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 چىگ ًیض یچدکتز ****، یرستم یمصطفدکتز ***، کخًیمحمذ ودکتز ** ،یفبطم هیمحمذمع ذیس *

  
 یعاوٖٛ فمازام ٔؼزفا    یٞاب  یٕابر یدرٔابٖ ث  یثزا یٚ لذأ یخّف 1ٛصٖیف یخزاح یٞب ػُٕ ؼ،یاس ؽؼ دٞٝ پ ؼیث

اتقابَ ٚ حفا     یثازا  یاعاوخٛا٘  یٞاب  ثز اعوفبدٜ اس ا٘ٛاع ٔخوّا  ٌزفا    یٔجوٙ ٞب یخزاح ٗیوٝ در اثوذا ا ذ٘ذیٌزد
 ٝیا وازدٖ ٘بح  ذاریا پب یٔؤثز ثازا  یدرٔب٘ ،یػُٕ خزاح ٗی. ا(2()1)ؽذ٘ذ یٔ یشیر ىزح زیدرٌ یٞب ٟٔزٜ ٗیث یىپبرچٍی
ثبفا  ٘ازْ، ثبسٌزدا٘اذٖ     بیا ٔخوّا  ٟٔازٜ    یٞاب  وبٞؼ فؾبر ثز ثخؼ تٛا٘ذ یوٝ ٔ ثبؽذ یعوٖٛ فمزام ٔ ذٜید تیآع

ُ (4()3)را ثٝ ارٔغبٖ آٚرد یىیآ٘بتٛٔ یٞب یعوٖٛ فمزام ٚ افالح ٘بٞٙدبر یا٘حٙبٞب ٔ  ٛصٖیا ف یخزاحا  یٞاب  . ػٕا  یلاذا
ٚ  Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF) (7)یوٕاااز ٛصٖیاااف یبٞااا ٚ ػٕاااُ (6()5)یٌزد٘ااا

Transforaminal Lumbar Interbody Fusion (TLIF) (8) ٝیٞاب  حبِا   یثازا  یدرٔاب٘  یٞاب  ػٙاٛاٖ رٚػ  ث 
. در (9)ؽاٛد  یدر ٘ظز ٌزفوٝ ٔ غهید تیٟٔزٜ ٚ تخز یوب٘بَ، عز خٛردٌ یتٍٙ ُیعوٖٛ فمزام؛ اس لج ٛیٔخوّ  دص٘زات

اس  یٔؾىالم ٔخوّ  ٘بؽا  یثزا یحّ ػٙٛاٖ راٜ ثٝ ،یا ٟٔزٜ ٗیث یٞب حیدر چٟبر دٞٝ ٌذؽوٝ، اعوفبدٜ اس و اعوبر ٗیٕٞ
ٝ  بیا ٚ ٘بلـ   یمؼ یخٛردٌ وٝ ٔٙدز ثٝ خٛػ یاعوخٛا٘ یٞب اعوفبدٜ اس ٌزف  اعا  ٔواذاَٚ    ؽاذٜ  یٔا  ییخاب  خبثا

 ٛصٖیا ػُٕ ف 400000اس  ؾوزیىٛر ٔوٛعو، ث ثٝ ب٘ٝیا٘ذ وٝ عبِ سدٜ ٗیٔحممبٖ تخٕ ىبیٔوحذٜ آٔز بالمی. در ا(10)ؽذ٘ذ
عاوٖٛ فمازام    یٔزثٛه ثٝ ثخؼ وٕاز  یػُٕ خزاح 200000تؼذاد حذٚد  ٗیوٝ اس ا (11)ؽٛد یعوٖٛ فمزام ا٘دبْ ٔ

راعوب ٌشارػ ؽذٜ اعا  واٝ در    ٗیدر ٕٞ. (11) زدیپذ یفٛرم ٔ یٌزد٘ یٞب ثز ٟٔزٜ یخزاح 150000ثٛد٘ذ ٚ حذٚد 
 یدر ٍٞٙابْ خزاحا   یا ٟٔازٜ  ٗیثا  یٞب حیؽذٜ اع  اس و 2وٛیدص٘زا غهیا٘دبْ ؽذٜ وٝ د یخزاح یٞب درفذ ػُٕ 83

ُ واٝ در   ثبؽاذ  یٔا  ٞاب  یوبؽاوٙ ، یىی اس پزوبرثزدتزیٗ ٔٛاد در تٟیٝ 3فّش تیوب٘یْٛ .(12)اع  ذٜیاعوفبدٜ ٌزد ی ٞاب  ػٕا
ػّ  ایاٗ ٔحجٛثیا ، خاٛاؿ سیغا  عابسٌبری ٚ       .ٌزدد یٔىٛر ٌغوزدٜ اعوفبدٜ  خزاحی ارتٛپذی ٚ فه ٚ د٘ذاٖ، ثٝ
 .(13-14)ثبؽذ یٔٔىب٘یىی ثغیبر ٔٙبعت ایٗ فّش 

                                                           
1. Fusion 
2. Degenerative 
3. Titanium 

 مقدمٍ

 چکیذٌ
عوٖٛ فمزام ٔيزح اع .  یٞبتیآع یٞب ثزادرٔبٖ ٗیتزحیاس را یىیػٙٛاٖ ثٝ زیاخ یٞبعوٖٛ فمزام در عبَ ٛصٖیف یػُٕ خزاح :پیص سمیىٍ

ٌذؽوٝ،  یٞبدٞٝ یٞغوٙذ ى یخزاح یٞبػُٕ ٗیدر ا ذٜیدتیآع یأٟزٜ ٗیث یٞبغهید یثزا یٙیٍشیوٝ خب یا ٟٔزٜ ٗیث یٞبحیو ٗیٕٞچٙ
عبخ  ٚ  حیرا یٞبثب رٚػ یٛٔیوب٘یعبدٜ ت یٞبحیاس عبخ  و زامییتغ ٗیا٘ذ. اؽذٜ ٝیٚ ٔٛاد اِٚ یىزاح ٙٝیدر سٔ یاٌغوزدٜ زامییخٛػ تغدع 
وبٔالً  ْٛ،یوب٘یثب ت ؽذٜیدٞ پٛؽؼ یٕزیپّ یٞبحیو بی یعبخ  افشٚد٘ یتٛعو تىِٙٛٛص یٛٔیوب٘یٔوخّخُ ت ؽذٜ یعبسیؽخق یٞبحیتب و ذیتِٛ
 ٔؾبٞذٜ اع . لبثُ
اس  ْٛ،یوب٘ی( ٚ فّش تPEEKاتزاتز ووٖٛ ) یپّ ٕزیوبرثزد دارد پّ یأٟزٜ ٗیث یٞبحیوٝ در عبخ  و ٝیٔٛاد اِٚ یتٕبٔ ٗیدر ث :َب ي ريش مًاد
بر ٘زخ یآٟ٘ب پزداخوٝ ؽذٜ اع . دٚ ٔؼ غٝیثٝ ٔمب یبدیخٛد را دار٘ذ ٚ در ٔيبِؼبم س تیٚ ٔؼب بیدٚ ٔبدٜ، ٔشا ٗیٔٛاد ٞغوٙذ. ٞزوذاْ اس ا ٗیتزحیرا

 .ثبؽٙذیٔ حیدٚ ٘ٛع و ٗیا غٝیٔمب یٌزفوٝ ثزافٛرم یٙیبم ثبِدر ٔيبِؼ یافّ یبرٞبیٔؼ یخٛردٌفزٚ٘ؾغ  ٚ ٘زخ خٛػ
ٚ  یثٙذثٝ خٕغ PEEKٚ  یٛٔیوب٘یت حیدٚ و غٝیٔمب ٙٝیچبح ؽذٜ در سٔ یىیٙیؽذٜ اع  ثب ٔزٚر خبٔغ ٔيبِؼبم وّ یعؼ یثزرع ٗیدر ا :َببفتٍی
 پزداخوٝ ؽٛد. حیدٚ ٘ٛع و ٗیخبٔغ ا غٝیٔمب
 یا٘ذ ٚ ثزتزارائٝ دادٜ ی٘غجوبً ٔؾبثٟ حیدر راثيٝ ثب ٘زخ فزٚ٘ؾغ ، ٞز دٚ ٌزٜٚ ٘وب ذیٔيبِؼبم ا٘دبْ ؽذٜ ٔؾخـ ٌزد ی: پظ اس ثزرعوتیجٍ گیزی 

 هیٙیارائٝ وزد٘ذ ٚ در وّ یثٟوز حی٘وب ،یخٛردٌدر ٘زخ خٛػ یٛٔیوب٘یت حیٚخٛد ٘ذار٘ذ أب و PEEK بی یٛٔیوب٘یت یٞبحیاس و وذاْچیدر ٞ یخبف
 ٌشارػ ؽذٜ اع . PEEK حی٘غج  ثٝ و یثبالتز  یدرفذ ٔٛفم

عوٖٛ فمزام، تیوب٘یْٛ، فیٛصٖ عوٖٛ فمزام، تؼٛیل وبُٔ دیغه، پّیٕز ٞب :یذیکل ٌ َبیياص   
 

 ٔبٜ لجُ اس چبح 2 پذیزش مقبلٍ: ؛ثبر 2 مزاحل اصالح ي ببسوگزی: ؛ٔبٜ لجُ اس چبح 5/7 دریبفت مقبلٍ:

 ،یتخقق یدووزا یدا٘ؾدٛ *
 ،یپشؽى ی، ٌزٜٚ ٟٔٙذعبریاعوبد **

دا٘ؾٍبٜ آساد  مبم،یٚاحذ ػّْٛ ٚ تحم
 زاٖیتٟزاٖ، ا ،یاعالٔ

 ،یپشؽى یدا٘ؾىذٜ ٟٔٙذع، بریدا٘ؾ***
تٟزاٖ،  ز،یزوجیأ یدا٘ؾٍبٜ فٙؼو

 زاٖیا
ٚ  یتزاپ ىبَیشیدا٘ؾىذٜ فاعوبد،  ****

دا٘ؾٍبٜ چًٙ  ،یػّْٛ تٛا٘جخؾ
 ٛاٖیتب بٖ،یٌبً٘، تبئٛ
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اعاوفبدٜ   ػٙٛاٖ اِٚیٗ ٔبدٜ ٔاٛرد  در ٕٞیٗ راعوب اعوفبدٜ اس تیوب٘یْٛ ثٝ

اخیز، ٌغوزػ یبفوٝ اع . ثاب  ٞبی  ای در عبَ ٞبی ثیٗ ٟٔزٜ ثزای ویح

ای، ثاب تغییازام    ٞبی ثیٗ ٟٔازٜ  ٞب ىزاحی ویح ایٗ حبَ ىی ایٗ عبَ

ٞابی ثایٗ    ا٘ذ واٝ وایح   ثغیبری ٕٞزاٜ ثٛدٜ اع . تحمیمبم ٘ؾبٖ دادٜ

خٛردٌی ٚ ایدبد  ای تیوب٘یٛٔی، ثٝ درفذ ٔٛفمی  ثبالیی در خٛػ ٟٔزٜ

ای تیواب٘یٛٔی را   ٞابی ثایٗ ٟٔازٜ    تٛاٖ ویح ا٘ذ ٚ ٔی فیٛصٖ دع  یبفوٝ

. (15)ٞبی عوٖٛ فمزام در ٘ظز ٌزف  حّی ایٕٗ ٚ ٔؤثز ثزای خزاحی راٜ

ٞبی تیوب٘یٛٔی، تٛخٝ ثٝ دیٍز ٔٛاد ٔٛخٛد  پظ اس رٚاج اعوفبدٜ اس ویح

ٝ  ثزای اعوفبدٜ در ایٗ ٘ٛع وبؽوٙی ٞابی ٔخوّفای    ٞب ثیؾوز ؽذ ٚ ٕ٘ٛ٘ا

ٞبی فیجزوزثٙی، یىی اس ٔٛارد ٟٔآ لبثاُ اؽابرٜ     وٝ ویحٔيزح ٌزدیذ 

دٞٙااذٜ ٘اازخ  ٞاابی وّیٙیىاای آٖ ٘ؾاابٖ ثبؽااذ وااٝ ٘واابیح ثزرعاای ٔاای

ٞب اس ٘مبه لاٛم آٖ   خٛردٌی ٚ فیٛصٖ ٘غجوبً ٔٙبعت در ایٗ ویح خٛػ

ٞابی خزاحای ٌزد٘ای ٚ وٕازی، ٌشیٙاٝ       تٛا٘ذ ثزای ػُٕ ثبؽذ ٚ ٔی ٔی

. ثب تٛخٝ ثٝ ٚخٛد آرتیفى  در تقبٚیز رادیٌٛزافی (17) (16)ٔٙبعجی ثبؽذ

ٚ تؾاخیـ را ثازای تایٓ ٔؼابِح      ٜتٛا٘ذ ٔیشاٖ خيب را ثابال ثازد   وٝ ٔی

بم سیبدی فٛرم ٌزفوٝ اع  تاب ثاب ثزرعای    درٔبٖ ٔؾىُ وٙذ، ٔيبِؼ

  ٝ ْ   ٚخٛدآٔاذٜ در تقابٚیز عای    ٔیشاٖ آرتیفىا  ثا آی،  آر تای اعاىٗ ٚ ا

ٞبی تیوب٘یٛٔی ثب  ثٟوزیٗ ٔبدٜ را پیذا وٙٙذ. ِذا ثب ثزرعی ٚ ٔمبیغٝ ویح

دٞذ اعاوفبدٜ اس   ؽذٜ ثب فیجز وزثٗ، ٘وبیح ٘ؾبٖ ٔی ویح پّیٕزی تمٛی 

فیجز وزثٗ در تقبٚیز پشؽاىی، ٘وابیح   ٞبی پّیٕزی تمٛی  ؽذٜ ثب  ویح

ب٘یٛٔی، ٚخاٛد  ٞبی تیوا  . در ویح(18)ٌذارد تزی را ثٝ ٕ٘بیؼ ٔی ٔيّٛة

ایزاداتی ٕٞچٖٛ فزٚرفوٍی ویح در ٟٔزٜ، دؽٛار ثٛدٖ تؾخیـ ٔیشاٖ 

 یٛپاه رادخٛردٌی در تقابٚیز رادیاٌٛزافی ثاٝ ػّا       ٔٛفمی  خٛػ

ثٛدٖ ٚ ٔذَٚ االعویغیوٝ ثابال ٔٙداز ثاٝ تٛعاؼٝ ٚ اعاوفبدٜ اس ٔابدٜ       1

ٖ      پّیٕزی تبسٜ ٌزدیاذ. مازیت    (PEEK) 2ای ثب ٘ابْ پّای اتاز اتاز وواٛ

ثابال تیواب٘یْٛ، ٔٙداز ثاٝ پذیاذٜ عاپز        3وؾغب٘ی )ٔذَٚ االعویغیوٝ(

ای وٝ ٔیشاٖ ثبرٌذاری رٚی ثبف ، وبٞؼ پیاذا   ٌٛ٘ٝ ؽٛد؛ ثٝ ٔی 4تٙؾی

افواذ   خٛردٖ اعوخٛاٖ، ثٝ تؼٛیك ٔی  وٙذ ٚ فزایٙذ ثبسعبسی ٚ خٛػ ٔی

تزی  مزیت وؾغب٘ی ٘شدیه PEEKپّیٕز  .(19)ؽٛد یب وبُٔ ا٘دبْ ٕ٘ی

ثٝ اعوخٛاٖ دارد ٚ ٔؾىُ پذیذٜ عپز تٙؾی ٘بؽی اس اعاوفبدٜ اس ٔاٛاد   

ؽاٛد،  ثزد أب در تقبٚیز رادیٌٛزافی ظبٞز ٕ٘ای  اس ثیٗ ٔیتیوب٘یٛٔی را 

ٝ ایٙىٝ ٞزواذاْ  . ثب تٛخٝ ث(20)تٛا٘غوٝ ٔٛفمی  سیبدی را ثٝ دع  آٚرد

ٔشایب ٚ ٔؼبیت خاٛد را دار٘اذ ٚ    PEEKاس دٚ ٔبدٜ فّش تیوب٘یْٛ ٚ پّیٕز 

دٞای عاي     ٞز دٚ سیغ  عبسٌبری ٔٙبعجی ثب ثذٖ دار٘ذ ایذٜ پٛؽؼ

ای پّیٕزی ثب اعوفبدٜ اس فّش تیوب٘یْٛ ؽاىُ ٌزفا  واٝ     ویح ثیٗ ٟٔزٜ

ٓ  ٞابیی ٘ظیاز تازی    ٞب ثب عزأیه اِجوٝ ثؼذٞب ایٗ ویح ، 5بمفغاف  وّغای

دٞی ؽذ٘ذ ٚ ٘وبیح ٔوفبٚتی را ثاٝ   ٚ ... ٞٓ پٛؽؼ 6ٞیذرٚوغی آپبتبی 

                                                           
1. Radiopaque 
2. Polyether ether ketone 
3. Elastic modulus 
4. Stress shielding 
5. Tricalcium phosphate 
6.  Hydroxyapatite 

ؽذٜ، ثیبٍ٘ز درفذ  دٞی ٞبی پٛؽؼ ا٘ذ. ثزرعی ایٗ ویح ٕ٘بیؼ ٌذاؽوٝ

. (21)ثبؽاذ  ٔٛفمی  ثبالی فیٛصٖ ٚ ٘جٛد ٔؾىالم ایٕٙی ٚ ؽىغا  ٔای  

ٞبی ثب  ٕٞچٙیٗ در ثزخی ٔيبِؼبم ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اع  وٝ ٚخٛد ویح

تٛا٘اذ  تٟٙبیی ٔی ٞبی اعوخٛا٘ی، ثٝ پٛؽؼ تیوب٘یْٛ در ٔمبیغٝ ثب ٌزف 

. ثاب ٌذؽا  سٔابٖ اس ٘ظاز     (22)تزی را داؽوٝ ثبؽذ ٘وبیح ثٟوز ٚ ٔيٕئٗ

ا٘ذ  ٞبی خاللب٘ٝ ثغیبری را تدزثٝ وزدٜ ٞبی تیوب٘یٛٔی ایذٜ ىزاحی ویح

   ٝ تازی را ثاٝ    وٝ تؼذادی اس آٟ٘ب تٛا٘غوٝ ٔؤثز ٚالغ ؽاٛد ٚ ٘وابیح ثٟیٙا

 Zٞبی ٌزد٘ای تیواب٘یٛٔی ثاب ىزاحای      ٕ٘بیؼ ثٍذارد؛ ثزای ٔثبَ ویح

. ٔيبِؼابم ٚ  (23)ؽىُ تٛا٘غوٝ ٘وبیح وّیٙیىای ٔثجوای را ٘ؾابٖ دٞاذ    

خاٛردٌی   افشاری فٛرم ٌزفوٝ ثب ثزرعی ٘زخ خٛػ ٞبی ٘زْ عبسی ؽجیٝ

ٞبی تیوب٘یٛٔی ثٝ ثزرعی خٛا٘ت ٔخوّ  ایاٗ ٌٛ٘اٝ    ویح 7ٚ فزٚ٘ؾغ 

ای اس  در ثزرعی دیٍزی واٝ وایح ثایٗ ٟٔازٜ     .(24)ٞب پزداخوٝ اع  ویح

را ٘ؾابٖ   8 یا آپبت یذرٚوغا یٞدٞای   ثاب پٛؽاؼ   PEEKخٙظ پّیٕز 

تٛخٟی افاشایؼ   ٞب ثٝ ؽىُ لبثُ دٞذ ٔیشاٖ چغجٙذٌی در ایٗ ویح ٔی

ٞبی خزاحی ٔخوّ  ارتٛپذی یب عوٖٛ  تٛاٖ اس آٖ ثزای ػُٕ یبفوٝ ٚ ٔی

ای اس  . در ثزرعی دیٍزی واٝ وایح ثایٗ ٟٔازٜ    (25) فمزام اعوفبدٜ وزد

دٞی تیوب٘یٛٔی ثب رٚػ ثبریىٝ اِىوزٚ٘ای   ثب پٛؽؼ PEEKخٙظ پّیٕز 

دٞااذ ٔیااشاٖ پٛؽااؼ اعااوخٛا٘ی ٚ یىپاابرچٍی در واایح    ٘ؾاابٖ ٔاای

دٞی ؽذٜ ٘غج  ثٝ ویح ثاذٖٚ الیاٝ پٛؽؾای ثیؾاوز اعا  ٚ       پٛؽؼ

ٞابی   . وایح (26)ٞبی پّیٕزی ثبؽذ تٛا٘ذ خبیٍشیٗ ٔٙبعجی ثزای ویح ٔی

دٞای تیواب٘یٛٔی واٝ ثاب      ثب پٛؽؼ PEEKعبخوٝ ؽذٜ اس خٙظ پّیٕز 

تابسٌی ٔٛردتٛخاٝ    ؽٛ٘ذ ثٝ دٞی ٔی ٞبی ٔخوّفی پٛؽؼ اعوفبدٜ رٚػ

دٞای ؽاذٜ    ا٘ذ. ثزای ٕ٘ٛ٘ٝ، ویح وبٔپٛسیوی پٛؽؼ ثغیبری لزار ٌزفوٝ

ٞابی   تیواب٘یْٛ رٚی وایح   دٞای  وٝ ثزای پٛؽاؼ  9(VPS)تٛعو رٚػ 

PEEK لجِٛی  ٌیزد ٘وبیح وّیٙیىی لبثُ یب وزثٙی ٔٛرد اعوفبدٜ لزار ٔی

را ثااٝ ٕ٘اابیؼ ٌذاؽااوٝ ٚ ثااٝ درفااذ ٔٛفمیاا  ثاابالیی در ٔؼیاابر       

. در ٔيبِؼٝ دیٍز، ثب ٌذؽا  یاه   (27)خٛردٌی دع  یبفوٝ اع  خٛػ

ٞابی   عبَ اس ػُٕ خزاحی فیاٛصٖ عاوٖٛ فمازام ثاب اعاوفبدٜ اس وایح      

PEEK  پٛؽؼ دادٜ ؽذٜ ثب تیوب٘یْٛ، ٘وبیح ثزرعی ٘ؾبٍ٘ز درفذ ثبالی

ثبؽاذ واٝ اس ٘ظاز وّیٙیىای      خٛردٌی ٚ فزٚ٘ؾغا  پابییٗ ٔای    خٛػ

َ   . (28)ٔٛردلجَٛ ٚالغ ؽذٜ اع  ٞابی اخیاز،    ثب تٛخٝ ثاٝ ایٙىاٝ در عاب

تاٛخٟی داؽاوٝ ٚ ثغایبری اس     تىِٙٛٛصی عبخ  افشٚد٘ی، پیؾزف  لبثُ

عبسی را آعبٖ وازدٜ اعا ، اعاوفبدٜ اس ایاٗ      ٔؼنالم تِٛیذ ٚ ؽخقی

ای ٘یش تٛعؼٝ یبفوٝ اعا ؛ ثاٝ    ٞبی ثیٗ ٟٔزٜ تىِٙٛٛصی در عبخ  ویح

ٞابی   بدٜ اس دعاوٍبٜ ٞبی ٔوخّخُ تیوب٘یٛٔی ثب اعوف ٕٞیٗ ٔٙظٛر، ویح

ُ   ثؼذی ارائٝ ؽذٜ چبپٍز عٝ ٞابیی یىپبرچاٝ ٚ ثاب    ا٘ذ واٝ در آٖ، تخّخا

ٞبی ٔؾخـ ٚ یىغبٖ ىزاحی ؽذٜ وٝ رٚ٘ذ رؽاذ اعاوخٛاٖ در    ا٘ذاسٜ

وٙٙاذ. ٕٞچٙایٗ    آٟ٘ب ثٟجٛد یبفوٝ ٚ عزػ  فیٛصٖ ثبالتزی را ارائاٝ ٔای  

مزیت وؾغب٘ی ایٗ ؽجىٝ ٔوخّخُ، تب حذ ثغایبر سیابدی ثاٝ خاٛاؿ     

                                                           
7. Subsidence  
8. Hydroxyapatite 

9.Vacuum Plasma Sprayed 
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ثبؽذ. پظ اس ثزرعی ٘وابیح ٔزثاٛه ثاٝ     تز ٔی ىب٘یىی اعوخٛاٖ ٘شدیهٔ

خاٛردٌی   تٛاٖ ٌف  ٔیاشاٖ سیغا  عابسٌبری ٚ خاٛػ     ٞب ٔی ایٗ ویح

. (29)تازی اس آٟ٘اب داؽا     تاٛاٖ اعاوفبدٜ ٌغاوزدٜ    ٔٙبعجی دار٘ذ ٚ ٔای 

ٞابی ٔوخّخاُ تیواب٘یٛٔی در     ٔيبِؼبم وّیٙیىی ٘ؾبٖ دادٜ اع  ویح

تاازی را ىاای  ، ٘اازخ فزٚ٘ؾغاا  پاابییPEEKٗٞاابی  ٔمبیغااٝ ثااب واایح

. لبثّیا  دیٍاز   (30)دٞٙاذ  ٞبی پظ اس ػُٕ خزاحای ٘ؾابٖ ٔای    ثزرعی

ثبؽذ واٝ ثغایبر در    ی ٔیعبس تىِٙٛٛصی عبخ  افشٚد٘ی، ثحث ؽخقی

تٛاٖ ثاب   ٞب ٔٛرد تٛخٝ لزار ٌزفوٝ اع ؛ ثٝ ٘حٛی وٝ ٔی سٔیٙٝ وبؽوٙی

ٞبی آ٘بتٛٔیىی ٞز فزد، یه وبؽوٙی اخوقبفی  اعوفبدٜ اس اثؼبد ٚ ا٘ذاسٜ

ؽاذٜ تیواب٘یٛٔی    عابسی  ثزایؼ ىزاحی وزد وٝ ایٗ وبؽاوٙی ؽخقای  

ٔٛرد  PEEKٚ ٞبی تیوب٘یٛٔی  تٛا٘ذ خبیٍشیٗ ٔٙبعجی ٘غج  ثٝ ویح ٔی

ثاٝ فاٛرم خالفاٝ، ا٘اٛاع ٔخوّا        1. خاذَٚ  (31)اعوفبدٜ فؼّی ثبؽذ

ؽذٜ ٔزثٛىٝ را ٘ؾبٖ  عبسی ٞبی تدبری ٞبی یبد ؽذٜ ٕٞزاٜ ثب ٕ٘ٛ٘ٝ ویح

 دٞذ. ٔی

ی ٚ ٔاٛاد  ا ٟٔزٜٞبی ثیٗ  ی ٔخوّ  ویحٞب تؼذاد ثبالی ىزح ثٝ  تٛخٝ ثب

در ایاٗ سٔیٙاٝ    اِٚیٝ اعوفبدٜ ؽذٜ ثزای عبخ  آٟ٘ب ٔيبِؼابم سیابدی  

أاب    ا٘اذ  دٜا٘دبْ ؽذٜ اع  وٝ خٛا٘ت ٔخوّ  ایٗ ٔٛمٛع را ثزرعی وز

ٞب واٝ   ٕٞچٙبٖ ثزرعی ٚ ٔمبیغٝ خبٔغ وّیٙیىی دٚ ٌزٜٚ افّی اس ویح

 ثب  راثيٝ درتب ثوٛاٖ  ؽٛد یٔ، احغبط ٘یبس ثبؽٙذ یٔ PEEKتیوب٘یٛٔی ٚ 

ٚ ٔیاشاٖ   (32)پبرأوزٞبی افّی اس لجیُ ٘زخ فزٚ٘ؾغ  وایح در ٟٔازٜ   

یذ. ِذا ٞذف افّی ایاٗ  ی ٟ٘بیی رعثٙذ خٕغثٝ  (33)خٛردٌی ٘زخ خٛػ

ثٙذی ٘وبیح  تحمیك، ٔزٚر خبٔغ ادثیبم تحمیك در ایٗ سٔیٙٝ ثزای خٕغ

ٞبی پضٚٞؾی ٔجوٙی ثاز ٔيبِؼابم ثابِیٙی     ٞبی وّیٙیىی ٚ فؼبِی  دادٜ

ای اس آخزیٗ دعوبٚردٞبی ایٗ تحمیمابم ارسؽإٙذ، در    اع  تب خالفٝ

احبٖ ٔغش تخقـ عوٖٛ فمزام ٚ خز اخویبر خبٔؼٝ خزاحبٖ ارتٛپذ فٛق

   ٚ اػقبة لزار ٌیزد.

 ی تجبری تًلیذکىىذٌ در سبلیبن اخیزَب ضزکتی مختلف تًسط َب گزيٌَبی معزفی ضذٌ در  یی اس کیجَب ومًوٍ. ۱جذيل 

َبی تیتبویًمی سبختٍ ضذٌ  کیج

 بٍ ريش سبخت افشيدوی

 پلیمزی َبی کیج

پلی اتز اتز کتًن بب ريکص 

 تیتبویًمی

 کیج َبی پلیمزی

 پلی اتز اتز کتًن
 َبی تیتبویًمی کیج َبی فیبز کزبىی کیج
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 مًاد ي ريش َا
 

 
 

ٞبی ٔخوّ  ا٘دابْ   ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ تؼذاد سیبدی تحمیك در ٔٛرد ویح

ی ٔوفبٚتی دار٘ذ ٚ ا غٝیٔمبؽذٜ اع  ٚ ٔمبالم ثٝ چبح رعیذٜ ؽزایو 

در ٔيبِؼبم ٔخوّ ، یىغبٖ ٘یغوٙذ؛ در  زٌذاریتأثٔٛارد ٔٛردثزرعی ٚ 

ٔمبِاٝ در   53ٔمبِٝ ٔزتجو، تؼاذاد   180ایٗ ٔيبِؼٝ پظ اس ٔزٚر حذٚد 

ٞبی ٌزد٘ی ٚ  خقٛؿ ٔيبِؼبم ٚعیغ ثبِیٙی ٚ وّیٙیىی در سٔیٙٝ ویح

ثٝ ٔمبیغٝ  ٔغومالًٔمبِٝ وٝ  13وٕزی ثزرعی ٌزدیذ ٚ در ٟ٘بی  تؼذاد 

ٞبی تمٛی  ؽذٜ  ردی خبؿ ویحیب در ٔٛا PEEKٞبی تیوب٘یٛٔی ٚ  ویح

ٞبی وّیٙیىی  ؽذٜ ثب تیوب٘یْٛ ثٝ فٛرم پیٍیزی دٞی ثب وزثٗ یب پٛؽؼ

ٔذم ٚ ثّٙذٔذم ثؼاذ اس ػٕاُ خزاحای پزداخواٝ ثازای       فٛرم ٔیبٖ ثٝ

. ، ٔزٚر ٌزدیاذ بمیخشئٔيبِؼٝ دلیك ایٗ سٔیٙٝ خبؿ، ا٘وخبة ؽذ ٚ ثب 

٘بِیش دٚ ٔوغیز ٘ازخ  در ایٗ ٔيبِؼٝ، تٕزوش افّی ٔمبیغٝ ٘وبیح ثز پبیٝ آ

ٝ فیٛصٖ ٚ فزٚ٘ؾغ  ثٛدٜ اعا  واٝ    ٝ وّیٙیىای ٚ   فاٛرم  ثا  فاٛرم  ثا

 ی ثؼذ اس ػُٕ خزاحی ثزرعی ؽذٜ اع .ٞب یزیٍیپ

 

 
َ  (40) در ٔيبِؼٝ اَٚ تاب   2008ٞابی   وٝ در وؾٛر إِٓبٖ حذفبفُ عاب

را ثزای ثزرعای در  ثیٕبر  40ا٘دبْ ؽذٜ اع  تیٓ ٔحمك تؼذاد  2013

ثاٝ ٕٞازاٜ    PLIF٘ظز ٌزفوٙذ وٝ ػُٕ خزاحی فیٛصٖ وٕازی ثاب رٚػ   

ثیٕبر اس  15ای ثز رٚی آٟ٘ب ا٘دبْ ؽذٜ اع . ثزای تؼذاد  ویح ثیٗ ٟٔزٜ

ثیٕبر دیٍز، ویح  25وٝ ثزای  ٞبی تیوب٘یٛٔی اعوفبدٜ ؽذ در حبِی ویح

ٕابراٖ  وبر ٌذاؽوٝ ؽذ. ٔیبٍ٘یٗ عاٙی ثی  PEEKای پّیٕزی  ثیٗ ٟٔزٜ

ٞاب ثٛد٘اذ. پاظ اس     آلب در ثیٗ داٚىّت 17خب٘ٓ ٚ  23عبَ ثٛد وٝ  66

ثٝ ثزرعی ؽزایو  اعىٗ یت یعا٘دبْ ػُٕ خزاحی ثب اعوفبدٜ اس تقبٚیز 

ثیٕبر پزداخوٝ ٚ پبرأوزٞبی ٔٛرد٘ظز ثزرعی ٌزدیذٜ اع . ثازای ایاٗ   

ثیٕبراٖ، اس ٞیچ ٘ٛع ٌزفا  اعاوخٛا٘ی اعاوفبدٜ ٘ؾاذٜ اعا  ٚ فازفبً       

خٛردٌی اعوفبدٜ ؽذ٘ذ. در ایاٗ ٔيبِؼاٝ، ٔحممابٖ     ب ثزای خٛػٞ ویح

 3ثزای ثزرعی ٔیشاٖ ٘زخ ٔٛفمی  فیٛصٖ اتقبَ اعاوخٛاٖ ثاب حاذالُ    

خٛردٜ در ٘ظز ٌزفوٙاذ ٚ ثاب عیغاوٓ     ثخؼ ٔوقُ را یه ثخؼ خٛػ

خاٛردٌی را   ا٘ذ ٔیشاٖ ٔٛفمیا  در خاٛػ   أویبسدٞی وٝ در ٘ظز ٌزفوٝ

بِؼٝ، ثٝ ػّ  اعاوفبدٜ ٘ؾاذٖ اس ٌزفا     ا٘ذ. در ایٗ ٔي ثٙذی وزدٜ رتجٝ

اعوخٛا٘ی، ٘زخ فیٛصٖ پبییٙی ٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اع  واٝ ٘وابیح ٞاز دٚ    

یاه   ثبؽذ. در ٞیچ خٛردٌی ٔی دٞٙذٜ ٔٛفمی  وٓ در خٛػ ٌزٜٚ ٘ؾبٖ

ٞبی ایٗ ٔيبِؼٝ، فزٚ٘ؾغ  ویح فٛرم ٘پذیزفوٝ اع . ٘ویدٝ  اس ٕ٘ٛ٘ٝ

ٞب اس  ىبٖ ثبیذ در وٙبر ویحثبؽذ وٝ تب حذ أ ٟ٘بیی ثیبٍ٘ز ایٗ ٔيّت ٔی

 ٞبی اعوخٛا٘ی اعوفبدٜ وزد. ٌزف 

تاب   2016ی ٞاب  عبَ حذفبفُٔيبِؼٝ وّیٙیىی دیٍزی در وؾٛر صاپٗ 

ثب  PEEKٚ ویح  PEEKا٘دبْ ؽذٜ اع  ثٝ ٔمبیغٝ دٚ ٘ٛع ویح  2018

پٛؽؼ تیوب٘یْٛ پزداخوٝ اع . ایٗ ٔيبِؼاٝ ثاب ٞاذف ٔمبیغاٝ ٔیاشاٖ      

تؼاذاد  . اعا   ؽذٜ  یشیر ىزحٔٛفمی  در فیٛصٖ ثیٗ دٚ ٌزٜٚ وٙوزِی، 

 PLIFعبَ، تح  ػُٕ خزاحی  67خب٘ٓ ثب ٔیبٍ٘یٗ عٙی  65آلب ٚ  84

٘فز اس آٟ٘ب ویح پّیٕزی ثب خٙظ  80ٚ ثزای  ٌزفوٙذلزار  1در یه عي 

PEEK  ٘فز دیٍز ویح  69در ٘ظز ٌزفوٝ ؽذ ٚ ثزایPEEK    ثاب پٛؽاؼ

ٔابٜ پاظ اس ػٕاُ خزاحای،      12ثٝ ٔاذم  . ؽذ اؽوٝوبر ٌذتیوب٘یٛٔی 

ٗ  یتا  یعا ثیٕبراٖ تح  پیٍیزی لزار ٌزفوٙاذ ٚ تٛعاو تقابٚیز      اعاى

درفذ ثیٕبراٖ ثٝ فیٛصٖ وبُٔ دعا    45ٔبٜ  12ثزرعی ؽذ٘ذ. پظ اس 

 جابً یتمزپابییٗ، در٘ظزٌازفوٗ ٔؼیابر     ٘غاجوبً یبفوٙذ وٝ ػّ  ایٗ درفذ 

ثاازای تؼزیاا    .ی ثاازای فیااٛصٖ وبٔااُ ثااٛدٜ اعاا   ا زا٘ااٝیٌ عااخ 

خٛردٌی، عٝ درخٝ در ٘ظز ٌزفوٝ ؽذ وٝ فیٛصٖ وبُٔ را اتقابَ   خٛػ

 6. پاظ اس  ٌزفوٙذدر ٘ظز  خٛار ٞٓی ٞب ٟٔزٜوبُٔ اعوخٛا٘ی ثیٗ ثذ٘ٝ 

ثب پٛؽؼ تیوب٘یٛٔی اعاوفبدٜ   PEEKٔبٜ ثزرعی در ٌزٚٞی وٝ اس ویح 

دیٍز ٞب ٘غج  ثٝ ٌزٜٚ  ثبالتزی در ا٘ذپّی  ٘غجوبًدرفذ فیٛصٖ  ا٘ذ وزدٜ

ثاب پٛؽاؼ تیواب٘یْٛ     PEEKاعوفبدٜ اس ویح  دٞذ یٔدیذٜ ؽذ ٚ ٘ؾبٖ 

ارخحیاا  دارد ٚ ٔٛفمیاا  ثاابالتزی در ٘اازخ  PEEK٘غااج  ثااٝ واایح 

ٔابٜ، ؽابخـ    12در ثزرعای پاظ اس   . دٞاذ  یٔا خٛردٌی ٘ؾبٖ  خٛػ

ODI2  ٚJOABPEQ3
در ٞز دٚ ٌازٜٚ، ثٟجاٛد وّای     دٞذ یٔؾبٖ ٘ 

٘ازخ   راثياٝ ثاب   . درؽٛد یٕ٘ی ٔؾبٞذٜ زیٌ چؾٓحبفُ ؽذٜ ٚ تفبٚم 

، تفبٚم خبفای در دٚ ٌازٜٚ دیاذٜ    ٞب چیپؽذٌی  فزٚ٘ؾغ  ویح ٚ ؽُ

 .(41)٘ؾذٜ اع 

در پضٚٞؼ دیٍزی وٝ تیٓ إِٓب٘ی ثب ٞذف ٔمبیغٝ ثایٗ دٚ ٘اٛع وایح    

PEEK  ویح ٚPEEK ثب تیوب٘یْٛ ا٘دبْ داد٘ذ  یدٞ پٛؽؼ ٜ ثیٕبر  40ؽذ

ٔابٜ   12وّیٙیىی ثٝ ٔذم  فٛرم ثٝ ا٘ذ ؽذٜخزاحی  2012وٝ در عبَ 

ٗ  یتا  یعا در ایٗ ٔيبِؼٝ ثب اعوفبدٜ اس تقبٚیز . ثزرعی ؽذ٘ذ ، ثاٝ  اعاى

تح  ػٕاُ   TLIFایٗ ثیٕبراٖ ثب رٚػ . ثزرعی ٘وبیح خزاحی پزداخوٙذ

اعوفبدٜ  PEEKخزاحی فیٛصٖ لزار ٌزفوٙذ وٝ ٘یٕی اس ثیٕبراٖ اس ویح 

ی تیوب٘یٛٔی اعاوفبدٜ  دٞ پٛؽؼثب  PEEKٞبی  وزد٘ذ ٚ ثزای ثمیٝ، ویح

ی ثیؼ اس ا ٟٔزٜٗ ٔيبِؼٝ، وبٞؼ ارتفبع ثیٗ ٘زخ فزٚ٘ؾغ  در ای. ؽذ

ثاز رٚی ا٘اذپّی  ثیابٖ     ٔؾابٞذٜ  لبثُی ٞب تزنثٝ ٕٞزاٜ  ٔوز یّیٔیه 

فیٛصٖ ٞٓ ٚخٛد یب ٘جٛد اتقبَ اعاوخٛا٘ی ثایٗ    راثيٝ ثب در .ؽذٜ اع 

٘وبیح وّی ایٗ ٔيبِؼٝ، ثیبٍ٘ز ٘جاٛد  ا٘ذ.  ٌزفوٝدٚ ثخؼ را ٔؼیبر در ٘ظز 

یاب ٘ازخ فیاٛصٖ ٚ      ODI  ٚ4VASؽابخـ  ی در ا ٔالحظٝ لبثُتفبٚم 

ٞز دٚ ٌزٜٚ، ٘زخ فیٛصٖ لبثُ لجِٛی را ٘ؾبٖ داد٘ذ . ثبؽذ فزٚ٘ؾغ  ٔی

 .(42)ٚ فزٚ٘ؾغ  ویح در ٞیچ ٔٛردی ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ 

ُ در ٔيبِؼٝ وّیٙیىی دیٍزی وٝ رٚی ثیٕابراٖ وؾاٛر چایٗ      حذفبفا

ا٘دبْ ؽذ تیٓ تحمیمبتی، ثیٕبرا٘ی واٝ ػٕاُ    2004تب  2002ی ٞب عبَ

. ایاٗ  ٌزفوٙاذ  در ٘ظاز خزاحی فیٛصٖ ٌزد٘ی ثزایؾابٖ ا٘دابْ ؽاذٜ را    

 ثبؽذ یٔ ٔوٕزوش PEEKویح ٌزد٘ی تیوب٘یٛٔی ٚ  تحمیك وٝ ثز ٔمبیغٝ

                                                           
1. One Level 
2. Oswestry Disability Index 
3. Japanese Orthopaedic Association Back Pain Evaluation 
Questionnaire 
4. visual analogue scale 

 یافتٍ َا
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در ایاٗ  . پیٍیازی ا٘دابْ ؽاذٜ اعا      ٞب ٕ٘ٛ٘ٝعبَ ثز رٚی  7ثٝ ٔذم 

ثیٕابر وایح ٌزد٘ای     31ثیٕبر وایح ٌزد٘ای تیواب٘یٛٔی ٚ     29ٔيبِؼٝ، 

PEEK تقبٚیز رادیٌٛزافی ثزای ثزرعی ؽزایو ثؼاذ اس  ٘ذاعوفبدٜ وزد .

ٔؼیبر فزٚ٘ؾغا  وایح در ایاٗ ٔيبِؼاٝ،     . ا٘وخبة ٌزدیذػُٕ خزاحی 

در ٘ظاز ٌزفواٝ ؽاذٜ     ٔواز  یّا یٔ 3ی ثیؼ اس ا ٟٔزٜوبٞؼ ارتفبع ثیٗ 

ٔوغیاز   3ی در ایٗ ٔيبِؼٝ ثب ا ٟٔزٜٕٞچٙیٗ خٛػ خٛردٖ ثیٗ . اع 

ِوزاَ  زیتقبٚدر  1تؼزی  ؽذٜ اع  وٝ ٘جٛد حزو  اعپبیٙٛط پزٚعظ

ر تقبٚیز، ٚخٛد یاه  ٞب د رادیٌٛزافی، ٘جٛد فبفّٝ ثیٗ ٌزف  ٚ ا٘ذپّی 

اعوخٛا٘ی در ا٘ذپّی  ٚ ٌزف  اعاوخٛا٘ی، تؼزیا     ٛعوٝیپ ٞٓ ثٝاتقبَ 

ثزای دٚ ٌزٜٚ یابد ؽاذٜ ٔؾابٞذٜ     JOA2  ٚNDI3ثب ثزرعی . ؽٛد یٔ

ٔغابػذتز   ا٘اذ  دٜاعاوفبدٜ واز   PEEK٘وبیح ٌزٚٞی وٝ اس ویح  ؽٛد یٔ

ثغایبر وٕواز اس ٌازٜٚ     PEEKٔیشاٖ فزٚ٘ؾغ  ویح در ٌزٜٚ . ثبؽذ یٔ

 فااٛرم ثااٝٚ در ٞااز دٚ ٌاازٜٚ، ٔیااشاٖ فیااٛصٖ   ثبؽااذ یٔااتیوااب٘یٛٔی 

 دٞاذ  یٔا در ٟ٘بی ، ایٗ ٔيبِؼٝ ٘ؾبٖ . اع  آٔذٜ  دع  ثٝی فذدرفذ

ٞابی تیواب٘یٛٔی در    ٘غج  ثٝ وایح  PEEKٞبی  ٔشایبی اعوفبدٜ اس ویح

 .(43) ثبؽذ یٔ٘بحیٝ ٌزد٘ی ثیؾوز 

َ  حذفبفُدر ٔيبِؼٝ ٔٙوؾز ؽذٜ دیٍزی وٝ در صاپٗ   2008ی ٞاب  عاب

لزار  TLIFا٘دبْ ؽذٜ اع  ثیٕبراٖ تح  ػُٕ خزاحی فیٛصٖ  2011تب 

تاب ثایٗ دٚ ٌازٜٚ ٔخوّا  وایح       ؽاذ٘ذ ٌزٜٚ تمغایٓ   ٚ ثٝ دٚ ٌزفوٙذ

ثیٕبر تح  ٔيبِؼٝ لزار  48 . ٔدٕٛػبًاعوفبدٜ ؽٛد PEEKتیوب٘یٛٔی ٚ 

 PEEKواٝ وایح    دٞاذ  یٔا ثیٕبر تؾاىیُ   25ٌزفوٙذ وٝ ٌزٜٚ اَٚ را 

ویح تیوب٘یٛٔی  ثبؽذ یٔثیٕبر  23دریبف  وزد٘ذ ٚ ٌزٜٚ دْٚ وٝ ؽبُٔ 

ثزایؾبٖ اعوفبدٜ ؽذ. تؼزی  فزٚ٘ؾغ  در ایٗ تحمیك، فزٚرفوٍی ویح 

ٕٞچٙایٗ تؼزیا     ثبؽاذ  یٔا  ٔواز  یّا یٔثایؼ اس دٚ   خٛار ٞٓدر ٟٔزٜ 

خاٛردٌی، ٚخاٛد یاه اتقابَ اعاوخٛا٘ی درٖٚ ٚ اىازاف وایح         خٛػ

َ  4وٝ ٞٓ در ففحٝ عبخیوبَ ثبؽذ یٔ تقابٚیز   5ٚ ٞٓ در ففحٝ وزٚ٘اب

٘ؾبٖ  ٞب یثزرعٔبٜ اس ػُٕ خزاحی  24پظ اس . ذٜ ؽٛددی اعىٗ یت یع

درفذ افزاد ٌزٚٞی وٝ ویح تیواب٘یٛٔی دریبفا  وزد٘اذ     100 دٞذ یٔ

( PEEKوٝ ٌزٜٚ دیٍاز )وایح    اع  یحبِایٗ در  داؽوٙذفیٛصٖ وبُٔ 

فزٚ٘ؾغا   ا٘اذ.   وزدٜدرفذ ٔٛفمی  در فیٛصٖ وبُٔ را تدزثٝ  76تٟٙب 

درفاذ اتفابق    PEEK 28در ٌازٜٚ  درفذ ٚ  35ویح در ٌزٜٚ تیوب٘یْٛ 

 .(44)افوبدٜ اع 

َ  حذفبفُدر ٔيبِؼٝ ا٘دبْ ؽذٜ دیٍزی وٝ در وؾٛر تبیٛاٖ  ی ٞاب  عاب

ٔبٜ پاظ   12ثیٕبر ثٝ ٔذم  55تؼذاد  ا٘دبْ ؽذٜ اع  2004تب  2002

ٞذف . اس ػُٕ خزاحی لذأی ثب ویح ٌزد٘ی ٔٛرد پیٍیزی لزار ٌزفوٙذ

ٞبی ٌزد٘ی  ایٗ تحمیك، ٔمبیغٝ ٘وبیح حبفُ ثزای عٝ ٌزٜٚ وٝ اس ویح

PEEK ، ٚ ْٛا٘اذ  وزدٌٜزف  اعوخٛا٘ی ثذٖٚ ویح اعوفبدٜ  فزفبًتیوب٘ی ،

ثیٕابر ثاب وایح     9، واب٘یٛٔی ثیٕبر ثاب وایح تی   27اع .  ؽذٜ یشیر ىزح

                                                           
1. Spinous process association 
2. Japanese orthopedic 
3. Neck disability index 
4. Sagittal 
5. Coronal 

PEEK  ٚ19 در ایٗ . ثیٕبر ثب ٌزف  اعوخٛا٘ی ٔٛرد درٔبٖ لزار ٌزفوٙذ

ٔيبِؼٝ ثب اعوفبدٜ اس تقبٚیز رادیاٌٛزافی ثاٝ ثزرعای ؽازایو ثیٕابراٖ      

ٝ خاٛردٌی را   پزداخوٝ ؽذ ٚ ٔحممابٖ ایاٗ ٔيبِؼاٝ، خاٛػ      فاٛرم  ثا

. ی  وزد٘ذارتجبه اعوخٛا٘ی در عزاعز ٔحُ ٔٛرد٘ظز تؼز ٚخٛدآٔذٖ ثٝ

درفذ تٟٙب در ٌزٜٚ تیوب٘یْٛ دیذٜ ؽاذٜ اعا  ٚ    25فزٚ٘ؾغ  ویح ثب 

ٕٞچٙایٗ  . ؾاذٜ اعا   ٘در دٚ ٌزٜٚ دیٍز، ٔؾىّی اس ایٗ ثبث  ٌشارػ 

درفذ ٚ  46ٔبٜ در ٌزٜٚ ویح تیوب٘یٛٔی  12خٛردٌی پظ اس  ٘زخ خٛػ

درفاذ ٌاشارػ    100ٚ ٌزف  اعوخٛا٘ی  PEEKدر دٚ ٌزٜٚ دیٍز ویح 

در  PEEKٞبی  ی ٟ٘بیی ٔحممبٖ ثز اعوفبدٜ اس ویحثٙذ . خٕغؽذٜ اع 

 .(45)دا٘ٙذ یٔ ٞب رٚػ٘بحیٝ ٌزد٘ی ثٛد ٚ خبیٍشیٗ ٔٙبعجی ثزای دیٍز 

 LLIF6ی ٞاب  رٚػ، تاز  تابسٜ  ٘غجوبًی خزاحی فیٛصٖ ٞب رٚػدر راثيٝ ثب 

تٛخٟبم سیابدی را ثاٝ خاٛد خّات وازدٜ اعا . در ٕٞایٗ راعاوب در         

ی وٝ در ایبالم ٔوحذٜ آٔزیىاب ا٘دابْ ؽاذٜ اعا  ٚ در عابَ      ا ٔيبِؼٝ

ٔابٜ پاظ اس ػٕاُ     12ثیٕبر ثٝ ٔذم  113ثٝ چبح رعیذ تؼذاد  2020

 َ واٝ   ٙاذ زرعای وّیٙیىای لازار ٌزفو   ٔاٛرد ث  2017 خزاحی ىی عاب

٘فاز اس ثیٕابراٖ وایح     57تؼاذاد  . عبَ ثاٛد  60ٔیبٍ٘یٗ عٙی ثیٕبراٖ 

PEEK  ٚ56 ٘زخ فزٚ٘ؾغا  ثاٝ   د٘ذ. ٘فز اس ویح تیوب٘یٛٔی اعوفبدٜ وز

زخ . ٘ؽذٜ تمغیٓ ؽذ یٌذار فحٝعٝ درخٝ وّی ٔيبثك عیغوٓ اس لجُ 

 ثٟوز بریا٘ذ ثغ وزدٜفزٚ٘ؾغ  در ٌزٚٞی وٝ اس ویح تیوب٘یٛٔی اعوفبدٜ 

 اعاوفبدٜ ؽاذٜ اعا     PEEKوٝ ثزای آٟ٘ب اس وایح   ثبؽذ یٔاس ٌزٚٞی 
(46). 

ثاٝ چابح    2019در ٔيبِؼٝ دیٍزی وٝ در صاپٗ ا٘دبْ ؽاذ ٚ در عابَ   

ؽاذٜ ثاب تیواب٘یْٛ،     یدٞا  پٛؽاؼ  PEEK  ٚPEEKٞبی  رعیذ ثیٗ ویح

ثیٕابر   26ی وّیٙیىی ا٘دبْ ؽاذ واٝ در ایاٗ ٔيبِؼاٝ تؼاذاد      ا غٝیٔمب

در ایاٗ  ٌزفوٙاذ.  ٔٛرد ثزرعی لزار  2018تب  2016ی ٞب عبَ حذفبفُ

تح  ػُٕ خزاحی لازار   PLIF فٛرم ثٝعي   هدر ی ٔيبِؼٝ، ثیٕبراٖ

ؽذٜ ثٝ ٕٞزاٜ یاه وایح    یدٞ پٛؽؼثذٖٚ  PEEKٚ یه ویح  ٌزفوٙذ

PEEK    ٖثب پٛؽؼ تیوب٘یٛٔی ثب رٚػ اعپزی پالعٕب ثزای ایاٗ ثیٕابرا

ٔبٜ پظ اس ػُٕ خزاحی تح  پیٍیازی لازار    12ثٝ ٔذم . اعوفبدٜ ؽذ

ٚ تقاابٚیز رادیااٌٛزافی  اعااىٗ یتاا یعااٌزفوٙااذ ٚ اس ىزیااك تقاابٚیز 

ی اس فزٚ٘ؾغا   ا ٘ؾب٘ٝٞب  اس ویح وذاْ چیٞدر ؽذ٘ذ. ثزرعی  7فب٘ىؾٙبَ

ٌزفا .    فٛرمفیٛصٖ وبُٔ  ٞب ٕ٘ٛ٘ٝدرفذ  88دیذٜ ٘ؾذ. ٕٞچٙیٗ در 

ب چٟبر ٔؼیبر ثزرعی ؽذ وٝ ثذیٗ خٛردٌی وبُٔ در ایٗ ٔيبِؼٝ ث ٛػخ

اتقبَ وبُٔ اعوخٛا٘ی در فنبی دیغاه در تقابٚیز   . 1: ثبؽذ یٔؽزح 

ٗ  یت یعؽذٌی پیچ در تقبٚیز  ٘جٛد ؽُ. 2اعىٗ  یت یع ٘جاٛد  . 3 اعاى

پزتٛ اس  اعىٗ یت یعدر تقبٚیز رادیٌٛزافی یب  وٝفنبیی در اىزاف ویح 

در  خاٛردٜ  خٛػدرخٝ در ٟٔزٜ  3تغییز ساٚیٝ ثیؼ اس . 4وٙذ آٖ ػجٛر 

وایح   اىازاف در  دٞاذ  یٔ٘ؾبٖ  اعىٗ یت یعتقبٚیز فب٘ىؾٙبَ. تقبٚیز 

ی ثبف  ثٟوز اس اىزاف ویح زیٌ ؽىُؽذٜ رؽذ اعوخٛاٖ ٚ  یدٞ پٛؽؼ

PEEK  ٚ  ایٗ ٘ویدٝ واٝ اعاوفبدٜ اس    ػٙٛاٖ ثٝایٗ را  تٛاٖ یٔثٛدٜ اع

                                                           
6. Lateral lumbar interbody fusion 
7 Functional 
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در ٘زخ فیٛصٖ ٚ  تٛا٘ٙذ یٔثب تیوب٘یْٛ  ؽذٜ پٛؽؼ دادٜ PEEKٞبی  ویح

 .(47) ثبؽٙذ ثیبٖ وزد ٔؤثز٘وبیح ثٟوز وّیٙیىی 

ا٘دابْ   2016تاب   2015ی ٞاب  عبَ حذفبفُپضٚٞؼ ثبِیٙی دیٍزی وٝ 

ٔٛرد ػُٕ خزاحی  TLIF فٛرم ثٝثیٕبر را وٝ در ایوبِیب  40ؽذٜ اع  

٘فز اس ثیٕبراٖ ثاب ٔیابٍ٘یٗ    20تؼذاد . ا٘ذ ثزرعی وزدٜ اع  لزار ٌزفوٝ

٘فز دیٍاز ثاب    20ٚ  ا٘ذ وزدٜاعوفبدٜ  PEEKٞبی  عبَ اس ویح 48عٙی 

ٞبی تیوب٘یٛٔی ثزایؾابٖ اعاوفبدٜ ؽاذٜ     عبَ اس ویح 55ٔیبٍ٘یٗ عٙی 

ٔبٜ پظ اس ػُٕ خزاحی ثاب   12اع . در ایٗ ٔيبِؼٝ، ثیٕبراٖ، ثٝ ٔذم 

در ثٛد٘اذ.  ، تح  پیٍیزی ٘بٔٝ پزعؼٚ  اعىٗ یت یعاعوفبدٜ اس تقبٚیز 

ذٖ عاٝ  خٛردٌی، أىبٖ ثٝ ٚخٛد آٔا  راثيٝ ثب ثزرعی ٔیشاٖ ٘زخ خٛػ

 ٖ در ٘ظاز   (48) درخٝ اس فیٛصٖ را ٔيبثك ثب ٔمبِٝ وزیغوٙغٗ ٚ ٕٞىابرا

ا٘ذ وٝ یاه اتقابَ اعاوخٛا٘ی وبٔاُ ٚ پیٛعاوٝ در ٞاز عإ          ٌزفوٝ

ٌٛ٘اٝ تفابٚم    ؽٛد. پظ اس یاه عابَ، ٞایچ    خٛردٌی تؼزی  ٔی خٛػ

خٛردٌی وبُٔ ثازای   ػّٕىزدی ثیٗ دٚ ٌزٜٚ دیذٜ ٘ؾذ ٚ ٔیشاٖ خٛػ

درفذ ٌاشارػ   15تٟٙب  PEEKثزای ٌزٜٚ  درفذ ٚ 40ٌزٜٚ تیوب٘یٛٔی 

ٞابی تیواب٘یٛٔی ٘غاج  ثاٝ      دٞٙذٜ ٔشی  اعوفبدٜ اس ویح ؽذ وٝ ٘ؾبٖ

 .(49) ثبؽذ خٛردٌی ٔی در راثيٝ ثب ٘زخ خٛػ PEEKٞبی  ویح

 فٛرم ثٝوٝ در آٖ،  ا٘ذ دادٜی را ا٘دبْ ا ٔيبِؼٝٔحممبٖ در وؾٛر صاپٗ، 

وازثٗ   PEEKثب پٛؽاؼ تیواب٘یٛٔی را ثاب وایح      PEEKوّیٙیىی ویح 

 ٌزفوٙذلزار  PLIFایٗ ثیٕبراٖ وٝ تح  ػُٕ خزاحی ا٘ذ.  دٜٔمبیغٝ وز

٘فاز دیٍاز اس وایح     36وزثٗ ٚ ثزای  PEEK٘فز اس آٟ٘ب  92ثزای تؼذاد 

PEEK  ْٛاعوفبدٜ  2016تب  2015ی ٞب عبَ حذفبفُثب پٛؽؼ تیوب٘ی

ٔبٜ ثب اعوفبدٜ اس  12ؽذ. ثزای پیٍیزی ثیٕبراٖ در ایٗ ٔيبِؼٝ ثٝ ٔذم 

یی ا٘دبْ ؽذ. در ایاٗ ٔيبِؼاٝ، تؼزیا     ٞب یثزرع، اعىٗ یت یعتقبٚیز 

خٛردٌی، ثٝ ارتجبه وبُٔ اعوخٛا٘ی ثیٗ ٟٔزٜ ٚ ٌزف  اعوخٛا٘ی  خٛػ

یب حزو  ٟٔازٜ در تقابٚیز    ٞب چیپؽذٌی  ٞب ثٝ ٕٞزاٜ ػذْ ؽُ در ویح

فب٘ىؾااٙبَ تؼزیاا  ؽااذٜ اعاا . ٕٞچٙاایٗ درخااٝ ٚمااؼی  پبیااذاری  

ياٝ ثاب   در راث. خٛردٌی ٘یش در ایاٗ ٔيبِؼاٝ تؼزیا  ؽاذٜ اعا       خٛػ

را  خٛار ٞٓدر ثذ٘ٝ ٟٔزٜ  ٔوز یّیٔ 2فزٚ٘ؾغ  ویح، فزٚرفوٍی ثیؼ اس 

ثب ٌذؽ  یه عبَ پظ اس . ؽذٜ اع   ٌزفوٝٔقذاق فزٚ٘ؾغ  در ٘ظز 

أاب ٘ازخ    داد٘اذ خزاحی، ٞز دٚ ٌازٜٚ ٘ازخ فیاٛصٖ یىغاب٘ی را ٘ؾابٖ      

 .(50) فزٚ٘ؾغ  در ٌزٜٚ تیوب٘یٛٔی وٕوز ثٛد ٚ ٘وبیح ثٟوزی داؽ 

ثیٕبر در إِٓبٖ، تح  ثزرعی وّیٙیىی لازار ٌزفوٙاذ، ایاٗ     419تؼذاد 

خزاحی ؽذ٘ذ اس دٚ ٌزٜٚ وٝ ؽبُٔ ثیٕابرا٘ی   TLIFثیٕبراٖ وٝ ثب ػُٕ 

 .ؽاٛ٘ذ  یٔا تؾاىیُ   ا٘ذ وزدٜدریبف   PEEKوٝ ویح تیوب٘یٛٔی ٚ ویح 

ثیٕبر وایح تیواب٘یٛٔی    96ٚ تؼذاد  PEEKثیٕبر ویح  323تؼذاد  ثزای

ٔابٜ ٚ ثاب اعاوفبدٜ اس تقابٚیز      50وبر ٌذاؽوٝ ؽذ. ثیٕابراٖ ثاٝ ٔاذم    

 دٞاذ  یٔ٘وبیح ٘ؾبٖ ٌزفوٙذ. ٔٛرد پیٍیزی ٚ ثزرعی لزار  اعىٗ یت یع

ی ثااز ٘اازخ فیااٛصٖ ٚ آعاایت زیتااأث٘ااٛع خااٙظ واایح اعااوفبدٜ ؽااذٜ، 

ٔ   ٞب غهید مبِاٝ،  ی خب٘جی یب یىپبرچٍی ٘ذاؽوٝ اعا  ٚ ٞاذف افاّی 

 .(51)ثزرعی ثبال٘ظ عبخیوبَ عوٖٛ فمزام ثٛدٜ اع 

ٞاب، وایح    ی ٔوفابٚم ٚ ٘ٛآٚرا٘اٝ در سٔیٙاٝ وایح    ٞاب  یىزاحا ثب تٛعؼٝ 

ٝ ؽىُ ارائٝ ٌزدیذٜ اع . تحمیمی وٝ Zتیوب٘یٛٔی ثب ىزاحی   فاٛرم  ثا

در چایٗ ثاز رٚی آٖ ا٘دابْ ؽاذٜ اعا  ثاٝ        2020وّیٙیىی در عبَ 

در . پزداخواٝ اعا    PEEKٞبی پّیٕزی  ٔمبیغٝ وبُٔ ایٗ ویح ثب ویح

ٔابٜ   3٘فزی ا٘دبْ ؽذ ٚ ثٝ ٔذم  10ایٗ ٔيبِؼٝ وٝ ثز رٚی یه ٌزٜٚ 

در عوٖٛ فمزام پیٍیزی فٛرم پذیزف  ثاز رٚی   TLIFثؼذ اس خزاحی 

٘فاز دیٍاز اس    4وبر ٌذاؽوٝ ؽاذ ٚ ثازای    PEEK٘فز اس ثیٕبراٖ ویح  6

تؼزی  ٔؼیبر فزٚ٘ؾغ  در ایٗ ٔيبِؼٝ،  .ویح تیوب٘یٛٔی اعوفبدٜ ٌزدیذ

ٞاب ثاٛد ٚ ثازای تؼزیا       ٔوز ثیٗ ٟٔازٜ  ٔیّی 2 اس ثیؼ ارتفبع تغییزام

خاٛردٌی وبٔاُ،    خاٛردٌی در ایاٗ ٔيبِؼاٝ ثازای خاٛػ      ٔؼیبر خٛػ

ٝ  5 اس وٕواز  ذؽذٜ ثبی خزاحی ای در ٘بحیٝ ساٚیٝ تغییزام  ثبؽاذ.  درخا

ٔیاشاٖ درد ثزرعای    VAS  ٚODIپظ اس ػُٕ خزاحی ثب دٚ ؽابخـ  

خاٛردٌی اس ىزیاك تقابٚیز     ؽذ. ٕٞچٙیٗ ٔیشاٖ فزٚ٘ؾغا  ٚ خاٛػ  

. در ایٗ ثزرعی، تفبٚتی ثیٗ دٚ ٌازٜٚ اس  ؽذ  دادٜ  ـیتؾخرادیٌٛزافی 

٘ظز ؽبخـ درد ٔؾبٞذٜ ٘ؾذ أب در راثيٝ ثاب ٘ازخ فزٚ٘ؾغا  ٌازٜٚ     

PEEK 42  در راثياٝ ثاب ٘ازخ    . درفذ ٚ ٌزٜٚ تیوب٘یْٛ ففز درفذ ثاٛد

درفاذ   100درفذ ٚ ٌزٜٚ تیوب٘یْٛ ثٝ  PEEK 67خٛردٌی ٌزٜٚ  خٛػ

ٖ . ٘وابیح وّای،   ا٘اذ  بفوٝی دع خٛردٌی  خٛػ ٘ازخ ثابالتز    دٞٙاذٜ  ٘ؾاب

 ثبؽذ یٔٞبی تیوب٘یٛٔی  خٛردٌی ٚ ٘زخ وٕوز فزٚ٘ؾغ  در ویح خٛػ
(52). 

ٔٙوؾاز   2020در پضٚٞؼ فٛرم ٌزفوٝ در وؾٛر إِٓبٖ واٝ در عابَ   

ثز رٚی آٟ٘اب فاٛرم    PLIFثیٕبروٝ ػُٕ خزاحی  60ؽذٜ اع  تؼذاد 

ا٘اذ تحا  ثزرعای ٚ     پذیزفوٝ ٚ در یه یب دٚ ٘ميٝ ویح دریبفا  وازدٜ  

ٔبٜ لزار ٌزفوٙذ. ایٗ ثیٕبراٖ ثاٝ دٚ ٌازٜٚ    24پیٍیزی ثبِیٙی ثٝ ٔذم 

دریبفا    PEEKثبؽذ ویح ٘فز ٔی 28تمغیٓ ؽذ٘ذ: ٌزٜٚ اَٚ وٝ ؽبُٔ 

 دٞای تیواب٘یٛٔی   ثاب پٛؽاؼ   PEEK٘فزٜ دْٚ، وایح   27وزد٘ذ ٚ ٌزٜٚ 

ٔازد( ٔزاحاُ پیٍیازی     19سٖ/  36ثیٕابر )  55اعوفبدٜ وزد٘ذ.تؼاذاد  

ٔابٜ   24ٔابٜ ٚ   12ٔبٜ ، 6درٔبٖ را پؾ  عز ٌذاؽوٙذ ٚ در ثبسٜ سٔب٘ی 

تی اعىٗ اس آٟ٘ب ٌزفوٝ ؽذ وٝ ثزای تؾخیـ  تقبٚیز رادیٌٛزافی ٚ عی

خٛردٌی ٚ ٘زخ فزٚ٘ؾغ  اس آٟ٘ب اعوفبدٜ ؽذٜ اعا .   ٔیشاٖ ٘زخ خٛػ

خابیی   ٚ٘ؾغ  در ایٗ ٔيبِؼٝ، ثٝ ٞزٌٛ٘ٝ حزو  یب خبثٝتؼزی  ٘زخ فز

خاٛردٌی، ٚخاٛد    ؽٛد ٚ ٘زخ خاٛػ  ٔوز ٌفوٝ ٔی ٔیّی 3ویح ثبالتز اس 

اتقبَ اعوخٛا٘ی وبُٔ اس ففحبم ا٘وٟبیی ٞز ٟٔزٜ ثاب ٟٔازٜ ٔدابٚر اس    

ىزیك ویح، در ٘ظز ٌزفوٝ ؽذٜ اع . پظ اس ثزرعی ٘وبیح دٚ ٌازٜٚ در  

ٔؼّْٛ ٌزدیذ تفبٚم خبفی ثیٗ دٚ ٌازٜٚ  ٞبی سٔب٘ی ٔؾخـ ؽذٜ  ثبسٜ

لجاِٛی را ثاٝ ٕ٘ابیؼ     د ٚ ٞز دٚ ٘ٛع ویح، ٘وبیح ٔثج  ٚ لبثُرٚخٛد ٘ذا

 .(53) ا٘ذ ٌذاؽوٝ

ثیٕبر ثزرعی ؽاذ٘ذ واٝ اس    1234در ٔٛارد ثزرعی ؽذٜ ٔدٕٛػبً تؼذاد 

واایح  PEEK  ٚ179واایح  741واایح تیوااب٘یٛٔی ٚ  270ایااٗ تؼااذاد 

PEEK  ؽذٜ ثاب تیواب٘یْٛ ثاٛدٜ اعا . ٔیابٍ٘یٗ پیٍیازی        دٞی پٛؽؼ

 145ٔابٜ ٚ تؼاذاد    24.3اٖ پظ اس ػُٕ خزاحی در ایٗ ٔيبِؼبم ثیٕبر

تای اعاىٗ ٚ    تؼذاد ثاب تقابٚیز عای    736ثیٕبر ثب تقبٚیز رادیٌٛزافی ٚ 
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 135ثیٕبر ثب ٞز دٚ رٚػ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفوٙذ. تؼاذاد   353تؼذاد 

تؼاذاد ثیٕابر    1099ثیٕبر فزفبً ویح ثٝ فٛرم تٟٙب دریبفا  وزد٘اذ ٚ   

وٙٙاذٜ عاوٖٛ فمازام ثزایؾابٖ      ٞبی ثبث  ٍز وبؽوٙیویح ثٝ ٕٞزاٜ دی

 اعوفبدٜ ؽذ.

 2ی وّیٙیىی یبد ؽذٜ در خاذَٚ  ٞب پضٚٞؼی اس دعوبٚردٞبی ا خالفٝ

 آٚردٜ ؽذٜ اع .

 َب آن وتبیج ي ضذٌ بزرسی اصلی مقبالت اَمیت حبئش وکبت مقبیسٍ. ۷ جذيل
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1.  40 33 CT  اتفبق ٘یفوبدٜ اع 

ثخؼ  3اتقبَ اعوخٛاٖ ثب حذالُ 

 خٛردٜ خٛػٔوقُ را یه ثخؼ 

ٕٞچٙیٗ . در ٘ظز ٌزفوٝ اع 

عیغوٓ أویبسدٞی ثزای تؼییٗ 

 ٘زخ فیٛصٖ تؼزی  ٌزدیذٜ اع .

تفبٚم ٔؾخقی ثیٗ ویح 

دیذٜ ٘ؾذ ٚ  PEEKتیوب٘یٛٔی ٚ 

اعوفبدٜ  ػّ  مؼ  در فیٛصٖ ػذْ

اس ٌزف  اعوخٛا٘ی ثیبٖ ٌزدیذٜ 

 اع .

(40) 

2.  149 12 CT 
ی ویح ثیؼ اس یه فزٚرفوٍ

 در ٟٔزٜ ٔوز یّیٔ

خٛردٌی عٝ  ثزای تؼزی  خٛػ

درخٝ در ٘ظز ٌزفوٝ ؽذٜ اع  وٝ 

فیٛصٖ وبُٔ را اتقبَ وبُٔ 

اعوخٛا٘ی ثیٗ ثذ٘ٝ ٟٔزٞبی 

 .ا٘ذ ٌزفوٝدر ٘ظز  خٛار ٞٓ

ثب  PEEKٞبی  اعوفبدٜ اس ویح

پٛؽؼ تیوب٘یْٛ ٘زخ فیٛصٖ ثٟوزی 

 دار٘ذ. PEEKٞبی  ٘غج  ثٝ ویح

(41) 

3.  40 12 CT 

ی ثیؼ ا ٟٔزٜوبٞؼ ارتفبع ثیٗ 

ثٝ ٕٞزاٜ  ٔوز یّیٔاس یه 

ثز رٚی  ٔؾبٞذٜ لبثُی ٞب تزن

 ا٘ذپّی 

ٚخٛد یب ٘جٛد اتقبَ اعوخٛا٘ی ثیٗ 

 دٚ ثخؼ

ٞز دٚ ٌزٜٚ ٘زخ فیٛصٖ لبثُ لجِٛی 

را ٘ؾبٖ دادٜ ا٘ذ ٚ فزٚ٘ؾغ  ویح 

در ٞیچ ٔٛردی ٔؾبٞذٜ ٘ؾذٜ 

 اع .

(42) 

 یٌٛزافیراد 99 80  .4
ی ثیؼ ا ٟٔزٜوبٞؼ ارتفبع ثیٗ 

 ٔوز یّیٔ 3اس 

٘جٛد حزو  اعپبیٙٛط پزٚعظ 

ِوزاَ رادیٌٛزافی، ٘جٛد  زیدر تقبٚ

ٞب در  فبفّٝ ثیٗ ٌزف  ٚ ا٘ذ پّی 

تقبٚیز، ٚخٛد یه اتقبَ 

اعوخٛا٘ی در ا٘ذ  ٛعوٝیپ ٞٓ ثٝ

 پّی  ٚ ٌزف  اعوخٛا٘ی

 PEEKفزٚ٘ؾغ  ویح در ٌزٜٚ 

ٌزٜٚ تیوب٘یٛٔی  ثغیبر وٕوز اس

ٚ در ٞز دٚ ٌزٜٚ، ٔیشاٖ  ثبؽذ یٔ

ی فذدرفذ فٛرم ثٝفیٛصٖ 

 اع  آٔذٜ  دع  ثٝ

(43) 

5.  48 24 CT 
 خٛار ٞٓفزٚرفوٍی ویح در ٟٔزٜ 

 ٔوز یّیٔثیؼ اس دٚ 

ٚخٛد یه اتقبَ اعوخٛا٘ی درٖٚ 

ٚ اىزاف ویح وٝ ٞٓ در ففحٝ 

عبخیوبَ ٚ ٞٓ در ففحٝ وزٚ٘بَ 

 دیذٜ ؽٛد اعىٗ یت یعتقبٚیز 

درفذ افزاد ٌزٚٞی وٝ ویح  100

تیوب٘یٛٔی دریبف  وزد٘ذ فیٛصٖ 

 اع  یحبِایٗ در  ٙذوداؽوبُٔ 

درفذ  76وٝ ٌزٜٚ دیٍز تٟٙب 

ٔٛفمی  در فیٛصٖ وبُٔ را تدزثٝ 

فزٚ٘ؾغ  ویح در ٌزٜٚ ٘ذ. ا وزدٜ

درفذ ٚ در ٌزٜٚ  35تیوب٘یْٛ 

PEEK 28  ٜدرفذ اتفبق افوبد

 اع .

(44) 

 .٘ؾذٜ اع  ارائٝدلیمی تؼزی   یٌٛزافیراد 12 55  .6
ثٝ ٚخٛد آٔذٖ ارتجبه اعوخٛا٘ی 

 در عزتبعز ٔحُ ٔٛرد٘ظز

درفذ تٟٙب  25ثب  یحفزٚ٘ؾغ  و

ؽذٜ اع   یذٜد یوب٘یْٛدر ٌزٜٚ ت

 یٗاس ا یٔؾىّ یٍز،ٚ دٚ ٌزٜٚ د

 یٗ. ٕٞچٙؾذٜ اع ثبث  ٌشارػ ٘

ٔبٜ  12خٛردٌی پظ اس  ٘زخ خٛػ

درفذ  46 یوب٘یٛٔیت یحدر ٌزٜٚ و

(45) 



 جزاحی استخًان ي مفبصل ایزانمجلٍ   
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 َب آن وتبیج ي ضذٌ بزرسی اصلی مقبالت اَمیت حبئش وکبت مقبیسٍ. ۷ جذيل
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ٚ  PEEK یحو یٍزٚ در دٚ ٌزٜٚ د

درفذ  100 یٌزف  اعوخٛا٘

 ٌشارػ ؽذٜ اع .

 CTی/ٌٛزافیراد 12 113  .7
عٝ درخٝ وّی ٔيبثك عیغوٓ اس 

 (54)ی ؽذٌٜذار فحٝلجُ 
 ٘ؾذٜ اع  ارائٝدلیمی تؼزی  

٘زخ فزٚ٘ؾغ  در ٌزٚٞی وٝ اس 

ا٘ذ  وزدٜویح تیوب٘یٛٔی اعوفبدٜ 

وٝ  ثبؽذ یٔاس ٌزٚٞی  ثٟوز بریثغ

اعوفبدٜ  PEEKثزای آٟ٘ب اس ویح 

 ؽذٜ اع .

(46) 

 .اتفبق ٘یفوبدٜ اع  CTی/ٌٛزافیراد 12 52  .8

.اتقبَ وبُٔ اعوخٛا٘ی در فنبی 1

 اعىٗ  یت یعدیغه در تقبٚیز 

ؽذٌی پیچ در تقبٚیز  ٘جٛد ؽُ. 2

  اعىٗ یت یع

 وٝ٘جٛد فنبیی در اىزاف ویح . 3

در تقبٚیز رادیٌٛزافی یب 

 وٙذ پزتٛ اس آٖ ػجٛر  اعىٗ یت یع

درخٝ در  3تغییز ساٚیٝ ثیؼ اس . 4

بٚیز در تق خٛردٜ خٛػٟٔزٜ 

 فب٘ىؾٙبَ

 PEEKٞبی  اعوفبدٜ اس ویح

پٛؽؼ دادٜ ؽذٜ ثب تیوب٘یْٛ 

در ٘زخ فیٛصٖ ٚ  ٔؤثز تٛا٘ٙذ یٔ

 .٘وبیح ثٟوز وّیٙیىی ثبؽٙذ

(47) 

9.  40 12 CT   ٘ؾذٜ اع  ارائٝدلیمی تؼزی 

أىبٖ ثٝ ٚخٛد آٔذٖ عٝ درخٝ اس 

فیٛصٖ را ٔيبثك ثب ٔمبِٝ 

در  (48)وزیغوٙغٗ ٚ ٕٞىبراٖ 

ا٘ذ وٝ ثٝ فٛرم یه  ٘ظز ٌزفوٝ

اتقبَ اعوخٛا٘ی وبُٔ ٚ پیٛعوٝ 

خٛردٌی  در ٞز عٕ  خٛػ

 ؽٛد تؼزی  ٔی

ٔیشاٖ  عبَ هثؼذ اس ی

ی وبُٔ ثزای ٌزٜٚ خٛردٌ خٛػ

درفذ ٚ ثزای ٌزٜٚ  40تیوب٘یٛٔی 

PEEK  درفذ ٌشارػ  15تٟٙب

 .ؽذٜ اع 

(49) 

11.  128 12 
CT, MPR-CT 

در  ٔوز یّیٔ 2فزٚ٘ؾغ  ثیؼ اس 

 خٛار ٞٓثذ٘ٝ ٟٔزٜ 

ارتجبه وبُٔ اعوخٛا٘ی ثیٗ ٟٔزٜ 

ٞب ثٝ  ٚ ٌزف  اعوخٛا٘ی در ویح

یب  ٞب چیپؽذٌی  ٕٞزاٜ ػذْ ؽُ

 حزو  ٟٔزٜ در تقبٚیز فب٘ىؾٙبَ

ٞز دٚ ٌزٜٚ، ٘زخ فیٛصٖ یىغب٘ی را 

أب ٘زخ فزٚ٘ؾغ  در  ا٘ذ دادٜ٘ؾبٖ 

ٌزٜٚ تیوب٘یٛٔی وٕوز ثٛد ٚ ٘وبیح 

 ثٟوزی را داؽ .

(50) 

11.  419 50 CT   ٘ؾذٜ اع  ارائٝدلیمی تؼزی   .٘ؾذٜ اع  ارائٝدلیمی تؼزی. 

٘ٛع خٙظ ویح اعوفبدٜ ؽذٜ 

ی ثز ٘زخ فیٛصٖ ٚ آعیت زیتأث

ی خب٘جی یب یىپبرچٍی ٞب غهید

 ٘ذاؽوٝ اع .

(51) 

 یٌٛزافیراد 3 10  .12
 2تغییزام ارتفبع ثیؼ اس 

 ٔوز ٔیّی

ای ٘بحیٝ  تغییزام ساٚیٝ

 درخٝ ثبؽذ 5ؽذٜ وٕوز اس  خزاحی

خٛردٌی ٚ ٘زخ  ٘زخ ثبالتز خٛػ

ٞبی  وٕوز فزٚ٘ؾغ  در ویح

 تیوب٘یٛٔی
(52) 

 CT/یٌٛزافیراد 24 60  .13
خبیی ویح ثبالتز اس  حزو  یب خبثٝ

 ٔوز ٔیّی 3

ٚخٛد اتقبَ اعوخٛا٘ی وبُٔ اس 

ٟٔزٜ ففحبم ا٘وٟبیی ٞز ٟٔزٜ ثب 

 ٔدبٚر اس ىزیك ویح

ٞز دٚ ٘ٛع ویح ٘وبیح ٔثج  ٚ 

 .ا٘ذ لجِٛی را ثٝ ٕ٘بیؼ ٌذاؽوٝ لبثُ
(53) 
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در ایٗ ٔيبِؼٝ، در لاذْ اَٚ ثاٝ ٔغایز تىبٔاُ ٚ تغییازام ىزاحای ٚ       

ی اخیز پزداخوٝ ؽذٜ اع ؛ ٞب دٞٝی ىی ا ٟٔزٜٞبی ثیٗ  عبخوبری ویح

ثٝ ٘حٛی وٝ ثب ٔزٚر ٔمبالم ٔخوّ  ٔٙوؾز ؽذٜ در ایٗ سٔیٙاٝ، عاؼی   

 ٝ یا اِٚٞبی عبخوٝ ؽذٜ تٛعو ٔاٛاد   ؽذٜ اع  ػالٜٚ ثز ؽٙبعبیی ویح

ٖ   ، تیوب٘یْٛ) ٔوفبٚم ٗ  ، پّیٕز پّی اتاز اتاز وواٛ ثاب   PEEK، فیجاز وازث

رعای ٘مابه   پٛؽؼ تیوب٘یْٛ ٚ تیوب٘یْٛ ثب رٚػ عبخ  افشٚد٘ی( ثاٝ ثز 

مؼ  ٚ لٛم ٞزوذاْ پزداخوٝ ؽٛد. در ثیٗ ٔٛارد ثزرعی ؽذٜ، دٚ ٔبدٜ 

ٔٛاد ثزای عابخ    ٗیتز ٔيزحوٝ اس پزوبرثزدتزیٗ ٚ  PEEKتیوب٘یْٛ ٚ 

اٞذاف افّی ایٗ ٔيبِؼٝ ثزای ٔمبیغٝ ا٘وخابة   ػٙٛاٖ ثٝٞب ٞغوٙذ  ویح

ٌیزیٓ واٝ   یٔ٘ویدٝ  ی وّیٙیىی پیؾیٗٞب پضٚٞؼٌزدیذ٘ذ. ثب ثزرعی 

ٗ  ؛ا٘ذ ثزداؽوٝ درایٗ ٔيبِؼبم، دعوبٚردٞبی ٔوفبٚتی را   ثٙبثزایٗ در ایا

ٔيبِؼٝ، ثٝ ارسیبثی ثبِیٙی ایٗ دٚ ٘ٛع ویح پزداخوٝ ؽذٜ تاب ٔمبیغاٝ ٚ   

ثزرعی ٔٙبعجی فٛرم پذیزد تب خبٔؼٝ پشؽىی ٚ وبدر درٔاب٘ی مإٗ   

ی ثوٛا٘ٙاذ ثاب   ا ٟٔازٜ ٞبی ثایٗ   ی ٔٛخٛد در ثیٗ ویحٞب ا٘وخبةٔمبیغٝ 

یؾیٗ ثیؾوز آؽاٙب ؽاٛ٘ذ ٚ در تدزثیابم    پٔشایب ٚ ٔؼبیت ٔؾبٞذٜ ؽذٜ 

 آتی ثٟوزیٗ ا٘وخبة را داؽوٝ ثبؽٙذ.

ُ ی ثبِیٙی ٔزثٛه ثاٝ  ٞب پضٚٞؼٍٞٙبْ ثزرعی ٘وبیح  ی فیاٛصٖ  ٞاب  ػٕا

خّفی یب لذأی اعوفبدٜ  فٛرم ثٝی ا ٟٔزٜوٕزی ٚ ٌزد٘ی وٝ ویح ثیٗ 

خٛردٌی، ٘ازخ   یی ٕٞچٖٛ ٘زخ خٛػىٛر ٔؼَٕٛ ٔوغیزٞب ؽذٜ ثبؽذ ثٝ

ٚ دیٍز 2ثبسٜ حزووی، 1ی عيحیتزاس ٞٓفزٚ٘ؾغ ، ؽبخـ درد ثیٕبر، 

ٚ افاّی واٝ    زٌاذار یتأثدٚ ٔوغیز . ؽٛ٘ذ یٔٔوغیزٞبی ٔٛردی، ثزرعی 

ثٝ ػّ   ثبؽذ یٔخٛردٌی ٚ ٘زخ فزٚ٘ؾغ  ویح  ٘زخ ٔٛفمی  در خٛػ

. ٙذی ثزخااٛردار ٞغااوا ضٜیااٚػااٛارك خااب٘جی وااٝ دار٘ااذ اس إٞیاا   

ٞزیه اس ایٗ دٚ ٔوغیز ثب ٔٛفمی  ا٘دبْ ٘ؾاذٜ ٚ ٔؾاىّی    وٝ یدرفٛرت

ا٘دبْ ؽٛد ٚ وبؽاوٙی ٔاٛرد٘ظز    3ایدبد ؽٛد ثبیذ ػُٕ خزاحی ریٛیضٖ

 ثیٕبر تح  درٔبٖ لزار ٌیزد. ٕٞچٙیٗ  ٔدذداًخبرج ؽٛد ٚ 

 ؼیافاشا  ٕابر، یث یٔؾاىالم ثازا   ٍزیٚخٛد آٔذٖ ػفٛ٘  ٚ د ثٝ غهیر 

 ٖٛیٚخٛد آٔاذٖ ٔؾاىُ دص٘زاعا    ثٝ غهیر ٗیٕٞچٙ (.55) بف یخٛاٞذ 

 تٛا٘ذ یوٝ ٔ بثذی یٔ ؼیافشا ،یخب٘ج یٞب (  در ٟٔزASDٜعي  ٔدبٚر )

ثاٝ   داٝ، یٚ در ٘و یدر عايٛح خاب٘ج   یا ٟٔازٜ  ٗیثا  غاه ید تیثٝ تخز

 (.56)ثؼذ ٔٙدز ؽٛد  یٞب ؽذٜ در عبَ یعيٛح خزاح ؼیافشا

در ٔيبِؼبم ثبِیٙی افّی ثزرعی ؽذٜ در ایٗ پاضٚٞؼ عاؼی ؽاذٜ اعا      

، ٔيبِؼابم، اس  ٗیٕٞچٙا ثزرعای ؽاٛد.    ی خزاحی ٌزد٘ی ٚ وٕازی ٞب ػُٕ

یی ٔٙبعجی ثزخٛردار ٞغوٙذ؛ ثٝ ؽىّی وٝ در عاٝ لابرٜ   بیخغزافپزاوٙذٌی 

پیٍیازی   سٔبٖ ا٘ذ. ٔذم ٌزفوٝآعیب ٚ آٔزیىب ثیٕبرٖا تح  ثزرعی لزار ، ارٚپب

ىٛر ٔیبٍ٘یٗ دٚ عبَ( ٚ ٘وبیح  ٗ ٔيبِؼبم اس ٘ظز سٔب٘ی، وبفی اع  )ثٝدر ای

ٝ ٕٞچٙیٗ تؼذاد ٚ پزاوٙذٌی . ثبؽذ یٔ ثخؼ ٙبٖیاىٕحبفُ ؽذٜ   ٞاب  ٕ٘ٛ٘ا

                                                           
1. Sagittal alignment 
2. Range of motion 
3. Revision Surgery 

ٔمابالم  . ثبؽاذ  یٔا در ٔيبِؼبم ثزرعای ؽاذٜ، اس تٙاٛع خاٛثی ثزخاٛردار      

ی دار٘اذ ٚ عاؼی ؽاذٜ    ا ٌغاوزدٜ  ٘غجوبًٔٛردثزرعی در ایٗ پضٚٞؼ، ٘وبیح 

ٔحذٚدی  افاّی در ایاٗ ثزرعای، تؼابری      . دٞٙذ ٘ظزام را پٛؽؼ  تٕبٔی

در  تٛا٘اذ  یٔا وٝ  ثبؽذ یٔخٛردٌی  ٔوفبٚم اس ٔؼیبرٞبی فزٚ٘ؾغ  ٚ خٛػ

ی در ٔيبِؼابم  فذدرفذثبؽذ ٕٞچٙیٗ ٘جٛد ٘وبیح لبىغ ٚ  زٌذاریتأث٘وبیح، 

ٚ  تاز  ثاشري ثزرعی ؽذٜ، ٘یبس ثٝ ا٘دبْ ٔيبِؼبم ثابِیٙی ثاب خبٔؼاٝ آٔابری     

 .وٙذ یٔرا ىّت  تز زا٘ٝیٌ عخ ٔوغیزٞب 

در ایٗ ٔيبِؼٝ، پظ اس ثزرعی ٔمبالم ٔٛخاٛد، ٘ویداٝ وّای در ثحاث     

ٚ تیوااب٘یْٛ،  PEEKی در دٚ ٘ااٛع واایح ا ٟٔاازٜفزٚ٘ؾغاا  واایح ثاایٗ 

ٚ  ثبؽاذ  یٔدر ٞز دٚ ٌزٜٚ  لجَٛ لبثُیىغبٖ ٚ  جبًیتمز٘وبیح  دٞٙذٜ ٘ؾبٖ

ثیٗ ٞایچ ٌزٚٞای ٚخاٛد    ثزتزی خبؿ ٔؼٙبداری در سٔیٙٝ فزٚ٘ؾغ  

ٓ خٛردٌی وٝ  ٘ذارد. در راثيٝ ثب ٘زخ خٛػ ٔوغیاز در سٔیٙاٝ    ٗیتاز  ٟٔا

٘وابیح در ٔيبِؼابم ٔوفابٚم،     ثبؽاذ  یٔا ی ا ٟٔزٜٞبی ثیٗ  ثزرعی ویح

ی واٝ  ا ٌٛ٘ٝ ثٝ؛ ثبؽذ یٔٞبی تیوب٘یٛٔی  ی ثیؾوز ثٝ عٕ  ویحىٛروّ ثٝ

 PEEKٞابی   ٞبی تیوب٘یٛٔی ٘غج  ثٝ ویح خٛردٌی در ویح ٘زخ خٛػ

ٞابی عابخوٝ    ٔغبػذتز ٌشارػ ؽذٜ اع  وٝ ایٗ ٘ویدٝ در ٔٛرد وایح 

. وٙاذ  یٔا ی ؽذٜ ٞٓ فاذق  دٞ پٛؽؼؽذٜ ثٝ رٚػ عبخ  افشٚد٘ی ٚ 

ی، در حبَ حبماز تٕزواش   ا ٟٔزٜٞبی ثیٗ  ی تِٛیذوٙٙذٜ ویحٞب ؽزو 

ُ ٞبی تیوب٘یٛٔی  خٛد را ثز ٌغوزػ ویح ثاب اعاوفبدٜ اس رٚػ    ٔوخّخا

ایٙىٝ  ثب تٛخٝ ثٝدر حبَ حبمز  وٝ یىٛر ثٝ؛ ذا٘ ٌذاؽوٝعبخ  افشٚد٘ی 

تیوب٘یْٛ تٛا٘غوٝ ٔشایبی خٛد را ثبثا  وٙاذ ٚ ٕٞچٙایٗ پیؾازف       فّش

رٚسافشٖٚ فٙبٚری عبخ  افشٚد٘ی ثبػث ؽاذٜ اعا  تٛخٟابم ثاٝ ایاٗ      

ٞابی   حٛسٜ ثیؾوز ؽٛد. ٕٞچٙیٗ ٔيبِؼبتی در راثياٝ ثاب عابخ  وایح    

راٖ ثاب اعاوفبدٜ اس   ثازای ثیٕاب   ؽاذٜ  یعابس  یؽخق ٔوخّخُتیوب٘یٛٔی 

اع  ٚ ٘وبیح وّای ثغایبر ٔيّاٛثی را     ٌزفوٝ ؽىُی ثؼذ عٝچبپٍزٞبی 

 .(57) ارائٝ وزدٜ اع 

 

 
ٝ   یٔمبِٝ اػالْ ٔ یٗا یغٙذٌبٖ٘ٛ وبٔاُ   ىاٛر  وٙٙذ در ٍ٘برػ ٔمبِاٝ ثا

عٛءرفوبر،  ادثی، ٔمبِٝ ٔجزا اس عزل  یٗا٘ذ. ا وزدٜ ی اخالق ٘ؾز را رػب

تدابری در راعاوبی    ٔٙبفغ ارعبَ ٚ ا٘وؾبر دٌٚب٘ٝ اع . یب ٞب خؼُ دادٜ

ا٘دبْ ایٗ ٔيبِؼٝ ٚ در  در ٘ٛیغٙذٌبٖ ٚخٛد ٘ذاؽوٝ اع  ٚ یكتحم یٗا

اس ٞیچ ارٌبٖ یب وٕپب٘ی تِٛیذوٙٙذٜ خبفی، وٕاه   ،ٝ اثز خٛدلجبَ ارائ

 ا٘ذ. ٔبِی دریبف  ٘ىزدٜ

 تضاد مىافع

 یریگجٍیي وتبحث 
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