تعییه آسیب َای لیگاماوی زاوً در بیماران مراجعٍ کىىدٌ بٍ بیمارستان امام رضا
ارتش در سال ۲۹ـ۲۹
چکیدٌ
مقدمٍ ي َدف :صذهات ساًَ اس ؽیَع ًغبتاً باالیی بزخَردار اعت .آعیب ّاي غیزهغتقین ؽایع تزیي صذهات ساًَ ّغتٌذ کِ
هعوَال بِ دًبال فعالیت ّا ي ٍرسؽی هثل بغکتبال ،فَتبال ٍ اعکی رخ هی دٌّذ اس طزفی دقت هعایٌِ کلیٌیکی آعیبْاي
هٌغیک ٍ لیگاهاى در هطالعات هختلف هتغیز بَدُ اعت MRI .بْتزیي رٍػ غیزتْاجوی بزاي تؾخیص ضایعات داخلی هفصل
ساًَ اعت.
ها در ایي هطالعِ قصذ دارین در هطالعِ اي اًَاع آعیب ّاي لیگاهاًی ساًَ در بیواراى هزاجعِ کٌٌذُ بِ بیوارعتاى  105ارتؼ در
عال  5935را هَرد بزرعی قزار دّین.
مًاد ي ريش َا :ایي هطالعِ بِ صَرت هقطعی بز رٍي بیواراى هزاجعِ کٌٌذُ بِ بیوارعتاى ارتؼ با ؽکایت تزٍها در عال
 5935-5931اًجام پذیزفت.اس بیواراى در صَرت دارا بَدى هعیار ّاي ٍرٍد بِ هطالعِ ٍ بعذ استَضیح کاهل در هَرد هزاحل
هختلف طزح رضایت ًاهِ آگاّاًِ اس بیواراى کغب گزدیذ .در ابتذا اس بیواراى  MRIساًَ بِ عول آهذ کِ تَعط دٍ ًفز هتخصص
رادیَلَصي گشارػ گزدیذ  .عپظ بزاي بیواراى پزعؾٌاهِ اي ؽاهل اطالعات دهَگزافیک هاًٌذ عي ٍ  ...تکویل کزدین .دادُ ّاي
بذعت آهذُ در جزیاى تحقیق با ًزم افشار آهاري ً SPSSگارػ51هَرد تحلیل آهاري قزار گزفت.
یافتٍ َا :تَسیع عٌی بیواراى هَرد هطالعِ در پضٍّؼ ها بیاًگز ؽیَع باالي ایي آعیب ّا در گزٍُ عٌی جَاًاى دارد .بیؾتزیي
هکاًیغن تزٍها در ایؾاى را ٍرسػ ٍ فعالیت ّاي بذًی ( 51درصذ) ؽاهل ؽذُ اعت.
ؽایع تزیي ؽکایت بیواراى هزاجعِ کٌٌذُ ؽاهل درد هفصلی ،تَرم ،قفل کزدى ساًَ ،خالی کزدى ٍ هحذٍدیت حزکتی هفصل بَدُ
کِ بِ تزتیب هیشاى  35درصذ 91 ،درصذ 53 ،درصذ 55 ،درصذ 51 ،درصذ را ؽاهل ؽذُ اعت.
یافتِ ّاي هطالعِ در هَرد هتغییز ؽذت افیَصى در هفصل ساًَ بیاًگز  56هَرد( )%91خفیف 56 ،هَرد هتَعط (56 ٍ ،)%96
هَرد ؽذیذ( ) %3بَدُ ٍ در  10هَرد دیگز ( )%11یافتِ اي هبٌی بز ٍجَد افیَصى یافت ًؾذُ اعت.
در هطالعِ ها ،بیؾتزیي آعیب لیگاهاًی هزبَط بِ پارگی لیگاهاى هتقاطع قذاهی با  555هَرد( ٍ )%16پظ اس آى پارگی هیٌیغک
داخلی با  50هَرد( ،)%90پارگی هیٌیغک خارجی  56هَرد( ،)% 7پارگی لیگاهاى کَلتزال داخلی  51هَرد( )%5ؽاهل ؽذُ
اعت.
بحث ي وتیجٍ گیری:یافتِ ّاي هطالعِ ها با ًتایج هطالعِ دکتز هخولباف ٍ دکتز بزسیي ّوخَاًی دارد .در هطالعِ اي دکتز
هخولباف  MRIبزاي تؾخیص پارگی دعتِ عطلی هٌیغک هذیال بغیار حغاط ٍ بزاي پارگی هٌیغک لتزال بغیار اختصاصی
بَد.در هطالعِ اي دیگز بزسیي ً ؾاى داد کِ چٌاًچِ عالین بالیٌی بِ ًفع ٍجَد آعیب داخلی ساًَ اعت؛ با تَجِ بِ حغاعیت کوتز
عًََگزافی در تؾخیص پارگی تزٍهاتیک لیگاهاى هتقاطع قذاهی ٍ هٌیغک داخلی اعتفادُ اس  MRIتَصیِ هی ؽَد
کلمات کلیدی :تعییي  -آعیب ّاي لیگاهاًی ساًَ  -بیواراى هزاجعِ کٌٌذُ بِ بیوارعتاى ارتؼ

