
 خصوصیات ولی شود می ایجاد سنی هر در ساعد شکستگی

. ستا متفاوت مقداری بزرگساالن با ها بچه در شکستگی این

 انعطاف بزرگساالن، به نسبت کودکان های استخوان زیرا

 بنابر .کنند می تحمل بهتر را ضربات و دارند بیشتری پذیری

 نمی شکستگی دچار راحتی به کودکان های استخوان این

 یشب فشاری تحت کودکی استخوان اگر حال این با ولی شود،

 ینا علت |. شود شکستگی دچار است ممکن گیرد، قرار حد از

 زمین حین در بچه. است خوردن زمین معموال ها شکستگی

 و خود بین حائل و برده بدن جلوی به را خود دست خوردن

 می برخورد زمین با که جایی اولین پس. دهد می قرار زمین

 بچه دست به زمین از وارده نیروهای. است دست کف کند

 یشکستگ موجب و شده منتقل ساعد به مستقیم غیر بطور

 ممکن ها شکستگی این در. شود می ساعد های استخوان

 (زیرین زند) اولنا و( زبرین زند) رادیوس استخوان دو هر است

 .شوند شکستگی دچار آنها از یکی یا و

 
 

 

 که ندکن بروز اشکالی به توانند می کودکان در ها شکستگی

 : از عبارتند اشکال این. شوند نمی دیده بزرگساالن در

  تری ترکه شکستگی*

  استخوان برداشتن قوس*

  طولی فشار از ناشی شکستگی *

 *شکستگی صفحه رشد

  تری ترکه شکستگی-1

 به نسبت بیشتری ارتجاعی قدرت کودکان استخوانی بافت

 اردهو فشار برابر در استخوان رفتار ها بچه در. دارد بزرگساالن

. است درخت تازه و تر و زنده شاخه یک کردن خم شبیه آن به

 ستا ممکن بیشتر نیروی اعمال با. شود می خم ابتدا در شاخه

 فقط دیگر طرف در ولی شده شکسته شاخه طرف یک

 کامل شکستگی موارد این در پس. شود ایجاد خمیدگی

 .نیست

 

 ساعد های استخوان در تری ترکه شکستگی از نمایی

 

 استخوان برداشتن قوس -۲

 رویینی وقتی ها، بچه در استخوانی بافت ویژه ساختار علت به 

 به است ممکن شود می وارد بلند استخوان یک به خارج از

 خود طول تمام در استخوان شود موجب آن، شکستن جای

 این درمان. بردارد قوس و آمده در کمان یک صورت به

نیازمند  و شده انجام بسته بصورت معموال ها شکستگی

 مانورهای خاصی است .

  طولی فشار از ناشی استخوان شکستگی -٣

 چهب استخوان به طولی امتداد در بیرونی نیروی اوقات گاهی

 شکل موجب توانند می طولی نیروهای این. شود می وارد

 توروس ای باکل شکستگی آن به که شوند شکستگی از خاصی

 یپایین انتهای در بیشتر که شکستگی این.  گویند می

 هم در استخوان طرف یک شود می ایجاد ساعد های استخوان

 دازیان جا به نیاز شکستگی این. دارد برمی چین و رفته فرو

 رکتح بی گچ با هفته چند مدت به اندام باید فقط و نداشته

 .شود

 
 

 رشد صفحه شکستگی -۴

 زا بسیاری از قسمتی در و بلند های استخوان انتهای دو در 

 بصورت استخوان از قسمتی ها، بچه تر کوتاه های استخوان

 _ .ندگوی می رشد صفحه آن به که است غضروف شبیه بافتی

 و است کمتر استخوان خود از معموال رشد صفحه قدرت



 ممکن شود وارد زیادی نیروی کودک استخوان به که هنگامی

 درش صفحه تمام اگر. شود شکستگی دچار رشد صفحه است

 نآ در استخوان رشد شود، تخریب شکستگی یک جریان در

 کمتر بچه سن چه هر موارد این در. شود می متوقف ناحیه

 است، باقیمانده وی بلوغ تا بیشتری سالهای چون باشد

 مسال اندام مقابل در دیده آسیب اندام کوتاهی و طول اختالف

 .بود خواهد بیشتر بلوغ زمان در

 شکستگی عالئم

 ساعد درد ها بچه در ساعد شکستگی عالمت شایعترین - 

 طوس از وضوح به ساعد زیاد جابجایی با های شکستگی در -

 .شود می خم و داده شکل تغییر

 .است دیگر عالئم از ساعد محل در تورم - 

 شکستگی تشخیص

. ودش می مشکل بسیار گاهی ها بچه در شکستگی تشخیص 

 اییجابج با یا جابجایی بدون اوقات بسیاری در ها شکستگی

 اتقطع حرکت اندام، شکل تغییر مواقع این در. هستند اندک

 اه شکستگی این قطعی تشخیص. ندارد وجود مردگی خون یا

  ساده رادیوگرافی توسط

 اطفال در ساعد شکستگی درمان

 غیر صورت به اطفال در ساعد ناحیه های شکستگی اکثرا 

 مالحظه قابل تورم که صورتی در. گردند می درمان جراحی

 پس و شده گیری آتل اندام ابتدا باشد داشته وجود ساعد در

 که صورتی در شود می انجام گیری گچ تورم شدن کم از

 زیاد شده شکسته های استخوان شدن دار زاویه و جابجایی

 ریگی گچ سپس و گرفته صورت اندازی جا ابتدا باید باشد

 موفق بسته جااندازی که مواردی در اوقات گاهی. شود انجام

 میشود انجام باز جراحی درمان نباشد

 ها بچه در ساعد های شکستگی عوارض

 از یکی. است کم ها بچه در ساعد های شکستگی عوارض 

 یم شکستگی مجدد شدن جابجا ، ها شکستگی این عوارض

 یریگ گچ و شکستگی جاافتادن از بعد که معنی این به باشد

 اجابج مجددا شده شکسته قطعات روز چند از بعد است ممکن

 و خشکی ها بچه در ساعد شکستگی دیگر عوارض از. شوند

 دیر خوردن، بدجوش ، دست مچ یا آرنج حرکت محدودیت

 استخوان دو چسبندگی خاص مواردی در و خوردن جوش

 .است یکدیگر به اولنار و رادیوس

 :منابع

 ترجمه - سودارث و برونر اسکلتی، عضالنی بیماریهای( ۱

 .۱۱۳۱ خانی، قاسم فرزانه

               http://www.seratnews.ir2) 

          http://www.iranorthoped.ir3) 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

 :عنوان 

  ساعد در بچه ها شکستگی 
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