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פתי חה 
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Axis
 mechanical, anatomic, limb



Axes of the knee



AXES OF THE KNEE

•
 

Physiological valgus
 Women > Men

•
 

Individual variations
•

 
Varus

•
 

Valgus



Knee flexion

•
 

Relative flexion / 
Absolute flexion

•
 

Flexion with extended 
hip

•
 

Flexion with flexed hip
•

 
Follow-through effect

•
 

Passive knee flexion 
(160)



Profile of the femoral and tibial
 condyles

•
 

Too complicated
•

 
Spiral femoral centers

•
 

T point
•

 
Lat tibial

 
concave 

frontal /convex sagital
•

 
Med tibial

 
biconcave



Femomoral
 

condyles
 

on the tibial
 plateau

•
 

Weber brothers 1836 
( rolls and slides 
simultaneously)



THE MENISCI OF THE KNEE

•
 

Menisci movements 
•

 
Distortion during movements

•
 

During flexion less stability, less femoral 
tibial

 
contact, more mobility

•
 

Passive element for menisci movement -1
•

 
Active elements -

 
many  



THE MENISCI



PATELLOFEMORAL JOINT

•
 

Cable on pulley



Soft Tissue Stabilizers
•Cephalad:

–Quadriceps Tendon inserts, 
envelops, continues as 

patellar tendon
•Medially:

–Vastus medialis, Med 
Retinaculum, Med PF 

ligament stabilize lateral 
forces 

•Laterally:
–Lat Retinaculum, Vastus 

Lateralis, ITB



•Biomechanics of PFJ
•Knee flexion:

–0 deg-
 

in contact with 
suprapatellar fat pad

–10 deg-
 

initial glide into 
trochlea

–20-90 deg-
 

increasing 
contact 

•maximum contact at 90 
degrees

•only odd facet not in contact
–90-135 deg-

 
decreasing 

contact
•odd facet contacts medial 

condyle

Biomechanics of PFJ



PHYSICAL EXAM
•Q-angle
•Asis to mid patella and mid 

patella to tibial tuberosity 
(insall)

•Slightly increase with standing
•Foot pronation and internal 

rotation increase Q angle
•-estimate of extensor alignment
•-classically measured in full 

extension
•-normal
•<17°

 
females

•<14°
 

males



Q ANGLE

•“The larger the Q angle is the larger the lateral 
moment on the patella”

•Only 48% with CMP had Q angle > 20 (insall)
•Only 40% with patellofemoral pain had Q angle 

> 20 and no different in Q angle between 
recurrent subluxators and control (Aglietti Corr 

1983
•Lateral subluxation massks the Q angle 

measurement     



RADIOGRAPHS

•LATERAL PLAIN FILM
–BLUMENSAAT’S LINE
–INSALL-SALVATI RATIO
–BLACKBURNE-PEEL
–PATELLAR -

 
TROCHLEAR RELATION

–TROCHLEAR DEPTH



Patella Alta

Blackburn-Peel Insall-Salvati



RADIOGRAPHS

•MERCHANT AXIAL 
VIEWS

•KNEE FLEXED 45°
•SULCUS ANGLE
•CONGRUENCE 

ANGLE
–INDEX OF 

SUBLUXATION
–ABNORMAL >+16°



RADIOGRAPHS

•CT SCAN
–MID-PATELLA TRANSVERSE 

TOMOGRAPHIC CUTS AT 10°
 INCREMENTS OF FLEXION

–SUBLUXATION AND TILT 
•congruence angle (med to neutral reference line)
•patellar tilt angle (>14°

 
w/ 10-20°

 
knee flexion)

–SULCUS ANGLE
–SULCUS DEPTH



RADIOGRAPHS
•Radiographic measures in subjects who are 

asymptomatic and subjects with patellofemoral
 pain syndrome ( Laprade

 
J CORR 2003)

•33 pt with p-f
 

pain and 33 control
•Patellar tilt, sulcus

 
angle, patella alta

•Unload and with quad contruction
•no significant differences
•“sulcus

 
angle, patellar height patellar angle may 

not be etiologic factors
•“These measures are not useful tool”



SUMMARY ( patellofemoral )

•CAUEFUL ATTENTION TO HISTORY 
AND PHYSICAL EXAMINATION

•WHAT IS THE MAIN COMPLAINT? 
•WHAT IS THE MAIN FINDING?
•SIGN FOR INSTABILITY?
•SIGN FOR MALALIGNMENT?
•IMAGING STUDIES



BONE RESECTION IN TKR

•
 

FEMORAL CUTS?

•
 

DISTAL CUT?
•

 
POSRERIOR 
CONDYLE CUT?



BONE RESECTION IN TKR



FEMORAL COMPONENT IN TKR

•
 

If wrong what better 
flexion or extension?



NOT IN FLEXION



?באי ז ה  יד נ ח זי ק  המ ק ל  



ציר 
מכאנ י 

האנך

ציר 
הפ מ ור

עמוד ה תלי ה 



מפרק הירך הינו מפרק •
בעל יציבות אינהרנטית 
טובה בשל  מבנה גרמי 

יציב ובשל העובדה 
שהכוחות בזמן נשיאת 

משק ל מגבירים את 
היציבות ברוב טווח 

התנועה 
רצועות•
שרירים•



מ ב נה  גרמי 

 2/3ראש  הפמור  •
.כדורי

הצו ו אר פונה •
 ומדי אלי ת סופר יורי ת  

.°135 - 125בזוי ת   
  בזוי ת   קיד מי ת פונה •

10-30



האצטבו ל ום 
 מע לות 30-40נוטה •

. וקידמיתאינפריורית 
 של זויתהגג תלוי ויוצר •

w=Wiberg מע לות 30
הגג הוא האזור הנושא •

. משק ל
 עובי עצם וסחוס מקסימלי •

. בגג

30-40 °



בתנוחת עמידה  אין כיסוי •
. לחלק הקדמי של הראש

כיסוי מלא מתקבל בכיפוף •
 מעט אבדוקציה 90

. ורוטציה חיצונית
התנוחה מתאימה לע מידה  •

.4ע ל 



המ שך-מ ב נה  גרמי 
 עובר דרך Pהמיש ור •

מרכז ראש הפמור ומרכז 
במישור  (הקונדילים

) קורונלי
' MMמכיל את הציר •

שהוא הציר המכני של  
.הרגל

רוב הפמור הפרוקסימלי •
.נמצא מאחוריו

ציר האורך ש ל הפמור •
 איתו5-7יוצר זוית של 



קופסית המ פרק 

מבנה הדמוי שע ון חול עם •
סידור סיבים המסייע 
בהצמדת הראש אל 

.  אצטבולום

Zona
 

orbicularis



האצטבו ל ום כדוריות 

 הוא חצי כדור האצטבולום•
בלבד

הגרביטציה בזמן עמידה •
מסייעת ביציבות

הלברום מוסיף לכדוריות •
הקופסית מש לי מה את •

הכדוריות 



רצועות 

IP

iliofemoral
pubofemoral

קדמיות  אחורית 
ischiofemoral



מת ח  הר צועות 

EXTENSIONFLEXION



מנג נון  הר פית הר צועות



איז ון  שרירים ו גידים 

מלפנים מסת השרירים •
נמוכה ואילו הרצועות 

חזקות
מאחור הרצועות חלש ות •

אך מסת השרירים גדולה 



קבוצת השרירים •
המקבילה לצוואר מייצבת 

 ,glutei(את המפרק 
piriformis, obturator(

קבוצת השרירים •
האורכיים נוטה לפרוק את 

המפרק

-יציבו ת המ פרק 
שרירים 



כאשר המפרק •
 דיספלסטי

 יכולים האדוקטורים
לגרום לפריקה 

. באדדוקציה

 פעול ת באבדוקציה•
 מייצבת האדוקטורים
את המפרק


DDH



5/6W

aFAB =b5/6W

a=5cm, b=15cm

FAB =2.5W

דיאגרמת  גוף חופשי למ פרק  היר ך

הכוח זרוע*כוח= מומנט

a

b

FAB



סגיט אלייציבו ת ב מי שור 

IFL

HAM HAM

Glut



OA

 תחתונים אוסטאופיטים•
ותוך מפרקיים דוחקים את 

. לט ראליתהראש 
בכך מגדילים את זרוע •

הכוח ש ל משקל הגוף 
באופן יחסי ונוצרת חול שה 

 האבדוקטוריםיחסית של  
.בכוח נתון



Trandelenburg  Gait



 מ שתנה  בת נועה האבדו ק ט ו רים  כח

כאשר הירך ישרה •
 ’fרק המרכיב 

 אבדוקציהמבצע 
 מייצב את ’’fואילו 

.המפרק
 תנועה 35°לאחר •

 משמ ש  הכחכל 
לאבדוקציה

F

f’’

f’

35°

F

גודל הכוח וכיון הכוח= וקטור 



. . .. לפי  כך

המגבילים את טווח התנועה ) או ניתוחים(תהלי כים 
. לאבדוקציהלאבדוקציה עלול ים להגביל גם את הכוח 



Do we change biomechanics in 
THR ?

Anteversion
Cup lateralization
Increase offset
Length
Distal trochanteric

 
transfer

Muscle injury
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