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چکیده
زمینه مطالعه  :اگرچه مطالعاا بسریاری برای بهبود راهکارهای مداخله در آسریبهای نخاوی صرورا گرفته اسرع ،هرچنان درمان قطعی
در دستر نری باشدا ای اد یک مدل حیوانی برای دستیابی به درمان کارآمد ضروری میباشدا
هدف  :مطالعه حاضرر برای معرفی یک رهیافع سراده و کو تهاجو جهع دسرترسری به فضرای اپیدورال در مدل حیوانی گربهصرورا گرفته
اسعا
رو کار :در ایط مطالعه برای ورو د به کانال نخاوی با اسررتفاده از کانوزی اسررتیل زن نزن از رهیافع پوسررع در ناحیه کرری-خاجی
اسرتفادهشرده اسرعا سریتیاسرکط ،ام آرآی ،تراکتوگرافی و ارزیابی رفتاری برای تأیید قرارگیری کانوز در محل صرحی و ودم ای اد آسریب
وصبی استفاده شدا
نترررایرررب :نتایب امآرآی تیییر معنیداری درشدا سیگنال ساختارهای وصبی در ناحیه کرری-خاجی متعاقب ورود سوزن نشان ندادا
نتایب حاصل از تراکتوگرافی و ارزیابی رفتاری نیز تأییدکننده ایط مسئله بودندا
نتی ررررهگیررررری نهایی :بر اسرا نتایب مطالعه حاضرر ،رهیافع پوسرتی در ناحیه کرری-خاجی یک رهیافع سراده و کاربردی اسرع که
ووارضی به هرراه ندارد و ای اد آرتیفکع در نتایب امآرآی نرینرایدا
کلمات کلیدی :آسیب فناب نخاوی ،رهیافع پوسع ،اتصال کرری-خاجی ،گربه ،کو تهاجو

مقدمه
آسررریربهرای فنراب نخراوی ازجرلره جراحرعهرای جردی در

ناتوانیهای قابلمالحره وصرربی و کاهش در کیفیع زندگی با

سررریسرررو اوصررراب مرکزی میباشرررند که میتوانند من ر به

برای

از دسرع دادن ورلکرد حسری و حرکتی شروند ()1ا تال
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افزایش دانستهها در رابطه با مکانیسوهای پاتولوژی آسیبهای

والوه برایط برخالف رو های پیشریط سراده بوده و بدون نیاز

نخراوی و کرارایی راهکرارهرای درمرانی ،وابسرررتره بره اسرررتفراده از

به امکاناتی هرچون فلوروسکوپی قابل ان ام میباشدا

مدلهای حیوانی میباشرردا انتخاب مدل حیوانی مناسررب در

مواد و رو

تأیید یافتههای حاصرل از پژوهشها بسریار حیاتی اسرع( )2ا از

مدل حیوانی

سرال  1911تاکنون که اولیط مدل آسریب نخاوی توسرر آلط

ترامی مراحل پروژه تحقیقاتی حاضرر بر مبنای اصرول ولری

معرفی شرد ،پیشررفعهای شرایانی در ایط زمینه به وجود آمده
اسررع()3ا اغلب افالواا در دسررتر

و اخالقی تأییدشررده در کتاب راهنرای نگهداری و اسررتفاده از

مرتبر با پاتوفیزیولوژی

حیواناا آزمایشگاهی ( )1و تأیید کریته اخال کار با حیواناا

آسریبهای نخاوی و مداخالا مرتبر با آن ،یافتههای حاصرل

(کد76 :ا )328886صورا گرفته اسعا

از مطالعاا حیوانی میباشدا باایطحال راا هتروژن آسیبهای

برهمنرور معرفی رهیرافرع سررراده و بردون ووارض در ایط

نخاوی بهصرورا یک سرد در مقابل تبدیل ایط یافتهها متناسرب

مطرالعره از  15قالده گربره نر برالد در محردوده وزنی  3ترا 5

با شرایر ایط آسیبها در انسان ورل میکند ()4ا

کیلوگرم و نژاد گربه اهلی مو کوتاه اسرتفاده شردا ترام حیواناا

اغلب مدلهای حیوانی پیشررریط آسررریب نخاوی نیازمند به

موردبررسری به مدا یک هفته پیش از شررو مطالعه قرنطینه

لرینکتومی و در معرض قرار دادن فناب نخاوی بودند تا بتوان

شردند و مواردی هرچون درمان ضردانگل ،بررسری فاکتورهای

بهصررورا مسررتقیو ای اد آسرریب کرد و ایط در حالی بود که

خونی جهع سرالمع کلی ،تصرویربرداری رادیولوژی از سرتون

آرتیفکرع ناشررری از جراحی و نتی ه حاصرررل از خود جراحع

مهرهها و معاینه وصبی بر روی آنها صورا گرفعا

هوزمان در تصررویربرداری قابلمشرراهده بود ()5ا لرینکتومی
خود بهونوان یک رو

نحوه کارگذاری کانوال

درمانی برای کاهش آسررریب ثانویه در

برای ورود با حداقل تهاجو به کانال نخاوی و دسررترسرری به

آسررریربهرای نخراوی مورداسرررتفراده قرار میگیردا برافرع نرم

فضرای اپیدورال ،ناحیه بیط آخریط مهره کرری و مهره خاجی

آسرریبدیده فی فرایند لرینکتومی ،محیر رژنراتیو افراف که

انتخاب شردا پیش بیهوشری با تزریق وضرالنی ترکیب کتامیط

حیاتی برای رژنره شردن فناب نخاوی میباشرد را تیییر داده و

10درصرررد (میلیگرم/کیلوگرم  )5و مردتومیردیط (10ترا 40

من ر به ای اد اثراا غیرقابلانکار در نتایب تحقیقاا میشررودا

میکروگرم/کیلوگرم) صررورا گرفعا هرچنیط تزریق وضررالنی

لرینوتومی نیز از دیگر رهیررافررعهررای مورداسرررتفرراده برای

ترامررادول (میرلریگرم/کیرلروگرم  )2بررهمنرررور ای رراد بیدردی

دسرترسری به کانال نخاوی بوده اسرع که وسرعع کرتری نسربع
به لرینکتومی دارا میباشدا ایط رو

کار

صررورا گرفعا محدوده ناحیه کرری-خاجی برای ورود کانوز

نیز ای اد آسیب به مهره

از موها زدوده شرد و به رو

کرده و مداخله جراحی در آن ضررروری میباشرردا بنابرایط ایط

اسرتاندارد مورد اسرکراب جراحی

قرار گرفعا به دلیل کو تهاجری بودن فرایند و نداشررتط بر

رهیافع نیز معایبی هرچون آسریب به بافع نرم و ریسرک بروز

برارز روی برافرع نیرازی بره ان رام مراحرل در اترا جراحی نبود و

وفونع را با خود به هرراه دارد()6ا

ترام فرایند بر روی تخع دسررتگاه سرریتیاسررکط ان ام شرردا

در مطالعه حاضرر رهیافع مناسرب برای دسرترسری به فضرای

برای تصررویربرداری سرریتیاسررکط از دسررتگاه Siemens

اپیردورال در مردل حیوانی گربره معرفی میگرددا برا توجره بره

) (somatoma, Germanyاسرررتفاده شررردا برای ورود به

بسررته بودن رهیافع و دسررترسرری از فریق پوسررع در ناحیه

فضرررای اپیردورال کانوزی اسرررتیرل زن

کرری-خاجی دارای ریسرک پاییط وفونع بوده و به دلیل ودم

نزن با قطر داخلی 3

میلیمتر و فول  8سررانتیرتر که دارای یک ماندرن با سررر تیز

حضرور ورو و اوصراب اصرلی در ایط ناحیه ،امکان آسریب به

اسرع که برای ورود آسران کانوز به داخل کانال نخاوی ضروری

حرداقرل میرسررردا بهبود بخشررریردن بره نترایب حراصرررل از

اسرع فراحی شرد (شرکل )1ا القای بیهوشری با تزریق وریدی

تصرویربرداری  MRIنیز از دیگر مزایای ایط رهیافع میباشردا
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ترکیرب کترامیط 10درصرررد (میلیگرم/کیلوگرم  )5و دیرازپرام

(تزریق وضرالنی ترکیب کتامیط 10درصرد (میلیگرم/کیلوگرم

(میلیگرم/کیلوگرم  )0/28صرررورا گرفرع و برهمنرور حفظ

 )5و مردتومیردیط (10ترا  40میکروگرم/کیلوگرم)) بره پشرررع

بیهوشرری از گاز ایزوفلوران اسررتفاده شرردا ناحیه اتصررال مهره

خوابرانرده شررردنردا برای دقیقتر بودن قرار دهی گربرههرا و نبود

هفتو کرری به اسرتخوان خاجی با در نرر گرفتط محدوده بال

انحراف در سرررتون مهره دسرررتگاهی فراحی شرررد که امکان

مهرهها مشخص

قرارگیری در فضای مینافیسی دستگاه  MRIرا داشته باشد و

دو میلیمتری روی پوسرررع با تید

را در حالع خوابیده به پشررع تسررهیل

استخوان ایلیوم و مالمسه و هرچنیط شرار
شرررد (شرررکل )2aا بر

خواباندن گربه بیهو

جراحی ای اد شرد تا ورود کانوز را تسرهیل کند و از وارد آمدن

کنردا در هرره گربرههرا جهرع تصرررویربرداری  MRIو DTI

آسریب به پوسرع در ناحیه ورود جلوگیری بهورلآوردا کانوز و

محدوده ناحیه کرری-خاجی درنررگرفتهشردا تصرویربرداری با

ماندرن با زاویه حدود  60درجه نسربع به محور فولی سرتون

سکان های  T1Wو ( T2Wدر نراهای ساجیتال و ورضی)،

مهره وارد کانال نخاوی شرده و ماندرن خارج میشرود (شرکل

 STIRو هرچنیط تصرویربرداری  DTIبا اسرتفاده از پارامترهای

)2bا به هنگام ورود سرررر کانوز به فضرررای داخل کانال مهره

ثبعشرده در جدول  1صرورا گرفعا از روی سرکان های T2-

وبور از لیگرامنرعهرای سرررط پشرررتی برای فرد ان رام دهنرده

 weightedو  STIRدر محل ضرایعه با اسرتفاده از نرمافزار e

ملرو

) film (workstation 3.4, 2010ایندک

میباشرردا برای تأیید قرارگیری صررحی کانوز از یک

شدا سیگنال

نزن با سرر کند که به ایط منرور فراحیشرده

( )Signal Intensity Indexبرای تعییط شررردا جراحرع

توپوگرام و به دنبال آن

احترالی محاسربه شردا دادههای خام  DTIاز دسرتگاه دریافع

تصرویربرداری سریتیاسرکط تهیه شد تا قرارگیری صحی کانوز

شرررد و توسرررر نرمافزارهرای مخصررروا پرداز

دادههرای

و وایر رادیواوپک در کانال را تأیید کند (شکل )2dا

دیتیآی ) (Explore DTI V4.8.6مورد ت زیرهوتحلیرل

وایر اسرتیل زن

بود اسرتفاده شرد (شرکل )2cا سرپ

قرار گرفعا سررپ

ارزیابی بالینی

تصرراویر ترکتوگرافی ()Tractography

از قرارگیری

اسرتخراج شرد تا با کرک ایط تصراویر تیییراا ماکروسرکوپی در

کانوز در فضای بیط مهرههای کرری و خاجی و ورود به فضای

ترکعهای وصربی مشراهده شرودا ایط ابزار وسریلهای مناسرب

اپیردورال هرره موارد موردمطرالعره ازنرر نورولوژی مورد ارزیرابی

برای بررسرری تیییراا پاتولوژیک ترکعهای وصرربی بهصررورا

پ

از گذشررع  24سرراوع 7 ،و  28روز پ

سهبعدی پ

قرار گرفتند و فاکتورهای زیر بررسی و ثبع گردیدند:
 .1توانایی ایستادن با تعادل بر روی اندامهای خلفی /ودم توانایی

نتایج

وزنگیری بر روی اندامهای خلفی

مشاهدات کلی

 .2توانایی گام برداشتط بهصورا نرمال /ودم تعادل و توانایی گام

تررامی مراحرل بیهوشررری و قرار دهی کرانوز در هرره موارد

برداشتط
 .3توانایی تخلیه ارادی ادرار /احتبا

از ورود کانوز میباشدا

موردمطالعه با موفقیع صرررورا گرفعا قرارگیری صرررحی در
ادرار

هره موارد با ورود بدون مقاومع وایر و ان ام سریتیاسرکط به

 .4پاسرب میبع انقباضری به تحریک مقعد /پاسرب منفی به تحریک

ترأییرد رسررریردا هی گونره اثری از خونریزی فعرال در محرل ورود

مقعد

مشراهده نشردا تصراویر سریتیاسرکط پ

تصویربرداری MRI

والئری از آسریب به اسرتخوان در محل مهرهها نشران ندادا در

تصررویربرداری  MRIو  DTIدر روزهای  7و  28پ

از قرارگیری کانوز

از قرار

فول مردا مطرالعره محرل قرارگیری کرانوز فراقرد هرگونره

دهی کانوز توسرر دسرتگاه Simens Magnetum ( MRI

ترشرررحراا و والئو نشرررراندهنرده وفونرع در هرره موارد

 )Prisma 3T, Germanyدارای  32کانال و با اسررتفاده از

موردمطالعه بوده اسعا

کویل اسرپایط صرورا گرفعا هره گربهها تحع بیهوشری وریق
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صرررورامیگیردا لرینکتومی هرچنیط اثراا نرامطلوبی نیز در

ارزیابی بالینی
از ریکراوری کرامرل در هرره موارد موردمطرالعره امکران

بافعهای افراف میل ورو و وضرررالا ای اد کرده و من ر به

حرکرع نرمرال روی هر چهرار انردام و گرام برداشرررتط فبیعی برا

ای راد برافرع اسرررکرار و چسررربنردگی فیبری در محرل جراحرع

تعرادل کرامرل وجود داشرررعا هرچنیط در هی یرک از موارد

میشرررودا والوه بر ایط موارد ،در معرض قرار گرفتط نخرا برا

موردمطالعه والئری که نشرراندهنده آسرریب اوصرراب ناحیه

ووارض جردی میرل وفونرع و جرابرهجرایی نخرا هرراه خواهرد بود

پ

 cauda equinaباشد مانند احتبا
رفلک

()7ا

ادرار ،افتادگی دم ،نبود

با گذشررع زمان محققیط به معرفی رهیافعهایی بدون نیاز

مقعدی و غیره مشراهده نشردا نتایب ارزیابی بالینی در

هرره موارد موردمطرالعره در روزهرای  7و  28پ

به لرینکتومی برای ای اد مدلهای آسریب نخاوی پرداختندا از

از شررررو

مطالعه نیز مشابه  24ساوع اول بوده اسعا

ایط جرلره  Limو هرکراران در سرررال  2007و  Kuchnerو

نتایج تصویربرداری MRI

هرکراران در سرررال  2000را میتوان نام بردا در ایط مطرالعراا
کاتتر بالوندار از فریق سررروراخی که با اسرررتفاده از دریل در

نتایب ارزیابی تصرویربرداری  MRIهفع روز بعد از قرار دهی

قو

کانوز در هره سرکان ها ،تیییر معنیداری در شردا سریگنال
در اوصررراب نخراوی نراحیره کرری-خراجی نشررران نرداد و تنهرا

مورداستفاده

قرار گرفرع ترا برا اسرررتفراده از ایط رهیرافرع کوچرک ایط امکران

(شررکل )3bا تصرراویر MRIتهیهشررده در  28روز بعد از قرار

فراهو شرود که آسریبهای نخاوی در چند ناحیه مختلب نخا

دهی کانوز نیز تأیید م ددی بر یافتههای تصرویربرداری اولیه

و بهصررورا هوزمان موردبررسرری قرار گیرد ()10ا اگرچه در

بودنرردا والوه بر ایط هرگونرره تیییر غیرفبیعی در cauda

ایط رو

 equinaو شرررراخرههرای وصررربی در محرل ورود توسرررر

لرینکتومی صرورا نگرفته ،اما آسریب ای ادشرده در

وضرله و اسرتخوان به دنبال جراحی برای در معرض قرار گرفتط

تراکتوگرافی رد شردا شرکل 3aتراکتوگرافی از اوصراب نخاوی

قو

ناحیه کرری-خاجی را با تداوم فبیعی نشانمیدهدا

مهرهای اجتنابناپذیر اسعا
 Fukudaو هرکاران نیز در سرال  2005از رهیافع سروراک

بحث

جانبی بیط مهرهای در س

تاکنون مطالعاا بسریاری برای دسرتیابی به یک مدل آسریب

برای ورود به کانال نخاوی استفاده

کردند ،اما باید توجه داشرع در ایط مطالعه برای دسرترسری به

نخاوی اسررتاندارد با مشررابهع به آسرریبهای نخاوی انسرران

سررروراک جانبی بیط مهرهای نیز فراینرد جراحی و جداسرررازی

صررورا گرفته اسررع تا بتوان از آن در یافتط درمان مناسررب

وضرالا و لیگامنعها صرورا میگیرد ()11ا بهمنرور رفع ایط

بر ایط بوده اسع تا رهیافع

مشکل  Purdyو هرکاران در سالهای  2003و  2004روشی

مناسربی جهع دسرترسری به کانال نخاوی و فضرای اپیدورال در

را معرفی کردند که در آن برای دسررترسرری به سرروراک جانبی

مدل حیوانی گربه معرفی شرود که سراده باشد ،حداقل تیییراا

بیط مهرهای از هدایع فلوروسرکوپی اسرتفادهشردها بهایطترتیب

پراتوفیزیولوژیرک را ای راد کنرد و خطر بروز ووارضررری هرچون

ریسرک وفونع نیز کاهش یافع اما هرچنان ریسرک آسریب به

خونریزی و وفونع را نداشرته باشردا از ایط رهیافع میتوان در

شراخههای نخاوی سررخر

مدلسرازیهای کوتهاجری آسریب نخاوی مانند مدل فشراری با

و سریاهر

بیط مهرهای و ریشره

اوصررراب نخاوی که از سررروراکهای جانبی وبور میکنند باقی

استفاده از کاتتر بالوندار استفادهکردا
در رو

اپیردورال شرررد ()9 ,8ا ایط رو

هرچنیط توسرررر  Yangو

هرکاران در سال  2017در مدل حیوانی خرگو

واکنش بافتی در بافع نرم افراف محل ورود قابلمشرراهده بود

استفاده کردا در ایط مطالعه تال

مهرهای مدل حیوانی سرر

ای ادشررده بود وارد فضررای

میماند که اغلب با خونریزی شدید هرراه اسع( )12 ,5ا

لرینکتومی بخشرری از مهره برداشررته میشررود که

ازآن راییکره در مطرالعره حراضرررر هرچون مطرالعره  Leeو

برای درمران آسررریربهرای نخراوی و کراهش آسررریرب ثرانویره

هرکاران در سرال  2008از رهیافع پوسرع بدون بر

21

جراحی

Eltiam, 8 (1): 18-26, 2021

التیام ،دوره  ،8شراره 1400 ،18-26 :1

قابلتوجه اسرتفادهشرده ،ریسرک بروز وفونع به حداقل میرسردا

حیوانی میرل گربه با محردودیع مواجه خواهد بودا در روشررری

هرچنیط احترال آسرریب وروقی و وصرربی نیز کرتر از رو

که در مطالعه حاضرر اسرتفادهشرده اسرع ایط محدودیع برفرف

 Purdyو هرکاران در سرررالهای  2003و  2004میباشررردا

شرده و امکان اسرتفاده از گربه با توجه به مزیعهای اشراره شرده

استفاده از رهیافع پوسع در ناحیه کرری-خاجی در سالهای

را به ونوان مدل حیوانی در بررسرری آسرریبهای نخاوی فراهو

اخیر در مطالعاا بسریاری ازجرله مطالعاا  Yoonو هرکاران

میکندا

در سرالهای  2017و  2018اسرتفاده شرد و با توجه به اسرتفاده

مطالعه حاضرر رهیافتی سراده و کاربردی برای ورود به کانال

از ایط رهیافع و ای اد یک آسرریب نخاوی بسررته به بررسرری

نخاوی و دسرترسری به فضرای اپیدورال را معرفی کرده اسرعا

دقیق تیییراا هیسرررتوپراتولوژی و مقرایسررره آن برا تیییراا

برایرد توجره داشرررع کره کرانوزی مورداسرررتفراده در ایط مطرالعره

یرافترههرای  DTIپرداختره شرررد()14 ,13ا  Leeو هرکراران در

دارای قطر داخلی  3میلیمتر بوده که دسرترسری مناسربی را به

سررال  2008از هدایع فلوروسررکوپی برای قرار دهی صررحی

داخرل کرانرال نخراوی و فضررررای اپیردورال برهمنرور ای راد

سروزن نخاوی و کاتتر اسرتفاده کردند ()6ا باید توجه داشرع که

مرداخلرههرای موردنرر فراهو میسرررازدا ایط رهیرافرع از فریق

امکان اسرتفاده از فلوروسرکوپی برای هدایع کانوز در حیواناا

پوسررع در فضررای بیط مهرهای کرری_خاجی و بدون نیاز به

با سررایز کوچک ،حتی س ر های کوچک دش روار میباشرردا به

فلوروسرکوپی اسرع و درویطحال ریسرکی به جهع آسریب به

هریط دلیل در مطالعه  Purdyو هرکاران در سالهای 2003

اوصررراب نخاوی و ورو خونی را نداردا ایط رو

با داشرررتط

و  2004از س ر های  18تا  36کیلوگرمی اسررتفاده شررد (,5

حرداقرل تهراجو از ای راد آرتیفکرع جراحی در تصرررویربرداری

)12ا فی سه دهه گذشته ،استفاده از گربه در مدلهای آسیب

 MRIو ای راد خطرا در ارزیرابی مطرالعره جلوگیری بره وررل

نخاوی پیشررتاز در توسررعه درمان در ایط زمینه بوده اسررعا

میآورد و هرچنیط هی صرردمه ناخواسررتهای در فول فناب

سریسرتو لوکوموتور پیشررفتهتر نسربع به جوندگان ،سرایز فناب

نخاوی ای اد نریشرودا هرچنیط ریسرک بروز وفونع به حداقل

نخراوی متنراسررربتر برا انسررران و امکران نگهرداری از گربرههرا برا

میرسرد و مشرابهع شرایر به آسیبهای نخاوی در انسان را به

آسررریب نخاوی در شررررایر بهتر و فوزنیتر نسررربع به مدل

سررط بازتری میرسرراندا بنابرایط میتوان بررسرری تیییراا

میرون از مزایای اسرتفاده از ایط مدل حیوانی میباشرد()15ا با

پاتوفیزیولوژیک پ

از ای اد آسرریب نخاوی و درمان آن را در

توجه به دشرروار بودن اسررتفاده از فلوروسررکوپی در حیواناا با

سط دقع بازتری به ان ام رساندا

ح و بردنی کرتر و کوچرکتر ،امکران اسرررتفراده از مردلهرای

شکل  :1کانوز استیل زن
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شرکل :2نحوه واردکردن کانوزا به ترتیب در قسررع aلر

محدوده و شرناسرایی ناحیه کرری-خاجی ،قسررع  bقرار دهی کانوز با زاویه  60درجه

نسربع به محور فولی سرتون مهره ،قسررع  cواردکردن وایر رادیواپک با سرر بالنع برای تائید قرارگیری صرحی کانوز در کانال مهره و قسررع d
شکل توپوگرام برای تائید نهایی قرارگیری صحی در کانال مهره قابلمشاهده اسعا

شرکل  )a :3تراکتوگرافی از قسررع انتهایی فناب نخاویا محل ورود کانوز با پیکان قرمز مشرخصشرده اسرعا  )bشرکل سراجیتال از سرکان
 weightedاز قسرع انتهایی ستون مهرها محل ورود کانوز در ناحیه کرری-خاجی با پیکان قرمز مشخصشده اسعا
جدول  :1پارامترهای مورداستفاده در تصویربرداری  MRIدر سکان های  STIRو T1-weightedو  T2و هرچنیط تصویربرداری DTI

پارامتر
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Abstract in English

Introduce of a Simple and Minimally Invasive Approach for Access to
Epidural Space
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1. Department of Surgery and Radiology, Faculty of Veterinary medicine, University of Tehran, Tehran, Iran.
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Background: Although various researches have been conducted to improve therapeutic strategies in
resolving spinal cord injuries, robust clinical treatment is not yet available. Developing a standard animal
model is essential before treatment.
Objectives: The present study was performed to introduce a simple, applicable, and minimally invasive
approach for access to epidural space in cat.
Methods: We used per-cutaneous approach from lumbosacral junction for stainless steel cannula
insertion to the epidural space. CT-scan, conventional Magnetic Resonance Imaging, tractography, and
behavioral evaluation were used to assess the correct position of cannula and neurological condition of
the patient.
Results: MRI results showed no significant change in signal intensity index of neural structures under
lumbosacral junction. These observations were further supported by tractography, and also behavioral
examination during study.
Conclusions: We found that per-cutaneous approach from lumbosacral junction is a simple and
applicable approach which has no side effects and artifact formation in MRI evaluation.
.
Keywords: Spinal cord injury, Per-cutaneous approach, Lumbosacral junction, Cat, minimally invasive
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