
 خالصه

(یک هٌطقِ تراًسیطیًَال بیي قفسِ سیٌِ ثابت ٍ فقرات لَهبار هتحرک TLJ: جاًکطیي تَراکَلَهبار )مقدمه و هدف

درهاى دیسک ّای ایي ًاحیِ بخػَظ دیسک ّای کلسیفیِ ایي قسوت از ستَى فقرات بِ  تطخیع دقیق ٍ است.

رٍش ّای  ٍ اپرٍچ ّا ستَى فقرات هَرد بحث است.علت آًاتَهی هٌحػر بِ فرد ایي ًاحیِ  ٌَّز در بیي جراحاى 

استفادُ هی ضَد ٍ بْتریي رٍش برای جراحی ّای دیسک ّای  جراحی هتعذدی در درهاى دیسک ّای تَراکَلَهبار

بَدُ بٌابرایي ّذف از هطالعِ حاضر ایي است کِ پیص آگْی رٍش ّای هختلف هقایسِ   controversialتَراکَلَهبار 

 .اسایی کٌینَثر در جراحی دیسک ّای ایي ًاحیِ را ضٌکٌین ٍ عَاهل ه

 ی ضْذایٍ درهاً یهرکس آهَزضٍ اهام رضا  یٍ درهاً یهرکس آهَزض 3بیواراى هراجعِ کٌٌذُ بِ  روش کار و مواد:

قرار  1335تا  1331تبریس ٍ هرکس درهاًی آرربایجاى ضْر ارٍهیِ کِ تحت جراحی دیسک ّای تَراکَلَهبراز سال 

ضرح عول ٍ پس از تواس تلفٌی ٍ در غَرت لسٍم ٍیسیت  ٍارد ایي ، یِ چک لیست ٍ بررسی پرًٍذُ بیواربا تْگرفتٌذ 

اختالالت اسفٌکتری ٍ  ضذت درد رادیکَلر ٍ هطالعِ ضذًذ ٍ رٍش ّای هختلف جراحی از لحاظ ضذت کور درد ٍ

 کیفیت زًذگی پس از جراحی هطالعِ ضذ.

%( درد اًذام  خفیف داضتٌذ 6/11ًفر ) 40%( درد اًذام تحتاًی ضذیذ ٍ 4/11ًفر) 3 ضذُهطالعِ  بیوار 43از  یافته ها: 

%( درد خفیف 51ًفر) 25( ٍ VAS ≥ 6%( درد ضذیذ اًذام)43ًفر ) 24کِ در هقایسِ با درد اًذام بعذ از جراحی 

(VAS < 6 داضتٌذ.از لحاظ ضذت کور درد قبل از جراحی )3 ( ( درد ضذیذ )1/6ًفر%VAS ≥ 6 ٍ )46  ًفر

 24%( درد ضذیذ ٍ 51ًفر ) 25( داضتٌذ کِ در هقایسِ با کور درد بعذ از جراحی VAS < 6%( درد خفیف )3/33)

 % از ببیواراى از کیفیت زًذگی خَد بعذ از جراحی ًاراضی بَدًذ.2/61( داضتٌذ.VAS < 6ًفر درد خفیف )

پیٌال کَرد بایذ از دستکاری اضافِ کَرد اجتٌاب کرد ٍ برای با تَجِ بِ خًَرساًی ضعیف ایي ًاحیِ ازاسنتیجه گیری: 

ٍ سٌترال بْتر است فیکساسیَى با پیچ پذیکَلر اًجام ضَد ٍ فاستکتَهی برای   hardایي هٌظَر در دیسک ّای 

 اجتٌاب از دستکاری کَرد اًجام ضَد.

 درد -تَراکَلَهبارجراحی دیسک ّای  -دیسک تَراکَلَهبار -تَراکَلَهبار جاًکطي کلمات کلیدی:

 


