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فصل 1
فصل  -1درن خارج بطنی

درن خارجی بطن
دیوید اف .اسلوتی ،نیتش وی .پاتل و ایرا گلدشتین

1

چکیدده :درن هاای ااارجی بطن )EVD( 2ابزاری رایج و مفیاد در بخش مراقبات هاای
ویژه اعصااب 3اسات .در این فصا موعاوعات مرتبا با در  EVDبطور تفضایلی و با
جزئیات بحق می شاود :آناتومی و فیزیولو ی مرتبا ،اندیکاسایون ها/کنتراندیکاسایون
ها ،تجهیزات ،تکنیک ها ،عوارض و پیشنهادات صاحبنرران
کلمات کلیدی :درن بطنی ،درن بطنی بیرونی ،ونتریکولوسااتومی ،مایخ میزی نخاعی،
هیدروسفالی ،فشار داا جمجمه

1

David F. Slottje, Nitesh V. Patel, and Ira Goldstein
External Ventricular Drain
3 Neuro- ICU
2
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 1-1مقدمه
درن اارجی بطن ( )EVDکاتتری اساات که ا طرید دری ه ای بر روی جمجمه گیاشااته می شااود و ا
میان دورا و پارانشایم میزی به داا سایساتم بطنی میز هدایت می شاود .مایخ میزی نخاعی ( 1)CSFا میان
این کاتتر به بیرون و به داا بورت جمخ آوری مایخ جریان می یابد .ارتفات سااتون  CSFدر لوله های کاتتر
منعکس کننده فشااار داا جمجمه ( 2)ICPمی باشااد .معموی یک ترانس دیوساار به لوله متصا اساات که
میزان  ICPرا اندا ه گیری و ثبت می کند .فشار گزارش شده به واحد سانتیمتر آب ( )H2Oیا میلی متر جیوه
( )mmHgمی باشاد .سایساتم لوله بندی این درن حاوی دری ه توق

موقت (ترمز) اسات که می توان آن را

بساااته و با کرد تا  CSFبه داا بورت جریان یابد .وقتی دری ه ترمز با اسااات ،ارتفات بورت را می توان
تنریم کرد تا میزان جریان یافتن  CSFتنریم شااود .وقتی  ICPا ارتفات بورت بیشااتر باشااد CSF ،به داا
بورت تخلیه می شود (شک  1-1را ببینید).

شکل  1-1تصویر شماتیک درن خارجی بطن ([ .)EVDاصالح شده با اجازه از تجهیزات درن خارجی بطن و دسترسی بطنی
در Nader R, Gragnanielllo C, Berta S, et al, Hrsg. Neurosurgery Tricks of the Trade. Cranial.
]1st Edition. Thieme; 2013

Cerebrospinal Fluid
Intracranial Pressure

1
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 2-1آناتومی و فیزیولوژی مربوطه
مایخ میزی نخاعی توساا شابکه کوروئید تولید می شاود .توده های برجساته شابکه کوروئید بیشاتر در
دهلیز بطن های جانبی ،در داا بطن سااوم و در حفره های مونرو و لوشااکا 1قرار دارند CSF .ا بطن های
جانبی و ا طرید سااورام مونرو به داا بطن سااوم ،ا طرید قنات س ایلوین 2به بطن چهارم ،ا طرید حفره
های لوشاکا و مگندی 3به فضااهای سایساترن تحت عنکبوتیه در اطراف میز ،ساتون فقرات و اعصااب نخاعی
جریان می یابد CSF .ا طرید فضااای یر عنکبوتیه به سااینوس ساااجیتال فوقانی ا طرید گرانویساایون
آراکنوئید با جیب می شود (شک  2-1را ببینید).

شکل  2-1گردش مایع مغزی نخاعی (( .)CSFبازتولید با مجوز ازReproduced from: Meyers S, Hrsg. :
)Differential Diagnosis in Neuroimaging: Brain and Meninges. 1st Edition. Thieme; 2016

1

Monro and Luschka
Sylvian aqueduct
3 Luschka and Magendie
2
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سایساتم اعصااب مرکزی در یک فرد بالر در آن واحد تقریبا حاوی  150سای سای مایخ میزی نخاعی
اسات .تحت شارایا طبیعی ،بطن ها فقا حاوی  25سای سای ا  CSFمی باشاند ،مابقی آن در فضااهای تحت
عنکبوتیه قرار دارد .بیشااتر  CSFفضااای تحت عنکبوتیه در داا

ساایسااترن لومبار قرار دارد .تقریبا CSF

رو انه سه بار تعویض می شود و یک فرد بالر بطور معمول رو انه  450سی سی  CSFتولید می کند.
عدم تعادل چراه  CSFمی تواند حاص ا

تولید افراطی یا بطور شااایعتر به مخاطره افتادن با جیب CSF

باشاد .بیش تولید  CSFبه ندرت و در وعاعیت پاپیلومای شابکه کوروئید 1دیده می شاود .وقفه در با جیب
 CSFرا می توان به دو دسته انسدادی و ییر انسدادی تقسیم کرد.
هیدروسافالی انسادادی حاصا

هر گونه انساداد ماکروساکوپی جریان  CSFدر هر نقطه ای ا مسایر جریان CSF

اساات .این ممکن اساات در اثر لخته اون ،تومور ،عااایعات توده ای یا ادم میزی رم دهد .صااحنه های شااایعی که
موجب هیدروسافالی انسادادی می شاوند شاام اونریزی تحت عنکبوتیه  /بطنی منجر به انساداد بطن ساوم یا قنات
سایلوین؛ عاایعات ساورام تحتانی (برای نمونه ،تومورها ،اونریزی داا پارانشایم ،ادم سایتوتوکسایک ناشای ا ساکته
میزی) منجر به انساداد بطن چهارم یا عاایعات داا بطنی ا قبی کیسات کلوئید که ممکن اسات به صاورت یک
دری ه توپی بطور متناوب بطن سوم را مسدود کند (شک  3-1را ببینید).

شکل  3-1هیدروسفالی انسدادی ناشی از تومور فشارنده قنات مغزی( .بازتولید از هیدروسفالی درAlberstone C, :
;Benzel E, Najm I et al, Hrsg. Anatomic Basis of Neurologic Diagnosis. 1st Edition. Thieme
)2009. doi:10.1055/b-005–148822

Choroid Plexus Papilloma
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هیدروسافالی ییرانسادادی در اثر احتقان یا اساکار گرانویسایون آراکنوئید ایجاد می شاود که ا با جیب
 CSFبه جریان اون پیشااگیری می کند (شااک  4-1را ببینید) .هیدروساافالی ییرانساادادی عموما به عنوان
با مانده مننژیت باکتریال یا پس ا اونریزی تحت عنکبوتیه دیده می شاود .بطور کمتر شاایخ در تومورهای
ااصای چون پینووسایتوم ها ممکن اسات هیدروسافالی ییرانسادادی رم دهد که حاصا ریزش مقادیر فراوانی
عایعات پروتوینی است.

شکل  4-1گرانوالسیون های آراکنوئید در سینوس ساجیتال فوقانی (بازتولید از ساختار ریز مننژ درDeMonte F, :
)McDermott M, Al-Mefty O, Hrsg. Al-Mefty's Meningiomas. 2nd Edition. Thieme; 2011

 3-1اندیکاسیون ها
اندیکاسیون یا موارد استفاده ا درن بطنی در سه دسته وسیخ قرار می گیرد:
◉ پایش فشار داا جمجمه ()ICP
◉ تعویض مسیر مایخ میزی نخاعی ()CSF
◉ دسترسی داا نخاعی

آموزش رویه های بخش  ICUاعصاب 7 
در بسیاری ا بیماری ها ،درن بطنی بطور همزمان به چندین منرور و هدف استفاده می شود.
 1-3-1پایش فشار داخل جمجمه ()ICP
درن بطنی امکان اندا ه گیری مسااتقیم  ICPرا ا طرید برقراری سااتون متحر

مایخ در تداوم فضااای

 CSFفراهم می سا د .اندا ه گیری  ICPممکن است برای درمان مستقیم بیماران مبتال به هیپرتانسیون داا
جمجمه ای ،برای پایش وقوت هیپرتانساایون داا جمجمه در بیمارانی که در کما هسااتند یا برای تشااخی
انوات مختل

حایت بیماری در مان وجود شاک بالینی به هیپرتانسایون داا جمجمه ،مطلوب باشاد .قاب

ذکر اسات مانی که پایش  ICPتنها کاربرد پیش بینی شاده درن بطنی اسات ،مانیتور  ICPفیبر نوری با توجه
به ریسک کمتر عفونت و ماهیت کمتر تهاجمی این رویه ،ترجیح داده می شود (فص  5را بخوانید).
 2-3-1تغییر مسیر CSF
درن بطنی ا طرید تخلیاه  CSFا بیرون باه کااهش تجمخ  CSFو کااهش  ICPکماک می کناد .این وظیفاه
درن بطنی بخصاوص مفید بوده و در موقعیت های هیدروسافالی حاد نجات بخش ندگی اسات .وقتی عاربه
میزی عمومی وجود دارد ،حتی باا گردش نسااابتاا نرماال  ،CSFمی توان ا درن برای کااهش جزئی  ICPنیز
اساتفاده کرد .به عالوه ،تیییر مسایر  CSFرا می توان برای تخلیه سایساتم بطنی میز ا عاایعات (برای نمونه؛
اون یا تکه های پروتوینی دبرید شااده) اسااتفاده نمود که پیش بینی می شااود موجب انسااداد گرانول های
آراکنوئید شاده و در اینصاورت نتیجه اش هیدروسافالی اسات .نهایتا ،انحراف مسایر  CSFممکن اسات برای
کاهش فشاار در فیساتول  CSFاساتفاده شاود تا ا نشات  CSFجلوگیری کرده و ترمیم و بساته شادن فیساتول را
تقویت کند.
 3-3-1دسترسی به داخل ستون فقرات
می توان ا درن بطنی برای تجویز مستقیم داروها به داا فضای ستون فقرات 1و یا بدست آوردن نمونه
 CSFبرای تجزیه و تحلی اساتفاده کرد .درن های بطنی به ندرت مساتقیما برای دساترسای به فضاای ساتون
فقرات در می شاوند ،اما یالبا مانی که به علت اندیکاسایون های دیگر جایگیاری شاد ،برای این منرور نیز
استفاده می شود.

Intrathecal Access

1

  8فصل  -1درن خارج بطنی

 4-1کنتراندیکاسیون ها
موارد یر جز کنتراندیکاسیون ها یا موارد منخ در درن بطنی می باشند:
◉ ااتالیت انعقادی
◉ ترومبوسیتوپنی
◉ درمان عد پالکت اایر
◉ نق

عملکرد اورمیک پالکت ها

◉ درمان ترومبولیتیک اایر
◉ عایعات توده ای مسدود کننده مسیر کاتتر
◉ عفونت پوست سر

 1-4-1موقعیت های خاص
آبساه پیو نیک (تب ا) 1دور بطنی ریساک معناداری در طی در درن بطنی به همراه دارد یرا پاره شادن هر
یک ا این عاایعات در اپندیم ممکن اسات موجب بیماری التهاب بطن ،افت ساریخ نورولو یک و مرو شاود .به همین
منوال ،رویکرد برداری به کاتتر بطنی بایساتی در کیسات های نوروسایساتیکرکو یس 2داا یا دور بطنی اجتناب شاود
یرا این عایعات قب ا شروت استروئید درمانی پاسخ التهابی بالقوه کشنده ای ایجاد اواهند کرد.

 5-1تجهیزات مورد نیاز
اکار تجهیزات مورد نیا برای جایگیاری درن بطنی در کیت دساترسای جمجمه ا قب بساته بندی شاده
تجاری موجود است (شک  5-1را ببینید) .در ادامه لیست تجهیزات عروری آمده است:
◉ کاتتر ونتریکولوستومی ،تروکار
◉ دری یا مته دستی
◉ سیستم بورت جمخ آوری

CSF

◉ اسکالپ شماره  10یا 15
◉ لیدوکائین با اپی نفرین
◉ کاله ،ماسک ،گان ،دستکش استری ( 2عدد) ،درپ استری سورام دار ،چا
Pyogenic Abscesses
Neurocysticercosis Cysts

1
2
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◉ ماشین ریش تراش یا یلت ،الک یا پرپ پوست بتادین ،ما یک مارکر ،اا کش ،گا
◉ نخ ویکری -2صفر (-10پک) ،مونوکری -3صفر ( 2عدد) ،درمابوند ،سیلک -2صفر (یک عدد)
◉ فالش استری ( 2عدد) ،نیدل شماره  ،23تگادرم با کلرهگزیدین گلوکونات ،تگادرم معمولی ( 3عدد)
◉ ااتیاری :پارافین موم نبور ،کاتر

شکل  5-1کیت دسترسی جمجمه

عالوه بر کاتترهای اساتاندارد ونتریکولوساتومی ،انوات کاتتر ونتریکولوساتومی یادی در با ار وجود دارد که
به آنتی بیوتیک ها و معموی ریفامپین 1آیشاته می باشاد .مطالعات نشاان داده اسات که ریساک عفونت این
وساای کمتر اسات [ .]1قب ا اساتفاده ا کاتترهای آیشاته به آنتی بیوتیک بایساتی ریساک آلر ی بیمار
بررسی شود.

 6-1تکنیک درج
 1-6-1آمادگی ها
◉ مسایر کاتتر ،عاخامت پوسات سار ،عاخامت جمجمه ،فاصاله تا بطن جانبی در توموگرافی کامپیوتری
Rifampin

1
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( )CTسار تعیین شاود .با ساا ی مقطخ کرونال (تا سار) ترجیح داده می شاود ،اگر در دساترس باشاد
(شک  6-1را ببینید).
◉ مرور نتایج مطالعات آ مایشگاهی مرتبا

شکل  6-1اندازه گیری کرونال عمق درن بطنی (بازتولید از رویه جراحی .درUllman J, Raksin PB. Atlas of :
)Emergency Neurosurgery. 1st Edition. Thieme; 2015

 2-6-1داروها
◉ اکسیژن بایستی ا طرید ماسک صورت تجویز شود اگر که بیمار اینتوبه نیست.
◉ آنتی بیوتیک ها با پوشش گرم مابت برای پروفیالکسی فلور طبیعی پوست تجویز می شود.

عمدتا ا سافا ولین 1اساتفاده می شاود .اگر ا سافالساپورین ها 2اساتفاده می شاود ،دارو
بایساتی به صاورت شاوت وریدی در طی  5دقیقه قب ا برش جراحی تجویز شاود .تجویز
آنتی بیوتیک های پروفیالکتیک ییر ا این یک دو قب ا رویه توصیه نمی شود [.]2
◉ برای حفظ فشاار اون سایساتولیک در کمتر ا  140 mm Hgدر طی و بالفاصاله پس ا رویه ،داروهای
عاد فشاار اون بایساتی اساتفاده شاود .داروی بلو

کننده کانال کلسایمی نیکاردیپین 3پر اساتفاده ترین

داروی عادفشااراون اسات یرا اثر ساریخ داشاته و عیاربندی مقدار مصارفی آساان اسات .نیروپروسااید
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نباید در این بیماران استفاده شود یرا موجب افزایش  ICPمی شود.

1

Cefazolin
Cephalosporin
3 Nicardipine
4 Nitroprusside
2

