
 

  

 
  جلسه ی دهم  -تکنیک تخصصی  

 کریویاىفریبا  –قرباًلَ هْرداد  –: رقیِ فرحٌاک اػضای گرٍُ

Arthrography (hip-knee) 
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 آرترٍگرافی هفػل ّیپ :

دارای اّویت زیادی است. التْابات هفػل از ًظر ػلوی هْن است. برای آرترٍگرافی ابتذا ًاحیِ 

ٍ ضذػفًَی ضَد کِ بتادیي برای ایٌکار بسیار هٌاسب است. هحل تسریق : با  shaveهَردًظر 

درخِ با  03-03لوس ترٍکاًتر بسرگ قسوت خالی باالی آى را پیذا هی کٌین از ایي ًاحیِ با زاٍیِ 

ٍارد فضای هفػلی هی ضَین بِ هحض دیذى هایغ بیي هفػلی تسریق هادُ حاخب  22سَزى گیح 

3-6 cc  ُ90-60بِ ّورا cc  َّا تَغیِ هی ضَد. بالفاغلِ پس از تسریق هادُ حاخب پا در

 0-2ٍضؼیت ابذاکطي دٍر هی ضَد ٍ داخل هی آیذ سپس باال ٍ پاییي سپس داخل ٍ خارج تا 

 دقیقِ ایي کار اًدام هی ضَد تا یکٌَاختی ایداد ضَد.

 ضاهل: پرتًَگاری ّا 

 :(AP)( ّیپ -

وت داخل درخِ بِ س 23-53پای سوت هَرد ًظر 

 هیچرخذ تا گردى فوَر هَازی با سغح فیلن ضَد.

ساًت لترال قسوت  4.6اضؼِ ی هرکسی بِ عَر تقریبی 

رسن  ASISدیستال خغی است کِ از سوفیس پَبیس بِ 

 هیطَد ٍ بِ غَرت ػوَد ٍارد هیطَد.
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 :(mediolateral – lauenstein and hickey method) ( لترال ّیپ -

 

ػوَد بر هفػل راى در الٍى اضتایي اضؼِ  

 ASIS)اگر خغی از سوفیس پَبیس بِ  است

بکطین، هفػل ّیپ در ٍسظ ایي خظ قرار 

 اضؼِ با زاٍیِ ی ّیکی هیگیرد( ٍ در ًوای

بِ سوت سر تابیذُ  درخِ 23تا  23

تکٌیک کوک هی کٌذ تا  0. ایي هیطَد

 بتَاًین تػَیر خَبی داضتِ باضین.

 

: بیوار غاف در لبِ تخت دست  dunlap swansonًواّای کوکی ّن ٍخَد دارد هثل ًوای  

درخِ بِ سوت پا تابیذُ هی ضَد. ایي ًوا برای بررسی تاًذٍى  63بِ سیٌِ ًطستِ ٍ اضؼِ با زاٍیِ 

 کاربرد دارد.

 آرترٍگرافی هفػل زاًَ :

دًوایی  کوتر اخازُ خَ MRIیکی از رٍش ّایی کِ تَسظ 

کردُ است ّرچٌذ در حال هٌسَخ ضذى است اها در  پیذا

MR  ُرادیَگرافی تسریق بایذ غَرت بگیرد پس خایگا

ضذُ بیوار  shaveخَدش را دارد. ابتذا ًاحیِ هَردًظر 

درحالت خَابیذُ زیر زاًَ پذ قرار هی دّین تا هقذاری باال 

درخِ بِ سوت داخل ٍ  03با زاٍیِ  22بیایذ. با سَزى گیح 

پاییي بیي راس پاتال ٍ فوَر ٍ قسوت خارخی درخِ  03
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َّا  cc 90-60هادُ حاخب بِ ػالٍُ  cc 6-4تیبیا ٍارد هی ضَین بِ هحض دیذى هایغ هفػلی 

 .تسریق هی ضَد. پس از تسریق از بیوار هی خَاّین پای خَد را چٌذ هرتبِ خن ٍ راست کٌذ

 :پرتًَگاری ّا ضاهل

 : (AP)زاًَ  

 

 

 

 ٍoblique ِ53تابیذُ ضَد  درخِ 53با زاٍیِ  اضؼِ ی هرکسی ّا بْتریي رٍش ایي است ک 

اًدام هی  درخِ 53، ّر بار گردش تا ّن گردش داخلی 4بِ سوت خارج ٍ  گردش 4درخِ ٍ  

 .ٍ لیگاهٌت ّا بِ خَبی قابل رٍیت است هیٌیسک ّاضَد تا توام سغَح هَرد بررسی قرار بگیرد 

 PCL ػلی الخػَظ ٍ ّوچٌیي  ACL (Anterior Cruciate Ligament)اها در غَرت پارگی 

(Posterior Cruciate Ligament)  .قغؼا ًوای َّلوبالد تَغیِ هی ضَد 

 

*هیٌیسک ّا ٍ لیگاهاى 

ّای زاًَ در ایي ػکس 

 پیذا ّستٌذ:
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زاًَ  PA axial ًوای َّلوبالدًوای 

 است:

زاًَ  PA-oblique( تػَیر رٍبرٍ -

پیطٌْاد  (holmblad)است، َّلن بالد 

 درخِ خن ضَد. 53هیکٌذ کِ زاًَ 

ساًت زیر راس  5.0( ًقغِ ی ساًتر: -

 پتال تابیذُ ضَد.

 

 ACL  ٍPCL ِدر غَرت پارُ ضذى ایي ّا زاًَ  ًگْذارًذُ پا ّستٌذ دٍ ػذد لیگاهاى ّستٌذ ک .

خَرد. درهاى آى گچ گرفتي ٍ ثابت ًگِ هَقغ راُ رفتي یک دفؼِ خالی هی کٌذ ٍ ضخع زهیي هی 

ساػت هی  53-8زاًَ را بِ هذت  یداضتي است. بِ هحض ایٌکِ آرترٍگرافی توام ضذ با باًذکط

 بٌذًذ تا بِ حالت اٍل برگردد.

بِ هحض ایي کِ هایغ هفػلی دیذُ ضذ بالفاغلِ کار را ضرٍع هی کٌین اها بْتر است کِ بِ  

تا اگر ػفًَتی ٍخَد دارد  هحض خرٍج یک هقذار هایغ را برای بررسی بِ آزهایطگاُ بفرستین

ًذاضتِ هبٌی بر ایٌکِ بذلیل اًدام ازهایص دچار ػفًَت ضذُ ام هطخع ضَد تا بیوار بؼذا ادػایی 

 .باضذ

)ًکتِ ی خارج از درس: رادیَلَشی از خولِ هطاغلی است کِ هذرک دست بیوار هیذّذ زیرا ّن 

 اهضا ٍ ّن گسارش در ازهایص ٍخَد دارد پس بایذ خاًب احتیاط را رػایت کرد.(
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واّا ّن ضاًِ در آرترٍگرافی هْن تر است اها برای پارگی بقیِ ً  External rotationًکتِ:

 ّن هطاّذُ ضَد.  calcificationهخػَغا اگرگرفتِ هی ضَد 

 آرترٍگرافی هفػل آرًح :

از فرٍرفتگی  22با سَزى گیچ  ٍ بِ سوت باال قرار گرفتِ internal rotationدست بِ حالت 

ایي هسیر را باز کردُ ٍ ٍارد هی ضًَذ بایذ  کٌار اٍلکراًَى )فرٍرفتگی بیي رادیَس ٍ َّهرٍس(

هادُ  cc 4-2حذ داخل ًطَد. پس از دیذى هایغ هفػلی تسریق دقت کٌین کِ سَزى بیص از 

ٍ چپ ٍ راست تکاى هی  َّا اًدام هی ضَد. سپس دست را باال ٍ پاییي cc 20-10حاخب ٍ 

)بذٍى کطیذگی  lateralدّین تا هادُ حاخب یکٌَاخت پخص ضَد. سپس پرتًَگاری ّای 

کاهل ًیست ٍ  Lateralّذ. اًدام د AP external & internal rotationٍ لیگاهاى( 

درخِ خن هی ضَد. در پایاى با باًذکص هفػل را هی بٌذین ٍ بیوار حذاقل بِ  03لیگاهٌت با زاٍیِ 

 ساػت ًبایذ با آرًح خَد بازی کٌذ. 53هذت 
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 هغالب هربَط بِ اعلس هریل:

رفتگی هادرزادی ّیپ  ارترٍگرافی ّیپ در بیطتر هَاقغ در کَدکاى اًدام هیطَد برای ارزیابی در

 در کَدکاى.

  

ارترٍگرافی ّیپ برای ضٌاسایی پرٍتس در بالغیي استفادُ ی اٍلیِ ی 

 ٍ تاییذ ٍخَد ػفًَت کاربرد دارد.  (loose prosthesis)ًاهحکن 

ساًت دیستال  5.1برای ارترگرافی هفػل ّیپ  punctureهحل 

inguinal cease  ٍ5.1 .ساًت لترال ًبض فوَرال 

 هَرد ًیاز spinal needleبرای رسیذى بِ کپسَل هفػلی یک 

 است.

 در رفتگی مادرزادی مفصل هیپ در کودکان

 مفصل هیپ درمان شده

محل 

تقریبی 

 پانکچر


