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 کلینیک ارتوپدي فنی
 دانشکده علوم توانبخشی

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 درمان جراحی

هاي مذکور مؤثر واقع نشد، جراحی اجتناب ناپـذیـر   وقتی روش
مثال وقتی که عضالت به شدت سفت و کوتاه شده انـد  .  شودمی

در این روش بـا    .  انجام می شود »تنوتومی«نوعی جراحی بنام 
ایجاد یک شکاف کوچک، تاندون عضله بریده شده و بـه طـول     

این جراحی هیچکونه خللی در عملکرد پـا    .  آن افزوده می شود
گاهی اوقات جراحان مانند شکل زیر، مجبور به .  ایجاد نمی کند

 . تعویض مفصل می شوند
 

 سامانه اطالع رسانی عمومی

هاي مکرر جهت آگاهی از عالئم، میزان حرکـت   پیگیري
تـر نشـده        مفصل ران و اطمینان از اینکه عارضه وخیم

هـاي     پزشک با استـفـاده از عـکـس        .  باشد، مهم است
رادیوگرافی مکرر، از بهبود سر استخوان ران اطمـیـنـان    

در بیماران مبتال به پرتس، میزان خطـر  .  کند حاصل می
بـیـشـتـر ایـن        .  باشـد  ابتال به آرتروز مفصل ران باال می

بیماران، در آینده نیاز به تعویض مفصل ران خـواهـنـد      
سالگی و حتی بعد از  40بعضی از بیماران تا سن . داشت

. آن نیز ممکن است هیچگونه اختاللی را بروز نـدهـنـد     
کشد تا بیمار در مفـصـل ران      اینکه چه مدت طول می

خود احساس درد و مشکل کند، به میزان بـدشـکـلـی       
در کل، هر چقدر که سر استخـوان  .  مفصل بستگی دارد

تر باشد، مفصل دیرتر دچار مشکـل   ران در مفصل کروي
 .شود می

استفاده ) اسکاتیش رایت( Scottish Riteامروزه از بریسی بنام 
این بریس به دور کمر بسته شده و داراي یک مفصـل  .  می شود

لوالیی در قسمت مفصل ران است که اجازه راه رفتن و بـازي      
 .کردن را به بچه می دهد

 توانبخشی پرتس

همچنین جراحی براي بچه هایی که از پوشیدن بـریـس   
خودداري می کنند و یا از شکل ظاهري بریـس راضـی     

 .نیستند، مناسب است
بعد از جراحی نیاز به پوشیدن طوالنی مدت بریس و گچ 

وقتی که عمل جراحی انجـام گـرفـت و        .  گیري نیست
استخوان بهبود یافت، بچه می تواند فعالیت هاي طبیعی  

 .خود را در حد توان، ادامه دهد

زهرا خسروي: به اهتمام  
خانم نرگس دانش افروز: با نظارت  



هدف اصلی از درمان بیماري پرتس این است که سر استخـوان  
هرچقدر کـه  .  ران به شکل و رشد طبیعی و نرمال خود بازگردد

سر استخوان ران، بعد از توقف رشد، به حالت طبیعی نزدیکـتـر   
ایـن  .  باشد، عملکرد مفصل در زندگی آینده بهتر خواهـد بـود    

بیماري ممکن است باعث التهاب مفصل کوتاه و سفـت شـدن     
درمان این بیماري براي بـرگـردانـدن    .  عضالت اطراف آن گردد

وقتی کـه نـاتـوانـی در         .  حرکت به مفصل امري ضروري است
شود، کودك به بیمارستان منتقل شده و  حرکت مسئله ساز می

حالت کشش بـراي    .  گیرد قرار می)  کشش( در دستگاه ترکشن 
دارو هاي ضد التهـاب  . گیرد بهبود التهاب مورد استفاده قرار می

فیزیوتراپی هم براي بـرگـردانـدن      .  نیز ممکن است تجویز شود
در گذشته .  گیرد حرکات مفصل بعد از کنترل التهاب، انجام می

جراحان براي حفظ مفصل در بهترین حالت از بریـس و گـچ       
 . کردند گرفتن استفاده می

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
هایی  بیماري پرتس وضعیتی است که بر روي مفصل ران بچه

 . گذارد سال تاثیر می 4-8با سنین بین 
در این بیماري خونرسانی به سر استخوان ران مختل شـده و    

این وضعیت مـی    .  شود باعث مرگ این ناحیه از استخوان می
تواند باعث ایجاد مشکالت جدي در مفصـل ران در طـول         

 .شود زندگی آینده می

بیشتر کودکانی که دچار  رتس هستند، احساس ناراحتی در 
.   شـونـد     مفصل ران داشته و موقع راه رفتن دچار لنگش می

کند مگر اینکه از او سؤال  کودك معموال از درد شکایت نمی
شود که والـدیـن      معموالً این بیماري زمانی کشف می.  شود

شوند و با پزشک در ایـن مـورد        متوجه لنگیدن کودك می
پزشک موقع ارزیابی مفصل ران مـتـوجـه    .  کنند مشورت می

چرخاندن پا بـه    .  شود محدودیت حرکتی در این مفصل می
سمت داخل موجب درد شده که نشان دهنده التـهـاب در     

 . این ناحیه است
مشکالت مفصل ران گاهی اوقات در خود مفصل ایجاد درد   

مثال ممکن است زانو دچار درد شـود، کـه ایـن        .  کنند نمی
در کـل    .  موضوع ممکن است باعث سردرگمی پزشک شـود 

یک کودك با درد زانو، یا یک راه رفتن نامعمول، باید بـراي    
این آزمایشات شامل رادیولوژي . احتمال پرتس آزمایش شود

مهمتـریـن   .  از مفصل ران است تا اطمینان الزم حاصل شود
کند، تغییر در ساختـار   اي که بیماري پرتس ایجاد می مسئله

 مسائلی که بعداً در . مفصل ران و ایجاد بدشکلی در آن است

 عالئم
 علت

افتد که جریان خون بـه سـر        بیماري پرتس زمانی اتفاق می
هاي مختلفی راجع به علت  نظریه.  شود استخوان ران قطع می

اختالل خونرسانی مطرح شده که البته هیچکدام تا کنون بـه    
رسد این مسئله ارتبـاطـی بـا       به نظر می.  اثبات نرسیده است

هایی که دچار سـوء تـغـذیـه        بچه.  تغذیه کودك داشته باشد
. گیـرنـد   هستند، بیشتر در معرض ابتال به این بیماري قرار می

ي خونی غیر عادي هستنـد   هایی که دچار لخته همچنین بچه
. نیز در سطح باالتري از خطر مبتال شدن به پرتس قرار دارنـد 

خون این افراد سریع تر و آسان تر از حد مـعـمـول لـخـتـه         
این لخته شدن باعث بسته شدن رگـهـاي تـغـذیـه        .  شود می

 درمان غیر جراحی

شواهد کمی مبنی بر ارثی بـودن  .  شود سر استخوان ران می
بیماري پرتس وجود دارد، و هیچگونه افزایش خطري بـراي  

انـد،     هایی که والدین آنها در کودکی دچار پرتس بـوده  بچه
درصد مـوارد بـیـمـاري پـرتـس            10-12در . وجود ندارد

 .کند بروز می) در هر دو مفصل ران(صورت دو طرفه  به

شود بستگی به میزان بدشکلی دارد کـه     زندگی فرد ایجاد می
 . پس از بهبودي در این مفصل شکل گرفته است

در کل، بیشترین مشکل در بزرگسالی، ایجاد آرتروز در مفصـل  
درست مثل ماشینی که از تعادل خارج شـده،  .  ران مبتال است

 . گردد مفصل ران نیز تخریب و دردناك می


