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 لیرا تشک  يا کمربند شانه   جناغ،   و   بازو   کتف،   است که همراه با استخوان   دراز یاستخوان   1وه یا کالویکولترق
 یمنشاء غشائ ياست و دارا يدراز، فاقد هرگونه مغز يها استخوان ریاستخوان برخالف سا  نیا .دهند یم
ترقوه تنها استخوان . شود یکتف متصل م خوانو از سمت خارج به است باشد و از سمت داخل به جناغ  یم
شکل استخوان ترقوه در هر طرف قفسه . لمس است است و در تمام طولش قابل    یناندام فوقا   و   تنه   نیب

   .)1(باشد یم انگلیسی  2اس  حرف هیشب نهیس
 یبزرگساالن شکستگ يها یاز همه شکستگ%  5-2و  )2-6(اطفال يها یدرصد شکستگ 15-10 حدود
در  یشکستگ نیا وعیش .است عیها و بزرگساالن شا در بچه کلیکالو یشکستگبنابراین . )7,8(است کلیکالو
سال  70 يسال و باال یس ریز یکه در دو گروه سن باشد یم نفر  100000نفر در هر  64- 29ان جوان
و احتمال جابجا  افتد ین اتفاق مااستخو زیافید ها در  یشکستگ نیا 3/2از  شیدر بزرگساالن ب. تر است عیشا

 يدر اثر تروما معموالً  کلیکالو یشکستگ. است شتریو لترال ب الیمد یها از شکستگ شکستگی نیشدن ا
دست  يافتادن رو چندهر  .شود یم جادیورزش ا نیتروما ح ای يموتور هینقل لهیدر اثر تصادف با وس دیشد

با استفاده از بانداژ و ثابت  ایبدون درمان  ینوع شکستگ نیاغلب موارد ا .است عیشا يها سمیباز از مکان 
 زیآم تیموفق معموالً یروش درمان نیا .شود یدرمان م تیا آویز دس یسیانگل 8صورت  هب کردن تنه به اندام 

ها  یشکستگ نیدرصد ا 95از  شیاز آن است که ب یاست حاک که تاکنون انجام شده  یو اکثر مطالعات است
جابجایی :موارد استفاده از پلیت.)7- 10(اند دهیگرد عملکرد  و ییبایقبول از نظر ز قابل یدچار جوش خوردگ

شکستگی باز و مال پوزیشن  قطعه بودن و 3متر و بیش از  سانتی 2متر وکوتاهی بیش از  سانتی2بیش از 
  .)40( اسکاپوال

                                                             
1. Clavicle  
2. S  

  خالصه
 یمطالعه حاضر بررس یهدف اصل. دنبال فیکساسیون داخلی با پالك داراي عوارض مختلفی است بههاي کالویکل  شکستگی :پیش زمینه

ن ویونی، نان عمل محل یتیعفونت، نارضا وعیش یبررسهمچنین . است ی با پالكداخل ونیکساسیدنبال ف به کلیکالو هاي یعوارض شکستگ وعیش
  .باشد ی میداخل ونیکساسیف بدنبال کلیکالو  یدر شکستگ ونیونیمال  و

هاي کالویکل که تحـت درمـان جراحـی بـا روش      بیمار بود که با شکستگی 52نمونه آماري . پژوهش از نوع عرضی بود :ها مواد و روش
ستانت استفاده شد و منظور تعیین دامنه حرکت، قدرت و درد شانه بیماران از امتیاز شانه کان به. جااندازي باز و فیکساسیون داخلی با پالك بودند

 .براي معاینه و بررسی یونیون از طریق رادیوگرافی صورت گرفت
یک سوم بیمـاران از   .بود%) CI 95 84-83(  84±2میانگین امتیاز شانه کانستانت . نفر مرد بود 40نفر زن و  12بیمار  52از  :ها یافته

میزان . شکایت داشتند) 73%/1(و درد %) 80(حسی محل پوست جراحی شده  بی، %)96(ظاهر زخم بیماران بیشتر از . هوك استفاده کرده بودند
  .عفونت در بیماران بسیار پایین بود

تـوان گفـت    حسی موضعی است که می درد متوسط، نارضایتی از ظاهر زخم و بی: اي که بیشتر شایع است که شامل عارضه :گیري نتیجه
هاي  هاي تکنیک البته باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که تفاوت. شود ر بیشتر بیماران دیده میتوان بیان کرد د نسبتاً امري طبیعی است و می

  .ثیرگذار باشدتأتواند  جراحی جراحان، مسائل فرهنگی، جنسیتی و سن بیماران در این امر می
 فیکساسیون داخلی، جراحی، عوارض، کالویکل، شکستگی، جااندازي باز :هاي کلیدي واژه

 چاپ از قبل ماه 1 : مقاله پذیرش ؛ بار 2 :بازنگري و اصالح مراحل ؛ چاپ از قبل ماه 5:مقاله افتدری
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هاي دیستال  هاي رایج در درمان شکستگی یکی از درمان
. باشد فیکساسیون استفاده از هوك پلیت میکالویکل نیازمند 

شکستگی جابجایی :موارد استفاده از هوك پلیت عبارتند از 
یافته به داخل مفصل  هاي راه دیستال کالویکل یا شکستگی

آکرومیوکالویکوالر و شکستگی دررفتگی مفصل 
  )39(.آکرومیوکالویکوالر

ن که میزانشان داد که  و همکارانش 1نتایج پژوهش جاسپر
در تمام موارد مطالعه % 10یونیون کمتر از  یونیون و مال  نان

بیشترین عوارض دیده شده مرتبط با پلیت بوده است . شده است
شکسته شدن در پایداري پلیت همراه  که همراه با تحریک و 

  .)10(دهد رخ می%  64-9بوده که بطور متوسط بین 
و همکارانش  2دیوید لو توسط  2015اي که در سال  در مقاله

از شکستگی  انجام شد مشخص شد که در میان تمام مواردي که 
 153اند،  آوري شده جمع 2013-2005هاي  کالویکل در سال

 23سال رخ داده است که 17-14شکستگی کالویکل بین سنین 
% 7/21ر عوارض د. تحت عمل جراحی قرار گرفتند%) 15(مورد  

این عوارض . از مواردي که تحت جراحی قرار گرفتند رویت شد
سازي پالك به جهت برجستگی و  شکستگی مجدد و خارج شامل 

  .)3(نان یونیون بود
و همکارانش   3توسط جورج 2009اي که در سال  در مقاله

خروجی  هاي کالویکل   انجام شد مشخص شد که تمام شکستگی
 5و خردشدگی  4جایی ههمراه با جاب هاي  خوبی ندارند و شکستگی

ساب کالوین، هموپنوموتوراکس،  با عوارضی نظیر آسیب عروق 
و آرتریت بعد  6نیونیون، مال یونیو نان پارزي شبکه براکیال و

  .)11(بود عمل و شکستگی مجدد همراه خواهد 
همکارانش  7الهیاسد توسط  2016اي که در سال  در مقاله

و میزان % 5/14  انجام شد مشخص شد که میزان کلی عوارض 
همچنین میزان بروز عفونت زخم بعد از . بود% 6   یونیون نان بروز 

میزان بروز عوارض همراه با . گزارش شد%  6/3جراحی 
درحالی که . بود) 110تا 11% ( 10توسط پلیت  فیکساسیون  

% 32فیکساسیون اینترمدالري  میزان بروز عوارض همراهی با
عوارض مرتبط با % 35نکته حائز اهمیت آن است که . اعالم شد

                                                             
1 Jasper 
2 David Luo 
3 George   
4 Displaced   
5 Comminuted 
6 Malunion 
7 Asadollahi     

در نهایت اعالم کردند که در . تکنیک جراحی ناکافی گزارش شد 
  .)12(سازي کردند موارد در افراد عالمتدار اقدام به خارج% 23

 56پژوهشی بر روي  2014و همکارانش در سال  8پرسیکو
که تحت عمل جراحی درمان ) نفر زن 15نفر مرد و  41(بیمار 

قرار گرفتند انجام  2012تا  2010شکستگی کالویکل در سال 
بیماران دچار عوارض پس از % 21نتایج نشان داد که . دادند

حی مجدد نفر از بیماران نیازمند جرا 5. جراحی قرار گرفتند
 2عالوه بر آن . یونیون شدند مورد آنان مبتال به نان 2شدند که 

مورد دیگر به دلیل تروما دچار شکستگی مجدد پلیت شدند و 
 4. برد یک نفر آنان از درد شدید به علت استفاده از پلیت رنج می

نفر از بیماران چار عفونت سطحی پیشرونده و یک نفر دچار 
  .)13(عفونت بافتی عمیق شد

هاي اخیر در افراد بالغ نشان داد که مدیریت جراحی  پژوهش
جایی داراي عوارضی چون  ههاي کالویکل به همراه جاب شکستگی

در بعضی . یونیون و کاهش عملکرد نسبت به اندام سالم است نان
  سانتی متر عضو کوتاه شده است 2ها بیش از  از شکستگی

درمان شکستگی در افراد بالغ بخصوص جوانان و . )19-6,14(
اما جراحی  )10(.گیرد نوجوانان از طریق جراحی صورت می

 . )4,20(فیکساسیون در کودکان و سالمندان کمتر است
با توجه به شیوع باالي عوارض شکستگی کالویکل در جامعه 

آنجایی که بین  ما و با توجه به عدم انجام مطالعه مشابه و از 
درمان جراحی و غیر جراحی کالویکل کنتراویسی وجود دارد و 

کالویکل اقدام به انجام چنین  عوارض باالي درمان جراحی 
  .ایم اي نموده مطالعه

حاضر بررسی شیوع عوارض شکستگی هدف اصلی مطالعه 
اهداف ثانویه . دنبال فیکساسیون داخلی با پالك است هکالویکل ب

مطالعه عبارتند از بررسی شیوع عفونت، نارضایتی محل عمل، 
دنبال  هنان یونیون و مال یونیون در شکستگی کالویکل ب

  .فیکساسیون داخلی
  
 
  

نی که پژوهش حاضر از نوع عرضی بود و بر روي بیمارا
 52. شکستگی استخوان کالویکل داشته اند صورت گرفته است

نمونه آماري اختر نفر از بیماران بستري شده در بیمارستان 
انتخاب نمونه بصورت تصادفی صورت . پژوهش را تشکیل دادند

  که انیــ، کس اند بیمارانی که قبال سابقه شکستگی داشته. گرفت

                                                             
8 Persico 

  ها مواد و روش



  مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران
 ......عوارض شکستگی کالویکل                                                39- 45هاي  ، صفحه1396 بهار، )57شماره مسلسل ( 2، شماره پانزدهمدوره 

 

 41 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کنندگان سیگار و همراهی  واسکوالر دارند، مصرفمشکالت نورو
کنند  که که داروهایی مصرف می اي و کسانی هاي زمینه با بیماري

  . یونیون هستند از مطالعه حذف شدند که مستعد کننده نان
نامه شرکت در مطالعه اخذ نمود  پژوهشگر از بیماران رضایت

. خواهد بودو به آنان اطمینان داد که اطالعات آنان محرمانه 
صورت مصاحبه حضوري  هها را ب سپس پژوهشگر پرسشنامه

  ) 1شکل (. تکمیل نمود
آوري اطالعات در این پژوهش از پرسشنامه امتیاز  براي جمع

به منظور تعیین دامنه حرکت،  1)اس.اس.سی(شانه کانستانت 
قدرت و درد شانه استفاده شد و براي معاینه و بررسی یونیون از 

پرسشنامه امتیاز شانه کانستانت . صورت گرفت طریق گرافی
هاي شانه مورد  براي بررسی عملکرد شانه در کلیه بیماري

 100این پرسشنامه یک سیستم . )21(گیرد استفاده قرار می
امتیاز براي  20امتیاز براي درد،  15امتیازي است که شامل 

امتیاز  25امتیاز براي دامنه حرکتی و  40فعالیت هاي روزانه، 
یفی مانند فراوانی، میانگین و از آمار توص. )22(براي قدرت است

انحرف استاندارد براي بررسی شیوع بیماري و عوارض آن و بیان 
 > 05/0(سطح معناداري . هاي نمونه آماري استفاده شد ویژگی

P ( درنظر گرفته شد و تحلیل آماري با استفاده از نرم افزار
  .انجام گرفت) 22نسخه (اس .اس.پی.اس

  
  

                                                             
1 Constant Shoulder Score (CSS) 

  
  
. بودند%) 76(نفر مرد  40و %) 23(ن نفر ز 12بیمار  52از 

از . بود %)CI 95 84-83(  84±2میانگین امتیاز شانه کانستانت 
اکثر . از هوك استفاده کرده بودند%) 36(نفر آنان  19بیمار  52

حسی محل پوست جراحی شده  ، بی%)96(بیماران از ظاهر زخم 
 هفته اول پس 4و از درد موضع جراحی شده در پس از %) 80(

هاي روزانه بیماران  فعالیت). 1جدول (از جراحی شکایت داشتند 
پس از جراحی دچار اختالل نشده بود و مفصل شانه بدون 

  . کرد محدودیت در دامنه حرکتی حرکات را اجرا می
  

  
  

  )درصد( هوك بدون و هوك گروه در عوارض شیوع مقایسه .1 جدول

  شکایات
  بدون هوك

N=33 
 هوك
N=19 

  کل
N=52 

ه ترشح یا عفونت زخم در محل سابق
  جراحی

3  5  3  

  96  94  96  شکایت از ظاهر زخم
  80  89  75  شکایت از بی حسی پوست

  1/98  100  96  شکایت از درد در موضع
احساس ناراحتی در زخم هنگام 

  1/23  26  21  استفاده از لباس زیر

  94  84  100 ماه جراحی 6یونیون پس از 
هفته  4درد در 

اول پس از 
  یجراح

  25  10  33  کم
  1/73  84  66  متوسط

  1  5  0  شدید

  ها یافته

[Type a quote from the document or the 
summary of an interesting point. You 
can position the text box anywhere in 
the document. Use the Text Box Tools 
tab to change the formatting of the pull 
quote text box.] 

قبل و بعد از عمل . 1شکل 
فیکساسیون داخلی شکستگی 
استخوان کالویکل تصویر باال 

، با هوك )تصویر باال(بدون هوك 
 )تصویر پایین(

  ب.1  الف.1

  د.1  ج.1
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   اس.اس.یس در امتیاز تثب و شده اجرا حرکتی هاي دامنه .2 شکل
  
  
  

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی شیوع عوارض شکستگی 
اهداف ثانویه مطالعه . دنبال فیکساسیون داخلی بود هکالویکل ب

یونیون و  عفونت، نارضایتی محل، نانعبارت بود از بررسی شیوع 
. )2(یونیون در شکستگی کالویکل بدنبال فیکساسیون داخلی مال

شکستگی کالویکل داراي سه نوع باتوجه به موقعیت آن یعنی 
شوند و یک  بندي می یک سوم داخلی، میانی و خارجی دسته

ها از  تر است و در پژوهش حاضر نیز شکستگی سوم میانی شایع
  .سوم میانی بودندنوع یک 

این . در این مطالعه بود 84میانگین امتیاز شانه کانستانت 
 52آنان . نتایج با نتایج پژوهش انجمن ارتوپدي کانادا همسو بود

 6هفته بیماران را دنبال کردند و امتیاز شانه کانستانت در هفته 
نزدیک به  52و در هفته  90حدود  12بود و در هفته  80حدود 

به گفته آنان افرادي که شکستگی کالویکل دارند . بودشده  100
کنند تا  و درمان جراحی انجام می دهند نتایج بهتري کسب می

  . )23(درمان غیرجراحی را انتخاب کنند
نتایج پژوهش حاضر نشان داد کلیه بیماران پس از شش ماه 

بیمار که آن هم در گروه بدون هوك  3یونیون داشتند به جز 
یونیون و  و بیماران که از هوك استفاده کرده بودند نان. بودند
ها هم سو  که این نتایج با سایر پژوهش. یونیون مشاهده نشد مال
ترین  پلیت یکی از رایج استفاده از هوك. )11،3- 24،15-29(بود

علت  هاي دیستال کالویکل است و به هاي درمان شکستگی روش

جایی دیستال کالویکل به داخل مفصل  هاینکه شکستگی جاب
  .)39(آکرومیوکالویکوالر راه یافته بود از آن استفاده شد

یمار دچار نان یونیون در پژوهش دیوید لو و همکاران یک ب
. )3(شده بود که همراه آن دچار نقص در ایمپلینت شده بود

سال  9بیمار را به مدت  89و همکاران نیز که  1پژوهش کوپ
دنبال کردند نشان داد تنها یک بیمار دچار نان یونیون شده 

یونیون است و علت آن  ها از نوع مال نویونی تر نانبیش. )26(بود
. )29،25،14- 33(هاي باالي سر است عالئم ضعف، خستگی و فعالیت

و همکاران نشان داد  3و همکاران و چارلز 2هاي کارتر در پژوهش
یونیون در بیماران شکستگی کالویکل که جراحی  میزان نان که

فیکساسیون انجام دادند بیشتر از افرادي بودند که درمان 
  . )16,18(غیرجراحی انتخاب کردند

باتوجه به نتایج پژوهش حاضر میزان عفونت در بیماران پس 
نتایج با %). 3(هاي کالویکل کم بود از عمل جراحی شکستگی

میزان شیوع عفونت در . )26,28,34,35(ها هم سو بود سایر پژوهش
بیماران پس از جراحی در پژوهش کوپ و همکاران تنها یک 

بیمار با  46و همکاران از  4در پژوهش فاچز. )26(بیمار بود
یونیون شده بود  شکستگی کالویکل، یک بیمار که دچار نان

ها از نوع سطحی  عموماً عفونت .)28(مبتال به عفونت شد

                                                             
1 Coupe 
2 Carter 
3 Charles 
4 Fuchs 
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و  1البته الزم به ذکر است طبق نتایج بوستمن. )35(هستند
  .)36(هاي سطحی و عمقی ندارد همکاران تفاوتی بین عفونت

بیماران درد متوسط را % 1/73طبق نتایج پژوهش حاضر 
میزان درد در افرادي که هوك استفاده کردند . گزارش کردند

درد در اینگونه بیماران .. بود% 66و در افراد بدون هوك % 84
  هاي مشابه همسو است شایع است و نتایج با پژوهش

طبیعت زخم جایی است که روي استخوان قرار . )14,25,30,37,38(
  گیرد و این ادعاي نارضایتی بیماران امري طبیعی است می

از ظاهر زخم شکایت داشتند که با %) 96(اکثر بیماران 
اما در پژوهش . )11(و همکاران هم راستا بود 2پژوهش موزوپولوس

گزارش نارضایتی از زخم % 8و همکاران  3در توویتیان
تواند مربوط به اختالف در مسائل  علت این امر می. )34(داشتند

  .فرهنگی، جنسیت و سن بیماران باشد
حسی  بیماران از بی% 80نتایج پژوهش حاضر بیان کرد

% 89شکایات در افراد بدون هوك و % 75. پوست شکایت داشتند
بیمار از  2اما در پژوهش در توویتیان تنها . جراهی با هوك بود

که ممکن است معاینه در . )34(وست شکایت کردندبی حسی پ
مدت زمان کمتري بعد از عمل ایجاد شده یا میزان دقت بیشتر 

  .در روش ایران بیشتر است 4و اینکه انسزیون
هاي همراه  بت شده است که شکستگیدر مطالعات جدید ثا

جراحی  جابجایی یک سوم میانی کالویکل در بالغین بدون 
خوردگی باالیی در پی داشته و  بهبودي ضعیف و عدم جوش

اغلب منجر به ایجاد یک توده با ظاهر نامناسب در مرکز 
پتوز شانه ناراحتی و محدودیت حرکات شانه و ، کالویکل 

درمان جراحی منجر به نتایج عملکردي . گردد نارضایتی بیمار می
خوردگی در  تر و کاهش موارد مال یونیون یا عدم جوش مناسب 

علت این . )7-10(گردد هاي درمانی غیرجراحی می مقایسه با روش
تواند ناشی از  ارض در مطالعات قدیمی و جدید میاختالف عو 

هاي  تغییر نوع تروماي به وجود آورنده شکستگی نظیر ورزش
اند نوع تروماي شدیدتر و شکل  جدید باشد که باعث شده 

در نتیجه شیوع . تر باشد شکستگی و آسیب بافت مجاور وخیم
 علت. عوارض و مشکالت بعدي با درمان غیر جراحی بیشتر شود 

این  دیگر این اختالف افزایش انتظارات بیماران امروزي از درمان 
شکستگی است که باعث شده رضایت آنها با درمان غیرجراحی 

این موارد  هاي جراحی مورد استفاده در  یکی از روش. کاهش یابد

                                                             
1 Bostman 
2 Mouzopoulos 
3 Der Tavitian 
4 Incision 

اندازي سریع شانه به همراه  پلیت فیکسشن است که امکان راه 
پس از عمل را  اهش عوارض خوردگی و ک افزایش موارد جوش

علت افزایش عوارض وعدم رضایت بیماران ریشه . نماید فراهم می
   .انتظارات افراد دارد ها و تغییر فرهنگ و  در مدرن شدن فعالیت

هاي  هاي آینده از سایر روش شود در پژوهش پیشنهاد می
 .امتیازدهی استفاده شود و نتایج امتیازها با یکدیگر مقایسه شود

  
  
  

هاي  طبق نتایج پژوهش حاضر، نتیجه جراحی شکستگی
کالویکل با روش جااندازي باز و فیکساسیون داخلی خوب بوده 

ماه پس از جراحی در  امتیاز شانه باال بود، یونیون شش. است
اکثر بیماران رخ داده و میزان عفونت در زخم محل جراحی 

حسی  و بی درد متوسط، نارضایتی از ظاهر زخم. بسیار اندك بود
توان بیان کرد در بیشتر بیماران  منطقه نسبتاً شایع است و می

البته باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که . شود دیده می
هاي جراحی جراحان، مسائل فرهنگی،  هاي تکنیک تفاوت

  .ثیرگذار باشدإجنسیتی و سن بیماران در این امر می تواند ت
  
  
  

هش مارا یاري کردند و سایر پرسنل از بیماران که در این پژو
  .که با ما همکاري کردند کمال تشکر را داریم اختر بیمارستان

  گیري نتیجه

  رتقدیر و تشک
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