٩٧

فصل ھفتم
ستون فقرات

٩٨

آناتومی و فيزيولوژی
ساختمان منحصر به فرد ستون فقرات باعث محافظت از نخاع ) و عروق و احشاء( می گردد و امکان
حرکات کنترل شده سر ،گردن ،پشت و کمر را فراھم می آورد .منحنی ھای متعادل شده طبيعی ستون
فقرات ) لوردوز گردنی و کمری ،کيفوز پشتی و ساکرال( کمک می کنند که انسان بتواند با کمترين تالش
عضالنی ،وضعيت ايستاده داشته باشد و ھمراه با ديسک ھای بين مھره ای باعث تسھيل تحمل وزن از
طريق ستون فقرات می گردد )تصاوير شماره .(١٥٨
مھره ھا از  C3تا  L5دارای شکل يکسانی بوده و در قسمت جلو يک جسم مھره و در پشت يک قوس
عصبی دارند .قوس خلفی دارای سه زائده است :دو زائده طرفی )عرضی( و يک زائده خلفی ) زائده
خاری(  ،اين زوائد بطور اوليه برای اتصال عضالت تطابق يافته اند .در باال و پائين قوس در ھر طرف
يک مفصل سينوويال ) مفاصل آپوفيزيال( بين مھره ھای مجاور وجود دارد .اجسام مھره ای و ديسک ھای
بين آنھا ،مھمترين قسمت تحمل کننده وزن در ستون فقرات ھستند .اندازه اجسام مھره ای از  C2تا اولين
مھره ساکرال افزايش می يابد و چون بعد وزن به لگن منتقل می شود اندازه اجسام مھره ای به طرف
دنبالچه کاھش می يابد .مفاصل آپوفيزيال به ثبات مھره ھا ،بخصوص برای جلو گيری از دررفتگی قدامی ،
کمک می کنند و بسته به ميزان نياز و نوع حرکت در قسمت ھای مختلف ،ساختمان آن ھا تطابق يافته است.
تفاوت ھای موجود در مھره ھا در سطوح مختلف بصورت زير است )تصوير شماره  ١٥٩و :(١٦٠
• مھره ھای گردنی در زوائد عرضی خود دارای سوراخی برای عبور شريان ھای ورتبرال بوده و
ھمچنين درھر طرف دارای تيغه فوقانی -طرفی ) زوائد اونکوس( برای تشکيل مفاصل لوشکا می
باشند .اين مفاصل باعث افزايش ثبات جانبی شده و در ضمن حرکات آزاد بين مھره ای را تسھيل می
کنند.
• مھره ھای ناحيه توراسيک دارای زوائد عرضی درازی ھستند که بطور مستقيم به طرف عقب قرار
گرفته اند و سطح مفصلی برای دنده ھا در نوک آنھا و گوشه خلفی اجسام مھره ھا ايجاد شده است.
• سطح زوائد مفصلی در مھره ھای کمری در جھت ساژيتال قرار گرفته است )تصوير شماره .(١۶١
مھره اطلس )  (C1و آکسيس )  (C2دارای شکل منحصر به فردی ھستند .آکسيس دارای زائده اودونتوئيد
است ،و اطلس حلقه ای دارد که اودونتوئيد را درقسمت قدامی دربرمی گيرد .اودونتوئيد توسط رباط
عرضی در محل خود نگه داشته می شود .بين اطلس و آکسيس ) وھمچنين بين اطلس و اکسيپوت ( ديسکی
وجود ندارد .اطلس با آکسيس در خط وسط و در دو طرف ،مفصل سينوويال تشکيل می دھند .مفصل
ميانی دارای دو حفره سينوويال است که بين زائده اودونتوئيد و قوس قدامی اطلس و بين اودونتوئيد و رباط
عرضی واقع شده اند .سينويت می تواند به اودونتوئيد و رباط صدمه بزند و منجر به بی ثباتی مفصل C1-
 C2و آسيب نخاع گردد )تصاوير. (١٦٢-١٦٥
ديسک ھای بين مھره ای )مفاصل سمفيز( پيچيده بوده و حدود  %٢۵ارتفاع ستون فقرات را تشکيل می
دھند ھر ديسک دارای دو قسمت است )تصاوير شماره  ١٦٦و :(١٦٧
• آنولوس فيبروزوس که ساختمان فيبروکارتيالژ داشته وقسمت خارجی ديسک را تشکيل می دھد .در
آنولوس فيبروزوس فيبرھا به صورت دواير متحدالمرکزی قرار گرفته اند ) توسط نوکلئوس
پولپوزوس تحت فشار ھستند( ،و به صورت محکم به اجسام مھرھای چسبيده اند ،و فقط قسمت
خارجی آنھا عصب دھی می شود .فيبرھای حلقوی فوق باعث ايجاد قدرت کششی بيشتر شده وامکان
حرکات چرخشی بيشتری را فراھم می آورد.

٩٩

• قسمت موکوئيد مرکزی که نوکئوس پولپوزوس ناميده می شود .اين قسمت حاوی ميزان زيادی آب
بوده ودارای قدرت تغييرشکل ) ولی نه تغيير حجم( در پاسخ به نيروھای فشاری است .کاھش ارتفاع
ستون فقرات با افزايش سن تا حد زيادی ناشی از کاھش ميزان آب نوکلئوس است )ميزان آب از حدود
 %٩٠در جوانان به  %۶۵در سنين باال کاھش می يابد .اين مسئله ھمراه با کاھش در نرمی وانعطاف
پذيری آنولوس منجر به افزايش احتمال پارگی می گردد(.
ارتفاع ديسک بين مھره ای ) و حرکات بين مھره ای ( در نواحی گردنی و کمری بيشتر از بقيه نواحی
بوده و غير قرينه بودن قدامی -خلفی آنھا عامل اصلی ايجاد انحناھای طبيعی ستون فقرات است .اين
وضعيت اثر عميقی روی فشار داخل ديسک ) بخصوص در ناحيه اتصال لومبوساکره ،وقتی که شخص به
جلو خم می شود فشار به حداکثر خود می رسد( دارد .ناحيه اتصال لومبوساکره محلی است که ناحيه بدون
حرکت ستون فقرات به ناحيه متحرک تبديل می گردد .در اين نقطه ستون فقرات به عنوان يک اھرم روی
لگن در اين نقطه عمل کند .اين مسئله )ھمراه با زاويه دار بودن بين  ( L4-L5-S1اين منطقه را محل
شايعی برای اسپونديلوليستزيس می کند .ناحيه لومبوساکره بخصوص نسبت به استرس ھای فيزيکی
حساس بوده و محل شايعی برای اختالالت مادرزادی مھره ای وديسک بين مھره ای است.
ستون فقرات توسط رباطھای متعدد و محکمی حمايت می شود .رباطھای طولی قدامی و خلفی طول ستون
فقرات را طی کرده و به ديسک ھا ) بخصوص رباط طولی خلفی ( و اجسام مھره ھا ) بخصوص رباط
طولی قدامی که قوی تر نيز ھست( می چسبند .اين رباط ھا به عنوان محدود کننده ھای فلکسيون و
اکستانسيون عمل کرده و از ديسک ھا حمايت می کنند .رباط ھايی نيز بين قوس ھای خلفی مھره ھا )
رباط فالوا( ،بين زوائد عرضی ) رباط ھای اينترترانسورس( و بين زوائد خاری ) رباط ھای بين خاری
و فوق خاری ( وجود دارند.
عضالت سطحی بزرگ پشت ) تراپزيوس و التيسيموس دورسی( به طور وسيعی ،اليه ھای عمقی تر
عضالت اينترينسيک داخل فاسيای لومبو ساکرال را می پو شانند .عضالت عمقی -طولی متعددی نواحی
مجاور را به ھم متصل می کنند .طويل ترين و قوی ترين اکستانسورھا عبارتند از :ارکتور اسپينه )
ساکرواسپيناليس ( که در طرفين زوائد خاری ) از جمجمه تا ساکروم ( قرار گرفته است ،عضالت سوپرا
و اينفراھيوئيد به فلکسيون گردن کمک می کنند  ،عضالت سينه ای بزرگ و کوچک به فلکسيون ناحيه
توراسيک کمک کرده ،و بيشتر فلکسيون ناحيه کمری توسط دو عضله رکتوس شکمی ايجاد شده و توسط
عضالتی که به قسمت قدام ستون فقرات می چسبند کمک می شوند ) ايلئوپسواس و کوادراتوس لومبروم(.
خم شدن به طرفين و چرخش توسط عضالت مايل شکمی ايجاد می شود .گردن دارای مجموعه پيچيده ای
از عضالت است که باعث می شود اين منطقه دارای حرکات ظريف و دقيقی باشد )تصاوير شماره -١۶٩
٣
.(١۶٧
حرکات کنديل ھای اکسيپوت روی اطلس باعث تکان دادن سر) حدود  ٣٠درجه( می شود و مفاصل
آتالنتوآگزيال ايجاد چرخش سر) حدود  ٣٠درجه( می کنند .زير محل اتصال سر به گردن ،حرکات شامل
پيچش ديسک ھای بين مھره ای و حرکات لغزشی مفاصل آپوفيزيال است .فلکسيون و اکستانسيون بيشتر
در ناحيه تحتانی گردن و ناحيه تحتانی کمرصورت گرفته و بيشترين خم شدن به طرفين در ناحيه گردن و
بيشترين چرخش در ناحيه پشتی تحتانی قرار دارد.
آگاھی از جنبه ھای نورولوژيک پايه ،نيازمند توجه و آگاھی از آناتومی ستون فقرات است .کانال نخاعی
و سوراخ ھای تعبيه شده برای خروج ريشه ھای عصبی ،تنگ و سفت و سخت بوده و ممکن است
مشکالتی برای ريشه ھا و نخاع ايجاد نمايند .نخاع گردنی حجيم ترين قسمت نخاع و مستعد ترين قسمت
برای تحت فشار قرار گرفتن است .در ضمن نخاع گردنی می تواند به علت نيمه دررفتگی مفصل
آتالنتوآگزيال آسيب ببيند .نخاع کمری در حد ديسک  L1/L2پايان يافته و در زير اين ناحيه فقط ريشه
ھای عصبی در کانال نخاعی قرار دارند .ريشه ھای عصبی در حاليکه از داخل غالف سخت شامه ای

١٠٠

خود می گذرند )درست بعد از سوراخ خروجی( در معرض محل شايع فتق ديسک بين مھره ای قرار
دارند .در ناحيه کمری فتق ديسک روی ريشه پائينی در حال عبور فشار می آورد .در ناحيه گردنی ريشه
ھای  C1/C7از روی قسمت فوقانی مھره مربوطه عبور می کنند در حاليکه ريشه  C8از زير مھره C7
و از باالی مھره  T1عبور می کند ) لذا  ٨ريشه گردنی وجود دارد( .در زير  T1ھمه ريشه ھا از زير
مھره ھای ھمنام خود خارج می شوند( )تصاوير شماره .(١٧٠-١٧٢
وضيت ايستاده حاالتی است که در طی تکامل ،در گونه ھای بسيار جديد بوجود آمده است .به علت
فشارمکانيکی زياد به ستون فقرات ) که توسط وضعيت نامناسب ،تونيسيته عضالنی و چاقی تشديد می
گردد(  ،آسيب ھای رباط ھا ،انتزھا و عضالت کامال شايع است .آرتروز مفاصل آپوفيزيال و ضايعات
دژنراتيو ديسکھا نيز از شيوع بااليی برخوردار است ) بخصوص در ناحيه گردنی تحتانی و کمری تحتانی
که دارای دامنه حرکتی بااليی بوده و فشار باالتری را تحمل می کنند( .سندرم ھای ريشه ای که توسط
فشار ناشی از ديسک بيرون زده و يا زوائد استخوانی ) بخصوص استئوفيت ھای مفاصل آپوفيزيال ( ايجاد
می شود ،در اين ناحيه شيوع بيشتری دارد .با شيوع کمتری مفاصل ستون فقرات و انتزھا محل ھای ھدف
برای بيماری ھای التھابی ) بخصوص اسپونديلوآرتروپاتی ھای سونگاتيو( بوده و گاھی نيز استخوانھای
٣
ناحيه ،محلی برای بدخيمی ھا و عفونت ھا ھستند.
دامنه حرکتی ستون فقرات در شکل شماره  ١٧٣نشان داده شده است.

١٠١

تصوير شماره  :١۵٨ستون فقرات

١٠٢

 آناتومی مھره اول و دوم گردنی:١۵٩ تصوير شماره

 مقطع ساژيتال:B . مقطع کرونال:A . آناتومی مفاصل آتالنتواکسی پيتال و آتالنتوآگزيال:١۶٠ تصوير شماره
all: lateral atlantoaxial joint. ao: atlanto-occipital joints. all: anterior longitudinal ligament. pll:
posterior longitudinal ligament. al: alar ligament. lf: ligamentum flavum.

١٠٣

تصوير شماره  ١۶١و  :١۶٢ستون فقرات گردنی .نمای قدامی )راست( و نمای خلفی )چپ(

تصوير شماره  :١۶٣آناتومی مھره گردنی

١٠٤

تصوير شماره  :١۶۴مقايسه مھرھای پشتی )راست( و کمری )چپ(

تصوير شماره  :١۶۵مقطع طولی از ستون فقرات که رباطھای مختلف را نشان می دھد

١٠٥

تصوير شماره  :١۶۶مقطع عرضی در محل ديسک بين مھره ای که رباطھای مختلف را نشان ميدھد

تصوير شماره  :١۶٧عضالت پشت )اليه سطحی(

١٠٦

تصوير شماره  :١۶٩عضالت پشت .اليه ميانی )باال( و اليه عمقی )پائين(

١٠٧

تصوير شماره  :١۶٨عضالت گردن

تصوير شماره  :١٧٠آناتومی نخاع و ريه ھای عصبی

تصوير شماره  :١٧١نحوه خروج ريشه ھای عصبی
لومبوساکره

١٠٨

تصوير شماره  :١٧٢درماتوم ھای بدن

١٠٩

تصوير شماره  :١٧٣دامنه حرکتی ستون فقرات:
 :aخم شدن به جلو وعقب گردن :b .خم شدن به طرفين گردن :c .چرخش ھای گردن :d .خم شدن به عقب تمام ستون فقرات
در حالت ايستاده :e .خم شدن به عقب تمام ستون فقرات در حالت خوابيده به شکم :f .خم شدن به طرفين تمام ستون فقرات.
 :gچرخش تنه :h .خم شدن به جلو تمام ستون فقرات :H .خم شدن در ھيپ  :FFفاصله انگشتان تا زمين

١١٠

شکايات
درد و سندرم ھای دردناک
عصب گيری مفاصل آپوفيزيال ،قسمت خارجی آنولوس ،رباط ھای طولی قدامی و خلفی و سخت شامه
نخاعی در نھايت از عصب نخاعی مشترکی با ھمپوشانی سگمنتال باال می باشد .لذا محل احساس درد
ناشی ازساختمان ھای سيستم حرکتی ،زياد واضح نبوده و به منطقه وسيعی انتشار می يابند ) بالقوه شامل
سر ،قفسه صدری ،شکم  ،اندام ھای فوقانی وتحتانی( .بنابراين تشخيص افتراقی سندرم ھای ستون فقرات
گسترده بوده و شامل اختالالت سيستم ھای ديگر نيز می شود.
درد مکانيکال ستون فقرات
مھمترين مشکل اين است که ،گ روه ناھمگنی از بيماريھا باعث کمردرد مکانيکال می گردند .درد بيشتر
محوری ) يکطرفه ،دو طرفه و مرکزی ( بوده ،ولی ممکن است به قسمت پروگزيمال يا حتی ديستال اندام
ھا به صورت يک طرح نامشخص و غير درماتومال انتشار يابد .درد ممکن است با حرکت ) معموال در
يک جھت ( يا با ايستادن طوالنی و بلند کردن اجسام تشديد شده ،و معموال با استراحت بھبود می يابد .در
معاينه ممکن است محدوديت دردناک حرکتی در يک جھت بيشتر از جھات ديگر ،يک محل موضعی با
حداکثر حساسيت ،حساسيت ارجاعی و اسپاسم عضالت پارااسپينال و عدم وجود عالئم عصبی ديده شود.
در بسياری از بيماران تعيين محل آناتوميک ايجاد درد مشکل است ،بھر حال در بعضی از بيماران با
استفاده از حساسيت موضعی می توان برچسب اصطالحات آناتوميکال را زد.
درگير شدن ريشه ھای عصبی
در اين حالت شکايات سه گانه عبارتند از:
• درد محوری يا پروگزيمال و کمربندی يکطرفه که ناشی از فشار يکطرفه روی سخت شامه است.
• درد ريشه ای در مسير قسمتی يا تمام درماتوم مبتال ) در بيماران مختلف متفاوت است ( ،که ناشی از
فشار روی غالف سخت شامه است.
• ضعف ،پارستزی و گزگز شدن به علت فشار روی ريشه عصبی ) پارانشيمال(.
درد ريشه ای ممکن از ابتدا ايجاد شده يا روی درد مکانيکی قبلی سوار شود .درد ريشه ای کامال واضح
بوده و کيفيت تير کشنده دارد و با حرکت و افزايش فشار داخل کانال نخاعی )سرفه ،عطسه( تشديد می
شود .در معاينه ممکن است يافته ھای عصبی ) اختالالت حسی ،کاھش قدرت عضالنی و کاھش رفلکس (
مشاھده شود.
تنگی کانال نخاعی
تنگی کانال نخاعی باعث شکايات شبيه درد مکانيکی کمر می گردد ولی در تنگی کانال خصوصيات زير
نيز ديده می شود :
• پارستزی ) غير درماتومال ( در يک يا ھر دو اندام تحتانی.
• اگر چه عالئم با فعاليت تشديد می شود ولی ممکن است با خم کردن کمر به جلو ،عالئم کاھش يافته يا
از بين برود .افزايش قطر کانال نخاعی باعث تخفيف عالئم می گردد ) باال رفتن از پله باعث تخفيف
عالئم می گردد و دوچرخه سواری ممکن است مشکلی ايجاد نکند( .بيمار ممکن است به اين دليل،
وضعيت ميمون مانند به خود بگيرد ) خم شدن خفيف مفاصل ھيپ ،زانوھا و ستون فقرات کمری(.

١١١

• يافته ھای عصبی ) کاھش حس و رفلکس( ممکن وجود داشته باشند ،اگر چه اين يافته ھا ممکن است
فقط بعد از فعاليت ايجاد شوند.
درد التھابی ستون فقرات
درد التھابی در ستون فقرات بصورت درد و سفتی محوری منتشر است که با استراحت بدتر شده وبا
فعاليت ادامه دار تخفيف می يابد )در ابتدای فعاليت ممکن است درد تشديد يابد( .خشکی صبحگاھی و
سفتی بعد از استراحت ممکن است قابل توجه باشند .در معاينه حساسيت منتشر و قرينه ھمراه با اسپاسم
عضالنی و محدوديت حرکتی در چند جھت يا تمام جھات ديده می شود .اين يافته ھا ممکن است با شکايات
يا عالئم مربوط به درگيری ساکروايليک ھمراه باشد.
درد استخوانی
درد ستون فقرات در صورتی که دائمی ،شديد ،پيشرونده و شبانه باشد ،نشانه خيلی قوی برای بدخيمی ھا
و عفونت ھاست.
درد ارجاعی
اين درد ممکن است از ساختمان ھای حرکتی باالتر ) بخصوص مفاصل گلنوھومرال و ھيپ ( ،احشاء
مھم ،ساختمان ھای خلف صفاقی ،سيست م ادراری تناسلی يا آئورت باشد .خصوصيات ھمراه ديگر در
تاريخچه و معاينه عمومی ممکن است شما را به طرف تشخيص صحيح راھنمائی کند ،در صورتی که
درد بيمار ارتباطی با حرکات ستون فقرات نداشته باشد و معلينه ستون فقرات طبيعی باشد بايد به فکر
دردھای ارجاعی بود.

معاينه
بايد بيمار فقط لباس زير گشاد پوشيده باشد .در حاليکه بيمار ايستاده است از جلو  ،پھلو و پشت بيمار را
مورد مشاھده قرار دھيد .ھمچنين بيمار را در حال راه رفتن مشاھده کرده ،حرکات مورد نظر را امتحان
کرده و سپس لمس و تست ھای عصبی الزم را در حاليکه بيمار روی تخ ت خوابيده است ،انجام دھيد.
مشاھده بيمار در حال ايستاده
زوائد خاری مھره ھای فوقانی گردنی و مھره ھای کمری در حالت
طبيعی به صورت عمقی در بين عضالت اسپينال قرار گرفته اند.
زائده خاری  ) C7برجسته است ( و  ) T1حتی برجسته تر است(
را به راحتی می توانيد پيدا کنيد و مھره ھای پشتی معموال به راحتی
قابل مشاھده می باشند ) بخصوص وقتی که شخص به جلو خم می
شود ( .بعد از مھره  ، T1زوائد خاری مھره ھای پشتی روی جسم
مھره تحتانی قرار می گيرند .فرورفتگی ونوس ) The dimple of
 (Venusروی خار خاصره فوقانی خلفی قرار می گيرد ).(١٧۴
خط بين اين دو از روی زائده خاری  S2عبور ميکند .کرت ھای
ايلياک ممکن است قابل
تصوير شماره  :١٧۴شاخص ھای ناحيه کمری

١١٢

مشاھده باشند ) معموال قابل لمس ھستند ( و خطی که اين دو را به ھم وصل می کند از روی فضای L4/5
عبور می کند .نوک دنبالچه در قسمت فوقانی شکاف آنال قرار گرفته است.
بيمار را بخصوص از نظروجود موارد زير مورد مشاھده قرار دھيد:
• از بين رفتن انحناھای طبيعی ) لوردوز گردنی وکمری ،کيفوز پشتی ( :زاويه دار شدن سربه سمت
جلو يا طرفين شايع است و ناشی از کاھش لوردوز قسمت پائين گردن و اکستانسيون جبرانی در قسمت
ھای فوقانی است .زاويه دار شدن طرفی با چرخش ،ممکن است ناشی از کشيدگی عضله
استرنوکلئيدوماستوئيد باشد .چند اختالل مادرزادی می توانند باعث کوتاھی گردن شوند .اگر ستون
فقرات پشتی دارای زاويه بيش از حد به طرف جلو باشد ،بايد دقت کنيد که آيا اين مسئله ناشی از يک
قوز ماليم است ) ناشی از بيماری ديسکوورتبرال در چند سطح( يا به علت زاويه دار شدن تيز) آسيب
موضعی مھره( می باشد؟
• اسکوليوز :محل اسکوليوز با توجه به نوک منحنی نامگذاری می شود ) پشتی ،پشتی -کمری يا
کمری( و جھت اسکوليوز با توجه به تحدب آن تعيين می گردد .اسکوليوز می تواند جبران شده )T1
در راستای ساکروم باشد ( يا غير جبران شده ) شاقولی که از  T1آويزان است خارج تر از ساکروم
قرار گيرد( باشد .اسکوليوز وضعيتی ) اختالل ساختمانی در مھره ھا و دنده ھا وجود ندارد( با خم
شدن بيمار به جلو از بين می رود در حاليکه اسکوليوز ساختمانی با خم شدن از بين نرفته يا حتی
تشديد می گردد .در اسکوليوز توراسيک ،ھنگام چرخش مھره ھا ممکن است کوھان يا قوز دنده ھا
روی محل محدب ايجاد گردد .افتادگی لگن ) کرت ھای ايليک دو طرف در يک سطح نباشند( ممکن
است ھمراه با اسکوليوز و يا ناشی از کوتاه بودن يک اندام و آرتروپاتی ھای ھيپ يا ديگر مفاصل
اندام ھای تحتانی باشد .اسکوليوز سياتيک به علت درد ستون فقرات ايجاد شده ،وضعيتی بوده ،و
معموال خفيف است )تصوير شماره .(١٧۵

تصوير شماره  ١٧۵و  :١٧۶تغيير شکل ھای ستون فقرات  :١٧۵قوز  :١٧۶اسکوليوز

• کاھش حرکات قفسه صدری :معموال ناشی از بيماريھای داخل قفسه صدری است ولی می تواند ناشی
از آرتروپاتی ھا نيز باشد .اگر اتساع قفسه صدری کاھش يافته به نظر برسد ،بايد تست اتساع قفسه
صدری )  (chest expansion testرا انجام داد .برای انجام اين تست در حاليکه بازوھای بيمار روی
سر يا پشت سر قرار دارد ،محيط قفسه صدری را )در چھارمين فضای بين دنده ای( در دم و بازدم
عميق اندازه بگيريد ) در مردان بالغ حداقل  ۵سانتی متر اختالف دارد ( .در صورتی که ميزان
اختالف از  ۵سانتی متر کمتر باشد تست مثبت بوده و اگر کمتر از  ٢/۵سانتی متر باشد می توان از
١٠
آن به عنوان يک معيار تشخيصی اسپونديليت انکيلوزن استفاده کرد )تصوير شماره .(١٧٧

١١٣

تصوير شماره  :١٧٧تست اتساع قفسه صدری

• اسپاسم عضالت پارااسپينال :دراين حالت عضالت برجسته تر به نظر می رسند .اسپاسم ممکن است
يک يا دو طرفه باشد و ممکن است ھمراه با اسپاسم عضالت باسن ھمان طرف باشد ) بخصوص در
اسپاسم ناشی از ھرنی ديسک(.
• تغييرات پوستی :خال ،مالفورماسيون ھای عروقی و کالفه ھای مو ممکن است نشانه محل اختالالت
مادرزادی در اجسام مھره ای باشند .به ھر گونه اسکاريا ندولی توجه کنيد ) بيشتر روی برجستگی
ھای استخوانی ديده می شود (.
مشاھده بيمار در حال قدم زدن
در صورتی که بيمار کمردرد داشته باشد ،ممکن است با جلو رفتن پاھا ،لگن به طور کامل نچرخد و
ھمرديف قفسه صدری قرار بگيرد .اين مسئله باعث می شود که شخص قدم ھای کوتاه و تند بردارد و
ھنگام چرخش ،توجه و احتياط قابل توجھی داشته باشد .درد ساکروايلياک با فعاليت ھای ھمراه با تحمل
وزن و بخصوص با ايستادن روی يک اندام ) اندام ھمان طرف ( تشديد می گردد.

١١٤

مشاھده در حين حرکت
حتی االمکان بھتر است که حرکات را برای ھر قسمت مجزا نمود .از نظر ھر نوع غير قرينه بودن،
محدوديت يا درد در ھنگام حرکت دقت نمائيد.
حرکات ستون فقرات کمری
در حاليکه ھنوز بيمار ايستاده است ،معاينه کننده انگشتان يک دست خود را روی زوائد خاری مھره ھای
کمری گذاشته و از بيمار می خواھد که به جلو خم شده و انگشتان پای خود را لمس کند ) اين کار مفاصل
ھيپ را نيز ارزيابی می کند ( .لوردوز کمری بايد تبديل به تحدب ماليمی گردد ،ميزان حرکت را می توان
با ميزان جدا شدن انگشتان معاينه کننده از يکديگر ارزيابی کرد )تصوير شماره  .(١٣٣در صورتی که
بيمار اسکوليوز دارد ،موقع خم شدن به ھر گونه تغييری در آن توجه نمائيد .سپس لگن را به صورت
محکم با ھر دو دست ثابت کرده ،از بيمار بخواھيد که به طرف عقب خم ) اکستانسيون ( و سپس به طرفين
خم شود ) ١٧٩و .(١٨٠

تصاوير شماره :١٧٩-١٨٠

 :١٧٨فلکسيون توراکولومبار :١٧٩ .اکستانسيون :١٨٠ .خم شدن جانبی

چرخش ھای ناحيه پشتی -کمری و گردنی
برای اين منظور بايستی با قرار دادن دست ھای بيمار روی شانه ھايش ،کمربند شانه ای را روی تنه
ثابت کرده و لگن را با محکم نگه داشتن تيغه ھای ايلياک ثابت کنيد ).بيمار پاھايش را دور از ھم نگه
دارد( يا ترجيحا بيمار با پاھای گشاد روی صندلی بنشيند ،سپس از بيمار بخواھيد تا حدی که می تواند به
طرفين بچرخد )چرخش ،بيشتر مربوط به ناحيه پشتی است( .و سپس گوش را تا حد امکان به شانه ھا
نزديک کند ) خم شدن طرفی( .در طی فلکسيون طرفی در صورت احساس درد )درھمان سمتی که سر به
آن طرف حرکت کرده است( ،پيشنھاد کننده بيماری مفاصل فاست است ،در حاليکه اگر درد در طرف
٣
مقابل ايجاد شود بيشتر ناشی از اسپاسم عضالتی است )تصوير شماره  ١٨١و .(١٨٢

١١٥

تصوير شماره  :١٨١فلکشن و اکستنشن ناحيه گردنی

تصوير شماره  :١٨٢چرخش ھا

اندازه گيری حرکات ستون فقرات:
• تست شوبر :عالوه بر ارزيابی حرکات با انگشتان ،که قبال ذکر شد ،فلکسيون ستون فقرات پشتی –
کمری را ميتوان با تست شوبر ) وتست شوبر اصالح شده( ارزيابی کرد )تصوير شماره  .(١٨٣برای
انجام اين تست روی زائده خاری  S1عالمت گذاشته و  ١٠سانتيمتر باالتر را نيز عالمت بگذاريد )
تست شوبر( ،می توانيد  ۵سانتيمتر پائين تر از  S1را نيز عالمت بگذاريد )تست شوبر اصالح شده(،
سپس از بيمار بخواھيد که تا جائيکه می تواند به جلو خم شود .حداقل  ۵سانتيمتر به فواصل نقاط
عالمت گذاری شده بايد اضافه شود .تست شوبر اصالح شده را به اين طريق نيز می توانيد انجام دھيد:
از بيمار بخواھيد که تا حد امکان به جلو خم شود سپس روی زائده خاری  S1عالمت گذاشته و بعد به
طرف باال به فواصل  ١٠سانتی متری سه عالمت ديگر نيز بگذاريد سپس در حاليکه بيمار صاف
ايستاده است اين فواصل را مجدد اندازه گيری نمائيد تحتانی ترين فاصله بايد حداقل  ،%۵٠قسمت
ميانی حداقل  %۴٠و قسمت فوقانی حداقل  %٣٠کوتاه شده باشد .يک راه ديگر نيز به اين صورت
است که فاصله  C7-T12و  T12-S1را در حالت صاف و سپس در حداکثر فلکسيون اندازه گيری
٣
کنيد ناحيه توراسيک بايد  ٢-٣سانتيمتر و ناحيه کمری  ٧-٨سانتيمتر افزايش يافته باشد.

تصوير شماره  :١٨٣تست شوبر

• فاصله انگشتان تا زمين :برای اين کار از بيمار بخواھيد سعی کند در حاليکه زانوھا در اکستانسيون
کامل است انگشتان خود را به زمين برساند .در صورتی که انگشتان به زمين نرسد فاصله انگشتان تا
زمين را اندازه گيری کنيد )تصوير شماره .(١٧٣

١١٦

• فاصله پس سر تا ديوار :در حاليکه بيمار صاف ايستاده است و پاشنه را به ديوار
چسبانده است ،سعی کند پس سر را به ديوار بچسباند .در اين حالت فاصله پس سر
١١
را تا ديوار اندازه گيری کنيد )تصوير شماره.(١٨۴
تصوير شماره  :١٨۴ارزيابی فاصله پس سر تا ديوار

لمس
بيمار را روی شکم بخوابانيد ،بازوھايش در حالت شل وخم شده در زير باشد .برای
لمس گردن يک بالش را زير قسمت فوقانی قفسه صدری ،و برای لمس ستون فقرات
پشتی و کمری بالش را زير شکم قرار دھيد .اين بالش کمک می کند تا عضالت شل
شده و ستون فقرات در فلکسيون حمايت گردد و باعث جدا شدن زوائد خاری از ھم نيز
می شود )تصوير شماره  .(١٨٦نواحی زير را به ترتيب لمس کنيد:
• پوست وبافت زير پوستی :از باال به پائين طرفين ستون فقرات را
 (skinبرای مشاھده
لمس کنيد از تکنيک غلتاندن پوست )rolling
مناطق دچار ھيپراستزی استفاده کنيد )تصوير شماره .(١٨٥
• عضالت پارااسپينال :اين عضالت را از نظر افزايش تونيسيته و
حساسيت در ھر دو طرف لمس کنيد )تصوير شماره .(١٨٧
• رباط ھای بين خاری :روی تک تک زوائد خاری را محکم فشار
دھيد .در صورت ايجاد درد ،احتماال بيماری ديسک يا رباط ھای موضعی وجود
دارد )تصوير شماره .(١٨٨
به مسائل ديگری که بايد دقت کرد عبارتند از :نقص در زوائد خاری ) ،(spina bifida occulta
وجود عالمت پله ) نشانه اسپونديلوليستزيس( ،يا رتروليستزيس ) بيشتر در ناحيه گردنی ديده می
شود(.
• مفاصل فاست :برای معاينه اين مفاصل ،درست ناحيه خارجتر از زوائد خاری را با ھر کدام از
انگشتان شست فشار دھيد .البته اختالالت ديسک و رباط ھای ناحيه نيز می تواند باعث حساسيت اين
ناحيه شوند )تصوير شماره .(١٨٩
• تيغه داخلی ايليوم :اين ناحيه محل شايعی از نظر وجود حساسيت است.

تصوير شماره :١٨۶حالت بيمار برای لمس ستون فقرات پشتی
و کمری )باال( و گردنی )پائين(

تصوير شماره  :١٨۵تکنيک skin rolling

١١٧

تصوير شماره  :١٨٧ .١٨٧-١٨٩لمس عضالت پارااسپينال :١٨٨ .لمس بين زوائد خاری :١٨٩ .لمس مفاصل فاست

جنبه ھای نورولوژيک
تست ھای تحريکی برای ضايعات ريشه ای
چند آزمون برای اين منظور استفاده می شوند درھمه آنھا از مانورھايی استفاده می شود که ريشه ھا را
تحت کشش قرار داده يا باعث افزايش فشار داخل تکال شده و به اين صورت باعث تشديد شکايات می
گردند.
• باال بردن مستقيم اندام تحتانی) تست الزگ يا  :( SLRشايعترين آزمونی است که استفاده می شود.
در حاليکه بيمار صاف روی پشت خوابيده است و کامال آرام است ،به آھستگی اندام تحتانی مبتال را
به صورت مستقيم تا حد اکثر  ٧٠درجه باال بياوريد ) زانو در اکستانسيون کامل باشد( ،اندام را تا
زمانی باال بياوريد که بيمار احساس دردی )که به پائين اندام انتشار می يابد( بکند .بعد اندام را کمی
پائين آورده ،در حدی که بيمار احساس درد نکند ،سپس از بيمار بخواھيد که گردن خود را خم کرده و
سعی کند چانه خود را به سينه نزدک کند يا شما به شکل غير فعال پا را دورسی فلکسيون بدھيد ،ايجاد
مجدد درد با ھر کدام از اين دو مانور ،نشانه تحت کشش بودن سخت شامه )  (duraاست ) معموال
يک بيرون زدگی مرکزی ديسک باعث کمر دردی شديدتر از درد اندام تحتانی می گردد ،و بيرون
زدگی طرفی برعکس( .در صورتی که  SLRمثبت باشد ،ولی اين مانورھا باعث ايجاد مجدد درد
نگرد ند مشکل بيمار درد ھامسترينگ ) بيشتر پشت ران( ،درد کمر يا درد ساکروايلياک ) بيشتر
درکمراحساس می گردد تا در اندام تحتانی( است .در طی باال بردن اندام تحتانی بين زاويه ٠-۴٠
درجه ،کششی روی ريشه ھا ايجاد نمی گردد .در زوايای  ۴٠-٧٠درجه ،روی ريشه ھای عصبی
کشش وارد می شود )بيشتر  ( L5, S1, S2و باالی زاويه  ،٧٠فشار بيشتری روی ريشه ايجاد نمی
شود و ھر دردی بعد از اين زاويه احتماال منشا مفصلی دارد .دو اندام را از نظر ھر گونه تفاوتی با ھم
مقايسه کنيد .ايجاد درد در اندام مبتال ،با باال بردن اندام طرف مقابل ) الزگ متقاطع( ،نشانه فشار
تکال اغلب توسط يک ضايعه بزرگ از سمت داخل ريشه عصبی است ) توسط ديسک يا تومور (.

١١٨

اگر ھر دو اندام تحتانی با ھم باال برده شوند )  SLRدو طرفه( ،کشش ريشه ای اندکی ايجاد می گردد،
در صورت ايجاد درد قبل از زاويه  ٧٠درجه ،احتماال ناشی از مفاصل ساکروايلياک است و درد بعد
٣
از اين زاويه منشا کمری دارد )تصاويرشماره.(١٩٠-١٩٢
تست الزگ را در حالت نشسته نيز می توان انجام داد)٩.تصوير شماره (١٩١

تصوير شماره  :١٩٠باال بردن مستقيم اندام تحتانی )(SLR

تصوير شماره  :١٩١تست الزگ در حالت نشسته در شروع فلکسيون ھيپ )چپ( و ادامه آن )راست(

تصوير شماره  SLR :١٩٢دو طرفه

١١٩

• راه رفتن روی پنجه و پاشنه ) :(Tiptoe and heel walkingاز اين تست برای ارزيابی فشار
ريشه ای در کمر استفاده می شود .ابتدا از بيمار بخواھيد که روی پاشنه ھايش و سپس روی پنجه
ھايش بايستد ،وسپس در صورت امکان روی ھر کدام از اين دو حالت چند قدم راه برود .در صورتی
که شخص نتواند روی پنجه پا بايستد يا راه برود ،احتماال ريشه  S1درگير است )البته پارگی تاندون
آشيل نبايد وجود داشته باشد( .در صورتی که در ايستادن يا راه رفتن روی پاشنه دچار مشکل باشد
٩
احتماال ريشه  L5دچار مشکل است )تصوير شماره .(١٩٣

تصوير شماره  :١٩٣راه رفتن روی پنجه و پاشنه

آزمون کشش روی عصب فمورال
اين تست باعث کشش روی ريشه ھای عصبی  L2,L3,L4می گردد .بيمار را روی طرف سالم خوابانده
و ھيپ و زانوی سمت مبتال را کمی خم کرده ،ستون فقرات پشتی و کمری صاف بوده و سر به جلو خم
باشد .سپس با ماليمت به ھيپ اکستانسيون داده و زانو را خم تر نمائيد در صورتی که درد با انتشار به
طرف پائين در جلو ران ايجاد گردد تست مثبت است .مثل  SLRاين تست را نيز به صورت متقاطع می
٣
توان انجام داد )تصويرشماره .(١٩۴
تست الزگ معکوس ) تست  SLRمعکوس(  :بيمار را به شکم بخوابانيد .سپس در حاليکه زانو خم است
اندام را باال بياوريد .در صورت ايجاد درد ريشه ای در قسمت قدام ران تست مثبت است و نشانه
٩
راديکولوپاتی  L3-L4است )تصوير شماره .(١٩۵
معاينه عصبی برای اختالالت ريشه ای
اختالالت اصلی حسی ،قدرتی ،و رفلکس ھای وتری مربوط به ريشه ھا در جدول شماره  ٨و  ٩خالصه
شده است.

١٢٠

↑
تصوير شماره  :١٩۴تست کشش روی عصب فمورال

تصوير شماره  :١٩۵تست الزک معکوس در شروع )باال( و ادامه
)پائين(←

جدول شماره  -٨سندرم ھای اصلی ناشی از درگيری ريشه ھای گردنی

ضعف
ريشه حس
 C5فوقانی -خارجی بازو ابداکسيون شانه

رفلکس
دوسر

C6

خارجی ساعد

فلکسيون آرنج،
اکستانسيون مچ

براکيورادياليس

C7

انگشت ميانی

اکستانسيون آرنج،
فلکسيون مچ

سه سر

C8

داخلی ساعد

اکستانسيون شست،
انحراف به اولنار مچ

-

T1

داخلی آرنج

عضالت داخلی دست،
ابداکسيون و ادداکسيون
انگشتان

-

١٢١
جدول شماره  -٩سندرم ھای اصلی ريشه ھای کمری

ضعف
ريشه حس
دورسی فلکسيون مچ
قدام اندام تحتانی
L4
) تيبياليس قدامی(
و داخلی پا
 L5خارجی اندام تحتانی اکستانسيون انگشت بزرگ
)اکستانسور ھالوسيس لونگوس(
و شست
رفلکس مچ
اکستانسيون پا )پرونئال(
 S1خلف اندام تحتانی
و خارجی پا

رفلکس
رفلکس زانو

معاينه از نظر عالئم نخاعی
راه رفتن اسپاستيک ،آتاکسی اندام ھای تحتانی ،افزايش رفلکس ھای وتری و رفلکس پوستی کف پايی
اکستانسور) عالئم نورون محرکه فوقانی ( نشانه ھای فشارروی نخاع يا آسيب آن ھستند ،سطح آسيب را
می توان با تعيين رفلکس ھای وتری طبيعی و غير طبيعی و تعيين سطح حسی مشخص کرد.
ارزيابی قدرت ،رفلکس پوستی کف پايی و حس ممکن است در بيماران مبتال به پلی آرتريت ،تغيير شکل
مفاصل ،ذوب عضالنی و نوروپاتی محيطی مشکل باشد .آسيب نخاع گردنی فوقانی به علت بی ثباتی
 C1/2در آرتريت روماتوئيد يک مشکل مھم است .عالئم کمک کننده در اين حالت شامل رفلکس
پکتوراليس مثبت ) نشانه ضايعه باالی  ،(C4رفلکس چانه طبيعی ) نشانه ضايعه زير ساقه مغز( ،و کاھش
يا عدم وجود رفلکس قرنيه )مرکز قسمت حسی عصب کرانيال پنجم به داخل نخاع گردنی فوقانی گسترش
می يابد(.
تست ھای فشار و کشش روی سوراخ ھای بين مھره ای
اين تست ھا ممکن است برای سندرم ھای به دام افتادن استفاده شوند ،ولی به ندرت مثبت ھستند.
تست فشار روی سوراخھای بين مھره ای ) :( foraminal compression testبه طور غير فعال
گردن بيماررا به سمتی که مبتال است چرخانده و خم کنيد ،سپس دست ھای خود را روی سربيمار گذاشته
و با دقت به پائين فشار دھيد ،در صورت ايجاد دردی با انتشار به طرف پائين به بازو يا اطراف
اسکاپوال ،به دام افتادن ريشه يا اختالالت مفاصل فاست مطرح می شود )تصوير شماره .(١٩٦
تست کشش ) :(Traction testبا قرار دادن يک دست زير چانه و دست ديگر زير استخوان پس سری،
سر را به طرف باال بکشيد .ممکن است با اين کار درد ناشی از فشار ريشه ای کاھش يابد )تصوير شماره
.(١٩٧
مانور اسپورلينگ ) :(Spurlingاين تست برای نشان دادن فشار روی ريشه ھای عصبی در ستون
فقرات گردنی استفاده می شود .در حاليکه بيمار نشسته است و سر به سمت مبتال چرخيده يا خم شده است،
يک دست را روی سر بيمار گذاشته و با دست ديگر به آرامی روی دست قبلی ضربه بزنيد .در صورتی
که بالفاصله درد يا پارستزی با انتشار به اندام فوقانی ايجاد شود تست مثبت بوده و نشانه راديکولوپاتی
خواھد بود .مانور اسپورلينگ در صورتی که ستون فقرات گردنی ثبات نداشته باشد يا مشکوک به
٩
شکستگی باشد نبايد انجام شود )تصوير شماره .(١٩٨

١٢٢

تصوير شماره  :١٩۶تست فشاری foraminal

تصوير شماره  :١٩٧تست کشش

تصوير شماره  : ١٩٨تست Spurling

عالمت لرميت ) :(Lhermitteاين عالمت عبارت است از احساس يک شوک شبيه برق گرفتگی با
انتشار به سمت پائين ستون فقرات که بدنبال خم کردن سريع ستون فقرات ايجاد می گردد .اين مانور
ھمچنين می تواند باعث پارستزی و ضعف در اندام ھا نيز بشود.اين عالمت در تعدادی از بيمارانی که
مبتال به فشار روی نخاع ھستند ديده می شود ولی در مبتاليان به مالتيپل اسکلروزيس نيز قابل مشاھده
است.

١٢٣

تست ھای  Milgramو :Hoover
اين دو تست برای تشخيص دردھای عضوی از دردھای عملکردی استفاده می شوند .در تست ميلگرام،
بيمار به پشت خوابيده و به صورت فعال  SLRدو طرفه را تا ارتفاع  ١۵سانتيمتری انجام می دھد .اين
کار باعث افزايش قابل توجه فشار تکال ) (thecalمی گردد ،و در صورتی که بيمار بتواند اندام خود را
برای ھر مدتی در اين حالت نگه دارد ،اختالالت قابل توجه تکال رد می شود .در تست ھوور ،از بيمار
خواسته ميشود که يکی از اندام ھای تحتانی خود را در حاليکه دست معاينه کننده زير پاشنه طرف مقابل
است باال بياورد .عدم وجود فشاربه طرف پائين به دست معاينه کننده نشان می دھد که در واقع بيمار برای
٣
باال آوردن اندام تالش نمی کند )تصوير شماره .(١٩٩

تصوير شماره  :١٩٩تست ھوور

١٢٤

فصل ھشتم
مفصل ساکروايلياک

١٢٥

آناتومی و فيزيولوژی
مفاصل ساکروايليا ک از اتصال بال ھای گوه ای شکل ساکروم و قسمت داخلی استخوان ھای ايليوم تشکيل
می شوند .مفصل در طرف ايلياک توسط بافت فيبروکارتيالژ پوشيده شده ،و در طرف ساکرال دارای
غضروف ھيالن ضخيم تری است .قسمت تحتانی ھر مفصل ساکروايلياک دارای جھت قدامی -خلفی است
ولی قسمت فوقانی مورب بوده و لبه ايليوم روی قسمت خارجی ساکروم امتداد می يابد .در نگاه از جلو
 ١/٣فوقانی مفصل يک مفصل فيبروز است در حاليکه  ٢/٣تحتانی مفصل سينوويال است .دو استخوان
تشکيل دھنده مفصل توسط رباط ھای بين استخوانی محکم در قدام و خلف به ھم متصل شده و بجز در
٣
حاملگی و بچگی اين مفصل فاقد حرکت است )تصاوير شماره  ٢٠٠و .(٢٠١

تصوير شماره  :٢٠٠استخوانھای لگن

تصوير شماره  :٢٠٠١آناتومی مفاصل ساکروايلياک و رباط ھای آن

١٢٦

شکايات
درد :درد ناشی از ساکروايلياک به صورت دردی مبھم در باسن طرف مبتال احساس می گردد ،که به
اندام تحتانی به پائين انتشار می يابد )تصوير شماره  .(٢٠٢درد ساکروايلياک با وارد کردن استرس روی
مفصل ) مثل دويدن يا ايستادن روی يک طرف( تشديد می گردد.

تصوير شماره  :٢٠٢محل انتشار درد ساکروايلياک

معاينه
مفاصل ساکروايليا ک از نظر لمس در دسترس نيستند ،لذا ارزيابی بالينی آنھا مشکل است .فقط التھاب يا
آسيب شديد به قسمت فيبروز آنھا ممکن است منجر به حساسيت موضعی در قسمت پشتی گردد ) احتماال
چنين حساسيتی بيشتر منشا ليگمانی دارد ( .تست ھايی که برای تشخيص بيماری ھای ساکرو ايلياک
استفاده می شوند غير اختصاصی بوده و عبارتند از:
• تست ھای کششی ) :(Distractionدر حاليکه بيمار به پشت خوابيده است ،دو طرف لگن را محکم
فشار دھيد .در صورت ايجاد يا تشديد درد در محل ساکروايلياک ،ساکروايلياک مبتالست )تصوير
شماره .(٢٠٣
• تست زانو به شانه :وقتی که بيمار صاف خوابيده است يکی از مفاصل ھيپ را خم و به خط وسط
نزديک کرده و آن را به طرف شانه مقابل فشار دھيد ،با اين کار به ساکروايليک ھمان طرف فشار
وارد می کنيد .اين تست فقط وقتی کمک کننده است که مفصل ھيپ و ستون فقرات کمری طبيعی باشد
٣
)تصوير شماره .(٢٠٤
• تست  :Gaenslenبيمار به پشت روی تخت بخوابد و طرف دردناک را به لبه تخت نزديک کرده و از
لبه تخت نيز بگذراند .برای تثبيت اين وضعيت و بی حرکت کردن ستون فقرات ،بيمار زانو و ھيپ
طرف مقابل را خم کرده و آن را به طرف قفسه صدری می کشد ،سپس معاينه کننده به صورت غير
فعال اندام را در مجاور لبه تخت ھيپراکستانسيون می دھد .اين کار را در وضعيت خوابيده به پھلو نيز
می توان انجام داد ،بيمار به طرف سالم می خوابد زانو وھيپ سالم را خم می کند .سپس معاينه کننده
بطور غير فعال اندام ديگر را اکستانسيون می دھد .در صورتی که در مفصل ساکروايليک مشکلی
وجود داشته باشد ،ھيپراکستانسيون اندام منجر به حرکت ساکروايلياک شده و باعث ايجاد يا تشديد درد
٩
می گردد )تصوير شماره .(٢٠۵

١٢٧

تصوير شماره  :٢٠٣تست کششی برای ساکروايلياک

تصوير شماره  :٢٠۴تست زانو به شانه

تصو.ير شماره  :٢٠۵تست  Gaenslenدر حالت خوابيده به پشت )چپ( و در حالت خوابيده به پھلو )راست(

• تست فشار روی ايلياک ) :(Iliac compression testبيمار را به پھلو بخوابانيد ،سپس دو دست خود
را روی ايليوم طرف مبتال گذاشته و به طرف پائين فشار دھيد .در صورت ايجاد يا تشديد درد در
مفصل ساکروايلياک ) مفصلی که باال قرار گرفته است( ،نشانه درگيری ساکروايلياک خواھد بود
٩
)تصوير شماره .(٢٠۶

تصوير شماره ) :(٢٠۶فشار روی ساکروايلياک از پھلو

١٢٨

• تست پاتريک )فابر( :برای انجام آن ،بيمار را به پشت بخوابانيد ،اندام تحتانی طرف مقابل در
اکستانسيون کامل باشد سپس پاشنه اندام مورد معاينه را روی زانوی مقابل گذاشته و ابداکسيون کامل
داده و سعی کنيد زانو را به تخت برسانيد .در حالت طبيعی زانو می تواند تخت را لمس کند .در
صورتی که زانو با تخت فاصله داشت ،تست مثبت است .تست پاتريک مثبت نشانه بيماريھای ھيپ،
اسپاسم ايلئوپسواس يا ساکروايلياک است )تصوير شماره .(٢٠٧

تصوير شماره  :٢٠٧تست پاتريک .طبيعی )باال( و غير طبيعی )پائين(

• تست فشار روی ساکروم :بيمار را روی شکم بخوابانيد .سپس دو دست خود را روی استخوان ساکروم
گذاشته و به پائين فشار دھيد در صورتی که بيمار احساس درد در محل ساکروايلياک بکند نشانه
٩
ساکروايلئيت خواھد بود )تصوير شماره .(٢٠٨

تصوير شماره  :٢٠٨فشار روی استخوان ساکروم

١٢٩

معاينه اندام ھای تحتانی

١٣٠

فصل نھم
مفصل ھيپ

١٣١

آناتومی و فيزيولوژی
ھيپ يک مفصل بزرگ گوی و حفره است که نقش بسيار مھمی در تحمل وزن ،ايستادن و حرکت بازی
می کند .لذا اين مفصل بايد ھم دامنه حرکتی وسيعی داشته وھم دارای ثبات بااليی باشد .حرکات آن توسط
گردن بلند ھيپ تسھيل می گردد .اين گردن بلند به عنوان اھرم مھمی برای عملکرد عضالت در
پروگزيمال فمور عمل می کند .عوامل ايجاد ثبات در ھيپ عبارتند از:
• عضالت قوی اطراف ھيپ
• کپسول فيبروز قوی ومحکم
• عميق بودن حفره استابولوم
نيروھای وارده بر مفاصل ھيپ بسيار باالست :مثال ،در حالت ايستاده روی دو پا )يک سوم وزن(،
ايستادن روی يک پا )وزن بدن ×  (٢/۵يا در حالت راه رفتن ) وزن بدن × .(١/۵-۶در حاالتی که فشار
وارده به مفصل کم است ،دو سطح مفصل ھم شکل نبوده ولی در فشار باال ھم شکل شده و حداکثر سطح
تماس را ايجاد تا ميزان فشار وارده به واحد سطح را در محدوده قابل تحمل نگه دارند.
حفره استابوالر در محل تالقی سه استخوان ) ايليوم ،ايسکيوم و پوبيس( ايجاد می شود .دھانه اين حفره به
طرف خارج ،جلو و پائين است و قويترين قسمت آن سطح فوقانی و خلفی است ) محلی که در معرض
بيشترين فشار در وضعيت ايستاده يا خم شده است( .حفره استابوالر توسط البروم فيبروکارتيالژعميق تر
می شود .البروم مثل گردنبندی سر فمور را دربر می گيرد و دھانه حفره را تنگ تر کرده و بر ثبات
مفصل می افزايد .در قسمت تحتانی البروم فاصله ای )بريدگی استابوالر( وجود دارد ،که توسط رباط
عرضی روی آن پلی تشکيل شده و اين بريدگی تبديل به يک حفره می شود .از داخل اين حفره عروق
خونی عبور کرده وسر را مشروب می کنند .غضروف مفصلی نعل اسبی شکل بوده و قسمت باز آن در
سمت پائين قرار دارد .حفره ای که در قعر استابولوم وجود دارد توسط بافت چربی پر می شود.
غضروف ھيالن تمام سطح سر فمور به جز محل اتصال رباط گرد را می پوشاند در اين محل يک نقص
استخوانی به نام  foveaوجود دارد )تصاوير شماره  ٢٠٩و .(٢١٠
کپسول قوی و فيبروز از دور تا دور استابولوم ،البروم و رباط عرضی منشا می گيرد .کپسول در قسمت
ديستال به خط اينترتروکانتريک استخوان فموردرجلو ،و در قسمت خلفی به وسط گردن می چسبد .کپسول
در جلو توسط رباط  Yشکل ايليوفمورال ) قوی ترين رباط در بدن ( ،در پائين توسط رباط پوبوفمورال و
در خلف توسط رباط ايسکيوفمورال تقويت می گردد .رباط گرد يک رباط داخل مفصلی است ،که رباط
عرضی را به فووآ وصل می کند اين رباط نقشی در ثبات مفصلی نداشته و فقط عروق خونی )که قسمت
کوچکی از سر ھومروس در اطراف فووآ را مشروب می کنند( را حمل می کند .سينوويوم ،کپسول
مفصلی ،البروم و بافت چربی را مفروش کرده ولی رباط گرد را نمی پوشاند و در قسمت ديستال روی
گردن فمور دور زده و آن را تا حد غضروف مفصلی می پوشاند .باند ايليوتيبيال قسمتی از فاسيا التا است
و از محل اصلی اتصال خود در تيغه ايلياک تا توبرکل خارجی تيبيا ادامه می يابد .بورس ھای مھم
اطراف ھيپ عبارتند از:
• بورس بزرگ وچند حفره ای تروکانتريک که بين تروکانتر بزرگ و عضله گلوتئوس ماگزيموس
قرارگرفته است.
• بورس ايليوپکتينئال که بين قدام کپسول و عضالت ايليوپسواس قرار گرفته است ) در  %١۵موارد با
کپسول مفصلی در ارتباط است(.
• بورس ايسکيوگلوتئال که باالی توبروزيته ايسکيال و روی عصب سياتيک قرار گرفته است
)تصاوير شماره  ٢١١و .(٢١٢

١٣٢

تصوير شماره  :٢٠٩مفصل ھيپ

تصوير شماره  :٢١١بورس ھای اطراف ھيپ

تصوير شماره  : ٢١٠حفره استابولوم

تصوير شماره  :٢١٢رباطھای اطراف ھيپ

عضالت قوی اطراف ھيپ ،دارای عملکرد پيچيده ای بوده و حرکات ھيپ تحت تاثير وضعيت ستون
فقرات کمری ،زانو ،و ھيپ مقابل است ) مثال در صورتی که زانو و ستون فقرات در حالت فلکسيون
باشند فلکسيون ھيپ افزايش يافته ،اگر زانو اکستانسيون داشته باشد اکستانسيون ھيپ افزايش يافته ،و در
صورتی که ھر دو ھيپ کمی خم باشد ابداکسيون افزايش می يابد( .محرکه ھای اصلی ھيپ عبارتند از:
• فلکسورھا :ايليوپسواس ) ريشه ھای  ،(L2/3پکتينئوس ،و رکتوس فموريس
• اکستانسورھا :گلوتئوس ماگزيموس ) ،(L4/5, S1/2ھامسترينگ ھا
• ابداکتورھا :گلوتئوس مديوس )  ،(L4/5, S1گلوتئوس مينيموس
• ادداکتورھا :ادداکتور لونگوس ،ماگنوس و برويس
• چرخش به خارج :پيريفورميس ،اوبتوراتور ، gemelli ،گلوتئوس مديوس
• چرخش به داخل :گلوتئوس مينيموس  ،گلوتئوس مديوس ،تنسور فاسيا التا )تصوير شماره (٢١٣

١٣٣

ساختمان ھای مھم جنب
مفصلی شامل سيستم عصبی –
عروقی در قدام و عصب
سياتيک است ،که درست از
خلف مفصل عبور می کند .در
بالغين ھيپ محل شايعی برای
استئوآرتريت است و با شيوع
کمتر در آرتروپاتی ھای مھم
مبتال می گردد .اختالالت
پری آرتيکوالر) بورسيت و
انتزوپاتی ( در اين ناحيه شايع
ھستند .در نوزادان و بچه ھا،
دررفتگی مادرزادی ،بيماری
Slipped
’، Perthes
 ، femoral epiphysisو
آرتريت چرکی مھمترين
اختالالت ھيپ می باشند.

تصوير شماره :٢١٣
عضالت ران .نمای قدامی
)باال( و نمای خلفی )پائين(

١٣٤

دامنه حرکتی ھيپ در تصوير شماره  ٢١۴نشان داده شده است.

تصوير شماره  :٢١۴حرکات ھيپ :a .فلکشن در حالت خوابيده به پشت :b ،چرخش به داخل و خارج در حالت خوابيده به
شکم :c ،چرخش به داخل و خارج در حالت خوابيده به پشت :d ،ابداکشن و ادداکشن :e ،ابداکشن :f ،ادداکشن

١٣٥

شکايات
مفصل ھيپ بطور عمده از سگمان  L3تشکيل می شود .درد ھيپ معموال به صورت مبھم بوده وبا تحمل
وزن و حرکت )مثل بلند شدن از صندلی ،ايستادن ،راه رفتن ،پوشيدن جوراب( تشديد شده و معموال در
قسمت قدام احساس می گردد ولی بھر حال ممکن است به طور وسيعی به سمت قدام و خارج ران ،باسن،
قسمت قدامی زانو ،ندرتا به قسمت قدامی ساق تا باالی مچ پا انتشار يابد .درگيری ممکن است فقط به
صورت درد زانوی تنھا خود را نشان دھد ) ھيپ وزانو ھر دو از اعصاب اوبتوراتور و فمورال عصب
می گيرند( .به دليل ارتباطات و مجاورات زياد ھيپ ،بايد درد ھيپ را از ديگر اختالالت موضعی و
بيماريھای دور دست افتراق داد )تصوير شماره :( ٢١٥
• درد ساکروايلياک :درد ناشی از مفصل ساکروايلياک ممکن است در عمق باسن احساس گردد و دارای
انتشار متغيير به طرف خلف ران می باشد .درد معموال با ايستادن روی يک پا )سمت مبتال( تشديد می
گردد .
• بورسيت :بورسيت تروکانتريک باعث درد و حساسيت موضعی روی تروکانتر بزرگ ) گاھی با
انتشار به طرف پائين در قسمت خارجی ران( می گردد .درد به خصوص موقع خوابيدن روی طرف
مبتال تشديد می گردد .درد ناشی از بورسيت ايسکيوگلوتئال باعث درد وحساسيت موضعی در ناحيه
خلف می گردد و بخصوص با نشستن تشديد می گردد.
• انتزوپاتی :انتزوپاتی ادداکتور ) (groin strainمعموال به دنبال آسيب ورزشی ايجاد می گردد و
باعث ايجاد درد در ناحيه ميانی کشاله شده که با ايستادن روی اندام مبتال تشديد می گردد .انتزوپاتی
ابداکتورباعث ايجاد دردی شبيه درد بورسيت تروکانتريک می گردد ولی معموال با راه رفتن تشديد می
گردد.
• مرالژيا پارستتيکا ) :(meralgia parestheticaنوروپاتی ناشی از به دام افتادن عصب پوستی
خارجی ران ) زير رباط اينگوينال( باعث ايجاد درد سوزشی و مور مور شدن در قسمت قدامی
خارجی ران می گردد ،اين اختالل می تواند به دنبال چاقی شديد يا سريع ،حاملگی ،و پوشيدن کرست
يا شلوار تنگ ايجاد گردد.

تصوير شماره  :٢١۵منشأ دردھای اطراف ھيپ

١٣٦

• درد ريشه ای :پروالپس ديسک بين مھره ای يا ضايعات ريشه ھای  ) L1/2ھر دو نادر است( ،
ممکن است باعث درد ناحيه قدامی ران گردند .اين درد دارای کيفيت شارپ بوده و با فشار و سرفه
تشديد می گردد و ممکن است با يا بدون کمر درد باشد.

•

سيمفيزيت :اين مشکل ممکن است باعث درد و حساسيت سوپراپوبيک گردد و در مرحله سکون
) (stanceراه رفتن بدتر می شود.

معاينه
بيمار فقط بايد لباس زير داشته باشد و در حالت ايستاده ،راه رفتن و سپس در حالت خوابيده معاينه گرد د.
مشاھده بيمار در حالت ايستاده
از بيمار بخواھيد که به محل حداکثر درد اشاره کرده و محدوده احساس درد را مشخص نمايد .محل ھايی
که به راحتی قابل تشخيص ھستند عبارتند از :تيغه ھای ايلياک ) که بين خارھای خاصره فوقانی قدامی و
خلفی واقع شده اند( ،تروکانترھای بزرگ ،توبروزيته ايسکيال ،چين ھای اينگوينال ،و عضالت گلوتئال.
از جلو از نظر مسائل زيربيمار را مشاھده کنيد:
• افتادگی ) (tiltلگن :با ھمسطح نبودن خارھای خاصره قدامی فوقانی مشخص می گردد .افتادگی لگن
ممکن است ناشی از تغيير شکل ابداکسيون يا ادداکسيون به علت بيماری ھای ھيپ ،کوتاھی اندام ،يا
اسکوليوز اوليه باشد.
• تغيير شکل چرخشی :دقت کنيد که آيا پاھا ھر دو به يک ميزان به طرف جلو قرار گرفته اند.
از پھلو از نظر مسائل زير بيمار را مشاھده کنيد:
• لوردوز افزايش يافته کمری :اين مشکل ممکن است بر تغيير شکل فلکسيون ثابت يک يا ھر دو ھيپ
داللت داشته باشد.
از پشت بيمار را از نظر مسائل زير مشاھده کنيد:
• افتادگی لگن :با غير ھم سطح بودن تيغه ھای ايلياک و چين ھای اينگوينال مشخص می گردد .در
صورت وجود ادداکسيون ثابت ،سمت دارای مشکل باالتر بوده و بيمار ممکن است نتواند پای طرف
مبتال را به صورت صاف روی زمين بگذارد .در صورت تغيير شکل ابداکسيون ،وضعيت برعکس
خواھد بود.
• اسکوليوز :اين حالت معموال ھمراه با تيلت لگن است.
• ذوب عضالنی :آتروفی عضالنی ثانوی به بيماری ھای ھيپ ،بيماريھای اوليه عضالنی و يا اختالالت
عصبی ممکن است ،ايجاد شود.
تست ترندلنبورگ ،نشانه ضعف ابداکتورھای ھيپ )گلوتئوس مديوس ،مينيموس( است .از بيمار بخواھيد
که يکی از پاھا را از زمين بلند کند در حالت طبيعی ،برای حفظ تعادل ،ابداکتورھا در سمتی که وزن را
تحمل می کنند منقبض شده تا از سمت ديگر حمايت کنند .اگر ابداکتورھا ضعيف باشند ممکن است لگن به
سمت مقابل بيافتد بيمار ممکن است تعادل خود را از دست داده ،تلو تلو خورده و نتواند پای خود را باال

١٣٧

نگه دارد .يک طريقه اصالح شده تست به اين صورت است که رو به روی بيمار ايستاده ،با دست ھای
خود ايجاد حمايت کرده ،و از بيمار بخواھيد که يکی از پاھای خود را بلند کند در صورت ضعف
ابداکتورھا درھنگام باال آوردن پا ،به راحتی افزايش فشار را روی دست خود احساس خواھيد کرد .علل
شايع مثبت بودن تست ترندلنبورگ عبارتند :بيماری ھای ھيپ ) يک طرفه يا دو طرفه( ،ضايعات ريشه
 ) L5يک طرفه( ،وحاالتی که با ضعف منتشر ھمراه ھستند ) معموال دو طرفه( )تصوير شماره .(٢١۶

تصوير شماره  :٢١۶تست ترندلنبورگ مثبت )راست( و منفی )چپ(

مشاھده راه رفتن بيمار
دو نوع راه رفتن غير طبيعی در بيماری ھای ھيپ ديده می شود:
• راه رفتن ضد درد :اين نوع راه رفتن معموال داللت بر ھيپ دردناک می کند .بيمار مرحله سکون را
روی اندام مبتال کوتاه کرده ،به سمت مبتال خم شده تا از انقباض دردناک ابداکتورھای ھيپ جلوگيری
کند.
• راه رفتن ترندلنبورگ :اين نوع راه رفتن نشانه ضعف ابداکتورھا در سمت مبتال است .در طی مرحله
سکون در طرف مبتال ،لگن در طرف مقابل پائين افتاده و بدن به طرف غير مبتال خم می شود .اگر
راه رفتن ترندلنبورگ دو طرفه باشد راه رفتن اردکی ) (waddlingايجاد می شود.
مشاھده بيمار در حالت خوابيده روی تخت
به طور کلی بايد بيمار به صورت مستقيم و صاف ) تا حد امکان( روی تخت دراز بکشد .مطمئن شويد که
ھر دو خار خاصره قدامی فوقانی در يک سطح است و اندام ھای تحتانی به صورت قرينه دراز ھستند.
به خصوص از جھات زير به بيمار توجه کنيد:
• تغييرات پوستی )بخصوص اسکار ،راش در ناحيه اينگوينال(.

١٣٨

•

•

•

o

تورم :تورم بورس ايليوپکتينه گاھی ممکن است در قسمت داخلی کشاله ران واضح باشد .مفصل ھيپ
عمقی است و تورم معموال قابل مشاھده نيست .تورم در ناحيه قدامی -داخلی که به طرف پائين
گسترش يافته ممکن است ناشی از يک کيست سينوويال بزرگ باشد.
تغيير شکل :بخصوص از نظر وجود تغيير شکل به صورت فلکسيون ثابت ،چرخش به خارج ،و
ابداکسيون دقت نمائيد )اين تغيير شکل ھا با پيشرفت بيماری ھيپ به ترتيب اضافه می شوند( .در
صورت وجود دفورميتی فلکسيون شديد ،بيمار نمی تواند بدون نشستن اندام ھای خود را صاف کند.
در صورت وجود ادداکسيون ثابت ،اندام مبتال ممکن است از روی اندام ديگر عبور کند .تغيير شکل
ھای چرخشی ،با نگاه به وضعيت قرار گرفتن پاتال و پاھا در دو طرف مشخص می گردند .محدوديت
در فلکسيون ھيپ ممکن است با افزايش لوردوز کمری جبران شده و به اين صورت تغيير شکل
فلکسيون ثابت ھيپ مخفی گردد .در صورتی که تغيير شکل فلکسيون ثابت ھيپ ،واضح نباشد می
توان از تست توماس استفاده کرد )تصوير شماره  .(٢١٩برای اين کار ھيپ طرف مقابل را  ٩٠درجه
خم کنيد تا لوردوز کمری از بين برود ) می توان از بين رفتن لوردوز کمری را با گذاشتن يک دست
زير ستون فقرات کمری اثبات کرد( و از نظر خم شدن ھيپ مبتال دقت نمائيد )در صورت وجود
دفورميتی فلکسيون در ھيپ طرف مقابل ،اين مفصل خم می شود(.
مساوی نبودن طول اندام ھا :با نگاه به پاشنه ھا مشخص می گردد .اگر اختالف طول واضح بود از
يک متر نواری برای اندازه گيری طول اندام ھا استفاده نمائيد )تصوير :(٢٢٠
 oطول واقعی اندام :برای اندازه گيری طول واقعی اندام ھای تحتانی ،فاصله بين خار خاصره
قدامی -فوقانی و قوزک داخلی را اندازه گيری نمائيد .اگر يکی از اندام ھا در حالت فلکسيون
يا چرخش به خارج قرار دارد اندام طرف مقابل را نيز در ھمان حالت قرار دھيد ،کوتاھی
مساوی يا بيشتراز يک سانتيمتر ،اغلب ناشی از بيماری ھيپ است ) ولی اختصاصی برای آن
نيست(
طول ظاھری اندام :فاصله مالئول داخلی را تا بک نقطه ثابت روی تنه )گزيفوئيد استرنوم
ثابت تر از ناف است ،در بچه ھا محل اتصال مانوبريوم به استرنوم راحت تر قابل لمس است( اندازه
گيری کنيد.
نامساوی بودن طول ظاھری به طور شايعتری ناشی از چرخش لگن است.

تصوير شماره  :٢١٧راه رفتن ترندلنبورگ

تصوير شماره  :٢١٨راه رفتن ضد درد

١٣٩

تصوير شماره  :٢١٩تست توماس

تصوير شماره  :٢٢٠اندازه گيری طول ظاھری و طول واقعی اندام ھای تحتانی

١٤٠

• وضعيت قرار گرفتن :در صورتی که ھيپ دردناک باشد بيمار برای کاھش درد مفصل را در
حالت فلکسيون خفيف ،ابداکسيون و چرخش به خارج قرار می دھد.

لمس
از نظر وجود حساسيت )با يا بدون تورم( مناطق زير را لمس کنيد:
• در حالت خوابيده به پشت ،خط قدامی مفصل را ،درست خارج تر ازنبض شريان فمورال و در زير
ثلث ميانی رباط اينگوينال ،لمس کنيد .حساسيت در اين منطقه نشانه سينويت يا بورسيت ايلئوپسواس
است .ممکن است تورم ناشی از بورس قابل لمس باشد و عالمت بالون نيز مثبت شود ) عالمت بالون
مثبت ،نشانه بورسيت يا کيست سينوويال است که با يک مفصل ملتھب در ارتباط است( .تورم ناشی از
بورس بايد از تورم ھای ديگر اين ناحيه افتراق داده شود ) بخصوص ھرنی فمورال که معموال در
سمت داخل شريان فمورال است( .حساسيت روی منشا ادداکتورھا در طول سطح فوقانی يا تحتانی
استخوان پوبيس ،ممکن است نشانه انتزوپاتی ادداکتورھا باشد )در اين حالت ادداکسيون فعال در مقابل
مقاومت ممکن است ،ايجاد درد کند )تصوير شماره .(٢٢٠
• در حاليکه بيمار به پھلو خوابيده است اطراف تروکانتر بزرگ را از نظر حساسيت ناشی از بورسيت
تروکانتريک يا انتزوپاتی ابداکتورھا لمس کنيد) ).تصوير شماره  (٢٢١ابداکسيون فعال )با يا بدون
مقاومت( اندام مبتال ممکن است ايجاد يا تشديد درد ناشی از انتزوپاتی ابداکتور بنمايد ولی معموال
باعث تشديد درد ناشی از بورسيت نمی شود.
• در حاليکه ھنوز بيمار به پھلو خوابيده است ،زانوھا و مفاصل ھيپ را خم کنيد و قسمت پشت را از
نظر برجستگی توبروزيته ايسکيال لمس کنيد .حساسيت در اين ناحيه پيشنھاد کننده بورسيت
ايسکيوگلوتئال است )تصوير شماره ) (٢٢٢اين منطقه ھمچنين ناحيه نادری از نظر وجود ندول
روماتوئيد است(.

تصويرشماره  :٢٢٠لمس خط قدامی مفصل

١٤١

تصوير شماره :٢٢١لمس بورسيت تروکانتريک

تصوير شماره  :٢٢٢لمس توبروزيته ايسکيال

حرکات
غير از اکستانسيون ،بقيه حرکات ھيپ در وضعيت خوابيده به پشت بھتر قابل انجام ھستند )تصوير شماره
 .(٢١٤از نظر وجود محدوديت و درد در ھنگام انجام ھر کدام از حرکات دقت کنيد:
• فلکسيون )حدود  ١٢٠درجه( .فلکسيون ھيپ در حالت فلکسيون زانو انجام می شود تا عضالت
ھامسترينگ شل باشند.
• ابداکسيون ) حدود  ۴۵درجه( و ادداکسيون ) حدود  ٣٠درجه( .در حاليکه اندام ھای تحتانی بيمار در
حالت اکستانسيون قرار دارند لگن را با گذاشتن يک دست روی تيغه ايلياک طرف مقابل ثابت کرده و
با دست ديگرمچ پا را گرفته و اندام را به صورت غير فعال ابداکسيون بدھيد .دست را روی لگن برای
اين می گذاريد که اتمام ابداکسيون را متوجه شويد) .مثال وقتی که لگن شروع به حرکت ميکند و
حرکت طرفی بيشتراندام به علت فلکسيون جانبی ستون فقرات است( .يک طريقه ديگر اين است که
لگن را با ابداکسيون کامل اندام مقابل ثابت کنيد ،يا اندام روی تخت معاينه باشد ) در حالت فلکسيون
زانو( و يا از تخت آويزان باشد .برای انجام ادداکسيون اندام را از روی اندام مقابل عبور دھيد.
• چرخش به داخل و خارج )حدود  ۴۵درجه( .زانو و ھيپ را حدود  ٩٠درجه خم کرده و پا را به
طرف خارج حرکت داده ) چرخش به داخل( و سپس پا را به طرف داخل حرکت دھيد ) چرخش به
خارج( .چرخش به داخل و فلکسيون اولين وبيشترين حرکاتی است که در بيماری ھای ھيپ مبتال می
شوند .چرخش ھای ھيپ را در حالت اکستانسيون ھيپ و زانو نيز می توان انجام داد در اين حالت ھر
کدام از اندام ھا را گرفته و روی تخت ابتدا به يک طرف و سپس به طرف ديگر بچرخانيد و به پا به
عنوان يک شاخص نگاه کنيد.
• اکستانسيون ) حدود  ١۵درجه ( .تست توماس از بين رفتن اکستانسيون ھيپ ) فلکسيون کنترکچرھيپ
( را نشان می دھد .برای کشف کاھش کمتر اکستانسيون ،بيمار را به شکم خوابانده و سعی کنيد که
لگن را با فشار دادن توسط يک دست ) روی ساکروم ( ثابت کرده و سپس ھيپ را با دست ديگر
اکستانسيون بدھيد ) دست را زير ران بگذاريد ( .اگر بيمار نمی تواند به شکم بخوابد او را به پھلو
خوابانده و از بيمار بخواھيد اندام تحتانی زيرين را خم کرده و آن را محکم نگه دارد ) تا لگن ثابت
شود ( ،در پشت سر بيمار ايستاده و اندام تحتانی بااليی را نگه داشته و اکستانسيون بدھيد ،دست
ديگر را روی محل اتصال کمری -خاجی گذاشته و اين محل را از نظر ھر گونه حرکت لگن و ستون
فقرات بررسی نمائيد.
تست ھای ديگر:

١٤٢

تست فابر )پاتريک(  : Fabere (Patrick) testاين تست بطور شايعی برای غربالگری در اختالالت
ھيپ استفاده می شود .برای انجام آن ،بيمار را به پشت بخوابانيد ،اندام تحتانی طرف مقابل در
اکستانسيون کامل باشد سپس پاشنه اندام مورد معاينه را روی زانوی مقابل گذاشته و ابداکسيون کامل داده
و سعی کنيد زانو را به تخت برسانيد .در حالت طبيعی زانو می تواند تخت را لمس کند .در صورتی که
زانو با تخت فاصله داشت ،تست مثبت است .تست پاتريک مثبت نشانه بيماريھای ھيپ ،اسپاسم
٣
ايلئوپسواس يا ساکروايلياک است )تصوير شماره .(٢٢٣

تصوير شماره  :٢٢٣تست پاتريک .باال طبيعی ،پائين غير طبيعی

١٤٣

فصل دھم
مفصل زانو

١٤٤

آناتومی و فيزيولوژی
زانو بزرگترين مفصل سينوويال بوده و دارای بزرگترين سزاموئيد است ) پاتال ( .سه کمپارتمان زانو )
کمپارتمان تيبيو فمورال داخلی و خارجی و کمپارتمان پاتلوفمورال( يک حفره مشترک دارند .گسترش
سينوويوم در ناحيه سوپراپاتالر ) ،(pouchدر قسمت داخلی وسعت بيشتری داشته و در مقابل تجمع مايع،
مقاومت اندکی دارد .حفره سينوويال در قسمت خلفی در حفره پوپليته دارای محدوديت بيشتری است و
حدود آن توسط تاندون ھا ،به صورت حفره ھايی چين می خورد که بزرگترين آنھا عبارتند از :بورس
ھای سمی مامبرانوزوس  ،گاسترکنميوس داخلی و خارجی وتورفتگی ساب پوپليتئال ) ھمه با حفره
مفصلی ارتباط دارند( .بورس ھای غير مرتبط با حفره مفصلی نيز وجود دارند که مھمترين آنھا از نظر
بالينی عبارتند از :بورس پرپاتالر ،بورس سطحی وعمقی اينفراپاتالر و بورس آنسرين.
َ
فيبروکارتيالژ ،ساختمان ھای تحمل کننده وزن مھمی ھستند .منيسک داخلی دارای حاشيه
دو منيسک
خارجی ضخيم تر و حاشيه داخلی نازک تری است و در قسمت مرکزی به توبرکل ھای اينترکنديالر و
درقسمت داخلی به کپسول می چسبد .منيسک خارجی به پوپليتئوس چسبيده و دامنه حرکتی بيشتری دارد )
ولذا کمتر دچار آسيب و پارگی می گردد( .رباط کالترال داخلی پھن و صاف پھن بوده و به صورت محکم
به کپسول و منيسک داخلی می چسبد .رباط کالترال خارجی طويل تر و طنابی شکل است و به فمور و
تيبيا می چسبد ) مستقل از کپسول مفصلی ( .دو رباط صليبی بر اساس چسبيدنشان به تيبيا نامگذاری می
شوند )قدامی وخلفی( :اين دو رباط◌َ  ،داخل کپسولی بوده ،تا حدی توسط سينوويوم پوشيده شده ،و به
کنديل در محل فرورفتگی می چسبند .ثبات زانو وابسته به رباط ھای کالترال و صليبی ،کپسول ،رباط
پاتالر و توده عضالنی است تصاوير  ٢٢٤تا .(٢٢٧
پاتال ،تاندون چھارسر را  ١-٢سانتيمترجلوتر از فمور نگه داشته و لذا کارآيی مکانيکی آن را می افزايد.
تمايل پاتال به جابجايی به طرف خارج ) به علت عمق کمتر زاويه خارجی شيار و کشش خارجی توده
اصلی عضله چھار سر( توسط کشش واستوس داخلی جلوگيری می شود .واستوس داخلی  ،واستوس
ميانی ،و واستوس خارجی از فمور منشا گرفته ،اکستانسورھای قوی بوده و به ثبات زانو به خصوص در
موقع ايستادن کمک می کند .واستوس داخلی توده بيشتری در قسمت تحتانی ايجاد می کند.

تصوير شماره  :٢٢۴رباطھای زانو

تصوير شماره  :٢٢۵مقطع عرضی زانو که منيسکھا و رباطھا را
نشان می دھد

١٤٥

تصوير شماره :٢٢۶
آناتومی زانو .نمای قدامی
)باال( و نمای خلفی
)پائين(

تصوير شماره  :٢٢٧بورس ھای اطراف زانو

١٤٦

شکايات
درد :درد زانو به طور غالب در ناحيه قدامی واغلب در محل کمپارتمان درگيراحساس می شود ) مثال درد
قدامی در مشکالت پاتلوفمورال و درد قدامی -داخلی و قدامی -خارجی به ترتيب بيماری ھای
کمپارتمانھای تبيوفمورال داخلی و خارجی( .درد به ندرت به نواحی دورتر از زانو منتشر می گردد:
انتشار قابل توجه به سمت پائين به طرف تيبيا به طور طبيعی نشانه کالپس استخوان زير غضروف يا
افزايش فشار داخل استخوانی است .قسمت جلو زانو مربوط به درماتوم  L2/3است و ممکن است درد اين
ناحيه ارجاعی از ضايعات ريشه  L3يا از ھيپ باشد  .درد ريشه  L3اغلب در باسن شروع ،سپس سطح
قدامی ران و زانو را درگير کرده ،اغلب با راه رفتن تشديد نشده ولی ممکن است با سرفه تشديد گردد .در
پشت زانو درماتوم ھای  S1/2قرار دارند .درد پشت زانو به تنھايی اغلب پيشنھاد کننده يک عارضه
آرتروپاتی است ) مثل کيست پوپليته ،نيمه در رفتگی خلفی تيبيا( يا ضايعه ريشه  .S2علل ديگر درد پشت
زانوعبارتند از :انتزوپاتی ھامسترينگ يا گاسترکنميوس ،لنفادنوپاتی ،و آنوريسم پوپليته آل.
قفل شدن ) :(lockingعبارت است از عدم توانايی در اکستانسيون زانو ھمراه با درد که به طور ناگھانی
ايجاد شده و اغلب گذرا است .قفل شدن به عنوان يک عالمت دارای ارزش بوده و پيشنھاد کننده اختالالت
مکانيکی است مثل :پارگی منيسک ،loose body ،يا گير افتادن يک چين از سينوويوم )سندرم .( plica
خالی شدن زير زانو ) :(Giving wayعبارت است از احساس ترس و عدم اطمينان در تحمل وزن در
مفصل زانو ،و بيشتر با مشکالت مربوط به مکانيسم عضله چھار سر -پاتال ھمراه است.
اختالالت پاتلوفمورال به طور شايعی دارای دو خصوصيت مھم در تاريخچه خود ھستند:
• درد قدامی زانو ،که با باال و پائين رفتن از پله ) بخصوص يائين رفتن( تشديد می گردد ،چون بيشتري ن
استرس به مفصل پاتلوفمورال در راه رفتن در حالت فلکسيون وارد می شود.
• درد افزايش يابنده در قدام زانو وقتی که شخص طوالنی مدت با زانوی خم شده ،می نشيند .به طور
تيپيک شخص بلند شده ،اندامھا را کشش داده ،درد بھبود يافته ،سپس درد بعد از مدتی نشستن عود می
کند.

معاينه
مشاھده
بيمار را در حالت ايستاده ،در حين قدم زدن وسپس روی تخت مشاھده کنيد .طبق معمول ،مقايسه يک
طرف با طرف ديگر ممکن است در نشان دادن اختالالت يکطرفه کمک کند.
مشاھده بيمار در حالت ايستاده
بيمار را در حال ايستاده از جلو ،از پھلو و از پشت مورد مشاھده قرار دھيد .مسائل مھمی که بايد مدنظر
باشند عبارتند از :تغيير شکل ،تورم در حفره پوپليته )چون اين دو مشکل در حالت ايستاده بھتراز خوابيده
مشاھده می شوند(.
تغيير شکل
در زمان تولد ،زانو معموال واروس قابل توجھی دارد ،در اوائل طفوليت ،والگوس شايع است ،در
نوجوانی زانو تمايل دارد که مجددا صاف گردد .حاالتی که باعث از بين رفتن غضروف در ھر دو
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کمپارتمان تيبيوفمورال داخلی و خارجی می گردند به طور شايعی اجازه آغاز مجدد والگوس را )
والگوس تمايل طبيعی زانو در اکثر افراد است ( به زانو می دھند.
تمام تغيير شکل ھا بجزفلکسيون ثابت ،در حالت ايستاده بھتر قابل ارزيابی ھستند .واروس و والگوس
ممکن است در حالت خوابيد ه ديده شوند ولی حتما در حالت ايستاده تشديد می گردند .تغيير شکل ھای مھم
زانو عبارتند از )تصوير شماره :(٢٢٨
• ژنوواروس ) پاھای کمانی (  :اين تغيير شکل به طور شايعی نشان دھنده بيماری کمپارتمان داخلی )
از بين رفتن غضروف با يا بدون کالپس استخوان زير غضروف ( ،و تغيير شکل مشخصه
استئوآرتريت بدون عارضه است
• ژنووالگوس ) پاھای ضربدری ( :ژنووالگوس تغيير شکل شايع آرتروپاتی ھايی است که سينويت و
ابتال ھر سه کمپارتمان را ايجاد کرده و منجر به از بين رفتن غضروف در تمام سطح مفصلی می
گردند.
• ژنورکورواتوم ) :(recurvatumاز مشخصات ھيپرموبيلبتی منتشر است.
• نيمه دررفتگی خلفی تيبيا :باعث ايجاد پله در خلف شده و از مشخصات آرتروپاتی ھايی است که در
تکامل زانو اختالل ايجاد می کنند.
• فلکسيون ثابت :در اين حالت زانو نمی تواند اکستانسيون کامل پيدا کند و ھميشه در يک درجاتی از
فلکسيون قرار دارد .اين تغيير شکل ممکن است عارضه تعدادی از آرتروپاتی ھا باشد ،ولی
بخصوص در بيماری ھايی که ايجاد سينوويت کرده ،و با بھبود درجاتی از فيبروز باقی ميگذارند،
ديده می شود ) مثل اسپونديلوآرتروپاتی ھای سرونگاتيو(.
اگر بيمار در حالت ايستاده احساس درد دارد ،و دفورميتی واضح باشد .اصالح دفورميتی با دست ) با فشار
دادن از طرفين ( به اين مسئله کمک خواھد کرد که آيا درد بيشتر منشا مکانيکی دارد؟ و لذا با اصالح آن به
بيمار کمک خواھد شد يا خير.

تصوير شماره  :٢٢٨تغيير شکلھای مھم زانو .از راست به چپ :فلکسيون ثابت ،نيمه دررفتگی خلفی تيبيا ،رکورواتوم،
والگوس و واروس.

تورم
يک کيست پوپليته ممکن است باعث تورم واضح در حفره پوپليته در حالت ايستاده گردد .باالبودن غير
طبيعی پاتال )  (patella altaممکن است ايجاد عالمت شتر ) (camelنمايد .چون به علت پاتالی باال
قرار گرفته ) کوھان  ، (١پد چربی زير پاتال ) کوھان  (٢برآمده تر می شود .در حالت نشسته با زانوھای
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خم شده در حد  ٩٠درجه ،پاتالی اين افراد در وضعيت متمايل به باال و خارج قرار گيرد ) ظاھر شبيه
چشم قورباغه ( .وريدھای واريسی نيز بايد مورد توجه قرار گيرند )تصوير شماره .(٢٢٩

تصوير شماره  :٢٢٩تورم بورسيت پرپاتالر و بورسيت اينفراپاتالر سطحی )چپ( .تورم بورسيت اينفراپاتالر عمقی
)راست(

مشاھده راه رفتن بيمار
راه رفتن قبال مورد بحث قرار گرفت .بخصوص از نظر راه رفتن ضد درد ،راه رفتن با قدم ھای کوتاه به
علت فلکسيون ثابت و چرخش پاھا به علت اکستانسيون ثابت ،بايد دقت کرد.
مشاھده بيمار در حالت خوابيده
تغييرات پوستی
سطح قدامی ) اکستانسور( زانو محل شايعی برای پسوريازيس است .ھمچنين از نظر قرمزی ) ھم
موضعی روی يک بورس و ھم منتشرتر اگر مفصل زانو مبتال باشد ( ،اسکار ،و ديگر اختالالت دقت
کنيد.
تورم
• افيوژن زانو :تجمع مايع در زانو ابتدا فضای داخلی در کناره پاتال را پر کرده وسپس به فضای باالی
پاتال گسترش يافته ،و يک تورم نعل اسبی شکل در باال وطرفين پاتال ايجاد می کند )تصوير شماره
.(٢٣٠
تصوير شماره  :٢٣٠تورم زانو

• بورس -پد چربی :تورم لوکاليزه در جلو پاتال پيشتھاد کننده بورسيت
پرپاتالر است .تورم لوکاليزه در زير پاتال و در جلو تاندون پاتالر
نشانه بورسيت سطحی اينفراپاتالر است .تورم با وضوح کمتر که در
طرفين تاندون پاتالر باشد پيشنھاد کننده بورسيت اينفراپاتالر عمقی يا
يک پد چربی بزرگ در اين ناحيه است .پد چربی بزرگ در ناحيه
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داخلی ) بخصوص در خانم ھای چاق( ممکن است تورم شديدی با حاشيه نامشخص در باال يا زير خط
داخلی مفصل ايجاد کند .بورسيت آنسرين ممکن تورم خفيف تری در ناحيه داخلی زانو ايجاد کند(.
عضله
به عضله چھار سر از نظر ذوب عضالنی ) در اختالالت يکطرفه مقايسه با طرف مقابل کمک کننده است
( دقت کنيد .اگر چه تمام عضله چھار سر به طور يکنواخت دچار آتروفی می شود ،ذوب واستوس
مدياليس حجيم ) بخصوص در جوانان با توده عضالنی خوب ( ،ممکن بيشتر جلب توجه نمايد .ذوب چھار
سر ،يک يافته مشکل بخصوص در افراد ميانسال و مسن و به ويژه در خانم ھا می باشد .تا حدی غير
قرينه بودن توده عضالنی شايع بوده و الزاما غير طبيعی نيست ) مثال ممکن است مربوط به استفاده باشد
( .اندازه کيری محيط چھار سر ) ران ( با يک متر نواری در يک سطح ثابت ) مثال  ١٠سانتی متر باالی
پاتال ( پيشنھاد می گردد ،ولی مشخص نيست که چه ميزانی از تفاوت غير طبيعی است.
تغيير شکل
فکلسيون ثابت را به بھترين وجھی می توان در حاليکه بيمار دراز کشيده است و سعی می کند اندام ھای
تحتانی خود را صاف کند ارزيابی کرد .تغيير شکل ھای ديگر نيز ممکن است در حالت خوابيده ديده شوند
ولی در حالت ايستاده واضح تر ھستند .به شکل و محل قرار گرفتن پاتال نيز دقت نمائيد .از نظر وجود
اختالالت زير نيز دقت نمائيد :زاويه غير طبيعی ،قرار گرفتن در ناحيه خارج تر از محل طبيعی،
قرارگرفتن باالتر )  (patella altaو پائين تر از محل خود ) .٣(patella baja
وضعيت قرار گرفتن
نحوه قرار دادن اندام ھای تحتانی و نحوه رفتن روی تخت و پائين آمدن از آن ،ممکن است در ارزيابی
شدت بيماری کمک کننده باشد .اگر بيمار دچارسينويت بوده يا مايع مفصلی زيادی وجود داشته باشد )که
باعث افزايش فشار داخل مفصلی شده باشد( ،بيمار مجددا زانو را به وضعيت فلکسيون ثابت بر خواھد
گرداند.

لمس
دما :پشت دست ھای خود را به سطح قدامی زانو از باال به پائين کشيده و دمای پوست را در باال و پائين
زانو ،با روی زانو مقايسه کنيد .در حالت طبيعی زانوسردتر از ران و ساق به نظر می رسد .افزايش دما
ممکن است نشانه سينوويت ) گرمی منتشر ( يا بورسيت ) گرمی موضعی( باشد .اگر افزايش دما وجود
داشت ،دقت نمائيد که ناشی از وريدھای واريسی نباشد ) اغلب موقع ايستادن واضح تر ھستند (.
تورم :وجود مايع را در داخل زانو می توان با يکی از سه عالمت زير کشف کرد:
• عالم ت برجسته شدن ) :(bulgeبا اين عآلمت می توان ميزان کم مايع ) ۴-٨ميل ليتر( را در داخل
زانو کشف کرد ) ھميشه غير طبيعی نيست ( .برای انجام اين عالمت ،ابتدا با يک دست پاتال را ثابت
کرده و با دست ديگر با ماليمت به ترتيب طرفين آن را به طرف پائين ماساژ داده و به طرف مقابل در
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تصوير شماره  :٢٣١عالمت برجسته شدن

تصوير شماره  :٢٣٢عالمت بالون و ضربه زدن به پاتال

اطراف گودی داخلی و خارجی نگاه کنيد .ميزان کمی مايع ممکن است از سمت بن بست سوپراپاتالر
) (supra patellar pouchبه طرف ديگر حرکت کند )تصوير شماره .(٢٣١
• عالمت بالون )  :( Balloonدر صورت وجود مايع متوسط تا شديد ،عالمت برجسته شدن معموال از
بين رفته و عالمت بالون مثبت می گردد .برای انجام عالمت بالون يک کف دست خود را روی پاتال،
انگشتان و شست را در طرفين زانو گذاشته و سپس محکم به طرف پائين فشار دھيد اين کار باعث
انتقال مايع به حفره اصلی در محل اتصال تيبيا به فمور می گردد .در صورتی که در اين حالت با
دست ديگر پاتال را به طرف پائين فشار دھيد بالونينگ دست اولی ايجاد خواھد شد .اين عالمت
اختصاصی ترين تست برای وجود مايع در زانو است.
• ضربه زدن به پاتال ) :(patellar tapيک دست خود را روی بن بست سوپراپاتالر گذاشته و مايع را
از اين فضا به فضای خلف پاتال برانيد .سپس با انگشتان دست ديگر به آرامی به پاتال ضربه بزنيد اگر
مايع مفصلی در حد متوسط تا شديد باشد با اين کار پاتال در مايع شناور شده ،به فمور برخورد کرده و
سپس به محل خود بر می گردد ) به اين عالمت ،عالمت بالوتمان نيز می گويند( .اگر چه اين يافته در
حضور مايع زياد شايع است ولی در صورت وجود پد چربی زياد در ناحيه خلف پاتال يا جلو زانو نيز
ديده می شود .ممکن است مايع را در بورسيت پرپاتالر يا اينفراپاتالر سطحی بتوان با گذاشتن يک
انگشت ھمراه با شست در طرفين منطقه متورم وسپس فشار دادن قله آن برای عالمت بالون ،کشف
کرد .برای معاينه بورسيت اينفراپاتالر عمقی ،روی تاندون
پاتال فشار داده و بالونينگ را در
طرفين احساس کنيد .در بوسيت آنسرين
عالمت بالون کمتر ديده می شود
)تصاوير شماره .(٢٣٢-٢٣۴
→ تصوير شماره  :٢٣۴تکنيک بررسی مفصل
زانو از نظر وجود مايع .باال :نحوه قرار دادن
دست برای راندن مايع مفصلی از بورس
سوپراپاتالر .پائين :نحوه ضربه زدن به پاتال
تصوير شماره  :٢٣۵وارد کردن استرس به مفصل
پاتلوفمورال ←
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کمپارتمان پاتلوفمورال
با يک دست پاتال را نگه داشته و با دست ديگر آن را روی فمور به طرف عقب فشار دھيد سپس حرکات
پاتال را به داخل و خارج )که ممکن ايجاد درد و کرپيتوس کنند( با دو دست انجام دھيد )تصوير شماره
.(٢٣٥
تست ھايی که برای معاينه اين مفصل استفاده می شوند عبارتند از:
• تست رنده ) :(Rabotبيمار به پشت خوابيده و زانو در اکستانسيون کامل است ،پاتال را با انگشتان
شست و اشاره گرفته و به طرفين جابجا می کنيم در صورتی که کار باعث درد گردد نشانه درگيری
مفصل پاتلو فمورال خواھد بود.
• تست شراگ ) (shrugيا  :Patellar grind testبيمار به پشت می خوابد ،زانو در اکستانسيون کامل
است دست را روی کشکک گذاشته و از بيمار می خواھيم که عضله چھارسر را منقبض کند اين کار
باعث جابجائی کشکک شده و در صورت ابتال مفصل پاتلوفمورال ،باعث درد شديدی خواھد شد .بھر
۵
حال اين تست بطور قابل توجھی نتايج مثبت کاذب دارد.
حرکات فعال با کمک و حرکات غير فعال
دامنه حرکتی فلکسيون فعال زانو به اين صورت انجام می شود که معاينه کننده دست خود را روی تمام
سطح سه کمپارتمان مفصلی گذاشته ) کف دست روی پاتال ،انگشتان در سطح داخلی و شست در طرف
خارجی ( تا کرپيتوس در صورت وجود کشف شود )تصوير شماره  .(٢٣۶در حاليکه بيمار سعی می کند
پاشنه خود را به باسن برساند ،از پھلو فلکسيون را مورد مشاھده قرار داده ) حدود ،(١١۵-١٣۵و در
ارتباط با وجود درد ،بخصوص درد ناشی از استرس ) در انتھای فلکسيون و اکستانسيون به حداکثر خود
می رسد ( اطالع حاصل نمائيد .از حالت فلکسيون ،اکستانسيون فعال را با غير فعال مقايسه نمائيد.
اکستانسيون غير فعال ھر گونه کندی عمل عضله چھار سر را اصالح خواھد کرد .کاھش اکستانسيون
فعال معموال ناشی از آتروفی عضالنی است ) برای کامل کردن  ١۵درجه آخر اکستانسيون يک افزايش
 60درصدی در قدرت چھارسر الزم است ( اکستانسيون نيز در بيماری ھای مفصلی ممکن است کاھش
يابد ) به يک ميزان در حرکات فعال و غير فعال ( ،و يا در مفصل دارای لقی ،آسيب ديده و يا در جريان
ھيپرموبيليتی منتشرافزايش يابد ) ١٠درجه> (.
کمپارتمانھای تيبيوفمورال
برای تعيين خطوط مفصلی ،زانو را در وضعيت نيمه خم شده قرار دھيد.
توبرکل تيبيا به آسانی در خط وسط پيدا می شود و ممکن است در بيماری
 Osgood-Schlatterحساس باشد .ھمچنانکه انگشتان معاينه کننده از
توبرکل تيبيا به طرف داخل و باال می رود و با اين کار وسعت طبق تيبيا
به آسانی مشخص می گردد و با باالتر رفتن انگشتان خط مفصلی قدامی
به صورت يک گودی و شکاف ) بين طبق تيبيا در پائين و کونديل فمور
در باال ( احساس می گردد.
تصوير شماره  :٢٣۶لمس از نظرکرپيتاسيون در حال انجام فلکسيون فعال
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چرخش به داخل و خارج تيبيا به ترتيب باعث باز شدن خط مفصلی خارجی و داخلی شده و اجازه
تشخيص آسانتر را در بيماران مشکل می دھد ) افراد چاق ( .وقتی خط داخلی مفصلی را پيدا کرديد درست
ناحيه داخل تر از تاندون پاتال را محکم فشار دھيد سپس اطراف خط داخلی مفصل را به ھمان صورت
محکم فشار دھيد .حساسيت موضعی در خط داخلی مفصلی از خصوصيات آسيب منيسک داخلی است ،در
حاليکه حساسيت منتشرتر در اين ناحيه پيشنھاد کننده آرتروپاتی است .ھمين اقدامات را برای خط خارجی
مفصلی تيبيوفمورال انجام دھيد حساسيت موضعی در اين ناحيه نشانه پاتولوژی منيسک است در حاليکه
حساسيت منتشر به نفع آرتروپاتی است .در حاليکه ھر دو خط مفصلی قدامی را لمس می کنيد محل را از
نظر وجود ھر نوع تورم نسج نرم ارزيابی کنيد .تورم سينوويال باعث پرشدگی با برآمدگی قابل رويت در
ھر دو خط مفصلی قدامی می گردد .با فشار دادن ،اين برآمدگی محو شده و با رفع فشارمجددا ظاھر می
گردد .اين يافته ممکن است گاھی به اشتباه به عنوان تورم سينوويال تلقی گردد زيرا وجود پد چربی قابل
توجه درناحيه اينفراپاتالر نيز ممکن است به اين صورت ظاھر گردد .بورسيت اينفراپاتالرعمقی يکی از
علل تورم در دو طرف تاندون پاتال است ،بھر حال در اين حالت ممکن است ناحيه گرم بنظر برسد و
احتمال دارد عالمت بالون نيز مثبت بوده و ھمچنين حاشيه داخلی و خارجی مشخص تری دارد .تورم
موضعی در قسمت خارجی و گاھی در قسمت داخلی با منشا مفصل تيبيوفمورال ممکن است ناشی از
کيست منيسکال باشد اين تورم ممکن است با باز و بسته کردن زانو به خارج وداخل بجھد.
ضايعات جنب مفصلی
با پيدا کردن و لمس خطوط مفصلی تيبيوفمورال ،از نظر وجود حساسيت موضعی در نواحی جنب
مفصلی ،اين نواحی را لمس کنيد .شاخص ھای قابل رويتی از اين نظر وجود ندارد و بھتر است با يک
انگشت به صورت محکم روی مناطق وسيعی را در پائين و باالی خط مفصلی فشار دھيد .مھمترين يافته
ھا عبارتند از:
• انتزوپاتی تحتانی رباط کالترال داخلی :اين مشکل باعث ايجاد حساسيت موضعی در قسمت پائين تر
از خط داخلی مفصلی می شود ) اين اختالل خيلی شايع است( )تصوير شماره .(٢٣٧
• بورسيت پنجه غازی )  :(Anserineاين بيماری باعث حساسيت منتشرتری در ناحيه پائين خط مفصلی
داخلی می گردد و اغلب با محل چسبيدن رباط کالترال داخلی در پائين ھمپوشانی دارد )تصوير شماره
 .(٢٣٨عالوه بر اين ممکن است باعث ايجاد تورم و گرمی موضعی شده و گاھی عالمت بالون نيز
ايجاد می کند .علت نامگذاری آن اين است که محدوده آن شبيه پنجه غازاست .اين بورس البه الی
رباط کالترال داخلی و تاندون ھای سارتوريوس ،گراسيليس ،و سمی تندينوزوس در نزديکی محل
اتصالشان قرار گرفته است ) .بورسيت آنسرين بخصوص در افراد ميانسال و مسن شايع است (
• انتزوپاتی فوقانی رباط کالترال داخلی :اين اختالل باعث حساسيت موضعی در باالی خط مفصلی
داخلی ) و درمرکز فمور وقتی از پھلو مشاھده شود ( می گردد )تصوير شماره . (٢٣٩
• سندروم پد چربی داخلی :اين اختالل باعث حساسيت در منطقه وسيعی شده و تورم با قوام خميری در
باال و اغلب روی خط مفصلی داخلی ايجاد می گردد ) .اين ضايعه حتی در افرادی که چاق نيستند
شايع است ( .پد چربی ھمچنين محل حساس شايعی در فيبروميالزی است )تصوير شماره.(٢٣٩
• انتزوپاتی تحتانی رباط کالترال خارجی :اين ضايعه باعث حساسيت موضعی روی سرفيبوال شده ،و
به ناحيه خلفی  -خارجی احساس می گردد.
• انتزوپاتی فوقانی رباط کالترال خارجی :اين ضايعه باعث حساسيت لوکاليزه در باالی خط مفصلی
خارجی ) و در نگاه از پھلو در مرکز فمور( می گردد .کشيدگی ھای رباط خارجی از آسيب ھای
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ورزشی ناشايع است که باعث قوس دردناک درفلکسيون در ھنگام تحمل وزن در زاويه ١۵ -٣٠
درجه می گردد )تصوير شماره .(٢۴٠
• سندرم باند ايليوتيبيال :اين سندرم باعث ايجاد يک خط حساس می شود که از قسمت قدامی -فوقانی
تيبيا شروع شده و به طرف باال به ران گسترش می يابد .معموال حداکثر حساسيت روی کنديل خارجی
فمور است .اين سندرم معموال يک آسيب ورزشی است و باعث قوس دردناک در زاويه  ٣٠درجه می
گردد .فشار روی کنديل خارجی فمور)در حاليکه زانو به طور غير فعال از حالت فلکسيون به
اکستاسيون درمی آيد( ممکن است ايجاد درد در فلکسيون  ٣٠درجه گردد ) تست فشاری نوبل .تصوير
شماره .( ٢۴١
• انتزوپاتی تاندون پوپليتئال :اين اختالل بيشتر يک آسيب ورزشی است ،که منجر به حساسيت موضعی
روی کنديل خارجی فمور) در ناحيه ای قدامی تر از محل اتصال فوقانی رباط کالترال ( می گردد.
اين مشکل بخصوص به علت دويدن روی سطوح ناصاف و شيب دار ) که برای کاھش حرکات
چرخشی تيبيا روی فمورباعث کشيدگی پوپليتئوس می شود ( ايجاد می گردد.

تصوير شماره  :٢٣٨محل حساسيت در
بورسيت آنسرين

تصوير شماره  :٢٣٧محل حساسيت در انتزوپاتی تحتانی
رباط کالترال داخلی

تصوير شماره  :٢۴٠محل حساسيت در انتزوپاتی
فوقانی و تحتانی رباط کالترال خارجی

تصوير شماره  :٢٣٩محل حساسيت در انتزوپاتی
فوقانی رباط کالترال داخلی و بالشتک چربی
)انگشت اشاره دست راست روی خط داخلی مفصلی است(
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تصوير شماره  :٢۴١تست فشاری نوبل ) :a .(Nobleشروع  :bادامه

حفره پوپليته
اين حفره را در حاليکه زانو در حالت فلکسيون خفيف تا متوسط است ،بايد لمس کرد .حساسيت و تورم
مھمترين نشانه ھای اختالالت اين ناحيه ھستند.
تورم  :اگر تورمی در اين ناحيه لمس گردد ،ممکن است بتوان ارتباط آن را با حفره مفصلی اثبات کرد.
برای اين کار در حاليکه زانو خم است محتويات آن را با ماساژ به طرف عقب به داخل حفره مفصلی می
رانيم .فشار روی اين ناحيه را ادامه داده ،زانو را اکستانسيون داده و سپس ھر دو دست را بر می داريم :
تورم تا وقتی که زانو چند بار خم نشود ظاھر نخواھد شد .در صورت وجود اين يافته ھا ،ارتباط بصورت
دريچه يک طرفه بين حفره مفصلی و کيست وجود دارد .دريچه معموال وقتی باز است که زانو در
وضعيت نيمه خميده باشد .در اين حالت مايع می تواند در ھر دو جھت حرکت کند ولی با حرکت زانو در
جھت فلکسيون و اکستانسيون کامل ،تاندون ھا و ديگر ساختمان ھای خلفی دريچه را می بندند.
حساسيت :در دونده ھا ،تاندون ھای ھامسترينگ داخلی و خارجی يا محل اتصال آنھا ،يا محل اتصال
داخلی و خارجی گاسترکنميوس ممکن است به علت انتزوپاتی ھامسترينگ يا گاسترکنميوس در لمس
حساس باشند ) بخصوص متعاقب دويدن و باال رفتن از پله ھا که اين عضالت با حداکثر قدرت کار می
کنند( .گاھی اين انتزوپاتی ھا با کرپيتوس ظريف روی تاندون ھمراه می باشند.
ثبات :اگر چه تست ھای متعددی برای ارزيابی ثبات زانو وجود دارد ولی ھيچکدام از آنھا برای اختالل
خاصی اختصاصی نمی باشند ما در اين قسمت تست ھای استاندارد الزم برای ارزيابی اوليه آسيب ھای
رباط ھا و کپسول را ذکر می کنيم:
• رباط ھای کالترال :برای ارزيابی ثبات زانو ،مفصل را در وضعيت قفل نشده در فلکسيون خفيف قرار
دھيد ) در حالتی که زانوھا صاف باشند ،رباط ھای صليبی نيز مانع حرکات طرفی می شوند ( .با يک
دست فمور را به سمت داخل و با دست ديگر تيبيا را به طرف خارج فشار دھيد و از نظر افزايش
حرکت تيبيا به طرف خارج دقت نمائيد ) بی ثباتی رباط داخلی ( .در ضمن برای ارزيابی افزايش
حرکات خارجی به موارد زير توجه نمائيد:
 -باز کردن خط مفصلی داخلی ) عالمت فاصله يا (gap
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 درد داخلی زانو :بخصوص در محل اتصال تحتانی رباط ،که پيشنھاد کننده انتزوپاتی رباطکالترال است ) اين مانور در واقع يا تست استرس برای رباط کالترال داخلی است(.
رباط کالترال خارجی نيز به صورت مشابھی مورد معاينه قرار می گيرد  .در حاليکه زانو در وضعيت
فلکسيون خفيف است ،تيبيا را به داخل و فمور را به طرف خارج فشار دھيد .دوباره از نظر حرکات
اضافی خارجی ،عالمت  gapو درد دقت نمائيد )تصوير شماره .(٢۴٢

تصوير شماره  :٢۴٢ارزيابی زانو از نظر رباط کالترال خارجی )راست( و داخلی )چپ(

• رباط ھای صليبی :اين رباط ھا در فلکسيون  ٩٠درجه زانو و فلکسيون  ۴۵درجه ھيپ مورد معاينه
قرار می گيرند .قبل از ارزيابی از نظر حرکات اضافی ،اقدامات زير را انجام دھيد:
 ھامسترينگ ھا را لمس کنيد تا از شل بودن آنھا اطمينان حاصل نمائيد ) در غير اين صورتاين عضالت مانع حرکات قدامی -خفی بوده و بی ثباتی رباط ھای صليبی را می پوشانند (.
 به حاشيه گرد زانو از پھلو نگاه کنيد تا اطمينان حاصل کنيد که تيبيا به علت بی ثباتی صليبیخلفی از وضعيت نيمه دررفتگی خلفی شروع به حرکت نمی کند ) عالمت  sagخلفی (.
سپس حرکات اضافی قدامی -خلفی تيبيا را روی فمور ارزيابی نمائيد .برای اين کار می توان از تست ھای
زير استفاده کرد:
تست دراور ) :(drawerناحيه ديستال تيبيا را با يک دست نگه داشته و با دست ديگر قسمت فوقانی آن را
به طرف جلو و عقب حرکت دھيد ،وزن بيمار باعث نگھداری فمور خواھد شد .بعضی از معاينه کنندگان
ترجيح می دھن د که برای تثيبيت اندام بيمار ،روی پای بيمار بنشينند ،بھر حال اين کار الزم نبوده و گاھی
باعث درد در مبتاليان به آرتروپاتی و ديگر اختالالت دردناک می گردد .اگر حرکت قدامی زيادی وجود
دارد ) عالمت  drawerقدامی ( ممکن است نشانه بی ثباتی رباط صليبی قدامی ،از بين رفتن غضروف،
يا ھيپرموبيليتی منتشرباشد .مقايسه با زانوی مقابل و استفاده از تست ھای ديگر برای ھيپر موبيليتی می
تواند در تفسير مثبت شدن اين تست کمک کند .اگر تيبيا به طرف عقب فشار داده شود ،افزايش حرکت
خلفی )تست دراور خلفی( نشانه بی ثباتی رباط صليبی خلفی يا مجددا از بين رفتن غضروف يا ھيپر
موبيليتی منتشر خواھد بود )تصاوير شماره  ٢۴٣و .(٢۴۴
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تصوير شماره  :٢۴٣انجام تست دراور قدامی :a :شروع در وضعيت چرخش به خارج :b .کشيدن تيبيا به جلو

تصوير شماره  :٢۴۴تست دراور خلفی :a .شروع در وضعيت چرخش به خارج پا :b .فشار تيبيا به عقب
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تست الچمن ) :(Lachmanاين تست يک تست حساس برای آسيب رباط صليبی قدامی است ) بخصوص
فيبر ھای خلفی -خارجی ( .در حاليکه زانو در وضعيت فلکسيون  ٣٠درجه است و بيمار وضعيت راحتی
دارد ،فمور را با يک دست و قسمت فوقانی ساق را با دست ديگرگرفته و تيبيا را به طرف جلو بکشيد تا
حرکات اضافی و  soft end feelمشخص شود ) برای انجام اين تست بيمار بايد بخوبی آرام بوده و
معاينه کننده دست ھای بزرگ داشته باشد ( )تصوير شماره .(٢۴۵

تصوير شماره  :٢۴۵تست الچمن :a .شر وع :b .کشش قدامی تيبيا

تست  :Slocumدر صورتی که عالمت دراور قدامی مثبت باشد ،تست  Slocumرا می توان برای بی
ثباتی قدامی -داخلی و قدامی -خارجی انجام داد .در حاليکه وضعيت بيمار مثل تست دراور است ،روی
تخت معاينه نشسته و به صورت غير فعال تيبيا را  ٣٠درجه به طرف داخل چرخانده و در اين حالت پا را
با باسن خود نکھداريد .اين مانور باعث سفت تر شدن کپسول خارجی شده  ،و ثبات کافی برای حذف
عالمت دراور قدامی را فراھم می آورد ،در صورتی که باز ھم در اين وضعيت عالمت دراور مثبت باشد
) در اين حالت حرکت قدامی -خلفی بيشتر در سمت خارجی انجام می شود( ،احتمال دارد که کپسول
خارجی ) و يا رباط کالترال خارجی ( نيز آسيب ديده باشد .بطور مشابھی ،تيبيا را به خارج چرخانده تا
کپسول داخلی سفت تر شود :تست دراور قدامی مثبت در اين حالت ) بيشتر حرکت در اين حالت در سمت
داخلی انجام می شود ( معموال داللت بر آسيب فيبرھای داخلی کپسول ) و يا رباط کالترال داخلی ( می کند
٣
)تصوير شماره .(٢۴۶
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تصوير شماره  :٢۴۶تست Slocum

معاينه منيسک ھا:
مھمترين تست ھايی که برای معاينه منيسک ھا استفاده می شوند عبارتند از:
• تست فشاری و کششی  :Apleyاز بيمار بخواھيد که به شکم بخوابد و زانوی مورد معاينه را ٩٠
درجه خم کند .با زانوی خود ران بيمار را ثابت کرده و سپس در حاليکه نيروی فشاری يا کششی
اعمال می کنيد زانو بيمار را بچر خانيد .در صورت ايجاد درد در حال کشش نشانه آسيب رباطھای
کپسوالر و در حال فشار نشانه آسيب منيسک خواھد بود .درد در چرخش به داخل نشانه آسيب منيسک
خارجی يا کپسول و رباطھای خارجی است .و در صرتی که چرخش به خارج دردناک باشد ،آسيب
منيسک داخلی يا کپسول و رباط ھا ی داخلی مطرح می شود )تصوير شماره .(٢۴٧

•

تست مک موری ) :(McMurryاز بيمار بخواھيد که به پشت بخوابد و زانو و ھيپ مورد معاينه را
در حداکثر فلکسيون نگھدارد .با يک دست زانو و با دست ديگر پای بيمار را بگيريد .سپس در حاليکه
ساق را در حداکثر چرخش به داخل و خارج نگه داشت ھايد زانو را تا زاويه  ٩٠درجه اکستانسيون
بدھيد .در صورتی که اکستانسيون در حالت چرخش به داخل ايجاد شود ضايعه منيسک داخلی پيشنھاد
می گردد .اگر اکستاسيون زانو در وضعيت چرخش به داخل ساق دردناک باشد منيسک خارجی آسيب
٩
ديده است )تصوير شماره .(٢۴٨

١٥٩

تصوير شماره  :٢۴٧تست فشاری و کششی  :a . Apleyکشش و چرخش به خارج :b .کشش و چرخش به داخل :c .فشار و
چرخش به خارج :d .فشار و چرخش به داخل

تصوير شماره  :٢۴٨تست مک موری :a .وضعيت حداکثر فلکسيون :b .در فلکسيون  ٩٠درجه

١٦٠

فصل يازدھم
پا و مچ پا

١٦١

آناتومی وفيزيولوژی
قسمت انتھايی اندام ھای تحتانی )مچ پا ،و پا( بخوبی برای ثبات ،تحمل وزن ،و برای پيشروی )ھنگام راه
رفتن روی دو پا( ساخته شده اند .تعداد زياد استخوان ھا و شکل آنھا ،ھر دو باعث انعطاف پذيری و در
عين حال ثبات اين ناحيه می گردند .اگر چه دامنه حرکتی ھر کدام از استخوانھا کم است ،ولی ترکيب
حرکات آنھا اجازه حرکت کنترل شده روی سطوح مختلف و متنوع را می دھد.
پا از نظر عملکردی دارای  ٣واحد است )تصوير شماره (٢۴٩
• قسمت خلفی پا  ) hindfootکالکانئوس و تالوس (
• قسمت ميانی پا  ۵ ) midfootاستخوان کوچک تارس (
• قسمت جلوئی پا  ) forefootمتاتارس ھا وبند ھای انگشتان (
در قسمت خلفی استخوان ھا روی يکديگر قرار گرفته اند ،در حاليکه در قسمت ميانی و جلوئی در کنار
يکديگر واقع شده اند .اين مسئله باعث می شود که پا در قسمت خلفی بلند تر و باريک تر بوده ،و دو قوس
پا ) طولی و عرضی ( ايجاد گردد.

تصوير شماره  :٢۴٩واحدھا و استخوان ھای تشکيل دھنده پا

قسمت خلفی پا
مفصل مچ پای واقعی ) تالوکرورال ( يک مفصل سينوويال لواليی بين مالئول داخلی )تيبيا ( ،مالئول
خارجی )فيبوال( ،و تالوس بوده و اجازه دورسی فلکسيون و پالنتار فلکسيون را می دھد .فيبوال به ثبات
کمک کرده ولی وزن اندکی را تحمل می کند )مفصل تيبيوفيبوالر تحتانی يک سيندسموز است که اجازه
پخش وزن را فقط به ميزان اندکی در زمان دورسی فلکسيون مچ پا می دھد( .چون تروکلئای تالوس در
قسمت قدامی پھن تر است ،لذا مچ پا در وضعيت دورسی فلکسيون ) مثل باال رفتن از کوه( محکم تر و
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باثبات تر از وضعيت پالنتار فلکسيون )مثل پائين آمدن از کوه( است .کپسول در قسمت داخلی و خارجی
محکمتر است ) در جائيکه به رباط ھا متصل می شود( ،در حاليکه در قسمت جلو و پشت شل است و در
جلو بيشترين گسترش را دارد .فضای مفصلی معموال کامال بسته بوده و ارتباطی با فضای ديگری ندارد.
در سطح داخلی فقط رباط دلتوئيد وجود دارد که در مقابل  eversionپا مقاومت کرده و بسيار قوی است
)کنده شدن تالوس قبل از پارگی رباط اتفاق می افتد( .رباط خارجی دارای سه قسمت است ) رباط
تالوفيبوالرقدامی وخلفی ،رباط کالکانئوفيبوالر( .رباط تالوفيبوالر قدامی اولين رباطی است که در طی
اينورژن دچار استرس می شود و بيشترين احتمال پارگی را دارد .رباط کالکانئوفيبوالر ممکن است پاره
شود ولی اين اتفاق پس از پارگی رباط تالوفيبوالر رخ خواھد داد .پارگی ھر دو رباط منجر به بی ثباتی
مفصل خواھد شد .رباط تالوفيبوالر خلفی فقط در تروماھای شديد آسيب می بيند.
مفصل ساب تاالر خلفی بين سطح زيرين مقعر تالوس و سطح خلفی محدب استخوان پاشنه واقع شده است.
کپسول اين مفصل عمقی ،سفت و محکم است .اين مفصل ھمراه با قسمت تالوکالکانئال مفصل
تالوکالکانئوناويکوالر ،اجازه  eversionو  inversionرا به قسمت خلفی پا می دھند.
قسمت ميانی پا
مفاصل تارسال ميانی يک ترکيب عملکردی است که بيشتر توسط مفاصل تالوکالکانئوناويکوالر و
کالکانئوکوبوئيد تشکيل می شود و اجازه  eversionو  inversionرا به قسمت قدامی پا می دھند )
مقداری آبداکسيون و ادداکسيون قسمت قدامی پا را نيز امکان پذير می سازد( .حرکا ت در اين ناحيه بيشتر
ناشی از مفصل تالوناويکوالر وتا حدی ناشی از مفاصل بين استخوان ھای کونئيفرم و کوبوئيد می باشد.
مفاصل قدامی پا
مفاصل متاتارسوفاالنژيال ) (MTPو مفاصل بين انگشتی پروگزيمال و ديستال ) PIPو  ،( DIPمفاصل
سينوويالی شبيه  MCPو مفاصل بين انگشتی دست ھستند .کپسول مفاصل در طرفين  MTPتوسط رباط
ھای کالترال داخلی و خارجی ،در قسمت پشت توسط تاندون اکستانسور و در زير توسط رباط کف دستی
تقويت می گردد .ثبات مفاصل  MTPبيشتر وابسته به کپسول است و در صورتی که عملکرد کپسول
دچار اختالل گردد )مثال به علت سينوويت( ،انگشتان پا دچار بی ثباتی شده و در جھت کشش تاندون ھا
حرکت خواھند کرد ) نيمه دررفتگی پشتی ھمراه با تغيير شکل والگوس (.
قوس ھای پا
قوس ھای پا باعث توزيع يکسان نيرو بين برجستگی پاشنه در عقب ،و سرھای چھار متاتارس خارجی و
دو استخوان سزاموئيد انگشت اول درجلو شده و ھمچنين انعطاف پذيری و حرکات سريع الزم را برای راه
رفتن و دويدن فراھم می آورند .قوس طولی دارای يک جزء داخلی انعطاف پذير و با ارتفاع زياد و يک
قوس خارجی با ارتفاع کم و بدون انعطاف است .قوس عرضی در پروگزيمال دارای ارتفاع زياد و در
ديستال دارای ارتفاع کم است .قوسھا توسط کپسول مفصلی و رباطھای دورسال و پالنتار حفظ شده وتوسط
تاندون ھای عضالت بلند ساق حمايت می گردن د )نقش فاسيای کف پايی و عضالت کوچک کف پا نامعلوم
است( )تصاوير شماره  ٢۵٠تا .(٢۵٣

١٦٣

تصوير شماره  :٢۵٠استخوان ھا و مفاصل پا .نمای خارجی )پائين( .نمای داخلی )پائين(

تصوير شماره  :٢۵١قوس ھای کف پا

١٦٤

تصوير شماره  :٢۵٢رباطھای سطح خارجی مچ پا

تصوير شماره  :٢۵٣رباط ھای سطح داخلی مچ پا

تاندون ھا ،بورسھا و فاسيا
تاندون آشيل )محل اتصال مشترک سولئوس و گاسترکنميوس( به قسمت خلفی کالکانئوس چسبيده و از
استخوان پاشنه توسط بورس رتروکالکانئال ) (pre-achillesجدا می شود .ديگر بورسھای مھم عبارتند از
بورس ) retro-Achillesبين پوست و تاندون آشيل( ،بورس ساب کالکانئال )بين پوست و سطح زيرين
استخوان پاشنه( و بورسھای اضافی که روی سطح داخلی اولين  (bunion) MTPو سطح خارجی MTP
پنجم ) (bunionetتشکيل می شود .در پشت ھر قوزک تاندون ھايی از داخل غالف مربوطه عبور می
کنند:
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• قوزک خارجی :پرونئوس دراز و کوتاه )،(eversionتوسط رتيناکولوم پرونئال درمحل خود نگه
داشته می شوند
• قوزک داخلی :تيبياليس خلفی ) ،(inversionو در خلف تر فلکسور بلند انگشتان و فلکسور بلند
شست ،توسط فلکسور رتيناکولوم در محل خود نگھداری می شوند ) فلکسور رتيناکولوم تونل تارس
را ايجاد می کند که از داخل آن عصب تيبيال خلفی نيز عبور می کند(.
در قدام و سطحی تر از مچ پا سه غالف تانونی وجود دارد که توسط اکستانسور رتيناکولوم در محل خود
نگھداری می شوند :غالف داخلی محتوی تاندون بزرگ تيبياليس قدامی ) دورسی فلکسور اصلی پا (
است .غالف وسطی محتوی اکستانسور بلند شست و اکستانسور بلند انگشتان است .غالف خارجی محتوی
پرونئوس  tertiusاست.
فاسيای کف پايی از برجستگی داخلی استخوان پاشنه منشأ می گيرد .اين فاسيا در پروگزيمال ضخيم و
محکم است ولی با گسترش و تقسيم در قسمت ھای ديستال تر ،قبل از چسبيدن به قاعده سرھای متاتارس
ھا ،نازک می شود .پوست در سمت خارجی پا ،انگشتان ،و پاشنه معموال دارای ضخامت زيادی است و
نسج ھمبند زير جلدی در زير سر متاتارس ھا و نوک انگشتان دارای پدھای فيبرو -چربی است که به
عنوان جذب کننده شوک عمل می کنند .با توجه به فشار و ضربات متعددی که به پا و مچ پا وارد می شود
پا محل شايعی برای اختالالت تروماتيک مفصلی و جنب مفصلی و ھمچنين محل شايعی برای ابتال در
جريان آرتروپاتی ھای مھم است )تصاوير شماره  ٢۵۴تا .(٢۵٧

تصوير شماره  :٢۵۴آناتومی سطح داخلی مچ پا

١٦٦

تصوير شماره  :٢۵۵آناتومی سطح خارجی مچ پا و پا

تصوير ٢۵۶شماره :بورس ھای پا

تصوير شماره  :٢۵٧بورسھای مچ پا و پا

١٦٧

دامنه حرکتی مچ پا وپا در تصوير شماره  ٢۵٨نشان داده شده است.

تصوير شماره  :٢۵٨دامنه حرکتی مچ پا و پا :b,a .پالنتار فلکسيون و دورسی فلکسيون پا در حالت ايستاده:c ,d.
پروناسيون و سوپيناسيون قسمت قدامی پا :e,f .اورژن و اينورژن قسمت خلفی پا :g .پالنتار و دورسی فلکسيون مچ پا در
حاليکه پا آويزان و شل است : h-l .حرکت در مفصل . MTP

شکايات
درد ناشی از مفاصل و ساختمان ھای جنب مفصلی معموال بخوبی لوکاليزه است و محل احساس درد و
خصوصيات آن به تنھايی اغلب می تواند پيشنھاد کننده علت آن باشد.
درد قسمت خلفی پا
درد مچ پا ،در قسمت قدام در يک خط پھن که دو قوزک را به ھم وصل می کند ،احساس می شود و به
طور مشخص با ايستادن و راه رفتن تشديد می شود .بر عکس درد مفصل ساب تاالر بيشتر در قسمت
خلف بين دو قوزک احساس می شود و بخصوص با راه رفتن روی سطح ناصاف ) وقتی که inversion
و  eversionالزم است( تشديد می شود.

١٦٨

درد و حساسيت موضعی پشت پاشنه ممکن است ناشی از بورسيت خلف آشيل ،بورسيت خلف کالکانئوس،
تاندينيت يا انتزوپاتی آشيل باشد .در اختالالت تا ندون آشيل ،درد اغلب با ايستادن روی نوک انگشتان
)بدون کفش( تشديد می گردد .درد زير پاشنه ،که با ايستادن و راه رفتن طوالنی تشديد می گردد معموال
ناشی از انتزوپاتی فاسيای کف پايی است )فاشئيت کف پايی( .
درد قسمت ميانی پا
درد ناشی از بيماری ھای قسمت ميانی پا ،در محل بند کفش احساس می گردد که معموال در مرحله سکون
و جدا شدن انگشتان از زمين شديدتر است .از بين رفتن قوس ھای طبيعی پا ) پای صاف ( ممکن است
باعث درد در قسمت ميانی پا گردد.
درد قسمت جلويی پا
درد مفاصل  MTPدر زير سرمتاتارس ھا احساس می شود ،اين درد با ايستادن و راه رفتن تشديد می
شود .ودر صورتی که چند مفصل درگير باشد ممکن است به صورت راه رفتن روی صخره توصيف
گردد.
درد سوزشی در کف پا و انگشتان پيشنھاد کننده اختالالت عصبی است .مورتون نوروما ) Morton’s
 (neuromaعلت تيپيک درد سوزشی متناوب بين انگشتان سوم و چھارم ،بخصوص وقتی که سر
متاتارس ھا فشرده می شوند ) مثل پوشيدن کفش تنگ( ،می باشد .سندرم تونل تارس ) به دام افتادن عصب
تيبياليس خلفی( باعث درد سوزشی و پارستزی در ديستال کف پا و انگشتان می گردد.
التھاب ھر کدام از غالف ھای تاندونی ممکن است باعث درد موضعی شود که در طول تاندون منتشر و با
حرکت عضله مربوطه تشديد گردد.
درد ارجاعی
ممکن است مچ پا و پا دچار درد ارجاعی از ستون فقرات و بندرت از ھيپ شو ند .درد ارجاعی ناشی از
تحريک ريشه ای انتشار درماتومال داشته ،ممکن است با باال بردن مستقيم اندام مبتال ) (SLRتشديد شده،
و با يافته ھای عصبی ھمراه باشد.

معاينه
ھر دو مچ پا وپا را )در حاليکه لخت ھستند( در حالت ايستاده مشاھده کنيد وسپس در حال راه رفتن به اين
ناحيه نگاه کنيد .بعد در حاليکه بيمار روی تخت در حال استراحت است ،مچ پا و پا را مورد مشاھده بيشتر
و لمس قرار دھيد .اطالعات بيشتری را می توانيد با نگاه به کفش بيمار از نظر تغيير شکل ھای غير
طبيعی و وضعيت پنجه وپاشنه آن بدست آوريد.
مشاھده بيمار در حالت ايستاده
دو طرف را از جلو ،پشت ،و از پھلو مقايسه کرده و بخصوص از نظر موارد زير دقت نمائيد:
• تورم :سينوويت مچ پا باعث تورم منتشر در سطح قدامی شده واغلب گودی ھای کوچک موجود در
جلو قوزک ھا را پر می کند .سينوويت مفاصل بين تارس ھا فقط ايجاد تورم خفيف و منتشر روی
سطح قسمت ميانی پا می کند .سينوويت مفاصل  MTPاغلب باعث تورم در سطح پشتی قسمت قدامی
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پا گشته ،تاندون ھای اکستانسور را محو کرده ،و باعث جدا شدن انگشتان از يکديگر می گردد .ھمراه
شدن سينوويت مفاصل بين انگشتی و سينوويت فلکسور ھای انگشتان ممکن است ايجاد انگشت
سوسيسی کند .تورم خطی که از روی مچ پا بگذرد معموال ناشی از تنوسينوويت اکستانسورھا است.
تنوسينوويت پرونئال يا تيبياليس خلفی باعث تورم خطی يا منتشربه ترتيب در اطراف قوزک داخلی يا
خارجی می شود .تورم در اطراف تاندون آشيل ممکن است ناشی از تاندينيت ) باعث تورم خود
تاندون می شود( ،بورسيت خلف پاشنه ) باعث تورم طرفين تاندون می شود( يا بورسيت خلف آشيل
)باعث تورم واضح تر وشديدتر می شود( باشد .اين محل ،جايگاه شايعی برای تشکيل ندول است .اين
ندول ھا معموال به صورت تورم سطحی روی تاندون آشيل و پشت پاشنه ظاھر می شوند )تصاوير
شماره  ٢۵٩و .(٢۶٠

تصوير شماره  :٢۵٩محل تورم در اطراف تاندون آشيل

تصوير شماره  :٢۶٠تورم ناشی از
سينويت مچ پا

تغيير شکل :از طبيعی بودن ھر دو قوس پا اطمينان حاصل نمائيد .قوس طولی ممکن است افزايش ) pes
 ،cavusمعموال ناشی از بيمارھای عصبی است( يا کاھش ) pes planusيا پای صاف( يافته باشد .در
پای صاف شديد ،تالوس و ناويکوالرجابجا شده ،باعث ايجاد يک برجستگی در جلو و درست در زير
قوزک داخلی می شود .تعداد زيادی از تغيير شکل ھای مفصلی ممکن است در اين ناحيه ديده شوند.
شايعترين تغيير شکل شست ،ھالوکس والگوس است )تصوير شماره  .(٢۶١در اين تغيير شکل زاويه
دارشدن و چرخش غير طبيعی اولين مفصل  MTPايجاد شده ،و متاتارس به طرف داخل منحرف می
شود ) (metatarsus primus varusو معموال يک بونيون نيز ايجاد می شود .تغيير شکل انگشت چکشی
) ،( hammer toeناشی از اکستانسيون بيش از حد مفاصل  MTPاست که ھمراه با فلکسيون در مفصل
بين انگشتی پروگزيمال است .مفاصل بين انگشتی ديستال ممکن است در حالت صاف ،خم شده ،و يا
اکستانسيون باشند و اغلب روی  PIPپينه تشکيل می شود .انگشت پای چکشی )  (Mallet toeناشی از
تغيير شکل به صورت فلکسيون در مفاصل  DIPاست .درتغيير شکل  ،cock upمتعاقب اکستانسيون و
نيمه دررفتگی کف پايی مفصل  ) MTPمعموال به علت آرتريت( مفاصل  IPدچار فلکسيون می شوند.
بالشتک فيبرو -چربی به طرف ديستال حرکت کرده و به طور ثانويه ممکن است در زير سر متاتارس و
روی مفاصل بين انگشتی پينه تشکيل شود .تغيير شکل ھای مچ پا و ساب تاالر ازسطح پشت پايی بھتر
قابل مشاھده ھستند .کالکانئووالگوس ) (eversionشايعترين تغيير شکل در اين ناحيه است و معموال نشانه
آسيب ساب تاالر و مچ پا است .کالکانئوواروس )  :(inversionبندرت ديده می شود )تصوير شماره
 . (٢۶٢فلکسيون ثابت پالنتار ) :(talipes equinesمعموال ناشی از فلج اسپاستيک است .کالب فوت
مادرزادی ) (talipesممکن است با فلکسيون پالنتار مچ پا ) ( talipes equinesيا با دورسی فلکسيون
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مچ پا )( talipes calcaneusھمراه باشد .تغيير شکل ھای قسمت ميانی پا ممکن است با ھم وجود داشته
باشند ) talipes equinesو .(talipes calcaneus

تصوير شماره  :٢۶١ھالوکس والگوس )باال(
و تغييرشکل ) cock upپائين(

تصوير شماره  :٢۶٢خلف پای طبيعی )چپ(
و مبتال به تغيير شکل اورژن )راست(

تغييرات پوست وناخن
اين تغييرات شامل از بين رفتن موھا در قسمت ديستال اندام ھا ) نارسايی عروقی ،نوروپاتی ( ،تغييرات
وازوموتورو تغيير رنگ )بيماری رينود ،بيماری ھای عروقی ،کرايوگلوبولينميا( ،زخم )ناشی از قوه ثقل،
واسکوليت ھا( و پالک ھای پسورياتيک می باشند .ناخن ھا را از نظر وجود موارد زير مورد مشاھده
قرار دھيد pitting :و ديستروفی )پسوريازيس ،سندرم رايتر مزمن( ،ضايعات واسکوليتی ،و چماقی
شدن .بر خالف بقيه انگشتان در شست ،معموال ) onychogryphosisھيپر تروفی و تغيير شکل شديد(
ديده می شود.
مشاھده راه رفتن بيمار
راه رفتن را قبال توصيف کرديم .درد در ھر قسمتی از پا و مچ پا ممکن است ،منجر به راه رفتن ضد درد
شود .ديگر اختالالت تی پيک ممکن است پيشنھاد کننده محل درگيری باشند.
• اختالالت قسمت خلفی پا :اگر حرکات مچ پا کاھش يابد ،اندام ممکن است به طرف خارج چرخيده ،
اندکی ابداکسيون پيدا کرده و يک راه رفتن با انگشتان به طرف خارج با جابجايی قسمت قدامی پا به
طرف خارج ايجاد کند ،بيمار برای راه رفتن سعی می کند پا را از سمت خارج به داخل بغلطاند .اگر
اين مشکل شديد باشد باعث از بين رفتن قوس طولی می گردد لذا بيمار روی قسمت داخلی پا راه می
رود .اگر پاشنه دردناک باشد ،از برخورد پاشنه به زمين پرھيز می شود ،درضمن قدم ھا کوتاه شده و
ابتدا ،قسمت قدامی پا به زمين برخورد می کند .در اختالالت تاندون آشيل push off ،تدريجی شده يا
از آن پرھيز می شود و قدم ھا نيز کوتاه می گردد.
• اختالالت قسمت ميانی پا  :پا اغلب در حالت  invertedنگه داشته شده و  push offاز سمت خارج
انجام می شود.
• اختالالت قسمت قدامی پا :برای پرھيز از تحمل وزن توسط قسمت قدامی پا ،پاشنه در مراحل انتھايی
سکون بلند نشده و  push offنيز کاھش می يابد .تنه ،ھيپ و زانوھا برای حفظ حرکت به جلو به
سمت جلو خم شده ،و مرحله نوسان ) ( swingدر طرف سالم کوتاه می شود .در نتيجه مراحل انتھايی
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سکون در سمت دردناک به سرعت انجام می شود .ابتال ھر دو طرف باعث راه رفتن بصورت خم
شدن به جلو ،قدم ھای کوتاه ،و راه رفتن  shufflingمی گردد.
معاينه بيمار در حالت خوابيده
در حاليکه بيمار به ارامی روی تخت دراز کشيده است ،مشاھده را با معاينه کف پاھا کامل کرده سپس
لمس و دامنه حرکتی را انجام دھيد.
تغيير شکل
معاينه کف پا و شيارھای بين انگشتان :پينه و بورس ھای التھابی اکتسابی بخصوص در زير مفصل
 MTPدچار نيمه دررفتگی ،شايع است .ممکن است اين بورس ھا حساس باشند .عوارضی که ممکن است
بخصوص در آرتريت روماتوئيد ديده شوند عبارتند از :ضايعات واسکوليتی ،زخم ھای پوستی با ترشح ،و
عفونت ھای ثانويه .ميخچه ) ( Verrucaeدر فشار مستقيم )ب ه خصوص در فشار از پھلو( حساس بوده ،و
دارای حدود مشخص می باشد .ضايعات پوستوالر پسوريازيس و کراتودرما بلنوراژيکوم دارای ظاھر
يکسان می باشند و اريتم کف پا يی ) مثل اريتم کف دستی( نيز گاھی ديده می شود .چين ھای بين انگشتی
را از ھم باز کرده و مورد مشاھده قرار دھيد.
لمس
• افزايش دما :برای تعيين افزايش دما پشت دست خود را از باال به پائين روی پشت مچ پا ،مفاصل بين
تارسال ،و مفاصل  MTPبکشيد.
• ارزيابی از نظر حساسيت ،تورم و حرکات :تمام گروھھای مفصلی را از نظر وجود موارد زير
بررسی نمائيد:
 oحساسيت خط مفصلی
 oتورم نسج نرم با منشأ مفصلی
 oمحدوديت حرکات غير فعال
 oدرد ) بخصوص درد استرس( در زمان حرکت
 مچ پا :خط مفصلی قدامی را با لمس توسط يک يا ھر دو شست )در حاليکه با ماليمت مچ رادورسی و پالنتار فلکسيون می دھيد( ،پيدا کنيد )تصوير شماره  .(٢۶٣درحين انجام اين کار به
وجود ھر گونه کرپيتوس توجه نمائيد .بعد از پيدا کردن خط مفصلی ،محل را از نظر وجود
حساسيت بصورت محکم فشاردھيد ،و از نظر تورم لمس کنيد .سينوويت و افيوژن در اين ناحيه
قابل توجه تر است .با توجه به اينکه ،کپسول مفصلی در منطقه قدامی وسيع بوده و استحکام
زيادی ندارد ،تورم داخل کپسولی در طی دورسی فلکسيون غير فعال مچ پا در صورتی که فشار
روی کپسول خلفی اعمال گردد ،واضح ترميشود.
حرکا ت :در حاليکه زانو در حد متوسطی خم است و عضله گاسترکنميوس شل است ،با يک دست
قسمت ديستال اندام را نکه داشته ،و با دست ديگر پا را محکم نگه داشته ،و بصورت غير فعال مچ
پا را دورسی فلکسيون )حدود  ٣٠درجه( و پالنتار فلکسيون ) حدود  ۴۵درجه( بدھيد.
 مفصل ساب تاالر :اين مفصل عمقی بوده و قابل لمس نيست و تورم آن نيز قابل مشاھده نيست.حرکات :قسمت ديستال اندام را با يک دست نگه داشته ،و با دست ديگر پاشنه را بگيريد .سپس پا
را اينورژن ) حدود  ٣٠درجه( و اورژن )حدود  ٢٠درجه( بدھيد.
 مفاصل بين تارس ھا :از نظر تورم وحساسيت روی قسمت ميانی پا را لمس کنيد .توده عضالنیاکستانسور کوتاه انگشتان در سمت خارجی پشت پا ،ممکن است ھيپرتروفی سينوويال مچ پا و
مفاصل تارسال ميانی را تقليد کند .برای تشخيص اين دو از بيمار بخواھيد که بطور فعال دورسی
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فلکسيون شست ايجاد کند ،در اين حالت تون عضله افزايش يافته ،عضله برجسته تر و سفت تر
می گردد .در صورت وجود تورم استخوانی روی پشت پا ،علت آن می تواند اوستئوآرتريت
تالوناويکوالر و يا برجسته شدن تالوس در  pes cavusباشد ) گاھی روی آن پينه نيز تشکيل می
گردد(.
حرکات :با يک دست استخوان پاشنه را ثابت کرده ،و با دست ديگر قسمت قدامی پا را گرفته و پا
را در جھت محور طوليش در جھت اورژن )حدود  ۴٠درجه( و اينورژن ) حدود  ٣٠درجه(
بچرخانيد.
 مفاصل  :MTPحساسيت مفاصل  MTPرا ميتوان با تست فشردن ) (squeezeقسمت قدامی پاارزيابی کرد .در صورت وجود حساسيت با اين تست ،برای تعيين مفصل مبتال ،يکی يکی مفاصل
 MTPرا لمس کنيد )تصوير شماره  .(٢۶۵سينويت مفاصل  MTPباعث تورم در سطح پشت
پايی می شود که به طرف پروگزيمال گسترش يافته ،و فضای بين متاتارس ھا را پر می کند.
حساسيت سر يک متاتارس ممکن است نشانه شکستگی استرس باشد ) بيشتر متاتارس سوم و
چھارم – شکستگی  .(Marchحساسيت کامال موضعی بين سر متاتارس سوم وچھارم ) وبا شيوع
کمتر بين متاتارس  ٢و ( ٣مشخصه نورومای بين انگشتی مورتون است .ممکن است تغيير حس
در سمت داخلی چھارم و خارجی انگشت سوم ديده شود .بندرت ممکن نوروماھای بزرگ قابل
لمس باشند.
حرکات :تمام متاتارس را يکی يکی بين انگشتان و شست گرفته و لمس کنيد و سپس فلکسيون و
اکستانسيون بدھيد  .اولين  MTPحدود  ٨٠درجه اکستانسيون و فلکسيون  ٣۵درجه دارد بقيه
مفاصل  MTPحدود  ۴٠درجه فلکسيون و اکستانسيون دارند.

تصوير شماره  :٢۶٣ .٢۶٣-٢۶۵لمس مچ پا :٢۶۴ .فشردن متاتارس ھا :٢۶۵ .لمس مفاصل MTP

 مفصل بين انگشتیبرای ارزيابی از نظر حساسيت در مفاصل بين انگشتی ،ھر کدام از اين مفصل را بين شست و
انگشت گرفته و فشار دھيد .تورم ناشی از سينوويت در ناحيه پشتی -طرفی و طرفی واضح تر
است )تصوير شماره . (٢۶۶
حرکت :برای ارزيابی حرکات اين مفاصل ،بند پروگزيمال را ثابت کرده و بند ديستال را حرکت
دھيد .مفاصل  PIPحدود  ۵٠درجه و مفاصل  DIPحدود  ۴٠درجه فلکسيون ،و اکستانسيون
متغير تا حدود  ٣٠درجه دارند )تصوير شماره .(٢۶٧
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تصوير شماره  :٢۶۶لمس مفاصل بين انگشتی

تصوير شماره  :٢۶٧حرکت مفاصل بين انگشتی

پشت و زير ھر مالئول را از نظر تورم نسج ،حساسيت و گرمی ناشی از غالف تاندونی لمس کنيد .با لمس
غالف تاندونی با يک دست در حاليکه با دست ديگر بطور غير فعال قسمت قدامی پا را اينورژن )باعث
استرس روی تاندون ھای پرونئوس در اطراف مالئول خارجی می شود( واورژن ) باعث استرس روی
تاندون ھای اطراف مالئول داخلی می شود( می دھيد ،ممکن است کرپيتوس کشف شده و درد بيمار قابل
ايجاد باشد )تصوير شماره .(٢۶٨
تنوسينوويت روی سطح قدامی مچ پا را از سينوويت مچ پا می توان با استفاده از موارد زير تشخيص داد:
 تنوسينويت سطحی بوده وشکل خطی دارد.
 وسعت حساسيت فراتر از محدوده مفصل است.
 درد را می توان با حرکات فعال مناسب ايجاد کرد ) دورسی فلکسيون پا،
اکستانسيون شست و انگشتان(
فاسئيت پالنتار را می توان با ايجاد درد ،بدنبال فشار دادن محکم روی ناحيه وسط پاشنه اثبات کرد
)تصوير شماره .(٢۶٩
معاينه قسمت خلفی پاشنه و تاندون آشيل به بھترين وجھی در حالت خوابيده به شکم قابل انجام است .بيمار
را در اين وضعيت در حاليکه پاھا از تخت معاينه فراتر رفته است بخوابانيد .بافت ھای زير را بين
انگشتان گرفته و از نظر تورم و حساسيت لمس کنيد:
• تاندون آشيل ) تاندينيت آشيل ،پارگی ناکامل(
• بافت ھای موجود در قدام و خارج تاندون آشيل ) بورسيت قدام آشيل(
• محل اتصال تاندون آشيل به استخوان پاشنه ) بورسيت خلف آشيل ،انتزوپاتی آشيل(
سپس پالنتار فلکسيون فعال در مقابل مقاومت را انجام دھيد ،برای اين کار از بيمار بخواھيد که پاھايش را
به طرف پائين بر عليه دست شما فشار دھد .اين کار ممکن است باعث عود درد در تاندينيت آشيل،
انتزوپاتی يا پارگی ناکامل گردد ولی در بورسيت ايجاد درد نمی کند )تصوير شماره  . (٢٧٠در پارگی
ناکامل ،يک نقص در تاندون ) که با پالنتار فلکسيون فعال در مقابل مقاومت واضح تر می شود( ممکن
است قابل لمس باشد .در پارگی کامل تاندون ،حرکت فعال در مقابل مقاومت وجود ندارد ،و فشار دادن
محکم به عضله گاسترکنميوس شل ) کوتاه کردن آن( ھيچگونه پالنتار فلکسيون فعال ايجاد نمی کند.
پارگی قديمی )ترميم شده( ناکامل ممکن است يک ندول قابل لمس در تاندون باقی بگذارد.
ديگر ندول ھا ) به علت بيماری ھای سيستميک( را لمس کنيد تا چسبيدن آنھا را به پوست يا ساختمانھای
زيرين مشخص نمائيد.

١٧٤

تصاوير شماره  :٢۶٨ .٢۶٨-٢٧٠لمس تاندون پرونئال از نظر حساسيت و کرپيتاسيون  :٢۶٩لمس از نظر فاشئيت
پالنتار :٢٧٠ .پالنتار فلکسيون در مقابل مقاومت

تصوير شماره :٢٧١تغيير شکل ھای مھم در پا:
 :p-rارزيابی قوس طولی پا :p ،طبيعی :q ،کف پای صافpes cavus : r ،
 :sارزيابی وضعيت خلف پا .حالت طبيعی زاويه والگوس  ٠-١درجه است .زاويه والگوس بيشتر از  ۶درجه pes valgus
است .ھر زاويه واروسی  pes varusاست.
 :t-vمھمترين دفورميتی ھای انگشتان پا :t .تغيير شکل انگشت پای چکشی در مفصل بين انگشتی پروگزيمال :u .تغيير
شکل انگشت پای چکشی در مفصل بين انگشتی ديستال :v .تغيير شکل چنگال )(claw

تست ھای ديگر برای ارزيابی ثبات مفصلی
ثبات قدامی
عالمت دراور قدامی ،سالمت رباط تالوفيبوالر قدامی را ارزيابی می کند در حاليکه بيمار نشسته است ،با
يک دست قسمت تحتان ی تيبيا را به عقب فشار داده و با دست ديگر استخوان پاشنه و تالوس را به طرف
جلو بکشيد .ھر گونه حرکت پا نسبت به تيبيا نشانه بی ثباتی خواھد بود تصوير شماره .(٢٧٢

١٧٥

تصوير شماره  :٢٧٢بررسی از نظر ثبات قدامی

تصوير شماره  :٢٧٣بررسی از نظر ثبات جانبی

ثبات جانبی
بی ثباتی جانبی ناشی از آسيب رباط تالوفيبوالر قدامی و کالکانئوفيبوالر است .با ھر دو دست استخوان
پاشنه را نگھداشته و با يک شست زير مالئول خارجی را لمس کنيد ،به آھستگی پاشنه را اينورژن بدھيد و
از نظر وجود حرکات اضافی و ايجاد فاصله )قابل لمس زير شست( در قسمت خارجی دقت نمائيد .برای
نارسايی رباط دلتوئيد ) نادر است( ،استخوان پاشنه را اورژن داده و ازنظر وجود فاصله ) (gapدر سمت
٣
داخل ارزيابی کنيد )تصوير شماره .(٢٧٣

١٧٦

فصل دوازدھم
مفصل تمپورومانديبوالر و کريکوآريتنوئيد

١٧٧

مفصل تمپورومانديبوالر
آناتوی و فيزيولو ِژی

استخوان مانديبول در سه نقطه با جمجمه مفصل می شود :مفاصل تمپورومانديبوالر ) (TMJو دندانھا
) .(trijoint complexمفصل تمپورومانديبوالر از مفاصلی است که مورد بيشترين استفاده قرار می
گيرد .فک روزی  ٢٠٠٠بار در ھنگام جويدن ،مکيدن ،بلع ،صحبت ،بوسيدن ،خميازه ،خر خر کردن و
غيره باز وبسته می شود .ھر مفصل تمپورومانديبوالر دارای غضروف مفصلی فيبرو ) نه ھيالن( است.
يک ديسک فيبروکارتيالژ به طور کامل حفره مفصلی را به دو قسمت سينوويال تقسيم می کند .کمپارتمان
فوقانی به عنوان يک مفصل لغزنده عمل می کند ) اجازه حرکت قدامی -خلفی و اندکی حرکت طرفی را
به مانديبول می دھد( و کمپارتمان تحتانی به عنوان يک لوال عمل می کند .ھنگام باز کردن دھان سر کنديل
ھا چرخيده ،سپس کنديل و ديسک ھر دو روی سطح مفصلی تمپورال به جلو می لغزند .کپسول مفصلی
شل است ولی در سمت خارجی )به عنوان رباط تمپورومانديبوالر( متراکم تر است ،رباط ھای
استيلومانديبوالر و اسفنومانديبوالر ،کنديل و ديسک و استخوانھای تمپورال را کنترل و محافظت بيشتری
می کنند .بھر حال بطور کلی ،کپسول شل بوده و وضعيت ساختمان استخوانی باعث می شود که وضعيت
کنديل ھا به آسانی تحت تأثير حالت دندانھا  ،عضالت ،عوامل وضعيتی و ضربه قرار گيرد.
پتريگوئيدھای خارجی باز کننده ھای اوليه دھان بوده و باعث کشيدن کنديل ھا و ديسکھا به طرف جلو می
شوند .در صورتی که اين دو با ھم منقبض شوند فک را به طرف جلو می برند و در صورتی که يکی از
آنھا منقبض شود چانه به خارج منحرف می گردد .عضالت ماضغه ،تمپوراليس ،و پتريگوئيدھای داخلی،
بسته کنندھای اوليه دھان ھستند ،عضله تمپوراليس رترکتور اوليه است )تصاوير.(٢٧۴-٢٧٧

تصوير شماره  :٢٧۴آناتومی مفصل تمپورومانديبوالر

١٧٨

تصوير شماره  :٢٧۵مقطع کرونال از مفصل تمپورومانديبوالر

تصوير شماره  :٢٧۶مقطع ساژيتال از مفصل تمپورومانديبوالر در حالت بسته

تصوير شماره  :٢٧٧حرکات مفصل تمپورومانديبوالر .دھان بسته )راست( ،دھان در حال باز شدن )وسط( ،دھان
کامال باز )چپ(

١٧٩

شکايات
درد ناشی از TMJممکن است در محل خود احساس شود ولی به طور شايع تری به مانديبول ،دندانھا،
نيمه سر ،ويا گردن منتشر می شود .با شيوع کمتری ،درد دندان ھا يا گردن ممکن است به ناحيه TMJ
)که محدوده اتصال درماتوم ھای  C2-C3است( انتشار يابد.
مفاصل تمپورومانديبوالر و دندان ھا برای تکامل طبيعی روی ھم تأثير متقابل دارند .در صورتی که
مشکوک به درگيری  TMJھستيد سؤالھای اختصاصی بايد شامل موارد زير باشد:
• آيا درد در ھنگام باز و بسته کردن دھان ،زمان جويدن ،خميازه کشيدن ،و صحبت کردن وجود دارد؟
در صورت وجود ،محل احساس درد کجاست؟
• آيا سابقه قفل شدن فک وجود دارد؟ ) قفل شدن در حالت بسته بودن دھان معموال ناشی از بيماری
ديسک است ،قفل شدن در وضعيت باز کردن دھان ،ناشی از نيمه در رفتگی است(
• آيا حرکات اين مفصل ھمراه با صدا است؟ صدا دادن ) (clickingاغلب ناشی از ديسک دچارنيمه در
رفتگی يا آسيب ديده ،عملکرد نامناسب پتريگوئيد خارجی ،يا اختالل در تعادل دندان ھا است.
• آيا بروکسيسم ) (bruxismوجود دارد؟ ) به ھم سائيدن دندان ھا بخصوص ھنگام شب ،که ممکن است
باعث درد  TMJگردد(.
• آيا مشکالت گوشی ) کاھش شنوايی ،درد گوش ،سرگيجه( وجود دارد؟

معاينه
نگاه در ھنگام استراحت
به محل ھر دو  ) TMJکه درست در جلو کانال گوش خارجی قرار گرفته است( نگاه کرده ودو طرف را
با ھم مقايسه نمائيد .تورم مفصلی وقتی قابل مشاھده است که شديد باشد ) به صورت برجستگی گردی در
اين ناحيه ديده می شود( .قرمزی ) اغلب با تورم منتشرتری در نسج نرم ھمراه است( نشانه سينوويت
عفونی يا کريستالی است .از بيمار بخواھيد که دندانھای خود را نشان بدھد واز نظر ھر گونه overbite,
 crossbiteيا ھر گونه انحراف جانبی فک دقت نمائيد .بيماری ھای  TMJدر زمان رشد ممکن است
منجر به ھيپوپالزی منتشر و عقب ماندگی فک ) (micrognathiaشو ند.
مشاھده ھنگام حرکت
ھر حرکتی بايد دارای ريتم نرم ،بدون شکستگی و درد باشد .از بيمار بخواھيد که :
• دھان را کامل باز کند .دھان بايد در يک خط عمودی باز و بسته شود .کاھش حرکت در يکی از TMJ
باعث حرکت ناگھانی ،با انحراف منظم فک به ھمانطرف )ھنگام باز کردن دھان( می گردد .حرکات
جھشی از يک سمت به سمت ديگر در زمان باز و بسته کردن دھان ،بيشتر در نامتعادل بودن عضالت
ديده می شود ) مثال متعاقب آسيب ھای ناشی از ھيپراکستانسيون گردن( .به طور طبيعی دھان حدود
 ٣-۶سانتيمتر باز می شود که برای داخل شدن دو يا سه انگشت خم شده کافی است )تصوير شماره
. (٢٧٨
• فک را به سمت جلو ببرد .دندانھای تحتانی به راحتی بايد در جلو دندان ھای فو قانی قرار گيرند و
انحراف جانبی نيز وجود نداشته باشد )تصوير شماره .(٢٧٩

١٨٠

• فک را به طرفين حرکت دھد .در حالتی که فک به جلو حرکت کرده است ،حرکات طرفی بيشتر انجام
می شود )به طور طبيعی  ١-٢سانتيمتر( .در بيماری ھای مفاصل تمپورومانديبوالر حرکات جانبی
ممکن است نسبت به حرکات عمودی زودتر و شديدتر کاھش يابند )تصوير شماره .(٢٨٠

تصوير شماره  :٢٧٨ميزان باز کردن طبيعی دھان

تصوير شماره  :٢٧٩جلو بردن فک

تصوير شماره  :٢٨٠حرکات طرفی فک

لمس
با پشت دست سطح مفصل را از نظر افزايش دما لمس کنيد .انگشتان اشاره روی مفاصل تمپورومانديبول
گذاشته و از بيمار بخواھيد که دھان را باز و بسته نمايد ،در ھنگام حرکت مانديبول احساس می کنيد که
انگشت شما در حفره مفصلی می افتد .وجود مايع وتورم سينوويال باعث می شود که اين حفره را احساس
نکنيد حتی ممکن است منجر به مثبت شدن عالمت بالون شود  .ممکن است در طی حرکت کرپيتوس يا
کليک لمس گردد و مقايسه حرکات دو طرف ،به شما اجازه می دھد که درجات متغير نيمه در رفتگی را
کشف کنيد .فشار روی مفصل ممکن است ايجاد حساسيت کند.
لمس قسمت خلفی  TMJبه اين شکل انجام می شود :نوک ھر کدام از انگشتان کوچک را داخل کانال ھای
گوش خارجی فرو ببريد ) ناخن انگشتان به طرف خلف باشد( و در حاليکه بيمار دھان را باز و بسته می

١٨١

کند انگشت را به طرف جلو فشار دھيد .اگر سينوويت وجود داشته باشد ،حساسيت در ھنگام بستن دھان
در اين محل نسبت به سطح خارجی آسانتر ايجاد می شود تصوير شماره .(٢٨١
انجام حرکت فعال در مقابل مقاومت )ايزومتريک( مشکل ولی در افتراق اختالل عملکرد عضالنی از
بيماری  TMJمفيد است .در حاليکه فک در حال استراحت است ) ،فقط باز باشد( موارد زير را ارزيابی
کنيد:
• باز کردن دھان ) محرکھای اوليه :پتريگوئيدھای خارجی( برای باز کردن از بيمار بخواھيد که در
مقابل دست شما که سعی ميکنيد دھان را ببنديد مقاومت کند ،معاينه کننده بايد دست خود را زير چانه
ھای بيمار بگذارد ) سر بيمار را با دست ديگر خود نگھداريد وازاکستانسيون گردن جلوگيری کنيد(
)تصوير شماره .(٢٨٢
• بستن دھان ) محرک ھای اوليه :ماضغه ،تمپوراليس ،و پتريگوئيدھای داخلی( از بيمار بخواھيد که در
مقابل فشار دست شما که سعی می کنيد دھان را باز کنيد مقاومت کند معاينه کننده بايد دست خود را
روی دندانھای تحتانی ) يا چانه ،اگر بيمار دندان ندارد( بگذارد ،در ضمن با دست ديگر خود پيشانی
بيمار را نگھدارد تا گردن خم نشود )تصوير شماره .(٢٨٣
• حرکات طرفی ) محرک ھای اوليه :پتريگيوئيد خارجی ھمان طرف و پتريگوئيد داخلی طرف مقابل( ،
برای انجام اين کار از بيمار بخواھيد که در مقابل فشاری که معاينه کننده به طرفين اعمال می کند
مقاومت کند .معاينه کننده بايد دست خود را در يکطرف فک بگذارد )تصوير شماره .(٢٨۴
در ضمن می توان پتريگوئيد خارجی را با گذاشتن انگشتان ) با پوشيدن دستکش( بين گونه و لثه فوقانی و
فشار به عقب )در پشت آخرين دندان کرسی( بر عليه گردن مانديبول ،لمس کرد .در حاليکه بيمار دھان
خود را باز می کند می توان پتريگوئيد خارجی را که زير انگشت سفت می شود ،لمس کرد .اگر عضله به
علت ضربه دچار آسيب شده يا دچار اسپاسم باشد ممکن است درد و حساسيت ايجاد شود.
مشاھده و لمس دندان ھا ولثه ) از نظر پوسيدگی ،التھاب لثه ،دندان مصنوعی شل و نامناسب( نيز بايد
انجام شود .لثه ھا و دندانھا را با انگشتان دستکش پوشيده لمس کرده ،از نظر وجود حساسيت موضعی و
٣
خونی شدن لثه ھا به سھولت ،دقت نمائيد.

تصوير شماره  :٢٨١لمس سطح خلفی مفصل در حاليکه دھان باز و بسته می شود

١٨٢

تصوير شماره  :٨٢٢باز کردن دھان در مقابل مقاومت

تصوير شماره  :٢٨٣بستن دھان در مقابل مقاومت

تصوير شماره  :٢٨۴حرکت طرفی فک در مقابل مقاومت

١٨٣

مفصل کريکوآريتنوئيد
مفاصل کريکوآريتنوئيد توسط اتصال غضروف ھای آريتنوئبد وحاشيه خلفی -خارجی غضروف کريکوئيد
تشکيل می شوند .طناب ھای صوتی به غضروف آريتنوئيد می چسبند .مفاصل کريکوآريتنوئيد در حالت
طبيعی ازمفاصل متحرک و دی آرتروديال بوده و در طی باز وبسته شدن طناب ھای صوتی به طرف
داخل و خارج حرکت کرده و دارای حرکت چرخشی می باشند .معاينه اين مفاصل با الرنگوسکپی مستقيم
و غير مستقيم صورت می پذيرد .قرمزی ،تورم و عدم حرکت مفصل در زمان صحبت کردن ممکن است
به علت التھاب ايجاد شود .اين مفاصل ممکن است در جريان آرتريت روماتوئيد  ،عفونت ھا و ضربه
مبتال شوند .درگيری در جريان آرتريت روماتوئيد شايعتر از مقداری است که از نظر بالينی د يده می شود
 .عالئم ممکن است شامل گرفتگی صدا و احساس پری يا ناراحتی در گلو باشد که با صحبت کردن يا بلع
۵
تشديد می يابد .به طور ناشايعی انسداد شديد راه ھوايی نيز گزارش شده است.

تصوير شماره  :٢٨۵غضروف ھای حنجره و محل مفصل کريکوآريتنوئيد

١٨٤
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