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چکیده

آن بـر  ریو تـاث یشکستگنیاز درمان ایجوان و فعال و عوارض ناشنیدر سنGTیشکستگوعیبا توجه به ش:مقدمه
تـاکنون مطالعـه   ن،یعالوه بر ا. رسدیبه نظر ميضروریشکستگنیاز درمان ایناشجینتایعملکرد شانه ها ، بررس

انجـام نشـده اسـت،    یتیتـوبروز تریگریشکستگیرجراحیغاثر اندازه قطعه شکسته بر سرانجام درمان یبه بررسيا
درمـان غیـر جراحـی    یینهـا امـد یدر پیتیتـوبروز تـر یگریاندازه قطعه شکسـتگ ریتاثیابیمطالعه حاضر با هدف ارز

.شده استیسال طراح40تا 20وهومرال در افراد با سن در رفتگی قدامی مفصل گلن-یدچار شکستگمارانیب
زانیـ و میقطعه شکستگيریگاندازه. گذشته نگر انجام شدیلیتحل-یفیمطالعه به صورت توصنیا:مواد و روش ها

بـا  يولـوژ یکه در زمان تروما انجام شده بود توسط دو متخصـص راد مارانیاسکن بCTبه کمک یتیتوبروزییجابجا
DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder, andاز پرسشنامه ینیعیابیارزيبرا.شدنییسال سابقه کار تع5حداقل 

Hand) وConstant score (CS) شداستفاده.

نفـر مـرد و   154قرار گرفتند ، که یهومروس مورد بررسمالیپروگزیوارد مبتال به شکستگماریب175تعداد :نتایج
آن ها ییمتر بوده و مقدار جا به جایلیم32تا 10نیبمارانیبنیدر ایقطعات شکستگياندازه .نفر زن بودند 21

سـطح  %) 62,9(مـاران یبشـتر یبconstantبر اساس پرسشـنامه  . متر بوده استیلیم10در تمام موارد کمتر از زین
( مـاران یبشـتر یبزیـ نDASHيبر اساس پرسشـنامه عملکـر  ) 70-84نمره (ود را در حد خوب خيشانه يعملکرد

جینتـا يدارا%) 62,9(غالبـا  زیـ نOxfordيشـانه  یاسـاس نمـره دهـ   و بر) 100-75نمره (یعملکرد عال%) 88,6
نکرده فیخود پس از درمان توصيشانه هايرا برافیکدام عمل کرد ضعچیبوده و ه) 60-45نمره (خوب يعملکر

.اند

در عملکرد شانه پـس از درمـان   يریتاثGTیمبتال به شکستگمارانیدر بیشکستگيقطعه ياندازه :نتیجه گیري
را یخوب و عالینیبالجیهمواره نتانکهیمتر با وجود ایلیم5تا 0يدر بازه یقطعه شکستگییاما جا به جا. ندارد 

.تر خواهد شدفیضعیکمینیبالجیبازه نتانیدر اییجابجازانیمشیدارد اما با افزایدر پ

گریتر توبروزیتی، اندازه شکستگی، نتایج درمان: کلمات کلیدي


