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د .ديفيد أ .سبيجيل
الدكتور سبيجيل هو جراح عظام أطفالفي مستشفى
األطفال في فيالدلفيا ،وجامعةبنسلفانيا في كلية
الطب.ويعمل مستشارا في جراحة العظامو إعادة
التأهيل في المستشفى  ،والتأهيلمركز لألطفال
المعاقين ،في بانيبا،نيبال .وهو أيضا عضو في
مبادرة العالمية لحاالت الطوارئ و الرعاية
الجراحة األساسيةلمنظمة الصحة العالمية.

د .نورجروفي بّيني

المضاعفات الناتجة عن اإللتهاب
ي لمفصل الفخد
اإلنتان ّ
مقدمة
ي لمفصل
تُعد فئة األطفال اكثر فئة عرضة لإلصابة باإللتهاب اإلنتان ّ
الفخذ ،حيث يمكن ان ينتج عنها العجز الشديد .في مقابل ان المشاكل
الناتجة عن هذا اإللتهاب غير شائعة في حالة اإلسراع في التدخل
الجراحي و اعطاء المضادات الحيوية المناسبة ،اال ان هناك كثير من
االطفال في العالم يفتقرون الى الوصل في الوقت المناسب للخدمات
الطبية ،وبالتالي يحضرون لتلقي العالج في مراحل متأخرة من المرض.

ستة سنوات وساعد تأسيس برنامج تقويم العظام
لألطفال .خالل ذلك الوقت الذي كان يتعامل مع
العديد من الحاالت التهاب المفصل الورك في مرحلة
ما بعد التعفن  .وهو حاليا استشاري جراحة العظام
لألطفال في  Britrishكولومبيا ،كندا .وهواستشاري
في برامج العظام لمكفوفين المسيحين البعثة ()CBM
الدولية ،وهي منظمة غير حكومية نشطة في الوقاية
والرعاية في الدول النامية

إن األعراض والعالمات التشخيصة المصاحبة إللتهاب المفصل البكتيري
تكون أشد حدة و ذات طابع سريع متالحق مقارنة بإلتهاب المفاصل
المصاحب لمرض السل حيث يتميز بأنه يكون على فترة أطول.في كال
المرضين السابقين تكون المفاصل عرضة للدخول في مضاعفات ناتجة
عن بقايا المرض المتمثلة بألم ممزمن للمفصل و كذلك تأثير سلبي على
المشي.

د .آشوك ك .بانكوستا

سلسلة المضاعفات هذه تدخل ضمن التصنيف المقترح من قبل تشوي و
فريقه " ، "Choi et alحيث يوجد الكثير من طرق العالج ،التي سيتم
مناقشتها ،وذلك بناءا ً على درجة تأثر المفصل.

الدكتور بانسكوتا هو جراح عظام من كاتماندو،
نيبال .وهو رئيس ألصدقاء ذوي االحتياجات
الخاصة ،ومؤسس ورئيس الطبي للمستشفى و مركز
التأهيل لألطفال المعاقين ،في
بانيبا( .)www.hrdcnepal.org.منذ عام ،1985
هذا المستشفى الخيريقد وفرالخدمات الجراحية
والتأهيلألكثر من  25،000المعوقين جسديا
مناألطفال .وهو أستاذ جراحة العظامفي جامعة
كاتماندو الطب،ومدير برنامج اإلقامة فيجراحة
العظام في نفس المؤسسة

د .آوم ب .شريسثا
الدكتور شريسثا هو جراح عظام من كاتماندو ،نيبال.
أكمل تدريبه في جامعة كاتماندو في عام  ،2006عمل
في مجال األبحاث في مستشفى األطفال في فيالدلفيا و
في في كليةالطب في جامعة بنسلفانيا .عاد في أواخر
عام  2007لالنضمام إلى الموظفين في مستشفى ومركز
تأهيل األطفال المعوقين.

تم تجميع المعلومات السريرية من المستشفيات و مراكز تأهيل األطفال
المعاقين في كل من بانيبا و نيبال و اوغندا.
بالرغم من أن معظم حاالت اصإاابة ال يمكن تجنبها ،اال ان بات باصإمكان
تجنب النتائج الناجمة عنها و ذلك عن طريق التشخيص السريع لها و اخذ
العالج المناسب ،مع األخذ بعين االعتبار ضرورة تعزيز دور مراكز
الرعاية األولية في ايصال الخدمات الطبية خصواا في بيئة اعبة.
يواجهاألطباء المختصون بعالج أمراض الجهاز الحركي في مثل هذه
البيئات بالضرورة التهابات مفاال الفخذ التي لم يتم عالجها ،ونحن نأمل
ان المعلومات المتوافرة هنا بإمكانها ان تساعدهم.
ديفيد أ .سبيجيل
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مضاعفات تعفن الورك(مفصل الفخذ)
التهاب مفصل الفخذ العفن او النتن يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من التغيرات
المرضية من المفصل على جانب واحد أو كالالجانبين .على الرغم من أن
السبب في أغلب األحيان قيحي ،فإن النتائج السريرية والشعاعية يمكن ان تكون
مماثلة للتي تُرى في مرض العدوى الحبيبي (مرض السل) .عالمات المرض
تعتمد على شدة اإلصابة ،سواء تم تقديم العالج خالل المراحل المرض الحادة،
أو أن هناك التهاب متواجد في الجزء القريب من عظمة الفخد .العالج يعتمد
على وجود أو عدم وجود عدوى سريرية ،درجة التشوه المتبقية ،وأعراض
المريض ،وغالبا ما تتأثر بالمتغيرات الثقافية .ويجب أن يكون التعامل مع
الحاالت كل على حدة ،بما أن التقنيات الجراحية لهذه الحاالت ال تزال موضع
جدل.
الفيسيولوجيا المرضية
التهاب المفاصل اإلنتاني قد ينجم عن طريق التروية الدموية للمفصل ،أو
االنتشار المباشر من التهاب للعظم المجاور .التروية الدموية الفريدة من نوعها
الموجودة حول الورك في مرحلة الطفولة يجعل التهاب المفاصل المتعفن او
التفسخي من المضاعفات الشائعة اللتهاب عظم الفخذ القريبة .األوعية الدموية ال ُكردوسية و ال ُمشاشيّة
تستمر باإلتصال حتى ما يقارب  18-12شهرا ،بعد ذلك تشكل األُنمية حاجز أكثر فعالية إلنتشار
العدوى.

في تقيم التصوير الشعاعي اللتهاب مفصل الورك
التعفني الشديد .المريض حضر مع تفكك و فقدان
االوعية الدموية

التعفن قد يؤدي إلى نتائج مباشرة او غير مباشرة لجانب واحد او كال الجانبين للمفصل .يعتبر الضرر
المباشر للمفصل الغضروفي شائعا ،وفي حالة كونه شديد ،يحصل تدمير جزئي او كلي للمفصل الذي
قد يؤدي إلى تيبس (ليفية أو عظمية) او عدم ثبات المفصل بسبب خلع جزئي  /كلي
[ .]8-1النتائج غير المباشرة تنتج من تدمير االنمية و النخر عديم األوعية للمفصل.
تشمل المشاكل الناجمة عن تعفن مفصل الفخذ غير المعالج باإلضافة لتدمير المفصل:
عدم ثبات المفصل ،قصور في وظيفة العضلة المبعدة ،و فرق في طول الساقين.
التناقض في طول الساق ينتج من توقف نمو االنمية ،خلع جزئي  /كلي للمفصل و/أو
سوء تموضع الطرف بسبب التقفع و القسط.
العالمات السريرية :على الرغم من عدم وجود أعراض سريرية لعدد قليل من
المرضى ،اال أن معظم المرضى يكون لديهم شكوى تتعلق باضطراب المشية او ألم أو
كليهما .وجود األلم يكون أكثر لدى المرضى الذين يعانون من قسط ليفي ،او يكون
تابع لقصور في وظيفة العضلة المبعدة .أسباب اضطراب المشية تشمل قصر الطرف
المصاب(خلع جزئي ،كلي  ،أو تقفع)،أو تحرك رأس الفخذ ألعلى وأسفل نتيجه عدم
الثبات  ،أو قصور في وظيفة العضلة المبعدة ،أو تقفع في االنسجة الرخوة أو القسط
(ليفي او عظمي).
حل او تفكك لرأس/عنق عظم الفخد بعد امتداد االلتهاب من الجزء القريب لعظم الفخد للمفصل.

التهاب المفاصل المتعفن يمكن أن يُرى برفقة التهاب
العظم الحاد أو المزمن.
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التطور الطبيعي للمرض
يتم اإلبالغ عن التطور الطبيعي للمرض عن طريق متابعة طويلة المدى
(Betz et al) 32على عدة مجموعات قصيرة.استعرض بيتز و آخرون
مريضا الذين تم متابعتهم لفترة  42سنة .تم مالحظة ان  %59منهم كانوا
ال يعانون من ألم ،و كان مفصل الفخذ اكثر حركة للذين ظهر معهم
المرض قبل عمر  3اشهر ،ولكن حوالي  %50منهم يعانون من ألم.
مفصل الفخذ كان أكثر تيبسا (عادة مقسوطه) في المجموعة التي ظهر
فيها المرض بعد عمر الثالثة أشهر ،و مفاصل الفخذ كانت متيبسة (عادة
مقسوطة)  ،ولكن فقط عُشر الحاالت مصحوبة بألم .متوسط فرق طول
في الساقين كان  3.3سم اذا كان مفصل الفخذ في موضعه(ال يوجد خلع)،
)(Wooper et alو  5.6سم اذا كان مصاحبا بخلع .ووبر و آخرون
استعرضوا  8حاالت مع ظهور المرض قبل  3اشهر من العمر ،وجدوا
ان مريضين كان لديهم ضعف على مقياس هاريس لمفصل الفخذ بعد 31
سنة من المتابعة .التجارب لالخرين كانت مختلفة ،ونحن نعتقد ان حصيلة
وضع مفصل الفخذ أسوء من التقارير السابقة .اضطراب المشية غير
موحد ،و كثير من المرضى كان لديهم ألم و تقييد في الحركة.باالضافة
لمعرفتنا أن وضع الفخذ يكون أسوء عندما يكون تعفن مفصل الورك في
مراحل مبكرة من الطفولة مقارنة باألشهر االولى من الحياة .هذا السناريو
هو األكثر شيوعا في البلدان النامية.
.

الخلع التعفني الجزئي /الكلي  ،تدمير جزئي او كلي لرأس الفخد ،مع او يدون عنق الفخد ،باإلضافة
الى انتفاخ/تراخي في كبسولة او محفظة المفصل،و تقفع و عدم اتزان العضالت ،قد يؤدي في درجات
متفاوتة من عدم االستقرار لمفصل الفخذ (درجات متفاوتة خلع جزئي ،او خلع) ،يمكن مالحظة
الهجرة القريبة مع نقص في طول الطرف المصاب.
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غالبا ما يتم مالحظة القسط التلقائي بعد تعفن مفصل الفخذ غير المعالج (القيحي أو الحبيبي) ،مع أو
بدون التهاب الجزء القريب من عظم الفخد .مع قسط العظم ،العالمة السريرية الرئيسة هي سوء
تموضع لواحد او كال الطرفين .في بعض الحاالت ،الورك يمكن ان يلتحم بوضعية تسمح الحركة،
والقضية الرئيسة هنا هي فرق في طول الساقين .في حاالت التي يكون بها كلتا الجهتين يمكن ان
يحدث ما يسمى تشوه معصوف مع ابعاد الحد األطراف و تقريب لألخر ] .[3,4,5القسط الليفي يمكن
ان يصاحب بألم و محدودية الحركة ،باإلضافة الى سوء تموضع لطرف.
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التصنيف
الهدف ألي نظام التصنيف هي المساعدة في تقديم دليلل للعالج ،ولتسهيل
المقارنة بين الدراسات من مختلف المراكز .تم ذكر تصنيف
هونكا" "Hunkaفي عام ،1982استنادا إلى نتائج في  10حاالت حدثت
مع بداية التعفن قبل سن  18شهرا [ .]1تصنيف تشوي ((Choi et al
هو تعديل في تصنيف  ،Hunkaباالستناد إلى  34حالة .تم تقديم توصيات
العالج لكل نوع فرعي منهم ،وتم عرض تقييم أشمل من قبلتشوي
وآخرون (.)2005،2006

تصنيف هونكا) : (Hunka
النوع  Iيحدث فيه أقل درجة انهيار لرأس عظمة الفخد ،و الذي يحدث له
الحقا اعادة تعظم .هذه المالحظات تكون اكثر اتساقا مع اسباب نقص
التروية (النخر عديم االوعية) ،و العالمات الشعاعية تكون مماثلة للتي
تُرى في مرض بيرثس ”."Perthes
النوع  IIيكون به تشوه لرأس عظم الفخد .في النوع الفرعي  IIaليس
هناك ألي عالمات لتدمير األُنمية ،في المقابل لنوع الفرعي  IIbيحدث
اغالق مبكر لألُنمية ،ينتج عنه تشوه في عنق عظم الفخد كذلك.
النوع  IIIيالحظ وجود تمفصل كاذب لعنق عظمة الفخد .اذا كان رأس
الفخد ال يزال حيويا ،يوصي المؤلفون بترقيع عظمي  ،و اقتطاع أروح
للعظم بمكن ان يساعد في الشفاء عن طريق زيادة قوة الضغط على
الموقع غير الملتحم .اذا كان رأس الفخد غير حيوي ،يتم ازالة رأس و
عنق عظم الفخد ثم يتم عمل رأب للمفصل المدور الكبير.
النوع  IVتدمير لرأس عظم الفخد ،مع ابقاء لجزء من عنق العظمة ،يتم
رؤيته في النوع  IVمن التشوه .في النوع الفرعي  ،Aهناك جزء كافي
من عنق عظم الفخد للمحافظة على ثبات المفصل ،و العالج الموصى به
هو اتاحة اكبر حد من حركة مفصل الورك عن طريق تحرير (العضلة
المقربة و/أو العضلة القطنية) .في النوع الفرعي  ،Bهناك فقط جزء
صغير متبقي من عنق العظمة ،و المفصل غير ثابت .في هذه الحالة،
يجب االخذ بعين االعتبار ازالة بقية عنق عظم الفخد و التحول الى عمل
رأب للمفصل المدور الكبير.
النوع  Vتدمير لرأس و عنق عظم الفخد ،و العالج الموصى به هو رأب
للمفصل المدور الكبير مع او بدون عمل قطع في عظم الفخد او قطع في
عظم الحوض.

تصنيف هونكا  :المثلة تتضمن
 V [6].و ]IVb [5و ] III [4و ]II [2,3
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تصنيف تشوي ) (Choiوقد تم تطوير هذا التصنيف بعد مراجعة 34
مريضا مع بداية التعفن للمفصل قبل سنة واحدة من العمر .هناك أربعة
أنواع رئيسية ،وثمانية أنواع فرعية .عدد الفئات يعكس طيف من أمراض
في تعفن الورك لدى حديثي الوالدة .خوارزمية العالج تعتمد على أساس
تصنيف قدمه تشوي ( ،)2006 ،2005على النحو التالي:
النوع :]1[ I
هذه المجموعة تتضمن المرضى ذوي الصور الشعاعية ذات المظهر
الطبيعي ( ،)Iaوالمرضى الذين لديهم نخر عديم االوعية الدموية (.)Ib
بعض المرضى ( )Ibيحتاجون الى احتواء رأس عظمة الفخذ ،بشكل
مشابه لمرض بيرثس.
النوع  :IIتورط كل من المشاشية) (epiphysisو األُنمية ) (physisو
الكردوس ):]2[ (metaphysis
هذا النوع ينتج من النخر عديم االوعية الدموية ،مع او بدون تدمير ذي
أثر على أُنمية رأس عظمة الفخذ .عدم توافق نمو األُنمية عند عنق عظمة
الفخذ يمكن ان ينتج عنه تغير في زاوية العنق –عظمة الفخذ الرئيسية .في
النوع الفرعي  ،Aهناك تشوه في أعلى عظمة الفخذ و يسمى بريفا
 .BREVAخالل المراحل االولى لهذا التشوه ،النخر الالوعائي تتم
معالجته عن طريق احتواء ،و تثبيت المشاشة للمدور الكبير الذي يمكن
ان يساعد في التعامل مع القصور في وظيفة العضلة المبعدة.
يوصى بقطع العظم من منطقة الحوض لتحسين تغطية المفصل اذا
اقتضت الضرورة ،و يمكن أن يتم تثبيت المشاشة الحقا في حالة حدوث
فرق في طول الساقين .النوع الفرعي الثاني يتضمن اما مفصل فخذ أفحج
او أروح  Coxavara or valgaبسبب عدم توافق في اغالق او توقف
نمو األُنمية العلوية من عظم الفخد .العالج يتضمن اعادة توجيه الزاوية
بين العنق و المحور للعظم باستخدام عملية قطع العظم ،و كذلك انهاء
توقف النمو من األُنمية للجزء العلوي من العظم لمنع اعادة ظهور
المرض .الفرق في طول الساقين يُعالج عن طريق تثبيت المشاشة الحقا.
النوع  : IIIتدمير لعنق عظم الفخد [:]3
في النوع ،IIIaهناك مفصل فخذ أفحج ،مفصل فخذ أروح ،مع او بدون
انقالب امامي او خلفي كبير .العالج هو قطع لعظم الفخد العلوي .في
النوع  IIbهناك مفصل كاذب لعنق عظم الفخد ،و العالج الموصى به هو
قطع عظم أروح مع ترقيع للعظم.
النوع  : IVفقدان لرأس الفخد /العنق [:]4
في نوع  ،IVaال زال يوجد جزء من عظمة الفخذ  ،والتي قد تضفي قدرا
من االستقرار .في المرضى األصغر سنا( <6سنين) مع بقايا عنق عظم
الفخد و القبعة الغضروفية ،العالج عن طريق اإلرجاع المفتوح .عملية
هارمون المعدلة )( (Modified Harmonقطع العظم عند قاعدة بقايا
العنق مع ترقيع العظم الوتدي لتطويل عنق عظم الفخد)والنقل للمفصل
المدور الكبير لألسفل يمكن عمله في نفس الوقت .في حالة فشل هذا
الخيار ،قطع العظم التدعيمي من الحوض يمكن ان يكون الخيار االمثل.
في المرضى اقل من  6سنين الذين ليس لديهم عنق لعظم الفخد ( او البقايا
ال يمكن انقاذها) ،رأب المفص المدور الكبير يمكن التفكير به ( المعدلة
لتشمل قطع عظم أفحج) مع او بدون قطع عظم من الحوض .الذين هم
اكبر من  6سنين (النوع  IVaو  ،)IVbاو الذين فشل معهم رأب المفصل
المدور الكبير،يوصى بقطع العظم التدعيمي من الحوض.
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العالج

الخيارات الجراحية
أ.

تنكس مؤلم في المفاصل
.1رأب المفصل االستئصالي
.2إيثاق مفصل الورك
.3رأب المفصل المدور الكبير
.4قطع العظم التدعيمي من الحوض
.5استبدال مفصل الورك

ب .القصور في العضلة المبعدة
 .1توقف نمو مفصل المدور الكبير
.2نقل في مفصل المدور الكبير
القاصي ،الجانبي ،أو كليهما
 .3قطع العظم التدعيمي من الحوض
.4تثبيت المفصل

ج .الفرق في طول الساقين
.1تحرير لنسيج الرخو
 .2قطع العظم
 .3تثبيت المشاشة
 .4تطويل
 .5قطع العظم التدعيمي من الحوض

د .عدم الثباتية
 .1رد مفتوح للمفصل
 .2رأب المفصل المدور الكبير
 .3قطع العظم التدعيمي من الحوض
 .4تثبيت المفصل أو استبدال مفصل الورك

هـ .فقدان الحركة
 .1تحرير لنسيج الرخو

و .سوء تموضع للطرف
 .1قطع العظم تستخدم إلعادة التموضع

ونظرا لهذا التنوع في التشوهات  ،العالج الموصى بهيجب أن تعتمد على
الحالة الفردية لكل مريض .أهداف العالج هي التخلص من األلم،تمفصل
جيد ،مع الحركة الكافية وطول متساوي للسيقان.
وباإلضافة إلى التاريخ ،والعالمات السريرية (مدى الحركة ،أطوال
الساق ،والمشية) ،ونتائج التصوير ،وغير ذلك من المتغيرات حيث يشكل
مكان عيش المريض و قربه عن مركز العالج اهمية بالغة ،وعما إذا
كانت األسرة قادرة على تحمل فترات طويلة من العالج مع زيارات
متعددة للمستشفى (أو اإلقامة في المستشفى لفترات طويلة) .األمور
المتعلقة بالثقافة السائدة تؤثر أيضا على عملية صنع القرار .باإلضافة إلى
الصور الشعاعية العادية ،الدراسات التصويرة األخرى مثل الموجات فوق
الصوتية ،تصوير المفاصل ،أو التصوير بالرنين المغناطيسي (إن وجد)
حيث تكون هناك حاجة للتعرف بدقة على حالة الجزء القريب من عظمة
الفخد بغية تحديد خطة العالج.
للمرضى الذين ال يعانون من األلم ولهم مدى كاف من الحركة
في المفصل ،فنكتفي بالمتابعة .ينبغي مالحظة أطوال الساق
حيث أن هناك مجموعة فرعية من المرضى قد يستفيدون من
تثبيت المشاشة .إذا كان هناك دليل على التعفن االمستمر ،قد تكون هناك
حاجة لتقويم مفاصل عن طريق التنضير أو االستئصال ،باإلضافة إلى
المضادات الحيوية ،لتحقيق السيطرة على العدوى .عندما يتم القضاء على
العدوى ،يتم إعادة تقييم لألعراض و الوظيفة لدى المرضى ،و ثم يتم
مناقسةالخيارات الترميمية [.]5
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تآكل المفصل المؤلم
في المجتمعات حيث الحركة تكون أكثر أهمية من الثباتية من أجل العمل
واللعب ،ولالستخدام في المراحيض األرضية ،اإلجراء الذي يحفظ
الحركة هو المرغوب به .تعتبر عملية ايثاق(تثبيت) المفصل ممتاز
لتخفيف األلم ،ولكن قد تحد من وظيفة واألنشطة اليومية الحية .إذا كانت
التكنولوجيا المتاحة ،استبدال كامل للمفصل هو الخيار في المراهقين
األكبر سنا ،ومع ذلك ال تزال المخاوف بشأن عمر المفصل في اليافعين ،
و ذوي النشاط الكبير.

قصور في العضلة المبعدة
القصور في العضلة المبعدة يظهر على شكل تمايل ،و عالمة
تليندربيرج ) (Trendelenbergتكون ايجابية ،وعدم الراحة و الشعور
بااللم بعد فترات طويلة من التمشي.اذا كان هناك تمفصل طبيعي و معقول
في مفصل الورك  ،توقف نمو المفصل المدور الكبير يكون كافيا في
المرضى الذين عمرهم اقل من  7سنوات .بدال من ذلك ،يمكن نقل
المفصل المدور الكبير اما الى االسفل او جانبيا او كليهما .في حاالت
الخلع الجزئي او الكلي ،اذا كان سطح المفصل ال يزال بحالة جيدة ،من
الممكن اجراء قطع للعظم ،مع او بدون قطع العظم من الحوض ،للمساعدة
في ثباتية المفصل و تحسين كفائة العضلة المبعدة.

فرق في طول الساقين
قصر الطرف المصاب يمكن ان يكون له ملحوظا لعدة اسباب مثل :الخلع
الكلي او الجزئي ،أو توقف نمو األُنمية العلوية لعظم الفخد ،أو سوء
تموضع للطرف بسبب انكماس لألنسجة الرخوة و/أو سوء في انتظام
العظم .انكماش في العضلة المقربة او المبعدة ينتج عنه تناقض واضح
بحوالي  3سم لكل  10درجات من االنكماش.

الصور الشعاعية يمكن ان تساعد في التعرف على العالمات التشريحية للكردوس الغضروفي و بتالي
تساعد في التخطيط للعالج .د .بريمال نايك ()Premal Naik, M.D..

مريض في  7من العمر حضر مع قسط في مفصل الفخذ ،و اضطراب في المشي من تقفع في
العضلة المقربة و تناقض في طول الساقين .ومع ذلك لم يكن يعاني من ألم ،لم يكن لديه القدرة لعمل
جلسة القرفصاء ،والتي أسفرت عن مشاكل كبيرة في أنشطة الحياة اليومية .خيارات العالج يتم
مناقشتها مع األهل تشمل عملية قطع العظم من اجل اعادة االنتظام و رأب المفصل االستئصالي.
إلعطاؤهم الحركة المرغوب فيها ،و ثباتية الفصل ،و الموافقة على استئصال رأس و عنق عظم
الفخد .العملية يجب ان تتبع بفترة من الشد الهيكلي ،وبعدها تمرينات للحركة ،ثم فترة تدريجية للقدرة
على تحمل وزن الجسم .بسبب وجود تشوه في العضلة المقربة ،تم وضع جبس الحوضي للمريض
لتثبيت مفصل الفخذ المعاكس خالل الشد ،و ذلك لتسهيل عمل العضلة المبعدة للورك.
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خيار العالج يعتمد على الفرق الحالي المتوقع عند اكتمال نمو الجهاز
الهيكلي .يجب التفكير في تثبيت المشاشة عندما يكون التناقض المتوقع في
الطول بين  2.5و  5سم .تقنية تطويل العظم اذا كانت متواجدة ،تكون
ملزمة اذا كان التناقض المتوقع اكثر من  6-5سم .ولكن حتى يتم عمل
العمليه يجب أن ان تكون مفصل ثابت فوق و تحت القطعة التي سوف يتم
تطويلها .في حالة عدم وجود ثباتية ،الخيارات لتحسين الثبات تشمل قطع
العظم من الحوض و/او من الفخد أو رأب المفصل المدور الكبير ،أو
ممكن أن الخيار األمثل هو قطع العظم التدعيمي من منطقة الحوض ،و
عمر المريض بعين االعتبار .تطويل العظم بعد ترميم مفصل الفخذ مع
توصيل التروية الدموية لرقعة العُنيقة الحرقفية تم ذكرها عند تشين
وآخرين ) . (Chen et alكذلك يمكن التفكير في تطويل للعظمة ال ُ
ظنبوبية
 ،مع األخذ بعين األعتبار الفرق في مستوى الركبتين بعد العالج

عدم الثباتية
هذه المشكلة يمكن رؤيتها على شكل عدم ثباتية لمفصل الفخذ  ،و احيانا
عندما يكون تدمير في رأس وعنق عظم الفخد .هذه الحالة يتم معالجتها
عن طريق تثبيت لمفصل الفخذ و اذا كان هناك عظم كافي يتح المجال
إلجرائها ،يمكن اجراء رأب للمفصل المدور الكبير ،او عن طريق قطع
عظم تدعيمي من الحوض.

فقدان الحركة
انكماش في النسيج الرخو ،احيانا في وضعية االنثناء و التقريب ،يمكن
معالجتها عن طريق تحرير لنسيج الرخو ،أو عن طريق قطع العظم بما
يحسن وضع الطرف.

هذه االنثى عمرها  17سنة حضرت بدرجة كبيرة من الدوران الخارجي لطرفها بعد عملية قطع
العظم من اجل محاولة اعادة انتظام العظم بعد وجود التيبس ،و سوء االنتظام لمفصل الفخذ بعد تعفن
المفصل غير المعالج [ .]1،2من التاريخ المرضي ،كان لديها تقريبا  90درجة من التشوه االنثنائي
مع درجة كبيرة من االبعاد عن الجسم .أخضعت لعملية قطع العظم من الجزء القريب المتقوس من
عظم الفخد و الفحج و مد الرجل مع تثبيت ،الذي نتج عنه درجة جيدة من التصحيح لالنثناء و
االبعاد .مع ذلك ،كانت قلقة حيال الدوران الخارجي [ .]3العالج الالحق تتضمن ازالة الشريحة و
قطع للعظم من اسفل منطقة المدور[ .]4،5العملية أُجريت من دون وجود الشرائح الالزمة .الثاقب
كان من مكان محلي ،الشريحة تم اختيارها من مجموعة ِعدَد مختلفة.
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قدم هذا الشاب بتباين في طول الساقين و مفصلي فخذ عصفت بهما التهاب العظم و النقي و انتان في
المفصلين لم يعالج: .ان هنالك تشوه ثني عير متماثل في كال المفصلين ،كما كان المفصل االيمن
مقسوطا في وضع التبعيد بينما كان األيسر مخلوعا جزئيا في وضع التقريب .تم إجراء إعادة تموضع
لالطراف من خالل قطع دان لكال العظمين الفخذيين.

قدمت هذه السيدة بتشوه ثني وخيم و مفصلي فخذ بتشوه دورانى شديد و بهما انتان لم يعالج ،و كان
المفصل األيسر مقسوطا بوضع التبعيد بينما كان األيمن مخلوعا جزئيا في وضع التقريب].[5,6

أوصي بعمل قطع دان لكال العظمين الفخذيين ألجل اعادة ارتصاف الطرف ].[7,8
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رأب المفصل للمدور الكبير:
تم استخدام عدة اجراءات معدلة في رأب المفصل للمدور الكبير لعالج
الدمار االنتاني لرأس و عنق الفخذ .إذ يوضع المدور الكبير في الحق من
خالل اجراء جراحي الستعادة االستقرار عند التمفصل (منع اإلنزياح) .و
يملك النتوء الغضروفي القدرة على إعادة البنية .على الرغم من أن النتائج
كانت واعدة في بعض الحاالت ،أشار البعض إلى تدهورها مع مرور
الوقت ،و أن التيبس و األلم و إعادة الخلع بشكل كامل او جزئي شائع
نسبيا على المدى البعيد .ينبغي أخذ هذا اإلجراء بعين االعتبار للمرضى
األصغر سنا( أقل من  6سنوات) الذين يعانون من خسارة لرأس و عنق
الفخذ ،حتى كإجراء مؤقت لكسب الوقت ،و ذلك ألن قطع العظم الحوضى
التقويمي سوف تخضع ألعادة في البنية سريعا مما يستدعي الحاجة
لتكرار اإلجراء في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا .وقد وصفت التقنية
األصلية من قبل كولونا ( ، )Colonnaو التي تنطوي على افراج كفافي
للعضالت حول المدور ،مع الحرص على تجنب تشريح ما تحت
السمحاق .يتم تنضير عنق الفخذ حتى وصوله الى مستوى عظم الفخذ و
من ثم يتم وضع المدور ضمن الحق .يتم شد العضالت المبعدة و تخاط
الى ترفة في الجانب الوحشي من عظمة الفخذ( مع شد بزاوية  20في
وضع التبعيد) .كما يتم خياطة الجزء العلوى للعضلة المتسعه الوحشيه مع
نهاية العضلة األلوية .يوضع المريض في جبس حوضي و الورك في
وضع تمديد و زاوية  20تبعيد .و قد لوحظت نتائج افضل عندما تم تنفيذ
قطع عظمي افحج حول قاعدة المدور في الوقت نفسه .وفي بعض
الحاالت قد تكون هناك حاجة إلى قطع العظم الحوضي لتحسين االحتواء.

هذا الذكر البالغ خمسة اعوام ،سبق و أن تعرض إلنتان في السنة األولى من العمر ،ولكنه لم
يعالج] .[1كانت الشكوى الرئيسية انزياح مفصل الفخذ و تباين في طول الطرف .تم إجراء رأب
المفصل للمدور الكبير.كما تم إجراء كسر ) (greenstickفي منطقة بين المدورين ،باإلضافة الى
استخدام أسالك كيرشنر للتثبيت] .[2بعد أكثر من عام على اإلجراء ،بدا أن مفصل الفخذ قد انحاز
اكثر للجانب الوحشي] ،[3لذلك كان البد من القيام بصورة المفصل الشعاعية] ،[4و التي أظهرت
حفاظا على التمفصل .على مدى خمس سنين من المتابعة ،لم يعان المريض من االم كما لم يتوفر دليل
على وجود انزياح او عدمه] .[5سوف تكون هناك حاجة للمتابعة على المدى الطويل.
الصور الشعاعية مصدرها الطبيب ستيفن ساندبيرغ (Radiographs courtesy of Steven
)Sundberg, M.D.

14
قطع العظم الحوضي التدعيمي:
وصفت هذه التقنية ألول مرة من قبل إليزاروف ( ،)Ilizarovواكتسبت
شعبية في اآلونة األخيرة كخيار عالجي للعواقب الوخيمة الناتجة عن
إنتان مفصل الفخذ .يتناول هذا األسلوب العالجي جميع المشاكل السريرية
الرئيسية التي تُوا َجه ،بما في ذلك عدم االستقرار ،القصور في التبعيد،
والتباين في طول الساق.
التخطيط قبل الجراحة:
من الضروري القيام بصورة شعاعية امامية-خلفية و المريض واقفا
لالطراف السفلية من مفصل الفخذ للكاحل لكال الطرفين لتقييم تناسق و
اطوال االطراف.ويمكن أن تشمل دراسات إضافية عمل صورة شعاعية
امامية-خلفية للحوض  /عظم الفخذ القريب مع جعل الطرف في أقصى
تقريب ممكن ،و صورة بحسب منظر تراندلنبيرغ )(Trendelenberg
(امامية-خلفية بوضع الوقوف للحوض مع رفع الساق غير المصابة بعيدا
عن االرض)] .[1,2استخدم كال الفلمين الشعاعيين في قياس زاوية الروح
المطلوبة لتحقيق دعم كاف للحوض .إذ استخدم البعض درجة التقريب
األقصى ،في حين أضاف آخرون  15درجة إلى مدى التقريب على منظر
تراندلنبيرغ ،و ذلك لتحديد مقدار التبعيد (الروح) المطلوب] .[2كما يجب
قياس اطوال الساق سريريا و شعاعيا.
التقنية:
يتضمن اإلجراء تنفيذ قطعين عظميين :أحدهما (علوي) لدعم الحوض
] ،[3بينما االخر (سفلي) إلطالة الطرف و إعادة ارتصاف المحور
الميكانيكي .فيتم استخدام مثبت خارجي ،إما مثبت اليزاروف الحلقي][4
أو مثبت خارجي هجين مع مثبت متمفصل في الجهة العلوية (لتحقيق
االستقرار في قطع العظم العلوي) و سكة تطويل في الجهة البعيدة].[5
يتم تنفيذ قطع العظم العلوي المبعد في المنطقة تحت المدور ،على مستوى
الحدبة اإلسكية] .[3إذ يوفر هذا العنصر من اإلجراء دعما حوضيا لعظم
الفخذ القريب (يزيل اإلنزياج العلوي) ،ويطيل أيضا ذراع عزم العضلة
المبعدة من خالل اعادة التموضع للخارج للعظم المدور الكبير (فيتحسن
القصور في العضلة المبعدة) .يتم تخفيف االالم الناتجة عن التمفصل غير
الالئق او انهيار الغصروف من خالل عمل افتراق للمفصل .فيتم تنفيذ
قطع العظم البعيد على المستوى الجدلي ،ويستخدم إلطالة وترميم المحور
الميكانيكي للطرف] .[6ويمكن تقدير مقدار اإلطالة قبل الجراحة ،ومن ثم
تعديلها استنادا إلى الفحص السريري واألشعة بعد العمل الجراحي .إن
إعادة التشكيل أمر شائع في المرضى األصغر سنا ،وبالتالي فإن هذا
اإلجراء مثالي ألولئك القريبين من تحقيق النضج الهيكلي].[7
الحالة :1
ذكر يبلغ أربعة عشر عاما ،قدم مع ألم و نزح متقطع إثر عدم عالج إنتان
لمفصل الفخذ] .[8خضع المريض للتنضير باإلضافة إلى محاولة لتثبيت
مفصل الفخذ .لألسف ،اسفر هذا االجراء عن عدم التئام و نزح مستمر
للجرح .بعدها تم إعادة التنضير و استئصال ما تبقى من رأس الفخذ و
عنقها .بعد ثالث سنوات ،على الرغم من السيطرة على الخمج ،فقد كان
ذو طرف سفلي قصير هش غير مستقر] .[10و بعد السيطرة على
اإلنتان ،عولج بقطع العظم الحوضي التدعيمي؟ باستخدام مثبتين وحيدي
الجانب .بعد االنتهاء من العالج] ،[12-15تظهر األشعة استعادة المحور
الميكانيكي و كانت اطوال ساقيه متساوية و تكافئ ايجابيا مع ميل خفيف
في عالمة تراندلينبرغ).(Trundlenburg
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الحالة :2
قدمت هذا االنثى البالغة من العمر ستة عشر عاما بتاريخ مرضي يتضمن
انتان مفصل الفخذ الذي صوحب التهاب عظم الحرقفة و النقي .في
البداية ،عولجت بالتنضير و رأب مفصل .Girdlestone
على الرغم من أنها لم تعاني من من اي االم ،و لم يكن هناك دالئل تشير
الى عدوى مستمرة  ،إال أنها كانت غير قادرة على الوقوف من دون دعم.
أشارت الصورة الشعاعية االمامية-الخلفية ما قبل الجراحة] [1إلى تشوه
ملموس في تقريب الطرف .عولجت المريضة من خالل قطع عظم
الحوض التدعيمي و باستخدام ارتصاف "مكدس مزدوج" مع مثبت
متمفصل من االعلى و سكة إطالة من االسفل].[2كان مسمارا النصف
مشتركين لكال المثبتين .أما الطرف فجاء متسقا بشكل جيد بعد
المركزي
َ
الشفاء ،و كان المحور ايضا متسقا تحت الجدار األنسي من الحق].[3,4
كما كان مدى الحركة بعد العملية الجراحية كافيا في كل من التقريب []5
والتبعيد [ .]6و أصبحت أطوال ساقها ضمن نطاق مقبول [ ،]7باإلضافة
الى ان اختبار تراندلنبيرغ ( )Trendelenbergكان ذا نتيجة جيدة عند
المتابعة.
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الحالة 3
تمت رؤية هذه الحاله لذكر يبلغ من العمر  12عاما في مرحلة ما بعد
إنتان مفصلي الفخذ مع نخر الوعائي [ .]1على الرغم من أن الجانب
األيسر قد اصبح مرتويا و خاليا من األعراض ،فإن المريض قد شكا من
الم شديد مع التقريب و من تقفع ثني في الجانب األيمن] .[2خضع
المريض الستئصال رأس الفخذ والعنق ،وكشفت العينة العيانية تغيرات
تنكسية كبيرة مع فقدان كروية وتآكل الغضروف المفصلي .وكان عالمة
تراندلنبيرغ ( )Trendelenbergواضحة بشكل ملحوظ قبل الجراحة
[ .]5وبعد ذلك عولج من خالل قطع العظم الحوضي التدعيمي [ .]6على
الرغم من وجود طرف أفحج بشكل طفيف عند المتابعة ،إال انه شعر
باالرتياح من آالمه].[7

ملخص
إن االثار المترتبة على اإللتهاب الإلنتاني في مفصل الفخذ تشمل طائفة
متنوعة من األمراض .ومن بين المشاكل السريرية :األلم ،وعدم
االستقرار (اإلنزياح) بسبب خلع جزئي أو خلع كامل،قصور في العضلة
المبعدة ،و تباين في طول الساقين .يجب أن يكون العالج لكل حسب حالته
مع اتاحة العديد من الخيارات .كما ينبغي أن تعالج بقايا اإلنتان بواسطة
التنضير والمضادات الحيوية ،ويجب أن يكون تأخير إعادة البناء إلى ان
تتم السيطرة على اإلنتان .وبمجرد أن يتم القضاء على العدوى ،من
الممكن القيام بتثبيت مفصل الفخذ في حال كان المرضى راغبين
بالحصول على االستقرار على حساب الحركة .ألولئك الذين يرغبون
بالحركة ،تشمل الخيارات استئصال و رأب المفصل ،أو قطع عظم
الحوض التدعيمي،أو الرأب الكامل للمفصل .إن حدوث تباين في طول
الطرف هو امر عام/شامل  ،و لكن يختلف في المقدار .فالتباين الظاهر
بسبب سوء تموضع الطرف في الحيز (تقفع أو قسط في وضع غير
وظيفي) يمكن عالجه في البداية من قبل تحرير األنسجة الرخوة أو إجراء
قطع عظمي معيد لالرتصاف؟ إلعادة تموضع الطرف .قد تعالج بقايا
التباين عن طريق تثبيت المشاشة ،أو عن طريق إطالة األطراف (> 6-5
سم) .فقطع عظم الحوض التدعيمي يسمح للجراح بعالج تنكس المفصل،
و قصور العضلة المبعدة  ،و عدم اتساق الطرف ،و التباين في طول
الساق في وقت واحد .و لكن ،تتطلب هذه االستراتيجية مثبتا دائريا أو
هجينا والتدريب المتخصص في هذه التقنية ،واستعداد المريض وأسرته
للخوض في طريق طويل من العالج الذي يتضمن العديد من المضاعفات
المحتملة.
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قائمة المراجع المشروحة:
Axer A, Aner A. A new technique for
greatertrochanteric hiparthroplasty. J Bone Joint
Surg66B:331-333, 1984
يصف تقرير الحالة هذا تقنية لرأب المدور الكبير و التي تتضمن تدوير
الجزء العلوي من عظم الفخذ  ° 180عقب اجراء قطع عظمي تحت
المدورين .تم التثبيت باستخدام مسمار قصير داخل النقي .فتم تالفي
تقصير جدل الفخذ (إذ لم يلزم الفحج ) .وبعد عدة سنوات ،تم إطالة
الطرف  5سنتيمترات .وعلى الرغم من تفتت الجزء الناتئي ،على فرض
حدوث أذية الوعائية ،إال أن الجزء التأم ،و أعيد تشكيله ،كما ساهم في
النمو الطولي .و عند بلوغ  20عاما  ،لم يعد المريض يشكو من أي الم ،و
لكن كان يعرج بشكل طفيف.
Betz RR, Cooperman DR, Wopperer JM,Sutherland RD,
et al. Late sequelae of septicarthritis of the hip in
infancy and childhood. JPed Ortho 10:365-372, 199
في دراسة مراجعة لمراكز متعددة (شملت  32وركا في  28مريضا)
متضمنة المتابعة الثنين و اربعين عاما ،تم إجراء مقارنة بين المرضى
الذين ظهرت أعراض مرضهم عندما كان عمرهم أقل من ثالثة أشهر ،و
المرضى الذين ظهرت اعراض مرضهم في فترة ما بعد بلوغهم ثالثة
أشهر من العمر.
بالنسبة ألولئك الذين ظهرت اعراض مرضهم قبل ثالثة أشهر من العمر،
فإن عشرة من اصل تسعة عشر لم يعانوا من اي االم ،في حين كان
خمسة مرضى يشكون من آالم بسيطة و اشتكى اربعة من ألم معتدل .في
الفئة األكبر سنا ،تسعة من اصل عشرة مرضى لم يشكوا من اي ألم ،بينما
ذكر ثالثة وجود ألم معتدل ،و اضطر مريض واحد للخضوع الى رأب
كامل لمفصل الفخذ نتيجة األلم الشديد  .كانت مفاصل الفخذ في المجموعة
الطفولية قابلة للحركة ،في حين أن المرضى الذين عانوا من ظهور الحق
العراض المرض فقد كانت مفاصل الفخذ لديهم أكثر تيبسا  ،وكثير منها
كان مقسوطا .وعلى الرغم من ان درجات (هاريس)  Harrisكانت في
نطاق مقبول ( ،)80-70فإن  ٪59من مفاصل الفخذ كانت سليمة من
األلم .وبلغ متوسط تباين طول الساقين  3.3سم في المفاصل غير
المخلوعة ،و  5.6سم في المفاصل المخلوعة .إذ يوصي المؤلفون بتجنب
الجراحة الترميمية في معظم الحاالت .كما أن قطع العظم الفخذي قد يكون
مفيدا إلعادة تموضع مفصل الفخذ الذي التحم بشكل ذاتي.كما ينبغي أن يتم
عالج التباين في طول الساق.
Bryson AF. Treatment of pathological dislocationof the
hip joint after suppurative arthritis ininfants. J Bone
Joint Surg 30B:449-453, 1947
تم إجراء استعراض لست عشرة حالة مرضية عولجت احداها بتقنية
كولونا لرأب المفصل  ،و عولج اربعة منها بقطع العظم تحت المدورين،
بينما عولج احدى عشرة حالة بتثبيت المفصل .كان قطع العظم تحت
المدورين ناجح في حالة من بين اربع حاالت ،وكان مفصل الفخذ هذا
المريض مقسوط و متليف غير مصحوب بألم .فشلت تقنية كولونا
( )Colonnaلرأب المفصل في عالج مريض واحد .بينما كان تثبيت
المفصل العالج األكثر نجاحا .و نظرا لالداء الوظيفي الجيد إلى حد

معقول في مرحلة الطفولة و الميل لحدوث تقفع ثني  /تقريب في المرضى
الذين تم االتحام لديهم مبكرا ،يوصي الباحثون بضرورة االنتظار حتى
المريض  13-12سنة من العمر.
Chang CH, Huang SC. Reconstruction forsequelae of
septic hip in children. J FormosMed Assoc 96(5):353358, 1997.
تم إعادة تشكيل لثالثة عشر مفصل فخذ [ HunkaIIb (6), Iva (4), IVb
 ])(2), V (1و كان متوسط عمر المرضى ست سنوات ،و ذلك بهدف
تحقيق االحتواء ،و معادلة التباين في طول الساقين الحقا .تضمنت
االجراءات تنفيذ رد مفتوح ،قطع عظمي للفخذ والحوض لإلحتواء ،و
قطع أروح للعظم وإطالة األطراف لعالج التباين في طول الساق .قبل
الجراحة ،كان المرضى يعانون من عرج غير مؤلم و كان متوسط التباين
في طول الساق  3.3سم .وعلى الرغم من أن اربعة مرضى احتاجوا
إجراءات الثانوية للخلع الجزئي المتكرر ،إال انهم كانوا جميعا في حالة
مستقرة خالل ست سنوات من المتابعة .يوصي المؤلفون باإلجراء
الجراحي تحقيق االستقرار لمفصل الفخذ ،وتحقيق التكافؤ في أطوال
االطراف في وقت الحق
Cheng JCY, Aguilar J, Leung PC. Hipreconstructionfor
femoral head loss from septicarthritis in children. A
preliminary report. ClinOrthopRel Res 314: 214-224,
1995
عولج ثمانية مرضى مصابين بفقدان كامل لرأس الفخذ و عنقها Choi
) )IVbباستخدام طعم عنيقي موعى من العرف الحرقفي .تتم محاذاة
الجانب الغضروفي من العرف لألعلى لالتصال بالحق .من الجدير بالذكر
أن المرضى لم يشتكوا من األلم خالل سبع سنوات من المتابعة ،و
اظهرت سبع حاالت من اصل ثماني حاالت استقرارا رأسيا في مفصل
الفخذ .كما لوحظ ارتشاف شديد في طعم واحد ،و لم يتحقق التئام كامل في
خمس حاالت من اصل ثمانية .أشارت الموجات فوق الصوتية إلى كتلة
ليفية غضروفية متحركة داخل الحق .تلك الحاالت التي التئمت تماما
أظهرت أدلة على إعادة تشكيل خالل المتابعة .إن تحقيق االستقرار بهذا
الشكل قد يسهل إجراءات إطالة األطراف الحقا.
Cheng JCY, Lam TM. Femoral lengthening aftertype IV
B septic arthritis of the hip in children.J Ped Ortho
16:533-539, 1996.
خضع أربع مرضى كانوا يعانون من فقدان رأس الفخذ و عنقها Choi
) IVbلعملية ناجحة إلطالة الفخذ من  4.5سم الى  13سم ،من دون فقدان
الستقرار مفصل الفخذ أو مدى حركة مفصل الفخذ أو الركبة .كما كان
الجميع يعانون من اإلنتان في مفاصل متعددة ،والتي أسهمت في خلق
مقدار من التباين .ثالثة من أربعة حاالت عولجت باستخدام طعم عنيقي
موعى من العرف الحرقفي إلعادة بناء رأس الفخذ و عنقها المفقودان قبل
إجراء اإلطالة.
Choi IH, Pizzutillo PD, Bowen JR, Dragann R,et al.
Sequelae and reconstruction after septicarthritis of the
hip ininfants. J Bone Joint Surg72a:1150-1165, 1990
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تم إجراء مراجعة استعادية ألربع وثالثين مريضا كان لدهم بقايا تشوهات
جراء التهاب المفاصل اإلنتاني (< 1سنة من العمر) ،وتم عرض مخطط
التصنيف .وقدمت توصيات للعالج
Choi IH, Shin YW, Chung CY, et al. Surgicaltreatment of
the severe sequelae of infantileseptic srthritis of tthe
hip. ClinOrthopRel Res2005;434:102-109
يتم عرض خوارزمية للعالج من عواقب إنتان مفصل الفخذ استنادا إلى
طريقة التعامل مع خمس و اربعين مفصل فخذ  ،وذلك باستخدام التصنيف
الذي وضعه المؤلف الرئيس ومساعدوه في عام  .1990فيما يتعلق بنوع
 3أ من مفاصل الفخذ  ،فإن المرضى الذين يعانون من ورك فحجاء /
روحاء أو انقالب أمامي /انكفاء خلفي فخذي مفرط فإن العالج يتم بقطع
عظم الفخذ العلوي إلعادة اتساق العظم .أما بالنسبة ل النوع  3ب من
مفصل الفخذ (تمفصل كاذب عند عنق الفخذ) ،فيوصى بعمل ترقيع
عظمي للمفصل الكاذب و  /أو قطع عظمي أروح .فيما يتعلق بالمرضى
األصغر سنا ذوي النوع  4أ ،والتي يتم فيها الحفاظ على بقايا عنق الفخذ،
فإنه يمكن أخذ الرد المفتوح بعين االعتبار .عندما يالحظ غطاء غضروف
كاف على رأس عظمة الفخذ ،تم القيام بإجراء هارمون ()Harmon
المعدل (قطع العظم عند قاعدة ما تبقى من عنق الفخذ ،ووضع طعم
وتدي من العظم إلطالة عنق الفخذ المتبقية) .ال ينصح بإجراء رد مفتوح
في كبار السن من المرضى بسبب التعرض لمخاطر التيبس ،ويتم التعامل
مع حاالت  4أ باألسلوب نفسه المستعمل في حاالت  4ب .كان رأب
المفصل المدوري ناجحا في خمس حاالت فقط من اصل عشر مفاصل
فخذ ،وجميعهم كانوا لمرضى يبلغون أقل من  6سنوات من العمر .كما
يعتبر قطع العظم الحوضي التدعيمي مثاليا للمرضى كبار السن مع نوع
 4ب من مفاصل الفخذ ،أو في نوع  4أ من الوروك عندما تخفق طرق
العالج األخرى.
Choi IH, Yoo WJ, Cho TJ, et al.
Operativereconstructionfor septic arthritis of the Hip.
OrthopClin N Am 2006;37:173-183.
مقال مراجعة ممتاز حول هذا الموضوع والذي يتضمن خبرة المؤلفين
الشخصية الواسعة مقرونة بنبذة من األدبيات.
Colonna PC. A new type of reconstruction operationfor
old ununited fracture of the neck ofthe femur. J Bone
Joint Surg 17:110-122, 1935.
ويرد وصف ست حاالت من رأب المفصل المدور الكبير عقب عدم التئام
عنق عظم الفخذ في كبار السن من المرضى .تتضمن هذه التقنية تحرير
العضالت الكفافية حول المدور ،مع الحرص على تجنب تشريح ما تحت
السمحاق .و يتم تنضير العنق حتى تصل إلى مستوى عظم الفخذ ويتم
وضع المدور داخل الحق .و تقدم العضالت المبعدة ثم تخاط إلى ترفة في
الجانب الوحشي من عظم الفخذ (مع شدها على وضع التبعيد بزاوية 20
درجة) .تتم خياطة العضلة المتسعة الوحشية فوق المغرز الجديد لأللوية.
كما يتم وضع المريض في جبس حوضي مع جعل مفصل الفخذ في وضع
التمديد بزاوية  20درجة و في التبعيد.
Dobbs MB, Sheridan JJ, Gordon JE, et al.
Septic arthrtitis of the hip in infancy: Long term
followup. J Pediatr Ortho 2003;23:162-168.

يتم مراجعة خمسة مرضى عولجوا برأب المفصل المدور الكبيرو تمت
متابعتهم حتى  15عاما .كل منهم تعرض للتدمير الكامل لرأس عظمة
الفخذ من اإلنتان خالل أول  3أشهر من الحياة .استخدم النهج الحرقفي
الفخذي ،و جرى وسم العضلة الفخذية المستقيمة .يتم فتح كبسولة مفصل
الفخذ لمعاينة رأس و عنق عظمة الفخذ  ،فإذا كان هناك دمار واسع
النطاق ،فتزال بقايا الرأس  /العنق لعظمة الفخذ إلى مستوى قاعدة
المدور .يتم تحرير العضلة القطنية ،باإلضافة الى تحرير األلوية من
طرف المدور من خارج السمحاق .ثم يتم إجراء قطع عظم افحج تحت
المدورين من خالل شق جانبي منفصل.
ويتم استخدام جبس حوضي لمنع الحركة .إذ كانت جميع مفاصل الفخذ
مستقرة ،غير مؤلمة ،وكان هناك مريض واحد يعرج يشكل طفيف.
يوصي المؤلفون بتدريج قطع العظم االفحج ورأب المفصل المدوري
خالل بضعة أشهر بسبب تعرض مريض واحد لنخر الوعائي .و قد بلغ
متوسط العمليات الجراحية للمرضى ثالث عمليات  ،باالضافة إلجراءات
ي ،وتثبيت المشاشة ،و قطع عظم أفحج /
إضافية شملت رأب مفصل رف ّ
أروح  ،وإزالة الطعم.
Fabry G, Meire E. Septic arthritis of the hip in
children: Poor results after late and inadequate
treatment. J Ped Ortho 3:461-466, 1983.
تم متابعة  29طفال مصابين بالتهاب المفاصل اإلنتاني  -/+التهاب العظم
والنقي ألكثر من اثنا عشر عاما .تم تقسيم المرضى إلى مجموعتين (<1
شهر عمرا ،و الذين تبلغ اعمارهم من شهر الى ثالث سنوات) .وكانت
توقعات سير المرض أسوأ في مجموعة األطفال األصغر سنا ،وفي
اولئك الذين كانوا يعانون من التهاب العظم والنقي .أما بالنسبة لمعظم
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درجة تغيرات على الصور الشعاعية .وكان نجاح رأب المدور (وصف
التقنية غير مذكور) ذمن نطاق محدود نظرا لوجود تيبس و  /أو خلع.
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لكل االنسجة الليفية ،باالضافة الى تحرير العضلة القطنية و فصل
العضالت الدورانية الخارجية القصيرة و األلوية المتوسطة و الصغرى ،و
يتم خياطة المدور الكبير في الحق .قطع عظم أفحج ( 100درجة) تم عمل
بعده .بعد حوالي  7سنوات من المتابعة ،اعادة تشكيل الناتئ تم مالحظتها،
و مفصل الفخذ بقي ثابتا.
Wopperer JM, White JJ, Gillespie R, Obletz BE.
Long-term follow-up of infantile hip sepsis. J
Ped Ortho 8:322-325, 1988.
في التاريخ الطبيعي لتعفن مفصل الفخذ لدى الرضع (>  3اشهر) في 8
مرضى ( 9مفاصل فخذ) ذكرت على  31سنة من المتابعة .الطيف
المرضي يشمل تشوه خفيف( ،)3غياب او نقص رأس وعنق الفخد بدون
خلع جزئي( ،)3و غياب و نقص رأس /عنق مع خلع كلي .النتائج
اعتمدت على تقيم هاريس لمفصل الفخذ تتمضن  6ممتاز 1 ،جيد و 2
ضعيف .المؤلفون بحثوا قيمة الجراحة الترميمية ،لكن ينصح بتثبيت
لمشاشة لعالج تناقض طول الساق الموجود
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