
نتيجه كيفيت زندگي و شاخصه هاي ورزشي پس از جراحي پريكارديت استخوان مفصلي 
  برنس

بيماري در پي كه تحت  ۲۶ما مسئوليت يك ارزيابي موثر را درباره ي نتيجه كيفيت زندگي را در 
 ۴۲تا  ۲۴(ماه  برعهده گرفته ايم  ۲۴عمل پريكارديت  استخراجي قرار گرفته اند را حداقل دامنه ي 

در ) Sf-۳۶(كوتاه مدت  ۳۶و ) WOMAC(  western Ontario macmasterنتايج) ماه
زمان اجرا و تعقيب مورد ارزش يابي قرار گرفتند نتايج اندازه گيري ثانويه شامل توانايي بازگشت 

  .به فعاليت ورزشي و رضايت از روند كار مي شد

و عملكرد %)  ۸۵(سترس استبيمار در د ۲۲اطالعات مربوط به دامنه ي تحقيق در مورد 
)p<o.۰۰۰۱(  درجه بنديWOMAC  وSF-۳۶  امتياز فيزيكي)p<o.۰۰۰۱ ( مشاهده شد حداقل

يك  o ۱۰ /۷ .۸۹افزايش يافت همراه با ميزان رضايت مندي با درجه ۴۰۴به  ۱۰۹فعاليت ورزشي از 
مل انتظار داشت بهبود قابل توجه در هم بهبود سراسري و محل مخصوص بيمار مي تواند پس از ع

  همراه با يك درجه بندي باالي رضايت و بهبود در فعاليتهاي ورزشي

مورد بحث قرار گرفت كه در بيماران با مرض  ۱۹۸۸الً در وجراحي خروجي پريكارديت برنس اص
سال پس از عمل  ۱۰ديپلسياي تهي گاه نتيجه ي خوبي مي دهد اطالعات مربوط به بيماران بيش از 

جن و هريس وس در پوشه ي مربوط به راديو لوژي سرپرست قبلي و مارلي دي ابيبا بهبود محس
هيپ درجه بندي  شده اين روند در بيماران داراي استارترتيز متوسط نزديك به ديپلسياي تهي گاه 
استفاده شده است ولي نيازمند توجه بيشتر در بيماران جوان تر است كه درد دارند و عدم عملكرد 

سترش  ديسپلسيا در عدم حضور آرتروز انتظار مي رود كه بيماران كه داراي آرتروز در راستاي گ
به ديسپلسياي تهي گاه هستند با جايگزيني تهي گاه به طور كامل راضي باشند ولي اين  نزديك

مسئله رضايت طوالني مدت را به بيماران جوان داراي ديسپلسيا ارائه نمي دهد اين گروه فعال تر 
هيچ گونه مطالعه قبلي در مورد نتايج . بيشتري با ورزش  دارد تا بيماران ميان سال  يري است و درگ

كيفيت زندگي و شاخصه هاي ورزشي در مورد بيماران جوان تر كه تحت جراحي مفصلي 
يك گروه جداگانه از بيماران تحت بنابراين ما آنان را در . پريكارديت قرار گرفته اند موجود ندارد

 .مورد مطالعه قرار داده ايم اين روند

  


