب به پيک خود می رسند. ٨-١٢يابندبه خصوص در ھفته 

 مارکرھاturnover  استخوانی مثل پاراتورمون وoH vit D ٢۵  علی رغم سطح نرمال کلسيم خون
 Boneئو کلسين خون که مارکری از تشکيل استخوانیستپايين ھستند.او SCIدر ابتدای 
formationماه بعد از ۶پايين است و طی  می باشد در ابتدایSCI .افزايش می يابد 

  ھايپرکلسمی به خصوص در افرادی کهturne over ھا و سنين استخوانی بااليی دارند مثل بچه
  تواند رخ دھد. بلوغ، می

  
 شامل کندريسک فاکتورھای ديگر که فرد را مستعد ھايپرکلسمی می:  
 آسيب اخير  injury Recent    
 جنس مذکر  
 آسيب کامل complete injury  
 تتراپلژيا tetraplegia  
  دھيدراتاسيونdehydration  
 حرکتی طوالنی مدت بیprolonged immobilization  

  
 باشد.درمان ھايپرکلسمی شامل مايع داخل وريدی، ديورتيک، بيس فسفونات يا کلسی تونين می  
 ) کاھش دريافتintake کلسيم برای کاھش کلسيم خون و ادرار موثر نيست و محدوديت غذايی برای(

  شود.توصيه نمی vitDکلسيم و 
  افراد مبتال بهSCI  مزمن غالباً کمبودvitD  کاھش در معرض نور بودن، و در نتيجه کاھش دريافت

  دارند.
 تواند در نتيجه ھايپرپاراتيروئيدی ثانويه میBone resoption دھد. اين اختالل و اوستئوپروز رخ می

  قابل درمان است. vitDھای کلسيم و با دادن مکمل
 ) درجه دانستيه استخوانی در اندام تحتانیBMD با ريسک وقوع شکستگی مرتبط است. بيماران (

  .با اوستئوپنی بارز بايد تحت بررسی برای علت ثانويه اوستئوپروز قرار گيرند
  افرادSCI  کهstanding passive weight-bearing  توسط وسايل کمکی می ايستند دارند و

BMD ايستند، دارند بھتری نسبت به آنھا که نمی.  
 )FES cycle ergometry(استخوان می گردد.کاھش از بين رفتن  باعث  
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  ،(آلندرونات، اتيتدرونات، کلودرونات، تيلودرونات ) بسياری از داروھای خوراکی بيس فسفونات
  اند. حاد موثر بوده SCIدر اندامھای تحتانی بعد از  BMDو يا اصالح   BMD حفظ برای 

 اند.ھای وريدی (پاميدرونات، زولدرونيک اسيد) اثربخشی واضحی را نشان ندادهبين فسفونات  
  کلسيم وvitD شود به خصوص اگر شواھدی دال بر کمبود ھا تجويز مینيز ھمراه با بيس فسفونات

vitD .داشته باشند  
 ھای مکملvitD در جلوگيری از کاھش   تنھايی، بهBMD  بعد ازSCI  ھستند موثر.  

  سيستم گوارشی
 )Gastrointestinal complicationعوارض گوارشی (

   تأخير در تخليه کولون شايعترين مشکلی است که افرادSCI شوندبه آن دچار می.  
  در فاز حادSCI شامل آن  . فاکتورھای دخيل دروجود دارد فاژيسرويکال، ديس:  

 حرکتی فقرات گردنی با ارتوزبی  
  تورم بافت نرم يا آسيب عصبی بعد از جراحی در قدام فقرات گردنی  
  محدوديت در باالبردن حنجره بوسيله لوله تراکئوستومی.  

 اروژن، زخم گاستريک  تھای اول بعد از آسيب، بروز گاستريدر فاز حاد آسيب به خصوص درھفته
  . يابدو دئودنال و سوراخ شدگی آنھا افزايش می

 يا  ٢-ھای ھيستامينبنابراين درمان پروفيالکسی برای اين افراد منطقی است و استفاده از آنتاگونيست
  شود.ماه بعد از آسيب توصيه می ٣ھای پمپ پروتون در اين زمانھا و مھارکننده

  افزايش  highيا تتراپلژی  highپاراپلژی  SCIصفرا نيز به خصوص در بيماريھای پانکراس و کيسه
  يابد(به علت کاھش تحريک سمپاتيک در اين افراد). می
 ھا، سرعت تخليه معده کمتری دارند.پاراپلژيکھا نسبت به تتراپلژيک  
 روز با  ٢-٣روز بعد از آسيب ممکن است رخ دھد ولی معموالً بعد از  ١-٢آديناميک ايليوس

مکانيزم آن کاھش تون سمپاتيک و پاراسمپاتيک حين شوک نخاعی  يابد. ھا بھبود میاستراحت روده
  .باشدمی

  دھد.% بيماران رخ می۵٠شکم حاد در دوره نزديک به آسيب در  
  درافرادSCI  کامل پاراپلژيک و تتراپلژيکhigh عالئم شکمی معموالً مبھم است به سختی ،

  . شودلوکاليزه می
 ای که در افراد معمولی خود را دردھای ارجاعی در اين افراد ممکن است بارزتر از دردھای لوکاليزه

تواند بروز ای، تھوع و استفراغ میرعادات روده، آنورکسی، تغييADعالئم   دھد، باشد.نشان می
 پيک در صورتبه خاطر وجود عاليم آتی.توانند بارزترين عالمت باشند ھا میکند و ھر کدام از اين

دربرسی اين بيماران آزمايشات و راديوگرافی زودتر  وجود پاتولوژی شکمی، منطقی است شک به
  .از افراد عادی در نظر گرفته شود  

Bowel Management  

 باشد.عصب دھی پاراسمپاتيک از مری تا انتھای طحالی کولون، توسط عصب واگ می  
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  عصب دھی پاراسمپاتيک کولون نزولی و رکتوم از اعصاب لگنی وازسگمانS2-S4گيرد. منشا می
گيرد و عصب دھی اسفنکتر خارجی آنال و عضالت کف لگن منشأ می S2-S4عصب پودندال نيز از 

  بعھده دارد.را 
  درSCI باشد روده که ضايعه باالی سگمانھای ساکرال میUMN باشد و دفع با و رفلکسيک می

تواند به واسطه پريستاليسم کولون شل شدن ارادی اسفنکتر توسط فرد امکان پذير نيست. و می
  .باشد
  ضايعات در شاخ قدامیS2-S4  وcauda equira  رودهLMN س شود و رفلکو آرفلکس می

مستعد تراوش مدفوع   LMNاسفنکتر آنال در روده  ای وجود ندارد.وابسته به پريستاليسم روده
  .باشدمی

  
 Bowel program اختياری و يبوست از بیجلوگيری ھدف  (برای يک روده نوروژنيک(  
  بايد در زمان مشخصی از روز انجام شود.  
  روز، يک بار انجام شود تا ازديستانسيون  ٢بايد ھر در ابتدا بايد ھر روز باشد، بعد از مدتی حداقل

  بيش از حد کولورکتال جلوگيری شود.
  بيمارSCI ھای دفع مدفوع (صندلی برای کمک به دفع ای را برروی تخت و صندلیبايد عادت روده

  ود.شھا به دليل وجود جاذبه  باعث تسھيل دفع میانجام دفع بر روی اين صندلی مدفوع) ياد بگيرند. 
  ،يک رژيم غذايی پرفيبر باعث توليد يک مدفوع حجيمformed شود.و در نتيجه کنترل بھتر دفع می  
 ھای ھايپراسموالر که باعث افزايش ھا و ملينھای مدفوع و محرککنندهداروھا نيز موثرند مثل نرم

  شوند. ای میحرکات روده
 ) مينی انماMinienemaھای ن محرکی برای رفلکس تخليه در رودهتوانند به عنواھا می) و شياف

UMN .کمک کننده باشند  
 ساعت قبل از موعد دفع مدفوع  ٨-١٢ھای ھايپراسموالر، بايد در صورت تجويز محرک و ملين

)Bowel routine.مصرف شوند (  
  مکانيکی برای دفع مدفوع از رکتوم: ھایمتُد  
باشد و برای نيازمند حفظ قوس رفلکسی ساکرال می : digital stimulationتحريک با انگشت  .١

موثر است. تحريک با انگشت با داخل کردن انگشت  داخل رکتوم و چرخاندن UMNافراد با روده 
شدن ديواره روده احساس شود و گاز يا مدفوع  relaxباشد تا آرام انگشت به صورت دورانی می

  دقيقه تکرار ١٠. تحريک با انگشت ھر کشددقيقه طول می ١خارج شود. اين پروسه حدود 
بار ٢شود تا خروج مدفوع قطع شود، اسفنکتر داخل بسته شود، يا عدم وجود مدفوع در می

  آخرتحريک مشاھده شود.
باشد و در افراد نيازمند حفظ قوس رفلکسی ساکرال نمی :digital evacuation تخليه با انگشت .٢

با داخل کردن انگشت داخل رکتوم و خارج کردن موثر است. تخليه با انگشت LMNبا روده 
و ادامه آن در راستای کولون، باعث  RLQباشد. ماساژ شکم از ناحيه مدفوع با انگشت می

  شود.تسھيل خروج مدفوع با اين مانور می
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 ) استفاده از پالس آبPulsed water irirgation برای کاھش زمان دفع مدفوع و جلوگيری از (
گيرد تا در اين تکنيک يک کاتتر که بالون قابل اتساع دارد داخل رکتوم قرار می است.يبوست، موثر 

  آب گرم بصورت پالس باعث تسھيل خروج مدفوع و پريستاليسم کولون شود.
 ای باشد و باعث کاھش زمان برای تواند برای جلوگيری از حوادث رودهدر نھايت کولوستومی می

Bowel careاختياری مدفوع دارندو از بھبودی به خصوص در افرادی که بیشود. کولوستومی می
  کند، موثر است.زخم ممانعت می

  
 )Genitourinary systemتناسلی ( –سيستم ادراری 

 )physiology of Bladderفيزيولوژی مثانه (
شود که ايجاد می UMNباشد مثانه رفلکسيک و که آسيب در باالی سگمانھای ساکرال می SCIدر  .١

 تواند رخ دھد. اگرچه رفلکس خروج ادرار می  .باشدپذير نمیشل شدن ارادی اسفنکتر خارجی امکان
شود، ايجاد مثانه بدون  caudaequina(شاخ قدامی) و  S2-S4که باعث آسيب در  SCIدرمقابل  .٢

  . ) نداريمVoiding reflexکند که در اينھا رفلکس خروج ادرار (می LMNرفلکس(آرفلکس) و 
ھماھنگی بين انقباض و شل شدن مثانه با شل شدن اسفنکتر SCIبدنبال  UMNمثانه  برخی ازدر  .٣

شود. که ھا میرود که منجر به فعاليت انقباضی ھمزمان در اينخارج و يا انقباض آن از بين می
) که معموالً detrusor-sphincter dyssynergiaشود (دترسور ناميده می –ديسينرژی اسفنکتر 

  .شودر نتيجه افزايش فشار مثانه ايجاد مید
Management of Neurogenic Bladder  

ً تمام افراد بالفاصله بعد از آسيب، کاتتر داخل مثانه کار گذاشته می دچار احتباس  SCIشود. چون تقريبا
  شوند.ادراری می

 Intermitent bladder catheterization  
  کاتتريزاسيون متناوب مثانهIntermitent bladder catheterization  ياIC  بھترين گزينه 

را انجام  ICتوانندمثانه دارند و خودشان می Managementبرای افرادی که مدت طوالنی نياز به 
  .باشندمی دھند

  فوايد آن پر و خالی شدن فيزيولوژيک و نرمال مثانه، قابل قبول بودن در جامعه نياز به  
  توان نام برد.ھا میدرناژ ادرارو عوارض کمتر نسبت به ساير روشای برای وسيله

  ًمعموالIC گيرد و حجم مورد نظر ادراری در ھر بار چندين بار در روز انجام میcc۵باشد می٠٠
  . )cc/daily٢٠٠٠(برای دريافت مايع در حدود

 IC نه باشد تا در مثاکولينرژيک میمعموالً ھمراه با دريافت داروھای آنتیUMN خروج ادرار در ،
  ھا نداشته باشيم.بين کاتترگذاری

  برای افزايش ظرفيت  مثانه و يکIC  موفق در صورت شل شدن کافی مثانه با مصرف  
ھا، تزريق بوتولونيوم کولينرژيکھا، با بروز عوارض غيرقابل تحمِل آنتیکولينرژيکآنتی

  .نوروتوکسين موثر واقع شده است
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  يک راه حل دائمی ترaugmentation cysto.plasty باشد که در اين پروسجر قسمتی از روده می
  شود.کنند و ايجاد يک مخزن پرظرفيت و کم فشار میرا برداشته و به مثانه متصل می

 Reflex voiding  يک متُد مناسب وماندگارتر برای مردانی است که مثانهUMN  دارند و فشار
  .شودباشد که باعث خروج خود به خود ادرار میز فشار خروجی اسفنکترھا میمثانه بيشتر ا

  يکCondom catheter  برای بيمار تعبيه شده و به يکBag شود. رفلکس تخليه گاھی متصل می
  شود.) در ناحيه سوپراپوبيک تحريک میTappingاوقات با ضربه زدن (

 گيری توان با اندازهکامل بودن تخيله را میpostvoid residual volume .بررسی کرد  
 رزيدوای  زياد ادرار فرد را مستعدUTI  کند به عالوه رفلکس تخليه (و سنگ مثانه میreflex 

voiding باعث افزايش فشار تخليه و بدنبال ان ايجاد رفالکس مثانه به حالب، ھيدرونفروز و در (
  شود.نھايت نارسايی کليه می

 گيری فشار داخل ھای يوروديناميک انجام شود( برای اندازهبطور منظم تست پس بايد در اين افراد
  ھا، ريفالکس و ھيدرونفروز صورت گيرد.مثانه) و سونوگرافی منظم برای بررسی کليه

 AD ) تظاھری از تخليه پرفشارhigh-pressure Voidingباشد) می.  
  - ن، تامسولوسين يا آنفوزوسين معموالً آدرنرژيک بلوکرھا مثل پرازوسين، ترازوسين، دکسازومي

  در کاھش مقاومت خروجی مثانه و با قيمانده حجم ادراری موثرند. 
 تر شدن تخليه نيز موثر است. رفلکس تخليه در تزريق سم بوتولونيوم داخل اسفنکتر برای راحت

  تر است. زيرا وسيله قابل قبولی در حال حاضر موجود نيست.خانمھا مشکل
 Long-term bladder drainage with an indwelling catheter  درناژ طوالنی مدت مثانه با

توانند از کاتتر نيستند، آقايانی که نمی ICھا که قادر به انجام قرار دادن کاتتر برای تتراپلژيک
  .خارجی به طور موثر استفاده و نگھداری کنند، کمک کننده است

  استفاده از کاتتر داخل مجرايی با عوارضی چونUTI  ،سنگ مثانه، اپيديديميت پروستاتيت
  ھيپوسپاديس و کانسر مثانه ھمراه است.

  سيستوستومی سوپرابيک در کسانی که نيازمند کاتتر طوالنی مدت ھستند، ابتال به بعضی از اين
 .ارندعوارض از قبيل پروستاتيت، اپيديديميت و ھيپوسپارياس را ند

  
  اگرچهUTI يک بيمار  در  يکی از عوارض شايعSCI باشدمی.  
 عاليم UTI ھای کاتتر گذاری، ھماچوری، خود ادراری بين دورهشامل تب، تخليه خودبهAD  و

افزايش اسپاستيستی وقتی ھمراه با ادرار تيره و بوی نامطبوع باشد به عالوه عالئم غيراختصاصی 
  باشد و نيازمند درمان است.می UTIحالی و ناراحتی مبھم شکمی، قوياً مطرح کننده مثل بی

  اگرچه وجود پيوری شک بهUTI در صورت وجود  که کند. ولی ھنوز نامشخص استرا بيشتر می
  -بيوتيک مصرف کند يا نهپيوری و باکتريوری در صورتی که بيمار بدون عالمت باشد بايد آنتی

 ردی که مثانه نوروژنيک داردو از روش باکتريوری در فIC کند و يا کاتتر خارجی دارد، استفاده می
  شود. ھميشه وجود دارد. درمانھای مکرر برای باکتريوری، باعث ايجاد مقاومت دارويی می
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   يکUTI تواند باعث ايجاد عوارضی مثل پيلونفريت، اپيديديميت، ارکيت، پروستاتيت، ساده می
راجعه منجر به اسکار کليه، کاھش ثانويه عملکرد   UTIو يوروسپيس شود. در طول زمان،  سهآب

 شود.ھای ادراری میکليه و ايجاد سنگ

  
Sexuality & Fertility 

  توانايی نعوظ سايکوژنيک در مردان وLubrication ،Vasocongestion  واژينال در زنان به
ً به حفظ حس سنسوری برای واسطه اعصاب سمپاتيک و پاراسمپاتيک صورت می گيرد و مستقيما

  باشد. میT11-L2مطابق با درماتومھای  pinprickو lightouchلمس سطحی (
  توانايیreflex erections و  در مردانand lubrication  reflex vaginal vasocongestion 

  حفظ رفلکس ساکرال و در نتيجه آن اعصاب پاراسمپاتيک وابسته به آن، ضروری است. در زنان
  اگر رفلکس بولبوکاورنوس ھايپراکتيو داشته باشيم. رفلکس نعوظ؛Lubrication , erection 

  . باشد) مثل قبل نمیarousalپذير است، اگرچه کيفيت انگيختگی (امکان
 ) اگر رفلکس بولبوکاورنوBC (ھای ھيپواکتيو به ھمراه حفظ حس در درماتومS4-S5  ،نيز نداشتيم

به  Lubricationو  erectionرود و توانايی ايجاد از بين می Lubricationو  erectionرفلکس 
  باشد.می T11- L2صورت سايکوژنيک مربوط به حفظ حس 

  اگر در معاينه رفلکسBC ،anocutaneus  با وجود نداشته باشد وحس مطابقS4-S5  نداشته
  باشيم، ارگاسم غير محتمل است. 

  از مردان و زنان مبتال به ۴٠تقريباً در %SCI.ارگاسم گزارش شده است ،  
  به ھرحال رسيدن به ارگاسم درSCI کشد. کمی بيشتر طول می  

  
 ) درمان موثر برای اختالالت نعوظerectile dysfurction) و نه اختالالت انزالی (ejaculatory 

dysfunction در افراد (SCI شامل  
)فسفودی استراز مثل، سيلدفانيل واردنافيل و تاداالفيل در ۵داروھای مھارکننده  :داروھای خوراکی  .١

-برای اين افراد میFirst-lineموثر بودند و درمان  SCIموارد در اختالالت نعوظ بعد  ٧۵-۶۵%
  باشد.

٢. vacuum tumescence : % شود اگرچه موارد باعث نعوظ کافی در اين افراد می ۵٠در بيشتر از
شود. از وقتی که نکروز پنيس بدنبال قرار دادن داروھای خوراکی در مصرف کنندگان ترجيح داده می

دقيقه کارگذاشته ٣٠ھا نبايد بيشتر از ) ايجاد شده، اين حلقهconstricting cringھای انقباض (حلقه
  شوند.

٣. Infracavernous injection : ين يا پروستوگالندين مبا پاپاورين، فنتوالE1  به تنھايی يا ھمراه با
نعوظ رضايت بخشی را  ٩٠ساير درمانھا، اثربخشی بيشتر نسبت به ساير نداشته است و حدود %

در ، اسکارپاپاورينين مفنتوال اند. عوارض تزريق شامل پرياليسم (معموالً در تزريق باگزارش نموده
  .باشد بعد از استفاده مکرر، تورم موضعی و درد در محل تزريق می آلت
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۴. Penile implant  :% ی مثل دعوارض ج ١٠بسيار موثرند ولی در حدودerosion ھای پوستی و
 عفونت گزارش شده است.

 
  

  درمان ناباروری در مردان بعد ازSCI ١٠-٢٠باشد چون فقط در %در وھله اول ايجاد انزال می 
توسط فرد يا شريک  masturbntionدھد. مداخالتی از قبيل انزال طبيعی رخ می SCIمردان بعد از 
 electroejaclation) و penile vibratory stimulationھای ويبراتوردارپنيس (جنسی محرک

  آميز در اين افراد شده است.موارد باعث انزال موفقيت ٩۵در %
 پی قبل و بعد از رکتوسکوelectroejaulation .برای ارزيابی آسيب يا امکان آسيب بايد انجام شود  
  کيفيتsemen  ھفته اول بعد از  ٢به خصوص درSCI آيد. اين کاھش کيفيت در به شدت پايين می

مايع منی با کاھش تعداد اسپرم، کاھش حرکت اسپرمھا و حضور فاکتورھای مھارکننده در مايع منی 
باعث  ICدھد ھم فرکانس انزال بيش از يکبار در ھفته و ھم تخليه رفلکسی مثانه با را نشان می خود

  شود.کاھش کيفيت اسپرمھا می
 % شرکای جنسی مردان مبتال به ۵٠وقوع حاملگی تقريباً درSCI  با کمک در انزال آنھا يا

 Intracytoplsmicيق اسپرم يا تزر IVFتر مثل آسپيراسيون يا بيوپسی بيضه، درمانھای پيشرفته
  .پذير استامکان

  
  ناباروری درزنانSCI کند کاھش پيدا نمی. 

 از در ھر سطحی SCI  و کامل يا ناکامل بودنSCI دارند% از زنان ارگاسم ۵٠، بيشتر از .   
 کشدماه طول می ۴کنند که حدود ای از آمنوره را تجربه میبيشتر زنان بعداز آسيب، دوره.  
  جايی و حرکت ويلچر عوض کند.تواند توانايی فرد را برای جابهمیحاملگی  
 شود. به خاطر بزرگ شدن شکم کاتترگذاری توسط خود فرد مشکل می در دوره حاملگی   
 گيرد. مورد مخاطره قرار میھا به خصوص در تتراپلژيکحاملگی  در عملکرد ريوی   
  شروعLabor ھمراه باشندتواند با افزايش بارز اسپاستيستی می. 

  Labor  در زنانی که آسيب در باالیT10 .دارند، ممکن است درک نشود  
  انقباض رحم حينLabor  در زنان با ضايعات باالیT6 تواند ھمراه با میAD  باشد و بايد از

  اکالمپسی در دوران بارداری، افتراق داده شود.افزايش فشارخون و پره
 AD  حينLabor دورال، جلوگيری يا درمان شود.سی اپیحتواند توسط بیمی  
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زخم، خصوصيات زخم و خصوصيات پوست  –stageھای فشاری  بايد به محل زخم، برای ارزيابی زخم
شوند، تعيين گردد. محل زخم معموالً ھايی که باعث از کار افتادگی میاطراف زخم توجه کرد. بايد علت

  برای تعيين مکانيسم ايجاد زخم کمک کننده است. 
باشد. به علت فشار مستقيم برداشته شده به عنوان مثال زخم ناحيه ساکروم در فردی که محدود به بستر می

  باشد. از تشک می
نشيند، بيانگر فشار صندلی میيک زخم ساکرال يا کوکسيژئال در فردی که با اين نواحی در قسمت عقب 

shearing باشد. يا مستقيم به ساکروم يا کوکسيکس از طريق نشستن می  
 ,و يا اصالح وضعيت بد در حين نشستن   ھا برداشتن فشار در موقعی که فرد در بستر خوابيدهدر اين زخم

  شود، حتی اگر مراقبت از زخم مناسب باشد. باعث بھبودی زخم نمی
نشيند، بيانگر زخم فشاری، به ) میcomm.odeکروم عود کننده در فردی که روی صندلی (يک زخم سا

  باشد.علت برنداشتن فشار از روی لبه صندلی به ساکروم می
  ھای فشاری:درمان زخم

ھای فشاری شامل اجزايی است که به ھم متصلند: التھاب، سنتزماتکريکس و روند بھبودی زخم
Deposition،فيبروپالزی،  ، آنژيوژنزepithelialization ،Contraction وremodeling  

  باشد.می
فاکتورھای رشدی در بروز اين وقايع مھم ھستند. مراحل مختلف زخم نيازمند اجزای مختلفی از اين 

  پروسه برای بھبودی ھستند.
 Stage II باشد زخم فقط نيازمند اپتيليزاسيون می. 
 IIV  وIIIStage  نيازمندmatirxsynthesis  وDeposition  آنژيوزنز فيبروپالژی و ،

contraction باشد.می 

  
 ھای مختلف و تواند باعث نکروز بافتی شود. برداشتن بافت نکروتيک با روشھای فشاری میزخم

  گيرد که شامل دبريدمان صورت می
شود و به اتوليز با گذاشتن يک محافظ مرطوب بر روی زخم انجام می :) Autolysisاتوليز( .١

 دھد تا باعث تحليل بافت نکروتيک شود.ھای اندوژن اجازه میآنزيم
٢. chemical :  دبريدمانchemical شوند.آنزيمھای تجاری که باعث تحليل بافت نکروتيک می 
٣. Sharp:  دبريدمانsharp باشد.تيز می برداشت بافت نکروتيک توسط ابزار 
۴. Mechanical:  دبريدمان مکانيکال با ھيدروتراپی يا ابزارھایwet-to-Dry pressing  انجام

  شود.می

  
 تری دارد. لباسھای مختلفی در بازار وجود دارد تا زخم بستر مرطوب نسبت به خشک، بھبودی سريع

  .رطوبت زخم بستر را حفظ کند 
 بسيار مھم است چون آزار پوست اطراف زخم باعث  ھمچنين حفظ سالمت پوست اطراف زخم نيز

  شود.طوالنی شدن روند بھبودی می
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  شامل. Deressing انواع
١. Transparent film باشديک غشاء چسبنده، غيرجاذب نيمه تراوا می.  
٢. Hydrocolloid يک وافرھای چسبنده و جاذب آب با ظرفيت جذب کم تا متوسط ھستند. 

 transparent films ،hydrocolloids ھای دھند و برای زخماجازه دبريدمان اتولتبيک را می
partial –thickness .انديکاسيون دارند 

٣. Foams باشد.غيرچسبنده، با مواد ھيدرفوبيک يا ھيدروفيليک و قدرت جذب کم تا متوسط می   
۴. Hydrogel باشند.ھای براساس آب يا گليسرين و ظرفيت جذب کم تا متوسط میژل  
۵. Alginate  نرم، جاذب و مشتق از جلبک دريايی ھستند و ظاھرcotton-like  دارند، با ظرفيت جذب

 می باشد. متوسط يا قوی

 Foams ،Hydrogel  وAlginate بند ثانويه کنند و نيازمند يک زخمھا را پر میفضای مرده زخم
 موثرند. partial, full – Thickinessھا ھستند و در زخم

  ديده نشده است. پانسمانھا قابل ذکر است که تفاوت بازوی در ميزان بھبودی زخم در انواع مختلف  

  
و  vacum-assisted closure  ،electrical stimulationھا شامل ھای موثر در زخمليتیاساير مد

  .باشدمی pulsed electromagnetic energyاستفاده از 

  تغذيه کافی برای بھبودی زخم فشاری ضروری است. 
سطوح محافظت کننده برای تخت و ويلچر و وضعيت مناسب بيمار از ايجاد زخم و در صورت بروز، 

  بھبودی زخم، کمک کننده است. 
، matlress overlays ،specialty mattressابزارھای محافظت کننده موجود در بازار شامل 

turning bedcushion  ويلچر ھايی است کهtilt  وrecline پذير استدر آنھا امکان.  
 Mattress overlays  شاملFoam pad  ،gelpad ،static or dynemicair overlay  

باشد و بايد در افرادی با نقص حسی واضح، برای جلوگيری از زخم در ساکروم و تروکانتر بزرگ می
  استفاده شود.

 Specialty mattress کمتر است و باعث کاھش بھتر فشار در مناطق  در آنھا، از بين رفتن ھوا
- و آنھايی که زخم highriskھا برای افراد اين تشکشود ولی قيمت آن باالتر است. مربوطه می

 کالری در يک فرد  و نياز به پروتئينSCIيابدو مبتال به زخم فشاری، افزايش می  
  فردSCI که مبتال به زخم فشاری نيست  

  کالری مورد نياز بهkcal/kgباشددر روز می ٢١  
  دريافت پروتئينgr/kg/d٢۵/باشدمی  ١-١  

  فردSCI است که مبتال به زخم فشاری  
  کالری مورد نياز بهkcal/kg٢۵ باشددر روز می  
  دريافت پروتئينgr/kg/d٢-۵/باشد می ١ 
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اند، انديکاسيون دارد. از قديم ھم به فرد کند يا در چندين منطقه دچار زخم شدهھايشان بھبود پيدا نمی
SCI ساعت تغيير دھد ٢شود که وضعيت خود را ھر با نقص حسی توصيه می.  

 standard support surface position  درجه زاويه داشته باشد، وضعيت ٣٠بايد حدودside-
lying به ھمران يک بالش در پشت و بين زانوھا، برای جلوگيری از ايجاد زخم در پذير باشد امکان

، قرار دادن بالش proneتروکانتربزرگ، ساکروم و زانوھا، يک وضعيت مناسب ديگر در وضعيت 
  باشد.ھا میزير توراکس، لگن، رانھای ساق

 Pressure- relieving cushions نقص حسی واضح  اند در افراد بابرای ويلچرھا طراحی شده
، ژل يا Feamبرای جلوگيری از زخم در توبروزيته ايسکيال کمک کننده است. اين ھا از ھوا، 

- ٣٠اند. الزم است برای جلوگيری از فشار در وضعيت نشسته تقريباً ھر ترکيبی از اينھا درست شده
 دقيقه، فشار برداشته شود. ٢دقيقه به مدت  ١۵

  
   موثرترينpressure relief techniques شامل  

a. متمايل شدن به جلو بر روی صندلیForwardlean (احتماالً موثرترين روش) 
b. جا شدن روی پھلوھا جابهside to side lean push-up 
c.  پشت خم شدنrecline  
d. Tiltback   

  
 ھای زخمIV  وStage III  ،در زمان قابل انتظار قابل بھبودی نيستند و براساس محل و سايز

  کند. معموالً جراحی ترميمی برای بستن ضايعه انديکاسيون پيدا می
 ھا از فشار روی محل جراحی جلوگيری شود. در صورت عدم امکان برای بعد از جراحی بايد ھفته

توصيه  air-fluidized bedرشده از ھوا ھای پجلوگيری از فشار بر روی فالپ، استفاده از تشک
  .شودمی

 )Painدرد (
% ً آنھا دردھای مزمن، شديد که  ٣/١کنند و حدود درد مزمن را گزارش می SCIمبتاليان به  ٨٠تقريبا

  اند.شود را گزارش کردهھا و کيفيت زندگی میباعث اختالل در فعاليت
  :بندیطبقه

I.  دردھاnociceptive : ھای درد باال میدردھايی که از فعاليت انتھای اعصاب محيطی يا گيرنده -
 .توانايی ھدايت تحريکات را دارند وشود روندگفته می

II. نتيجه انتقال درد به صورت مستقيم از يک ضايعه يا بيماری که سيستم  :نوروپاتيک  دردھا
  شود.سوماتوسنسوری را درگير کرده است، ايجاد می

Pain Nociceptive  
 Musculoskeletal pain  

شود که منشأ آنھا بايد حداقل درک حسی ) به دردھايی اطالق میnociceptiveدردھای موسکولواسکلتال (
ھای درد، درک شود(مثل عضالت، عضالنی توسط گيرنده –را داشته باشد و درد از ساختمانھای اسکلتی 
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ای که ساختمان موسکولواسکتال تواند در ھر منطقهحالت میتاندونھا، ليگامانھا، مفاصل، استخوان) اين 
  شود.می NLIدارد رخ دھد که شامل مناطق زير 

ھای روزمره، کارکردن و ورزش در فعاليت SCIنياز به فعاليت توسط اندامھای فوقانی در مبتاليان به 
در  overuse injuryدرمان .شودو دردھای موسکولواسکلتال می overused injuriکردن منجر به 
  :تواند به چند فاز تقسيم شوداندام فوقانی می

a.  ،کنترل التھاب و درد بامحافظت، استراحت، يخ، فشارelevation  وNSAIDs  
b. Mobilization  برای بدست آوردنRom مفصلی  
c. ٨٠-٨۵ھای تقويتی وقتی %ورزش Rom بدون درد داشتيم  
d. ) بازگرداندن عملکردfunctional restoration(  ھدف برگشت فعاليت و عملکرد به اندازه قبل

  باشد.و جلوگيری از عود می
 ترين آسيب ناشی از درد شانه، شايعترين و ناتوان کنندهoveruse تواند به در اندام فوقانی است و می

، بورسيت ساب آکروميال، کپسوليت و Impingmentسپس، سندرم ھای مختلف مثل تاندونيت بایعلت
  اوستئوآرتريت باشد.

 % ۶٠تتراپلژی مزمن حدود % و در  ۴۵-۵٠شيوع درد شانه در بيماران با پاراپلژی مزمن، بين-
  بوده است.   ۴٠
  بيشتر شامل درد  –در مقايسه با درد شانه بعد از پاراپلژی  –اتيولوژی درد شانه بعد از تتراپلژی

مفصل شانه و بعالوه کپسوليت و کانتراکچر  stabizerشانه در نتيجه عضالت  instabilityناشی از 
  باشد.ای میاکتيو وپاسيو و اسپاستسيتی زمينه Romبه علت عدم 

  استراتژيھای اختصاصی، و پيشگيری کننده برای درد شانه با منشأ روتاتورکاف در بيمارانSCI 
ھايی فعاليت ) و جلوگيری از انجامoptimize postureشامل، تقويت کشش، بھينه ساختن وضعيت (

  شود.می impingmentکه منجر به 
  تقويتstabilizer ھای ديناميک شانه بايد در يک حالت تعادل انجام گيرد. برنامه بايد شامل تقويت

عضالت خلفی شانه که شامل اکسترنال روتانورھا، عضالت خلفی اسکاپوال در رومبوئيدھا و 
  يلچر باعث تقويت عضالت آنتاگونيست اين عضالت باشد. استفاده از وتراپزيوس) وادداکتورھا می

ھای شانه به خصوص عضالت قدامی شانه Stablizerشود(عضالت قدام شانه)، کشش ديناميک می
آوردن يک شانه متوازن و متعادل الزم است. چون اين عضالت گاھی اوقات به علت  نيز برای بدست

  دچار ھايپرتروفی و کانتراکچر  transfer activityھای مداوم مثل به جلوراندن ويلچرو فعاليت
  شوند. می

 % ،ليت يکند لترال اپیعلت بو اغلب  ١۶% -٣۵درد آرنج نيز در افراد پاراپلژی نسبتاً شايع است
)tennis elbowباشد) می.  
 Viscral pain درد احشايی  
 ) درد احشايیnociceptive شود اطالق می) به دردھايی که با منشأ از توراکس، شکم و لگن.  
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  اين دسته شامل دردھای شکمی به واسطهFecal impaction  انسداد روده، انفارکت روده، پارگی ،
روده، کوله سيتسيت، سنگ کوله دوک، پانکراتيت، آپانديسيت، پارگی طحال، سوراخ شدن مثانه، 

  باشد.پيلونفريت يا سندرم مزانتريک فوقانی می
 شود.وژی احشايی در گرافی يا تستھای ديگر به ھمراه درد اطالق میوجود يک پاتول هدرد احشايی ب  
 شود ولی تندرنس با توجه به سطح و کامل يا اگرچه درد معموالً مبھم است و به سختی لوکاليزه می

  ناکامل بودن ضايعه وجود دارد. 
 تواند با عالئمی مثل درد احشايی میADتھوع يا  ای (يبوست)،، آنورکسی، تغيير عادات روده

  تر از درد بيمار باشد.تواند برجستهاستفراغ ھمراھی داشته باشد و ھرکدام از اين عاليم می
  ،کرامپDull  و تندر توضيحاتی از دردھای احشايی ھستند و معموالً با دريافت غذا نيز مرتبط

  ھستند.
 Other nociceptive pain 

 دسردردرد در AD )شديد است و به صورت ضرباندارpoundingشود. ) توصيف می  
  درافراد باNLI  و ضايعه باالیT6 .شايعتر است  
  سردرد درAD  ،با افزايش فشارخون، ديافورزيسpiloerection  و وازودياالتاسيون پوستی در

باالی سطح ضايعه، برادی کاردی يا تاکی کاردی، گرفتگی بينی، پرخونی ملتحمه و ميدرياز ھمراھی 
  دارد. 

 AD  معموالً بدنبال تحريک آزاردھنده در پايينNLI شود و معموالً مربوط به روده و مثانه ايجاد می
  .)  UTIروده يا  impaction .(باشد می

  )Neuropathic painدرد نوروپايتک و( 
 ) دردنورپاتيک در سطح ضايعه نخاعیAt-level spinal cord injury Neuropathic pain( 
 )At-level SCI pain درد نوروپايتک در سطح ضايعه (SCI  به درد نوروپاتيک در سگمان مربوط

 NLIشود و درد در درماتوم سگمان مربوط به دھد ايجاد میکه درماتوم مربوط به آن را عصب می
  شود. سه درماتوم در زير سطح ضايعه) ايجاد میحداکثر و يا 

و  در مسير گسترش درد است hyperalgesiaو يا  Alodyniaبصورت  At-level SCIبروز درد در 
، سوزن سوزن Hot-burning ،(tinglingش (زشود، سوھای زير توصيف میدرد به صورت

)، برق گرفتگی painful cold، سردی دردناک sharp( shooting  )) حس تيزی (prichingشدن(
releatinc shocke – like) حسی (و بیnumb .(  

  
 وروپاتيک بندی دردنبرای طبقهat-level SCI بايد يک ضايعه،  طناب نخاعی و يا ريشه عصبی را ،

 تواند يکطرفه يا دوطرفه باشد. درگير کند و درد در نتيجه اين آسيب انتقال يابد و درک شود. درد می

  دردنوروپاتيکی که با ضايعه نخاعی يا آسيب ريشه عصبی ھمراه نباشد درگروهother 
neuropathic شود.بندی میطبقه  

 ھای افتراق زير مجموعهat-level SCI  که شامل درد طناب نخاعی و درد راديکولر است، دشوار
  .تواند رخ دھدتروماتيک می SCIاست. برای اين که ھر دو در 
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 يابد.راديکولر معموالً و نه ھميشه يکطرفه است و براساس مسيردرماتوم مربوطه گسترش می درد  
  درد راديکولرat-level ) معموالً ناگھانی استparoxysmal در حاليکه درد طناب نخاعی (at-

level .معموالً ثابت است  
  وقتی دردat-level SCI  ھمراه باinstability  نخاعی باشد و با حرکت فقرات درد بدتر شود، درد

  رايکولر بيشتر متحمل است.
  سيرنگوميلی معموالً در دردat-level spinal cord شود.درد ناشی خود ايجاد میدر سرفه يا خودبه

تواند باشد. اگرچه می) میdull) و درد سنگين (burningاز سيرنگوميلی به صورت حس سوزش (
  تواند يکطرفه و دوطرفه باشد.به صورت دردتيز، برق گرفتگی،و خنجری باشد ومی

  
 Below-level spinal cord injury 
  درد نوروپاتيکbelow-level spinal cord   درماتوم در زير درماتوم  ٣به دردی که در  بيشتراز

NLI .درک شود اطالق می شود  
  برای طبقه بندیbelow-level SCI.بايد در طناب نخاعی يک بيماری يا ضايعه وجود داشته باشد  
 نيست در گروه  درد نوروپاتيکی که در محل توزيع اين درد وجود دارد ولی با اسيب نخاعی ھمراه

other neuropathic   .طبقه بندی می شود  
 درد درbelow-level SCI از نظر توصيف شبيه at-level SCI   می

  ميتواند در طول مسير درد در ضايعات ناکامل ايجاد شود.  alodynia,hyperalgesiaباشد.
  توزيع درد درbelow-level  محيط بزرگی را  معموال درماتومال نيست و منطقه ای می باشدو

.دردھا ادامه دار ھستند اگرچه ممکن NLIيا کل بدن در زير  زنيتاليا ,نالآپوشش ميدھد مثل منطقه 
 ,خستگی ,اضطراب ,که در نتيجه فاکتورھايی مثل استرس سايکولوزيک است نوسان داشته باشد

 باشد. زارنده در زير اسيب وتغييرات اب و ھوايی میآتحريک  ,سيگار
TREATMENT OF AT LEVEL & BELOW LEVEL SPINAL CORD 

INJURY(NEUROPATHIC )PAIN 

a. می باشند.ترامادول و امی تريپتيلين موثر ,گابا پنتين  ,تعدادی از داروھای خوراکی مثل پره گابالين  
b.  اگرچه مدارک خاصی برای ساير درمانھا و مداخالت برای دردھای نوروپاتيک در اختيار نيست ولی

 ,ترانس درمال ,اوپيوييد ھا(خوراکی,SSRI,NERI,ز ميشوند مثل يساير داروھا بطور شايع تجو
  intrathecal ziconotide)اينترادرمال)ونوروتوکسين ھا(

c. ھای  ھای شامل تکنيکمداليتیevoked pain  desensitization techniques for  ، ماساژ و
  باشند.بخصوص ورزش مفيد می

d.  ،مداخالت سايکولوژيک مثل آموزشCBT ،relaxtion دھد و ھيپنوتيسم به بيمار اين امکان را می
  که در طوالنی مدت اين دردھا را مديريت کند و اثر سوء آن برروی زندگی بکاھد. 

e.  مداخالت جراحی (نورواينترونشنال) مثل دکمپرس کردن ريشه اعصاب و تزريق استروئيد در
توانند نيز می Dorsal root entry zone micro coagulationيدورال برای درد راديکولر و پا

  .مورد استفاده قرار گيرند
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 Other (neuropathic) pain  

  دردھای نوروپاتی فشارنده در محل توزيع اعصاب محيطی، در ديستال به سطح ريشه عصبی و به
- شود. عاليم معموالً شامل بی) ايجاد میplexusعلت فشار روی اعصاب محيطی يا شبکه عصبی (

) در محل انتشار اعصاب محيطی tingling) و سوزش (numbnessحسی خودبه خود تحريک شد، (
  است.

 باشندھا میاين گروه شامل نوروپاتی در مديان، اولنار، راديال و آگزيالری در پاراپلژيک.  
 وزش شست، اشاره و انگشت وسط، حس مختل در حسی و سھا و عالئم سندرم تونل کارپ(بینشانه

 .ھای تحريکی) در بيمار پاراپلژيک شايع استحسی و سوزش در تستمعاينه و بی

  
  در نتيجه ترکيبی سندرم تونل کارپ  

  مثل جلوراندن دستی ويلچر  repetitive traumaتروماھای مکرر  .١
– Pushھای که بصورت در فعاليتشود که سکيمی بدنبال افزايش فشار تونل کارپ ايجاد میيا .٢

up pressure reliefs است.   
  جايی در حالت نشسته از يک سطح به سطح ديگر جابه .٣
 کهافراد high risk ھستند: برای پيشرفت درد   

   overweightافراد با اضافه وزن  .١
  کنندکه از ويلچرھايی با بيومکانيک نامناسب برای حرکت استفاده میدی افرا .٢

  
 ھای فشارنده شامل ھای درمانی و پيشگيری کننده برای نوروپاتیاستراتژی:  

a.  اجتناب از تحمل وزنweightbearing  در مچ دست در حالتFlex  ياext   
b.  تعبيه دستگيرهhandgrip  در سطوح مسطح  
c. کاھش وزن weight loss  
d. ترين ويلچر ممکن برای رفع نيازھای فردتھيه سبک  
e.  استفاده ازwheelchairs  power  ياassist–power   
f.  تمرين برایwheelchair propulsion pattern   
g. باشد. (حرکت طوالنی و نرم) به حداقل رساندن قدرت و دفعات به حرکت درآوردن چرخ توسط مچ می  
h. Side-to-side or forward lean pressure reliefs  برای کاھش فشار بايد جايگزينpush-up 

pressure reliefs .شود  

  
Spasticity  

اسپاستيستی سندرمی است که از اجزای مختلفی تشکيل شده که شامل افزايش مقاومت وابسته به 
در حرکت پاسيو، انقباض غير ارادی عضالت يا اسپاسم و  (velocity-dependant)سرعت

  .باشد ھايپررفلکسی می
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-ايجاد می extو  flexنرژيک عضالت باالخص در حالت يانقباض غيرارادی عضالت در نتيجه فعاليت س
  شود.
 تواند باعث اختالل در حرکتاسپاسستيستی می mobility وضعيت دادن به بدن ،, positioning  و

کند ولی گاھی  skin breakdownھای پوستی حتی فرد را مستعد آسيب comfort راحتی فرد  و 
- تواند با تک. به عنوان مثال فرد میشود ADLتواند باعث کمک درامبوالسيون و انجام اوقات می

ھايش را بصورت يک پل درآورده واجازه به فرد دھد تا برای پوشيدن شلوار  آن را به راحتی از زير 
يد ھايش عبور دھد. تصميم برای اين که يک فرد مبتال درمان شود يا نه و چگونه درمان شود بابا تک

ھای مديکال و عملکرد در فعاليت ھايش و اين که کداميک آمدنبراساس ارزيابی کامل فرد از نظر پی
  از اجزای اسپاسيستی برای وی کمک کننده و يا بازدارنده ھستند، صورت گيرد. 

 sexual function, Bladder managementھايی که بايد مورد ارزيابی قرار گيرد. شامل فعاليت
-می Dressing ،Bathing ،positioning  ،wheelchair mobility ،ambulationوضعيت خواب 

  باشد.
باشد. چون اسپاستيستی ھای فشاری و درد میآمدھای مديکال که بايد در نظر قرار گيرد شامل زخمپی 

  . باشدانويه میای برای اين اختالالت ثتواند فرد را مستعد ھر دو وضعيت کند و يک فاکتور زمينهمی
خاص اسپاسيتی نيز بايد تعيين شود چون درمان غير سيستميک اسپاستيستی بر اساس  پاترنتعيين 

باشد. به عنوان مثال تزريق داخل عضالنی الکل يا توکسين بوتولونيوم بايد پاترن خاص آن می
  . درعضالت خاصی انجام گيرد تا برای فرد مفيد و موثر باشد

ای اسپاستيتی اغلب با ھم ھمراھی ندارد، ابزارھای ارزيابی مختلف در ھر بار ارزيابی برای اين که اجز
  ابزار ارزيابی معمول شاملبردن به اجزای اسپاستيتی نياز است. بيمار برای پی

 S-point or dinal scal باشد مثل بندی مقاومت به حرکت پاسيو میبر درجهAshworth scele  و
 آن modifiedفرم 
 Ordinal ranking scal شمارد مثل که فرکانس انقباض غيرعادی عضله در ھر دقيقه را می

Spasm frequency Score  وpenn spasm Frequency.  
 Spasticityدرمان 
 Stretching– عضالت اسپاستيک اصل درمان در ھمه مبتاليان به  ◌ِSCI باشدمی.  
  کشش يکنواخت استاتيک تا حد ممکن ازRom  مفصلی، باعث کاھشreflex activity شود که می

  ھا بعد از تمرين باقی بماند.تواند ساعتمی
 Rom exercise .بايد بصورت منظم در تمام مفاصل درگير توسط تيم توانبخشی انجام گيرد  
 Proper positioning تواند بطور موثر افزايش تونيسيته عضالنی را بر روی تخت يا ويلچر، می

  کند. کند بعالوه يک کشش استاتيک طوالنی مدت برای عضالت اسپاتيک فراھم میکنترل 
 يک مثال در اين مورد خوابيدن در وضعيتprone  برای ايجاد کشش در فلکسورھای ھيپ و زانو

  باشد.می
  افزايش تون درتنه بدنبال نشستن بر روی ويلچر باtilt خفيف محل نشستن يا اضافه کردنwedge 

  د.شوبھتر می
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  استفاده ازpositioning orthosis گيری سرپايی در عضالت اسپاستيک با نگھداری عضله يا گچ
 .شونددر وضعيت کشش، باعث بھبودی می

   يک مثال آن شاملpadde Ankle-foot orthisis گيری برای نگھداشتن يا گچplantar 
felexorباشد. ايستادن پاسيو در (ھای مچ در وضعيت نوتر میstanding frame يا (tilt– صندلی ◌ِ

  باشد.باعث کشش روی ھيپ، زانو و پالنتا رفلکسورھای مچ می
  بسياری از پزشکان باکلوفن خوراکی را درمانfirst-line  برایspinal spasticity در نظر می-

  گيرند.
  با کلوفن آنالوگی ازGABA گيرنده و به  –باشد. مھارکننده اصلی انتقال از طناب نخاعی می

GABA شود. دوز ابتدايی متصل میmg/d ١۵ – شود و در صورت انديکاسيون که تقسيم می ١٠
باشد ولی دوزھای می mg/d٨٠شود که اگرچه مکانيزم دوز پيشنھادی به تدريج افزايش داده می
شامل خستگی و گيجی و  Baclofenشوند و ھم موثرند، عوارض شديد بيشتر، ھم بنحوی تحمل می

  باشد. ج در صورت قطع ناگھانی میتشن
 ھای ھا به گيرندهديازپام و ساير بنزوديازپينGABA شوند.متصل می  
 شوند. ھا باعث ايجاد وابستگی بعالوه لتارزی و کاھش تمرکز میبنزوديازپين  
  درصورت استفاده از اين داروھا قطع مصرف آنھا توسط بيماران مشکل است وبايد بسيار تدريجی

  گيرد.صورت 
  تيزانيدين ھيدروکلرايد يک آگونيست2– باشد که برای درمان اسپاستيستی آدرنرژيک مرکزی می

 .موثر است SCIبعد از 

   عوارض تيزانيدين شامل سداتيوشدن وLFT باشد.مختل می 
   دانترولن سديم با داروھای ذکر شده متفاوت است که تفاوت آن در اثر محيطی آن نسبت به ساير  

 باشد.می

  فعاليت آن باعث مھار آزادسازی کلسيم از رتيکولوم سارکوپالسميک عضالت و مھارexcitation- 
contraction شود.در انقباض عضله نرمال می 

 تواند باعث ھپاتوتوکسيسيتی شود و ارزيابی دانترولن میLFT .بصورت دقيق بايد انجام شود  
 ايجاد مشکل شده باشند، تزريق ھدفمند نورتوکسين  وقتی فقط تعداد کمی از عضالت اسپاستيک باعث

  .تواند انجام گيرد(بوتولونيوم) يا الکل (فنول يا اتيلن الکل) می
 شود. تزريق باعث ضعف در اين عضالت و کاھش اسپاستيتی می  
 سيناتپيک اعصاب در محل ھا در انتھای پرهتزريق بوتولونيوم در عضله به سطح گيرنده

شود و باعث مھار آزادسازی استيل کولين و ممانعت از انتقال جانکشن متصل مینوروماسکوالر 
  شود.نوروماسکوالر می

  درون عضله، باعث تخريب غير انتخابی عضله و اکسون ً تزريق الکل در اطراف عصب يا مستقيما
  شود.اعصاب می

 Needle elatrical stimulation  برای لوکاليزه کردنmotor point عصاب محيطی يا ھا يا ا
 شود.ھا باعث موثرتر شدن تزريق می motor end plateالکتروبيوگرافی برای تعيين 
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  تأثير کلنيکال تزريق موضعی با نورتوکسين يا الکل به فاکتورھايی بستگی دارد که شامل دوز تزريق
  . باشدشده، ساير عضله تزريق شده و شدت اسپاستيسيتی در عضله تزريق شده می

 ماند. ماه باقی می ٣- ۶شود و در حدود روز ايجاد می ٢-٣تولونيوم در طی اثر بو  
 طول اثر الکل بسيار متغيراست و اثر آن از يک ماه تا چندين سال گزارش شده است.  
 بادی برعليه توکسين شود چون آنتیمقاومت به اثرات سم بوتولونيوم در تزريقات مکرر ايجاد می

  .شودماه يکبار توصيه نمی ٣دفعات تزريق بيشتر از بنابراين  شود.ايجاد می
 تواند دردناک باشد تخريب موضعی بافتی ناشی تزريق الکل در افرادی که مشکل حسی ندارند می

  تواند ايجاد کند.تزی به دنبال تخريب عصبی میسوپار
 باشد.کند به ھرحال الکل بسيار ارزانتراز توبولنيوم میسم بوتولنيوم درد ايجاد نمی  
 باشد.ھای کششی در عضالت درگير، بسيار موثرتر میتزريق در صورت ھمراھی با برنامه  
  تزريق باکلوفن اينتراتکال موثرترين درمان برای اسپاستيستی شديد وجنراليره در فرد مبتال بهSCI 

 باشد.می

   کانديدای مناسب برای کارگذاری پمپ انتزاتکال آنھايی ھستند که اسپاستيی آنھا با درمانھای دارويی
و غيرتھاجمی قابل کنترل نبوده است و ھمچنين آنھايی که برای مراجعه پرکردن مجدد پمپ، قابل 

  اعتماد ھستند.
  ،فرد ابتدا يک دوز بولوس برای تأييد موثر بودن و مناسب بودن اين پروسيچرقبل از کاشتن پمپ

کند. اگر اين تست موفق بود و پمپ دريافت می Lumbar punctionتراتکال از طريق يباکلوفن ان
  .کاشته شد

 تيتر می ً شود تا اثر مورد نظر بدست آيد. دوز نگھدارنده در افراد مختلف، دوز باکلوفن تدريجا
  متغيراست.

Musculslaletal condition  
Contractures  

  کانتراکچريک يافته شايع در عضو فلج در يک فرد مبتال بهSCI باشد. می  
  کانتراکچر به يکFixed stiffness شود که باعث محدوديت حرکت در جھات دربافت نرم اطالق می

 شود.خاص می

  کانتراکچر مفصلی  
 کاھداز حداکثر ظرفيت عملکردی مفصل، می.  
 شود باعث اختالل در وضعيت بھداشت می. 

  منجر بهpositioning شود نامناسب و درد و زخم فشاری می. 

 کاھد.به علت محدوديت حرکت مفصلی، از بھبودی وضعيت موتور در آينده می 
 باشدحرکتی طوالنی مدت مفصل میبی :علت اوليه کانتراکچر.  
 باشد.ادم، عدم تعادل عضالت، اسپاستيستی و ترومای موضعی می ر:کانتراکچ ھای ثانويهعلت 
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 ھا ممکن است رخ دھد و باعث اختالل در کانتراکچر در اندام فوقانی به طور اوليه در تتراپلژيک
self-care function شود.می  

  .بعضی مفاصل نسبت به ساير بيشتر مستعد کانتراکچر ھستند  
 کانتراکچرھا باعث شود. اين در شانه کانتراکچر باعث محدوديت در ادداکشن و اينترنال روتيشن می

 شود. می proneدر وضعيت  positionجايی، آراستن، لباس پوشيدن و ناتوانی در جابه

  کانتراکچر درFlexion  آرنج اغلب درC5 دھد و به علت ھا رخ میتتراپلژيکimbalance 
 شود.می جايی، جلوراندن ويلچر، غذاخوردن و آراستن عضالت است و باعث اختالل در جابه

 Flexion contracture  در مچ و انگشتان درself-care activities کند اگرچه اختالل ايجاد می
tightening  خفيف در فلکسورھای انگشتان درC6 ھا، اجازه تتراپلژيکgrasp  ضعيف در نتيجه

 دھد.را می tenodesisمکانيزم 

  در اندام تحتانیFlex contracture  در ھيپ وزانو درpositioning  لباس  ,تخت  یمناسب رو
  شود.ھای فشاری میکند وباعث افزايش ريسک ابتال به زخمجاشدن، اختالل ايجاد میپوشيدن و جابه

 Adduction contracture  در ھيپ باعث اختالل درperineal care شود.می 

   ھمه اين کانتراکچرھا بعالوهplanter flex contracture  باعث اختالل در ايستادن و امبوالسيون
  شود.می

  
 

 
 پيشگيری از کانتراکچر ھایراھ  

١. Positioning  بھترين راه پيشگيری(مناسب بر روی تخت( 
وقتی کانتراکچر ايجاد شد، تمرينات  :برای ھمه مفاصل حداقل يکبار در روز Romانجام پاسيو  .٢

Rom .بصورت شديد بايد آغاز گردد و معموالً قبل از درمان داروھای ضد درد مورد نياز است 
ھای استاتيک و ديناميک برای نگھداشتن بعالوه اسپلينت : ھای استاتيک استفاده از اسپلنيت .٣

  وضعيت در حداکثر حالت نرمال ممکن است نياز شود. 
۴. Management  مديريت ادم شامل  :اسپاستيستی و ادمelevation ماساژ و ،compressive 

garments تواند با تجويز داروھای خوراکی يا اينتراتکال يا بلوک باشد. اسپاستيستی میمی
 .عصبی درمان شود

 
  . tendon leng theningو پروسجرھای  tenotomiesمداخالت جراحی گاھی اوقات الزم است مثل 

Fractures ھا)(شکستگی  

 تواند رخ دھد و در فردی با در يک تروما، شکستگی در ھر استخوانی میSCI شکستگی در اندام ،-
  شود. ھای تحتانی فلج يک نگرانی محسوب می

  اوستئوپروز بارزی در ماھھای اول بعد ازSCI دھد و استخوان را ھای تحتانی رخ میدر اندام
  کند.مستعد شکستگی می
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  بروز شکستگی در مردان پاراپلژيک کامل بعد از بروزSCI١يابد و از %، با گذر زمان افزايش می 
  .يابدافزايش می از زمان بروز سال ٢٠بعد از  ۵%به در طول سال اول تقريباً ھر سال 

 ھايی که به دنبال ھمچنين شکستگی . شود جاشدن فرد ايجاد میھا بدنبال جابهبيشترشکستگیRom 
exercise دھد و بعضی علت مشخصی ندارندرخ می.  

 باشد.شايعترين محل شکستگی سوپراکنديالر  فمور می  
 حس مشکل است اکثر بيماران از تورم يکطرفه جديد در يک پا، تشخيص شکستگی در اندام بی

احساس ناخوشی و تب خفيف شکايت دارند. در معاينه تورم و کبودی ممکن است ديده شود. اگر 
  .و کريپتاسيون ممکن است ديده شود دفورميتیشکستگی شديد باشد، 

  
  در افرادSCI رود. می به کاردرمان روتين شکستگی د نکه امبوالسيون دار  
 درمان جايی دارند جايی يا کم جابهھای بدون جابهدر افرادی که امبوالسيون ندارد و شکستگی

ندن عملکرد به قبل از شکستگی، اباشد. ھدف از درمان برگردبصورت غيرجراحی میشکستگی 
  باشد.می alignmentجلوگيری از عوارض و بھبودی مناسب و 

  چون اکثر مبتاليان بهSCI حرکتند و امبوالسيون ندارند مختصری کوتاھی و انگوالسيون، قابل بی
قابل قبول نيست چون باعث اختالل در قرار دادن مناسب پا  rotational deformityقبول است ولی 

 شود. ويلچر می foot restبر روی 

 بھبودی در شکستگی معمولی خوب است و  فلج بودن اندامھای تحتانیپروتيک رغم اوستئوعلی
گيری واکسترنال فيکاسيون ھمراه با عوارض زيادی است و بھتر باشد. گچتشکيل کالوس کافی می

  است در اين افراد، اجتناب شود.
 جايی در گردن فمور با جايی، جراحی انديکاسيون دارد. شکستگی با جابهبرای شکستگی با جابه

رھا شود. فمور به سمت پروگزيمال شود، چون اگر بدون درمانبی درمان میجايگزينی يا پروتز بخو
  شود. در لگن می unbalanceشود و باعث جا میجابه

 جاشده با نترتروکانتريک جابهيشکستگی اintramedullary hip fixation Device  به خوبی
  کند.شود و از دفورميتی واروس در لگن جلوگيری میدرمان می

 جا شده شفت فمور با ی جابهشکستگinterlocking intramedullary rod  .قابل درمان است  
 جايی درشفت تيبيا با شکستگی با جابهinterloking intramedullary nail بخوبی درمان می-

  شود.

  
(HO) Heterotopic ossification 
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سودمند است اگرچه معموالً برای اين  HOھا برای جلوگيری از NSAIDاستفاده پروفيالکتيک از  .١
  شود. منظور تجويز نمی

  اگرHo  تشخيص داده شود درمان بايد به سرعت آغاز شود و توقفossification  بايد در نظر
  شود . حفظمفاصل  Functionو  Romبايد  ھمچنين گرفته شود 

ماه ۶برای  20mg/kg/dروز به ھمراه اتيدرونات خوراکی  ٣برای mg/d٣٠٠اتيدرونات وريدی  .٢
 HOنتی گرافی ھم شواھدی از يباعث جلوگيری از اوسيفيکاسيون بافت نرم درافرادی که فقط در س

  شود.داشتند، می
  کمتر از نصف بيماران با شواھد راديوگرافی درHOاوسيفيکاسيون اند و مھار ، پاسخ نشان داده

  بافت نرم ديده شده است.
  ماھه وجود ندارد.  ٣ماھه اتيدرونات در مقابل درمان  ۶شواھدی دال بر سودمندی بيشتر درمان  
  گيرد.موثر است ولی به دليل عوارض طوالنی مدت آن معموالً انجام نمی HOراديوتراپی برای  .٣
۴. Rom exercise تا زمانی که التھاب حاد فروکش کند شود ولیماليم توصيه میforceful 

stretching  استکنترانديکه.  
   : Hoجراحی انديکاسيو نھای  .۵

  گردد.محدوديت مفصلی بسيار شديد باعث  
 HO  در نشستن روی ويلچر ياself-care و يا ھر دو اختالل ايجاد کند.  
 باعث بروز زخم فشاری شود.  
 باعث فشار روی عروق و اعصاب شود.  

  ھدف ازجراحی، برداشتن کاملHO باشد بلکه بازگرداندن حرکت مفصلی و مھارتھای عملکردی نمی
  باشد.می

  پروسچر جراحی معموالً شاملwedge resection باشد. و ايجاد سودوآرتروز می  
  ريسک عود بعد از جراحی با تجويز اتيدروناتNSAID راديوتراپی ،Rom exercise کاھش می-

  يابد.

  
Special population 

Pediatvic Spinal corelinyinry 
SCI ھا ناشايع است ولی در سنين بلوغ نسبتاً شايع است.در بچه  

  
 Motor vehicle-related injury  شايعترين علتSCI باشد. ھا میدر بچه  

  :در اطفال شامل SCIھای خاص علت
 Lap belt injury:  در تصادفاتmotor vehicle پوند  ۶٠ھايی که وزن کمتر از بيشتر در بچه

  شوند.شوند، ديده میدارند و کمربندھايی که باالی لبه لگن بسته می
 شودديده میزير  ھا تريادی معموالً  در اين بچه  

  کبودی ديواره شکم .١
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  ھای داخل شکمی آسيب .٢
٣. SCI  در محل يا نزديک توراکولومبار جانکشن  

 Birth injury  :SCI شود بخصوص وقتی ستون فقرات نوزادی  معموالً در وضعيت بريچ ديده می
يا  Lower cervicalتحت کشش طولی بيش از حد قرار گيرد. اين حالت بيشتر منجر به ضايعات 

upper thoracic cord شود. میupper cervical SCI تواند در وضعيت سفاليک  نيز ديده می
  شود.

 Craniovertebral junction injuryمربوط به روماتوئيد آرتريت جوانان، سندرم داون و ديس -
 SCIشود و ھا نسبتاً شايع است. اغلب منجر به مرگ ناگھانی میدر بچهباشد.پالزی اسکلتال می
برند نيازمند ساپورت ونتيالسيون به علت شود. افرادی که جان سالم به در میتشخيص داده نمی
high-level SCI باشندمی.  

  
 SCI ھا و سنين بلوغ تظاھر مشابھی دارد و با ھمان روش ذکر شده در بچهManage شود.می 

  
  )SCI without radiologic abronmality( ھا شامل اينSCI  بدون اختالالت راديولوژيک

)SCIWORA ،(high cervical injury  ،Lap belt injury ،Delayed onsef of 
neurologic deficit  ،اسکوليوز ،subluxation  در ھيپ وpsychosocial development  در
 باشند.طول کودکی و بلوغ می

 سال بروز ( ٨ھای کمتر از در بچهSCIWORA ، (Delayed onsef of neurologic deficit  و
neurologically complete Lesions باشد.بيشتر از سنين باالتر می  

 سال  ١٠ھای زير در بچهSCI WORA % موارد ديده ٢٠موارد ولی در سنين باالتر در  ۶٠در %
  .شودمی

 يربرداری مثل واگرچه راديوگرافی در آنھا نرمال است ساير مطالعات تصCT  وMRT تواند می
  اختالالت ليگامانی، ديسک و طناب نخاعی را نشان دھد.

 ھايی با بچهSCI WORA خير است (معموالً بروز نقص نورولوژيک در انھا با تأDelayed onset 
of neurlogic Deficit ٢۵ – ۵٠روز متغيراست. اين تايپ از آسيب در % ۴) و بين نيم ساعت تا 

ھا گزارش شده است. تأخير در تظاھرات نورولوژيک به فاکتورھای مختلفی در بچه SCIاز موارد 
فقرات و اثرات آبشاری  instabilityمثل فاکتورھای عروقی، ضايعات نخاعی راجعه ناشی از 

 ھمراھی دارد. SCIزودھنگام 

  
  عوارض ھمراه درSCI ھا شبيه بزرگترھا در بچهmanage شود با يکسری استثنائات.می  
 باشد، رفلکس تخليه مثانه در نوزادان بادياپر میIC  شود و سالگی شروع می ٣-۴در سنself-

catheterization  برنامه تخليه روده (شود. سالگی آغاز می ۵-٧درسنBowel evacuation 
program شود.سالگی شروع می ٢- ۴) در سن  
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  ماه از  ٣ھايپرکلسمی پسران سنين بلوغ به طور شايع در طولSCI تواند درگير کند، بخصوص می
حرکتی و افزايش رود  در نتيجه بیکامل دارند. ھايپرکلسمی گمان می high-level SCIدر آنھا که 

-. عاليم ھايپرکلسمی شامل درد شکمی، تھوع و استفراغ، خستگی، پلیاستخوانی ايجاد شودبازجذب 
آن شامل ھيدراتاسيون با انفوزيون سالين و  Mangementباشد. ديپسی و دھيدراتاسيون میاوری، پلی

  باشد.تجويز فورزمايد و پاميدرونات می
  کودکان در حال رشد باSCI کنند که بارزترين آنھا ه میبرا تجر انواعی از مشکالت ارتوپديک

باشد. بررسی می ٩٨باشد. شيوع اسکوليور در حدود %درھيپ می instabilityدفورميتی فقرات و 
دقيق اين افراد بصورت گرافی ساليانه فقرات ضروری است. استفاده پروفيالکتيک از ارتوزھای 

درجه تجاوز کند. فيوژن جراحی  ٢٠از توراکوبولومباز خيلی اوقات توصيه شده بخصوص اگر انحنا 
در فقرات در عملکرد آينده تأثير دارد از اينرو بايد از آن اجتناب کرد. به ھرحال جراحی در صورت 

 .درجه، الزم است ۴٠انحنای بيشتر از 
  Instability شوند، شايعتر است و معموالً با درھيپ در کودکانی که در سنين کمتر دچار آسيب می

imbalance  عضالت بدنبال اسپاستيستی يا عدم تکامل سرفمور يا استابولوم که در نتيجه شل بودن
 FESدر امبوالسيون  unstableو  Dislocated 1دھد. يک ھيپ شود، رخ میعضالت ايجاد می
 کند. درمان شامل جلوگيری از ايجاداختاللی ايجاد نمی ADLکند ولی در نشستن و اختالل ايجاد می

  .باشداستخوانی با استفاده از ھيپ ابالکشن ارتوزھا می stabilityکانتراکچر و ايجاد 
  توانبخشی کودکانSCI  يک پروسه ديناميک و ادامه دار است و در طول مراحل رشدی از کودکی

عبور ماليم و آرام به دوران بلوغ و يک کيفيت  در کودکان ھدف از توانبخشی کنندتابلوغ، تغيير می
  باشد.زندگی باال می

 ای احساسی، رشد اجتماعی و ھھای کليدی شامل، وضعيت نگرانیfamily dynamics cognitives 
 ،Schooling باشد. فاکتورھای آمادگی و ورود به دوران بلوغ و فعاليت جنسی میpsycho-social 

  باشد.بينی کننده بھتری برای رضايت از زندگی میآن، پيش نسبت به سطح ضايعه يا سن
Geriatric spinal cord injury 

 SCI  به دنبال يک ترومای ً در افراد مسن معموالً به تنگی کانال در سرويکال مربوط است و ندرتا
تواند يک آسيب کم شدت باشد. مثل افتادن در خانه يا در خيابان يا تواند رخ دھد. علت میمينور می

افراد مسن از نظر نورولوژيک بيشتر احتمال دارد که ضايعات يک تصادف کم سرعت با موتور. 
 باشدناکامل داشته باشد و بيشتر در ناحيه گردن می

  
  افراد مبتال بهSCI بيشتری دارند مثل چاقی،  ایدر صورت مسن بودن معموالً بيماريھای زمينه

ريسک عوارض باالتر است که شامل پنومونی،  SCIديابت، بيماری قلبی و آرتريت. در آنھا بعد از
  باشد.نارسايی تنفسی، امبولی ريوی، سنگ کليه، خونريزی گوارشی می

  برای مقايسه برای نتايجSCI از استقالل و  نکنندو درجات پاييافراد مسن کمتر، بھبودی کسب می
self-care دارند.  
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 دھد و ھای مختلف بدن را تحت تأثير قرار میافزايش سن به خودی خود سيستمSCI توان اين می
ھای مربوط به سالمت به سن، نشان داده است بسياری از وضعيت SCIپروسه را تسريع کند در افراد 

ھای فشاری، شامل پنومونی، زخم ھامدت آسيب و درگيری  نورولوژيک مربوط است. اين وضعيت
- ای وافزايش کلسترول، گلوکز و کراتينين سرم میدرد مفاصل بيماری قلبی، خستگی، مشکالت روده

  باشد.
  عوارض اورولوژيک در فرد مبتال بهSCI  در ھرسنی شايع است ولی در سنين باالتر بروز سنگ

شود. بروز کانسر مثانه بيشتر از جمعيت عادی است که به کليه و اختالل در عملکرد کليه بيشتر می
  استفاده مزمن از کاتترھای داخل مجرايی، سيگار و سنگ حالب باشد 

  شکايات گوارشی در افراد مسن بدنبالSCI ،شايع است که شامل، يبوست، درد معده ً   ، نسبتا
  باشد.و ھموروئيد خونريزی دھنده می اختياری مدفوعبی

 دھد و فرد را بيشتر مال با افزايش سن، االستيستی و محتوای کالژن خون را از دست میيک پوست نر
-کند. ولی زمان بعد از آسيب، ريسک فاکتور بارزی برای بروز اين گونه زخممستعد زخم فشاری می

  باشد.ھا نمی
  سال بعد از  ۶٠بروز پنومونی در افراد باالیSCIيق واکسن يابد. تزر، بطور بارزی افزايش می

  در اين سنين بايد صورت گيرد. SCIوانزا و پنوموکوک در تمام افراد مبتال به لانف
  يابدسن افزايش میافزايش  شکايت از خستگی به طور بارزی با.  
 ھا، چون اينھا نسبت به پاراپلژيکافتد، بخصوص در تتراپلژيککاھش عملکرد معموالً زود اتفاق می-

 .کنندھای اضافی پيدا میبيشتری به کمکھا بعد از آسيب نياز 

  
 افراد در ھای کارديوواسکوالر افزايش مرگ ناشی از بيماریSCI رود مربوط به اختالالت گمان می

-علت ديگر می باشد. SCI، در افراد بعد از HDLپروفايل ليپيد و در درجه اول ميزان بسيار پايين 
 impaired glucose)تواند اختالل متابوليسم کربوھيدرات باشد چون تحمل گلوکز مختل 

tolerance) وDM  به طور نسبتاً شايع بعد ازSCI کندبروز می .  
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