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زمینه و هدف :آسیبهای رباط صلیبی قدامی ( )ACLاز شایعترین صدمات
ورزشی در بیماران با ترومای زانو میباشد .این صدمات معموالً بهصورت منفرد
نبوده ،و دیگر آسیبهای زانو نیز همراه با آن دیده میشوند .هدف از این
بررسی ،جستجوی صدمات همراه با پارگی رباط صلیبی قدامی در بیماران
مراجعهکننده با این آسیبها میباشد.
روش بررسي :از فروردین  1931لغایت اسفند  ،1931در  105بیمار که با
آسیبهای لیگامان صلیبی قدامی به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان رازی مراجعه
نمودند و این آسیب در  MRIاین بیماران نیز نشان داده شد ،بررسی MRI
توسط یک رادیولوژیست دیگر نیز انجام گرفت و صدمات همراه مشخص و
مقایسه گردیدند.
یافتهها :شایعترین آسیب همراه در این بیماران ،افیوژن مفصلی بود ( 05درصد).
سایر یافتهها عبارت بود از :پارگی منیسک مدیال ( 47درصد) ،پارگی منیسک
الترال ( 19درصد) ،چینخوردگی رباط صلیبی خلفی ( 0درصد) ،آسیب سطح
مفصلی تیبیا ( 6درصد) ،آسیب سطح مفصلی فمور ( 7/0درصد) ،تورم نسج نرم
( 3درصد) ،پارگی لیگامان طرفی خارجی ( 11درصد) .همچنین بین یافتههای
رادیولوژیست اولیه با رادیولوژیست دوم ،حدوداً  11درصد اختالف نظر وجود
داشت.
نتیجهگیری :این مطالعه نشان میدهد که آسیبهای رباط صلیبی قدامی بهدلیل
نوع صدمه در اکثر موارد با سایر آسیبهای داخل مفصلی زانو همراه است.
وجود اختالف در گزارشات در حدود  11درصد در مطالعۀ ما بود که میتواند
بهدلیل وجود تفاوت بین مشاهدهگرهای مختلف باشد.
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 Email: saidt1379@yahoo.comکلید واژگان :رباط صلیبی قدامی ،ترومای زانو ،منیسک داخلی ،منیسک
خارجی.
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مقدمه
رباط صلیبی قدامی زانو (Anterior Cruciate

شد و پس از دریافت جواب  ،MRIدر صورت مثبت

 )Ligamentیکی از شایعترین عناصری است که در

بودن آن از نظر پارگی  ،ACLتوسط رادیولوژیست

تروماهای زانو دچار آسیب میشود .با توجه به ماهیت

همکار طرح ،مجدداً گزارش گردید و نتایج دو  MRIبا

صدمات  ACLامکان ایجاد سایر صدمات نسوج نرم و

هم مقایسه شد و از نظر صدمات داخل مفصلی همراه

استخوانی نیز در آسیبهای این لیگامان باالست؛ به-

تحت بررسیهای آماری قرار گرفت.

طوریکه درصد آسیبهای منیسکها بین  05تا 45

کلیۀ بیماران بین سنین  10تا  05سال با ترومای حاد

درصد و در مورد صدمات استئوکوندرال بین  11تا 91

زانو که در معاینۀ اولیه ،مشکوک به پارگی رباط صلیبی

درصد گزارش شده است ( .)1از سوی دیگر ،در حوادث

قدامی زانو بوده و در  MRIنیز پارگی این رباط را

موتوری ،امکان آسیب دیگر عناصر زانو مثل لیگامان

داشتند و همچنین بیمارانی که با  MRIدال بر پارگی این

صلیبی پشتی ( )1رباط طرفی داخلی ( ،)7 ،9پارگی

رباط مراجعه نموده و در معاینه نیز مشکوک به این

منیسک ( 71درصد) ( ،)0شکستگی پالتوی تی بیا و

مشکل بودند ،وارد مطالعه شدند .بیماران با صفحۀ رشد

کوندیلهای فمور وجود دارد ( MRI .)6ابزار تشخیصی

باز و بیماران باالی  05سال و آن دسته از بیمارانی که

دقیقی در تعیین صدمات داخل مفصل زانو است؛ به-

پارگی رباط صلیبی قدامی آنان در  MRIتأیید نشده بود

طوریکه دقت  MRIرا در رابطه با تشخیص صدمات

از مطالعه خارج شدند.

 ACLبا آرتروسکوپی یکسان دانستهاند ( .)4بر این
اساس ،در موارد مشکوک به پارگی رباطهای صلیبی و یا
دیگر عناصر داخل مفصلی زانو یکی از اولین اقدامات
تشخیصی اولیه پس از معاینۀ بالینی ،انجام  MRIاست.

یافتهها
تعداد  105مورد  MRIدر بیماران بررسی شد .از
کل بیماران  10نفر زن و  191نفر مرد بودند .کمترین سن

با توجه به شیوع صدمات ورزشی و ترافیکی رباط

 10و بیشترین  05سال با میانگین  10سال بود .در 67

صلیبی قدامی و آسیبهای همراه با آن در جوانان

مورد ( 71درصد) زانوی چپ و در  06مورد ( 00درصد)

مراجعهکننده به درمانگاه ارتوپدی ،بر آن شدیم که میزان

زانوی راست دچار صدمه شده بود .مکانیسم تروما در 64

صدمات همراه با پارگی رباط صلیبی قدامی را در MRI

درصد از بیماران تروماهای ورزشی (بهخصوص فوتبال)،

این بیماران بررسی نماییم .بهمنظور باال بردن دقت و

در  15درصد حوادث ترافیکی (بهخصوص تصادف

بررسی دقیقتر کلیشهها MRI ،بیماران توسط

موتور با ماشین) و در بقیۀ موارد سقوط حین راه رفتن

رادیولوژیست همکار طرح نیز بررسی و نتایج با هم

سریع یا دویدن و ضربۀ وارده از اجسام سنگین بود .در

مقایسه گردید.

بررسی  MRIبیماران بیشترین یافته افیوژن مفصلی با 46
درصد بود.

روش بررسي
در فاصلۀ فروردین  1931تا اسفند  1931از
بیماران مبتال به ترومای چرخشی حاد زانو ،مراجعهکننده
به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان رازی پس از انجام
معاینات بالینی توسط یک پزشک ارتوپد در صورت شک
به پارگی رباط صلیبی قدامی ( ،)ACLام-آر-آی گرفته

در  MRIاولیۀ بیماران 46 ،درصد از بیماران همراه
با پارگی رباط صلیبی قدامی ،پارگی منیسک داخلی و
10درصد پارگی منیسک خارجی داشتند.
چینخوردگی رباط صلیبی خلفی ()PCL
 Bucklingدر  0/6درصد بیماران و آسیب استخوانی در
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پالتوی تیبیا در  10درصد و در سطوح مفصلی فمور در

پارگی  ACLو ارتباط آن با جنس بیماران ،زمان ضایعه

 11درصد بیماران دیده شد.

و سطح ورزش مطالعهای انجام داده و طی آن به این

تورم نسج نرم در  11درصد ،پارگی لیگامان طرفی
خارجی در  19درصد بیماران دیده شد.
سایر یافتهها شامل ادم چربی خلف تاندون کشککی

نتیجه رسیدهاند که از  467بیمار مورد بررسی 94 ،درصد
صدمات منیسک داخلی 16 ،درصد صدمه منیسک
خارجی و  1درصد هر دومنیسک را داشتهاند.
شایعترین تیپ پارگی طولی بوده است 13 .درصد

در  15درصد دیده شد.
پارگی رباط طرفی داخلی در هیچیک از بیماران
مشاهده نگردید.

بیماران صدمات غضروفی داشتهاند که در  65درصد
بیماران ،این صدمات در کمپارتمان مدیال تی بیا یا فمور
بودند.
-سن بیماران از نظر آماری وابسته به صدمات

بحث
علت پارگی رباطهای متقاطع زانو ضربۀ شدید ()0

منیسک مدیال ،کوندرال و پارگیهای کمپلکس منیسک

و یا نیروی چرخشی ( )3میباشد .وارد آمدن ضربۀ شدید

بود ،اما بین سطح ورزش و این صدمات ارتباطی یافت

به انتهای تحتانی ران در حالیکه اگر زانو خم باشد باعث

نشد.

پارگی رباط صلیبی قدامی میشود (.)0

در بررسی دقیقتر بیماران ما 30 ،درصد از بیماران

بهدلیل شدت صدماتی که منجر به پارگی رباط

زیر  75سال و  35درصد زیر  95سال سن داشتند.

صلیبی قدامی میشوند ،آسیب سایرعناصر نسج نرم داخل

بنابراین تیپ صدمات آنان مشابه افراد جوان مطالعۀ

زانو و یا انتهای دیستال فمور و طبق تی بیا به احتمال

تاندوگان ( )Tandoganمیباشد.
نکتۀ دیگری که در مطالعۀ ما قابل توجه است این

زیاد اتفاق میافتد.
در مطالعهای که توسط هالینن ( )Halinenو

است که ما نتایج  105مورد  MRIاز  15رادیولوژیست

همکاران ( )15انجام شده است کفایت  MRIدر

مختلف را اخذ نموده ،سپس بعد از حذف گزارش در

تشخیص صدمات چند لیگامانی بررسی گردیده است که

اختیار رادیولوژیست همکار طرح قرار داده و گزارشات

در صدمات لیگامانی  00/6درصد در منسیک میانی 00/6

را با هم مقایسه نمودهایم.

درصد در منسیک خارجی  41/4درصد و برای ACL

در  35درصد از موارد ،نتایج دو  MRIیکسان بود
و نکتۀ جالب این بود که در  15درصد باقیمانده نتایج

 39/1درصد گزارش شده است.
الندره ( )Laundreو همکاران( )11دقت  MRIرا

مثبت در  MRIهای اولیه بیشتر دیده میشد که در

در رابطه با تشخیص صدمات  ACLبا آرتروسکوپی

مقایسه با گزارش رادیولوژیست همکار طرح این موارد

یکسان دانستهاند.

دیده نمیشد .نکتۀ دیگر ،اختالف قدرت میدان مغناطیسی

یوکسل ( )Yukselو همکاران ( )11در رابطه با
صدمات داخل مفصلی زانو همراه با پارگی  ACLدر 01
درصد بیماران حداقل پارگی یک منیسک و در 70/1
درصد بیماران حداقل یک صدمه کوندرال را یافتهاند.
نتایج این محققان تشابه زیادی با نتایج ما دارد.

دستگاههای مختلف  MRIمیباشد که ممکن است در
تفسیر نتایج مؤثر باشد.
وان دایک ( )Van Dykeو همکاران ( )17از
 155بیمار MRI ،زانو با دستگاههای  1/0و  9تسال به-
عمل آوردند و نتایج را توسط دو رادیولوژیست بهصورت

تاندوگان ( )Tandoganو همکاران ( )19در

دوسو کور بررسی نمودند و نتیجه گرفتند که استفادۀ

ارتباط با آنالیز صدمات منیسک و کوندرال همراه با

معمول از دستگاه  9تسال بهصورت آشکاری دقت ارزیابی
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زانو را برای صدمات منیسک و رباط صلیبی قدامی در

خارجی در آرتروسکوپی تأیید گردید .سه مشاهدهگر

مقایسه با دستگاههای  1/0تسال افزایش نمیدهد.

مختلف ،اختالفات زیادی در تفسیر نتایج داشتند .بیشترین

کرامپال ( )Kramplaو همکاران ( 01 )10ام-آر-

اختالف نظر در تشخیص پارگیهای منیسک خارجی بود

آی را بهصورت مستقل به یازده رادیولوژیست نشان

و نویسندگان نتیجه گرفتهاند که این اختالف نظرها بهدلیل

دادند؛ بهطوریکه  11مورد با دستگاه یک تسال 15 ،مورد

اختالف در حساسیت و ویژگی  MRIدر تشخیص

با دستگاه  1/0تسال ،و  15مورد با دستگاه  9تسال انجام

صدمات مختلف و همچنین در تعداد نمونههای مثبت

شده بود .چهار رادیولوژیست بیش از  0سال و هفت نفر

میباشد.

بین  9تا  0سال در خواندن  MRIتجربه داشتند .سپس

در مطالعۀ ما برخالف مشاهدات ده اسمت (De

یافتهها با نتایج آرتروسکوپی مقایسه شد .اختالفات بین

 )Smettاختالف نظر در مورد پارگی منیسک داخلی

مشاهدهگران مختلف در مورد صدمات غضروف مفصلی

بیش از منیسک خارجی بود.

و منیسک وجود داشت .ارتباط خاصی بین صحت
گزارش و تجربۀ مشاهدهگران و قدرت دستگاه وجود

نتیجهگیری

نداشت .تعداد گزارشات اشتباه وابسته به مشاهدهگر بود و

نتیجۀ این مطالعه نشان میدهد که در بیماران ما نیز

ارتباطی به قدرت دستگاه نداشت .میزان گزارشات اشتباه

همچون سایر مطالعات و کتب پایۀ ارتوپدی ،صدمات

بهطور آشکاری در گروه با تجربۀ کمتر بود .نتیجه اینکه،

همراه ،بهمیزان قابل توجهی در پارگیهای رباط صلیبی

هماهنگی در گزارشات مشاهدهگران مختلف علیرغم

قدامی دیده میشود .اختالف در تفسیر نتایج ام-آر-آی

الگوهای تشخیصی کامالً تعریفشده کم بود .نویسندگان

بین رادیولوژیستهای مختلف بهدلیل عدم همسانی

در پایان نتیجه گرفتهاند که معیارهای تقسیمبندی باید به-

تجربۀ آنان و همچنین اختالف حساسیت و ویژگی ام-

صورت استاندارد آموزش داده شود و تجربۀ

آر-آی در کشف این صدمات میباشد.

رادیولوژیستها مهمتر از قدرت دستگاه  MRIمیباشد.
اگر نتایج مطالعۀ کرامپال را مالک قرار دهیم ،قاعدتاً
اختالف قدرت دستگاهها نباید در تفسیر نتایج مؤثر باشد
و از سوی دیگر ،با توجه به تجربۀ بیشتر رادیولوژیست
همکار طرح ،گزارشات ایشان را باید مقرون به صحت
بیشتری دانست.
از سوی دیگر ،ده اسمت ( )De Smettو همکاران
( 155 ،)16مورد ام-آر-آی پارگی منیسک در بیمارانی که
نتایج آرتروسکوپی آنان معلوم بود را بررسی نمودند150 .

قدرداني
این مقاله برگرفته از پایاننامۀ خانم آیدا طباطبایی
(بهشمارۀ ،)1319دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز به راهنمایی دکتر سید سعید طباطبایی
و به مشاورت دکتر حمید دهدشتی شاهرخ است؛ بدین-
وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تشکر و
قدردانی میشود.

مورد پارگی منیسک داخلی و  00مورد پارگی منیسک
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A Study of the Accompanying Lesions of the Knee Joint in the MRI of
the Patients with Torn Anterior Cruciate Ligament
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Background and Objectives: Anterior cruciate ligamant
(ACL) injuries are the most common sport injuries of the knee
joint. These injuries are commonly associated with other
intraarticular lesions. The purpose of this study was to search
for other intraarticular lesions in the MRI of the patients with
torn ACL.
Subjects and Methods: Between April, 2012 until March,
2013, 150 MRIs token from patients with torn ACL were
collected and reported by another radiologist and the number
of intraarticular structure injuries were reviewed.
Results: The most common lesion was joint effusion (80%).
Other lesions were medial meniscus tearing (74%), lateral
meniscus (23%), PCL buckling (8%), Tibial articular surface
fracture (6%), Femoral articular surface fracture (4.8%), soft
tissue edema (9%), Lateral collateral ligament injury (22%).
There was 12% difference between two reports.
Conclusion: Results of this study suggest that ACL injuries
are associated with other knee pathologies and there are 12%
inter-observer variation in interpreting MRI scans of these
patients.
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