
فهرست 

11بخش اول: مبانی علمی پایه

کاربردِی نخاع 11فصل اول. آناتومی و فیزیولوژِی 

22فصل دوم. پاتوفیزیولوژی آسیب های نخاع

31فصل سوم. تحقیقات انجام شده در زمینه های حفاظت نورونی، بازسازی و ترمیم نخاع آسیب دیده

39بخش دوم. آسیب  های نخاع تروماتیک

39فصل چهارم. اپیدمیولوژِی آسیب های نخاع

46فصل پنجم. پیش گیری های ابتدایی از آسیب به نخاع

53فصل ششم. مدیریت پیش بیمارستانی آسیب به نخاع

60فصل هفتم. تصویربرداری از نخاع و ستون فقرات آسیب دیده

74فصل هشتم. مراقبت های اولیه در بیمارستان پس از SCI: طبی، جراحی و توانبخشی

88فصل نهم. ارتز مهره ای

94فصل دهم. ارزیابی نورولوژیک برای طبقه بندی آسیب تروماتیک به نخاع

کودکان 112فصل یازدهم.  آسیب تروماتیک نخاع در 

121بخش سوم: میلوپاتی غیر تروماتیک

کلی و رویکردها 121فصل دوازدهم. میلوپاتی غیر تروماتیک: مرور 

گردنی 127فصل سیزدهم. میلوپاتی اسپوندیلوتیک 

135فصل چهاردهم. سندرم دم اسبی غیرتروماتیک

140فصل پانزدهم. تومورهای ستون فقرات و نخاع

145فصل شانزدهم. میلوپاتی عروقی- انفارکتوس نخاع

150فصل هفدهم. هموراژ نخاع، و ناهنجاری های شریانی وریدی نخاعی

)MS( 154فصل هجدهم. مولتیپل اسکلروز

کنوئیدیت نخاعی 173فصل نوزدهم. آرا

175فصل بیستم. عفونت های ستون فقرات و نخاع

179فصل بیست و یکم. میلوپاتی های محیطی، سمی و تغذیه ای



185فصل بیست و دوم. میلومننگوسل/ اسپنا بیفیدا

کیاری و سیرنگومیلی تکاملی 192فصل بیست و سوم. ناهنجاری 

196فصل بیست و چهارم. پاراپلژی اسپاستیک ارثی

201فصل بیست و پنجم. اسکلروز جانبی آمیوتروفیک/ بیماری نورون حرکتی بزرگساالن

216بخش چهارم. عملکرد جسمانی و توانبخشی

SCI 216فصل بیست و ششم. نتایج عملکردی پس از

SCI 229فصل بیست و هفتم. اقدامات طب فیزیکی و توانبخشی  و مداخالت درمانی در

235فصل بیست و هشتم. پاتوفیزیولوژی آسیب های نخاع

SCI 246فصل بیست و نهم. تجویز ویلچر و تحرک با ویلچر پس از

256فصل سی ام. راه رفتن پس از آسیب نخاعی

SCI 265بخش پنجم: پیامدها و عوارض طبی

کلی 265فصل سی و یکم. پیامدها و عوارض طبی SCI: مرور 

269فصل سی و  دوم. مسائل تنفسی در آسیب نخاعی

275فصل سی و دوم - الف. پنومونی

279فصل سی و دوم - ب. اختالل ونتیالتوری

287فصل سی و دوم - ج. تنفس در اختالل خواب

کلی 290فصل سی و سوم. پیامدهای قلبی عروقی و اتونوم: مرور 

293فصل سی و سوم - الف. برادی کاردی

295فصل سی و سوم - ب. هیپوتانسیون ارتواستاتیک

302فصل سی و سوم - ج. دیس رفلکسی اتونومیک

310فصل سی و سوم-د. بیماری های ایسکمیک قلبی

317فصل سی و سوم-هـ.. بیماری های عروق محیطی

320فصل سی و سوم-و. اختالل در تنظیم دما

کلی 322فصل سی و چهارم. پیامدهای ادراری تناسلی: مرور 

324فصل سی و چهارم - الف. مثانه نوروژنیک



334فصل سی و چهارم - ب. عفونت های دستگاه ادراری

339فصل سی و چهارم - ج. سنگ های ادراری

SCI 344فصل سی و پنجم. عملکرد و سالمت جنسی پس از

کلی گوارشی: مرور  353فصل سی و ششم. عوارض 

357فصل سی و ششم - الف. روده نوروژنیک

373فصل سی و هفتم. زخم های فشاری

کلی 385فصل سی و هشتم. عوارض نورولوژیک و عضالنی اسکلتی: مرور 

389فصل سی و هشتم - الف. اسپاستیسیتی

SCI 399فصل سی و هشتم - ب. افت عملکرد نورولوژیک پس از

406فصل سی و هشتم - ج. درد مرتبط با آسیب نخاعی

416فصل سی و هشتم - د. استخوان سازی نابجا

کلی 421فصل سی و نهم.  اختالالت متابولیک  و غدد درون ریز )اندوکرین(: مرور 

SCI 425فصل سی و نهم - الف. مصرف انرژی و ترکیب بدنی پس از

SCI کلسیم و استئوپروز پس از 431فصل سی و نهم - ب. متابولیسم 

438فصل چهلم. فرآیند سالمندی در بیماران با آسیب نخاعی

 SCI 445بخش ششم: مسائل روانی اجتماعی و مشارکت در زندگی پس از

SCI 445فصل چهل و یکم. مالحظات روانی اجتماعی پس از

کیفیت زندگی 457فصل چهل و دوم. پیامدهای اقتصادی اجتماعی و 

SCI 465فصل چهل و سوم. فعالیت و ورزش پس از

SCI 471فصل چهل و چهارم. اشتغال پس از

SCI 478فصل چهل و پنجم. رانندگی و دسترسی به حمل ونقل پس از

483بخش هفتم: رویکردهای  مبتنی بر سیستم

SCI 483فصل چهل و ششم. سیستم های مراقبت پزشکی در

SCI 489فصل چهل و هفتم. ایمنی بیمار در مراقبت

SCI 497فصل چهل و هشتم. مسائل اخالقی در اقدامات مرتبط با


