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ساله با درد پشت، فلج حاد دوطرفه اندام تحتانی و معاینات عصبی  62گزارش مورد: خانم 
 ناهمگون

 2دکتر نازنین اورعی ناسوتی  -1*دکتر فرزاد بزرگی

 

 ساری )نویسنده مسئول( -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -وهشی درمانی امام خمینی)ره(مرکز آموزشی پژ -متخصص طب اورژانس -1
 ساری -دانشگاه علوم پزشکی مازندران -مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام خمینی)ره(  -دستیار تخصصی طب اورژانس-2

 
انی دو طرف بشکل ناگهانی و پیشرونده ساله که با شکایت ضعف شدید، درد پشت و پلژی اندام تحت 6۲بیمار خانم  معرفی: 

به اورژانس مراجعه کرده است. در سوابق وی بجز فشار خون باا، دیابت و دیسک کمر نکته دیگری نداشت.در معاینات 
نورولوژیک اعصاب کرانیال و اندام فوقانی دوطرف نکته پاتولوژیک نداشت. در معاینه رکتال تون اسفنکتر طبیعی اما حس 

وریوم مختل بود. معاینات اعصاب کرانیال و اندام فوقانی طبیعی بود. در معاینه اندام تحتانی قدرت عضات دوطرف ناحیه سنس
همراه با از بین رفتن حس در سطح کرست ایلیاک دوطرف بود و لذا بیمار فاقد حس درد، حرارت، ویبریشن و یا پوزیشن   1/0

  در معاینات فیزیکی تفاوت در رفلکس وترهای عمقی در طرف راست و چپ بود.در اندام تحتانی دوطرف بود. نکته قابل توجه 
در اولتراسونوگرافی انجام شده بربالین بیمار  در معاینه رکتال نیز تون اسفنکتر نرمال اما حس ناحیه سنسوریوم مختل بود.

در سی تی اسکن مغزی   یکی یافت نشد.شواهد احتباس ادراری رویت گردید. درگرافی لومبوساکرال انجام شده  مورد پاتولوژ
شواهدی به نفع هموراژی یا شیفت میداین و سایر پاتولوژی ها رویت نگردید. لذا براین اساس و بر مبنای سوابق و معاینات و 

لومبوساکرال درخواست شد که در آن یک توده اینترا دورال  MRIبا شک به ضایعات داخل و یا خارج تکال جهت بیمار 
مشاهده گردید که قویا مطرح کننده مننژیوما بود. بیمار جهت تکمیل  روند  T12-T9امدواری درخلف اجسام مهره ای اکستر

 درمانی به سرویس جراحی مغز و اعصاب ارجاع و پس از خارج سازی توده و بهبودی ترخیص شد..

بود. نکته قابل توجه دراین بیمار وجود تظاهرات ساله بادرد شدید کمر و پلژی ناگهانی دوطرفه  6۲: بیمار خانمی نتیجه گیری
در معاینات بالینی بود. مجموعه این یافته ها باعث هدایت ما  UPPER & LOWER Motor Neuronهمزمان ضایعات 

 به عنوان روشی جهت تشخیص محل و موقعیت ضایعه شد.  MRIبسمت انجام 

ه بالینی بمنظور یافتن منشا ضایعات نخاعی ومدنظر قرار دادن نتیجه مهم از گزارش این مورد بیان اهمیت و نقش معاین
 بیماریهایی ست که میتوانند منجر به ایجاد ترکیبی از عایم فوقانی و تحتانی عصبی گردند.

 معاینه عصبی   -ضایعات نورون حرکتی -پلژی -درد کمر کلمات کلیدی:
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