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راهنماي جامع اتاق عمل

پروتز گذاري سر استخوان ران

جایگزینی سر استخوان ران زمانی ضرورت دارد که جوش نخوردگی شکستگی هاي گردن ران یا نکـروز عروقـی سـر ران    

اساسـا،  (همچنین در تغییرات استحا له اي پس از شکستگی هیـپ یـا ناشـی از آرتریـت نیـز کـاربرد دارد      .وجود داشته باشد

یکی از مزیت هـاي ایـن   ).شکستگی هایی که بصورت منطقی انتظار نمی رود همراه با باقی نگهداشتن سر ران بهبود یابند

روش هایی که شامل جایگزینی سر استخوان ران هسـتند  .جراحی این است که تحمل وزن پس از عمل سریع رخ می دهد

ر استخوان ران حفظ می شود،دارند و بیماران مسن تر نسبت گرانتر بوده و خطرات بیشتري را نسبت به جراحی هایی که س

همچنـین خطـر بـاالتري را بـراي وقـوع      .به افراد جوان در خطر باالتري براي شکست استفاده از وسیله فیکساسیون دارنـد 

تر انجام پس از آن،جراحی جایگزینی پروتزي سر استخوان ران اغلب براي بیماران مسن.استئونکروز سر استخوان ران دارند

-بوسـیله دوپوي،ریچاردز،زیمر،اسـتریکر  (چنـدین پروتـز در دسـترس هسـتند مثـل پروتـز سـه جزیـی دو قطبـی         .می شود

مدل هاي دو قطبی حرکت بیشتري را بین جزء پروتزي دارند،وسر استخوان ران به میـزان کمتـري در اسـتابولوم    )هومدیکا

بعضـی از جراحـان   .م و میزان کمتري از جابجایی پروتز می شـود حرکت می کند؛این مسئله موجب فرسودگی کمتر استابولو

.ارتوپد، ترجیح میدهند این عمل را در اتاق عمل  داراي جریان هواي الیه اي انجام دهند

روش کار  

برش و نوع رویکرد بستگی به وضـعیت جسـمانی  بیمـارو    .ممکن است اتاق مجهز به جریان هواي الیه اي درخواست شود

زمانی که از روش خلفی استفاده شود،برش بـه صـورت فوقـانی روي ماکسـیموس     .ربه و صالح دید جراح داردهمچنین تج

عصب سیاتیک حفـظ  .فیبر هاي عضالنی شکافته میشوند.گلوتئوس و موازي با قسمت ابتدایی استخوان ران انجام می شود

خم کـردن، دور کـردن و   .برش داده می شودروتاتورهاي خارجی هیپ از استخوان ران جدا شده و کپسول مفصلی.می شود

ممکن است از سر باز کن براي خارج کـردن سـر اسـتخوان ران    .چرخش داخلی ران براي جابجا کردن هیپ انجام می شود

سر استخوان ران خارج شده، برداشته شده و اندازه گیري میشود؛سر پروتزي آزمایشی با اندازه مشـابه انتخـاب   .استفاده شود



٢

گردن بصورتی شکل داده مـی شـود   .نال مغز استخوان با سوهان براي جایگذاري پروتز مورد نظر گشاد می شودمی شود،کا

قطعات اسـتخوانی اضـافه   .که پروتز را بدون چرخش دریافت کند که در آن میزان کافی آهک بصورت داخلی باقی می ماند

با استفاده از ابزارهاي ویـژه  (ولوم،پروتز جایگذاري می شودپس از کنترل اندازه پروتز آزمایشی در حفره استاب.خارج می شوند

اگر در مورد شکستگی .مراقبت الزم جهت پیشگیري از وقوع شکستگی در تنه نازك استخوان ران انجام می شود).آن پروتز

ـ PMMAممکن اسـت از سـیمان  . تنه ابتداي استخوان ران شک وجود داشته باشد،سرکالژي از سیم جایگذاري میشود ه ت

و )تنظـیم مـی شـوند   (اجزاي پروتز جمع شده.پروتز بطور مناسب جایگزین میشود.نشین شده و به داخل حفره فشرده میشود

برش به شیوه معمول بسته می .در صورت اجرایی بودن،ترمیم بافت هاي نرم جدا شده  انجام میشود.هیپ جا به جا می شود

.شود

.راي هر بیمار بصورت جداگانه تصمیم گرفته شودممکن است بPMMAدر مورد استفاده از سیمان 

آماده سازي بیمار

معموال قبل از شستشوي پوست، سوند فولی داخل مثانه بیمار تبیعـه  .در صورت درخواست،جوراب ضد آمبولی به کار می رود

ت خوابیـده بـه   روش خلفی در بیمـارداراي وضـعی  .رویکرد ممکن است به صورت قدامی،جانبی یا خلفی انجام شود.می شود

شان چسبی پالستیکی استریل براي ناحیه پرینه استفاده می شود تا آن را از .توصیف شده است)اغلب استفاده می شود(پهلو

وضعیت بیمار، می تواند با کیسه هاي شن،واك پاك، کیسه حمـایتی کوچـک یـا جایگـاه کلیـوي      .زمینه عمل دور نگهدارد

و بازوي سـمت  )بین بازو ها بالش قرار داده می شود(تال روي قفسه سینه خم شدهبازوي سمت مب.پوشانده شده حمایت شود

ممکن است از پد استفاده شود تا فشار روي شبکه بـازویی را کـاهش   .سالم روي تخته بازویی پد گذاري شده قرار می گیرد

پـد گـذاري کـافی، از    .گیـرد ساق سمت مبتال به صورت جدا پوشانده می شود و ساق مبتال ممکن است زیر شان قرار .دهد

پس از کنترل .برجستگی هاي استخوانی ونواحی آسیب پذیر نسبت به تروما یا فشار عصبی عروقی و پوستی حفاظت می کند

چارت آلرژیهاي بیمار،وضعیت بیمار در قسمت شانه با استفاده از نوار چسب عریض که به زیر تخت وصل شـده اسـتمحکم   
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نـوار  .؛پوست ناحیه،با تنتور بنزن حفاظـت مـی شـود   )رژي، از ماده جایگزین استفاده می شودیا در صورت داشتن آل(می شود

. از پد الکتروسرجیکال استفاده می شود.ایمنی روي پتویی که ساق سالم را می پوشاند،محکم میشود

آماده سازي پوست

پوست اطراف .ك انگشتان انجام می شود؛شستشو از نوك پستان ها تا نو)ناحیه تروکانتربزرگ(از قسمت هیپ شروع می شود

.شستشو میشود)بجز پا(اندام انتهایی تحتانی.خط وسط شکم در جلو و به سمت پائین تخت در پشت شستشو می شود

پوشاندن

از آستین رول دوبل براي پا استفاده می شود؛آستین رول .ساق ازمحور بدن دور شده و پا درآستین رول دوبل قرار داده میشود

شیت دو قسمتی زیر ران قرار می گیرد .شیت بزرگ روي انتهاي تخت قرار داده می شود.نی به باالي ران آورده می شودبیرو

به گونه اي که آستین رول باال و روي خار خاصره اي آورده شده و محکم مـی شـود؛دنباله هـاي چسـبی پشـت شـیت دو       

سـاق از داخـل شـیت    .سمت نزدیک برش را می پوشـاند شیت بزرگ ق.قسمتی،اطراف حاشیه هاي محل برش را می پوشاند

ممکن است روي آستین رول سوراخی براي برش ایجاد شود،و شان .عبور داده می شود)عرضی یا الپاراتومی(بزرگ میان باز

.چسبی پالستیکی استریل روي محل برش قرار داده می شود

آستین رول روي پا پوشانده مـی  . وبل قرار داده می شودبطور جایگزین ساق از محور بدن دورمی شود و یا درآستین رول د

شیت دو قسمتی زیر اندام انتهـایی قـرار داده مـی شـود،و     .شود و آستین رول بیرونی روي قسمت باالي ران آورده می شود

چهـار حولـه در اطـراف    .شیت بزرگ درقسمت نزدیک برش قرار داده میشـود .دنباله هاي روي هر دو طرف آورده می شوند

انـدام انتهـایی از   .شان چسبی پالستیک استریل روي محل  برش قرارداده می شـود . اشیه هاي برش قرار داده می شوندح

.نیز به شان نیاز داردcبازوي .درون شیت میان باز مثل شیت عرضی یا الپاراتومی عبور داده می شود

تجهیزات

ESU؛بلش و مهار پد گداري شده بازو ) ره بزرگتر از جلو شما(کیسه هاي  شنی،واك پاك ،یا جایگاه کلیوي پد گذاري شده
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)دو عدد(ساکشن 

منابع برق براي مته و اره برقی ،در صورت نیاز 

،اختیاري)مثل سیمپالس ،میکروایر (مولد براي شستشوي دهنده ساکشن الواژ ضربانی 

ابزار 

ست جراحی هاي  ارتوپدي  پایه 

ست رتراکتورهاي هیپ

ها،هوك هاي استخوان،بروچ،چکش سنگین،پیچ گوشتی خودکار براي پیج هاي سر صاف و فیلیپساستئوم 

پین هاي راهنماي اضافی

،چاقوي استابوالر اسکید هیپ،سوهان هاي استخوان ران،کولیس،پیچ کننـده متـه   )سر باز کن(خارج کننده سر استخوان ران

،ریمر،وسیله برش کوچک،گیره مته و کلید اره برقی آونگی یا )اینچیربع و نیم (،سر مته)یا نوع ضمیمه(برقی پر سرعت وسیم

، گیره مته،کلید)یا نوع ضمیمه( دو سویه،سیم

،تمپلیت،راهنما پروتزمثل )عدد یعنی پروتز هاي اندازه گیري شده،یک سایز بزرگتر و یک سایز کوچکتر3(پروتزهاي آزمایشی

سر دو قطبی استخوان ران و ابزار اختصاصی 

مثل ایمپالس یا سیمپالس،اختیاري)نوك(شستشو دهنده ساکسشن الواژ ضربانی و قلم

تدارکات

، در صورت در خواست)اندام انتهایی سالم(جوراب ضد آمبولی؛آستین رول

ست کانتر فولی

)عدد2(آستین رولی
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براي پرینه و محمل عمل) عدد2(شان هاي چسبی پالستیکی استریل

،اختیاري)جوهر پاك نشدنی(لخودکارعالمتگذاري استری

ست لگن

)عدد4-3(10تیغ شماره 

قلم الکتروسرجیکال و سیم با نگهدارنده وتراشنده

آهنربا یا شمارشگر سوزن

یا ساکشن همراه و لوله شستشو براي الواژضربانی مثل سیمپالس با نوك طویل الواژ،اختیـاري محلـول   )عدد2(لوله ساکشن

ممکن است محلول آنتی بیوتیکی اضافه (میلی لیتري براي واحد الواژ ضربانی 3000هاي در کیسه )رینگر الکتات(شستشو

و محلول شستشوي سیمپلکس)عدد2(یا ظرف مدرج،سرنگ آسپتیک)شود

مخلوط کننده سیمان با واکیوم مثل استریکر با کامواك

محدود کننده سیمان


