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یک روش جراحی پیشررته  جترک کراهر  ر  و وت رو  رد مرر  مفصرل   ر          هیپتعویض کامل مفصل 

ناپایراار   امرا  .(۳)اسرک  وا کدهری  میزان وروز روارض پس از ردل هدراه ای  ردل و  طور معدول .(۲و4)اسک

زو رس پرس   ةتری  رارض شایع اسک و هیپ    از جد   روارض پس از ردل جراحی تعویض کامل مفصل 

 هیرپ  ومی  ر ک جراحی مجا  و   ن رال تعرویض مفصرل     ،هدچنی ناپایاار     ،  .واشا از ردل نیز می

  ر  و   ةمیزان ناپایراار  مفصرل ور   ن رال جراحری او یر       ،۲۰۰۲ تهر ث ک م ی اسهرا یا  ر سال . (1)اسک

  ناپایاار  مفصل و  معنرا . (۵)اسک  هکر ارشزگ  رصا ۲۲تا  ۵ و رصا 4۰تا  ۵جراحی مجا  را و  ترتیب 

از پوشرر   ترتیبهر و  سر اسهخوان هیپ  شو  اسک ک  س ب میسطح مفص ی کامل و یا وخشی از تقاان 

ج روگیر  از   ورا ها  پیشنتا    حل ر ل وروز ناپایاار  مفصل     و راه ة مرور ،ی  مقا ا  ر .شو خارج 

 ایم. وروز ای  واقع  را مور  وررسی قرار  ا ه

 

 ارزیابی بالینی بیماران

ناپایاار  معرض خطر  ر پس از ردل جراحی از ویداران  گروهی

 ،مفصرل   ر   کامرل  ناپایاار  و   ن ال تعویض  نا.هسهمفص ی 

ا  مهفراوتی   و ر ل زمینر   اسک ومی  ر ک شایع جراحی مجا  

 ق  ری،  روش جراحری  ،اخهالالت نورو وژیک یک،جنس ،نظیر س 

 ر ایجا  طراحی پروتز  ةنحوو  کشر و سسهی ویر از حا واتک

 .(۲تا6) ای  ناپایاار   خا ک  ارنا

مطا عات ق  ی چنای  رامل خطر ناپایاار  و  ررته ری مفصرل   

تشرخی  ق  ری    ،چراقی  ،نر  ؤو   ن ال جراحی نظیر جنسیک م

-یویدار  ها  شناخهی و  رص  ،شمسه ی گر ن اسهخوان ران

 ،انعطاف ویر از حا واتهی یا اخهالالت واترک هد نرا    ،رضالنی

 انا. رویمر  جراحی خ فی و ارهیا  و  ا مل را ور شدر ه

رویمر  جراحی  ر وروز ناپایاار  مفص ی نوع ورخی مطا عات  ر 

مرؤثر شردر ه شراه اسرک.     پس از جراحی تعویض مفصرل   ر    

 ر  «ر  خ فری رویمر »میزان وروز  ررته ی مفصل     و   ن رال  

رویمرر   » ،«رویمرر  قراامی  »هرا نظیرر    مقایس  وا سرایر رویمرر   

 پزوهشر ران . ورخری  اسرک ویشرهر   «رویمر  توقانی»و  «خارجی

نظیر شرماته  رضرالت و کنران اتصراالت      اقااماتیک    ریاتهنا

 رضالت اکسهرنال روتاتور     و وررش خ فری کوسرول مفصر ی    

مطا عات اناکی نیرز میرزان   . (44تا۹) شو ناپایاار  ویشهر می س ب

سرایر  را مشراو  ورا   رویمرر  خ فری     ر پری وروز  ررته ی مفصل 

ها  معدول مور  اسهفا ه نظیر قاامی و خارجی و توقانی  رویمر 

 .(4۳و4۲) ناگزارش کر

 مقدمه

 چکیده
 .اسکمفصل  تخری یتغییرات    یلو      ویداران وا  ر   رنجکاهر  و  منظوریک روش جراحی پیشرته   هیپمفصل کامل تعویض 

کامل و   ن ال تعویض     ناپایاار   .اسک    وا کدهری  میزان روارض پس از ردل نظیر ناپایاار   روشی هیپمفصل کامل تعویض 

کاهر کشر واتک نرم ، گیراتها گی ،جاوجایی محل پروتز اسک.مفصل و   ن ال جراحی ق  ی  ردل مجا  ومی  ر ک  مفصل هیپ

و  ک  را     معدول  ر ناپایاار   ها  کی  مقا   ور آنیم تا ر ا  ر .ها  جراحی مجا  اسک از ر کاتی    مفصل و پوشر پ یپیرامون 

ها  پیشنتا   جتک ج وگیر  از  روش کنیم. هدچنی ، ر تازها  مهعا  وررسی   ها هیپ رو  می ن ال تعویض کامل مفصل 

 .کنیم توصی  میرا  هیپو   ن ال تعویض کامل     ناپایاار  
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 ماه ق ل از چاپ 4 پذیرش مقاله:؛ وار ۲ مراحل اصالح و بازنگری:؛ ماه ق ل از چاپ ۳ دریافت مقاله:

جررراا ارتوپررا، مرکررز تحقیقررات   *

وازساز  مفاصرل، ویدارسرهان امرام    

خدینی،  انشر اه ر روم پزشرمی و    

 وتااشهی تتران، تتران، ایران.

 
 نویسنده مسئول: 

دکتر سید محمد جوواد مرتضووی،   

مرکز تحقیقات بازسوازی مفاصول،   

بیمارستان امام خمینوی، دانشوگاه   

علوم پزشکی و بهداشوتی تهوران،   

 تهران، ایران.
Email:  
smjmort@yahoo.com 



 ایران مفاصل و استخوان جراحی مجله
 ...مفصل  کامل عمل جراحی تعویض در پی لگنچگونه از ناپایداری  764-711 های صفحه ،7311 پائیز (،17 مسلسل )شماره 4 شماره ،هجدهم دوره

 

46۵ 

 الگوبرداری قبل از عمل  

 کر   هرا   ا  وور ار  ق ل از ردل جراحی و  ما ای  اممان را مری 

وجو  و پایاار  ویشهر مفص ی پس از ردل پروتز م ةوتهری  انااز

هرا    را یروگراتی  ور  ا  وور ار   ورا  وریم.آجراحی را و   سک 

ورخرری از  یررم.نیرراز  اررو اسررهخوان   رر   اسررهاناار  رو و نرریم

ها  را یو وژیک  ر تعیری  ا  روور ار  مرور  نیراز ور  مرا        نشان 

ی و قطره اشم ةکدک خواهنا کر  نظیر خط ای یوایسمیال و نقط

قطره اشرمی متدهرری     ةنقط توقانی و خارجی اسهاوو وم. ةحاشی

ک  و  ما اممران قررار  ا ن صرحیح کراپ      اسکرا یو وژیک  ةنشا

 ةتحهانی اسهاوو وم  ر محاذات نقطر  ةحاشی  ها. اسهاوو وم را می

گیر . حفظ مرکز چررخر تدرور  ر جترک     قطره اشمی قرار می

 .اسکز اهدیک ئحا ورقرار  وتهری  پایاار   ر مفصل هیپ

 ر  را اجررزا  اسررهاوو وم و تدررور ةترروانیم انررااز مرری ، ر نتایررک

گیر  انحراف ردرو   و   ا  وور ار  ق ل از ردل جراحی وا اناازه

   یم.کناتقی تعیی  

ما توانسهیم وا اسهفا ه از انحراف اسهم و  انحراف اسهاناار  هیپ 

ها  تحقیق ما نشان  ا  پس از ردرل جراحری     سک یاویم.  ا ه

، پایاار  ویشهر و انحراف   ر  کدهرر   هیپتعویض کامل مفصل 

 وو ه اسک.

 

 

 بدقرارگیری پروتز

موقعیک ممانی پروترز   ،هیپمفصل کامل جراحی تعویض پس از 

ج روگیر     . ارنقر اساسری   میزان پایاار     و  کاررته   ر 

ویوممانیک مفص ی ا زامی  ورا  وازگر اناناز واقرار گرته  پروتز 

 انجام شا،و هدماران  Lewinnekا  ک  توسط   ر مطا ع  اسک.

 ررته ی مفصل هیپ و ناپایاار  و   ن رال  احهدال کاهر ورا  

امر  وررا  انحرراف کراپ      ةیرک منطقر   ،تعویض مفصرل جراحی 

 ورا توجر  ور    . (41)شا پیشنتا ( 4۵±4۰) نژور ( و آنهی4۰±1۰)

  ممرانی اجرزا    ررغم ورقرا ک  ر ی شا وم ای  مطا ع  مع نهایج

 .(41) ها می رو موار  %4۵ ررته ی مفصل  ر ، رته  و  کار

  .شرو  میگراتی رو     مشاهاه را یوانحراف کاپ اسهاوو وم  ر 

)خط وری  قطرره اشرمی(     مرجعمیان کاپ و خط  ةزاوی ،انحراف

 ورشاسم   ر  تی ن کاپ وا توج  و  سیژور ینهآ .(4)شمل  اسک

)شرمل    شو قاامی سنجیاه می -آگزیال میان کاپ و خط خ فی

۲). 

توانرا از میرزان    امر  مری   ةاجرزا  اسرهاوو وم  ر ناحیر     ا نقرار

 عاقب تعویض مفصل     وماهرا. ناپایاار  مفص ی و  ررته ی مه

امر  مترم    ةاسهاوو وم  ر قرارگیرر  کراپ  ر منطقر    گیر  جتک

ا  ک  شامل پارامهرها  پویا نظیر چرخر   ر  و   و  گون  اسک،

 یاگاه تع ری نسر ک ور      واشا. شیب ساکرال و انسیاانس   نی 

سرهون  کر   ترورمیهی   اسک ارت اط میان هیپ و     نشان  ا ه 

وایسک ق ل از ردل جراحی مور  وررسی  و تحرک     می تقرات

 ترورمیهی   ،وسیار حیاتی اسک ک  پیر از ردل. (46و4۵)قرار گیر 

 یراگاه   ورا   .گرتهر  شرو  نظرر   ر سهون تقرات و خشمی آن نیز 

 هرا   وم وپ ویرک  ر   از را یوگراتیپیر از ردل جراحی،  ،تع ی

 ا  اسواینوپ ویک نظیرتدام پارامهره یم.ور میحا ک ایسها ه وتره 

PT ،SL ،PI ،PFA4 ،SAA۲  وAI۳،  پرررریر از ردررررل جراحرررری

و موقعیررک هررا   وررا توجرر  ورر  زوایرر  نا.شررو گیررر  مرری انرراازه

  کرر  آیررا  کرررترروان وررسرری   هررا  ایسررها ه مرری  را یرروگراتی

توانرا   مری  ؛ کر  ایر   اسواینوپ ویک حرکک  ار  یا ویحرک اسرک 

)شمل  اکنردل تعویض مفصل و موقعیک پروتز را تعیی   ةنهیج

۳).   

 گیرافتادگی  

یرک ر رک شرناخه      ،تعویض مفصل   ر    ر پی ،«گیراتها گی»

و  Bartz .اسرررکشررراه وررررا  ناپایررراار  و  ررته ررری پروترررز 

 پررس ازرا هررا   ررته رری و ناپایرراار   ممانیسررم، (4۱)هدمرراران

گیراتهررا گی  تعررویض مفصررل   رر  نظیررر گیراتهررا گی پروتررز و

انواع گیراتهرا گی   اسهخوانی و  ررته ی خو وخو   نشان  ا نا.

از جد رر ، . اسررکررروارض مهعاقررب تعررویض مفصررل   رر     از 

ران  ةتوانا  ر  کشا  ای ئوپسواس ک  می ةگیراتها گی قاامی رض 

 Neck-Socketگیراتها گی تدرورال  هدچنی ،  .(4۲)اکنایجا  را 

ایر   اسرک کر    یض مفصل   ر   یک ر ک ناپایاار  مهعاقب تعو

 ،کوچرک  نظیرر سرر   هرا  گونراگون   ونرا ور  ر رک   توانا  حا ک می

 (head-neck) گر ن ةسرامیمی و کاهر انااز سر ، ار  ام  سر

ناتومیک   ک  و  صورت آهدچنی  موار  .(4۹)و نا واشا پوشرو 

نظیرر گیرکرر ن تروکرانهر     شرونا، ا موجب گیراتهرا گی  نتوان می

 ،گیرکر ن تروکانهر کوچک و ایسرمیوم ، وزرگ و اسهخوان ای یوم

زا سراز  و  آگیرکر ن اسهئوتیک و اسمار و کوسول و  ر ک رام 

 .(۲۰)جااساز  کوسول و اسهئوتیک پیر از ردل جراحی

اسرم    تی تی ل و سی -را یوگراتی رو     و ندا  نیم رو کراس

اسرک.  تهرا گی وررا  اصرالا آن ا زامری     تشخی  نوع گیرا ورا 

اتی   و  کاررتهر    سر و پ ی مانناپروتز و  کار رته   اناازة انسه  

 اناازهگیراتها گی و ناپایاار  پس از تغییر  معدوالً .ضرورت  ار 

                                                           
1. pelvic femoral angle 
2. Sacral acetabular angle 
3. Acetabular anteinclinatio 

 مدیریت پایداری مفصل
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ور اشرره  سررر و انحررراف و آزا  سرراز  محررل گیراتهررا گی و    

 ا.شون اصالا می ماناه   واقیها اسهئوتیک

 بافت نرمکاهش کشش 

کاهر کشر واتک نرم اطراف مفصرل هیرپ از ر رل ناپایراار      

کراهر رروارض    ورا  .اسکمفصل مهعاقب تعویض مفصل هیپ 

پس از ردل جراحی تعویض مفصل هیپ  انسه  وجرو  کراهر   

انحرراف   .اسرک کشر واتک نرم پریر از ردرل جراحری ا زامری     

ثیر قررار  أتوانا کشر واتک نرم اطراف پروتز را تحک ت تدورال می

هداننا انحرراف نرمرال ویدرار ناپایراار       یانحراتایجا   ها و وا 

 و نوع انحراف تدورال وجو   ار  کر  شرامل    .(۲4)ایاو میکاهر 

 ةانحراف مرایال ور  تاصر     .اسکانحراف مایال و انحراف ردو   

توانرا   گویناک  مری  میان تروکانهر وزرگ و سر اسهخوان تدور می

 (41 ± 71) مرجع خط و کاپ بین زاویه استابولوم، کاپ شیب گیری اندازه – 7 شکل

 

 

 آنتروپوستریور خط کاپ و بین زاویه کاپ، ورژن آنتی: اسکن تی سی - 2 شکل
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انحرراف ردرو      ثیر قرار  ها.أتنش  اوااکهور تدورال را تحک ت

  کر   وشر  گفهر  مری  میان سر تدور و تروکانهر کوچرک   ةو  تاص 

ن رو    ثیر قررار  هرا.  أتوانا تنش  ا  اکهور تدورال را تحک تر  می

از جد ر    ،رضالت اطراف مفصل هیپ و سسهی ویر از حا واتک

وایسرک   نا کر  مری  هسره کاهر کشر واتک نرم  ها  کسایر ر 

ناپایاار  پس از ردل جراحی  ورا  ورآور پیر از ردل جراحی 

 .(۲۲)تعویض مفصل     مور  وررسی قرار گیرنا

ریز  پیر از ردل و تشخی  کاهر کشر واتک نرم یک  ورنام 

 .اسررکمتررم  ر کراهر ررروارض پررس از ردرل جراحرری    ة ئمسر 

تشخی  کاهر کشر واتک نرم پیر و پس از ردل جراحی ورا  

گیر  انحراف و تسک اوااکش  هیپ و  ت وروسموپی هیپ و اناازه

رویمرر  و   انهخاب وتهرری   ورا پزشمی ویدار  ةنوار رض   و ساوق

 .(۲۳)تمنیک جراحی  ر کاهر ناپایاار  مفص ی اهدیک  ار 

هرا  مهعرا    ر    رویمرر   ، ر ویداران وا کاهر کشر واتک نرم

وجررو   ار . از جد رر  ایرر   جتررک کرراهر ناپایرراار  مفصرر ی  

ترر و   اسهفا ه از گر ن وا طول و نرا  ،انهخاب سر وزرگهر رویمر ها

 .اسکهایی وا قاو یک تحرک  وگان   کانسهری  و کاپ اتی   پ ی

 دررفتگی با کشش باال

تعرویض مفصررل   رر   ر   ر پرری و ناپایرراار  مفصرل    ررته ری 

توانرا ور     مری و صررع   CPها  خاص نظیر پارکینسون و  ویدار 

ویدار  پارکینسون پرس از   .رو  ها نرم واتکواال  کشر    یل

و ق رل از  ا کنر  ایجرا  مری  روارض مهعرا    تعویض مفصل     

نظیرر  ردل جراحی توج  و  ای  ویدار  وررا  کراهر روارضری    

ور  طرور   وایرا  پروسههیک  ها  پر   ررته ی مفص ی و شمسه ی

 وایرا پریر از ردرل جراحری    جراا . (۲1)ویژه  ر نظر گرته  شو 

نا را ور  ر رک   شو هایی ک  موجب کشر واال  واتهی می ار وید

  ر نظر  اشه  واشا. ردل پس ازاتزایر میزان  ررته ی مفص ی 

 رجر    هرا   اتی   پ یساخه  شاه از اسهاوو وم اسهفا ه از کاپ و 

یرر  گونرر  ا  ر کرراهر وررروز  ررته رری  ر (high_grade) ورراال

و  Lazzenecتوسرط   ا  ک   ر مطا ع   .شو ویداران پیشنتا  می

هایی وا  هدماران صورت گرتک نشان  ا ه شا ک  اسهفا ه از کاپ

وررروز  ،پارکینسررون  ارا قاو یررک تحرررک  وگانرر   ر ویدرراران  

 .(۲۵) ها  ررته ی مفص ی را کاهر می

 اتیلن پلی خوردگی

توانا منجر و  شل شان و اسهئو یز پس از  اتی   می پ یخور گی 

،   ر   رسناپایاار   یرر  معدوالً. (۲۱و۲6)شو تعویض مفصل     

توانرا ناشری از موقعیرک کراپ      مری ، هیرپ پس از تعویض مفصل 

اتری     خرور گی پ ری  . (۲۹و۲۲)ن واشرا آ گیرر   اسهاوو وم و جترک 

موجب ناپایاار  و رروارض  ر مراحرل  یرررس پرس از      توانا می

اتری   یرک    خور گی پ ری . (۳4و۳۰) شوردل تعویض مفصل   نی 

م  ر وروز ناپایراار   یرهن رام مفصرل پرس از ردرل      تاکهور مت

ن توجر   اشره    آور    وایرا ک  جراحان  اسکتعویض مفصل     

هر چناک   ررته ی     پس از تعویض مفصرل   ر   ر    واشنا.

 امرا  اسرک، اتری   نرا ر    خرور گی پ ری   ةمراحل انهتایی و  واسرط 

Orzco مور   ررته ی ممرر مفصل  ر مراحرل   چتار ،و هدماران

آنتا مهذکر   نا.کرارش زپس از تعویض مفصل هیپ را گ رس یر

اتری   وخرور گی    شانا ک  ر ک وروز ای  پایراه خرور گی پ ری   

هرا    اتی   یمی از ر ل ورروز  ررته ری مفصرل   ر   ر تراز      پ ی

 .وو ه اسکخیر  پس از تعویض مفصل     أت

 عمل از قبل ایستاده و نشسته پارامترهای بین مقایسه اسپینوپلویک، پارامترهای - 3 شکل
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 گراتری رو   ر  و  توجر  ور     اتری   ورا   تشخی  خرور گی پ ری  

 کر   ی ر ویدراران  .اسرک اسم  و شرا حال ق  ی ویدراران   تی سی

اسرم    تی انجام سی وجو   ار  اتی   و  خور گی پ ینس ک شک 

 ور  منظرور  وایسرک   ی  مروار  مری  ا  ر. (1 شمل)  شو میتوصی  

اتری     پ ری نروع  تغییرر  ر   ،ج وگیر  از وروز ناپایراار  مفصر ی  

 مور  اسهفا ه  ا ه شو .تدورال و سر پوشانناه 

 چگونه از ناپایداری مفصلی جلوگیری کنیم؟

ناپایاار  و   ن ال تعویض مفصل   ر  مشرمل ورزرگ جراحران     

شل شران   ،روارض مهعا   نظیر  ررته یشامل ک  اسک     

مهعا   ورا  ناپایراار  مفصر ی    ها  کر  .شو  میو شمسه ی 

 .و   ن ال تعویض مفصل هیرپ  ر تازهرا  مخه رج وجرو   ار     

ج وگیر  از روارض  ورا تری  نمه  کاهر میزان ناپایاار   متم

ا ناپایاار  نتوان ها می اه رورخی از ر .اسکپس از ردل جراحی 

ا  روور ار  پریر    ، از جد  انپس از ردل جراحی را کاهر  ه

، هرا  واترک نررم و اسرهخوانی     اسهفا ه از نشان ر، از ردل جراحی

 ةاسهخوان و  ر نظر گرته  سراوق  ةها  تراز کننا اسهفا ه از گایا

 ویدار و انهخاب وتهری  رویمر  و تمنیک جراحی. پزشمی

ل  ر ورخور  وا ناپایاار  پرس از تعرویض   ئیمی از متدهری  مسا

تشخی  رفونک احهدرا ی محرل    و ق ل از هر اقاام  ی ر، مفصل

 هرایی  کو  سایر ر ر وایا و سوس  اسکن آکر ن  ر ردل ویدار و 

 شا. ذکری  مقا   ا ک   رپر اخک 
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