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شود.  یم افتیرنگ است که در مغز و نخاع  یشفاف و ب عیما کی( Cerebro Spinal Fluid: CSF) ینخاع یمغز عیما

کند، از  یرا کنترل و هماهنگ م زیهمه چ یمرکز یعصب ستمیدهند. س یم لیرا تشک یمرکز یعصب ستمیمغز و نخاع س

 ایبالشالالتک در برابر بالالربه  کیمانند  CSF. دهیچیپ یزیتفکر و برنامه ر یجمله حرکت عضالالال ، عملکرد انداه ها و حت

 ستمیمواد زائد را از مغز خارج کرده و به س نیهمچن CSFکند.  یمحافظت م ستمیس نینخاع از ا ایبه مغز  یناگهان بیآس

صب ست کار کند.  یکمک م یمرکز یع شبکه کوروئ CSFکند تا در سط  سپس دوباره در  یم دیدر مغز تول دیتو شود و 

 شود. یم ضیهر چند ساعت به طور کامل تعو یو نخاع یمغز عیشود. ما یخون جذب م انیجر

گذارد،  یم ریکه بر مغز و نخاع تأث یطیو شالالرا هایماریب صیاسالالت که به تشالالخ یشالالی، آزما CSF لیو تحل هیتجز شیآزما

 .کندیکمک م

 ست؟یچ ینخاع یمغز عیما عملکرد

 یشناور تیخاص 

 حفاظت 

 در  یآمبول ایاز لخته شدن  یناش یسکته مغز ای: همان آنفارکتوس  یمغز یسکمیا: یمغز یسکمیاز ا یریشگیپ

 باشد. یمغز، م یاصل یانهایاز شر یکی

 یهومئوستاز (Homeostasisحفظ وبع :)بدن یداخل داریپا تی 

 شود؟ یاستفاده م ینخاع یمغز عیما یبررس شیاز آزما یچه موارد در

 سفال تیمغز و نخاع، از جمله مننژ یعفون یهایماریب س CSF شا ی. آزماتیو ان  یگلبول ها یدر عفونت ها به برر

 پردازد. یم ینخاع یمغز عیمواد موجود در ما ریها و سا یخون، باکتر دیسف

 لنیمانند سندره گ ،یمنیاختالال  خود ا ( باره و اه اسMSآزما .)شا ی CSF اختالال  به دنبال سطوح  نیدر ا

 است.  ینخاع یمغز عیدر ما یخاص یها نیپروتئ یباال

 در مغز یزیخونر 

 یمغز یتومورها 

 ستند، و وقت ریپذ کیتحر یا ندهیکه بطور فزا ینوزادان بدن  یسفت کنند،یم هیشوند گر یدر آغوش گرفته م یه

 سر( دارند. یبرجسته )نقاط نره باال یو فونتانل ها کنندیدارند، از خوردن غذا امتناع م

( ممکن اسالالت به MS) سیاسالالکلروز پلیمانند مولت یمنیاختالل خود ا اینخاع،  ایصالالور  داشالالتن عالئم عفونت مغز  در

 باشد. ازین CSF لیو تحل هیتجز

 هند؟د ینخاع را نشان م ایعفونت مغز  یعالئم چه

 تب 
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 دیسردرد شد 

 تشنج 

 گردن یگرفتگ 

 تهوع و استفراغ 

 به نور تیحساس 

 ینیدو ب 

 یاختالال  خلق 

 یجیگ 

 اه اس عبارتند از: یماریب عالئم

 ینیدوب ای دید یتار 

  صور  ایسوزن سوزن شدن بازوها، پاها 

  اسپاسم عضال 

 فیبع یها چهیماه 

 جهیسرگ 

 مشکال  کنترل مثانه 

 بدن است. یباره شامل بعف و سوزن سوزن شدن در پاها، بازوها و قسمت باال لنیسندره گ عالئم

س ایمغز  اگر سرطان ماریب ای دهید بینخاع آ ست که به مغز  یبه  سرا ایا ست به آزما تینخاع  و  هیتجز شیکرده، ممکن ا

 داشته باشد. ازین CSF لیتحل

شک اگر شان دهنده ب ای یسابقه پز س یماریعالئم ن ست که بر  صب ستمیا ست به  زیگذارد ن یم ریتأث یمرکز یع ممکن ا

شانه ها ازین شیآزما نیانجاه ا شد. عالئم و ن صب ستمیس یها یماریب یبا س یم یمرکز یع شند و  اریتواند ب متفاو  با

س شا یماریاز آنها با انواع ب یاریب شروع ناگهان ینها و اختالال  همپو ست  شان  یدارند. آنها ممکن ا شند، که ن شته با دا

شوند، که نشان  جادیا ریممکن است د ایاست  یمرکز یعصب ستمیعفونت س ای یزیحاد مانند خونر تیوبع کیدهنده 

 است. مریآلزا یماریب ای سیاسکلروز پلیمزمن مانند مولت یماریب کیدهنده 

 چگونه است؟ ینخاع یمغز عیما شیآزما یرینمونه گ نحوه

سوزن و در حال یریگ نمونه شکل جن ماریکه ب یمعموالً با  ش ینیبه پهلو و به  ممکن  یشود اما گاه یانجاه م ده،یدراز ک

کننده  یبد عفون کیثابت بماند. کمر با  یرینمونه گ نیدر ح ماریانجاه شود. مهم است که ب زیاست در حالت نشسته ن

سوزن مخصوص  کیحس شد،  یب هیکه ناح یشود. هنگام یق میپوست تزر ریز یوبعم یحس یب کیشود و  یم زیتم
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ست، از ب قیاز طر سپس مقدار کم یم یدو مهره، وارد کانال نخاع نیپو شک  ستر الیو نیرا در چند CSF یشود. پز  لیا

ستر یپانسمان فشار کیشود و  یکند و سوزن خارج م یم یجمع آور شود. سپس از  یدر محل سوراخ قرار داده م لیا

سته م ماریب سر، به مد   دهیدر حالت خواب یشود که به آرام یخوا شت، بدون بلند کردن  ساعت دراز  ای کیبه پ چند 

 شود. یریجلوگ شیپس از آزما یبکشد تا از سردرد احتمال

 ماران،یاکثر ب یکشد. برا یساعت طول م می( معموالً کمتر از نlumbar punctureلومبار پانکچر ) ای یرینمونه گ عمل

ست. را کی نیا سبتاً ناراحت کننده ا سردرد  نیتر جیروش ن ست. بروز  سوزن ا شار هنگاه ورود  ساس ف ساس، اح  ایاح

سا  غ سوراخ شدن، با ایسوزن سوزن شدن پاها،  ای یحس یمانند درد، ب یعیرطبیاحسا به پزشک خود  دیدرد در محل 

 اطالع داده شود.

سمت پا یکمر سوراخ س نییدر ق  یدر محل نمونه بردار یشود. اعصاب نخاع ینخاع انجاه م یتر از انتها نییپا اریکمر، ب

در راه  یکوچک دیامکان وجود دارد که سالالوزن با ور نیدور شالالدن از سالالوزن دارند. ا یبرا ییشالالده وجود دارد، اما آنها جا

 ده نشت کند. ش یخون به نمونه جمع آور یمقدار کم شود،یامر باعث م نیکند. ا دایتماس پ

 ست؟یچ ینخاع یمغز عیما زیآنال شیاز آزما یناش خطرات

 از محل سوراخ  یزیخونر 

 و درد در طول و بعد از عمل یناراحت 

 یحس یب یبه دارو کیواکنش آلرژ 

 عفونت در محل سوراخ 

 شیسردرد بعد از آزما 

 یبرا شیآزما نیهسالالالتند. انجاه ا یزیدر معرض خونر شالالالتریکنند، ب یکننده خون مصالالالرف م قیرق یکه داروها یافراد

شکال  انعقاد یافراد س ن،ییپا یدارند مانند تعداد پالکت ها یکه م س یم دهینام یتوپنیکه ترومبو خطرناک  اریشود، ب

 است.

شتن توده مغز در سه خطرا  جد ایتومور  ،یصور  دا شار م طیشرا نیوجود دارد. ا یآب ساقه مغز ف سورا یبر  خ آورد. 

 مرگ شود. یحت ای یمغز بیتواند منجر به آس یامر م نیشود. ا یفتق مغز جادیتواند باعث ا یم یکمر

شار باال رییتغ یمغز فتق ست. معموالً با ف ست. ا یساختار مغز ا سان تیدرنها یماریب نیداخل جمجمه همراه ا به  یخونر

انجاه  شیآزما ،یشود. در صور  مشکوک بودن به توده مغز یم یریجبران ناپذ یها بیکند. و باعث آس یمغز را قطع م

 شود. ینم

 دهد؟ یرا نشان م یزیچه چ ینخاع یمغز عیما شیآزما جهینت
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CSF باشد. دیچند گلبول سف یو گلوکز است و ممکن است دارا نیپروتئ یمقدار کم یمعموالً حاو 

شار  یطیشرا هر  جیتواند منجر به نتا یرا مختل کند، م یمغز یسد خون یمحافظت ییتوانا ای CSF یعیطب انیجر ایکه ف

 شود.  CSF شیآزما یعیرطبیغ

 انجام شود؟ ینخاع یمغز عیما شیممکن است عالوه بر آزما یگرید یشهایآزما چه

 قارچ ها در خون ایها  یباکتر ییو شناسا صیتشخ یکشت خون: برا 

  ای تیعفونت که منجر به مننژ ینقاط احتمال ریاز سالالاشالالده  یجمع آور ینمونه ها یمولکول شیآزما ایکشالالت و 

 شده است تیانسفال

 قند خون 

 CBC شمارش سلول ها در خون یابیارز ی)شمارش کامل خون(: برا 

 CRP ش نی)پروتئ شخ یبرا یحیترج شیآزما نی(: اC یواکن ست. اگر  صیت شد  CRPالتهاب ا سترس نبا در د

 رسوب گلبول قرمز( انجاه شود. زانی)م ESRممکن است 

 CMP ها و سالالالمت انداه مورد  تیتعادل الکترول یابیارز یکه برا شالالا یاز آزما یگروه -جامع(  کی)پانل متابول

 .رندیگ یاستفاده قرار م

موبوع  نیا ا یتر به جزئ قیو در قسمت دوه بصور  دق میده یم انیرا پا ینخاع یمغز عیقسمت اول مقاله ما نجایا در

 .میپرداز یم  CSF شیآزما ریتفس نیعفونت ها و همچن یبررس ،ییایمیو ش یکیزیف یها یژگیاعم از و

 شگاهیآزما نیاز بهتر یکی یاز امکانا  و مشاوره ها شیآزما نیاز ا یلیکسب اطالعا  تکم یبرا دیتوان یشما م نیهمچن

 .دیخوب پاسداران تهران استفاده کن یها

 منابع:

https://labtestsonline.org/ 

https://www.healthline.com/ 

https://medlineplus.gov/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cerebrospinal_fluid 
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