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Abstract
Major causes of Traumatic Brain Injury (TBI) in military cases include severe head trauma, exposure to
explosives, and penetrating ballistic injuries. Military TBI may lead to a number of adverse consequences,
including headache, dizziness, vomiting and impaired consciousness, PTSD, depression, irritability, the tendency
to commit suicide. TBI may also reduce the quality of life of veterans and have a serious impact on their social
functioning.
In terms of pathophysiological mechanisms, blast damage and shock waves produced by explosive weapons
are the most common damage mechanisms in military TBI. This explosive lesion manifests itself pathologically
as vasospasm, axonal and microvascular damage, congestion, hemorrhage, and brain cell edema, and its
pathological diagnosis focuses more on multifocal traumatic axonal injury and Tau protein hyperphosphorylation.
In fact, Tau protein phosphorylation is thought to be the main mechanism leading to neurological symptoms after
TBI, although the evidence is still insufficient. The next pathogenesis mechanism in military TBI is cerebral blood
vessel damage, possibly associated with perivascular inflammation and autoimmune processes and oxidative
damage, which increases cerebral blood vessel permeability and impairs energy metabolism in brain cells, as well
as ion concentration balance within. It breaks down outside the brain tissue cells, eventually leading to vasogenic
edema after TBI.
Unpredictability of pathological changes and delay in post-injury assessment have been reported to be major
factors limiting early detection of military TBI. However, advanced imaging techniques and biomarkers have been
reported to be useful for early detection of military TBI. Today, immediate interventions in patients with TBI,
despite various new technologies, remain a clinical challenge. To fully repair injuries to the nervous system and
to enable military personnel to recover from their social functions, the development of technologies for appropriate
diagnosis and treatment is essential.
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چکیده
علل عمده آسیب تروماتیک مغزی ( )TBIدر موارد نظامی شامل ضربه شدید سر ،قرار گرفتن در معرض مواد منفجره و آسیبهای نافذ
بالستیک است TBI .نظامی ممکن است منجر به یک سری پیامدهای ناگوار ،از جمله سردرد ،سرگیجه ،استفراغ و اختلال هوشیاری ،اختلال
استرس پس از سانحه ( ،)PTSDافسردگی ،تحریکپذیری ،تمایل به خودکشی در فرد نظامی شود TBI .همچنین ممکن است کیفیت زندگی
جانبازان را کاهش دهد و تأثیر جدی بر عملکردهای اجتماعی آنها بگذارد.
از نظر مکانیسمهای پاتوفیزیولوژیک ،آسیب انفجار و امواج ضربهای ایجاد شده توسط سلاحهای انفجاری شایع ترین مکانیسم آسیب
در  TBIنظامی هستند .این آسیب انفجاری از نظر پاتولوژیک به صورت وازواسپاسم ،آسیب آکسون و میکروواسکولار ،پرخونی ،خونریزی و
ادم سلولهای مغزی ظاهر میشود و تشخیص پاتولوژیک آن بیشتر بر آسیب آکسونی تروماتیک چند کانونی

( multifocal traumatic

عصبی پس از  TBIمطرح است ،اگرچه شواهد هنوز کافی نیست .مکانیسم پاتوژنز بعدی در  TBIنظامی ،آسیب سد خونی مغزی است که
احتمالاً با التهاب اطراف عروقی و فرآیندهای خودایمنی و آسیب اکسیداتیو مرتبط است که نفوذپذیری سد خونی مغزی را افزایش داده و
متابولیسم انرژی در سلولهای مغز را مختل میکند و همچنین تعادل غلظت یون در داخل و خارج سلول های بافت مغز بهم میخورد که در
نهایت به ادم وازوژنیک پس از  TBIمنجر میشود.
گزارش شده که غیرقابل پیشبینی بودن تغییرات پاتولوژیک و تاخیر در ارزیابی پس از آسیب ،عوامل اصلی هستند که تشخیص زودهنگام
 TBIنظامی را محدود میکنند .با این وجود تکنیکهای تصویربرداری پیشرفته و نشانگرهای زیستی برای تشخیص زودهنگام  TBIنظامی،
مفید گزارش شدهاند .امروزه ،مداخلات فوری در بیماران مبتلا به آسیب تروماتیک مغزی با وجود فناوریهای مختلف جدید ،همچنان یک
چالش بالینی است .برای بهبود کامل صدمات در سیستم عصبی و توانمند ساختن افراد نظامی برای بازیابی عملکردهای اجتماعی ،توسعه
فناوریها برای تشخیص و درمان ضروری است.

] [ Downloaded from jmarmed.ir on 2022-12-10

 )axonal injuryو هایپرفسفوریلاسیون پروتئین  Tauمتمرکز است .هایپرفسفوریلاسیون پروتئین  Tauبعنوان مکانیسم اصلی ایجاد علائم

کلیدواژهها :آسیب تروماتیک مغزی ،اپیدمیولوژی ،پاتوژنز ،افراد نظامی.
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مقدمه
از گذشته تاکنون ،افراد نظامی به علت برخورد شدید امواج
ضربهای ناشی از انفجار مهمات و همچنین نفوذ گلوله ،در معرض
آسیب تروماتیک مغزی ( )traumatic brain injury-TBIبودهاند
(شکل .)1-بیش از یک قرن قبل در مقاله ای در مجله معتبر لنست
(سال  1115میلادی) برای نخستین بار اثرات بالینی ناشی از شلیک
گلوله و ضربه مغزی ناشی از آن توضیح داده شد ( .)1در سال 1112
برای اولین بار اصطلاح "آسیب تروماتیک مغزی خفیف" ( mild
 )traumatic brain injuryپدید آمد و در سال  2115به طور
رسمی توسط عموم به عنوان یک تشخیص قطعی اختلال روانی
تروماتیک پذیرفته شد ،و برای توصیف اثرات سلاح های انفجاری
در سربازان آمریکایی در عراق و افغانستان استفاده گردید .در حال
حاضر TBI ،خفیف از نظر مفهومی شبیه به ضربه مغزی است ،و
 TBIمتوسط و شدید عمدتاً به آسیب نافذ مغز اشاره دارد .علاوه بر
اینها ،مفهوم انسفالوپاتی تروماتیک مزمن ( chronic traumatic
 )encephalopathy-CTEکه برای اولین بار در سال  1151در
بوکسورهای حرفهای گزارش شد؛ تظاهرات بالینی شبه دمانس،
اختلال عملکرد عصبی عضلانی و روانپریشی دارد (.)2،3
علتشناسی ،پاتوژنز ،تظاهرات بالینی و ویژگیهای پاتولوژیک
 CTEشباهت زیادی با  TBIنظامی دارد .در واقع ،اگرچه همه
ضربههای مغزی منجر به  CTEنمیشوند و بسیاری از قربانیان در
طول زمان بهبود مییابند ،با این وجود اکثر موارد با  CTEمداوم،
سابقه ضربههای مغزی متعدد دارند (.)4

 TBIدر عملیات های نظامی مدرن هنوز سرسام آور و بالا است.
جنسیت نیز بر میزان عوارض ناشی از  TBIتاثیرگذار بوده است .به
طور کلی ،به نظر میرسد بروز  TBIدر مردان تقریباً دو برابر بیشتر
از زنان است .شاید به این دلیل باشد که مردان اکثریت گروههای
اعزامی به عملیاتهای نظامی را تشکیل میدهند و زنان کمتر به
خط مقدم نبرد اعزام میشوند (.)5
بر اساس گزارش مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای
ایالات متحده ،تعداد موارد  TBIدر ایالات متحده بین سالهای
 2111تا  2112به دلیل بازگشت تعداد زیادی از سربازان مستقر در
خارج از کشور ،به طور چشمگیری افزایش یافته است ( .)2البته
اکثر  TBIهای نظامی تشخیص داده شده ،خفیف بودند .در سربازان
امریکایی  15تا  33درصد  TBIدر دسته خفیف قرار داشتند ()1-1
که مهمترین علت ،قرار گرفتن طولانی مدت در معرض سلاح های
انفجاری بوده است (.)11
شیوع  TBIنظامی گزارش شده در سایر کشورها مانند بریتانیا
و کانادا به طور قابل توجهی کمتر از آمار سربازان امریکایی است.
بر اساس داده های ارائه شده توسط نیروهای مسلح بریتانیا ،شیوع
 TBIخفیف در میان سربازان  % 4/4بوده است ( .)11نیروهای
مسلح کانادا نیز گزارش دادند که  ٪ 5/2از سربازان کانادایی مستقر
در افغانستان از  TBIخفیف رنج میبردند ( .)12این تفاوت آمارها
ممکن است با تفاوت در مناطق جنگی ،نحوه عملیات ،موضوعات
مورد بررسی و عوامل دیگر توضیح داده شود ،اما علل دقیق هنوز
نامشخص است.
تا زمان نگارش این متن ،از ایران اطلاعات دقیق و مدونی در
دسترس نبود که میزان  TBIرا در افراد نظامی گزارش داده باشد.

نظامی

شکل .1-آسیب تروماتیک مغزی در افراد نظامی

علیرغم پیشرفتهای سریع در تسلیحات ،نوآوریها در
روشهای نبرد ،و گرایش فزاینده به سمت تسهیلات جنگی بدون
سرنشین ،واضح است که کاهش در تعداد سربازان مجروح به معنی
کاهش در درصد سربازان مبتلا به  TBIنیست .در واقعیت ،شیوع
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به طور کلی ،علل  TBIمتعدد است ،اما در موارد نظامی؛ ضربه
شدید سر ،قرار گرفتن در معرض مواد منفجره و آسیب های نافذ
بالستیک به عنوان علل اصلی شناخته می شوند .نوع متداول TBI
نظامی ،آسیب نافذ بالستیک ()penetrating ballistic injury
است که در اثر آزاد شدن انرژی آنی با تخریب فیزیکی مجموعه
فیبرهای عصبی همراه است .صدمات انفجاری باعث نوسانات
عروقی داخل جمجمه ،تشکیل گرادیان فشار و تغییر شکل
دینامیکی جمجمه میگردد ( .)13صدمات انفجاری در اثر امواج
ضربهای به چهار زیرگروه طبقهبندی میشود .در زیرگروه یک ،موج
ضربهای (موج فشار قوی) منجر به طوفان انفجاری میشود که با
سرعت به بدن سرباز برخورد میکند .به طور کلی ،آسیب اولیه
مستقیماً توسط خود موج ضربهای ایجاد میشود ،در حالی که آسیب
زیرگروه دوم به دلیل برخورد ترکشهای ناشی از انفجار است.
آسیب زیرگروه سوم ،نوع اصلی  TBIنظامی است که به طور
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 / 2اسلامی و همکاران

غیرمستقیم در اثر موج ضربه ای باعث پرتاب شدن سرباز می گردد
( .)14آسیب زیرگروه چهارم نیز ناشی از دمای بالا و گاز سمی است
که در طی انفجار منتشر میشود (.)1
اکثریت قریب به اتفاق موارد  TBIنظامی که از نظر بالینی
تشخیص داده میشوند متعلق به مکانیسم آسیب زیرگروه سوم
هستند .به دلیل قدرت عظیم سلاحهای انفجاری ،سربازانی که از
آسیب های اولیه و ثانویه انفجار رنج میبرند ،اغلب در محل کشته
میشوند یا با اختلالات فیزیکی جدی (مانند حالت زندگی نباتی)
مواجه میگردند .سربازانی که آسیب زیرگروه سوم را متحمل
میشوند ،اغلب درمانهایی برای زخمهای فیزیکی خود ،مانند
سوختگی پوست و غشای مخاطی دستگاه تنفسی ،یا واکنشهای
سمی سیستمیک و خفگی ،دریافت میکنند .در مقایسه با ترومای
شدید قابل مشاهده/قابل تشخیص ،علائم و نشانههای  TBIخفیف
فاقد اختصاصیت است .بنابراین ،قابل درک است که  TBIخفیف
اغلب توسط پزشکان نادیده گرفته شود .علاوه بر این ،اگرچه
تجهیزات ضدگلوله موجود میتواند میزان آسیبهای نافذ بالستیک
را تا حدی کاهش دهد ،اما اثر موج ضربه را تقویت میکند ،بنابراین
خود میتواند به یکی از دلایل اصلی  TBIدر انفجار تبدیل شود
( .)14رایجترین علائم پس از آسیب خفیف تروماتیک مغزی در
نظامیان در جدول 1-خلاصه شده است.
جدول  .1علائم رایج و تظاهرات بالینی پس از آسیب خفیف تروماتیک
مغزی در افراد نظامی
نوع علامت
جسمی

شناختی

ضربه مغزی ناشی از آسیب انفجار
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ضربه مغزی به عنوان یک اختلال موقت در عملکرد مغز ناشی
از ترومای سر تعریف میشود .مدت زمان از دست دادن حافظه
اغلب کمتر از  24ساعت است ،و اکثریت قریب به اتفاق بیماران
طی  1تا  11روز به تسکین کامل علائم میرسند ( .)15،12یک
ابزار روانسنجی رایج برای ارزیابی شدت ضربه مغزی مقیاس
کمای گلاسکو ( )GCSاست که عمدتاً پاسخ های کلامی و حرکتی
و همچنین توانایی باز کردن چشم ها را ارزیابی می کند و میتوان
از آن برای تعیین اولیه شدت ضربه مغزی استفاده کرد .نمره
تجمعی  GCSدر سه سطح؛ آسیب عملکرد مغز را از کم به زیاد
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روانی

تظاهرات بالینی
سردرد ،سرگیجه ،صدای زنگ در گوش ،اختلالات
بینایی ،حساسیت به نور و صدا ،اختلال خواب،
بیحالی ،خستگی
افسردگی ،اضطراب ،نوسانات خلقی ،تحریکپذیری،
تکانشگری ،از دست دادن علاقه ،بیقراری ،مشکلات
روابط ،تمایل به خودکشی
گیجی ،مشکلات تفکر ،تصمیمگیری ،حافظه ،توجه،
تمرکز ،استدلال انتزاعی ،پردازش اطلاعات

تقسیم میکند ( :3-3شدید؛  :12-1متوسط؛  :15-13خفیف).
اگرچه برخی محدودیتها وجود دارد ،اما  GCSهنوز هم برای
ارزیابی هوشیاری بیماران مبتلا به  TBIاستفاده میشود (.)11
در محیط نظامی ،رایجترین مکانیسم ضربه مغزی ،ضربه بلانت
به سر یا ضربه فعال سر به جسم سخت دیگر است که به دلیل
مکانیسم شلاقی ضربهای رخ میدهد .تحت نیروی شدید ،حرکت
متغیری از جمله حرکت چرخشی ،فوراً در بافت مغز رخ می دهد،
در نتیجه باعث آسیب آکسون و میکروواسکولار ،بهم خوردن تعادل
غلظت یون در داخل و خارج سلولهای بافت مغز و تسریع سرعت
متابولیسم گلوکز در نورونها میشود ( .)13-21در نهایت،
یکپارچگی سد خونی مغزی که عمدتاً توسط آستروسیتها و
پریسیتها تشکیل شده ،از بین میرود و در نتیجه پرفیوژن ضعیف
در نواحی عملکردی لوکال مغز ایجاد میشود.
علاوه بر این ،مطالعات قبلی نشان دادهاند که آسیب ساختار
میکروواسکولار و اختلال عملکرد آستروسیتها در بیماریهای
تخریبکننده عصبی مانند بیماری آلزایمر نیز شایع هستند .به
عبارتی ،ضربه مغزی و آلزایمر که با هایپرفسفوریلاسیون پروتئین
تاو  Tauمشخص میشود ،ممکن است در مکانیسمهای
پاتولوژیکی با هم همپوشانی داشته باشند ،حتی اگر علت اولیه
متفاوت باشد ( .)21سایر تغییرات پاتولوژیک شامل کانونهای ریز
خونریزی در بافت مغز ،افزایش آستروسیتها ،تکثیر عروقی در
اطراف میکروگلیا و غیره است که در الزایمر و ضربه مغزی مشترک
است .با این حال ،این تغییرات پاتولوژیک اختصاصی نیستند و
میتوانند در سایر اختلالات سیستم عصبی مرکزی ( )CNSنیز یافت
شوند .به طور خاص ،آسیب آکسونی تروماتیک چند کانونی
( )TAI( )multifocal traumatic axonal injuryمفهومی است
که به فرآیند پارگی مکانیکی نوریتها ( )neuritesتوسط حوادث
تروماتیک (به ویژه ضربه مغزی) اشاره دارد ،که باعث آسیب
مکانیکی آکسولما ( )axolemmaو سپس از دست دادن هموستاز
یونی ،مانند اختلال در هموستاز کلسیم میشود ( .)22،23آسیب
آکسونی تروماتیک چند کانونی در نهایت منجر به اختلال در حمل
و نقل آکسونی و قطع شدن آکسونها میگردد (.)24
آسیب ناشی از انفجار ،شایعترین مکانیسم آسیب در TBI
نظامی است که تقریباً  % 21از کل  TBIنظامی و  % 31از TBI
خفیف را تشکیل میدهد ( .)25امواج ضربهای تولید شده توسط
سلاحهای انفجاری میتوانند با سرعتی سرسامآور در بافت مغز
حرکت کنند ،که منجر به انقباض و انبساط سریع و مکرر بافت مغز
و رگهای مغذی آن در مدت زمان بسیار کوتاهی شوند و باعث
آسیب به دیوارههای رگهای خونی و ابنرمالیتیهای همودینامیک
گردند و خونریزی زیر عنکبوتیه و پارانشیم مغزی ایجاد کنند که در
نهایت منجر به تظاهرات پاتولوژیک ادم بافت مغز شود ( )22،21و
منجر به یک سری علائم عصبی -روانی مانند سردرد ،سرگیجه،
استفراغ و اختلال هوشیاری گردد .بررسی اخیر منتشر شده در سال
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 2121در تحقیقات پزشکی نظامی نشان می دهد که یکی دیگر از
علائم بالینی ناشی از آسیب انفجار ،اختلال عملکرد بینایی است
(.)23
در مطالعهای که در سال  2112انجام شد ،مشخص گردید که
پس از قرار گرفتن محیطی در معرض انفجارهای مکرر ،بافتهای
مغز یک سری تغییرات پاتولوژیک از جمله فروپاشی مویرگها و
کلاپس حفره مویرگی خون ،هیپرتروفی آستروسیت ها ،حفره شدن
ماتریکس سلولهای اندوتلیال و تکثیر عروقی در اطراف شبکه
سلولهای اندوتلیال را نشان میدهد .تغییرات مولکولی نیز شامل
افزایش بیان آکواپورین 4-در آستروسیتها و کروماتولیز نورونها
در قشر مخچه ،مخروط هیپوکامپ و فیبرهای پورکنژ است (.)21
در مطالعهای دیگر گزارش شد که در آسیب انفجار حاد ،مغز انسان
تظاهرات پاتولوژیکی دیگری مانند خونریزی زیر عنکبوتیه ،احتقان
عروق خونی کوچک و خونریزی در پارانشیم مغز ،وازواسپاسم مغزی
و ادم خفیف مغزی را نشان میدهد .مطالعات محدودی در مورد
متابولیسم سلولی مرتبط با آسیب انفجار انجام شده است (.)31
 Peskindو همکاران از توموگرافی گسیل پوزیترون ( )PETبرای
گرفتن تصاویری از متابولیسم گلوکز مغز در جانبازانی که دچار
آسیب انفجارهای مکرر شده بودند استفاده کردند و کاهش عملکرد

خونریزی

انسداد

آسیب تروماتیک آکسون

شکل .2-مکانسیم های احتمالی پاتوژنز آسیب خفیف تروماتیک مغزی

آسیب سد خونی مغزی و ادم مغزی
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ارتباط قوی بین اختلال عملکرد سد خونی مغزی و  ،TBIبه
ویژه  TBIخفیف وجود دارد .در مطالعات قبلی ،مکانیسم آسیب سد
خونی مغزی در  TBIخفیف به تدریج روشن شده است ،از جمله،
تغییرات در مسیرهای سیگنالدهی سلولی (به عنوان مثال ،اختلال
در مسیرهای انتقال سیگنال وابسته به اکسید نیتریک) ،آسیب به
ساختارهای میکروواسکولار (به عنوان مثال ،اختلال در اتصالات بین
سلولی و از دست دادن پریسیتها) ،و اختلال عملکرد آستروسیت
(به عنوان مثال ،تورم و احتقان انتهایی) ( .)33-35علاوه بر این،
سایر مطالعات حیوانی نشان دادهاند که تغییرات عملکردی سد
خونی مغزی میتواند در مراحل اولیه ،حتی در عرض  5دقیقه پس
از شروع  TBIخفیف رخ دهد ،اما ساختار سد خونی مغزی ،تغییرات
پاتولوژیک ظاهری مانند اختلال ترشح خون را نشان نمیدهد (.)35
تا حدودی ،این یافته نشان میدهد که تغییرات عملکردی سد خونی
مغزی پس از  TBIخفیف احتمالاً ثانویه هستند ،حتی اگر فاصله

زمانی کوتاه باشد.
افزایش نفوذپذیری سد خونی مغزی معمولاً با ادم مغزی همراه
است که علت اصلی آن آسیب اکسیداتیو است ،یعنی آسیب به
ساختار و عملکرد سلولی ناشی از رادیکالهای هیدروکسیل منتج از
پراکسید هیدروژن .پراکسید هیدروژن بیش از حد عمدتاً از
مولکولهای اکسیژن در طول متابولیسم غیرعادی انرژی به دست
میآید ( .)32بنابراین ،علت اصلی ادم مغزی به دنبال  TBIنیز در
اختلال متابولیسم انرژی سلولهای مغز نهفته است .متابولیسم
انرژی سلولهای مغزی به سوبستراهای مختلفی از خون در گردش
بستگی دارد و این مواد باید از سد خونی مغزی عبور کنند تا جذب
شوند و توسط سلولهای مغز مورد استفاده قرار گیرند .گلوکز،
سوبسترای اصلی متابولیسم مغز است و سایر سوبستراهای
متابولیک نیز شامل لاکتات ،تری گلیسیریدهای زنجیره متوسط و
اجسام کتونی هستند .بلافاصله پس از آسیب سد خونی مغزی ناشی
از  ،TBIمتابولیسم گلوکز به طور موقت به دلیل عدم تعادل یون،
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هایپرفسفوریلاسیون پروتئین Tau

ادم سلولی

متابولیک موضعی در پارانشیم مغز را یافتند ( McKee .)31و
همکاران نیز بررسی هیستوپاتولوژیک مغز پس از مرگ چهار جانباز
را انجام دادند و دریافتند که کسانی که در معرض سلاحها یا وسایل
انفجاری قرار گرفته بودند ،آسیب منتشر آکسون ،فسفوریلاسیون
موضعی تاو و آسیب ایسکمیک هیپوکسیک غیراختصاصی در
بافتهای مغز داشتند .علاوه بر این ،این بیماران علائم عصبی روانی
مختلفی مانند سردرد ،PTSD ،افسردگی ،تحریک پذیری ،تمایل
به خودکشی و مشکلات توجه را نیز گزارش کردند (.)32
از مطالعات ارائه شده در بالا ،میتوان به این جمع بندی رسید
که آسیب انفجاری از نظر پاتولوژیک به صورت وازواسپاسم،
پرخونی ،خونریزی و ادم سلولهای مغزی ظاهر میشود و تشخیص
پاتولوژیک ضربه مغزی بر روی  TAIچند کانونی و
هایپرفسفوریلاسیون پروتئین  Tauمتمرکز است (شکل ،)22( )2-و
این دو دارای علتشناسی مشابه در ماهیت آسیب هستند .مطالعات
پاتولوژیک تایید کرده اند که یک تلاقی مفهومی بین ضربه مغزی
و آسیب انفجار وجود دارد .یعنی آسیب انفجار میتواند به عنوان
یک تظاهر ماکروسکوپی ضربه مغزی دیده شود و عواملی که منجر
به آسیب انفجار میشوند نیز میتوانند باعث ضربه مغزی گردند.

 / 3اسلامی و همکاران

بر اساس مطالب ارائه شده ،میتوان حدس زد که مکانیسم
آسیب سد خونی مغزی احتمالاً با التهاب اطراف عروقی یا
فرآیندهای خودایمنی مرتبط است .در واقع TBI ،سلولهای
اندوتلیال را فعال میکند و باعث ایجاد اختلال در میتوکندری و
سلولهای گلیال در ریزمحیط منطقه ای میگردد .این آسیب ها به
عنوان آسیبهای اولیه شناخته میشوند .فعالسازی سلولهای
اندوتلیال منجر به التهاب عصبی و پاسخ ایمنی میگردد که با
افزایش سطح سیتوکاین و کموکاینها و جذب نوتروفیلها تظاهر
مییابد ( .)42فعال شدن سلولهای ایمنی ذاتی ،به طور عمده
میکروگلیا ،منجر به تخلیه و خارج شدن آلبومین و افزایش
نفوذپذیری سد خونی مغزی میشود .سپس آستروسیتها برای
ترشح متالوپروتئینازهای ماتریکس فعال میشوند ،که مسیرهای
پایین دستی را فعال میکند که نفوذپذیری سد خونی مغزی را
افزایش میدهد و به ادم وازوژنیک پس از  TBIمنجر میشود (.)41
مونوسیتها همچنین میتوانند سلولهای گلیال و اندوتلیال را از
طریق اثر فاکتورهای رشد اندوتلیال عروقی فعال کنند .اختلال
عملکرد میتوکندری منجر به استرس اکسیداتیو می شود که طی
آن سلولهای گلیال و نورونها ،گونههای فعال اکسیژن ()ROS
را آزاد میکنند ( .)43گونههای فعال اکسیژن میتواند آزادسازی
سیتوکاینها و کموکاینها را بیشتر کند و بر مسیر پراکسیداسیون
لیپیدی تأثیر بگذارد و در نتیجه نفوذپذیری پاراسلولی را افزایش
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تغییر پتانسیل غشاء و فعالیت غیرطبیعی آنزیم میتوکندری افزایش
و به تدریج برای یک دوره طولانی مدت کاهش مییابد .این پدیده
همچنین میتواند ناشی از کمبود عرضه گلوکز به دلیل مسدود
شدن جریان خون مغزی ،کاهش در میزان مصرف توسط مغز برای
انرژی ،یا اختلال در فرآیند انتقال گلوکز باشد ( .)31مطالعات
پیشبالینی شواهد قابل اعتمادی برای این فرآیندهای
پاتوفیزیولوژیکی ارائه کردهاند ( .)33به طور خلاصه ،افزایش
نفوذپذیری سد خونی مغزی ،سوبستراهای متابولیکی مانند گلوکز
را قادر میسازد تا در مدت کوتاهی بیش از حد به سلولهای مغز
برسند ،بنابراین «غیرمستقیم» منجر به اختلال در متابولیسم انرژی
در سلولهای مغزی میشود که نشان میدهد تغییرات ساختاری
در سد خونی مغزی پس از  TBIدارای مشخصات پیچیده دو فازی
است .همه این تغییرات پاتوفیزیولوژیک به شکلگیری ادم مغز در
ایجاد  TBIکمک میکند.
به طور معمول ،ادم مغزی پس از  TBIرا میتوان به چند
مرحله تقسیم کرد ،از جمله ادم سیتوتوکسیک که بلافاصله پس از
تروما رخ میدهد و باعث تورم قابل توجهی در بافت نمیشود ،اما
مرحله بعدی ادم یونی و وازوژنیک؛ تورم قابل توجهی در بافت را
نشان میدهد ( .)31مولکولهای آب همراه با انتقال درون سلولی
یونهای سدیم و کلر وارد سلولها میشوند که منجر به افزایش
بیش از حد فشاراسمزی میگردد و در نتیجه فرآیند پاتوفیزیولوژیک
ادم سیتوتوکسیک را تشکیل میدهد ( .)41این نوع ادم فاصله
اطراف رگهای خونی را افزایش نمیدهد ،اما فشار را به طور قابل
توجهی در میکروسیرکولاسیون منطقهای تغییر میدهد که منجر به
اختلاف فشار بیش از حد بین شریانهای پیش مویرگی و ورید
پسمویرگی میگردد .سپس به مرحله پاتولوژیک ادم یونی ،از جمله
انتقال سدیم از سد خونی مغزی ،تشکیل گرادیان الکتریکی کلر و
افزایش گرادیان اسمزی آب پیشروی میکند .ادم یونی با افزایش
جریان خالص سدیم به سلولهای مغز مشخص میشود (.)41
هنگامی که اثرات مخرب سد خونی مغزی انباشته میشود ،منافذ
قابل نفوذ در اندوتلیوم مویرگی تشکیل میشود و پروتئینهای
پلاسما به فضای خارج سلولی نشت میکنند و در نتیجه ادم
وازوژنیک ایجاد میگردد که میتواند باعث تورم قابل توجهی در
بافت شود .تبدیل هموراژیک ،مرحله سوم است که طی آن عملکرد
دیواره مویرگی فرو میریزد و تمام اجزای خون وارد پارانشیم مغز
میشوند و در نتیجه منجر به انفارکتوس خونریزیدهنده جدی
میگردد ( .)31در واقع ،تبدیل هموراژیک نیز به عنوان یکی از علل
اصلی مرگ زودرس در بیماران مبتلا به سکته حاد در نظر گرفته
میشود (.)42
علاوه بر این ،مطالعات اخیر ثابت کردهاند که آکواپورین ،4که
عمدتاً در آستروسیتها بیان میشود ،یک پروتئین کانالی مهم در
پیشرفت ادم مغز پس از  TBIاست ( .)43عملکرد آکواپورین4
واسطه جریان آب از طریق سد خونی مغزی و سد خونی نخاعی

( )BSCB( )blood spinal cord barrierاست .در یک مطالعه
جدید ،مشخص شده که فراوانی سطح سلولی آکواپورین 4در پاسخ
به تورم سلولی ناشی از هیپوکسی به روشی وابسته به کالمودولین
افزایش مییابد و ادم سیستم عصبی مرکزی با افزایش بیان کل
آکواپورین 4و انتقال درون سلولی آکواپورین 4به سد خونی نخاعی
همراه است ( .)44در سایر مطالعات حیوانی در مورد  TBIو آسیب
نخاعی ،محققان دریافتند که عامل مهارکننده کالمودولین (تری
فلوئوپرازین) از قرارگیری آکواپورین 4در سد خونی نخاعی
جلوگیری میکند و در نتیجه باعث بهبود ادم سیستم عصبی
مرکزی و حفظ عملکرد آن میشود .در همین حال ،مشخص شده
که تری فلوئوپرازین بیان آکواپورین 4را در هر دو سطح ژن و
پروتئین مهار میکند ،بنابراین به طور موثر ادم مغزی را در
مدلهای حیوانی پس از سکته کاهش میدهد .لذا ممکن است
تری فلوئوپرازین یک اثر فرااسمزی مفید بر متابولیسم انرژی مغز
از طریق افزایش سطح گلیکوژن ایجاد نماید ( .)45این نشان
میدهد که هدف قرار دادن ادم مغزی با واسطه آکواپورین 4ممکن
است یک استراتژی درمانی بالقوه برای ادم مغز پس از  TBIباشد.
به طور کلی ،این مطالعات شواهد کافی برای روشن کردن مکانیسم
پاتولوژیک پس از  TBIارائه میدهند و در ارتقای توسعه دارو نیز
مفید هستند.
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مطالعات قبلی نشان دادهاند که  TBIمیتواند منجر به تغییرات
نوروپاتولوژیک مختلف شود ،از جمله تشکیل پلاکهای آمیلوئید بتا
و تجمع الفا سینوکلئین )NFTs( neurofibrillary tangles ،و
هایپرفسفوریلاسیون پروتئین تاو ( .)51در واقع ،هایپرفسفوریلاسیون
پروتئین تاو و NFTها در مغز همراه با علائم ضربه مغزی هستند،
که شدت آن با میزان آسیب آکسون همراستا است (.)53
پروتئین تاو یک پروتئین مرتبط با میکروتوبول با  31جایگاه
سرین/ترئونین و  5محل فسفوریلاسیون تیروزین است.
هایپرفسفوریلاسیون پروتئین تاو منجر به افزایش سه برابری در
استوکیومتری و تجمع آن در جفت رشتههای مارپیچی میشود و
در نهایت  NFTها را تشکیل میدهند ( .)51هایپرفسفوریلاسیون
تاو در بافت مغز بیماران  TBIیافت شده است .لازم به ذکر است
که هایپرفسفوریلاسیون تاو همچنین یک تغییر نوروپاتولوژیک رایج
در سایر بیماریهای نورودژنراتیو مانند آلزایمر ،زوال عقل ،دمانس
فرونتومپورال است .اگرچه شواهد تجربی هنوز کافی نیست،
میتوان حدس زد که  TBIو انواع زوال عقل ممکن است از طریق
هایپرفسفوریلاسیون پروتئین تاو به طور درونزاد مرتبط باشند .این
مکانیسم در یک آبشار تخریب کننده عصبی خود تداوم یافته و
پیشرونده در افراد معمولی منعکس میشود ( .)32بنابراین ،میتوان
تصور کرد که درمانهای زوال عقل نیز ممکن است در درمان علائم
پس از  TBIنقش داشته باشد ،که ممکن است به یک زمینه جذاب
در  TBIنظامی تبدیل شود.
پلاکهای آمیلوئید بتا معمولاً با آلزایمر مرتبط هستند ،در حالی
که آلفا سینوکلئین ( )α-synucleinمربوط به بیماری پارکینسون
است ( .)21این یافتهها به طور کلی نشان میدهد که پیامدهای
عصبی نامطلوب طولانی مدت  TBIمزمن با افزایش خطر زوال
عقل همراه است .با این حال ،نقش خاص این مواد پاتولوژیک
در  TBIو دمانس ممکن است متفاوت باشد .آمیلوئید بتا یک ماده
پاتولوژیک است که تصور می شود محصول ترومای آکسونی است.
پلاکهای آمیلوئید بتا در بافت مغز و مولکولهای آمیلوئید بتا در
مایع مغزی نخاعی ( )CSFممکن است در عرض  2تا  12ساعت
پس از  TBIظاهر شوند و به طور گسترده پخش شوند ( .)21با این
حال ،در بیماران مبتلا به آلزایمر؛ پلاکهای آمیلوئید بتا فشردهتر
بوده و مولکولهای آمیلوئید بتا به ندرت در نمونههای  CSFقابل
تشخیص هستند .این نشان میدهد که پلاکهای آمیلوئید بتا به
سرعت در بیماران  TBIتشکیل میشوند ،در حالی که در بیماران
مبتلا به آلزایمر ،مولکولهای آمیلوئید بتا مدت زمان بیشتری طول
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دهد .به طور خاص ،یک مطالعه انسانی نشان میدهد که
مالوندیآلدئید ،محصول جانبی پراکسیداسیون لیپیدی و استرس
اکسیداتیو ،بلافاصله پس از  TBIافزایش مییابد ( .)41علاوه بر این،
مولکولهای فعال تولید شده توسط میکروگلیا باعث افزایش
چسبندگی و مهاجرت لکوسیتهای محیطی از طریق سلولهای
اندوتلیال مغز میشوند و در نتیجه پاسخهای التهابی عصبی
( )neuroinflammationدر مغز را بدتر میکنند ( .)51واکنشهای
ذکر شده در بالا در نهایت منجر به آسیب ثانویه به سد خونی مغزی
می شود که با قطع تداوم و ترشح اجزای خون تظاهر مییابد.
علاوه بر پاسخ ایمنی ،اثر  TBIبر سیستم عصبی مرکزی را
میتوان از منظر التهاب عصبی نیز توضیح داد .به طور کلیTBI ،
میتواند باعث ایجاد یک سری تغییرات اولیه و ثانویه در سیستم
عصبی مرکزی شود .تغییرات اولیه با آسیب به ریزعروق و غشای
سلولی تظاهر مییابد ،در حالی که تغییرات ثانویه شامل بهم خوردن
تعادل یونی ،اضافه بار کلسیم و اختلال عملکرد میتوکندری است.
این تغییرات منجر به واکنشهای استرس میتوکندریایی،
مکانیسمهای سمیت تحریکپذیری و اختلال در عروق خونی
میشوند که همگی به التهاب عصبی مربوط میشود ( .)51سپس،
سیتوکاینها و کموکاینها آزاد میشوند و منجر به فعال شدن
آستروسیتها و میکروگلیا و جذب سلولهای ایمنی در گردش مانند
نوتروفیلها ،ماکروفاژها و لنفوسیتها میگردند .میکروگلیای فعال
شده ،فعال شدن سایر سلولها و نورونهای گلیال را در ریزمحیط
اطراف حفظ میکند ( .)52با این حال ،اثر التهاب عصبی دو طرفه
است ،به این معنی که در پیشبرد روند ترمیم آسیب نیز نقش دارد،
در حالی که میتواند منجر به آسیب ثانویه توسط یک پاسخ التهابی
بیش از حد شود .این امر توسط انعطافپذیری عملکردی سلولهای
التهابی در سیستم عصبی مشخص میشود .به عنوان مثال،
میکروگلیاها به فنوتیپ  M1فعال میشود که سیتوکاینها و
کموکاینهای پیش التهابی را در پاسخ به تحریک  IFN-γتولید
میکند ،یا به فنوتیپ  M2فعال میشود که سیتوکاینهای
ضدالتهابی با فعالیت افزایش یافته فاگوسیتیکی در پاسخ به
تحریک  IL-4و  IL-13را تولید میکند (.)53
التهاب عصبی میتواند تشکیل سیناپسهای جدید را پس از
تروما تقویت کند و سیتوکاینهای تولید شده توسط سلولهای
التهابی میتواند به به نوروژنز و رگزایی کمک نماید که یک اثر
محافظت کننده عصبی دارد ( .)54مطالعات دیگر نشان میدهد که
 TBIشدید ممکن است منجر به استرس اکسیداتیو گردد ،که
باعث التهاب عصبی مزمن و فعال شدن طولانیمدت میکروگلیا
میشود ،که با حفظ سطوح بالای سرمی مجموعهای از سیتوکاینها
و کموکاینها تظاهر مییابد ( .)55،52التهاب عصبی مداوم
همچنین میتواند باعث تخریب ماده سفید شود که با اختلالات
شناختی بعدی همراه است .مکانیسمهای مشابه التهاب عصبی نیز

در ایجاد بیماریهای تخریبکننده عصبی ،مانند  CTEو زوال عقل
نقش دارند (.)52
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تشخیص دقیق و زودهنگام در  TBIنظامی مهم است .از یک
سو ،تحقیقات موجود ،پایه پاتولوژیک و مولکولی  TBIرا تایید کرده
است که اهداف درمانی بالقوه را ارائه میدهد .از سوی دیگرTBI ،
نظامی ممکن است منجر به یک سری پیامدهای ناگوار ،از جمله
اختلالات خلقی ،اختلالات شناختی ،کم توجهی و حتی خودکشی
شود TBI .همچنین ممکن است کیفیت زندگی جانبازان را کاهش
دهد و تأثیر جدی بر عملکردهای اجتماعی آنها بگذارد .پنهان
بودن  TBIخفیف ،غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات پاتولوژیک و
تاخیر در ارزیابی پس از آسیب عوامل اصلی هستند که تشخیص
زودهنگام  TBIنظامی را محدود میکنند ( .)11اظهارات شاهدان

نظامی در شرایط بحرانی است که هیچ متخصصی در محل حضور
ندارد.
انتظار میرود مقیاسهای بالینی و تکنیکهای تصویربرداری
اعصاب ،شواهد ارزشمندی برای تشخیص  TBIنظامی ارائه دهند.
اگرچه علائم عصب روانپزشکی نسبتاً پیچیده است ،اکثر سربازان
مبتلا به  TBIحاد دارای اختلال عملکرد مغزی گذرا یا مداوم هستند،
بنابراین میتوان از  GCSبرای تعیین اولیه شدت  TBIاستفاده
کرد .با این حال ،این مقیاس هم محدودیت هایی دارد .این مقیاس
فقط میتواند به عنوان یک قضاوت مقطعی از وضعیت سربازان در
مدت کوتاهی پس از  TBIاستفاده شود .در این شرایط ،برای
پیشبینی بهتر پیشآگهی بیماران ،محققان پیشنهاد کردهاند که
لازم است بالاترین نمره  GCSبدستآمده در  24ساعت پس از
 TBIرا بدانیم (.)11
 TBIنظامی حاد با  TAIچند کانونی و ادم مغزی مشخص
میشود .این تغییرات پاتولوژیک از نظر آناتومیک عمدتاً به صورت
خونریزی ماکروسکوپیک مغزی و زیر عنکبوتیه آشکار میشوند ،در
حالی که برخی از بیماران ممکن است با انفارکتوس مغزی مراجعه
کنند که با تکنیکهای تصویربرداری سنتی مانند توموگرافی
کامپیوتری ( )CTو تصویربرداری رزونانس مغناطیسی ( )MRIقابل
تشخیص است .با این حال ،فقدان اختصاصیت و دشواری
محلیسازی در طول فاز حاد ،کاربرد این فناوریها را محدود
میکند .مهمتر از آن ،تکنیکهای تصویربرداری سنتی برای
تشخیص ضایعات ظریف ساختار مغز ناکافی است ،که نیاز فوری
به حل آن دارد .اخیراً ،با توسعه فناوری تصویربرداری عصبی
عملکردی ،شواهد پاتولوژیک که قبلاً مشاهده نشده است را میتوان
در بسیاری از بیماریهای عصبی-روانی یافت .تصویربرداری
عصبی عملکردی ممکن است به یک فناوری کمکی مهم برای
تشخیص محلیسازی اختلالات روانی و ارتقای مداخلات درمانی
دقیق تبدیل شود .در حال حاضر ،تصویربرداری تانسور انتشار
 )DTI(diffusion tensor imagingو تصویربرداری رزونانس
مغناطیسی عملکردی ( )fMRIبرای تشخیص  TBIنظامی استفاده
شده است .با این حال ،هنوز محدودیتهای اجتنابناپذیری در
تکنیکهای تصویربرداری اعصاب وجود دارد ،مانند تغییرات
نامشخص غیرقابل تشخیص در مسیرهای عصبی ،نتایج
ایزوتروپیک که فرضیهها را پشتیبانی نمیکنند ،و مهمترین آن،
زمان و هزینه بیشتر برای بیماران است (.)12،13
نشانگرهای زیستی میتوانند مبنایی برای تشخیص TBI
نظامی و درجهبندی شدت آن و همچنین اطلاعاتی در مورد اهداف
احتمالی برای توسعه دارو فراهم کنند .علاوه بر تغییرات در
متابولیسم گلوکز در سلول های مغزی ،سطوح تیروزین کیناز
پلاسما ،S100-B ،و سایر نشانگرهای زیستی برای تشخیص
زودهنگام  TBIنظامی مفید هستند .در همین حال ،برخی از

] [ Downloaded from jmarmed.ir on 2022-12-10

میکشد تا جمع شوند .علاوه بر این ،پلاکهای آمیلوئید بتا را
میتوان در بافتهای مغزی اکثر بیماران آلزایمری یافت ،در حالی
که رسوب آمیلوئید بتا تنها در تعداد نسبتاً کمی از بیماران مبتلا
به  TBIرخ میدهد .دلیل این امر ممکن است به پلی مورفیسمهای
ژنتیکی آنزیم انکفالین درونزا و آپولیپوپروتئین  Eمربوط باشد.
علاوه بر این ،در هر دو مورد  TBIو آلزایمر ،نوع غالب آمیلوئید بتا
در بافت مغز آمیلوئید بتا  42است ( .)22مطالعات قبلی تایید کردهاند
که جهشهای ژن  ،PS1که ارتباط نزدیکی با بروز آلزایمر دارد،
میتواند منجر به رسوب آمیلوئید بتا  42در بافت مغز شود (.)23
بنابراین ،این نوع آمیلوئید بتا توجه ویژه ای را به خود جلب میکند.
علاوه بر این ،پلاکهای فیبری و تیوفلاوین  Sمثبت بیشتری در
بیماران مبتلا به  TBIمزمن یافت شده است که ممکن است به
فرآیند خود ترمیمی سیستم عصبی پس از  TBIنسبت داده شود.
با این حال ،هنوز به شواهد بیشتری در زمینه های مرتبط نیاز است.
 TBIپاکسازی  glymphaticمحصولات زائد متابولیک مغز را
مختل میکند ،که در مطالعات اخیر نشان داده شده است (.)24،25
این پاکسازی از اهمیت ویژهای برخوردار است ،زیرا ارتباط قوی
بین اختلالات گلیمفاتیک ناشی از  TBIو افزایش بروز بیماریهای
عصبی تخریب شونده در میان سالمندان و پرسنل نظامی وجود
دارد .هنگام ورود به مغز CSF ،از طریق سیستم گلیمفاتیک به
بیرون میرود ( .)22این سیستم که یک شبکه گسترده مغز از
مسیرهای اطراف عروقی است ،در پاکسازی املاح بینابینی مغز نقش
دارد ( .)21از طریق آزمایشات حیوانی مشخص شده که
عملکردهای گلیمفاتیک ارتباط نزدیکی با آکواپورین 4دارند .نقص
در ژن آکواپورین 4مانع از پاکسازی آمیلوئید بتا شده و در نتیجه
باعث ایجاد پلاک آمیلوئید بتا میگردد ( .)23در یک مطالعه جدیدتر
( ،)21مشخص شده که آکواپورین 4دور عروقی نقش کلیدی در
تبادل گلمفاتیک وابسته به آکواپورین 4ایفا میکند .این مطالعات
مبنایی برای توضیح بیشتر مکانیسمهای  TBIمزمن و سایر
بیماریهای عصبی و همچنین توسعه داروهای هدفمند فراهم
میکند.

عینی و گزارش خود مجروح تنها ابزار موجود برای تشخیص TBI
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نشانگرهای زیستی جدید را می توان در پیش بینی ،تشخیص،
درجهبندی بالینی و قضاوت پیش آگهی  TBIنظامی به کار برد.
این بیومارکرها میتوانند پاسخهای بافت مغز مانند خونریزی ،ادم
مغزی ،انفارکتوس کانونی و شکستگی جمجمه را پس از TBI
نشان دهند ( .)14همچنین مشخص شده که آنزیم انولاز اختصاصی
نورون ( )NSEو پروتئین پایه میلین ( )MBPبطور معنی داری در
گروه  TBIدر مقایسه با گروه بدون  TBIافزایش یافته است .این
دو نشانگر زیستی ممکن است به عنوان شاخصهای آیندهنگر برای
قضاوت در مورد وجود  TBIو ارزیابی میزان  TBIدر آینده استفاده
شوند .ابزارهای ارزیابی عصبی شناختی کامپیوتری برای ارزیابی
میزان اختلال عملکرد شناختی در سربازان مبتلا به  TBIخفیف به
کار گرفته شده است ،اما پایایی و اعتبار این ابزار هنوز تأیید نشده
است (.)15

کوموربیدیتی و پیامدها
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 TBIاساساً یک بیماری ارگانیک با اختلال در مسیرهای
انتقالدهنده عصبی و رشتههای عصبی است TBI .نوعی بیماری
عصبی است ،اگرچه با یک سری علائم روانپزشکی نیز ظاهر
میشود و تا حدودی به ما یادآوری می کند که ممکن است یک
پایه بیولوژیکی برای اختلالات روانی وجود داشته باشد .امروزه،
مداخلات فوری در بیماران مبتلا به آسیب حاد مغزی با وجود
فناوریهای مختلف جدید ،همچنان یک چالش بالینی است (.)12
اگرچه تغییرات مکانیسم پاتولوژیکی  TBIبه تدریج روشن شده
است ،اما درمانهای بالینی عمدتاً بر اساس علائم ،باقی ماندهاند.
برای بهبود کامل صدمات در سیستم عصبی و توانمند ساختن
سربازان برای بازیابی عملکردهای اجتماعی خود ،توسعه فناوری ها
برای تشخیص و درمان مربوطه ضروری است.
در طول جنگ جهانی اول ،مفهوم  TBIبرای قضاوت در مورد
اینکه آیا سربازان میتوانند به خدمت سربازی خود ادامه دهند یا
خیر استفاده شد .با این حال ،در حال حاضر ،به طور گستردهای به
عنوان یک ترومای ارگانیک شناخته شده با علائم مختلف عصبی
روانی معرفی شده است .شواهد تحقیقاتی موجود در درجه اول
ارتباط بین  TBIو سایر بیماریهای عصبی را روشن کرده است
( .)43درک مکانیسم عواقب عملکرد مغزی تروماتیک نشانههایی
را برای درمان آن ارائه میدهد ،اما مشکل این است که فقدان
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پیامدهای عصبی روانپزشکی مانند اختلالات شناختی،
افسردگی ،اضطراب ،اختلالات عصبی غدد درون ریز و اختلالات
خواب ممکن است تنها چند ماه پس از  TBIرخ دهد .وقوع این
پیامدها هیچ ارتباطی با انواع خاصی از  TBIنظامی ندارد .حتی
زمانی که قرار است آسیب از نظر بالینی درمان شود ،این پیامدها
ممکن است وجود داشته باشد ،که میتواند به طور جدی بر سلامت
جسمی و روانی سربازان تأثیر بگذارد ( .)15این نتیجه ممکن است
به مسیرهای سیگنالدهی ناقل عصبی و رسوب پروتئینهای
عصبی ( )12نسبت داده شود .باید تاکید کرد که "کوموربیدتی" و
"پیامدها" دو مفهوم متفاوت هستند .کوموربیدتی بر سایر اختلالات
عصبی روانپزشکی که با  TBIمرتبط هستند ،تمرکز دارد و تنها با
معیارهای موجود قابل تشخیص است ،اما ارتباط نزدیکی با TBI
ندارد .پیامدها بر علائم عصبی روانپزشکی به دنبال  TBIو رابطه
علت و معلولی با خود ضربه مغزی تمرکز دارد .با این حال ،اکثر
مطالعات تمایز واضحی بین این دو قائل نشدهاند.
یک متاآنالیز نشان داده که میزان بروز افسردگی و اختلال
دوقطبی به دنبال  TBIخفیف بین  11تا  11درصد است ( .)11در
میان سربازان آمریکایی مبتلا به  TBIخفیف ،میانگین احتمال
تشخیص افسردگی  4سال پس از  TBIبه  % 34و میانگین میزان
تشخیص  PTSDبه  % 41/3رسیده است .میزان تشخیص همزمان
افسردگی و  PTSDبرابر  % 13/4و میزان تشخیص  PTSDبدون
افسردگی  12/5درصد بوده است ( .)11یک مطالعه مروری
سیستماتیک دیگر نشان داده که بروز  PTSDپس از  TBIدر افراد
نظامی به طور معنیداری بیشتر از افراد غیرنظامی بوده است (،)13
که نشان میدهد بین  TBIو  PTSDبه دلیل محیط و ماهیت
نظامی همبستگی وجود دارد.
ممکن است یک پیوند پاتولوژیکی عصبی بین زوال عقل
و  TBIوجود داشته باشد .بررسی اخیر نشان داده که  TBIمتوسط

تا شدید خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش میدهد ،که ممکن است به
دلیل قرار گرفتن در معرض انفجار و مواد شیمیایی باشد ( .)11علاوه
بر پروتئین فسفریله  Tauو  ،NFTsمطالعات ،شواهدی از آسیب
آکسونی در مغز بیماران آلزایمر و  TBIیعنی افزایش رسوب
پروتئینهای سمی را تایید کردهاند ( .)31مطالعات آیندهنگر و
گذشتهنگر نشان دادهاند که احتمال ابتلا به زوال عقل در بیماران با
سابقه  TBIمتوسط و شدید بیشتر از افراد بدون آن است ،در حالی
که در میان بیماران مبتلا به زوال عقل ،بخش قابلتوجهی سابقه
TBIمتوسط و شدید داشتند (.)31
مطالعات دیگر تأیید کردهاند که  TBIخطر سوء مصرف مکرر
یا وابستگی به مواد را افزایش میدهند ،اما هنوز شواهدی برای
اثبات  TBIبه عنوان یک عامل خطر برای سوء مصرف مواد وجود
ندارد ( .)32اسکیزوفرنی یک اختلال روانی شدید است که
ویژگیهای آسیبشناسی عصبی کلاسیک آن شامل اختلال در
مسیر انتقالدهنده عصبی دوپامینرژیک در قشر جلوی مغز و سیستم
لیمبیک زیر قشری است .یک مطالعه کوهورت روی  3415بیمار
 TBIدر سالهای  2111تا  2112نشان داد که خطر اسکیزوفرنی
حدود  2برابر در عرض  5سال پس از وقوع  TBIافزایش مییابد
( ،)33که نشان میدهد  TBIممکن است به نوعی یک عامل خطر
برای اسکیزوفرنی باشد.
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اختصاصیت این مکانیسمها ،ایجاد مداخلات دقیق منحصراً
برای  TBIرا دشوار میکند.
واکنشهای پاتولوژیک حاد آکسونهای عصبی و سیستم
میکروواسکولار در بصل النخاع مغز پس از قرار گرفتن در معرض
سلاح های انفجاری منجر به  NFTsو هایپرفسفوریلاسیون تاو
موضعی در بافتهای مغز میشود ( .)21با کمک تکنیکهای
تصویربرداری عصبی پیشرفته ،این فرآیندهای پاتولوژیک با کاهش
فعالیت متابولیک موضعی بافتهای مغز ،تغییرات در اتصال
عملکردی بین مدولای مغز و قشر سینگولات ،و تغییرات در ضریب
انتشار  DTIمشخص شدهاند ( .)22فرض این است که
هایپرفسفوریلاسیون پروتئین  Tauمکانیسم اصلی است که منجر
به علائم عصبی پس از TBIمی شود ،اما شواهد موجود برای ارتباط
هایپرفسفوریلاسیون تاو و آسیب منتشر آکسون کافی نیست .در
سالهای اخیر ،محققان توجه ویژهای به بیومارکرهای مشتقشده
از مدلهای حیوانی مصنوعی برای تقلید از تغییرات پاتوفیزیولوژیک
در  TBIو تأیید بیشتر آنها در بیماران با تشخیص بالینی تایید شده
داشتهاند ( .)34با این حال ،با توجه به نتایج تحقیقات موجود ،هنوز
راه زیادی برای روشن شدن این مکانیسم ها وجود دارد.
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