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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 بیمبری هبی مفصلی

حبال هیبیین  ؽرصی ثب زرز ساًَ ٍ ؽبًِ ٍ یب ّز هفصل زیگِ ای هزاجعِ هیىٌِ ٍ هیگِ هي زرز ٍ ٍرم زارم

 ثزرعی هیىٌین چِ وبرایی ثبیس اًجبم ثسین.

 (اٍلیي راُ گزفتي یه گزافی عبزُ اعت،وِ حتوب ثبیس زیغتبل ّبی زٍ عزف هفصل ثبؽس.1

 (آرتزٍگزافی وِ ثب تزسیك وٌتزاعت هیجبؽس ٍ االى زیگِ هٌغَخ ؽس2ُ

ایي ٍرم ایجبز ؽسُ هبیع زارُ یب ًسارُ (عًََگزافی.ایي رٍػ زٍ تب ووه ثِ هب هیىٌِ اٍل ایٌىِ ثِ هي هیگِ 3

 وِ اگِ زاؽت هبیع رٍ ثتًَن آعپیزُ وٌن.زٍم ایٌىِ اس ایي هبیع ثزای وؾت ٍ پبتَلَصی اعتفبزُ وٌن.

(پشؽىی ّغتِ ای .االى زیگِ اعتفبزػ ون ؽسُ.هثال ثیوبر آرتزیت زاؽتِ ٍ پبعد ثِ زرهبى ًویسُ حبال 4

 bone scanاعترَاى اعتئَهیلیت زاؽتِ یب ًِ تب ثیوبر را ثِ  هیرَاّین ثجیٌین سیز هفصل زرگیز ؽسُ

:اوثزا تَعظ اعتبفیلَوَن ارئَط ایجبز هیؾَز ٍ هعوَال وَزوبى ٍ ؽیزذَاراى را زر گیز هیىٌس.ایي )استئومیلیت.ثفزعتٌس

تزیي ًؾبًِ ّب زر عىظ عبزُ ثیوبری عوَهب هتبفیش یه اعترَاى زراس را وِ هعوَال فوَر یب تیجیب اعت گزفتبر هیىٌس.سٍز رط 

 (عجبرتٌس اس:تَرم ثبفت ًزم ٍ ترزیت اعترَاى زر هتبفیش ّوزاُ ثب یه ٍاوٌؼ پزیَعتی

زر اعىي اعترَاى هب عِ فبس زارین.فبس اٍلیِ وِ ووتز اس یه زلیمِ اٍل اعت،فبس آًضیَگزافی ًبم زارز.)تشریك 

م زارین وِ چٌس زلیمِ تب ًین عبعت پظ اس اعت ٍ تَرم ًغج ًز blood poolوٌتزاعت زارین( فبس زٍم 

 عبعت ثعس تشریك صَرت هیگیزز. 24-4تشریك اعت.فبس عَم فبس جذة اعترَاى اعت وِ 

5)MRI  وِ زر حبل حبضز ثْتزیي اًتربة اعت.زر ایي رٍػ ثِ هي ًویگِ هثال فزز رٍهبتَئیس زارُ یب ًِ،فمظ

 رگیز ّغت یب ًِ یب حتی عضالت زرگیزُ یبًِ.....ٍععت زرگیزی رٍ هیگِ.هثال هیگِ اعترَاى یب هفصل ز

 pyogenic 2 )non-pyogenic(1ّبی عفًَی زٍ زعتِ ّغتي. تآرتزی اس ًظز پبتَصًز

Pyogenic))زر لغت ثِ هعٌبی تت سا اعت= 

 زعتِ ی اٍل عیز ؽسیس زارز ٍ زرز ٍ تحزیه سیبز اعت ٍ هفصل را اس ثیي هیجزز.

ٍ عزعت رؽس اعترَاى ثبال اعت ٍ اپی  را ًؾبى هیسّس ٍ عیز آّغتِ زارز.هبُ عالئن 6زعتِ ی زٍم زر هست 

 فیش سٍز ثغتِ هیؾَز ٍ ثِ ثلَغ ذَز هیزعس .

 حبال ایي پبتَصًز چگًَِ هٌتمل هیؾَز؟
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 هوىٌِ زر اثز تزٍهب هغتمیوب ٍارز ثؾِ یب ایٌىِ سذن ثبس ثبؽس ٍ ثِ هفصل ثزعس.-1

 هجبٍر ثِ اعترَاى ٍ هفصل زیگِ ای ٍارز ؽَز.هوىٌِ اس عزیك عول جزاحی اس اعترَاى -2

 عضالت هجبٍر زرگیز ثبؽس هثال عضلِ زٍ عز ثبسٍ زرگیز ثبؽِ ٍ ثِ هفصل ؽبًِ زّس.-3

 فزز هعتبز یب تشریمی ثبؽس.-4

 ثیوبر وبًَى اعتئَهیلیت زاؽتِ ٍ اس اٍى هٌتمل ؽَز.-5

ٍ پیسا ؽسى  ًزم ٍ وبّؼ فضبی هفصلیتَرم ًغج -زر هزاحل اٍلیِ هب اعتئَپٌی)وبّؼ زاًغیتِ اعترَاى(

 هبیع زر هفصل را ؽبّس ّغتین.

زر هزاحل پبًَیِ هب فزٍرفتگی ّب،ذَرزگی ّب،اس ثیي رفتي غضزٍف،زر رفتگی ّب ٍ آًىیلَس)جَػ ذَرزى( ٍ 

)Erosion.فزعبیؼ( را هیجیٌین 

Mono arthritis)التهبة تک مفصلی( 

 افشایؼ ثبفت ًزم زارز -اعتئَپٌی زارز-زرز ٍ تَرم یه هفصل اعت

 

Rheumatoid arthritis(RA)-رومبتوئیذ آرتریت یب رومبتیسم مفصلی 
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ّوزاُ وبّؼ فضبی هفصلی ٍ فزعبیؾی وِ  -ازم ٍ اعتئَپٌی زارز ٍ فزز اس زرز صجحگبّی ؽىبیت زارز

 ًشزیه عغح هفصلی اعت.

عالئن افتزالی ثب هًََآرتزیت:ؽزح ثبلیٌی هْن اعت ٍ ایي ثیوبری زٍعت زارز هفبصل ذبصی را زرگیز وٌس 

 ٍ حتی گززى. PIPهثال اٍلٌبر ٍ رازیبل ٍ هچ زعت ٍ هفبصل 

 زارین( RA)هَالعی وِ ؽه ثِ زارین Viewّوچٌیي ولیؾِ رخ زعت زر یه 

 

GOUT نقرس 

زاًغیتِ ون ّن ًسارین ٍ ثیؾتز -عغح هفصلی زارین.اعتئَپزٍس ًسارینازم ٍ ثبفت ًزم ٍ فزعبیؼ زٍر اس 

 ؽصت پب رٍ زرگیز هیىٌس ذیلی زرزًبن ٍ لزهش اعت.

 )رعَثبت اعیس اٍریه( زارین.Tophusزر ًغج ًزم ٍ اعترَاى 
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 هموفیلی

 عالئوؼ ّوبًٌس هًََ آرتزیت ًبى پیَصًیه اعت.

degenerative joint disease(DJD)-آرتروز 

 آرتزٍس یه ثیوبری ؽبیعی اعت وِ پیزی ٍ ثیوبری ّبی سهیٌِ ثبعث ایجبز ایي ثیوبری هیؾَز

عبلِ ثب عالئن آرتزٍس ثَز  33ثیؾتز ساًَ ٍ ّیپ زرگیز هیؾَز ٍ ثِ عَر هعوَل ؽبًِ ًیغت.هثال اگِ فززی 

 ٍؽبًِ زرگیز ثَز حتوب یه ثیوبری سهیٌِ ای هثل رهبتیغن یب تزٍهبی لجلی زارز.

 ذبرجی راى زرگیز اعت.-لغوت هسیبل ساًَ ٍ لغوت فَلبًی ثیؾتز

 زر آرتزٍس هب فزعبیؼ ًسارین ثِ جبی آى ویغت زارین.

 فزق فزعبیؼ ثب ویغت:ویغت زر زٍ ًوبی هرتلف زر ولیؾِ هؾرص اعت ٍلی فزعبیؼ فمظ زر یه ًوب

 ثَزى هب هیگَیین آرتزٍس: بب همعالئن سیز  3اگز 

استئوفیت)تیغه هبی  یب افسایش دانسیتهاسکلروز  کبهش فضبی مفصلی

 استخوانی(
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  Charcotمفصل 

 ثیوبریغت زیبثتی ّوزاُ سذن پب وِ هفصلؼ ؽىل ذَزػ را اس زعت زازُ ٍ ثْن ریرتِ .زاًغیتِ حفظ اعت.

Loose body )زثزی(زر اعترَاى ٍ هفصل زارین.اعتئَهیلیت زارز.) سهیٌِ ی ًزٍپبتی زارز( 
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necrosis(AVN)Avascular  

ایي ثیوبری هزثَط ثِ افزازی هیؾَز وِ وَرتَى هیگیزًس ٍ عزعبى ذَى زارًس ٍ ثِ ًَعی عز اعترَاى ذَى 

 ًویگیزز.زر هزحلِ اٍل هب چیشی ًسارین ٍ زر هزحلِ زٍم اعتئَپٌی ٍ اعتئَولزٍس را ثب ّن ٍ ّتزٍصى زارین.

 عز هفصل ذظ لَعٌت زارین وِ ثِ هَاسات وَرتىظ اعت.

 هزحلِ ی چْبرم زچبر ؽىغتگی ٍ تىِ تىِ ؽسگی هیؾَز. زر
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.  

LESION OSTEOCHONDRAL 

 اتفبق هی افتس domeTalusیل زاذل ساًَ ٍ   ایي هَرز ثیؾتز زر وٌس

 

 

 

 

 ثب آرسٍی هَفمیت.....

 عویِ هغگز

http://www.google.com/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=675&tbm=isch&spell=1&q=OSTEOCHONDRAL+LESION&sa=X&ei=vmyvUNKpB-jC0AHLy4HIDA&ved=0CFEQvwUoAA
http://www.google.com/search?hl=en&tbo=d&biw=1280&bih=675&tbm=isch&spell=1&q=OSTEOCHONDRAL+LESION&sa=X&ei=vmyvUNKpB-jC0AHLy4HIDA&ved=0CFEQvwUoAA

