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Abstract
Background: Acromioclavicular dislocation is one of the most common shoulder injuries among athletes, and
appropriate treatment of acromioclavicular joint dislocation is controversial. Acromioclavicular ligament (AC) and
Coracoclavicular(CC) are the most important joint stabilizers. In joint dislocation the ligaments are torn, therefore the
repair of these ligaments play an important role in increasing the joint stabilization after surgical treatment. The
purpose of this study was to compare treatment results of Acromioclavicular dislocation with Coracoclavicular(CC)
ligament repair and without it.
Methods: In a descriptive analytical study, 40 patients with acute acromioclavicular dislocation required
operative treatment were studied. In the target group in addition to an open reduction and fixation with screws,
Coracoclavicular(CC) ligament repair with non-absorbable suture was done. Two groups were compared in terms of
clinical outcome and functional ability and complications.
Results: In this study, 40 patients were studied, including 39 males (97.1%) and 1 female (2.6%) were studied.
The mean age was 31.6 ± 8.1 years. Comparisons of patient’s performance according to Constant Score showed a
significant difference between two groups. So that has been in the ligament repaired was 8.7 ± 1.7 and in other group
was 10.1 ± 2.1. Also according to the Constant on ligament repair was higher points score 90% excellent and 10%
good, the other group rated was 70% excellent and 30% good. Coracoclavicular (CC) distance in patients
undergoing CC ligament repair was significantly reduced and was equally to the healthy side While in the cases
without ligament repair was not diminished coracoclavicular(CC) distance. No complications were observed in the
groups.
Conclusion: Coracoclavicular(CC) ligament repair lead to better functional ability in patients with acute
acromioclavicular dislocation and not associated with any symptoms.
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زهینه? زررفتگی هفػل آوزٍهیَوالٍیىَالر یىی اس ضبیؼتزیي آسیت ّبی ٍرسضی ضبًِ است اهب زر زرهبى هٌبست آى وٌتزاٍرسی ٍخَز زارز .لیگبهبى
ّبی آوزٍهیَوالٍیىَالر ) ٍ (ACوَراوَوالٍیىَالر ) (CCاس هْوتزیي پبیسار وٌٌسُّبی ایي هفػل ّستٌس .زر زررفتگی هفػل ایي لیگبهبى ّب زچبر پبرگی هی
ضًَس ثٌبثزایي ثِ ًظز هی رسس تزهین ایي لیگبهبى ّب ًمص هْوی زر افشایص ثجبت هفػل ثؼس اس زرهبى خزاحی زاضتِ ثبضس .ثٌبثزایي ّسف اس ایي هغبلؼِ همبیسِ
ًتبیح زرهبى زررفتگی هفػل آوزٍهیَوالٍیىَالر ثب تزهین لیگبهبى وَراوَالٍیىَالر ٍ ثسٍى آى است.
روش کار? زر یه هغبلؼِ تَغیفی – تحلیلی  40ثیوبر زچبر زررفتگی حبز هفػل وِ ًیبس ثِ خزاحی زاضتٌس ثزرسی ضسًس .زر یه گزٍُ ػالٍُ ثز خب
اًساسی ثبس ٍ فیىسبسیَى ثب پیچ ،تزهین لیگبهبى وَراوَوالٍیىَالر ثب ًد غیز لبثل خذة اًدبم ضسُ است .زٍ گزٍُ اس ًظز ػَارؼ ٍ پیبهس ثبلیٌی ٍ ػولىززی
هَرز همبیسِ لزار گزفتٌس.
یافته ها? زر ایي هغبلؼِ  40ثیوبر ثب هیبًگیي سٌی  31/6±8/1سبل ضبهل  39هزز ( ٍ )%97/1یه هَرز سى ( )%2/6هَرز ثزرسی لزار گزفتِ است .همبیسِ
اهتیبس ػولىززی ً Constant Scoreطبى زٌّسُ تفبٍت آهبری هؼٌی زاری ثیي زٍ گزٍُ ثَزُ است ثِ عَری وِ زر ٌّگبم تزهین لیگبهبى  ٍ 8/7±1/7زر گزٍُ
همبثل  10/1±2/1ثَزُ استّ .وچٌیي ثزاسبس اهتیبس  Constantاهتیبس ػبلی زر هَراز تزهین لیگبهبى  ٍ %90ذَة  % 10ثَزُ ٍ زر گزٍُ همبثل اهتیبس ػبلی %70
ٍ ذَة  %30ثَزُ است .فبغلِ وَراوَوالٍیىَالر زر ثیوبراى تحت تزهین لیگبهبى ثِ عَر هؼٌی زاری وبّص پیسا وززُ ثَز ٍ ثب سوت سبلن ثزاثز ضسُ ثَز ٍ
ایي زرحبلی است وِ زر هَارز ػسم تزهین لیگبهبى فبغلِ وَراوَوالٍیىَالر وبّص پیسا ًىززُ ثَزّ .یچ ػبرضِ ای زر گزٍُ ّب هطبّسُ ًطس.
نتیجهگیری? ثز اسبس یبفتِ ّبی هغبلؼِ تزهین لیگبهبى وَراوَوالٍیىَالر هٌدز ثِ ثْتز ضسى تَاًبیی ػولىززی ثیوبراى زچبر زرفتگی حبز هفػل
آوزٍهیَوالٍیىَالر هی ضَز ٍ ثب ػبرضِ ای ّوزاُ ًیست.
کلید واشه ها? زر رفتگی آوزٍهیَوالٍیىَالر ،لیگبهبى وَراوَوالٍیىَالر ،اهتیبس constant
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هقدهه

زررفتگی هفػل آوزٍهیَوالٍیىَالر یىی اس ضبیؼتزیي آسیت
ّبی ٍرسضی زر افزاز خَاى است وِ ًشزیه ثِ  %12آسیت ّبی
ضبًِ را ثِ ذَز اذتػبظ هی زّس .زر هززاى  5ثزاثز سًبى رخ هی
زّس ٍ ثب ًبتَاًی ّبیی ّوزاُ است (.)1
ثزاسبس هٌبثغ ارتَپسی ثیص اس  60رٍش هرتلف ثزای زرهبى
زررفتگی هفػل آوزٍهیَوالٍیىَالر (ٍ )ACخَز زارز وِ ضبهل خب
اًساسی ثبس ٍ فیىسبسیَى ثب پیچ ،تزاًسفز ػضالت ،ثبسسبسی
لسوت ذلفی والٍیىل ٍ فیىسبسیَى وَراوَوالٍیىَالر ثب پیچ
 ،Bosworthثبسسبسی لیگبهبى وَراوَوالٍیىَالر ٍ تزهین
آرتزٍسىَپیه هی ثبضس ( .)1،2ثب ٍخَز ایيّ ،یچ یه اس رٍش
ّبی فَق ثِ ػٌَاى استبًسارز عالیی زرهبى زررفتگی هفػل
آوزٍهیَوالٍیىالر ًوی ثبضس .زر ثزذی اس هغبلؼبت یىی اس آپطي
ّبی زرهبًی وِ ثبػث وبّص عَل هست زرهبى ٍ ریىبٍری هی
ضسُ ٍ زر ًْبیت ثب ثبس گطت سزیغ افزاز ثِ فؼبلیت ّوزاُ ثَزُ
است استفبزُ اس ثبسسبسی ٍ تزهین لیگبهبى وَراوَوالٍیىَالر ثَزُ
است ( .)3استفبزُ اس ایي رٍش زر هَارز حبز زررفتگی وبهل
هفػل آوزٍهیَوالٍیىَالر زر تیپ ّبی  5 ٍ 4ثب فَایسی ّوزاُ
ثَزُ است ( .)4پبرگی لیگبهبى ّبی پبیسار وٌٌسُ هفػل
آوزٍهیَوالٍیىَالر یىی اس اغل ّبی هْن آسیت ٍ زررفتگی هی-
ثبضس .زر تیپ ّبی سِ ثِ ثؼس پبرگی لیگبهبى وَراوَوالٍیىَالر ًیش
رخ هی زّس وِ هٌدز ثِ خبثِ خبیی لتزال والٍیىل ٍ ًبپبیساری
 Verticalهیگززز ( .)3زرهبى خزاحی ثزای ثبسسبسی آًبتَهیه
هفػل آوزٍهیَوالٍیىَالر استفبزُ هی ضَز ٍ هغبلؼبت هرتلفی زر
ایي سهیٌِ اًدبم ضسُ است .ثب تَخِ ثِ هغبلت گفتِ ضسُ زرهبى
استبًسارز خباًساسی ثبس ٍ فیىسبسیَى ثب استفبزُ اس ٍسیلِّبی
هرتلف ّوبًٌس پیچ ٍ پیي ثزای هَارز زررفتگی ّبی حبز هفػل
آوزٍهیَوالٍیىالر ضٌبذتِ ضسُ است ٍلی زرهَرز تزهین ّوشهبى
لیگبهبى وَراوَوالٍیىالر تٌبلضبتی ٍخَز زارزّ .سف اس ایي
هغبلؼِ ثزرسی ًتبیح زرهبًی ٍ همبیسِ ًتبیح ثیي ثیوبراًی وِ تزهین
لیگبهبى وَراوَوالٍیىَالر اًدبم ضسُ ثب ثیوبراًی وِ زر آًْب
غَرت ًگزفتِ است.

هواد و روش ها

یه هغبلؼِ تَغیفی – تحلیلی زر هزوش آهَسضی ٍ زرهبًی
ضْساء زاًطگبُ ػلَم پشضىی تجزیش ٍ زر گزٍُ آهَسضی خزاحی
استرَاى ٍ هفبغل ایي هزوش اس هْز هبُ  91زر ػزؼ زٍ سبل اًدبم
گزفتِ استً.وًَِ هَرز هغبلؼِ ضبهل ثیوبراى هجتال ثِ زر رفتگی
حبز هفػل آوزٍهیَوالٍیىَالر ثَز وِ ثِ اٍرصاس هزوش آهَسضی
زرهبًی ضْسا زاًطگبُ ػلَم پشضىی تجزیش اس سبل  1391تب 1392
هزاخؼِ هی وززًس .زر لجل اس ضزٍع هغبلؼِ ثب استفبزُ اس هغبلؼبت
لجلی وِ ( )3زر هَرز پیبهس اٍلیِ وِ ضست زرز ثیوبراى ثز اسبس

علوی و هوکاراى 9= /

هؼیبر  VASاست (سیگوب ثزاثز 1/9 ٍ 2/7ثِ تزتیت ثزای گزٍُ
هَرز ٍ ضبّس ٍ هیبًگیي ثزاثز )6/8 ٍ 7/1حدن ًوًَِ هَرز هغبلؼِ
 20ثیوبر زر ّز گزٍُ زر ًظز گزفتِ ضسُ است وِ زر زٍ گزٍُ
هَاسی ترػیع زازُ ضس .ضزایظ ٍرٍز افزاز ثِ ایي هغبلؼِ ضبهل
رضبیت افزاز هجٌی ثز ضزوت زر هغبلؼًِ ،ساضتي سبثمِ خزاحی ٍ
تزٍهبی لجلی زر هفػل ضبًًِ ،ساضتي ثیوبری سیستویه ّوبًٌس
زیبثت ٍ ّیپز یب ّیپَ تیزٍئیسیً ،ساضتي پبتَلَصی لجلی زر هفػل
ضبًِ ّوبًٌس تبًسًٍیت ولسیفیِ ثَز .حسٍز  40ثیوبر هجتال ثِ زر
رفتگی حبز هفػل آوزٍهیَوالٍیىَالر وِ ثِ هزوش آهَسضی زرهبًی
ضْسا هزاخؼِ وززُ اًس ٍ زارای تیپ ّبی  ٍ 5 ، 4یب  6زررفتگی ثز
اسبس عجمِ ثٌسی  Rockwoodثَزًس ٍارز هغبلؼِ ضسًسّ .وِ
ثیوبراى تحت خباًساسی ثبس ٍ فیىسبسیَى ثِ رٍش استبًسارز ثب پیچ
ّبی  4/5هیلی هتزی لزار گزفتِ ٍ زر یه گزٍُ ػالٍُ ثز خب
اًساسی ثبس فیىسبسیَى ثب پیچ تزهین لیگبهبى وَراوَوالٍیىَالر ثب
ًد غیز لبثل خذة اتی ثبًس ًیش اًدبم ضسُ است ٍ ثب  20ثیوبر زر
گزٍُ ضبّس وِ فمظ ثب پیچ فیىس ضسُ ٍ لیگبهبى  CCتحت تزهین
لزار ًگزفتِ است هَرز همبیسِ لزار گزفتِ است .ضست زرز ثیوبراى
زر زٍرُ پیگیزی ثب استفبزُ اس همیبس  Visual Analog Scaleزر
سِ هبُ اس زرهبى هَرز ارسیبثی لزار گزفتِ است .ثزای اهتیبس  VASثِ
غَرت  objectiveثیوبراى ضست زرز ذَز را اس  0تب ً 10وزُ زّی
وززُ ٍ ثسیي غَرت ضست زرز تؼییي هی گززیس .ثْجَز زاهٌِ
حزوتی هفػل ضبًِ زر حزوبت اغلی زر زٍرُ پیگیزی ثِ غَرت
هساٍم ثب استفبزُ اس اثشار گًَیَهتز پبیص ضسُ است.
ػولىزز ثیوبراى ثب استفبزُ اس پزسطٌبهِ Constant ٍ DASH
ارسیبثی ضسُ است .ولیِ ثیوبراى زر ّفتِّبی سَم ،ضطن ٍ
زٍاسزّن ٍ ثِ عَر ولی حسٍز یه سبل پیگیزی ضسُ اًس .ثزای
اهتیبس  DASHاس پزسطٌبهِ استبًسارز وِ اهتیبس اس  0تب  100اس
هدوَع اهتیبسات سَاالت ثِ زست هیآیس استفبزُ ضسُ است.
ّوچٌیي اهتیبس  Constantثب پزسطٌبهِ استبًسارز سٌدص ضسُ ٍ ثز
اسبس عجمِثٌسی  Poorثزای اهتیبس ثبالی  Fair ،30ثزای اهتیبس 21
تب  Good ،30ثزای اهتیبس  11تب  Excellent ٍ 20ثزای اهتیبس سیز 11
ثسیي غَرت ثَز .لجل اس اًدبم خزاحی ثزای توبهی ثیوبراى
رازیَگزافیّبی استبًسارز ضبهل گزافی رخ ٍ Zanca ٍ Y view
 Viewگزفتِ ضسُ ٍ تیپ ضىستگی تؼییي هیگززیس .ثزای تؼییي
اًساسُ فبغلِ وَراوَوالٍیىَالر زر زٍرُ پیگیزی فبغلِ ثیي رین
تحتبًی والٍیىل تب رین فَلبًی وَراوَئیس هؼیبر سٌدص ثَزُ
است .ثیوبراى زر پَسیطي ًیوِ ًطستِ ٍ ثؼس اس ثی َّضی ػوَهی
تحت خزاحی ثب یىی اس زٍ رٍش فَق لزار گزفتٌس .زر توبهی
هَارز زر ًین سبػت لجل اس خزاحی ثزای پزٍفیالوسی آًتی
ثیَتیىی اس سفبلَسپَریي ًسل اٍل (سفبسٍلیي ٍریسی زٍ گزم)
استفبزُ ضسُ است .زر ازاهِ حسالل ثزای  24سبػت ثؼس اس ػول
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آًتی ثیَتیه ٍریسی سفبسٍلیي ثب زٍس یه گزم ّز  6سبػت استفبزُ
ضسُ ٍ سپس لغغ گززیسُ است .ثزای وٌتزل زرز ثیوبراى زر ثؼس اس
ػول ٍ یه رٍس ثؼس اس زارٍّبی اپیَئیسی استفبزُ ضسُ است ٍ زر
رٍسّبی ثؼس ٍ ثؼس اس تزذیع اس استبهیٌَفي ذَراوی ثب زٍس 500
هیلی گزم استفبزُ ضسُ است .رٍش ثبستَاًی توبهی ثیوبراى زر ثؼس اس
ػول یىسبى ثَزُ است .اعالػبت ووی ثػَرت هتَسظ ٍ اًحزاف
هؼیبر ٍ اعالػبت ویفی ثػَرت فزاٍاًی ٍ زرغس ًطبى زازُ ضسُ اًس.
خْت همبیسِ زازُ ّبی ووی اس ٍ )Independent samples,( T-test
زازُ ّبی ویفی اس تست وبی زٍ( )Chi-squarیب زلیك فیطز استفبزُ
ضسُ است .زر توبهی هَارز  p>0/05هؼٌی زار زر ًظز گزفتِ ضسُ
است.

یافته ها

زر ایي هغبلؼِ  40ثیوبر زچبر زررفتگی حبز هفػل
آوزٍهیَوالٍیىَالر ثب هیبًگیي سٌی  31/6±8/1سبل ،ووتزیي سي
 ٍ 20ثیطتزیي  54سبل هَرز ثزرسی لزار گزفتِ است .زر ایي هغبلؼِ
 39هزز ( ٍ )%97/5یه هَرز سى ( )%2/4ثزرسی ضسُ است .اس ًظز
سوت زرگیزی زر  27هَرز (  )%67/5سوت راست ٍ زر  13هَرز
( )%32/5سوت چپ ثَزُ است .اس ًظز سي ٍ خٌس ّز زٍ گزٍُ
وبهال یىسبى ثَزُ ٍ تفبٍت آهبری هؼٌی زاری ثیي زٍ گزٍُ ٍخَز
ًساضتِ است (خسٍل  .)1ثیوبراى ّز زٍ گزٍُ زر حسٍز زٍ رٍس ثؼس
اس آسیت تحت خزاحی لزار گزفتِ اًس ٍ خب اًساسی ثبس ثِ عَر
یىسبى اًدبم ضسُ است .زر ّیچ یه اس ثیوبراى زٍ گزٍُ ػبرضِ ای
ضبهل ػفًَت هحل ػول ٍ سبة الوسیطي ٍخَز ًساضت .همبیسِ
هست خزاحی ٍ اهتیبسات ػولىززی زر خسٍل  4-1لبثل هطبّسُ
است .ثز اسبس ایي خسٍل ٍ همبیسِ ّبی اًدبم ضسُ اس ًظز هست
سهبى خزاحی زٍ گزٍُ تفبٍت آهبری هؼٌی زاری ًساضتِ اًس ّز چٌس
وِ زر گزٍُ تحت تزهین لیگبهبى  CCهست سهبى همساری ثیطتز ثَزُ
است ٍلی ایي تفبٍت اس ًظز آهبری هؼٌی زار ًجَزُ است .همبیسِ
اهتیبسات ػولىززی ثب پزسطٌبهِ ً Constant scoreطبى زٌّسُ تفبٍت
آهبری هؼٌی زاری ثیي زٍ گزٍُ ثَزُ است ثِ عَری وِ زر گزٍُ
تحت تزهین لیگبهبى ً CCتبیح ػبلیتز ثَزُ است .ثز اسبس ایي
پزسطٌبهِ ثیوبراى ّز زٍ گزٍُ زر ٍضؼیت ذَة ٍ ػبلی لزار زاضتٌس
ٍلی اهتیبس ثْتزی زر هَارز تزهین لیگبهبى  CCثِ زست آهسُ است ثِ
عَری وِ زر ًشزیه ثِ  %90ثیوبراى تحت تزهین لیگبهبى  CCاهتیبس
ػبلی وست ضسُ ثَز ٍ ایي زر حبلی ثَز وِ زر گزٍُ همبثل ًتبیح
ػبلی زر ٍ %70خَز زاضت .اس ًظز ًبتَاًی ػولىززی ثز اسبس
 DASHزٍ گزٍُ تفبٍت هؼٌی زاری ًساضتِ اًس ثب ایي حبل
ُ
پزسطٌبهِ
ثیوبراى تحت تزهین لیگبهبى  CCزر ٍضؼیت ثْتزی لزار زاضتٌس .اس
ًظز ضست زرز ثیوبراى ثب اهتیبس  VASزٍ گزٍُ یىسبى ثَزًس ٍ
تفبٍت آهبری هؼٌی زاری ثیي زٍ گزٍُ هطبّسُ ًگززیس (خسٍل .)1

اًساسُ گیزی فبغلِ  CCزر ثؼس اس ذبرج وززى پیچ ٍ زر زٍرُ
پیگیزی ًطبى زٌّسُ تفبٍت آهبری هؼٌی زار ثیي زٍ گزٍُ ثَزُ است
ثِ عَری وِ زر گزٍُ تحت تزهین لیگبهبى  CCاًساسُ ایي فبغلِ
حسٍز  9هیلی هتز ثَزُ است ٍ ایي زر حبلی است وِ زر گزٍّی وِ
فمظ ثب پیچ زرهبى ضسُ ثَز ٍ ثؼس اس ذبرج وززى پیچ اًساسُ ایي
فبغلِ  25هیلی هتز اًساسُ گیزی ضس ایي تفبٍت آهبری زرخسٍل 1
تزسین ضسُ است .اًساسُ گیزی فبغلِ  CCلجل اس ػول زر زٍ گزٍُ
ثز اسبس خسٍل  1یىسبى ثَزُ ٍ افشایص فبغلِ زر زٍ گزٍُ حسٍز
 30هیلی هتز ثَزُ استّ .وچٌیي اًساسُ گیزی فبغلِ  CCزر سوت
سبلن زر زٍ گزٍُ ثز اسبس خسٍل 1هطبثِ ثَزُ ٍ فبغلِ  CCزر
سوت سبلن زر ّز زٍ گزٍُ  8/5هیلی هتز ثَزُ است ٍ تفبٍت آهبری
ٍخَز ًساضتِ است .اس ًظز هیشاى زاهٌِ حزوبت هفػل ضبًِ تب سهبى
ذبرج وززى پیچ ثیي زٍ گزٍُ زر اثساوطي ضبًِ تفبٍتی ٍخَز ًساضتِ
است ٍ تب حسٍز  110زرخِ اثساوطي ٍخَز زاضتِ است ثؼس اس
ذبرج وززى پیچ ّب زاهٌِ حزوبت هفػل زر ّز زٍ گزٍُ یىسبى
ثَزُ است .ػبهلی وِ ثبػث ایدبز تفبٍت آهبری زر اهتیبس Constant
زر ثیي زٍ گزٍُ ضسُ ثَز ٍ ًتبیح ثْتزی را زر ثیوبراى تحت تزهین
لیگبهبى  CCزاضتِ است ] Strength of Abduction [Poundsثَزُ
است ثِ عَری وِ ثیوبراى تحت تزهین لیگبهبى  CCلسرت ثیطتزی
زر ٌّگبم اثساوطي زاضتٌس ٍ ثب ٍسًِ  4پًَس ثِ ثبال لبزر ثِ اثساوطي
ثَزًس ّز چٌس وِ اس ًظز زاهٌِ ٍ حزوبت اٍلیِ زٍ گزٍُ هطبثِ ثَزًس.

بحث

اس سهبى اٍلیي هَرز خزاحی زررفتگی هفػل  ACوِ تَسظ
 Cooperزر سبل  1861هیالزی اًدبم ضس تىٌیه ّبی هرتلفی ثزای
آى اثساع ضسُ است .زرهبى خزاحی ثزای آسیت ّبی هفػل ٍ AC
زررفتگی آوزٍهیَوالٍیىَالر ثزای تیپ ّبی  ٍ 6 ، 5 ،4ثزذی اس
هَارز تیپ  3اًسیىبسیَى زارز .ثز اسبس هٌبثغ پشضىی تىٌیهّبی
هرتلف زرهبًی خزاحی ضبهل استفبزُ اس ایوپلٌت ّبی فلشی ٍ
فیىسبسیَى زاذلی ثزای آى ٍخَز زارز .ایي ایوپلٌت ّب ضبهل
استفبزُ اس پیي ّب ( ،)Kreishner wiersپیي ّبی غبف (،)Smooth
پیچ ّب ٍ پالن  hookاست .استفبزُ اس ثبًسّبی  Tenstionثیي
والٍیىل ٍ سائسُ وَراوَئیس ثزای ایدبز پبیساری ٍ حفظ خب اًساسی
هؼزفی ضسُ است .زر هَارز زرهبى ثب پیچ ّبی  CCثؼس اس ّ 8فتِ ًیبس
ثِ ذبرج وززى ایي پیچ ّب است ( .)3ثز اسبس آًبتَهی هفػل
آوزٍهیَوالٍیىَالر یىی اس ػَاهل ثجبت زٌّسُ ایي هفػل ٍخَز
لیگبهبى ّبی آوزٍهیَوالٍیىَالر ٍ وَراوَوالٍیىَالر است وِ
ثبػث ثجبت زر ّز زٍ پالى ػوَزی ٍ افمی هی ضًَس ( .)3زر زرهبى
هَارز زررفتگی حبز هفػل  ACثیطتزیي تَخِ ثِ خباًساسی ثبس ٍ
فیىسبسیَى ثب ایوپلٌت ثزای حفظ خباًساسی ضسُ است ٍ تَخِ ون
تزی ثزای ثزرسی تبثیز تزهین ایي لیگبهبى ّب ثز پیبهس ثیوبراى ضسُ
است (.)3

هقایسه نتایج درهاى دررفتگی آکروهیوکالویکوالر به روش پیچ با و بدوى ترهین لیگاهاى کوراکوکالویکوالر

خسٍل  :1همبیسِ زٍ گزٍُ جراحی با پیچ و جراحی با پیچ و ترمیم  CCدر ثیوبر زچبر زررفتگی حبز هفػل آوزٍهیَوالٍیىَالر
گروه جراحی با پیچ
متغیر
31/5±7/4
سه(سال)
 20مرد
جنس(مرد/زن)
چپ /%25راست%75
سمت(چپ/راست)
2±0/7
مدت زمان تروما تا جراحی(روز)
4/2±0/7
مدت بستری(روز)
6/7±1/1
شدت درد()VAS
10/1±2/1
امتیاز Constant
79/3±18/2
امتیاز DASH
5/9±0/7
بر گشت به فعالیت(ماه)
57/2±11/6
مدت جراحی(دقیقه)
19/6±2/1
فاصله** CCقبل از عمل()MM
7/1±1/2
فاصله  CCدر سمت سالم()MM
18/5±2/6
فاصله  CCدر بعد از عمل()MM
**significant difference* CC: Coraco clavicular

هغبلؼبت ًطبى زٌّسُ هفیس ثَزى ثبسسبسی ایي لیگبهبى ّب ثَزُ
است ٍ استفبزُ اس تىٌیه خزاحی ثبسسبسی لیگبهبى  ٍ CCتزاًسفز
لیگبهبى  ACیب استفبزُ اس اتَگزافت ٍ آلَگزافت ثب ًتبیح ذَثی
ّوزاُ ثَزُ است ( Morrison ٍ Lemon .)4،5گشارش وززُ اًس
وِ ثب ثبسسبسی لیگبهبى ً CCتبیح ػبلی ٍ ذَة اس  14ثیوبر تحت
زرهبى زر  12ثیوبر هطبّسُ وززُ اًس (ّ ٍ Chen .)6وىبراًص زر
هغبلؼِای زر  %86ثیوبراى تحت زرهبى ثب ثبسسبسی لیگبهبى CC
ًتبیح ػبلی ثب اهتیبس ثْتزی اس  Constantرا زر ثیوبراى هطبّسُ وززُ-
اًس (.)7
ثزذی اس خزاحبى ثب فیىس وززى لیگبهبى  CCثِ سغح
تحتبًی والٍیىل ثب استفبزُ ار آًىَر سَچَر یب transosseous
سَچَر ًتبیح ذَثی را وست وززُ اًس .ثِ عَری وِ اس زست زازى
ریساوطي زر یه هغبلؼِ وِ فمظ ثب ایي رٍش زرهبى ضسُ ثَزًس زر
 29ثیوبر زر  %17/2ثَزُ استّ .وِ ایي هغبلؼبت سؼی زر پبیسار
وززى هفػل  ACثسٍى ًیبس ثِ ایوپلٌت را زارًس ٍ پبیسار هبًسى ثب
استفبزُ اس تمَیت لیگبهبى ّبی  CC ٍ ACهَرز تَخِ لزار گزفتِ
است (.)8
زر هغبلؼِ هززاًی ٍ ّوىبراى ( )9تىٌیه ثریِ ثب ًد اتی ثبًس
ثب تَخِ ثِ ثزاثز ثَزى ًتبیح زٍ رٍش ٍ زر زستزس ثَزى ایي رٍش
ٍ ًجَز هَرثیسیتی ًبضی اس اتَگزافت تْیِ ضسُ یىی اس آپطي ّبی
زرهبًی ثزای زر رفتگی هفػل آوزٍهیَوالٍیىالر است .ثِ عَری
وِ ًتبیح ػبلی زر ثؼس اس سِ هبُ زر گزٍُ اتی ثبًس  ٍ %66/7زر گزٍُ
اتَگزافت  %61/1ثَزُ ٍ زر ثؼس اس  12هبُ ثِ تزتیت ٍ %71/4
 %68/7هطبّسُ ضسُ است .زر هغبلؼِ هب تزهین لیگبهبى  CCثب تد
اتی ثبًس ًسجت ثِ فیىسبسیَى تٌْب ثب پیچ اهتیبس ػولىززی ثبالتز ٍ
ثْتزی را زر ثیوبراى زر ثز زاضتِ استّ .ز چٌس وِ فیىسبسیَى ثب
پیچ زر  %70اهتیبس ػبلی را زاضتِ ٍلی اهتیبس  Constantزر ثیوبراى

گروه جراحی با پیچ و ترمیم CC
31/6±9/6
 19مرد 1 /زن
چپ /%40راست %60
2/05±0/5
4/4±0/8
6/6±1/2
8/7±1/7
80/9±17/1
5/9±0/9
62/3±15/6
19/4±1/4
7/2±1/3
8/9±1/7

علوی و هوکاراى :5 /

مقدار P
0/1
0/9
0/2
0/2
0/1
0/4
*0/01
0/3
0/8
0/4
0/2
0/1
*> 0/000

تحت تزهین ثْتز ثَزُ است .آًبلیش زلیك زازُّب ًطبى زٌّسُ پبییي تز
ثَزى اهتیبس ػولىززی  Constantزر هَارز زرهبى ثب پیچ ثِ تٌْبیی
ثَزُ است .ایي پزسطٌبهِ حبٍی لسوت ّبی هرتلفی ّوبًٌس هیشاى
زرز ،زاهٌِ حزوبت هفػل ضبًِ ٍ لسرت اثساوطي ٍ پبیساری ضبًِ
ثب ٍسًِ ٍ هیشاى ػولىزز فزز زر فؼبلیت ّبی رٍساًِ است .زر
ثسیبری اس هَارز ثب اهتیبس ػولىززی  DASHیىسبى است ٍلی زر
لسوت لسرت اثساوطي ضبًِ ٍ پبیساری ثب ٍسًِ ثب ایي پزسطٌبهِ
تفبٍت زارز .یىی اس ػَاهلی وِ ثیوبراى تحت تزهین لیگبهبى CC
زر ٍضؼیت ثْتزی لزار زاضتٌس ٍ ٍخَز پبیساری ثیطتز ٍ لسرت
اثساوطي ضبًِ ثب ٍسًِ ثبالی  4پًَس ثَزُ است وِ زر ًْبیت ثبػث
ثْتز ضسى اهتیبس وست ضسُ زر ایي ثیوبراى زر همبیسِ ثب
فیىسبسیَى ثب پیچ تٌْب ثَزُ استّ .وبًٌس هغبلؼِ )10( Sandmann
تزهین لیگبهبى  CCثب ًتبیح ثْتزی ّوزاُ است ثِ عَری وِ ًتبیح
ػبلی زر اوثز هَارز تزهین لیگبهبى  CCثِ زست هی آیس .یىی اس
هؼیبرّبی لبثل تَخِ زر پبیساری هفػل  CCوِ زر ثزذی اس
هغبلؼبت ثِ آى اضبرُ ضسُ است هیشاى فبغلِ  CCاست وِ ووتز اس
 9هیلی هتز ثزآٍرز ضسُ است .زر هَارز زررفتگی هفػل AC
افشایص هؼٌی زاری زر اًساسُ ایي فبغلِ رخ هی زّس وِ تب  20هیلی
هتز ّن افشایص ٍخَز زارز ٍ ثب پبرگی لیگبهبى ّ CCوزاُ است .زر
هَارزی وِ تزهین ایي لیگبهبى زر ثیوبراى زارای زررفتگی AC
غَرت هی گیزز وبّص ایي فبغلِ را زارین .زر هغبلؼِ هب وبّص
هؼٌی زاری ایي فبغلِ زر هَارز تزهین لیگبهبى ٍخَز زاضتِ ٍ ثِ
سوت سبلن ًشزیىتز ضسُ است ٍ ایي زر حبلی است وِ ثؼس اس
ذبرج وززى پیچ ایي فبغلِ ّز چٌس ون ضسُ ٍلی ثِ حس اًساسُ
ًزهبل ٍ سوت سبلن ًیست ٍ ثزرسی ارتجبط ثب اهتیبس ػولىززی
ً Constantطبى زٌّسُ ووتز ضسى اهتیبس ػولىززی ایي ثیوبراى زر
همبیسِ ثب افزازی است وِ تحت تزهین لزار گزفتِ اًس زر ثیوبراًی

68>;  خرداد و تیر7  شواره8>  هجله پسشکی دانشگاه علوم پسشکی و خدهات بهداشتی ـ درهانی تبریس دوره/ :6

) ّیچ ًَع ػالهتی اس12(  ٍ ّوىبراىDimakopoulos
 زر ثؼس اس سِ سبلCC استئَآرتزیت زر ثؼس اس تزهین لیگبهبى
 زر هغبلؼِ هب ًیش ّیچ ًَع ػبرضِ ای زر.پیگیزی هطبّسُ ًىززُ اًس
 هطبّسُ ًطس ّز چٌس وِ زٍرُ پیگیزیCC هَارز تزهین لیگبهبى
.ثیوبراى هب وَتبُ است ٍ ًیبس ثِ پیگیزی عَالًیتزی هی ثبضس
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ثز اسبس یبفتِ ّبی هغبلؼِ تزهین لیگبهبى وَراوَوالٍیىَالر
هٌدز ثِ ثْتز ضسى تَاًبیی ػولىززی ثیوبراى زارای زررفتگی حبز
.هفػل آوزٍهیَوالٍیىَالر هیضَز ٍ ثب ػبرضِای ّوزاُ ًیست
وبّص فبغلِ وَراوَوالٍیىَالر یىی اس فبوتَرّبی هَثز زر ثْتز
. ثیوبراى استconstant ضست اهتیبس

وِ تزهین اًدبم ًطسُ ٍ پیچ ذبرج ضسُ است ایي فبغلِ ثیطتز اس
ٍ Sandmann ِ چٌیي یبفتِ ّبیی زر هغبلؼ. هیلی هتز ثَزُ است10
ٍ Laderman ِ زر هغبلؼ.) ًیش ثِ زست آهسُ است10( ّوىبراى
 ثب ًد ّبیdouble cerclage ) ثب استفبزُ اس تىٌیه11( ّوىبراى
 ًطبى زٌّسُ وبّصAC غیز لبثل خذة زر هَارز زررفتگی حبز
هؼٌی زاری ایي فبغلِ ثَزُ اًس ٍ ّوبًٌس هغبلؼِ هب اهتیبس ػولىززی
 زرCC ِ هغبلؼبت ًطبى زٌّسُ الشایص فبغل.ثْتزی را زاضتِ اًس
 ثیوبراى وِ تحت فیىسبسیَى لزار گزفتِ اًس ٍ ًتبیح ذَثی را%70
 ثٌبثزایي حفظ فبغلِ ًزهبل ثب رٍش ّبی زرهبًی.زاضتِ اًس است
هرتلف هی تَاًس زر ثْتز ضسى ػولىزز ثیوبراى زر ثؼس اس زرهبى
 یبفتِ ّبی رازیَلَصیىی ًطبى زٌّسُ استئَآرتزیت.ًمص زاضتِ ثبضس
ٍ  ثیوبراى تحت زرهبى خزاحی%19  ٍ تغییزات زصتزاتیَ زرAC
. آًْب است%30  زرCC  ٍ ولسیفیىبسیَىAC فیىسبسیَى هفػل
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