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چکیده 

مقدمه :بیماری تنگی کانال ستون فقرات ،شایعترین بیماری دژنراتیو ستون فقرات کمری میباشد .ساژیتال ایمباالنس در بیماریهای دژنراتیو ستون فقرات با بروز
ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی در ارتباط است .این مطالعه ،با هدف بررسی اثر المینکتومی ستون فقرات کمری بر بهبود شاخصهای ساژیتال اسپاینوپلویک انجام شد.
روشها :این مطالعهی همگروهی آیندهنگر در بین سالهای  7911-12در بیمارستان قائم و شهید کامیاب مشهد انجام گرفت .بیماران قبل و بعد از عمل جراحی
المینکتومی تحت رادیوگرافی کل ستون فقرات قرار گرفتند و شاخصهای ساژیتال اسپاینوپلویک در این بیماران اندازهگیری شد و تحت واکاوی قرار گرفت .دادهها با
نرمافزار  SPSSو سطح معنیداری  P > 0/010مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :تعداد  26بیمار در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند .میانگین سنی افراد مورد مطالعه 14/1 ± 77/1 ،سال بود .تعداد  41نفر ( 69/0درصد) مرد و  71نفر
( 91/0درصد) زن بودند .تعداد  42نفر ( 60/1درصد) تحت  9سطح المینکتومی و تعداد  72نفر ( 91/7درصد) تحت  2سطح المینکتومی قرار گرفتند .فقط تغییرات
لوردوز کمری و  )SVA( Sagittal vertical axisبعد از عمل جراحی معنیدار بود (.)P > 0/010
نتیجهگیری :تنگی کانال ستون فقرات کمری ،باعث اختالل در شاخصهای ساژیتال باالنس کمری و گلوبال ستون فقرات میگردد .با انجام المینکتومی در چندین
سطح مهرههای کمری ،میزان لوردوز و  SVAبهبود مییابد که این تغییرات ،با بهبود ساژیتال ایمباالنس لومبار و گلوبال همراه است.
واژگان کلیدی :المینکتومی ،مهرههای کمری ،تنگی کانال نخاعی ،انحناهای ستون فقرات

ارجاع :رضایی حمید ،ابویی مهریزی محمدعلی ،کیخسروی احسان ،پیشجو مسعود .تغییرات متغیرهای ساژیتال اسپاینوپلویک در بیماران تنگی کانال
نخاعی کمری پس از المینکتومی .مجله دانشکده پزشکی اصفهان 7911؛ .196-120 :)602( 92

مقدمه

اطالع کامل در مورد ساژیتا باتن

ستون فقرات از لحاظ بیومکانیک به عنوان یکک ارگکان واحک در نظکر

برای رسی ن به بهتری پیامک

بالینی و کمتری عارضه در اعما جراحی ب شکلی لومبوساکرا ماننک

گرفته میشود و جهت بررسی پاتولوژیهای سکتون فقکرات توجکه بکه

بیماریهای دژنراتیو ،اسکولیوز و اسپون یلولیسکتیی

بیومکانیک ستون فقکرات امکری بسکیار مهک اسکت ( .)1بیمکاریهکای

است ( .)6-8تنگی کانا  ،شایعتری بیمکاری دژنراتیکو سکتون فقکرات

تغییکرات آشککار در سکتون

کمری است ( .)9در بیماران تنگی کانا  ،بکه دلیکل درد ایجکاد شک ه ی

دژنراتیو ،به ویژه در سکنی بکاتتر ،باعک

فقرات کمری و لگ میشود که در طکو عمکر ایک بیمکاران نیکاز بکه
اصالح ای ب شکلی وجود دارد ( .)2-3برای حفک بکاتن
ب ن ،سکتون فقکرات لومبوسکاکرا و لگک  ،نقک
مطالعات نشان داده است بکاتن

سکاژیتا

اساسکی دارنک (.)4

سکاژیتا و کرونکا و ارتبکا آن بکا

ناشی از کامپرش اپی ورا  ،بیماران به سمت جلو خ میشون که ای
حرکت ،باع

ساژیتا باتن

لومبوساکرا باع

تغییر در شاخصهای ساژیتا اسپاینوپلویک مکیگکردد.

تنگی کانا دژنراتیو ستون فقرات کمری ،باعک
ساژیتا  ،کاه

سایر قسمتهای ستون فقرات و لگک بسکیار مهک اسکت و تغییکر در
بروز درد و ناتوانی میگردد (.)5

بسکیار ضکروری

افکیای

عک

تعکاد

لوردوز کمری و ساکرا اسلوپ میگردد (.)11-12

با توجه به مطالب پی

گفته ش ه و ساژیتا ایمبالن

لومبوساکرا

ایجاد ش ه در بیماران تنگی کانا ستون فقرات کمری ،ای مطالعکه بکا

 -1استادیار ،گروه جراحی مغز و اعصاب ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
 -2دستیار تخصصی ،گروه جراحی مغز و اعصاب ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
نویسندهیمسؤول :احسان کیخسروی؛ استادیار ،گروه جراحی مغز و اعصاب ،دانشکدهی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
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ه ف بررسی تغییرات شاخص هکای اسکپاینوپلویک در بیمکاران تنگکی

سپ  ،بیماران تحت عمل جراحی تمینکتومی وسیع در  3یکا  4سکطح

کانا ستون فقرات کمری در بیمارانی ککه تحکت تمینکتکومی چنک ی

ب ون فیوژن قرار گرفتن  .بیماران پ

سطح از ستون فقرات قرار گرفته بودن  ،انجا ش .

درمانگاه  12ماه بع ش ن و بار دیگر ،رادیوگرافی ککل سکتون فقکرات
در حالت ایستاده در نمکای لتکرا و رخ بکرای ایشکان انجکا گرفکت و

روشها:
ای مطالعهی ه گروهی آین هنگر بر روی بیماران مبکتال بکه تنگکی کانکا
ستون فقرات کمری مراجعه کنن ه به بیمارستانهای قائ (عج) و امک ادی
شهی کامیاب مشکه در سکا هکای  1395-98انجکا گرفکت .مطالعکهی
حاضککر بککا ککک  IR.MUMS.MEDICAL.REC.1398.549توسکک
کمیتهی اخالق دانشگاه علو پیشکی مشه مورد تأییک قکرار گرفکت.
معیارهای ورود به مطالعکه شکامل سک  18-01سکا  ،تنگکی کانکا در
چن ی سطح ( 3-4سطح) ،ع

بی مهرهای کمتر از  11درجکه قبکل از عمکل جراحکی در رادیکوگرافی
فانکشنا لومبوساکرا ) و اسکولیوز کمتر از  15درجه بودن  .معیارهای
خروج از مطالعه نیی شامل وجود بیثباتی ستون فقرات ،نیاز به فیکوژن
بی

از گری  ،1تنگکی کانکا

مادرزادی ،وجود تغییرات دژنراتیو دیسکک بکی مهکرهای ککه نیکاز بکه
دیسککتومی داشته باش  ،وجود ناهنجاری در سایر نقا ستون فقکرات
و سابقهی عمل جراحی در ستون فقرات کمری بودن .
تمامی بیماران واج شرای پ

شاخصهای ساژیتا لومبوسکاکرا دوبکاره انک ازهگیکری شک ن  .تمکامی
دادههای قبل و بع از عمل در فر های مخصوص وارد گردیک و سکپ ،
جهکت انجککا واکککاویهککای آمککاری وارد نککر افککیار  SPSSنسککخهی 23
( )version 23, IBM Corporation, Armonk, NYگردی ک  .از
آزمونهای آماری  Paired sample tو  One-way ANOVAاستفاده
ش و سطح معنیداری  P > 1/151در نظر گرفته ش .

وجود بیثباتی بی مهکرهای (زاویکهی

هنگا عمل جراحی ،اسپون یلولیستیی

از ترخیص توصیه به مراجعه بکه

از اخک رضکایت کتبکی آگاهانکه وارد

مطالعه ش ن  .ابت ا ،بیماران تحت رادیوگرافی کامل ستون فقکرات در حالکت
ایستاده در نمای لترا و رخ قرار گرفتن تا با تصویربرداریهای انجکا شک ه
از عکک وجککود ب شکککلی اطمینککان حاصککل شککود .سککپ  ،متغیرهککای
اسپاینوپلویک شامل ساکرا اسلوپ ( ،)SSپلویک اینسی ن

( ،)PIپلویکک

تیلککت ( ،)PTلککوردوز کمککری ( )LLو همچنکی Sagittal vertical axis،

( )SVAبر اساس معیارهای موجود ( )11ان ازهگیری ش (شکل .)1

یافتهها
در ای مطالعه ،تع اد  46بیمار مورد بررسی قرار گرفتن  .میانگی سنی افکراد
مورد مطالعه  52/9 ± 11/9سا بودن  .تعک اد  29نفکر ( 63درصک ) مکرد و
 10نفر ( 30درص ) زن بودن  .تع اد  28نفر ( 61/9درص ) تحکت  3سکطح
تمینکتومی و  18نفر ( 39/1درص ) تحت  4سطح تمینکتومی قرار گرفتن .
به طور میانگی  PI ،قبل از عمل جراحی در بیمکاران  51/1 ± 6/3درجکه
و بع از عمل  49/0 ± 6/4درجه بود که بر اسکاس آزمکون  ،Paired tایک
تغیی کرات معن کیدار نبککود ( .)P = 1/105می کانگی معی کار  PTقبککل از عمککل
جراحی  18/1 ± 8/1درجه بود که در بررسیهای بع از عمل تمینکتکومی،
ای مق ار بکه  16/1 ± 8/3درجکه رسکی ه بکود و تغییکرات آن بکه درجکهی
معنیداری نرسی ( .)P = 1/199میانگی معیار  SSدر قبکل و بعک از عمکل
جراحی به ترتیب  32/9 ± 4/9و  34/2 ± 5/8درجه بود که ای تفاوت نیکی
بر اساس آزمون  Paired tمعنیدار نبود ( .)P = 1/183با ای حا  ،میکانگی
مق ار لوردوز کمری ( )LLکه قبل از جراحی  32/2 ± 5/2درجه و پک
آن  35/2 ± 8/1درجه بود ،افیای

معنیداری پ

از

از تمینکتکومی نشکان داد

( .)P = 1/111میکککانگی معیکککار  SVAنیکککی قبکککل از عمکککل جراحکککی
 36/0 ± 18/4میلیمتر و در بع از عمکل جراحکی  28/2 ± 15/1میلکیمتکر
بود که کاه

معنیداری نشان داد (( )P = 1/138ج و .)1

جدول  .1میزان تغییرات شاخصهای ساژیتال باالنس قبل و بعد از
عمل جراحی
شاخص

شکل  .1نحوهی اندازهگیری شاخصهای ساژیتال اسپاینوپلویک

*

مقدار P

قبل از عمل

بعد از عمل

جراحی

جراحی

)°( Pelvic incidence

11/1 ± 6/3

49/7 ± 6/4

0/171

)°( Pelvic tilt
)°( Sacral slope
)°( Lumbar lordosis
Sagittal vertical
( axisمیلیمتر)

18/1 ± 8/0
33/9 ± 4/9
33/3 ± 1/3

16/0 ± 8/3
33/4 ± 1/8
31/3 ± 8/1

0/099
0/083
0/011

36/7 ± 18/7

38/3 ± 11/1

0/038

* بر اساس آزمون Paired t
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همانطور که بیان ش  ،بیماران بر اساس تع اد سکطوح تمینکتکومی بکه

لوردوز کمری و ساکرا اسلوپ همکراه اسکت ( .)12مطالعکهای

کاه

دو گروه  3سطح و  4سطح تقسی شک ن و تمکامی متغیرهکا قبکل و بعک از

در مورد مح وده ی طبیعی ای شاخصهکا در جمعیکت طبیعکی ایرانکی

تمینکتومی مج د با آزمون  Paired tبررسی ش ن  .بر اسکاس ایک آزمکون،

انجا نش ه بود ،اما بر اسکاس مطالعکات سکایر نقکا جهکان مکیتکوان

در گروهی که تمینکتومی در  3سطح انجا گرفته بود ،مییان لوردوز لومبکار

گفتکه ،میکیان

قبل از عمل  31/9 ± 5/2درجه و پ

از عمل  35/8 ± 8/3درجه بکود ککه

دریافت در بیماران مکورد بررسکی ماننک مطالعکه ی پکی
لوردوز کمری کاه

ای تفکاوت ،از لحکاظ آمکاری معنکیدار بکود ( .)P = 1/115تفکاوت سکایر

و مییان  SVAافیای

در مطالعه دیگری که توس

داشته است.

 Suzukiو همککاران انجکا گرفکت،

 SVAبکا شک ت لکنگ

متغیرها در ای گروه از لحاظ آماری معنیدار نبکود .در گروهکی ککه تحکت

بیان ش ککه افکیای

 4سطح تمینکتومی قرار گرفتکه بودنک نیکی هکیچ کک ا از متغیرهکا تفکاوت

همچنی  ،افرادی که ش ت لنگ

معنیداری قبل و بع از عمل جراحی نشان ن ادن (.)P < 1/151

 PTکمتری نشان دادن (.)14

عصکبی همراهکی دارد.

عصبی بیشتری داشتن  ،میکیان  LLو

مطالعهی  Oguraو همککاران ،بیکان نمکود ککه دکامپرشک لومبکار

به عالوه ،ای بیماران بر اساس سطحهکای تمینکتکومی شک ه نیکی
مورد مقایسه قرار گرفتن  .مییان تغییرات متغیرها به صورت ج اگانه بر

باع

اساس هر سطح (از  L1تا  )L5که تحت تمینکتومی قرار گرفته بودن ،

بیماران دچار تنگی کانکا کمکری مکی گکردد .البتکه ،پژوهشکگران بیکان

مورد بررسی قرار گرفت .طبک آزمکون آمکاری One-way ANOVA

نمودن بعضی از تغییرات ایجاد ش ه در شاخص های اسپاینوپلویک در

بی سطوح تمینکتومی و تغییرات هیچ یک متغیرها ارتبکا معنکیداری

 ،میکیان PI-LL

مشاه ه نش (.)P < 1/1551

بهبود تعاد کلی ستون فقکرات و همچنکی  ،ناحیکه ی کمکری در

ای بیماران غیر قابل بازگشت می باش  .در ای پژوه
متغیر پی

گویی کنن ه برای بازگشت پ یر بودن عک

تعکاد سکاژیتا

معرفی گردی ( .)15در مطالعه ی حاضر نیی همانن مطالعه ی  Oguraو
همکاران ( ،)15انجا دکامپرش بر تغییرات  LLو  SVAمؤثر بود.

بحث
امروزه استفادههای شاخص های اسپاینوپلویک جهت بررسی وضکعیت

در مطالعکهی  Fujiiو همککاران ،نتکایج نشکان داد ککه دکامپرشک

بیومکانیک ستون فقرات بسیار مهک و ککاربردی اسکت .تغییکرات ایک

لومبار در بیماران تنگی کانکا کمکری ،باعک

شاخص ها در بیماریهای دژنراتیو ستون فقرات کمری با بروز نکاتوانی

می گردد ( .)16بهبود  LLو  SVAدر مطالعه ی پی گفته با یافتکههکای

همراه است .بر ای اساس ،بکا بهبکود ناهنجکاریهکای ایجکاد شک ه در

به دست آمک ه در مطالعکه ی حاضکر هک خکوانی دارد ،امکا بکر خکالف

شاخص های ساژیتا ستون فقرات ،میتوان ناتوانی و درد ای بیمکاران

مطالعهی حاضر ،در ای مطالعه  PTنیی بهبود داشته است.

را کاه

داد .ریخت شناسی ( )Morphologyاسپاینوپلویک و بکاتن

ساژیتا گلوبا  ،عوامل مهمی در جهت آگاهی از پاتوژنی بیومکانیککا
و اختالتت ع

تعاد ساژیتا میباشک ( .)12همچنکی  ،ثابکت شک ه

بهبکود  PI ،LLو SVA

همان طور که گفته ش  ،استفاده از شاخص های ساژیتا باتن

در

تشخیص و درمان ناهنجاری های ستون فقرات ،اهمیکت بسکیار بکاتیی
دارد ،اما مطالعات ان کی در مورد تغییرات ای شکاخص هکا در شکرای

است که تغییرات در شاخص هکای اسکپاینوپلویک بکا تغییکر در کیفیکت

پاتولوژیک و همچنی  ،تغییرات آن با انجا عمل جراحی انجکا گرفتکه

زن گی بیماران نیی همراه میباش (.)13

است که در ای مطالعه به آن پرداخته ش .

ای مطالعه بر روی  46بیمار مبکتال بکه تنگکی کانکا نخکاع کمکری در
چن ی سطح که تحت عمل جراحی تمینکتومی ب ون فیکوژن قکرار گرفتکه

نتیجهگیری

بودن  ،انجا گرفت .نتایج به دست آم ه از بیماران در ای مطالعه ،نشکان داد

تغییرات دژنراتیو مانن تنگی کانا کمری ،باعک اخکتال در شکاخصهکای

که انجا تمینکتومی باعک

ککاه

شکاخص هکای  PIو  PTنیکی افکیای

شاخص  SSش که هیچ یک از ای تغییرات از لحاظ آماری معنیدار نبکود.
با ای حا  ،لوردوز کمری در ای بیماران بکه صکورت معنکیداری افکیای
داشت و همچنی  SVA ،نیی به صورت معنیداری کاه

ساژیتا باتن

کمری و گلوبا ستون فقرات میگردد .با انجا تمینکتکومی

در چن ی سطح مهره های کمری ،مییان لوردوز و  SVAبهبود پب ا میکنک
که ای تغییرات با بهبود ساژیتا ایمباتن

لومبار و گلوبا همراه است.

یافته بود.
تشکر و قدردانی

تا کنون مطالعات متع دی در مح وده ی طبیعکی ایک شکاخص هکا
انجا گرفته است ،اما مطالعات ان کی در مورد تغییرات ای شاخص هکا

ای مطالعکه برگرفتکه از طکرح تحقیقکاتی مصکوب معاونکت پژوهشکی

در شککرای پاتولوژیککک و همچنککی  ،تغییککر آن بع ک از عمککل جراحککی

دانشگاه علو پیشکی مشه بکا کک  901649اسکت .بک ی وسکیله ،از

پرداخته است .مطالعهی فرخی و همکاران در شیراز نشان داد که تنگی

کلیه ی پرسنل دپارتمان جراحی مغی و اعصاب مشه که در گکردآوری

کانا دژنراتیو ستون فقکرات کمکری بکا افکیای
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سکاژیتا ایمبکاتن ،

اطالعات شرکت داشتن سپاسگیاری میشود.
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Abstract
Background: Spinal canal stenosis is the most common degenerative disease of the lumbar spine. Sagittal
imbalance in degenerative spinal diseases is associated with disability and reduced quality of life. In this study, we
examined the effect of lumbar spine laminectomy on improvement in spinopelvic sagittal parameters.
Methods: This prospective cohort study was conducted during 2016-2019 at Ghaem and Shahid Kamyab hospitals,
Mashhad, Iran. Patients underwent spinal radiography before and after laminectomy, and their spinopelvic sagittal
parameters were measured. Data were analyzed using SPSS considering P < 0.050 statistically significant.
Findings: Overall, 46 patients were examined in this study. The mean age was 52.9 ±11.9 years, 29 patients (63%)
were men, and 17 (37%) were women. 28 subjects (60.9%) underwent 3-level and 18 subjects (39.1%) underwent
4-level laminectomy. Only the lumbar lordosis and sagittal vertical axis (SVA) were significantly changed after the
surgery (P < 0.050).
Conclusion: Lumbar canal stenosis disrupted the sagittal and global spinal balance. Multi-level laminectomy
improved lumbar lordosis and SVA in lumbar canal stenosis.
Keywords: Laminectomy; Lumbar vertebrae; Spinal stenosis; Spinal curvatures
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