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چکیده
با توجه به افزایش روزافزون بیماري هاي عضالنی اسكلتی و دامنه تحریک قسمت هایی از دست از جمله آرنج ،در افراد با سنین
مختلف ،اهمیّت ارتزها بیشتر شده ،به گونه اي که براي پیشگیري و درمان بیماري هایی از جمله کاهش دامنه حرکتی قسمت هاي
مختلف از جمله دست مانند آرنج  ،مورد توجه واقع می گردد که ،در این جا ارتز مد نظر ،در نرم افزار کتیا ،طراحی شده است .
هدف از انجام ساخت این ارتز ،کمک به حرکات طبیعی آرنج با استفاده از ساختار هاي االستیكی مانند فنر همراه با یک ساختار
قفل مانند ،ارتز طرّاحی شده که می توانند در زوایاي گوناگون عمل فلكشن را انجام دهند .با آزاد کردن هر یک از پیچ هاي موجود
در مفصل می تواند آن را با دامنه بیشتري در فلكشن طی نموده و یا اجازه دهد مفصل به اکستنشن کامل برگردد.با تكرار این عمل
فرد در روند بهبود قرار می گیرد .در این پژوهش ابتدا با آناتومی دست آشنا شده ،سپس به بررسی ارتز و طراحی و نتایج حاصل از
آن در نرم افزار کتیا پرداخته می شود .
کلمات کلیدي :ارتز ، Eoنرم افزار کتیا ،ترمو پالستیک ،استخوان اولنا و رادیوس ،ارتزآرنج فلكشن .1

 -1مقدمه
 -1-1هدف از انجام این پروژه

بررسی فقدان قدرت فلكشن آرنج ناشی از آسیب هاي شبكه ي براکیال ویا نقص مادر زادي و عوامل ایجاد آن و روش هاي درمان این
ناهنجاري بود ،که یكی از روش هاي درمانی این ناهنجاري ارتز  Eoاست ،که با طرح ایده هاي جدید سعی در ساخت مدل جدیدي
Elbow orthosis
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از ارتز براي بهبود عملكرد آن روي بیماران و افزایش کیفیت ارتز شده است .در ابتدا از آناتومی آرنج دست  ،صحبت می شود،سپس
به بررسی انواع ناهنجاري هاي آرنج دست پرداخته می شود .روش هاي درمانی هر یک از ناهنجاري ها را به طور خالصه بررسی
شده ،و ناهنجاري ناشی آسیب هاي شبكه براکیال را مطالعه شده است،و به تشخیص و درمان آن پرداخته می شود ،سپس ارتز EO
را مورد بررسی قرار داده می شود.مطالب هر قسمت از پروژه با اشكال شماتیک همراه بوده تا توضیح مفاهیم آسان تر شود.پس از
مطالعه ي ارتز  ، EOتصمیم بر ساخت ارتزي بامدل و ظاهري جدید با بیشترین کارایی گرفته شده است.نام دیگر اورتز  Eoکه جز
ارتز هاي داینامیک فانكشنال محسوب می گردد،ارتز آرنج براي کمک فلكشن مفصل آرنج است .ابتدا بر اساس ایده ي جدیدي که
بررسی شده است طرح کلی ارتز را در نرم افزار کتیا ،طراحی شده و سپس ساخت ان انجام شده است .با استفاده از ورق هاي
آلومینیومی وتعدادي پد ارتز را ساخته شده و طرح نهایی حاصل شد [. ]1
 -2-1شرح

دست ترکیبی از ایجادیک هماهنگی خاص و بی نظیردر بدن است .پوشش پوستی حساس به المسه ي دست ،تعداد زیادي از ماهیچه
ها ،تاندونها) زردپی( ،مفصل ها و لیگامان ها ) رباط (را احاطه نموده است [ .]2این قسمتها به یک چارچوب استخوانی سبک و محكم
وصل شده اند .دست انسان در عین ظرافت ،قدرتمند و درعین دقیق بودن ،انعطاف -پذیر است .دست مهمترین ابزار حرکتی است که
انسان توسط آن میتواند محیط اطرافش را تغییر دهد،ویا حتی از کوچكترین وسیله ممكن استفاده کرده وبا آن وسیله اي جهت به خدمت
گرفتن آن وسیله براي زندگی استفاده کند .دست هم میتواند براي کارهایی که نیاز به نیروي زیادي دارند بكار رود) مانند گرفتن اشیاء
سنگین و جابجا کردن آنها (و هم براي کارهاي ظریف مانند خلق آثار هنري؛ نقّاشی وکوزه گري و ...از آن استفاده شود .نوک
انگشتان دست انسان بیشترین و متراکم ترین پایانه هاي حسّی را نسبت به دیگر مناطق بدن دارد و نوک انگشتان دست بیش از هر جاي
دیگر بدن انسان میتواند در موقعیت هاي دلخواه فضایی قرار گیرد وکارهایی خاص از نواختن یک موسیقی زیبا تا نجات یک فرد را
انجام دهد.
استخوان بندي یا اسكلت بدن انسان شامل دو قسمت اسكلت محوري و اسكلت اندام ها است .اسكلت محور شامل ستون مهره اي
،جناغ،دنده ها و جمجمه است.اسكلت اندام ها نیز شامل اندام فوقانی و تحتانی است که به اسكلت محوري متصل می شوند .اندام فوقانی
را می توان به صورت یک اهرم چند مفصلی در نظر گرفت که در مفصل شانه می تواند آزادانه بر روي تنه حرکت حرکت کند.در
انتهاي دیستال اندام فوقانی ،یک عضو مهم گیرنده ،یعنی دست قرار دارد.بخش اعظم اهمیّت دست به دلیل عملكرد گاز انبري شست
است که امكان گرفتن اشیا بین شست وانگشت سبّابه را فراهم می کند[.]3
 -2استخوان بازو

استخوان بازو ،یا هومروس ،در قسمت پروکزیمال با کتف مفصل شده و مفصل شانه را میسازد .در قسمت انتها این استخوان با
استخوانهاي زند زبرین و زند زیرین مفصل آرنج را میسازد[.]4
استخوان بازو ،استخوانی دراز است که داراي یک تنه و دو انتهاي فوقانی (پروگزیمال) و تحتانی (دیستال) است .این استخوان داراي تنه
منشوري شكل بوده که داراي سه سطح داخلی ،خارجی و خلفی و داراي سه کنار داخلی ،خارجی و قدامی میباشد .سه سطح فوق،
توسط سه کنار از هم مجزا میشوند .استخوان بازو با استخوان اسكاپوال تشكیل مفصل شانه و با استخوانهاي زند پایینی (اولنا) و زند
باالیی (رادیوس) تشكیل مفصل آرنج را میدهد[.]5
انتهاي فوقانی استخوان بازو شامل سر (که به صورت کروي است) ،گردن آناتومیكی (که زیر سر قرار دارد) ،تكمههاي کوچک و بزرگ
(زیر گردن آناتومیكی) و گردن جراحی (در قسمت تحتانی تكمههاي کوچک و بزرگ و همچنین مرز بین انتهاي فوقانی و تنه) میباشد.
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در سطح خارجی قسمت میانی تنه ،یک برجستگی به نام توبروزیتی دلتوئید قرار دارد[ .]6انتهاي تحتانی هومروس داراي اپی کوندیلهاي
داخلی و خارجی جهت اتصال ماهیچهها میباشد .انتهاي تحتانی داراي یک سطح مفصلی است .این سطح مفصلی داراي دو قسمت داخلی
و خارجی میباشد .قسمت داخلی که قرقره (تروکلهآ) نام دارد ،با بریدگی قرقرهاي استخوان زند پایینی مفصل میشود .قسمت خارجی
نیز سر کوچک (کاپیتولوم) نامیده میشود که با سر استخوان رادیوس مفصل میشود.
 -3مفصل آرنج

این مفصل از نوع لوالیی است .بین انتهاي تحتانی هومروس و انتهاي فوقانی اُلنا و رادیوس قرار دارد .انتهاي فوقانی رادیوس و اُلنا هم،
توسط رباط حلقوي با هم مفصل شده اند .باید دانست که این دو مفصل داراي یک کپسول مشترک هستند و حفره مفصلی آنها با هم
ارتباط دارد[.]0
 -4سطوح مفصلی

تروکلئاي (قرقره) هومروس در داخل بریدگی تروکلئار اُلنا قرار می گیرد و سر رادیوس در داخل بریدگی رادیال استخوان اُلنا قرار می
گیرد ،به قسمتی که فقط یک چهارم محیط سر رادیوس در داخل بریدگی رادیال اُلنا جایگزین است .سر رادیوس توسط رباط حلقوي
رادیوس در جاي خود نگهداري می شود .دو انتهاي این رباط یعنی رباط حلقوي به لبه هاي قدامی و خلفی بریدگی رادیال اتصال دارند.
قسمت فوقانی رادیوس فرو رفته بوده و هنگام فلكشن و اکستنشن آرنج روي کاپیتولوم استخوان بازو لغزش حاصل می کند[.]8
آرنج با سه استخوان سه مفصل تشكیل می دهد :هومرورادیال در خارج ،هومرواولنار در داخل ،و مفصل رادیواولنار فوقانی .مفصل
هومرواولنار باعث ایجاد و محدودیت در فلكسیون و اکستانسیون می شود .دو مفصل دیگر اساسا درپروناسیون و سوپیناسیون ساعد و
دست شرکت دارند .در زمان اکستانسیون کامل آرنج ،محور بازو و ساعد درخارج زاویه اي (والگوس)را تشكیل می دهند (در مردان 5
و در زنان  55درجه) که در فلكسیون کامل از بین می رود[ .]9در جدول شایعترین علل درد آرنج و ساعد ذکر شده است .جدول
11،17[1و]12
جدول  -1شایعترین علل درد آرنج و ساعد
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 -5طراحی

در بخش اول با استفاده از نرم افزار کتیا ورژن  ،5ارتزي براي ارتز آرنج فلكشن طرّاحی شده است و از ساخت آن گفته می شود .در
بخش دوم که بخش از اثرات این ارتز نیز سخن گفته می شود(شكل( 1و.))2

شكل -1نمایی از طراحی

شكل -2مرحله نهایی طراحی
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شكل -3طرح نهایی ارتز  ، Eoپس از کامل شدن بند

پس از طراحی ارتز  Eoحاال نوبت به ساخت ارتز آرنج می رسد(شكل  .)3در این مرحله با توجه به فرد مورد نظر ،قالب دست فرد را
طراحی شده و وقالب در کوره براي خشک شدن قرار داده شده است .پس این که قالب خشک شد ،آن را از کوره خارج کرده و سپس
روي قالب آن را ترسیم مد نظرزده می شود و محل هاي مفصل ارتز  ،مشخص می شود.

شكل  -4قالب گیري

حاال نوبت استفاده از ورق ترمو پالست[ ]13می رسدشكل .4ورق داخل کوره قرارداده می شود سپس پس از حدود 8تا 13دقیقه آن
خارج می شود .پس از این که ورق را از کوره خارج شد  ،ورق مورد نظر را دور قالب پیچانده می شود تا فرم قالب را به خود بگیرد و
پس از مدّتی خنک شود .پس از خنک شدن ورق را خارج می شود واندازه هاي مورد نظر ورق آماده می گردد،تا براي ارتزمطرح شده
مناسب شود و ارتز مد نظر ساخته شود.شكل نهایی ارتز به شكل زیر است (شكل .)5

شكل -5ارتز نهایی
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 -6نتیجه گیری

در ارتز آرنج فلكشن[16،15،14،13و ]10به منظور کمک به حرکات طبیعی آرنج طراحی شده و با استفاده از ساختار االستیكی همانند
فنر نیز از مفصل هایی استفاده شده است که با تغییراتی در مفصل ها رفتن به حالت فلكشن واکستنشن راحت تر صورت پذیرد .همچنین
با آزاد کردن هر یک از پیچ هاي موجود که به جاي قفل ها مورد استفاده قرار گرفته شده است ،مفصل می تواند آن را با دامنه بیشتري
از فلكشن طی نموده و یا اجازه دهد که مفصل به اکستنشن کامل بر گردد که به مرور فرد در حالت بهبود قرار می گیرد.
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