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 18/6/1396تاریخ دریافت:  هجله دانشکده پزشکی اصفهاى
 16/7/1396تاریخ پذیزش:  1396دوم آباى هاه  ی/هفته446 ی/شوارهنو پنج سال سی

 
 ناشناخته علت با اسکولیوز به مبتال بالغ بیماران در ابسار با خلفی فیوشن جراحی عمل از عوارض بعد

 
 4، یاسمه سید یوسفی3تألیفی اشکان ،2، علی عندلیب1فر اعتمادی محمدرضا

 
 

چکیده

 ّدف با حاضر، ی هطالعِ است، شایع بیواراى ایي در جراحی عول از بعد عَارض کِ ایي بِ تَجِ با. شَد هی گفتِ فقرات ستَى در جاًبی اًحٌای بِ اسکَلیَز مقدمه:

 .شد اًجام ًاشٌاختِ علت با اسکَلیَز بِ هبتال بالغ بیواراى در ابسار با خلفی فیَشى جراحی عول از بعد عَارض هیساى بررسی

 بِ خلفی فیَشى جراحی عول تحت کِ ًاشٌاختِ علت با اسکَلیَز دچار بیوار 93 در جراحی عول از بعد عَارض هیساى تَصیفی، -هقطعی ی هطالعِ ایي در ها: روش

 گرٍُ 4 بِ شکلی بد ًَع اساس بر بیواراى اسکَلیَز ّوچٌیي،. شد اًجام بیواراى ایي ّای پرًٍدُ بِ هراجعِ با آساى رٍش بِ گیری ًوًَِ. شد بررسی بَدًد، ابسار ّوراُ
 .گردید هقایسِ آى عَارض ٍ تقسین( Double curve ٍ لَهبار/تَراکَلَهبار تَراسیک، شکل، C طَلی)

 هَرد 35 عول از بعد عَارض هیساى ّوچٌیي،(. P;  009/0) داشت داری هعٌی اختالف ّن با اسکَلیَز شکلی بد گرٍُ 4 در جراحی، عول از بعد تٌفسی هشکالت ها: یافته

 بَد. جراحی عول از بعد ریَی عَارض بِ هربَط آى از هَرد 20 کِ بَد

 عَارض. باشد هی شایع ّستٌد، ابسار با خلفی فیَشى جراحی عول تحت کِ ًاشٌاختِ علت با اسکَلیَز دچار بیواراى در جراحی عول از بعد عَارض هیساى گیزی: نتیجه

 .ّستٌد بیواراى ایي در جراحی عول از بعد عَارض تریي شایع ریَی،

 یا ْرُه فیَشى جراحی، عول از بعد عَارض اسکَلیَز، واصگان کلیدی:

 
 به مبتال بالغ بیماران در ابشار با خلفی فیوصن جزاحی عمل اس عوارض بعد .تألیفی اشکاى، سید یَسفی یاسوي فر هحودرضا، عٌدلیب علی، اعتوادی ارجاع:

 1197-1202(: 446) 35؛ 1396هجلِ داًشکدُ پسشکی اصفْاى . ناشناخته علت با اسکولیوس

 

 مقدمه

 فقرطا   ؾتَى خاًبی اًحٌای یا بسقکلی یک ،(Scoliosis) اؾکَلیَظ

 گًَراگَى  ٍ هرتلر   بسقرکلی  ایري  علر  . اؾت کطًٍال ی صفحِ زض

ِ  آى علرت  هَاضز، بیكتط زض اها اؾت،  ٍ اؾرت ( Idiopathic) ًاقرٌاذت

 اؾرکَلیَظ  اؾرت،  تکاهلی اذتالال  آى علت کِ هَاضزی زض ّوچٌیي،

 هرازضظازی  ًرَ   برطٍظ  هیعاى. قَز هی ًاهیسُ( Congenital) هازضظازی

 ایي کِ . هكکالتی(1-3) اؾت تَلس 1000 ّط زض 5/0-1 بیواضی، ایي

 -قلبری  تٌفؿری،  هكرکال   قراه   کٌرس،  هری  ایدراز  فطز بطای بیواضی

 کیفیرت  کراّف  ّرا،  فعالیت ؾطح کاّف عصبی، ذَى، فكاض عطٍقی،

 ًظرط  اظ بیواضی ایي ّوچٌیي، ٍ اؾت زضز کوط بطٍظ افعایف ٍ ظًسگی

 .(4) باقس هی هططح بیواضاى بطای ظیبایی

ّای خطاحی بطای اؾکَلیَظ بالغیي بؿیاض ؾرت ٍ زقرَاض   زضهاى

ِ  هَاقر،،  بیكتط زض کِ طَضی بِ اؾت؛  پاؾرد  خطاحری  ّرای  زضهراى  بر

 ایري  کِ اؾت هَخَز اؾکَلیَظ بطای خطاحی ضٍـ چٌسیي. زٌّس ًوی

ِ  خطاحرری، ّرای  ضٍـ  ٍ اؾررکَلیَظ( Cobb) ظاٍیررِ بیوراض،  عالیررن بر

 فكراض  بطزاقرتي . زاضز بؿرتیی  اؾرکَلیَظ ( Curve) ًرَ   بِ ّوچٌیي،

(Decompression )ِبیوراضاًی  بطای اؾت هوکي تٌْایی، ب  ِ  ًرَ   کر

ِ  اگرط . باقرس  ؾرَزهٌس  زاضًرس،  ضا اؾکَلیَظ هتَؾط تا ذفی   ایري  چر

 ّررای قررکلی بررس ٍ ایاتطٍغًیررک ًاپایررساضی زض تررَاى هرری ضا ضٍیکررطز

 آضترطٍزظ  ّوطاُ بِ Decompression. (5-6) کطز اؾتفازُ ضًٍسُ پیف

(Arthrodesis )قَز هی اؾتفازُ هَاضزی زض  ِ ِ پی قرکلی  برس  کر  كرطفت

 . (7) باقس ؾاغیتال ٍ کطًٍال ی صفحِ زض تَاظى عسم با ّا، هْطُ ؾتَى

 مقاله پصوهشی
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(  Posterior segmental instrumentation) ذلفی ؾیواى ابعاض

 بِ باقس، ذلفی ٍ قساهی ّای خْت زض فیَغى بِ ًیاظ کِ هَاضزی زضًیع 

( Effusion) افیرَغى  هیعاى افعایف ٍ قکلی بس اصالح افعایف هٌظَض

ـ     (8) قَز هی اؾتفازُ  خطاحری  ّرای  . قابر  شکرط اؾرت کرِ ایري ضٍ

َ  اؾرکَلیَظ  زضهاى بطای آضتطٍزظ ِ  زغًطاتیر  برا  زاضی هعٌری  صرَض   بر

 زازى زؾت اظ افعایف خطاحی، عو  هس  طَل عو ، اظ بعس عَاضض

 قرایعی  عرَاضض . اؾت اضتباط زض قسى بؿتطی هیعاى افعایف ٍ ذَى

ـ  خطاحری  ّای ضٍـ ایي زض کِ  قراه   بیكرتط  اًرس،  قرسُ  زازُ گرعاض

ِ  اؾرت  برَزُ  هطگ ٍ تطٍهبَآهبَلی عفًَت، عصبی، عَاضض  ایري  کر

 .(9) باقس هَاضز زضصس 30 اظ بیف زض تَاًس هی حتی عَاضض،

 عور   اظ بعرس  عَاضض ایي علت قبلی هطالعا  زض حال، ایي با

ِ  حرال،  ایري  با بَز؛ ًكسُ هكرص خطاحی  زض ای  گؿرتطزُ  ی هطالعر

 خطاحری  عور   اظ بعرس  عرَاضض  ایري  هیرعاى  کِ ًساضز ٍخَز ایطاى

 بٌابطایي،. باقس کطزُ بطضؾی بعضگی آهاضی ی خاهعِ زض ضا اؾکَلیَظ

 زض ًقریط  ٍ ظرس  ًترایح  ٍخرَز  ٍ قرسُ  اًدام هطالعا  بِ تَخِ با

ِ  پیف هطالعا  ِ  خرایی  آى اظ ٍ گفتر  خطاحری  اظ پرؽ  عرَاضض  کر

ِ  تَاًرایی  ٍ باقرس  هی قای، ّای عفًَت خولِ اظ اؾکَلیَظ  ذطرط  بر

 برا  ترَاى  هری  زاضز، ٍخرَز  عَاضض ؾایط بطٍظ ٍ بیواض خاى اًساذتي

 عاه  زاضای افطاز زض هٌاؾب ّای گیطی پی ٍ زضهاًی ّای بطًاهِ اًدام

 ظًرسگی  کیفیرت  ٍ کطز خلَگیطی عَاضض ًَ  ایي بِ ابتال اظ ذطط،

 ایري  زض آیٌسُ زض زضهاًی ّای ّعیٌِ تحوی  اظ ٍ زاز افعایف ضا افطاز

 عرَاضض  بطضؾی هطالعِ، ایي اًدام اظ ّسف. کطز خلَگیطی بیواضاى

 قرطاض  اؾکَلیَظ خطاحی عو  تحت کِ بَز بیواضاًی زض عو  اظ بعس

 .بَزًس گطفتِ

 

 ها روش

 هعاًٍرت  زض کِ بَز ًیط ًَ  گصقتِ اظ تَصیفی -هقطعی ی هطالعِ ایي

ِ . ضؾیس تصَیب بِ اصفْاى پعقکی علَم زاًكیاُ پػٍّكی  برط  هطالعر

ِ  علرت  با اؾکَلیَظ بِ هبتال بالغ بیواض 93 تعساز ضٍی  اًدرام  ًاقرٌاذت

 ّرا  هْرطُ  ذلفری  فیرَغى  عور   تحرت  1385-94 ّای ؾال زض کِ قس

(Posterior spinal fusion یا PSF )کاضگرصاضی  یا  ِ  ذلفری  ی ٍؾریل

. بَزًرس  گطفتِ قطاض اؾکَلیَظ اصالح هٌظَض بِ( پسیکَلط پیچ یا َّک)

 ًظرط  هرَضز  خرطاح  پعقک عو  تحت بیواضاى ی پطًٍسُ اظ گیطی ًوًَِ

 برط  ٍ قرس   تعیریي  ّرا  پطًٍرسُ  ایري  اظ فْطؾتی کِ طَضی بِ قس؛ اًدام

 اًتررا   ّرا  ًوًَِ تصازفی، صَض   بِ ٍ تصازفی اعساز خسٍل اؾاؼ

ِ  ٍضٍز هعیاضّرای . قسًس ِ  بر ِ  قراه   هطالعر ِ  هبرتال  بیوراضاى  ی کلیر  بر

 ٍ زاقرتٌس  ضا اؾرکَلیَظ  خطاحری  عور   اًسیکاؾیَى کِ بَز اؾکَلیَظ

ِ  زض قرطکت  ضظایت ِ  ٍ هطالعر   اظ بیكرتط  آًراى  زض اؾرکَلیَظ  ی ظاٍیر

ِ  ایري  اطالعرا   کِ ایي بِ تَخِ با ّوچٌیي،. بَز زضخِ 10  برا  هطالعر

 بیواضاى بطای ذطٍخی هعیاض آهس، زؾت بِ بیواضاى ی پطًٍسُ بِ هطاخعِ

 . ًكس گطفتِ ًظط زض

 یرا  ذفیر  ) قکلی بس قس  خٌؽ، ؾي، قاه  بیواضاى اطالعا 

°30 > Cobb، 50˚ یرررا هتَؾرررط > Cobb > °30، یرررا قرررسیس  

°50 < Cobb )ٍ  ًَ قکلی بس (Curve )ٍ تٌفؿری  هكکال  ٍخَز 

 اؾراؼ  برط . گطزیس ثبت ٍ اؾترطاج بیواضاى ی پطًٍسُ اظ عو ( اظ قب )

 تَضاؾرریک، ،Long C گررطٍُ 4 بررِ بیورراضاى قررکلی، بررس ًررَ 

 زض هطالعِ ًتایح ٍ قسًس تقؿین Double curve ٍ لَهباض/تَضاکَلَهباض

 . قس بطضؾی گطٍُ 4 ایي

 ًورای  زض ضازیَگطافی خطاحی، عو  اظ پیف بیواضاى ی کلیِ بطای

 طرطفیي  بِ ذَابیسُ ٍظعیت زض ضازیَگطافی زٍ ایؿتازُ، قساهی -ذلفی

 تٌِ زض خْت تغییط اٍلیِ، اصلی اًحٌای ی ظاٍیِ هقساض بطآٍضز هٌظَض بِ

 کیفَظ هقساض ؾاکطٍم، تا C7 ی هْطُ اظ کطًٍال هحَض زض خْت تغییط یا

 برا ) لرَضزٍظیؽ  هقرساض  ،(T5-T12 بریي  Cobb ی ظاٍیِ اظ اؾتفازُ با)

 اؾترَاى اًحٌای ّوچٌیي، ٍ( T12-S1 بیي Cobb ی ظاٍیِ اظ اؾتفازُ

 زض بیوراضی  ظٍزضؼ عرَاضض  هطالعِ، ایي زض. قس آٍضی خو، پلَیؽ

 عَاضض ایي. گطزیس بطضؾی خطاحی عو  اظ بعس زٍم ٍ اٍل ّای ّفتِ

 ٍ عطٍقری  -قلبری  عصربی،  عفرًَی،  ضیَی، عَاضض قاه  گطٍُ 5 بِ

 . قسًس تقؿین هتفطقِ

 ّرای  فرطم  زض ٍ اؾترطاج بیواضاى ی پطًٍسُ اظ ًظط هَضز اطالعا 

 آٍضی خو، اطالعا . گطزیس ثبت افطاز اظ یک ّط اطالعا  آٍضی خو،

  24 ی ًؿررررررِ SPSS آهررررراضی افرررررعاض ًرررررطم ٍاضز قرررررسُ،

(version 24, IBM Corporation, Armonk, NY)    قرس. برطای

ٍ بطای بطضؾی اضتبراط   2χ آظهَى اظ ّای کیفی، بطضؾی اضتباط بیي زازُ

. قررس اؾررتفازُ ANOVAّررای کورری ٍ کیفرری، اظ آظهررَى   برریي زازُ

ِ  کوری  ّرای  زازُ ّوچٌیي، اًحرطاف هعیراض ٍ    ± هیراًییي  صرَض   بر

 .قسًس زازُ ًكاى( زضصس) تعساز صَض  بِ کیفی ّای زازُ

 

 ها افتهی

بٌرسی   گطٍُ تقؿین 4 بِ بسقکلی ًَ  اؾاؼ بط بیواضاى هطالعِ، ایي زض

  ًفرط  Long C، 20 ًرَ   زض( ظى 7 ٍ هرطز  6)ًفرط   13قسًس. بٌابطایي، 

 زض( ظى 21 ٍ هرطز  29) ًفرط  50 تَضاؾریک،  ًَ  زض( ظى 7 ٍ هطز 13)

  گررطٍُ زض( ظى 5 ٍ هررطز 5) ًفررط 10 ٍ لَهبرراض/تَضاکَلَهبرراض گررطٍُ

Double curve  ٍُبَزًررس. هیرراًییي ؾررٌی افررطاز زض گررطLong C ،

  تطتیرررب برررِ Double curve ٍ تَضاؾررریک، تَضاکَلَهباض/لَهبررراض

24/3 ± 23/19 ،34/2 ± 30/25 ،57/4 ± 0/24  ٍ62/3 ± 50/23 

زاضی اظ لحرا    ّرا اذرتالف هعٌری    قاب  شکط اؾت بیي گطٍُبَز. ؾال 

ّررا اذررتالف  (، اهررا برریي گررطPٍُ=  520/0خررٌؽ ٍخررَز ًساقررت )

 .(P < 001/0) زاقت ٍخَز يؾ ًظط اظ زاضی هعٌی
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 اسکولیوز انواع در بیماران اطالعات .1 جدول

 

 بیوراضاى  زض عور   اظ قب  تٌفؿی هكکال  قیَ  کِ ایي علت بِ

ِ  ّا گطٍُ زض ایي هكکال  بَز،( زضصس 8/25) ظیاز ِ  طرَض  بر  خساگاًر

، Long C ّرای  گرطٍُ  زض تٌفؿری  هكرکال   هیرعاى  بطضؾری گطزیرس.  

ِ  Double curveتَضاکَلَهباض/لَهبراض ٍ   تَضاؾیک، ، 1/23تطتیرب   بر

ّرا اظ لحرا     زضصس برَز. ّوچٌریي، بریي گرطٍُ     0/70ٍ  0/20، 0/10

ِ P=  009/0زاضی ٍخَز زاقت ) هكکال  تٌفؿی، اذتالف هعٌی  (؛ بر

 Double curve گرطٍُ  زض عور   اظ قبر   تٌفؿی هكکال  کِ طَضی

ّا بِ ایي صَض  برَز کرِ    بَز. قس  بس قکلی زض گطٍُ بقیِ اظ بیكتط

 زضصررس هتَؾررط ٍ  5/38زضصررس ذفیرر ،  Long C ،1/23زض گررطٍُ 

 زضصرس ذفیر ،   0/20زضصس قسیس برَز؛ زض گرطٍُ تَضاؾریک،     5/38

 گرررطٍُ زض برررَز؛ قرررسیس زضصرررس 0/35 ٍ هتَؾرررط زضصرررس 0/45

  ٍ طهتَؾرر زضصررس 0/42 ذفیرر ، زضصررس 0/26 تَضاکَلَهباض/لَهبرراض

زضصرس   Double curve، 0/30قرسیس برَز ٍ زض گرطٍُ     زضصس 0/32

 بریي  زاضی هعٌری  اذرتالف  ازاهِ، زض بَز. قسیس زضصس 0/70 ٍ هتَؾط

. (P=  380/0) ًساقررت ٍخررَز بررس قررکلی قررس  ًظررط اظ ّررا گررطٍُ

 .اؾت آهسُ 1 خسٍل زض بیواضاى اطالعا 

 ایري  زض خطاحری  عور   اظ بعرس  عرَاضض  عمل: از بعد عوارض

 بَزًرس.  ضیرَی  عرَاضض  اٍل ی قسًس. زؾتِ تقؿین زؾتِ 5 بِ هطالعِ،

زاقت ٍ اظ  زضصس( اظ بیواضاى ٍخَز 5/21)هَضز  20 زض ایي عَاضض،

 ًیاظهٌررس ٍ زاقررتٌس هررس  طررَالًی آتالکترراظی هررَضز 10ایرري تعررساز، 

  اظ بریف ) هرس   طرَالًی  Intubation اکؿیػى، با حوایتی ّای زضهاى

 ٍیرػُ  ّای هطاقبت هطکع زض ضٍظ 5 اظ بیف قسى بؿتطی ٍ (ؾاعت 48

(Intensive care unit  یاICU) پٌَهًَی هَاضز، ایي اظ هَضز 6. بَزًس 

 پٌَهرًَی  ّورطاُ  ّرا،  آى اظ هَضز 1 کِ کطزًس پیسا خطاحی عو  اظ بعس

ِ  بیوراضاى  ایري  اؾرت  شکرط  قابر   زاقت. ّن آتلکتاظی  ّرای  زضهراى  بر

 قرس  ایدراز  بیواضاى اظ هَضز 3 زض پٌَهَتَضاکؽ. زازًس پاؾد ذَضاکی

ِ  ًیاظهٌرس  بیوراض  2. قرس  اصالح Chest tube با کِ  ٍ Intubations بر

 . قسًس ICU زض هدسز بؿتطی

زضصرس(   5/7) بیوراض  7 زض کِ بَزًس عفًَی عَاضض زٍم، ی زؾتِ

 هَضز 2 ظذن، عفًَت ؾطحی هَضز 4 کِ صَض  یافت قسًس؛ بِ ایي

  زض. زاقرتٌس  ازضاضی هدراضی  عفًَرت  هرَضز  1 ٍ ظذرن  عوقی عفًَت

اظ بیواضاى، عَاضض عصربی ٍخرَز زاقرت؛ برِ      (زضصس 3/4)هَضز  4

 فلدی هَضز 1 ٍ تحتاًی ّای اًسام زض حؿی ظع  هَضز 3ای کِ  گًَِ

ًیع بِ ؾرایط عرَاضض    (زضصس 3/4)هَضز  4. زیسُ قس تحتاًی اًسام زٍ

هَضز کیفرَظ زض   1هَضز هی  قکؿت،  1زچاض قسًس؛ بِ طَضی کِ زض 

  زاز ٍ ضخ( Proximal junctional kyphosisپطٍگعیوررال اتصررال )

 (.1 قک ) کطزًس پیسا ؾَزٍآضتطیت بیواض 2
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0

5

10

15

20

25

 هتفرقِ ًَرٍلَشی عفًَی ریَی

داد
تع

 

 عوارض بعد اس عمل جزاحی  

 Pمقدار  کل Double curve توراکولومبار/لومبار توراسیک Long C ها گروه در متغیرها

 - 93 12 52 02 13 تعداد

 712/2 53 (2/57) 5 (2/52) 09 (2/58) 13 (2/65) 6 (0/46) مرد جىس

 42 (2/43) 5 (2/52) 01 (2/40) 7 (2/35) 7 (8/53) زن

 < 221/2 53/01 ± 48/4 52/03 ± 60/3 04/02 ± 57/4 32/05 ± 34/0 03/19 ± 04/3 (سال) (معیار اوحراف ±میاوگیه )سه 

 229/2 04 (8/05) 7 (2/72) 12 (2/02) 4 (2/02) 3 (1/03) دارد عمل از قبل تىفسی مشکالت

 69 (0/74) 3 (4/36) 42 (2/82) 16 (2/82) 12 (9/76) ودارد

 382/2 01 (5/01) 2( 2) 13 (2/06) 4 (2/02) 3 (1/03) خفیف بد شکلی شدت

 38 (9/42) 3 (2/32) 01 (2/40) 9 (2/45) 5 (5/38) متًسط

 35 (6/37) 7 (2/72) 16 (2/30) 7 (2/35) 5 (5/38) شدید

 842/2 02( 5/01) 3( 2/32) 12( 2/02) 5 (2/05) 0 (38/15) ریًی عمل از بعد عًارض

 7( 5/7) 1( 2/12) 0( 2/4) 0( 2/12) 0 (38/15)  عفًوی

 4( 3/4) 1( 2/12) 0( 2/4) 1 (2/5) 2( 2)  عصبی

  4( 3/4) 1( 2/12) 0(2/4) 1( 2/5) 2( 2) متفرقٍ
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 ًكراى  خطاحری  عو  تحت ّای گطٍُ زض عَاضض هیعاى پایاى، زض

 (زضصرس  38/15) هرَضز  Long C، 2 گطٍُ زض ای کِ گًَِ بِ قس؛ زازُ

عرَاضض عفرًَی؛ زض گرطٍُ     (زضصس 38/15)هَضز  2عَاضض ضیَی، 

 هررَضز  2عررَاضض ضیررَی،   (زضصررس 00/25)هررَضز  5تَضاؾرریک، 

عرَاضض   (زضصرس  00/5) هرَضز  1زضصس( عَاضض عفرًَی،   00/10)

تفطقرررِ؛ زض ًرررَ  عرررَاضض ه (زضصرررس 00/5)هرررَضز  1 ٍ عصررربی

هَضز  2زضصس( عَاضض ضیَی،  00/20)هَضز  10تَضاکَلَهباض/لَهباض 

زضصررس( عررَاضض  00/4)هررَضز  2 زضصررس( عررَاضض عفررًَی، 00/4)

 زضصررس( عررَاضض هتفطقررِ ٍ زض گررطٍُ    00/4)هررَضز  2عصرربی ٍ 

Double curve، 3  هرَضز   1زضصرس( عرَاضض ضیرَی،     00/30)هَضز

زضصرس( عرَاضض    00/10)هرَضز   1زضصس( عَاضض عفًَی،  00/10)

زضصس( عَاضض هتفطقِ زیسُ قس. ّوچٌیي،  00/10)هَضز  1عصبی ٍ 

زاضی  عو ، اذتالف هعٌری  اظ بعس ّا اظ لحا  عَاضض خاًبی بیي گطٍُ

 (.1 خسٍل) (P=  840/0ٍخَز ًساقت )

 

 بحث

ِ  برس قرکلی   ًرَ   بط اؾاؼ هطالعِ، بیواضاى ایي زض  قراه   گرطٍُ  4 بر

Long C،لَهبراض  تَضاکَلَهباض/ ، تَضاؾیک  ٍDouble curve  تقؿرین 

ِ  ٍ زهَگطافیرک  اطالعرا   ٍ قسًس  گرطٍُ  4 ایري  زض زییرط  ّرای  یافتر

 لحرا   اظ زاضی هعٌی اذتالف گطٍُ، 4 ایي ی هقایؿِ زض. گطزیس بطضؾی

 اؾراؼ  برط  زاض هعٌری  اذتالف تٌْا هكاّسُ ًكس؛ زهَگطافیک اطالعا 

ِ  صَض  ایي بَز؛ بِ ؾي  براالتط اظ ؾرایط   تَضاؾریک  ًرَ   زض ؾري  کر

 بیواضاى کِ تٌفؿی هكکال  خطاحی، اظ قب  زض ّوچٌیي،. بَز ّا گطٍُ

 لحرا   اظ گرطٍُ  4 بریي  زاضی هعٌری  اذرتالف  ٍ قرس  بطضؾری  زاقتٌس،

 زض تٌفؿی هكکال  کِ صَض  ایي بِ زاقت؛ ٍخَز تٌفؿی هكکال 

 ًَ Double curve حرسٍز  ٍ ّرا برَز   بس قرکلی  اًَا  ؾایط اظ بیكتط  

 زاقرتٌس.  تٌفؿری  هكرکال   Double curve گرطٍُ  افرطاز  زضصرس  70

ِ  برس قرکلی   اًرَا   ؾایط اظ ًَ  ایي زض عالین قس  بٌابطایي،  طرَض  بر

ِ  زض عور   اظ بعرس  عرَاضض . برَز  بیكرتط  زاضی هعٌی برس   اًرَا   ی ّور

ِ  بریي  زضصس( اظ 63/37) هَضز 35 ک  زض قس. ّا بطضؾی قکلی  ی ّور

ِ   زض کِ قس زازُ گعاضـ عاضظِ بیواضاى  ایري  هیرعاى  ّرا،  قؿروت یافتر

ِ  هرَضز  35 ایري  اظ. قرس  زازُ تَظیح کاه  طَض بِ عَاضض  ی عاضظر

 ٍ بَز تٌفؿی هكکال  هَاضز بِ هطبَط عاضظِ بیكتطیي قسُ، گعاضـ

 عور   اظ قب  بیواضاى ؾَم یک کِ باقس ذاطط ایي بِ قایس عاضظِ ایي

 . زاقتٌس تٌفؿی هكکال 

 هطالعرِ،  ایري  زض اؾرکَلیَظ  ّرای  قرکلی برس   اًَا  بیي ّوچٌیي،

 ٍخرَز  خطاحری  عور   اظ بعرس  هكکال  لحا  اظ زاضی هعٌی اذتالف

 هطالعا  زض اؾکَلیَظ زض خطاحی عو  اظ بعس عَاضض هیعاى. ًساقت

ّوکاضاى،  ٍ Cho ی زض هطالعِ اؾت. بطای هثال، قسُ بطضؾی هرتلفی

ی ابعاض  ؾطًِتایح ٍ عَاضض بعس اظ عو  خطاحی با فیَغى ذلفی بِ ٍا

 بطای اؾکَلیَظ ًَ  زغًطاتیَ زض لَهباض بطضؾی ٍ هكاّسُ قس کِ هیعاى

 ًرَ   اؾکَلیَظ بطای ابعاض ّوطاُ بِ ذلفی فیَغى عو  اظ بعس عَاضض

 زازى زؾرت  اظ هیرعاى  ّوچٌیي،. بَز زضصس 68 حسٍز لَهباض زغًطاتیَ

 خطاحی عو  اظ بعس ٍ حیي اٍلیِ عَاضض بطای عاه  ذطط یک ذَى

  ی ًاهررِ پطؾررف اظ هطالعررِ ایرري زض ًَیؿررٌسگاى ّوچٌرریي،. بررَز

Oswestry Disability Index ُقرسى  اصالح هیعاى کِ کطزًس اؾتفاز 

 زاقرتٌس،  زیطضؼ عَاضض کِ افطازی زض( بْتط ی ًوطُ) ًاهِ پطؾف ایي

 . (9بَز ) کوتط

ِ  زییطی ی هطالعِ زض  زغًطاتیرَ،  ًرَ   لَهبراض  ی اؾرکَلیَظ  زض ظهیٌر

 فیرَغى  خطاحی عو  تحت بیواضاى زض عو  اظ بعس عَاضض عَاه  ذطط

 کِ ضؾیسًس ًتیدِ ایي بِ هقالِ ًَیؿٌسگاى گطزیس. ابعاض بطضؾی با اؾپایٌال

 اضتباط زض ٍ چٌس عاهلی اؾت خطاحی، عو  اظ بعس عَاضض ٍقَ  هیعاى

 بیَْقری  ی بیَْقری اًدوري   زضخِ خطاحی، عو  عَاهلی هاًٌس ظهاى با

 (،ASA یررا American Society of Anesthesiologists) آهطیکررا

  هرعهي  قرطایط  برطای  زضهراًی  اؾرتطٍییس  ٍ اًؿرَلیي  بِ ٍابؿتِ زیابت

 .(10) اؾت

 ٍ هیرط  هطگ هیعاى ٍ ّوکاضاى، Phillipsًیط  گصقتِ ی هطالعِ زض

ِ  زچاض ًَ  بیواضاى ضا زض خطاحی اظ بعس عَاضض ٍ  اؾرکَلیَظ  ی اٍلیر

ِ  ایري  زض قس. بطضؾی ِ  هطالعر ِ  گیرطی قرس   ًتیدر  اظ هرطگ  قرس   کر

 هطگ هیعاى ٍ اؾت بیكتط ّؿتٌس، ؾٌسضهیک کِ کَزکاًی زض اؾکَلیَظ

 . (11کطزًس ) گعاضـزضصس( زض ایي کَزکاى ضا  84باالیی )حسٍز  هیط

ّوکاضاى، ضیؿک فاکتَضّای کِ بطضٍی  ٍ Mohamad ی هطالعِ زض

 بطضؾری  تَضٍهاؾرکَالض  اؾرکَلیَظ  عَاضض بعس اظ عو  زض بیوراضاى برا  

ِ  ًَیؿرٌسگاى  هطالعِ ایي زض کطزًس، ِ  ایري  بر  برا  بیوراضاى  ضؾریسًس،  ًتیدر

 هی قطاض زفَضهیتیكاى اصالح خطاحی تحت کِ ًَضٍهاؾکَالض اؾکَلیَظ

 خطاحری  عور   اظ بعرس  عرَاضض  بطٍظ بطای باالی فاکتَض ضیؿک گیطًس،

 .(12کطزًس ) گصاضـ ضا% 33.1 حسٍز هیعاًی ، زاضًس

 خطاحری  اصرالحی  عور   اظ بعرس  عرَاضض  زییطی، ی هطالعِ زض

 اصرالحی  خطاحری  عور   تحرت  زض گصقتِ کِ بیواضاًی زض اؾکَلیَظ

خطاحری قرطاض   برطای اٍلریي براض تحرت عور        کِ ًیع کؿاًی ٍ بَزًس

ِ   ٍ گطزیس هقایؿِ گطفتٌس، هی ِ     چٌریي ًتیدر  هیرعاى  گیرطی قرس کرِ کر

 عور   زض گصقرتِ تحرت   کِ بیواضاًی زض خطاحی عو  اظ بعس عَاضض

برطای اٍلریي براض تحرت عور        کِ کؿاًی با بَزًس، اؾکَلیَظ خطاحی

 ٍ Isaacs. (13) ًساقت زاضی هعٌی خطاحی قطاض گطفتِ بَزًس، اذتالف

بیوراضاى برالغ تحرت    ّوکاضاى بِ بطضؾی عَاضض بعس اظ خطاحری زض  

  ِ  هیرعاى  عو  خطاحی ًَ  زغًطاتیَ اؾکَلیَظ پطزاذتٌس ٍ زضیافتٌرس کر

 برا  گطفتٌرس،  قطاض اؾکَلیَظ خطاحی عو  تحت کِ بالغیٌی زض عَاضض
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حسٍز  ضا عَاضض ایي ٍ هیعاى اؾت حساق  کوتط تْاخوی ّای تکٌیک

 . (8کطزًس ) زضصس گعاضـ 1/12

 زض خطاحری  عور   اظ بعرس  عَاضض گیطی ًْایی ایي کِ هیعاى ًتیدِ

ِ  با ّوچٌیٌ  اؾت. قای، اؾکَلیَظ اًَا  ی ّوِ ِ  تَخر  ّرای   تکٌیرک  بر

 اظ بعرس  عرَاضض  هیرعاى  اؾرت  هوکري  اؾکَلیَظ، خطاحی بطای هَخَز

 زض ٍخرَز،  ایري  برا  باقس. ٍابؿتِ ظهیٌِ ایي زض خطاح ی تدطبِ بِ خطاحی

برِ   خطاحری  عور   اظ بعس عَاضض قبلی، هطالعا  هاًٌس ی حاظط هطالعِ

 زض ٍخَز، ایي با. قس زضصس( گعاضـ 63/37) هَضز 35 ٍ بَز ًؿبت باال

گیطی قس کِ بایس عَاه  ذطط هؤثط زض ایداز ایي  چٌیي ًتیدِ هطالعِ ایي

عَاضض زض بیواضاى بطضؾی قًَس ٍ زض خْت کاّف ایي عَاضض اقرسام  

 .ًیاظ اؾت ظهیٌِ ایي زض بیكتطی هطالعا  بِ هَضز گطزز. زض ایي

 

 تشکر و قدردانی

ِ  زکترطی  ی ًاهِ بطگطفتِ اظ پایاى هطالعِ ایي  ای پعقرکی عورَهی   حطفر

 علرَم  زاًكریاُ  پعقرکی  ی زاًكرکسُ  پػٍّكری  هعاًٍرت  زض اؾت کِ

 .اؾت ضؾیسُ تصَیب بِ اصفْاى پعقکی
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Postoperative Complications of Posterior Fusion with Instrumentation in  

Adult Patients with Idiopathic Scoliosis 

 
Mohammadreza Etemadifar1, Ali Andalib2, Ashkan Talifi3, Yasaman Seyedyousefi4 

 

Abstract 

Background: Scoliosis is lateral curvature of the spine and postoperative complications are common in these 

patients. This study aimed to evaluate these complications in adult patients with idiopathic scoliosis.  

Methods: In this cross-sectional study, postoperative complications of posterior fusion with instrumentation 

were evaluated in the 93 adult patients. Convenience sampling method was used and patients were allocated into 

4 groups of scoliosis deformity types (Long c, thoracic, thoracolumbar/lumbar, and double curve). 

Complications were compared between the 4 groups. 

Findings: There was a significant difference between the 4 groups regarding postoperative respiratory 

complications (P = 0.009). There were 35 cases with postoperative complications of them, 20 cases had 

respiratory complications. 

Conclusion: Postoperative complications are common in the adult patients with idiopathic scoliosis 

undergoing posterior fusion with instrumentation. Postoperative respiratory complications are the most 

common one in these patients. 

Keywords: Scoliosis, Postoperative complications, Spinal fusion 

 
Citation: Etemadifar M, Andalib A, Talifi A, Seyedyousefi Y. Postoperative Complications of Posterior 

Fusion with Instrumentation in Adult Patients with Idiopathic Scoliosis. J Isfahan Med Sch 2017; 35(446): 

1197-202. 

 

Original Article 


