فحص مفصل الركبة

 .۱عرف بنفسك و استأذن كي تفحص المريض.

 .۲افحص المريض وهو واقف.

تحقق من:
التورم :أمام الرضفة  /تحت الرضفة
الندبات
الضمور العضلي
الحمامى
التشوهات (الروحاء و الفحجاء)
عدم التماثل
كيسة بيكر في الحفرة المابضية
استخدامه ألي ملحقات مثل :عصا المشي والعكاز

 .۳راقب حركة المشي

اطلب المريض أن يمشي إلى نهاية الغرفة ويعود.

 .٤اطلب المريض أن يستلقي على السرير.

أ) تحقق من:

التشوهات (الفحجاء /الروحاء)
انحراف الرضفة

ب) تحسس

درجة الحرارة
قارن كال الجانبين باستخدام ظهر اليد.
األلم على طول خط المفصل و الحفرة المابضية.
اطلب المريض أن يثني ركبتيه على شكل زاوية قائمة.
تحسس خط المفصل واألربطة الجانبية و المرتكزات و الحديبة الظبوبية و اللقمة الفخذية.
تحقق من االنصباب.
اختبار االنتفاخ.

شكل  :۱ .٦توضيح اختبار االنتفاخ و نزح السوائل.

نقر الرضفة.

شكل  :۲ .٦توضيح اختبار نقر الرضفة.

ج) قم بقياس محيط الفخذ لتتحقق من ضمور العضلة رباعية الرؤوس ( من نقطة ثابتة فوق حديبة الظنبوب أو فوق القطب العلوي
للرضفة بمسافة  ۱۱سم ).

شكل  :۳ .٦قياس محيط الفخذ للتحقق من ضمور العضلة رباعية الرؤوس.

د) تحرك

اختبر الحركة الفاعلة أوالا و إذا كانت مقيدة اختبر الحركة الالفاعلة.
االنثناء (ال تنسى االستماع للفرقعة).
االمتداد و فرط االمتداد.
رفع الساق مستقيما ا.

هـ) اختبارات خاصة

اختبار الدرج األمامي والخلفي:
اطلب المريض أن يثني ركبتيه و اجلس على قدميه ثم قم بتحريك ساقه لألمام والخلف لتتحقق من الحركة الزائدة و الترهل الخلفي.
يكشف هذا االختبار عن مدى ثبات األربطة األمامية والخلفية.

شكل  :٤ .٦توضيح اختبار الدرج األمامي.

شكل  :٥ .٦توضيح اختبار الدرج الخلفي.

اختبر األربطة الجانبية:
يثني المريض ركبته بمقدار  ۳۱درجة و اضغط على خط المفصل االنسي و الجانبي .تحقق من رخاوة األربطة.

شكل  :٦ .٦اختبار الرباط الجانبي اإلنسي.

شكل  :٧ .٦اختبار جانب الرباط الجانبي.

قم باختبار ماكموري لجرح الهاللة.

شكل  :۸ .٦توضيح اختبار ماكموري.

 .٥إلنهاء الفحص

أخبر بأنك تريد أيضا أن تقوم باآلتي:
فحص الحوض.
فحص وعائي عصبي لألطراف السفلية.
مراجعة األشعة.

 .٦أشكر المريض.
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