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 Lateral(خارجی ران –، ابتال عصب پوستی)Meralgia Paresthetica(مرالژي پارستتیکا  :زمینه و هدف 

Femoral Cutaneous Nerve ( است که در صورت تشخیص داده نشدن یا تأخیر در درمان؛ موجب ناتوانی
این مطالعه به منظور . اي ضروري براي موارد شکست درمان دارویی است درمان جراحی گزینه. شود چشمگیر می

مرالژي  هاي بالینی دو روش جراحی آزادسازي با جابجایی و قطع عصب پوستی خارجی ران در درمان مقایسه عود نشانه
  . بیمار مقاوم به درمان دارویی انجام شد 14پارستتیکا 

مبتال به مرالژي پارستتیکا با درد مقاوم ) زن 7مرد و  7(بیمار  14اي روي  این مطالعه توصیفی مقایسه :روش بررسی 
 87-1380اي ه و عدم موفقیت درمان دارویی پس از دوماه، در مرکز جراحی اعصاب بیمارستان پورسینا رشت طی سال

بیماران به صورت متوالی و غیراحتمالی انتخاب شدند و با انتخاب خودشان تحت دو نوع عمل جراحی . انجام شد
ماه  18پس از جراحی، بیماران به مدت . قرار گرفتند) نورکتومی(یا قطع عصب ) نورولیز(آزادسازي با جابجایی عصب 

  . ودي مقایسه شدندهاي بالینی یا بهب پیگیري و از نظر عود نشانه

. انجام شد) مرد 4زن و  1(بیمار  5و عمل نورولیز روي ) مرد 3زن و  6(بیمار  9عمل نورکتومی روي  :ها  یافته
سال و مردان  47.14±11.2همچنین سن زنان . سال بود 35-33سال با دامنه سنی  46.4±9.8میانگین سن بیماران 

 48- 6ماه با دامنه  18.14±11.9هاي بیماري  مدت بروز نشانه. ي نداشتنددار سال بود و اختالف آماري معنی 9±45.6
تمام . داري نداشتند ماه بود و اختالف آماري معنی 19.9±13.9ماه و در مردان  16.4±10.3این زمان در زنان . ماه بود

عمل دچار عود بیماري  پس از) دامنه سه هفته تا نه ماه(ماه  3.8±3.4بیمار عمل شده به روش نورولیز در زمان  5
ماه عالیم عود بیماري را نشان داد و میانگین و انحراف معیار زمان عود  9تنها بیمار زن گروه نورولیز پس از . شدند

هیچ بیماري از گروه جراحی به روش نورکتومی در مدت پیگیري، . ماه بود 2.75±2.4) نفر 4(بیماري در مردان 
و احتمال عدم موفقیت عمل % 3همچنین احتمال موفقیت عمل نورولیز . ا نشان ندادهاي بالینی عود بیماري ر نشانه



  . تعیین گردید% 0.2نورکتومی 

این مطالعه نشان داد که در قطع عصب پوستی خارجی ران بزرگساالن براي درمان مرالژي پارستتیکا  :گیري  نتیجه
 . شود ماهه در مقایسه با نورولیز به عنوان روش درمانی مناسب پیشنهاد می 18مقاوم به درمان دارویی، طی پیگیري 

 ، نورولیز، نورکتومی، عصب پوستی خارجی ران، مرالژي پارستتیکا :هاي کلیدي واژه 

 

 


