
شکستگی های مچ و دست
شهریبر خسروی هیئت علمی گروه کبردرمبنی دانشکذه توانبخشی دانشگبه اراک 



نقش کاردرمانی در شکستگی ها

گزها، : رفع خطکی هفصلیJoint mobilization،

َتاسگطت حزکت اکتی
حزکت پسیَ: افشایص داهٌِ حزکتی
تقَیت عضالت

(توزیي ّویطگی) کٌتزل ادم
 (درصَرت ًیاس)رفع چسثٌذگی
(درصَرت ًیاس) تاسآهَسی حسی



سه فاز بعذ از شکستگی

رٍس اٍل پس اس ضکستگی 4-3: فاس التْاتی
ّفتِ طَل هی کطذ ٍ پس اس آى تا حزکت  6تا  4: فاس جثزاًی

.هفاصل ًشدیک ًثایذ درد ایجاد ضَد

چٌذیي هاُ تا چٌذیي سال: فاس ضکل گیزی هجذد



طبقه بنذی شکستگی

ِتاس ٍ تست
تا ثثات ٍ تی ثثات
داخل هفصلی ٍ خارج هفصلی
عزضی، هارپیچ ، هایل: هذل ضکستگی
تٌِ، گزدى ، سز ٍ قاعذُ: هحل ضکستگی



انواع شکستگی های مچ و دست

 کالیس ، اسویت، تارتَى: انتهای تحتانی رادیوس
اسکافَئیذ: استخوان های مچ دست
تٌِ ، گزدى، سز، قاعذُ: متاکارپ ها
تٌت، اٍرالًذٍ: شست
ها فالنکس



کالیس و اسمیت

خارج هفصلی
 (کالیس)دیستال تِ ضکستگی تِ سوت خلف
 (اسویت) دیستال تِ ضکستگی تِ سوت قذام
ِجا اًذاسی تست
 ّفتِ دیگز تا پاییي آرًج، دیستال گچ تا چیي  2ّفتِ تا تاالی آرًج ٍ 3گچ گیزی

.کف دست ٍ آساد تَدى ٍب ضست
Active ROM هفاصل اساد پزٍگسیوال ٍ دیستال تِ گچ
Isometric contraction داخل گچ
 َ(ّفتِ دٍم) ، سپس پسیَ ( ّفتِ اٍل) پس اس تاس کزدى گچ حزکات هالین اکتی  ٍ

،  (ّفتِ سَم ) سپس هقاٍهتی 



بارتون

داخل هفصلی
جا اًذاختي تاس ٍ پیي گذاری
اکتیَ ٍ پسیَ اًگطتاى، کٌتزل ادم، حزکات : تَاًثخطی سزیع

ساعذ، تاسآهَسی حسی
 ّفتِ تعذ، استفادُ اس آتل هچی سادُ، اًجام  8الی  6تاس کزدى پیي

توزیٌات حزکتی تیطتز ٍ توزیٌات تقَیتی



شکستگی اسکافوئیذ

 (ّفتِ 6( )خًَزساًی تیطتز) دیستال پیص آگْی تْتز
(ّفتِ 20.  ) پزٍگسیوال ٍ هزکش پیص آگْی تذتز
اًفیِ داى تطزیحی
ّفتِ اسپلیٌت تلٌذ  6: تذٍى جاتجاییthumb spica       ،

.ّفتِ اسپلیٌت کَتاُ تزای قسوت دیستال 6
جا اًذاسی تاس ٍ پیي گذاری، اسپلیٌت : تا جاتجاییthumb 

spica  ،ًِکَتاُ، توزیٌات آرام داهٌِ حزکتی تصَرت رٍسا
سپس حزکات پسیَ







نکات بالینی

 ّات پک ٍ حوام  پارافیي هَثز تز اسIR

 ًطاًِ خطکی هفصلیسطح رٍی هفصل درد داضتي در تاسگطت حزکت ٍ قزهشی.

 استتی حزکتی اٍلیي اقذام در ضکستگی.

اتتذا حزکات اًفزادی ٍ ایشٍلِ هفصل ٍ سپس حزکات تزکیثی هفاصل تاس هیگزدد.

  در تاسگزداًذى حزکات هفصل اًگطت آسیة دیذُ هیتَاى اس حزکت سایز اًگطتاى
.ًیش استفادُ کزد

 دیزتز ٍ خطکی هفصلی  جَش خَردى ضکستگی در افزاد هستعول دخاًیات
.سٍدتزاتفاق هی افتذ



نکات

پیص آگْی تْتز، ضزٍع : ضکستگی تستِ ٍ ضکستگی تا ثثات
در ضکستگی تاس ٍ ضکستگی تی . حزکت در هحل ضایعِ دیزتز

.ثثات تزعکس است
خارج هفصلی پیص آگْی تْتز
تٌِ ٍ گزدى پیص آگْی تْتز، سز پیص آگْی تذتز
آتل تٌذی ًطاًِ اّویت  ی حزکتیگچ گیزی ًطاًِ اّویت ت ٍ

.است سٍدٌّگام حزکت
 اٍلَیت دارد پسیًَسثت تِ حزکت  اکتیَدر ضکستگی حزکت.



فاکتوهای موثر در بهبودی

سي تیوار
ًَع ضکستگی
ُآسیة ّای ّوزا
طَل هذت تی حزکتی

تیواری سهیٌِ ای



دامنه طبیعی حرکات مفاصل دست 

حزکت در پٌج جْت: هفصل کارپَهتاکارپال ضست
درجِ  90در اًگطتاى فلکطي اکستٌطي : هفصل هتاکارپَ فالٌژیال

درجِ 30ٍ در ضست 
درجِ ٍ  90در هفاصل لَالیی پزٍگسیوال : هفصل ایٌتزفالٌژیال

درجِ 45در دیستال 



فراوانی شکستگی های دست

 درصذ 50فالٌکس دیستال
 (درصذ تاس10درصذآى جا اًذاسی تستِ ٍ 90)  درصذ 30هتاکارپْا

 درصذ 20فالٌکس ّای هیاًی ٍ پزٍگسیوال



شکستگی متاکارپ ها

در اثز افتادى ضی سفت تز رٍی پطت دست یا : تنه متاکارپ
غالثا تِ رٍش تستِ . ضزتِ ضذیذ تا کف دست تِ جسن سخت

.جاًذاسی اًجام هیگیزد
 ّفتِ در ٍضعیت ایوي 4-3اسپلیٌت گذاری
 توزیٌات اکتیَ هفاصل ّوجَار پزٍگسیوال، فلکطي هالین تزکیثی

تار در ّز جلسِ در دٍراى اسپلیٌت گذاری IP 10هفاصل 
Knuckle bender  :ًَعی ارتش



شکستگی های متاکارپ

 حلقِ ٍ کَچک ) هطت سدى تِ جسن سخت : گردن متاکارپ
.  (آسیة پذیزتز

 ّفتِ در ٍضعیت ایوي، درآٍردى  4-3اسپلیٌت گذاری حفاظتی
اسپلیٌت ّز سِ ساعت یکثار ٍ اًجام توزیٌات اکتیَ هالین تواهی 

.اًگطتاى
 ِحتی جَش ًخَردى آى افت عولکزد ًخَاّذ داد ٍ تیطتز جٌث

.سیثایی خَاّذ داضت



شکستگی های متاکارپ

ًادر، داخل هفصلی: سر متاکارپ

ORIF آرتزٍپالستی ،



شکستگی فالنکس های پروگسیمال و میانی
 اسپلیٌت : تا ثثات تستِ تا ٍ تذٍى جاتجاییشکستگی عرضی

.ّفتِ در اکستٌطي 3تِ هذت  IPگذاری هفاصل 
 تاس کزدى اسپلیٌت ّز چٌذ ساعت جْت اًجام اًجام حزکات

.تا هحذٍدُ درد IPاکتیَ هالین فلکطي اکستٌطي 
توزیٌات رفع ادم
 ّفتِ ای تذٍى درآٍردى  3اسپلیٌت گذاری : شکستگی مارپیچی

.ٍ تذٍى حزکت اکتیَ



شکستگی فالنکس های پروگسیمال و میانی

جااًذاسی تا فیکساتَر، اسپلیٌت گذاری، : شکستگی بی ثبات
 IPحزکات سٍد ٌّگام هفاصل پزٍگسیوال ٍ اکتیَ هالین هفاصل 

، کٌتزل ادم، درهاى اسکار، درهاى خطکی هفصلی



مشکالت همراه

 PIP Flexion deformity

 stiffness



فالنکس دیستالشکستگی 

 رٍس تی حزکتی هحل، حزکت سٍدٌّگام  10لِ ضذگی، : دسته
هفاصل پزٍگسیوال، توزیٌات حساسیت سدایی هحل ضایعِ،

اسپلیٌت گذاری فقط : تنهIP  ّفتِ 3تِ هذت
اغلة تی ثثات ٍ ًیاس تِ فیکساتَر، اسپلیٌت گذاری تِ : قاعذه

  malletّفتِ اس ًَع  4-3هذت 



مشکالت همراه

تی حسی
حساسیت تِ سزها
 حساسیت تیص اس حذ

رضذ غیز طثیعی ًاخي



شکستگی های شست

ضکستگی قاعذُ هتاکارج ضست ٍ ًیوِ دررفتگی یک : شکستگی بنت
.سَم سطح هفصلی

ِاسپلیٌت گذاری یک هاُ تا : جااًذاسی تستthumb spica سپس ،
.اس رٍس اٍل IPاسپلیٌت قاتل حزکت تا چٌذ هاُ، آساد تَدى 

اسپلیٌت گذاری ًْایتا دٍ ّفتِ، حزکت اکتیَ هالین توام : جااًذاسی تاس
.اًگطتاى، ٍرسضْای تواسی تعذ اس یک هاُ



شکستگی های شست

داخل هفصلی، فقط جا اًذاسی تاس: شکستگی اورالنذو

تَاًثخطی هطاتِ جااًذاسی تاس تٌت


