
 کمردرد تیر کشنده در اندام تحتانی و پا درد روئید اپیدورال برای درماناست تزریق

 

، روشی رایج برای درمان انواع کمردردهای و پا درد است. این روش از ESIاپیدورال یا در ناحیه استروئید  تزریق

ون جراحی کمردردهای بدو (  اسیاتیکتیر کشنده )مدیریت درد  اصلی هاییکی از روش تا به حال ۱۹۵۲سال 

تزریق استروئید در فضای اپیدورال به تنهایی در برخی موارد و  کاهش درد است ها است. هدف از این تزریق

رنامه ب به همراه یک بایداین روش درمانی برای دستیابی به بهترین نتیجه کافی است، اما  بیماربرای بهبودی 

 .شودجامع توانبخشی انجام 

درد را به مدت یک هفته تا یک دارند ) موقتیتاثیر  اپیدورال های اگرچه تزریق باور دارندبسیاری از پزشکان 

 کاهشد. نپا و یا کمردرد برای بیمار بسیار مفید باش ددر طی یک حمله حاد در میتوانندکنند.(، سال آرام می

تمرینات کششی و توانبخشی بپردازد. اگر تزریق  دهد که بهکافی درد توسط این تزریقات به بیمار ا اجازه  می

 .یم داشته باش دیگر نیزتزریق  ۳تا  یک ساله در طی دورهیم توانمیاولیه برای بیمار موثر باشد،  

 

 اثربخشی تزریقات

اهد بود خو طوالنی مدت اثر ان تنها زمانی  ولی، ثابت شده استاستروئید اپیدورال   کوتاه مدت تزریقاثر بخشی 

 که همراه با رعایت روش های صحیح زندگی و ورزش های درمانی و ورزش های عمومی  مناسب باشد.

 

 :رکمدر ناحیه تجویز تزریق اپیدورال  و موارد استفاده 

بوجود میایند. تحریک این  ریشه های عصب که از نخاع کمری سرچشمه میگیرندبا تحریک   ها برخی از اختالل

و  حاد ( و کمردرد  شدیداپا )سیاتیکتمام اندام تحتانی و یا  در  ، گزگز و مور مورکشندهدرد تیر ها موجب عصب

یا حد اقل کنترل و قابل  درمان این درد ها را با تزریق استروئید  یمتوانمیدر اکثر مواقع  . شوندیا مضمن می

 ند از:عبارت ها این اختاللبرخی از . و نیاز به جراحی را بر طرف کنیم تحمل کنیم

 بسته به محل  ،زندهسته دیسک از الیه محیطی )آنولوس( بیرون میکه هنگامی  ؛فتق دیسک کمر

و باعث تورم و تحریک  کندفشار وارد می  آن عصب خاص به عصب عبوردر کانال بیرون زدن دیسک 

 .می شودعصب آن 



 کمر  تحتانیهای قسمت بر عصببیماری دژنراتیو )فرسایشی( دیسک که  در افت کردن فضای دیسک

 آورد.فشار می

 ها و طناب نخاعی شده و درد عصب فشار و تورم درکه باعث  ،تنگی کانال نخاعی در قسمت تحتانی کمر

 شدیدی را به همراه دارد.

  )هامهرهدر شکستگی فشاری )کمپرشن 

 و با رشد خود  میایندبوجود ها ای( و یا ریشه عصبهایی که در مفاصل فاست )مفاصل بین مهرهکیست

 کنند.فشار وارد می و عصب ها به ساختار نخاع

  افتد که شکافی که یک اختالل بسیار دردناک است و وقتی اتفاق می)الیه خاجی دیسک(پارگی آنولوس

 .آیدبوجود میدر الیه محیطی دیسک 

 

 موارد منع تزریق اپیدورال

 :انجام شود این تزریق نبایدها برخی شرایط و عارضهدر 

  عمومی عفونت موضعی یا 

 )بارداری )در صورت استفاده از فلوروسکوپی 

 کنند نریزی )بیمارانی که داروهای رقیق کننده خون مانند کومادین مصرف میخونی و خو های اختالل

 خونی از قبیل هموفیلی هستند.( و یا مبتال به مشکل

ها ناشی از تومور نخاعی است انجام شود. چنانچه پزشک درد آنبه عالوه این تزریقات نباید برای بیمارانی که 

 از نبود تومور مطمئن شود. MRIانجام آزمایش معالج وجود تومور را محتمل بداند باید پیش از تزریق با 

 

 در موارد زیر تزریقات باید با احتیاط انجام شوند:

 حساسیت به محلول مورد استفاده در تزریق 

  جمع ت زیرا .)نفروپاتی(، نارسایی احتقانی قلب و دیابت کلیوی مشکالت کنترل نشده مانند بیماری

ها اختالل ایجاد تواند در وضعیت آنکنند میتجربه می قمایعاتی که درصد کمی از بیماران پس از تزری

 کند.



، میتواند باعث (Ticlid, Plavix) مصرف  آسپرین یا دیگر داروهای ضد پالکت، مانند تیکلوپیدین و پالویکس

از مصرف چنین داروهایی  ت بیمار باید پیش از شروع تزریقبه همین عل .شود تزریقخونریزی در هنگام 

 خودداری کند.

 

بر  عالوه احتمالی و عوارض جانبی دارد. هایتهاجمی، تزریق اپیدورال نیز خطرهای درمانی مانند تمامی روش

 ترین عوارض جانبی این روش درمانی عبارتند از:مثانه، رایجه و دحسی موقت روبی 

 :رخ  موارد از ٪۰.۱ تا  ٪۰.۰۱در تنها های شدید در پی تزریق اپیدورال نادر هستند و عفونت عفونت

 می دهد.

 سوراخ شدن الیه سخت( شامهDural puncture:) موارد ٪۰.۵شامه در سوراخ شدن الیه سخت 

، . در برخی مواردکشد تا چند روز طول می ون است منجر به سردرد نخاعی شود افتد و ممکمی اتفاق

های ایجاد شده در سختبرای آرام کردن این سردرد بستن سوراخ یا سوراخ افتد،که به ندرت اتفاق می

پچ . (Epidural blood patchشود )که به آن پچ خون اپیدورال گفته می است شامه عملی ضروری

  هدش گرفته او از رگ دست که در آن مقدار کمی از خون بیمارخون اپیدورال عملی ساده و سریع است 

ای شامهتا لخته شده و مانع نشت کیسه سخت کنندمیو بالفاصله این نمونه را به فضای اپیدورال تزریق 

 شود.

 :رانی رایج است که خونریزی یکی از عوارض جانبی نادر در این روش درمانی است و در بیما خونریزی

 .اندشتهخون و خونریزی دا از قبل اختالل

 :ممکن است در نتیجه تماس مستقیم سوزن، عفونت و یا  در موارد بسیار نادری آسیب عصبی

 .ها آسیب وارد شودبه عصبخونریزی 

 

 استروئید اپیدورالعوارض احتمالی تزریق 

به عالوه خطرات احتمالی عمل تزریق، استروئید تزریق شده نیز عوارض جانبی خود را دارد. عوارض جانبی 

 با این وجود .افتندبه نسبت استروئیدهای خوراکی نادر بوده و در موارد بسیار کمی اتفاق می تزریقی استروئید

 عوارض جانبی گزارش شده عبارتند از:

 رد موضعیافزایش د 

 روندساعت از بین می ۲۴که در طی های غیر وضعیتی سردرد 



 سرخ شدن صورت 

 اضطراب 

 خوابیبی 

 تب در شب تزریق 

 افزایش قند خون 

 استروئید نی بدن به دلیل تاثیرکاهش موقت عملکرد سیستم ایم 

 زخم معده 

  آرتریت شدید مفاصل ران(خونی یا آواسکوالر نکروز بی نکروز در اثرavascular necrosis) 

 آب مروارید 

 

 نیازمند مراجعه به پزشک هستندعوارض جانبی خطرناک که 

 بایددیدگاه و روش متفاوتی به روند تکمیلی پس از درمان دارد، برخی از عوارض جانبی را  یاگرچه هر پزشک

 .هیدحتما به پزشک گزارش د

 در صورت بروز عوارض جانبی زیر به پزشک مراجعه نمایید:

  یابد. این نوع شود و با دراز کشیدن کاهش میبا بلند شدن و یا ایستادن تشدید میسردرد شدیدی که

 .ایجاد شودشامه سردرد ممکن است در نتیجه سوراخ شدن الیه سخت

  ممکن است به علت عفونت باشد.ساعت که  ۲۴درجه سلسیوس یا بیشتر به مدت بیش از  ۳۸تب 

 ان که پس از مدتی یا مدفوع( و داشتن ادرار روده )ناتوانی در تولید و یا نگه از دست دادن کنترل مثانه و

 .از بین می رود حسی موضعیبی اثر داروی

 شوند.نسخه کنترل نمیدون های بدرد شدیدی که با مسکن 

 

ا ببرای مقابله که  است مفیدیبسیار  جراحیبدون  و کم خطر روش به طور کلی تزریق استروئید اپیدورال

   این روش درمانی نشان بررسی نتایج .  بسیار رایج است (Radicular ؛)یا رادیکوالر اکمردرد  و درد سیاتیک

یابد، اما میزان کاهش می درد میزان قابل توجهی تزریق این از پس بیماران از نیمیدر حداقل دهد که می

 کاهش درد به چندین عامل وابسته است. به دلیل اثربخشی و موفقیت نسبی تزریق استروئید اپیدورال، این روش 



ا از طرف انجمن جهانی درد توصیه های بدون جراحی درمان کمردرد  و سیاتیکترین روشیکی از اصلیبه عنوان 

 است. شده

از ( )فلوشیپ: دکتر فرهاد عادل منش متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و فوق تخصص درد نویسنده 

 دانشگاه مک گیل کانادا


