مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران
دوره نوزدهم ،شماره ( ۲شماره مسلسل  )۳۷بهار  ،۰۰۱۱صفحههای 7۲ -7۳

دکتر امیر ساالری و همکاران

بررسی زمان جوش خوردن شکستگیهای بستة شفت فمور در بیماران سیگاری و غیرسیگاری به دنبال
جااندازی باز و ثابتسازی داخلی با پالک و نیلاینترامدوالری
چکیده
مقدمه :جوش نخورد یا تأخیر در جوش خورد یکی از مشکالت شناخته شده پس از جراحی شکستگی استخوا های بلند است .در این مطالمه
هد بررسی زما جوش خورد درشکستگیهای بستة شفت فمور در بیمارا سیگاری و غیرسیگاری به دنبال جااندازی باز و ثابتسازی داخلی
با پالک و نیل اینترامدوالری است.
مواد و روشها :در یک مطالمة کوهورت بیمارا به صورت داوطلبانه به دو گروه سیگاری و غیرسیگاری با شکستگی بستة عرضی استخوا
شفت فمور تقسیم شدند .در این مطالمه مصر  6نخ سیگار یا بیشتر در روز به عنوا ممیار سیگاری بود تمریف شد .درما بر اساس تمایل
بیمار و نه سیگاری بود یا نبود بیمار انجام شد .بیمارا به مدت یک سال از نظر جوش خورد به صورت بالینی و رادیولوژیکی پیگیری و
بررسی شدند .پس از جمعآوری دادهها اطالعات وارد نرم افزار  SPSSنسخة  19شد و مورد تحلیل ترار گرفت.
یافتههای پژوهش :در مطالمة ما  551بیمار بررسی شدند ( 111بیمار سیگاری و  111بیمار غیرسیگاری) .درصد بیشتری از مراجما با
شکستگی بستة شفت فمور را مردا ( )%79/7تشکیل میدادند .میانگین سنی مراجما با شکستگی بستة شفت فمور برابر  35/78±16/93سال
بود .ارتباط آماری ممنیداری بین وضمیت جوشخوردگی استخوا در درما با پالک و نیلاینترامدوالری در ارتباط با مصر سیگار دیده شد
( .)p=1/114در حالی که تمام افراد غیرسیگاری تا انتهای  181روز پس از جراحی دارای استخوا جوشخورده بودند ( .)%111در گروه درما
شده با پالک  74/1درصد و در گروه درما شده با نیلاینترامدوالری  78/8د رصد از بیمارا فقط سیگاری مورد مطالمه تا انتهای  181روز پس از
جراحی دارای استخوا جوشخورده بودند ( .)p=1/534همچنین ارتباط آماری ممنیداری بین وضمیت دیرجوشخوردگی استخوا در درما با
پالک و اینترامدوالری نیل در بیمارا فقط سیگاری دیده شد (.)P=1/14
نتیجهگیری :وضمیت درما و عملکرد در بیمارا سیگاری بدتر از بیمارا غیرسیگاری است و بیمارا سیگاری نیاز به دورة پیگیری بیشتری
دارند .همچنین به نظر میرسد روش نیلاینترامدوالری در بیمارا سیگاری با شکستگی بستة شفت فمور منجر به تأخیر کمتر جوشخوردگی
شود.
واژههای کلیدی :استممال دخانیات روشهای جراحی شکستگی را
دریافت مقاله 8/2 :ماه تبل از چاپ؛ مراحل اصالح و بازنگری 5 :بار؛ پذیرش مقاله 5 :ماه تبل از چاپ
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مقدمه

شکستگیهای شفت فمور در ترومای شدید شایع هستند( )1و اغلب در بیمارانی که آسیبهای چندسیستتمی بالنتت
دارند رخ میدهد( .)5بروز این شکستگی ساالنه  11تا  51مورد در هر  111هزار نفر است .در افراد جتوا مممتوال بته
دنبال ترومای شدید و در افراد مسن به دنبال یک ترومای خفیف اتفاق میافتد( .)3رایجترین دلیل شکستگی برختورد
سخت با انرژی باال در تصادفات رانندگی و سقوط است( .)4درما و بازگشت به کار این بیمارا مستلزم صتر وتتت
هزینه و نیروی انسانی است( .)2فرایند ترمیم این استخوا پیچیده است و تحت تأثیر عوامتل بیولتوژیکی مکتانیکی و
سیستمیک ترار دارد( .)6در این عمل جراحی وسایلی مانند پالک ساده پالکهای تفل شونده و نیلگذاری فمور برای
تثبیت استخوا را استفاده میشود( .)7 2پالکگذاری برای درمتا ایتن نتوک شکستتگی بستیار متتداول استت و در
مواردی که استخوا باریک و بد شکل باشد از این روش استفاده میشود( .)9 8نیلگذاری فمور یتک روش استتاندارد
برای درما شکستگی های شفت فمور در بالغین است که با میزا کم عوارض و میزا باالی جوشختوردگی همتراه
است( .)11جوش نخورد یا تأخیر در جوش خورد یکی از مشکالت شناخته شده پس از جراحی ارتوپدی استت کته
گاهی منجر به عوارض متمدد و عدم کارآیی مطلق اندام میشود( .)11تمدادی متغیر شناخته شده وجتود دارد کته بتر
روی التیام استخوا اثر میگذارد که می توا آنها را به متغیر آسیب متغیر بتافتی متغیتر بیمتارا و متغیتر درمتا
طبقه بندی کرد .سن تغذیه سیستم هورمونی و نیکوتین از مهمترین متغیرهای بیمارا است .نشا داده شده استت
که سوءتغذیه استممال دخانیات و مصر الکل فرآیند ترمیم استخوا را دچار مشکل متیکنتد( .)15مطالمتات نشتا
دادهاند که سیگار کشید یک عامل تابل تغییر مهم است و باعث تأخیر و یا جلوگیری از ترمیم استخوا در تروماهتا
 Email:و جراحی میشود(13تا .)12سیگار کشید تراکم مواد ممدنی استخوا را به دلیل کاهش جذب کلستیم در همراهتی بتا
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همچنین انتختاب جتراو و بتر استاس پروگزیمتال یتا دیستتال بتود
شکستگی تحت عمل جااندازی باز و ثابتسازی داخلی با پتالک و یتا
نیلاینترامدوالری ترار گرفتند .سپس بیمارا به متدت شتش متاه از
نظر جوش خورد کلینیکی و رادیولوژیکی مورد پتیگیتری و بررستی
ترار گرفتند .پس از جمعآوری دادهها اطالعتات وارد نترم افتزار spss
نسخة  19شد .برای تمیین میانگین زما جوشختوردگی بته تفکیتک
زما های اندازهگیری از فاصلة اعتماد  %92و همچنین جهتت مقایستة
ایتتن میتتانگین در  5گتتروه متتورد مطالمتته در صتتورت نرمالیتتته متغیتتر
جوشخوردگی از روش آماری آنالیز واریانس یتک طرفته  ANOVAو
در صتورت عتتدم نرمالیتتته از آزمتتو هتتای ناپارامتریتک KRUS CAL
 WALISEاستفاده شد .برای مقایسة زما جوشخوردگی بته تفکیتک
گروههای اصلی مطالم ه و متغیر دموگرافیک (ستن و جتنس) از آنتالیز
واریانس چند طرفه ( )MANOVAاستفاده شد.

هایپرپاراتیروئیدیسم ثانویه و افزایش تحلیل استخوا کاهش میدهد و
سموم موجود در آ همچنین میتواند خطر و تضمیف شکستگی را نیز
افزایش دهد و بار سنگینی را بر سیستم مراتبتهای بهداشتی تحمیل
کند( .)17 16دود سیگار مهاجرت و زنده مانتد  1فیبروبالستتهتا را کته
برای تشکیل کالوس ضروری هستتند تغییتر متیدهتد( )18و برختی از
ترکیبات موجود در سیگار نیز مهارکننتدههتای غضتروفی هستتند(.)19
سیگار حاوی  4111متادة شتیمیایی استت کته  119متادة شتیمیایی
شناخته شده موجود در آ از جملته نیکتوتین بنتز تطترا ( )tarو
غیره که به سیستم اسکلتی عضالنی افراد آستیب متیرستانند باعتث
انقباض عروتتی محیطتی ایستکمی بتافتی کتاهش فشتار اکستی و
همچنین کاهش فمالیت استئوبالستیک میشود( .)17با توجه بته نقتش
منفی تابل توجه سیگار و همچنین کثرت تروما و شکستگیهای انتدام
بخصوص شکستگی بستة استخوا فمور در استا گیال و نیز افزایش
اعتیاد به سیگار در میا بیمارا بر آ شدیم که مطالمتهای در متورد
زما جوش خورد در شکستگیهای بستتة شتفت فمتور در بیمتارا
سیگاری و غیرسیگاری مراجمهکننده به بیمارستا پورستینای رشتت
که تحت درما جاانتدازی بتاز و ثابتتستازی داخلتی بتا پتالک و یتا
نیلاینترامدوالری ترار میگیرند انجام دهیم.

نتایج
بیشترین و کمترین درصد مراجمین با شکستگی بستة شفت فمور بته
ترتیتب ستتنین  31تتتا 41ستال ( )%39/1و  18تتتا  51ستتال ()%55/7
بودند .میانگین سنی بیمارا  35/78 ± 16/93سال بود %79/7 .مترد
و  %51/3ز بودند .ارتباط ممنیداری بین ردههای سنی ( )p=1/99و
جنسیت ( )p=1/917بیمارا و مصر ستیگار دیتده نشتد .در متورد
وضتتتمیت جتتتوشختتتوردگی استتتتخوا در درمتتتا بتتتا پتتتالک و
نیل اینترامدوالری با مصر سیگار ارتباط آماری ممنیداری دیده شتد
( )p=1/114به طوری که در بیمارا سیگاری در گروه درما شده بتا
پالک  74/1درصد و در گروه درما شده با نیتلاینترامتدوالری 78/8
درصد تا انتهای  181روز پس از جراحی دارای استخوا جوشخورده
بودند .درحالی که تمام افراد غیرسیگاری ( )%111تا انتهای  181روز
پس از جراحی دارای استخوا جوشخورده بودند (جدول .)1
در بیمارانی که بتا نیتل اینترامتدوالری درمتا شتدند ارتبتاط آمتاری
ممنیداری بین وضمیت جوشخوردگی استخوا با مصر سیگار دیده
شد ( )p=1/116به طوری که تمام افراد غیرسیگاری در انتهتای 181
روز پس از جراحی دارای جوش خوردگی استخوا بودنتد ( )٪111در
حالی که در بیمتارا ستیگاری میتزا جتوش ختوردگی استتخوا در
انتهای  181روز پس از جراحی  78/8درصد بود (جدول .)5
در بیمارانی که با پالک درما شدند نیز ارتباط آماری ممنیداری بین
وضمیت جوشخوردگی استخوا در افراد سیگاری و غیرسیگاری دیده
شد ( )p=1/154و در حالی که در تمام افراد غیرستیگاری ( )%111تتا
انتهای  181روز پس از جراحی جوش خوردگی استخوا ایجتاد شتده
بود در بیمارا سیگاری میزا جوشخوردگی استخوا در همین بازة
زمانی  181روزه  74/1بود (جدول شماره .)3
با استفاده از آزمو آماری مربع کای ( )Chi_Squareنشا داده شتد
که با اطمینا  %99و با خطای کمتر از  %1اختال آماری ممنتیداری
بین وضمیت جوشخوردگی با تأخیر استتخوا در درمتا بتا پتالک و

مواد و روشها
در یک مطالمه کوهورت  518بیمار با شکستگی بستة استخوا فمتور
مراجمه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستا پورسینای رشت پس از
کسب رضایت آگاهانه در دو گروه سیگاری و غیرسیگاری ترار گرفتند.
.بیمارانی که در محدودة بلوغ اسکلتی تا سن  41سال بودنتد انتختاب
شدند و بیمارانی با سابقة استفاده از داروهای ضدبارداری و هورمتونی
دارای شکستتتگی بتتاز و ستتابقة بیمتتاری متابولیتتک و روماتولوژیتتک
استخوا مبتال به دیابت مصر کنندة داروهایی که روی استتخوا و
متابولیسم آ تأثیر متیگذارنتد ماننتد  NSAIDمصتر کننتدة متواد
مخدر دارای شکستگی داخل مفصلی شکستگی سگمنتال تومورهای
خوشخیم و بدخیم شکستگیهتای پتاتولوژی آتروفتی استتخوا بته
دنبال فلتج اطفتال نکتروز استتخوا بته دنبتال رادیتوتراپی اختتالل
مادرزادی پرکاری تیروئید تأخیر درما بیش از  3هفته سوختگی در
محل شکستگی بیمتاریهتای کلیتوی و بیمتاری کوشتینل مالتیپتل
تروماها و دارای سابقة استفاده از مواد مخدر از مطالمته ختارش شتدند.
برای ارزیابی وابستگی به مواد مخدر از تست نتواری و تستت متورفین
استتفاده شتتد .در متورد ستتیگاری بتتود و تمتداد ستتیگار مصتترفی در
مقالههای مختلف ممیارهای مختلفی در نظر گرفته شده است کته در
این مطالمه مصر  6نتخ ستیگار یتا بیشتتر در روز بته عنتوا ممیتار
سیگاری بتود استتفاده شتد کته بتا ممیتار  WHOمطابقتت دارد(.)51
بیمارا بر اساس تمایل خودشتا و نته ستیگاری بتود یتا نبتود و
1. migration and survival
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جدول شماره  )۰مقایسه جوشخوردگی استخوان در افراد سیگاری و غیرسیگاری بر حسب درمان با پالک یا نیلاینترامدوالری
گروه

غیرسیگاری

فقط سیگاری

غیرسیگاری

فقط سیگاری

روش درمان

پالک

پالک

نیلاینترامدوالری

نیلاینترامدوالری

برآورد آماری

جمع

جوشخوردگی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

داشتند

22

111

43

74/1

22

111

41

78/8

194

88/1

نداشتند

1

1

12

52/9

1

1

11

51/5

56

11/9

جمع

22

111

28

111

22

111

25

111

551

111

p=1/114

جدول شماره  )۲توزیع فراوانی وضعیت جوشخوردگی بر حسب درمان با نیلاینترامدوالری در افراد سیگاری و غیرسیگاری
غیرسیگاری

گروه

جمع

فقط سیگاری

جوشخوردگی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

داشتند

22

111

41

78/8

96

83/7

نداشتند

1

1

11

51/5

11

16/3

جمع

22

111

25

111

117

111

برآورد آماری

p=1/116

جدول شماره  )۷مقایسة وضعیت جوشخوردگی در افراد سیگاری و غیرسیگاری پس از درمان با پالک.
غیر سیگاری

گروه

جمع

فقط سیگاری

جوشخوردگی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

داشتند

22

111

43

74/1

96

86/7

نداشتند

1

1

12

52/9

12

13/3

جمع

22

111

28

111

113

111

برآورد آماری

p=1/154

جدول شماره )۰وضعیت دیرجوشخوردگی بر حسب نوع درمان با «پالک» یا «نیلاینترامدوالری» در ارتباط با مصرف سیگار
گروه

غیر سیگاری

فقط سیگاری

غیرسیگاری

فقط سیگاری

پالک

پالک

نیلاینترامدوالری

نیلاینترامدوالری

برآورد اماری

جمع

دیرجوشخوردگی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

نداشتند

21

91/91

32

61/3

22

111

41

78/8

181

88/1

داشتند

2

9/11

53

39/7

1

1

11

51/5

39

11/9

جمع

22

111

28

111

22

111

25

111

551

111

نیتتلاینترامتتدوالری درافتتراد ستتیگاری و غیرستتیگاری وجتتود دارد.
( .)p=1/1111بر این اساس تمام افراد غیرسیگاری تا انتهای  151روز
پس از جراحی دارای جوشخوردگی استخوا بودند ( )٪111در حالی
که در افراد سیگاری در همتین بتازة زمتانی میتزا جتوشختوردگی
استخوا در گروه درما شده با پالک  61/3درصد و در گتروه درمتا
شده با نیلاینترامدوالری  78/8درصد بود .همچنتین اختتال آمتاری
ممنیداری بین وضمیت دیرجوشخوردگی استخوا در درما با پالک

p=1/1111

و نیلاینترامدوالری در بیمارا سیگاری و غیرسیگاری دیده شد که در
جدول  4مشاهده میشود (.)p=1/14
بتتا استتتفاده از آزمتتو  Kruskal-wallisمشتتخ شتتد کتته تفتتاوت
آماریممنیداری بین زما تکتوین جتوشختوردگی (روز) در  4گتروه
دیده نشد (.)p=1/129
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مصر سیگار و اثر منفی آ بر فاکتور رشد اندوتلیال عروتی ()VEGF
 شتتکل لولتتهای ( )induced tube formationناشتتی از آ اتفتتاقمیافتد که منجر به اثر منفی سیگار بر عملکرد اندوتلیال و رشتد رگ
میشود و در نهایتت منجتر بته تتأخیر یتا جتوش نختورد شکستتگی
میشود( .)53سیگار کشید باعث ایجاد پوکی استخوا افزایش خطتر
آسیب و عوارض بمد از عمل میشود و روند بهبود شکستگی را کاهش
میدهد( .)58یکی از دالیل احتمالی این مسئله ایتن استت کته ستیگار
کشتتید بتتا تغییتتر در تکثیتتر ستتلولهتتای استتتخوانی بخصتتوص
استئوبالستها و استئوکالستها میتواند باعث کاهش تودة استخوانی
شود .کلسیم یک عامل اصلی بترای حفت ستالمت استتخوا استت و
سیگار کشید ممکن است جتذب کلستیم و متابولیستم استتخوا را
تحت تأثیر ترار دهد و مختل کند( .)31 59چندین مطالمه نشا داده انتد
که سیگار کشید منجر به کاهش تودة استخوانی متیشتود( .)35 31در
یک مطالمة گذشتهنگر در بیمارا دچار شکستگی باز تیبیا نشتا داده
شد که در افراد سیگاری جوش خورد استخوا مدت بیشتری طتول
کشید( )33همچنین در بررسی دو بته دوی متغیرهتا بته تفکیتک روش
درمانی در همین مطالمه مشتاهده شتد کته روش جراحتی پتالک یتا
نیلاینترامدوالری تأثیری در جوش ناخوردگی نداشت و فاکتور ستیگار
در هر دوی این روشها منجر به جوشناخوردگی بیشتر شد .همچنین
اختتتتال آمتتتاری ممنتتتیداری میتتتا روش درمتتتانی و وضتتتمیت
دیرجوش خوردگی وجود نداشت ولی در بیمارانی کته ستیگار مصتر
کردند و به روش پالکگتذاری تحتت درمتا تترار گرفتتهانتد میتزا
دیرجوشخوردگی به طور ممنیداری باالتر از بیمارا سیگاری بود که
بتتا نیتتلاینترامتتدوالری تحتتت درمتتا تتترار گرفتتته بودنتتد .روش نیتتل
اینترامدوالری یک روش مؤثر برای درما شکستگیهای فمتور استت
که میزا جوش خورد استخوا در آ باال و میتزا عتوارض پتایین
است( .)34از مزایای استتفاده از ایتن روش تحترک اولیتة مفصتل را و
آسیب کمتر به بافت نرم استت( .)32در مطالمتة  Gianlucaو همکتارا
نشا داده شد که مدت زمتا جتوش ختورد بمتد از عمتل جراحتی
نیلاینترامدوالری کمتر بود و میتوا از آ به عنوا یک روش طالیی
جهت درما تطمی شکستگیهتای شتفت استتخوا را نتام بترد(.)36
مطالمة مهدینسب و همکارا نیز نشا داد که میانگین زمتا جتوش
خورد در گروه پالکگذاری  51/6هفته و در گروه نیلگتذاری 19/8
هفته بود و این اختال از نظر آماری ممنادار بود(.)37

بحث
شکستگیهای شفت فمور از آسیبهتای شتایمی هستتند کته توستط
جراحا ارتوپدی درما میشوند .این شکستگیهتا اغلتب بتا ترومتای
چندگانه همراه هستند و میتوانند جتا بیمتار را تهدیتد کننتد .آنهتا
ممموال در اثر مکانیسمهای پرانرژی مانند برخورد وسایل نقلیه موتوری
( )MVCایجاد می شوند و در صورت عدم درمتا مناستب بتا عتوارض
کوتاه شد اندام و تغییر شتکل همتراه هستتند( .)3چنتدین عامتل در
جوش ناخوردگی استخوا شفت فمور مؤثر هستتند کته جتزء عوامتل
جراحی نبوده و وابسته به بیمار هستند از جمله ایتن عوامتل مصتر
دخانیات است( .)11سیگار یکی از علل آسیبرستا بته مراحتل بهبتود
شکستگی است( .)51امروزه بیش از یک میلیارد نفر در جها ستیگاری
هستند در ایرا نیز  14درصد جممیت سیگار مصر میکنند( .)55در
این مطالمه بیشترین مراجما با شکستگی بستة شفت فمور را متردا
تشکیل دادند که سن اکثریت آنها کمتر از  41ستال بتود .در مطالمتة
()53
 Shuklaو همکارا میانگین سنی بیمارا  43/75±16سال بتود .
در مطالمه Kuanو همکارا نیتز متردا اکثریتت بیمتارا را تشتکیل
دادند و میانگین سنی آنها  23/5±11/6سال بود( .)4در مطالمتة متا در
پایا  6متاه نشتا داده شتد کته ارتبتاط ممنتیداری بتین وضتمیت
جوشخوردگی استخوا و گروههتای مختلتف از نظتر مصتر ستیگار
وجود دارد به گونهای کته میتا «گتروه شتاهد» بتا بیمتارا «گتروه
سیگاری» اختال آماری ممنیداری از نظر وضتمیت جتوشختوردگی
وجود داشت .در مطالمة  Tayو همکارا که به بررسی  326شکستگی
ثبت شده پرداختند در گروه سیگاری شکستگی  %41بیمارا جتوش
خورده بود و  %23از آنها با جوشناخوردگی و یا تتأخیر در آ مواجته
شدند( .)54مطالمة  Martinو همکارا نیتز نشتا داد ستیگار کشتید
منجر به افزایش میتزا جتوشنتاخوردگی شکستتگی شتده بتود و در
بیمارانی که سیگاری بودند و یا تبال ستابقة ستیگار کشتید داشتتند
خطر جوشنتاخوردگی دو برابتر بیمتارا غیرستیگاری بتود .حتتی در
سیگاریهای فمال در مقایسه بتا کستانی کته در حتال حاضتر ستیگار
نمیکشیدند خطر جوشناخوردگی سه تا چهار برابر افزایش پیدا کرده
بود( .)52در مطالمة  Shuklaو همکارا نیز در رادیولوژی بیمارا نشا
داده شد که زما جوش خورد در افراد سیگاری  16هفته (دامنة 15
تا  54هفته) و در افراد غیرسیگاری  15هفته (دامنة  15تا  51هفتته)
است و بروز عفونت در افراد سیگاری در مقایسه با افتراد غیرستیگاری
بیشتر بود( .)53شنکر و همکارا نیتز در ستال  5113در یتک مطالمتة
متاآنالیز که به بررسی  18مقالة منجر شد نتیجه گرفتند کته احتمتال
جوش ناخوردگی در گروه سیگارکش ها در مقایسه با گروه غیرسیگاری
 5/3برابر بوده است(.)56
یکی از دالیل جوش نخورد استخوا خو رستانی ناکتافی استت(.)57
نوراپینفرین از پایانههای آکسو آدرنرژیک در بافت افراد سیگاری آزاد
میشود و پرفیوژ اکسی در بافت آسیب دیدة زیرجلدی به سترعت
کاهش مییابد و برای  31تا  21دتیقه کم بتاتی متیمانتد .بته دنبتال
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کمتری را در بیمتارا ستیگاری موجتب شتود از ایتن رو ایتن روش
.درمانی میتواند در بیمارا سیگاری روش نسبتا مؤثرتری باشد
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