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چکی ه
مقدمه :تنگی کانال نخاعی کمر ( )LSSشایعترین نوع تنگی کانال نخاعی است که با ایجااد
ناتوانیهای عملکردی کیفیت زندگی افراد را دستخوش تغییرات مای کناد  .در مطالعاهی حاضار
پیش آگهی بیماران  LSSبر اساس عالمت رسوبی و سایر معیارهای تشخیصای در ساال 1395
در بیمارستان گلستان اهواز مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار :مطالعهی حاضر از نوع آیندهنگر بود .جمعیت مورد مطالعه شامل بیمارانی است که
با تشخیص  LSSدر نیمهی دوم سال  1395به بیمارساتان گلساتان اهاواز مراجعاه کارده اناد.
اطالعات بیماران شامل سن ،جنس ،BMI ،عالئم وطول مدت و شادت آنهاا ،درمانهاای قبلای و
بیماری زمینهای ،همچنین وجود عالمت رساوبی و انادازه ی  CSAاز بیمااران و  MRIآنهاا در
پرسشنامههایی استخراج گردید .در نهایت میزان پاسخ به درمان و بهبود عالئم شش مااه پاس از
شروع درمان مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :در نهایت  87بیمار مورد ارزیابی نهایی قرار گرفتند که از این میان  SS+ ٪78.16و
 SS- ٪21.84بودند و  ٪49.4را زنان و  ٪50.6را مردان تشکیل می دادند .میانگین سنی افراد
نیز  53.92بود .شغل اکثر آقایان راننده وکارگر و خانمها خانهدار بودند .از این میان٪65.52
جراحی و  ٪34.48درمان غیرجراحی شدند.که درنهایت افراد SS+که درمان جراحی شدند بطور
میانگین عالئم اولیه شدیدتر و پاسخ به درمان و بهبود عالئم بیشتری داشتند همچنین در میان
افراد  CSA<80%93/1و  CSA>80% 6/89دارند و گروه  CSA<80که تحت جراحی قرار
گرفتند نیز با وجود عدم توازن پراکندگی جمعیت از نظر  CSAدر میان شرکت کنندگان در
تحقیق پاسخ بهتری نسبت به سایر گروهها دریافت کردند اما در نهایت پاسخ به درمان گروه
SS+و درمان جراحی بصورت معناداری از این گروه نیز بیشتر بود.
همچنین بررسی  BMIافراد ارتباط معکوس و غیرمعنی دار میان  BMIو میزان پاساخ باه
درمان را نشان میدهد.

2ه

نتیجه گیری :مطالعات پیشین نیز نتایج تحقیقات حاضر مبنی بر ارتباط مستقیم و معنی دار
میان  SS+و درمان جراحی با میزان پاسخ به درمان و بهبود عالئم ،همچنین حساسایت بااالی
عالمت رسوبی جهت تشخیص بیماران  LSSرا تایید می کنند .انجام تحقیقات بیشتر باا در نظار
گرفتن سایر پارامترهای موثر همچون  ، BMIشغل و بیمااری زمیناه ای و باا جامعاهی آمااری
بیشتر به منظور حصول نتایج بهتر ضرورت دارد .شاید بتوان علل افزایش بروز و روش های درمانی
موثر جهت افزایش کیفیت زندگی افراد را کشف کرد.
واژگان کلیدی :تنگی کانال نخاعی کمر ،عالمت رسوبی ،درمان جراحی ،درماان غیرجراحای،
شدت عالئمCSA ،
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فصل اول

کلیات و پیشینه تحقیق
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الف -بیان مساله
تنگی کانال نخاعی کمر ( )LSSاولین بار به وسیله وربیت در سال  1954مطارح شاد و در حقیقات
یک بیماری کند پیشرونده و شایعترین نوع تنگی کانال نخاعی است که بروز آن در جمعیت عمومی  2تا
 8درصد گزارش شده و اغلب افراد مسن را درگیر میکند و با افزایش طول عمر عالمتدار شده و میتواند
به سمت ناتوانیهای عملکردی پیش برود [.]1،2،3
تشخیص  LSSبه طور معمول وابسته به سابقهی بالینی ،معاینه و یافتههای تصویری تأیید شده است
[.]4
اما علیرغم وجود گسترهی وسیعی از عالئم بالینی ،الکتروفیزیولوژی و رادیولوژیاک کاه هادایتگر باه
سمت تشخیص هستند هیچ توافقی جهت چگونگی شناخت عالمتی  LSSبا استفاده از کرایتریای بالینی،
رادیولوژی ویا پاتولوژی برقرار نشاده و هناوز اندیکاسایونهاای جراحای باه وضاوح شاناخته نشادهاناد و
راهنماییها برای پزشکان ناکافی و ناهماهنگ است [.]3،5
با معرفی اخیر عالمت رسوبی ( )SSریشه اعصاب ،تالش شده تا قاعدهای برای اندیکاسایون جراحای
بیماران  LSSعالوه بر ویژگیهای تصویری یافت شود [.]3
با توجه به حساسیت باالی این عالمت در تشخیص تنگی کاناال کماری و امکاان ارزیاابی آساان آن
توسط جراح قبل از عمل جراحی ،جایگاه آن در تشخیص این بیماری افزایش یافته و میتاوان باا بررسای
بیشتر آن و مقایسهی پیشآگهی بیماران  LSSبا  SSمثبت نسبت به سایر روشهای تشخیصی به یافتن
تشخیص قطعی جهت درمان جراحی یا غیرجراحی در بیماران  LSSپرداخات تاا هام نتاایج مطلاوبتار
درمانی به دست آید و هم از اعمال جراحی و هزینههای مازاد تصویربرداری بیثمر که باه بیماار و مراکاز
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درمانی تحمیل میشود جلوگیری کرد .در این تحقیق قصد داریم به بررسای پایشآگهای بیمااران LSS
براساس  SSو سایر روشهای تشخیصی همچون  CSAو یا شدت عالئم باالینی بپاردازیم کاه البتاه باا
گردآوری دادهها و آنالیز آنها ،روش درمانی مناسبتر و پربازدهتر در درماان بیمااران  LSSباا توجاه باه
وضعیت  SSهمچنین روش تشخیصی قطعیتر واطمینان باال از پیشآگهی روش درمانی انتخابی به دست
خواهد آمد.
ب -کلیات
ب -1-تنگ کانال نخاع کمی (:)LSS
تنگی کانال نخاعی کمر ( )LSSاولین بار به وسیله وربیت در سال  1954مطارح شاد و در حقیقات
یک بیماری کند پیشرونده و شایعترین نوع تنگی کانال نخاعی است که بروز آن در جمعیت عمومی  2تا
 8درصد گزارش شده و اغلب افراد مسن را درگیر میکند و با افزایش طول عمر عالمتدار شده و میتواند
به سمت ناتوانیهای عملکردی پیش برود [.]1،2،3

ب -1-1-عالئم تنگ کانال نخاع کمی:
پیشرفت  LSSناشی از هایپرتروفی فست ،لیگامان و تورم دیسک است که باعث تنگی حاشیه کاناال
نخاعی و فشار بر اعصاب نخاعی در نتیجه کاهش فضای در دسترس جسم اعصاب و کودااکویینا اسات کاه
معموالً در فعالیتهای فیزیکی به صورت درد ،اختالل عملکرد و کاهش کیفیات زنادگی ظهاور مایکناد
[ .]1،6،7لنگش گهگاهی که از عالئم مهم  LSSاست به صورت درد پایین کمر در حالت ایستاده (،)٪94
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پارستزی اندام تحتانی ( )٪63و ضعف عضالنی ( ،)٪43همچنین درد تیر کشانده باه پاایین ،بایحسای و
سوزش که اغلب با آمبولی اشتباه میشود بروز میکند [.]1،6،2،7
ب -2-1-علل و تشخیصدا اف یاق :
 LSSمیتواند مادرزادی و یا اکتسابی باشد و از علل آن موارد تخریبی ایدیوپاتیک ،نئوپالستیک و یا
تروماتیک نامبرده شده [ .]7این بیماری همچنین میتواند باا آکرومگاالی و بیمااری پااژه و اساپوندیلیت
انکیلوزان مرتبط باشد [.]7
تشخیص افتراقی های  LSSشامل بیماریهای هیپ ،بیماریهای عروقای و نوروپااتیهاای محیطای
است ،اما بیماران با  LSSبارها با لنگش کاذب مراجعه میکنند و اغلب مسنترند [.]7
ب -3-1-تشخیص :LSS
تشخیص  LSSبه طور معمول وابسته به سابقهی بالینی ،معاینه و یافتههای تصویری تأیید شده است
[ .]4یافتههای بالینی شامل درد پا (با یا بدون درد کمر) ،لنگش نوروژنیک و درد خاصی که با خم کاردن
بهتر و با باز کردن بدتر میشود [ .]4تصاویر بالینی کانال نخاعی اغلاب بارآورد کیفای مایشاود و گااهی
ارزیابیهای کمی مثل مساحت کانال نخاعی ( )CSAدورال ساک همراه آن انجام میشود .هرچند که باه
نظر میرسد تنگی کانال نخاعی ویژگی معناداری برای تشخیص  LSSباشد اما مطالعاات متعاددی بارای
یافتن ارتباط تنگی کانال نخاعی و عالمت بالینی انجام شد که با شکست مواجه شد [.]4
تشخیص بیشتر یا کمتر  LSSزمانیکه از  CSAبه عنوان وجه تمایز استفاده میشاود شاایع اسات
تشخیص کمتر در بیماران با الف) تنگی فورامن ب) تنگی دینامیک حین فعالیت فیزیکای وج) تنگای باه
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سرعت پیشرونده دیده میشود ،بیماران امکان دارد عالئم بالینی  LSSرا بدون ارتباط پاتولوژیک CSA
تجربه کنند [ .]5تشخیص بیشتر در بیماران با سن باالتر که عالئم بالینی اثباات شاده ارتبااطی باا LSS
ندارد وجود دارد اما  CSAپاتولوژیک را نشان میدهد [.]5
پس وجود تنگی در یافتههای تصویری علت قطعی بر وجود عالمت در بیمار نمیباشد و تنگی کاناال
نخاعی در اشخاص بی عالمت هم شایع است و ارزیابی گنجایش کانال نخاعی از تصاویر باالینی اساتاندارد
فقط نقاش کمکای را در تشاخیص افتراقای  LSSباازی مایکناد و ارزش تشخیصای دیگار یافتاههاای
رادیولوژیک نیز هنوز اثبات نشده است [ .]8،4،5بناابراین بارای تشاخیص دقیاق ناه تنهاا وجاود شاواهد
تصویری و عالئم فیزیکی در حالت استراحت مورد نیاز است بلکه بیمااران بایاد راه بروناد تاا لانگشهاای
گهگاهی آنها نمودار شود .عالئم همراه در طول راه رفتن میتواند جزئیات بیشتری درباره عالئم بروز دهد
که درحالت استراحت قابل یافتن نباشد و این جزئیات جهت برآورد کارایی درمان ارزشمندند [.]8
یافتههای الکتروفیزیولوژیک میتواند تشخیص را به خوبی قطعی کند اما در روتین بالینی روزانه قابل
استفاده نیست [.]5
بMRI -1-3-1 -هر تنگ کانال نخاع کمی:
 MRIیک روش انتخابی و استاندارد جهت تشاخیص  LSSاسات [ .]7هرچناد سیساتم ردهبنادی
رسمی در مقاالت ،پزشکان به ویژه تفاسیر رادیولوژیستها گزارش نشده است ،درحال حاضر درجهی تنگی
در هر سطحی به صورت نرمال ،خفیاف ،متوساط و شادید توصایف مایشاود [ .]9تصامیمات درماانی و
برنامههای جراحی براساس این اطالعات اتخاذ میشود ،با این حال درساتی و قابال اطمیناان باودن ایان
اطالعات نسبت به خوشبینی به نتایج ،مورد بحث و انتقااد اسات[ .]9در حاال حاضار ردهبنادی براسااس
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 MRIدر مورد  LSSاستانداردسازی نشده در نتیجه تفاوتهای قابل مالحظاهای در ردهبنادیهاا قابال
انتظار است [.]9
در  MRIیافتههای شایع هایپرتروفی لیگامان زرد و اتصال فست ،شکل ساعتشنی در برش ساژیتال
کانال و ازدحام ریشه است[.]7
بارز و همکارانش برای اولین بار در سال  2010اثبات کردند که در بیماران بدون  LSSیک رسوب از
ریشهی اعصاب درقسمت خلفی دورال ساک در  MRIبه وسیلهی نیروی گرانش وجود دارد [.]7،4
ب -4-1-هرمان :LSS
درمان  LSSنیز به صورت کنترلهای غیر جراحی شاروع شاد اماا اخیاراً درماان جراحای باه روش
المینکتومی نسبت به درمان دارویای تحات مراقبات تارجی داده مایشاود و روش اصالی درماان LSS
محسوب میشاود [ .]1،6،2اماا علیارغم وجاود گساترهی وسایعی از عالئام باالینی ،الکتروفیزیولاوژی و
رادیولوژیک که هدایتگر به سمت تشخیص هستند هیچ توافقی جهت چگونگی شناخت عالمتای  LSSباا
استفاده از کرایتریای بالینی ،رادیولوژی ویا پاتولوژی برقرار نشده و هنوز اندیکاسیونهای جراحی به وضوح
شناخته نشدهاند و راهنماییها برای پزشکان ناکافی و ناهماهنگ است [.]3،5
درسالهای اخیر مطالعااتی منتشار شاده کاه بار ارتبااط باین عالئام  LSSو تساتهاای باالینی و
رادیولوژیک مثل مسافت راه رفتن و ساط مقطاع دورال سااک تمرکاز دارد تاا بتاوان کرایتریاایی بارای
تشخیص اندیکاسیونهای جراحی یافت [.]3
ب -2-عالمت رسوب :
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با معرفی اخیر نشانهی رسوبی ( )SSریشه اعصاب ،تالش شده تا قاعدهای برای اندیکاسایون جراحای
بیماران  LSSعالوه بر ویژگیهای تصویری یافات شاود [ SS .]3در وضاعیت ساوپاین در اساکن MRI
عرضی کمر ارزیابی میشود [ .]3که مثبت شدن آن به عنوان تجمع ریشههای اعصاب در قادام یاا مرکاز
دورال ساک همان حالتی است که در بیماران با  LSSشدید دیده میشود [ .]3منفای باودن آن باه ایان
معنی است که تمام ریشههای اعصاب در خلف دورال ساک تجمع یافته اناد [ .]3همچناین  SSیافتاهای
برای تمایز خوب بین بیماران با  LSSعالمتدار و بیماران بدون درد قسمت تحتانی کمر میباشد [.]3
ب -1-2-ارتباط عالمت رسوب و تنگ کانال نخاع کمی:
نتایج یک مطالعه نشان میدهد صد در صد  SSدر گروه بیمارانی که تشخیص بالینی  LSSبا لنگش،
مسافت راه رفتن کمتر از  200متر و  CSAدورال ساک زیر 80میلیمتر مربع بدون در نظار گارفتن درد
کمر ،درد پا و وضعیت نورولوژیک داشتهاند مثبت است [.]4
به عالوه در گروه بیماران دیگر بدون درد تحتانی کمر مشخص و درد پاا ،بادون لانگش ،تواناایی راه
رفتن بیش از  1000متر ،بدون نقص نورولوژیک و  CSAدورال ساک باالی 120میلیمتار مرباع SS ،در
در ٪94موارد منفی بوده بنابراین به نظر میرسد که بتوان با  ، SSبیماران با  LSSنسبتاً شدید مرکزی را
از بیماران بدون درد کمر مشخص ،بدون یافتههای رادیولوژیک یا بالینی مقلد  LSSافتراق داد [.]4
در مرور 6مطالعه حساسیت این عالمت  ٪90گزارش شده است [.]10

7

ج-بیرس م ون
 -1کریستین بارز ،مارکوس ملو و لوکاس پی استاپ و سایر همکاران در مطالعهی کوهورت آیندهنگار
در سال  2017بر روی  30بیمار با عنوان بازگشتپذیری عالمت رسوبی در بیماران  LSSبعاد از جراحای
فشارزدایی به این نتیجه رسیدند که در  27نفر از  30نفر بیمار باا  +SS ،LSSکاه تحات جراحای قارار
گرفتند 3 ،ماه پس از درمان VAS،و مسافت قابل پیمایش بهبود یافته و  SSمنفی شده است]11[.
 -2لیانگ مینگ زیهانگ ،رویکیانگ چن ،بین لیو و همکاران ،در مطالعهی کوهاورت گذشاتهنگار در
سال  2016بر روی  320بیمار با عنوان  SSبرای تشخیص افتراقیهای  LSSبه این نتیجه رسیدند که:
حساسیت

ویژگی

CSA

95

4/ 7

≥80

74/2

22/6

100-80

58/8

61

120-100

77/1

47

در میان تمام بیماران

95

80

<120 LBP
>80 LSS

و در نهایت این اطالعات نشان میدهد که  SSقادر به افتراق  LSSعالمتدار از  LBPبعد از تطبیق
با  CSAدورال ساک نمیباشد و ارزش تشخیص  SSهنوز قابل اطمینان نیست]12[.
 -3مارکوس ملو و توماس بارز در مطالعهای مروری بر روی  8مقاله در ساال  2014باا عناوان ارزش
 SSدر تشخیص تنگی کانال نخاعی کمر به این نتیجه رسیدند که طی  6مورد از این مطالعات ،حساسیت
تشخیصی  ٪90برآورد شده اما ویژگی تشخیصی آن گزارش نشده است .همچنین مثبت بودن  SSنشانگر
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Abstract
Background and Aims: lumbar spinal stenosis (LSS) is a type of spinal cord stenosis that
affects people with functional disabilities. In this study, the prognosis of lumbar spinal stenosis
patients according to sedimentation sign and other diagnostic index of lumbar spinal stenosis
in1395 in Ahvaz Golestan hospital was studied.
Methods: This study was a prospective study. The study population included patients
diagnosed with LSS in the second half of 1395 in Golestan Hospital of Ahvaz. Patients'
information included age, sex, BMI, duration and severity of symptoms, previous treatments and
underlying illnesses, as well as sedimentation sign and CSA size from patients and their MRI
were extracted in questionnaires. Finally, the response rate to treatment and symptom relief were
evaluated six months after initiation of treatment.
Results: Finally, 87 patients were evaluated, including 78.16% SS + and 11.8% SS-. They
were 49/4%women and50/6% men. The average age of individuals was 53.92 years. Most men
were drivers or employees and women were housewives. Of these, 52.55% were surgical
treatment and 34.44% were non-surgical. Ultimately, SS + patients who received surgical
treatment had, on average, more severe symptoms and better response to treatment and improved
symptoms. Also in patients, 93% CSA <80% and 89/6% CSA> 80. The CSA group <80 who
received surgery received a better response than others group CSA-based ,despite the imbalance
in CSA distribution among the participants in the study, But ultimately, the response to SS + and
surgical treatment was significantly higher in this group.
Also, BMI evaluation showed a direct and significant relationship between BMI and severity
of primary symptoms and a significant and inverse correlation between BMI and response rate to
treatment.
Conclusion: Previous studies also confirmed the results of current research on the direct
relationship between SS + and surgical treatment and the response rate to treatment and symptom
improvement. It also confirms the high sensitivity of the sedative sign to the diagnosis of LSS
patients. Further research with other effective parameters such as BMI , Occupational disease
and underlying illness and more with the statistical community in order to achieve better results.
Perhaps the causes of increased incidence and effective therapeutic methods for improving the
quality of life of individuals have been discovered.
Key words: Lumbar spinal stenosis, sedimentation sign, Surgical treatment, Non-surgical
treatment, Signs severity, CSA
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