
 

 گرفتن مایع مغزی نخاعی

 2و1بخش  داخلی  

 0011بازنگری —واحد آموزش سالمت 

آیا مایعی که گرفته می شود، قابل جبربرا  

 است؟ 

میلی لییی یر  ۰۲بله، هر فرد طبیعی در هر ساعت 

مایع مغزی نخاعی تولید می کند و اگر این روش 

 با رعایت تمام اصول انجام شود، بی خطر است. 

است ولی در  سردرد عارضه شایع آن در بزرگساالن

 بچه ها کم ر این عارضه مشاهده می شود.

چرا پزشکا  اصرار دارند این روش تشخیصی 

 زودتر انجام شود؟

برای هر نوزاد، شیرخوار ییا فیرد مشی یو  بیه 

بسیار ضروری اسیت و   ”ال پی“مننژیت، انجام 

باید فورا انجام شود تیا در صیورت تشیخییی  

 مننژیت، به سرعت درمان آغاز شود.

اینکه می گویند این کار باعث فلج پاها مبی 

 شود، درست است؟

اگر این روش اصولی انجام شود، این عارضه بسییار 

 نادر است.

 بعد از انجام ال پی : 

ناراح ی و درد در محل تزریق و احیانا سردرد، وجیود 

خواهدداشت که با چند ساعت اس یراحیت بیرطیر  

سیاعیت  ۰۲را هم بعید از  شود. پانسمان محل می

توان  توان برداشت و اگر مش لی وجود نداشت، می می

 روز بعد حمام کرد. ۰-۱

در صورت سردرد شدید ، خونریزی و ترشح از میحیل 

پانسمان، تب، اخ الل هوشیاری، بی حسی در پیاهیا  

  پزشک و پرس ار خود را مطلع کنید. 
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 مایع مغزی نخاعی چیست؟ 

هیای  در داخل فضاهای مغزی و ما بین فضاهای پیرده

مغز، مایعی قرار دارد که مایع مغزی نخاعی نام دارد. 

این مایع شباهت زیادی به آب دارد، امیا میحی یوی 

مقادیری پروتئین، قند و برخی ترکیبات دیگر اسیت. 

ترین وظیفه این مایع، حفاظت از مغز نیخیاد در  مهم

 مقابل ضربه است. 

در حقیقت این مایع با شناورکردن مغز و نیخیاد در 

های حییاتیی را تضیمییین  خود ، سالمت این ارگان

  کند. می

در مواردی که پزشک مش و  به عفونت پرده هیای 

مغز )مننژیت( یا ال هاب مغز می شود و در بیرخیی 

بیماری های ال هابی، به گرف ن مایع مغزی نخاعی ییا 

 پون سیون کمری نیاز است.

 

چگونه انجججام  LP گرفتن مایع مغزی نخاعی

 میشود: 

اگر شما دارویی مانند آسپیرین، رقیق کننده خون ییا 

ضد لخ ه شدن خون مصر  می کند به پزشک اطالد 

 دهید. 

 این داروها خطر خونریزی را زیاد می کنند. 

شما در وضعیت خوابیده به پهلو یا نشس ه قیرار داده 

میگیرید، گردن خم شده و پاها در ش م جیمیع میی 

 شوند.

 پیدا می کند. C   در ن یجه، پشت قوسی شبیه 

در این روش باید تا حد ام ان آرام و بیی حیرکیت  

 .باشید

در این وضعیت، پزشک ناحیه تح انی پشت را تیمیییز 

می کند. سپس سوزنی را بین مهره هیا در قسیمیت 

پایین پشت، زیر جایی که نخاد تمام می شیود، وارد 

 می کند. 

سوزن از پوست و بافت های اطرا  نخاد  گذش ه و به 

 فضایی که با مایع نخاد پر شده است می رسد.

بعد از گرف ن چند قطره از این مایع، سوزن خیار  و 

 .محل پانسمان خواهدشد

پس از پایان کار، مم ن است نیاز باشد نیم ساعت ییا 

  بیش تر دراز ب شید.
 

 چیست؟ گرفتن مایع مغزی نخاعی عوارض
( سردرد LPمم ن است پس از گرف ن مایع نخاد )

 ایجاد شود. 

دلیل این عارضه باز ماندن محل ورود سوزن اسیت 

 که می تواند سبب نشت مایع و سردرد شود. 

در اغلب موارد، این سوراخ خود به خود بس ه شده و 

 روز بهبود می یابد.  ۱-۰سر درد در طی 

برای تس ین درد اس فاده از اس امیینیوفین و دراز 

 کشیدن مؤثر است. 

 

مشکالت نادر پس از گرفتن مایع و آب نخاع عرارتنبد 

 از:

 عفونت 

 خونریزی 

  عارضه بسیار نادر ف ق مغزی در بیمیارانیی کیه

 مش ل مغزی دارند

 حسی در پشت یا ساق پاها درد یا بی 

  مدتی پس از انجام این روش مم ن است تومیور

 غیر طبیعی روی مهره ایجاد شود 
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