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راهنمای مراقبت از خود در تنگی کانال نخاعی 

 

 

 

 

 

تنگی کانال نخاعی چیست؟ 

هَاردی . در ستَى فمرات هی تاضذ (کاًال ًخاعی )تٌگی کاًال ًخاعی، تاریک ضذى تخص تحتاًی هسیر عثَر ًخاع 

. از تٌگی کاًال ًخاعی از تذٍ تَلذ ٍجَد دارد اها اغلة هثتالیاى در سٌیي تاالی پٌجاُ سال ّستٌذ

تسیاری از ایي افراد تذٍى عالهت ّستٌذ تا ایي کِ علت ّایی تاعث فطار تیطتر تر ًخاع ضذُ ٍ تٌگی را تطذیذ      

، رضذ (کِ تاعث ضخین ٍ سفت ضذى آًْا هی ضَد )رسَب کلسین تر رٍی تاًذٍى ّا : ایي علت ّا ضاهل. هی کٌٌذ

استخَاى هاًٌذ لة ّای هْرُ ٍ هفاغل تیي هْرُ ای، تیرٍى زدگی دیسک ّای تیي هْرُ ای، لغسش هْرُ ّا تر رٍی 

 .  یکذیگر، ضرتِ هثالً تر اثر ضرتِ ّای هکرر ٍ هتَالی یا تػادف هی تاضذ

 

 داًطگاُ علَم پسضکی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْراى

   هذیریت اهَر پرستاری–هعاًٍت درهاى 

(ره)بیمارستان امام خمینی  
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: عالئم و نشانه ها

  َکور درد در زهاى ًطستي ٍ یا خن ضذى رٍ تِ جل

  ضعف عضالت

  کرختی یک یا ّر دٍ پا، تاسي ٍ یا ساق پا

 خَاب رفتگی، احساس سَزش، سَزى سَزى ضذى ٍ حتی خارش پاّا، تاسي ٍ یا ساق پا .

  گرفتگی ّای عضالًی

  خستگی زٍدرس

 تفاٍت لٌگص عػثی از لٌگص عرٍلی ًاضی از ًارسایی : (لٌگص عػثی )احساس ضعف ٍ لٌگیذى پاّا

عرٍق خًَی  ایي است کِ در هَارد عرٍلی، ایستادى ٍ تَلف کردى ترای ترطرف کردى عالئن کافی 

است، اها در هَارد ًخاعی، فرد حتواً تایذ خَد را تِ جلَ خن کٌذ ٍ یا تِ حالت چوثاتوِ تٌطیٌذ تا احساس 

. تْثَدی کٌذ

: در موارد شذیذ تنگی کانال نخاع

  اختالل در دفع  ادرار ٍ هذفَع هعوَالً تػَرت تی اختیاری

  اختالل در راُ رفتي

  فلج اًذام تحتاًی

  افسایص درد ٌّگام راُ رفتي

  درد ًاحیِ کور ٍ اًذام تحتاًی

 هعوَالًٌ ضذت درد تِ  ٌّگام غاف کردى تٌِ افسایص هی یاتذ .
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  کاّص درد ٌّگام خن کردى تٌِ تِ طرف جلَ؛ در ایي حالت فطار از رٍی ریطِ ّای اعػاب ًخاعی

. ترداضتِ هی ضَد ٍ تِ ّویي دلیل درد کاّص هی یاتذ

: راههای تشخیص تنگی کانال نخاع

. تاریخچِ تالیٌی تیوار، هعایٌِ دلیك، رادیَگرافی سادُ، سی تی اسکي، ام آر آی

: درمان

  ِاگر زٍد تطخیع دادُ ضَد، درهاى تِ ٍسیلِ رٍش ّای غیر جراحی اًجام هی ضَد اها در هَاردی ک

. عالئن پیطرفتِ ای ٍجَد داضتِ تاضذ اهکاى ًیاز تِ جراحی تیطتر خَاّذ تَد

  ترطرف ضذى درد ّذف اغلی در درهاى ًیست، درد یک هکاًیسن ّطذار دٌّذُ است ٍتِ هعٌی ٍجَد

تِ ّویي دلیل ترطرف کردى درد تذٍى حل هطکل اغلی، هی تَاًذ در . یک هطکل زهیٌِ ای هی تاضذ

. دراز هذت، فاجعِ آهیس تاضذ، چرا کِ هَجة پیطرفت تذٍى سر ٍ غذای تیواری خَاّذ ضذ

  خَدداری از کارّای سٌگیي ٍ فطارّای تیص از حذ ًیس ( رٍز3حذاکثر  )استراحت کَتاُ هذت در تستر ،

استراحتْای طَالًی هذت را پیطٌْاد ًوی کٌین  چرا کِ تی تحرکی تذى ٍ از تیي تردى . هفیذ    هی تاضذ

پَکی  )کاهل فطار تر استخَاًْای تذى هَجة اثرات ًاهطلَتی از لثیل ترداضت کلسین از استخَاى ّا

. ٍ احتوال ایجاد الختِ در رگْای خًَی خَاّذ ضذ (استخَاى

 در غَرت تْثَدی ٍ کاّص درد، از رٍش ّای حرکت درهاًی ٍ ٍرزش ّای هخػَظ استفادُ کٌیذ .

  در غَرتی کِ تْثَد پیذا ًکٌیذ ٍ یا عالئوی هثل ضعف حرکتی، اختالل در دفع ادرار ٍ هذفَع ٍ کن ضذى لذرت

عضالًی داضتیذ ٍ یا تَاًایی راُ رفتٌتاى کن ضذُ ٍ هجثَر ّستیذ ترای هسافتی کَتاُ هرتثاً خَد را تِ جلَ خن کٌیذ 

یا تٌطیٌیذ تٌا تِ غالح دیذ جراح اعػاب یا جراح ستَى فمرات تایذ ترای آزاد سازی ًخاع از طریك جراحی فکر 

.  کرد


