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SPINAL CORD INJURY
اپيدميولوژی:
بروز  SCIدر زير  ١۵سال کمترين و در  ١۶تا  ٣٠سال بيشترين است .بعد از  ٣٠سالگی کاھش در

بروز روی میدھد.
بيش از  SCI %٨٠ھا در مردان اتفاق میافتد.
علل : SCI

شايعترين علل آن به ترتيب شامل :تصادفات ) ،(۴٢/١%سقوط ) ،(٢۶/٧%خشونت) (١۵/١%و
ورزش) (٧/۶%است.
سقوط شايعترين علت SCIدر افراد پير است .
تتراپلژی شايعتر از پاراپلژی است.
تتراپلژی ناکامل < پاراپلژی کامل <تتراپلژی کامل < پاراپلژی ناکامل
اميد به زندگی و علل مرگ:
 مھمترين عوامل مستعدکنند مرگ و مير شامل
 سن باال
 جنس مرد
 آسيب ناشی از خشونت
 آسيب عصبی کاملneurologically complete
 وابستگی به ونتيالتور ventilator dependent
 درگيری عصبی در سطح باالتر نخاعhaving a high neurologic level
 فاکتورھای ديگری بعد از سال اول آسيب بر ميزان مورتاليتی مؤثرند شامل:
 فشارھای ھيجانیemotional distress
 سالمت ضعيفpoor health
 رضايت کم از زندگیlow life satisfaction
 وابستگی عملکردی functional dependency
 تطابق ضعيف با ناتوانیadjustment to disability
 مطابق جدول اميد به زندگی: NSCISC
 ھرچه سطح نورولوژيک اسيب باالتر باشد ميزان اميد به زندگی کمتر می گردد.
 ھر چه وابستگی به ونتيالتور بيشتر باشد ميزان اميد به زندگی کمتر می گردد.
 ھر چه سن بيمار بيشتر باشد ميزان اميد به زندگی کمتر می گردد.
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تم تنفسی ،مخصوصا ً
يھای سيستم
بيماريھ
ونی از علل مھ
پنومون
مھم مرگ درر سال اول و
ت شايع ديگر
بعد ازز آن میباشند .دومين علت
صور میشود
ی است که تص
مرگ بيماری قلبی
جوانتر است.
ی در افراد ج
در اثرر حمالت قلبی

بی يا عروقی
ی زمينهای قلبی
بدون ااينکه بيماری
اصی داشته باشند .در
سريتمی خاص
يا ديس
کليه يکی ازز علل شايع
گذشتهه نارسايی کل
مرگ ببعد از  SCIببود .
می :مکانيسمم و سندرممھای آسيب
آناتومی
تروماتتيک:

ی
سطح ديسک بين مھره ای
ب نخاعی در س
طناب
بد.
L1- L2پايان میيابد
در واررياسيون طبيع
يعی ،طناب نخخاعی میتوانند
بد.
در سططح  T12يا  L3نيز پايان يابد
سطح استخواننی
نھای طناب نخاعی با س
سگمان
ھم شمماره خود دقيقاا ً مرتبط نيستنند .
ی،
ھرهھای کمری
 درر توراسيک تتحتانی و مھر
سگمانھای نخااعی L1- L5مجاور مھرره
سگ
جاور مھره L1
ھاای  T11-T12و  S1 –S5مج

شند.
باش
ھت
ن مفھوم ھھم چنين ممیتواند جھت
 اين
ی
لوژيک برای
لعات راديولو
رزيابی مطالع
ارز
(N
رتباط با سطووح عصبی آآسيب )NLI
ارت
يب
کار رود که برای تعيينن سطح آسيب
بکا
ک
وان مثال ،يک
شد ) .به عنوا
مناناسب میباشد
سطح  T11ببا
شکستگی انفججاری در س
شک
ک
اعی میتواند منجر به يک
کممپرسيون نخاع
 NLدر  L1ييا  L2شود ککه حتی بيشتتر
LI
باشد(.
ازز خود  T11باش
مل
ی طناب نخاععی که شامل
سمت انتھايی
 قس
سگمانھای  Saccral corddمیباشدد،
سگ
يده میشود.
 Conus medullariisناميد
P
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 Conus medularisھھستند ،به
m
به
عی ديستال ه
ھای ساکرال و لومبار که ددرکانال نخاع
 مججموع ريشهھا
شوند.
 Cناميده میش
دليليل شباھت بهه دم اسب Cauda equiine
حاطه میکند(( ،غشای
طناب نخاعی را اح
ک اليه عروققی که ب
ی شامل ) Piamaatterيک
طناب نخاعی
مننژ ط
میشود که شاممل CSF
فضای اينترآتکال ننيز ناميده ی
ی
ضای ساب آراککنوئيد،
تر است .فضا
وئيد و دورامتر
آراکنوئ
ورامتر و آراکن
اشيۀ دمی دور
فشار میدھد .حاش
نوئيد را مستقيقيما ً به سمت ددورامتر ر
است ،CSF .آراکنو
کنوئيد ،از
دورال نيز
 (۵۵فضای اپيدو
ضاای اينترآتکالل تا مھره دومم ساکرال گستترش میيابد) .شکل ۵ -٢
قسمت پايين به فض
چربی و بافت ،آرئئوالر شل
بکه عروق مھھرهای ،ی
رد و شامل شبک
يوست جسم مھھره قرار دارد
بين دوورامتر و پريو
شد.
میباشد
ب نخاعی )شککل (۵۵-٣
عرضی طناب
رش از مقطع ع
 برش
میدھد که شاملل:
ی را نشان ی
ماده خاکستری
ی شکل از ما
گوی پروانهای
يک الگ
است.
ھای حرکتی ت
نورونی و نورون ی
ی
اجسام سلولیی بين
 .١دو شاخ قداامی  :شامل اج
سی است.
لفی  :شامل نوورونھای حس
 .٢دو شاخ خلف
تقسيم ميشود .ستوونھا نيز به Tractھا
م
سفيد نيز در ھر طرف بهه ستون قدامیی ،خارجی و خلفی
ماده س
تقسيمم میشوند.
که از درماتومھھای T7-
ھايی است ه
که شامل فيبرھا
 Trدر ستون خخلفی داخلی ققرار دارد ه
Tractgraciliis 
لمس میباشد.
سيون و س
وزيشن ،ويبراس
قويت حس پوز
رد که جھت تقو
S5منشأ میگيرد
فيبرھای مربوط
ی
شامل
ون خلفی خارججی تا  T6اداممه دارد .که ش
 (Cuدر ستون
 راهه جلدی )utaneus traact
شد.
پوزيشن میباش
ويبراسيون وپو
ست که برای ححس لمس ،وي
ی باالی  T7اس
بهه درماتومھای
در اطراف
اسپينوتاالميک خارجی ،ر
ک
ن طرف به ممدوال صعود ممیکنند .راه ا
ن خلفی ھمان
اين رراھھا از ستون
به تاالموس
شند که از طررف مقابل ه
حرارت میباش
ستون خارجی قرارر دارد که شاامل فيبرھای حس درد و ح
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قرار دارد .اين رراه شامل
میرووند .راه کورتتيکواسپانيال خارجی نيز در مرکز و خلف ستون خارجی ر
رفلکسی ارادی را برعھده دارند.
ی
فيبرھاايی است که اکثراً از کورتتکس حرکتی میآيند و حرککات
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نند که ستون پپيراميدال
 %٩٠فيبرھای کوورتيکواسپانيايال خط وسطط را در  Caaudal meddullaقطع میکنن
خارجی به انتھای ببين نورونی و نورون-
سپانيال جی
راه کورتيکواس
کيل میدھند ککه از طرف مقابل و از را
را تشک
ھای ححرکتی ∝ و  در طناب نخخاعی نزول مميکنند.
تون قدامی قرا
يال باقی ماندهه در داخل ستو
 %١٠فيبرھای کوورتيکواسپانيال
رار داشته و ممدوال را در ووسط قطع
سگمانھای
میکنند .اين فيببرھا نھايتا ً سگ
مان طرف درر راه کورتيککواسپاينال قداممی نزول ی
نند اما در ھما
نمیکنن
طناب نخاعی ققطع ميکنند.
ھای حرکتی آلفلفاو گاما در ط
ی  نورونھا
ی آنھا را روی
ميانی ننزديک انتھای
يکواسپاينال
يبرھای کورتيک
 فيب
 %۵۵ در ططناب گردنی پپايان میيابندد.
يک پايان مییيايابند.
 %٢٠ در ططناب توراسيک
ساکرال پايان ممیيابند.
 %٢۵ در ططناب لومبوس
)شکل -۴
يگر میباشد)ش
بيشتر از طرف ديگ
ر
يک طرف
نخاعی به ک
ی از آسيب نخ
سکوارد ناشی
سندرم براون س
 سن
يجه ضعف و ککاھش حس مموقعيت در ھممان طرف و ککاھش حس ح
 (۵که در نتيج
۵۵
حرارت و درد در طرف
يگر میشود.
ديگ
شود.
شناخته میش
نوان  UMNش
سپانيال به عنو
ون کورتيکواس
ک واحد نورون
 يک
برای عصب ددھی به عضال
سپس از آنجا بر
س داده و س
خاعی سيناپس
ی در طناب نخا
ورون حرکتی
 نور
الت خارج
.(L
یشود )LMN
می
درRostrall
سگمنتال اندکی که ر
ل
طوح
اتفاق افتد با سطو
ب نخاعی ق
 LMبين طناب
 UMNو MN
گر آسيب به N
 اگر
ب
نشانهھا را
ه
عاليم و
ونوس مدوالرريی قرار داردد لوکاليزه مییشود که مجمموعهای از ع
کون
موجب می شود
کاھش حرکات ارادی،
ش
میشود که شامل
رم  UMNناميده ی
عنوان سندرم
کهه تحت عن
مثبت میشود.
سپاستيسيتی،ھھيپررفلکسی ،،کلونوس و ببابنسکی ت
اس
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کاھش حرکات
داشته باشد ،ش
ه
آسيب وجود
زير سطح ب
ب به تعداد قابابل توجھی ازز  LMNر
الوه اگر آسيب
به عال
آسيبھای
اتفاق افتد .مثال ااين تعريف آس
سندرم  UMNق
م
ی رخ میدھد ببدون اينکه گگسترش سايرر عاليم
ارادی
طناب نخاعی ااست که جر
خونريزی به داخل طن
ی
 SCناشی از يک
شامل يک CI
 Lاست که شا
LMN
منجر به يک
کودا اکونيا مییشود.
آسيب ددر کونوس ممدوالريی يا کو

صبی لومبار ببين کانال
نخاعی ساکرال و ريشهای عص
ی
ب طناب
س مدوالری  :باعث آسيب
سندرم کونوس
س
حتانی می-
آرفلکسی اندامھای تحت
ی
وروده و
ه
اختياری مثانه
ی
خاعی میشود )شکل  (۵۵۵-۵که منجر ببه بی
نخا
مت طناب ساککرال
شوود .ضايعات ککونوس مدوالالريس به سمت
ک رفلکس ددست
کاليزه شده کهه میتوانند يک
پرروگزيمال لوکا
لکس
نشان دھند مانند رفلک
نخخورده ساکررال را نش
بووللبوکاورنوس..
ريشهھای
ه
ب به
ی از آسيب
سندرم کودااککونيا :ناشی
س
لوم
ومبوساکرال ببين کانال نخخاعی است)ششکل  (۵۵-۶که
شود.
نجر به يک رروده ،مثانه و اندام تحتانی آآرفلکسيک ش
منج
 ،UMNپيشررفت
عاليم غالب N
 SCحاد با ع
عد از يک CI
بعد
عنوان
ود که تحت عن
 ، UMNدچار تتأخير میشود
وليه سندرم MN
اول
یششود که به موجب آن يک
شووک نخاعی شناخته می
ی فعاليت رفلک
گشت تدريجی
سررکوبگذرا و سپس بازگش
لکس
ب میشود.
زيير سطح آسيب
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عی:
ی شوک نخاع
فازھای
سيب را
ت بعد از آس
 .١فاز  ١که تتا  ٢۴ساعت
زاسيون
یشود يک ھيپرپوالريزا
شامل می
رفلکسی
صورت ھيپورفل
رکتی که به ص
نورون حرک
تظاھر میيايابد ،وجود داررد.
 .٢فاز  ٢که در روز اول تا سوم بعد ازز آسيب
حسی و
اتفاق میاففتد ،دنرواسييون فوق حس
صورت
یافتد که به ص
پتور اتفاق می
تنظيم رسپت
فلکس تظاھر ميکند،
بازگشت رفل
ب اتفاق
 .٣فاز  ٣که  ١تا  ۴ھفته بعد از آسيب
رفلکسی زودررس ظاھر
صورت ھيپررف
شته که به ص
پس بين نوروونی وجود داش
ک رشته سيناپس
میافتد يک
میشود .
شته سيناپس آآکسونی وجوود دارد که به صورت
 .۴فاز  ۴که  ١تا  ١٢ماه بعد اتفاق مییافتد يک رش
شخص میشوود.
سی ديررس مش
ھيپررفلکس

MN injuriess, include an SCI caaused by
 Defiined as LM
1. Extensive
E
vascular
v
in
nsult to thee spinal coord
2. Injury
In
occu
urring at th
he conus medullaris
m
s
3. Injury
In
occu
urring at th
he cauda equina
e
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 خوون رسانی نخخاع از طريق
 دوو شريان اسپاپاينال خلفی :

خلفیی طناب

ند
ن رسانی ميکند
خاعی را خون
نخا
ی  :در طول سطح
سپانيال قدامی
ک شريان اس
 يک
قداممی طناب نخاععی را
خاعی
قداامی طناب نخا
شروب ميکند..
مش
شد.
چندين شريان رراديکوالر سگگمنتال میباش
 چن
والر سگمنتال از طريق فوورامن
شرياننھای راديکوال
بين مھھرهای گذشتهه و به شاخهھھای قدامی و خلفی
نخاعی
تقسيم میشود که باالخره با ششريانھای نخ
مخصووص خود آناسستوموز میياببند.
ی مابين  T1و T
سيک فوقانی
 درر ناحيه توراس

ختصری بين خخونرسانی شرريانی-
ھمم پوشانی مخت
ھاای راديکولر ووجود دارد.
 بين
ين  T12و  L2يک شريانن راديکولر ققدامی
ی مجاورش غغالب-
وججود دارد که ااز شريانھای
بدن بوده و
شريان معموالً در سمت چپ ن
شود .اين ان
شناخته میشو
 Adamkiewش
عنوان wic2
ترر است که به ع
کودال طناب ننخاعی میفررستد.
ی را به
ون قابل توجھی
ک جريان خون
يک
چک تقسيم
شاخه نزولی ببزرگ و کوچ
ی در شريان  Adaamkiewic2به دو ش
روی سطح قدامی طناب نخاعی
والريس میروود که يک گگردش آناستومموتيک با
رگ به پايين و به سمت ککونوس مدوال
میشوود .شاخه بزرگ
شکيل میدھد.
شريانھای اسپپانيال خلفی تش
شاخهھھای انتھايی ش
واحی بين  T1و  Tو L2 , T12
 نوا

ستعد ايسکمی
مس
ی میباشند که به دليل
والر است.
نھای راديکوال
ھميت شريان
اھم
سمت قدامی
ک اغلب قسم
سيب ايسکميک
آس
طناناب نخاعی را بيشتر از خخلفی متأثر
نفرد قدامی
يل طبيعت منف
کررده که به دليل
خون خلفی
ن جريان خو
وددوتايی بودن
ست.
اس
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 سندرم طناب قدامی Anterior cord syndrome
 راھھای کورتيکواسپانيال و اسپينوتاالنيک آسيب ديده درحاليکه راه  gracilisاغلب سالم میماند.
 سندرم پاراپلژيا
 کاھش حس درد و حرارت
 عدم درگيری حس لمس وپوزيشن
پاتو فيزيولوژی آسيب حاد طناب نخاعی:
اصطالح »آسيب آبشاری ثانوی« به يک سری فرآيندھای بيومکانيکی اطالق میگردد که بعد SCI

بوجود آمده وتمايل به ايجاد آسيب بيشتر عصبی دارد که جدا از آسيبی است که درلحظه حادثه رخ داده
است.
 .١ايسکمی ماده خاکستری در محل آسيب تقريبا ً بالفاصله بعد از  SCIاتفاق میافتد .اين ايسکمی در
نتيجه وازوکنتريکشن عروق خونی تغذيه کننده طناب نخاعی است که به دليل آزاد سازی سريع مواد
وازواکتيو مانند سروتونين ،ترومبوکسانھا ،فاکتور فعال کننده پالکت ،پپتيد و لکوترينھا و پپتيدھای
اپيوئيدی است که بعد از  SCIمیباشد.
 .٢در سطح سلولی افزايش قابل توجھی در غلظت کلسيم .اين بعد از چند دقيقه از وقوع آسيب رخ داده و
درعرض  ٨ساعت به پيک میرسد و به مدت حداقل  ١ھفته در ھمان حد میماند .کلسيم داخل
سلولی ،فعاليت فسفوليپاز  A2و  Cرا تسھيل کرده که نھايتا ً منجر به توليد راديکال آزاد و متابوليتھای
اسيدھای چرب آزاد میگردد که باعث آسيب به غشاھای سلولی میشود.
 .٣افزايش سريع در پتاسيم سطح خارجی سلولی که موجب آسيب به غشای سلول میشود که باعث
دپوالريزاسيون سلولھای عصبی ديگر و بلوک ھدايتی میشود.
 .۴ميکروھموراژها در مرکز ماده خاکستری ظاھر شده که در محل تصادف به وجود میآيد .آھن در اين
محلھای خونريزی باعث کاتاليز کردن پراکسيداسيون ليپيدھا میشود که منجر به آسيب بافتی بيشتر
میشود و ھم چنين به کاتاليز کردن بيشتر و توليد راديکال ھای آزاد اکسيژن کمک میکند.
 .۵فيبروبالستھا آنژيوژنزيس را القا کرده و نئوواسکوالريزاسيون را در محل آسيب ايجاد میکنند.
 .۶کيستھای کوچک پرشده با  CSFتشکيل میشوند که توسط فيبرھای عصبی و ميلينه احاطه میشوند.
اين کيستھا طی ماھھا با ھم يکی شده و میتوانند به سمت ميلوماالسيا و سيرنگوميلی گسترش يابند.
 .٧دميليناسيون ماده سفيد در عرض ٢۴ساعت از آسيب شروع شده و بعد ھمراه با دژنراسيون
 wallerianدر عرض  ٣ھفته افزايش میيابدَ .رميلينساسيون میتواند بعد از  SCIاتفاق افتد.
مکانيکھای نخاعی و ثبات آن:
تعريف ناپايداری ستون مھرهھا شامل

»کاھش توانايی ستون مھرهھا در اثر نيروھای فيزيولوژيک که منجر به حفظ روابط بين مھرهای شده و
در چنين حالتی است که از آسيب اوليه به طناب نخاعی يا ريشهھای عصبی جلوگيری شده ،به عالوه ھيچ-
گسترشی از دفورميتی منجر به ناتوانی يا درد ناشی از تغييرات ساختاری وجود نداشته باشد« .
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تون يک مدل
ستون نخاعی ررا به سه ستو
مدل س
ی ثبات توراککولومبار که
ب شده برای
تصويب
سرويکال تحتاتانی و ميانیی
اغلب ببرای ناحيه س
نيز بهه کار میرود .

ن مدل ستون ننخاعی را بهه سه ستون تققسيم میکند:
 اين
ققدامی جسم ممھره و
قدامی،
گامان طولی قد
ستون قدامی ،تترکيبی از ليگا
 .١ست
يسک میباشدد.
ديس
شامل
ستون ميانی شا
 .٢ست

آآنولوس فيبرروزيس يا

شد.
طولی خلفی میباش
ليگامان ی
فيبروزيس وليگ
فی جسم مھرهه وآنولوسی في
خلفی

سپينوس،
سوپرا اسپنيووس و انيتراس
ينا ،ليگامان س
کلھا ،مفاصلل فاست ،المين
ستون خلفی ھم شامل پديکل
 .٣ست
گامان فالووم ااست.
ی فاست و ليگا
پسول مفصلی
کپس
بود که می-
دار خواھد ود
ی يا ميانی و خخلفی درگير باباشد ،ستون ممھرهھا ناپايدا
قتی ستون ميايانی و قدامی
 وقت
مھرهھا ھنوز پايدا
ه
حاليکه ستون
ه
واند بيشتر ازز يک ستون ررا درگير کردده در
توا
دار ھستند .ھممچنين،به
واضح اتفاق بيافتد.
ح
وژيک
يافتهھای راديولوژ
واند بدون ه
ن نکته بايد تتوجه شود کهه  SCIمیتوان
اين
افتد.
غلب در مھرهاای  L1 , T12اتاتفاق می .
شکستگی يا درررفتگی ھا اغل
 شک
کانيسم شايع آآن نيز  Transslation, Diistraction – Flexion,, compresssion – flexxionو
 مک
شد.
 Torsiion-Flexionمیباش
بستگی به جھت
ی
واند باعث چنددين نوع الگووی آسيب شوود که
ک نيروی واررده از محور آآگزيال میتوا
 يک
يرو دارد.
نير
ون ستون قددامی باشد که
فقط کمپرسيون
 مممکن است فق
تگی کمپرسيوونی بشود .
نجر به شکستگ
منج
کمپرسيون
ون
جب
رگتری وارد شود موجب
گرنيروی بزرگ
 اگر
خلفی
لمانھای فی
س تراکشن الم
ستونی قدامی ھھمراه با ديس
ست
ی گردد.
می
سم
گر جھت نيروو بر محور Rotationو بر قدام جس
 اگر
ch
س تراکشن ننوع hance
مھھره وارد شوود ،يک ديس
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که جسم مھره ببه تنھايی
سه ستون مییتواند اتفاق ببيافتد) .شکل  (۵۵-١٠ه
ھممراه با ديس تتراکشن ھر س
ند.
گامانی با ھم ددرگير میشوند
تخوانی و ليگا
اختارھای استخ
يا ساختارھای لليگامانی ،يا تترکيبی از ساخ
يانی به داخل
شدن ستون م ی
عقب رانده ن
سه ستون را ھھمراه با ب
ون ھمه اين س
وان کمپرسيون
بهه عالوه میتوا
نتظار داشت.
کاننال نخاعی انت
اتفاق افتد که
تفاع باال ق
شخص از يک ارتف
ور ،میتواند مثالً ھمراه با افتادن ص
 Tمھره مجاور
Translation
 SCIمیباشد.
منجر به S
گوی آسيب من
شايعترين الگ
مت ثابت میچچرخد که اين ش
يده روی قسمت
ناححيه ضرب ديد
اختارھای ليگا
عرض مھره را شاامل گردد ،ساخ
 %٢۵ض
 (Trبيش از ۵
Translation
گر جابجايی )n
اگر
گامانی در
ی دچار پارگیی میشوند.
ھرر سه ستون به احتمال قوی
ستون قدامی و ديس
لفی ،باعث يک آسيب
ترکشن و روتاسيوون ستون خلف
ن
کممپرسيون و رروتاسيون ست
معموالً دچار پارگگی شده و
میشود که مو
ولی قدامی ی
کسيون در مححل فاستھا و ليگامان طول
ورسيون – فلک
تور
حتتمال  SCIرا باال میبرد.
اح
در تصادفات ووسايل نقليه دديده میشود ککه باعث
ھان معموالً ر
شی از کاھش سرعت ناگھا
ک آسيب ناشی
يک
آسيب فلکسيونی میشود .برع
ده که منجر ببه يک ب
اگھان به جلوو حرکت کرده
یشود سر ناگ
می
عکس در
باشد.
شتاب باال ،نوعع آسيب اکستانانسيونی میباش
سيبھای با شت
آس
فلکسيونی – اکستانسيوونی گردن
ی
ھای
ديگر آسيب ی
ال نيز يکی ازز علل شايع دي
يروی وارده ازز محور آگزيال
نير
ف مثالً
استخر رخ دھد.
ر
ست که میتوانند در اثر اصاابت سر به کف
اس
داری قابل
در تصوير بردا
است به آسانی ر
که ممکن ت
ی شناخت آنھاا مھم است ه
نش مکانيسم آآسيبھا برای
دانش
خلفی شود
رگی ليگامانھا در ستون خ
وانند باعث پارگ
کسيونی میتوان
مششاھده نباشد .ببرای مثال ،آسسيبھای فلکس
کهه با گرافی سادده به سختی قاقابل مشاھده اسست.
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 buدر
کستگی urst
رسون نوع شک
شکستگی جفرس
شک
مھھره  (C1) atlasمیباشدد که به دليلل يک
سيون آگزيال است .به ععنوان
يروی کمپرسي
نير
کايی(،
)فوتبال آمريکا
مثاثال وقتی يک ففوتباليست )ف
ی را با کاله خخود میزند ااتفاق
باززيکن ديگری
یافتد) ،شکل .(۵۵-١١
می
يک
hang
ngman
شکستگی
شک
سپونديلوليستززيس تروماتاتيک در مھرۀ
اس
یباشد که باعث شکس
 (C2)axiisمی
ستگی
يکوالريس و axis
وطرفه در پاررس اينترآرتيک
دوط
شی از يک ھيپراکستانس
شده که ناشی
شد
سيون
گزيال است کهه میتواند درر يک
وککمپرسيون آگز
ی که سر به ش
وقف سرعت نناگھانی وقتی
توق
شيشه
کند روی میدھھد.
جلوی اتومبيل ببرخورد میکن
جل
شکستگی زائدهه اودونتوئيد  axisنيز مییتواند
شک
کسيون ،ھيپرا
درر اثر ھيپرفلک
راکستانسيون ييا خم
ق افتد.
شدن جانبی خيليلی زياد اتفاق
شد
نتوئيد به سهه دسته تقسيمم می-
شکستگی ادونت
شک
ستگی پايه آن و نوع ٢
ت .نوع  ٢مرببوط به شکست
شود :نوع  ١ممربوط به شککستگی سر اددونتوئيد است
شو
گردنی در  ، C3-C4میتواند
ی
ھيپرفلکسيون ننخاع
رش از پايه آنن به محورآنن میباشد .ھي
شی از گسترش
ناش
پرسيونی سادهه ،در رفتگیھھای دوطرفه ففاستھا،
شکستگی کمپر
قدامی ،يک شک
عث يک نيمهه در رفتگی قد
باع
کی فلکسيونیی و نھايتا ً يک شکستگی  Claay shoveleerگردد.
گی قطره اشکی
يا يک شکستگی

خل کانال
جسم مھره که داخ
رفتگی قسمت بزررگی از م
ی
ک عقب
کی ) (teraardropبا يک
وع قطره اشک
 نوع
ص میشود و به صورت يک
خاعی مشخص
نخا
ود) (teear dropبا
قططعه جدا افتادهه ديده میشود
گی قسمت بزرگ
ک عقب رفتگی
يک
رگی از جسم ممھره
خص میشود و به
کهه داخل کانال ننخاعی مشخص
صورت يک ققطعه جدا افافتاده ديده می-
ص
شود) (teaar dropکه با پاپارگی ليگامانھ
شو
نھا و
ست) .شکل -١٢
نيز ھمراه اس
ست خلفی ني
فاس
ستگی میتوانند با يک سن
 (۵اين شکس
۵۵
سندرم
جر به
خاعی قدامی ھھمراه باشد ححتی اگر منجر
نخا
 SCکامل نشوود.
CI
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شکستگی  Clay shovelerيک نوع شکستگی  avulsionاسپنيوس پروسس  C7, C6يا  T1می-
باشد که معموالً با آسيب عصبی ھمراھی ندارد.
ھيپرفلکسيون ھمراه با روتاسيون اغلب منجر به يک در رفتگی يک طرفه فاست میشود.
ھيپراکستانسيون نخاعی گردنی ساب آگزيال معموالً منجر به ديس ترکشن ستون قدامی مھرهھا و وارد
آمدن فشار به ستون خلفی میشود.
ديس ترکشن قدامی اغلب ليگامان طولی قدامی ،ديسک بين مھرهای و ليگامان طولی خلفی را پاره
میکند در حاليکه کمپرسيون خلفی باعث میشود ليگامان فالووم به داخل کانال نخاعی وارد شود.
اگر طناب نخاعی بين جسم مھره و ليگامان فالووم گير کند و /يا ھيپرتروفی مفاصل فاست اتفاق
افتد ،منجر به يک سندرم طناب مرکزی خواھد شد .اين سندرم فقط در ضايعات نخاع گردنی روی
میدھد و با درگيری جزئی حسی ساکرال و ضعف بيشتری در اندامھای فوقانی نسبت به اندامھای
تحتانی رخ میدھد.
يک شکستگی قطره اشکی ھيپراکستانسيونی ،با يک جدا شدگی ) (avulsionگوشه تحتانی – قدامی
جسم مھره مشخص میشود که در باالی ناحيه آسيب ھيپراکستانسيونی که توسط ليگامان طولی
قدامی رخ میدھد بدون اينکه به عقب رفتگی جسم مھرهای به داخل کانال نخاعی اتفاق افتاده باشد.
کمپرسيون ستون خلفی حين ھيپراکستانسيون شديد میتواند منجر به شکستگیھای المينا نيز بشود.
باالخره يک نيروی آگزيال عمده طناب گردنی در ناحيه ساب آگزيال میتواند باعث يک شکستگی
 Burstشود که به موجب آن چند تکه شدن ديسک بين مھرهای از طريق صفحۀ انتھايی )(end plate
فوقانی جسم مھرهای زيرين اتفاق میافتد که مطابق آن جسم مھره تکه تکه میشود .اين شکستگیھا
حداقل  ٢ستون را درگير کرده و معموالً ناپايدار ھستند و اغلب منجر به  SCIمیشوند.

طبقهبندی آسيب طنابی نخاعی:
تشخيص  SCIبايد بالفاصله با معاينات فيزيکی آغاز شود.
 معايناتی که جھت تشخيص زودرس  SCIبايد در يک وضعيت  supineباشد.
 ارزيابی سيستماتيک ھمه درماتومھا و ميوتومھا میباشد.
 تعيين سطح حرکتی و حسی سالم میتواند قابل اعتماد باشد.

 آسيب کامل  :به نقص عملکرد حسی و حرکتی کامل در پايينترين سگمان ساکرال اطالق میشود
شامل
 حس عمقی ناحيه آنال Sensation deep within the anus
 حس ناحيه موکوکوتانئوس آنال anal mucocutaneous junction
 يک انقباض ارادی اسفنکر خارجی آنال voluntary contraction of the external anal sphincter

آسيب ناکامل :وجود يک حس و عملکرد حرکتی نسبی در پايينترين سگمان مشخص میشود.
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جدول (۵۵-٣
سمت حسی مععاينات نورولووژيک شامل تتست نقاط کليليدی است )جد
 قس
سنجاقی )(Pin priick
دن برای ھر ددو لمس سطححی و نوک س
 درر ھر يک ازز  ٢٨درماتومم ھر سمت بدن
سالم و حس للمس نيز با يک گلوله به
ست .حس  Pinpricckبا يک سنجاق س
اس
پنبهای يا نوک انگشتان
حس در غياب Pinpricck
لمس و  Piinprickبايد س
راق ناتوانی ددر حس س
ود .برای افترا
رزيابی میشود
ارز
رزيابی شود.
ارز
وژيک شامل
سمت موتور ممعاينه نورولوژ
 قس
يک از ١٠
ی قدرت در يک سيستم  ۶نقطهای)ججدول  ۵۵-۴برای ھر ک
ست عملکرد عضالنی برای
 تس
يوتوم روی ھر طرف بدن((
ميو
 تس
ست برای انقباباض اسفنکترر خارجی آنالل است.
ود.
يد در  grrade3شروع شود
ضله کليدی بايد
رزيابی ھر عض
 ارز
بايد ارزيابی شوود.
حله  ۴و  ۵يد
سپس در مرحل
عضله بيشتر ازز ) ٣برضد ججاذبه( باشد س
 کهه اگر قدرت عض
کرد.
وزيشن درجه  ٢تست .
له کمتر از  ٣باشد بايد آن را در يک پوز
گر قدرت عضله
 اگر
 gradeآآن را تست ککرد.
g
شن 1
ما اگر عضله ححتی از آن ھمم کمتر باشد بابايد در پوزيش
 اما
خاص  ROMبر
ضله کليدی ص
برای يک عض
ت عضالنی بر
بل از يک تست
 قبل
برای مفصل ھھمان عضله بابايد مورد
گيرد..
رزيابی قرار بگ
ارز
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ھمپوشانی بين عضال
ی
يکه
يشه عصبی دداشته بطوريک
 ،ISعضالت ککليدی  ٢ريش
 درر SNCSCI
الت ناحيه
ISNSC
تواند انجام گيرد .ددر تعريف CI
ق يک ريشه وواحد می د
يکال از طريق
ومبار يا سرويک
لوم
عضله از طريق  ٢سگمان
ه
داشته باشدد ،آن
يدی( قدرت ععضالنی
گر يک عضلهه اصلی )کليد
 اگر
ده است.
صب دھی شده
صبی سالم عص
عص
گر يک عضلهه اصلی قدرتی
 اگر
تی در حد

يا

ن ،قدرت
صلی باالی آن
)و عضله اص

داشته

شده است
سگمان سالم ععصب دھی ش
بوسيله يک سگ
شد( ،حداقل بو
باش
سالم نمی-
ھای عصبی آن س
از سگمان ی
باشد ھيچ کدام ز
تر داشته د
يا کمتر
گر يک عضله ققدرتی در حدد
 اگر
شند.
باش
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 برای سگمانھای سرويکال ،به دليل عصب دھی
 فلکسورھای آرنج از ، C5, 6
 اکستانسورھای مچ از C6,7
 اکستانسورھای آرنج از C7 , 8
 ،اکستانسورھای مچ
 اگر قدرت فلکسورھای آرنج در حد

و اکستانسورھای آرنج

باشد ،فرض بر اين است که ميوترمھای  C6, C5عصب دھی کاملی دارند اما ميوتوم  C7عصب
دھی ناقصی دارد.
 ميوتومھايی که عضله خاصی را برای ارزيابی عضالت کليدی ندارند با فرض عملکرد حسی نرمال،
عملکرد موتور آنھا نيز نرمال در نظر گرفته میشود.
 ISNCSCL ھم چنين شامل يک درجهبندی ميزان آسيب نيز میباشد که تحت عنوان  ASIAناميده
میشود :
 SCIبه  ۵گروه از  Aتا  Eتقسيم می گردد که براساس درجه نقصان حسی و حرکتی است.
 .١يک  SCIکه منجر به از بين رفتن عملکرد حرکتی و حسی در سگمانھای ساکرال S4 – S5شود در
گروه  Aقرار گرفته و يک نقص کامل است.
 .٢عملکرد حسی در سگمان  S4-S5سالم مانده اما ھيچ عملکرد حرکتی در سطح کودال تا سه سگمان
زير  NLIندارد،درگروه  Bقرارمیگيرد.
 .٣حس در سگمانھای S4-S5محفوظ مانده اما بيشتر از نصف عضالت اصلی زير  NLIقدرت عضالنی
دارند AIS ،ما در گروه  Cمیباشد.
کمتر از
 .۴اما اگر حس در سگمانھای  S5-S4دست نخورده بماند ولی حداقل نصف عضالت قدرت بيشتر يا
داشته باشند ،درگروه  Dقرار می گيرد.
مساوی
 .۵وقتی عملکرد حسی وحرکتی ھر دو نرمال باشد AIS ،در گروه  Eمیباشد.
 بنابراين گروھھای  Bتا  Eآسيبھای ناکامل میباشند.
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آسيب طناب نخايی غيرتروماتيک:
 SCIغير تروماتيک میتواند توسط انواعی از بيماريھا مثل نئوپالسمھا ،عفونت ،التھاب ،علل عروقی،
دژنراتيو )اسپونديلوتيک( ،مادرزادی و نھايتا ً اختالالت متابوليک توکسيک بوجود بيايد.
 افراد با  SCIغير تروماتيک از نظر کلينيکی نسب به افراد به  SCIغير تروماتيک کامالً متفاوت

میباشند بطوريکه در غير ترومايی ھا آسيب شدت کمتری دارد و تقريبا ً ناکامل میباشد در حاليکه
در تروماتيکھا احتمال کمی وجود دارد که آسيبھا ناکامل باشند .آسيبھای ناکامل با پروگنوز
بھتری از نظر بھبودی نورولوژيک ھمراھند.
 برخالف  SCIتروماتيک ،در افراد با  SCIغير ترومايی اختالل آسيب به صورت پاراپلژی خيلی
بيشتر از تتراپلژی است.
علل نئوپالستيک  :SCIتومورھا میتوانند از طريق اعصاب نخاعی يا طناب نخاعی يا ساختارھای
متشکل از ستونھای مھرهای مثل اجسام مھره به داخل کانال نخاعی نفوذ کنند.
 تومورھای اکسترادورال) شايعترين( :





تومورھای اکسترادورال شايعترين ضايعات متاستاتيک بوده و  ٢۵برابر تومورھای اوليه ستون
مھرهھا را درگير میکنند.
شايعترين تومور متاستاتيک ستون مھرهھا نيز ،اکسترادورال میباشند که  %۵۵ھمه تومورھای
نخاعی را تشکيل میدھند.
شايعترين محل اوليه تومورھای متاستاتيک نخاعی نيز شامل ريه ،پستان ،پروستات و کليه است
تومورھای نخاعی اکسترادورال آنھايی ھستند که ساختارھای خارج دورا را درگير میکنند که شايع-
ترين محل آن جسم مھرهای میباشد

تومورھای اوليه نخاعی که به صورت اکسترادورال تظاھر می يابند ،کمتر از  %١ھمه تومورھای ستون
مھرهھا را تشکيل میدھند و شامل ميلوم مولتپل ،استئوژنيک سارکوما ،ھمانژيوم مھرهای ،کندروسارکوما
و کوردوما) (chordomaمیباشد.
بعد از متاستازھای مغزی ،کمپرسيون طناب نخاعی دومين علت شايع درگيری نورولوژيک بوسيله کانسر
میباشد.
 اينترا دورال :
تومورھای اينترامدوالری )تومورھای درگير کننده پارانشيم نخاع(  :تومورھای اينترامدوالری معموالً
اوليه میباشند و شايع ترين آنھا اپانديموما و آستروسيتوما ھستند که باھم  %٧۵ھمه تومورھای
اينترامدوالری را را تشکيل میدھند.
 اپانديموما تمايل به محصور شدن و شکل منظم يافتن دارد .
 آستروسيتوما تمايل به داشتن شکل نامنظم و گسترش به پارانشيم طناب نخاعی دارد.
 اکسترامدوالری
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 اکثر تومورھای اينترادورال از نوع اکسترامدوالری خوشخيم و اوليه میباشند و شامل مننژيوما و
شوانوما و نوروفيبروماتوز ھستند.
 تومورھای متاستاتيک نيز میتوانند از طريق گسترش خونی يا متاستازھای قطرهای )مدولوبالستوما (
تھاجم يابند.
تظاھر کلينيکی تومورھای اسپاينال:
 درد شايعترين عالمت است که اغلب در پوزيشن  supineبدتر میشود که اين برخالف درد
 degenerative spondylosisاست که معموالً در حالت ايستاده بدتر میشود.
 اگر تومور فقط ساختارھای استخوانی را درگير کند ،درد معموالً آگزيال خواھد بود.
 اگر ريشهھای عصبی درگير باشند باعث درد راديکولر خواھد شد.
 اگر تومور طناب نخاعی را درگير کند ،درد میتواند در سطح يا زير سطح درد طناب نخاعی باشد.
 عاليم ديگر مثل تعريق شبانه ،تب ،کاھش وزن غيرقابل توجيه و آنورکسی نيز میتوانند مطرح کننده

تومور باشند.
 کمپرسيون حاد طناب نخاعی با نقص سريع نورولوژيک ھمراھی دارد و يک اورژانس پزشکی است
چون میتواند سريعا ً به سمت پاراپلژی يا تتراپلژی پيشرفت کند.
 وقتی عاليم و نشانهھای سندرم کمپرسيون حاد طناب نخاعی مربوط به درگيری نئوپالستيک ستون
مھرهھا باشند ،اغلب بيماران ابنرماليتیھای قابل توجه در گرافی خواھند داشت.
 سندرم کمپرسيون حاد طناب نخاعی وقتی با تومورھای نخاعی مرتبط باشد ،شايعترين علت مربوط
به تھاجم ساختارھای اسپانيال بوسيله متاستازھای اکسترادورال خواھد بود.
ادارۀ کمپرسيون طناب نخاعی ناشی از تومور:
 اين سندرم با کورتيکواستروئيدھا  ،رادياسيون و مداخله جراحی کنترل میشود.
 کورتيکواستروئيدھا و بويژه دگزامتازون برای کاھش التھاب ناشی ازتومور و فرآوردهھای

پروستاگلندينی توصيه شده است.
 رادياسيون اغلب در مواردی که درگيری بافت نرم وجود دارد به کار میرود و میتواند به تنھايی يا
در ھمراھی با جراحی برای  Stableکردن ستون مھرهھا به کار رود ولی رادياسيون کمتر برای
درمان اينترادورال يا اينترامدوالری به کار میرود مگر اينکه تومورھا غيرقابل رزکت بوده و يا
رزکشن جراحی ،ناکامل باشد.
 تومورھای حساس به رادياسيون شامل لنفوما ،کانسر سلول کوچک ريه ،و ميلوم مولتپل میباشند
 تومورھای با حساسيت کمتر به رادياسيون شامل پستان ،پروستات ،سرطان سلول غير کوچک ريه،
و کانسرھای کليه میباشند.
 عوارض رادياسيون مستقيم به طناب نخاعی نيز شامل ميلوپاتی و پلکسوپاتی است.
 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.





آپانديموما ،به دليل طبيعت محصور شدۀ خود ،اغلب بطور کامل رزکت میشود وعملکرد
نورولوژيک فرد نيز حفظ میگردد.
آستروسيتوما نامنظم و تھاجمی است ،ھدف از جراحی ،رزکت ساب توتال بافت درگير میباشد.
مننژيوما از طريق دورا تھاجم کرده و بنابراين میتوان دورای درگير را بعد از اينکه با المنيکتومی
در دسترس قرار گرفت ،رزکت نمود.
نوروفيبروما تھاجم اکسترادورال از طريق فورامن عصبی ،داشته و در آن درگيری وسيع تمامی
طناب نخاعی میتواند رخ دھد .در بعضی موارد ،به جای يک رزکشن کامل ،کاھش حجم تومور ھدف
جراحی ما خواھد بود.

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

 ريسک فاکتورھا شامل
Intravenous drugs .١
Immunosuppressed individuals .٢
CRF dialysis .٣
Diabetes .٤
 بچهھا در مقابل  bacterial diskitisآسيبپذير ھستند که احتماالً به دليل منبع خون قوی است که به
ديسک بين مھرهای میرود.
 شايعترين علت باکتريايی استئوميليت ،استاف اورئوس میباشد که بيش از نيمی از علل آن را شامل
میشود.
 اگرچه عفونت در ھر قسمتی از ستون مھرهھا میتواند ديده شود ،اما ستون مھرهای لومبار شايع-
ترين محل است.
 درد شايعترين عالمت استئوميليت مھرهای است که در بيش از  %٩٠افراد ديده میشود.
 عاليم ديگر شامل تب ،يا يک نقص نورولوژيک ناشی از کمپرسون طناب نخاعی ناشی از کالپس
جسم مھره و يا وجود يک آبسه اپيدورال می باشد.
 مارکرھای آزمايشگاھی مانند  ESRو  CRPمعموالً در اثر عفونت حاد افزايش میيابند.
 شناسايی علت پاتوژن يکی از عوامل حياتی برای درمان است .اين میتواند از طريق کشتھای خونی يا
از طريق کشتھای بافتی ستون مھرهھا بوسيله سوزن يا بيوپسی باز باشد.
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 درمان شامل آنتیبيوتيک وريدی به مدت حداقل  ۴ھفته است.
 انديکاسيون جراحی
 .١اثر آنتیبيوتيکھا ناکافی باشد
 .٢کمپرسيون ريشه عصبی يا طناب نخاعی باعث يک نقص نورولوژيک گردد.
 .٣دفورميتی و ناپايداری ستون مھرهای را داشته باشيم.

سل ستون مھرهھا که به عنوان بيماری  pottنيز شناخته میشود ،ناشی از گسترش خونی مايکوباکتريوم
توبرکلوز به ستون مھرهھاست که معموالً ناشی از يک منبع ريوی میباشد .درمان آن با حداقل  ٢تا  ۴نوع
از آنتیبيوتيکھا وبه مدت  ۶تا  ١٢ماه میباشد.
 HIVو : HTLV-1
 HIV شخص را مستعد به بيماری طناب نخاعی مثل ميلوپاتی عروقی ،ميليت اوليه ناشی از  ، HIVو

يا به يک عفونت فرصت طلب طناب نخاعی می کند.
 HIV ميلوپاتی واسکوالر با يک پاراپلژی اسپاستيک ناکامل تظاھرميکند که باکاھش حس ويبريشن
و حس عمقی ھمراھی دارد .و در طناب نخاعی ميانی وتحتانی شايعتر بودند.
 HTLV-1 میتواند باعث يک ميلوپاتی مزمن پيشرونده شود و به صورت يک پاراپلژی اسپاستيک
با پيشرفت آھسته و پاراپارزی اسپاستيک و ميلوپاتی در میآيد.
ميليت عرضی:

 وقتی شخصی به سرعت و بدون سابقهای از تروما يا شواھد فيزيکی و راديولوژيک که بيانگر يک
ضايعه ساختاری باشد دچار پيشرفت ميلوپاتی میشود ،تشخيصھای افتراقی زير مطرح می گردد.
Systemic lupus erythematosus
Multiple sclerosis
Neuromyelitis optica
Paraneoplastic syndrome
Nutritional deficiency
Vascular insufficiency
Infection.









اگر برای ھيچ کدام از موارد فوق شواھد قطعی وجود نداشت ،يک پروسه ميلوپاتيک با علت ناشناخته
است که موجب التھاب طناب نخاعی میشود و میتواند در عرض چند ساعت يا  ٢تا  ٣ھفته پيشرفت
کند.
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 اگرچه ميليت عرضی میتواند در ھر ناحيهای از طناب نخاعی اتفاق افتد ،ناحيه توراسيک شايعترين
است.
 MRI اغلب تورم طناب نخاعی با يک افزايش سيگنال در تصاوير  T2را نشان میدھد که معموالً با
سطح درگير ارتباط مستقيم دارد.
 درمان معموالً شامل کورتيکواستروئيدھا است که نشان داده شده است با يک بھبودی سريع ھمراه
بوده است .پالسمافرزيس نيز میتواند کمک کننده باشد.
علل عروقی : SCI

ايسکمی طناب نخاعی گرچه نسبت به ايسکمی مغز از شيوع کمتری برخوردار است اما از علل شناخته
شده  SCIمیباشد و شايعترين ھمراھی را با سندرم طناب قدامی داشته باشند .علل آن عبارتند از :
 ھيپوپرفيوژن سيستميک يا موضعی
 آمبوليزاسيون
 ترومبوز
 AVM تيپ Iدر نخاع
 AVMتيپ : Iيک فيستول شريانی وريدی است و زمانی که يک شريان منفرد دورال به طور خودبخودی
يا بعد از تروما به صورت فيستولی وارد گردش خون وريدی نخاع شود ،اتفاق میافتد .اين فيستول باعث
احتقان وريدی و ھيپرتانسيون میشود که موجب ھيپوپرفيوژن طناب نخاعی میشود .عاليم ايجاد شده
بوسيله  AVMتيپ  Iمعموالً ظھور آھسته ھمراه با يک دوره پيشرفت داشته اگرچه اپيزودھايی از
بدترشدگی و يا دورهھايی از ثبات کلينيکی میتواند ديده شود.
عاليم حسی شايعترين تظاھر ابتدايی بوده اما ضعف و اختالالت اسفنکتری اغلب ھنگام تشخيص
بيماری وجود دارند.
Outcomes of Traumatic Spinal Cord Injury
نتايج :SCI
" آيا من دوباره قادر به راه رفتن خواھم بود؟"
"آيا من دوباره از دستھايم میتوانم استفاده کنم؟"
پروگنوز را میتوان از روی نتايج معاينات و مخصوصا ً نتايج حاصله از  ISNCSIپيشبينی نمود.
بھبودی نورولوژيک در تتراپلژی کامل:
 اين اشخاص پروگنوز ضعيفی برای توانايی مجدد راه رفتن دارند.
 فقط  ٢تا  ٣درصد اشخاص که در درجه  Aاز  AISقرار دارند بعد از يک سال به درجه  Dمیرسند.
پروگنوز بھبودی قدرت موتور و حس در ميوتومھا و درماتومھا نزديک به  NLIزياد بد نيست.
 به طور کلی بين  ٣٠و  ٨٠درصد افراد با تتراپلژی کامل در سطح  single motor leveLبھبودی
میيابند يعنی  functional motor strengthدر عرض يکسال خواھند داشت .بين اين گروه

مھمترين فاکتور پروگنوستيک داشتن قدرت عضالنی غيرفانکشنال ) ١يا  (٢خواھد بود.
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يک ھفته پس از تروما اگر گريد قدرت عضله  ١يا  ٢باشد  ٧٠ ،تا  ٨٠درصد شانس رسيدن به
 grade 3در عرض يکسال خواھد داشت.
يک ھفته پس از تروما اگر گريد قدرت عضله صفر باشد ٣٠ ،تا  ۴٠درصد شانس رسيدن به
 grade3يا بيشتر در عرض  ١سال خواھد داشت.
يک ماه پس از تروما اگر گريد قدرت عضله  ١يا  ٢باشد ٩۵ ،درصد شانس رسيدن به  grade 3در
عرض يکسال خواھد داشت.
يک ماه پس از تروما اگر گريد قدرت عضله صفر باشد ٢۵ ،درصد شانس رسيدن به  grade3يا
بيشتر در عرض  ١سال خواھد داشت
شانس بھبودی فانکشنال يک عضله در دو سطح زير سطح آسيب زمانيکه اولين عضله زير سطح
حرکتی در gradeاست ،بسيار نادر میباشد.
سرعت بھبودی با قدرت آن در ناحيه آسيب ،ارتباط دارد.
عضلهای با  grade2ديستال به سطح حرکتی نسبت به يک عضله با  gradeدر ھمان محل،
زودتر و با قدرت بيشتری بھبود خواھد يافت.
ارتباط قوی بين عملکرد موتور و مھارتھای مراقبت از خود ) (self-careوجود دارد .

بھبودی نورولوژيک و حرکتی در تتراپلژی ناکامل:
 %٩٠ افراد با سندرم طناب مرکزی و فقط عده اندکی با ضايعات طناب قدامی توانايی حرکت بعد از
 SCIرا داشتند.
 %٨٧ افراد با تتراپلژی ناکامل در عرض يک سال قادر به راه رفتن خواھند بود درحاليکه %۴٧

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 حس  Pin prickنزديک آنوس بيش از  %٧٠شانس برای توانايی راه رفتن خواھد
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 با  SCIناکامل حرکتی ،سن و قدرت اوليه موتور در تعيين احتمال حرکت نقش عمدهای
دارد.
بھبودی نورولوژيک و حرکت در پاراپلژی:
 بھبود عملکرد اندام تحتانی در افراد پاراپلژيک بستگی به کامل بودن آسيب و سطح آن دارد.
 وقتی سطوح مورد نظر آسيب تنهای داشته باشند ،معموالً ھيچ تغيير عملکردی مھمی نخواھد بود.
 افراد با پاراپلژی کامل در  T1-T8بھبودی در حرکات ارادی اندام تحتانی نخواھند داشت.
 %١۵ افراد با پاراپلژی کامل بين  T9و  T11و  %۵۵افراد با پاراپلژی در  T12و پايينتر ،در

پارهای از عملکردھای اندام تحتانی بھبودی خواھند داشت.
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ين پروگنوز براای حرکت
تيک ،بھتر ن
راپلژی ناکامل در بين ھمه گگروھھای با  SCIتروماتي
شخاص با پارا
 اش
دوباره در
فلکسيون ھيپ واکستاتانسيون زانووی خود را دو
ن
شت .ھشتاد دررصد اين افرراد
را خواھند داشت
عی ممکن
تحرکھای اجتماع
حرکت در داخل خخانه و ک
واھند آورد و تتوانايی کت
عررض يکسال به دست خوا
خوواھد بود.
۵
بھبودی عملکردی ::جدول ۵۵-۵
امل :
 پرروگنوز نتايج ععملکردی شام

 .١معاينات فيززيکی
 .٢آشنايی با نتاتايج فانکشنالل افراد دچار  SCIIبا  NLIممتفاوت
ھای ھمراه ،عووارض ثانويهه ،نواقص
جود ،آسيب ی
ی ديگر مشتملل بر شرايط پپزشکی موج
 .٣فاکتورھای
کتورھای سايککولوژيک
پوشش بيمهای ،فاکت
منابع مالی ،ش
ھای جسمانی ،توانايی ع
مادرزادی ،سن ،عادتھا
ی و فرھنگی اسست
و اجتماعی
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فاز حاد آسيب:
مراقبت پيش از بيمارستان:
 ٢۴ ساعت بعد از تروما مرگ آفرينترين زمان است .در اين دوره ،آسيبھای اوليه و ثانويه به سيستم

عصبی مرکزی از علل منجر به مرگ ھستند.
 گام اول در درمان فرد مشکوک به  ،SCIاطمينان 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 شريانی arterial blood gasو ظرفيت حياتی
 vital capacityريه 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.
 تکنيک استاندارد برای انتوباسيون فوری لولهگذاری سريع با فشار دادن کريکوئيد و ثابت سازی
مناسب است(rapid sequence induction with cricoid pressure and manual ).
inline stabilizationھم چنين میتوان از يک انتوباسيون فيبراپتيک Fiberoptic intubation
استفاده کرد که بويژه در بيمارانی که ھمکاری میکنند ترجيح داده میشود.
 ھمه اشخاص مشکوک به  SCIحاد ،بايد ستون مھرهھای آنھا بی حرکت شود.
 کسانيکه از نظر ذھنی متغير باشند ،شواھدی از مسموميت وجود داشته باشد  ،شکستگی مشکوک در
اندام يا آسيب ناشی از کشيدگی داشته باشيم ،نقص نورولوژيک فوکال و درد ستون مھرهھا يا تندرنس
روی آنھا نيز بايد به  SCIشک کنيم.
 کل ستون مھرهھا بايد در يک حالت خوابيده به پشت بیحرکت شود .اين کار را به بھترين نحو می-
توان با ترکيب يک کوالر گردنی و بستن پشت به يک تخته محکم انجام داد.
 روی تخته ستون مھرهای ) (spine boardيک پد اکسی پتيال در مورد بالغين يا يک occipital
 recessبرای بچهھای کوچکتر از  ۶سال به منظور جبران تفاوت سايز سر نسبت به بدن در سنين
مختلف گروه سنی وجود دارد.
 ماندن فشار خون در حد قابل قبول اھميت ويژهای دارد .زيرا ھيپوتانسيون و شوک برای نخاع آسيب
ديده ،خطرناک میباشد.
 فشار خون مناسب ،حداقل  ٨۵ mmHgبه مدت  ٧روز با نتايج مطلوبی ھمراه بوده است.
 در شوک نورولوژيک ھمراه با آسيبھای گردنی ونواحی فوقانی توراسيک ،ارزيابی کامل بيمار
برای علل ديگر شوک مثل ھموراژيک ،پنوموتوراکس ،MI ،تامپوناد قلبی sepsis ،سپيس ناشی از
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
شل ،مشخص میشود.
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 براديکاردی ناشی از افزايش تحريک پاراسمپاتيک قلب بوده اما میتواند با تحريک ناشی از ساکشن
داخل تراشهای نيز به وجود بيايد.
 شوک نورولوژيک از طريق تنظيم حجم داخل عروق و وازوپرسورھا درمان میشود.
 فشار ايدهآل با بکارگيری ∝ و  آدرنرژيکھا برای کاھش توان سمپاتيک و تقويت قلب میباشد.
 آتروپين برای درمان سريع براديکاردی بکار میرود.
 دمای مرکزی بايد مونيتور شود زيرا بيماران با آسيبھای سرويکال يا توراسيک فوقانی میتوانند
دچار پويکيلوترمی شوند که به دليل آسيب سيستم عصبی اتونوم است.
 جاگذاری لوله  NGدر دوره حاد برای پيشگيری از  emesisو آسپيراسيون محتويات معده اھميت
دارد.
 کاتتر ادراری برای اطمينان از جلوگيری از شوک ناشی از احتباس ادراری مفيد است.
 به دنبال پايدار کردن بيمار ،ارزيابی وضعيت نورولوژيک و  Stableبودن نخاع بايد انجام شود.
 وضعيت نورولوژيک با  ISNCSCIانجام میشود .معاينات سريال نورولوژيک بايد جھت مشخص
کردن بھبودی ويا تشديد ضايعه در بيمار مخصوصا ً در سه روز اول بعد از آسيب انجام می شود
خصوصا بعداز  transportيا جااندازی بسته يا درمان جراحی در بيماران.
 ثبات ستون مھرهھا عالوه بر ارزيابی بالينی محل احتمالی آسيب به دليل احتمال يافتن شکستگی در
 ٢٠درصدی موارد نبايد تنھا به صورت کلنيکی انجام شود.
 CT به دليل فقدان حساسيت الزم گرافی ساده مخصوصا ً در مورد نواحی کرانيوسرويکال و
سرويکوتوراسيک انجام می شود.
 ارزيابی  MRIجھت بافتھای غيراستخوانی مثل طناب نخاعی ،ريشهھای عصبی ،ليگامانھا
وديسکھای بين مھرهای ضروری است و بايد با ارزيابی ناحيه شناخته شده يا مشکوک  SCIانجام
شود.
 MRI مخصوصا ً برای تعيين پاتولوژی نخاعی در اشخاص با يک نقص نورولوژيک که بوسيله CT
تشخيص داده نشده و در مورد اشخاصی که  unconscious – obtundedھستند اھميت دارد.
درمان جراحی:
 جا اندازی بسته يک در رفتگی سرويکال با بکارگيری يک سری از نيروھای کششی از طريق محور
طولی بدن و از طريق اتصال
two-point attachment to the skull with a tong device
 Tong .به يک طناب بسته شده که از طريق يک  pulleyبه يک وزنه متصل است .تا ١۴٠ Ib
وزن باعث میشود که ستون سرويکال سر جای خود قرار گيرد  .وقتی اسپاين دچار realigned
شد)مثل  ،(Jumped Facetنيروھای ديس ترکت دوباره کاھش میيابند .معموالً ١۵-١٠ Ibترکشن
به منظور نگه داشتن در  alignmentبه کار میرود.
 درمان جراحی آسيب حاد نخاعی به منظور  Stableکردن ستون مھره  Unstableيا به منظور

دکمپرس کردن المانھای عصبی مثل ريشهھای عصبی يا طناب نخاعی به کار میرود.
 زمان جراحی کنتراورسی است بجز در موارديکه نقايص عصبی به سرعت در حال بدترشدن باشد که
جراحی اورژانسی انديکاسيون دارد.
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در جراحی روی  SCIتروماتيک درمقايسه بين گروھی که دير جراحی شدند )پس از  ٧٢ساعت(،
و آنھايی که طی  ٢۴ساعت جراحی شدند.در گروھی که دير جراحی شدند افزايش قابل توجھی در
طول کلی زمان بستری و بھبودی فاز حاد نشان دادند از جمله ميزان پنومونی و آتلکتازی در آنھا
افزايش يافت .تفاوتی از نظر نتايج نورولوژيک و فانکشنال در بين اين دو گروه وجود نداشت.
اگر يک  SCIاز نوع تروماتيک ھمراه با compression spinal cordيا spinal instability
نداشته باشد ،جراحی انديکاسيون نداد .به عنوان مثال فردی که استنوز نخاع گردنی بدون
شکستگی ،نيمه دررفتگی ،ھريناسيون ديسک يا کمپرسيون نخاعی داشته باشد ،بجای جراحی می-
توان از کوالرگردنی استفاده کرد .استفاده از يک ارتوز اسپانيال در مورد شکستگیھايی مثل يک
شکستگی کمپرسيونی که فقط ستون قدامی را بدون کمپرسيون طناب نخاعی درگير کرده است ،بايد
در نظر گرفته شود.
در بيماران با آسيبھای ناکامل  incomplete injuriesو  spinal cord compressionبه
بھترين نحوی با به کارگيری پروسجرھای دکمپرسيو باعث افزايش بھبودی نورولوژيک قابل توجھی
می گردد ) .کمپرسيون در يک آسيب کامل معموالً باعث تبديل آسيب کامل به ناکامل نمیشود( .
بنابراين نقش جراحی در ضايعات نورولوژيک کامل به منظور  Stableکردن و بھبودی سريعتر فرد
آسيب ديده و به حداقل رساندن عوارض پزشکی در فاز اوليه بعد از آسيب است.
دکمپرسيون نخاع در آسيبھای کامل ممکن است باعث کاھش ميزان ميلوپاتیکيستيک بعد از تروما
نيز شود.

 approach جراحی به ستون مھرهھا بستگی به مکانيسم آسيب ،محل کمپرسيون ،تجربه جراح و
تکنيکھای مختلف جراحی دارد .که به دو صورت اپروچ خلفی وقدامی می باشد.
 قدامی ،مستقيمترين روش دکمپرسيون را زمانيکه کمپرسيون علت عقبراندگی عناصر استخوانی يا
ماده ديسک به کانال نخاعی است ،فراھم میکند.
 عوارض :در ناحيه سرويکال آسيب به عصب الرنژيال راجعه میتواند باعث مشکالتی در بلع و تکلم
شود و آسيب به فارنکس يا ازوفاگوس میتواند موجب مدياستنيت يا فيستول به تراشه يا پوست شود.
 ريسک عوارض تنفسی و عروقی و عفونی افزايش خواھد يافت.
 اکسیپتيوسرويکال ،توراسيک فوقانی و لومبار تحتانی با اپروچ قدامی قابل دسترسی نمیباشند.
 اپروچ خلفی از نظر تکنيکی آسانتر بوده و باعوارض کمتری ھمراه است ،گرچه دکمپرسيون طناب
نخاعی ممکن است بطور غيرمستقيم انجام شود.
 ارتوزھای اسپاينال برای بیحرکت کردن اسپاين بعد از فيوژن اسپاينال بکار میرود .در اغلب موارد
ارتوزھا را سه ماه بعد از جراحی پس از اينکه در راديوگرافيک فيوژن اسپانيال مشھود بود
برميداريم .
 صدمات نفوذی به طناب نخاعی میتواند توسط گان شات ايجاد شود .زخمھای چاقو يک علت نسبتا ً
نادر برای  SCIاست .مداخله جراحی برای چنين آسيبھايی به ندرت انديکاسيون میيابد از طرف
ديگر ھيچ يک از اين مکانيسمھای آسيب نمیتواند باعث ناپايداری ستون فقرات شود .خارج کردن
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گلولهھا فقط زمانی نياز است که وجود آنھا در طناب نخاعی توام با نقايص پيشرونده نورولوژيک
باشد.
درمان فارماکولوژيک آسيب حاد طناب نخاعی:








از بين درمانھای فارماکولوژيک فقط متيل پردنيزولون سديم سوکسينات ) ، (MPSSتا حدی مورد
توافق بوده و مدت زمانی به عنوان استاندارد درمانی مورد توجه بود.
 MPSSزمانی که در دوزھای خيلی باال و در عرض  ٨ساعت با يک دوز بارگيری  ٣٠ mg/kgدر
ساعت اول و  ۵/۴ mg/kgدر باقی  ٢٣ساعت بکار برد شود ،به عنوان دارويی برای بھبودی حسی
و حرکتی پذيرفته شده است.
اگر  MPSSبيش از  ٢ساعت بعد از آسيب شروع شود ،دوز نگھدارنده را بايد ٢۴ساعت ديگر
ادامه داد.
نتايج مثبت نشان داده شده اين درمانھا که در بھبودی در نتايج اوليه حرکتی و حسی ،بوجود آمد
زير سئوال رفته است.
در حال حاضر  ،اثرات حفاظت عصبی) (neuro protectiveدوزھای باالی  MPSSنا مشخص
است.
 MPSSراھرگز نبايد در بيماران با عاليم نورولوژيک سالم يا در ھر بيماری که بعد از  ٨ساعت از
 SCIمراجعه کرده باشد به عنوان محافظت کننده عصبی بکار برده شود.

فاز توانبخشی آسيب:
تيم : Inter disciplinary
 فيزيوتراپيستھا و کاردرمانھا بايد در فاز حاد بيمارستانی حضور داشته و از عوارض ثانويه مثل
کنتراکچرھا ،زخمھای فشاری و آتروفی ناحيهای جلوگيری نمايند که اينھا از طريق  ROMمناسب
مفصل ،اسپيلنت و تقويت عضالت خاص  selective muscle strengtheningو پوزيشن دھی







مناسب به بيمار ،امکان پذير است.
 ROMھمه مفاصل اجرا شده و به افرادی که ھمراه شخص  SCIو مراقب او ھستند نيز آموخته
میشود.
اجرای يک برنامه کشش stretchingمنظم روزانه میتواند از کنتراکچر مفاصل جلوگيری کند.
اسپيلنت مفاصل با يک اسپيلنت  off-the-shelfيا اسپيلنت سفارشی ساخته شده بوسيله کاردرمانھا
میتواند کشش طوالنی مدنظر را انجام داده و به تسھيل پوزيشن عملکردی مفصل کمک نموده و
باعث جلوگيری از آسيب پوستی ) (break downشود.
توانبخشی بيمار بستری ،سنگ بنای روند توانبخشی فرد دچار  SCIمیباشد و باعث مرخص شدن
زودتر بيمار وبه حداقل رساندن محدوديت در رفتن به خانه میباشد.
گفتاردرمانھا مراقبت و درمان الزم از نظر بلع و مشکالت ارتباطی که بويژه در افرادی که
تراکئوتومی شدهاند ،يا سطوح آسيب باالی گردنی داشته و جراحی اسپانيال گردن با اپروچ قدامی شده-
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اند ،از اھميت برخوردار است .آنھا معموالً ارزيابیھای خود از بلع مريض را از طريق تستھای بلع
باريوم انجام میدھند.
آموزشھای مھارت فيزيکی:
 رسيدن به  ROMو  strengthکافی نياز به اجرای مھارتھايی داشته و از طريق ورزشھای
 ROMو بکارگيری ارتزھا و ورزشھای مقاومتی  resistance exercisesميسراست.
 آموزش فعاليتھای بيمار بايد به محض اينکه توانايی بلند شدن از تختخواب را يافت ،آغاز شود.
 اين فعاليتھا که به صورت تکهھای جداگانهای از فعاليتھای پيچيده میباشند ،به تدريج از سادهترين تا

پيچيدهترين اجرا میشوند.
 زمانيکه مھارت در اين فعاليتھای اوليه حاصل آمد آنھا میتوانند کم کم اين کارھا را در محيطھای
واقعی زندگی مثالً در بستر خود انجام دھند.
 فعاليتھای اوليه ) (Mat activitiesشامل:

Rolling
پوزيشن به شکم روی آرنجھاprone on elbows positioning
prone on hands positioning
supine on elbows positioning
نشستن طوالنیlong sitting
short sitting
چھار دست وپاquadruped positioning
آموزش انتقالTransfer training.










 مرحله  Rollingافراد دچار  SCIبه طور ريتميک در حاليکه به پشت خوابيدهاند ،بازوھای خود را
محکم گرفته و از يک طرف به طرف ديگر میکشند و سپس با قدرت بازوھای خود را به سمتی که
صاف و ھموار است میکشند Rolling .میتواند با شروع چرخشی از يک حالت نيم خوابيده و با
يک بالش زير يک طرف پشت يا پاھای ضربدری تسھيل می شود.
 يک پوزيشن خوابيده به پشت روی آرنجھا زمينهای را فراھم ميکند که فرد از يک پوزيشن خوابيده
به پشت به يک پوزيشن نشسته آسانترمی نمايد .ھمچنين اين کار به تقويت اکستانسور و اداکتورھای
شانه کمک میکند .اين پوزيشن میتواند توسط افراد در چندين مرحله اجرا شود .اول دست خود را
زير ھيپ میگذارند ،سپس آرنج خود را خم میکنند و باالخره وزن خود را با استفاده از گذاشتن آرنج-
ھا زير قسمت فوقانی بدن از يک طرف به طرف ديگر میاندازند.
 وقتی که فردی با  SCIاول شروع به نشستن روی ) (matمیکند ،ورزشھای تعادلی با يک پوزيشن
نشسته طوالنی با پاھای باز شده روی  matيا يک پوزيشن نشسته کوتاه با زانوھای خم شدۀ ٩٠
درجه روی زمين آغاز می شود.
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 Sitting pushups نيز آموزش داده میشود .زيرا که حرکتھای  matو  transferرا آسانتر می-
نمايد.
آموزشی Transfer

 .١در فرد با پاراپلژی کامل يا تتراپلژی معموالً با يک تخته لغزنده ) (Sliding boardشروع میشود.
 برای انتقال به داخل يا خارج ويلچر دستی ،بايد ويلچر در يک زاويه  ٣٠ -۴۵درجه از يک
پوزيشن موازی با  matباشد.
 اما برای سوار شدن يا پياده شدن ) (transferاز يک ويلچر ،powerويلچر بايد موازی با
 matقرار گرفته که به اين دليل است که چرخھای بااليی که در ويلچرمعمولی وجود داشت
در اينجا وجود ندارد.
 سپس فرد به سمت جلوسر می خورد و  arm restرا برمی دارد  .و  Slidinng boardزير
نزديکترين پا به  matقرار داده شده و سپس سر و شانه خود را حر کت می دھد و ھمزمان
pushupکرده و بطرف  matميرود وبا دستھا و با توکھا روی  Sliding boardحرکت
می نمايند.
 popover transfer .٢مشابه روش باال است فقط  Sliding Boardندارد.
Dependert Lift transfer (DLT) .٣
(FCT)Floor-to chair transfer .۴
(MLT) Mechanical Life transfer .۵
Sit-Pivot Transfer .۶
Stand-Pivot Transfer .٧
 DLT و  MLTبطور عمده برای افرادی که قادر به کمک کردن در  transferھا نمی باشد
بکار میروند.
 Sit-Pivot Transfer و  Stand-Pivotنياز به تحمل وزن توسط اندام تحتانی دارند و فقط
برای کسی به کار میرود که به اندازه ای قدرت در اندامھای تحتانی دارد که بتواند عمل Squat
يا نشستن را انجام دھند.
 FCT نيز برای کسی مھم است که از ويلچر به بيرون میافتد يا پاھايش روی کف زمين میافتد
و نياز به بازگشت به صندلی يا ھر سطح مرتفع ديگر را دارد.






ايستادن با  Standing frameيا  tilt tableآغاز می گردد .
ايستادن میتواند درافراد با  SCIحاد به کمترشدن کاھش توده استخوانی کمک کند .
منجر به بھبودی بيشتر  Self-reported health , physical self-conceptشود.
ايستادن در افراديکه  SCIمزمن دارند به علت استئوپروزی بايد با احتياط صورت گيرد.
افراد استئوپروتيک در صورت عدم تحمل وزن ريسک بااليی برای شکستگی دارند.
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 از بين الگوھھای مختلف ،يک الگوی  Semicircularمؤثرترين آنھا بوده و نياز به حداقل فشار به
شانهھا و اعصاب مچ دارد .مھارت حرکتی ديگر در مورد ويلچر حفظ تعادل ويلچر زمانی که ويلچر
فقط روی دو چرخ پشتی  wheelchair balances on the rear two wheelsقرار دارد است که
مھارت مھمی است و حتما ً بايد ياد گرفته شود که به منظور استقالل يافتن در مھار ويلچر و باال رفتن
از پله میباشد.
آموزش رانندگی:
 فقط کسانيکه سطوح نورولوژيک  C1-C4و آنھائيکه دچار آسيبھای شديد شدهاند ،ناتوان از





رانندگی میباشند.
افراد دچار پاراپلژی با کنترل دستی از گاز و ترمز استفاده می کنند .و اکثراً قادر ھستند که بدون
کمک از ويلچر سوار صندلی راننده شده و ويلچر را به داخل بياورند.
افراد دچار تتراپلژی معموالً يک  vanرا که جای مخصوصی برای باال بردن ويلچر داشته باشد
انتخاب میکنند که زاويه قابل تغييری برای باالرفتن ويلچر داشته باشد.
بعضی افراد دچار تتراپلژی  C5بعد از  ١سال از آسيب قادر به رانندگی ھستند .اغلب اين افراد يک
ويلچر برقی به کار برده و ناتوان از سوار شدن به تنھايی از ويلچر به ماشين میباشند.
آنھا به يک  vanبا درھای اتوماتيک نياز داشته که ھم چنين قسمت باالبرندۀ ويلچرنيز مکانيسم
اتوماتيک داشته باشد .گاھا ً 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 تتراپلژی  C6اغلب میتوانند فرمان اتومبيل را بگيرند ،عده بيشتری از آنھا قادر به کنترل
منظم دست نبوده و نياز به کنترلھای دستی الکترونيک powered or electronic hand
controlsبرای ترمز کردن و گاز دادن میباشند.
 اکثر افراد با تتراپلژی  ،C7-C8قدرت اندام فوقانی کافی برای گرفتن فرمان استاندارد را دارند.
جبران با ابزارھای انتھايی برای يک  handgripضعيف با بکارگيری  tripin ،cuff ،knobيا
 Special gripصورت میگيرد.
آموزش حرفهای:

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

 اين بيماران با ھر مرحله موفقيت آميز آموزش که پشت سر می گذارند ،درصد استخدام آنھا افزايش
يافته )  ۶٨/٨درصد افرادی که درجه دکترا دارند استخدام می شوند(.
بازسازی اندام فوقانی:
 tenodesis به جراحی که يک تاندون را به استخوان وصل می کند .
 ،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
که مچ فعاالنه extendمی شود به ھمراه لبه خارجی انگشت دوم مشاھده شود.
 در يک فرد بدون کنترل ارادی حرکت انگشتان tenodesis action ،می تواند اجازه  graspداده و
آزاد شود .اين عمل معموال در يک دست که سفتی گسترده عضالت فلج دارد  ،صورت می گيرد.
 آرترودز به فيوژن مفصلی در محلی گفته می شود که غضروف مفصلی از يک طرف مفصل کنده
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
اما عملکرد آن دوباره به دست آمده است گفته می شود.
 بازسازی جراحی اندام فوقانی بايد حداقل ١سال بعد از آسيب و اجازه دادن به بھبودی نورولوژيک
در عضالت ھدف انجام شود.
 عضالتی که برای پيوند انتخاب می شوند  ،قدرتی در حد  ۴يا  ۵داشته زيرا قدرت عضله معموال به
دنبال پيوند کاھش می يابد .عضالت پيوند شده با قدرت کمتر از  ٣بھبودی عملکرد نخواھند داشت.
 بعد از پيوند عضله ،معموال به مدت چند ھفته بی حرکت نگه داشته می شود که در يک پوزيشن غير
کششی بايد باشد.
 تحريک الکتريکی عملکردی) (FESاغلب برای تسھيل آموزش مجدد عضله به کار می رود .
 پيوندھا شايع تاندون و پروسجرھای  Tenodesisدر جدول ۵۵-۶نشان داده شده اند
 ICSHT يک جزحسی داشته که بمنظور توانايی تشخيص بين دونقطه  ١٠ميلی متری يا کمتر با
پالپ شست می باشد .تشخيص دو نقطه ای ١٠ميلی متری يا کمتر نياز به يک حس
 Proprioceptionکافی در دست دارد تا بتواند بدون کمک بينايی به دست اجازه فانکشن دھد.

Page 39

Dr Alireza Ashraf

SPINAL CORD INJURY







تری پس به طوور اوليه از ط
ی بعد از پيوندد دلتوئيد يا باای پس به ری
ودی عملکردی
رسسيدن به بھبود
طريق يک
ھبودی می
می افتد  .اين بھب
سر اتفاق ی
ی برای  stabblizieشدن باززو و رسيدن آآن به باالی س
افززايش توانايی
 pressure rellief performديده شود.
تن و mance
 ، groomنوشتن
واند در غذاخووردنming ،
توا
شامل يک
رادياليس ) (ECRش
س
ھبود عملکرد بعد از پيوندد براکيوراديالاليس ) (BRببه اکتنسور ککارپی
بھب
ی در بلند کردنن اشياء ،غذاخخوردن ،grooom ،نوشتن و تايپ کردن ااست.
افززايش توانايی
زايش توانايی ددر برداشتن يک خودکار و نوشتن،
 FPشامل افزا
ند  BRبه PL
رد بعد از پيوند
ھبودی عملکرد
بھب
باشد.
بستگی کمتر به يک  wriist-hand orrthosبرای  grasspمی .
ارآمدتر و وابس
 groominngکار
grasp ،key pinch
بھبودی در h
 FDPمنجر به بھ
F
 ECبه
 FPLو CRL
ی  BRبه L
رکيب پيوندھای
ترک
 FDPدر
 FPLو پروناتاتورترس به P
لکرد بعد از پيپيوند  BRبه L
ت .بھبود عملک
 ADLشده است
 strengtthو L
وشيدن اندام تححتانی ،باز کرردن درب قوط
ستفاده از ويلچچر دستی ،پوش
است
وطی و جابجايايی اشياء با ددست شده
ست.
است

ک الکتريکی فانکشنال برای ورزش دررمانی:
تحريک
ولوژيک دژنرراتيو می-
تغييرات فيزيول
 SCمنجر به تغ
ونوم مختل درر افراد با CI
ندگی نشسته ووعملکرد اتون
 زند

قرار دھد .حججم ،قدرت و ااندورانس عض
شود که میتواناند سالمتی آنآنھا را در مععرض خطر قر
شو
عضالنی و
رفيت قلبی – رريوی (VC) vital capaacity ،و
وانی در اندامم فلج کاھش ممیيابند ،ظرف
داننسيته استخوا
تغيير میيابد.
سيستم اندوکررينی نيز ير
ند و فانکشن س
وده بدنی نيز ککاھش میيابند
تود
کار برده شد ککه موجب
کھا داشتند بکا
کھا و تتراپلژيک
 ، SCI FEدرر پاراپلژي ا
رگومترھای ES-assistedd
 ارگ
نی ،تحمل
بھبودی اندوررانس عضالنی
که منجر به بھ
ات ثانويه ه
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ورزش ،متابوليسم اکسيداتيو ،سازگاری قلبی -عروقی ،ھوموستاز گلوکز و پروفيل ليپيد
ليپوپروتئينھا شد که آتروفی عضالنی را کاھش داد.
 FES در تحريک عضالت پاراليز در اثر آسيب  LMNموثرنيست )برای مثال ،آسيب سلولھای شاخ
قدامی ،ريشهھای عصبی حرکتی يا ھر دو اينھا( .اما بعضی آسيبھا معموالً در سطح ضايعه SCI
اتفاق میافتند.
 FES يک مداخله نسبتا ً بیخطراست اما استفاده ازآن درحضور پيسميکر قلبی يا دفيبريالتورھا بھتر
است که انجام نشود.
 ھم چنين بايد در وضعيتھای گوناگون قلبی )ديس ريتمی و  (CHFو حين حاملگی ،احتياطات الزم
صورت گيرد.
آموزش آمبوالسيون روی يک : Tread mill
 طناب نخاعی انسان توانايی پردازش اطالعات الزم  Proprioceptiveپيچيده مثل  Standingو
 Steppingرا دارد .سطح فانکشن حرکتی که بعد از  SCIبه دست میآيد ،بستگی زيادی به به
کارگيری آنھا دارد و با تمرين بھبود میيابد .تمرين راه رفتن زياد افراد با  SCIناکامل ،بھبودی قابل

توجھی در توانايی راه رفتن آنھا ايجاد کرده است.
 BWS در بھبودی فانکشن حرکتی بعد از  SCIمؤثر بوده اگرچه بيشتر از يک equivalent
 overground mobiltity trainingموثر نبوده است.
فازمزمن آسيب
سازگاری با ناتوانی:

تخمين زده میشود که بيش از  ٢تا  ۵سال برای ايجاد سازگاری زمان نياز است.
 سازگاری شامل تعداد از واکنشھای متوالی سايکولوژيک بوده که بترتيب عبارتند از :
انکار  denialشروع میشود
عصبانيت  angerادامه يافته
چانه میزندbargaining
دچار افسردگی  depressionمیشود.
باالخره آن را میپذيرد و سازگار  acceptance or adjustmentمیشود.
دپرسيون و اضطراب معموالًخيلی زود به دنبال  SCIايجاد میشوند ودر بيش از  %٣٠افراد طی  ٢سال
يا بيشتر بعد از آسيب اتفاق میافتد.
 ريسک فاکتورھای افسردگی مشابه افراد سالم است که شامل
 تاريخچۀ خانوادگی يا شخصی از افسردگی family or personal history of depression
 فاکتورھای مخصوص  ،SCIمثل وجود آسيب نورولوژيک کامل
 اختالالت پزشکی ھمراه comorbidities medical
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 درمان فارماکولوژيک دپرسيون بايد برای کسانيکه تداخل در انجام امور زير دارند در نظر گرفته
شود.
 فعاليتھای اجتماعی
 فعاليتھای Self – care
 فعاليتھای تفريحی و حرفهای
کيفيت زندگی

رضايت ھر فرد از زندگی تعريف می شود .
 ارتباطی بين مقدار درگيری نورولوژيک و کامل بودن  SCIبا حس فرد از کيفيت زندگی مشاھده
نشده است.
 درکل عدم رضايت از زندگی در  SCIبيشتر ناشی از آسيب ھای اجتماعی social
 disadvantagesاست تا محدوديت در فعاليت ھای فيزيکی. physical limitations
 بعضی از فاکتورھا باعث تاثير مثبت در کيفيت زندگی میشوند که شامل
 حرکت و عدم وابستگی به ADL
 پشتيبانی عاطفی و وضعيت سالمت مناسب
 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 therapiesدرمانھای افزاينده بھبودی(
 بسياری از بيماران  SCIحتی آنھايی که ضايعات کامل نورولوژيک دارند ،درجاتی از بھبودی خود

به خودی نورولوژيک را دارند.
 تمرينات اکتيو مثل  BWSامبوالسيون ،می توان باعث بھبود عملکرد موتور در مبتاليان به SCI
ناکامل شود )حتی در فرد مبتال به آسيب C2AIS
 داروی -۴آمينوپيريدين  ،با بلوک کانال ھای پتاسيم در غشای عصبی و افزايش ھدايت در آکسونھای
دميلنيه،علی رغم بھبودی بعضی عاليم مثل اسپاستيسيتی  ،گزارشی از بھبودی در عملکرد
موتورياسنسوری نداشته است.
کاھش تاخيری عملکرد نورولوژيکLate Neurologic Decline
 در افراد مبتال به  SCIحدود  ٪٣٠-٢٠نقص جديد در عملکرد موتورياسنسوری گزارش شده است.
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 شايعترين آن گير کردن اعصاب محيطی) (٪١٠به خصوص عصب مديان در تونل کارپ يا عصب
اولنار در آرنج میباشد.













سيرنگوميلی بعد از تروما  PTSيا  po.St traumatic syringomyeliaکه نام ديگر آن ميلوپاتی
سيتسيک بعد از تروما میباشد نيز می تواند بافشاری روی طناب نخاعی باعث آسيب بيشتر شود.
اگر چه مشاھده سيست در MRIافراد مبتال به  SCIشايع است ولی حدود  ٪۵افراد مبتال به SCI
به سمت  PTSمی روند.
اين حالت وقتی مشکل زاست که سيست به صورت طولی گسترش پيدا کند و باعث آسيب طناب
نخاعی و ايجاد عالئمی مثل درد،نقص حسی ) (Sensory lossضعف تغيير تون عضالنی و طيفی از
عاليم اتونوميک شود.
علت اصلی  PTSناشناخته است ولی يکی از داليل آن میتوداند انسداد فلوی نرمال  CSFدر اثر
ايجاد اسکار يا تنگی کانال باشد.
اين حالت باعث افزايش فشار  CSFحين سرفه و زور زدن میشود که در نھايت باعث برش طولی
در طناب نخاعی میشود.
تاييد تشخيصی  PTSبا  MRIيا  CTميلو گرافی به ھمراه تصوير برداری تاخيری میباشد.
عاليم  PTSو پيشرفت عاليم آن بسيار متغيير است .اگر در حين پيگيری  ،در فعاليت بالينی کاھش و
تنزل در اختالالت نورولوژيک مشاھده نشد،درمان عالمتی بيماری کافی است.
توصيه به محدوديت حرکتی به خصوص اجتناب از فعاليت ھای شديد که باعث افزايش فشار وريدی
و  CSFمیشود الزم است.
در صورت ادامه کاھش عملکرد نورولوژيک يا دردھای سرکش و مقاوم به درمان،درمان جراحی
برای کاھش سايز سيرنکس يا جلوگيری از گسترش آن توصيه میشود.
رويکرد جراحی شامل گذاشتن شانت جھت درناژ مايع به پريتوئن ،پلور يا فضای ساب آراکنوئيد،
مارسوپياليزاسيون سيرنکس و دورابالستی میباشد.
در صورت درمان موفق،افزايش قدرت و کاھش درد اسپاستيسيتی  ،قابل انتظار است.

گير کردن طناب نخاعی در اثر ايجاد اسکار درمننز يا آراکنوئيد در  SCIممکن است اتفاق بيفتد که می-
تواند از لغزش  restrocaudalطناب در داخل کانال حين حرکت جلوگيری کند.
 ) گير کردن ( tetheringطناب در نخاع گردنی میتواند به اندازه کافی کشش بر روی طناب در حين

خم کردن گردن ايجاد کند که میتواند باعث جابهجايی طناب يا ساقه مغز و ايحاد عاليم نورولوژيک
شود مثل ضعف نقص حسی و درد .در صورت ايجاد عارضه جراحی  untetheringتوصيه میشود.
 علت ھا شايع فشار تاخيری  Late compressionروی طناب نخاعی و ريشه ھای عصبی ،که
باعث اختالالت نورولوژيک میشود:
 .١اسپونديلوز پيشروندهprogressive spondylosis
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 .٢تنگی کانالstenosis spinal
 .٣ھرنی ديسکintervertebral disk herniations
 .۴تغييرات بعد از تروماposttraumatic

تصوير برداری برای تاييد تشخيصی الزم است .
مداخالت جراحی :
 .١نقص سريع يا شديد نورولوژيک loss or severe rapid neurologic
 .٢دردھای مقاوم و سرکش intractable pain
وضعيت ھای ثانويهSecondary conditions
سيستم ريویPlumonary system
 در جه اختالل تنفسی بعد از  SCIبه شدت با درجه اختالل موتور و  NLIمرتبط است.
 پروفايل عملکرد ريوی دريک فرد مبتال به تتراپلژی مزمن و پاراپلژی  HIGHکاھش حجم ريوی

کاھش کامپليانس قفسه صدری را باعث میشود که در نتيجه ضعف عضالت تنفسی و بعالوه واکنش
پذيرش بيش از حد در راه ھای تنفسی میباشد.
 ديافراگم ،عضله اصلی اوليه دردم میباشد که توسط سلولھای شاخ قدامی که در سگمان C3-C5
قرار دارد عصب میگيرد.
 عضالت  SCMو تراپزپويس  ،عضالت فرعی تنفس ھستند و از عصب اکسسوری و ريشه ھای
 C2-C4و  C1-C4عصب میگيرد و در فرد توسط  MMTمیتواند يک معيار کمی از قدرت
عضالت تنفسی را نشان دھد.
 VC بعد از  SCIحاد در افراد تتراپلژی و پاراپلژی  Highحدود  ٪٣١-٢۴از مقدار پيش بينی شده
کاھش میيابد.
 کاھش حاد  VCبعد از حدوداٌ  ۵ھفته به حدود  ٪۴٠از مقدار پيش بينی شده نرمال افزايش پيدا می-
کند و بعد از ۵ماه به  ٪۶٠میرسد.
 VC در افراد تتراپلژی و پاراپلژی به وضعيت بيماربستگی دارد و ضعيت  uprightنسبت به
وضعيت  ٪١۵ supineکمتر است.
 تمرينات مقاومتی  inspirating resistive trainingو ورزشھای ايروبيک ) تا رسيدن ضربان
قلب به ٧٠ـ ٪٨٠ماکزيمم( در افراد تتراپلژی باعث افزايش قدرت و تحمل در ديافراگم و بھبود
عملکرد تنفسی میشود.
در حالت نشسته در فردی که فلج عضالت شکمی دارد ،تاثير جاذبه باعث افزايش Residual Volume
میشود.

Page 44

Dr Alireza Ashraf

SPINAL CORD INJURY

 استفاده از شکم بند ) (Abdominal Binderدر وضعيت نشسته با فشار روی محتويات شکمی به
سمت ديافراگم امکان وضعيت استراحت بيشتر در ديافراگم و کاھش احساس تنگی نفس ،باعث
کاھش اين اثر میشود.
افزايش واکنش پذيری راه ھای ھوايی میتواند درنتيجه برونکوديالتورھای تنفسی باشد.







افراد با اختالل در سطح  C2يا باالتر با يک  SCIکامل،عملکرد ديافراگم ندارند و نيازمند
ونتيالسيون مکانيکی و يا پيس ديافراگماتيک يا فرينيک ھستند.
افرادی با  SCIکامل در سطح  C3دچار ضعف شديد در ديافراگم ھستند و اين افراد نيز معموال
نيازمند ونتيالسيون مکانيکی میباشند ) حداقل به طور موقت( .
بيماران با  SCIکامل در سطح  C4نيز دچار ضعف شديد در ديافراگم و حداقل بطور موقت نيازمند
ونتيالسون مکانيکی ھستند.
بيماران با  SCIکامل در سطح  C5-C8قادر به تنفس به طور مستقل ھستند ولی به علت نقص
عصب دھی به عضالت اينترکوستال و عضالت شکمی ،مستعد عوارض ريوی میباشند.
در افراد با  SCIکامل در  Thoracic-levelايجاد عوارض ريوی محتمل است .اگرچه درجه
وابستگی به نقص عصب دھی در اينجا کمتر است.

Management of pulmonary complication

آتلکتازی  ،شايعترين عارضه ريوی در افراد مبتال به  SCIمیباشد و فرد را مستعد پنومونی ،پلورال
افيوژن و امپيم میکند .پنومونی معموال در محدوده اتلکتازی ايجاد میشود .پلورال افيوژن معموال در
مجاورت آتلکتاری ايجاد میشود .گمان میرود قسمتی از ريه که کالپس شده است باعث کشيدن پلورای
پاريتال از ويسرال و درنتيجه ايجاد فضای خالی ميشود که اين فضا می تواند از مايع پر شود و ايجاد
افيوژن کند.
 در افرادی که تخت ونتيالسيون مکانيکی بوده اند افزايش تدريجی  Tidal Volumeتا بيشتر از 20
 ml/kgنسبت به وزن ايده ال بدن  IBWدر مقايسه با افرادی که  TVکمتر از  20 ml/kgبوده
است ،تنفس  Bilevel positive airway pressure، Intermittent positive pressureو يا
) Continous positive airway pressure (CPAPبا يا بدون تراکئوستومی باعث lung
 expansionو پيشگيری يا درمان اتلکتازی میشود.
 تکنيک ھای حرکت دادن ترشحات secretion mobilizationشامل
 : Postural drainage .aتحت تاثير جاذبه  ،باعث درناژ ترشحات جمع شده در يک منطقه خاص از
ريه میشود.

Page 45

Dr Alireza Ashraf

SPINAL CORD INJURY

 Percussion:Percussion .bقفسه سينه بطور ايدآل به ھمراه  postural drainageمیتواند
توسط دست که حالت فنجانی شکل شده  cuppingويبراتورھای مکانيکی،جليقه ھای ويبراتور دار
يا خوابيدن روی تخت ھای ويبراتوردار انجام شود.
: vibration .c
 تکنيک ھای تخليه ترشحات و  searetin clearanceشامل
 .aساکشن suctioning
 .bتحريک سرفه با دست assistive cough manually
 :Mechanical insufflator-exsufflator .cبا ايجاد يک فشار مثبت در راه ھوايی و به دنبال آن
فشار منفی در دھان با لوله تراکئوستومی ،باعث القای يک فلوی باال در بازدم شبيه سرفه میشود.
 .dبرونکوسکوپی :برونکوسکوپی معموال در اتکلتاری ھای ماندگار persistentو کالپس ريوی انجام
میشود.
 داروھايی که در درمان و جلوگيری از اتکلتازی استفاده می شوند:
 .١برنکوديالتورھا باعث کاھش واکنش پذيری راه ھای ھوايی و التھاب راه ھای ھوايی) که باعث
اتکتلتازی و توليد خلط میشوند(و تحريک ترشح سورفاکتانت میشوند.
 B2 .٢آدنرژيک ھا باعث افزايش فشار بازدمی و در نتيجه سرفه موثرتر میشوند.
 .٣موکوليتيک ھا ھم میتوانند به صورت خوراکی مثل گايافنزين ،يا از طريق لوله تراکوستومی يا
نبواليزر مصرف شوند ) .مثل استيل سيستئين(
 .۴ھيدراسيون کافی نيز باعث نازک شدن ترشحات ريوی میشود.
به علت نارسايی تنفسی انتوباسيون و نياز به ونتيالسيون در بيشتر از  ١/۵از بيماران جديد آسيب ديده
)در  (Model SCI care systemدر طی ھفته اول بعد از آسيب نياز می گردد.

 انديکاسيونھای شروع انتوباسيون و ونتيالسيون مکانيکی شامل
 .١عاليم ديسترس تنفسی )سيانوز ،استفاده از عضالت فرعی تنفسی  ،تاکی پنه،تاکی کاردی ،تعريق،
تغيير وضعيت ( Hypotension,hypertension , Mental
 .٢ھايپرکاريی(paco2>50 mmHg) ،
 .٣ھيپوکسی) (pao2<50 mmHgمقاوم به درمان با اکسيژن
 .۴افت در (ml/kg١۵>) VC
 .۵عدم توانايی در تخليه ترشحات
 اگر انتظار برود انتوباسيون بيشتر از  ۵روز طول میکشد  ،بايد تراکئوستومی انجام شود.
 مد تھويه مکانيکی به طور قرار دادی به صورت  assist- controlيا control mandatory
 ventilationدر حين استراحت است.
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از ديگر فوايد  assist-conttrolيا  control mandatory ventilationدر افرادی که
تراکئوستومی شده اند نسبت به ساير مدھا در ونتيالتور اين است که در صورتی که بادکاف خالی شود
فرد میتواند صحبت کند .
 Weaningاز ونتيالتور به صورت ) progressive ventilator-free breathing (PVFBاست
که از  ٢دقيقه در روز شروع میشود تا به جدا شدن کامل فرد از ونتيالتور بيانجامد .زمان جدا کردن
فرد از ونتيالتور بايد تدريجی افزايش يابد و بايد در حد تحمل باشد.
اکسيژن از طريق ماسک تراکئوستومی يا قطعه ) T(Tpieceداده میشود.
تھويه مکانيکی طوالنی باعث آتروفی و  Deconditioningدر بيمار میشود و جدا کردن بيمار از
دستگاه نيازمند مدتی  reconditionyدر بيمار قبل از جداسازی کامل وی از دستگاه میباشد.
 PVFBبرای افرادی که جداسازی کامل آنھا از دستگاه ممکن نيست ،مفيد است و به بيمار حس اعتماد
به نفس و افزايش تحمل در مواقعی که به طور موقت دستگاه خاموش است و در مواقعی که تنظيم
دستگاه به طور غير قابل پيش بينی شده به ھم خورده است میدھد .
در افرادی که عملکرد خودبه خود ديافراگم درآنھا مختل است ،پيس برای عصب فرنيک يا برای خود
عضله ديافراگم باعث ونتيالسيون غيرمکانيکی در فرد میشود .درھر دو اين شرايط وجود عصب
فرنيک سالم ،الزامی است.
گذاشتن پيس برای عصب فرنيک نسبت به عضله ديافراگم تھاجمی تر است .
تحريک ٢ ،ھفته بعد از جراحی آغاز شده و  reconditioningديافراگم  ٢-٣ماه طول میکشد.

اختالالت خواب )( sleep disorders
 آپنه خواب انسدادی) (OSAبه کالپس راه ھای ھوايی فوقانی حين خواب اطالق می شود.
 OSA باعث تکه تکه شدن خواب و افزايش فعاليت سمپاتيک وافزايش بی خوابی ،ھايپرتنشن
سيتسميک ريوی و افزايش سکته مغزی و MIمی شود .
 شيوع  OSAدرافراد SCIدر حدود١۵ -۴۵%می باشد که اين ميزان در جمعيت عادی  ۴-٩%می

باشد .
 استفاده از داروھای آنتی اسپاستيک که باعث کاھش تون عضالنی درراھھای ھوايی فوقانی می شود
می تواند باعث  OSAدر افراد SCIشود.
 استفاده از CPAPکه از باريک شدن وبسته شدن راه ھای ھوايی جلوگيری می کند درمان انتخابی
 OSAاست .متاسفانه کامپلياس درمانی طوالنی با CPAPپايين است.
سيستم عروقی)( VASCULARSYSTEM
 ريسک فاکتورھا که فرد  SCIرا مستعد  DVTمی کنند ) تريادويرشو (

 .١استاز وريدی  :در نتيجه کاھش عملکرد پمپ کردن عضالت اندام تحتانی و وازوديالتاسيون می باشد.
 .٢ھايپرکواگولوپاتی :در نتيجه آزاد سازی فاکتورھای پيش انعقادی بعد از آسيب ايجاد می گردد .
 .٣ضايعات اينتيمای عروقی :ضايعات اينتيما در اثر تروما ايجاد می شود.
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 DVTدر١/٢-٣/۴افراد مبتال  SCIدر صورتی که پروفيالکسی دريافت نکرده باشند رخ ميدھد.
بروز DVTدرروز  ٧-١٠بعد از آسيب بيشترين ريسک را دارد .به دليل اين که اکثر افراد مبتال به SCI
عالئم  DVTمثل تورم گرمی ودرد را ندارند,بھترين راه اسکرين سونوی داپلر در زمانيست که بيشترين

ريسک را دارد) ٧-١٠روز بعد از اسيب (
 ريسک فاکتورھای شناخته شده برای  DVTشامل
1. Motor complete injuries
2. Injuries at the thoracic level and below
 بروز  PEارتباط با شدت و سطح ضايعه ندارد .

) PE امبولی ريوی ( از عوامل اساسی مرگ در افراد  SCIدر سال اول بعد از آسيب و حدود١٠%
کل علت مرگ و مير را تشکيل می دھد.
 شايعترين عاليم PEشامل تنگی نفس و دردقفسه سينه می باشد.
 اگرچه دربسياری از موارد عالئم خاموش است ٧٠%عالئم بالينی دال بر DVTندارند.
 به دليل ريسک باالی  DVTو کشنده بودن  PEپروفيالکسی از اصول درمان می باشد بسياری از
مطالعات  LMWHزيرپوستی و ھپارين غيرقابل تجزيه unfractionated Heparinرا برای
پروفيالکسی مقايسه کرده اندو نشان داده اند که اثر محافظتی  LMWHبرای DVTو PEبيشتر
است .تفاوتی بين مصرف  LMWHبصورت يک بار در روز يا دوبار در روز مشاھده نشده است.
 گايدالين پيشنھادی برای پرو فيالکسی
 ادامه درمان تا ترخيص بيماربا motor incomplete SCI
 تا  ٨ھفته برای uncomplicated complete injuries SCI
 تا ١٢ھفته در افراد  complete motor SCIکه ريسک فاکتورھای اضافه مثل شکستگی در اندام
تحتانی  ،سابقه ترومبوز قبلی ,سرطان ,نارسايی قلبی ،چاقی و سن بيش از  ٧٠سال می باشد.





استفاده از pneumatic compression bootنيز در طول  ٢ھفته بعد از آسيب توصيه ميشود.
درمان DVTو PEشامل استفاده از, LMWHھپارين unfractionatedو، fondaparinuxبا
دوز درمانی می باشد که با وارفارين ادامه می يابدمگر اين که وارفارين کنترا انديکه می باشد.
در صورت تشخيص DVTوارفارين برای جلو گيری از پيشرفت عود آن برای  ۶ماه بايد مصرف
شود.
فيلترIVCدر افرادی که علی رغم دريافت پروفيالکسی دچار DVTيا PEشده اند ،انديکاسيون
دارد.ھمچنين فيلتر IVCدر افرادی که کنترا انديکاسون دريافت انتی کواگوالن ھستند يا دچار
عوارض ناشی از آن مثل خونريزی يا ترومبوستيوپنی شده انديکاسيون دارد.
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 بايد  IVCقابل برداشتن تعبيه شود واگر ٨-١٢ھفته ترومبوامبولی پيشرفت نکرده بايد برداشته
شود.
سيستم اتونوم قلبی_ عروقی)( Cardivascular &Autinomic System
 آمادگی جسمانی در ورزش)(Fitness&exercisei
 افراد مبتال به SCIھم پاراپلژی و ھم تترا پلژی معموال زندگی بی تحرکی دارند که منجر به کاھش

آمادگی بدنی و افزايش بروز ضايعات قلبی و عروقی می شود .
 افراد مبتال به SCIاز ريسک ابتالی بااليی برای بيماری عروق کرونر غير عالمتدار برخوردارند که
با تاليوم استرس تست قابل شناسايی می باشد.
 سطح پايين HDLدر افراد  SCIشايعتر از غير  SCIمی باشد.
 تست تحمل گلوکز مختل Impaired glucose tlaranceو کاھش توده بدنی در افراد  SCIشايعتر
از غير  SCIمی باشد.
 اختالالت متابوليک در SCIمستقيما به فعاليت بدنی پايين و نبود ورزشھای ايروبيک بعد از
SCIمربوط می شود.
 انجام ارگومتری در اندام فوقانی حدود ٢٠دقيقه با شدت متوسط و ٣بار در ھفته باعث افزايش آمادگی
جسمانی و افزايش  HDLدر افراد مبتال به SCIمی شود.
 دوچرخه سواری و استفاده از  FESنيز باعث افزايش ، Fitnessکاھش مقاومت به انسولين و
افزايش توده بدنی در افراد مبتال می شود .بدست آوردن  Fitnessدر افرادی که ارگومتری در اندام
فوقانی داشته باشند بيشتراز وقتی است که فقط  Electrical stimulated cyclingدارند.
١٢ ھفته تمرينات مقاومتی در اندام فوقانی که شامل ۶تمرين :
six resistance arm exercises and high speed, - low-resistance, upper limb ergometry

 باعث افزايش آمادگی قلبی به ميزان %٣٠و افزايش پيک دريافت اکسيژن می شود .
 باعث افزايش قدرت در اندامھای فوقانی در حدود %١٢ -٣٠%و کاھش  HDLدر افراد
پاراپلريک می شود.
 شرکت در ورزشھای منظم و شديد يا انجام ورزشھای روی ويلچر باعث بھتر شدن وضعيت سالمت و
ايجاد انگيزه برای غلبه بر اختالالت فيزيکی و بھبود وضعيت روانی-اجتماعی فرد می گردد.
 شرکت در ورزشھای ويلچری باعث کاھش ويزيت اين افراد در سال،کاھش بستری و کاھش
عوارض دارويی در اين افراد می شود.
 ورزشھا روی ويلچر در بيماران با  SCIبايد بر اساس شرح حال بيماران تون عضالنی آنھا و مقدار
نا توانی آنھا طبقه بندی شده و برای بيماران توصيه شود.
 اختالالت اتونومAutonomic dysfunction
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 برادی کاردی ھمچنين در اثر تحريک واگ مثل ساکشن تراشه ممکن است رخ دھد دراين موارد و
سايراعمال که باعث تحريک واگ می شود ،می توان آتروپين وريدی را بصورت پروفيالکسی به کار
برد.
 برادی کاردی شديد و دائمی نيازمند تعبيه  Pacemakeموقت يا دايمی می باشد.
 ديس رفلکس اتونوم )( Autonomic dysreflexia
 AD افرادی را تحت تاثير قرار می دھد که دچار ضايعه  SCIدر سطح  T6و باالی آن باشند اين

عارضه با يک تحريک آزارنده در زير سطح ضايعه و ايجاد فعاليت رفلکسی سمپاتيک ناگھانی در
حالی که مھار مراکز سوپراسپينال وجود ندارد بروز می کند که در نتيجه آن انقباض عروقی و ساير
پاسخ ھا سمپاتيکی بروز می کند.
 عاليم  ADمتنوع اند شامل سردرد ضرباندارھايپرتنشن سيستوليک و ديا ستوليک تعريق فراوان و
وازوديالتاسيون پوستی به ھمراه فالشينگ در صورت ،گردن و شانه ھا ،احتقان بينی ،ديالتاسيون
پاپيالری و برادی کاردی می باشد .ھايپرتنشن می تواند شديد باشد و باعث خونريزی مغزی و حتی
مرگ شود.
 منشا تحريکات آزارنده مسئول ADمعموال در ماتوم ھای ساکرال می باشند
) Distended bladder شايعترين علت (
Fecal impaction 
 پاتولوژيھای ناحيه مثانه و رکتوم
Labor and delivery 
Ingrown toe nail 
Surgical procedures 
Orgasm, 

در ھمه افرادی که دچار SCIدر سطح  T6و باالی آن شده اند،احتمال بروز  ADدر اثريک تحريک
کافی بعد از اتمام دوره شوک نوروژنيک محتمل است .







درمان ADبايد سريع و موثر باشد.
تشخيص عاليم و عوامل محرک که باعث ايجاد عاليم می شودبسيار مھم می باشند.
بيمار بايد نشسته باشد لباسھای فشارنده بايد شل شوند.
فشار خون ھر  ٢-۵دقيقه چک شود.
تخليه مثانه ھر چه سريعتر بايد انجام شود.
در صورتی که عاليم با اين اقدامات بر طرف نشد بايد به  Fecal impactionشک کرد .
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در صورت نيازبه استفاده از داروھای ضد فشار خون سريع االثر الزم است که معموال از
نيتروگليسيرين يا نيفيدپين استفاده می شود.
بعد از بر طرف شدن عالئم ،فشارخون و عاليم بيمار برای حد اقل ٢ساعت مونيتور شود.
گاھی اوقات عاليم راجعه  ADبدون محرک ممکن است رخ دھد که در اين مواقع درمان دارويی الزم
می باشد.
انواع داروھا از قبيل آدرنرزيک ھا )فنوکسی بنزامين،پرازوسين ،ترازوسين ( آنتی کولينرژيک ھا )
اکسی بوتينن،پروپنتيلين( وآنتی ھا يپرتانسيوھا ) کلونيدين ،گانيتيدن ،مکاميالمين (تا حدودی
موثرند ولی دارای عوارض جانبی می باشند.

 تنظيم حرارت Thermal Regulation
 تنظيم حرارت بدن در افراد  SCIمختل می شود به خصوص در ضايعات کامل و باالی  T6که کنترل
سوپراسپانيال وجود ندارد.
 افزايش دمای مرکزی بدن باعث مھار سمپاتيک با واز وديالتاسيون و تعريق رخ می دھد.
 کاھش دمای مرکزی باعث تحريک سمپاتيک ودر نتيجه وازوکنستريکشن ولرز می شود.
 در  SCIکامل و high levelمسير اعصاب آوران و وابرای قطع می شود و کنترل وازوموتور و

توانايی تعريق ولرز در فرد از بين می رود.
 در اکثر مواقع در  SCIبيماران ثبات نسبی حرارتی دارند.
 افراد مبتال به SCIدر محيط گرم دمای باالتر ودر محيط سرد دمای پايين تر دارند که به اين حالت
 Poikilotherminlمی گويند.
 به ھر حال گرمای و سرمای مناسب محيط برای اطمينان داشتن از ثبات حرارتی فرد الزم است به
خصوص در  high –level SCIلباس مناسب پوشيده شود از فعاليت ھای شديددر محيط گرم

اجتناب شود و در موارد افزايش دمای بدن از کمپرس آب سرد استفاده شود.
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متابوليسم کلسيم و استئوپروز
عدم تعادل بين تشکيل استخوانی و بار جذب استخوانی بعد از  SCIمی تواند رخ دھد.

شديدترين اثر اين حالت شکستگی ھای ناشی از اوستئوپروز ھايپر کلسيمی و سنگ کليه ناشی از ھايپر
کلسيوری می باشد.
چندين ماه بعد از  SCIباز جذب استخوانی  Bone resorptionاوليه بوجود می آيد.
 مارکرھای با جذب استخوانی  Bone resptionمثل کلسيم ادرار  N–telopeptidسرم افزايش می

يابندبه خصوص در ھفته  ٨-١٢بعد از آسيب به پيک خود می رسند.
 مارکرھا turnoverاستخوانی مثل پاراتورمون و ٢۵ oH vit Dعلی رغم سطح نرمال کلسيم خون
در ابتدای  SCIپايين ھستند.اوستئو کلسين خون که مارکری از تشکيل استخوانی Bone
formationمی باشد در ابتدای پايين است و طی  ۶ماه بعد از SCIافزايش می يابد.
 ھايپرکلسمی به خصوص در افرادی که  turne overاستخوانی بااليی دارند مثل بچهھا و سنين
بلوغ ،میتواند رخ دھد.
 ريسک فاکتورھای ديگر که فرد را مستعد ھايپرکلسمی میکند شامل:
 آسيب اخير Recent injury
 جنس مذکر
 آسيب کاملcomplete injury
 تتراپلژياtetraplegia
 دھيدراتاسيون dehydration
 بیحرکتی طوالنی مدت prolonged immobilization








درمان ھايپرکلسمی شامل مايع داخل وريدی ،ديورتيک ،بيس فسفونات يا کلسی تونين میباشد.
کاھش دريافت )(intakeکلسيم برای کاھش کلسيم خون و ادرار موثر نيست و محدوديت غذايی برای
کلسيم و  vitDتوصيه نمیشود.
افراد مبتال به  SCIمزمن غالبا ً کمبود  vitDدر نتيجه کاھش دريافت و کاھش در معرض نور بودن،
دارند.
ھايپرپاراتيروئيدی ثانويه میتواند در نتيجه  Bone resoptionو اوستئوپروز رخ میدھد .اين اختالل
با دادن مکملھای کلسيم و  vitDقابل درمان است.
درجه دانستيه استخوانی در اندام تحتانی ) (BMDبا ريسک وقوع شکستگی مرتبط است .بيماران
با اوستئوپنی بارز بايد تحت بررسی برای علت ثانويه اوستئوپروز قرار گيرند.
افراد  SCIکه  passive weight-bearing standingدارند وتوسط وسايل کمکی می ايستند
 BMDبھتری نسبت به آنھا که نمیايستند ،دارند .
)(FES cycle ergometryباعث کاھش از بين رفتن استخوان می گردد.
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بسياری از داروھای خوراکی بيس فسفونات ) آلندرونات ،اتيتدرونات ،کلودرونات ،تيلودرونات(،
برای حفظ  BMDو يا اصالح  BMDدر اندامھای تحتانی بعد از  SCIحاد موثر بودهاند.
بين فسفوناتھای وريدی )پاميدرونات ،زولدرونيک اسيد( اثربخشی واضحی را نشان ندادهاند.
کلسيم و  vitDنيز ھمراه با بيس فسفوناتھا تجويز میشود به خصوص اگر شواھدی دال بر کمبود
 vitDداشته باشند.
مکملھای  ،vitDبه تنھايی در جلوگيری از کاھش  BMDبعد از  SCIموثر ھستند .


سيستم گوارشی
عوارض گوارشی )(Gastrointestinal complication
 تأخير در تخليه کولون شايعترين مشکلی است که افراد  SCIبه آن دچار میشوند.
 در فاز حاد  SCIسرويکال ،ديسفاژيوجود دارد  .فاکتورھای دخيل درآن شامل :
 بیحرکتی فقرات گردنی با ارتوز
 تورم بافت نرم يا آسيب عصبی بعد از جراحی در قدام فقرات گردنی
 محدوديت در باالبردن حنجره بوسيله لوله تراکئوستومی .
 در فاز حاد آسيب به خصوص درھفتهھای اول بعد از آسيب ،بروز گاستريت اروژن ،زخم گاستريک

و دئودنال و سوراخ شدگی آنھا افزايش میيابد.
 بنابراين درمان پروفيالکسی برای اين افراد منطقی است و استفاده از آنتاگونيستھای ھيستامين ٢-يا
مھارکنندهھای پمپ پروتون در اين زمانھا و  ٣ماه بعد از آسيب توصيه میشود.
بيماريھای پانکراس و کيسهصفرا نيز به خصوص در  SCIپاراپلژی  highيا تتراپلژی  highافزايش
میيابد)به علت کاھش تحريک سمپاتيک در اين افراد(.
 تتراپلژيکھا نسبت به پاراپلژيکھا ،سرعت تخليه معده کمتری دارند.
 ايليوسآديناميک  ١-٢روز بعد از آسيب ممکن است رخ دھد ولی معموالً بعد از  ٢-٣روز با
استراحت رودهھا بھبود میيابد .مکانيزم آن کاھش تون سمپاتيک و پاراسمپاتيک حين شوک نخاعی
میباشد.
 شکم حاد در دوره نزديک به آسيب در  %۵٠بيماران رخ میدھد.
 درافراد  SCIکامل پاراپلژيک و تتراپلژيک  ،highعالئم شکمی معموالً مبھم است به سختی
لوکاليزه میشود.
 دردھای ارجاعی در اين افراد ممکن است بارزتر از دردھای لوکاليزهای که در افراد معمولی خود را
نشان میدھد ،باشد .عالئم  ،ADآنورکسی ،تغييرعادات رودهای ،تھوع و استفراغ میتواند بروز
کند و ھر کدام از اينھا میتوانند بارزترين عالمت باشند .به خاطر وجود عاليم آتیپيک در صورت
شک به وجود پاتولوژی شکمی ،منطقی است دربرسی اين بيماران آزمايشات و راديوگرافی زودتر
از افراد عادی در نظر گرفته شود .
Bowel Management
 عصب دھی پاراسمپاتيک از مری تا انتھای طحالی کولون ،توسط عصب واگ میباشد.
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 عصب دھی پاراسمپاتيک کولون نزولی و رکتوم از اعصاب لگنی وازسگمان S2-S4منشا میگيرد.
عصب پودندال نيز از  S2-S4منشأ میگيرد و عصب دھی اسفنکتر خارجی آنال و عضالت کف لگن
را بعھده دارد.
 در  SCIکه ضايعه باالی سگمانھای ساکرال میباشد روده  UMNو رفلکسيک میباشد و دفع با
شل شدن ارادی اسفنکتر توسط فرد امکان پذير نيست .و میتواند به واسطه پريستاليسم کولون
باشد.
 ضايعات در شاخ قدامی S2-S4و  cauda equiraروده  LMNو آرفلکس میشود و رفلکس
وابسته به پريستاليسم رودهای وجود ندارد .اسفنکتر آنال در روده  LMNمستعد تراوش مدفوع
میباشد.
 Bowel program برای يک روده نوروژنيک) ھدف جلوگيری از بیاختياری و يبوست (
 بايد در زمان مشخصی از روز انجام شود .
 در ابتدا بايد ھر روز باشد ،بعد از مدتی حداقل بايد ھر  ٢روز ،يک بار انجام شود تا ازديستانسيون
بيش از حد کولورکتال جلوگيری شود.
 بيمار  SCIبايد عادت رودهای را برروی تخت و صندلیھای دفع مدفوع )صندلی برای کمک به دفع
مدفوع( ياد بگيرند .انجام دفع بر روی اين صندلیھا به دليل وجود جاذبه باعث تسھيل دفع میشود.
 يک رژيم غذايی پرفيبر باعث توليد يک مدفوع حجيم formed ،و در نتيجه کنترل بھتر دفع میشود.
 داروھا نيز موثرند مثل نرمکنندهھای مدفوع و محرکھا و ملينھای ھايپراسموالر که باعث افزايش
حرکات رودهای میشوند.
 مينی انما ) (Minienemaو شيافھا میتوانند به عنوان محرکی برای رفلکس تخليه در رودهھای
 UMNکمک کننده باشند.
 در صورت تجويز محرک و ملينھای ھايپراسموالر ،بايد  ٨-١٢ساعت قبل از موعد دفع مدفوع
) (Bowel routineمصرف شوند.
 متُدھای مکانيکی برای دفع مدفوع از رکتوم:
 .١تحريک با انگشت  : digital stimulationنيازمند حفظ قوس رفلکسی ساکرال میباشد و برای
افراد با روده UMNموثر است .تحريک با انگشت با داخل کردن انگشت داخل رکتوم و چرخاندن
آرام انگشت به صورت دورانی میباشد تا  relaxشدن ديواره روده احساس شود و گاز يا مدفوع
خارج شود .اين پروسه حدود  ١دقيقه طول میکشد .تحريک با انگشت ھر ١٠دقيقه تکرار
میشود تا خروج مدفوع قطع شود ،اسفنکتر داخل بسته شود ،يا عدم وجود مدفوع در ٢بار
آخرتحريک مشاھده شود.
 .٢تخليه با انگشت : digital evacuationنيازمند حفظ قوس رفلکسی ساکرال نمیباشد و در افراد
با روده LMNموثر است .تخليه با انگشت با داخل کردن انگشت داخل رکتوم و خارج کردن
مدفوع با انگشت میباشد .ماساژ شکم از ناحيه  RLQو ادامه آن در راستای کولون ،باعث
تسھيل خروج مدفوع با اين مانور میشود.
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 استفاده از پالس آب ) (Pulsed water irirgationبرای کاھش زمان دفع مدفوع و جلوگيری از
يبوست ،موثر است .در اين تکنيک يک کاتتر که بالون قابل اتساع دارد داخل رکتوم قرار میگيرد تا
آب گرم بصورت پالس باعث تسھيل خروج مدفوع و پريستاليسم کولون شود.
 در نھايت کولوستومی میتواند برای جلوگيری از حوادث رودهای باشد و باعث کاھش زمان برای
Bowel careمیشود .کولوستومی به خصوص در افرادی که بیاختياری مدفوع دارندو از بھبودی
زخم ممانعت میکند ،موثر است.
سيستم ادراری – تناسلی )(Genitourinary system
فيزيولوژی مثانه )(physiology of Bladder
 .١در  SCIکه آسيب در باالی سگمانھای ساکرال میباشد مثانه رفلکسيک و  UMNايجاد میشود که

شل شدن ارادی اسفنکتر خارجی امکانپذير نمیباشد .اگرچه رفلکس خروج ادرار میتواند رخ دھد.
 .٢درمقابل  SCIکه باعث آسيب در ) S2-S4شاخ قدامی( و  caudaequinaشود ،ايجاد مثانه بدون
رفلکس)آرفلکس( و  LMNمیکند که در اينھا رفلکس خروج ادرار ) (Voiding reflexنداريم.
 .٣در برخی از مثانه  UMNبدنبال SCIھماھنگی بين انقباض و شل شدن مثانه با شل شدن اسفنکتر
خارج و يا انقباض آن از بين میرود که منجر به فعاليت انقباضی ھمزمان در اينھا میشود .که
ديسينرژی اسفنکتر – دترسور ناميده میشود ) (detrusor-sphincter dyssynergiaکه معموالً
در نتيجه افزايش فشار مثانه ايجاد میشود.
Management of Neurogenic Bladder
بالفاصله بعد از آسيب ،کاتتر داخل مثانه کار گذاشته میشود .چون تقريبا ً تمام افراد  SCIدچار احتباس
ادراری میشوند.
Intermitent bladder catheterization 
 کاتتريزاسيون متناوب مثانه  Intermitent bladder catheterizationيا  ICبھترين گزينه
برای افرادی که مدت طوالنی نياز به  Managementمثانه دارند و خودشان میتوانند ICرا انجام

دھند میباشند.
 فوايد آن پر و خالی شدن فيزيولوژيک و نرمال مثانه ،قابل قبول بودن در جامعه نياز به
وسيلهای برای درناژ ادرارو عوارض کمتر نسبت به ساير روشھا میتوان نام برد.
 معموالً  ICچندين بار در روز انجام میگيرد و حجم مورد نظر ادراری در ھر بار ۵٠٠ccمیباشد
)برای دريافت مايع در حدود. (٢٠٠٠cc/daily
 IC معموالً ھمراه با دريافت داروھای آنتیکولينرژيک میباشد تا در مثانه  ،UMNخروج ادرار در
بين کاتترگذاریھا نداشته باشيم.
 برای افزايش ظرفيت مثانه و يک  ICموفق در صورت شل شدن کافی مثانه با مصرف
تحمل آنتیکولينرژيکھا ،تزريق بوتولونيوم
آنتیکولينرژيکھا ،با بروز عوارض غيرقابل
ِ
نوروتوکسين موثر واقع شده است.
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 يک راه حل دائمی تر  augmentation cysto.plastyمیباشد که در اين پروسجر قسمتی از روده
را برداشته و به مثانه متصل میکنند و ايجاد يک مخزن پرظرفيت و کم فشار میشود.
 voiding Reflex يک متُد مناسب وماندگارتر برای مردانی است که مثانه  UMNدارند و فشار













مثانه بيشتر از فشار خروجی اسفنکترھا میباشد که باعث خروج خود به خود ادرار میشود.
يک  Condom catheterبرای بيمار تعبيه شده و به يک  Bagمتصل میشود .رفلکس تخليه گاھی
اوقات با ضربه زدن ) (Tappingدر ناحيه سوپراپوبيک تحريک میشود.
کامل بودن تخيله را میتوان با اندازهگيری  postvoid residual volumeبررسی کرد.
رزيدوای زياد ادرار فرد را مستعد  UTIو سنگ مثانه میکند به عالوه رفلکس تخليه ) reflex
 (voidingباعث افزايش فشار تخليه و بدنبال ان ايجاد رفالکس مثانه به حالب ،ھيدرونفروز و در
نھايت نارسايی کليه میشود.
پس بايد در اين افراد بطور منظم تستھای يوروديناميک انجام شود) برای اندازهگيری فشار داخل
مثانه( و سونوگرافی منظم برای بررسی کليهھا ،ريفالکس و ھيدرونفروز صورت گيرد.
 ADتظاھری از تخليه پرفشار ) (high-pressure Voidingمیباشد.
 -آدرنرژيک بلوکرھا مثل پرازوسين ،ترازوسين ،دکسازومين ،تامسولوسين يا آنفوزوسين معموالً
در کاھش مقاومت خروجی مثانه و با قيمانده حجم ادراری موثرند.
تزريق سم بوتولونيوم داخل اسفنکتر برای راحتتر شدن تخليه نيز موثر است .رفلکس تخليه در
خانمھا مشکلتر است .زيرا وسيله قابل قبولی در حال حاضر موجود نيست.
 Long-term bladder drainage with an indwelling catheterدرناژ طوالنی مدت مثانه با
قرار دادن کاتتر برای تتراپلژيکھا که قادر به انجام  ICنيستند ،آقايانی که نمیتوانند از کاتتر
خارجی به طور موثر استفاده و نگھداری کنند ،کمک کننده است.
استفاده از کاتتر داخل مجرايی با عوارضی چون  UTIسنگ مثانه ،اپيديديميت پروستاتيت،
ھيپوسپاديس و کانسر مثانه ھمراه است.
سيستوستومی سوپرابيک در کسانی که نيازمند کاتتر طوالنی مدت ھستند ،ابتال به بعضی از اين
عوارض از قبيل پروستاتيت ،اپيديديميت و ھيپوسپارياس را ندارند.

 اگرچه  UTIيکی از عوارض شايع در يک بيمار  SCIمیباشد.
 عاليم UTIشامل تب ،تخليه خودبهخود ادراری بين دورهھای کاتتر گذاری ،ھماچوری AD ،و
افزايش اسپاستيستی وقتی ھمراه با ادرار تيره و بوی نامطبوع باشد به عالوه عالئم غيراختصاصی
مثل بیحالی و ناراحتی مبھم شکمی ،قويا ً مطرح کننده  UTIمیباشد و نيازمند درمان است.
 اگرچه وجود پيوری شک به  UTIرا بيشتر میکند .ولی ھنوز نامشخص است که در صورت وجود
پيوری و باکتريوری در صورتی که بيمار بدون عالمت باشد بايد آنتیبيوتيک مصرف کند يا نه-
 باکتريوری در فردی که مثانه نوروژنيک داردو از روش  ICاستفاده میکند و يا کاتتر خارجی دارد،
ھميشه وجود دارد .درمانھای مکرر برای باکتريوری ،باعث ايجاد مقاومت دارويی میشود.
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 يک  UTIساده میتواند باعث ايجاد عوارضی مثل پيلونفريت ،اپيديديميت ،ارکيت ،پروستاتيت،
آبسه و يوروسپيس شود .در طول زمان UTI ،راجعه منجر به اسکار کليه ،کاھش ثانويه عملکرد
کليه و ايجاد سنگھای ادراری میشود.
Sexuality & Fertility
 توانايی نعوظ سايکوژنيک در مردان و  Vasocongestion ،Lubricationواژينال در زنان به









واسطه اعصاب سمپاتيک و پاراسمپاتيک صورت میگيرد و مستقيما ً به حفظ حس سنسوری برای
لمس سطحی )lightouchو  pinprickمطابق با درماتومھای T11-L2میباشد.
توانايی reflex erectionsدر مردان و reflex vaginal vasocongestion and lubrication
در زنان حفظ رفلکس ساکرال و در نتيجه آن اعصاب پاراسمپاتيک وابسته به آن ،ضروری است.
اگر رفلکس بولبوکاورنوس ھايپراکتيو داشته باشيم .رفلکس نعوظ؛ Lubrication , erection
امکانپذير است ،اگرچه کيفيت انگيختگی ) (arousalمثل قبل نمیباشد.
اگر رفلکس بولبوکاورنو ) (BCھيپواکتيو به ھمراه حفظ حس در درماتومھای  S4-S5نيز نداشتيم،
رفلکس  erectionو  Lubricationاز بين میرود و توانايی ايجاد  erectionو  Lubricationبه
صورت سايکوژنيک مربوط به حفظ حس  T11- L2میباشد.
اگر در معاينه رفلکس  anocutaneus ،BCوجود نداشته باشد وحس مطابق با  S4-S5نداشته
باشيم ،ارگاسم غير محتمل است.
تقريبا ً در  %۴٠از مردان و زنان مبتال به  ،SCIارگاسم گزارش شده است.
به ھرحال رسيدن به ارگاسم در  SCIکمی بيشتر طول میکشد.

 درمان موثر برای اختالالت نعوظ ) (erectile dysfurctionو نه اختالالت انزالی ) ejaculatory
 (dysfunctionدر افراد  SCIشامل

 .١داروھای خوراکی  :داروھای مھارکننده (۵فسفودی استراز مثل ،سيلدفانيل واردنافيل و تاداالفيل در
 ۶۵-٧۵%موارد در اختالالت نعوظ بعد  SCIموثر بودند و درمان First-lineبرای اين افراد می-
باشد.
 : vacuum tumescence .٢در بيشتر از  ۵٠%موارد باعث نعوظ کافی در اين افراد میشود اگرچه
داروھای خوراکی در مصرف کنندگان ترجيح داده میشود .از وقتی که نکروز پنيس بدنبال قرار دادن
حلقهھای انقباض ) (constricting cringايجاد شده ،اين حلقهھا نبايد بيشتر از ٣٠دقيقه کارگذاشته
شوند.
 : Infracavernous injection .٣با پاپاورين ،فنتوالمين يا پروستوگالندين  E1به تنھايی يا ھمراه با
ساير درمانھا ،اثربخشی بيشتر نسبت به ساير نداشته است و حدود  ٩٠%نعوظ رضايت بخشی را
گزارش نمودهاند .عوارض تزريق شامل پرياليسم )معموالً در تزريق با فنتوالمين پاپاورين ،اسکاردر
آلت بعد از استفاده مکرر ،تورم موضعی و درد در محل تزريق میباشد .
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 :Penile implant .۴بسيار موثرند ولی در حدود  ١٠%عوارض جدی مثل erosionھای پوستی و
عفونت گزارش شده است.

 درمان ناباروری در مردان بعد از  SCIدر وھله اول ايجاد انزال میباشد چون فقط در ١٠-٢٠%
مردان بعد از  SCIانزال طبيعی رخ میدھد .مداخالتی از قبيل  masturbntionتوسط فرد يا شريک
جنسی محرکھای ويبراتوردارپنيس ) (penile vibratory stimulationو electroejaclation
در  ٩۵%موارد باعث انزال موفقيتآميز در اين افراد شده است.
 رکتوسکوپی قبل و بعد از  electroejaulationبرای ارزيابی آسيب يا امکان آسيب بايد انجام شود.
 کيفيت  semenبه خصوص در  ٢ھفته اول بعد از  SCIبه شدت پايين میآيد .اين کاھش کيفيت در
مايع منی با کاھش تعداد اسپرم ،کاھش حرکت اسپرمھا و حضور فاکتورھای مھارکننده در مايع منی
خود را نشان میدھد ھم فرکانس انزال بيش از يکبار در ھفته و ھم تخليه رفلکسی مثانه با  ICباعث
کاھش کيفيت اسپرمھا میشود.
 وقوع حاملگی تقريبا ً در ۵٠%شرکای جنسی مردان مبتال به  SCIبا کمک در انزال آنھا يا
درمانھای پيشرفتهتر مثل آسپيراسيون يا بيوپسی بيضه IVF ،يا تزريق اسپرم Intracytoplsmic
امکانپذير است.











ناباروری درزنان  SCIکاھش پيدا نمیکند .
در ھر سطحی از  SCIو کامل يا ناکامل بودن  ،SCIبيشتر از  %۵٠از زنان ارگاسم دارند .
بيشتر زنان بعداز آسيب ،دورهای از آمنوره را تجربه میکنند که حدود  ۴ماه طول میکشد.
حاملگی میتواند توانايی فرد را برای جابهجايی و حرکت ويلچر عوض کند.
در دوره حاملگی به خاطر بزرگ شدن شکم کاتترگذاری توسط خود فرد مشکل میشود.
عملکرد ريوی در حاملگی به خصوص در تتراپلژيکھا مورد مخاطره قرار میگيرد.
شروع  Laborمیتواند با افزايش بارز اسپاستيستی ھمراه باشند.
 Laborدر زنانی که آسيب در باالی  T10دارند ،ممکن است درک نشود.
انقباض رحم حين  Laborدر زنان با ضايعات باالی  T6میتواند ھمراه با  ADباشد و بايد از
افزايش فشارخون و پرهاکالمپسی در دوران بارداری ،افتراق داده شود.
 ADحين  Laborمیتواند توسط بیحسی اپیدورال ،جلوگيری يا درمان شود.

Pressure ulcers
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جی باعث
فشار خارجی به وجود میآيندد .فشار خارج
ی میباشند کهه در اثر ر
ضايعات جلدی
زخمھاای فشاری ض
ستگیھای استتخوانی ايجاد میشوند .اگررچه افراد
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ک فاکتورھا بصورت
بافتھا میشود و ساير ريسک
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مستقيم
ستقيم باعث افافزايش فشارر خارجی
ود.
میشود
عود ززخم بعد از بھبودی معمموالً ھمراھیی دارد با
ی – عروقی-
يماريھای قلبی
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تريت سپتيک
اوستئووميليت ،آرتر
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روده ييا مثانهHeterottopic Bonee Formatioon ،
اشد.
و  maggoot infestatiionمیباش
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شامل :
ايجاد می گردد شا
د
 SCمحلھايی که زخمھای ففشاری
اد بيماران CI
 در حين تتوانبخشی حاد
ساکرومم < ايسکيوم< اکسیپوت< کالکانئوس< اسکاپوال
زخم شامل
ای شايع م
بعد از ضايعه SCIIمحلھای
 ٢ سال بع
کالکانئوس< مالئول
س
يوم < تروکانتتر< ساکروم<
ايسکيو

به صورت
شيوع زخم در ساککروم و کانککانئوس در فافاز حاد ،احتمماالً به علت خوابيدن طوالنی مدت ه
سيب میباشد ،در مقابل بعداً بيشتر زمان آنھا برروی ننشستن روی ويلچر سپری میشود.
 Suupineبعد از آس

(Assessm
شاری )ment of prressave ulccers
بی زخمھای فش
ارزيابی
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برای ارزيابی زخمھای فشاری بايد به محل زخم –stage ،زخم ،خصوصيات زخم و خصوصيات پوست
اطراف زخم توجه کرد .بايد علتھايی که باعث از کار افتادگی میشوند ،تعيين گردد .محل زخم معموالً
برای تعيين مکانيسم ايجاد زخم کمک کننده است.
به عنوان مثال زخم ناحيه ساکروم در فردی که محدود به بستر میباشد .به علت فشار مستقيم برداشته شده
از تشک میباشد.
يک زخم ساکرال يا کوکسيژئال در فردی که با اين نواحی در قسمت عقب صندلی مینشيند ،بيانگر فشار
 shearingيا مستقيم به ساکروم يا کوکسيکس از طريق نشستن میباشد.
در اين زخمھا برداشتن فشار در موقعی که فرد در بستر خوابيده و يا اصالح وضعيت بد در حين نشستن ,
باعث بھبودی زخم نمیشود ،حتی اگر مراقبت از زخم مناسب باشد.
يک زخم ساکروم عود کننده در فردی که روی صندلی ) (comm.odeمینشيند ،بيانگر زخم فشاری ،به
علت برنداشتن فشار از روی لبه صندلی به ساکروم میباشد.
درمان زخمھای فشاری:
روند بھبودی زخمھای فشاری شامل اجزايی است که به ھم متصلند :التھاب ،سنتزماتکريکس و
 ،Depositionآنژيوژنز ،فيبروپالزیContraction ،epithelialization ،و remodeling
میباشد.
فاکتورھای رشدی در بروز اين وقايع مھم ھستند .مراحل مختلف زخم نيازمند اجزای مختلفی از اين
پروسه برای بھبودی ھستند.
 Stage II زخم فقط نيازمند اپتيليزاسيون میباشد .
 IIV و  IIIStageنيازمند  matirxsynthesisو  ، Depositionآنژيوزنز فيبروپالژی و
 contractionمیباشد.

 زخمھای فشاری میتواند باعث نکروز بافتی شود .برداشتن بافت نکروتيک با روشھای مختلف و
دبريدمان صورت میگيرد که شامل
اتوليز) : (Autolysisاتوليز با گذاشتن يک محافظ مرطوب بر روی زخم انجام میشود و به
.١
آنزيمھای اندوژن اجازه میدھد تا باعث تحليل بافت نکروتيک شود.
 : chemicalدبريدمان  chemicalآنزيمھای تجاری که باعث تحليل بافت نکروتيک میشوند.
.٢
 :Sharpدبريدمان  sharpبرداشت بافت نکروتيک توسط ابزار تيز میباشد.
.٣
 :Mechanicalدبريدمان مکانيکال با ھيدروتراپی يا ابزارھای  wet-to-Dry pressingانجام
.۴
میشود.
 زخم بستر مرطوب نسبت به خشک ،بھبودی سريعتری دارد .لباسھای مختلفی در بازار وجود دارد تا
رطوبت زخم بستر را حفظ کند .
 ھمچنين حفظ سالمت پوست اطراف زخم نيز بسيار مھم است چون آزار پوست اطراف زخم باعث
طوالنی شدن روند بھبودی میشود.
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انواع  Deressingشامل.
 Transparent film .١يک غشاء چسبنده ،غيرجاذب نيمه تراوا میباشد.
 Hydrocolloid .٢يک وافرھای چسبنده و جاذب آب با ظرفيت جذب کم تا متوسط ھستند.
 hydrocolloids ،transparent films اجازه دبريدمان اتولتبيک را میدھند و برای زخمھای
 partial –thicknessانديکاسيون دارند.
 Foams .٣غيرچسبنده ،با مواد ھيدرفوبيک يا ھيدروفيليک و قدرت جذب کم تا متوسط میباشد.
 Hydrogel .۴ژلھای براساس آب يا گليسرين و ظرفيت جذب کم تا متوسط میباشند.
 Alginate .۵نرم ،جاذب و مشتق از جلبک دريايی ھستند و ظاھر  cotton-likeدارند ،با ظرفيت جذب
متوسط يا قوی می باشد.
 Hydrogel ،Foams و  Alginateفضای مرده زخمھا را پر میکنند و نيازمند يک زخمبند ثانويه
ھستند و در زخمھا  partial, full – Thickinessموثرند.
 قابل ذکر است که تفاوت بازوی در ميزان بھبودی زخم در انواع مختلف پانسمانھا ديده نشده است.
ساير مداليتیھای موثر در زخمھا شامل  electrical stimulation ، vacum-assisted closureو
استفاده از  pulsed electromagnetic energyمیباشد.
 نياز به پروتئين و کالری در يک فرد SCIو مبتال به زخم فشاری ،افزايش میيابد
 فرد  SCIکه مبتال به زخم فشاری نيست
 کالری مورد نياز به  ٢١kcal/kgدر روز میباشد
 دريافت پروتئين  ١-١/٢۵gr/kg/dمیباشد
 فرد  SCIکه مبتال به زخم فشاری است
 کالری مورد نياز به  ٢۵kcal/kgدر روز میباشد
 دريافت پروتئين  ١/۵-٢gr/kg/dمیباشد
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.
ابزارھای محافظت کننده موجود در بازار شامل ،specialty mattress ،matlress overlays
 turning bedcushionويلچر ھايی است که  tiltو  reclineدر آنھا امکانپذير است.
 Mattress overlays شامل static or dynemicair overlay ،gelpad ، Foam pad

میباشد و بايد در افرادی با نقص حسی واضح ،برای جلوگيری از زخم در ساکروم و تروکانتر بزرگ
استفاده شود.
 ،Specialty mattress از بين رفتن ھوا در آنھا کمتر است و باعث کاھش بھتر فشار در مناطق
مربوطه میشود ولی قيمت آن باالتر است .اين تشکھا برای افراد  highriskو آنھايی که زخم-
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ھايشان بھبود پيدا نمیکند يا در چندين منطقه دچار زخم شدهاند ،انديکاسيون دارد .از قديم ھم به فرد
 SCIبا نقص حسی توصيه میشود که وضعيت خود را ھر  ٢ساعت تغيير دھد.
 standard support surface position بايد حدود ٣٠درجه زاويه داشته باشد ،وضعيت side-
 lyingامکانپذير باشد به ھمران يک بالش در پشت و بين زانوھا ،برای جلوگيری از ايجاد زخم در
تروکانتربزرگ ،ساکروم و زانوھا ،يک وضعيت مناسب ديگر در وضعيت  ،proneقرار دادن بالش
زير توراکس ،لگن ،رانھای ساقھا میباشد.
 Pressure- relieving cushions برای ويلچرھا طراحی شدهاند در افراد با نقص حسی واضح
برای جلوگيری از زخم در توبروزيته ايسکيال کمک کننده است .اين ھا از ھوا ،Feam ،ژل يا
ترکيبی از اينھا درست شدهاند .الزم است برای جلوگيری از فشار در وضعيت نشسته تقريبا ً ھر -٣٠
 ١۵دقيقه به مدت  ٢دقيقه ،فشار برداشته شود.
 موثرترين  pressure relief techniquesشامل
 .aمتمايل شدن به جلو بر روی صندلی) Forwardleanاحتماالً موثرترين روش(
 .bجابهجا شدن روی پھلوھا side to side lean push-up
 .cپشت خم شدن recline
Tiltback .d
 زخمھای  IVو  Stage IIIدر زمان قابل انتظار قابل بھبودی نيستند و براساس محل و سايز،
معموالً جراحی ترميمی برای بستن ضايعه انديکاسيون پيدا میکند.
 بعد از جراحی بايد ھفتهھا از فشار روی محل جراحی جلوگيری شود .در صورت عدم امکان برای
جلوگيری از فشار بر روی فالپ ،استفاده از تشکھای پرشده از ھوا  bed air-fluidizedتوصيه
میشود.
درد )(Pain
تقريبا ً  ٨٠%مبتاليان به  SCIدرد مزمن را گزارش میکنند و حدود  ١/٣آنھا دردھای مزمن ،شديد که
باعث اختالل در فعاليتھا و کيفيت زندگی میشود را گزارش کردهاند.

طبقهبندی:
 .Iدردھا  : nociceptiveدردھايی که از فعاليت انتھای اعصاب محيطی يا گيرندهھای درد باال می-
روندگفته میشود و توانايی ھدايت تحريکات را دارند.
 .IIدردھا نوروپاتيک  :نتيجه انتقال درد به صورت مستقيم از يک ضايعه يا بيماری که سيستم
سوماتوسنسوری را درگير کرده است ،ايجاد میشود.
Nociceptive Pain
Musculoskeletal pain 
دردھای موسکولواسکلتال ) (nociceptiveبه دردھايی اطالق میشود که منشأ آنھا بايد حداقل درک حسی
را داشته باشد و درد از ساختمانھای اسکلتی – عضالنی توسط گيرندهھای درد ،درک شود)مثل عضالت،
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تاندونھا ،ليگامانھا ،مفاصل ،استخوان( اين حالت میتواند در ھر منطقهای که ساختمان موسکولواسکتال
دارد رخ دھد که شامل مناطق زير  NLIمیشود.
نياز به فعاليت توسط اندامھای فوقانی در مبتاليان به  SCIدر فعاليتھای روزمره ،کارکردن و ورزش
کردن منجر به  overused injuriو دردھای موسکولواسکلتال میشود.درمان  overuse injuryدر

اندام فوقانی میتواند به چند فاز تقسيم شود:
 .aکنترل التھاب و درد بامحافظت ،استراحت ،يخ ،فشار elevation ،و NSAIDs
 Mobilization .bبرای بدست آوردن  Romمفصلی
 .cورزشھای تقويتی وقتی  Rom ٨٠-٨۵%بدون درد داشتيم
 .dبازگرداندن عملکرد ) (functional restorationھدف برگشت فعاليت و عملکرد به اندازه قبل
و جلوگيری از عود میباشد.
 درد شانه ،شايعترين و ناتوان کنندهترين آسيب ناشی از  overuseدر اندام فوقانی است و میتواند به
علتھای مختلف مثل تاندونيت بایسپس ،سندرم  ،Impingmentبورسيت ساب آکروميال ،کپسوليت و
اوستئوآرتريت باشد.
 شيوع درد شانه در بيماران با پاراپلژی مزمن ،بين  ۴۵-۵٠%و در تتراپلژی مزمن حدود -۶٠%
 ۴٠بوده است.
 اتيولوژی درد شانه بعد از تتراپلژی – در مقايسه با درد شانه بعد از پاراپلژی – بيشتر شامل درد
ناشی از  instabilityشانه در نتيجه عضالت  stabizerمفصل شانه و بعالوه کپسوليت و کانتراکچر
به علت عدم  Romاکتيو وپاسيو و اسپاستسيتی زمينهای میباشد.
 استراتژيھای اختصاصی ،و پيشگيری کننده برای درد شانه با منشأ روتاتورکاف در بيماران SCI
شامل ،تقويت کشش ،بھينه ساختن وضعيت ) (optimize postureو جلوگيری از انجام فعاليتھايی
که منجر به  impingmentمیشود.
 تقويت stabilizerھای 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
تراپزيوس( وادداکتورھا میباشد .استفاده از ويلچر باعث تقويت عضالت آنتاگونيست اين عضالت
میشود)عضالت قدام شانه( ،کشش ديناميک Stablizerھای شانه به خصوص عضالت قدامی شانه
نيز برای بدست آوردن يک شانه متوازن و متعادل الزم است .چون اين عضالت گاھی اوقات به علت
فعاليتھای مداوم مثل به جلوراندن ويلچرو  transfer activityدچار ھايپرتروفی و کانتراکچر
میشوند.
 درد آرنج نيز در افراد پاراپلژی نسبتا ً شايع است ١۶% -٣۵% ،و اغلب بعلت لترال اپیکند يليت
) (tennis elbowمیباشد.
 Viscral pain درد احشايی
 درد احشايی ) (nociceptiveبه دردھايی که با منشأ از توراکس ،شکم و لگن اطالق میشود .
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 اين دسته شامل دردھای شکمی به واسطه  ، Fecal impactionانسداد روده ،انفارکت روده ،پارگی
روده ،کوله سيتسيت ،سنگ کوله دوک ،پانکراتيت ،آپانديسيت ،پارگی طحال ،سوراخ شدن مثانه،
پيلونفريت يا سندرم مزانتريک فوقانی میباشد.
 درد احشايی به وجود يک پاتولوژی احشايی در گرافی يا تستھای ديگر به ھمراه درد اطالق میشود.
 اگرچه درد معموالً مبھم است و به سختی لوکاليزه میشود ولی تندرنس با توجه به سطح و کامل يا
ناکامل بودن ضايعه وجود دارد.
 درد احشايی میتواند با عالئمی مثل  ،ADآنورکسی ،تغيير عادات رودهای )يبوست( ،تھوع يا
استفراغ ھمراھی داشته باشد و ھرکدام از اين عاليم میتواند برجستهتر از درد بيمار باشد.
 کرامپ Dull ،و تندر توضيحاتی از دردھای احشايی ھستند و معموالً با دريافت غذا نيز مرتبط
ھستند.
Other nociceptive pain 
 درد درسردرد  ADشديد است و به صورت ضرباندار) (poundingتوصيف میشود.
 درافراد با  NLIو ضايعه باالی T6شايعتر است.
 سردرد در  ADبا افزايش فشارخون ،ديافورزيس piloerection ،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 پايين  NLIايجاد میشود و معموالً مربوط به روده و مثانه
میباشد  impaction ).روده يا . ( UTI
درد نوروپايتک و) (Neuropathic pain
 دردنورپاتيک در سطح ضايعه نخاعی )(At-level spinal cord injury Neuropathic pain
 (At-level SCI pain) درد نوروپايتک در سطح ضايعه  SCIبه درد نوروپاتيک در سگمان مربوط
که درماتوم مربوط به آن را عصب میدھد ايجاد میشود و درد در درماتوم سگمان مربوط به NLI

و يا حداکثر سه درماتوم در زير سطح ضايعه( ايجاد میشود.
بروز درد در  At-level SCIبصورت  Alodyniaو يا  hyperalgesiaدر مسير گسترش درد است و
درد به صورتھای زير توصيف میشود ،سوزش ) ،tingling ،(Hot-burningسوزن سوزن
شدن) (prichingحس تيزی ) ، shooting (sharpسردی دردناک ) ،(painful coldبرق گرفتگی
) releatinc shocke – likeو بیحسی ).(numb
 برای طبقهبندی دردنوروپاتيک  ،at-level SCIبايد يک ضايعه ،طناب نخاعی و يا ريشه عصبی را
درگير کند و درد در نتيجه اين آسيب انتقال يابد و درک شود .درد میتواند يکطرفه يا دوطرفه باشد.
 دردنوروپاتيکی که با ضايعه نخاعی يا آسيب ريشه عصبی ھمراه نباشد درگروه other
 neuropathicطبقهبندی میشود.
 افتراق زير مجموعهھای  at-level SCIکه شامل درد طناب نخاعی و درد راديکولر است ،دشوار
است .برای اين که ھر دو در  SCIتروماتيک میتواند رخ دھد.
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درد راديکولر معموالً و نه ھميشه يکطرفه است و براساس مسيردرماتوم مربوطه گسترش میيابد.
درد راديکولر  at-levelمعموالً ناگھانی است ) (paroxysmalدر حاليکه درد طناب نخاعی at-
 levelمعموالً ثابت است.
وقتی درد  at-level SCIھمراه با  instabilityنخاعی باشد و با حرکت فقرات درد بدتر شود ،درد
رايکولر بيشتر متحمل است.
سيرنگوميلی معموالً در درد  at-level spinal cordدر سرفه يا خودبهخود ايجاد میشود.درد ناشی
از سيرنگوميلی به صورت حس سوزش ) (burningو درد سنگين ) (dullمیباشد .اگرچه میتواند
به صورت دردتيز ،برق گرفتگی،و خنجری باشد ومیتواند يکطرفه و دوطرفه باشد.

Below-level spinal cord injury 
 درد نوروپاتيک  below-level spinal cordبه دردی که در بيشتراز  ٣درماتوم در زير درماتوم
NLIدرک شود اطالق می شود.
 برای طبقه بندی below-level SCIبايد در طناب نخاعی يک بيماری يا ضايعه وجود داشته باشد.
 درد نوروپاتيکی که در محل توزيع اين درد وجود دارد ولی با اسيب نخاعی ھمراه نيست در گروه
 other neuropathicطبقه بندی می شود.
می
 درد در below-level SCIاز نظر توصيف شبيه at-level SCI
باشد alodynia,hyperalgesia .ميتواند در طول مسير درد در ضايعات ناکامل ايجاد شود.
 توزيع درد در  below-levelمعموال درماتومال نيست و منطقه ای می باشدو محيط بزرگی را
پوشش ميدھد مثل منطقه آنال ,زنيتاليا يا کل بدن در زير .NLIدردھا ادامه دار ھستند اگرچه ممکن
است نوسان داشته باشد که در نتيجه فاکتورھايی مثل استرس سايکولوزيک ,اضطراب ,خستگی,
سيگار ,تحريک آزارنده در زير اسيب وتغييرات اب و ھوايی می باشد.
BELOW LEVEL SPINAL CORD
INJURY(NEUROPATHIC )PAIN

.a
.b

.c
.d
.e

&

LEVEL

AT
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تعدادی از داروھای خوراکی مثل پره گابالين ,گابا پنتين ,ترامادول و امی تريپتيلين موثر می باشند.
اگرچه مدارک خاصی برای ساير درمانھا و مداخالت برای دردھای نوروپاتيک در اختيار نيست ولی
ساير داروھا بطور شايع تجويز ميشوند مثل ,SSRI,NERI,اوپيوييد ھا)خوراکی ,ترانس درمال,
اينترادرمال(ونوروتوکسين ھا)(intrathecal ziconotide
مداليتیھای شامل تکنيکھای ، desensitization techniques for evoked painماساژ و
بخصوص ورزش مفيد میباشند.
مداخالت سايکولوژيک مثل آموزش relaxtion ،CBT ،و ھيپنوتيسم به بيمار اين امکان را میدھد
که در طوالنی مدت اين دردھا را مديريت کند و اثر سوء آن برروی زندگی بکاھد.
مداخالت جراحی )نورواينترونشنال( مثل دکمپرس کردن ريشه اعصاب و تزريق استروئيد در
اپيدورال برای درد راديکولر و  Dorsal root entry zone micro coagulationنيز میتوانند
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
علت فشار روی اعصاب محيطی يا شبکه عصبی ) (plexusايجاد میشود .عاليم معموالً شامل بی-
حسی خودبه خود تحريک شد (numbness) ،و سوزش ) (tinglingدر محل انتشار اعصاب محيطی

است.
 اين گروه شامل نوروپاتی در مديان ،اولنار ،راديال و آگزيالری در پاراپلژيکھا میباشند.
 نشانهھا و عالئم سندرم تونل کارپ)بیحسی و سوزش شست ،اشاره و انگشت وسط ،حس مختل در
معاينه و بیحسی و سوزش در تستھای تحريکی( در بيمار پاراپلژيک شايع است.
 سندرم تونل کارپ در نتيجه ترکيبی
 .١تروماھای مکرر  trauma repetitiveمثل جلوراندن دستی ويلچر
 .٢ايسکيمی بدنبال افزايش فشار تونل کارپ ايجاد میشود که در فعاليتھای که بصورت – Push
 up pressure reliefsاست.
 .٣جابهجايی در حالت نشسته از يک سطح به سطح ديگر
 افرادکه  high riskبرای پيشرفت درد ھستند:
 .١افراد با اضافه وزن overweight
 .٢افرادی که از ويلچرھايی با بيومکانيک نامناسب برای حرکت استفاده میکنند
 استراتژیھای درمانی و پيشگيری کننده برای نوروپاتیھای فشارنده شامل :
 .aاجتناب از تحمل وزن  weightbearingدر مچ دست در حالت  Flexيا ext
 .bتعبيه دستگيره  handgripدر سطوح مسطح
 .cکاھش وزنweight loss
 .dتھيه سبکترين ويلچر ممکن برای رفع نيازھای فرد
 .eاستفاده از  power wheelchairsيا power–assist
 .fتمرين برای wheelchair propulsion pattern
 .gبه حداقل رساندن قدرت و دفعات به حرکت درآوردن چرخ توسط مچ میباشد) .حرکت طوالنی و نرم(
 Side-to-side or forward lean pressure reliefs .hبرای کاھش فشار بايد جايگزين push-up
pressure reliefsشود.
Spasticity

اسپاستيستی سندرمی است که از اجزای مختلفی تشکيل شده که شامل افزايش مقاومت وابسته به
سرعت) (velocity-dependantدر حرکت پاسيو ،انقباض غير ارادی عضالت يا اسپاسم و
ھايپررفلکسی میباشد .
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انقباض غيرارادی عضالت در نتيجه فعاليت سينرژيک عضالت باالخص در حالت  flexو  extايجاد می-
شود.
 اسپاسستيستی میتواند باعث اختالل در حرکت ، mobilityوضعيت دادن به بدن positioning ,و
راحتی فرد و  comfortحتی فرد را مستعد آسيبھای پوستی  skin breakdownکند ولی گاھی
اوقات میتواند باعث کمک درامبوالسيون و انجام  ADLشود .به عنوان مثال فرد میتواند با تک-
ھايش را بصورت يک پل درآورده واجازه به فرد دھد تا برای پوشيدن شلوار آن را به راحتی از زير
با تکھايش عبور دھد .تصميم برای اين که يک فرد مبتال درمان شود يا نه و چگونه درمان شود بايد
براساس ارزيابی کامل فرد از نظر پیآمدنھای مديکال و عملکرد در فعاليت ھايش و اين که کداميک
از اجزای اسپاسيستی برای وی کمک کننده و يا بازدارنده ھستند ،صورت گيرد.
فعاليتھايی که بايد مورد ارزيابی قرار گيرد .شامل sexual function, Bladder management
وضعيت خواب  ambulation ،wheelchair mobility ، positioning ،Bathing ،Dressingمی-
باشد.
پیآمدھای مديکال که بايد در نظر قرار گيرد شامل زخمھای فشاری و درد میباشد .چون اسپاستيستی
میتواند فرد را مستعد ھر دو وضعيت کند و يک فاکتور زمينهای برای اين اختالالت ثانويه میباشد.
تعيين پاترن خاص اسپاسيتی نيز بايد تعيين شود چون درمان غير سيستميک اسپاستيستی بر اساس
پاترن خاص آن میباشد .به عنوان مثال تزريق داخل عضالنی الکل يا توکسين بوتولونيوم بايد
درعضالت خاصی انجام گيرد تا برای فرد مفيد و موثر باشد.
برای اين که اجزای اسپاستيتی اغلب با ھم ھمراھی ندارد ،ابزارھای ارزيابی مختلف در ھر بار ارزيابی
بيمار برای پیبردن به اجزای اسپاستيتی نياز است .ابزار ارزيابی معمول شامل
 S-point or dinal scal بر درجهبندی مقاومت به حرکت پاسيو میباشد مثل  Ashworth sceleو
فرم  modifiedآن
 Ordinal ranking scal که فرکانس انقباض غيرعادی عضله در ھر دقيقه را میشمارد مثل
 Spasm frequency Scoreو .penn spasm Frequency
درمان Spasticity
 ◌ِ –Stretching عضالت اسپاستيک اصل درمان در ھمه مبتاليان به  SCIمیباشد.
 کشش يکنواخت استاتيک تا حد ممکن از  Romمفصلی ،باعث کاھش  reflex activityمیشود که





میتواند ساعتھا بعد از تمرين باقی بماند.
 Rom exerciseبايد بصورت منظم در تمام مفاصل درگير توسط تيم توانبخشی انجام گيرد.
 Proper positioningبر روی تخت يا ويلچر ،میتواند بطور موثر افزايش تونيسيته عضالنی را
کنترل کند بعالوه يک کشش استاتيک طوالنی مدت برای عضالت اسپاتيک فراھم میکند.
يک مثال در اين مورد خوابيدن در وضعيت proneبرای ايجاد کشش در فلکسورھای ھيپ و زانو
میباشد.
افزايش تون درتنه بدنبال نشستن بر روی ويلچر با tiltخفيف محل نشستن يا اضافه کردن wedge
بھتر میشود.
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استفاده از  positioning orthosisيا گچگيری سرپايی در عضالت اسپاستيک با نگھداری عضله
در وضعيت کشش ،باعث بھبودی میشوند.
يک مثال آن شامل  padde Ankle-foot orthisisيا گچگيری برای نگھداشتن plantar
felexorھای مچ در وضعيت نوتر میباشد .ايستادن پاسيو در ) (standing frameيا  ◌ِ –tiltصندلی
باعث کشش روی ھيپ ،زانو و پالنتا رفلکسورھای مچ میباشد.
بسياری از پزشکان باکلوفن خوراکی را درمان  first-lineبرای  spinal spasticityدر نظر می-
گيرند.
با کلوفن آنالوگی از  GABAمیباشد .مھارکننده اصلی انتقال از طناب نخاعی – و به گيرنده
 GABAمتصل میشود .دوز ابتدايی  ١٠ – ١۵ mg/dکه تقسيم میشود و در صورت انديکاسيون
به تدريج افزايش داده میشود که اگرچه مکانيزم دوز پيشنھادی  ٨٠mg/dمیباشد ولی دوزھای
بيشتر ،ھم بنحوی تحمل میشوند و ھم موثرند ،عوارض شديد  Baclofenشامل خستگی و گيجی و
تشنج در صورت قطع ناگھانی میباشد.
ديازپام و ساير بنزوديازپينھا به گيرندهھای  GABAمتصل میشوند.
بنزوديازپينھا باعث ايجاد وابستگی بعالوه لتارزی و کاھش تمرکز میشوند.
درصورت استفاده از اين داروھا قطع مصرف آنھا توسط بيماران مشکل است وبايد بسيار تدريجی
صورت گيرد.
تيزانيدين ھيدروکلرايد يک آگونيست  –2آدرنرژيک مرکزی میباشد که برای درمان اسپاستيستی
بعد از  SCIموثر است.
عوارض تيزانيدين شامل سداتيوشدن و  LFTمختل میباشد.
دانترولن سديم با داروھای ذکر شده متفاوت است که تفاوت آن در اثر محيطی آن نسبت به ساير
میباشد.
فعاليت آن باعث مھار آزادسازی کلسيم از رتيکولوم سارکوپالسميک عضالت و مھار excitation-
 contractionدر انقباض عضله نرمال میشود.
دانترولن میتواند باعث ھپاتوتوکسيسيتی شود و ارزيابی  LFTبصورت دقيق بايد انجام شود.
وقتی فقط تعداد کمی از عضالت اسپاستيک باعث ايجاد مشکل شده باشند ،تزريق ھدفمند نورتوکسين
)بوتولونيوم( يا الکل )فنول يا اتيلن الکل( میتواند انجام گيرد.
تزريق باعث ضعف در اين عضالت و کاھش اسپاستيتی میشود.
تزريق بوتولونيوم در عضله به سطح گيرندهھا در انتھای پرهسيناتپيک اعصاب در محل
نوروماسکوالر جانکشن متصل میشود و باعث مھار آزادسازی استيل کولين و ممانعت از انتقال
نوروماسکوالر میشود.
تزريق الکل در اطراف عصب يا مستقيما ً درون عضله ،باعث تخريب غير انتخابی عضله و اکسون
اعصاب میشود.
 Needle elatrical stimulationبرای لوکاليزه کردن  motor pointھا يا اعصاب محيطی يا
الکتروبيوگرافی برای تعيين  motor end plateھا باعث موثرتر شدن تزريق میشود.
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تأثير کلنيکال تزريق موضعی با نورتوکسين يا الکل به فاکتورھايی بستگی دارد که شامل دوز تزريق
شده ،ساير عضله تزريق شده و شدت اسپاستيسيتی در عضله تزريق شده میباشد.
اثر بوتولونيوم در طی  ٢-٣روز ايجاد میشود و در حدود  ٣-۶ماه باقی میماند.
طول اثر الکل بسيار متغيراست و اثر آن از يک ماه تا چندين سال گزارش شده است.
مقاومت به اثرات سم بوتولونيوم در تزريقات مکرر ايجاد میشود چون آنتیبادی برعليه توکسين
ايجاد میشود .بنابراين دفعات تزريق بيشتر از  ٣ماه يکبار توصيه نمیشود.
تخريب موضعی بافتی ناشی تزريق الکل در افرادی که مشکل حسی ندارند میتواند دردناک باشد
وپارستزی به دنبال تخريب عصبی میتواند ايجاد کند.
سم بوتولنيوم درد ايجاد نمیکند به ھرحال الکل بسيار ارزانتراز توبولنيوم میباشد.
تزريق در صورت ھمراھی با برنامهھای کششی در عضالت درگير ،بسيار موثرتر میباشد.
تزريق باکلوفن اينتراتکال موثرترين درمان برای اسپاستيستی شديد وجنراليره در فرد مبتال به SCI
میباشد.
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.
برای تأييد موثر بودن و مناسب بودن اين پروسيچرقبل از کاشتن پمپ ،فرد ابتدا يک دوز بولوس
باکلوفن انيتراتکال از طريق  Lumbar punctionدريافت میکند .اگر اين تست موفق بود و پمپ
کاشته شد.
دوز باکلوفن تدريجا ً تيتر میشود تا اثر مورد نظر بدست آيد .دوز نگھدارنده در افراد مختلف،
متغيراست.

Musculslaletal condition
Contractures
 کانتراکچريک يافته شايع در عضو فلج در يک فرد مبتال به  SCIمیباشد.
 کانتراکچر به يک  Fixed stiffnessدربافت نرم اطالق میشود که باعث محدوديت حرکت در جھات

خاص میشود.
 کانتراکچر مفصلی
 از حداکثر ظرفيت عملکردی مفصل ،میکاھد.
 باعث اختالل در وضعيت بھداشت میشود .
 منجر به  positioningنامناسب و درد و زخم فشاری میشود .
 به علت محدوديت حرکت مفصلی ،از بھبودی وضعيت موتور در آينده میکاھد.
 علت اوليه کانتراکچر :بیحرکتی طوالنی مدت مفصل میباشد.
 علتھای ثانويه کانتراکچر :ادم ،عدم تعادل عضالت ،اسپاستيستی و ترومای موضعی میباشد.
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کانتراکچر در اندام فوقانی به طور اوليه در تتراپلژيکھا ممکن است رخ دھد و باعث اختالل در
 self-care functionمیشود.
بعضی مفاصل نسبت به ساير بيشتر مستعد کانتراکچر ھستند.
در شانه کانتراکچر باعث محدوديت در ادداکشن و اينترنال روتيشن میشود .اين کانتراکچرھا باعث
ناتوانی در جابهجايی ،آراستن ،لباس پوشيدن و  positionدر وضعيت  proneمیشود.
کانتراکچر در  Flexionآرنج اغلب در  C5تتراپلژيکھا رخ میدھد و به علت imbalance
عضالت است و باعث اختالل در جابهجايی ،جلوراندن ويلچر ،غذاخوردن و آراستن میشود.
 Flexion contractureدر مچ و انگشتان در  self-care activitiesاختالل ايجاد میکند اگرچه
 tighteningخفيف در فلکسورھای انگشتان در  C6تتراپلژيکھا ،اجازه  graspضعيف در نتيجه
مکانيزم  tenodesisرا میدھد.
در اندام تحتانی  Flex contractureدر ھيپ وزانو در  positioningمناسب روی تخت  ,لباس
پوشيدن و جابهجاشدن ،اختالل ايجاد میکند وباعث افزايش ريسک ابتال به زخمھای فشاری میشود.
 Adduction contractureدر ھيپ باعث اختالل در  perineal careمیشود.
ھمه اين کانتراکچرھا بعالوه  planter flex contractureباعث اختالل در ايستادن و امبوالسيون
میشود.

 راھھای پيشگيری از کانتراکچر
 Positioning .١مناسب بر روی تخت )بھترين راه پيشگيری(
 .٢انجام پاسيو  Romبرای ھمه مفاصل حداقل يکبار در روز :وقتی کانتراکچر ايجاد شد ،تمرينات
 Romبصورت شديد بايد آغاز گردد و معموالً قبل از درمان داروھای ضد درد مورد نياز است.
 .٣استفاده از اسپلنيتھای استاتيک  :بعالوه اسپلينتھای استاتيک و ديناميک برای نگھداشتن
وضعيت در حداکثر حالت نرمال ممکن است نياز شود.
 Management .۴اسپاستيستی و ادم  :مديريت ادم شامل  ،elevationماساژ و compressive
 garmentsمیباشد .اسپاستيستی میتواند با تجويز داروھای خوراکی يا اينتراتکال يا بلوک
عصبی درمان شود.
مداخالت جراحی گاھی اوقات الزم است مثل  tenotomiesو پروسجرھای . tendon leng thening
) Fracturesشکستگیھا(
 در يک تروما ،شکستگی در ھر استخوانی میتواند رخ دھد و در فردی با  ، SCIشکستگی در اندام-
ھای تحتانی فلج يک نگرانی محسوب میشود.
 اوستئوپروز بارزی در ماھھای اول بعد از  SCIدر اندامھای تحتانی رخ میدھد و استخوان را

مستعد شکستگی میکند.
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 بروز شکستگی در مردان پاراپلژيک کامل بعد از بروز  ،SCIبا گذر زمان افزايش میيابد و از ١%
در طول سال اول تقريبا ً ھر سال به  ۵%بعد از  ٢٠سال از زمان بروز افزايش میيابد.
 بيشترشکستگیھا بدنبال جابهجاشدن فرد ايجاد میشود  .ھمچنين شکستگیھايی که به دنبال Rom
 exerciseرخ میدھد و بعضی علت مشخصی ندارند.
 شايعترين محل شکستگی سوپراکنديالر فمور میباشد.
 تشخيص شکستگی در اندام بیحس مشکل است اکثر بيماران از تورم يکطرفه جديد در يک پا،

احساس ناخوشی و تب خفيف شکايت دارند .در معاينه تورم و کبودی ممکن است ديده شود .اگر
شکستگی شديد باشد ،دفورميتی و کريپتاسيون ممکن است ديده شود.
 در افراد  SCIکه امبوالسيون دارند درمان روتين شکستگی به کار میرود.
 در افرادی که امبوالسيون ندارد و شکستگیھای بدون جابهجايی يا کم جابهجايی دارند درمان
شکستگی بصورت غيرجراحی میباشد .ھدف از درمان برگرداندن عملکرد به قبل از شکستگی،
جلوگيری از عوارض و بھبودی مناسب و  alignmentمیباشد.
 چون اکثر مبتاليان به  SCIبیحرکتند و امبوالسيون ندارند مختصری کوتاھی و انگوالسيون ،قابل
قبول است ولی  rotational deformityقابل قبول نيست چون باعث اختالل در قرار دادن مناسب پا
بر روی  foot restويلچر میشود.
 علیرغم اوستئوپروتيک بودن اندامھای تحتانی فلج بھبودی در شکستگی معمولی خوب است و
تشکيل کالوس کافی میباشد .گچگيری واکسترنال فيکاسيون ھمراه با عوارض زيادی است و بھتر
است در اين افراد ،اجتناب شود.
 برای شکستگی با جابهجايی ،جراحی انديکاسيون دارد .شکستگی با جابهجايی در گردن فمور با
جايگزينی يا پروتز بخوبی درمان میشود ،چون اگر بدون درمانرھا شود .فمور به سمت پروگزيمال
جابهجا میشود و باعث  unbalanceدر لگن میشود.
 شکستگی اينترتروکانتريک جابهجاشده با  intramedullary hip fixation Deviceبه خوبی
درمان میشود و از دفورميتی واروس در لگن جلوگيری میکند.
 شکستگی جابهجا شده شفت فمور با  interlocking intramedullary rodقابل درمان است.
 شکستگی با جابهجايی درشفت تيبيا با  interloking intramedullary nailبخوبی درمان می-
شود.
(HO) Heterotopic ossification
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استفاده پروفيالکتيک از NSAIDھا برای جلوگيری از  HOسودمند است اگرچه معموالً برای اين
منظور تجويز نمیشود.
اگر  Hoتشخيص داده شود درمان بايد به سرعت آغاز شود و توقف  ossificationبايد در نظر
گرفته شود ھمچنين بايد  Romو  Functionمفاصل حفظ شود .
اتيدرونات وريدی ٣٠٠mg/dبرای  ٣روز به ھمراه اتيدرونات خوراکی  20mg/kg/dبرای ۶ماه
باعث جلوگيری از اوسيفيکاسيون بافت نرم درافرادی که فقط در سينتی گرافی ھم شواھدی از HO
داشتند ،میشود.
در کمتر از نصف بيماران با شواھد راديوگرافی  ،HOپاسخ نشان دادهاند و مھار اوسيفيکاسيون
بافت نرم ديده شده است.
شواھدی دال بر سودمندی بيشتر درمان  ۶ماھه اتيدرونات در مقابل درمان  ٣ماھه وجود ندارد.
راديوتراپی برای  HOموثر است ولی به دليل عوارض طوالنی مدت آن معموالً انجام نمیگيرد.
 Rom exerciseماليم توصيه میشود ولی تا زمانی که التھاب حاد فروکش کند forceful
 stretchingکنترانديکه است.
انديکاسيو نھای جراحی : Ho
 باعث محدوديت مفصلی بسيار شديد گردد.
 HO در نشستن روی ويلچر يا  self-careو يا ھر دو اختالل ايجاد کند.
 باعث بروز زخم فشاری شود.
 باعث فشار روی عروق و اعصاب شود.
ھدف ازجراحی ،برداشتن کامل  HOنمیباشد بلکه بازگرداندن حرکت مفصلی و مھارتھای عملکردی
میباشد.
پروسچر جراحی معموالً شامل  wedge resectionو ايجاد سودوآرتروز میباشد.
ريسک عود بعد از جراحی با تجويز اتيدرونات  ،NSAIDراديوتراپی  Rom exerciseکاھش می-
يابد.

Special population
Pediatvic Spinal corelinyinry
 SCIدر بچهھا ناشايع است ولی در سنين بلوغ نسبتا ً شايع است.

 Motor vehicle-related injuryشايعترين علت  SCIدر بچهھا میباشد.
علتھای خاص  SCIدر اطفال شامل:
 :Lap belt injury در تصادفات  motor vehicleبيشتر در بچهھايی که وزن کمتر از  ۶٠پوند
دارند و کمربندھايی که باالی لبه لگن بسته میشوند ،ديده میشوند.
 معموالً در اين بچهھا تريادی زير ديده میشود
 .١کبودی ديواره شکم
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 .٢آسيبھای داخل شکمی
 SCI .٣در محل يا نزديک توراکولومبار جانکشن
 SCI : Birth injury نوزادی معموالً در وضعيت بريچ ديده میشود بخصوص وقتی ستون فقرات
تحت کشش طولی بيش از حد قرار گيرد .اين حالت بيشتر منجر به ضايعات  Lower cervicalيا
 upper thoracic cordمیشود upper cervical SCI .میتواند در وضعيت سفاليک نيز ديده
شود.
Craniovertebral junction injury مربوط به روماتوئيد آرتريت جوانان ،سندرم داون و ديس-
پالزی اسکلتال میباشد.در بچهھا نسبتا ً شايع است .اغلب منجر به مرگ ناگھانی میشود و SCI
تشخيص داده نمیشود .افرادی که جان سالم به در میبرند نيازمند ساپورت ونتيالسيون به علت
 high-level SCIمیباشند.
 SCI در بچهھا و سنين بلوغ تظاھر مشابھی دارد و با ھمان روش ذکر شده  Manageمیشود.







) (SCI without radiologic abronmalityاينھا شامل  SCIبدون اختالالت راديولوژيک
)Delayed onsef of ،injury Lap belt ، high cervical injury ،(SCIWORA
 ، neurologic deficitاسکوليوز subluxation ،در ھيپ و  psychosocial developmentدر
طول کودکی و بلوغ میباشند.
در بچهھای کمتر از  ٨سال بروز ) Delayed onsef of neurologic deficit ، (SCIWORAو
 neurologically complete Lesionsبيشتر از سنين باالتر میباشد.
در بچهھای زير  ١٠سال  SCI WORAدر  ۶٠%موارد ولی در سنين باالتر در  %٢٠موارد ديده
میشود.
اگرچه راديوگرافی در آنھا نرمال است ساير مطالعات تصويربرداری مثل  CTو  MRTمیتواند
اختالالت ليگامانی ،ديسک و طناب نخاعی را نشان دھد.
بچهھايی با  SCI WORAمعموالً بروز نقص نورولوژيک در انھا با تأخير است ) Delayed onset
 (of neurlogic Deficitو بين نيم ساعت تا  ۴روز متغيراست .اين تايپ از آسيب در ٢۵ – ۵٠%
از موارد  SCIدر بچهھا گزارش شده است .تأخير در تظاھرات نورولوژيک به فاکتورھای مختلفی
مثل فاکتورھای عروقی ،ضايعات نخاعی راجعه ناشی از  instabilityفقرات و اثرات آبشاری
زودھنگام  SCIھمراھی دارد.

 عوارض ھمراه در  SCIدر بچهھا شبيه بزرگترھا  manageمیشود با يکسری استثنائات.
 رفلکس تخليه مثانه در نوزادان بادياپر میباشد IC ،در سن  ٣-۴سالگی شروع میشود و self-
 catheterizationدرسن  ۵-٧سالگی آغاز میشود .برنامه تخليه روده ) Bowel evacuation
 (programدر سن  ٢-۴سالگی شروع میشود.
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 ھايپرکلسمی پسران سنين بلوغ به طور شايع در طول  ٣ماه از  SCIمیتواند درگير کند ،بخصوص
در آنھا که  high-level SCIکامل دارند .ھايپرکلسمی گمان میرود در نتيجه بیحرکتی و افزايش
بازجذب استخوانی ايجاد شود .عاليم ھايپرکلسمی شامل درد شکمی ،تھوع و استفراغ ،خستگی ،پلی-
اوری ،پلیديپسی و دھيدراتاسيون میباشد Mangement .آن شامل ھيدراتاسيون با انفوزيون سالين و
تجويز فورزمايد و پاميدرونات میباشد.
 کودکان در حال رشد با  SCIانواعی از مشکالت ارتوپديک را تجربه میکنند که بارزترين آنھا
دفورميتی فقرات و  instabilityدرھيپ میباشد .شيوع اسکوليور در حدود  ٩٨%میباشد .بررسی
دقيق اين افراد بصورت گرافی ساليانه فقرات ضروری است .استفاده پروفيالکتيک از ارتوزھای
توراکوبولومباز خيلی اوقات توصيه شده بخصوص اگر انحنا از  ٢٠درجه تجاوز کند .فيوژن جراحی
در فقرات در عملکرد آينده تأثير دارد از اينرو بايد از آن اجتناب کرد .به ھرحال جراحی در صورت
انحنای بيشتر از  ۴٠درجه ،الزم است.
 Instability درھيپ در کودکانی که در سنين کمتر دچار آسيب میشوند ،شايعتر است و معموالً با
 imbalanceعضالت بدنبال اسپاستيستی يا عدم تکامل سرفمور يا استابولوم که در نتيجه شل بودن
عضالت ايجاد میشود ،رخ میدھد .يک ھيپ  1 Dislocatedو  unstableدر امبوالسيون FES
اختالل ايجاد میکند ولی در نشستن و  ADLاختاللی ايجاد نمیکند .درمان شامل جلوگيری از ايجاد
کانتراکچر و ايجاد  stabilityاستخوانی با استفاده از ھيپ ابالکشن ارتوزھا میباشد.
 توانبخشی کودکان  SCIيک پروسه ديناميک و ادامه دار است و در طول مراحل رشدی از کودکی
تابلوغ ،تغيير میکنند ھدف از توانبخشی در کودکان عبور ماليم و آرام به دوران بلوغ و يک کيفيت
زندگی باال میباشد.
 نگرانیھای کليدی شامل ،وضعيت ھای احساسی ،رشد اجتماعی و family dynamics cognitives
 Schooling ،آمادگی و ورود به دوران بلوغ و فعاليت جنسی میباشد .فاکتورھای psycho-social
نسبت به سطح ضايعه يا سن آن ،پيشبينی کننده بھتری برای رضايت از زندگی میباشد.
Geriatric spinal cord injury
 SCI در افراد مسن معموالً به تنگی کانال در سرويکال مربوط است و ندرتا ً به دنبال يک ترومای

مينور میتواند رخ دھد .علت میتواند يک آسيب کم شدت باشد .مثل افتادن در خانه يا در خيابان يا
يک تصادف کم سرعت با موتور .افراد مسن از نظر نورولوژيک بيشتر احتمال دارد که ضايعات
ناکامل داشته باشد و بيشتر در ناحيه گردن میباشد
 افراد مبتال به  SCIدر صورت مسن بودن معموالً بيماريھای زمينهای بيشتری دارند مثل چاقی،
ديابت ،بيماری قلبی و آرتريت .در آنھا بعد از SCIريسک عوارض باالتر است که شامل پنومونی،
نارسايی تنفسی ،امبولی ريوی ،سنگ کليه ،خونريزی گوارشی میباشد.
 برای مقايسه برای نتايج  SCIافراد مسن کمتر ،بھبودی کسب میکنندو درجات پايين از استقالل و
 self-careدارند.
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افزايش سن به خودی خود سيستمھای مختلف بدن را تحت تأثير قرار میدھد و  SCIمیتوان اين
پروسه را تسريع کند در افراد  SCIنشان داده است بسياری از وضعيتھای مربوط به سالمت به سن،
مدت آسيب و درگيری نورولوژيک مربوط است .اين وضعيتھا شامل پنومونی ،زخمھای فشاری،
درد مفاصل بيماری قلبی ،خستگی ،مشکالت رودهای وافزايش کلسترول ،گلوکز و کراتينين سرم می-
باشد.
عوارض اورولوژيک در فرد مبتال به  SCIدر ھرسنی شايع است ولی در سنين باالتر بروز سنگ
کليه و اختالل در عملکرد کليه بيشتر میشود .بروز کانسر مثانه بيشتر از جمعيت عادی است که به
استفاده مزمن از کاتترھای داخل مجرايی ،سيگار و سنگ حالب باشد
شکايات گوارشی در افراد مسن بدنبال  ،SCIنسبتا ً شايع است که شامل ،يبوست ،درد معده،
بیاختياری مدفوع و ھموروئيد خونريزی دھنده میباشد.
يک پوست نرمال با افزايش سن ،االستيستی و محتوای کالژن خون را از دست میدھد و فرد را بيشتر
مستعد زخم فشاری میکند .ولی زمان بعد از آسيب ،ريسک فاکتور بارزی برای بروز اين گونه زخم-
ھا نمیباشد.
بروز پنومونی در افراد باالی  ۶٠سال بعد از  ،SCIبطور بارزی افزايش میيابد .تزريق واکسن
انفلوانزا و پنوموکوک در تمام افراد مبتال به  SCIدر اين سنين بايد صورت گيرد.
شکايت از خستگی به طور بارزی با افزايش سن افزايش میيابد.
کاھش عملکرد معموالً زود اتفاق میافتد ،بخصوص در تتراپلژيکھا ،چون اينھا نسبت به پاراپلژيک-
ھا بعد از آسيب نياز بيشتری به کمکھای اضافی پيدا میکنند.

 افزايش مرگ ناشی از بيماریھای کارديوواسکوالر در افراد  SCIگمان میرود مربوط به اختالالت
پروفايل ليپيد و در درجه اول ميزان بسيار پايين  ،HDLدر افراد بعد از  SCIباشد .علت ديگر می-
تواند اختالل متابوليسم کربوھيدرات باشد چون تحمل گلوکز مختل (impaired glucose
)toleranceو  DMبه طور نسبتا ً شايع بعد از  SCIبروز میکند.
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