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 کلینیک ارتوپدي فنی
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 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 پاولیک هارنس جراحی

 ع م و م ی سامانه اطالع رسانی 

ماه، یک روش سودمـنـد جـا انـدان          6در کودکان بزرگتر از 
. مفصل ران بدون جراحی ولی تحت بیهوشـی کـامـل اسـت        

کودك به اتاق عمل رفته و پس از بیهوشـی کـامـل، جـراح         
دهد تـا در مـوقـعـیـت          استخوان ران را به آرامی حرکت می
مناسب خود نسبت به لگـن قـرار     

در همان وضـعـیـت لـگـن        .  گیرد
کودك را در یک قالب گچی به نام 

hip spica   )قـرار  )  اسپایکاي ران
اسپایکا تا چنـدیـن مـاه      .  دهدمی

البته هر دو هفته یا یک . الزم است
ماه باید در اتاق عمـل و تـحـت        

در .  بیهوشی کامـل عـوض شـود       
صورتیکه ران تثبیت نشـود، بـه       

لزوم جراحی در .  جراحی نیاز است
کودکان بیشتـر از هـجـده مـاه           

 .محتمل تر است
هاي نرم غیر طبیعی که مـانـع از       جراحی یا با برداشتن بافت

-شود صورت مـی   ارتباط مناسب سر ران با حفره مفصلی می
-گیرد یا اینکه جراح استخوان ران را بریده و به شکلـی مـی    

. تر در حفره مفصلی لگن قرار بگیـرد چرخاند که سر آن راحت
پس از جراحی یک اسپایکا از کمر تا نوك انگشتان کـودك را    

با وجود اسپایکا کودك قادر به راه رفتن نـخـواهـد    .  پوشاندمی
به همین جهت والدین باید تمهـیـدات الزم را جـهـت           .  بود

اسپایکا در صـورت    .  جابجایی و امور روزمره وي فراهم نمایند
کوچک شدن براي کودك یا ایجاد اختالل پوستی، تـعـویـض      

کودك بایستی چندین بار در روز از نظر حس و رنگ . گرددمی
عالئمی نظیر درد در هر نقطـه  .  پوست مورد ارزیابی قرار گیرد

از اندام تحتانی، کرختی و سردي انگشتان و از دست رفـتـن     
 .حرکات پا باید سریعاً به پزشک گزارش گردد

  

پاولیک هارنس به این منظور طراحی شده که دو   
درجه خم نموده و آنها را از  95پاي نوزاد را از ران 

تر بسته شود، پاها را اگر بانداژ محکم.  هم دور کند
باید دقت شود نوزادانـی  .  کندبیشتر از هم دور می

کنند، پاهایشـان  که از پاولیک هارنس استفاده می
دور کردن بیش از حـد    .  چندان از هم دور نشود

پاها از هم باعث اختالل خونرسانی سر استخـوان  
این عارضه که اصطـالحـاً نـکـروز       .  گرددران می

شود، سبب بـروز عـوارض     آواسکوالر نامیده می
. شـود متعدد و طوالنی شدن دوره درمـان مـی      

پزشک یا درمانگر باید نحوه بستن این بانـداژ را    
نوزاد بـا  . بطور دقیق به والدین نوزاد آموزش دهند

تواند در عـیـن جـا      پوشیدن پاولیک هارنس می
افتادن مفصل ران، از حرکات زیادي در این مفصل 

این حرکات براي تغذیـه بـافـت      .  بهره مند گردد
ایـن  .  استخوانی و غضروفی در حال نمو الزم است

بانداژ باید بصورت مداوم تا وقتی که مفصل ثبـات  
استفاده از آن به تدریج . کند استفاده شودپیدا می

ها شـده و    یابد تا اینکه محدود به شبکاهش می
 .   شودسپس متوقف 

 نرجس عسگري: به اهتمام
 خانم نرگس دانش افروز: با نظارت



هدف از درمان، نگه داشتن یک ارتباط مناسب بـیـن سـطـوح       
مفصلی ران جهت ایجاد ثبات و ترغیب رشد طبیعـی سـطـوح      

 90درجه خم شده و نسبت به لگن    95ران باید .  مفصلی است
این وضعـیـت سـر      ). از پاي مقابل دور شود(درجه زاویه بگیرد 

دهـد  استخوان ران را در بهترین موقعیت نگهداشته و اجازه می
 . ها و کپسول مفصلی محکم شوندرباط
هاي متعددي بسته به سن کودك و شدت بد شکلی وجود روش
 6برابر کردن پوشک نوزاد تـا     3یا  2تواند اولین اقدام می. دارد

. هفته اول باشد، به شکلی که پاها تا حد امکان از هم دور شوند
اي به نام پاولیک هارنس براي اگر مشکل ادامه یافت، بانداژ ویژه

این بانداژ مفصل ران را در   .  ماه مورد استفاده قرار گیرد 9تا  3
خمیـده  (وضعیت بخصوصی 

) و دور از لگن مطابق شکـل 
در کـودکـان     .  داردمـی نگه

مـاه پـاولـیـک        6بزرگتر از 
هارنس ممکن است به کـار  

هاي کودك در فعالیت. نیاید
تواند مـانـع از     این سن می

 . نگه داشتن هارنس باشد
 

 مقدمه

ایجاد ( دررفتگی مفصل ران یک اختالل مادرزادي یا اکتسابی 
بـرخـی از    .  در راستاي مفصل ران اسـت  ) شده در خالل رشد

(متخصصین آن را تحت عنوان دررفـتـگـی مـادرزادي ران            
CDH  (نامند؛ به این دلیل که از بدو تـولـد وجـود دارد      می .

اخیراٌ این بد شکلی تحت عنوان اختـالل رشـد پـیـشـرونـده         
شود؛ به این دلیل که در بـدو    مطرح می) DDH(مفصل ران 

تولد بصورت اختالل رشد در سر استخوان ران دیده شده و به  
می تواند  DDH. شودمرور همراه با رشد، دررفتگی ایجاد می

ــد                   ــای ــم ــال ن ــت ــب ــل ران را م ــص ــف ــر دو م ــا ه ــک ی  .ی

نوزاد ممکن است هیچ نشانه اي از جمله درد نداشته باشـد  
تواند عالمت این بد شـکـلـی      ولی راستاي نامتقارن پاها می

در حالت طبیعی هر دو پا باید به صـورت یـکـسـان         .  باشد
تفاوت در این نحوه قـرار گـیـري      . نسبت به لگن قرار گیرند

. تواند نشان دهنده دررفتگی در یکی از مفاصل ران باشدمی
گاهی اوقات تا زمانی که کودك شروع به راه رفتن نـکـنـد      

اگر فقط یک سمت دررفته .  مشکل خودش را نشان نمیدهد
باشد، کودك ممکن است با عضـو  

اگـر دررفـتـگـی       .  دیگر راه بـرود 
دوطرفه باشد، کودك ممکن است 
دچار لنگش شده یا اردك وار راه   

با این وجود، تشخیص زود   .  برود
هنگام براي نوزادان و کـودکـان       
 جهت اجتناب از مشکالت بیشتر 

 عالئم

 علت

یکی از دالیـل  .  باشدعلل متعددي قابل ذکر می  DDHبراي 
مهم آن عوامل هورمونی در خالل بارداري است کـه سـبـب      

شیوع بـیـشـتـر       .  شودها در اطراف مفصل ران میشلی رباط
DDH تواند دلیلی بر تأثـیـر   در دختران نسبت به پسران می

از طرف دیگر، وضعیت رحم مـادر در      .  عوامل هورمونی باشد
بعنوان مـثـال   .  آیددوران بارداري یک عامل مهم به شمار می

وضعیتی (  breech positionسفت بودن رحم و نیز شرایط 
) گـیـرد  که به جاي سر، پاي کودك در کانال زایمان قرار مـی 

 اي براي این بدشکلی توانند عوامل مساعد کنندهمی

 درمان

ران چپ معموالً بیشتر از ران راسـت در مـعـرض        .  باشند 
DDH گیرد که این هم به وضعیت قـرار گـیـري      قرار می

 DDHعامل ارثی نیز در ایجاد .  گرددجنین در رحم بر می
عالوه بر علل مـادرزادي بـرخـی از        .  به اثبات رسیده است

بـه  .  عوامل محیطی نیز در ایجاد این بدشکلی دخالت دارند
کنند، عنوان مثال در مناطقی که کودکان خود را قنداق می

زیرا در ایـن    .  بیشتر است DDHمیزان ابتالي کودکان به 
گیرند که سبب خارج شـدن    شرایط پاها به صورتی قرار می

از آنـجـا   .  شودسر استخوان ران از حفره مفصلی در لگن می
که در این دوران مفصل غضروفی در حال استخوانی شـدن  
است، مفصل ران به همین صورت شکل گرفـتـه و دچـار        

معلـولـیـت حـرکـتـی         کودکان مبتال به .  شوددررفتگی می
 . قرار دارند DDHپیشرونده در معرض ابتال به 

آزمایشات فیزیکـی کـه تـوسـط پـزشـک             .حائز اهمیت است
-گیرد مهمترین ابزار تشخیص مـی   متخصص اطفال انجام می

همه نوزادان و کودکان بهتر است در اسرع وقـت مـورد     .  باشد
به دنیا می  breechنوزادانی که با وضعیت . ارزیابی قرار گیرند

آیند یا سابقه این بیماري در خانواده آنها وجود دارد، پیگیري و 
 . دقت بیشتري نیاز دارند


