مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران

Iranian Journal of Orthopaedic Surgery

77 - 76  صفحههای،4315  بهار و تابستان، )55  (شماره مسلسل3و2  شماره،41 دوره

مقاله پژوهشی

Vol 14, No 2 & 3 (Serial No 55), Spring & Summer 2016:70-76

مقايسه روشهاي تخمین طول میله داخل فمور و تیبیا در درمان شکستگیها
 دکتر امیررضا صادقیفر و دکتر علی اُکاتی، دکتر افشین احمدزاده حشمتی،*دکتر علیرضا سعید
»«دانشگاه علوم پزشکی کرمان

خالصه
. شکستگی ساق و شکستگی تنه فمور از شکستگیهای شایع و درمان استاندارد هر دوی آنها استفاده از ميله داخل کانال است:پیشزمینه
.این مطالعه به منظور تعيين بهترین روش تخمين طول ميله داخل کانالی قبل از عمل جراحی انجام شد
 قبل از عمل جراحی با چند روش مختلف طول ميله، بيمار با شکستگی تنة فمور82  بيمار با شکستگی تيبيا و28  در:مواد و روشها
، همچنين در قسمت اول مطالعه.داخل کانالی مورد نياز حدس زده و با اندازه نيل مناسبی که حين عمل جراحی استفاده شده بود مقایسه شد
 روشهای مورد. ميزان پایایی درون و بينمشاهدهگر در مورد این روش ها بررسی شد،در موارد قابل انجام و با اندازهگيری بر روی افراد سالم
) و الکرانون تاT-LE(  تروکانتر بزرگ تااپیکوندیل کناری،)T-P( مطالعه در مورد فمور عبارت بودند از فاصلة تروکانتر بزرگ تا کشکک
 رادیوگرافی ساق،)MM-T(  در مورد تيبيا روشهای مورد مطالعه عبارت بودند از مدیال مالئول تا توبرازیته.)O-5F( نوک انگشت پنجم
 بررسیB & A plot  و رسمCV% ،SEM ،ICC  توافق دادهها با اندازهگيری.)O-5MB( سالم و همچنين الکرانون تا صفحه متاکارپ پنجم
.شد
، در عمل و بر روی بيماران با شکستگی. تقریباً تمام روشهای مورد مطالعه پایایی درون و بينمشاهدهگران «خوب» نشان دادند:يافتهها
 در مورد.) نشان دادT-P(  روش گریتر پاتال،) را در مورد شکستگیهای فمور0/777( SEM ) و پایين ترین0/678( ICC بهترین
 برایB & A plot .) نشان دادMM-T( ) را روش مالئول توبرکل0/806( SEM ) و پایينترین0/680( ICC شکستگیهای تيبيا بهترین
 در روش الکرانون انگشت پنجم، موارد%46 در روش گریتر پاتال در.یافتههای قسمت دوم مطالعه رسم شد که نتيجهگيری را تقریباً تأیيد کرد
 در روش الکرانون متاکارپ، موارد%64/3 در روش مالئول مدیال در، و در روش گریتر اپیکوندیل در تمامی موارد و در مورد تيبيا%39 در
. اندازه تخمين زده شده بزرگتر از اندازة نيل بعد از عمل بود%42/44  و در روش رادیوگرافی در،%93/9در
) و در مورد تيبياT-P(  بهترین تخمين از اندازة ميلة داخل کانالی مورد نياز در شکستگی فمور را روش گریتر تروکانتر تا پاتال:نتیجهگیري
. ولی روش کامالً مناسبی در بين روش های امتحان شده وجود ندارد،) به دست میدهندMM-T( روش مالئول مدیال تا توبرازیته
. ميلههای استخوان، ميله داخل استخوانی، تثبيت شکستگی-  شکستگیهای تيبيا- شکستگیهای فمور:واژه هاي کلیدي
ICC: Intraclass Correlation Coefficient,
SEM: Standard Error of measurement,
CV%: Coefficient of Variance percent.
 روز قبل از چاپ00 :بار ؛ پذيرش مقاله0 : ماه قبل از چاپ ؛ مراحل اصالح و بازنگري00 :دريافت مقاله

Comparison of Preoperative Methods of Intramedullary Nail Length Measurement and
Determination of the Best Estimation in Femur and Tibia Fractures
Saied A.R., MD, Ahmadzadeh Heshmati A., MD, Sadeghifar A.R., MD, Okati A, MD.

Abstract
Background: Tibial and femoral fractures are among the common fractures and are usually treated with
intramedullary nails, being often treated by intramedullary nailing. This study was performed to determine the best
preoperative method for estimating the intramedullary nail length.
Methods: 82 patients with tibial and 25 patients with femoral shaft fractures were studied for estimating the
preoperative intramedullary nail length. The obtained measurement was compared with the length of the suitable nail
used at operation. Intraobserver and interobserver reliability of the methods, was assessed by testing on healthy
volunteers. For femur fractures the assessed methods were greater trochanter to patella (T-P), greater trochanterlateral epicondyle (T-LE) and olecranon to fifth finger (O-5F) tip. For tibial fractures medial malleolus-tuberosity
(MM-T), intact leg radiogram and olecranon fifth metacarpal were assessed. The agreement of the data was assessed
by measuring ICC, SEM, CV% and B & A plots.
Results: Almost all of the measurement techniqes showed "good" interobserver and intraobserver reliability. In
patients with femur fracture, with the greater to patella method showing the best ICC (0.876) and the lowest SEM
(0.777). In tibial fracture, the best ICC (0.860) and the lowest SEM (0.602) were for "medial malleolus-tubercle"
(MM-T) method. B & A plots were created for the findings of second part of the study, and the conclusion was
confirmed. The estimated lengths were larger than the nail lengths used at surgery in 64% of (T-P); 93% in (O-5MF),
100% of (T-LE) for femur; and 40% in (MM-T), 37.3% of (O-MB) and 65.06% of radiograms.
Conclusion: The medial malleolus to tuberosity method for tibia and the greater trochanter to patella method for
femur fracture showed the best estimated methods; however, we couldn't find a completely reliable method from the
all examined methods.
Key words: Femoral Fractures-Tibial Fractures-Fracture Fixation, Intramedullary-Bone Nails
Corresponding author : Saied A.R. associate professor of orthopedics, Kerman University of medical sciences
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مقدمه

مقایسه روشهای تخمین طول میله داخل فمور و تیبیا در درمان شکستگیها

مواد و روشها

شکستگی تيبيا شایعترین شکستگی در شکستگیهای

این مطالعة مقطعی در دو مرحله و بر روی دو گروه افراد

و شکستگی تنة فمور نيز از

سالم و بيمار انجام شد .در مرحلة اول ،سه مشاهدهگر از

شکستگیهای شایع است ،بهطوریکه در هر ده تصادف جادهای

ميان دستياران سال آخر ارتوپدی که اطالع کامل و تجربه

()1

استخوانهای بلند است

یک شکستگی فمور اتفاق میافتد(.)8

کافی از کاربرد روشهای مختلف اندازهگيری طول ميلة

روش استاندارد درمان این شکستگیها با ميله داخل کانالی

داخل کانالی در شکستگیهای تيبيا و فمور داشتند،

و اگرچه در مورد فمور هر دو روش آنتهگرید و

بهصورت داوطلبانه انتخاب شدند 89 .نفر داوطلب سالم نيز

به نظر

بهعنوان گروه «شکستگی» انتخاب شدند .قد و وزن

میرسد روش آنتهگرید با عوارض کمتری همراه باشد .

داوطلبان اندازهگيری و ثبت شد .از ميان روشهای تخمين

()9,6

است

()2

رتروگرید با شانس موفقيت یکسانی همراه هستند

()4

ارزیابیهای دقيق قبل از عمل جراحی بهصورت آنتهگرید ،این
امکان را به تيم جراحی خواهد داد که از در دسترس بودن
نيلهای مناسب قبل از عمل جراحی اطمينان حاصل کند و از
این گذشته در موارد خردشده ممکن است تخمين اشتباه منجر
()4,3

به کوتاهی یا بلندی اندام شود

و حتی با توجه به اهميت

موضوع در مورد فمور ،برای این کار تمپليتهایی نيز طراحی
شده است(.)2
برای اندازهگيری قبل از عمل در شکستگیهای فمور از
فاصله تروکانتر بزرگ تا سوپریور پل پاتال ( )T-Pدر فمور سالم
به عنوان روش معمول استفاده میشود( .)3روشهای جایگزین
()4

دیگر شامل فاصله تا اپیکوندیل لترال ()T-LE

و فاصله

اولکرانون تا دیستال انگشت پنجم ( )O-5Fاست( .)14,11در مورد
شکستگیهای تيبيا روشهای معمول عبارتند از اندازهگيری
فاصله بين مدیال مالئول تا توبروزیته تيبيا در ساق سالم
) (MM-Tکه این روش رایجترین روش تخمين اندازة نيل قبل
از عمل بوده و روشی آسان و ارزان نيز میباشد( ،)18اندازهگيری
طول نيل تيبيا بر اساس رادیوگرافی ساق سالم( ،)19تخمين طول
نيل بر اساس فاصله اولهکرانون تا سر متاکارپ پنجم در کسانی
()16

که به صورت دو طرفه دچار شکستگی ساق شدهاند

و

محاسبه طول نيل تيبيا از روی طول قد بيمار( )12است.

اندازة ميله داخل کانال ،روش اندازهگيری از روی قد و
روش اندازهگيری با توجه به رادیوگرافی ساق سالم حذف
شدند ،زیرا اولی از روی فرمول محاسبه میشد و دومی نياز
به دادن اشعه ایکس ،احتماالً در چندین مرحله به یک فرد
سالم داشت .هر مشاهدهگر بر روی ران و ساق هر فرد
داوطلب که بهصورت سوپاین دراز کشيده بود ،اندازة ميلة
داخل کانالی مناسب برای شکستگی ساق و ران چپ را به
یک روش خاص اندازهگيری میکرد و سپس به سراغ نفر
بعد میرفت .بعد از پایان اندازهگيریها در ردیف اول ،هر
مشاهدهگر به نفر اول برمیگشت و اندازهگيریها را به
روش بعدی انجام میداد .روشهای اندازهگيری برای فمور
عبارت بودند از فاصلة تروکانتر بزرگ تا پاتال ،اندازهگيری
بر اساس فاصله الکرانون تا نوک انگشت پنجم و فاصله
تروکانتر تا اپیکوندیل مدیال .در مورد تيبيا روشهای
اندازهگيری عبارت بودند از اندازهگيری فاصله بين مالئول
داخلی تا توبروزیتة تيبيای ساق سالم و تخمين طول نيل بر
اساس فاصلة اولکرانون تا سر متاکارپ پنجم (.)O-5MB
نتایج توسط یک مشاهدهگر خارج از مطالعه بدون اطالع
مشاهدهگران ثبت میشد .یک ماه بعد ،همين اندازهگيریها

تاکنون مطالعهای که به صورت عملی دقت این روشها را

مجدداً انجام و نتایج مجدداً ثبت شد .در مرحله دوم

بسنجد انجام نشده و هدف مطالعة فعلی ،ارزیابی و مقایسة

مطالعه ،بيماران دچار شکستگی یکطرفه تنة تيبيا و یا فمور

روشهای معمول تخمين طول نيل فمور و ساق در افراد دچار

بستری در بيمارستان شهيد باهنر کرمان ،به شرط رضایت

شکستگی این استخوان ها است.

کتبی برای شرکت در مطالعه ،و مناسب بودن شکستگی
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دکتر علیرضا سعید و همکاران.

برای کارگذاری ميله داخل کانالی ،کاندید ورود به مطالعه

نيل باید در محاذات سر فيبوال میبود و در دیستال نيم تا 8

شدند.

سانتیمتر از سطح مفصلی دیستال تيبيا فاصله داشته باشد .

معیارهاي خروج از مطالعه
 .1دفورميتی اندام
 .8عدم تناسب طول اندامها

()14

نهایتاً دادهها ابتدا با نرمافزار  SPSS 1و اندازهگيری

ICC 8

 two-way mixed model on absolute agreementتجزیه و
تحليل شدند .برای تفسير  ICCاز روش تثبيت شده قبلی استفاده
()13

شد

به این ترتيب که ميزان  4/3تا  4/33پایایی باال 4/2 ،تا

 .9وجود پاتولوژی یا شکستگی قبلی در اندام یا در استخوان یا

 4/23پایایی خوب 4/3 ،تا  4/33متوسط و کمتر از  4/43پایایی

مفصل شکسته

ضعيف تلقی میشد .همچنين برای ارزیابی این ميزانها انحراف

 .6نامناسب بودن اندازة نيل در رادیوگرافی بعد از عمل

معيار متوسطها ( 9) CV%نيز محاسبه و با تست آماری
 ANOVAآناليز شد CV% .یک ميزان پراکندگی است که ميزان

 .2دفرميته در اندامهای فوقانی
اطالعات دموگرافيک بيمار شامل سن ،جنس و  BMIبر

تفاوت نسبت به متوسط را نشان میدهد و طبعاً پایينتر بودن آن
6

روی فرم مطالعه ثبت شده و سپس در بيماران با شکستگی ساق

نشانه توافق بهتر دادهها است SEM .نيز اندازهگيری و ثبت شد.

طول نيل مناسب برای تيبيا با استفاده از روشهای زیر در هر

این متغير نشاندهنده ميزان دقت یک تست در به دست دادن
نتایج است و با فرمول  SEM = SD*√1-rمحاسبه میشود .هر

 .1فاصله اوله کرانون تا سر متاکارپ پنجم در حالتی که ساعد

چه ميزان آن باالتر باشد ،دقت تست پایينتر بوده است .برای

در  34فلکسيون و دست مشت شده

این محاسبات از نرمافزار  Microsoft Excel 2010استفاده شد.

 .8فاصله توبروزیته تيبيا تا مدیال مالئول در سمت سالم
 .9با انجام رادیوگرافی  APو  LATاز ساق سالم در حالی که

در مرحلة آخر ،در مورد بيماران با شکستگی با نرمافزار

یک از افراد مورد مطالعه تخمين زده شد:

یک خط کش فلزی در مجاورت ساق گذاشته شده بود ،طول نيل تيبيا
تخمين زده و ثبت شد.

بعد از شروع مطالعه مشخص شد که بيشتر بيماران تخمين
درستی از قد خود ندارند و با توجه به دقيق نبودن اندازهگيری
قد در فردی با اندام شکسته از این مورد صرفنظر شد.
در مورد فمور این روشها به کار رفت:

 Medcalc 15و از روش  Bland and Altmanبا رسم منحنی
روشهای مختلف بررسی شدند ) .(B & A plotاین روش
براساس بررسی ميزان اختالف متوسط دادهها و تعيين فاصله
اطمينان  32درصد ( 2)95% CIعمل میکند.

يافتهها
نتایج در مورد مرحله اول مطالعه در جداول  1و  8نشان

 .1فاصله تروکانتر بزرگ تا قطب فوقانی پاتال

داده شدهاند .در مرحله دوم نهایتاً  82بيمار با شکستگی فمور و

 .8فاصله تروکانتر بزرگ تا اپیکوندیل لترال
 .9فاصله اولکرانون تا دیستال انگشت پنجم

 28بيمار با شکستگی تيبيا به مطالعه وارد شدند 8 .بيمار در
گروه فمور و  6بيمار در گروه تيبيا به علت نامناسب بودن طول

اندازهگيریها برای تمام بيماران با شکستگی ساق توسط سه

نيل در رادیوگرافی پس از عمل از مطالعه خارج شدند.

دستيار مشخص و در مورد کليه بيماران با شکستگی ران نيز

بهعلت تعداد زیاد ( 94مورد) ،عمالً نشان دادن یا ذکر تمامی

توسط سه دستيار مشخص انجام گرفت (هر دستيار یک روش
خاص و بدون اطالع از ميزان اندازهگيری شده توسط دیگران).

موارد  CV%در مرحله اول مطالعه امکانپذیر نيست CV% ،در
مشاهدههای مشاهدهگران برای نيل ران از  %8/62تا  %2/84و

برای هر مورد ،اندازهای انتخاب میشد که نزدیکترین به

برای نيل ساق از  %8/38تا  %6/41متغير بود ولی آناليز در هيچ

نيلهای استاندارد باشد .دادههای حاصل از موارد فوق با

موردی از نظر آماری اختالف معنیدار در مورد اندازهگيریهای

رادیوگرافی پس از عمل جراحی بهعنوان روش استاندارد مقایسه
شد .معيار جهت اندازة مناسب نيل فمور در رادیوگرافی ذکر
شده ،فاصلة دیستال نيل تا سوپریور پل پاتال بود و در مورد تيبيا
نيز در رادیوگرافی انجام شده پس از عمل در سمت پروگزیمال،

1. SPSS (IBM) 19 software (SPSS 19 Inc., Chicago, IL, USA
2. Intraclass Correlation Coefficient
3. Coefficient of Variance percent
4. Standard Error of Measurement
5. Confidence Interval
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جدول  .0روش هاي اندازه گیري طول نیل مناسب در شکستگی فمور ،توافق بین مشاهده گر و مشاهده گران
تروکانتر ،اپی کندیل مدیال

الکرانون ،نوک انگشت پنجم

تروکانتر ،پاتال

4/224

4/283

4/241

ICC

4/222

4/282

4/462

SEM

4/232

4/282

4/241

ICC

4/234

4/312

4/338

SEM

درون مشاهده گر
بين مشاهده گران

جدول  .6روش هاي اندازه گیري طول نیل مناسب در شکستگی تیبیا ،توافق بین مشاهده گر و مشاهده گران
اولکرانون ،سر متاکارپ پنجم

مالئول داخلی ،توبروزیته

4/284

4/224

ICC

4/623

4/661

SEM

4/232

4/334

ICC

4/644

4/218

SEM

درون مشاهده گر

بين مشاهده گران

جدول .9تطابق مقادیر اندازه گيری شده به روش های مختلف با نيل پس از عمل جراحی در شکستگی های فمور
اولکرانون تا نوک انگشت پنجم

گریتر تروکانتر تا کندیل لترال

گریتر تروکانتر تا پاتال

4/423

4/421

4/234

ICC

1/696

1/842

4/333

SEM

4/16

2/14

2/66

CV%

جدول  .4تطابق مقادير اندازه گیري شده به روش هاي مختلف با نیل پس از عمل جراحی در شکستگی هاي تیبیا
الکرانون متاکارپ

رادیوگرافی ساق سالم

ساق سالم (مالئول تا توبرکل)

4/446

4/326

4/244

ICC

4/362

1/42

4/448

SEM

6/32

4/96

6/21

CV%

ICC: Intraclass Correlation Coefficient, SEM: Standard Error of measurement, CV%: Coefficient of Variance percent.

هر مشاهدهگر با خود یا دیگران نشان نداد (در همه موارد
.(p>0.2
مقادیر محاسبه شده  ICCو  SEMدر مورد نتایج به دست
آمده در شکستگی ران در جدول  9و در مورد تيبيا در جدول 6
نشان داده شده است.

در مورد شکستگی ران  CV%محاسبه شده برای نيل نهایی
 %2/34بود که محاسبه آماری در مقایسه با سایر روشها در هيچ
موردی اختالف معنی دار نشان نداد (جدول .)9
در مورد شکستگی ساق  CV%محاسبه شده برای نيل نهایی
 %4/61بود که محاسبه آماری در در مقایسه با سایر روشها در
هيچ موردی اختالف معنیدار نشان نداد (جدول .)6
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6
+1.96 SD
5.3

4

5

+1.96 SD
3.4

4
glc - nail

Mean
2.7

2

2
Mean
1.2

1
0

1
-1.96 SD
0.1

-1.96 SD
-1.0

0

-1

-1
48

46

40
42
44
Mean of glc and nail

38

-2

36

46

شکل  .1روش الکرانون ،نوک انگشت پنجم

44

36

38
40
42
Mean of gp and nail

34

شکل .8روش گریتر،کندیل لترال

8

12
10

4

8

metakarp - nail

6
4
Mean
2/0

2
0

-4

-1.96 SD
-5/3

-6

-2
-1.96 SD
-4/2

-4

38

32
34
36
Mean of metakarp and nail

30

28

2
Mean
0/2

0
-2
-4

-1.96 SD
-5/4

-6

-6

-8

شکل .6روش الکرانون متاکارپ پنجم

4

gerafi - nail

Mean
-0/3

0
-2

+1.96 SD
8/1

+1.96 SD
5/7

6

40

38

34
36
Mean of gerafi and nail

32

30

شکل  .2روش رادیوگرافی ساق سالم

 B & A plotبرای روشهای مختلف در تصاویر باال نشان
داده شده است.

-8
37

36

32
33
34
35
Mean of salem and nail

31

30

شکل  .4روش مالئول مدیال ،توبرازیته

بحث
مطالعة فعلی از دو بخش تشکيل شده بود .در قسمت اول ما

از ميان روشهای اندازهگيری طول نيل در شکستگیهای

پایایی درون و بين مشاهدهگران را سنجيدیم که در ملورد فملور

فمور ،در روش گریتر پاتال در  3مورد ( )%94اندازة تخمين زده
شده مساوی اندازه نيل بعد از عمل بود و در روش الکرانون

همة روشها بهنظر میرسيد که از پایایی قابل قبلولی برخلوردار

انگشت پنجم در  6مورد ( )%14ولی در روش گریتر اپیکوندیل
در هيچ موردی این اتفاق نيفتاده بود .از طرفی در روش گریتر
پاتال در  14مورد ( )%46اندازة تخمين زده شده بزرگتر از اندازة
نيل بعد از عمل بود ،در روش الکرانون انگشت پنجم در 89
مورد ( )%39و در روش گریتر اپیکوندیل در تمامی موارد
(.)%144
از ميان روشهای اندازهگيری طول نيلل در شکسلتگیهلای
تيبيا ،در روش مالئول مدیال در  3مورد ( )%14/2انلدازة تخملين
زده شده مساوی اندازة نيل بعد از عمل بود ،این اندازه در روش
رادیلللوگرافی سلللاق سلللالم در  19ملللورد ( )%12/4و در روش
الکرانون متاکلارپ در  2ملورد ( )%3/4بلود .از طلرف دیگلر در
روش الکرانون متاکارپ ،در 91مورد ( )%93/9اندازه تخمين زده
شده بزرگتر از اندازه نيل بعد از عمل بود ،ایلن انلدازه در روش
مالئول مدیال در  96ملورد ( )%64/3و در روش رادیلوگرافی در
 26مورد ( )%42/44بود.

هستند ،زیرا  ICCباال SEM ،پایين و  CV%بله نسلبت خلوب و
بدون اختالف آماری با هم داشتند ولی شلاید در مجملوع روش
از بقيه بهتر نشان میداد (جدول  .)1در مورد تيبيا با توجه به این
که عمالً فقط دو روش مقایسه شدند ،و هر یلک از نظلر آملاری
در بعضی شاخصها بهتر نشان داد ،شاید نتوان اظهار نظری کرد
(جدول  .)8در بخش دوم مطالعه ما سعی کردیم که عمالً دقلت
ایللن روشهللا را بسللنجيم و لللذا بللر روی بيمللارانی کلله دچللار
شکستگی بودند به مطالعه پرداختيم .با توجه به جلدول  9و  6و
آنچه در انتهای نتایج در مورد کوتاه و بلندبودن انلدازهگيلریهلا
آمده ،شاید بهترین روش برای شکستگی فمور ،تروکلانتر بلزرگ
تا پاتال و برای شکستگی تيبيا ،مالئول مدیال تا توبرازیته باشد که
بررسی  B & A plotنيز این موضوع را تأیيد میکند ،زیرا دادهها
کمترین پراکندگی از متوسط را دارند.
در هر اندازهگيری ،احتملال خطلا وجلود دارد و وقتلی یلک
روش اندازهگيری با روش ایدهآل مقایسه میشود بایستی توافلق
آنها با هم سنجيده شود ،ولی روش درست آماری ایلن سلنجش

salem - nail

2

شکل  .9روش گریتر ،پاتال
8

6

+1.96 SD
4/7

gp - nail

3

3
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مقایسه روشهای تخمین طول میله داخل فمور و تیبیا در درمان شکستگیها

کللامال مشللخص نيسللت .بسللياری از مطالعللات از ارتبللاط بللين

«ونکتسوارن»  8و همکاران( )19بهصورت گذشلتهنگلر سله روش

اندازهگيریها استفاده کردهاند که البتله بله نظلر نملیآیلد روش

اندازهگيری از روی ساق سالم و فاصلله الکرانلون تلا متاکلارپ

درستی باشد( .)12در واقع برای بررسی توافق بين دادههای کملی،

پنجم و سپس بهصورت آیندهنگر ،روش استفاده از فاصلة مفصل

یک روش قابل قبول B & A Plot ،است که اولين بار حدود 94

زانو تا مفصل ملچ پلا را بررسلی کردنلد و نهایتلاً روش آخلر را
9

()88

سال قبل برای بررسی توافق بين دو داده کمّی پيشنهاد شلد( )13و

دقيقترین یافتند« .گالبرایت» و همکاران

امروزه بسيار مورد استفاده است.

مطالعهای برای مقایسه روشهای مختللف انلدازهگيلری از روی

نيز بر روی کلاداور

هدف مطالعه فعلی بررسلی و تعيلين بهتلرین روش حلدس

سللاق و همچنللين  CT Scanogramانجللام دادنللد« .الخللی 6 ».و

زدن طول نيل قبل از عمل جراحی بود .وللی یلک روش خلوب

همکاران روشهای مختلف اندازهگيری طول نيل مناسلب بلرای
()16

چه روشی است؟ در این مورد خاص بدون شک روشلی اسلت

شکستگی فمور را بر روی داوطلبان سالم بررسی کردند  .اینها

که دارای پایایی درون و بين مشاهده گران قابل قبولی باشد و از

مطالعللاتی هسللتند ،در حللد بهتللرین اطللالع مللا ،کلله روشهللای

طرفی بتواند در درصد باالیی از موارد «درست» حدس بزنلد .بلا

اندازهگيری نيل را با هم مقایسه کردهاند ،اگر چه مطالعاتی بلرای

توجه به جداول پيوست میبينليم کله عملالً پایلایی هيچيلک از

بررسی هر روش انجام شدهاند که به بعضلی از آنلان در مقدمله

روشها «عالی» نبود .از طرفی تقریباً هيچ روشلی نتوانسلته بلود

()89-84

اشاره شد

.

طول نيل را در سطح قابل قبولی «صحيح» حدس بزنلد .وللی در

ما برای جلوگيری از بيازی که ممکن بود اندازهگيلری یلک

مجموع باتوجه به نتایج ،هنوز هلم ممکلن اسلت بتلوان بهتلرین

نفر و بهصورت پشت سرهم با چند روش مختلف بر روی یلک

روش را عنوان وتعيين کرد .شاید برای مطالعات آینده یک هدف

بيمار با شکستگی ایجاد کند ،در قسلمت دوم مطالعله بلرای هلر

خوب ،ساختن یک فرمول برای تعيين طول نيل مورد نياز باشد.

روش از یک اندازهگير مجزا استفاده کردیم .چون نملیتوانسلتيم

بدون شک و آنچنان که دیده شلد ،هليچ روشلی نملیتوانلد

عمل جراحی بيمار با شکستگی اندام را برای اجرای طرحمان به

دقيقاً طول نيل مناسب را در همه موارد حدس بزند ،وللی شلاید

تأخير بيندازیم ،ولی باتوجه به ایلن کله در قسلمت اول مطالعله

بلندتر بودن اندازة حدس زده شده ،اشلتباه مهلمتلر و بزرگتلری

فعلی مشخص شد که پایایی بين مشاهدهگران بلرای روشهلای

باشد ،زیرا امکان فاصله اندازی در محل شکستگی و آسليب بله

مختلف اندازهگيری «خوب» اسلت ،ایلن احتملاالً خدشلهای بله

مفصل دیستال وجود دارد( .)12این نکته وقتی اهميت پيدا میکند

مطالعلله وارد نمللیکنللد ،اگرچلله احتمللاالً امکللان انجللام مطالعلله

که میبينيم در مطالعة فعلی تمامی روشها احتمال باالتری برای

بهصورت دیگری وجود نداشت.

بلندتر حدس زده شدن طول نيلل از انلدازه واقعلی داشلتند ،تلا

مهمترین محدودیت مطالعه فعلی این واقعيت اسلت کله در

اندازة صحيح یا کوتاه .باید توجه داشت که این ،یافتة دیگران نيز

مواردی فقط امکان استفاده از یلک روش خلاص وجلود دارد و

بوده و در مطالعة دیگر بر روی کاداور ،روش ملدیال ملالئول در

روشهای دیگر عمالً بله کلار نملیآینلد ،مثلل شکسلتگیهلای

 %94موارد نيلی بلندتر از اندازة استاندارد حدس زده است(.)12

دوطرفه یا وجود دفورميته در اندام سالم ،که این ،کاربرد یافتههلا

مطالعات مشابه بررسی فعلی قبالً نيز انجام شدهانلد وللی بلا
روشهای متفاوت و نه به تعداد زیاد« .کولن» 1و همکاران( )12در

را در این موارد کم میکند .از طرفی این که ملا نتوانسلتيم کليله
روشها را بررسی کنيم خود یک محدودیت است.

مطالعهای بر روی جسد ،چهار روش مختلف پيشبينی طول نيل

نویسندگان تمایل دارند مراتب قدردانی خود را از بيماران

تيبيا را مقایسه کردند .روشهای مقایسهای آنان عبارت بودنلد از

محترمی که امکان اجرای این طرح را با سعة صدر خود در قبول

اسکنوگرام ،اسپاتوگرام ،استفاده از تمپليت و نهایتاً فاصله ملالئول

داوطلبی فراهم آوردند ابراز دارند.

مدیال تا توبرکل تيبيا .مطابق یافتههلای آنلان اسلتفاده از فاصلله
مالئول مدیال تا توبرکل تيبيا بهترین نتيجله را بله دسلت ملیداد.
1. Colen

2. Venkateswaran
3. Galbraith
4. Lakhey
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