
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نخاعی-گرفتن مایع مغزی
 

 GCC-PA-027/07کد:

 

 واحدآموزش همگانی

 1041041041تاریخ آخرین بازنگری: 

 احتتتتتتتتتتت تتتتت  تتتتت       

بیمارانی که قرار است مایع نخاعی آنها گرفته شود   ر             

ابتدا از نظر سطح هدشیاری ، وضعیت قلبی تنوسو وی و              

معاینه عصبی و به خصدص از نظر معاینه عالئم افزایش          

غیرطبیعی فشار  اخل موزوزی مودر  بوررسوی قورار                            

 می گیرند . 

همچنین پزشکان به  ناحیه پایین کمر تدجه   می نمایند            

تا  ر محل مدر  نظر مشکلی از  قبل مانند عسودنوت یوا                

 سدختویوی و امو وا  آن وجود  نوداشوتوه بواشود.                       

هر گاه  پزشکان  تشخیص  هند که خم کر ن سوتودن              

فقرات ممکن است برای بیمارمشکلی ایجا  کند یا حوا           

عمدمی و سطح هدشیاری وی را ب یار وخیوم ارزیوابوی             

کنند، بالفاصله  رمان را قطع می کنند و ممکون اسوت             

 انجام این اقدام تشخیصی را به بعد مدکد  کنند . 

همچنین اگر پزشکان نیران ضایعه مدضعی  رمزز،نخوا         

یا مشکالت انعقا ی باشند نیز انجام آن به بعد مودکود            

 می شد  . 

 مراقبت ه ی بعد ازانج م پروس جر

 ر اک ریت مدار  و  ر صدرتی که پزشک معالو   ر مودر                

بیمار  ستدر خاصی صا ر نکر ه باشدالزم نویو وت اقودام              

 خاصی صدرت گیر  .

               ر  و  ناراحتی بیمار  ر محل گرفتن مایع نخا  و احیانوا 

 سر ر  وی با چند ساعت استراحت برطرف خداهد شد . 

          ساعت بر اشت و     ۴۲پان مان محل  را می تدان پس از

 ر صدرتی که از سایر جهات ممندعیتی وجد  نداشته بواشود    

 روز حمام نماید. ۴تا  ۱بیمارمی تداند پس از 

 منابع:

 بیماری های مزز و اعصاب، برونر.سد ارث



 نحوه گرفتن مایع نخاع  

ممکن است بیمار رابه پهلد خدابانده یا به حوالوت نشو وتوه                 

قرار هند و معمدال یک  ستیار ستدن فقرات را خم می کند توا            

 فضای بین مهره های کمر ازپشت باز شد .

پس ازضدعسدنی کر ن و آما ه سازی محل مدر  نظور،سودزن    

مناسبی را از البالی  ومهره کمری عبدرمی  هند توا نود              

سدزن وار  فضای اطراف نخاعی شد .  راین حالت چند قطره           

مایع نخاعی گرفته می شد  وسپس سدزن خارج شده و محل           

 پان مان می شد  .

 : عوارض

 ر صدرتی که کلیه اصد  رعایت شده باشد گرفتن مایع 

نخاعی اقدامی تقریبا  بی خطر به ح اب                 می آید. 

 رحقیقت شایع ترین عارضه آن بروز سر ر  است که  ر 

بزرگ االن شایع تر ازکد کان می باشد و با اندکی استراحت 

 نیز بهبد  می یابد . 

   مایع مغزی نخاعی چیست ؟

نخاعی مایعی شساف و بی رنگ اسوت کوه  ر               -مایع مززی   

 اخل فضاهای  اخلی مزز و همچنین بین پر ه های موزوزی             

 جریان  ار  . 

 نقش مایع نخاع در تشخیص بیماریها :

گرفتن مایع نخا  ) پدنک یدن کمری( جزء اقداماتی  است کوه          

 پزشکان  ر مدار زیرآن راانجام می  هند:

 زمان مشکد  شدن به عسدنت پر ه های مززی 

 التهاب مزز 

 تشخیص سایر بیماریهای مززی از جمله 

  خدنریزیهای خاص مززی 

    بیماریهای التهابی 

 سرطان خدن 

 تزریق دارو در مایع مغزی نخاعی

ب یاری از  اروهایی که خدراکی ه تند یا ازطریو  ر  وار              

بدن می شدند، تدانایی عبدر از  یداره های فشر ه و  رهم تنیده  

رگهای مدجد   ر مزز و نخا  را ندارند به همین  لویول الزم                

است  ارو ازطری  شبکه رگهای خدنی مدجد   ر مزز ونخا  که 

 مززی معروف ه تند تزری  گر  . -به نام سد خدنی


