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تعداد سواالت در آزمون  های کشوریاهمیتعنوان

4خیلی مهمترومای اندام فوقانی

 شکستگی استخوان کالویکل )ترقوه(

ــه جــا  ــاز ب ــدون نی ــت کــردن )ب ــا ثاب ــر جراحــی و ب ــراً غی درمــان ایــن شکســتگی اکث

 .)Sling( اســت: 1- بانــداژ بــه روش 8 التیــن، 2- آویــزان کــردن دســت با بانــد )انــدازی

فقــط در صــورت همراهــی بــا شــش مــورد زیــر، جراحــی بــاز الزم اســت:

1- صدمه به عروق و اعصاب

2- جوش نخوردن شکستگی

3- قرارگیری بافت نرم بین قطعات شکسته

4- همراهی با تروماهای متعدد

5- شکستگی انتهای خارجی کاویکل

6- کوتاهی یا Over riding باالی cm 2 یا یک اینچ استخوان

شکســتگی کاویــکل عــوارض زودرس و نــادری مثــل پــاره شــدن پوســت و آســیب بــه 

عــروق و اعصــاب مســیر ترقــوه و عــوارض دیررســی مثــل جــوش نخــوردن )نــادر و بــه 

دنبــال اصــاح جراحــی( و بــد جــوش خــوردن )ایجــاد برجســتگی در محــل شکســتگی( 

دارد.

�� طــول درمــان ایــن نــوع شکســتگی، 2 تــا 3 هفتــه در کــودکان و 3 تــا 4 هفتــه در 

بزرگســاالن اســت.

 دررفتگی مفاصل دو انتهای کالویکل

ــای  ــط رباط ه ــه فق ــر ضرب ــوالر  اگ ــل آکرومیوکالویک ــی مفص  دررفتگ

ــد ســالم باشــند،  ــد و تراپزوئی ــی رباط هــای کونوئی ــد ول ــاره کن آکرومیوکاویکــوالر را پ

نیمه دررفتگــی مفصــل آکرومیوکاویکــوالر ولــی اگــر هــر ســه پــاره شــود، دررفتگــی 

کامــل داریــم. درمــان دررفتگــی کامــل ایــن مفصــل، اکثــراً جــا انــدازی، ترمیــم ربــاط و 

ثابــت کــردن اســت.

 دررفتگــی مفصــل اســترنوکالویکوالر  اگــر دررفتگــی قدامــی بــود، اقــدام 

خاصــی نیــاز نیســت )Skillfull neglect( ولــی اگــر خلفــی بــود بــه علــت فشــار بــه 

عــروق و اعصــاب حیاتــی بایــد جــا انــدازی شــود.

ــورد شکســتگی  ــر در م 1 کدامیــک از گزینه هــای  زی

ــی  ــت؟ )پره انترن ــت اس ــن درس ــوه بالغی ــتخوان ترق اس

ــب آزاد( ــهریور ۹6- قط ش

ــا کوتاهــی بیــش از یــک  ــوه ب الف شکســتگی های  ترق

اینــچ نیــاز بــه جراحــی و فیکساســیون داخلــی دارنــد. 

ــر  ــه از زی ــی ک ــاب محیط ــروق و اعص ــیب ع ب آس

ترقــوه می  گذرنــد عارضــه ی زودرس و شــایع اســت.

ج جـوش نخـوردن این اسـتخوان شـایع اسـت که در 

ایـن  صـورت نیاز به رزکسـیون انتهـای خارجـی آن دارد.

د گزینه های  الف و ج درست است

2 بیمــار آقــای 2۷ ســاله ای می باشــند کــه بــه دنبــال 

ــوند.  ــینه می ش ــدام س ــه ی ق ــار درد در ناحی ــقوط دچ س

قدامــی  دررفتگــی  بیمــار  بــرای  سی تی اســکن  در 

کــدام  اســت.  مطــرح   Sterno- clavicular مفصــل 

گزینــه صحیــح اســت؟ )پره انترنــی اســفند ۹۷- قطــب 

ــاه(  کرمانش

الف درمــان بیمــار جــا انــدازی بســته و Pin گــذاری از 

راه پوســت اســت 

ب برای بیمار Skillfull neglect توصیه می شود 

انــدازی بســته و گــردن آویــز درمــان  ج جــا 

اســت  مؤثرتــری 

د بیمــار نیــاز بــه جراحــی بــاز و فیکساســیون 

دررفتگــی بــا پیــچ را دارد 

بانه
طبی

نشر 
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 دررفتگی مفصل شانه

دررفتگــی مفصــل شــانه، شــایع ترین دررفتگــی مفصلــی اســت کــه دو نــوع قدامــی و 

خلفــی دارد کــه تشــخیص هــر دو بــه کمــک گرافــی نیــم رخ واقعــی اســت:

 قدامـی  شـایع ترین نـوع دررفتگی مفصل شـانه اسـت که عاوه بـر گرافی نیمرخ 

واقعـی شـانه، شـکل ظاهـری انـدام هـم بـه تشـخیص آن کمک می کنـد، چـون گردی 

طبیعـی شـانه از بیـن رفتـه و به صورت خط مسـتقیم و تیزی انتهای شـانه دیده می شـود، 

همچنیـن حـرکات شـانه مخصوصـاً چرخـش بـازو بـه داخـل محـدود می شـود. عصـب 

آگزیـاری، شـایع ترین عصـب آسـیب دیده در ایـن نـوع دررفتگـی اسـت که با بی حسـی 

سـطح خارجـی- فوقانـی بازو مشـخص شـده و بایـد مرتباً معاینه شـود.

 خلفــی  بــه نــدرت و بیشــتر بــه دنبــال انقبــاض عضانــی در بیمــاران مبتــا بــه 

ــه تشــخیص آن دشــوار اســت، چــون  ــا در برق گرفتگــی ایجــاد می شــود ک صــرع و ی

در ظاهــر زیــاد مشــخص نیســت، پــس تشــخیص بــا گرافــی نیمــرخ واقعــی گذاشــته 

ــازه ی  ــته و اج ــه  داش ــی نگ ــش داخل ــت چرخ ــتش رو در حال ــض دس ــود. مری می ش

ــد. ــارج رو نمی ده ــه خ ــش ب چرخ

�� درمــان هــر دو نــوع دررفتگــی مشــابه و معمــواًل شــامل جــا انــدازی بــه دو روش 

“تراکشــن از دو ســمت” و “آویــزان کــردن” انجــام می شــود کــه بعــد از آن عــاوه بــر 

2 تــا 3 هفتــه فیکــس کــردن، بایــد بــرای جلوگیــری از خشــکی عضــات، بیمــار مرتــب 

انگشــتانش را حرکــت دهــد، بــه خصــوص در افــراد مســن کــه احتمــال خشــکی بیشــتر 

اســت.

�� دررفتگـی مفصـل شـانه، می توانـد بـا شکسـتگی توبروزیتـی بـزرگ هومـروس یـا 

شکسـتگی سـر و گـردن آن همـراه باشـد. کـه درمـان در صـورت همراهی با شکسـتگی 

توبروزیتـی بـزرگ، مثل در رفتگی سـاده، جا اندازی بسـته و سـه هفته  فیکس کـردن و در 

صـورت همراهـی با شکسـتگی سـر و گـردن هومـروس، جراحی اسـت.

 استخوان هومروس

اســتخوان هومــروس یــا بــازو می تونــه از ســر تــا تهــش بشــکنه، کــه طراح پســندتریناش 

 ــم رو می خونی

�� شکستگی تنه یا Shaft یا دیافیز هومروس

ــئولیت  ــه مس ــت ک ــال اس ــب رادی ــیب عص ــتگی آس ــن شکس ــه ی ای ــن عارض مهم تری

اکستنشــن مــچ و انگشــتان و حــس ســطح پشــتی ســه و نیــم  انگشــت اول دســت را 

برعهــده دارد، در نتیجــه آســیب آن بــا افتادگی مچ دســت یــا Wrist drop )عــدم توانایی 

4 بیماری به دنبال ضربه به بازوی راست دچار شکستگی 

هومروس شده است. در معاینه بیمار قادر به باال آوردن مچ 
دست و انگشتان نیست. کدام مورد صحیح است؟ )پره انترنی 

اسفند ۹۵- قطب اصفهان( 
ایجاد  مدیان  عصب  آسیب  شکستگی،  با  همزمان  الف 

گردیده است.
ب در صورت ایجاد آسیب عصبی درمان جراحی توصیه می  شود.

قسمت  در  اول  انگشت  نیم  و  سه  بی حسی  معموالً  ج 

دورسال وجود دارد.
هفته  چهار  از  بعد  عصب  بهبودی  عدم  صورت  در  د 

درمان جراحی توصیه می  شود.

3 شایع ترین محل بی حسی به دنبال دررفتگی قدامی شانه 

)پره انترنی دی ۹۷-  است؟  ناحیه  آسیب عصبی کدام  با 

میان دوره ی کشوری( 

الف آگزیال 

ب باال و لترال بازو

ج قدام بازو 

د خلف شانه 

بانه
طبی

نشر 
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در بــاال آوردن انگشــتان و مــچ دســت( و بی حســی انگشــتان مــورد نظــر همــراه اســت. 

ــا  در شکســتگی های بســته تنــه هومــروس، آســیب معمــواًل به صــورت نوروپراکســی ی

آکســونوتمزیس بــوده و بعــد از مــدت حداقــل چهــار مــاه بهبــود می یابــد.

 درمــان شکســتگی بــازو غیــر جراحــی اســت مگــر اینکــه بــا 6 مــورد زیــر همــراه 

: شد با

 شکستگی باز

 همراهی با آسیب عروقی

شکستگی پاتولوژیک )مثل متاستاز(

 شکستگی های متعدد همزمان

 بیمار چاق

 دشواری در جا اندازی به علت زاویه دار بودن قطعات شکسته

�� بــرای ثابــت کــردن ایــن شکســتگی، اســتفاده از پیــچ و پــاک نســبت بــه میلــه 

داخــل اســتخوانی ارجــح اســت.

درمــان غیــر جراحــی ایــن شکســتگی شــامل جاانــدازی و بی حرکتــی بــه وســیله ی آتــل 

 Sarmiento ــس ــه بری ــه، آن را ب ــد از 3-2 هفت ــه بع ــزان اســت ک ــچ آوی ــا گ U-slab ی

تبدیــل می کنیــم تــا بیمــار بتوانــد آرنــج و شــانه ی خــود را حرکــت دهــد. ایــن درمــان، برای 

ترمیــم آســیب عصبــی رادیــال در شکســتگی های بســته کافــی اســت. اگــر شکســتگی بــا 

آســیب عصــب رادیــال همــراه بــود از اســپلینت مــچ هم زمــان هــم می تــوان اســتفاده کــرد، 

اگــر بعــد از چهــار مــاه، عملکــرد عصــب برنگشــت، جراحــی ترمیــم عصــب الزم اســت.

  �� شکستگی سوپراکندیالر

بیشــتر در کــودکان دیــده شــده و بــر حســب نــوع آســیب و عــوارض، بــه دو نــوع تقســیم 

ــود: می ش

Extension type  )شــایع تر(  ایــن نــوع در صورتــی کــه کــودک حیــن افتــادن، 

ــو و  ــه جل ــی ب ــه ی باالی ــی قطع ــه صــورت جابجای ــرار دهــد ب ــل ق دســت خــود را حائ

قطعــه ی پایینــی بــه عقــب دیــده می شــود کــه معمــواًل بــا آســیب اعصــاب رادیــال و 

مدیــن همــراه اســت.

 Flexion type  در صورتــی کــه کــودک روی آرنــج بیفتــد بــه صــورت جابجایــی 

قطعــه ی باالیــی بــه عقــب و قطعــه ی پایینــی بــه جلــو دیــده می شــود کــه معمــواًل بــا 

۵6سؤالآســیب عصــب اولنــار همــراه اســت.
الفبپاسخ

۵ آقای 4۰ ساله / شکستگی شفت هومروس متعاقب 

رادیال  عصب  عملکرد  معاینه:  در   / اتومبیل  با  تصادف 

مختل / جهت بیمار جا اندازی بسته انجام و Uslap گرفته 

کدام  است.  قبول  قابل  اندازی  جا  از  بعد  گرافی   / شد 

صحیح است؟ )پره انترنی اسفند ۹۷- قطب اهواز( 

ــه آســیب عصــب رادیــال حتمــاً نیــاز  ــا توجــه ب الف ب

ــود دارد. ــب وج ــپلور عص ــتگی و اکس ــه ORIF شکس ب

ب بعـد از 3-2 هفتـه Uslap را تبدیـل به Brace کرده 

تـا بیمـار بتواند آرنج و شـانه ی خـود را حرکت دهد.

ج جهــت QRIF شکســتگی فــوق بــا توجــه به آســیب 

عصــب رادیــال وســیله ی انتخابی Imnailng اســت.

د در شکستگی های بسته ی تنه ی  استخوان بازو  آسیب عصب 

معموالً به صورت نوروتمز است و بعد از مدتی بهبود می یابد.

6 در شکستگی سوپراکندیالر هومروس از نوع فلکسیون، 

)پره انترنی  کدام عصب بیش تر در معرض آسیب است؟ 

شهریور ۹۷- قطب اهواز( 

الف اولنا

ب بین استخوانی قدامی

ج بین استخوانی خلفی

د رادیال 

بانه
طبی

نشر 
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 این شکستگی به غیر از آسیب عصبی، سه عارضه ی مهم دارد:

 پارگی شریان براکیال )مهم ترین( 

 malunion کوبیتوس واروس به دنبال 

 میوزیت استخوانی شونده و محدودیت حرکت آرنج

ــی  ــا دررفتگ ــت ب ــن اس ــی ممک ــم بالین ــاظ عائ ــوپراکندیار از لح ــتگی س �� شکس

آرنــج اشــتباه گرفتــه شــود کــه بــرای افتــراق آن بایــد توجــه کــرد کــه در شکســتگی 

ســوپراکندیار بــر خــاف دررفتگــی آرنــج، روابــط مثلــث ســطح خلفــی آرنــج، بــه هــم 

نمی خــورد.

 �� شکستگی کندیل خارجی

شکســتگی کندیــل خارجــی نوعــی شکســتگی صفحــه ی رشــد و داخــل مفصلــی بــوده 

ــن  ــت. ای ــی اس ــواًل جراح ــان آن معم ــوپراکوندیار، درم ــتگی س ــاف شکس ــه برخ ک

ــم دارد: ــه ی مه ــه عارض ــت و س ــا اس ــوص بچه ه ــتگی مخص شکس

ــج  ــج   فل ــکل آرن ــر ش ــوس و تغیی ــوس والگ ــوردن   کوبیت  جوش نخ

دیــررس عصــب اولنــار )بی حســی و اختــال در انگشــت چهــار و پنــج( کــه بــه علــت 

ــا  ــب اولن ــررس عص ــج دی ــرد. در فل ــرار می گی ــار ق ــت فش ــج؛ تح ــکل آرن ــر ش تغیی

ــا کمــک جراحــی ضــروری اســت. ــج ب ــدام آرن ــه ق جابجایــی عصــب ب

�� کوبیتوس واروس از عوارض کدوم بود؟ آفرین سوپراکندیار ��

�� شکستگی اپی کندیل داخلی 

ایــن شکســتگی هــم داخــل مفصلــی اســت کــه اگــر جابجایــی مختصــر بــود، درمــان 

گــچ بلنــد دســت اســت، در غیــر ایــن صــورت جراحــی ضــروری اســت. عــوارض ایــن 

شکســتگی عبــارت اســت از: محدودیــت حــرکات مفصلــی و فلــج عصــب اولنــار موقتــی.

 آرنج

 Terrible traid of elbow شکســتگی متعــدد آرنــج کــه بهــش تریــاد وحشــتناک یــا

گفتــه میشــه، معمــواًل بــه دنبــال تصــادف و برخــورد اتومبیــل بــه آرنــج ایجــاد می شــه 

ــه  ــوس ب ــد و ســر رادی ــده ی کرونوئی ــون، زائ ــده ی اوله کران ــا ســه شکســتگی زائ کــه ب

ــن  ــان ای ــراه اســت. درم ــج هم ــی آرن ــج و دررفتگ ــی آرن ــاط طرف ــی رب ــه ی پارگ اضاف

ضایعــه جراحــی اســت.

۹ آقای 3۰ ساله ای به دنبال تصادف و ترومای آرنج چپ 

تابلوی Triad of the Elbow )سه قلوی وحشتناک(  با  و 

پذیرش شده اند، کدامیک از موارد زیر از اجزای این تریاد 

نیست؟ )پره انترنی اسفند ۹6- قطب مشهد(

الف شکستگی دیستال هوموروس 

ب دررفتگی آرنج 

ج شکستگی سررادیوس 

د شکستگی زائده ی کرونوئید

۷ در شکســتگی ســوپراکندیالر بــازو کدامیــک از 

ــی اســفند ۹4-  ــر اســت؟ )پره انترن ــر مهم ت ــوارض زی ع

قطــب کرمانشــاه( 

الف صدمه ی عصب مدیان

ب صدمه ی شریان براکیال 

ج محدودیت حرکتی مفصل آرنج 

 Malunion د دفورمیتی به علت

۸ جوانی 3۰ ساله ای با سابقه ی شکستگی قدیمی آرنج 

که در حال حاضر دچار دفورمیتی کوبیتوس والگوس آرنج 

است از درد و بی حسی انگشتان 4 و ۵ و ضعف در عضالت 

است؟  کدام  شما  انتخابی  درمان  است.  شاکی  هیپوتنار 

)پره انترنی اسفند ۹۷- قطب اهواز( 

الف فیزیوتراپی و درمان دارویی

ب گچ گیری به مدت 4 هفته

ج دادن داروی مسکن و ضد التهاب

د انتقال عصب اولنا به قدام آرنج

بانه
طبی

نشر 
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 �� Pulled elbow )آرنج کشیده شده(

pulled elbow یــا نیمــه دررفتگــی ســر اســتخوان رادیــوس از هومــروس، تــو 

بچه هــای 2 تــا 3 ســاله و بــه دنبــال کشــیدگی آرنــج، مثــًا موقــع بلنــد کــردن بچــه 

و کمــک بــه پریدنــش از روی جــوب دیــده میشــه. عائمــش شــامل شــکایت ناگهانــی 

بچــه از درد شــدید آرنــج و محدودیــت حرکتــی اســت کــه درمانــش هــم بــه ســادگی 

ــادن نیمــه  دررفتگــی میشــه. رادیوگرافــی  علتشــه؛ سوپیناســیون ســاعد باعــث جــا افت

در ایــن ضایعــه نرمــال بــوده و کمکــی نمی کنــد. فقــط در مــوارد مشــکوک، بــرای رد 

ــم. ــی می گیری ــتگی، گراف شکس

 ساعد

ساعد از استخوان رادیوس و اولنا تشکیل شده و شکستگی های متفاوتی داره:

ــان  ــا: در بزرگســاالن درم ــوس و اولن ــه ی رادی ــان تن ــتگی همزم �� شکس

ــاز و ثابــت  ــا هــر میــزان جابه جایــی، جاانــدازی ب انتخابــی در چنیــن شکســتگی هایی ب

کــردن شکســتگی بــه کمــک پیــچ و پــاک و در کــودکان زیــر 12 ســال معمــواًل جــا 

ــورت  ــواًل به ص ــودکان معم ــتگی در ک ــن شکس ــت. ای ــری اس ــته و گچ گی ــدازی بس ان

ترکــه تــری اســت.

ــرد  ــتگی منف ــوم: شکس ــتگی بات ــا شکس  �� Night stick fracture ی

رادیــوس یــا اولنــا کــه در اثــر ضربــه ی مســتقیم مثــل ضربــات باتــوم ایجــاد می شــود. 

اگــر اولنــا بشــکند تنهــا بــه مــدت 8 هفتــه گــچ  می گیریــم امــا اگــر رادیــوس بشــکند 

حتمــاً نیــاز بــه جراحــی دارد.

�� شکســتگی - دررفتگــی مونتژیــا: شکســتگی تنــه ی اســتخوان اولنــا، همــراه 

ــودکان  ــان در ک ــت. درم ــی( اس ــواًل قدام ــوس )معم ــتخوان رادی ــر اس ــی س ــا دررفتگ ب

ــت  ــوس و ثاب ــدازی بســته ســر اســتخوان رادی ــدازی بســته و در بزرگســاالن، جاان جاان

ــاز اســت. ــا پلیــت اســتخوانی از طریــق جراحــی ب کــردن شکســتگی تنــه ی اولنــا ب

�� شکســتگی-دررفتگی گالــزی: شکســتگی تنــه ی اســتخوان رادیــوس همــراه 

ــوم  ــواًل در یک س ــتگی معم ــت. شکس ــتخوان اولناس ــی اس ــای پایین ــی انته ــا دررفتگ ب

میانــی یــا پایینــی اســتخوان و غالبــاً عرضــی اســت. شکســتگی اســتخوان رادیــوس را بــا 

جراحــی بــاز جاانداختــه و بــا پلیــت بی حرکــت می کنیــم. بــا ایــن کار مفصــل دیســتال 

رادیواولنــار بــه صــورت خودبــه خــودی، جــا مــی رود.

به جا  منجر  مانور  Pulled Elbow کدام  بیماری  در   1۰

)پره انترنی  می  شود؟  رادیوس  سر  دررفتگی  نیمه  افتادن 

شهریور ۹۷- قطب زنجان( 

الف سوپیناسیون

ب پروناسیون

ج فلکشن    

د اکستانسیون

11 پسر بچه ی ۷ ساله ای به دنبال سقوط روی کف دست 

استخوان  با جابجایی شدید هر دو  بسته  دچار شکستگی 

درمانی  روش  بهترین  است،  گردیده  اولنا  و  رادیوس 

چیست؟ )پره انترنی شهریور ۹۵- قطب زنجان( 

الف جا اندازی بسته و گچ گیری

ب جا اندازی باز و ثابت سازی با پیچ و پالک 

ج جا اندازی بسته و ثابت سازی با میله ی داخل کانال 

د جا اندازی باز با جراحی و گرفتن گچ بلند ساعد 

12 در جــوان بیســت و پنــج ســاله ای  کــه دچــار 

ــک از  ــت، کدامی ــده اس ــت گردی ــاعد راس ــای س تروم

ضایعــات زیــر را می  تــوان بــدون جراحــی درمــان 

آزاد( قطــب  )پره انترنــی شــهریور ۹۷-  نمــود؟ 

الف شکستگی ایزوله ی استخوان رادیوس

ب شکستگی ایزوله ی استخوان اولنا

ج شکستگی تنه ی استخوان رادیوس همراه با دررفتگی 

انتهای پایینی اولنا

د شکستگی تنه ی استخوان اولنا همراه با دررفتگی سر 

رادیوس

بانه
طبی

نشر 
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�� شکســتگی colle’s: شکســتگی کالیــس نوعــی شکســتگی خــارج مفصلــی بــا 

شکســتگی متافیــز انتهــای پایینــی اســتخوان رادیــوس و جابجایــی قطعــه ی دیســتال 

ــور  ــر اکستنس ــی وت ــال و پارگ ــل کارپ ــندرم تون ــت. س ــطح dorsal( اس ــت )س ــه پش ب

ــن  ــم ای ــوارض مه ــه ع ــا Extensor policis longus ا )EPL( از جمل ــد شســت ی بلن

شکســتگی اســت.

�� شکســتگی Smith: شکســتن انتهــای پایینــی اســتخوان رادیــوس اســت کــه بــر 

 )ventral خــاف شکســتگی کالیــس، قطعــه ی دیســتال به ســطح کــف دســتی )ســطح

ــدازی بســته همــراه پیــن و گچ گیــری و در  ــه صــورت جاان جابه جــا می شــود. درمــان ب

صــورت عــدم موفقیــت جراحــی اســت.

ــون: شکســتگی داخــل مفصلــی انتهــای تحتانــی  �� شکســتگی بارت

اســتخوان رادیــوس اســت کــه بــه علــت ناپایــداری مــچ دســت، از طریــق جــا انداختــن 

ــود.  ــان می ش ــچ، درم ــت و پی ــا پلی ــردن ب ــت ک ــاز و ثاب ب

 دست

شکســتگی اســتخوان اســکافوئید شــایع ترین شکســتگی و در رفتگــی اســتخوان هالــی 

یــا لونیــت شــایع ترین دررفتگــی مــچ دســت اســت.

��  شکستگی اسکافوئید

معمــواًل بــه دنبــال زمیــن خــوردن روی دســت ایجــاد شــده کــه ممکــن اســت هیــچ 

تغییــر شــکلی در مــچ دســت ایجــاد نکنــد امــا باعــث تــورم و تندرنــس در ناحیــه انفیه دان 

تشــریحی )Anatomic Snuff box(  شــود. در مــوارد مشــکوک، بایــد گرافــی روبــه رو و 

نمــای اســکافوئید بگیریــم. اگــر بــا وجــود درد رادیوگرافــی مــچ دســت نرمــال بــود، بایــد 

ــاه تامــپ اســپایکا  ــرای دســت، گــچ کوت ــر شکســتگی اســکافوئید بذاریــم و ب ــا رو ب بن

بگیریــم. بعــد از دو هفتــه، گــچ را بــاز کــرده و مجــدداً بــا رادیوگرافــی چــک می کنیــم، 

اگــر خــط شکســتگی دیدیــم همچنــان درمــان را ادامــه میدیــم )8 تــا 12 هفتــه( ولــی 

ــم.  ــم ادامــه نمی دی اگــر ندیدی

ــان الزم  ــدت زم ــدازی اســت؛ م ــدون جاان ــری ب ــن شکســتگی گچ گی ــان ای  درم

بــرای جــوش خــوردن اســکافوئید رو بــر اســاس محــل شکســتگی یــاد بگیــر:

 شکستگی برجستگی )توبرکل( اسکافوئید  4 تا 6 هفته

 شکستگی کمر )waist( اسکافوئید  10 تا 12 هفته

 شکستگی قطب پروگزیمال  4 تا 6 ماه

ناحیــه ی اســکافویید زمــان  1۵ شکســتگی کــدام 

ــی اســفند  ــاز دارد؟ )پره انترن ــون نی ــرای یونی بیشــتری ب

۹۹- کشــوری( 

الف توبرکل 

ب قطب دیستال 

ج قطب پروگزیمال 

د کمر

14 جوان 2۰ ساله ای  با شکستگی Waist اسکافوئید بدون 

جابجایی تحت  درمان گچ قرار گرفته است پس از 6 هفته 

رادیوگرافی مچ دست مؤید جوش نخوردن است  کدام اقدام 

را توصیه می  کنید؟ )پره انترنی شهریور ۹۷- قطب اهواز( 

الف پین گذاری بسته

ب فیکساسیون با پیچ و گرفت استخوانی

ج گرفت استخوانی وسکوالریزه

د گچ گیری به مدت 6 هفته دیگر

13 در درمان کدامیک از شکستگی های دیستال رادیوس 

در اکثر موارد نیاز به جراحی و فیکساسیون با پیچ و پالک 

است؟ )پره انترنی شهریور ۹۵- قطب کرمانشاه( 

  Barton الف

 Smith  ب

    Colles  ج

 Chauffeur  د
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161۷سؤال
بالفپاسخ

Mallet finger انگشت چکشی یا 💎 

بــه دنبــال فلکشــن ناگهانــی بنــد دیســتال انگشــت مثــل برخــورد ناگهانــی تــوپ بــه 

انگشــت ورزشــکار، ممکــن اســت تانــدون اکستانســور از بنــد دیســتال کنــده و در نتیجــه 

ــدم  ــی و ع ــد انتهای ــی بن ــورم، افتادگ ــا درد، ت ــار ب ــود. بیم ــاد ش ــی ایج ــت چکش انگش

ــط دارای  ــال و فق ــی گاهــی نرم ــد. رادیوگراف ــه می کن ــی در اکستنشــن آن مراجع توانای

شــواهد کندگــی تانــدون  اســت ولــی گاهــی همــراه بــا شکســتگی قطعــه ی کوچکــی از 

بنــد دیســتال اســت. برخــاف باقــی در رفتگی هــای دســت کــه بی حرکتــی بیش تــر از 

ســه هفتــه ممنوعیــت دارد، در آســیب انگشــت چکشــی درمــان اصلــی بی حرکتــی 4-6 

هفتــه ای بنــد دیســتال در حالــت اکستنشــن کامــل بــه کمــک آتــل اســت.

 �� شکستگی تنه ی استخوان های کف دست )متارکارپ ها(

ــه ایجــاد می شــود. درمــان عبــارت اســت از:  ــه دنبــال ضرب ایــن شکســتگی معمــواًل ب

ــته  ــدازی بس ــکان جاان ــر ام ــه؛ اگ ــه هفت ــدت س ــه م ــی ب ــته و بی حرکت ــدازی بس جاان

نبــود بایــد بــه روش جراحــی و بــا پیــن، اســتخوان ها را ثابــت کنیــم. فقــط بایــد بعــد از 

جــا انــدازی، محــور اســتخوان شکســته رو چــک کنیــم کــه نکنــه چرخیــده باشــه؛ بــه 

مریــض میگیــم انگشــتانش رو فلکــس کنــه، اگــر محــور اســتخوان درســت باشــه، بایــد 

تمــام انگشــتان بــه ســمت توبروزیتــه ی اســکافوئید انحــراف پیــدا کننــد.

�� تست تمرینی رو یادت نره!

16 فرد ورزشکاری با Mallet finger انگشت 3 از 1/۵ 

مرحله  این  در  درمانی  است، چه  مراجعه کرده  قبل  ماه 

ارجح است؟ )پره انترنی دی ۹۹- میان دوره ی کشوری( 

ــی در  ــتی انتهای ــن انگش ــل بی ــردن مفص ــت ک الف ثاب

ــل ــیون کام اکستانس

ــی در  ــتی ابتدای ــن انگش ــل بی ــردن مفص ــت ک ب ثاب

ــل ــیون کام اکستانس

ج آرترودز مفصل بین انگشتی ابتدایی

د جراحــی ترمیمــی محــل اتصــال تاندون اکستانســور 

بــا قاعــده بند دیســتال

1۷ در بیمــاری کــه دچار شکســتگی متاکارپ 3 دســت 

شــده اســت. بــرای ارزیابــی جابه جایــی چرخشــی 

ــع  ــتان را جم ــه انگش ــم ک ــار می خواهی ــتخوان از بیم اس

کنــد. در صــورت عــدم وجــود اختــالل، چرخــش همــة 

ــی  ــند؟ )پره انترن ــمت باش ــدام س ــه ک ــد ب ــتان بای انگش

ــوری(  ــان دوره ی کش آذر ۹۸- می

الف توبروزیته همیت 

ب توبروزیته اسکافوئید

ج پیزیفورم

د تراپزیوم

بانه
طبی

نشر 




