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گرفتن مایع مغزی 

 نخاعی در کودکان

6931مهر ماه : تاریخ بازنگری   

 (س)دارالشفای حضرت زهرای مرضیه بیمارستان و 

 و ناباروري در بيمارپی   –ال 

گرفتن مایع نخاعی هیچ رابطه ی با نا بااررری  

کودک در آینده ندارد ر این مورد نیا  زا       

باررهای غلط رایج در زامعه به حساب مای    

 .آید 

 پی. مراقبت هاي بعد از ال 

در بیشتر  موارد ر در صورتی کاه زا  ا       

معالج در مورد کودک دستور خاصای ناداده     

با د ، الزم نیست اقدام خاصی توسط رالدین 

درد ر ناراحتی کودک در محا   .  صورت گیرد 

گرفتن مایع نخاع ر احیاناً سردرد ری با چناد  

. ساعت استراحت برطرف خاواهاد  اد          

زانسمان مح  نمونه گیری را می توان زس از   

ساعت بردا ت ر کودک را در صورتی کاه   ۴۲

از سایر زهات ممنوعیتی رزود ندا ته با اد  

 .ررز حمام نمود  ۴تا  ۱، زس از 
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 جبران مایع نخاعی کشيده شده

میلی لیتار   ۴۲در ی  کودک طبیعی هر ساعت 

مایع مغ ی نخاعی تولید می  ود کاه بادیان      

ترتیب می توان انتظار دا ت در  فااصالاه          

ماایاع   (   L P)  زای    .  کوتاهی از انجاام ال      

 . د کشید ده زبران  و

 پی . فعاليت کودك بعد از انجام ال 

معموالً اقدام بدرن دردی است از این رر بعد از  

انجام این عم  بعد از چند دقیقه استراحات ،    

تواند بلند  ود ر به فعالیات ررزماره      بیمار می

خود مشغول با د ر معموالً ممنوعیتای بارای     

 . انجام فعالیت ندارد 
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این کار .  کشند  سی از این مایع را می چند سی

گیرد ر    ترین خونری ی صورت می بدرن کوچ 

ترین نكته در خصوص انجام این عم  ایان   مهم

است که زای مح  ررردی سوزن مكانی اسات  

که نخاع کمی قب  از آن به زایان رسیده اسات  

ر دیگر نگرانی برای آسیب به نخاع ر بررز فلج 

 . ر هرگونه آسیب دیگر رزود ندارد 

 

یا ال    چرا پزشکان اقدام به گرفتن مایع نخاع

 می نمایند ؟ ) L P) پی  –

اهمیت گرفتن مایع مغ ی نخاعای در کشا        

این موضوع به اهمیات گارد      . هاست عفونت

گردد کاه در       سیستم مایع مغ ی نخاعی برمی

های مغ  ر همانانایان       های مغ  ر زرده عفونت

عفونت منتشر خون بخصوص در ناوزدان، ایان     

 ود که در رسایادن        مایع دچار تغییراتی می

 . کند  ز    به علت عفونت کم   ایانی می

 گرفتن مایع نخاع به چه شکل انجام می شود ؟

در این رر  ، بیمار را به زهلو یا باه حاالات         

دهند ر زس از استری  کاردن     نشسته قرار می

دقیق مح  ، سوزن را به صورت آهساتاه رارد     

 کنند ر  فضای بین مهره چهارم ر زنجم کمر می

 مایع مغزي نخاعی چيست ؟

در داخ  فضاهای مغ ی ر ما بیان فضااهاای      

های مغ  ، مایعی قرار دارد که مایع مغا ی   زرده

این مایع  باهت زیادی به آب .  نخاعی نام دارد

دارد ، اما  مقداری زررتئین ، قناد ر بارخای        

 .ترکیبات دیگر را دارد 

مایع مغزي نخاعی چه وظيفه اي در بددن      

 دارد ؟

یكی از عملكردهای اصلی این مایع ، حفظ مغا   

در داخ  حفره زمجمه است بدین معنی کاه    

مغ  به سهولت در این مایع  نارر است ر اگار    

ضربه ای به سر رارد  ود ، هیچ ی  از قسمات  

های مغ  بالفاصله به سادگی ضربه ر صادماه     

 .نمی بیند 


