
 تعریف:
 میمستق ریغ ای میمستقبر اثر ضربات  تواندیهر دو استخوان ساق م

  کلتیموتورس ای لیتصادفات اتومب مانند میمستق ضرباتشود جادیا

خرد  ای یبصورت عرض یها معموال شکستگ بیآس نیا در.است

 یاستخوان درشت ن نکهیعلت شدت باالي ضربه و ا به.استشده 

 یآسانها به  یشکستگ نیاست ا پوست قرار گرفته ریز قایدق

بدنبال  یاوقات هم شکستگ یشوندگاهیمباز  یشکستگ به لیتبد

 شودیجادمیورزش ا نیحدر  بخصوص میمستق ریضربات غ

 

 
 

 : یماریب عالئم
با  درد. ساق است هیدرد در ناح یشکستگ نیعالمت ا نیمهمتر 

 شتریب یشکستگ محلت دادن حرک ایو  یفشار به محل شکستگ

 .ستیبا پاي شکسته ن رفتنقادر به راه  ماریب.شودیم

  علت جابجا شدن قطعات بهمتورم شده و ممکن است  ساق

باز باشد زخم  یشکستگ اگر.شکل بدهد رییساق تغ یشکستگ

و ممکن است لبه استخوان هاي شکسته شده  شودیم دهید یپوست

به عروق و اعصاب ساق  بیسحتمال آا .شوند دهیاز درون زخم د

 و  یعروق ناتیپزشک معالج معا وها وجود دارد  یشکستگ نیدر ا

 .دهدیانجام م مارانیب نیاندام را به دقت در مورد ا یعصب

 

 
 :صیتشخ

 سادهی گراف ویرادها با استفاده از یشکستگ نیا یقطع صیشخت 

 زانیو م یشکستگشکل  ندتوایم یوگرافیراد.ردیگیصورت م

 .را نشان دهد ییجابجا

 

 
 درمان:

 یجراح ریهاي ساق ممکن است با روش هاي غ یدرمان شکستگ

است  ییبدون جابجا یدر مواردي که شکستگ.شود انجام یبا جراح

قطعات شکسته شده نسبت به هم حرکت نکرده اند  یعنی

 خورندیقطعات به هم جوش م یتا وقت یازجابجا شدن شکستگدیبا

 کف.است ريیگ گچ موارد درمان به صورت نیا در.کرد ريیجلوگ

 مارینحوي که ب به شودیم ريیتا مفصل زانو گچ گ ماریپا و ساق ب

با  شودیم هیتوص ماریبتواند زانوي خود را خم وراست کندو به ب

 نیمبرود و پاي شکسته شده را هم بر ز راه بغل ریز عصايکمک 

 گچ پس از  مار،یب تیو وضع یحسب شدت شکستگ بر.دهدقرار 

 آوردنجهت بدست  یو نرمش هاي خاص هخارج شد هفته 12-6

 .شودیعضالت ساق انجام م تیدامنه حرکات مچ پا و تقو

پزشک معالج چند  دارددر گچ قرار  ماریکه ساق ب یچند هفته اول در

 یطمئن شود شکستگتا م اوردیعمل م به یگراف ویرادبار از آن 

 ماریب ريی.در چند روز اول پس از گچ گ .کردنخواهد  دایپ ییجابجا

 قلب باالتر از سطح یسطح درو ساق را  دهیدر منزل دراز کش دیبا

 شودیم هیتوص ماریب به.کند ريیخود نگه دارد تا از ورم آن جلوگ

 حرکت دهد و عضالت چارسر ران را بطور مرتب و مرتباانگشتان پا را 

 ییمعالج در چند هفته ابتدا پزشک.منقبض کند کیزومتریبصورت ا

 ییدچار جابجا یتا اگر شکستگ کندیبطور مکرر از ساق عکسبرداري م

از حدود  پس.آن شده و اقدامات الزم را انجام دهد وجهمت شدمجدد 

پاي طرف  نکهیابغل بدون  ریبا دو عصاي ز تواندیم ماریهفته ب کی

از حدود شش هفته گچ بلند  پسگذارد راه برودب نیشکسته را بر زم

بتواند زانوي خود را خم  ماریتا ب شودیم عوضگچ کوتاه  کیبا  ماریب

 ومانده  یباق گریهم به مدت شش هفته د مگچ دو نیاو راست کند

 .شودیسپس خارج م

قطعات شکسته شده  یعنیدارد  ییجابجا یدر مواردي که شکستگ

اند، درمان بصورت عمل  بجا شدهنسبت به هم حرکت کرده و جا

 که به روشهاي زیر انجام میشود: است یجراح

 یداخل استخوان لهیبا استفاده از م یجراح .1

 :ذکر دو نکته مهم است نجایدر ا

ممکن است  یداخل استخوان لهیدر روش جااندازي بسته و گذاشتن م

 نگرفته رقرا گریکدیدر کنار  قیدققطعات شکسته شده بطور کامال 

 از  هدف.بعد از عمل ناراحت شود یوگرافیراد دنیبا د ماریباشند و ب

استخوان  هیبسته استخوان هاي ساق بدست آوردن طول اول جااندازي

استخوان  نیمناسب در ا یطول و بدست آوردن امتداد  یدرشت ن

 یقطعات شکسته شده ممکن است عمل قیدق یلیاست و جااندازي خ

 .دمطلوب نباش یحتو 

مختصر قطعات  ییجابجا دیاگر دو هدف ذکر شده بدست آ نیابنابر

 کرد نخواهد جادیا یمشکل

 . 



 میباشد و تصم شتریب یاز حد مشخص دینبا ییجابجا نیا البته

 قبول به عهده پزشک معالج است قابل ییدر مورد جابجا ريیگ

هاي هر دو استخوان  یکه ذکر شد در درمان شکستگ همانطور

به جااندازي و درمان  اقداماکثر اوقات فقط  در عالجساق پزشک م

 یو کاري با استخوان نازك ن کندیم یاستخوان درشت ن یشکستگ

و  ییهاي قسمت هاي باال یبخصوص در شکستگ مواردي درندارد

معالج عالوه بر  پزشکممکن است  یاستخوان درشت ن ینییپا ای

  نیا.کند کسیو ف ااندازيهم ج را ینازك ن ،یاستخوان درشت ن

 کسیباز انجام شود و ف ایممکن است بصورت بسته  جااندازي

داخل  لهیاز م استفادهکردن استخوان پس از جااندازي با 

 شودیو پالك انجام م چیپ ایو  یاستخوان

 و پالك چیبا استفاده از پ یجراح.2

درشت  ینییپا ایو  ییکه در قسمت هاي باال ییها یدر شکستگ

روش  یاستخوان داخل لهیاده از مممکن است استف اشندب ین

موارد پزشک معالج ممکن است براي  نیا درنباشد . یمناسب

موارد هم  نیا در.کند استفادهو پالك  چیاز پ یشکستگ تیتثب

 .دارد تیبه جااندازي باز اولو یجااندازي بسته شکستگ

 کساتوریبا استفاده از اکسترنال ف یجراح.3
 یخارج کردن اجسام خارج معالج پس از زپزشکبا یدر شکستگ

  به جااندازي اقدامدرون زخم و خارج کردن بافت هاي مرده، 

کردن  حرکتیو ب تیموارد براي تثب نیا در.کندیم یشکستگ

 کساتوراستفادهیف زاکسترنالاقطعات شکسته شده ممکن است 

 کردن موق حرکتیب کساتوریاکسترنال ف گریاستفاده د مورد.شود

به علت  ماریب یکل تیاست که وضع موارديدر  یشکستگ ت

  یاست و تحمل اعمال جراح یمناطق بدن بحران گریبه د بیآس

 را ندارد یطوالن

. 

 

بطور موقت توسط اکسترنال  یموارد ابتدا قطعات شکستگ نیا در

 یبه آي س مراقبتبه براي  ماریشده و سپس ب حرکتیب کساتوریف

بهتر شد  ماریب یروز که حال عموم نداز چ شودپسیفرستاده م وی

داخل  لهیرا خارج کرده و از م کساتوریفاکسترنال  توانیم

 .استفاده کرد یاستخوان
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