
ЩО ТАКЕ АВТОНОМНА ДИСРЕФЛЕКСІЯ?
     Автономна дисрефлексія  є невідкладним медичним станом, специфічним для осіб, що мають травму спинного мозку з 
неврологічним рівнем Т6 чи вище. Автономна дисрефлексія зазвичай виникає, коли больове подразнення є нижче вашого 
рівня травми спинного мозку. Автономна дисрефлексія може мати різні симптоми, які можуть змінюватись від легкого до 
важкого дискомфорту. Як особа з травмою спинного мозку, ви повинні добре розуміти автономну дисрефлексію і бути 
ознайомлені з симптомами, знати, як негайно діяти при цьому потенційно небезпечному стані. Діяти при виникненні 
автономної дисрефлексії потрібно негайно, оскільки ігнорування симптомів може призводити до виникнення судом, 
інсульту або смерті.

СИМПТОМИ

ПРИЧИНИ
Сечовий міхур
• Розтяг (внаслідок блокування чи 
перекручування катетера)
• Інфекція сечових шляхів
• Каміння у сечовому міхурі

Кишківник
• Закрепи
• Геморой
• Тріщини анального сфінктера
• Здійснення догляду за кишківником

• Пролежні
• Тісний одяг
• Врослий ніготь 
• Пухир/опік

Шкіра

Інше
• Стиснення мошонки
• Сексуальна стимуляція/активність
• Пологи
• Менструація і будь-який стан, який 
зазвичай викликає біль живота

ЯК В МЕНЕ РОЗВИВАЄТЬСЯ АВТОНОМНА ДИСРЕФЛЕКСІЯ?

2. Звуження 
кровоносних 
судин.

3. Спричиняє високий 
артеріальний тиск (АТ).

4. Сигнал до 
головного мозку.

5. Зниження частоти 
серцевих скорочень і 
розширення кровоносних 
судин вище рівня травми як 
спроба компенсувати 
підвищення артеріального 
тиску спричиняє 
появу симптомів.

6. Повідомлення про 
спробу компенсації не 
може пройти по спинному 
мозку і артеріальний тиск 
продовжує підвищуватися.

Симптоми автономної дисрефлексії.

1. Зателефонуйте по допомогу. 2. Сядьте і опустіть ноги донизу. 
3. Послабте будь-який тісний одяг/ремінці на ногах. 

4. Моніторинг артеріального тиску, доки симптоми не зникнуть.

Якщо симптоми зберігаються і причина є невідома, 
 прийміть виписані медикаменти – капсулу Ніфедипіну 10 мг  

методом «кусай і ковтай».

Якщо артеріальний тиск не знижується і причина не 
ідентифікована, зв'яжіться з вашим сімейним лікарем чи 

зверніться у відділення невідкладної допомоги.

НЕВІДКЛАДНЕ ЛІКУВАННЯ 
АВТОНОМНОЇ ДИСРЕФЛЕКСІЇ

Загальні причини, які потрібно виключити
1. Розтяг сечового міхура. 2. Закрепи.
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АТ 20 мм рт. ст. 
(15 мм рт. ст. для 

дітей) вище норми

Пітливість

Пульсуючий 
біль голови

Стиснення 
грудної клітки 

і закладений ніс

Почервоніння

Затуманений 
зір

ВИСНОВОК

1. Виникає подразнення 
нижче рівня травми 
спинного мозку, наприклад, 
повний сечовий міхур 
посилає сигнали до 
спинного мозку.

НА РІВНІ Т6
АБО ВИЩЕ 

РЕАКЦІЯ СИМПАТИЧНОЇ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

ОСНОВНА ПРИЧИНА
ПОВНИЙ СЕЧОВИЙ 

МІХУР

    Це дуже важливо для вас, членів вашої сім'ї чи осіб, що доглядають розпізнавати і розуміти потенційні причини, 
попередження і лікування автономної дисрефлексії. Якщо автономна дисрефлексія є ідентифікованою, причини 
усунені швидко і негайно, то симптоми можуть зменшуватись, таким чином запобігаючи появі ймовірних ускладнень.




