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چکیده
هدف و زمینه:

ورتبروپلاستی روش درمانی جدید و موثر برای استحکام بخشیدن به مهرههای شکسته و کاهش درد ناشی از شکستگیهای

استئوپوروتیک است .این پژوهش بهمنظور تعیین بهبود درد با پرکوتانئوس ورتبروپلاستی با کربنات کلسیم در شکستگیهای تروماتیک مهرهای
در بیمارستانهای لاله ،مهراد و بوعلی در سال  35انجام شد.

مواد و روشها:

در این مطالعه مداخلهای -نیمهتجربی 58 ،نفر از بیماران مبتلا به شکستگیهای تروماتیک در بیمارستانهای لاله ،مهراد و

بوعلی تهران در سال  ،35به روش نمونهگیری غیراحتمالی هدفمند و با رعایت ملاحظات اخلاقی انتخاب شدند .شدت درد در بیماران بر اساس
 (VAS) Visual Analog Scaleدر فازهای قبل از عمل و بلافاصله بعد از عمل و  6ماه بعد از عمل پرکوتانئوس ورتبروپلاستی با کربنات
کلسیم تعیین و مقایسه گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS 58و با آمار توصیفی انجام شد.

یافتهها:

میانگین  VASقبل از عمل بیماران 8/3 ،بود که در پیگیریهای پس از عمل به  5/68و در ادامه به صفر رسید .همچنین ،در مقایسه

 VASقبل از عمل و اولین  VASپس از عمل 73/6 ،درصد کاهش درد مشاهده گردید که در ادامه این میزان به  533درصد افزایش پیدا نمود.
در کل ارتباط معناداری بین شدت درد در بیماران براساس ( )VASبا سن ،جنس ،میزان کربنات کلسیم ،سطح درگیری و متغیرهای عارضه
 leakageبیماران وجود نداشت.

نتیجهگیری:

پرکوتانئوس ورتبروپلاستی با کربنات کلسیم اثربخشی خوبی در جهت کاهش درد بیماران در شکستگیهای تروماتیک مهرهای

داشت .انتخاب درست بیمار ،جاگذاری دقیق نیدل با راهنمای فلوروسکوپ ،تزریق به موقع سیمان و تجربه نقش زیادی در موفقیت این روش
دارد.

واژههای کلیدی :ورتبروپلاستی ،شکستگی تروماتیک مهرهای ،کربنات کلسیم ،درد.

 073مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره  /30شماره /3خرداد و تیر ماه 5031

بررسي بهبود درد با پرکوتانئوس ورتبروپلاستي با کربنات کلسیم

ستون فقرات صرف ميگردد ( .)6در ده سال اخیر از

مقدمه
ورتبروپلاستي از روشهای درماني جدید برای

 1111نفر عضو مدیكیر در ایالات متحده ،تعداد انجام

استحكام بخشیدن به مهرههای شكسته است که در انجام

وتروپلاستي از راه پوست از میزان  4/3به  3/9نفر افزایش

آن از تصویربرداری کمك گرفته ميشود (.)1

یافته است ( .)3همچنین رضایت از نتیجه درمان با این

ورتبروپلاستي برای اولین بار توسط گیلببرت و همكاران

روش در استئوپروزهای شدیداً دردناک  13درصد ،در

در سال  1331بهعنوان یك درمان غیر تهاجمي برای

تومورهای استخواني  33درصد و در همانژیومهای

همانژیوم مهرهها و ستون فقرات معرفي شد .از آن زمان

علامتدار استخواني  13درصد گزارش شده است

به بعد از روش ورتبروپلاستي برای درمان سایر بیماری-

(.)9,11

های استخواني از قبیل پوکي استخوان ،متاستاز ستون

بهطور معمول ورتبروپلاستي یك پروسه کامل ًا بي-

فقرات ،شكستگي تروماتیك مهرهها و در موارد نادر در

خطر و مؤثر برای درمان بیماریهای ستون فقرات شناخته

کانسرها هم بهکار گرفته ميشود ()2,3؛ غالب ًا

شده است ( )11,12ولي گاهي ممكن است مقدار کمي از

ورتبروپلاستي بدین صورت انجام ميشود که مخلوطي از

سیمان ارتوپدی از بدن مهره به بیرون نشت کند ( .)13این

یك سیمان ( )cementتوسط یك سوزن به داخل

مسأله زیاد جدی و خطرناک نیست ،به جز در مواردی که

شكستگي تزریق ميشود (.)4

این ماده به داخل کانال نخاعي نشت کند ( .)14همچنین

ورتبروپلاستي توانایيهای حرکتي بیمار را افزایش

عفونت ،خونریزی ،افزایش درد در ناحیه پشت و علائم

داده و به بیمار این امكان را مي دهد که فعالیتهای قبلي

نورولوژیك مثل بيحسي یا سوزش ،از سایر مشكلات و

خود را از سر بگیرد ،همچنین این درمان از کلاپس بیشتر

ناراحتيهایي ميباشد که ممكن است از انجام این روش

مهرهها جلوگیری مينماید ( .)4علاوه بر این ،این درمان

رخ دهد (.)4

معمولاً درد ناشي از شكستگي  compressionرا بهطور
چشمگیری کاهش ميدهد (.)5

با توجه به اینكه ورتبروپلاستي برای کاهش درد
ناشي از شكستگيهای استئوپوروتیك روشي مؤثر است و

مرکز ملي تحقیقات ناتواني و بازتواني آمریكا

اتخاذ تدابیری جهت کاهش هر چه بیشتر درد در فاز پس

برآورد کرده که سالیانه  14111آمریكایي دچار ضایعات

از عمل اهمیت زیادی دارد ( ،)11بر این اساس این

نخاعي ميشوند ( .)6نتایج مطالعهای دیگر حاکي از آن

مطالعه با هدف بررسي میزان بهبود درد با روش

بود که بیش از  111111شكستگي مهرهای در ایالات

پرکوتانئوس ورتبروپلاستي با کربنات کلسیم در

متحده رخ ميدهد ( .)1براساس مطالعهای دیگر هزینههای

شكستگيهای تروماتیك مهره جوانان در بیمارستانهای

سالانه درمان طبي شكستگيهای مهرهای حاصل از پوکي

لاله و مهراد و بوعلي در سال  91انجام شد.

استخوان در سال  13/3 ،2111دلار تخمین شده بود (.)1
بهطور نسبي سالیانه بالغ بر چهار میلیارد دلار برای جبران

مواد و روشها:

و مراقبت ناتوانيهای بیماران با آسیبهای نخاعي و
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بررسي بهبود درد با پرکوتانئوس ورتبروپلاستي با کربنات کلسیم

در این مطالعه مداخلهای -نیمه تجربي 13 ،نفر از

جدول  :1اطلاعات بالینی بیماران بهبود یافته با پرکوتانئوس
ورتبروپلاستی با کربنات کلسیم

بیماران مبتلا به شكستگيهای تروماتیك در بیمارستانهای

متغیرها

لاله ،مهراد و بوعلي تهران در سال  ،91بهروش نمونهگیری

جنسیت

غیراحتمالي هدفمند با در نظر گرفتن معیارهای ورود و
خروج و رعایت اصول اخلاقي انتخاب شدند .روش
مطالعه به این صورت بود که ابتدا  13نفر از بیماراني که
دارای شكستگي تروماتیك مهرهای دردناک بدون

عوارض درمانی
 Leakageعارضه

اندیكاسیون جراحي باز مطلق ،رضایت برای شرکت در
مطالعه با اندیكاسیون جراحي نسبي و عدم دریافت درمان

سطح درگیری

در  2ماه اخیر داشتند بهصورت هدفمند انتخاب شدند.
سپس شدت درد در بیماران نمونه پژوهش ،بر اساس

درصد
زن

51/8

مرد

88/2

مثبت

1/3

منفی

48/7

مثبت

25/5

منفی

78/4

T12

22/3

L1

51/1

L2

22/3

L5

51/1

بیشتر از یک سطح

22/3

 (VAS) Visual Analog Scaleدر فازهای قبل از عمل و

از تزریق در محل شكستگي سفت ميگردد .تجزیه و

بلافاصله بعد از عمل و  6ماه بعد از عمل پرکوتانئوس

تحلیل اطلاعات جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار 13

ورتبروپلاستي با کربنات کلسیم تعیین و مقایسه گردید.

 SPSSو با استفاده از آمار توصیفي (فراواني ،درصد،

برای انجام این پروسه ابتدا بیمار بهوسیله انستزی

میانگین ،انحراف معیار) انجام شد.

وریدی با انفوزیون  mg/kg1-1.5پروپوفول و 1.2-1.1
 mg/kgمیدازولام و  mcg/kg 1فنتانیل بهصورت

stat

تحت سدیشن قرار داده شد؛ سپس پس از تزریق 4-3 cc
لیدوکایین  1درصد در محل مسیر سوزن بيحسي موضعي
نیز انجام گرفت و بیمار روی تخت مخصوص که اشعه

x

از آن عبور نموده بهصورت  proneدراز کشیده و تحت
شرایط کاملاً استریل و تحت هدایت  C-Armو با روش
کلاسیك ورتبروپلاستي سوزن بعد از اطمینان از سدیشن
وارد تنه مهره شد .بر حسب اندازه تنه مهره و سایز پدیكل
از روش پاراپدیكولار یا ترانس پدیكولار استفاده گردید.
در پژوهش حاضر در این پروسه از ست
ورتبروپلاستي  Mendec Spineمحصول کمپاني

Tecres

ایتالیا استفاده شد .بهمحض اینكه سوزن در مكان مناسب
مهره شكسته شده قرار گرفت سیمان استخواني آماده شده
تزریق گردید .سیمان مورد استفاده سیمان استخواني
 Kryptoniteمحصول

کمپاني Doctors Research Group

امریكا بوده است

که سیمان  Polyurethaneدارای

خاصیت  Osteo conductivityبوده ظرف  21دقیقه بعد
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یافتهها
در این مطالعه میانگین سني بیماران مورد مطالعه
 39/3سال با انحراف معیار  13سال بود .اطلاعات بالیني
بیماران بهبود یافته با پرکوتانئوس ورتبروپلاستي با کربنات
کلسیم در جدول یك نشان داده شده است .بیشترین میزان
درگیری را بیماران در سطوح مهرهای T12 ،و  L2داشتند
و بهعلاوه  26/3درصد از بیماران نیز درگیری بیش از یك
سطح داشتند .علاوه بر این میانگین حجم کلسیم –
کربنات تزریقي  5/9با انحراف معیار  1/5میليلیتر بود.
براساس نمودار یك میانگین  VASقبل از عمل بیماران،
 3/2بود که در پیگیریهای پس از عمل به  1/63و در
ادامه به صفر رسید؛ یعني هیچ بیماری درد نداشت.
بحث
ورتبروپلاستي پرکوتانئوس درمان مناسبي برای
شكستگيهای پاتولوژیك مهرهها ميباشد که مقاوم به اکثر
درمانها ميباشند ( .)15این روش آسیب نسجي کمتری
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دودانگه و همكاران

10

8

4

Estimated Marginal Means

6

2

0
Second Postoperative VAS

Initial Postoperative VAS

Preoperative VAS

نمودار  :1توزیع شدت درد براساس  VASدر بیماران مورد مطالعه

برای بیمار ایجاد مينماید و همچنین خطرات جراحي باز

ویژگيهای بازجذبي بهتر بود که این مزایا بهویژه برای

را برای بیمار ندارد و بیمار به سرعت راه ميافتد و به-

بیماران جوانتر حائز اهمیت بهسزایي بوده و عدم وجود

عنوان روشي جذاب و در بسیاری از موارد بهعنوان تنها

واکنشهای گرمایي در مقایسه با  PMMAاز دیگر مزایای

انتخاب ميباشد ( .)16تاکنون مطالعه زیادی در خصوص

آن مي باشد)22 .21(.

کاربرد این روش در شكستگي های تروماتیك صورت

نتایج حاصله در این مطالعه نشان دادند که

نگرفته است .بر همین اساس اتخاذ تدابیری جهت کاهش

میانگین شدت درد در بیماران براساس  VASقبل از عمل

هرچه بیشتر درد در فاز پس از عمل اهمیت زیادی خواهد

در بیماران 3/2 ،بود که در پیگیریهای پس از عمل به

داشت بنابراین در این مطالعه به بررسي میزان بهبود درد با

 1/63و در ادامه به صفر رسید .همچنین در مقایسه

روش پرکوتانئوس ورتبروپلاستي با کربنات کلسیم در

قبل از عمل و اولین  VASپس از عمل 19/6 ،درصد

شكستگيهای تروماتیك مهره جوانان در بیمارستان های

کاهش درد مشاهده گردید که در ادامه این میزان به 111

لاله و مهراد و بوعلي طي سال  91پرداخته شد.

درصد افزایش پیدا نمود .در مطالعهای که موجیس و

VAS

پلي متیل متاکریلات یك ماده پرشدني مناسب در

همكاران در هلند انجام دادند و نتایج آن در سال 2113

سیستم مهرهای است .این ماده خنثي ،دارای خواص

منتشر شد ،اعلام گردید که ورتبروپلاستي پرکوتانئوس به

مكانیكي قابل اطمینان ،سازگار با تكنیكهای مختلف و

وسیله کربنات کلسیم سبب کاهش معناداری در درد بعد

بسیار موثر است .دیگر مواد استخواني هم در حال

از عمل ميشود ( )23که با یافتههای بهدست آمده در

گسترش هستند ،اما موفقیتهای قابل توجهي در حد

مطالعه حاضر همخواني دارد .همچنین نتایج مطالعه کاستا

 PMMAبدست نیاوردهاند ( .)11,13اگر چه نتایج

و همكاران در ایتالیا در سال  2119حاکي از آن بود ،که

کلینیكي گزارش شده از هردوروش ورتبروپلاستي و

با متد ورتبروپلاستي پرکوتانئوس بهوسیله کربنات کلسیم،

کیفوپلاستي دارای مزایای قابل قبولي از نظر سودمندی و

 91/1درصد از بیماران در فاز پس از طي  24ساعت

امنیت بوده است ،اما انتخاب مواد پرکننده بستگي به

نخست کاهش معناداری در درد داشتند ( )24که با نتایج

خواص بیومكانیك و بیولوژیك آنها نظیر رادیواپاسیتي

مطالعه حاضر همخواني دارد .در مطالعه ای دیگر که

خوب و میزان تأثیر دارد ( .)19,21ما در این مطالعه از

توسط آنسلمتي و همكاران در سال  2111انجام شد ،نتایج

کربنات کلسیم به جای پلي متیل متاکریلات ()PMMA

نشان داد ،ورتبروپلاستي پرکوتانئوس بهوسیله کربنات

استفاده نمودیم که بهعلت سازگاری بیولوژیكي بهتر و

کلسیم سبب کاهش معناداری در درد بعد از عمل مي

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دوره  /30شماره /3خرداد و تیر ماه 0705031

بررسي بهبود درد با پرکوتانئوس ورتبروپلاستي با کربنات کلسیم

شود )25( ،که با نتایج تحقیق حاضر مشابهت دارد .نتایج

کاهش درد ،کاهش استفاده از مسكن و افزایش تحرک در

مطالعهای که دودی و همكاران در استرالیا در سال 2119

بیماران با شكستگيهای تروماتیك مهرهای در بیمارستان

انجام دادند نشان داد که  111درصد از افراد در فاز پس از

های تحت مطالعه شناخته شد (.)9

عمل ورتبروپلاستي پرکوتانئوس بهوسیله کربنات کلسیم
دردی نداشتند و نیز عارضهای مشاهده نشد ( .)26با توجه

نتیجهگیری

به نمره  VASدوم ،نتایج مطالعه حاضر با نتایج این مطالعه
همخواني دارد.

پرکوتانئوس ورتبروپلاستي با کربنات کلسیم اثر
بخشي خوبي در جهت کاهش درد بیماران در شكستگي-

در مطالعهای که فرانكل و همكاران در آمریكا

های تروماتیك مهرهای داشت و لذا استفاده از آن در این

انجام دادند و نتایج آن در سال  2111منتشر شد ،اعلام

بیماران و در سایر بیمارستانها توصیه ميگردد .انتخاب

گردید که بیش از  91درصد از بیماران در فاز پس از عمل

درست بیمار ،جاگذاری دقیق نیدل با راهنمای

ورتبروپلاستي پرکوتانئوس به وسیله کربنات کلسیم دردی

فلوروسكوپ ،تزریق بهموقع سیمان و تجربه نقش زیادی

نداشتند و نیز عارضه ای مشاهده نشد ( )21که البته در

در موفقیت این روش دارد و انجام این پروسه تحت بي-

مطالعه ما یك مورد عارضه مشاهده شد که به صورت

حسي موضعي ميتواند از میزان تهاجمي بودن پروسه

شكستگي مجدد و دیس لوکیشن مهرهای در بیمار بود.

بكاهد.

در کل در مطالعه حاضر ارتباطي بین تغییرات

در انتها پیشنهاد ميشود مطالعات بیشتری در این

شدت درد در بیماران براساس  VASبا متغیرهای عارضه

زمینه و با حجم نمونه بالاتری جهت تأیید یافتههای به-

 Leakageدر بیماران ،سن ،میزان کربنات کلسیم ،جنسیت

دست آمده در این مطالعه انجام گردند.

و سطح درگیری بیماران وجود نداشت .در نهایت،
پرکوتانئوس ورتبروپلاستي بهعنوان راه حل مفیدی در
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Background & Objectives: Vertebroplasty is a new and
effective treatment for strengthening broken vertebra and
reducing the pain arisen from osteoporotic fractures. This study
was performed to determine the pain reduction effect of
percutaneous vertebroplasty with calcium phosphate in traumatic
vertebral fractures in patients attending to Laleh, Mehrad and
Booali Hospitals in 2012.
Materials & Methods: In this quasi-experimental study, 18
patients with traumatic fractures in Laleh, Mehrdad and Bu Ali
hospitals were studied during the year 2012. The method of
purposeful non-probability sampling was used and ethical issues
were carefully considered.
Pain intensity were determined and compared based on Visual
Analog Scale in 3 phases; before and immediately after
percutaneous surgery and vertebroplasty with calcium carbonate,
and 6 months later. The data were analyzed using SPSS
software and descriptive statistic method.
Results: In this study, at first, the mean preoperative VAS was
8.2 that, subsequently, decreased to 1.68 and zero. Comparison
of preoperative and postoperative pain severities demonstrated
that 79.6% reduction was observed in the pain and later this
amount was increased to 100%. Overly, there was not a
relationship between changes in VAS and variables such as
leakage in patients, age, calcium carbonate amount, gender and
level of involvement.
Conclusions: It may be concluded that percutaneous
vertebroplasty with calcium phosphate is effective in patients with
traumatic vertebral fractures. Choosing the right patient, precise
needle placement with fluoroscopic guide, timely injection of
cement and experience play key roles in the success of this
method.
Keywords: Percutaneous vertebroplasty, Traumatic vertebral
fractures, Pain
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