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 یمغز عیما یبررستتت شینخاع ،موارداستتتتفادز از ازما ایعالئم عفونت مغز  ،ینخاع یمغز عیبه عملکرد ما یله قبلمقا در

 ینخاع یمغز عیما شیازما نیگزیجا یشتتهایازما نیاز ان و همچن یخطرات ناشتت ش،یازما نیا یرینحوز نمونه گ ،ینخاع

 ی( مCerebro Spinal Fluid: CSF) ینخاع یمغز عیما هتر ب یتر و تخصتتصتت قی. حال در ادامه بصتتورت دقمیپرداخت

 .میپرداز

 ست؟یچ ینخاع یمغز عیما یکیزیف یها یژگیو

 کرد. یریتوان هنگام ورود و خروج سوزن اندازز گ یرا م CSF فشار

شار  شیافزا شرا CSFف ست با  شار در مغز  شیکه باعث افزا یمختلف طیممکن ا  CSF انیشود و مانع جر یجمجمه م ایف

 .یزیخونر ای( یدروسفالیدر مغز )ه CSF یرعادیشوند در ارتباط باشد، مانند تومورها، عفونت، تجمع غ یم

ست به دل کاهش شار ممکن ا شوک  دراتهیده لیف شت  ایشدن،  ستگ کی قیاز طر CSFن شک  یدهانه )به عنوان مثال 

 ( رخ بدهد.نوسیس

 شود. یم سهیمعموالً با نمونه اب مقا CSFنمونه  ظاهر

اشارز  عیدر ما یاما ممکن است به مواد اضاف ستین یصیتشخ CSFرنگ  رییرنگ است. تغ ی: معموال شفاف و بعیما گرن

ممکن است  زیسبز ن CSFباشد.  نیروب یلیوجود ب ای یزیممکن است نشان دهندز خونر یصورت ای یزرد، نارنج CSFکند. 

 شود. دزیعفونت د ای نیروب یلیهمراز با ب یگاه

شان دهندز وجود گلبول ها CSF: کدورت ست ن  نیسطح پروتئ شیافزا ایها  کروبیقرمز خون، م ای دیسف یکدر ممکن ا

 باشد.

از  یبا انواع خاصتت یتر ممکن استتت در افراد ظیغل CSFبا اب خواهد بود.  یکستتانیقوام  یدارا یعیطب CSF: تهیستتکوزیو

 شود. دزید تیمننژ ایسرطان 

 ست؟یچ ینخاع یمغز عیما ییایمیش یها یژگیو

به طور طبCSF گلوکز ند وجود  یغلظت گلوکز خون استتتت. در موارد 3/2حدود  یو نخاع یمغز عیگلوکز ما یعی:  مان

 . ابدی یگلوکز ان کاهش م زانیم CSFتومورها در  یسلول ها ایخون  دیسف یها، گلبول ها یباکتر

از  یهستتتتند و به راحت یبزرگ یها مولکول ها نیپروتئ رایوجود دارد ز CSFدر  نیپروتئ ی: فقط مقدار کمCSF نیپروتئ

 ریدر موارد ز نیپروتئ شی. افزاستتتیقابل توجه ن یبه طور کل CSF نیکنند. کاهش پروتئ یخون و مغز عبور نم نیستتد ب

 شود: یمشاهدز م

 یو ابسه مغز تیمننژ 
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 ینخاع ای یمغز یتومورها 

 اسکلروز چندگانه 

 بارز لنیسندرم گ 

 سیفلیس 

شد  یعیرطبیاز موارد فوق غ کیهر  اگر شک به  ایبا ست ازما یماریب کیپز شک دارد، ممکن ا  زیتجو یگرید شیخاص 

 باشد: ریچند مورد از موارد ز ای کیشود که شامل 

ام است درخواست  یماریدر موارد شک به ب شیازما نیکند. ا یرا جدا م نی: انواع مختلف پروتئCSF نیپروتئ الکتروفورز

 .شودیم

CSF IgG ا(نیمونوگلوبولی Gدر برخ :)ابدی یم شیبافت همبند افزا یها یماریب ت،یمانند ام اس، انسفال طیشرا ی. 

 ام اس یماریرود، مانند ب یم نی( از بنیلیشود که پوشش اعصاب )م یمشاهدز م ی: زماننیلیم هیپا نیپروتئ

سیو تینژمن نیب زیتما ی: اغلب براCSF الکتات ستفادز م ییایو باکتر یرو  یو قارچ ییایباکتر تیشود. معموالً با مننژ یا

 .ابدی یم شیافزا یکم ایماند  یم یعیطب یروسیو تیکه با مننژ یدر حال ابدی یم شیسطح ان افزا

CSF دروژنازیالکتات ده (LD  ،LDHبرا :)سیو و ییایباکتر تیمننژ نیب زیتما ی ستفادز م یرو  تیشود. معموالً با مننژ یا

 .ابدی شیافزا یسکته مغز ایممکن است با سرطان خون  نی. همچنیروسیو تیو نه با مننژ ابدی یم شیافزا ییایباکتر

 یونیکور نیو گنادوتروپ carcinoembryonic (CEA)  ،alpha-fetoprotein (AFP)ژن  ی: انتیتومور ینشانگرها

 .ابدی شیافزا کیمتاستات ی( ممکن است در سرطانهاhCGانسان )

 CSFشتتود. در افراد عالمت دار، ستتطح  یاستتتفادز م مریالزا یماریب یابیتاو: در ارز نی( و پروتئAß42) 42بتا  دیلوئیام

Aß42 یهمراز با سطح باال نییپا tau است. مریاحتمال ابتال به الزا شینشان دهندز افزا 

سفر 2- بتا ست که فقط د ینیپروتئ نی: انیتران س CSFر ا ضربه به  صب ستمیوجود دارد.  شت  یمرکز یع از  CSFباعث ن

صب ستمیس شدز از ب عیاز ما یشود. نمونه ا یمرکز یع شت   شیشود. ازما یم شیو ازما یگوش ها جمع اور ای ینین

 است. CSFشدز  یجمع اور عیاست که ما یمعن نیبه ا 2بتا  نیترانسفر یمثبت برا

 چگونه است؟ ینخاع یمغز عیسلولها در ما شمارش

CSF قطرز کوچک  کیرستتد.  یستتلول استتت و شتتفاف به نظر م یکم اریتعداد بستت یدارا ایفاقد ستتلول  یمعمولCSF  با

 یشوند. اگر تعداد گلبول ها یشمارش م یو سلول ها به صورت دست ردیگ یقرار م یمورد بررس کروسکوپیاستفادز از م
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س دیسف شد )برا اریموجود ب سا شگازی(، ازماساالنکمتر در بزرگ ای 5 مثال، یاندک با شنا ست انها را   ایکردز  ییممکن ا

 را انجام دهد. دیسف یگلبولها یشمارش افتراق

 یانواع مختلف گلبول ها نییتع یبرا ادی(، به احتمال ز5باشتتتد )مانند بزرگتر از  ادیخون ز دیستتتف یتعداد گلبول ها اگر

 یشتمارش افتراق دیشتود. در صتورت شتک به سترطان باشت یانجام م دیستف یگلبولها یموجود، شتمارش افتراق دیستف

 انجام شود. دیبا دیسف یگلبولها

 به شکل است؟ ینخاع یمغز عیما یتعداد کل سلول ها یبررس

عداد ها ت به طور معمول هRBCقرمز ) یگلبول  ها CSFدر  یگلبول قرمز چی(:  ندارد. وجود گلبول  قرمز خون  یوجود 

نشت کردز است،  CSFبه نمونه  یجمع اور نیکه در ح ینشان دهندز خون ای CSFدر  یزیدز خونرممکن است نشان دهن

 باشد.

قابل توجه  شیخون وجود دارد. افزا دیستتف یاز گلبول ها ی(: به طور معمول تعداد کمWBC) دیستتف یگلبول ها تعداد

 باشد. یمرکز یعصب ستمیالتهاب س ایاز عفونت  یتواند ناش یم CSFخون در  دیسف یگلبول ها

کند. تعداد  یو شمارش م ییموجود را شناسا دیسف ی: انواع مختلف گلبولهاCSF (WBC) دیگلبول سف یافتراق شمارش

س یکم س ت،یلنفو ست. افزا یعیطب CSF( در نمونه لی)و در نوزادان نوتروف تیمونو  یمغز عیدر ما دیسف یگلبولها شیا

 است:در ارتباط  ریز یها یماریبا ب ینخاع

 ییایها با عفونت باکتر لینوتروف شیافزا 

 یقارچ ای یروسیها با عفونت و تیلنفوس شیافزا 

 یها با عفونت انگل لینوفیائوز شیاوقات افزا یگاه 

 مانند ام اس یمرکز یعصب ستمیس یمنیها با اختالالت ا تیاندک لنفوس شیافزا 

  وجودWBC افتهیگسترش  یمرکز یعصب ستمیبا سرطان خون که به س یعیرطبیغ یها  

 ست گلبولها سه مغز ط،یشرا گریبا انواع د دیسف یممکن ا شنج  یاز جمله اب در اطراف  یزیخونر ای، متعاقب ت

 .ابدی شیافزا زین دوزیمانند سارکوئ یو اختالالت التهاب کیمغز، تومور متاستات

سکوپیم ریبه طور خاص در ز CSFنمونه  کی: CSF یتولوژیس ستجو یبرا کرو س یعیطب ریغ یسلولها یج  یمورد برر

س یانجام م یاغلب زمان شیازما نی. اردیگیقرار م شکوک به تومور  شک م صب ستمیشود که پز سرطان  ای یمرکز یع

تواند نوع سرطان  ینابالغ م یخون یسلولها ای یتومور یمانند سلولها یعیرطبیغ یسلولها یباشد. وجود برخ کیمتاستات

 موجود را نشان دهد.

 ینخاع یمغز عیعفونت ها در ما یبررس
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 انگل ندارد. ای روسیقارچ ، و ،یگونه باکتر چیه CSFطور معمول،  به

ها  کروبیم ییو شناسا صیتشخ یبرا یخاص یها شیممکن است ازما ت،یانسفال ای تیصورت مشکوک بودن به مننژ در

 انجام شود. 

 شود.  یانجام م CSF یدر صورت مشکوک بودن به عفونت رو شهیهم شیازما نی: اCSF Gram یزیام رنگ

کند،  یعفونت را رد نم ،یشود. کشت منف یقارچ در نمونه استفادز م ای یهر گونه باکتر صیتشخ ی: کشت براCSF کشت

 قادر به رشد در کشت نباشند. ایباشند  افتهیکاهش  کیوتیب یبا انت یدرمان قبل لیها به دل کروبیممکن است م رایز

مختلف، که ممکن استتت در  یزا یماریعوامل ب کینوکلئ دیاستت صیتشتتخ ی(: براPCRبا روش ) CSF یمولکول شیازما

 دهد. یم صیرا تشخ یانگل ای یقارچ ،یروسیو ،ییایباکتر یکیروش مواد ژنت نینمونه وجود داشته باشد، انجام شود. ا

 ینخاع یمغز عیما شیآزما جینتا ریتفس

 شود: جادیا ریاز موارد ز یکیممکن است توسط  یعیرطبیغ جینتا

 تومور 

 کیسرطان متاستات 

 یزیخونر 

 تیانسفال  

 عفونت 

 التهاب 

 و  یروستتیو یکند و با عفونت ها یم رینادر و اغلب کشتتندز استتت که کودکان را درگ یماریب کی ،یستتندرم ر

 مرتبط است. نیمصرف اسپر

 تیمننژ 

 یغرب لیمانند ن ییها روسیو 

 ست که باعث فلج م یمنیخود ا یماریب کیبارز،  لنیسندرم گ  روسیشود و پس از قرار گرفتن در معرض و یا

 شود یم جادیا

 س یماریب کی دوز،یسارکوئ ست که بر ب ها، مفاصل و پوست(  هیاز اندام ها )در درجه اول ر یاریبا علت نامعلوم ا

 گذارد. یم ریتأث

 کند یم ریمغز را درگ سیفلیافتد که عفونت با س یاتفاق م یزمان س،یلیفینوروس 

 گذارد یم ریاست که بر مغز و نخاع تأث یمنیاختالل خود ا کیام اس،  ای سیاسکلروز پلیمولت 
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هر  یریگیدارد. درمان و پ ازیرا ن یقطع صیتشخ یبرا یشتریب شاتیازما ادیبه احتمال ز CNS شیازما یعیطب ریغ جینتا

 متفاوت خواهند بود. طیاز شرا کی

ش تیمننژ شک کی یانگل ای ییایاز عفونت باکتر ینا شابه مننژ یاورژانس پز ست. عالئم م سیو تیا ست. با ا یرو حال،  نیا

 است. یکنندز زندگ دیکمتر تهد یروسیو تیمننژ

کنند.  افتیدر فیالط عیوس یها کیوتیب یممکن است تا مشخص شدن علت عفونت انت ییایباکتر تیمبتال به مننژ افراد

 کند. یریجلوگ CNS یدائم بیتواند از اس یم نیاست. همچن یضرور مارینجات جان ب یبرا عیدرمان سر

ضمن ارزو در سب اطالعات تکم یبرا دیتوان ی، م یسالمت یاخر  شاورز ها شیازما نیاز ا یلیک  نیبهتر یاز امکانات و م

 .دیکنشهر تهران استفادز  شگازیازما
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