•آياگزفته مايغ وخاع ممكه است بز باريري فزد
تأثيزي بگذارد؟
خير.گرفتي هبيغ ًخبػي ّيچ راثغِ هستقيوي ثب ثبرٍري در
آيٌذُ ًذارد ٍ ايي هَرد ًيس خسء ثبٍرّبي غلظ رايح در خبهؼِ
ثِ حسبة هي آيذ.
•در چٍ مًارد يپششكان اس اوجام ( LPگزفته

در امثريت هَارد ٍ در غَرتي مِ پسضل هؼبلح در هَرد
ثيوبردستَر خبغي غبدر ًنردُ ثبضذ ،الزم ًيست اقذام خبغي
تَسظ ثيوبر غَرت گيرد .درد ٍ ًبراحتي ثيوبر در هحل گرفتي
هبيغ ًخبع ٍ احيبًبً سردرد ٍي ثب چٌذ سبػت پبًسوبى هحل
سبػت ثرداضت ٍ ثيوبر را در غَرتي مِ از سبير خْبت
هوٌَػيتي ٍخَد ًذاضتِ ثبضذ ،هي تَاًذ پس از  1تب  2رٍز
حوبم مرد.

مايغ وخاع) بٍ طًر مًقت صز ف وظز مي كىىذ؟
ّرگبُ پسضنبى تطخيع دٌّذ مِ خن مردى ستَى فقرات
هوني است ثراي ثيوبر هطنلي ايدبد مٌذ يب حبل ػوَهي ٍ
سغح َّضيبري ٍي را ثسيبر ٍخين ارزيبثي مٌٌذ ،ثالفبغلِ
درهبى را آغبز هي مٌٌذ ٍ هوني است اًدبم ايي اقذام
تطخيػي را ثِ ثؼذ هَمَل مٌذّ .وچٌيي اگر پسضنبى ًگراى
ضبيؼِ هَضؼي در هغس ً ،خبع يب هطنالت اًؼقبدي ثبضٌذ ًيس
ثِ ثؼذ هَمَل هي ضَد .گبّي اٍقبت پسضنبى ًيبز  LPاًدبم
دارًذ مِ در اثتذا ثب اًدبم يل سي تي اسني هغسي ضرايظ
ثْتر هطخع مٌٌذ .ثِ ّر  LPداخل هغسي را پيص از اًدبم
حبل ًنتِ هْن ايي است مِ هؼوَال ًپسضنبى توبم خَاًت را
در ًظر هي گيرًذ ٍ ثيوبر  LPخْت ّرچِ ثْتر اًدبم ضذى
ثبيذ ثِ آًْب اػتوبد داضتِ ثبضٌذ.
•آيا بيمار بؼذ اس اوجام  LPبايذ احتياط َاي
خاصي را در وظز بگيزد؟

گزفته مايغ مغشي  -وخاػي
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پسضنبى ثراي تطخيع ثيوبري ًيبز ثِ اًدبم آزهبيطبتي ثر
رٍي هبيغ ًخبػي دارًذ اهب درست در چٌيي لحظِ اي مِ
تطخيع ّرچِ سريغ تر ٍ درهبى فَري ضرٍرت دارد ،ثرخي
ثِ دليل ثبٍرّبي ًبدرست هَخَد در خبهؼِ اخبزُ اًدبم چٌيي
اقذاهي را ًوي دٌّذٍ .اقؼيت ايي است مِ ػوذُ ايي افراد
درغَرتي مِ از اعالػبت مبفي در هَرد ايي رٍش تطخيع
ثرخَردار ثبضٌذ ،هبًغ اًدبم آى ًويطًَذ.

از ايي رٍش ثراي تسريق ثرخي دارٍّب ثِ داخل فضبّبي دٍر
هغس ٍ ًخبع ًيس استفبدُ هي ضَد.

•آيا گزفته مايغ وخاع اقذامي خطزواك است
يممكه است بٍ بيمار صذمٍ اي بزساوذ؟
گرفتي هبيغ ًخبع در غَرتي مِ ملئِاغَل هرثَط ثِ آى
رػبيت ضذُ ثبضذ اقذاهي تقريجبً ثيخغر ثِ حسبة هي آيذ.
درحقيقت ضبيغ تريي ػبرضِ آى ثرٍز سردرد است مِ
درثسرگسبالى ضبيغ تر از مَدمبى هيجبضذ ٍ ثب اًذمي استراحت
ًيس ثْجَد هييبثذ.

•مايغ مغشي وخاػي چيست؟
هبيغ هغسي ً -خبػي هبيؼي ضفبف ٍ ثي رًگ است مِ در
داخل فضبّبي داخلي هغس ٍ ّوچٌيي ثيي پردُ ّبي هغسي
خريبى دارد .ايي هبيغ داراي هقذاري پرٍتئيي ،قٌذ ٍ تؼذاد
موي سلَل است ٍ ّوچٌيي در اعراف ًخبع ًيس خريبى دارد.
•مايغ مغشي وخاػي چٍ يظيفٍ اي دربذن دارد؟
يني از ػولنردّبي اغلي ايي هبيغ ،حفظ هغس در خودوِ
است ثذيي هٌظَر مِ هغس ثِ سَْلت در ايي هبيغ ضٌبٍر است
ٍ اگر ضرثِ اي ثِ سر ٍارد ضَدّ ،يچ يل از قسوتْبي هغس
ثالفبغلِ ثِ سبدگي ضرثِ ٍ غذهِ ًوي ثيٌذ.
•چزا پششكان اقذام بٍ گزفته مايغ وخاع مي
ومايىذ؟
ثراي تطخيع ثيوبر يْبي هغسي از خولِ خًَريس يْبي خبظ
هغسي ٍ ثيوبري ّبي التْبثي اًدبم هي ضَد .در ثرخي اٍقبت

ثلي .در يل فرد عجيؼي ّر سبػت  22هيلي ليتر هبيغ هغسي
ًخبػي تَليذ هيطَد مِ ثذيي ترتيت هي تَاى اًتظبر داضت در
فبغلِ مَتبّي هبيغ مطيذُ ضذُ خجراى ضَد .

•گزفته مايغ وخاع بٍ چٍ شكل اوجام ميشًد؟
ضْرت دارد مِ از  LPگرفتي هبيغ ًخبع در ثيي پسضنبى ثِ
هؼٌبي پًَنسيَى  Lumbar Punctureدٍ حرف اٍل
موري گرفتِ ضذُ است .در ايي رٍش ،ثيوبر را هوني است ثِ
پْلَ خَاثبًذُ يب ثِ حبلت ًطستِ قرار دٌّذ ٍ هؼوَالً يل
ًفردستيبر ستَى فقرات را خن هينٌذ تب فضبي ثيي هْرُ
ّبي مور از پطت ثبز ضَد .پس از ضذػفًَي مردى ٍآهبدُ
سبزي هحل هَردًظر ،سَزى هٌبسجي را از ال ثِ الي دٍ هْرُ
موري ػجَر هي دٌّذ تب ًَك سَزى ٍارد ايي فضبي اعراف
ًخبػي ضَد .در ايي حبلت چٌذ قغرُ از هبيغ ًخبػي گرفتِ
هيطَد ٍسپس سَزى خبرج ضذُ ٍ هحل پبًسوبى هيطَد.
•آيا مايغ گزفتٍ شذٌ اس بيما رقابل جبزان است؟

