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فاست و دیسک متعاقب آن بهوجود آمده و منجر به افزایش درد و پیدایش دفورمیتی پیشرونده میشود .با توجه به اهمیدت
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هدف بررسی نتایج جراحی النگ فیوژن در بیماران با اسکولیوزدژنراتیو ناحیه لومبوساکرال انجام شد.
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سن ،جنس ،محل آناتومیک انحراف و لغزش مهره ،درجه شدت انحراف براساس زاویه کاب و تعداد دفعدات جراحدی
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منجر به درد ،استئوآرتریت مفاصل اسپاینال و بدترشدن دفورمیتی ،تنگی
اسکولیوزدژنراتیو ( )Degenerative scoliosisبهطور شایع ستون

کانال همراه با رادیکولوپاتی و ایمباالنسساژیتال و کرونال همراه با

فقرات لومبار را در افراد مسن درگیر میکند و در نتیجه دژنرسیون

وستگی عضالت و همچنین اثرات سایکولوژیک ناشی از شکل

فاست ( )Facetو دیسک متعاقب آن بهوجود آمده و منجر به افزایش
درد و پیدایش دفورمیتی پیشرونده میشود .شیوع اسدکدولیوزدژنرتیدو

1و2

ظاهری بدفرم و موربیدیتی میشود.

عالیم شایع در بیدماران مبتال به اسکولیوزدژنراتیو ،درد پشت پا و
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مقدمه

در افدراد مسدن حدود  %68برآورد میشود .اسکولیوز درمان نشده

مجید رضوانی و همکاران

226

درد کمر میباشد .وصوصیت درد ممکن است استاتیک (،)Static

حاضر با هدف بررسی نتایج جراحی النگ فیوژن در بیماران با

مکانیکال ( ،)Mechanicalلوکالیزه ( )Localizedیا رژیونال

اسکولیوزدژنراتیو ،لومبوساکرال انجام شد.

( )Regionalباشد و ممکن است که همراه با درد پا یا باسن باشد.
شرح حالگیری دقیق از بیمار شامل شدت درد و عوامل تشدید و
تخفیفدهنده درد بههمراه محدودیتهای فانکشنال بیمار باید مورد
3و4

روش بررسي

کرونالایمباالنس منجر به جابهجایی دنده بر

مطالعهی حاضر بهصورت کوهورت ( )Cohortآیندهنگر در مبتالیان به

روی لگن شده و سندروم گیرکردن دنده به لگن و کرستایلیاک را

اسکولیوزدژنرایتو کاندید جراحی مراجعهکننده به بیمارستان الزهرای

بررسی قرار گیرند.
5

بهوجود آورد.

اصفهان انجام شد .پس از کسب مجوز کمیته اوالق دانشگاه علوم

درد در اسکولیوزدژنراتیو ناشی از دژنراسیون دیسک بین مهره یا

پزشکی اصفهان ( )IR.MUI.MED.REC.1398.717پووهش حاضر

میشود ناپایداری سگمنتا ،فاست

آغاز شد .تمام بیمارانی که در یک مدت زمان مشخص نیازمند فیوژن

کاهش ارتفاع دیسک است که باع

دژنراسیون و ایمباالنس در سطوح ساژیتال یا کرونال بهوجود آید.
دفورمیتیساژیتال منجر به اشکال در ایستادن و در نتیجه ضعف و

بودهاند تحت این عمل جراحی قرار گرفتهاند.
مطالعه براساس اطالعات پایه بیماران شامل سن ،جنس ،محل

وستگی عضالت و احساس ناراحتی و وستگی و درد ناشی از

آناتومیک انحراف و لغزش مهره ،درجه شدت انحراف براساس

جبران کیفوز ساژیتال ( )Sagittal kyphosisمیشود .تمامی

 angleو تعداد دفعات جراحی پیشین بررسی و ثبت شد .مشخصات

دفورمیتیهای ساژیتال و کرونال استرس شدیدی بر مفاصل هیپ و

جراحی انجام شده برای بیمار از پرونده پزشکی شامل رویکرد مورد

ساکروایلیاک منتقل میکنند و منجر به درد باسن و کشاله ران

استفاده ،محل آناتومیک ایجاد فیوژن ،انجام یا عدم انجام دکمپرشن و

میشوند که ممکن است بهطور اشتباه مفاصل هیپ و ساکروایلیاک

تعداد سطوح دکمپرشن و فیوژن ،میزان وونریزی حین جراحی و

6

بهعنوان منشا اصلی کمر درد تشخیص داده شوند.

در مورد انتخاب روش درمان ارجح در اسکولیوزدژنراتیو اوتالف

Cobb

مدت زمان جراحی استخراج گردید.
میزان درد ،میزان اصالح انحراف ،شدت ناتوانی براساس

نظر وجود دارد .اندیکاسیونهای درمان نگهدارنده در مقابل درمان

مقیاس ) Oswestry Disability Index (ODIو زاویه

جراحی هنوز کامال مشخص نمیباشد .با این وجود بیمارانی که با

پیش از جراحی و شش ماه پس از جراحی بررسی و ثبت گردید .پس

درد کمر انتشار یافته به اندام تحتانی مقاوم به درمان نگهدارنده و یا

از جمعآوری دادهها ،آنها وارد

بیماران با دفورمیتی پیشرونده باید از لحاظ نیاز به جراحی ارزیابی

) Inc, Chicago, IL, USAشدند .جهت بررسی توزیع نرمال دادهها از

دقیقتری شوند .همچنین تشخیص علت احتمالی دفورمیتی بر انتخاب

)Kolmogorov-Smirnov

روش درمان تاثیرگذار است.

6و7

Cobb angle

SPSS software, version 25 (SPSS

آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

(test

استفاده شد .دادهها با آزمونهای آماری ،Independent samples t‐test

عالیم وفیف کمر درد ،انحراف کمتر از  30درجه و دررفتگی گردن

تحلیل قرار گرفتند .سطح معناداری در تمامی آزمونهای آماری برابر

کمتر از دو میلیمتر و باالنس منطقی کرونال و ساژیتال در نظر گرفته

 P<0/05در نظر گرفته شد.

میشود .درمان جراحی در صورت وجود درد کمر آگزیال شدید و
مقاوم ،دفورمیتی عالمتدار نورولوژیک یا اندیکاسیون زیبایی
میباشد 4.درمان جراحی به سه روش ( )decompressionبهتنهایی،
فیوژن کوتاه و ( )long fusionانجام میشود.

2

يافتهها
در این مطالعه  11بیمار زن شرکت داشتند .میانگین سنی بیماران

با توجه به اهمیت نتایج حاصل از النگ فیوژن و میزان اصالح

 55-64سال با انحراف معیار  7-67سال بود .کمترین سن  40سال و

کرونال و ساژیتالایمباالنس در بیماران با اسکولیوزدژنراتیو پووهش

بیشترین سن  66سال بود .عالیم بیماران شامل درد کمر-درد پا (سه
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مورد) ،دردکمر–لنگش عصبی (دو مورد) و درد کمر-درد پا-لنگش

تصمیمگیری در مورد درمان باید در نظر گرفته شود .با وجود احتمال

عصبی (شش مورد) بود .محل ضایعه ایجاد شده در بیماران در سه

بروز عوارض ،جراحی گزینه درمانی مؤثر و منطقی بهحساب میآید که

قسمت  L4-L5 ،L3-L4 ،L2-L3به تفکیک بررسی شد.

توانایی کاهش چشمگیر درد در بیماران را دارد .در درمدان بیماران

توزیع فراوانی در سه قسمت ذکر شده بهترتیب دو ،شش و سه
مورد بود .میانگین درصد انحراف ،درد و شدت ناتوانی براساس

ODI

پیش و شش ماه پس از عمل جراحی در بیماران با اسکولیوزدژنراتیو

مبدتال به اسدکولیوزدژندراتدیو Decompression ،معمو ًال با فیوژن
8و9

ترکیب میشود.

جراحی  Decompressionبرای رهاسازی عالیم عصبی استفاده

تعیین و مقایسه شد .میانگین انحراف ،درد بیمار و شدت ناتوانی شش

میشود ،در حالیکه هدف از فیوژن اسپاینال تثبیت

ماه پس از عمل کاهش معناداری نشان داد (( )p=0/001جدول .)1

تصحیح شده و پیشگیری از  Deteriorationمنحنی است.

Alignment

همه بیماران تحت دو مرحله عمل جراحی قرار گرفتند .میانگین

در اسکولیوزدژنراتیو ،فیوژن النگ استفاده گستردهتری نسبت به

وونریزی و زمان عمل جراحی در جراحی دوم کاهش معناداری نسبت به

فیوژن کوتاه دارد زیرا تصحیح منحنی در این روش مناسبتر بوده و

جراحی اول داشت (( )p>0/05جدول  .)2از جمله عوارض عمل جراحی
میتوان به دو مورد شکستگی مهره پروگزیمال ( )PGKاشاره نمود.

نتایج طوالنی مدت بهتری دارد.

11و12

جنبه مهم جراحی فیوژن النگ ،تعیین وسعت فیوژن است.
مطالعاتی در مورد مزایا و مضرات انتخاب  L5یا ساکروم بهعنوان
انتخاب نقطه پایانی دیستال انجام شده است.

بحث

در مطالعه  Edwardsو همکاران  27بیمار با فیوژن به  L5با 12

اسکدولیوزدژنراتدیو یک وضدعیت بالیندی بسدیار پیچیدده است
که در آن اصلدیترین مشدکالت بیمار درد و ناتوانی است ،که هدنگام

بیمار با فیوژن ساکرال مقایسه شدند12.در پیگیری نهایی میزان
عوارض ،از جمله سودوآرتروزیس در گروه ساکرال بیشتر بود.

جدول  :1توزيع ميانگين درد ،زاويه كاب و شدت ناتواني براساس  ODIپيش و پس از عمل جراحي
متغير

شش ماه پس از عمل جراحي

پيش از عمل جراحي

*P

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

زاويه كاب

45/36

5/55

8/00

2/60

p =0/001

درد ()VAS

9/00

0/632

3/09

0/831

p =0/001

شدت ناتواني ()ODI

44/73

2/370

19/55

2/697

p =0/001

*آزمون آماری P<0/05 ،Paired t test :از نظر آماری معناداردر نظر گرفته شد.

جراحي اول
متغير
خونريزي ()CC
زمان (ساعت)

جراحي دوم

*P

ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

1320/00

674/61

720/00

303/86

p =0/041

0/68

4/49

1/018

p =0/002

6/37

*آزمون آماری P<0/05 ،Paired t test :از نظر آماری معناداردر نظر گرفته شد.
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جدول  :2توزيع ميانگين خونريزي و زمان جراحي اول و دوم در بيماران شركتكننده در مطالعه.

Rezvani
M., et
al.
همکاران
رضوانی و
مجید
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در مطالعه  Edwardsو همکاران  27بیمار با فیوژن به  L5با 12

درجه بود 14.در مطالعه  Choو همکاران النگ فیوژن میزان اصالح

بیمار با فیوژن ساکرال مقایسه شدند12.در پیگیری نهایی میزان

بهتری در کرونالایمباالنس فراهم کرده ولی در ساژیتالایمباالنس اثر
13

چندانی نداشته است.

عوارض ،از جمله سودوآرتروزیس در گروه ساکرال بیشتر بود.
یک مطالعه مروری سیستماتیک در مورد پیشرفت دژنراسیون

در مطالعه دیگری توسط  KJ Choو همکاران 22 ،بیمار النگ

دیسک  L5-S1در اعمال جراحی النگ فیوژن نشان داد که وطر بروز

فیوژن شدند که میزان اصالح انحراف اسکولیوتیک و کرونال ایمباالنس

عالیم جدید تقریباً  18-20درصد میباشد که بیشتر آنها نیاز به عمل

در النگ فیوژن بهتر از فیوژن کوتاه بوده است ولی میزان لوردوز و
اصالح ساژیتالباالنس کمتر از فیوژن کوتاه بود 14.البته در مطالعه

10

مجدد دارند.

در مطالعه  Choو همکاران ،دژنراسیون دیسک  L5-S1به میزان
 %58در بیماران فیوز شده ایجاد شده و  %21از بیماران دچار عالمت
شده بودند 13.در مطالعه حاضر پس از گذشت شش ماه درد و ناتوانی

 PhanKو همکاران هر دو روش جراحی فیوژن کوتاه و بلند توانستند
15

بهطور موثری ایمباالنس کرونال و ساژیتال را اصالح نمایند.

مطالعهی  Fuو همکاران در النگ فیوژن نشان داد که میزان کیفوز
جانکشنال پروگزیمال در بیمارانی که فیوژن به باالی توراسیک فوقانی

بیماران به میزان معناداری شدت کمتری یافت.
اصالح زاویه اسکولیوز یک پارامتر مهم برای قضاوت در مورد

16

گسترش یافته ،کمتر است.

کارآیی جراحی اسکولیوزدژنراتیو است .در مطالعه حاضر کاهش

در مطالعهی مروری سیستماتیک Lee C-H ،و همکاران به این

معناداری در زاویه اسکلیوز پس از شش ماه حاصل گردید .این یافته

نتیجه رسیدند که فیوژن کوتاه در بیماران اسکولیوزدژنراتیو برای
17

نشان میدهد که فیوژن النگ میتواند اثربخشی کافی در اصالح

جلوگیری از پیشرفت شدت اسکولیوز موثر نبوده است .از نظر

دفورمیتی اسپینال در سطح کرونال داشته باشد.

عوارض دو نفر از بیماران ( )%8سه و چهار ماه پس از عمل جراحی

در بروی مطالعات نشان داده شده است که تغییرات نهایی زاویه
لوردوز ( )Lordosisدر گروه با فیوژن به  S5بیشتر از گروه با فیوژن

دچار شکستگی مهره پروگزیمال ( )PGKشدند.
در مطالعه  Choدرصد عوارض تاویری ایجاد شده  22( %41نفر
14

ساکروم میباشد .به عبارت دیگر بیماران بافیوژن ساکروم ،ترمیم بهتر

از  50بیمار) بود .این عوارض شامل

لوردوز کمری را تجربه میکنند .علت این امر عمدتا زاویه لوردوتیک

،Adjacent segment ds-proximal ،of screws

بیشتر ایجاد شده در ناحیه  L5-S1توسط اصالح لومبوساکرال میباشد

 ds-distalبود.

که مربوط به دژنراسیون دیسک  L5-S1است.

Loosening ،Pseudarthrosis
Adjacent segment

سپاسگزاری :این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه تحت عنوان
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 Angleدر  %72موارد حاصل شده بود .در حالیکه در مطالعه حاضر

اسکولیوزدژنراتیو" طی سالهای  13987-1398در مقطع فلوشیپ

اصالح  Cobb Angleدر تمام بیماران اتفاق افتاد .میانگین مقدار

جراحی ستون فقرات میباشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و

اصدالح  Cobb Angleشدش مداه پس از عدمل جراحی در حدود 37

ودمات بهداشتی درمانی اصفهان اجرا شده است.
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Background: Degenerative scoliosis most commonly affects the lumbar spine in the
elderly, resulting in facet and disc degeneration, leading to increased pain and
progressive deformity. Due to the importance of the results of long fusion and the rate of
coronary and sagittal correction of imbalance in patients with degenerative scoliosis, the
present study was performed to evaluate the results of long fusion surgery in patients
with degenerative lumbar scoliosis.
Methods: The present study was performed as a prospective cohort study in patients
with degenerative scoliosis who were candidates for surgery at Al-Zahra Hospital in
Isfahan. Basic patient information including age, sex, anatomical location of vertebral
deviation and slip, degree of severity of deviation based on cobb angle and number of
previous surgeries were reviewed and recorded. The surgical characteristics of the
patient were extracted from the medical record including the approach used, the
anatomical location of the fusion, whether or not to perform decompression, the number
of decompression and fusion levels, the amount of bleeding during surgery, and the
duration of surgery.
Results: Eleven female patients participated in this study. The mean age of patients was
55.64 years with a standard deviation of 7.67 years. The minimum age was 40 years and
the maximum age was 66 years. Patients' symptoms included low back pain-leg pain (3
cases), back pain-lameness (2 cases) and back pain-leg pain-lameness (6 cases). All
patients underwent two stages of surgery. Mean amount of bleeding and time of surgery
in the second surgery were significantly reduced compared to the first surgery (p <0.05).
Complications of surgery included proximal junctional vertebral fracture (PGK) in two
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patients.
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Conclusion: Degenerative scoliosis is a complex clinical condition in which the
patient's main problems are pain and disability. Long fusion surgery in patients with
degenerative scoliosis significantly reduced the mean deviation, Patient’s pain and
severity of disability 6 months after surgery.
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