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 sardari@um.ac.ir *پست الکترونیک نویسنده مسئول: 

  مقدمه

منظور تشخیص بالینی حسی تشخیصی هنوز هم ارزشمندترین ابزار بههای تشخیصی در طب ورزشی اسب در چند سال اخیر، بیروش رغم پیشرفتعلی

های فردی و تجربیات بالینی است اما نیاز ها، مهارتومی اندامحسی تزریقی مستلزم درک کامل آناتهای صحیح بیکه هر چند انجام روشای گونهلنگش است به

ان جایگاه خود را به تجهیزات اندک و ارزان بودن آن، امکان انجام در محل معاینه بیمار و مشاهده سریع نتایج حاصل از آن، موجب شده است تا این روش همچن

صورت تزریقی و سپس مشاهده چگونگی تغییرات حسی موضعی بهر استفاده از یک داروی بیها مشتمل بدر شناسایی موضعی لنگش حفظ کرده باشد. این روش

( و Perineural anesthesia or nerve blockحسی عصبی )عملکرد آن است. بی و اندام درد در اندام پس از طی گذش زمان مناسب از تزریق، پاسخ

ها و جراحات های مختلفی هستند که در تشخیص بیماریحسی بورس روشی غالف تاندون و بیحسحسی مفصلی، بیحسی ساختارهای سینوویال شامل بیبی

دنبال آن اتخاذ روش درمانی صورت صحیح در اغلب موارد دامپزشک را به سمت ناحیه درگیر و بهها بههای حرکتی در اسب کاربرد دارند. استفاده از این روشاندام

های مختلف آن برای تمام دامپزشکان طب ورزشی اسب الزامی حسی موضعی و جنبهرسد آشنایی با اصول صحیح بینظر میدهد. بنابراین بهمناسب سوق می

 شود.حسی موضعی در اندام حرکتی قدامی معرفی میهای مختلف قابل انجام بیحسی موضعی، کاربردهای مختلف آن و روشاست. در مقاله حاضر اصول بی

تدریج پروکائین، و با استفاده از کوکائین انجام گرفت. سپس به 1881حسی تشخیصی در اسب، در سال کاربرد روش بی : نخستینیحسانتخاب داروی بی

واسطه مهار هحس کننده موضعی، تمامی این داروها بواکائین مورد استفاده قرار گرفتند. فارغ از ساختار مولکولی متفاوت داروهای بیواکائین وحتی بوپیلیدوکائین، مپی

ترین رایج %2واکائین و مپی %2کنند. با وجود گستردگی داروهای موجود، لیدوکائین هدایت جریان عصبی در اعصاب محیطی مرتبط با حس درد نقش خود را اعمال می

 که هستند عوامل جمله از حسیبی روش نوع حتی و ردرگی هایاندام تعدد حسی،بی داروی اثر مدت طول حسی تشخیصی در اسب هستند.داروهای قابل استفاده در بی

رسد استفاده از نظر میواکائین بیشتر کاربرد دارد اما بههر چند در حال حاضر همچنان لیدوکائین در مقایسه با مپی. باشند موثر حسیبی داروی نوع انتخاب در توانندمی

توانند دارای آدرنالین در ترکیب خود و یا فاقد آن باشند. حس کننده موضعی میو به افزایش است. داروهای بیتر و عوارض بافتی کمتر ردلیل شروع سریعواکائین بهمپی

 حسبی رسانی و تغییر رنگ موهای ناحیه از جمله معایب حضور آدرنالین در ترکیب داروهایافزایش طول اثر و کاهش غلظت پالسمایی دارو از جمله مزایا و کاهش خون

 ضعی هستند.مو کننده

حس کننده موضعی بسیار اندک است اما احتمال دنبال تزریق داروهای بیهر چند بروز عوارض جانبی بهموضعی:  کننده حسبی عوارض حاصل از داروهای

غیر عفونی(، لرزش )فاسیکوالسیون(  رخداد برخی عوارض وجود دارد. صدمات ناشی از محل ورود سوزن، تشکیل هماتوم، سلولیت، التهاب ساختارهای سینوویال )عفونی و

 حسی هستند.عضالنی، عدم تعادل و کالپس از جمله عوارض جانبی حاصل از تزریق داروهای بی

حس های مختلف، داروی بیحسی موضعی نیازمند تجهیزات اندکی است. سوزن و سرنگ با اندازههمانگونه که ذکر شد استفاده روش بیتجهیزات مورد استفاده: 

 سپتیک و برخی دیگر از تجهیزات بسته به نظر دامپزشک مورد نیاز هستند.نده، مواد آنتیکن

دلیل عدم تداخل با های مقیدسازی فیزیکی بهحسی موضعی در شرایط امن و مناسب الزامی است. تا حد امکان استفاده از روشانجام بی سازی حیوان:آماده

میلی گرم  42/4-40/4 های شیمیایی ارجح است. در صورت عدم همکاری حیوان استفاده از آسپرومازین ) زیابی درد بر روشحس کننده موضعی و ارعملکرد داروهای بی

 دو بخش نظیر آلفاحس کننده موضعی در مقایسه با سایر داروهای آرامصورت داخل وریدی حداقل تداخل را در هنگام معاینه لنگش پس از کاربرد بیبر کیلوگرم( به

 ها دارد. ونیستآگ

طور معمول نیازی به های خارجی الزامی است. بهسازی موضع تزریق بستگی به روش مورد دارد. تمیز کردن ناحیه تزریق از آلودگیآماده سازی موضع تزریق:آماده

سازی محل عیت آناتومی محل تزریق شود. آمادهکه بلندی موها موجب عدم تشخیص صحیح در موقحسی اطراف عصبی نیست مگر اینتراشیدن  موهای ناحیه در بی

 سپتیک پیش از تزریق الزامی است. همچنین رعایت شرایط آسپتیک در هنگام تزریق در ساختارهای سینوویال ضروری است. برخی از دامپزشکان درتزریق با مواد آنتی

کنند که در این میان آمیکاسین حس کننده موضعی استفاده میها در ترکیب داروی بیکبیوتیمنظور کاهش احتمال آلودگی از آنتیحسی سینوویال بههنگام انجام بی

 دانند. حسی موضعی ضروری نمیبیوتیک را در ترکیب داروی بیانتخاب مناسبی است هر چند برخی مطالعات استفاده از آنتی

حسی موضعی و جهت اتخاذ روش و محل مناسب ضعیت لنگش پیش از انجام بیمعاینه کامل اندام حرکتی و وحسی تزریقی: ارزیابی لنگش قبل و بعد از بی

حسی موضعی باید از بخش تحتانی اندام شروع و و در صورت نیاز به منظور اخذ نتایج مناسب، انجام بیحسی موضعی الزامی است. بهتزریق و ارزیابی لنگش پس از انجام بی



 

 دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران

 

2 

 

توان از این اصل امتناع های عصبی در عمده موارد نیاز است اما در برخی موارد و با توجه به شرایط و نوع روش میحسیدر بیهای فوقانی ادامه یابد. این اصل سمت بخش

کند. یحسی داخل مفصلی نتایج قابل اعتمادتری را ارائه مدر مقایسه با بی عصبی حسیحسی عصبی است اما بیتر از بیحسی داخل مفصلی سادهکرد. هر چند انجام بی

که هدف تواند متفاوت باشد. با وجود اینحسی این زمان میدهد. اگر چه بسته به نوع روش و محل انجام بیسرعت رخ میطور معمول بهحسی موضعی بهپاسخ مثبت به بی

تاثیر عوامل متعددی نظیر حضور درد مزمن، دهد که این امر تحت حسی تشخیصی بهبود کامل لنگش است اما در عمده موارد حذف کامل درد لنگش رخ نمیاز بی

 های دامپزشک قرار دارد.های موجود در آناتومی اعصاب ناحیه و مهارتاختالالت مکانیکی حرکتی، حضور جراحات داخل مفصلی، تفاوت

 (Nerve blocksهای عصبی )حسیبی

حسی عصبی تشخیصی در اسب است که ترین بین عصب رایجحسی ایانجام بی (:palmar digital nerve blockانگشتی کف دستی ) حسیبی

شود. اعصاب جانبی و میانی انگشتی کف دستی همراه با ( میLateral and medial of PDNsحسی اعصاب انگشتی کف دستی جانبی و میانی )موجب بی

 روی از یا و باشد وزن تحمل حالت در تواندمی حرکتی سه است. اندامعروق همنام خود به سهولت در بین استخوان کنجدی فوقانی و  در ناحیه پسترن قابل مالم

 از برخی. شودمی تزریق دارو عروقی، مجموعه به سوزن ورود عدم از اطمینان از پس و وارد جلدی زیر صورتبه سوزن عصب مالمسه از پس. شود بلند زمین

 ( وCollateral cartilage) سوم بند جانبی غضروف فوقانی بخش بین عصب این از بخشی هر تواندمی عصب این برای تزریق محل دارند اعتقاد دامپزشکان

 غضروف فوقانی بخش  از باالتر اندکی و ترپایین قسمت در امکان حد تا باید حسیبی انجام محل که هستند باور این بر دیگر ایعده اما باشد پسترن میانی ناحیه

 .شود جلوگیری( Pastern) فوقانی انگشتی بین مفصل حسیبی از امکان حد در تا باشد جانبی

های پشتی اعصاب انگشتی حس شدن شاخهحسی موحب بیانجام این بی(: Pastern or semi-pastern ring blockپسترن ) حلقویحسی بی

(Dorsal branches of PDNsمی )صورت پس از مالمسه عصب سوزن به. شود بلند زمین روی از یا و اشدب وزن تحمل حالت در تواندمی حرکتی شود. اندام

 شود.زریق میزیر جلدی بالفاصله در باالی غضروف جانبی بند سوم در مسیر کف دستی به سمت سطح پشت اندام  و عمود بر محور طولی پسترن  وارد و دارو ت

های جانبی و میانی اعصاب انگشتی پشتی و کف حس شده در این روش شاخهاعصاب بی: Basisesamoid (high PD) block روشی به حسبی

حسی عصب انگشتی کف دستی است با این تفاوت حسی بسیار مشابه بیاین بی ( هستند.Lateral and medial palmar and dorsal of PDNsدستی )

 زمین روی از یا و باشد وزن تحمل حالت در تواندمی حرکتی اندامشود. ( انجام میProximal sesamoid bonesهای کنجدی فوقانی  )که در مجاور استخوان

 شود.صورت زیر جلدی به سمت پایین وارد و دارو تزریق میپس از مالمسه عصب در قاعده استخوان کنجدی فوقانی سوزن به. شود بلند

 

 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهای بیترین ساختارهمهم

ساختارهای واقع در ناحیه کف دستی 

پسترن، تمام ساختارهای واقع در ناحیه سم، 

 مفصل بین انگشتی فوقانی

بیماری المینایتیس، پشتک استخوانی 

(Ring boneبرخی از شکستگی ،) های

 بند سوم و آبسه کف سم

  

 Lateral and medial palmar ofهای جانبی و میانی اعصاب کف دستی )در این روش شاخه :Abaxial sesamoid block روشبه  حسیبی

DNs) پس از مالمسه . شود بلند زمین روی از یا و باشد وزن تحمل حالت در تواندمی حرکتی اندامشوند. حس میهای کنجدی فوقانی بیدر محل استخوان

حسی کامل مفصل فتالک مسیر شود. برای اجتناب از بیصورت زیر جلدی وارد و دارو تزریق میهای کنجدی فوقانی سوزن بههای خارجی استخوانعصب در لبه

 حسی مفصل فتالک در این روش وجود دارد.حرکت سوزن به سمت پایین باشد. هر چند احتمال بی

 

 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

مفصل بین انگشتی تختانی، ساختارهای موجود در 

ناحیه کف دستی سم از جمله استخوان ناویکوالر و 

 بورس آن و پوست ناحیه کف دستی

ستخوان بند بیماری ناویکوالر، التهاب ا

های سوم انگشت، برخی از شکستگی

 بند سوم و آبسه کف سم

  

 

 تبطترین جراحات مربرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

بخش پشتی پوست ناحیه پسترن و 

ساختارهای واقع در آن از جمله بند میانی 

انگشت، مفصل بین انگشتی فوقانی و بخش 

 تحتانی بند اول انگشت

بیماری المینایتیس، التهاب استخوان 

بند سوم انگشت، پشتک استخوانی 

(Ring boneبرخی از شکستگی ،) های

 بند سوم و آبسه کف سم

  



 

 دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران

 

3 

 

 
 

 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

رخی از ساختارهای سم، بند اول و بند دوم، بخش کف دستی بند اول، مفاصل بین انگشتی ب

کننده سطحی و عمقی، انشعابات بازکننده های خمهای پایینی تاندونفوقانی و تحتانی، بخش

های سزاموییدی پایینی، حلقوی انگشتی، در برخی موارد لیگامان معلقه، لیگامان

 وقانیهای سزامویید فاستخوان

(، Ring boneبیماری المینایتیس، پشتک استخوانی )

جراحات واقع در ناحیه پسترن، جراحات واقع در مفصل 

حسی های سزامویید فوقانی در صورت بیفتالک و استخوان

 این ساختارها

ستی جانبی و میانی و اعصاب های جانبی و میانی اعصاب کف ددر این روش شاخه: Low palmar/low four point blockبه روش  حسیبی

 Third metacarpal( در لبه پایینی استخوان قلم اصلی ) Lateral and medial PNs and palmar metacarpal nervesمتاکارپ کف دستی )

boneین لیگامان معلقه )اعصاب کف دستی در ب .شود بلند زمین روی از یا و باشد وزن تحمل حالت در تواندمی حرکتی اندام شوند.حس می( بیSuspensory 

ligament( و تاندون خم کننده عمقی )DDFT1صورت موازی با سطح زمین بین این دو ساختار در حدود حسی این اعصاب سوزن بهمنظور بی( قرار دارند. به 

شود و حسی شاخه میانی انجام میصورت عمقی برای بین بهشود. ابتدا ورود سوز( وارد میSplint bonesهای قلم فرعی )متر باالتر از انتهای استخوانسانتی

صورت عمود بر اندام در انتهای حسی اعصاب کف دستی سوزن بهحس شود. برای بیشود تا شاخه جانبی نیز بیسپس به تدریج سوزن بیرون کشیده و تزریق می

 شود. های قلم اصلی جانبی و میانی وارد و دارو تزیق میاستخوان

 Low palmar/low fourحسی حسی معادل بیاین روش بی :High palmar/high four point/subcarpal blockبه روش  حسیبی

point block اصلی قلم استخوان با این تفاوت که در بخش فوقانی (Third metacarpal bone )اب کف دستی جانبی و میانی های جانبی و میانی اعصشاخه

 تحمل حالت در تواندمی حرکتی اندامشوند. حس می( بی Lateral and medial PNs and palmar metacarpal nervesو اعصاب متاکارپ کف دستی )

 حسی اعصاب کف دستی سوزن بینمنظور بیحسی متاکارپ کف دستی قرار بگیرد. بهحسی اعصاب کف دستی و یا در دست دامپزشک برای بیبرای بی وزن

های جانبی و میانی و از سطح کف دستی ( در لبهCarpometacarpal jointتر از مفصل کارپومتاکارپ )کمی پایین عمقی کننده خم تاندون و معلقه لیگامان

بین  کارپومتاکارپ مفصل از ترپایین بر اندام کمیحسی اعصاب کارپومتاکارپ کف دستی سوزن به صورت عمود شود. برای بیبه سمت سطح پشتی اندام وارد می

 شود.های قلم اصلی جانبی و میانی در هر طرف وارد و دارو تزیق میاستخوان

 
 

 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

های قلم فرعی و های خم کننده سطحی و عمقی و غالف تاندون، استخوانتاندون

 (ICLها، لیگامان معلقه، لیگامان کمکی تحتانی )های بین آنانلیگام

 جراحات واقع در ناحیه متاکارپ و برخی از جراحات ناحیه کارپ

 

 

 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

ساختارهای واقع در ناحیه سم هر سه انگشت، 

مفاصل بین انگشتی فوقانی، تحتانی و فتالک، 

های خم کننده سطحی و های پایینی تاندونبخش

عمقی و غالف تاندون، پوست ناحیه پشتی پسترن و 

 حتی فتالک

متاکارپ و جراحات واقع در ناحیه 

 تر آنهای پایینبخش
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 حرکتی اندام شود.حس می( در این روش بیLateral palmar nerveجانبی ) دستی کف اعصاب (:Lateral  palmar blockعصب جانبی ) حسیبی

توان از رهیافت جانبی و یا میانی استفاده کرد. قابل ذکر است این عصب چندان قابل لمس به این منظور می .شود بلند زمین روی از یا و باشد وزن تحمل تحال در تواندمی

 Accessoryاستخوان ( و بین لبه تختانی Palmarolateral to dorsomedialمیانی )-جانبی به سطح پشتی-سوزن در مسیر کف دستی جانبی رهیافت نیست. در

carpal شود. در رهیافت میانی ، سوزن در یک سوم پایینی شیار طولی قابل مالمسه در لبه میانی استخوان و لبه فوقانی استخوان قلم فرعی وارد میAccessory 

carpal وارد می( شود. رهیافت میانی در مقایسه با رهیافت جانبی احتمال سوراخ شدن غیر عمد غالف کارپCarpal sheathرا کاهش می ).دهد 
 

 

 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

لیگامان معلقه، سایر ساختارهای نرم واقع در بخش 

 ناحیه پالمار متاکارپ

جراحات واقع در ناحیه متاکارپ و برخی از 

 جراحات ناحیه کارپ

  

 

)یکی از  high medial palmar و Lateral palmarحسی ترکیب دو روش روش بی این :High two point (wheat) blockبه روش  حسیبی

  تر است و عوارض کمتری را دارد. ( که آسانHigh four point blockهای قابل انجام در روش حسیبی

 

ترین جراحات برخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

 مرتبط

های سطحی و عمقی ناحیه کف دستی متاکارپ شامل لبه تمام ساختارهای

 های قلم فرعی و محل آغازین اتصال لیگامان معلقهفوقانی استخوان

جراحات واقع در ساختارهای 

 حس شدهبی

  

 

در  Accessory carpalز استخوانمتر باالتر اسانتی 14باشد. سوزن  وزن تحمل حالت در باید حرکتی اندام (:Ulnar nerve blockاولنار ) عصب حسیبی

 شود. متری پوست وارد میسانتی 1-1/1در عمق Ulnaris lateralis و  Flexor carpi ulnarisسطح خلفی اندام حرکتی و در شیار موجود بین عضالت 
 

 

 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

های اطراف، سطح کف دستی ناحیه و ساختار Accessory carpalاستخوان 

های فوقانی، تاندون خم کننده سطحی و لیگامان کارپ، کانال کارپ، متاکارپ

 معلقه، حس بخشی از لبه جانبی اندام حرکتی

حس شده از جراحات مرتبط با ساختارهای بی

جمله جراحاتی که در بخش فوقانی تاندون خم 

 دهند.کننده سطحی رخ می

  

  

 وزن تحمل حالت در باید حرکتی اندام :Median and medial cutaneous antebrachial nerves blockاعصاب مدین و مدیال  یحسبی

 Radius( و در سطح میانی اندام در لبه خلفی استخوان Elbowتر از ناحیه آرنج )متر پایینسانتی 1سوزن در حدود  Medianحسی عصب منظور بیبه باشد.

سوزن در حد واسط ناحیه کارپ و آرنج در  Medialهای قدامی و خلفی عصب حسی شاخهشود. برای بی( تزریق میFlexor carpi radialisه )قدام عضل

صورت زیرجلدی قابل تزریق است. هر چند بی حسی این عصب قبل از محل دو به Cephalic و Accessory cephalicهای های قدامی و خلفی سیاهرگلبه

 نیز قابل انجام است. Ring blockصورت شدن آن در باالتر و همچنین بهشاخه 

 

 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

 حس شده جراحات مرتبط با ساختارهای بی حسی از جمله کارپ و ساختارهای معلقهتر از ناحیه بینواحی واقع در پایین
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 (Interasynovial anesthesiaای سینوویال )حسی ساختارهبی

 (Intraarticular anesthesiaحسی داخل مفصلی )بی

 از یا و باشد وزن تحمل حالت در تواندمی حرکتی اندام(: Distal interphalangeal/coffin joint anesthesiaبین انگشتی تحتانی ) مفصلحسی بی

درجه بین فضای لبه پایینی بند دوم و لبه فوقانی غضروف  01 تقریبی زاویه (: )ورود سوزن باPalmarهای کف دستی )هیافتحسی از طریق راین بی. شود بلند زمین روی

 2-3متر باالتر از نوار تاجی سم و در سانتی 1/1(: )ورود سوزن Dorsolateralجانبی )-رهیافت پشتی جانبی بند سوم از طریق فضای موجود بین پیازهای پاشنه(،

درجه به سمت پایین و متمایل به مرکز(، رهیافت  01( و حرکت سوزن با زاویه Common digital extensor) متر در طرفین تاندون مشترک بازکننده انگشتاننتیسا

شکل ندون مشترک بازکننده انگشتان بهمتر باالتر از نوار تاجی سم و در وسط دیواره پشتی سم از طریق تاسانتی 1-1/1(: )ورود سوزن Dorasal parallelپشتی )-موازی

از  سم پشتی دیواره وسط در و تاجی سم نوار باالی مترسانتی 1-1/1 سوزن (: )ورودDorsal prependicularعمود )-مستقیم موازی با سطح زمین(، رهیافت موازی

سوم در حد واسط  بند جانبی (: )ورود سوزن در لبه فوقانی غضروفLateralشکل عمود بر سطح تحمل وزن(، رهیافت جانبی )طریق تاندون مشترک بازکننده انگشتان به

 درجه در جهت میانی اندام( قابل انجام است. 01لبه باالیی و پایینی بند دوم و حرکت زاویه 

 
 

 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

 برخی از جراحات بند سوم و جراحات مفصل کافین هایی از سمکوالر، محل ورود تاندون خم کننده عمقی و بخشمفصل کافین، در مواردی استخوان و بورس ناوی

 وزن تحمل حالت در تواندمی حرکتی اندام (:Proximal interphalangeal/pastern joint anesthesia) بین انگشتی فوقانی مفصل حسیبی 

های های پشتی: )ورود سوزن از طریق تاندون مشترک بازکننده انگشتان در وسط از خط فرضی که برجستگیحسی از رهیافتیاین ب .شود بلند زمین روی از یا و باشد

صورت موازی با سطح زمین جانبی: )ورود سوزن به-کند(، رهیافت پشتی( انتهای فوقانی بند دوم را به هم وصل میLateral and medial eminencesجانبی و میانی )

( لبه پایینی بند اول در زیر لبه تاندون مشترک بازکننده انگشتان(، Lateral condylar eminencesمتری پایینی از برجستگی کندیلی جانبی )سانتی 1فاصله با 

بند  اول و شاخه جانبی  شکل حاصل از لبه کف دستی Vصورت عمود بر محور طولی اندام به فضای (: )ورود سوزن بهProximopalmarکف دستی )-رهیافت فوقانی

 ( قابل انجام است.Transverse bony prominenceکف دستی بند دوم )-کننده سطحی اندکی باالتر از برجستگی عرضی فوقانیتاندون خم

   

 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

 رتریت و استئوکندروزجراحات مرتبط با مفصل کافین مانند استئوآ مفصل کافین

 زمین روی از یا و باشد وزن تحمل حالت در تواندمی حرکتی اندام (:Metacarpophalanageal/fetlock joint anesthesia) مفصل فتالک حسیبی

در بین استخوان کنجدی فوقانی، انتهای  درجه به فضای موجود 01کف دستی: )از طریق ورود سوزن با زاویه -های فوقانیحسی در از طریق رهیافتاین بی .شود بلند

س کمی باالتر از انشعاب استخوان قلم فرعی، شاخه لیگامان معلقه و استخوان قلم اصلی(، رهیافت کف دستی: )در اندام خم شده و با ورود سوزن در فرورفتگی قابل لم

درجه از طریق سزامویید لیگامان سزامویید  01دام خم شده و با ورود سوزن با زاویه (: )در انCollateral sesamoideanلیگامان معلقه(، رهیافت سزاموییدی جانبی )

د سوزن از فضای جانبی در فضای تشکیل شده بین سطح مفصلی استخوان کنجدی فوقانی و لبه کف دستی کندیل قلم اصلی، درست باالی شاخه لیگامان معلقه، هر چن

بل ورود است(، رهیافت پشتی: )از طریق ورود سوزن در فضای مفصلی لمس شده مفصل فتالک در طرفین تاندون مشترک بین کلترال سزاویید لیگامان معلقه نیز قا

)با ورود سوزن در فرورفتگی حاصل از لبه پایینی  :(Distopalmarکف دستی )-بازکننده انگشتان و با حرکت سوزن در جهت سطح پایینی اندام(، رهیافت تحتانی

 دستی استخوان بند اول و با حرکت سوزن به سمت پشتی و فوقانی اندام( قابل انجام است. کف-د فوقانی و برجستگی فوقانیاستخوان سزامویی
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 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

های های کنجدی فوقانی، شاخهمفصل فتالک، در برخی موارد استخوان

 های خم کنندهاندونلیگامان فوقانی، غالف ت

جراحات مرتبط با مفصل فتالک مانند مانند استئوآرتریت، سینوویت و 

  های مفصلیاستئوکندروز و شکستگی

( قابلیت انجام Radiocarpal and middle carpal jointsو میانی کارپ ) فوقانیمفاصل  :(Carpal joint anesthesia)  مفصل کارپ حسیبی

حسی هستند. رهیافت این مفاصل از دو رهیافت پشتی و کف دستی قابل بی. شود بلند زمین روی از یا و باشد وزن تحمل حالت در تواندمی حرکتی ندامحسی را دارند. ابی

و فوقانی بند اول برای  Radiusو به ترتیب در فرورفتگی بین سطوح پایینی استخوان  Extensor carpi radialisپشتی: )از طریق ورود سوزن در یکی از طرفین تاندون 

-کف دستی/کف دستی (، در رهیافتMiddleهای کارپ برای مفصل و فرورفتگی بین سطوح پایینی ردیف اول و فوقانی ردیف دوم استخوان Radiocarpalمفصل 

 Lateral digitalو   Ulnaris lateralisعضالت شکل حاصل از  Vتر از ساختارمتر پایینسانتی 1(: )از طریق ورود سوزن حدود Plmar/palmarolateralجانبی )

extensor  که سوزن از این طریق این فرورفتگی بین لبه پایینی و جانبی استخوانRadius جانبی استخوان -و لبه فوقانیUlnar carpal شود و یا ورود سوزن وارد می

( برای مفصل Accessory carpalو Ulnar carpal جانبی استخوان -و لبه فوقانی Radiusصورت عمود درفضای فرورفته بین لبه پایینی و جانبی استخوان به

Middle  تر از محل تزریق مفصل متر پایینسانتی 1/2که محل تزریقRadiocarpal .است 

 

 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

مفاصل کارپ، نقطه آغازین لیگامان 

 معلقه

مرتبط با مفاصل کارپ مانند مانند جراحات 

 های مفصلیاستئوآرتریت، سینوویت و شکستگی

  

  

 

صورت عمود های جانبی: )ورود سوزن بهاندام حرکتی باید در حالت تحمل وزن باشد. رهیافت(: Elbow joint anesthesiaمفصل آرنج ) حسیبی 

( Lateral tuberosity) جانبی برجستگی تا بازو استخوان جانبی کندیلاپی که از (Lateral collateral ligamentدر قدام یا خلف لیگامان جانبی )

متر از لبه فوقانی و اندکی سانتی 1با فاصله  Tricepsدرجه از طریق عضالت  01(: )ورود سوزن با زاویه Caudalرهیافت خلفی ) ادامه دارد(،  Radius استخوان

(: )با Caudolateralجانبی )-ترین نقطه برجستگی آرنج( و رهیافت پشتیانتهای بازو و فوقانی Lateral suprcondylar crestتر از خط فرضی بین عقب

 متر از برجستگی آرنج( قابل استفاده هستند.سانتی 6-8و با فاصله  Tricepsکندیل بازو که زیر عضالت شکل واقع در خلف اپی Vورود سوزن در فرورفتگی 

 

 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهاختارهای بیترین سمهم

 جراحات مرتبط با مفاصل آرنج مانند استئوآرتریت، سینوویت  مفاصل آرنج

  

 

های جانبی: )از طریق رهیافت .باشد وزن تحمل حالت در باید حرکتی اندام (:Scapuluhumeral/shoulder joint anesthesiaمفصل بازو ) حسیبی 

(: )ورود سوزن Craniolateralجانبی )-به موازات برجستگی جانبی بازو ( و رهیافت قدامی Infraspinatusمتر خلف و پایین تاندون سانتی 1-2سوزن در فاصله  ورود

( Cranial and caudal prominences of the lateral tuberosityمتر قدام برجستگی خلفی بازو در فضای بین دو برجستگی خلفی و قدامی )سانتی 0-3

 حسی قابل استفاده هستند.منظور بی( بهInfraspinatus تاندونقدام  متریسانتی 1-1/1استخوان بازو ( یا در فاصله 
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 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

 استئوکندروزجراحات مرتبط با مفاصل شولدر مانند استئوآرتریت، سینوویت و  مفاصل شانه

  

 
 

 (Intrabursal anesthesiaداخل بورسی ) حسیبی

(: )از Distopalmarهای پایینی کف دستی )رهیافت .شود بلند زمین روی از حرکتی اندام (:Navicular bursa anesthesiaبورس ناویکوالر ) حسیبی 

ش نیز به اشکال مختلف قابل انجام است اما ورود سوزن در فضای بین پیازهای پاشنه درست باالتر از ترین و بهترین روش است که هر چند این روطریق پیازهای پاشنه رایج

ترین فرورفتگی ترین و پایین(: )با ورود سوزن از طریق عمیقProximopalmarترین و بهترین روش قابل انجام است.(، رهیافت فوقانی کف دستی )نوار تاجی سم رایج

و با حرکت سوزن به سمت پایین و سطح پشتی اندام حرکتی(، رهیافت جانبی یا میانی: )از طریق ورود سوزن درست باالی غضروف بند سوم بین بین پیازهای پاشنه 

 درجه نسبت به خط افق( قابل استفاده هستند.  34کننده عمقی با زاویه مجموعه عروقی عصبی انگشتی و تاندون خم

 
 

 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم دهحس شترین ساختارهای بیمهم

 جراحات مرتبط با استخوان و بورس ناویکوالر و ساختارهای مرتبط  هایی از بافت سمو بخش DDFTهای معلقه ناویکوالر، بخش پایینی استخوان، بورس و لیگامان

عضله  Longزن باشد. سوزن باید بین تاندون سر اندام حرکتی باید در حالت تحمل و (:Olecranon bursa anesthesiaبورس آرنج ) حسیبی 

Triceps .و برجستگی فوقانی استخوان آرنج وارد شود 

 

 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

 تورم و التهاب بورس آرنج و ساختارهای آن  بورس آرنج

  

 )ورود پایینی: رهیافت انجام شامل قابل هایرهیافت باید در حالت تحمل وزن باشد. حرکتیاندام  (:Bicipital bursa anesthesiaبورس بازو ) حسیبی 

پایینی برجستگی دالی  لبه باالی مترسانتی 3-0 یا بازو ( استخوانLateral tuberosityخلف برجستگی جانبی )  مترسانتی 7-8 و پایین مترسانتی 1-6 سوزن

(Deltoid tuberosityاستخوا )های فوقانی )در فضای بین دو برجستگی درجه 01 زاویه بازو(، رهیافت فوقانی: )ورود سوزن با نIntertubercular/bicipital 

groove.استخوان بازو( هستند ) 
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 ترین جراحات مرتبطبرخی از مهم حس شدهترین ساختارهای بیمهم

 دونیت و برخی مشکالت بخش فوقانی بازو التهاب بورس بازو، تان های اطرافبورس بازو و تاندون

 (Tendon sheath anesthesia) تاندونغالف  حسیبی

 وزن تحمل حالت در تواندمی حرکتی اندام (:Digital flexor tendon sheath: DFTS anesthesiaکننده انگشتان )های خمغالف تاندون حسیبی

 1( و Palmar anular ligamentدر بخش فوقانی لیگامان حلقوی کف دستی ) مترسانتی 1 سوزن فوقانی: )از طریق ورودهای رهیافت. شود بلند زمین روی از یا و باشد

وی انگشتی فوقانی و متر در لبه جانبی شاخه جانبی لیگامان معلقه(، رهیافت پایینی )از طریق ورود سوزن در ناحیه تحتانی پسترن در فضای بین دو لیگامان حلقسانتی

متری لبه میلی 3حلقوی کف دستی با فاصله  )با ورود سوزن از طریق لیگامان Axial sesamoidanکننده سطحی(، رهیافت تانی کف دستی و انشعاب تاندون خمتح

ی استخوان کنجدی : ) با ورود سوزن در لبه تحتانBase of proximal sesamoid boneداخلی وسط سطح کف دستی استخوان کنجدی فوقانی جانبی( و رهیافت 

 قابل استفاده هستند. فوقانی( انگشتی و لیگامان حلقوی  دستی کف حلقوی جانبی بین لبه پایینی لیگامان

 بلند زمین روی از یا و باشد وزن تحمل حالت در تواندمی حرکتی اندام(: Carpal flexor sheath anesthesiaکننده کارپ )غالف خم حسیبی

ایی های میانی کارپ در لبه میانی کارپ قرار دارد اگرمتسع باشد در هر فضمتر باالتر از مفصل فوقانی کارپ تا پایین استخوانسانتی 8-14غالف کارپ که از  .شود

متر باالتر از فیز بخش پایینی سانتی 1/3در بخش داخلی این غالف قابل انجام است ولی اگر غیر متسع باشد از طریق رهیافت جانبی و با ورود سوزن با فاصله 

 حس کردن است.قابل بی Ulnaris lateralisو  lateral digital extensorبین عضالت  Radiusاستخوان 

 روی از یا و باشد وزن تحمل حالت در تواندمی حرکتی اندام (:Extensor carpi radialis sheath anesthesiaده کارپ )غالف بازکنن حسیبی

تا لبه پایینی کارپ در بخش قدامی اندام قرار دارد. تزریق داخل این غالف دشوار است اما در صورت اتساع  Radiusاین غالف از وسط استخوان . شود بلند زمین

 اختار در هر محلی از آن قابل انجام است.این س
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