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  8531اول شهریور  ی /هفته355 ی /شمارهمو هفت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 8/6/8331تاریخ چاپ:  5/5/8331تاریخ پذیرش:  3/3/8331تاریخ دریافت: 

 
  0931 تا 0931 های سال طی باخ کین یمارانب در وسیراد یساز کوتاه یدرمان جینتا

 تهران انییایحیشفا مارستانیدر ب

 
 4جعفری داود ،3زاده ، هومن شریعت2فرید نجدمظهر ،1حسینی بهمن

 
 

چکیده

 این در یوسراد استخوان یساز کوتاه نتایج ارزیابی مطالعه، این اجرای از هدف. شود می دست مچ ناتوانی و درد باعث جوان افراد در ،باخ کین زیمآ ابهام یماریب مقدمه:

 .بود رادیولوژیک و بالینی نظر از بیماران،

 سنی میانگین با زن 33 و مرد 66 شامل افراد، اینقرار گرفت.  یباخ، مورد بررس ینک ی با سابقه یمارب 811 ی پرونده یها داده نگر، گذشته ی مطالعه یکدر  ها: روش

 Disabilities of the arm, shoulder and hand score ی نامه مچ و پرسش یها . اندکسشدند درمان یوسکوتاه کردن راد یروش جراحه که ببودند سال  3/81 ± 6/7
(Quick DASH )گردید تکمیل و محاسبه افراد این ی کلیه برای. 

 ی مرحله یبرا Quick DASH ی نامه پرسش از شده کسب یازدرصد اولنار پالس بودند. متوسط امت 83درصد نوتر و  86، مینوس اولناردرصد  61 یمارانب ها: یافته

درصد  8ماه و در  5از  یشجوش خوردن ب یرخأت یماران،درصد ب 3بود. در  Lichtman 31/81 ± 15/83سوم  ی مرحله یو برا Lichtman 31/6 ± 33/88اول و دوم 
مختلف  یها اولنا در گروه یانسهفته بود. وار 86 یونیون. متوسط زمان تا بود همدآوجود  هب یمورد عفونت سطح یکشد و  یدااز استخوان پ یچپ یزدگ یرونب

Lichtman یدشد یاردرصد درد بس 8و  یددرصد درد شد 1 ،متوسط درددرصد  83 یف،خف درد درصد 33 ،درصد بدون درد 83 ،مشابه بود. از نظر درد بعد از عمل 
 کمتر از  یوسدرصد راد 86در  ،دست غالب داشتند و بعد از عمل یریدرصد درگ 35و دوطرفه  یریدرصد درگ 3. ید+ رس8/1به  -3/1از متوسط  یانس. اولنار وارداشتند

 .نشد یدهد یولوژیراد یشرفتپ یماراناز ب یک یچدر ه یمارانب گیری یکوتاه شده بود. در طول مدت پ متر یلیم 8

بهبود  یماراننوتر کوتاه نشده بود، درد ب یانسبه اولنار وار یدنتا رس یوسکه راد یدر موارد یحت یوس،راد یساز بعد از عمل کوتاه باخ ینک یماریدر ب گیری: نتیجه

 .بود یرترگ چشم یماریبهبود در مراحل اول و دوم ب ین. ایافت

 ارتوپدی جراحی ،، مچ دستیوسراد یوتومی،است باخ، ینک یماریب واژگان کلیدی:

 
تا  0931 یها سال یط باخ نیک مارانیدر ب وسیراد یساز کوتاه یدرمان جینتا .داودجعفری  زاده هومن، نجدمظهر فرید، شریعت ،حسینی بهمن ارجاع:

 775-713(: 533) 37؛ 8331مجله دانشکده پزشکی اصفهان . تهران انییایحیشفا مارستانیدر ب 0931

 

 مقدمه

 مت   لونیت   استخوان در آسپتیک نکروز و استئوماالسی باخ، کین بیماری

 Robert Kienbock توست   پتی   ستا   011 از بتی   کت   اس  دس 

 کت   طتوری  . این بیماری، یتک بیمتاری نتادر است   بت      (0) شد معرفی

 رادیولتتو،ی، تصتتویر 00111 بررستتی بتتا مطالعتت  یتتک در آن فراوانتتی

Magnetic resonance imaging (MRI )دست ،  م  اسکن تی سی و 

 10111 ی دیگتتر، بتتا بررستتی و در یتتک مطالعتت  (2) درصتتد 01/1 تنهتتا

. اگر چت   (1) اس  بوده مورد 01 تنها سا ، 0 طی تصویربرداری گزارش

 دقیت   علت   امتا  گذرد، می بیماری این توصیف عمر از بی  از یک قرن

 بت   ابتتال  معتقدند برخی. اس  مانده ناشناخت  تاکنون بیماری این ب  ابتال

 آناتومیتک،  تروماتیتک،  عوامتل  شامل مختلف عوامل با ارتباط در بیماری

 ایجتاد  ستب   تواند نمی تنهایی ب  عامل یک و اس  سیستمیک و عروقی

 مقاله پژوهشی
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 بتودن  کوتتاه  بیمتاری،  ایتن  سیر در رسد می نظر ب (. 4-0) شود بیماری

   .(0) دهد می رخ دس  م  مفصلی سطح در رادیوس ب  نسب  اولنا

 فتر   ایتن  بتا  و بپذیریم را اولنا استخوان بودن کوتاه ی فرضی  اگر

 اولنتا  توست   هتم  و رادیوس توس  هم لم،سا م  در لونی  استخوان ک 

 شتود  می باعث اولنا بودن کوتاه شود، می حمای ( فوقانی) پروگزیما  در

 از قستمتی  بت   تنهتا  استخوان، کل جای ب  لونی  استخوان ب  وارده فشار

 استتخوان  ب  کافی خون نرسیدن باعث بیشتر، استرس و شود وارد لونی 

 رادیوکارپتا   مفصتل  ستطح  در فشتار  نتابرابر  توزیع ترتی ، این ب . شود

 .(1) گردد می کالپس و نکروز دچار لونی  استخوان و شود می ایجاد

 عالیتم  امتا  است ،  عالم  بدون مواقع، برخی در باخ کین بیماری

 حرکت   ی دامنت   کتاه   ،Dorsal tenderness درد، شامل آن اصلی

 .(8-9) هستتتند کتتردن مشتت  و اشتتیا گتترفتن قتتدر  و متت  مفصتتل

 و رادیتوگرافی  از استتفاده  بتا  عالیم، دارای افراد در بیماری، تشخیص

MRI   ی مرحلتت  تتتوان متتی بیمتاران،  رادیتتوگرافی در. شتتود متتی انجتا 

 را درمتان  از پتس  گیتری  پتی  و درمتانی  روش بیمار، وضعی  بیماری،

 مراحتل،  ایتن  تعیتین  در استفاده مورد معیارهای از یکی. کرد مشخص

 .(01) کند می تقسیم مرحل  4 ب  را بیماری ک  اس  Lichtman معیار

 ایتن  در. است   طبیعی رادیولو،ی ،Lichtman معیار او  ی مرحل  در

 اغلت  . کنتد  کمتک  تشخیص ب  حدودی تا بتواند MRI شاید مرحل ،

 در. کننتد  می مراجع  درمان و تشخیص برای سو  ی مرحل  در بیماران

 ی اندازه تغییر و کالپس بدون یا با لونی  استخوان کالپس مرحل ، این

 با همراه لونی  کامل کالپس چهار ، ی مرحل  در. شود می دیده کارپا 

 از .(00) شتود  متی  دیده رادیوکارپا  د،نراتیو تغییرا  و استئوآرتری 

 و Schmitt روش از تتوان  متی  بیمتاری،  بنتدی  مرحل  های روش دیگر

 از استتتفاده بتتا کتت  همکتتاران و Bain همچنتتین، و (02) همکتتاران

  .(01) برد نا  کردند، بندی مرحل  را بیماری آرتروسکوپی

 علت ،  همتین  ب  و اس  رونده پی  بیماری یک باخ، کین بیماری

 بیمتتاران، در درمتتان اصتتلی هتتد . استت  ضتتروری امتتری آن درمتتان

 کتاه   بیمتاری،  روی پی  از گیری پی  لونی ، ب  مجدد رسانی خون

 .(04) اس  م  مفصل حرکتی ی دامن  افزای  و درد

 شود، می دیده بیماری این در معمو  طور ب  ک  مشکالتی از یکی

 رادیتوس  استتخوان  بت   نستب   آن کمتر طو  و اولنا استخوان کوتاهی

 همتین  بت  . شتود  متی  لونیت   استخوان ب  فشار افزای  سب  ک  اس 

 طراحتی  وضتعی   ایتن  اصتال   جهت   درمانی های برنام  اغل  دلیل،

 استتاس بتتر معمتتو  طتتور بتت  درمتتانی، ی برنامتت  .(00-01) انتتد شتتده

 2 و 0 ی مرحلت   درمتان  .(08) شتود  متی  طراحتی  بیماری بندی مرحل 

 ستنین  در امتا  است ،  م  حرکتی بی فق  شیرخواری سنین در بیماری

 2 مراحتل  در ویژه ب  لونی  استخوان روی بر اثر میزان ب  بست  دیگر،

 از مراحتل،  ایتن  در. شتود  برداشتت   استتخوان  روی از فشار باید ،1 و

 طتتو  افتتزای ) Epiphysiodesis رادیتتا ، ستتازی کوتتتاه هتتای روش

 در درمتان . شتود  متی  استفاده ها روش سایر و استخوان گراف  ،(اولنار

  .(09) اس  م  کامل فیو،ن یا و آرتروپالستی بیماری، 4 ی مرحل 

 مبتتال  بیمتاران  در مختلف درمانی های روش روی بر ک  مطالعاتی

 کتردن  کوتتاه  کت   انتد  داده نشتان  است ،  شده انجا  باخ کین بیماری ب 

 و حرکت   ی دامنت   افزای  درد، کاه  از اعم مناسبی اثرا  رادیوس،

 .(1 ،21-20) اند داده نشان کردن مش  قدر  افزای 

 گیری پی روی بر ک  مطالعاتی بیماری، این پایین شیوع ب  توج  با

 در باشتد،  شتده  انجتا   درمتان  از بعتد  باخ کین بیماری ب  مبتال بیماران

 کت   بیمتاری  این ب  مبتال بیمار 00 مطالع ، یک در. اس  بوده کم ایران

 گرافت   یتا  و Radial shortening osteotomy جراحتی  عمل تح 

 گیتری  پتی  سا  0 از بی  زمانی مد  در بودند، گرفت  قرار استخوانی

 افتزای   و حرکتی ی دامن  افزای  درد، کاه  گروه، دو هر در. شدند

 عالیتم  نظتر  از گروه دو این در تفاوتی و شد دیده کردن مش  قدر 

 پتس  بیمار 00 تنها دیگر، ی مطالع  یک . در(04) نداش  وجود بالینی

 ها آن در واضح طور ب  بالینی عالیم بهبودی و شدند بررسی سا  2 از

 مد  طوالنی گیری پی روی بر دیگری ی مطالع  . نتایج(22) شد دیده

 در را بتالینی  معالی بهبود نیز رادیوس کوتاهی جراحی عمل با نفر 00

 .(21) داد نشان بیماران این

 بیمتار  011 متد   طتوالنی  نتتایج  بررسی هد  با حاضر، ی مطالع 

 کتردن  کوتتاه  جراحی عمل تح  سا  0 طی ک  باخ کین بیماری ب  مبتال

 اولتین  بترای  مطالع ، این. شد انجا  بودند، گرفت  قرار تهران در رادیوس

 مفیتدی  نتتایج  بتواند شاید تا گرف  انجا  نمون  حجم این با ایران در بار

 .آورد فراهم را بیماری این ب  مبتالیان درمان ارتقای جه  در

 

 ها روش

، در ایتران  پزشکی علو  دانشگاه اخالق ی یت بعد از کس  اجازه از کم

 مبتالیتان  یوگرافیتک و راد یا نگر اطالعا  پرونده گذشت  ی مطالع  یک

 و MRI از استتفاده  بتا  هتا  آن بیمتاری  وجتود  کت   بتاخ  کین یماریب ب 

 در تهتران  یحیاییتان  شتفا  بیمارستتان  در و بود شده اثبا  رادیوگرافی

 جراحتی  درمتان  تحت   مختلتف  جراحتان  توس  0191-90 های سا 

 . شد بررسی بودند، گرفت  قرار رادیوس سازی کوتاه

 بتا  بتاخ  کتین  بیمتاری  بت   ابتتال  تأییتد  شامل مطالع ، ب  ورود معیارهای

 استاس  بتر  رادیوس سازی کوتاه عمل انجا  رادیوگرافی، و MRIاستفاده از 

 مرکتز  در( شتود  می اشاره آن ب  ادام  در)ک   پژوه  این قبو  مورد روش

 یتا  و پرونتده  نبودن کامل. بودند بررسی مورد های سا  طی در مطالع  مورد

 عمتل  اطالعتا   یتا  رادیتوگرافی  هتای  عکتس  نظتر  از آن بتودن  مخدوش

 عمتل  انجتا   بررستی،  متورد  فوقانی اندا  در دیگر بیماری ب  ابتال جراحی،

 انتدا   در زمتان  هتم  جراحتی  اعما  سایر انجا  یا دیگر ای شیوه ب  جراحی
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 ی پرونتده  011تعتداد   نهایت ،  در. شد می مورد حذ  سب  بررسی، مورد

 .  گرف  قرار بررسی مورد و شد انتخاب بیماران

تحت  بیهوشتی عمتومی و بتا استتفاده از       همگتی  جراحی اعما 

جلتویی   ستطح  دریک برش طتولی   با سپس،. بود هتورنیک  انجا  شد

متتر از   میلتی  1-0بتا استتفاده از اره،    و مشاهدهانتهای رادیوس  ،ساعد

متتری مفصتل رادیوکارپتا  برداشتت       سانتی 0دیافیز استخوان در محل 

ثاب  گردیتد   Tباترس محل استئوتومی با استفاده از پالك  ،شد. سپس

 .شد داشت  نگ  ثاب  بلند آتل با بیمار دس  نهای ، در(. 0)شکل 

 

 
 بیمار یک شده عمل دست از نیمرخ و رخ گرافی. 1 شکل

 

 گیتری  یو متد  پت   یمارستتان از مراجعت  بت  ب   پتی   ابتال مد  طو 

 در مت   وضعی  نیز و درد بهبودی یزان. مگردیدماه ثب   حس  بر بیماران

 بتازو  شان ، ناتوانی سریع ی نام  پرس  یفارس ی نسخ  از استفاده با بیماران

 یتا  Disabilities of the arm, shoulder and hand score) دست   و

Quick DASH ) و موستوی  توست   امت ،  پرست   ایتن . شتد  بررستی 

 پتی  . (24) بتود  شده تأیید و بررسی پایایی و روایی نظر از همکاران

 در جراحتی  عمتل  مد  طوالنی نتایج ک  مطالعاتی سایر در نیز این از

 ازقتترار داده بودنتتد،  یبررستت متتورد را بتتاخ کتتین بتت  مبتتتال بیمتتاران

 و (21، 20-20) بتتود شتتده استتتفاده Quick DASH ی نامتت  پرستت 

Tsang بترای  را آن مت ، نا پرس  این اعتبار بررسی در نیز همکاران و 

 تشتخیص  مناست   روایتی  دارای و معتبر دس ، م  مشکال  ارزیابی

 انتدا   بتالینی  عالیتم  مورد در بیمار از نام ، پرس  این در. (21) دادند

 نامت ،  پرست   این. (28) شود می سؤا  گذشت  ی هفت  یک طی فوقانی

 یبترا  20 امتیتاز  ،مشکل بدون افراد برایصفر  یازامت ک  داردا  ؤس 00

 مشتکل، متوست    یتزان افتراد بتا م   یبرا 01 امتیاز ،مشکل یافراد با کم

 بتا  افتراد  بترای  011 امتیتاز  و شتدید  مشتکل افتراد بتا    یبرا 10 امتیاز

 کتاه   بررستی . از نظتر  شود می گرفت  نظر در شدید بسیار مشکال 

 (، ی )هتت 0 شتتامل نمتترا  ،نامتت  پرستت  9ا  ؤبتتر استتاس ستت  ،درد

 .بود( یدشد یار)بس 0( و ید)شد 4)متوس (،  1(، یف)خف 2

بتا   کت   مت   رخ های رادیوگرافی از یوگرافیک،راد یها ارزیابی در

 ایتن  در. (29)استفاده شد  ،مطابق  داش  همکاران و Wernerروش 

دور شدن اندا  از محور بدن و آرنج در  ی درج  91شان  در  وضعی ،

 فییتوگرا راد ی و اشع  یثندرجت  و دس  در وضعی  خ 91خم شدن 

 ی. برابود شده گرفت  حساس، ی صفح  ب  یدهدس  چسب م  بر عمود

 و رادیوس انتهایی مفصلی سطو  نسب  یعنی ،اولنار یانسوار یبررس

 روش، یتن شتد. در ا  استفادهرخ  ی، از خطوط عمود بر هم در نمااولنا

 ستطح  قستم   دورتترین  بتر  مماس یکی اولنا ی تن  بر عمود خ  دو

 رادیتوس  انتهای مفصلی سطح بر مماس دیگری و اولنا انتهای مفصلی

 واریانس معاد  خ  دو این ی فاصل  و شود می کشیده اولنار سم  در

 بلندتر رادیوس از اولنا اگر ترتی ، این ب . شود می گرفت  نظر در اولنار

تتر   کوتاه یوساز راد اولنا. اگر شود یم یده، اولنار پالس )مثب ( نامبود

نتوتر   ند،بود یمساو یوسبا راد اولنا( و اگر ی)منف ینوسبود، اولنار ما

 (. 2)شکل  شود یم یده( نامی)خنث

 

 
 اولنار یانسوار بررسی چگونگی. 2شکل 

 

 کت   بتود  Radial inclination بررستی،  مورد معیارهای دیگر از

 ستطح  بتر  ممتاس  کت   خطتی  ی زاویت   ی انتدازه  آن، یریگ اندازه یبرا

 رادیتوس  ی تنت   بتر  عمتود  کت   خطی با اس ، رادیوس انتهای مفصلی

 دیگتر  از نیز Radial tilt(. 1)شکل  شود می تعیین رخ نمایدر  اس ،

 کت   خطتی  ی ی زاو ی اندازه آن، تعیین برای و بود نظر مورد معیارهای

 ی تنت   بر عمود خ  با اس ، یوسراد یسطح مفصل ی دو لب  بر مماس

 بتر  نیتز  استکافولونی   ی زاویت  . شد محاسب  نیمرخ نمای در رادیوس

 میتانی  محتور  و استکافویید  استتخوان  بلنتد  محور بین ی زاوی  اساس

 (. 1)شکل  شد محاسب  نیمرخ نمای در لونی 

 و Thienpont ،(11) همکتتاران و جعفتری  مطالعتتا  استاس  بتر 

 از شتاخص  دو ایتن  ،(12) همکاران و Thuysbaert و (10) همکاران

 مطالعت ،  ایتن  در دلیتل،  همتین  ب  و اس  باخ کین بیماری خطر عوامل

 .شد گزارش و بررسی

از محل بترش استتخوان    ی( استخوانیها رد شدن ترابکوال )رشت 

طتور متوست      ک  بت  بودعمل  ازجوش خوردن استخوان بعد  ی نشان 

 افتزار  نتر   از رادیتوگرافی،  هتای  بررستی  در. کشتد  یهفت  طتو  مت   02

 ،0192 ستا   از قبل موارد برای و مرکز ی رایان  دیتابیس و مارکوپکس

 استاس  بتر  بیماری پیشرف . گردید استفاده آنالوگ های رادیوگرافی از
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 (. 0)جدو   شد انجا  Lichtman بندی تقسیم

 

 
 Radial inclination بررسی چگونگی. 3 شکل

 

 کتار  دارای ی دست  دو ب  شغل نوع لحاظ از مطالع ، مورد بیماران

 شتامل  ستبک  کار و رزمی ورزشکاران یدی، کارگرهای شامل سنگین

 .  شدند بندی طبق  سنگین یدی کار بدون کارمند و دار خان 

 

 Lichtman بندی تقسیم اساس بر باخ کین یماری. مراحل ب1جدول 

 یفتعر یماریمراحل ب

 MRI در T1 سیگنال کاهش طبیعی ی ساده یوگرافیراد 1

 کالپس بدون اسکلروز ی ساده یوگرافیراد 2

A3 مچ ارتفاع حفظ با یتکالپس لون 

B3 هیپرفلکس ئیدکالپس مچ با اسکافو 

 مچ یترترآ 4

MRI: Magnetic resonance imaging 
 

 20 ی نستخ   SPSS افتزار  نتر   از استفاده با شده آوری جمع اطالعا 

(version 21, IBM Corporation, Armonk, NY) از استتفاده  بتا  و 

 در. شدند واکاوی 2χ و Pearson همبستگی ،t، ANOVA های آزمون

 نظر در داری معنیعنوان سطح  ب  P < 101/1 آماری، های آزمون تما 

 .شد گرفت 
 

 ها افتهی

 ی ستا  )محتدوده   9/28 ± 0/1 ستن  متوست   با یمارب 011از مجموع 

 بودند زن نفر 14 و مرد نفر 00 شده، بررسی م  011 باسا (  01-01

  انمتترد از بتتی ( ستتا  9/11) انزنتت یستتن یتتانگین(. م2)جتتدو  

  از بعتتد متوستت  طتتور بتت  بیمتتاران(. P=  141/1) بتتودستتا (  1/21)

 متاه  8 متوست   طتور  بت   و بودند شده عمل عالیم شروع از ماه 0/00

 .داشتند رادیوگرافی گیری پی

داشتتند   ینتوس ( اولنتار م یمتار ب 01) شتده  بررستی  بیماران بیشتر

  نداشتت  وجتتود آمتتاری تفتتاو  متتردان و زنتتان بتتین و( 2)جتتدو  

(111/1  =Pوار .)ینتتوساولنتتار م از عمتتل از پتتی اولنتتار  یتتانس  

اولنتار   بت   ،. بعتد از عمتل  بتود  متر یلیم 0/2 پالس اولنار تا متر یلیم 4

 (.P < 101/1) رسید متر میلی+ 0/1 پالس اولنار تا متر میلی -9/1 ینوسم

 

 بیماران بین در بررسی مورد متغیرهای فراوانی. 2 جدول

 )درصد( تعداد  متغیر

 66( 66) مرد جنس

 34( 34) زن

 66( 66) ینوسم اولنار واریانس

 26( 26) نوتر

 14( 14) پالس

 اسرراس)بررر  بیمرراری پیشرررفت

 (Lichtman بندی طبقه

1 (3 )3 

2 (27 )27 

A3 (68 )68 

B3 (2 )2 

 29( 29) درد بدون درد شدت

 39( 39) خفیف

 23( 23) متوسط

 8( 8) شدید

 1( 1) شدید بسیار

 39( 39) سنگین کار شغلی وضعیت

 61( 61) سبک کار

 45( 45) غالب دست درگیر دست

 51( 51) غالب غیر دست

 4( 4) دست دو هر

 
 A1 گتروه  در( بیمتار  08) بیمتاران  بیشتر بیماری پیشرف  نظر از

 نظتر  از تفتاوتی  Lichtman هتای  گتروه  بین و( 2)جدو   داشتند قرار

  نداشتت  وجتتود پزشتتک بتت  مراجعتت  تتتا درد شتتروع از زمتتان متتد 

(011/1  =Pب .)های گروه ین Lichtman 0  واریتانس  نیتز  و 1 بتا  2و 

 متد   طتو   در(. P=  211/1) نشتد  دیتده  داری معنتی  ارتبتاط  اولنار

 .نشتد  دیتده  رادیولتو،ی  پیشترف   بیمتاران  از یتک  هی  در گیری، پی

 دو  و او  ی مرحلت   بیمتاران  بترای  شان  و بازو ناتوانی یازمتوس  امت

Lichtman 2/0 ± 4/8 بتود   10/21 ± 41/01 ،ستو   ی  مرحل یو برا

(101/1  =P.) 

 و( 2)جتدو    بودند خفیف درد ب  مبتال( بیمار 19) بیماران بیشتر

 1 ی مرحلت   بیمتاران  بتا  Lichtman 2 و 0 مراحتل  در بیماران در درد

Lichtman  نداش  داری معنی تفاو ( پیشرفت  ی )مرحل (411/1  =P .) 

نفتر   40چت  بتود.    نفتر  1 در و راست   نفتر  91 در غال دس  

 دست   یریدرگ مابقی ودو طرف   یرینفر درگ 4 ،دس  غال  یریدرگ

 داری معنتی  تفتاو   یمتار آ( کت  از نظتر   2داشتند )جتدو    غال  غیر

 (.P=  401/1) نداش 
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 درجتت  بتت    0/21 ± 0/2 از عمتتل، از بعتتد اینکلینیشتتن رادیتتا 

  بتتود متفتتاو  آمتتاری نظتتر از کتت  بتتود یدهدرجتت  رستت 1/20 ± 1/1

(101/1 > Pراد .) ک  یدرس 0/0 ± 1/1ب   1/0 ± 4/1 از نیز تیل  یا 

 ی زاویتت  یتتانگین(. مP < 101/1) داشتت  آمتتاری دار معنتتی کتتاه 

درجتت  بتتود کتت  در مراحتتل مختلتتف      0/49 ± 1/1 استتکافولونی 

Lichtman نداشتتت  تفتتتاوتی (011/1  =P )بتتت  عمتتتل، از بعتتتد و  

 (.P < 101/1) یاف  افزای  2/01

 انتهای جایی جاب  و ها پی  زدگی بیرون سال ، 20 زن بیمار یکدر 

 زن یک و سال  21 و 29 مرد دو در. شد مجدد عمل ب  منجر رادیوس

 آن بتر  تصتمیم  و نشتد  دیده یونیون از عالیمی ماه 0 از بعد سال ، 12

 یتک  در. گیترد  صتور   رادیتوس  در استخوان مغز پیوند عمل ک  شد

 تتا  ختوراکی  بیوتیک آنتی ی ادام  باعث سطحی، عفون  ب  شک بیمار،

 بعتد  متوس طور   . بنداش  عمقی عفون  بیماری هی . شد هفت  س 

 .  آمد دس  ب  یونیونماه  8/1 ± 2/0 از

نشدند. بعد از  یعفون  عمق یادچار هماتو   یماران،از ب یک ی ه

کترده بتود.    ییرتغ متر یلیم یکاولنار کمتر از  یانسوار یمارب 20در  ،عمل

 ارتبتاط  و بودند کرده کوتاه را یوسراد ،ا پالسینفر با اولنار نوتر  20 در

 .نداش  وجود عمل از بعد درد کاه  و اصال  میزان بین داری معنی

 

 بحث

 بیمارستتان  در کت   باخ کین بیماران اطالعا  نگر، گذشت  ی مطالع  این در

 جراحتتی درمتتان تحتت  0191-90 هتتای ستتا  در تهتتران یحیاییتتان شتتفا

 19 استاس،  ایتن  بتر . شد بررسی بودند، گرفت  قرار رادیوس سازی کوتاه

 در شتدید  ی ضترب   یتا  ینکار سنگ ی سابق  بررسی، مورد بیماراندرصد 

درصتد   91 همکتاران،  و Bain ی مطالعت   در کت   حالی در. داشتند دس 

 فعالیت   دلیل، همین ب  و داشتند یدی فعالی  باخ کین بیماری ب  مبتالیان

 بیمتاری ب   ابتال برای کننده مستعد عامل عنوان ب  ها آن ی مطالع  در یدی

 متفتاو   حاضتر  ی مطالعت   بتا  مطالع  این نتایج. (11) شد گرفت  نظر در

  متت ، 11 و بیمتتار 29 بتتا نیتتز همکتتاران و Weiss ی مطالعتت  در. بتتود

 و Almquist ی مطالعت   و (14) داشت   وجود صدم  ی سابق درصد  40

Burns، یدارا مبتالیتان درصتد   12 کت   داد نشتان  بیمتار  02 بررسی در 

 ضترب  از  ناشتی  یکمستعد کننده و احتمتا  نکتروز استپت    یعروق یالگو

 حاضتر  ی مطالع  های یافت  ب  نزدیک نتایجی مطالع ، دو این .(10) بودند

 امتا  بودنتد،  زن مبتالیاندرصد  14حاضر،  ی مطالع  در همچنین،. داشتند

Stahl جتوان  متردان  بیمتاری  بیماری، این ک  داشتند عقیده همکاران، و 

 حاضتر،  ی مطالعت   در ینزنان بتدون کتار ستنگ    یعوجود شا .(10) اس 

 .کند یرنگ م ها را کم یافت  ینا ی اهم

  شتتد، انجتتا  ایرانتتی جمعیتت  روی بتتر کتت  حاضتتر ی مطالعتت  در

 و Rock ی مطالعت   هتای  یافتت   بتا  کت   داشتند مینوس اولناردرصد  01

 داده نشتان  مطالعتا   برختی  نتتایج  .(11) شت  دا یخوان هم همکاران

 و شتوند  بیمتاری  ب  مبتال توانند می نیز پالس اولنار با یمارانب ک اس  

 .(18-41) ندارد وجود باخ کین مینوس، اولنار افراد از باالیی درصد در

 مینتوس  اولنتار  یمتار، ب 00 یبتا بررست   ،(11) همکتاران  و Rock البت ،

 متوس  حاضر، ی مطالع  در اما کردند، گزارش متر میلی 1/1 را متوس 

 .  بود متر میلی 9/1 مینوس

ک  تحت  عمتل    ییها م  ی هم  همکاران، و Weiss ی مطالع  در

  البتت ،  .(14) بودنتد  مینتوس  اولنتار  گرفتنتد،  قرار یوسکوتاه کردن راد

 نشتانگر  حاضتر  ی مطالعت   در نیتز  پتالس  اولنار وجود عد درصد  41

 فشتار  تغییتر  بتا  پتاتوفیزیولو،ی  تغییتر  برای جراحی ب  جراحان اعتقاد

 ستطح  هتم  عمتل  مواف  نیز همکاران و Lichtman. اس  لونی  روی

 کوتتاه  چتون  ک  داش  نظر مد ید. با(08) بودند مفصلی سطو  کردن

 ممکتن  نیست ،  معمو  پالس اولنار شدید موارد روی رادیوس کردن

 بیمتاران  کتل  ی نماینتده  حاضتر،  ی مطالعت   آمتاری  ی جامعت   ک  اس 

 در استتئوتومی  یتک  تنهتا  ک  اس  مطر  نیز نظری  ین. انباشد باخ کین

بتدون   شتریانی  و وریتدی  ختون  جریان در تغییر با تواند می رادیوس،

 یبعضت  یو حتت  شتود  درد بهبتود  باعتث  تیلت   و اینکلینیشن در ییرتغ

 ،و کورتکس استتخوان  ی لون یکنزد یجراح یکار معتقدند هر دس 

 .(0 ،40) کند یاولنا و م ، درد را کم م یوس،از راد اعم

Blanco و Blanco،  نظتر  ایتن  بتا  بیمتار،  00 یبتر رو   با مطالع 

 ،است   نشتده  کوتاه رادیوس ک  مواردی در حتی درد ک  بودند مواف 

ده عقیت  یمارب 21 یبا بررس همکاران و Nakamura .(42) شودطمی کم

 روی ای گتوه  استتئوتومی  پتالس،  اولنتار  متوارد  در توانطیم ک  داشتند

 در چنانکت    (41) آورد دست   بت   ختوبی  نتتایج  و داد انجا  رادیوس

 اولنتا،  انتهای برداشتن عمل از بعد نیز همکاران و Trumble ی مطالع 

 درد بهبتود  کت   دارد وجود آن امکان بنابراین،. (44) نشد دیده باخ کین

 نت   و باشتد  استتئوتومی  علت   بت   فق  نیز حاضر ی مطالع  بیماران در

 یمتارانی ب یتز حاضر ن ی مطالع  در ک  چرا اولنار  واریانس و زوایا تغییر

 .داشتند وجود عمل از بعد اولنا واریانس تغییر متر میلی یکبا کمتر از 

 یاولنتتار رو یتتانسوار مقتتدار آیتتا»کتت   بتتود ایتتن یگتتردا  ؤستت

 یمتاران ب ینبت  مطالعت ،  ایتن  در. «دارد؟ یرثأتت  یماریتر بودن بطیشرفتهپ

مشتاهده نشتد.    یانساولنار وار یزانو م یماریب یشرف از نظر پ یتفاوت

Goeminne بت  تفتاو     یمتار، ب 11 یرو رب ای  در مطالع همکاران، و

اشتاره   یمتاری تتر ب  یشترفت  با مراحتل پ  ی مراحل اول ینب یانساولنار وار

تتر است     اولنار کوتتاه  ،تر یشرفت د ک  در مراحل پندار یدهو عق کنند یم

 ندارد. یخوان حاضر هم ی مطالع  های یافت با  یافت  ینا. (0)

 حاضتر  ی مطالعت   در جراحتی،  نتتایج  روی بتر  ستن  یرثأدر مورد ت

 مطالعت   یک در همکاران و Nakamura ک  حالی در. نشد دیده ارتباطی

 ستا ،  11 بتاالی  افراد روی بر جراحی در ک  کردند گزارش یمار،ب 21با 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almquist%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7119393
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Almquist%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7119393
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burns%20JF%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7119393
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Burns%20JF%20Jr%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7119393
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 ستازی باز بتودن  بهتتر  را علت   و نبتود  سا  11 زیر افراد خوبی ب  نتایج

 یتک  هتا  آن ی مطالع  در البت  .(40) دانستند ینوجوانان م در لونی  شکلی

 مبتالیتان  بیشتر ک  داشتند عقیده ها آن. بود سال  00 بیمار یک و 01 ماربی

 کوتتاه  چون اما داشتند، پالس یا نوتر یانساولنار وار ،اپن، در باخ کین ب 

بت    رادیتوس  بتا  لونیت   روی از فشتار  محور تغییر باعث رادیوس کردن

 پذیر توجی  عمل این شود، می اولنار با م  و رادیوس با ییدسم  اسکافو

 عنتوان  بت   آن از و دانستتند  متی  فشتار  تغییر نوعی را عمل این ها آن. بود

 .(40) نبردند نا  مفصلی سطح سازی سطح هم

 در  تنهتتا حاضتتر ی مطالعتت  در ،عمتتل ازدر متتورد عتتوار  بعتتد 

 زدگتی  بیرون اثر در شکس درصد  0 و خوردن جوش یرخأدرصد ت 1

درصتد عارضت     20 تا مطالعا ، سایر در. شد مشاهده استخوان از پی 

 . (40-49) اس  شده گزارش نیز یونیونشامل عفون  و نان 

 هتتی  بیمتتار 02 یبررستت بتتا ،Burns و Almquist ی مطالعتت در 

 بعتد  بیمتار  1 فق  و نشد گزارش یونیون نان یا عفون  نظیر ای عارض 

 یمتار ب 00 هتا،  آن ی مطالعت   در. کردند خارج را پالك و پی  یونیون از

 وجتود،  ایتن  بتا . نداشتتند  استتراح   در درد یک هی  و بودند راضی

 ایتن  کت   بودنتد  معتقتد  هتا  آن. شتد  گتزارش  کار حین درد از مواردی

 ایتن  بت   و داشتتند  یرا بتر نمت   یت  لون بود، تکرارپذیر و ساده جراحی

 ی هت  یازمنتد ن و شتد  یمت  تتر  یتک ب  شکل معمتو  نزد  یناتومآ ترتی ،

 نبتود،  یتز قابل برگشت  ن  یرغ یجراح عمل ک  این ضمن. نبود یو،نیف

 ئوتومی،ک  قبتل از استت   دانستندطیم ینمل را اأمهم و قابل ت ی نکت  اما

 متتذکر  هتا  آن عتالوه،  بت  . ندکن ثاب  یستا د ی را در قطع  یستا د ی پ

 یرمست  تغییر و ی استرس وارد بر لون ییربا تغ ی،جراح ینبا ا ک  شدند

بت  کتاه     تتوان  یمت  ،ب  ستتون اولنتا   یوساز ستون راد یروهااعما  ن

 . (10)د راسترس ب  استخوان کمک ک

 در ک  شدند بررسی بیمار 08 همکاران، و Quenzer ی در مطالع 

 از کمتی  ماهت   02 گیتری  پی در البت ،. بود یافت  کاه  درددرصد  91

 در تتوان  می حتی ک  کردند ابراز ها آن. باشد مانده باقی بود ممکن درد

 کت   حتدی  تتا  نت   امتا  کترد،  کوتتاه  را رادیتوس  کمی نیز پالس اولنار

 در هتا  آن ی مطالعت   نتتایج  .(01) شتود  واقتع  اولنا( یرکردن)گ ابوتمن 

 بتا  همتراه  بود  حاضر ی مطالع  های یافت  شبی  ی،عوار  جراح مورد

 ک  یونیونمورد نان  یکو  یوساز حد راد ی مورد کوتاه کردن ب یک

 .بود جراحی این بودن عارض  کم نشانگر

 بعتد  ک  بازو و شان  ناتوانی ی نام  پرس  ب  مربوط نتایج مورد در

 یجبتا نتتا   ،B1 ی جز مرحل   ر بضحا ی در مطالع  شد، تکمیل عمل از

 عالی و خوب نتایج درصد 81 و شد گزارش مشابهی یجبهتر، نتا یکم

 نتتایج  ایتن  یمتار، ب 01 بتا  همکتاران،  و Watanabe ی مطالعت   در. بود

در  امتا  بتود،  8 هتا  آن ی مطالعت   در نمتره  میتانگین . شد گزارش خوب

 .(00)بدتر بود  یجنتا B1 ی مرحل  در بیماران

کوتاه کتردن   با یمارب 00 روی رب همکاران و الهیجی ی  عدر مطال

 ی بهبتود داشت  و میتانگین نمتره     متوارد درصد  81درد در  یوس،راد

برابتر   2 ی در بیمتاران دچتار مرحلت     بازو و شان  ناتوانی ی نام  پرس 

و  12/02 ± 19/0برابتر   A1 ی در بیماران دچار مرحل   01/8 ± 84/1

  .(21) بود 01/21 ± 81/08برابر  B1 ی در بیماران دچار مرحل 

 در و (01) درصتتتد91 همکتتتاران، و Quenzer ی مطالعتتت  در

 شتد  گتزارش  درد کتاه  درصد  81 نیز همکاران و Weiss ی مطالع 

(14). Watanabe و (00) همکاران و Altay  یجنتتا  (02)و همکاران 

گزارش کردند کت    یولو،یکبعد از عمل بدون بهبود راد ینیمطلوب بال

دست     ب یولو،یکو بهبود راد بودمشاب   یجنتا یزر نضحا ی در مطالع 

 ،شتد  گفتت   یتز ن یمتاری ب یشترف  در متورد پ  ک  ینا  . با توج  بیامدن

قطعت    ی  لسالم ب  مرح ی ماه از لون 0ر عر  د اس  کنمم بیماری

 (. 41-44برود ) ی قطع  شدن پ 

نگتر بتودن    گذشتت   ب  توان  می حاضر، ی مطالع  های ی محدود از

 در شتتده گرفتتت  کتتار بتت  معیارهتتای کتت ، ایتتن یگتتر. دکتترد اشتتاره آن

 متد  ران  فقت  مت     و فوقانی اندا  کل ،Quick DASH ی نام  پرس 

 تواند یها م قسم  یرسا یها یناتوان دلیل، همین ب و  دهد می قرار نظر

 مقالت   متتن  در کت   گون  همان پاسخ، درگذار باشد. یرثأت یابیارز یرو

 بت   مبتتال  بیمتاران  در متعتددی  مطالعتا   شتود  یمت  بیان شد، گفت  نیز

. از طرفتی،  (21، 20-20) انتد  کترده  استفاده نام  پرس  این از باخ کین

Tsang بترای  را آن نامت ،  پرس  این اعتبار بررسی در نیز همکاران و 

 تشتخیص  مناست   روایتی  دارای و معتبر دس ، م  مشکال  ارزیابی

 یبررس ینام  برا پرس  اینرسد ک   یب  نظر م رو، این از .(21) دادند

 مناس  و معتبر باشد. یماریب ینا

عتد از عمتل   ب بتاخ  ینکت  بیمتاری  در کت   ایتن  نهتایی  گیتری  نتیج 

ب  اولنتار   یدنتا رس یوسراد ک  مواردی در یحت یوس،راد یساز کوتاه

بهبتود در   ین. ایاف بهبود  یماراندرد ب بود، هنوتر کوتاه نشد یانسوار

 یتر نظ ناشایعیعوار   البت . بود یرترگ چشم یماریمراحل او  و دو  ب

 است   ممکتن  همیشت   ها ی زدن پ یرونجوش خوردن و خطر ب یرخأت

 .شود نمی درمانی روش این کارگیری ب  از مانع ک  دهد رخ

 

 تشکر و قدردانی

. گتردد  متی  سپاسگزاریدکتر منصور بهاردوس   یقاآ های راهنماییاز 

 .اس  شده انجا  شخصی ی هزین  بامطالع ،  این
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Abstract 

Background: Kienbock's disease is an enigmatic entity that causes wrist pain and disability in young adults. This 

study aimed to assess clinical and radiological outcomes radial shortening as its most common treatment.  

Methods: In a retrospective research, the data of medical records of 100 patients with Kienbock's disease were 

studied. They included 66 men and 34 women with mean age of 28.9 ± 7.6 years, who treated using radial 

shortening surgery. The wrist indexes and Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand Score (Quick DASH) were 

calculated and analyzed. 

Findings: 60% of the patients were ulnar minus, 26% neutral, and 14% ulnar plus. Mean Quick DASH score 

was 11.34 ± 6.30 in patients in the Lichtman stages I and II, and 23.05 ± 10.40 in the Lichtman stage III. 

Delayed union after 5 months occurred in 3%, screw back out in 1%, and superficial infection in 1%. Mean 

duration of union was 16 weeks. Ulnar variance was the same amongst different Lichtman stages. At follow up, 

29% had none, 39% mild, 23% moderate, 8% severe, and 1% extreme pain. Ulnar variance changed from -0.9 to 

+0.1. Bilateral involvement was noted in 4% and dominant arm involvement in 45%. In 26% of patients, radius 

was shortened less than 1 millimeter. No radiological progression or improvement occurred during follow up. 

Conclusion: After radial shortening surgery in Kienbock's disease, clinical improvement was commonly 

expected, even if the radius was not shortened to reach to neutral ulnar variance. This improvement was more 

obvious in patients in in the Lichtman stages I and II. 
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