تیِْػی در خزازی هغش ّ اػـاب

طاختواى خودوَ :
خودوَ ًظثتا طخت ّ غیز لاتل اتظاع تْدٍ ّ زاّی  3لظوت سیز
هی تاػذ:
-1تافت هغش کَ  1200-1000 ( %85-80گزم) اس هستْیات داخل
خودوَ را تؼکیل هی دُذ
– ًخاػی (
-2هایغ هغشی
لیتز)را تؼکیل هی دُذ

 )CSFکَ

-3خْى هْخْد در ػزّق داخل خودوَ کَ
لیتز ) را ػاهل هی ػْد

 150-120 ( %12-8هیلی
 100-75 ( %7-3هیلی

 1500-1200هیلی
در تالغیي ،زدن کل داخل خودوَ ًشدیک تَ
لیتز هی تاػذ .تغییزات زدن ُز کذام اس لظوتِای داخل خودوَ
الشاها تاػث ایداد تغییزی در لظوتِای دیگز هی ػْد.
 )CNSهستاج درک
تیِْػی خِت خزازی ُای طیظتن ػـثی هزکشی(
ارتثاط تیي خزیاى خْى هغشی (  ،)CBFهیشاى هتاتْلیظن اکظیژى
در هغش ( ّ )CMRO2فؼار داخل هغشی ( )ICPهی تاػذ.
اًتخاب دارُّا  ،رّع تِْیَ ریَ ُا ّ اًتخاب هًْیتْریٌگ در
تیواراى خزازی اػـاب تظیار هِن هی تاػذ.

تْهْرُای

داخل خودوَ(:)Intracranial Tumor

 60-40طالَ رش هی
تْهْرُای داخل خودوَ غالثا در تیواراى
 )Intra Cranial Pressur(ICPاطت.
دٌُذ ّ ػالهت اّلیَ آًِا افشایغ
تؼٌح ُایی کَ در تشرگظالی رش هی دُذ هغزذ کٌٌذٍ تْهْر
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داخل خودوَ ای ُظتٌذ .تاییذ ًِایی آًِا تا تظتِای اختـاؿی
هاًٌذ  CTاطکي یا  MRIاًدام هی ػْد.
ادارٍ تیِْػی:
در ادارٍ تیِْػی ایي تیواراى تایذ اس تغییزات ًاخْاطتَ در
 CBFیا  ICPپیؼگیزی ػْد.
ػْاهل تؼییي کٌٌذٍ  )Cerebral Blood Flow( CBFػثارتٌذ اس:
)Cerebral Metabolic Rate for Oxygen( CMRO2-1
PaCO2-2
PaO2-3
 -4فؼار پزفیْژى ّ خْد تٌظیوی هغش
 -5دارُّای تیِْع کٌٌذٍ

ُ-1یپْتزهی کَ  CMRO2را کاُغ هی دُذ
دُذ ( تَ اسای ُز درخَ طاًتیگزاد .)% 7

 CBFرا ًیش کاُغ هی

تزخالف ُْػثزُای تثخیزی ُْ ،ػثزُای ّریذی تز راتغَ ّ CBF
 CMRO2تاثیزی ًذارًذ  ،سیزا ػزّق هغشی را گؼاد ًوی کٌٌذ.
-2تیِْػی هغش ّ اػـاب تز ایي اطاص اطتْار اطت کَ  PaCO2هی
 CBFدر ّالغ
تْاًذ  ICP ّ CBFرا کاُغ دُذ.تغییزات در
PH
تاستاتی اس تاثیز دی اکظیذ کزتي اطت کَ تا تغییزات
هٌدز تَ گؼادی یا تٌگی ػزیاًچَ ُای هغشی هی گزدد.
-3تا سهاًیکَ  PaO2اس  50 mmHgکوتز ًؼْد  ،کاُغ
تاثیز لاتل هالزظَ ای در ً CBFذارد.

PaO2

-4خْد تٌظیوی تیاًگزآى اطت کَ  CBFدر فؼار هتْطظ ػزیاًی
تیي ً 150 ّ 60ظثتا ثاتت هی هاًذ .خزیاى خْى هغشی( ّ )CBF
خْد تٌظیوی آى در زضْر تْهْرُای داخل خودوَ ّ یا ُْػثزُای
تثخیزی هختل خْاُذ ػذ.
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فؼار پزفیْژى هغشی(  :)CPPاختالف فؼار هتْطظ ػزیاًی ّ فؼار
دُلیش راطت یا ( )ICPاطت.
 PaCo2تا غلظت تیغ اس MAC
ُْ-5ػثزُای تثخیزی کَ در زضْر
 0/6تدْیش ػًْذ هی تْاًٌذ ّاسّدیالتاطیْى هغشی ایداد کٌٌذ
(ُالْتاى تظیار تیؼتز اس طّْفلْراى ّ دطفلْراى ّ ایشّ
فلْراى)
 N2Oهی تْاًذ ّاسّدیالتاطیْى ایداد کٌذ  .تدْیش تا
غلظت 0/7 MACکوتزیي افشایغ  CBFرا هْخة هی ػْد.
کتاهیي خزیاى خْى هغشی( )CBFرا  %60افشایغ هی دُذ.
تیْپٌتال  CBFرا کاُغ هی دُذ(.تا تٌگ ًوْدى ػزّق هغشی )
کَ ارسع آى تْاًایی در کاُغ  ICPهی تاػذ.
پزّپْفل هؼاتَ تیْپٌتال اطت.
اتْهیذیت  CBFرا کاُغ هی دُذ ّ هْخة هیْکلًْْص (ززکات
پزػی ػضلَ) ّ گاُی تؼٌح هی ػْد.
تٌشّدیاسپیي ُا تغْر تارسی  ICPرا افشایغ ًوی دٌُذ.
هخذرُا هؼوْال تغْر هؼخـی  ICPرا افشایغ ًوی دٌُذ ،اگزچَ در
 ICPرا
تیواراى ضزتَ هغشی هوکي اطت تغْر هتْطغی  ،هْلتا
سیاد ًوایٌذ.

هٌسٌی ظزفیت فؼار-زدن :
ایي هٌسٌی ًؼاى هی دُذ کَ افشایغ زدن تْهْر در اتتذا هْخة
افشایغ ً ICPوی ػْد ّلی تا افشایغ زدن سهاًی فزا هی رطذ کَ
تیوار لادر تَ تسول افشایغ زدن ًیظت ّ  ICPػزّع تَ افشایغ
هی کٌذُ .ز گًَْ افشایغ زدن در ایي هززلَ (هاًٌذ گؼاد ػذى
 CBFدر زیي تیِْػی) هی
ػزّق هغشی در اثز دارّ ّ افشایغ
تْاًذ  ICPرا تَ ػذت تاال تثزد.

کمتر از  15 mmHgاست.
 ICPطبیعی در انسان
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رّػِای کاُغ  ICPػثارتٌذ اس:
-1تاال ًگِذاػتي طز تزای تِتز کزدى تخلیَ ّریذی
-2افشایغ تِْیَ ریَ ُا()Hyperventilation
-3درًاژ هایغ هغشی – ًخاػی
 -4تدْیش دارُّا اس خولَ دیْرتیک ُا ی اطوْتیک،
کْرتیکْاطتزّئیذُا ّ تارتیتْرات ُا
هذت تاثیز ُیپزًّتیالطیْى ریَ ُا در کاُغ  ICPهؼخؾ ًیظت.
افشایغ تِْیَ ریَ ُا تا  PaCO2زذّد  30mmHgهاًغ اس افشایغ
 PaCO2کوتز اس
 ICPدر اثز ُْػثزُای اطتٌؼالی هی ػْد.
 20mmHgهوکي اطت ػزّق هغشی را تیغ اس زذ تٌگ کٌذ ّ طثة
ایظکوی هغشی ػْد.

آهادگی لثل اس ػول:
در تیواراى  ICPتاال هؼوْال اس پیغ دارّیی کَ هْخة تضؼیف
تِْیَ ػْد پزُیش هی کٌین  .تا ایي زال در تیوار ُْػیار هی
تْاى اس همادیز کن تٌشّدیاسپیي ُا تزای کاُغ اضغزاب
اطتفادٍ کزد.

المای تیِْػی:
المای تیِْػی ػوْها تا تدْیش داخل ّریذی دارُّایی
(تیْپٌتال  4-6 mg/kgیا همادیز هؼادل اس اتْهیذیت ،
پزّپْفْل یا هیذاسّالم) کَ تیِْػی لاتل اػتواد ایداد هی
کٌٌذ ّ  ICPرا افشایغ ًوی دٌُذ اًدام هی ػْد.پض اس ػلی
کاهل تا یک ػل کٌٌذٍ غیز دپالریشاى یا طاکظیٌیل کْلیي ( کَ
هوکي اطت افشایغ گذرا در  ICPایداد کٌذ)لْلَ گذاری اًدام
هی ػْد.اگز ػلی کاهل ًثاػذ تالع تیوار تزای طزفَ کزدى
ٌُگام لْلَ گذاری هْخة افشایغ لاتل هالزظَ  ICPهی ػْد.تدْیش
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همادیز اضافی تیْپٌتال ،هخذرُا یا لیذّکائیي درطت لثل اس
الذام تَ لْلَ گذاری اس افشایغ سیاد فؼارخْى ػزیاًی یا ICP
هواًؼت هی کٌذ.

ًگِذاری تیِْػی:
غالثا تا  ، N2Oهخذر ،تٌشّدیاسپیي ُا ّ یا تارتیتْراتِا
ؿْرت هی گیزد.
 CBFرا افشایغ دٌُذ.
ُْػثزُای اطتٌؼالی هی تْاًٌذ
 0/6MACاطتفادٍ
تٌاتزایي ًثایذ تا غلظت تیغ اس
ػًْذ.ایشّفلْراى  ،دطفلْراى ّ طّْفلْراى در تیي ُْػثزُای
اطتٌؼالی اًتخاب ُای هٌاطثی ُظتٌذ.
دارُّای ّاسّدیالتْر تا اثز هسیغی (ًیتزّگلیظزیي،
ًیتزّپزّطایذ،تزی هتافاى) تا ّخْد کاُغ فؼارخْى ICP ّ CBF
را افشایغ هی دٌُذ .تٌاتزایي اطتفادٍ اس آًِا در تیواراى
 ICPتاال لثل اس تاسکزدى دّرا تْؿیَ ًوی ػْد.

هماتلَ تا تْرم هغش(:)Cerebral Swelling
-1هاًیتْل( 0/25-1 g/kgداخل ّریذی )
-2فْرطوایذ(0/5-1 mg/kg

داخل ّریذی)

-3تیْپٌتال داخل ّریذی تغْر هتٌاّب
-4تاالآّردى طز تیوار (ّضؼیت )heap-upدر ؿْرت اهکاى

هایغ درهاًی:
اًفْسیْى هایؼات تایذ زذالل تاػذ() 1-3 ml/kg/h
هسلْلِای لٌذی تْؿیَ ًوی ػًْذ سیزا ایي هسلْلِا تَ طزػت
در کل آب تذى تْسیغ هی ػًْذ.
هسلْلِای ایشّتًْیک ّ زتی ُیپزتًْیک تْؿیَ هی ػًْذ.
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هی تْاى اس هسلْلِای کلْئیذی اس لثیل آلثْهیي
ُتاطتارچ ًیش اطتفادٍ کزد.

 %5یا

تیذار کزدى:
تایذ اس طزفَ یا سّر سدى ٌُگام تیذار ػذى تیوار خلْگیزی
کزد .تَ ایي هٌظْر تْؿیَ هی ػْد لْلَ ّلتی خارج ػْد کَ
تیوار ٌُْس تیِْع اطت .لثل اس خارج کزدى لْلَ(  )Extubationهی
تْاى تیْپٌتال ّ یا لیذّکائیي تَ تیوار تشریك کزد .در
 N2Oهی گیزد خغز ًْهْاًظفالْص کؼؼی
هْاردی کَ تیوار
(ّ)Tension Pneumocephalusخْد دارد.

آهثْلی ّریذی ُْا:
تیواراى هثتال تَ تْهْر هغشی تَ دّ ػلت در خغز آهثْلی ُْا
لزار دارًذ:
-1هسل ػول اغلة تاالی طغر للة اطت.
-2دیْارٍ ُای ّریذُای هْخْد در لثَ تاس ػذٍ خودوَ ًوی
تْاًٌذ رّی ُن تخْاتٌذُْ .ا ّارد تغي راطت هی ػْد ّ تَ
ریَ هی رّد.در ایي ٌُگام ادم ریْی ّ تٌگی تزًّغ ایداد هی
ػْد.ػلت هزگ هؼوْال کالپض لثلی-ػزّلی ّ ُیپْکظوی ػزیاًی
اطت.
کؼف آهثْلی:
-1طًْْی داپلز
-2کاُغ ًاگِاًی در غلظت  CO2اًتِای تاسدهی
-3افشایغ غلظت ًیتزّژى اًتِای تاسدهی
)gasps
ٌُگام تِْیَ کٌتزل ػذٍ ریَ ُا ،تالع ُای ًاگِاًی (
تیوار تزای ػزّع تٌفض خْدتخْدی هوکي اطت اّلیي ًؼاًَ ّلْع
آهثْلی ّریذی ُْا تاػذً.ؼاًَ ُای دیزرص آهثْلی ػثارتٌذ
اس :تاکیکاردی  ،دیض ریتوی للثی  ،طیاًْس ّ طْفل  ،چزش
آطیاب ()mill-wheel
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درهاى:
-1ػظتؼْی هذاّم هسل ػول ّ لزار دادى هْاد هظذّد کٌٌذٍ رّی
لثَ اطتخْاى تزای خلْگیزی اس ّرّد ُْا تَ داخل ّریذُا
-2فؼزدى ُزیک اس ّریذُا ی ژّگْلز داخلی
-3لزاردادى تیوار در ّضؼیت طز-پاییي
-4آطپیزاطیْى ُْا اس عزیك کاتتز هْخْد در دُلیش راطت
-5لغغ N2O
-6اطتفادٍ اس PEEPتْؿیَ ًوی ػْد

اًذآرتزکتْهی کارّتیذ:
اًذآرتزّکتْهی کارّتیذ ػایؼتزیي ػول خزازی اطت کَ تزای
%70
درهاى هثتالیاى تَ زوالت ایظکوی گذرا یا اًظذاد تیغ اس
ػزیاى کارّتیذ اًدام هی ػْد.در ایي ػول ُ ،ذف زفظ پزفیْژى
هغشی ّ  CBFاطت.
تزای ایي ػول خزازی هی تْاى اس ُز دّ ًْع تیِْػی ػوْهی ّ
هْضؼی اطتفادٍ کزد .تیِْػی هْضؼی ػثارتظت اس تلْک ػثکَ
گزدًی ُوزاٍ تا اًفیلتزاطیْى تی زض کٌٌذٍ هْضؼی.
در تیِْػی ػوْهی ُذف ایي اطت کَ اس ُز دارّیی اطتفادٍ هی
ػْد فؼار هتْطظ ػزیاًی در هسذّدٍ عثیؼی تزای تیوار زفظ
ػْد .تِْیَ ریْی در ایي تیواراى تا زدن خاری ّ طزػتی
اًدام هی ػْد کَ  PaCO2را ًشدیک  35 mmHgزفظ کٌذ.

هؼکالت تؼذ اس ػول خزازی:
-1تغییزات فؼارخْى
-2فؼار تز راٍ ُْایی تَ ػلت تؼکیل ُواتْم در هسل ػول
-3غیز فؼال ػذى اخظام کارّتیذ
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-4طکتَ للثی
-5طکتَ هغشی

آًْریظن ُای داخل خودوَ ای:
ػایؼتزیي ػلت خًْزیشیِای داخل خودوَ ای پارگی آًْریظن ُای
داخل خودوَ ای اطت.
ػلت اؿلی اتتالی ایي تیواراى اطپاطن ػزیاى ُای هغشی اطت کَ
ػوْها  2-3رّس پض اس خًْزیشی تظاُز هی کٌذ.
درهاى اطپاطن ػزّلی  :افشایغ زدن  ،افشایغ فؼارخْى  ،رلیك
کزدى خْى

ادارٍ تیِْػی:
در ادارٍ تیِْػی ایي تیواراى دّ ُذف هذًظز اطت:
-1خلْگیزی اس افشایغ فؼارخْى ػزیاًی
-2تظِیل در دطتیاتی تَ آًْریظن ّ کٌتزل آى
دطتیاتی تَ آًْریظن ّ کٌتزل آى تا ایداد ُیپْتاًظیْى
کٌتزل ػذٍ تظِیل هی ػْد.هذت ُیپْتاًظیْى کٌتزل ػذٍ هوکي
اطت تظیار کْتاٍ تاػذ.تَ خای ایي رّع هی تْاى ػزیاى آّراى
20
اؿلی آًْریظن را تَ ّطیلَ کلیپ تَ هذت کْتاُی (زذاکثز
دلیمَ) هظذّد کزد.
زفاظت هغش اس ایظکوی تا تدْیش دارُّایی هاًٌذ تیْپٌتال
اهکاى پذیز هی ػْد.

لغغ ًخاع(:)Spinal Cord Transection
لغغ ًخاع ؿذهَ تَ عٌاب ًخاػی اطت کَ تـْرت فلح اًذاهِای
تستاًی (پاراپلژی) یا ُوَ اًذاهِا(کْادری پلژی) تظاُز هی
کٌذ .در ّالغ لغغ ًخاع یک پذیذٍ آًاتْهیکی ًیظت (ًخاع
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ّالؼا لغغ ًوی ػْد) تلکَ آثار فیشیْلْژیک ؿذهَ تَ ًخاع
هؼاتَ زالتی اطت کَ ًخاع ّالؼا لغغ ػذٍ تاػذ .ػایؼتزیي
ػلت لغغ ًخاع تزّهاطت.

فلح زاد:
در ؿْرت ػک تَ آطیة هِزٍ گزدًی لْلَ گذاری ایي تیواراى را
هی تْاى در زالت تیذاری ّ تا تی زظی طغسی تَ ّطیلَ
الرًگْطکْپ فیثزاپتیک اًدام داد.
تؼیذ اطت طاکظیٌیل کْلیي در  24طاػت اّل پض اس لغغ ًخاع
هْخة آساد ػذى پتاطین تیغ اس زذ ػْد ّلی هؼوْال خش در
هْارد خاؽ (پیؼگیزی اس آطپیزاطیْى) ایي دارّ اطتفادٍ ًوی
ػْد.
ًیاس ایي تیواراى تَ دارُّای تیِْػی کن اطت سیزا در هسل
ػول زض درد ًذارًذ.پاًکزًّیْم ػل کٌٌذٍ خْتی در ایي
تیواراى اطت.
تؼلت اس کار افتادى دطتگاٍ طوپاتیک در سیز هسل لغغ ًخاع ،
ایي تیواراى در هؼزف خغز ُیپْتاًظیْى ُظتٌذ .خغز
ُیپْتاًظیْى در ٌُگام تغییز ّضؼیت تذى ،خًْزیشی یا
تزلزاری فؼار هثثت راٍ ُْایی تیؼتز اطت.
تیواراى لغغ ًخاػی در هؼزف خغز ُیپْتزهی ُن ُظتٌذ.

فلح هشهي:
هِوتزیي ُذف در تیِْػی هثتالیاى تَ فلح هشهي پیؼگیزی اس
ُیپزرفلکظی اتًْْم اطت.
ُیپزرفلکظی اتًْْم تـْرت افشایغ ًاگِاًی فؼارخْى ػزیاًی
ُوزاٍ تا تزادیکاردی خثزاًی در اثز فؼال ػذى طیٌْص
کارّتیذ تظاُز هی کٌذ.
در هْارد لغغ ًخاع تاالتز اس  T6ازتوال ُیپزرفلکظی اتًْْم
تیؼتز اطت ّ در %85ایي تیواراى اتفاق هی افتذ.ایي پذیذٍ
تا تسزیک پْطتی یا ازؼایی سیز طغر لغغ ًخاع ػزّع هی
ػْد(هثال اتظاع هثاًَ در زیي طیظتْطکْپی) .تسزیک هْخة
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فؼالیت رفلکظی دطتگاٍ طوپاتیک ّ اًمثاف ػزّق در سیز طغر
لغغ ًخاع هی ػْد .در ًتیدَ پزفؼاری خْى ایداد هی ػْد .عثك
هؼوْل پیام تَ طیٌْص کارّتیذ ّ دیگز هزاکش ػـثی هی رّد ّ
دطتْر گؼاد ػذى ػزّق ؿادر هی ػْدّ .لی ایي پیام ًوی تْاًذ
تَ هسل (سیز طغر لغغ ًخاع ) تزطذ ّ فؼار خْى تاال ُوچٌاى
اداهَ هی یاتذ .در ایي تیواراى تی زظی ًخاػی رّع هْثزی در
پیؼگیزی اس ُیپزرفلکظی اتًْْم اطت.

هٌاتغ:
-1اؿْل

تیِْػی هیلز ،رًّالذ هیلز – راتزت اطتْلتیٌگ

-2تیِْػی ّ تیواریِای ُوزاٍ

تِیَ کٌٌذٍ  :سیٌة هؼظوی
طْپزّایشر آهْسػي تیوارطتاى تؼثت
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مادسیج

شبکه آموزشی – پژوهشی ایران

مادسیج ،پنجره ای به یادگیری نوین

مادسیج مخفف کلمه  madsageبه معنای شیفته دانایی و در مفهوم بومی به معنای دهکده علم و دانش ایران می باشد .در این مفهوم اشاره
به دو کلمه سیج (یکی از روستاهای زیبای کشورمان) و ماد (یکی از اولین اقوام ایران) می باشد.
شبکه آموزشی -پژوهشی مادسیج ( )IRESNETبا هدف بهبود پیشرفت علمی و دسترسی هرچه راحت تر جامعه بزرگ علمی ایران ،در
فضای مجازی ایجاد شده است .هسته اولیه مادسیج از طرح پایان نامه کارشناسی ارشد جناب آقای رضا محمودی دانش آموخته رشته
مدیریت آموزشی دانشگاه تهران که با راهنمایی استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عبادی معاون دانشگاه مجازی مهر البرز می باشد ،بر گرفته
شده است .

