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  جواهری امین سیدعلیرضادکتر *** قاسمی، محمدعلیدکتر **، مرتضوی سیدمحمدجواددکتر *

  
بهبوی   د ،   ،بو  تتتبوا اهتبو     THA (Total hip arthroplasty،)، تعویض  فصلول ن و    هدف از انجام 

ضو  هبوپ یاضوداد و  د نهاضو       بو  ووید    ن و  دن آناتیفی نتفوا   بتگت انافزاضش تحتک و فعانب  ببتاد، 

تعویض    بعود از  ،LLD (Leg Length Discrepancy)، اختالف طی  انودام  .(2و3)طی  اندام اس  بازگت اندن

. ببتوادان زفوانی از لتول رتااوی     (1)ببتوادان از رتااوان ادتییود اسو      های  گالضشاضعتتض  از  ن  فصلل 

طوی  انودام   بتابوتی   و آنها شافل لتلکوت  بهتوت   هایساضت انتظاد ،کنند ک  لالوه بت  د  ااساس دضاض  فی

 انوود  کوو  بوو  خوویبی تدببوو  شووده  ارزائوویبووا  ،یاضووداد ن وو ضوو   ةزفبنووبووتآود ه شووی  و اضوو  فوویاد   د 

(well fixed components) فشوتا   ،بوبش از هتو    ،ببتادان قبل از لتل رتااوی  .(4)شی  بتآود ه فی 

از تیاناضی فعانب  رنسی  ،تت ببتادان ریان .ندهستطی  اندام بعد از لتل رتاای اصظ  د  و  بتطتف شدن

فتیرو   ببتوادان افوزاضش طوی  یوا دا ببشوتت از کیتواهی       بعد از لتول،   ند.کن سؤا  فیبعد از لتل رتاای 

. (5)شوی   فوی  ن و  ( بعد از لتل تعیض  فصلل Hip Scoresهبپ ) نتتةبالث کاهش  اض  فسئل  .شیند فی

بعد از تعیض  لضی ک  ب  بتدسی اختالف طی   ( اس literature review) ة فتودیض  فطانع فقان اض  

 یت از . های فختلف بتای کاهش اض  لادض  فی ن   و دوشفصلل 

 

 لگنبعد از تعویض مفصل  LLDشیوع و اهمیت میزان 

فتوت   سوانتی  3ببتادان توا  یس از انجام لتل تعیض  فصلل ن  ، 

شبیع اخوتالف  فبزان کنند.  اختالف طی  دا ب  دااتی تحتل فی

 ،%22% تا 3 قبقاً فعلیم نبس  و از  THAلتل  طی  اندام بعد از

کو  بوت    LLDفبزانوی از   افوا  ؛فتغبوت اسو    ،اسا فبوزان آن  بت

. اضو   اسو  فتوت   سوانتی  2گذاد  بوبش از   لتلکت  ببتاد تأثبت فی

ل تیاند بالث  د ، نن ش، فلو  للوا و  د نهاضو  ش و     فی فقداد

با افوزاضش فلوتف اکسوب ن،     LLD .(2و6)شدن زو دس یتوتز شی 

 چهادسووت دان ةافووزاضش ضووتبان قلووا، افووزاضش فعانبوو  لضوول  

(quadriceps)     کوف یوا )    د انودام بلنودتت و لضوالplantar 

flexor) (3،2،4)اس   د اندام کیتاهتت هتتاه. 

 THAببتادی کو  تحو  لتول     66 ،و هتکادان Eden ة د فطانع

 % از12.  اشوتند  LLDهت وی بعود از لتول     ،قتاد گتفتو  بی نود  

 اختالف طوی    د اض  ببتادان و کت ند دا ااساس فی نآببتادان 

خوی    LLD% ببتوادان از  66 .فتت بوی   فبلی 9/34 ب  طید فتیسط

فتیسوط   ، د اضو  گوتوه  . ندکت  ناآگاه بی ند و آن دا ااساس نتی

% 96 ، ض وتی  ة.  د فطانعو (6)بوی   فتوت  فبلوی  2/2 اختالف طوی  

دا  % آن32 اشوتند کو  تنهوا     LLDببتادان بعد از لتل رتااوی  

 مقدمه

 چکیده
ض  لادضة شاضع اس  ک   د فبزان دضاض  ببتاد  THA (Total hip arthroplasty)، تعیض  فصلل ن  اختالف طی  اندام بعد از 

های گالضة ببتاد از یزش ، بعد از لتل تعیض  فصلل  از لتل تعیض  فصلل اثتگذاد اس . اختالف طی  اندام ضکی از شاضعتتض  لل 
ث  د  و نن ش ببتاد و ش ل تیاند بال کنند. اختالف طی  اندام فی تت از بلندی اندام قبی  فی اس . ببتادان کیتاهی دا خبلی داا ن   

های  و دوش ،قبل از لتل (templating) ان یبت ادی شدن زو دس یتوتز و کتت د  شی . ب  هتب  لل  رتاح باضد سعی کند ب  کت 
لتل، از اض  لادض  رلیگبتی شی .  د اض  فقان  فتودی، بت آن شدضم با بتدسی فقاال  للتی ک   د اض  زفبن  فنتشت  هن امفختلف 

  لتل دا بتدسی کنبم. رتضانهای رلیگبتی از اض  لادض  قبل از لتل و  د  های اختالف طی  اندام و دوش اند، لل  دهش

 Total hip arthroplasty  ،آدتتویالستی فصلل هبپ اختالف طی  اندام، تعیض  فصلل ن  ، کلیدی: واژگان

 فاه قبل از چاپ 3 مقاله: پذیرش ؛باد 3 بازنگری: و اصالح مراحل ؛فاه قبل از چاپ 6 مقاله: دریافت

 *استا  رتاای ادتییدی، 
 رتاای ادتییدی  **استا ضاد

 ی وهش ت،***
 - فصاول بازسازی تحقبقا  فتکز) 

 افام ،ببتادستان ادتییدی  یادتتان
 (کشاودز بلیاد انتهای. تهتان، ختبنی
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آکوا فی رتااوان    2006کت نود.  د گوزادش سوا      ااساس فوی 

  هصت 6% ببتادان تا 95گصت  شده ک   3(AAOSادتییدی آفتضکا )

فاه  6تا  افا ؛کنند فیااساس بتابتی طی  اندام دا نا یس از لتل،

 ادنود.  د ضوت     LLD% ببتادان ااسواس  5/4تنها  ،بعد از لتل

آناتیفبو    یباضد تیر   اش  ک  بتخی از افوتا  بوا وروی  بتابوت    

 کنند. دا هتچنان تجتب  فی LLDااساس  ،هت  و اندامطی  

گزادش شوده   THA ،62 %LLDببتاد  90 د فطانع   ض تی دوی 

  %  د فاه سویم بو  41از  LLDببتادان از  ااساساس  ک  فبزان 

 د  LLDدسبده بی .  د اضو  فطانعو  للو       واز هم%  د فاه 36

 گزادش شده بی . فیقعب  نا دس  قست  فتیدا % فیاد  96

 ارزیابی قبل از عمل جراحی:

بتای دسبدن ب  بتابتی طی  اندام بعد از لتول رتااوی نبواز بو      

 گتافی قبق قبول از رتااوی، ادزضوابی دا ضوی     ةشتح اا  و فعاضن

  فناسا اس .  بت ادییان ببتاد و 

های  ودان کی کی شافل ببتادی  ب  ببتادی ببتاد،  د شتح اا  

هووای   ددفت ووی فووا دزا ی ن وو ، ببتووادی   ،2(SCFE) اسوولبپ

رتااوی قبلوی    ة، سابقستین فقتا های  یبدشکلنیدوفیسکیالد، 

طوی    ،فعاضن  هن امکنبم.  اندام و تتوفای قبلی  ق  و تیر  فی

طوی    ةکنوبم. انوداز   واقعی و ظاهتی هت  و اندام دا فحاسب  فوی 

قدافی فیقانی هت طوتف توا    ةاز خاد خاوت ،(3واقعی اندام )لکس 

طی  ظاهتی  ةشی  و انداز فحاسب  فیهتان طتف قیزک  اخلی 

بو    ،فعاضنو   هن وام ( از نواف توا قویزک  اخلوی اسو .      2)لکس 

کنوبم   ضعنی زانی و ستین فقتا   ق  فی ن  ،فجاود  های فصلل

تیانود   فوی  ن و  زانوی و   (Contracture) کشبدگی  دهمک   چتا

                                                           
1. American Academy of Orthopedic Surgeons. 
2. SCFE: Slipped Capital Femoral Epiphysis. 

. اخووتالف طوووی  ظوواهتی بووو   نبووول   (6و2)شوووی  LLDبالووث  

 اس ت  کتتی و ضا یاتینیژی قس ن  های اطتاف  دگیبکش هم د

 - دگیکشووب هووم دد. انجافوو فووی 1(PO) انحووتاف ن وو بوو  کوو  

( بالوث بلنود شودن ظواهتی انودام  دگبوت       1لکس ) 4 ودشدگی

بالث کیتواه   (4)لکس  5شدگی نز ض  -دگیکشب هم دشی  و  فی

ن و  سوت     ةشی  ک   د اونی نبت شدن ظاهتی اندام  دگبت فی

بواالتت   ،ن   سوت   دگبوت   ةتت اس  و  د  وفی نبت یاضب  ، دگبت

 اس . بتای اضنک  تشوخب   هوبم بوا ضو  انحوتاف ن و  ثابو        

(Fixed PO)6  آزفواضش گذاشوت  کصوی زضوت      ،ن دوبتو هستبم ضا

کت  کننوده اسو .  د فویاد  انحوتاف      (5لکس) ی ببتادض  یا

کصی  د زضت یای  با قتاد  ا ن 2(Flexible PO) ن   قابل انعطاف

ردو  شوتاده  ). (3)شی  ببتاد  د ست  ک ، کجی ن   ربتان فی

3) 

انحوتاف ن و  ثابو     های فزف  ستین فقتا  کتتی بالث   آسبا

(Fixed PO) آن دا قبول از لتول رتااوی     باضود شی  و رتاح  فی

تیاند طی  ظاهتی  تشخب   هد و ب  اطالع ببتاد بتساند ک  نتی

زضتا تالش بتای بتابتی ظاهتی طوی  انودام     و اندام دا بتابت کند

کو    شوی    و طتف فنجت ب  کیتاهی ضا بلنودی واقعوی انودام فوی    

و ضوا آسوبا للوبی خیاهود بوی .       ن و  آن لدم یاضودادی   ةنتبج

انحوتاف ن و     فعتویالً بالوث ضو     ن و  اطوتاف  هوای   شدگی خم

   شیند. فی انعطاف قابل

                                                           
3. Pelvic obliquity. 
4. Contraction abduction. 
5. Contraction adduction. 
6. Fixed pelvic obliquity. 
7. flexible pelvic obliquity. 

 گیری طول ظاهری اندازه .2 عکس  گیری طول واقعی اندازه .9 عکس
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 ،ختاب شده ن   د ض  فصلل  ،LLD ضده شدن  ب  طید فعتی 

ظاهتی بو    LLDواقعی ب  لل  تختضا فصلل و  LLDتتکببی از 

 .اس اطتاف فصلل های  شدگی خملل  

ک  ب  نحی ووحب  و    د ویدتی ن  یالً لتل تعیض  فصلل فعت

فناسا انجام شی  فنجت ب  بتابتی واقعی طی   یبت ادان ی با ض 

ای هو  شودگی  خوم با اوذف   و شی  ک  با گذش  زفان  و اندام فی

 ی .ش فی فتیازن ن   ،ن  اطتاف 

 ارزیابی رادیولوژیک قبل از جراحی:

دخ  هوای  لکوس تهبو   شوافل  ادزضابی دا ضینیژض  قبل از رتاای 

هبوپ و   ،کو   د دخ ن و  باضود هوت  و     اسو  هبپ  رانبین   و 

اانو  چوتخش    هتچنب  هبپ  د .یتوگزضتا  فتید فعلیم باشد

تتوفای انودام تحتوانی    ةباشد. اسکنیگتام اگت سابق 6کافل  اخلی

 شی . وری   اد  گتفت  فی

سویداخ   های ثاب  ن و ، ) و طوتف   نشان ، د دا ضیگتافی دخ ن  

) و و ثابو  یتوگزضتوا  فتوید     Teardrop،  و طوتف  9اوبتیداتید

بو  ضکودض ت    فتروع دا ب  لنیان خطیط طتف تتوکانتت کیچکتت( 

کنبم و تصاو  فاول  بب  اض   و خط ب  لنویان فبوزان    وول فی

LLD شی . واقعی  د دا ضیگتافی  د نظت گتفت  فی 

                                                           
8. full internal rotation. 
9. obturator foramen. 

 :Preoperative templating قبل از عمل برداریالگو

( بوا تعبوب  سوط     6ی قبول از لتول رتااوی )لکوس     بت ادان ی

گت ن فتید و فیقعب  فحصظة ن نی ب  رتاح کتو   استئیتیفی 

، زاوض  گت ن فتید و انحتاف فتوید  هبپکند تا فتکز چتخش  فی

 .(4و3)قبل از رتاای اوالح شی  LLDدا فشخ  کند و  د نهاض  

کنبم ک  آضوا   تیر  فی گت ن فتید بتای تعبب  سط  استئیتیفی

تتوکانتت بوزد  بو  فحوا ا      نیک)هبپ ست  سانم نتفا  اس  

 فتوید  گوت ن ( ضا هبپ ست  سوانم وادوس  ؟فتکز ست فتید اس 

ضوا   (؟تتوکوانتت اسو    نیکتت از  فتکز ست یاضب )اس   (2لکس )

 فتکز ست)( اس  6لکس ) گت ن فتیدهبپ ست  سانم وان یس 

اسوتئیتیفی گوت ن   سط  ( نذا ؟تتوکانتت اس  نیکباالتت از  فتید

تا از بلند شودن   شی  تعبب  فیابل بت فبنای هبپ ست  فقفتید 

بعد از لتول رتااوی یتهبوز     LLD   د نتبجو ا کیتاه شدن یا و ض

 بوتش  ، د وادوس باشود  ، د ویدتی ک  هبپ ست  فقابول  شی .

توا از اضواف  طوی      (6شوی  )شوکل    ز ه فی تت یاضب فتید گت ن 

 د وان ویس   ،فقابول فتید رلیگبتی شی  و  د ویدتی ک  گت ن 

کیتواهی یوا   توا از   (30)شوکل   شی  ز ه فی باالگت ن  بتشباشد 

بو   باضود  تحتوانی کواپ    ةنبو  ی،بت ادان وی   د .(9)رلیگبتی شوی  

 باشد.   teardropفحا ا  

 اطراف هیپ های کشیدگی درهم: 4و  3عکس 
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 شود باالنس بیمار لگن تا شود می گذاشته بیمار پای زیر چوبی های کوبل اندام طول اختالف ارزیابی برای. Block test :5عکس 

 

 (Templatingالگوبرداری ): 6عکس 
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 : واروس هیپ0 عکس

 
 

 هیپ: والگوس  8عکس

 

Hip valgus 
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 (است تروکانتر نوکتر از  مرکز سر پایین) در واروس هیپ THA: 1عکس 

 

 

 تروکانتر( نوکمرکز سر باالتر از ) در والگوس هیپ THA :97 عکس 
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 در سمت راست قرار گرفته است . Teardropتر از  : کاپ پایین 99عکس 

 

 

 کاپ و جبران آن با گردن بلندترروی  عقبپایداری هیپ به علت نا: 92عکس 

 

 

 

 عمل جراحی: هنگامارزیابی 

تتوکوانتت  از فتوید  ادتصاع اسوتئیتیفی گوت ن    درتاای باض هن ام

گبتی شوی  و بوا ادتصواع اسوتئیتیفی کو  قبول از        اندازه کیچکتت

و بتابوت باشود. بعود از    فقاضسو   شوده اسو    بوت ادی   ان یرتاای 

اولی طی  اندام  و ارزاء و قبل از کادگذادی آزفاضشی رااندازی 

کنواد هوم قوتاد  ا ه    ببتاد با هم سنجبده شی . زانیی باضد طتف 

بی و سونجبده   و طتف ادزضا یاهای ببتاد شی  و تصاو  فاول  فی

 شی . فی

 د ن و  و   فتروع  ة و نقطو  ةفاوول  ، د فتدهای فعتی   ض وتی 

تتوکانتت بزد   د ست  فتوید بوا    .دنشی ه فیفتید با هم سنجبد

گبتی تغببت طی  اندام سنجبده  اندازه بتاینقط   ض تی  د ن   

دوش ره  ادزضابی طی  اندام اب  لتول رتااوی    20شی .  فی

 اس .  د فقاال  گزادش شده 
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بعود از نتاضوان کوت ن قسوت       ،و هتکوادان  Ranawat د دوش 

تحتانی و خلصی استابینیم، از قست  تحتانی ضو  یوب   د شوباد    

(  د اضسکبیم کادگذادی infracotyloid grooveزضت استابینیم )

شوی .   ز ه فوی   شی  و فحل یب  دوی تتوکانتت بزدگتت لالفو   فی

بعد از کادگذادی استم و کاپ،  د کیشش فجود  یوب   د فحول    

شوی  و دوی تتوکوانتت بزدگتوت لالفو  ز ه      قبلی کادگوذادی فوی  

شی . اگت  و تا لالف  دوی هم ببصتد ضعنی اضنک  طی  قبل و  فی

 .(30)بعد از تعیض  فصلل ضکسان اس 

شی  و   دس  باالی انسزضین ز ه فی ،ض  بخب  ، د دوش  ض تی

. (2و2)شوی   بتای ادزضابی طی  اندام سونجبده فوی   فترعب  لنیان 

 (computer navigation) یبتواضش کوافوبیتتی  بتخی نبوز از  

انود کو     لتل رتااوی سوی  بوت ه    هن امبتای ادزضابی طی  اندام 

بوتای کوافوبیتت تیسوط روتاح      فترعنبازفند تعتضف  قبق نقاط 

هن ام  بمتیان  د نهاض  فی .گبت اس  گتان و وق اض  دوش  .اس 

 تلوویضتبت ادی هووا دا بووا وضووعب  کادگووذادی کافویننوو رتااووی 

(imaging) .چ  کنبم 

کواهش ضافتو     فتوید  افسو  گوت ن    د تعیض  فصلل هبپ اگوت 

بافو  نوتم    کشوش  شوی  توا   بتگت انوده ب  اد نتفوا    دباض ،باشد

بوا  آزفاضشوی  فناسا باشد. نذا اب  رتااوی یوس از کادگوذادی    

shuck test (    تتاکش   د اکستانسبین هبوپ کوmm4-2   بواز

بافو  نوتم    کشوش کو    نبم  د ویدتیک آن دا چ  فی (شی  فی

 افسو  گوت ن  باز شوی  باضسوتی    mm4فناسا نباشد و ببش از 

چنانچ  از گت ن بلندتت  ،وید   د غبت اض  ؛شی  بتگت انده فتید

 .(4)شی  بهتت استصا ه شی  طی  اندام ببشتت فیثبا  بتای 

 :لگنبعد از تعویض مفصل  LLD های تعل

وادوس ضا وان یس بی ن )لدم تیر  ب  آناتیفی فت  لتل شده  -3

   ؛(ست  سانم

 ؛  (33لکس ) Teardropتت از  کادگذادی کاپ یاضب  -2

 ؛  (32لکس ) وادون ی کاپ -1

شوی    اب  لتول فوی   ثباتی بی ک  بالث  کجی ببش از اندازه -4

بلنودتت   گوت ن  کند ک  ره  یاضدادی هبپ از رتاح دا فجبید فی

و ضا قتاد  ا ن استم  د فیضع باالتت استصا ه کنود کو  اضو     فتید 

  .(2و3)شی  فی LLDفیضیع بالث 
 .LLD لالئوم   ثبواتی و  بوی شافل  د  یاضداد،  د  کتوت،   ، اد لالف

شوی    فیهای اتاضتی ریاب ندا ه اس   نیدونیژض  ک  ب   دفان

 .کاپ و استم بتدسی  قبق شویند  فیقعب  و گبتی ره ک  باضد 

وروی   اد .  د   لتول فجود    ، اندضکاسبینفیقعب  بد  د وید 

 بو  للو     اد لالفو   LLDفوید    23 ،یتوضزی و هتکادان ةفطانع

فوید    35قتاد گتفتنود کو   د    لتل فجد  فید  راض اه بد ارزاء

 د آخوتض   طوی  انودام هوا بتابوت شودند و       ،بعد از لتل رتااوی 

 61بوو   51بوو  طووید فبووان ب  از  Harris Hip Scoreیب بووتی، 

 .(33)افزاضش یبدا کت 

 :  LLDتأثیر بیهوشی روی 

 اسوی فیضوعی   بوی   د LLD ،و هتکوادان  chapman د فطانع  

اسی  بی% گزادش شده بی .  د 6/42ببهیشی لتیفی % و  د 62

کنود و   بافو  نوتم افوزاضش یبودا فوی     ( laxity)الکسبتی  نخالی،

 . نذا ب  شی زضا  فیتعیض  فصلل افزاضش طی  یا بعد از  ااتتا 

ان ویبت ادی  ، اسی فیضعی بیشی   د  رتااان ادتیید تیوب  فی

 .(32)تت انجام  هند لتل دا  قبق هن امقبل از لتل و ادزضابی 

 دار بعد از تعویض مفصل   عالمت LLDدرمان 

LLD  وقتی ک  لتلکت  نهاضی و فبزان دضاض  ببتاد دا تح  تاثبت

م ئو لال. (2) اد تلقوی شوی    تیانود بو  لنویان لالفو      قتاد  هد فی

تیانود بالوث نون ش     و فیاس   اد فتصاو   لالف  LLDکلبنبکی 

اقبقوی و ظواهتی    ةبو   و  سوت   LLD. (34)وخست ی و  د  شی 

شوی      اضجا  فیظاهتی ب  لل  انحتاف ن  LLDشی .  تقسبم فی

هووای اتوواضتی فدوول فبزضوویتتایی و  و  د اکدووت اوقووا  بوو   دفووان

اقبقوی ضوا    LLD هود.   های کششوی و ادتویز رویاب فوی     ودزش

ب  لل  فیقعب  بد کاپ ضا استم اضجا   و تیسط لتول   ساختادی

 د بعضی فیاقع الزم اس  ضو  ضوا هوت  و      .شی دوض ن اوالح فی

 . (2)کتوینن  فصلل لیض شی 

 . وضعیت لگن با توجه 9جدول 

 به میزان طول واقعی و طول ظاهری اندام

 ها برابرند: لگن باالنس و طول اندام
طی  واقعی و طی  ظاهتی هت  و 

 اندام با هم بتابت هستند.

ها  لگن باالنس ولی طول اندام

 نابرابرند:

طی  واقعی و طی  ظاهتی هت  و 

اندام ب  ض  فبزان با هم اختالف 

  ادند.

Pelvic obliquity :وجود دارد 

طی  واقعی  و اندام با هم بتابتند 

ونی طی  ظاهتی  و اندام با هم 

 فساوی نبستند.

طول اندام نابرابر است و 

compensatory P.O  وجود

 دارد:

طی  واقعی  و اندام با هم بتابت 

 نبستند ونی طی  ظاهتی  و اندام

 بتابتند.
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LLD       هوای  للو  بعد از تعیض  فصلول ن و  ضکوی از شواضعتتض 

دضوزی   بتنافو  با  اس .شکاض  و نادضاضتی ببتاد از رتااان ادتیید 

رتااوی و ادزضوابی و    هن وام فناسا قبل از رتاای و ارتای آن 

 دا کاهش  ا .    LLDتیان  گبتی طی  اندام اب  رتاای فی اندازه

بعود از تعویض     LLD ةللو  لتود  کنبم ک   ضا آودی فی یاضان د 

انحوتاف   اسوکینبیز نیفبیسواکتا ،  و اس  لتلکت ی  ،ن  فصلل 

های اطتاف هبپ از فویاد  آن اسو  کو  بوا      کشبدگی  دهم، ن  

ضابند و نبازفند رتاای فجد  نبستند.  د  گذش  زفان بهبی  فی

 ن و  بعود از تعویض  فصلول     LLD بتطتف کت نشاضد  ،فجتیع

فناسوا قبول از رتااوی و    ان ویبت ادی  نی با یذضت نباشد و افکان

هوا اوب  لتول     کافویننو  و فیقعبو    گبوتی  رهو   چ  کت ن

 ،رتاای  د رتضانطی   و اندام  ةگبتی و فقاضس رتاای و اندازه

 یتهبوز  لتل فجود  اسو   ک  نبازفند   اد لالف  LLDاز تیان  فی

 کت .
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