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 « دیس رفلکس»  

 

 "قراردارند،چراکه معموال AD)اکثرافرادمبتالبه آسیب های نخاعی درمعرض خطراتونومیک دیس رفلکسی )

 باوجوداینکه.شود می اختالل کنند،دچار عبورمی ازنخاع که عصبی ،جریانهای نخاع در ایجادشده بعدازضایعه

انجام شده است،داللت "هستند،اما تحقیقاتی که اخیرا ADدرمعرض  T6 باالترازسطح ضایعات دارای اشخاص  بیشتر

فتد،اما میزان ،نیز اتفاق می ادر افرادی که مبتالبه ضایعات پائین ترازسطوح سینه ای هستندبراین دارندکه این مشکل 

 وقوع آن به ندرت است.

در  ات ایجادشدهتحریک  از برخی دراثر که است مطرح انعکاسی واکنش یک عنوان به رفلکسی دیس اتونومیک 

 به شود، یم فشارخون افزایش منجربه که خونی عروق کردن تنگ با پائین سطح ضایعه اتفاق می افتد.درواقع بدن 

 وعددپائین عددباال:شود می درنظرگرفته فشارخون،دوعدد گرفتن موقع بطورکلی.دهد می پاسخ واکنش این

افزایش آن یک عالمت مهم محسوب می گردد.عددپائین نیزنشان دهنده  ADدر که است سیستولیک عددباالفشار.

برای فشارخون انسان یک حدی تعیین شده که همیشه بایدمقدارآن ثابت باشد. "فشاردیاستولیک است.معموال

دراین  ADمیلی مترجیوه است.عالمت  110تا  90هستند، فشارسیستولیک بین  ADدراکثرافرادی که بیشتردرمعرض 

به  150میلی مترجیوه درفشارسیستولیک است.باالرفتن فشارسیستولیک وافزایش آن از حد 40تا  20افزایش افراد 

اندازه ای خطرناک می گرددکه اگرسریع کنترل نگردد،می تواندباعث سکته،حمالت تشنجی،یا حتی مرگ 

           فردشود

جموعه نشانه هائی است که احتمال بروزآنها عالوه برافزایش ناگهانی فشارخون دارای عالئم و م AD بطورکلی 

 وجوددارد.که مهمترین آنها ازاین قرارند:

 سردردضربانی         -

 تاری دید و لکه بینی         -
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 گرفتگی بینی         -

 برافروختگی صورت         -

 ایجادلکه های قرمزروی سینه         -

 عرق کردن قسمت های باالترازضایعه         -

 دانه دانه شدن پوست) مثل مواقعی که احساس سرما می شود(         -

 سردومرطوب شدن پوست         -

 تهوع         -

 احساس اضطراب         -

انجام دهید. درابتدا  سریع را ازکارها سری یک که است نمودید،الزم تجربه مذکوررا ازعالئم هریک که درصورتی 

رین عواملی که بیشت"بایددروضعیت نشسته قرارگیرید.دوم به دنبال عامل تحریک گشته وآن رابرطرف کنید. احتماال

باعث بروزاین مشکل می شوند،پرشدن بیش ازحدمثانه وتجمع مدفوع هستند،ولی تحریک ممکن است دراثرچیزهای 

قات فشارخون با حذف عامل تحریک پائین می آید.اما اگرعامل ساده ای مانند لباس تنگ ایجادشود.اغلب او

 پیدانشدیااینکه عالئم ادامه پیداکرد، بالفاصله به مراکزدرمانی اورژانس مراجعه کنید. 

، خطرات و نحوه درمان آن آشنا نسیتند.  AD با ازپزشکان بسیاری وحتی اورژانس های اکثرتکنسین متاسفانه 

شده که برروی آن عالئم خطر و توصیه های ضروری درج شده اند. شماهم می توانیداین  درزیرنمونه کارتی ارائه

می شوید،می توانید این  ADکارت رابعد از پرینت بریده و همیشه همراه خودداشته باشید.هروقت شما مبتال به 

 . اصرار داشته باشید که به آن توجه نمایند "کارت رابه پرسنل اورژانس ارائه دهیدو حتما

 


