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  چکیده
بین دو سر اعصاب قطع شده  defectهاي بزرگ ترمیم اعصاب محیطی وجود از چالشمقدمه: 

  توان استفاده کرد.ها می conduitباشد. جهت ترمیم از گرافت عصبی و یا می

 defectهایی است که به این منظور استفاده شده و اثر مطلوب آن در  conduitسیلیکون از جمله 

  ات رسیده است.هاي کوچک به اثب

عصب با گرافت اتولوگ در مقایسه با  defect 2cmدر این مطالعه به مقایسه بین ترمیم هدف: 

  ترمیم فوق با سیلیکون در عصب سیاتیک موش پرداخته شده است.

 12در دو گروه  gr250-200با وزن تقریبی  موش نژاد ویستار 24در این مطالعه تعداد روش کار: 

از عصب سیاتیک سمت  2cmکون قرار گرفتند. در گروه ترمیم با گرافت، تایی گرافت و سیلی

به دو شاخه شدن تیبیوپرونئال قطع شد و سپس قطعه قطع شده مجدد به عصب  proximalراست 

عصب سیاتیک دو سر عصب  2cmگرافت شد و در گروه ترمیم با سیلیکون بعد از قطع و برداشتن 

 tixسوچور به سلیکون  2ب با سر عص هرتعبیه شده و  1mmزان قطع شده داخل لوله سیلیکون به می

جهت  NCV Latencyشامل میزان آمپیلیتود و  (NCS)ماه  مطالعه هدایت عصبی  3بعد از  ندشد

  مقایسه بین دو گروه انجام شد.

داري از لحاظ آماري مشاهده نشد در مقایسه نسبت آمپلیتودهاي دو گروه اختالف معنیها: یافته

 (Pvalu<0/03)در گروه گرافت نتایج بهتري وجود داشت  Latency NCVدر مقایسه  ولی

با گرافت اتولوگ نتایج بهتري نسبت به ترمیم با سیلیکون دارد  2cm defectترمیم نتیجه گیري: 

  هاي بزرگ استفاده شود. defectو همچنان باید به عنوان درمان استاندارد در 

  سیلیکون، عصب سیاتیک، رت گرافت اتولوگ، کلمات کلیدي:
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  مقدمه و بیان مسئله

از  هاباشد و ترمیم این آسیببه اعصاب محیطی به دنبال تروما از شیوع باالیی برخوردار می آسیب

هاي قوي پهاي مهندسی پزشکی در ساخت میکروسکوپیشرفت .دیرباز مورد توجه پزشکان بوده

در شناخت  هاي شایانا و همچنین پیشرفتورهو ابزارهاي ظریف میکروسرجري و میکروسوچ

  یولوژي اعصاب راه را براي بدست آوردن بهترین نتیجه از ترمیم عصب هموار کرده است.ب

اعصاب محیطی توانایی ذاتی جهت رژنراسیون بدنبال آسیب را دارند. مشروط به اینکه شرایط 

  .)2 و 1(عصب الزم است فراهم گردد رژنراسیونآل که جهت رشد و ایده

اند در حال حاضر هاي جایگزین بسیاري که مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتهبا وجود درمان

) درمان عصبنوریوم عصب قطع شده(با در نظر گرفتن توپوگرافی نزدیک کردن دوسر اپی

کشن و یا رناشی از ریت یا عصب که defectدر صورت وجود  و باشدمی ترمیم عصب استاندارد

defect محیطی می عصب ولوگ درمان استاندارد آسیب، گرافت اتاست به دنبال تروما واقعی-

نتایج  باشد. از آنجا که گرافت اتولوگ با موربیدیتی در محل دو نور همراه است و ممکن است

هاي جایگزین هنوز به طور گسترده تحقیقات جهت کاربرد درمان ضعیف به دنبال داشته باشد،

ستیک غیر قابل مواد سن شریان، ورید) و ،ا شامل موارد بیولوژیک(عضلههconduitادامه دارد.  

یتوزان) هر کدام با چستیک قابل جذب(پلی استر، پلی اورتان، کالژن، (سیلیکون) و سن جذب

  .اندبکار رفتهاعصاب  ترمیمیت در قدرجاتی از موف

ستفاده واقع شده و به عنوان یک روش تجربی مورد ا 1982لوله سیلیکون نخستین بار در سال 

هاي میلینه داخل آن مشاهده ونسکوع فاز مایع تا ایجاد آمراحل مختلف رشد عصب از شر
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ترمیم با  نتایجموش  سیاتیکسانت در عصب defect 2. در این مطالعه ما با ایجاد )3(گردید

  یم.مورد بررسی قرار داد (NCS)گرافت را در مقایسه با سیلیکون توسط مطالعات هدایت عصبی

  

  اهداف و فرضیات

 (general objective)هدف اصلی طرح 

   شمو سیاتیکسانت در عصب  defect 2سیلیکون در ترمیم لوله با اتولوگ مقایسه گرافت عصبی 

  

  (Specific objective)اهداف فرعی 

- تعیین میزان ترمیم عصب سیاتیک با گرافت نسبت به پاي مقابل توسط مطالعات الکترو-1

 يفیوزیولوژ

-تعیین میزان ترمیم عصب سیاتیک با سیلیکون نسبت به پاي مقابل توسط مطالعات الکترو -2

  فیزیولوژي 

  

 (Applied objectives)اهداف کاربردي 

سانتی متري اعصاب محیطی به جاي گرافت  defect 2سیلیکون جایگزین مناسبی جهت ترمیم 

  باشد.عصبی می
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  هافرضیه

با سیلیکون سانت  Defect 2در گروه ترمیم  NCSهنگام انجام  عصب latency NCVمیزان  -

 با گرافت ندارد.سانت  defect 2داري با گروه ترمیم تفاوت معنی

با سیلیکون سانت  Defect 2در گروه ترمیم  NCSعصب هنگام انجام Aumplitudeمیزان  -

  گرافت ندارد.با سانت defect 2داري با گروه ترمیم تفاوت معنی

  

  هاي پژوهشلسوا

  هاي ترمیم عصب چقدر است؟در گروه Amuplitudeو  NCV (latency)میانگین 

  



 عصب سیاتیک رت  Defect میدر ترم کونیلیس يگرافت اتولوگ با مجرا سهیمقا
 

 
5 

 

  تاریخچه

اسیون نـدارد و لـذا اکثـر    رمیالدي اعتقاد کلی بر این بود که عصب قدرت رژن 19تا قبل از قرن 

بـا   19شـدند. طـی قـرن    هاي بزرگ عصبی به شیوه غیرجراحـی یـا آمپوتاسـیون درمـان مـی     آسیب

هـاي عصـبی تحـت    بافـت  ،آمیـزي هـاي رنـگ  فت و توسعه ابزارهاي میکروسکوپی و تکنیکپیشر

دژنراسیون قسمت دیستال عصب قطع شده را توضیح داد.  wallerآزمایش و بررسی قرار گرفتند. 

Cajal       رژنراسیون قسمت پروگزیمال آکسون را مشاهده کرد. پیونـد اتـو گرافـت عصـب بـار اول

آلبــرت اولــین پیونــد  1870روي ســگ انجــام شــد. ســال   Philipaux and Vulpainnتوســط 

 1937اتوگرافـت عصـب دیژیتـال را در     Bayesو   Bunnelاتوگرافـت روي انسـان را انجـام داد.    

هـا کـه شـامل     conduitگزارش کردند. در اقدامی جهت انتخاب جایگزینی براي گرافت عصـبی  

باشـند تحـت مطالعـه و تحقیـق     سیلیکون مـی طیف وسیع از مواد قابل جذب و غیرقابل جذب مانند 

  .)4(قرار گرفتند

ب سیاتیک شامل فاز مـایع، فـاز   صویلیام و همکاران وي وقایع مختلف رژنراسیون ع 1983سال 

ــه ســیلیکونی بــا    ــین دو ســر  10mm gapمــاتریکس، فــاز ســلوالر و فــاز آکســونال را داخــل لول ب

  .)3(پروگزیمال و دیستال عصب مشاهده کردند
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  ).3افتد(سانت در پروسه ترمیم اتفاق می 1عصب  defectوقایعی که در لوله سلیکون با : 1شماره  شکل

  آناتومی عصب

-هـاي متعـدد غـالف میلـین مـی     هاي میلینه را با الیـه هاي شوان آکسوندر اعصاب نرمال سلول

عصبی با فیبرکالژن  کنند. فیبرهايالیه فراهم می 2هاي بدون میلین غشا پایه پوشانند و براي اکسون

اند. فیبرهاي عصبی براي منطقه خـاص بـا هـم تحـت     ظریف تحت عنوان آندونوریوم پوشیده شده

گیـرد  شوند. بافت همبندي که کل عصب را در برمیعنوان فاسیکول با غشا پري نوریوم احاطه می

هاي اطـراف  به بافت باشد. غشاء نازکی از بافت آرئوالر (مزونوریوم) اپی نوریوم رااپی نوریوم می

  گردد.کند و باعث تسهیل سر خوردن عصب داخل اندام میمتصل می
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  آسیب عصبی حاد

دهد. تغییرات با آسیب به عصب تغییرات هم در قسمت پروگزیمال و هم دیستال عصب رخ می

دژنراتیو در قسمت پروگزیمال با فواصل مختلف بسته به شدت آسیب و نزدیکی بـه جسـم سـلولی    

  شود. د میایجا

هـاي متعـدد   هر کدام از فیبرهاي عصبی باقیمانده در قسمت پروگزیمـال قـادر بـه ایجـاد جوانـه     

شـوند. در  باشند که با بازال المینـا پوشـیده مـی   هاي دختر) تحت عنوان واحد رژنراتیو می(آکسون

ها در وفیلشود این پدهاي متعدد ایجاد میبا پدوفیل (grouth cone)رأس هر کدام مخروط رشد 

  کنند.هاي شوان به سمت دیستال حرکت میطول غشا پایه سلول

ها و گردد. (آکسون و میلین توسط شوان سلسگمان دیستال عصب دچار دژنراسیون والرین می

  شوند)ماکروفاژها فاگوسیتوز می

هاي شوان همچنـین فاکتورهـاي رشـد و بـازال المینـارا کـه داربسـتی را بـراي واحـدهاي          سلول

  کند.باشد را فراهم میرژنراتیو می

باشد و فیبرهـایی کـه بـه سـمت     هاي دیستال در بلوغ فیبرهاي عصبی مینروتروفیسم اثر گیرنده

بنابراین بهبود عملکرد بستگی به تعداد فیبرهاي  .روند از بین خواهند رفتهاي ناسازگار میگیرنده

و همـین طـور تعـداد فیبرهـاي حسـی کـه بـه        رسند دارد حرکتی که به درستی به صفحه انتهایی می

  شوند.می matchهاي حسی درستی با گیرنده

اند که فیبرهاي عصبی نیز تمایل به بافت و ارگان خاص را دارند که مطالعات همچنین نشان داده

  باشد.تحت عنوان نروتروپسیم می
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ون والرین قرار نکته اینکه گرافت عصبی همانند سگمان دیستال عصب قطع شده تحت دژنواسی

گیرد ولی همچنین باید ریواسکوالریزه شود و همچنین از تأثیر گیرنده دیستال (نروتروفیسم) نیز می

  باشد.برخوردار نمی

هـاي دیگـر   و نکته مهم دیگر آنکه ترجیح فیبر عصبی جهت رشد به سمت عصب به جاي بافت

بـین قسـمت پروگزیمـال و دیسـتال      (critical gap)(نروتروپسیم) بسته به یک حد فاصله بحرانی 

  عصب قطع شده دارد.

شوند درحـالی کـه خـون لختـه شـده      موادي همچون المینین سبب افزایش ژنراسیون عصب می

  گیرد.جلوي رژنراسیون را می

  

  هاي عصبیبندي انواع آسیبطبقه

 3تا  1باشد. درجات باشد و بسته به درجه آسیب درمان متفاوت میدرجه آسیب می 6که شامل 

  باشد.یابند و نیاز به جراحی نمیآسیب عصبی اکثر موارد بهبود می

  آسیب بهبود متغیر دارد. 6یابند و درجه بدون مداخله جراحی بهبود نمی 5و  4درجه آسیب 

  

  (neurapraxia)یا نوراپواکسی Iآسیب عصبی درجه 

باشـد و  عصب مـی  قسمتی از demyelinationبلوك لوکانیزه هدایت عصب است که به علت 

هفته بهبـودي کامـل حاصـل     12چون آکسون آسیب ندیده رژنراسیون الزم نیست و معموالً ظرف 

  شود.می
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  II(axanotemesis)آسیب عصبی درجه 

  شود.دهد و سگمان دیستال دژنره میدر این نوع آسیب آکسون رخ می

بینند. بافت همبند آسیبی نمیهاي شود. الیهاینچ در ماه رژنره می 1قسمت پروگزیمال با سرعت 

معموالً بهبود کامل خواهد بود مگر آنکه فاصله آسیب به صفحه انتهایی آنقدر زیاد باشد که بهبود 

  توان با عالمت تینل دنبال کرد.اینچ در ماه را می 1حرکتی تحت تأثیر قرار گیرد. سرعت 

  

  IIIآسیب عصبی درجه 

باشـد. بهبـود   افت فیبـروز در قسـمتی از آنـدونوریوم مـی    دژنراسیون والرین در ترکیب با ایجاد ب

شـدن   mismatchتوانـد سـبب بـالك یـا     کامل نخواهد بود چون اسـکار داخـل آنـدونوریوم مـی    

  شود.واحدهاي رژنره به سمت ارگان انتهایی می

  

  IVآسیب درجه 

سـکار  باشد و فقط با برداشتن بافـت ا بلوك کامل توسط بافت اسکار به علت آسیب عصبی می

  رژنراسیون ممکن خواهد بود.

  

 V (neurotmesis)آسیب درجه 

  عصب کامالً قطع شده و باید قبل از رژنراسیون ترمیم شود.
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  : VIآسیب درجه 

 crushingباشـد و بـه علـت ماهیـت     آسـیب قبلـی مـی    5این نوع آسیب ترکیبی از هر کدام از 

  وجود خواهد داشت.باشد و درجات مختلف آسیب به عصب در طول عصب آسیب می

  

  ترمیم عصب:

هـا بایـد در   هنر ترمیم عصب فراتر از دوختن صرف دو سر عصب قطع شده است. تمـام تـالش  

هـاي حسـی   تور به سمت فیبرهاي عضله و فیبرهاي حسی بـه گیرنـده  وجهت قرار گرفتن فیبرهاي م

  بود.باشد. در غیر این صورت نتایج حتی اگر عصب به ظاهر ترمیم شود ضعیف خواهد 

هاي میکروسرجري شامل بزرگنمـایی و کـاربرد وسـایل    اصول مهم ترمیم: به کار بردن تکنیک

  میکروسرجري و در صورتی که شرایط زخم فراهم باشد ترمیم اولیه انجام شود.

باشد. که این با قابلیت میکروسـوچور جهـت نگـاه داشـتن دو      Tensionترمیم باید بدون ایجاد 

  شود.جیده میانتهاي عصب کنار هم سن

شـود و در صـورت فـراهم    وضعیت دادن به اندام جهت انجام آناستوز انتها به انتهـا توصـیه نمـی   

  نشدن آناستوموز بدون تنش در وضعیت خنثی باید گرافت عصبی انجام شود.

هـاي حسـی و   ترمیم اجزاء فاسیکوالر زمانی کـه توپـوگرافی داخلـی عصـب متشـکل از بخـش      

  کند.شود در غیر این صورت ترمیم اپی نوریوم کفایت میاشد انجام میباي میحرکتی و ناحیه

  شود.هاي حسی و حرکتی بعد از عمل باعث بهتر شدن نتایج جراحی میانجام تمرین
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  هاشناسایی فاسیکول

در قسمت پروگزیمال عصب هر فاسیکول حاوي مخلوطی از فیبرهاي حسی و حرکتی با شبکه 

هـا مجزاتـر   رویم فاسیکولباشد. همچنان که به سمت دیستال عصب مییها مپیچیده بین فاسیکول

شـوند. در سـگمان پروگزیمـال بـا دانـش توپـوگرافی       شده و به اجزاي حسی یا حرکتی تبدیل مـی 

نوع حسـی   (awake stimulation)داخلی، رنگامیزي هیستوشیمی و با تحریک در حالت بیداري 

ساعت اول بعد از آسـیب، عصـب حرکتـی در سـگمان      72توان مشخص کرد. در یا حرکتی را می

سـاعت کـه از نروتراسـمیترها     72دهد. ولـی بعـد از   دیستال به تحریک مستقیم الکتریکی پاسخ می

پاسخ به دنبال تحریک نخواهیم داشت و در ایـن زمـان تعیـین نـوع فاسـیکوالر در       گردد.تخلیه می

  واهد بود.سگمان دیستال تنها با دایسکشن آناتومیک ممکن خ

کند. مـثالً در مـورد عصـب    دانستن توپوگرافی داخلی کمک شایانی به تعیین نوع فاسیکول می

در ناحیه میانی ساعد فاسیکول حرکتی بین اولنار دورسال سنسوري و رادیـال والر سنسـوري    راولنا

ود و جـزء  شجدا می رپروگزیمال مچ از تنه اصلی اولنا يسانتی متر 8قرار دارد. دورسال سنسوري 

گیرد. در ناحیه کانال گویان جزء موتور به سمت موتور در قسمت اولنار بخش حسی والر قرار می

  چرخد تا شاخه حرکتی عضالت اینترینیسیک دست را تأمین کند.دورسال و رادیال می

هـاي بیشـتري دارد و تخمینـاً بـا     تر است چون فاسـیکول توپوگرافی داخلی عصب مدین پیچیده

دیستال همخوانی دارد. فاسیکول موتور براي عضالت تنار در قسمت رادیال عصـب واقـع    آناتومی

  باشد.سوم در قسمت اولنار عصب می webشده و فیبرهاي حسی به ناحیه 
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هنگام ترمیم عصب رادیال در محاذات آرنج و یا باالتر تـرمیم بخـش حرکتـی اهمیـت دارد تـا      

و از ترمیم کنار گذاشت و یا آن را از عصب جدا و  بخش حسی و فاسیکول حسی را باید شناسایی

به عنوان گرافت براي ترمیم قسمت موتور به کار برد. بـه همـین ترتیـب در تـرمیم عصـب پرونئـال       

قسمت حسی را باید کنار گذاشت و تالش جهت ترمیم فیبرهاي حرکتی عضله تیبیال قـدامی بایـد   

ی در قسـمت داخـل عصـب زمـانی کـه از زانـو       معطوف شود. فیبرهاي موتور عضله تیبیالیس قـدام 

  چرخد قرار دارند.گذشته و دور سر استخوان فیبوال می

کـولین اسـتیل ترانسـفراز بـراي      -هاي هیستوشیمی شامل شناسایی استیل کولین اسـتراز تکنیک

باشد که نیاز به پرسنل مجـرب دارد و  اعصاب حرکتی و کربنیک آنهیدراز براي اعصاب حسی می

  باشد.ر دسترس نمیهمه جا د

متخصص بیهوشی و بیمـار دارد. بیمـار بـا     -تکنیک تحریک هنگام بیداري نیاز به همکار جراح

  تحریک اعصاب حسی احساس شارپ و با تحریک اعصاب حرکتی احساس مبهم خواهد داشت.

 حرکتـی بـه صـورت قـرار گـرفتن منتشـر       فرضیه سـاندرلند در مـورد ترتیـب فیبرهـاي حسـی و     

هـاي  باشد تا زمانی که به سمت دیسـتال برسـند و بـه فاسـیکول    ي مختلف در عصب میهافاسیکول

مجزاي حسـی و حرکتـی تبـدیل شـوند ولـی فرضـیه جدیـد ایـن را رد کـرده و اظهـار داشـته کـه             

اند هرچند ممکن است موقعیت هاي مجزا واقع شدهها در قسمت پروگزیمال نیز در گروهفاسیکول

قسـمت پروگزیمـال نیـز فـراهم      awake stimulationبنابراین امکان  آنها داخل عصب تغییر کند

  گردد.می
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هایی که قسمتی از عصب تحت تهاجم تومور قـرار گرفتـه و بایـد برداشـته شـود بـا       در وضعیت

مقـدور  تـرمیم  انجام تحریک مستقیم عصـب و شناسـایی فاسـیکول پروگزیمـال و دیسـتال عصـب       

  خواهد بود.

  

  زمان ترمیم عصب

هاي عروقی و الگوي دهد. لندماركفوري براي آسیب شارپ عصب بهترین نتیجه را میترمیم 

باشـد. تـرمیم فـوري از ایجـاد نرومـا و      فاسیکوالر راهنماي قرار دادن صحیح انتهاهـاي عصـب مـی   

و  (Avulsiom)یا کنـدگی  crushآورد. زمانی که آسیب به صورت ریترکشن ممانعت به عمل می

توان وسـعت آسـیب را تخمـین زد و بایـد دو سـر      فجار باشد در حالت حاد نمییا آسیب به دنبال ان

هفتـه یـا زمـانی کـه      3عصب را جهت پیشگیري از ریترکشن به هم نزدیک کرد و ترمیم قطعـی را  

شرایط زخم مناسب گردد به تعویق انداخت در هنگام اکسپلوراسیون مجدد از نظر وسعت آسیب و 

تا رسیدن بـه الگـوي طبیعـی     bread loeafروما باید به شیوه تشود. میتشکیل نروما ارزیابی انجام 

  فاسیکوالر از قسمت پروگزیمال و دیستال برداشته شود.

هاي مجزاي حسی و حرکتی شـناخته شـده   درصورتی که توپوگرافی داخلی عصب با فاسیکول

و بـه کـار بـردن     شود و در غیر این صـورت از دسـتکاري  ها توصیه میاست ترمیم جداي فاسیکول

شود باید خودداري شود. خـونریزي از  سوچور داخل عصب که باعث نتایج عملکردي ضعیف می

  شود.عروق اپی نوریال با فشار مالیم و یا الکتروکوتر دو قطبی کنترل می
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شوند هاي عصبی به علت فشار باالي مایع آندونوریوم به بیرون هرنیه میبعد از قطع عصب رشته

گیري نادرست فیبرهاي خورند که باعث جهتها به داخل یا خارج پیچ میرمیم فاسیکولو هنگام ت

ها قرارگیري درست انتهـا بـه انتهـاي فاسـیکول     صحیح فاسیکول (trimming)شود لذا با رژنره می

  شود.فراهم می

  ها شود.سوچور اپی نوریوم باید زیاد سفت نشود تا باعث خم شدگی یا پیچ خوردن فاسیکول

  

  گرافت عصبی

نتوان کنار هم قرار داد و یا زمانی که نیـاز بـه وضـعیت     9-0زمانی که دو انتهاي عصب را با نخ 

باشـد. چـالش پـیش رو بـاز هـم      دادن جهت رسیدن دو انتها باشد در این حالت گرافت ارجـح مـی  

صـب  باشد. اغلب توپوگرافی عهاي حسی و حرکتی میبرقراري صحیح و امتداد درست فاسیکول

هاي حسی و حرکتی و کند. قسمت پروگزیال ممکن است مخلوط فاسیکولتغییر می gapدر طول 

 -یا تعداد متفاوت فاسیکول در مقایسه با بخش دسیتال داشـته باشـد بـا کمـک توپـوگرافی داخلـی      

 orientationتوان به داسیکشن دیستال و تحریک و در حالت بیداري و رنگامیزي هیستوشیمی می

  سید.صحیح ر

اي از جهت افـزایش طـول دارد. زمـانی کـه از خلـف اپـی کونـدیل        عصب اولنار موقعیت ویژه

توان آن را به قدام اپـی کونـدیل و داخـل عضـالت فلکسـور جابجـا       کند میداخلی آرنج عبور می

  .داشتم یسانتی متر در طول عصب خواه 3کرد. با این کار افزایش 



 عصب سیاتیک رت  Defect میدر ترم کونیلیس يگرافت اتولوگ با مجرا سهیمقا
 

 
15 

 

هـاي غیرضـروري کنـار    مـدنظر جـراح باشـد و شـاخه    هنگام گرافت باید عملکرد اصلی عصب 

هـاي حسـی بایـد کنـار گذاشـته شـوند و       گذاشته شود. مثالً در مورد عصب رادیال و پرونئال شاخه

  تمرکز روي برقراري عملکرد حرکتی عضو معطوف شود.

  

   نروما

ن به علت آسیب پارشیال قبلی به عصب و یا ترمیم قبلی عصب ممکن است ایجـاد شـود. در ایـ   

باشـد. جـراح بایـد مراقـب باشـد      حالت قسمتی از عصب عملکرد دارد و قسمتی فاقد عملکـرد مـی  

هنگام ترمیم قسمت بدون عملکرد به جزء حاوي عملکرد آسیب نرساند و با ارزیـابی دقیـق قبـل از    

  توان اجزا عملکردي را مشخص و حفظ کرد.عمل می

در برگرفته باشد. با تکنیک میکرونرولیز  نروما ممکن است تمام اطراف عصب را ،هنگام ترمیم

هاي حسی و حرکتی را از هم جدا کرد. جراح باید استیموالتور یـا وسـیله تسـت    توان فاسیکولمی

  هاي حرکتی را داشته باشد.هدایت عصب در هنگام عمل جهت تعیین فاسیکول

بـه نرومـا    زمانی که فاسیکول حسی باید حفظ شود تست هدایت عصب پروگزیمـال و دیسـتال  

شود. نباید به فاسیکول داراي عملکرد که داخل نروما است وارد شویم زیرا چنـین نرولیـز   انجام می

تواند به اجزاء عملکردي عصـب صـدمه بزنـد. فاسـیکول بـدون عملکـرد پروگزیمـال و        داخلی می

  کنیم.ناشی از نروما استفاده می defectدیستال را قطع و از گرافت جهت ترمیم 
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  دهنده گرافت محل

متـر را  سانتی 10-20کند. طول بیشتر تا سانت گرافت فراهم می 30-40عصب سورال در بالغین 

توان از شاخه ارتباطی پرونئال فراهم کرد. عصب فوق کنار و ورید صافن کوچـک در قـوزك   می

حسـی قـوزك خـارجی بـه     توان عصب را برداشـت. بـی  خارجی قرار دارد و با انسرزیون طولی می

ها کمتر خواهد شد. عیب این گرافت ناحیه دیستال و مجـزا آن  مرور زمان به خاطر تشکیل کوترال

هاي عصـبی از  از محل گیرنده و نسبت عصب به بافت همبند کمتر از حد مطلوب نسبت به گرافت

باشد. زمانی که نیاز به مقدار کمتري گرافت داریم عصب جلدي داخلی هاي اندام فوقانی میدهنده

توان برداشت. عصب جلدي خارجی آنته و خارجی آنته براکیال را از اندام فوقانی آسیب دیده می

  براکیال کنار ورید سفالیک و بوردر اولناي عضله براکیورادیالیس قرار دارد.

هاي با محدوده شاخه over lapتوان از آن تهیه کرد به خاطر سانتی متر گرافت می 8ماکزیمم 

تواند براي بیمار باشد. اسکار محل دونور میمشکل حسی قابل چشم پوشی می حسی عصب رادیال

تري سـپس   در ناودان بین عضله (MABC)ناراحت کننده باشد. عصب جلدي داخلی آنته براکیال 

هاي قدامی و خلفی دارد. برداشتن شـاخه  و باي سپس در نزدیکی ورید بازیلیک قرار دارد و شاخه

ارجح است چون با کاهش حس قدام ساعد نسـبت بـه کـاهش حـس آرنـج      قدامی نسبت به خلفی 

گرافت برداشت  MABCتوان از سانتی متر می 20کند. در صورت لزوم تا مشکل کمتري ایجاد می

  کند (داخل بازو)و اسکار قابل قبولی نیز فراهم می

و دوم اول  webاز بین رفتن کامل قسمت حسی عصب مدین باعث از بین رفتن حس دسـت در  

توان عصب آن را براي گرافت دیفکت شود. چون حس وب سوم زیاد اهمیت ندارد میو سوم می
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عصب مدین به کار برد و از مور بیدیدتی اضافه ناشی از برداشـتن عصـب از جـاي دیگـر ممانعـت      

 24شـود و تـا   کرد. این عصب (عصب وب سوم) به آسانی با نرولیز از تنه عصـب مـدین جـدا مـی    

توان جهت کند. به طریق مشابه شاخه دورسال حسی عصب اولنار را میر گرافت فراهم میسانتی مت

  بازسازي عصب اولنار به کار برد.

  

  Neurotization (Nerve Tramsfer)نروتیزاسیون (انتقال عصب) 

زمانی که قسمت پروگزیمال عصب جهت انجام گرافت در دسترس نیست مثالً کنـدگی ریشـه   

، عصـب پکتـورال    c5-6تواند مفیـد باشـد. مـثالً در کنـدگی ریشـه      تقال عصب میشبکه براکیال ان

داخلی کم اهمیت ولی داراي عملکرد جهت انتقال به عصب موسکولوکوتاسنوس جهت برقراري 

  شود.عملکرد فلکسیون آرنج بکار برده می

ع عصـب  شـود. مـثالً در قطـ   همچنین از انتقال عصبی جهت برقراري عملکرد حسی استفاده مـی 

تـوان بـا   مدین که عملکرد عضالت اکسترینسیک مطلوب است ولی حس دسـت مختـل شـده مـی    

  انتقال عصب وب چهارم اولنا به وب اول ناحیه پالم دست حس این ناحیه را فراهم کرد.

تـوان نوروتیزاسـیون مسـتقیم بـه     زمانی که دیستال عصب جهت گرافت در دسترس نیسـت مـی  

شوند. بعد گرافت و یا انتقال عصب فیبرهاري عضالنی مستقیماً نورویتز میعضله انجام داد که یا با 

و دیگـر محـدود بـه     هخش شدهاي استیل کولین در کل عضله پندهاز دنرواسیون عضله توزیع گیر

شود. فیبرهاي عصب رژنره پیونده شـده بـه عضـله متعاقبـاً تحـت پسـرفت       ناحیه صفحه انتهایی نمی

ون مستقیم شوند. نتایج عملکردي نورویتزاسی end plateتا متمرکز به یک گیرند سیناپسی قرار می
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انـدام   salvageباشد و این نوع ترمیم باید فقـط جهـت   ا گرافت عصب نمیعضله به اندازه ترمیم ب

  زمانی که تاندون ترانسفر یا انتقال آزاد عضله امکان ندارد انجام شود.

  

  آلوگرافت عصبی: 

هاي متعدد در بازسـازي طـول زیـادي از    یدیتی ناشی از برداشتن گرافتجهت از بین بردن مورب

تواند استفاده شـود کـه بایـد بـا ایمونوسـاپرنس تـا زمـانی کـه رژنراسـیون          اعصاب آسیب دیده می

  صورت بگیرد همراه شود.

Comduits هنوز براي :defeet گرافت اتولوگ استاندار طالیی محسوب  مترمیلی 5هاي باالي

تا به امروز هیچ نوع مجراي توبوالر یا سایر مجاري اثر بهتري نسبت بـه گرافـت اتولـوگ    شود. می

  .اندنداشتهمدیان ...)  -هاي اصلی اعصاب محیطی (اولناحداقل براي بازسازي تنه

، سـاعد  ومیلی) از ناحیه بـاز  2-3هاي عصبی معموالً اعصاب پوستی با قطر کوچک (اتوگرافت

  باشند.یا ساق می

هـاي آنـدونوریال کـه فاکتورهـاي     لولـه  -بـازال المینـا   -هاي شـوان ت عصبی حاوي سلولگراف

هاي چسبندگی در سطح خـود  ها و مولکولکنند و همچنین حاوي سلولنوروتروفیک را فراهم می

که ماحصل  است باشند. معایب اتوگرافت آسیب ثانوي به اعضاي دیگر جهت برداشتن گرافتمی

-سکار و درد ناشی از نروما در محل دهنده باشد. نتایج اتوگرافـت عصـبی مـی   تواند ایجاد اآن می

تواند بسیار ضعیف و یا نتایج بسیار عالی داشته باشد. گرافت عصبی حاوي هزاران لوله آندونوریال 
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هاي رژنره را نداشته باشند و باعث عصـب دهـی   است که ممکن است هدایت توپوگرافی آسکون

  شوند و نتایج ضعیف را سبب شوند.کافی استامپ دیستال ن

کـه بـه دو سـر پروگزیمـال و دیسـتال       bioengineerdاز طرفی ممکن است که یـک گرافـت   

  عصب سوچور شده محیط بهتري براي آکسون رژنره فراهم کند.

هاي صناعی عدم آسـیب ثـانوي بـه اعضـاي دیگـر اسـت و تـداخلی بـا          comduitفایده اصلی 

کننـد. همچنـین جهـت کـاهش ارتشـاح      یا دیستال عصب ایجاد نمـی هاي دژنره در گرافت آکسون

  شود مفید هستند.بافت فیبرو که در صورت ایجاد بین دو سر عصب مانع رشد عصب می

، نفوذپـذیري، قابـل تجزیـه شـدن، سـطح       rigidityخصوصیات گرافت از جملـه طـول، قطـر،    

ینی دسـتکاري کـرد و همچنـین    تـوان جهـت اسـتفاده بـال    داخلی، محتوي لومینال و تخلخـل را مـی  

یابند هاي سنتتیک تجمع میشوند داخل لولههاي عصب ترشح میفاکتورهاي محلول که از استامپ

  ها تزریق کرد.توان فاکتورهاي رشد اگزوژن را داخل لولهو همچین می

Weiss  از بافت غیرعصبی جهتbridge      نقص کوچک عصبی اسـتفاده کـرد و از آن بـه بعـد

conduit هاي مختلف بیولوژیک با درجـات مختلـف موفقیـت بـه کـار رفـت کـه شـامل:         از بافت

  شریان، ورید، عضله و ... بودند.

Conduit هاي بیولوژیک تعدیل شده. همچون المینین و کالژن ساخته شدهاي دیگر از بافت-

ژیـک ایجـاد   هـاي بیولو . اشکال اصلی این گرافـت اندهمراه بودهموفقیت  با ند و در شرایط خاصا

بافت اسکار و عدم وجود خصوصیات مکانیک مناسب است و این باعث فکر ایجاد مجاري کـه از  

  .ه استآنها گردید biocompatibilityمواد سنتیک شناخته شده است علی رغم مشکالت 
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  مایع رژنراتیو داخل محفظه سنتیک

جهت رشد عصب و حـذف  انگیزه اصلی جهت استفاده از یک لوله توخالی ایجاد شرایط بهینه 

ها و اجزاء بـافتی کـه در تنـه اعضـاي محیطـی      اثرات سلوالر و هومورال خارجی و اینکه تنها سلول

  هستند روي روند ترمیم اثر داشته باشند بود.

ویلیام و همکـاران وي از لولـه سـیلیکونی غیرقابـل نفـوذ کـه باعـث تسـهیل ایـن           1983در سال 

 gap 10نها توالی وقایع رژنراسیون در عصب سـیاتیک مـوش بـا    شود بهره بردند آایزوالسیون می

mm  3(در محفظه سیلیکونی را مشاهده کردندرا(.  

شوند داخل مخفظه سیلیکونی ابتدا مایع شفاف که از انتهاهاي اعصاب صدمه دیده ترشح می

الیت میلی متر کامل با آن مایع پر شد که این مایع فع 10ساعت شکاف  12دیده شد و بعد از 

  داشت. invitroاي در شرایط نروتروفیک قابل مالحظه

هفته ماتریکسی که اساساً از پلیمر فیبرین و بدون سلول بود تشکیل گردید. این  1در عرض 

باشد. این ها از هر دو استامپ عصبی طی هفته دوم میفیبرین چارچوبی براي مهاجرت سلول

هاي پري نوریال است. هاي آندوتلیال و سلولا، سلولههاي شوان، فیبروبالستها شامل سلولسلول

این ماتریکس فیبرینی جهت رژنراسیون عصب حیاتی است و در صورت عدم تشکیل آن مثالً در 

 taperشود. گرایش در عصب رژنره به شکاف بزرگ بین دو سر عصب رژنراسیون انجام نمی

شدن بیشتر باشد عصب  taperهر چقدر  شدن از انتهاهاي لوله به قسمت میانی لوله وجود دارد.

  شود.با قطر زیاد و طول زیاد لوله بیشتر می tapeingشود. میزان رژنره فشار بیشتري متحمل می
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ه نهاي غیر میلیدر هفته دوم آکسون داخل لوله دیده خواهد شد. تا هفته سوم بعضی از آکسون

کسون میلیه در قسمت میانی لوله سلیکونی آ 4کنند و در هفته میلی متر عبور می 10از این شکاف 

هاي اول و عروق خونی هاي شوان و فیبروبالستها جلوتر از آکسون در هفتهشود. سلولدیده می

  باشد.ها میهاي شوان هدایت کننده آکسونشوند. وجود سلولبعد از آنها ایجاد می

توگرانت موش که که از ا mm/day 1طویل شدن آکسون داخل لوله با سرعت  در موش

mm/day 3 .است کمتر است  

  

Cunduit هاي سنتیک  

پلی استرها همانند پلی الکتیک اسید، پلی گیکولیک اسید و پلی الکتیک کوگلیکولیک اسید. 

  اند. تأیید شده FDAاز اولین مواد سنتیکی بودند که به این منظور ساخته و استفاده شدند و توسط 

هاي بزرگ بکار رفت پلی گاالکین  gapرهاي قابل تجزیه که براي مهاي این پلییکی از نمونه

کند. گرچه عصب (مش ویکریل) بود. پلی گاالکتین تحریک التهابی به عصب رژنره وارد نمی

رژنره در این حالت از نظر موروفولوژي با عصب نرمال کمی متفاوت است. مطالعات اخیر در 

هاي اند. در هر صورت در ترمیم شکافدوار کننده داشتههاي قابل تجزیه نتایج امی Canduitمورد 

توانند سایتو توکسیک باشد و باعث فیبروز ها میبزرگ محدودیت دارند و محصوالت تجزیه این

  .)5(و رشد نامطلوب آکسون شود
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(NCS) NERVE CONDUCTION STUDIES:  

هایی یف کردند و تکنیکرا توص NCSبراي اولین بار  1948و همکاران در سال  Hoclesآقاي 

  اند تا به حال تغییري زیادي نداشته است.که آنها به کار برده

NCS  به اندازه گیري سرعت و قدرت یک ایمپالس الکتریکی که در طول یک عصب محیطی

  پردازد.شود، میهدایت می

ب والتور باي پوالر که روي سطح پوست روي محل آناتومیک عبور یک عصممعموالً یک استی

حرك به تدریج زیاد شده کند. شدت و مدت این مقرار داده می شود ایمپالس الکتریکی تولید می

د که در طول نو تولید پتانسیل عمل کن شوندموجود داخل عصب دپوالریزه  يهاونسکتا تمام آ

  عصب هدایت شود. 

- والً شاخهپوشاند(معمروي پوست که عصب را می هثبت کنندالکترودهاي  sensory NCSبراي 

. عبور پتانسیل عمل از الکترودهاي شوندمیهاي حسی خالص) با فاصله از محل تحریک تعبیه 

گردد. محور روي دستگاه می (SNAP)ثبت کننده باعث ثبت موج پتانسیل عمل عصب حسی

نشان دهنده قدرت  (Yaxis)نشان دهنده زمان بر حسب میلی ثانیه و محور عمودي  (Xaxis)افقی 

باشد و بر حسب میکروولت(براي امواج حسی) یا میلی س که همان آمپلیتود است میایمپان

و پاسخ دهنده  يهاونسکود و در واقع انعکاسی از تعداد آشولت(براي امواج حرکتی) بیان می

باشد. اختالف زمانی بین دادن تحریک و شروع موج پتانسیل عمل نشانه سرعت هدایت عصب می

ثانیه بیان می شود. با دانستن زمان و فاصله شود و بر حسب میلیشناخته می Latencyو به عنوان 

  شود.پیدا می (NCV)بین محل تحریک و ثبت سرعت هدایت عصب
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Motor NCS روي ناحیه  ثبت کنندهگردد به استثنا اینکه الکترودهاي نیز به روش مشابه انجام می

  گیرند.د عصب قرار میصفحه انتهایی عضله مربوط به آن عصب به جاي خو

  شود.گفته می (CMAP)به موج ثبت شده پتانسیل عمل مجموعه حرکتی 

 NCSمهم است که دماي اندام مورد مطالعه اندازه گیري و کنترل گردد. به دلیل اینکه روي نتیجه 

  باشد.میلی متر بر ازاء هر درجه می2گذارد و اثر عمده آن روي سرعت هدایت عصب با تأثیر می

تکنیک، قرار دادن صحیح  کردندیگر که باید در نظر داشت. شامل: استاندارد  یالحظات تکنیکم

هاي آناتومیک و دانستن آنومالی (intersference avoidance)الکترودها، اجتناب از تداخل 

  باشد.می

 برابر بزرگتر از CAMP 3عصبی است  بافتتر از چون بافت عضله از نظر الکتریکی خیلی قوي

SNAP شود به جاي میکرو ولتاست و برحسب میلی ولت بیان می. Latency  و سرعت هدایت

باشد. در بستگی به میزان میلینه بودن اعصاب دارد و وجود میلین براي سرعت هدایت ضروري می

هاي داراي عملکرد در عصب دارد. اولیه بستگی به تعداد آکسون طورد به وعوض میزان آمپلیت

طوالنی حاکی از اختالالت دمیلینه کننده دارد درحالی که کاهش  Latencyبا کاهش سرعت 

تواند با باشد. البته کاهش آکسون نیز میها میمطرح کننده اختالل عملکرد آکسون دآمپلیتو

  سرعت هدایت را کاهش دهد.هدایت سریع، هاي با کاهش آکسون

تواند رخ ها میدایت در اکثر آکسونه کاملیزاسیون خیلی شدید است بالك زمانی که دمیلین

بالك هدایت استفاده کرد. در این حالت ثبت از عصب محل توان جهت یافتن می NCSدهد. از 
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باالي ناحیه آسیب ایجاد موجی با آمپلیتود پایین نسبت به ثبت از تحریک پایین ناحیه  شدهتحریک 

  کند.آسیب ایجاد می

هاي یک ناحیه که به ه آکسونوهدایت ایمپالس در گر الكب این از بین رفتن آمپلیتود به علت

، اکتسابی هه کنندیند میل يهاشود نشانه تشخیصی مهمی از نروپاتیعنوان بالك هدایت شناخته می

  باشد.می
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  نگاهی به مطالعات قبلی

H.Ashwr  در بررسی رژنراسیون عصب سیاتیک موش نتیجه گرفتند  1987و همکاران در سال

نسبت به گرافت اتولوگ تأثیر بهتري  defect 5mmون عصب داخل مجراي سیلیکون در رژنراسی

  ).6()%45در برابر  67دارد (%

William  مراحل مختلف ترمیم عصب شامل فاز مایع، فاز ماتریکس، فاز  1983و همکاران سال

  کردند.مشاهده را عصب  mm defect 0.1سلولی و فاز آکسونی را در داخل لوله سیلیکون با 

SBraga   و ایجاد  اولناربیمار با تروما به عصب مدین و  26روي  1994در سالdefect هاي تا

3cm  نتایج مطلوب عملکرد موتور، حسی، درد را به دنبال استفاده از مجراي سیلیکون مشاهده

  .)7(کرد

S Azizi  اثر مطلوب ترمیم  2010سالdefect 10mm  با عصب سیاتیک موش با سیلیکون را

  .)8(هاي موروفومتریک و ایمونوهیستو شیمی نشان دادندمقایسه یافته

ترمیم اپی نوریوم دو  با ترمیم عصب سیاتیک در دو گروه موش یکی 2005سال  Scottدر مطالعه 

قرار داده شد. و نتایج  defect 10mmسر عصب و در گروه دیگر سیلیکون بین دو سر عصب با 

اساس عملکرد عصب مورد ارزیابی قرار  رهفته بعد از جراحی ب 32و  16و  8ترمیم در فاصله 

تري داشته هفته ترمیم با روش اپی نوریال نتایج رضایت بخش 8نتایج نشان داد که بعد از گرفت 

نشد. و این طور نتیجه گرفتند که روش  مشاهدههفته بعد از ترمیم تفاوتی در بهبودي  32و  16ولی 

  .)9(باشدمی مشابهیاپی نوریال داراي نتایج بلند مدت  ترمیم روش یسه بادر مقابا سیلیکون  ترمیم
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 5و همکاران در اسپانیا الگوهاي رژنراسیون عصب با استفاده از  Stantiagoاي توسط در مطالعه

تکنیک که عبارت بودند از استفاده از اتوگرافت عصبی، اتوگرافت بر پایه عروقی، آلوگرافت 

 شرگوند و بدین منظور عصب سیاتیک خده شزن، اتوگرافت عضالنی مقایس، آلوگرافت فروهتاز

قطع شد و نتایج ترمیم با عصب سیاتیک قطع نشده و عصب قطع شده به میزان  1.5cmبه میزان 

cm3  گیري و بدون ترمیم مقایسه شد رژنراسیون با استفاده از اندازهEMG  ومیکروسکوپ نوري و

بعد از ترمیم بهترین رژنراسیون مربوط به استفاده از آلوگرافت  ماه 5ارزیابی شد.  یالکترون

  .)10(بود

با  سانت defect 1تفاوت ترمیم  2009اي توسط آقاي بختیاري و همکاران در سال در مطالعه

مقایسه شدند و نتیجه بهتر ترمیم سیلیکون شوان  هاي سیلیکون به تنهایی و سیلیکون همراه با سلول

  ).11دیده شد(شوان همراه با سلول 

انجام شد، رژنراسیون عصب در  2004و همکاران در سال  azhar Mاي که توسط در مطالعه

و  PTFEو سه گروه ترمیم با سیلیکون و  سانت بررسی شد defect 1پرونئال خرگوش با ایجاد 

کون و گرافت مقایسه شدند و میزان وزن عضالت کمپارتمان قدامی ساق پا در گروه گرافت، سیلی

EPTF  12بود( %1/42و  %3/42و  %7/72نسبت به پاي مقابل به ترتیب.(  
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  مواد و روش کار

  نوع مطالعه

 باشد.از نوع پایه (تجربی) روي مدل جانوري می

  

  زمان و مکان انجام مطالعه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین و درمانگاه  Animal labدر  1390در سال 

  تان بوعلی قزوین انجام شد.نرولوژي بیمارس

  

  جمعیت مورد مطالعه

تایی  12آزمایشگاهی نژاد ویستار تهیه شده از انستیتو رازي در دوگروه  (Rat) صحرایی موش 24

  ماه بررسی شدند. 3طی حدود 

  

  معیارهاي ورود به مطالعه

 ماده رت )1

 بالغ رت )2

 ویستارنژاد  رت )3

 g 250-200وزن تقریبی  )4
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  عهمعیارهاي خروج از مطال

 بیمار هايرت )1

 هایی که تا آخر دوره مطالعه زنده نماندند.رت )2

 هایی که انجام مداخله عملی در آنها مقدور نبوده و یا با شکست مواجه شده است.رت )3

  

  هانحوه محاسبه حجم نمونه و انتخاب داده

واجد شرایط در گروه ترمیم عصب با  رت 12با توج به معیارهاي ورود و خروج از مطالعه 

  در گروه ترمیم عصب با گرافت قرار گرفتند. رت 12سیلیکون و 

  

  هاروش اجرا و جمع آوري داده

تایی ترمیم با  12اندوم در دو گروه ر) به طور g250-200موش ماده نژاد ویستار با وزن ( 24

و  mg/kg 30 ها با کتامیناز بیهوشی عمومی موشسیلیکون و ترمیم با گرافت قرار گرفتند. بعد 

پوست  3cmتحت برش  P&Dشد و بعد از  Shaveراست  گلوتئالناحیه  Mg/kg12زیالزین گ

از  18mmور شد. لناحیه قرار گرفت. عصب سیاتیک باالي محل دو شانه شدن پرونئوتیبیال اکسپ

عصب باالي محل دو شاخه شدن با تیغ اسکالبل به صورت شارپ برش داده شد. سپس در گروه 

زیر میکروسکوپ  8-0رولن نخ پمجدد قرار گرفت و با  اولیهمحل  شده در Cutگرافت عصب 

شده برداشته شد و به جاي آن لوله سیلیکونی  cutسوچور شد. در گروه ترمیم با سیلیکون عصب 

دیستال و پروگزیمال استفاده شد و استامپ  brigingجهت 20mmو طول  3mm یلبا قطر داخ
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ثابت شد. سپس عضالت ناحیه با  8-0وچور پرولن س 2داخل لوله تعبیه و با  1mmبه میزان 

توسط یک جراح انجام وچور شد. تمام مراحل ترمیم س 3-0و پوست با نایلون  4-0 لیرویک

هاي مجزا بعد از هوشیاري کامل به اطاق حیوانات منتقل هاي دو گروه در قفسگردید. موش

گرفتند. ورد ارزیابی قرار میشدند و هر چند روزي از جهت وضعیت سالمت و وضعیت حرکتی م

ها به درمانگاه نرولوژي بیمارستان بوعلی منتقل جهت مطالعه هدایت عصبی موش هماه ب 3در پایان 

  شدند.

 Shaveقرار گرفتند ناحیه گلوتئال راست و چپ  GAها مجدداً تحت بعد از آنکه تک تک موش

 Acive recodig capداده شد.  شدند. استمیوالتور عصب در پروگزیمال به ناحیه عمل قرار

electrode  گاتروکیمنوس و روي عضلهrefrence cap electrode  روي جلوي پا قرار داده

روي ناحیه دم موش قرار داده شد. بعد از دادن  Stainless steelبا  groundشد. الکترود 

 (CMAP)پتانسیل عمل حرکتی  (drvation 0/04ms intensity 27 mA)تحریک الکتریکی 

ثبت گردید. ابتدا این کار در سمت راست (محل مداخله) و سپس در سمت چپ (جهت مقایسه) 

هاي راست و چپ در دو گروه جهت آنالیز و آمپلیتود قسمت latencyانجام گردید. سپس میزان 

  آماري در جداول مربوطه ثبت گردیدند.
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  روش تجزیه و تحلیل آماري

ها از هاي عددي تحلیل دادهنمودار و شاخص -الب جداول آماريها در قبعد از جمع آوري داده

در نظر  05/0دار جفت شده و آزمون مجذور کاي استفاده شد و سطح معنی Tو آزمون  Tآزمون 

  استفاده شد. 16ویرایش  SPSSها از نرم افزار گرفته شد. براي آنالیز داده

  جدول متغیرها

  وابسته  مستقل  عنوان متغیر
  کیفی  کمی

  تعریف علمی
 نحوه 

  گیرياندازه
  مقیاس

  ايرتبه  اسمی  گسسته  پیوسته

 NCVنوار 

(Nerve 

conductio

n velocity) 

            

براساس درصد 

تحریک پذیري 

نسبت به بافت 

سالم که از صد 

درصد محاسبه 

  شودمی

تست الکترو 

  فیزیولوژیک
  متر بر ثانیه

Latency 

time  
  زمان تاخیر

            
تاخیر در  زمان

  انتقال پیام

تست الکترو 

  فیزیولوژیک
  ثانیه

Ampliude              دامنه تغییرات  
تست الکترو 

  فیزیولوژیک
mV  

گروه مورد 

  بررسی
           

  سیلیکون. 1

  . گرافت2
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  هایافته

با گرافت  سانتdefect 2تایی شامل گروه ترمیم  12در دو گروه  رت 24در این مطالعه که تعداد 

هاي سمت مورد مداخله با سیلیکون انجام شد. و در هر دو گروه یافته cm defect 2ه ترمیم و گرو

صورت نگرفت مقایسه روي آن اي (سمت راست) با سمت مقابل (سمت چپ) که هیچ  مداخله

  ها با هم مقایسه شدند و نتایج زیر به دست آمد.گردید و سپس گروه

 6 4/17و   5/8و  6/25سمت راست به ترتیب  دن آمپلیتومینیمم و میانگی - گروه گرافت ماکزیمم

آزمون آماري اختالف بودند.  9/523و 8/10و  7/31ها به ترتیب بود که در سمت چپ میزان

  )Pvalue > 001/0( دار را بین میانگین دو گروه نشان داد.معنی

 و 80/0و  40/1و در سمت چپ  23/030/1و 1 و80/1راست به ترتیب  Latencyهمچنین 

20/011/1  دار را بین میانگین دو گروه نشان داد.آزمون آماري اختالف معنیبود )Pvalue 

=0.1(  

 22/6و 2/5و  30/24مینیمم میانگین آمپلیتود سمت راست به ترتیب  - در گروه سیلیکون ماکزیمم

96/13  4/5و 8/11و  3/28بود در سمت چپ8/19  .اري را دختالف معنیآزمون آماري ابود

  (Pvalue =0.001)بین میانگین دو گروه نشان داد.

 8/0و  4/1و در سمت چپ  49/06/1و 1/1و 5/2سمت راست به ترتیب  Latencyمیزان 

 Pvalue).داري را بین میانگین دو گروه نشان دادآزمون آماري اختالف معنی و 2/01/1و

=0.001)  
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ها و تفاوت آمپلیتود راست به چپ گروه جهت مقایسه بین دو گروه گرافت و سیلیکون نسبت

Latency .راست و چپ دو گروه با هم مقایسه شوند  

Amp R/L  در گروه گرافت به ترتیبmean, min, MAX )1  16/0و 46/0و76/0 بود. در (

داري از لحاظ آماري در بود که تفاوت معنی 21/068/0و 39/0و  09/1گروه سیلیکون به ترتیب 

 (Pvalue =0.3) بین دو گروه مالحظه نشد. پلیتودممورد آ

راست و چپ در گروه گرافت ماکزیمم و مینیمم و میانگین به ترتیب  Latenyتفاوت  در مورد

به ترتیب بود که در  39/052/0و 1/0و  3/1و در دو گروه سیلیکون  21/019/0و 0 و 7/0

 (Pvalue =0.01)داري با یکدیگر دارند. مقایسه این دو گروه تفاوت معنی

  NCV Latency: مقایسه آمپلیتود و 1جدول شماره
  در پاي مورد مداخله(راست) با پاي مورد مقایسه(چپ)

  سمت مقایسه(چپ)  سمت مداخله(راست)  

 max min Mean SD max min Mean SD Pvlue 

  گرافت
Amp 60/25  50/8  03/649/17  70/13  80/10  95/523  001/0  

NCV 

latency 
80/1  00/1  23/030/1  40/1  8/0  20/011/1  01/0  

  سیلیکون
Amp 30/24  20/5  22/696/13  30/28  80/11  43/580/19  001/0< 

NCV 

latency 
50/2  10/1  49/066/1  60/1  8/0  25/014/1  001/0< 

  



 عصب سیاتیک رت  Defect میدر ترم کونیلیس يگرافت اتولوگ با مجرا سهیمقا
 

 
33 

 

  در دو گروه ترمیم با گرافت و ترمیم با سیلیکون NCSمقایسه : 2جدول شماره 

  گروه ترمیم با گرافت

N=12  

  گروه ترمیم با سیلیکون

N=12 

 

 

  MIN MAX  Mean ±SD  MIN  MAX  Mean±SD  P 

Value  
AMP 

Right  
50/8  60/25  03/6±49/17  20/5  30/24  22/6±96/13  17/0  

AMP left  80/10  70/31  95/5±00/23  80/11  30/28  43/5±80/19  18/0  

Ratio 

AMP R/L  
46/0  00/1  16/0±76/0  39/0  09/1  21/0±68/0  34/0  

LAT Right  00/1  80/1  23/0±30/1  10/1  50/2  49/0±66/1  038/0  

LAT left  80/0  40/1  20/0±11/1  80/0  60/1  25/0±14/1  79/0  

LAT 

differance 
00/0  70/0  21/0±19/0  10/0  30/1  39/0±52/0  017/0  
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  گیريبحث و نتیجه

جهت ترمیم ر مفیدشان در به علت اثاي است که چند دهه هاي دیگرCondutسیلیکون و کالً از 

  باشد:رات مفید شامل موارد زیر میاث د. از جملهنشواعصاب آسیب دیده استفاده می

1- cuffing کند. اعصاب داخل لوله از چسبندگی محل ترمیم به بافت اسکار جلوگیري می  

-ی میافن و رشد بافت اسکار به محل نرورقرار دادن عصب داخل لوله مانع از بین رفتن آکسو -2

   گردد.

م عصب در حال رژنراسیون و به عنوان مجرا جهت سایجاد محیطی بهتر جهت نروتروپی -3

  Nerve gapرژنراسیون عصب از 

شود و از است و مانع ایجاد اسکار به محل ترمیم عصب می inert(خنثی)ايسیلیکون لوله

جهت نگهداري خصوصیات دیگر آن عدم کالپس آن در اثر فشارهاي خارجی و توانایی 

  خارج را دارد. از و یا  هامنشأ استامپبا فاکتورهاي رشد داخل محفظه خود چه 

باشد تأثیر مفید عصب می defectبا وجودي که گرافت اتولوگ همچنان درمان انتخابی ترمیم 

  عصب در چند مطالعه نشان داده شده است. defectسیلیکون در ترمیم 

عصب با سیلیکون را نسبت به گرافت گزارش  نیم سانت defectتأثیر بهتر ترمیم  Ashurآقاي 

  سانت اثرات مفید سیلیکون را مشاهده کرد.  defect 1کرد. آقاي عزیزي نیز در 

سانتی متر توسط سیلیکون با  defect 3ترمیم اعصاب اولنار و مدین تا  Bragaدر مطالعه آقاي 

ها را طول کاندوئیت ترین محدودیتعات مهمنتایج مطلوب گزارش گردید. با این حال اکثر مطال

defect دانند.می  
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در دو گروه ترمیم با گرافت و سیلیکون  defect 2cmدر مطالعه ما به مقایسه ترمیم عصب با 

دو گروه را مورد مقایسه قرار دادیم. جهت  (NCS) و با مطالعات هدایت عصبی .بررسی شد

اندام تحتانی راست (مورد مداخله) به سمت  NCSبت گیري با این روش نسکاهش خطاهاي اندازه

چپ تعیین و سپس به مقایسه این نسبتها در دو گروه پرداخته شد. در مقایسه نسبت آمپلیتودهاي دو 

ها در دو Latencyگروه تفاوت قابل مالحظه از جهت آماري مشاهده نشد. ولی نسبت اختالف 

و در گروه گرافت نتایج بهتر  (Pvalue <0.03)گروه تفاوت قابل مالحظه از جهت آماري داشت

  بود.

باشد. ها میشاخص بهتري جهت رشد عصب و میزان آکسون ارتفاعالبته با توجه به اینکه میزان 

با گرافت قابل  2cm defectشاید بتوان این طور نتیجه گرفت که ترمیم عصب با سیلیکون در 

ترمیم با گرافت نتایج بهتري داشته و همچنان توصیه  باشد. ولی به هر حال در این مطالعهمقایسه می

 cm 1 هاي بزرگتر از  defectخصوصاً در  defectشود به عنوان انتخاب اول جهت ترمیم می

  استفاده شود.
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  پیشنهادات

توانند ور و بررسی بافت شناسی میلدر مجراي سیلیکون با اکسپ defectبررسی میزان ترمیم 

که به بررسی  video gate analysisند و همچنین ي جهت میزان ترمیم ارائه دهتریمعیارهاي عین

شود در مطالعات دیگر از توصیه می باشد.ارزیابی مناسبی میپردازد عملکرد اندام مورد ترمیم می

  این معیارها نیز استفاده گردد.
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bstract 

Background & objective: One of the big challenge for repairing peripheral 

nerve injury is present of the nerve defect which can use nerve graft or 

conduit for repair. Silicon is one of the conduits that can use in such a 

defect. 

In this study we campared a result of repairing of two cm nerve defect by 

using autologous graft in one group and silicon champer in another group 

in sciatic nerve of rats. 

Material & methods: Twentyfour adult female wistar rats weighing 200-

250g were divided equally (12 rat in each group) in to the silicon and graft 

groups. 

In the graft group 18mm of right sciatic nerve proximal to tibioproneal 

bifurcation were cut and removed and then regrafted. In silicon group after 

cut and remove of the nerve both nerve ands were inserted in silicon 

tube(20mm) almost 1mm and fixed to the silicon tube by to stich at each 

ends. 

After three month NCS amplitude and NCV Latency were measured. 

Results: in both groups there were showed no statistically difference in 

amplitude proportion but results of NCV Latency in graft group were 

shown better than Silicon group(p-value<0.03). 

Conclusion: autologous graft for 2cm nerve defect repairing has shown 

better result than silicon repair. As our study in seems that can be used 

autologous graft as a standard nerve defect repairing. 

Keywords: Graft, Silicon, Rat, Nerve Defect. 
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