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 چکیده

 سنین اب افراد در آرنج، جمله از دست از هایی قسمت تحریک دامنه و اسكلتی عضالنی هاي بیماري روزافزون افزایش به  توجه  با

 هاي سمتق حرکتی دامنه کاهش جمله از هایی بیماري درمان و پیشگیري براي  که  اي گونه به شده، بیشتر ارتزها اهمیّت مختلف،

.  شده است طراحی ،در نرم افزار کتیا،در این جا ارتز مد نظر ،که  گردد می واقع توجه مورد ، آرنج مانند دست جمله از مختلف

 ساختار کی با همراه فنر مانند االستیكی هاي ساختار از استفاده با آرنج طبیعی حرکات به ،کمک رتزا این  ساخت انجام از هدف

 موجود هاي پیچ از یک هر کردن آزاد با. دهند انجام را فلكشن عمل گوناگون زوایاي در توانند می که شده طرّاحی ارتز مانند، قفل

 عمل این تكرار با.برگردد کامل اکستنشن به مفصل دهد اجازه یا و نموده طی فلكشن  در بیشتري  دامنه با را آن تواند می مفصل در

ایج حاصل از نت طراحی و ، سپس به بررسی ارتز وشده در این پژوهش ابتدا با آناتومی دست آشنا .گیرد می قرار بهبود روند در فرد

 . پرداخته می شود در نرم افزار کتیا آن

 .1ارتزآرنج فلكشن استخوان اولنا و رادیوس، ترمو پالستیک، نرم افزار کتیا، ، Eoارتز :کلمات کلیدي

 مقدمه -1

 پروژه این انجام از هدف -1-1
  

این  درمان هاي روش و آن ایجاد عوامل نقص مادر زادي و فقدان قدرت فلكشن آرنج ناشی از آسیب هاي شبكه ي براکیال ویا بررسی

 جدیدي مدل ساخت در سعی جدید ایده هاي طرح با  ،که است Eo ارتز ناهنجاري این درمانی هاي روش از یكی که بود، ناهنجاري

                                                           
1 Elbow orthosis 
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 می شود،سپس صحبت ، از آناتومی آرنج دست ابتدا در. شده است ارتز کیفیت افزایش و بیماران روي آن عملكرد بهبود براي ارتز از

 بررسی خالصه طور به را ها ناهنجاري از یک هر درمانی هاي روش ته می شود.پرداخ هاي  آرنج دست ناهنجاري انواع بررسی به

 EO ارتز سپس ،ته می شودپرداخ آن درمان و تشخیص به ،وشده است مطالعه را ناشی آسیب هاي شبكه براکیال ناهنجاري ه، وشد

 از پس.شود تر آسان مفاهیم توضیح تا بوده همراه اشكال شماتیک با پروژه از قسمت هر مطالب.ه می شودداد قرار بررسی مورد را

که جز  Eoنام دیگر اورتز .ه شده استگرفت کارایی بیشترین با جدید ظاهري و بامدل ارتزي ساخت بر تصمیم ، EO ارتز ي مطالعه

که  جدیدي ي ایده اساس بر ابتداکمک فلكشن مفصل آرنج است.  برايارتز هاي داینامیک فانكشنال محسوب می گردد،ارتز آرنج 

 هاي ورق از استفاده باشده است . انجام ان ساخت سپس و شده طراحی ،کتیا افزار نرم در را ارتز کلی طرح بررسی شده است

 . [1] شد حاصل نهایی طرح و خته شدهسا را ارتز پد وتعدادي آلومینیومی

 شرح -1-2
 

ماهیچه  از زیادي تعداد دست، المسه ي به حساس پوستی پوشش .است بدن درو بی نظیرترکیبی از ایجادیک هماهنگی خاص  دست 

 محكم و استخوانی سبک چارچوب یک به قسمتها این [.2] است نموده احاطه را )رباط( لیگامان ها  و مفصل ها ،)زردپی( ها، تاندونها

 که است حرکتی ابزار مهمترین دست .است پذیر-انعطاف  بودن، دقیق درعین و قدرتمند ظرافت، عین در انسان دست .شده اند وصل

دمت خ،ویا حتی از کوچكترین وسیله ممكن استفاده کرده وبا آن وسیله اي جهت به دهد تغییر را اطرافش محیط میتواند آن توسط انسان

 اشیاء گرفتن مانند( رود بكار دارند زیادي نیروي به نیاز که کارهایی براي میتواند هم دست گرفتن آن وسیله براي زندگی استفاده کند.

 نوک شود. استفاده آن ازوکوزه گري و...   هنري؛ نقّاشی آثار خلق مانند ظریف کارهاي براي هم و )آنها کردن جابجا و سنگین

 جاي هر از بیش دست انگشتان نوک و دارد بدن مناطق دیگر به نسبت را حسّی هاي پایانه ترین متراکم و بیشترین انسان انگشتان دست

گیرد وکارهایی خاص از نواختن یک موسیقی زیبا تا نجات یک فرد را  قرار فضایی دلخواه هاي موقعیت در میتواند انسان بدن دیگر

 .انجام دهد

شامل ستون مهره اي  بدن انسان شامل دو قسمت اسكلت محوري و اسكلت اندام ها است. اسكلت محور استخوان بندي  یا اسكلت

،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 

که در مفصل شانه می تواند آزادانه بر روي تنه حرکت  حرکت کند.در  را می توان به صورت یک اهرم چند مفصلی در نظر گرفت

انتهاي دیستال اندام فوقانی ،یک عضو مهم گیرنده ،یعنی دست قرار دارد.بخش اعظم اهمیّت  دست  به  دلیل عملكرد گاز انبري شست 

 .  [3]است که امكان گرفتن اشیا بین شست وانگشت سبّابه را فراهم می کند

 استخوان بازو -2

ا استخوان ب نی. در قسمت انتها اسازدیبا کتف مفصل شده و مفصل شانه را م مالیهومروس، در قسمت پروکز ایاستخوان بازو، 

 .[4]سازدیمفصل آرنج را م نیریو زند ز نیزند زبر يهااستخوان

تنه  يخوان دارااست نی( است. استالی)د ی( و تحتانمالی)پروگز یفوقان يتنه و دو انتها کی يدراز است که دارا یستخوان بازو، استخوانا

. سه سطح فوق، باشدیم یو قدام یخارج ،یسه کنار داخل يو دارا یو خلف یخارج ،یسه سطح داخل يشكل بوده که دارا يمنشور

)اولنا( و زند  ینییزند پا يهاستخوانمفصل شانه و با ا لی. استخوان بازو با استخوان اسكاپوال تشكشوندیتوسط سه کنار از هم مجزا م

  . [5]دهدیمفصل آرنج را م لی( تشكوسی)راد ییباال

 بزرگوچک و ک يهاسر قرار دارد(، تكمه ری)که ز یكیاست(، گردن آناتوم ياستخوان بازو شامل سر )که به صورت کرو یفوقان يانتها

. باشدیتنه( م و یفوقان يانتها نیمرز ب نیکوچک و بزرگ و همچن يهاتكمه ی)در قسمت تحتان ی( و گردن جراحیكیگردن آناتوم ری)ز



 ( 9318سال  -4شماره  -4جلد ) مجله نخبگان علوم و مهندسی         

 

02 

 

 يهالیکوند یاپ يهومروس دارا یتحتان يانتها  .[6]قرار دارد دیدلتوئ یتیبه نام توبروز یبرجستگ کیتنه،  یانیقسمت م یدر سطح خارج

 یت داخلدو قسم يدارا یسطح مفصل نیاست. ا یسطح مفصل کی يدارا یتحتان ي. انتهاباشدیم هاچهیاتصال ماه هتج یو خارج یداخل

 یسمت خارج. قشودیمفصل م ینییاستخوان زند پا ياقرقره یدگیآ( نام دارد، با برکه قرقره )تروکله ی. قسمت داخلباشدیم یو خارج

 .شودیمفصل م وسیکه با سر استخوان راد شودیم دهیم( ناتولومیسر کوچک )کاپ زین

 آرنجمفصل  -3

، ماین مفصل از نوع لوالیی است. بین انتهاي تحتانی هومروس و انتهاي فوقانی اُلنا و رادیوس قرار دارد. انتهاي فوقانی رادیوس و اُلنا ه

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 

 .[0]دارتباط دار

  سطوح مفصلی -4

 یا قرار ماستخوان اُلن الیراد یدگیدر داخل بر وسیو سر راد ردیگ یتروکلئار اُلنا قرار م یدگی)قرقره( هومروس در داخل بر يتروکلئا

 ياط حلقوتوسط رب وسیاست. سر راد نیگزیاُلنا جا الیراد یدگیدر داخل بر وسیسر راد طیچهارم مح کیکه فقط  یبه قسمت رد،یگ

ال دارند. اتص الیراد یدگیبر یو خلف یقدام يبه لبه ها يرباط حلقو یعنیرباط  نیا يشود. دو انتها یم يهدارخود نگ يدر جا وسیراد

 .[8]کند یاستخوان بازو لغزش حاصل م تولومیکاپ يفرو رفته بوده و هنگام فلكشن و اکستنشن آرنج رو وسیراد یقسمت فوقان

 . مفصلیفوقان واولناریدر خارج، هومرواولنار در داخل، و مفصل راد الیدهد: هومروراد یم لیمفصل تشكآرنج با سه استخوان سه 

ساعد و  ونیاسنیو سوپ ونیپروناساساسا در گریشود. دو مفصل د یم ونیو اکستانس ونیدر فلكس تیو محدود جادیهومرواولنار باعث ا

 5 در مردان)دهند  یم لیرا تشك(والگوس) يا هیزاو خارجکامل آرنج، محور بازو و ساعد در ونیدست شرکت دارند. در زمان اکستانس

جدول  .علل درد آرنج و ساعد ذکر شده است نیعتریشادر جدول . [9]رود یم نیکامل از ب ونیکه در فلكس (درجه 55و در زنان 

  [12و11،17]1

 علل درد آرنج و ساعد نیعتریشا -1جدول 

 



 ( 9318سال  -4شماره  -4جلد ) مجله نخبگان علوم و مهندسی         

 

03 

 

 طراحی  -5

 در گفته می شود.از ساخت آن  و شده است طرّاحیارتز آرنج فلكشن  براي ارتزي ،5 ورژن کتیا افزار نرم از استفاده با اول بخش در

 (.(2و1شكل) )گفته می شودبخش از اثرات  این ارتز نیز سخن  که دوم بخش

 

 نمایی از طراحی  -1شكل

 

 رحله نهایی طراحی م  -2شكل



 ( 9318سال  -4شماره  -4جلد ) مجله نخبگان علوم و مهندسی         

 

04 

 

 

 ، پس از کامل شدن بند Eoطرح نهایی ارتز  -3شكل

قالب دست فرد را  در این مرحله با توجه به  فرد مورد نظر،(. 3شكل )ارتز آرنج می رسد ساختحاال نوبت به  Eoرتز پس از طراحی ا

. پس این که قالب خشک شد، آن را از کوره خارج کرده و سپس  داده شده استو وقالب در کوره براي خشک شدن قرار  شدهطراحی 

 .می شود مشخص ، ارتزو محل هاي مفصل  مد نظرزده می شودروي قالب آن را ترسیم 

 
 قالب گیري -4شكل 

دقیقه آن  13تا8سپس پس از حدود  شودمی  داده. ورق داخل کوره قرار4شكلمی رسد [13]حاال نوبت استفاده از ورق ترمو پالست

تا فرم قالب را به خود بگیرد و  پیچانده می شود، ورق مورد نظر را دور قالب  شد.پس از این که ورق را از کوره خارج  شودخارج می 

مطرح شده رتزظر ورق آماده می گردد،تا براي اواندازه هاي مورد ن می شودخنک شود .پس از خنک شدن ورق را خارج  پس از مدّتی

 (.5شكل )شكل نهایی ارتز به شكل زیر است .و ارتز مد نظر ساخته شودمناسب شود 
 

 
 ارتز نهایی -5شكل
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 نتیجه گیری  -6

همانند  یكیشده  و با استفاده از ساختار االست یآرنج طراح یعیبه منظور کمک به حرکات طب  [10و16،15،14،13]در ارتز آرنج فلكشن

 نیهمچن .ردیصورت پذ تر در مفصل ها رفتن به حالت فلكشن واکستنشن راحت یراتییکه با تغ شده استاستفاده  ییاز مفصل ها زیفنر ن

 يشتریتواند آن را با دامنه ب ی، مفصل مه  شده استقفل ها مورد استفاده قرار گرفت يبه جا هموجود ک يها چیاز پ کیبا آزاد کردن هر 

  .ردیگ یاجازه دهد که مفصل به اکستنشن کامل بر گردد که به مرور فرد در حالت بهبود قرار م اینموده و  یاز فلكشن ط
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