
 تعریف:
 کهیاست بطور عیشا یها یاستخوان بازو جزو شکستگ یشکستگ

. در فتدیبدن در استخوان بازو اتفاق م یها یشکستگ ستمیب کی

بازو است.  یاز شکستگ شیساعد ب یبچه ها احتمال شکستگ

است. در  دهیخوردن با دست کش نیبازو زم یشکستگ سمیمکان

آورده  جلوخود را دست  یاراد ریخوردن، فرد بطور غ نیزم نیح

 نی. با برخورد کف دست به زمدهدیقرار م دهیو در حالت کش

بازو وارد شده و موجب  هیبه دست و سپس به ناح یکاف یروین

و  لیها تصادف اتومب یشکستگ نیا گری. علل دشودیم یشکستگ

 کیتنه استخوان بازو معموال در  یسقوط از ارتفاع است. شکستگ

 .ودشیم جادیآن ا یانیسوم م

 
 :تنه استخوان بازو یعالئم شکستگ

که  یضربه ا نیبازو واضح است. در ح یمعموالً عالئم شکستگ 

 ای دهیشکسته شدن را شن یصدا ماریب شودیم یمنجر به شکستگ

. گرددیدر بازو احساس م یدیو بالفاصله درد شد کندیاحساس م

و پوست آن  شودیده و متورم مشکل دا رییشکسته شده تغ یبازو

در محل  یدیشد ردد ماری. بشودیکبود م یبعد از مدت کوتاه

 نیبه هم شودیم شتریداشته و درد با حرکت دادن بازو ب یشکستگ

طرف  یبا دست سالم خود ساعد و بازو کندیم یسع ماریعلت ب

 کند. تیرا حما دهید بیآس

دن قطعات به هم خور یبازو ممکن است صدا نهیمعا نیح در

 یکیکننده احساس شود. به علت نزد نهیبا دست معا یشکستگ

 نیا یاز موارد شکستگ یبه استخوان بازو در بعض الیعصب راد

 تواندیعصب م نی. فلج شدن اشودیفلج م الیاستخوان، عصب راد

در باال  ییخود را بصورت کاهش حس در پشت دست و عدم توانا

 دهد آوردن مچ دست و انگشتان دست نشان

 
 :صیتشخ

 یاستخوان بازو بخصوص قسمت ها یها یچون در شکستگ 

است، پزشک معالج  ادیز الیبه عصب راد بیآن احتمال آس ینییپا

 خواهدیم ماریاز ب ی. وکندیم نهیعصب را معا نیبه دقت کارکرد ا

شت تا انگشتان و مچ دست را به باال حرکت دهد و حس المسه پ

 .کندیم یدست مبتال را بدقت بررس

. کندیکمک م یو شکل شکستگ یشکستگ صیبه تشخ یوگرافیراد

در غالب اوقات با استفاده  یشکستگ نیا یقطع صیدر واقع تشخ

تنه استخوان  یها یساده است. در تمام شکستگ یوگرافیاز راد

 نیکرده و ا یهم عکسبردار ماریبازو پزشک معالج از شانه و آرنج ب

قسمت ها  نیدر ا بیآس متا از عد کندیم یرا بدقت بررس ینواح

 مطمئن شود

 
 درمان:

تنه استخوان بازو بدون انجام عمل  یها یاز شکستگ یاریبس

 یخاص یریمنطور از گچ گ نیا یقابل درمان هستند. برا یجراح

 ییبازو یها نتیاز اسپل ایو  یاز آتل گچ ایو  زانیگچ آو"به نام 

تنه  یشکستگ یجراح ریروش درمان غ نی. معمول ترشودیاستفاده م

تا کف دست  ماریبازو و ساعد ب معموالاست. یریبازو گچ گ ستخوانا

درجه  90مفصل آرنج در حالت  کهیدر حال شودیاو با گچ پوشانه م

و بدون انحراف است.  میخم قرار گرفته و مفصل مچ دست مستق

 ینوار پارچه ا کیگچ که دور ساعد است به توسط وسط قسمت از 

 .شودیم زانیآو ماریبه گردن ب

 ردیکه دور قطعات شکسته شده بازو را بگ ستین نیگچ ا نیاز ا هدف

را  یشکستگ ییگچ دور قطعه باال ییو در اکثر اوقات هم قسمت بازو

 یوقت یعنی کندیوزن خود اعمال اثر م سمیگچ با مکان نی. اردیگینم

قرار دارد وزن  ینشسته بوده و بازو در حالت عمود ای ستادهیا ارمیب

 نیا ندیقطعات شکسته شده از هم دور شوند و برآ شودیگچ موجب م

که از طرف عضالت اطراف بازو به محل  ییروهایو ن یکشش یروین

که  یو تا وقت کندیم یرا جاانداز یشکستگ شوندیوارد م یشکستگ

 یعمود تیتنه در وضع گرید انینشسته است )به ب ای ستادهیفرد ا

 .شودیحفظ م یجاانداز تیوضع نیاست( ا

موثر  یروش درمان نیا نکهیا یعلت است که برا نیدرست به هم

 ستادهیدر حالت ا شهیدو هفته اول، هم یکیدر  دیبا ماریواقع شود ب

نشسته  میتا در حالت ن شودیم هیتوص یبه و ینشسته باشد. حت ای

دو هفته اول  یکیگچ را از گردن خود باز نکند. در  چگاهیوابد و هبخ

بدن، قطعات  تیوضع رییکه با تغ کندیاحساس م ماریمعموال ب

 یدارد ول تیواقع نی. ادهندیبه هم برخورد کرده و صدا م یشکستگ

 گریو د چسبندیبعد از حدود سه هفته قطعات شکسته شده به هم م

 .کنندینسبت به هم حرکت نم

هفته  3-4زمان است که پزشک معالج گچ را خارج کرده و تا  نیا در

بندد. با  یمخصوص را به دور بازو م یکیپالسن سیبر کی گرید

 یو و شوندیآزاد م ماریمچ دست و آرنج ب سیبر نیاستفاده از ا

تا دو ماه از  میو ن کیآنها را حرکت دهد. کال بعد از گذشت  تواندیم

 نیکه پزشک ا شودیمحکم م یاندازه ا به یشروع درمان شکستگ



 دیتا چند ماه با ماریحال ب نی. با اکندیرا هم خارج م نتیاسپل

 به آن وارد نشود. یخود باشد که ضربه مجدد یمراقب بازو

 کیشونده از  زانیگچ آو یبجا ماریب هیدرمان اول یاوقات برا یگاه

 شودیاستفاده م یگچ نتیاسپل ایآتل 

 یریگ اقدامات بعد از گچ
شما در نظر گرفته شده است پزشک  یبرا یجراح ریدرمان غ اگر

 یشما عکس بردار یمعالج در چند هفته اول، هر هفته از بازو

ممکن است قطعات  هیاول یوگرافیدر راد نکهیچون با ا کندیم

احتمال وجود دارد  نیباشند ا یمناسب تیشکسته شده در وضع

ن قطعات جابجا یمان اکه بعد از گذشت چند روز از شروع در

در حدود قابل قبول باشد درمان  ییجابجا نیشوند. مجدداً اگر ا

عمل  شنهادیپ ماریوگرنه پزشک به ب ابدیادامه م یجراح ریغ

 .دهدیم یجراح

 یمعمالً تا سه هفته بعد از شکستگ هیثانو ییجابجا نیا احتمال

ر پزشک ه ،یتا سه هفته بعد از شکستگ نیوجود دارد و بنابرا

. اگر بعد از گذشت کندیم یعکس بردار یهفته از محل شکستگ

 نیا گرینکردند د دایپ ییمدت قطعات شکسته شده جابجا نیا

 اتفاق نخواهد افتاد. ییجابجا

 ازیبازو به چند هفته تا چند ماه زمان ن یخوردن شکستگ جوش

 ماریاست که ب ازیمورد ن یخاص یمدت مراقبت ها نیدارد. در ا

آنها انقباض مکرر  نیقت به آنها توجه کند. از مهمتربه د دیبا

 وتراپ،یزیف ایتحت نظر پزشک معالج و  ماریعضالت بازو است. ب

عضالت بازو را انجام دهد.  اتانقباض نیبرنامه مع کیطبق  دیبا

. بعد از کندیکمک م یانقباضات به جوش خوردن شکستگ نیا

 نیروع شود تا اش ماریحرکات شانه و آرنج ب دیبا ینیزمان مع

حرکات و نحوه انجام  نینشوند. زمان شروع ا یمفاصل دچار خشک

 .کندیآنرا پزشک معالج مشخص م
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