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مراجعه کننده به بیمارستان هاي سطح شهر اردبیل از  تی گردنیبررسی نتایج جراحی در بیماران مبتال به اسپوندیلوآرتروپا

 1391تافروردین 1388فروردین ماه

 چکیده

گسـیختگی در دیسـک بـین مهـره اي،مفاصـل فاسـت و بـا ویژگـی هـاي           سـایش و  مقدمه و بیان مسئله:

موضوع ایـن  نامیده می شود. ."سرویکال اسپوندیلوزیس"رادیوگرافی خاص در مهره ها نمایش می یابند که 

تحقیق بررسی نتایج درمان جراحی اسپوندیلوآرتروپاتی گردنی و هدف از آن دسترسی به نتیجه بهتر درمانی 

 و شناسایی روش بهتر درمان جراحی و معرفی آن به جراحان براي درمان موفق بیماران در آینده است.

بیمـار دچـار اسـپوندیلوآرتروپاتی     75کـه بـر روي   این مطالعه از نوع توصیفی مقطعـی بود مواد و روش ها:

اطالعات مربوط به بیماران از پرونده هاي بیماران استخراج ودر چـک لیسـت تهیـه شـده      .گردنی انجام شد

براي هر بیمار وارد شدندو سایر اطالعات مورد نیاز بصورت شرح حال تلفنی از بیماران اخـذ شـد.داده هـا    

 شدند. آنالیز  spssبعد از جمع آوري در نرم افزار

ــایج : ــنی بیمـــاران نتـ ــاانحراف معیـــار 3/52میـــانگین سـ ــه  4/14بـ ــنی مـــرد بـ ــال بود.نســـبت سـ سـ

%غیرشاغل بودند،که این می توانـد  7/2%خانه دارو40%بیماران داراي شغل آزاد وکارگري،3/45بود.1به2/1زن

مده بیشـترین نـوع   ارتباط کارهاي سنگین را با بروز اسپوندیلوآرتروپاتی نشان دهد.بر اساس نتایج به دست آ

%دچار عارضه شده بودند،کـه یـک   7/2نفر با2%بود،که از بین آنها فقط80باکیج گذاري ant.app عمل روش

نفر بدلیل دررفتگی پالك مهره گردنی مجددا تحت تعویض پالك قرار گرفته بودو یک نفر دیگربدلیل همراه 

سال از جراحـی  2عارضه جراحی بعد گذشت و نه به دلیل  تنگی کانال نخاعیبودن باآسیب نخاعی به دلیل 

فوت کرده بود.در بررسی رابطه بین مدت زمان بستري و نوع عمل بر اساس آزمون آمـاري آنـالیز واریـانس    

از همه بیشتر است ولـی  ant.app ،میانگین مدت زمان بستري بر اساس نوع عمل درست است که در عمل 

).در بررسی رابطه بین نوع عمـل و عـود عالئـم بـه لحـاظ      p=0.33اختالف به لحاظ آماري معنی دار نبود(

بـه  نسـبت    smith-robinson app،گرچه میزان رضایتمندي افـراد در روش  .آماري ارتباط معنادار پیدا نشد

میـزان کـاهش عالئـم و درد     بـود. %در حـد خـوب   28% در حـد عـالی ،  7/42رضایت بیماران بقیه کمتر بود.

بیشـترین سـطح    بـود.  ضـعیف %در حـد  8%در حد خـوب و VAS ،52اس رادیکولر بعد عمل جراحی براس

 بود. C5-C6%)مربوط به 44مورد(33درگیري با

جراحی شده،میزان رضایتمندي و بهبـودي بـاالئی از    تایج مطالعه نشان داد که بیمارانبررسی ن نتیجه گیري:

ب و حتی حین بستري عمل جراحی داشتندو هیچ عارضه اي حین عمل مثل آسیب به مري یا عروق واعصا

 . بعد عمل مثل عفونت نداشتند

 اسپوندیلوز گردنی دیسک بین مهره اي، کلید واژه :
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 مقدمه و بیان مسئله1-1

عنـوان عامـل ایجـاد    ه معرفی شد،اما به نقش آن ب Vesaliusقرن قبل  توسط 4دیسک بین مهره اي حدود 

بـا گذشـت سـن وافـزایش     . سـال اخیـر پـی بـرده شـده اسـت      70بالینی فقط در  کننده عالیم و نشانه هاي

در دیسـک   فرسـودگی ایـن  . دژنراتیو قابل پیش بینی می شود فرسودگی،ستون فقرات گردنی دچار تغییرات

سـرویکال  "بین مهره اي،مفاصل فاست و با ویژگی هاي رادیوگرافی خاص در مهره ها نمایش می یابند کـه  

  )1(. که این حالت نتیجه حتمی طول عمر است. نامیده می شود"اسپوندیلوزیس

اسـپوندیلوزیس انـد کـه ایـن درصـد در حـدود       سـالگی دچـار   50درصد جمعیت در سنین حدود   20-25

هر دوجنس زن و مرد در معرض خطر اسپوندیلوز گردنی هسـتند   )2( .درصد می رسد 85-70سالگی به 65

ستون فقـرات گردنـی یـک نقـش       )3( .اما احتماال مردان زودتر از زنان دچار پیشرفت این حالت می شوند

 . فظت از نخاع حین تحرك سر استدوجانبه دارد،این نقش شامل حفاظت از سرومحا

فقرات گردنی اتفاق می  c3- c7  اکثریت اسپوندیلوزیس هاي مشخص بالینی در قسمت ساب آگزیا ل ·

تغییرات بیوشیمیایی در دیسک با تغییرات پروتوگلیکان و از بین رفتن آب باعث کاهش االستسیته . افتد

بخش حرکتی می تواند منجر به خـم شـدن    نشت دیسک و از بین رفتن ارتفاع آن در. دیسک می شود

داخلی لیگامنتوم فالووم به خلف و کمک به تنگی و یا بطور نادر باعث فشردگی موضعی خلفی ،طناب 

که فشردگی نخاعی در ابتداباعث دمیلینیزاسیون ماده سفید می شود که اگر ادامه یابد منجر . نخاعی شود

پس از شناخت ماهیت فشارنده دیسک پاتولوژك بر  )1( .به نکروز سلولی در ماده خاکستري  می شود

دیسک هاي گردن طراحی شدند  درمان طناب نخاعی یا ریشه هاي عصبی،روشهاي جراحی مختلفی در

 .BarrوMixte  بـه روش خلفـی ،المینکتـومی و فورامینوتـومی در ناحیـه      1934براي اولین باردرسـال


