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ارتباط بین شاخصهای رادیوگرافیک و پیامدهای عملکردی در ...

ارتباط بین شاخصهای رادیوگرافیک و پیامدهای عملکردی در شکستگی انتهای رادیوس
چکیده
مقدمه :یکی از عوامل مؤ ر در پیشبینی شکستگی انتهای رادیوس ،اصالحا آناتومیکی است .مطالعا مربوط به بازسازی آناتومیکی
با پیامدهای عملکردی نتایج متعارضی داشتهاند .این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین شاخصهای رادیوگرافی (آناتومیکی) پس از
دررفتگی شکستگیهای انتهای رادیوس با عملکرد و نتایج بالینی انجام شده است.
روشها :در یک مطالعه کوهور گذشتهنگر ،شاخصهای رادیوگرافی شامل طول و شیب رادیوس ،کجی ( )tiltوالر ،زاویة قطرهاشکی
( ،)teardropعمق حفرة مفصلی و فاصله قدامی خلفی ( )distant APمورد بررسی قرار گرفت .همچنین ،قدر نیشگون گرفتن و
چنگ زدن ( )pinch & gripمورد سنجش قرار گرفت و عملکرد به وسیله پرسشنامه کوئیک -دش ( )Quick DASHارزیابی شد.
یافتهها :نمرة درد با کوتاهی رادیال ارتباط معنیداری داشت ( ،)p=5/538اما مستقل از روش درمانی نبود .میزان رضایت بیماران در
بیماران با عمق مفصل غیرطبیعی ،جدا از سن و روش درمانی ،به طور قابل توجهی پایینتر بود ( .)p=5/551نمرة کوئیک -دش به
طور معنیداری با کوتاهی رادیال و عمق حفرة مفصلی ،مستقل از روش درمانی و سن ،ارتباط دارد ( .)p=5/556پینگذاری از طریق
پوست به طور معنیداری با درد کمتر ،معلولیت کمتر و رضایت بیشتر همراه بود (.)p>5/57
نتیجهگیری :کوتاهی رادیال و عمق حفرة مفصلی با نتایج بالینی و عملکردی ارتباط دارد .در حالی که برخی مطالعا نشان
میدهند که شاخصهای رادیوگرافی در افراد مسن لزوماً با پیامدهای عملکردی ارتباط ندارند ،در این مطالعه ارتباط شاخصهای
رادیولوژی با نتایج بالینی و عملکردی ،مستقل از سن بود.
واژگان کلیدی :شکستگی انتهای رادیوس ،شاخص رادیوگرافیک ،نتایج بالینی ،نتیجه عملکردی
دریافت مقاله 2/7 :ماه قبل از چاپ؛ مراحل اصالح و بازنگری 7 :بار؛ پذیرش مقاله 25 :روز قبل از چاپ
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مقدمه
شکستگی انتهایی رادیال یکی از شایعترین شکستگیها است که تقریباً  %75شکستگیهاای تشا یص داده
شده را به خود اختصاص میدهد( .)7این شکستگی هر دو جنس را تحت تاث یر قارار مایدهاد و بیشاتر در
کودکان  7تا  71سال ،مردان زیر  75سال و زنان باالی  15سال دیده میشود( .)2دو سوم این شکستگیهاا
با دررفتگی همراه است و نیاز به اصالح آناتومیک دارد( .)3معیارهای تش یصای رادیوگرافیاک شکساتگیِ باا
جابجایی عبارتند از :کوتاهی رادیال و همچنین تغییر مکان انتهای دیستال به خلف ( )dorsal tiltیا قادام
( .)volar tiltنماهای رادیوگرافی شامل نمای خلفی ،جاانبی و مایال در شکساتگیهاای خاار مفصالی و
همچنین استفاده از سیتیاسکن در شکستگیهای داخل مفصلی است .درمان به نوع شکساتگی و شارایط
عمومی بیمار بستگی دارد و شامل روشهای غیرجراحی و جراحی است .چندین روش درمانی معرفی شاده
است( .)7افراد مسن با سطح فعالیت کم و خطر باالی جراحی که دارای شکستگی پایدار هستند ،معماوالً باا
روشهای کانزرواتیو کنترل میشوند .در ساایر ماوارد ،روشهاای م تلاف جراحای مانناد جاانادازی بااز و
فیکساسیون داخلی ( ،)6()ORIF7جایگذاری پین از طریق پوست و گچ(5و )8یا بهکارگیری فیکساتور خاارجی
استفاده میشود .هر یک از این روشها نتایج مطلوب و نامطلوبی دارد .پیامادهای خاوبِ طاوالنیماد  ،باه
عوامل زیادی از جمله عوامل مرتبط با بیمار ،شد آسیب ،الگوی شکستگی و نوع درمان بستگی دارد .ساه
عامل اول توسط جراح قابل تغییر نیست ،بنابراین ممکن است عواقب آن در همة بیمااران مشاابه نباشاد(.)9
درمان باید به دستیابی به آناتومی طبیعی یا تقریباً طبیعی و در نتیجه دساتیابی باه الگوهاای رادیولوژیاک
مناسب( )75و جلوگیری از نااتوانی بیماار کماک کناد .مطالعاا م تلفای در ماورد بازساازی آنااتومیکی و
پیامدهای عملکردی انجام شده است که منجر به نتایج متعارضی شدهاند.
1. open reduction and internal fixation.
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اشاانایدر 2و همکااارانش دریافتنااد کااه تیلاات رادیااال و شاایب
( )inclinationرادیااال ه ایچ تااث یر مسااتقیمی باار پیاماادهای
عملکردی ندارند( .)77با این حال ،کوتاهی رادیاال و دررفتگای در
سطح مفصل ،با پیامدهای عملکردی ناامطلوب هماراه اسات .در
مطالعااهای در اساانانیا ،محققااان نشااان دادهانااد کااه زاویاههااای
کجشدگی و رادیال از عوامل مهم تعیینکننادة رضاایت بیمااران
هستند( .)72باا ایان حاال ،در مطالعاة بیمااران بااالی  55ساال،
پیامدهای عملکردی در بیماارانی کاه باا روشهاای غیرجراحای
درمان شده بودند ،با شاخصهای رادیوگرافی نامطلوب (از جملاه
کج شدن به سمت عقب ،کج شدن رادیال و کوتاه شدن رادیاال)
در مقایسه با بیمارانی که تحت جراحی با  ORIFقرار داشتند ،از
نظر نتایج آناتومیکی مطلوبتار ،تفااو قابال تاوجهی نداشات.
همچنین ،گروه تحت درمان باا روش محاافظتی درد کمتاری را
گاازارش کردنااد( .)73در مطالعااة دیگاار ،پیاماادهای قاباالقبااول
ریداکشن آناتومیکی ،از جمله کج شدن به سمت والر و دورسال،
با نتایج بهتر جسمانی و روانی همراه نبود و نمارة  DASHبااالتر
نبود و با رضایت بیماران ارتباط معنیداری نداشت(.)71
بااا توجااه بااه نتااایج متناااقد در مطالعااا قبل ای ،و همچن این
درنظرنگرفتن تمام شاخصهاای رادیولاوژی در مطالعاا قبلای،
تصمیم گرفتیم ارتباط شاخصهای رادیوگرافی را پس از درماان
«شکستگیِ همراه با جابجایی» انتهای رادیوس با نتایج باالینی و
عملکردی بیماران بررسی کنیم.

معیارهای ورود :بیماران با سن بیشتر از  78سال ،باا شکساتگی
خار مفصلی یا سادة داخال مفصالی ،بار اسااس «طبقاهبنادی
 »AOبه این شارح C1 ،B2 ،B1 ،A3 ،23-A2 :و  ،C2باا یاک
آسیب مطلق ،وارد مطالعه شدند .حداقل  9ماه پیگیاری در نظار
گرفته شد.
معیارهای خروج :بیماران دچار آسیبهای متعدد ،یک شکساتگی
پیچیدة داخل مفصلی که به  ORIFنیاز دارد ،شکستگیهاای بااز،
شکستگی با آسیب عروقی ،بی باتی مچ دست ،ضایعا دوطرفاه و
آرتروز التهابی از مطالعه خار شدند.
سنجش
با توجه باه پرونادة بیمااران در بایگاانی بیمارساتان  55 ،بیماار
بر اساس معیارهای ورود و خرو بتنام شدند .با بیماران تماس
گرفته شد و از آنها دعو شد تا در این مطالعه شرکت کنند61 .
نفر از آنها پذیرفتند و پس از گرفتن رضاایت کتبای ،در مطالعاه
بتنام شدند .اطالعا دموگرافیک بیماران شامل سن و جانس
بت شد .دامناة حرکات ماچ دسات ( )ROM1شاامل فلکشان،
اکستنشن ،سوپینیشان ،7پرونیشان ،6انحاراف رادیاال و انحاراف
اولنار با استفاده از یک زاویهسنج (گونیاومتر) اساتاندارد توساط
یک رزیدنت ارتوپدی سنجیده شد .مقادیر طبیعی در مقایسه باا
سمت سالم بیمار به دست میآماد و هرگوناه کااهش در دامناة
حرکت مچ التیامیافته به عنوان محدودیت دامنه حرکت در نظار
گرفته میشد .قدر نیشاگون گارفتن و چناگ زدن( & pinch
 )gripنیز توسط یک رزیدنت ارتوپدی باه صاور اساتاندارد باا
استفاده از دینامومتر سنجیده شد (دینامومتر دستی هیادرولیک
جمار ( 255پوند) و پینچ گیج دستی جمار ( 17پوند) .5رضاایت
بیماران از درمان بر اسااس نمارة چهاره خوشاحال و ناراحات از
«( »5حداکثر رضایت) تا «( »7عدم رضایت) ارزیابی و بارای هار
بیمااار باات شااد .درد در ناحیاة مااچ دساات نیاز بااا اسااتفاده از
معیارهااای  VASارزی اابی شااد و از «( »5باادون درد) تااا «»75
(بیشترین درد ممکن) امتیااز گرفات .یاک پرسشانامة نااتوانی،
ناتوانی سریع شانه ،آرناج و دسات (کوئیاک -دش) 8نیاز توساط
بیماران تکمیل شد .این پرسشنامه شامل  77مورد است که هار
کدام شامل  7پاسخ از «( »5عملکرد بادون مشاکل) تاا «»755
(ناتوانی -شدیدترین عالئم) است.

مواد و روش کار
در یک مطالعة گذشته نگر ،ارتباط بین شاخصهای رادیاوگرافی
با نتایج بالینی و عملکردی در شکستگی انتهایی رادیوس بررسی
شد .جامعة مورد مطالعه شامل بیماارانی باود کاه باا شکساتگی
انتهایی رادیوس با جابجایی ،تحت درمان غیرجراحی (جاانادازی
و گچ گیری)،جااندازی و پاینگاذاری از طریاق پوسات و گاچ و
اکسترنال فیکساتور قرار گرفته بودند .بیحرکتی مچ دست بارای
هم اة بیماااران  6تااا  8هفتااه بااود (بسااتگی بااه شااواهد تاارمیم
رادیولوژیک دارد) و بعد از دورة بیحرکتی ،بارای هماة بیمااران
فیزیااوتراپی تجااویز شااد .ایاان مطالعااه از فااروردین  7397تااا
اسفند ،7396در ب ش ارتوپادی بیمارساتان اماام خمینای (ره)
ساری ،ایران انجام شده و توساط کمیتاه اخاال دانشاگاه علاوم
پزشکی مازندران 3تثیید شده است.

4. Range Of Motion.
5. Supination.
6. Pronation.
7. Jamar Hydraulic Hand Dynamometer (200 lbs.) and Jamar
(45 lbs.) Hydraulic Pinch Gauge.
8. Quick Disabilities of Shoulder, Elbow, and Hand (Quick
DASH).

2. Schneider.
3. IR.MAZUMS.IMAMHOSPITAL.REC.952814.
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از تحلیل تک متغیره استفاده شد .مقدار  pکمتر از  5/57از نظر
آماری معنادار در نظر گرفته شد.

رادیولوژی شامل شیب رادیال  ،تیلت به والر و دورساال  ،زاویاة
 ،teardropعمق حفرة مفصلی و فاصاله قادامی خلفای ( AP
 )distanceبود و این تصویرها توسط رادیولوژیستی تهیاه شاد
که آموزش تصویربرداری از اسکلت عضالنی دیده بود و نسبت به
نتایج باالینی بای اطاالع باود .نتاایج باا اساتفاده از رادیاوگرافی
دیجیتال ساده ،در نرمافزار سیستم تصویربرداری بیمارستان امام
خمینی (ره) اندازهگیری و ارزیابی شاد .رادیاوگرافی از دو جنباة
رخ و نیمرخ مورد ارزیابی قرار گرفات .ارتفااع رادیاال فاصالهای
است که بین دو خط عمود بر محور بلند رادیال کشیده میشود،
یکی در نوک استیلوئید رادیاال و دیگاری در مارز اولناار ساطح
انتهایی مفصل رادیال (شکل  .)7این طول به طور معمول تقریبااً
 72میلیمتر است( .)1کوتاه شادن رادیاال بایش از  2میلایمتار
باعث کاهش قدر و کوتاه شادن رادیاال بایش از  1میلایمتار
سبب کاهش قابل توجه قدر و افزایش درد مایشاود ،بناابراین
این موارد نامناسب ارزیابی میشوند .شیب رادیال زاویه بین خط
عمود بر محور مرکزی رادیال و خط اتصال رادیال به اولنار سطح
انتهای مفصل رادیال دیستال بود (شکل  )2و تقریبااً  23درجاه
میباشد (محدوده 35-73 ،درجه) .تیلت رادیال با زاویة بین خط
عمود بر محور مرکازی رادیاال و خطای کاه حاشایة دورساال و
پالمار مفصل انتهایی رادیال را متصل میکند ،تعریاف مایشاود
(شکل  .)2تیلت والر طبیعی تقریباً  77درجه اسات(1و .)77شایب
دورسال کمتر از  75درجه و شیب والر کمتر از  25درجاه قابال
قبول در نظر گرفته شد71(.و )77زاویة قطرهاشکی ( )9TDAنیاز باا
زاویه بین محاور مرکازی رادیاال و محاور مرکازی teardrop
تعیین میشود (شکل  .)3زاویاة نرماال  Teardropتقریبااً 55
درجه است(1و.)77

نتایج
از  61بیمار مورد مطالعه 26 ،نفار مارد بودناد ( 15/6درصاد) و
میانگین سنی بیماران  19/66±76/62سال بود .رایجتارین روش
درمان بیماران قرار دادن پین از راه پوست و گچ گرفتن باود کاه
برای  75بیمار ( )%58/7انجام شد .هشت بیماار ( )%72/7تحات
عمل جراحی و اکسترنال فیکساتور قرار گرفتند و  6بیمار()%9/1
تحت درمان کانزرواتیو (جا انداختن و گچ گرفتن) قارار گرفتناد.
تصمیمگیری در مورد نوع درمان بر اساس نظار جاراح و شارایط
عمومی بیمار انجام شد .عوارض ماژور جراحی فقط در یک بیمار
( )%7/6به صور بی حسای و نوروپااتی گازارش شاده اسات و
عوارض مینور در  1بیمار ( )%3/3شامل  1مورد عفونت ساطحی
و جزئی رخ داده است.
درد :میانگین نمرة درد در پینگذاری و گاچ گارفتن نسابت باه
سااایر روشهااای درمااان بااه طااور معناایداری پااایینتاار بااود
( .)p=5/559میانگین نمرة درد با کوتااهی رادیاال مارتبط باود.
کوتاااه شاادن غیرطبیعاای رادیااال بااا درد بیشااتر همااراه بااود،
 .p=5/538این رابطه ،مستقل از نوع درمان و ساایر شااخصهاا
نبااوده اساات .درد بااا سااایر شاااخصهااای رادیولااوژی ارتباااط
معنیداری نداشت.
رضایت :میزان رضایت از روش پینگذاری و گچ گرفتن به طاور
قابل توجهی بیشتر از ساایر روشهاای درماانی باود.p=5/558 ،
میزان رضایتمندی در بیماران با عماق مفصال غیرطبیعای ،کاه
مستقل از سن و سایر شاخصهای رادیولوژی و نوع درماان باود،
به طور قابلتوجهی پایینتار باود .p=5/551 ،میازان رضاایت باا
سایر شاخصهای رادیولوژی ارتباطی نداشت.

تحلیل آماری
دادهها در نرمافزار نس ه تحت ویندوز  SPSS 22.2بات شاده
اساات .از میااانگین و انحااراف معیااار باارای توصاایف دادههااای
پارامتریک و جدول تکرار برای توصیف دادههاای غیرپارامتریاک
استفاده شد .از آزمون «تی اساتیودنت» بارای تجزیاه و تحلیال
دادههاای کمای و از آزماون «کاای دو» بارای تجزیاه و تحلیال
دادههای کیفی در دو گروه درمانی اساتفاده شاد .بارای ارزیاابی
نتایج رادیاوگرافی ،باالینی و عملکاردی؛ از «ضاریب همبساتگی
پیرسون» و آزمون «مجذور کاای» اساتفاده شاد .بارای ارزیاابی
استقالل ا را عامل رادیوگرافی بر نتایج بالینی و عملکردی نیاز

نمره کوئیک -دش :نمرا کوئیک -دش در پینگاذاری و گاچ
گرفتن به طور قابلتوجهی کمتر از سایر روشهاای درماان باود،
 .p=5/553نماارة کوئیااک -دش در بیماااران بااا کوتاااه شاادن
غیرطبیعی رادیال و عمق حفرة مفصلی غیرطبیعی در مقایسه باا
مقادیر طبیعی بااالتر باود و ارتبااط آن مساتقل از سان و ساایر
شاااخصهااای رادیولااوژی و نااوع درمااان بااود .p=5/556 ،نماارة
کوئیک -دش با سایر شاخصهای رادیولوژی ارتبااط معنایداری
نداشت.

9. tear-drop angle.
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شکل  .9ارتفاع رادیال عادی ( ،)Aکاهش ارتفاع رادیال ( ،)Bپس از جراحی ()C

شکل  .2شیب رادیال ( ،)Aو کج شدگی والر ()B
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جدول  .9ارتباط بین شاخصهای رادیولوژیکی و پیامدهای بالینی و عملکردی
فاصله بین مفصلی
پیامد

کاهش رادیال

Pvalue

نه

بله

2122 2193
()27172( )9112

a

درد

میزان رضایت

b

9
()9

9
()9

عادی

7172

7177

نمرة
کوئیک -دش

20122 98190
()90102( )97120

7198

قدرت چنگ انداختن
صدمه ندیده/
صدمه دیده

7112
7189
()7170( )7123

7137

قدرت نیشگون
گرفتن()pinch
صدمه ندیده/
صدمه دیده

7112
()7193

Pvalue

غیر
عادی

مفصلی

value

عادی

3177
2177
()7112( )9112
9
()9

عمق حفره

P-

*

71773

9
()7

7123

9
()9

value

غیر
عادی

3177 27190
()2131( )9180
2
()2

Abnormal Normal

7127

*

71770

* 32130 90178
37172 92112
71772
()92170( )97171
()0197( )97187

71772

7102 7187
()7129( )7122

71720

9177
9199
()7122( )7122

7129

7180 7182
()7193( )7120

7100

9179
()7179

7107

9177
7112
()7178( )7122

7133

محدودیت
*
فلکشن

22
()1212

2
()977

917

70
()1210

8
()977

*

38
()2717

2
()977

*

Radial inclination

P-

*

2178
()2198

9189
()9171

7199

9
()9

9
()9

7103

29190
()91190

92110
()92190

7121

7102
()7129

7187
()7129

7127

7113
()7127

7119
()7197

7107

39
()977

39
()1311

7101

29
()2312

7102

917

917

72
()977

2
()07

71779

7192

2
38
()0717( )2011

7128

38
()2011

2
()07

917

23
()0012

2
8
()3313( )9318

7123

2
8
()2717( )9013

7127

2
8
()2717( )9013

7127

97
()9210

7
()717

2
2
محدودیت پرونیشن*
()3313( )9713

7197

2
2
()2717( )9710

7122

7178

3
()110

0
()2912

7137

8
()2718

2
()9812

7177

محدودیت
اکستنشن

محدودیت
سوپینیشن

0
97
انحراف غیرعادی به
*
طرف اولنار
()2210( )9012

*

71779

97
0
()9012( )2210

*

71779

8
()9013

7
()717

0
97
()7717( )9011

*

*

7170

 aمیانگین ( b ،)SDمیانه ( c ،)SDتعداد ( * ،)%تنظیم شده
* محدوده حرکت ( )range of motionمچ دست سالم ،نرمال تلقی شده و میزان محدودیت مچ دست ناسالم در مقایسه با آن سنجیده شده است.

59

مجله جراحی استخوان و مفاصل ایران
دوره هجدهم ،شماره ( 3شماره مسلسل  ،)07تابستان  ،9311صفحههای 07 -82

دکتر مهران رضویپور و همکاران

 ،)p=5/56شد درد ( r= -5/58و  )p=5/75و نمرة کوئیک -دش
( r= -5/27و  )p=5/81مشاااهده شااد؛ اگاار چااه از نظاار آماااری
معنیدار نبود .همچنین ،بین این زاویاه و قادر چناگ اناداختن
( r= -5/55و  )p=5/23و نیشگون گرفتن ( r= -5/23و )p=5/31
رابطاة معنایداری وجااود نداشاات .فاصاالة رادیااال قاادامی خلفاای
( 77)APدر تمام بیماران در محدودة نرمال قارار داشات ،بناابراین
ارتباط آن با نتایج بالینی و عملکردی قابل ارزیابی نیسات (جادول
.)7
سن بیمااران باا رضاایت ،شاد و نماره کوئیاک -دش ارتبااط
معن ایداری نداشاات (بااه ترتی اب  r=5/78و  r=5/78 ،p=5/71و
 r=5/78 ،p=5/72و  .)p=5/75عااوارض عمااده و جزئاای بااین
روشهای درمانی تفاو معنیداری نداشت( p=5/65 ،جدول .)2

شکل  .3زاویه پارگی

جدول  .2تفاوت عوارض بین روشهای درمانی
روش درمانی
عوارض
تعداد ( )%عمده
تعداد ( )%کوچک

قدرت نیشگون گرفتن و چنگگ انگداختن(:)pinch & grip

محافظتی

پین گذاری از
طریق پوست

فیکساتور
خارجی

9
()717
9
()9210

9
()217
2
()017

7
()717
9
()9217

X2=2.31, p=0.67

قاادر نیشااگون گاارفتن و چنااگ انااداختن بااا شاااخصهااای
رادیولوژیکی پس از درمان ارتباط نداشت.
دامنة محدودیتهای حرکتی :محدودیت خم شادن باه طاور
بحث

مستقل با عمق حفرة مفصلی مارتبط باود .دامناههاای حرکتای
دیگر با شاخصهای رادیولوژیکی ارتباط معنیداری نداشت.
شاخصهای رادیگوگرافی :میاانگین و انحاراف معیاار ()SD

شکستگی انتهایی رادیوس یکی از شاایعتارین شکساتگیهاایی
است که سابب مراجعاه بیمااران باه کلینیاکهاای ارتوپادی و
اورژانس مراجعه میشود( .)76کاهش تاراکم اسات وان ،جنسایت
زنانه ،نژاد ،ورا ت ،و یائسگیزودرس از عوامل خطرناک برای ایان
نوع شکستگی است .پیامدهای مطلاوب طاوالنیماد ایان ناوع
شکستگی به عوامل م تلفی از جملاه عوامال مارتبط باا بیماار
(سن ،جنسیت ،تراکم است وان و غیاره) ،شاد آسایب ،الگاوی
شکستگی و روشهای درماان بساتگی دارد .از ایان ماوارد ،ساه
عامل اول توسط جراح قابل اصالح نیستند ،بنابراین نتایج بالینی
ممکن است برای همة بیماران یکسان نباشد( .)76درماان معماوالً
بر اساس اصالح آناتومیکی به سطح طبیعی یا تقریباً طبیعای بار
اساس شاخصهای رادیوگرافی انجام مایشاود .چنادین مطالعاه

75

طول رادیال در گروه جا انداختن و گاچگیاری  ،)7/89( 77/5در
گروه پینگذاری و گچگرفتن  )3/87( 9/85و در گروه فیکسااتور
خارجی  )77/7( 72/66بود ( .)p=5/576برای شیب رادیال ایان
مقاااادیر باااه ترتیاااب )3/77( 25/13 ،)2/92( 23/12.و22/33
( )p=5/56( )7/76بود .میانگین و انحراف معیاار( TDA )SDباه
ترتیااب )77/67( 66/61 ،)7/63( 65/55و  )79/62( 18/66بااود
( .)p = 5/9اختالف معنیداری در کج شدن والر/دورساال ،باین
دو گروه وجود نداشت.
در تجزیه و تحلیل کمّی ،بر اسااس ضاریب همبساتگی پیرساون،
یک رابطة معکوس بین زاویة  TDAو میزان رضاایت ( r= -5/23و

11. Anterior Posterior.

10. Standard deviation.
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تغییرا دژنراتیو( )79و فشرده سازی بیشتر سر رادیال ،و احتمال
بروز آرتروز بعد از ضربه شود .در نتیجه ،با بازیابی شکل طبیعای
رادیال دیستال ،میتاوان خطار باروز آرتاروز پاس از ساانحه در
مفصل رادیو کارپ را به حداقل رساند(.)25
در مطالعا م تلف ،ارتباط شاخصهای رادیوگرافی مانند شایب
والر(27و ،)22طول رادیال(22تاا ،)21و فاصلة درون مفصالی(27و )26باه
عنوان پیشبینی نتایج بالینی پیشانهاد شاده اسات .در مطالعاة
اشنایدر و همکاران ،کوتاه شدن رادیال و وجود فاصاله در ساطح
مفصل ،به عنوان مهمترین شاخصهای رادیولوژیکی تث یرگذار بر
نتااایج بااالینی گاازارش شااده اساات .بااا ای ان حااال ،تافوی اا 71و
همکاران( ،)72شیب پالمار را به عنوان شاخص تث یرگذار بر نتاایج
بالینی گازارش کاردهاناد .البتاه بایاد در نظار گرفات کاه تماام
شاخصهاای رادیولاوژی در ایان مطالعاا ماورد مطالعاه قارار
نگرفتهاند .نتایج این مطالعا نشاان مایدهاد کاه در مطالعاا
م تلف شاخصهای م تلف رادیولوژی مربوط باه نتاایج باالینی
گزارش شده است ،و همچنین در بسیاری از مطالعا  ،گزارشها
نشان دادهاند که شاخصهای رادیولوژی با نتاایج باالینی ارتبااط
ندارنااد(26تااا .)28در مطالعااهای توسااط آرورا .آر 77و همکاااران(،)73
محققان گزارش کردند که نتایج رادیولوژیکی نامطلوب ،لزومااً باا
عوارض بالینی منفی همراه نیست .افاراد مسان در ایان مطالعاه
مورد پژوهش قارار گرفتناد و درماان غیرجراحای نیاز باا نتاایج
مطلوبتر ،برای این بیماران مناسبتر بود .در این مطالعه ارتباط
شاخصهای رادیولوژی با نتایج باالینی و عملکاردی ،مساتقل از
سن بود.

بااین شاااخصهااای رادیولااوژیکی مطلااوب و ایجاااد اصااالحا
آناااتومیکی بااا نتااایج بااالینی ارتباااط مسااتقیمی را نشااان
دادهاند(76و.)75
در مطالعة حاضر ،ارتباط شاخصهای رادیوگرافی پس از درمان با
نتااایج بااالینی و عملکااردی بررس ای شااده اساات .شاااخصهااای
رادیولوژی شامل وجود فاصله ( )stepدر ساطح مفصال ،فاصالة
 ،APعمق حفرة مفصلی ،طول رادیال ،شیب رادیال ،تیلت والر و
 TDAاساات .از باین شاااخصهااای ارزیاابی شااده ،عمااق حفاارة
غیرطبیعی به طور معنیداری باا کااهش رضاایت بیماار ارتبااط
داشت و انحراف غیرطبیعی و کوتاه شدن رادیال با افزایش امتیاز
کوئیک -دش رابطة معنایداری داشات .همچناین ،وجاود یاک
فاصله و کوتاه شدن رادیال همراه باا انحاراف غیرطبیعای اولناار
مرتبط بود .قدر نیشگون گرفتن و چنگ اناداختن ،محادودیت
حرکا مچ دست و شد درد ارتباط معنیداری با هایچ یاک از
شاخصهای رادیولوژیکی نداشتند .با این حاال ،روش درماان باا
نتایج بالینی بیماران ارتباط معنیداری دارد .پین گذاشاتن از راه
پوست و درمان با گچ گرفتن به طاور قابال تاوجهی باا رضاایت
بیمار ،درد پایینتر و نمارة کمتار کوئیاک -دش هماراه باود .در
روش فیکساتور خارجی ،درد بیشاترین باود و نمارا کوئیاک-
دش و میزان رضایت کمترین مقدار را داشتند .در ایان مطالعاه،
سن بیماران با پیامدهای بالینی و عملکردی ارتبااط نداشات .در
پژوهش صاور گرفتاه توساط آرادهاناا .تای 72و همکااران(،)78
مطلوبترین نتایج بالینی در بیماران جوان گازارش شاده اسات.
همچنین ،در بیماران باا شکساتگی دچاار دررفتگای حاداقلی و
درمان محافظتی ،نتایج بهتر بود .در همینحال ،در این مطالعاه،
سن با نتایج باالینی بهیناه و همچناین روش پاینگاذاری از راه
پوست با نتایج مطلوب ارتباطی نداشت .در مطالعة آرادهانا .تی و
همکاران ،شیب والر ،طول رادیال ،شیب رادیال و وجود فاصله در
سطح مفصل مورد بررسی قرار گرفت ،و در بین آنها حفظ شایب
و طول رادیال ،و عدم وجاود فاصاله در ساطح مفصال باه طاور
قابلتوجهی با نتاایج مطلاوب ارتبااط داشات .باا ایان حاال ،در
مطالعة حاضر ،فقط حفظ عمق حفرة مفصلی و طاول رادیاال باا
نتایج مطلوب مرتبط بود .در مطالعهای توساط ارهاار  .اس 73و
همکاران ،نشان داده شاد کاه افازایش عماق حفارة مفصالی باا
اختالل قابلتوجه در بیومکانیاک تماسای مفصال رادیاو کارپاال
مرتبط است و دامنة حرکت مفصل را به طور قابلتوجهی کاهش
میدهد .این امر همچنین میتواند منجر به افزایش میزان خطار

محدودیتها
در مطالعة حاضر ،تعداد بیماران تحت درمان باا روش اکساترنال
فیکساتور کم بود و نتایج درمان در این روش باه خاوبی ارزیاابی
نشده است .در این مطالعه ،شکستگیهای داخل و خار مفصلی
به طور جداگانه ارزیابی نشدند.
نتیجهگیری
با توجه به یافتههای این مطالعه و سایر مطالعاا  ،شااخصهاای
رادیوگرافی که مربوط به ساطوح مفصالی هساتند مانناد وجاود
فاصله ( )gapیا عمق حفارة مفصالی و همچناین طاول رادیاال
میتوانند بر نتایج بالینی بیماران مؤ ر باشند.
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