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Jaioberrietan plexu brakialaren 
paralisia gertatuz gero, ezaugarririk 
nabarmenenaren arabera sailkatu behar dira 
kausak. Besteren artean, hauek daude:

•  paralisi brakial obstetrikoa edo jaiotzarekin loturikoa

•  familiatiko paralisi brakiala

•  umetokiko malformazioak

•  sortzetiko barizelaren sindromea, tumoreak eta hemangiomak plexu 
brakialean 

•  eta umetoki barneko egokitze txarra. 

Kausarik ohikoena jaiotzarekin zerikusia duen paralisi brakiala izaten da, eta 
horretatik, motiborik ohikoena sorbaldako distozia izaten da; erditzeen %1 
eta 3 artean gertatzen da, eta sorbalden distoziaren ondoko paralisi brakial 
iraunkorra %1,6koa izaten da.

Sarrera
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Sorbaldetako distoziarako arrisku-faktoreak existitzen badira ere, ezin da 
zehazki iragarri noiz agertuko den, eta, beraz, plexu brakialeko lesioa ere ez 
daiteke iragarri, ezta prebenitu ere; izan ere, 3.500 zesarea elektibo egin 
beharko lirateke plexu brakialeko lesio iraunkorrik ez izateko. Askoz ere 
probabilitate txikiagokoa izanik ere, zesarean ere arrisku txikia (%4koa baino 
txikiagoa) baina arriskua edonola ere dago plexu brakialeko lesioa izateko. 

Bestela esan, amaren heriotza espero izatekoa litzateke plexu brakial 
prebenituetako 3,2 lesiotatik behin, eta, arrisku-faktoreak dituzten emakume 
guztiei zesarea eginda ere, sorbaldako distozia ere ezingo litzateke erabat 
saihestu; izan ere, gutxienez %50 emakumeengan arrisku-faktorerik gabe 
gertatzen dira. 

Plexu brakiala nerbio sare bat  
da, 5. orno zerbikaletik 1. orno dortsa-
lera ateratzen diren zainez osatua. 
Sorbaldaren eta goiko gorputz-ada-

rraren inerbazioaz arduratzen da. Nahiko azalekoa da, eta gorputzeko alderdi 
oso mugikor batean dago, hezur-egituretatik hurbil; orduan, nahiko erraz 
mindu daiteke.

Koadro klinikoa egiteko, lesionatuta dauden nerbio-zainei eta traumatismoaren 
zabalerari erreparatzen zaie; horregatik, asko aldatzen da kalte-gradua: 
kalterik txikienetik hasi eta desgaitasun larria eragiteraino. 

Faktore askori begiratu behar zaie noiz suspertuko den jakiteko; oro har: 
zain kaltedunak zein motatakoak diren (goikoak edo behekoak), zenbat zaini 
eragin dion (batetik hasi eta plexuko guztietara), lesio mota (nerbio-haustura, 
gongoil-aurrea edo -ondoa) eta lesioak funtzioan zenbateraino eragin duen. 

Umea ospitale honetako kontsultetan kontrolatuko dute zenbait espezialistak, 
eta, momentuaren, haurraren eboluzio klinikoaren eta gaur egungo jakintza 
medikoaren arabera, zein segimendu eta terapia mota aukeratzea den 
egokiena adieraziko dizute.

Diagnosiaren ondoko asteetan, haurraren adinerako informazio egokiagoa 
emango dizugu. 

Zer da sortzetiko 
paralisi brakiala?
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Bizitzako lehen asteetan, 
helburu nagusia da goiko 
gorputz‑adar kaltetua behar bezala  
babestea hanturatik egoki suspertzeko. 

Horretarako, jarrera egokian egon behar du gorputz-adarrak, lo-orduetan eta 
eradoskitzean gorputzak zapalduta gelditu ez dadin. Komeni da, orobat, 
gorputz‑adarrari mugimendu zakarrik eta iraunkorrik ez eginaraztea eta 
mahuka bularraldeari eustea (esparatrapuz edo ondo josiz, baina behin ere 
ez puntadun objektuekin, hau da, ixteko orratzekin eta halakoekin), eta kontu 
handia izan behar da garbitzeko orduan eta arropa aldatzeko orduan.  

Umearen kalteaz gainera eta beste jaioberriekin bezala, komeni da 
egunez, haurra esna eta zainduta dagoela, jarrerak aldatzea eta bi 
aldeetara estimulatzea, garapen psikomotore natural egokia sustatzeko eta 
inmobilizatzeko joera saihesteko.  

Lehen asteetarako 
gomendioak
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•  Kotoizko elastikoak erabiltzea, irekiak eta, ahal dela, itxiturak aurrealdean 
dituztela.  

•  Janztean, sartu lehenengo gorputz‑adar kaltetua, aurretik mahuka bilduta, 
eta, ondoren, gorputz-adar ez kaltetua.  

• Eranztean, atera lehenengo adar sanoa eta gero kalteduna.

•  Lotarakoan, jaioberri guztiekin bezala, komeni da ahoz gora jartzea, eta 
burua gorputzarekin lerrokatuta egotea; erne ibili, gorputz-adar kaltetua 
zapalduta ez uzteko. 

•  Bularra hartzean, komeni da edoskitzeko teknika egokia erabiltzea, 
gorputz-adar kaltetua amaren gorputzarekin zapaldua ez gelditzeko. 

•  Besoetan hartzeko orduan, komeni da goputz-adar kaltetua aurrealdera eta 
bistara gelditzea.

Gomendio espezifikoak 
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Aita-amek elkarri laguntzea funtsezkoa da adierazitako 
gomendioak betetzeko, baina gustatuko litzaiguke beste zenbait puntu 
ere kontuan izatea, ez bakarrik gomendioak betetzen lagunduko dutelako 
baizik eta gurasoen eta umearen harremana ere hobetuko dutelako; eta hori 
onuragarria izango da haurraren garapenerako.  

Hurrengo hilabeteetan, argi eduki ez dela “lana” izango zuentzat joko bat 
baizik, haurrarekin partekatuko duzuen gauza atsegingarria.  

Ez egin mugimendu zakarrik eta lasterrik. Haurrak lasai erantzungo dizue, era 
ordenatuan eta antolatuan, baldin eta gurasoak lasai badaude, motibatuta eta 
jarrera onarekin. 

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu lehenbailehen profesional ardu-
radunekin.

Gogoan izan beti inongo espezialistak ez dezakeela zuen haurra zuek 
bezainbeste estimulatu. 

 


