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 دورالیاپ ای نخاعی تزریقپس از سردرد 
 

 یبرارا   دورالیاپ نخاعی یا  قیتزرافراد از  یاریبس

گاهی اوقات   .جراحی یا زایمان تجربه کرده اندعمل 

نوع  خاصی از  دورالیاپ ای نخاعی  پس از تزریق

 ینخاعپسا تزریق سردرد که بوجود می آید سردرد 

PDPH).نامیده می شود ) 

نوع  نیم، علت و درمان ایعالدر مورد  بروشور نیادر 

  داده شده است. حیتوض سردرد

 

وجود سردرد این در مورد خاصی  چیزچه 

 ؟دارد

 اریبس مانیزا ایو  یاز عمل جراح پس های  سردرد

 یک  دورالیاپ ای نخاعیپسا تزریق  هستند. سردرد عیشا
این است.  دیشد از سردرد یخاص و معمول ریغنوع 

 ای دورالیاپ قیپس از تزرتنها می تواند  نوع سردرد 

پشت  ایجلو  ناحیه  در دتوان یرخ دهد. سردرد م نخاعی

 کندتشدید می  آنرا  و ایستادن  نشستن سر احساس شود.

 نی. همچنو استراحت در بستر از شدت آن می کاهد

حساسیت گردن درد، تهوع و  عالیمی نظیرممکن است 

 .نیز بروز نمایدنور شدید  به

 در حالتکه  شدید  گرنیم مانندآنرا  مارانیاز ب یبرخ

 بدتر می شود توصیف کرده اند. ستادهیا اینشسته و 

 تاروز  کی در فاصله  ادیاحتمال ز به این نوع سردرد

شروع می  نخاعی ای دورالیاپ قیهفته پس از تزر کی

ی که تزریق جوان و زنان مارانیب یاحتمال ابتال. شود

نسبت نوع سردرد  نیبه اداشته اند   دورالیاپ ای نخاعی

 .بیشتر است افراد ریبه سا

 

  است؟آن چقدر  ابتال به احتمال

 

یا  دورالیاپ قیسردرد پس از تزراین به   ابتال احتمال

 .است 500در  1 و 100در  1   نخاعی 

 

 چیست؟ سردردبوجود آمدن این علل 
 

 ،سهیکاین قرار دارند.  عیما ای از  سهیدر ک مغز ونخاع

نامیده   (CSF) ینخاع یمغز عیما، آن عیسخت شامه و ما

 .می شود

داروی بی سوزن یک با استفاده از   دورالیپدرتزریق ا 

سخت شامه  از  خارج نقطه ای درست به حسی  موضعی 

عبور اوقات سوزن از سخت شامه  ی. گاهگرددمی تزریق 

مایع مغزی ی ایجاد می کند. سوراخ کوچک کرده و

 .کندنشت سوراخ  نیاز ا می تواند  (CSFنخاعی)

سوزن  بسیار  ،شود نخاعی انجام می قیکه تزر یهنگام

سخت شامه وارد می شود. گرچه خود نازکی عمدا در 

کوچک است، در  اریبس ،سوزنشده توسط  ایجادسوراخ 

 .شود یم CSF نشت باعثاز افراد  یبرخ

  

فشار  باشد  از حد شیب  سوراخ نیااز عینشت ما اگر

. گردد یم باعث سردرد  و شدهکم  اریاطراف مغز بس

     نیز فشار اطراف مغز شما کمتر می نشینید، وقتی که 

 شود. یمسردرد  تشدید  باعث فشارکاهش  نیشود. ا یم

 

انجام چه کاری می تواند برای درمان سردرد 

  ؟شود

 

 .خواهد شد زیشما تجو یدرد برا معمول های مسکن

 ی زیادتقالو  نیاز بلند کردن اجسام سنگ دیبا شما

 .باشد مفید می تواند دراز کشیدن . کنید خودداری

 

چه می  نشوددرصورتیکه سردرد برطرف 

 توانم بکنم؟

. یافتد نخواه بهبودهفته  کیدر کمتر از ها اکثر سردرد 

سوراخ سخت شامه چند  مسدود شدن موارد  یدر برخ

 کیاز  شیببهتر است معموال  می انجامد.هفته به طول 

 .برطرف شدن  سردرد انتظار کشید یهفته برا
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     رخبه ندرت،  عیبه علت نشت ما تر یمشکالت جد

مورد این در  بیهوشی شما می تواند متخصصدهد.  یم

 .دهد حیتوض بیشتر

 سخت شامه ایجاد شده در  سوراخ ناشی از سردرد
 .قرار می گیرد درمان تحت دورالیاپخون  پچ اغلب با 

 

  ست؟یچ دورالیاپخون  پچ

به و  گرفته شده  شمادر این روش مقدار کمی از خون 

باعث می گردد   کار تزریق می شود. این ناحیه کمرشما

و مانع از نشت بیشتر تا خون سوراخ را مسدود کرده 

 مایع  گردد.

 

 نیا شما با دقت تمیز و ضد عفونی می شود.   یبازو

با  گرفته شده دهد. خون  یخطر عفونت را کاهش م

به سوراخ  کیدورال نزدیبا استفاده از سوزن اپو دقت 

 .شود یم قیسخت شامه تزر ایجاد شده در

 

را سخت شامه شده و سوراخ لخته  تزریق شده  خون

فشار اطراف  و متوقف شده عی. نشت مامسدود می کند

 .سردرد شود بهبودکه باید باعث   یابد یم شیمغز افزا

 

و مدت کوتاهی پس از  پچ خون اپیدورالدر مدت انجام 

 دچار کمر درد مالیمی شوید.ممکن است آن  شما 

 .کشد یساعت طول م میحدود ندر مجموع انجام این کار

در ساعت پس از پچ خون  6حداقل  یبرا بهتر است

 .تخت دراز بکشید

 

 شما باید از تقالی زیاد و یا حمل در مدت دو هفته بعد 

 داری کنید. که از نوزادتان سنگین تر است خودچیزی 

 شما این  امر به پیشگیری از حرکت پچ خون اپیدورال

 کمک می نماید. 

 نیاز داشته باشید.  به کمک ممکن است در خانهشما 

 ادامه داشته باشد چه کنم؟ همچناناگر سردرد من 

درصد از افراد را در مدت  70تا  60پچ خون سردرد 

ساعت درمان می کند. درصورتیکه سردرد شما  24

برطرف نگردد یا دوباره دچار سردرد شوید شما ممکن 

باشید. متخصص است به پچ خون دیگری نیاز داشته 

 بیهوشی در این مورد با شما صحبت خواهد کرد.

  ست؟یخطرات پچ خون چ

در  ،کمردر  موضعی یخون ممکن است باعث کبود پچ

  .گردد قیتزر محل

تواند باعث کمر درد و خشکي مفاصل  یم یخون گاه پچ

 د.بطول انجامتواند چند روز  یکه مشود 

 

         مدت  یدرد طوالن کمرباعث  خون پچ و دورالیاپ

 د.ننمی شو

  

پچ خون  قیکه هنگام تزر وجود دارد احتمال ناچیزی

   شود. ایجاددر سخت شامه  یگریسوراخ د

 

به  بیآس  ،نخاعی و یا پچ خونیا تزریق  دورالیاپ پس از

  اریبس کمر ناحیهدر داخلی یزیخونر ایعفونت و  ،اعصاب

 .افتد یاتفاق مبندرت 

 

 : ستین یعیپس از پچ خون طب ریز موارد

 دفع ادرار  در مشکل •

  دیکمر درد شد •

  پاها ایو  کمر یحس یب •

 

در . اما احتمال وقوع این مشکالت بسیار کم می باشد

 بیمارستان خدمات درد حادبا  فورا باید شما اتفاق صورت 

 .دیریتماس بگ  Mercy  زنان

 

کدام به  چیوجود دارد اما ه ی نیزگرید یدرمانروشهای 

در این  دیتوان ی. شما ماندنبوده  دورالیاپخون   پچ یوبخ

 مورد با متخصص بیهوشی خود صحبت کنید.

  

 نمایپس از زا دیعلل سردرد شد گرید

وجود دارد.  زایمانپس از  دیسردرد شددیگری برای علل 

به درمان  ازیاست و ن یجد اریبسها سردرد  نیاز ا یبرخ

  دارد. اورژانس

احساس خواب آلودگی ، سر  همراه با شما سردرد   اگر

 یاورژانس پزشکحالت   کی نی، ااست استفراغدرگمی یا 

 مارستانیب ایتان و  یخانوادگ پزشکلطفا فورا با  .است

 تماس بگیرید. اورژانسخدمات  با سرویس ای
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بخش پرستار هستید،  Mercy زنان   مارستانیب ماریاگر شما ب

تماس خواهد شما  باپچ خون  انجامروز بعد ازحاد  دردهای

 .گرفت

ادامه همچنان   بیمارستانچنانچه سردرد شما پس از ترک 

  با شما بطور روزانه تماس گرفته خواهد شد. داشته 

 

 

 

 

 

 

 

 

آن را با پزشک دیبا دیخود نگران هست ی. اگر در مورد سالمتستیشما ن یپزشک معالج در رابطه با سالمت یها هیتوص نیگزیدهد و جا یرا ارائه م یبرگه فقط اطالعات کل نیا  
دیبگذار انیمتخصص در م . 

 

 :شتریاطالعات ب

 :با تلفن های زیر تماس بگیرید درمان ایسردرد  موردلطفا در صورت داشتن هرگونه سوال در 

  Mercy  زنان بیمارستان

 های حاد درد خدمات
 اداری ساعات کار 
 

 بعد ازظهر  4.00صبح تا  7.30دوشنبه تا جمعه 
 4116 8458 03 تلفن:

 

 یادار خارج از ساعات
 تلفن  اپراتور

   4444 8458 03 تلفن:
 لطفا بخواهید تا با متخصص بیهوشی کشیک صحبت کنید

 Werribee Mercy  بیمارستان
 

 اداری کار ساعات
 بعد ازظهر  6.00صبح تا  8.00دوشنبه تا جمعه 

تماس   3026 8754 03با شماره کشیک  با متخصص بیهوشی 
 .بگیرید

 
 خارج از ساعات اداری

 بخش زایمان 
   3376 8754 03تلفن:
    دستیارمدیرواحد پرستاری صحبت نمایید بخواهید تا با لطفا

 

 تشکر و قدردانیبا 

  یهوشیب بخششده توسط:  تهیه

 2014 : نوامبرتهیه خیتار

 2020دسامبر : نگریباز نیآخر خیتار

 2022دسامبر : بازنگری بعدی خیتار

 

 

 Royal College of Anaesthetists  -کالج سلطنتی متخصصان بیهوشی  -( RCoAاین نشریه شامل متنی بر گرفته ازجزوه )

2015اپیدورال، نخاعی یا  سردرد پس از تزریق   اما  می باشد  RCoA .کلیت این متن را مورد بررسی قرار نداده است 

 

 

 


