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ای ّای سيٌِبتالياى بِ شکستگي هْزُدر ه TLICSبٌدی ارسيابي سسيتن ًوزُ

  ٍ کوزی
 3حسيي ًايب آقايي دکتز، 3پَرهسؼَد شابِ دکتز، 3ػظيوي ادکتزپزيس ،3اسّزی شيزساددکتز 

 

 ، داًؽگاُ ػلَم پسؼکي ؼْید تْؽتي  اهام حعیي )ع(تیوارظتاى  ، گرٍُ خراحي هغس ٍ اػفابداًؽیار -1

 ، داًؽگاُ ػلَم پسؼکي ؼْید تْؽتياهام حعیي )ع(تیوارظتاى  گرٍُ خراحي هغس ٍ اػفاب، دظتیار -2

 چکيدُ
ت اطالع از ٍضؼیت آى ّا، ًوَع درهواى ،   ٍ اّوی  کوری ٍ ایظیٌِ ّای هْرُ ؼکعتگي خِ تِ هراخؼِ هثتالیاى تِتا تَ سابقِ ٍ ّدف:

در ایوي    TLICSتٌودی  ّوایي از هَفمیوت رٍغ ًوورُ   تٌدی ایوي تیوواراى، گوسارغ   ّای فؼلي رتثِّای رٍغپیػ آگْي درهاى، کاظتي

ِ  هوراخؼیي  ٍ هَفمیوت ایوي رٍغ رٍی   TLICSایي تحمیك تِ هٌظوَر تؼیویي رتثوِ    ای از آى در ایراى، هثتالیاى ٍ ػدم گسارغ تدرتِ  تو

 .گرفت اًدام1387-1389 ّای ظال اهام حعیي )ع( طي تیوارظتاى

تور هثٌوای  درخوِ تٌودی     تحمیك تِ رٍغ تَـیفي رٍی کلیِ تیواراى ٍاخد ؼرایط اًدام ؼود  ٍ ٍضوؼیت ًَرٍژَشیو      هَاد ٍ رٍشْا:

 طثك اظتاًدارد آى ّا هؽوصؿ ؼودًد. کلیوِ تیوواراى ه واتك ظیعوتن ًوورُ تٌودی         AO/Magrelین تٌدی ، ًمؿ ػفثي ٍ تمعفراًکل

TLICS  ٍُهؽصؿ ٍ یافتِ ّای آى ّا تَظیلِ آزهَى دلیك فیؽر ٍ ضریة ّوثعوتگي هوَرد لوواٍ      7-9ٍ  5-6، 4، 1-3در چْار گر

 .  آهاری لرار گرفت

ظوال( توَدُ ٍ    60توا  19) از حودالل   30±11. ظي تیواراى اخد ؼرایط اًدام گرفتٍتیوار  67ظال، ه اژؼِ رٍی  2طي هد  ّا:  يافتِ

تسرگتور    TLICS( تیوار ًوورُ  ٪94) 67ًفر از  63هاُ( تؼد از ػول خراحي پي گیری ؼدًد.  6 -24هاُ )  18تیواراى تِ هد  هیاًگیي  

)هتَظوط   9توا   2تویي   TLICSرًوح ًوورُ    .ؼد تْتر تیوار 6 رهاًد ٍ د تالي تغییر تدٍى تیوار 60 در فراًکل داؼتٌد. درخِ 4یا هعاٍی 

ٍ ٍضوؼیت   AO تٌودی  ( دیدُ ؼد. تویي ًوَع تمعوین   >004/0 P) TLICS( تَد. ارتثاط هؼٌي داری تیي ٍضؼیت ًَرٍژَشی  ٍ ًورُ 5/6

 .دُ گردیدهؽاّ (78/0 ;R)( ٍ R; 8/0ّوثعتگي تاالیي تِ ترتیة )  TLICS درخِ تٌدی فراًکل(  تا ًورُ)ًَرٍژَشی  

رٍغ هٌاظثي در تؼییي ؼد  ترٍهای ؼکعوتگي هْورُ ّوای ظویٌِ ای ٍ کووری ٍ پویػ        TLICSرظد ًورُ تِ ًظر هي گيزی: ًتيجِ

 .گرددهي تَـیِ زهیٌِ ایي در تیؽتر تدرتي تحمیما  آگْي  اًتصاب رٍغ خراحي تاؼد. اًدام

                                                                                  .کوری ٍ ایظیٌِ ّای هْرُ ؼکعتگي ،آگْيپیػ  ،AO تمعین تٌدی، TLICS تٌدیًورُ ٍاصگاى کليدی:

 :تِ ایي هماژِ تِ ـَر  زیر اظتٌاد ًوایید ژ فاً
Azhari Sh, Azimi P, Shabeh Poor M, Nayeb Aghaei H. Evaluation of the Thoracolumbar Injury Classification System 

(TLICS) in Thoracolumbar Fractures. Pejouhandeh 2012;16(6):293-98. 
 

 3هقدهِ
هَرد توِ   90تا  23ؼیَع ظاالًِ ؼکعتگي ّای ظتَى فمرا   

ِ (. یکي از ًگراًي1ّسار ًفر اظت ) 100ازای ّر  ّوا  ّا ٍ دغدغو
احي اػفاب اطالع از ؼد  تیواری ایي هثتالیاى ، در تصػ خر

(. در حوال حاضور از   1تاؼد )ّا هيًَع درهاى ٍ پیػ آگْي آى
( ٍ همیواض تمعوین   Denisرٍغ ّایي هثل رتثِ تٌدی دًیط )

-اظتفادُ هي (AO Spine system) هؼرٍف  تِ  Magerlتٌدی 

                                                 
اهوام  تیوارظوتاى  )ع(،  تْوراى، هیوداى اهوام حعویي     :هکاتباتٍل هسؤًَيسٌدُ *

پستتتتت الکتزًٍيتتتت :   ؛ تصووووػ خراحووووي اػفوووواب   ، حعوووویي )ع( 
parisa.azimi@gmail.com 

ّوایي دارًود   (. اها ّر کدام از ایي رٍغ ّوا کاظوتي  2-4) ؼَد
هثال ظیعتن دًیط خسییا  کافي ّوِ ؼکعتگي ّا را در ًظر 

( را در ًظور  5) ٍضؼیت ًَرٍژَشیو   AO ( ٍ ظیعتن 4) ًگرفتِ
ٍ طثؼا ایي تورآٍرد اٍژیوِ، درهواًي ًاهٌاظوة دَاّود       گیردًوي

 داؼت کِ ػَالة آى ازکار افتادگي تیوار را تِ ّوراُ دارد.
در  Boehlerاٍژیي تمعین تٌدی ؼکعتگي ظتَى فمرا  تَظط 

هیالدی ارایِ ؼود، از آى زهواى توا کٌوَى تمعوین       1929ظال 
ٍ  Vaccaro(. 2) تٌوودی ّووای هصتلفووي ارایووِ گردیوودُ اظووت 

 TLICSهیالدی ظیعتن ًورُ تٌدی  2005ّوکاراًػ در ظال 
، هَرفَژَشی تَـیفي را هؼرفي کردًد، ایي ظیعتن از ظِ تصػ
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 integrity)ًْای دلفوي  ژیگاها ( ،injury morphology) آظیة

of the posterior ligamentous complex (PLC) ٍضؼییت ٍ )
تٌودی اٍژویي   ًَرٍژَشی  تؽکیل ؼدُ اظت. ایي ظیعتن ًوورُ 

ظیعتوي اظت کِ هؼیار ٍضؼیت ًَرٍژَشی  را در دوَد خوای   
دادُ ٍ هي تَاًد خْت اًتصاب درهاى خراحي لرار گیرد. ّرچِ 

تر اظوت ٍ تیووار   تاالتر تاؼود ؼود  ـودهِ تواال     TLICSًورُ 
 لثلووي (. توِ دًثوال آى ه اژؼوا    6) اًدیکاظویَى خراحوي دارد  

  ( هٌاظووةReliability)پایووایي  ٍ( Validity)رٍایووي  ػوَهووا
TLICS توووام آى ّووا هَفمییووت ّووایي را  را ًؽوواى دادُ   ٍ در

 (.7-11) اًدگسارغ کردُ
تٌدی هي تَاًد در خاهؼِ اها ظَال ایي اظت کِ ٍالؼا ایي رتثِ 
یراًي کارترد داؼتِ تاؼود یوا ًوِو چوَى پاظو  ایوي ظوَال را        ا

ِ  ایوي   ژواا،  ًداؼتین ،   تٌودی  ًوورُ  توِ هٌظوَر تؼیویي    ه اژؼو
TLICS  هْرُ ّای ظیٌِ در هثتالیاى تِ  ؼکعتگي ترٍهاتی-

 ارتثواط  ارزیواتي  ٍ  راحي لرار گرفتِای ٍ کوری تحت ػول خ
 ٍ  TLICS تٌودی ًوورُ  ظیعوتن  توا  تیووار  ًَرٍژَشی  ٍضؼیت
تیوارظوتاى اهوام    تِ هراخؼیي رٍی AO/Magrel تٌدی تمعین

 .گرفت اًدام1387-1389 ّای ظال طي حعیي )ع(
 

 هَاد ٍ رٍشْا
ایي تحمیك تِ رٍغ تَـیفي اًدام گرفت. تا هراخؼِ تِ تایگاًي 

پرًٍوودُ کلیووِ تیووواراًي کووِ تووا تؽووصیؿ ل ؼووي ؼکعووتگي  

هوَرد  در طوي هود      کووری  ٍ ای ظیٌِ ّای ترٍهاتی  هْرُ

 ِ  ٍ گوااری  تررظي پي در پي هراخؼِ ٍ تَظیلِ خراحي )ٍظویل

درهواى   کووری(  ٍ ای ظیٌِ ّای هْرُ ؼکعتگي پؽتي فیَشى

 ، دارج ٍ هَرد ه اژؼِ لرار گرفت.  گردیدُ اًد

ِ  ّای هْرُ ؼکعتگي تیوار تا 150طي ایي هد   یوا   ای ظویٌ

در ایي هرکس پایرغ ؼدُ تَدًد. اًدیکاظیَى خراحي تر  کوری

اض هَرفَژَشی ؼکعتگي ، هیساى زاٍیِ کیفَتیو  ٍ هیوساى   اظ

 کاراًِهحافظِکاّػ ارتفاع هْرُ تَدُ ٍ کلیِ تیواراى تا درهاى 

 از ه اژؼِ دارج ؼدًد.

ّا گاؼتِ فرادَاى ؼودًد  هاُ از ػول آى 3تیواراًي کِ حدالل 

ترٍهوا، هود     ، تاری  ػول، ػاهول ،  ظيٍ دفَـیا  خٌعیت

خراحي، ػَارق خراحي،  رٍغکعتگي،  ؼ رتثِػالین تیواری، 

، تؼوداد ظو آ آرتورٍدز    ػالیون ػفوة  ، پرتًَگاری ّایؼادؿ

(Arthrodesis) ًمؿ ًَرٍژَشی  لثل ٍ تؼد از ػول ، ِ -تا درخو

ه واتك رٍغ   TLICS ( ٍ  ًوورُ Frankle( )12تٌدی فراًکول ) 

 ٍ (6) 7-9ٍ  5-6، 4، 1-3در رتثوِ  Vaccaro پیؽٌْادی آلای 

( از پرًٍدُ اظتصراج ٍ در ی  فرم 4) AO/Magrel تٌدیتمعین

 ثثت گردید.

ِ  تیواراًي  رضوایت  ّوکواری  خْوت  کوافي  تَضویآ  از تؼود  کو

ِ  ّوای  ًداؼتٌد، تیواراى تا ؼکعتگي هْورُ   کووری  ٍ ای ظویٌ

 ( ؼواهل تَهوَر یوا ػفًَوت،    pathologic fracturesپاتَژَشی  )

 تیواراًي کِ اطالػا  رادیوَگرافي ٍ کلٌیکوي ًاکوافي داؼوتٌد،    

 تیوواراى  توَد،  گرفتِ ـَر  خلَ از هْرُ تازظازی کِ تیواراًي

 هحی ووي، اػفوواب ّووای تیووواری ٍ ًَرٍپوواتي پلووي دچووار

 از اظپًَدیلَژیعوتسیط  ٍ  ػفوًَي  ّوای  تیواری ٍ اظپًَدیلیت

 ؼدًد.   حاف ه اژؼِ ایي

، ػالیون ػفوثي ًاکاهول ٍ    اى تا ػالین پرتًَگاری ًاپایداریتیوار

ي ًاپایدار کاًدید درهاى خراحوي  آظیة ػفثي کاهل ٍ ؼکعتگ

 (.13) در ًظر گرفتِ ؼدُ تَدًد

ؼودُ   (Arthrodesis) توام ظ َح ٍظیلِ گااری ؼدُ آرتورٍدز 

تَدًد. تر اظاض ظ آ ؼکعتگي ٍ پیچیودگي آى یکوي از ظوِ    

 Long) ( ظگواى تلٌد1گااری اظتفادُ ؼدُ تَد : رٍغ ٍظیلِ

segment) ،2 )Modify segment  ٍ3 )Short segment. 

تؼد از ػول خراحي توام تیواراى تِ هد  حودالل ظوِ هواُ از    

تریط اظتفادُ کردًود. تیوواراى دچوار ضوایؼا  ػفوثي تحوت       

 12ّفتِ،  2درهاًْای تَاًثصؽي ًیس لرار گرفتٌد. توام تیواراى 

هاُ تؼد از توردیؿ ٍ ظوپط ظواالًِ تحوت      12هاُ ٍ  6ّفتِ، 

 پیگیری لرار گرفتٌد.

اراى ٍاخد ؼرایط،  دفَـیا  آ ًْا ارایوِ  در داتوِ تحمیك تیو

 ِ ٍ  5"ٍ  "ٍ کوتوور TLICS ،"4تٌوودی ٍ ارتثوواط ٍ ًمووػ رتثوو

تٌدی تا ًمؿ ػفثي تَظیلِ آزهَى فیؽر ٍ تیي تمعین "تیؽتر

AO  ٍِضؼییت ًَرٍژَشی  تا رتث ٍTLICS    ّوثعوتگي د وي

 ّا گسارغ گردید.اًدام گرفتِ ٍ هیساى آى

 ترای ٍ  PASW Statistics 18ر افسا ًرم از آهاری تحلیل خْت

 ـود  در ٍ فراٍاًوي  هؼیوار  اًحوراف  هیاًگیي، از ّا دادُ تَـیف

 Fisher's)  فیؽر لیكد تعت آهاری آزهَى. اظت ؼدُ اظتفادُ

exact test)، همدار ٍ گرفت اًدام p-value ِگردید هحاظث. 
 

 ّا يافتِ
 57ًفر ) 38تیوار ٍاخد ؼرایط  67طي هد  هَرد تررظي 

درـد( زى تَدًد. ظي تیواراى  43ًفر ) 29هرد ٍ  درـد(

 ظال( تَد. 60تا 19) از حدالل  11±30

درـد ظمَط از تلٌدی ٍ  37، درـد تفادف 53ػاهل ترٍها در

درـد اـاتت خعن دارخي ٍ زیر آٍار هاًدى تَد. در  10در 

ّای دیگر ٍ درـد ؼکعتگي هْرُ تدٍى ّوراّي تا آظیة 79

ّای اًدام ّا ٍ اژواى ّای هداٍر گيدرـد ّوراُ تا ؼکعت 21

 ،T12درـد در  L1 ،30درـد ًاحیِ ؼکعتگي در  41تَد. 
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 295/ ٍ ّوکاراى ازّری ؼیرزاددکتر                                                                               1390 فٌدتْوي ٍ اظ، 84پي  در ، پي6ؼوارُ 

 
 ّای بيوار شکستگي تزٍهاتي  هْزُ 67درصد تَسيغ  :3ًوَدار 

 TLICSبٌدی ای ٍ کوزی بز اساط  ًوزُسيٌِ            

 
تَسيغ هبتالياى تزٍهای شکستگي هْزُ ّای سيٌِ ای ٍ : 3جدٍل 

 ٍ بِ تفکي  ضايؼِ ػصبي TLICSز حسب رتبِ کوزی ب

 TLICS ًوزُ         

 ٍضؼيت

 ًَرٍلَصي       

 جوغ ٍ بيشتز 5 ٍ کوتز 8

  29( 100) 19( 5/65) 10( 5/34) بدٍى ضايؼِ ػصبي

 38( 100) 38( 100) 0 با ضايؼِ ػصبي

 
 ٍ  AOٍ سيستن تقسين بٌدی  TLICSارتباط ًوزُ  :3 جدٍل

 ٍضؼيت ًَرٍلَصي  بيواراى قبل اس ػول              

 TLICS ًوزُ           

 ٍ AOرتبِ 

 ٍضؼيت ًَرٍلَصي 

 جوغ 9-7 6-5 8 2-3

ًَع 

 شکستگي

AO 

A 4 4 11 7 26 

B - 2 11 15 28 

C - - 1 12 13 

 ٍضؼيت

ًَرٍلَصي  

) بز هبٌای 

 فزاًکل(

A - - 1 22 23 

B-C-

D 
- 3 5 9 17 

E 4 3 17 3 27 

درـد  9تَد ٍ  L3  ٍL2درـد در  T11  ،9ـد در در 11

 ؼکعتگي چٌد هْرُ ای تَد. 

 ًوَدار در TLICSدرـد تَزیغ تیواراى  تر اظاض ًورُ تٌدی 

درـد( رتثِ  6ًفر) 4ٍ ًؽاى هي دّد کِ  .اظت ؼدُ ارایِ( 1)

ْا ٍ تیؽتریي آً 5-6درـد رتثِ  34ٍ  4درـد رتثِ  9ٍ  3-1

ٍ کوتر  4درـد رتثِ  15ا . ٍ یداؼتٌد 7-9درـد( رتثِ  51)

درـد را  85ٍ تاالتر داؼتٌد  5ٍ تیواراًي کِ رتثِ داؼتٌد 

 تؽکیل دادًد.

ی هَرد ه اژؼِ هیساى ّاتِ ایي فراٍاًي رتثِ در ًوًَِتا تَخِ 

 5/93تا  5/76درـد حدالل  95ٍالؼي ایي رتثِ تا اطویٌاى 

 درـد دَاّد تَد.

ٍ تِ  TLICSتٌدی رتثِ تَزیغ تیواراى هَرد تررظي تر حعة

( 1تفکی   تا ٍ تدٍى ضایؼِ ػفثي تیواراى در خدٍل ؼوارُ )

دّد کِ تیواراًي کِ ًمؿ ػفثي ارایِ ؼدُ اظت ٍ ًؽاى هي

 TLICSٍ تاالتر  5درـد( رتثِ  5/65ًفر ) 19ًداؼتٌد، 

ٍ  5درـد رتثِ  100داؼتٌد ٍ آى ّا کِ ًمؿ ػفثي داؼتٌد 

هَى دلیك فیؽر ًؽاى داد کِ ایي تاالتر را تدظت آٍردًد ٍ آز

( ٍ اگر تیوار > P 004/0تفاٍ  از ژحاظ آهاری هؼٌي دار اظت )

ٍ تیؽتر آى ّا  5دارای ًمؿ ػفثي تاؼد ؼاًط گرفتي رتثِ 

چٌدیي تراتر تیؽتر از تیواراًي دَاّد تَد کِ ًمؿ ػفثي 

 .(O.Rًداؼتِ اًد) چٌدیي; 

ٍ تِ تفکی   TLICSتَزیغ تیواراى هَرد تررظي تر حعة رتثِ 

ًَرٍژَشی  تر حعة فراًکل  ٍضؼیت ٍ AOظیعتن   ؼکعتگي

( ارایِ ؼدُ اظت ٍ تِ ها ًؽاى هي دّد کِ 2در خدٍل ؼوارُ )

افسایػ هي یاتد،  TLICSّر چِ ؼکعتگي ؼدیدتر تاؼد رتثِ 

را ًداؼتین ٍ  4رتثِ کوتر از  Cت َری کِ در ًَع ؼکعتگي 

اًد. ٍ یؽتر را داؼتٍِ ت 5درـد( رتثِ  100ّوِ تیواراى )

 Aّویٌ َر در ٍضؼییت ًَرٍژَشی  ٍلتي تیوار دارای فراًکل  

درـد( داؼتٌد ٍ تر  100) ٍ تاالتر 5تاؼد ّوِ تیواراى رتثِ 

ٍ  4درـد رتثِ  9/25داؼتِ تاؼد  Eػکط ٍلتي تیوار فراًکل 

کوتر را کعة کردُ اًد ٍ ضریة ّوثعتگي تاالیي تیي ًَع 

 TLICSًَرٍژَشی  تا رتثِ ٍ ٍضؼییت  AOؼکعتگي 

هؽاّدُ  (78/0 ;R)( ٍ R; 8/0) ّوثعتگي تاالیي تِ ترتیة

 .گردید

داؼتٌد       4تراتر یا تسرگتر از  TLICSتیوار ًورُ   67ًفر از   63

تیواراى تا پیؽٌْاد خراحي تَظط  ٪94(.  5/6)هتَظط 

Vaccaro  ( ه اتك تا 6ٍ ّوکاراًػ  )TLICS .ّوصَاًي دارد 

 تغییر تدٍى خراحي از تؼد تیوار 67 از ًفر 61 در راًکلف درخِ

 A  ، 6B  ، 2C ، 4  D ٍ  E فراًکل درخِ  تیوار 23) هاًد تالي

  تیوار 1) فراًکل درخِ در تْثَدی درخِ ی  تا تیوار 5  (26

 ی  در تْثَدی درخِ دٍ ٍ( B   ، 2  C  ٍ 2 D فراًکل درخِ

 .ؼد دیدُ( E تِ C  فراًکل درخِ از) تیوار
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ٍ تِ دژیل  TLICS  ،2ٍ ًورُ  L1تیوار تا ؼکعتگي  4

fracture comminution  .خراحي ؼدُ تَدًد 

رٍز تَد    6/11هتَظط زهاى ػول خراحي تؼد از تعتری ؼدى 

تیوار تحت ػول  50رٍز تَد(.  33رٍز حداکثر  2)حدالل 

تیوار  17رٍز پط از ؼکعتگي( ٍ  2-15خراحي زٍدرض )

رٍز پط از آظیة( لرار  15-33) تادیریتحت ػول خراحي 

 گرفتِ تَدًد.

 deep vein، ( تؼد از ػول خراحي٪14/17هَرد ) 5در 

thrombosis (D.V.T هؽاّدُ ؼد کِ تا درهاى طثي تْثَد )

یافتٌد. درهاى پرٍفیالکعي در ّیچکدام از هَارد فَق اًدام 

 ًؽدُ تَد. 

ؼد هؽاّدُ ( ػفًَت ًاحیِ ػول از ّفتِ دٍم تِ ت٪6هَرد ) 4

 2ؼد کِ ظ حي تَدًد ٍ تا درهاى طثي تْثَد پیدا کردًد. 

( )ی  هَرد هیلِ Implant failure) ( ؼکعت ٍظیلِ٪3) هَرد

هاُ هؽاّدُ ؼد کِ در ّر دٍ الدام  6ٍ ی  هَرد پیچ( پط از 

ظال تِ دًثال فیَشى دارج  2داـي اًدام ًؽد ٍ  تؼد از 

 ؼدًد.

 7±6/1راى  لثل از ػول تیوا TLICS( ًورُ ±SDهیاًگیي )

 .تَد

 

 بحث
هي تَاًود در تورآٍرد    TLICS تحمیك ًؽاى داد کِ ًورُ تٌدی 

ؼوود  ًمووؿ ػفووثي ٍ ًووَع ؼکعووتگي ٍ ٍضووؼییت ترٍهووای  
 ای ٍ کوری کو  کٌدظیٌِ ّای هْرُ ؼکعتگي تِ هثتالیاى

 94توِ هیوساى     ٍ در پیػ آگْي اًتصاب رٍغ درهاى خراحوي 
 آهیس تَد. هَفمیت تیوار( 67تیوار از  63درـد )

کٌَى ّای ایي گوسارغ توا  ه اژؼِ هؽاتِ تا هؼیارّا ٍ هحدٍدیت
ّای دواؾ  در زیر چٌد گسارغ تا هحدٍدیت ارایِ ًؽدُ اظت ٍ
 ؼَد.   دَد آٍردُ هي

Vaccaro  (  ًؽاى دادًد کِ اظوتفادُ از ًوورُ  6ٍ ّوکاراًػ )-

در هدیریت ـدها  ٍ ؼکعوتگي   ٪90تیػ از   TLICSتٌدی 
 ای پؽتي ٍ کوری هَثر اظت.هْرُ ّ

 Joaquimٍ ( در ظوال  14ّوکاراًػ )هیوساى هَفمیوت    2011
را  TLICSتفوین گیری درهاى خراحي تر اظاض ًوورُ تٌودی   

گسارغ کردًد. ٍ ّوچٌیي ارتثاط آهواری هؼٌوي داری    5/95٪
تیي ٍضؼیت ًَرٍژَشی  تیوواراى )ًرهوال یوا تغییور کوردُ( توا       

ٍ  ًیوس تویي    AOین تٌودی  ٍ تمع TLICSظیعتن ًورُ تٌدی  
 را ًؽاى دادًد. AOٍ تمعین تٌدی   TLICSًورُ تٌدی 

Rihn (15 ٍ )Zhang (16ٍ ) گوسارغ کردًود کوِ     ّوکاراًؽاى
خْوت پویػ آگْوي اًتصواب      در TLICSظیعتن ًورُ تٌودی  

 آهیس اظت. خراحي هَفمیترٍغ درهاى 

ؼادؿ گسارغ دیگری ارایِ ًؽودُ  تا تَخِ تِ خدید تَدى ایي 
 ٍ ًیس یافتِ هغایری ٍخَد ًداؼت کِ تتَاًد تحث ؼَد.اظت 

در ایي تحمیك هحدٍدیت ّایي ٍخَد داؼت ؼاهل ػدم هؽواتِ  
ظازی ٍ ایٌکِ در ایي تحمیك ها فمط تیواراًي را تررظي کردین 
کِ تحت ػول خراحي لرار گرفتِ تَدًد ٍ تیواراًي کوِ ؼود    
ظوي  ؼکعتگي دفیف داؼتِ ٍ تحت ػول لرار ًگرفتٌود را ترر 

را کاّػ هوي دّود.    External validityًکردُ کِ ایي هَضَع  
ٍ از ًماط لَ  ه اژؼِ ایٌکِ تیواراى از ًظور اختوواػي تمریثوا    
ّوگي تَدُ ٍ ظَگیری ًعثت تِ ًتایح ًثَد. ٍ ایي ه اژؼِ ی  
ه اژؼِ تَـیفي  اظت کوِ در ایوي ًوَع ه اژؼوا  ًووي توَاى       

Conclusion د ًتیدِ گیری ّای هدادلِ ای را ه رح کرد. ؼای
 داؼتِ تاؼد. Trialهَرد ًظر ًیاز تِ ی  تحمیك 

در تررظي پیؽویٌِ تحمیوك همواال  هتؼوددی ًتیدوِ درهواى       
ؼکعوتگي ظوتَى فمورا  را گوسارغ      کاراًِهحافظِخراحي یا 

( ٍ حتوي  17ٍ12-19) اًد ٍ ًؽاى دادُ اًد کِ هَثر اظوت کردُ
تٌودی    ًورُ(. اها ایي هماال20) کتة هرخغ ًیس آهدُ اظت در

احوي را ًدارًود کوِ کاظوتي     هثٌي تر اًتصاب تیووار خْوت خر  
 ؼَد.هحعَب هي

خراحوي یوا    رٍغ دٍ از ؼودُ  گسارغ هصتلف ًتایح تِ تَخِ تا
ّوای درهواى   ، ظَال ایي اظت کوِ اًتصواب رٍغ  کاراًِهحافظِ
کووری   ٍ ایظیٌِ ّایترای هثتالیاى تِ ؼکعتگي هْرُ هاکَر

ؼوَدو ایوي رتثوِ تٌودی توا ٍضوؼیت        تٌودی اًدوام  تا چِ رتثِ
 ًَرٍژَشی  تیوار چِ ارتثاطي داردو

ارزیواتي ؼکعوتگي ظوتَى فمورا       در  ه اژؼا  هصتلف تورای 
هؼرٍفتوریي  کوِ   ،(2ّای هتفاٍتي ه رح ؼدُ اظت )تٌدیرتثِ

 .AO  ٍTLICS، آًْا ػثارتٌد از دًیط
ٍ  TLICSیوا   AOتؼوي از هحممیي از تمعین تٌدی دًیط یا  

 .ّیچ تمعین تٌدی اظتفادُ ًؽدُ اظتي از ه اژؼا  از در ترد
توودژیل اظووتفادُ از تمعووین تٌوودی هصتلووف ؼکعووتگي ّووا در  

( ٍ Validityگسارؼا  هصتلف ٍ ًثَد هدارکي هثٌي تر  رٍایي )
مایعِ ه اژؼوا  هتماػود   ،  هایي ه اژؼا   Reliability)پایایي)

 . کٌٌدُ ًیعت
 ّوای رٍغ، یٌکتوَهي اله تِ دژیل تٌَع ٍظیغ در خراحوي ّوا،  

خراحووي  هصتلووف ٍ خدیووداً اتسارّووایآًتریووَر ٍ پَظووتریَر تووا 
( ظتَى فمرا ، حتي همایعِ Thoracoscopicتَراکَظکَپی  )

ّای هصتلف توِ ظوصتي اهکواى    ه اژؼا  اًدام گرفتِ تیي ظال
 پایر اظت. 

گیوری تْتور از ه اژؼوا  هصتلوف تَضویحا       تِ هٌظَر ًتیدِ
ز اظت ٍژي فمداى ایي هَضوَع ًیوس   ًیا کاهل هدادال  خراحي

 در اکثر ه اژؼا  دیدُ هي ؼَد.
در ایي ه اژؼِ هوي توَاى     TLICSدر رات ِ تا فَاید رتثِ تٌدی 
تٌدی اظوت کوِ خْوت پیؽوگَیي     تیاى ًوَد کِ ایي تٌْا رتثِ
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ّوای ظویٌِ ای ٍ کووری    اًتصاب درهاى ترای ؼکعتگي هْورُ 
تحمیك ترای تررظوي  ارایِ گردیدُ اظت ٍ تا تَخِ تِ ایٌکِ ایي 
ِ   ارزیاتي تؼییي هیساى ت اتك اًدیکاظیَى -خراحي  توَد،  رتثو

 اًتصاب ؼد.  TLICSتٌدی 
خْوت ارزیواتي    TLICSتا آًدا کوِ دثور داریون ًوورُ تٌودی      

ِ  ّوای هْرُ ؼکعتگي تِ هثتالیاى در ظوال      کووری  ٍ ای ظویٌ
کٌَى در چٌد هماژِ اثور آى  ( هیالدی ه رح ؼدُ ٍ تا6) 2005
ْای   کِ ّوِ آى ّا از ظواژ ( 6- 9ٍ   14 ،2ؼدُ اظت ) گسارغ
کؽوَر از  ٍ ّیچکط در دادل  هیالدی تَدًد 2011تا    2005

تِ ًَػي اٍژیي تار تَد کِ از ایوي ًوورُ   آى اظتفادُ ًکردُ اظت، 
 تٌدی اظتفادُ ؼدُ اظت.

 هثتالیاى تِ ؼکعتگي هْورُ  5تسرگتر یا هعاٍی   TLICSًورُ 
( ٍ در ایي 6) کاًدید خراحي هي تاؼٌدکوری  ٍ ای ظیٌِ ّای

 هماژِ ًیس ًؽاى دادُ ؼد.
 ّوای  هثتالیواى توِ ؼکعوتگي هْورُ     4تراتر توا    TLICSًورُ 
کوری هتٌاظة تا ًظور خوراح  کاًدیود خراحوي یوا       ٍ ایظیٌِ
ًفر تا  ایوي   6( ٍ در  ه اژؼِ حاضر 6) هي تاؼٌد کاراًِهحافظِ

 progressiveًووورُ  ٍخووَد داؼووت  کووِ تووِ دژیوول،  اهکوواى  

deformity .اژثتووِ ایووي هَضووَع ًیووس در  خراحووي ؼوودُ تَدًوود
 ( ٍخَد داؼتِ اظت.14ٍ ّوکاراًػ )  Joaquim گسارغ 
 هثتالیاى تِ ؼکعوتگي هْورُ   3کوتر یا هعاٍی   TLICSًورُ 
 هي تاؼوٌد  کاراًِهحافظِکوری کاًدید درهاى  ٍ ای ظیٌِ ّای
ٍ ًوورُ   L1تگي ( ٍ در ه اژؼِ حاضر چْار  تیووار توا ؼکعو   6)

TLICS ،2  ؼودگي  ؼکعتگي ظیٌِ تِ دژیل دردتا هَرفَژَشی
هْرُ ٍژي تدٍى ًمؿ ػفثي ٍ تودٍى درگیوری ژیگاهواى     خعن

 fracture comminutionّای دلفي ٍ تا ًظر خراح ٍ  تِ دژیول  
خراحي ؼدُ تَدًد. اژثتِ ایي  progressive deformityٍ اهکاى 

( ٍخوَد  14ّوکواراًػ ) ٍ   Joaquim هَضَع ًیوس در گوسارغ   
 داؼتِ اظت.
گسارؼواتي هثٌوي تور هَفمیوت      3توا   1تیي  TLICSترای ًورُ 
تر خراحي ارایِ ًؽدُ اظت ٍ ترای ًوورُ   هحافظِ کاراًِدرهاى 

TLICS  ًیس در هماال  اًگلیعي زتاى گسارؼي تر ًحوَُ   4تراتر
در ایي ه اژؼِ  اًتصاب تْیٌِ رٍغ درهاى ارایِ ًگردیدُ اظت ٍ

 واراى در ایي دٍ گرٍُ هحدٍد تَد.ًیس تی
در ایي هماژِ ًیس ظ آ هؼٌي داری ٍضؼیت ًَرٍژَشی  تیواراى 

 ًؽاى دادُ ؼد. TLICSتا ظیعتن ًورُ تٌدی 
 Joaquim   ٍ ظیعووتن کووِ داؼووتٌد تیوواى( 14) ّوکوواراًػ 

TLICS ِهوَرد  تَاًود  هوي  درهواًي  ّوای کلٌیو   در ظادگي ت 
 .گیرد لرار اظتفادُ
َّؼووٌداًِ توا پاراهترّوای     رٍغ یو   ،TLICS ارزیواتي  ًورُ

-هَفمیت پیؽگَیي در هَثر ٍکوّي هحدٍد، خْت اًدازُ گیری 

ِ درهاى خراحوي یوا    رٍغ تَدى آهیس ِ هحافظو  درهواى  در کاراًو

تاؼود.   کوری هي ٍ ای ظیٌِ ّای هْرُ ؼکعتگي تِ هثتالیاى
ِ  کوّوي  گیوری  تٌاترایي خراحاى اػفاب ٍ ارتَپد توا اًودازُ    ظو

ًْووای دلفووي ٍ  ٍضووؼییت ژیگاها هَرفَژووَشی آظوویة، پوواراهتر
تَاًٌد، هي ّادر کلیٌ  TLICSتٌدی ًَرٍژَشی  ٍ تؼییي ًورُ

تیوار ت وَر   کاراًِهحافظِترای اًتصاب رٍغ درهاى خراحي یا 
 گیری کٌٌد.  ظریغ  تفوین
توَاى توِ حواف تیوواراى دچوار      ّای ه اژؼِ هياز خولِ ضؼف

  ِ دژیول ترٍهوا ًیازهٌود خراحوي      ؼکعتگي ًاپایدار هْرُ کوِ تو
 ػودُ ظر یا احؽاء ظیٌِ ٍ ؼکن تَدًد اؼارُ کرد.

 ≥ 5تیووواراى خراحووي ؼوودُ دارای  ٪85تووا تَخووِ تووِ ایٌکووِ 
TLICS  ٍ9  ُ3ٍ 2درـد دارای ًوورُ   6ٍ  4درـد دارای ًور  

 5تسرگتور یوا هعواٍی     TLICSتَدًد، تٌاترایي تیواراى تا ًوورُ  
 درهواى  اًتصواب  خْوت  د ٍکاًدید درهواى خراحوي هوي تاؼوٌ    

 اًدوام  4 تراتور  TLICS تیوواراى  ترای کاراًِهحافظِ یا خراحي
 هي گردد. تَـیِ زهیٌِ ایي در تیؽتر تدرتي تحمیما 

ِ تو   TLICSتٌدی در ایي تحمیك ترای اٍژیي تار در کؽَر  رتثِ
 تِ ػٌَاى  ظیعتن هَفك در اًتصاب رٍغ درهاى ترای هثتالیاى

-کوری هؼرفي گردید کِ هوي  ٍ ای ِظیٌ ّای هْرُ ؼکعتگي

ػٌَاى ظیعتن ًورُ تٌودی  هوَثر در هراکوس درهواًي ٍ      ِ تَاًد ت
 آهَزؼي خراحي اػفاب ٍ ارتَپدی در ًظر گرفتِ ؼَد. 

آیٌودُ هوي توَاى  تورای ًووورُ       در  تیؽوتر  ه اژؼوا   اًدوام  توا 
TLICS  تفوووین گیووری  دلیووك تووری اًدووام داد ٍ تووا 4تراتوور 
کرد، ٍ هوکي اظت اتوسار لوَی    اظتفادُ ازآى تیؽتری اطویٌاى

ترای هَرد هؽوَر  لوراردادى تیوواراى ٍ ّوراّاًؽواى خْوت      
 ًتایح درهاى  تاؼد.

لثل از ػوول خْوت     TLICSتِ ًظر هي رظد کِ از رتثِ تٌدی 
پیؽگَیي اًتصاب رٍغ درهاى  هي تَاى اظتفادُ ًوَد ٍژوي توا   

دالل یو  ه اژؼوِ حو   ّای گفتِ ؼدُ اًدام تَخِ تِ هحدٍدیت
 .کََّر   تَـیِ هي ؼَد

 

  ًتيجِ گيزی
رٍغ هٌاظوثي در تؼیویي ؼود      TLICSرظد ًورُ تِ ًظر هي

آگْوي   ای ٍ کووری ٍ پویػ  ترٍهای ؼکعتگي هْرُ ّای ظیٌِ

 در تیؽوتر  تدرتوي  تحمیما  اًتصاب رٍغ خراحي تاؼد. اًدام

 گردد.هي تَـیِ زهیٌِ ایي

 درهواى  تؼیویي  خْوت  ًگرآیٌدُ طرح ی  کِ ؼَدهي پیؽٌْاد

 ّوای هْرُ ؼکعتگي تِ هثتالیاى ترای کاراًِهحافظِ یا خراحي

ٍ ّوچٌیي خْوت تؼیویي    4 تراتر TLICS تا کوری ٍ ای ظیٌِ

  3توا   1تیي  TLICSترای تیواراى تا ًورُ  کاراًِهحافظِدرهاى 

 .اًدام گیرد
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