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Assessment of Sensitivity, Specificity, and Diagnostic Accuracy of High
Resolution CT Scan in Meniscal Lesions
Ramin Farzam1, Kamran Azarkhish2, Parisa Hashemizadeh3, Saeideh Mazloomzadeh4, Hamid Khederlou5*
1

Abstract

2

Background and Objectives: Knee joint as the largest synovial joint in
the body, consists of the lateral collateral ligament, cruciate ligament,
and medial and lateral meniscus. For proper management,
identification of damage to any structures of the knee is necessary. In
this study, snsitivity, specificity, and diagnostic accuracy of high
resolution CT scan in meniscal lesions, were assessed.
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Methods: In this test accuracy assessment study, 57 patients with a
history of positive meniscus lesion, who referred to Ayatollah Mousavi
Hospital of Zanjan city from 2015 to 2016, were investigated by
magnetic resonance imaging, high resolution computed tomography,
and arthroscopy. Magnetic resonance imaging and high resolution
computed tomography data, were compared to knee arthroscopy as the
diagnosis gold standard. Kappa (κ) correlation coefficient was used to
calculate the consistency of the tests.
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Results: Out of the 57 patients presented with meniscal lesion, 52
patients (91.2%) were male and 5 patients (8.8%) were female. The
highest incidence of meniscal lesions was in ages from 21 to 30 years.
Among the causes of meniscal lesions, exercise with prevalence of
47.9%, was the most prevalent cause of injury. In comparison with
arthroscopy, the sensitivity, specificity, and accuracy of high resolution
computed tomography were determined to be 64.7%, 55%, and 60%,
respectively, and for magnetic resonance imaging were 85.2%, 50%,
and 77.5%, respectively.
Conclusion: According to the results of the present study, specificity,
sensitivity, and accuracy of high resolution computed tomography in
the diagnosis of meniscal lesions, was lower than the previous studies.
Keywords: Meniscus; Arthroscopy; X-Ray computed tomography;
High resolution computed tomography.
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بررسی حساسیت ،ویژگی و صحت تشخیصی  High Resolution CT Scanدر آسیبهای
منیسک
رامین فرزام ،1کامران آذرخویش ،2پریسا هاشمیزاده ،3سعیده مظلومزاده ،4حمید خدرلو

*5

1گروه ارتوپدی ،دانشگاه علوم پزشکی

چکیده

زنجان ،زنجان ،ایران.

زمینه و هدف :مفصل زانو بهعنوان بزرگترین مفصل سینوویال بدن شامل رباطهای جانبی،

2گروه رادیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی

رباطهای متقاطع و منیسک داخلی و خارجی میباشد .برای مدیریت مناسب ،شناسایی آسیب به

زنجان ،زنجان ،ایران.

هریک از ساختارهای زانو ضروری است .در این مطالعه حساسیت ،ویژگی و صحت تشخیصی

3دانشگاه علوم پزشکی زنجان ،زنجان،
ایران.
4گروه اپیدمیولوژی ،مرکز تحقیقات
عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت ،دانشگاه
علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران.
5مرکز تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه
علوم پزشکی زنجان ،زنجان ،ایران.

*

 High Resolution CT Scanدر آسیبهای منیسک بررسی گردید.
روش بررسی :در این مطالعه ارزیابی صحت آزمون 57 ،بیمار با شرح حال مثبت ضایعه منیسک
مراجعهکننده به بیمارستان آیتاله موسوی زنجان در سال  1394-1395بهوسیله تصویربرداری با
تشدید مغناطیسی ،توموگرافی کامپیوتری با وضوح باال و آرتروسکوپی بررسی شدند .دادههای
حاصل از توموگرافی کامپیوتری با وضوح باال و تصویربرداری با تشدید مغناطیسی نسبت به
آرتروسکوپی بهعنوان استاندارد طالیی در تشخیص ضایعات زانو مقایسه شد .میزان همخوانی
آزمونها و ضریب توافق کاپا ( )κمحاسبه گردید.
یافتهها :از  57بیمار مراجعهکننده با ضایعه منیسک 52 ،نفر ( )%91/2مرد و  5نفر ( )%8/8زن
بودند .بیشترین میزان بروز ضایعات منیسک در سن  21-30سالگی بود .در بین علل بروز ضایعات

نویسنده مسئول مکاتبات:

حمید

خدرلو،

مرکز

منیسک ،ورزش با  ،%47/9شایعترین علت ایجاد ضایعه گزارش شد .در مقایسه با آرتروسکوپی،
تحقیقات

دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی
زنجان ،زنجان ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
ham_khed@yahoo.com

حساسیت ،ویژگی و صحت توموگرافی کامپیوتری با وضوح باال به ترتیب  %60 ،%55 ،%64/7و
تصویربرداری با تشدید مغناطیسی  %50 ،%85/2و  %77/5تعیین شد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج این مطالعه ،ویژگی ،حساسیت و صحت توموگرافی کامپیوتری با
وضوح باال در تشخیص ضایعات منیسک زانو نسبت به مطالعات پیشین پایینتر بوده است.

کلید واژهها :منیسک؛ آرتروسکوپی؛ توموگرافی کامپیوتری اشعه ایکس؛ توموگرافی
کامپیوتری با وضوح باال.

تاریخ دریافت95/12/5 :
تاریخ پذیرش96/4/14:
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مقدمه

است ( ،)15،14اما بیشتر بیماران قبل از آن تحت  MRIقرار

مفصل زانو بزرگترین مفصل سینوویال در بدن است (.)1-3

میگیرند تا از خطرات انجام آرتروسکوپی و موارد غیرضروری

ساختارهای مهم در مفصل زانو شامل رباطهای جانبی و متقاطع،

آن جلوگیری شود ( .)16این روش تهاجمی پرهزینه بوده و

منیسک داخلی و خارجی است ( .)2مطالعات ،اهمیت بیومکانیکی

نیازمند بیحسی و وابسته به مهارت جراح است ،لذا تصویربرداری

منیسکها را نشان دادهاند ،بهخصوص منیسک داخلی که نقش

قبل از عمل جراحی آرتروسکوپی هنوز ضروری است و

کلیدی در ثبات مفصل زانو دارد ( .)4برای مدیریت مناسب،

آرتروسکوپی تشخیصی به تنهایی هیچ جایگاهی در تشخیص

شناسایی آسیب به هریک از ساختارهای زانو که منشأ شایعترین

ضایعات منیسک ندارد ( .)17پارگی منیسک ،شایعترین علت درد

دردهای عضالنی اسکلتی است و بخش بزرگی از اختالالت

و ناتوانی زانو میباشد ( .)18تشخیص دقیق و بهموقع پارگی

اسکلتی عضالنی را در کشورهای پیشرفته شامل میشود ،ضروری

منیسک برای کاهش عوارض و طرح درمان ،بسیار مهم است

است ( .)5اگرچه معاینه فیزیکی یک روش معمول جهت تشخیص

( ،)20،19و با توجه به شیوع باالی آن ،هزینه باالی  ،MRIعدم

ضایعات زانو میباشد ،اما تصویربرداری با تشدید مغناطیسی یا

دسترسی به آن در تمام مراکز ،تهاجمی بودن آرتروسکوپی،

 ،MRI )Magneticتوموگرافی

بهرهگیری از روش تشخیصی کارآمد ،کمخطر و مقرون

(Imaging

Resonance

کامپیوتری با وضوح باال

بهصرفهبودن و دردسترس بودن مهم میباشد .این مطالعه با هدف

( HRCT (High Resolution computed tomographyو

ارزیابی صحت ،ویژگی و حساسیت  HRCTدر تشخیص ضایعات

آرتروسکوپی؛ روشهای مکمل عالی در تشخیص ضایعات

منیسک زانو و مقایسه آن با  MRIانجام شد.

منیسک زانو هستند (.)3
 ،MRIیک روش دقیق در بررسی ضایعات زانو بوده و ظرفیت

روش بررسی

تشخیصی عالی در ارزیابی ضایعات لیگامانها ،ضایعات منیسک،

پژوهش حاضر یک مطالعه ارزیابی تست تشخیصی بر روی

تاندون ،غضروف و استخوان را دارد و اختالالت مورفولوژی،

بیمارانی بود که با شرح حال مثبت ضایعه منیسک از اردیبهشتماه

آسیب منیسک و رباطها را بهصورت مشخص تعیین میکند ،اما

سال  1394تا اردیبهشتماه  1395به بیمارستان آیتاله موسوی

هزینه انجام آن باال بوده و تعداد آرتروسکوپی منفی را کاهش

زنجان مراجعه کرده بودند .بیماران با شرح حال مثبت ضایعه

نمیدهد ( .)7،6حساسیت  MRIبرای تشخیص آسیب منیسک

منیسک ،بهصورت درد مفصل زانو در پی چرخش زانو در حالت

هنوز  %100نیست ،بهخصوص در تشخیص ضایعات منیسک

خمیده ،قفلشدن زانو و یا بیثباتی زانو حین راه رفتن به دنبال

خارجی ،حساسیت آن بهمراتب کمتر از ضایعات منیسک داخلی

ترومای ورزشی یا شغلی و غیره وارد مطالعه شدند.

است ( .)9،8باید توجه داشت مواردی همچون قدرت و

در ابتدا پس از ارائه توضیحات الزم و گرفتن رضایتنامه کتبی،

طرحریزی میدان مغناطیسی ،مهارت رادیولوژیست ،تکنیک مورد

بیماران مورد معاینه بالینی قرار گرفتند .بهمنظور معاینه رباط متقاطع

استفاده و سن بیماران در صحت تشخیصی  MRIمؤثر است

قدامی ،تستهای کشویی قدامی و تست الکمن انجام شد .برای

( HRCT .)11،10نسبت به  MRIبهعنوان یک روش تشخیصی

معاینه رباط متقاطع خلفی نیز ابتدا تست کوادری ،سپس فعال و

کارآمد ،کمخطر ،مقرون بهصرفه و در دسترس؛ در بررسی وسایل

تست کشویی خلفی و برای معاینه منیسکها از تستهای اسکات،

کاشتهشده ،تشخیص ضایعات منیسک ،افیوژن ،همچنین آرتروز

اپلی ،مکموری و تندرنس خط مفصلی زانو استفاده شد.

مفصل زانو کاربرد دارد ( .)13،12آرتروسکوپی ،از حساسیت و

در آزمون تندرنس خط مفصلی ،بیمار طاق باز دراز کشیده و

ویژگی باالیی نسبت به  MRIو  HRCTدر تشخیص ضایعات

درحالتیکه زانوی او در  90درجه خم شده آن را به سمت داخل

منیسک برخوردار است .اگرچه آرتروسکوپی مفصل زانو

و خارج حرکت میدهد که درصورت ایجاد درد در خط مفصلی،

استاندارد طالیی در تشخیص و درمان همزمـان ضـایعـات منیسک

تست مثبت تلقی میگردد.
3
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برای آزمون مکموری نیز بیمار طاق باز دراز میکشد .برای

میزان همخوانی ضعیف؛  ،0/41≥k≥0/6متوسـط و  k≤/61نشـانـه

منیسک داخلی زانو ،یک دست را روی قدام زانو قرار داده و

همخوانی باالی تستها میباشد ( .)24در نهایت ،صحت ،ویژگی

شست و سایر انگشتان را روی خطوط مفصلی خارجی و داخلی

و حساسیت  MRIو  HRCTدر مقایسه با آرتروسکوپی بهعنوان

میگذارد .در این حالت پاشنه بیمار را با دست دیگر گرفته و با

استاندارد طالیی در تشخیص ضایعات منیسک مورد ارزیابی قرار

استفاده از دست اول ،تیبیا را به خارج چرخانده و زانو را از حالت

گرفت.

فلکشن کامل به اکستانسیون درمیآوریم .برای منیسک خارجی،
این مانور با اعمال چرخش داخلی تکرار میشود .گرفتگی یا

یافتهها

تقکردن در خط مفصلی در اوایل یا اواسط اکستانسیون ممکن

در این مطالعه از  57بیمار مراجعهکننده با ضایعه منیسک 52 ،بیمار

است نشانه پارگی منیسک زانو باشد .در آزمون فشار دادن اپلی

( )%91/2مرد و  5بیمار ( )%8/8زن بودند .میانگین سنی کل

) (Apley'sیا آزمون ساییدن ،بیمار به شکم میخوابد و زانو 90

بیماران 30/7 ،سال با دامنه  10-71سال بود (جدول شماره .)1
جدول شماره  :1توزیع ضایعات زانو براساس جنس و سن

درجه خم میشود ،سپس با قرار دادن دست خود روی باالی

متغیر

خلف ران بیمار ،ران را ثابت نگه داشته ،پا را گرفته و حین

فراوانی (درصد)

جنس

چرخاندن تیبیا به داخل و خارج ،یک نیروی فشارنده به سمت
سن

مرد

)91/2(52

زن

)8/8(5

10-20

)10/5(6

زانو ،مثبت تلقی میگردد (.)22،21

21-30

)41/1(28

31-40

)8/22(13

در این مطالعه ،ابتدا اطالعات دموگرافیک و دادههای حاصل از

41-50

)10/5(6

شرح حال و معاینه فیزیکی در چکلیست وارد شدند ،سپس

50-70

)7(4

پایین وارد میکنیم .درد در هنگام فشاردادن برای پارگی منیسک

بیماران توسط رادیولوژیست مجرب از جهت ضایعات رباطهای

با توجه به شرح حال گرفتهشده 27 ،مورد ( )%47/9از افراد

قدامی ،خلفی و منیسکهای داخلی و خارجی تحت  HRCTو

موردبررسی در پی ورزش ،دچار آسیب زانو شده بودند و بعد از

 MRIقرار گرفتند.

آن ،تصادفات با  12مورد ( )%21و نزاع با  6مورد (،)%10/5

معیارهای ضایعه منیسک در  MRIشامل انحراف در ظاهر طبیعی

بهعنوان شایعترین عامل بروز ضایعات منیسک زانو گزارش شد.

منیسک ،افزایش صریح در شدت سیگنال تماس با سطح فوقانی و

 12مورد ( )%21نیز به علل متفرقه بود.

تحتانی مفصلی و مشاهده کیست پارامنیسکال است .وجود

بیماران با شرح حال بالینی مثبت آسیب مفصل زانو ،مورد معاینه

شکاف ،پارگی و عدم شکل یکدست و ممتد ،بیانگر پارگی

بالینی جهت بررسی ضایعه منیسک قرار گرفتند که معاینه بالینی

منیسک بوده که در  ،MRIهمچنین HRCTقابلارزیابی است .در

 27بیمار ( )%48/5نرمال بود 30 .بیمار ( Squat test ،)%24/5مثبت

آرتروسکوپی نیز فضای مفصلی و بافتهای اطراف آن مستقیم در

داشتند که بیشترین آزمون مثبت در معاینه بالینی بیماران

دید جراح ارتوپد قرار دارد و روش دقیق و قطعی تشخیص ضایعه

مراجعهکننده مشاهده گردید Apley's test .نیز در  9بیمار ()%15

منیسک است ( .)23در ادامه ،یافتههای حاصل از تصویربرداری

مثبت گزارش شد (جدول شماره .)2

ثبت گردید و بین فاصله زمانی یکهفته تا سه ماه بعد از  MRIو
 ،HRCTهرکدام از بیماران تحت عمل جراحی آرتروسکوپی
توسط یک جراح مجرب ارتوپد قرار گرفتند .اطالعات

جدول شماره  :2توزیع معاینات بالینی در بررسی ضایعات منیسک
معاینه بالینی
اپلی
مک موری

فراوانی(درصد)
)15/7(9
)7(4
)24/5(14

بهدستآمده به کمک نرمافزار  SPSSنسخه  19تجزیه و تحلیل

اسکوات

شدند .میزان همخوانی نتایج تستهای تشخیصی با استفاده از

تندرنس خط مفصلی

ضریب توافق کاپا ( )κمحاسبه گردید .درصورتیکه  k≥0/4باشد،

نرمال

)47/6(27

مجموع

)100(57

4
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نسرین جاوید تبریزی و همکاران

از  57بیمار 27 ،مورد ( )%47/6در  MRIو  20مورد ( )%35در

در نهایت ،نتایج بررسی با آرتروسکوپی نشان داد  22مورد

 ،HRCTضایعه منیسک داشتند .در  23 MRIمورد (،)%40/3

( ،)%38/8ضایعه منیسک داخلی و  4مورد ( )%7نیز ضایعه منیسک

ضایعه منیسک داخلی گزارش شد که در آرتروسکوپی 21 ،مورد

خارجی داشتهاند 17 .مورد ( ،)%29/8دچار ضایعه رباط متقاطع

( )%36/8تأیید گردید .در  15 ،HRCTمورد ( ،)%26حاکی از

قدامی شده بودند و ضایعه رباط متقاطع خلفی در هیچ موردی

پارگی منیسک داخلی بود که  12مورد ( )%21آن در

یافت نشد .دو مورد ( )%3/5استئوکندریت دیسکان 1 ،مورد

آرتروسکوپی تأیید گردید .برای ضایعه منیسک خارجی ،از 4

( )%1/7ضایعات دیگر زانو و  11مورد ( )%19/2نیز بدون هرگونه

مورد ( )%7گزارششده در  3 ،MRIمورد ( )%5/2و از  5مورد

آسیب بودند.

( )%8/7گزارششده در  3 ،HRCTمورد ( )%5/2در آرتروسکوپی

در جدول شماره  3و  4توزیع ضایعات زانو ،حساسیت ،ویژگی و

تأیید گردید.

صحت تشخیصی  MRIو  HRCTبه تفکیک بیان شده است.
جدول شماره  :3فراوانی (درصد) هریک از ضایعات زانو در آزمونهای تشخیصی

MRI

HRCT

آرتروسکوپی

منیسک داخلی

)40/3(23

)26(15

)38/5(22

منیسک خارجی

)7(4

)8/7(5

)7(4

ACL

)33/3(19

)14(8

)29/8(17

PCL

0

0

0

OCD

)1/7(1

0

)3/5(2

سایر

)1/7(1

)1/7(1

)1/7(1

نرمال

)15/7(9

)49/1(28

)19/2(11

آزمون تشخیصی
پارامتر

جدول شماره  :4نتایج  MRIو  HRCTبه تفکیک در ضایعات منیسک با در نظر گرفتن آرتروسکوپی بهعنوان استاندارد طالیی تشخیص
حساسیت

ویژگی

صحت

ارزش اخباری مثبت

ارزش اخباری منفی

پارامتر

HRCT MRI

HRCT MRI

HRCT MRI

HRCT MRI

HRCT MRI

منیسک داخلی

54/5 95/4

50 50

53/5 88/4

80 91/3

23 66/66

منیسک خارجی

75 75

60 50

66/66 66/66

60 75

75 50

64/7 85/2

55 50

60 77/5

70 83/1

49 58/3

کل

اعداد براساس تعداد موارد مثبت واقعی ،مثبت کاذب و منفی واقعی و منفی کاذب در  MRI , HRCTدر مقایسه با آرتروسکوپی
بهعنوان استاندارد طالیی تشخیص میباشند.

در این مطالعه میزان همخوانی آرتروسکوپی و 0/08 ،MRI؛ میزان

نتایج حاصل از آن با آرتروسکوپی بهعنوان استاندارد طالیی در

همخوانی آرتروسکوپی و  0/14 ،HRCTو میزان همخوانی MRI

تشخیص ضایعات زانو مقایسه شد .میزان همخوانی آرتروسکوپی

و  0/01 ،HRCTمحاسبه گردید.

و  ،MRIآرتروسکوپی و  ،HRCTهمچنین میزان همخوانی MRI

و  HRCTدر هیچ مورد ارزشمند نبود.

بحث

بیشترین بیماران مراجعهکننده به دلیل ضایعات منیسک ،مرد بودند

در مطالعه حاضر ،حساسیت ،ویژگی و صحت تشخیصی  MRIو

و شایعترین بازه سنی بروز ضایعات منیسک بین  21-30سال بود

 HRCTدر تشخیص پارگیهـای منیسک زانـو بررسـی گـردیـد و

که میتوان به فعالبودن و تحرک بیشتر مـردان نسبـت به زنـان در

نتـایج
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بررسی حساسیت ،ویژگی و صحت تشخیصی  High Resolution CT Scanدر آسیبهای منیسک
...
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این بازه سنی نسبت داد .این نتایج با مطالعات قبلی همخوانی

در این مطالعه دقت ،حساسیت و ویژگی  MRIبرای منیسک

داشت ( .)25،24در مطالعه حاضر ،حساسیت و صحت تشخیصی

داخلی به ترتیب  %84/2 ،%77/5و  %71/4و برای مینسک خارجی

 MRIدر تشخیص ضایعات منیسک داخلی بیشتر از  HRCTبود

به ترتیب  %56/5 ،%85/8و  %92/8به دست آمد ( .)31در مقایسه

که اختصاصیت مشابهی داشتند .برای منیسک خارجی ،حساسیت

با مطالعه حاضر دقت ،حساسیت و ویژگی  MRIدر این مطالعه

HRCT

برای منیسک داخلی ،پایینتر و برای منیسک خارجی ،باالتر بوده

و صحت  MRIو  HRCTمشابه بود ،ولی اختصاصیت
بیشتر گزارش شد.

است.

 Schulerو همکاران با مقایسه سه روش  ICM ،TCRHو

دامنه حساسیت و صحت  MRIدر این پژوهش برای ضایعات

آرتروسکوپی در  20بیمار با در نظر گرفتن آرتروسکوپی بهعنوان

منیسک داخلی ،مشابه مطالعات دیگر ( )33،32بود ،اما ویژگی

روش استاندارد در تشخیص ضایعات منیسک؛ صحت  TCRHرا

کمتری نسبت به آن مطالعات داشت .همچنین حساسیت  MRIدر

 %85و  ICMرا  %90گزارش کردند ( Manco .)26و همکاران نیز

این پژوهش برای ضایعات منیسک خارجی نسبت به مطالعات

با بررسی  1750زانو از جهت ضایعات منیسک با بیان اینکه

مشابه دیگر ( )34،33بیشتر بود ،اما صحت و ویژگی کمتری نسبت

 HRCTو  MRIهر دو روش مؤثر و دقیقی در تشخیص ضایعات

به آن مطالعات گزارش شد.

منیسک هستند ،صحت تشخیصی  HRCTو  MRIرا به ترتیب

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به تعداد پایین جامعه مورد

 %89/5و  %92/2گزارش کردند ( .)27در مطالعه دیگری روی

بررسی بهعلت هزینههای باالی پروسیجرها ،عدم تعمیمپذیری

 400بیمار که با ضایعات زانو مراجعه کرده بودند 236 ،بیمار

نتایج به تمام مراکز به دلیل تکمرکزی بودن اشاره کرد .همچنین

تحت آرتروسکوپی و  HRCTقرار گرفتند که صحت تشخیصی

همانطورکه قبالً گفته شد دقت تشخیصی  MRIتحت تأثیر

 %96 ،HRCTو  %90،MRIبیان شد ( .)28در مقایسه با پژوهش

عوامل مختلفی است که در این مطالعه تأثیر آنها بررسی نشد.

حاضر ،این مطالعات صحت  HRCTو  MRIرا باالتر گزارش
کردند Steinbach .و همکاران با بررسی  22بیمار مراجعهکننده

نتیجهگیری

با ضایعه منیسک؛ حساسیت  HRCTرا  ،%93ویژگی را  %95و

با توجه به نتایج این مطالعه ،روش  HRCTدارای ویژگی،

صحت را  %84اعالم کردند ( .)29در مطالعه  Jurikو همکاران نیز

حساسیت و صحت کمتری نسبت به مطالعات قبلی در ارزیابی

حساسیت %95 ،HRCT؛ ویژگی %84 ،و صحت %91 ،گزارش شد

ضایعات منیسک مفصل زانو میباشد و برخالف ادعای برخی

( .)30در این مطالعات حساسیت ،ویژگی و صحت

HRCT

مطالعات و منابع ،روش کارآمدی نسبت به  MRIنیست.

بهمراتب باالتر از مطالعه حاضر بوده است .نوالی و همکاران120 ،
بیمار با آسیب زانو که کاندید آرتروسکوپی بودند را پس از

تشکر و قدردانی

معاینه دقیق و کامل زانو ،تحت بررسی  MRIقرار دادند و

بدین وسیله از همکاری بیدریغ بیمارستان آیتاله موسوی زنجان

آرتروسکوپی را بهعنوان تشخیص نهایی در نظر گرفتند.

سپاسگذاری میشود.
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