
 

 

 

1  صادثذٍى آ ًتبیج دسهبى اصالح پبی چوبقی ثب سٍش الیضاسٍف ٍ دیستشاکطي..   

 

 خالصه

ّبی تشیي آًَهبلییکی اص ضبیغب کجی پبی اکَئیٌٍَاسٍس هبدسصادی ی Clubfoot: مقدمه

آًَهبلی ثب دس ًظش گشفتي هیضاى ػَد ثبالی آى )سَای ًحَُ دسهبى  .ضَداستَپذی هحسَة هی

آى ثِ صَست جشاحی یب غیشجشاحی( ّوشاُ یک چبلص ثشای هتخصصیي استَپذی کَدکبى 

َجِ ثِ خال هَجَد دس صهیٌِ اسصیبثی ایي سٍش دسهبًی دس کطَسهبى ٍ ثب ت .ضَدهحسَة هی

ًیض ضیَع قبثل تَجِ ایي دفشهیتی، ثش آى ضذین تب ثب اًجبم ایي هطبلؼِ، ًتبیج استفبدُ اص سٍش 

 .الیضاسٍف ثذٍى آصادسبصی ثبفت ًشم سا دس هشکض ضْذای تجشیض اسصیبثی کٌین

فَت دس سنٌیي  ثیوبس هجتال ثِ دفشهیتی کالة 47دس ایي ثشسسی هقطؼی تحلیلی،  :روش كار

هشاجؼنِ کنشدُ    ثِ هشکض ضْذای تجشینض  1395تب  1392ّبی دس سبل سبل کِ دس ثبصُ 10تب  5ثیي 

ٍاسٍس، اکَئیٌَس، اداکسیَى ٍ سَپیٌبسیَى پیص ٍ صٍایبی دفشهیتی ثَدًذ، ٍاسد هطبلؼِ ضذًذ. 

ًیض قجل ٍ پس اص دسهنبى   Dimeglio ثٌذیٍ دستِ AOFASدسهبى ثجت ضذًذ. اهتیبص  پس اص

 .ى حذاقل ثِ هذت دٍ سبل پیگیشی ضذًذتوبهی ثیوبساثشای ّش ثیوبس ثجت ضذًذ. 

ثیونبس ینک    38پب( هَسد اسصیبثی قشاس گشفتٌنذ. جشاحنی دس    56ثیوبس ) 47دس ایي هطبلؼِ  :نتایج

%( هًَث ثَدًنذ.   4/30ثیوبس ) 17%( هزکش ٍ  6/69ثیوبس ) 39ثیوبس دٍ طشفِ ثَد.  9طشفِ ٍ دس 

سبل ثَد. توبهی صٍاینبی اًنذاصُ گینشی سنیش      86/7 ± 4/1هیبًگیي سٌی ثیوبساى دس ایي ثشسسی 

قجل ٍ ثؼذ اص دسهبى ثِ  فلکسیَى هچ پبدسسیٍ  صاٍیِ پالًتبسفلکسیَى هچ پبثْجَد یبثٌذُ داضتٌذ. 

( ثَدًذ. صاٍیِ 19/6 ± 42/6ٍ  -51/16 ± 36/8( ٍ )89/25 ± 44/6ٍ  12/20 ± 52/6تشتیت )
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دس ًوبی سٍثشٍ  صاٍیِ ثیي هتبتبسس اٍل ٍ تبلَسٍ  تیجیَکبلکبًئبل، تبلَکبلکبًئبلتغییشات صٍایبی 

 ± 1/7ثنِ   46/52 ± 63/9ًینض اص   AOFASداس ثَدًنذ. اهتینبص   ٍ جبًجی اص ًظش آهنبسی هؼٌنی  

لی اص ثیوبساى (. پیص اص هذاخالت دسهبًی ثخص قبثل قجPَ < 001/0افضایص یبفتِ ثَد ) 87/74

قشاس داضتٌذ. پنس اص   Dimeglio%( دستِ ثٌذی  5/62) IV%( ٍ کالس  1/32) IIIدس کالس 

جبی گشفتنِ   II% دس کالس  I  ٍ4/30% ثیوبساى دس کالس  6/69اًجبم دسهبى ثب اثضاس الیضاسٍف، 

 ثَدًذ ٍ ّیچ ثیوبسی دس کالس سِ ٍ چْبس ٍجَد ًذاضت.

ّبیی کنِ دس رات دفشهیتنی کنالة    ، ثب تَجِ ثِ پیچیذگیدس ًْبیت ثبیذ گفت: گيری نتيجه

فَت ٍجَد داسد، اًتخبة سٍش دسهبًی اسجح هٌَط ثِ ضشایط ّش ثیوبس ٍ ًظش ٍ تَاًبیی جشاح 

هتفبٍت است. استفبدُ اص اثضاس الیضاسٍف ثذٍى آصادسبصی ًسج ًشم، ثب ًتبیج دسهبًی ثسیبس خَثی 

ّویت ایي سٍش دسهبًی دس هنذیشیت ثیونبساى کنالة    ّوشاُ ثَدُ است ٍ ایي هسبلِ ثبس دیگش ا

اًذ؛ دچنبس کنالة   ضَد. اّویت ایي سٍش دس ثیوبساًی کِ پیطتش جشاحی ضذُفَت سا یبدآٍس هی

 فَت تطخیص دادُ ًطذُ یب ػَد کشدُ ّستذ ثیص اص پیص ثبیذ هَسد تَجِ قشاس گیشد.

 کالة فَت، الیضاسٍف، آصادسبصی ًسج ًشم كلمات كليدی:

 

 

 

 


