د لوړو زده کړو وزارت پیغام
د برش د تاریخ هام تلفو او د ی کاا کفارل د وواو ې هاو ا هام
السفم یې ړلاو سارتوو ې رول لاو کاا مخال تلاو ی ل لوباول د .
دیيس کفرل د نصرل ېسريس بلرم جاوړ ېاا د هدک کاد د
کی یت هم لوړ لو کا تلو ېیهښت لل  .لم مد ېتوام د ندخوېلاو
هیژندل شوخو تعیری نو د رت د غوښفنو ې د ټولنا د ېړتیر هم نظل کا نیولاو هک برخاد
نو دیيس توېد ې کفربونم د تحصوینو لوریک بلېبل ې ېرپ يش.
لم ښرغوو ېسفردېنو ې لیکوېالنو څلم د هړک لام کاوتم تننام کاو ېاا د ېتادېیک هخاری خاا
ېخسفو ې د کوونو هم ې ږد کا خا هم رووو ېړ ناد څارنوو کاا دیيس کفربونام تا لی ې
ژبرړيل د رول تيل هوی خا ېدېء کاد د ې د هاو ا توتاوی خاا هام رلکات یې ساف
د  .لم نوی ښرغوو ېسفردېنو ې هو رنو څلم و هم دینښت غوښفنم کو تال څاو هام روواو
ېړ ند بلرو کا نو دیيس کفربونم ې دیيس تاوېد بلېبال ې ېارپ کاد ېاا لام ېارپ
ی سفم د ګلېنو تحصوینو هم ېک کا یکدل يش ې د هدک کاد د کی یات هام لوړ لاو ې د
.
وومم هل سا هم هلتلفګ کا خا نېک ګر ېریسف
د لوړ هدک کد هېیت دې رووام دنادک باويل ېاا د ګلېناو تحصاوینو د وومام سا حا د
لوړ لو لوریک د وووتو هم تلفو و یشفو کا تعیری ې نو دیيس توېد بلېبل ې ېرپ کد .
هم هر کا د ېفغرن ترشوترنو لوریک د جلتنم کمیټا ې هتوږ مکری مېکا خحیا یدک
څلم تننم کو ېا د د کفرل د رول لو لوریک خا هتینم بلېبلک کدېدک.
یوم تندک خو ېا نوتوړ ګټویک هل سم د ې کد ې هلېرفیر تاوتم تال څاو هام نیا د
یېتوونکا کا د ل دیيس تضمون لوریک ل تل ل ک خو تعیری دیيس کفرل لل .
هم دینښت
هو نمل د کفوی نجیب هللا روېجم ومل
د لوړ هدک کد هخل
کربل ۹۳۱۷

قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی لهه لووهو سهتونڅو ګهه ګ ه
کېږي .وو زوات شمیر استادان او محصلین نويو معلوماتو تهه س رسهی نهه لهري پهه زاړه میتهود
تدروس کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو ګه ګټه اخيل چې زاړه دي او پهه بهازار کهې پهه ټیه
کیفیت فوتوکاپي کېږي.
تر اوسه پورې موږ د ننګرهار خوست کندهار هرات بلخ البیروين کاب کاب طبي پوهنتون او
کاب پويل تګنیک پوهنتون لپاره  ۸۷۲عنوانه مګتلف دريس کتابونه د طب ساينس انجنیهري
اقتصاد ژورنالیڅم او زراعت پوهنځيو ( ۶۹طبهي د آملهان د علمهي همرهاروو ټهولنې ۱۹۰ DAAD
طبي او غیر طبي د افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې  ۷ Kinderhilfe-Afghanistanکتابونهه د
آملاين او افغاين پوهنتونونو ټولنې  ۸ DAUGکتابونه په مڅار رشوف کې د آملان فدرال جمهوري
جرنال کنسولګري  ۸کتابونه د  ۱ Afghanistan-Schulenد صافی بنس لګوا  ۱د سلواک اېهډ او ۲
نور کتابونه د کانراد ادناور بنس  ) KASپه مايل مرسته چاپ کړي دي.
د وادونې وړ ده چې نوموړي چهاپ شهوي کتابونهه د هېهواد ټولهو اړونهده پوهنتونونهو او وهو زوهات
شههمېر ادارو او مؤسسههاتو تههه پههه وړو ها توګ هه وېش ه شههوي دي .ټ هول چههاپ شههوي کتابونههه لههه
 www.afghanistan-ecampus.orgووب پاڼې ګه ډاونلوډ کوسی شئ.
دا کړنې په داسې حال کې تر رسه کېږي چهې د افغانستان د لوړو زده کههههړو وزارت د
( ۸۰۱۰ه  )۸۰۱۲کلونو په ميل سرتاتیژوک پالن کې راغيل دي چې:

"د لوړو زده کهړو او د ښهوونې د ښهه کیفیهت او زده کوونرهو تهه د نووهو کهره او علمهي
معلوماتو د برابرولو لپاره اړونه ده چې په دري او پښهتو ژبهو د دريس کتهابونو د لیرلهو
فرصت برابر يش د تعلیمي نصاب د روفورم لپاره له انگروڅي ژبې ګه دري او پښهتو
ژبههو تههه د کتههابونو او دريس مههوادو ژبههاړل اړوههن دي لههه دې امرانههاتو ګههه پرتههه د
پوهنتونونو محصلین او استادان نيش کوسی عرصي نووو تازه او کره معلوماتو ته س
رسی پیدا کړي".
مونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونونو رسه مرسته وکهړو او د چپټهر
او لرچههر نههور دوران تههه د پههای ټرههی کېههږدو .د دې لپههاره دا اړونههه ده چههې د لههوړو زده کههړو د
موسساتو لپاره هر کال ه نا ه  ۱۰۰عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.

له ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کووو ،چو هوه لولوو ميولرخ کلوو کو نوون کتا ونوه ولیروخ،
وژ اړن او یا هم لول هخواين لیرل شون کتا ونه ،لرچوک نوټونوه او چورکونوه ایو او او د چواا لووا
تیا کړن ،زمونږ هه واک ک ی

اکړن چ هه ښوه کیییوچ چواا او و وسوته یو د اړونوو هوه

وو،

استادانو او محصلی و هه واک کو و کوړو .هموا نګوه د یواد شوویو ټروو هوه اړونوو لوول وړانوی ونوه او
نظکیات له مونږ رس رشیک کړن ،تک څو هه ګ هوې کله ک اغی من ګامونه هو ته کړو.

د مؤلفینو او خپروونرو له خوا پوره زوهار اوسهت شهوی دی تر هو د کتهابونو محتووهات د نړووالهو
علمي معیارونو په اسا برابهر يش خهو بیها هه کیهدای يش د کتهاب پهه محتهوی کهې ینهې
تیروتنې او ستونڅې وليدل يش نو له درنو لوستونرو ګه هیله مند وهو تهر هو خپه نتروهات او
نیوکې مؤلف او وا مونږ ته په لیرلې ب ه راولیږي تر و په راتلونري چاپ کې اصالح يش.
ګه ډېره مننه کوو
له افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمیټې او د هغې له مرش ډاکرت اورو
چې د دغه کتاب د چاپ لګښت وې ورکړی دی دوی تر دې مهاله د ننګرهار پوهنتون د ۱۹۰
عنوانه طبي او غیرطبي کتابونو د چاپ لګښت پر غاړه اخیستی دی.
د جې آی زوهت ( )GIZلهه دفهرت او )CIM (Center for International Migration & Development
ګه چې زما لپاره وې له  ۸۰۱۰نه تر  ۸۰۱۹پورې په افغانستان کې د کار امرانات برابهر کهړي
وو ه د زړه له کومې مننه کوم.
د لوړو زده کړو له وزور پوهنم دوکتور نجیب هللا خواجه عمهری علمهي معهین پوهنمه دوپلهوم
انجنیر عبهدالتواب بهاسکرزی مهايل او اداري معهین ډاکهرت احمهد سهیر مهجهور مهايل او اداري
رئیس احمد طارق صهدوقي پهه لهوړو زده کهړو وزارت کهې سهالکار ډاکهرت ګه رحهی صها د
پوهنتونونو رئیسانو د پوهنځیو رویسانو او استادانو ګه مننه کهوم چهې د کتهابونو د چهاپ لهړ
وې هڅولې او مرسته وې وررسه کړې ده .د دغه کتاب له مؤلف ګه ډېهر مننهدوی يه او سهتاينه
وې کوم چې خپ د کلونو-کلونو زيار وې په وړيا توګه ګرانو محصلينو ته وړاندې کړ.
همدارنګه د دفرت له همرارانو هر وو حرمت هللا عڅوڅ او فهی حبیبي ګه ه مننه کهوم چهې د
کتابونو د چاپ په برخه کې وې نه ستړې کیدونرې هلې لې کړې دي.
ډاکرت وحیی وردک د لوړو زده کړو وزارت سالکار
کاب مارچ ۸۰۱۲
د دفرت ټیليفون۰۷۰۹۰۱۲۹۲۰ :
اميي textbooks@afghanic.de :

بسم اهلل ارحمن الرحیم

تقریظ:
به مقام محترم پوهنځی طب دیپارتمنت اورتوپیدی پوهنتون شیخ زاید
معاونیت محترم علمی:
اثر محتر پوهنمل داکتر ظاهرگل فرزند قسیم گل که ترجمه کتاب ارجاع کسور بتسه
THE CLOSED TREATMENT OF COMMON
تحت عنوان
FRACTURES John Charnley
که شامل  072صفحه و  61فصل بوده مطالعه نموده ام .اثر مذکور مطابق معیارات
ترجمه صورت گرفته روان و عام فهم میباشد.
محترم داکتر صاحب وقتآ فوقتآ درمورد ترجمه کتاب مذکور مشوره کرده است.
کتاب مذکور که در مورد ارجاع کسور بسته تآلیف گردیده شامل اناتومی کسری
ناحیه ،میکانیزم ارجاع ،میکانیزم تراوما ،تثبیت وتذکر اشتباهات معمول وحالت بعد از
ارجاع کسر تذکر داده است که برای مطالعه دوکتوران اورتوپیدی بسیار مفید وبا ارزش
میباشد.
ترجمه کتاب مذکور برای ترفیع ایشان از رتبه پوهنمل به پوهندوی کافی و مناسب
میباشد وخواهان موفقیت های بیشتر ایشان میباشم عالوتآ رویه و اخالق اکادمیک
محترم داکتر صاحب قابل قدرستایش میباشد.
با احــــــــــترم
پوهــــاند دوکـــتور محمد حکیم باقائی
شف دیپارتمنت اورتوپیدی شفاخانه تدریسی علی آباد
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

تقریظ:
به مقام محترم پوهنځی طب دیپارتمنت اورتوپیدی شیخ زاید
معاونیت محترم علمی:
اثر محترم پوهنمل داکتر ظاهرګل فرزند قسیم ګل که ترجمه کتاب ارجاع کسور بسته تحت
عنوان THE CLOSED TREATMENT OF COMMON FRACTUER John
Charnley
که شامل  072صفحه و  61فصل میباشد ،کتاب مذکور را که ترجمه آن به لسان پشتو بود
مطالعه نمودم ،مطابق اساسات ترجمه درست بوده کتام اشتباه ندارد.
کتاب مذکور اناتومی کسور ،میکانیزم ارجاع ،میکانیزم تراوما ،طریقه های تثبیتیه و حالت بعد
از ارجاع کسر تذکر داده شده است که برای مطالعه و آموختن دوکتوران جوان جراحی
خصوصآ برای دوکتوران اورتوپیدی و تراوماتولوژي بسیار مفید و موثر میباشد ،که تداوی
کسور به طریقه بسته خصوصآ در مملکت ما که شرایط عملیات های جراحی مواد و متیریال آن
مشکالت دارد و اختالطات بعد از عملیات های عظام خصوصا اوستیومیالیت (Post
) operative osteomyelitisبشتر به مالحظه میرسد.
بناء تداوی محافظه کارانه کسور به طریقه های که درکتاب مذکور تذکر رفته بسیار مفید و
سودمند میباشد.
ترجمه کتاب مذکور برای ترفیع داکتر صاحب ظاهرګل از رتبه پوهنمل به رتبه پوهندوی نظر به
زحمت که در ترجمعه کتاب مذکور اجرا نموده است مناسب میباشد.
داکتر موصوف رویه و برخورد بسیار خوب داشته وخواهان موفقیت های بشتر شان در امور
محوله میباشم.
با احـــــــــــــــترام
پوهنوال دوکتور مقصود ستانکزی
عضوی دیپارتمنت پتالوژی پوهنتون طبی کابل

ب

د لوی پرودکار په سپیڅلي نامه!

تقریظ:

د شیخ زاید پوهنتون د طب پوهنځي د جراحي د یپارتمنت استاد پوهنمل دوکتور ظاهر ګل
منګل ژباړه چې د بسته کسرونو د ارجاع او تثبیت کولو متودونو تر عنوان الندې یې د – The
) Closed Treatment Of Common Fracture (2007کتاب څخه په پښتو ژبه کړیده او
جمله  072صفحې او  61فصلونه لري .د ژباړل شوی اثر مې ولوست لکه څه ډول پوهیږو چې د
بهرنیو اثارو ژباړه ډیر مشکل او سخت کار دی خو استاد دا ژباړه په ډیر ساده مورنۍ پښتو ژبه ترسره
کړیده .د کتاب ټول فصلونه  ،شکلونه او جدولونه په ښه ډول به ساده ډول سره ژباړل شوی او د
ژباړې ټول اصول پکې رعایت شوي دي .دا چې نوموړی اثر ډیر نوی او ددې کتاب ژباړل او نشر کول
د طب د مینوال او د اورتوبید او تورماتولوژی د څانګې د ډاګټرانو لپاره ډیر ګټور او موثر دی .په دې
ژباړه کې د بسته کسرونو د ارجاع د میتود زده کړه  ،د هغوی اناتومی ،د ترضیضاتو میکانیزم و د
ارج اع کیدو مخانیکیت او د تثبیت میتودونه چې په تروماتولوژی کې د خاص ارزښت لرونکي دي چې
ناروغ د عملیاتو ژغوري او تداوی یې رالنډوي او د عملیاتو په ترڅ کې د رامنځته کیدونکي اختالطاتو
څخه مخنیوی کوي.
زه د محترم پوهنمل دوکتور ظاهرګل منګل د علمی ترفیع لپاره د پوهنمل عملی رتبې څخه د پوهندوی
علمی رتبې ته د ارتقا لپاره نوموړي ژباړه کافې بولم او راتلونکې علمي او اکاډمیک ژوند کې ورته د
زیاتو بریاوو هیله مند یم .
په درنښت
پوهنوال دوکتور بادشاه زار عبدالی
د طب پوهنځي د جراحی د یپارتمنت مشر

ج

د مؤلف سریزه

په د ې دریم چاپ کې ما ډیر ټینګار کړی دی چې د کسرونو په محافظه کرانه تداوي باندې یو
کتاب ولیکم چې هغه به د ځوانو جراحانو لپاره یو په زړه پورې او د زیات تفصیل لرونکی
کتاب وي.
دا به و څیړل شي چې دا دوه عیني واقعیتونه ( )Objectiveد سیالۍ او مقابلې وړنه دي،
بهتره ب ه واي چې یو ساده درسي کتاب ځوانو جراحانو ته لیکل شوي واي او د دقیق فکر څخه
وروسته مې د کسر د ترمیم په طبیعت باندې د ځانګړي مونو ګراف لپاره ساتلی واي .د ځوانو
جراحانو په روزنه کې زه باور لرم چې په کلینیکي مشاهداتو کې د عادت تقویه  ،پیشرفت اود
پوښتنې کولو دا منل شوي عقیده باید د هغې لومړۍ لخظې څخه پیل شي.
التراوسه بنیادي معلومات یوه غټه معامله ده ،چې د کسرونو د رغیدنې د ښه سنجش له پاره
منتظر شو،دا معلومات د علمي د الیلو سره له کلینیکي حقایقو څخه چې د عملیاتو ټیټر او
 Out Patientډیپارتمنتونو څخه راټول شوي وي.
داسې تصور کېدای شي چې نن سبا يوه قوي څېړنه د ليبارټري څخه ترالسه شي او دا د هغو غټو
طبيبانو د فکر او عمل څخه ترالسه کیږي چې کلینیکي موندنې لري ،پخوانیو طبیبانو د
ایکسرې او لیبارټرۍ په نه شتون کې د کتلو او  Touchیا تماس کولو څخه کار اخیستلو.
که څه هم د پ خوا وختو د طبیبانو د پوهې او قضاوت درک زمونږ څخه زیات و ،خو هلته
اللهاندي د اوس پرمهال زیاته وه ،په پخوا وختو کې کلینیکی فیلوسوفان سرګردان ؤ ،ځکه چې
دوي د هغو عقایدو ښکار ؤ ،چې په میراث ورته راپاتي وو ،خو نن زمونږ سرګرداني په علمې
څېړنو کې او د هغو څیړنیزو ځانګړو د وسایلو په سموالي پورې تړلي ده ،لکه الیکټران
مایکروسکوپ.
مونږ باید هیر نه کړو چې کتل او لمس ( )Touchپه ګډه تر ټولو غټه کلینیکی فاکولته جوړ
وي چې  Commonsenseنومیږي -د مثال په توګه زه توصیه کوم چې د “Bone
”( glueد هډوکی سریښ) اوسنی عدم کفایه د کسر د ترمیم په عملیه کې د وینې اروا څخه
واړندوینه کیدای شې ،د دوهمې نشریې په شان دقصبی د جسم په کسر باندې چېپټر په دي
کتاب کې ماته د کتاب په لیکلو کې غټې ستونزې پیدا کړي دي .د لته د تېبیا په ډیرو کسرونو
کې محافظه کاره تداو ي کافي نه وه او د کسري ټوټو دوهم ځل بې ځایه کیدنه رامنځته کیده  ،که څه

هم په شروع کې به موږ له ارجاع څخه مطمئن وو.
ددې لپاره زه اوس تجویزوم چې په انتخابي پېښو کې محافظوي تداوي باید د یوه  Rash – typeنیل ()Nail
پواسطه اجراء شي او ما هڅه کړي ده ترڅو ددې ځانګړي نیمګړي تثبیت د انتخاب الملونه تشریح کړم.
JOHN CHARNLEY

Manchester, 1961

د

سریزه

ویاړم چې د ځوانو ډاګټرانو او محصلینو لپاره د تراوماتولوجي ناروغیو په تړاو په ملي ژبه اثر وړاندې
کړم  .د شیخ زاید پوهنتون علمي معاونیت او د جراحي ديپارتمنت په سپارښتنه مې تر خپله وسه هڅه
کړي څو دا ژباړه د درسي پالن او د وخت د غوښتنې سره سم يې ترتیب کړم.
د جراحي د یپارتمنت په هڅونه مې د ښاغلي  John Charnleyد عامو بسته کسرونو
درملنه تر عنوان الندې د انګلیسی ژبې د  2007کال نشر یې د ژباړې تکل وکړ چې په
پرتلیزه توګه کټ مټ په  0۹۲صفحو کې ترتیب شوی دی .په دې اثر کې اړین طبي
اصطالحات چې د کسر فزیوپتالوژي سره په تړاو تعریف شوي دي او هڅه شوي ده چې د عامو
کسرونو د تړلي ارجاع قدمونه ښکاره او په تفصیل سره بیان شي.
د محافظه کارنه مېتودونو لپاره د پاریس پالستر تخنیک او د هغه د سموالي لېوالتیا او همدارنګه
د ځینو کسرونو تداوۍ پرته له خارجی  Immobilizationڅخه تشریح شوي دي .دا اثر د
کسرونو د درملنې اصلي او معتبر اصول ارایه کوي .د ځوانو ډاګټرانو او محصلینو لپاره په
شفافو ذهني تصویرونو باندې تاکید کوي چې د ذهن په سترګو بریښي.
همدارنګه د ایکسرې پرته د تماس او حس پربنسټ پرپوهوي ټینګار شوی دی چې آیا د کسر
ارجاع صورت موندالی دی او کنه ؟ هڅه شوي ده چې په ژباړه کې ساده او روانې جملې
وکارول شي ،البته طبي اصطالحات مستثنی دي .زما په اند دا اثر به د تروماتولوجي اورتوپیدي
د څانګې مېنه وا لو او محصلینو علمي تنده خړوبه کړي او په پرلپسې توګه به يې ولولي.
کیدای شي چې ژباړه د ځینو تیروتنو او نیمګړتیاوو سره – سره به ډاګټران او محصلین د
کسرونو او ترضیضاتو په تداوۍ کې او هم د مخافظوی او جراحی میتودونو د استطاب په
اېښودلو کې په بنسټیزه توګه وکاروي.
زما الرښود استاد پوهاند ډاګټر محمد حکیم بقایی د کابل پوهنتون د طب پوهنځي د اورتوپیدي
د يپارتمنت مشر د ژباړنې پرمهال زما کړنې یې وخت پر وخت کنترول کړي دي ،او محترم
استاد سپارښتنې زما لپاره ګټورې وې  ،پاک پرودګار دې ده ته اجر ورکړي او ښه صحت
لرونکی دې وي.
همدارنګه د محترم استاد پوهندوی ډاګټر جهان شاه ټني،ډاګټر محمد غفار  ،ډاګټر مصطفی
سیار او استاد ډاګټر شیرزاد هڅاند څخه چې ددې اثر په کمپوز  ،ټیپ او ترتیب کې یې مرسته
کړي ده ،د زړه له کومې مننه کوم.
په ډیر درنښت
پوهنمل استاد ظاهر ګل منکل
ه
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لْهړٕ څـپــؽکـــٖ
ظ هول٘بتٖ ه٘تْظًّْ پؽ ّړاًعې هسبفلْٕ ه٘تْظًَّ
لَ ظٗؽشْ کلًْْ څطَ ؾٗبت ّضت ت٘ؽ شْٕ ظٕ چې  Arbuthnot laneضپل هول٘بتٖ
کتبة چبپ کړٕ ظٕ .ضْ ث٘ب ُن تؽ ظې ظهَ ظ ؿت ظ اقبقٖ هلْهْ ظ ظٗعلْؼٕ لَ هطې
هسبفلْٕ اّ هول٘بتٖ اقبقبت ًشْ قؽٍ پؽتلَ کْلٖ  .ځکَ چې ظ کكؽ ظ تؽه٘ن اقبقې هبُ٘ت
ؾهًْږ لَ ًلؽ څطَ پټ پبتې ک٘ږٕ .تؽ ټْلْ ښَ ثَ ظا ّٕ چې ظکلٌ٘٘کٖ کړًْ پبٗلې ٗې قؽٍ
پؽتلَ کړّ .اهب ظّاړّ هېتْظًّْ کې ډٗؽ ؾٗبت ثعلًًَْْ (ظ ُډّکْ پبؼچَ ک٘عل ،هفًْت ظ
هول٘بت ه٘طبً٘ک٘ت تَ پبهلؽًَ  ،ظ ٌّٗې اؼّا ،ظ کكؽ قَْٗ ،هطتلف هوبٌَٗ کًّْکې اّ ظاقې
ًْؼ) هْخْظ ظٕ .چې ظ قلْ ٗب ظّّقّْ پ٘ښْ ٍْٗ قلكلَ کې چې ظ هول٘بت کًّْکٖ لپبؼٍ ٍْٗ
لَْٗ ټْلګَ ګڼل ک٘ږٕ ،ظ ظٕ ګړًْ ازظبْٕٗ اؼؾښتٖ ٖٗ ؼاکن کړٕ ظٕ.
ظاقې ُڅې ُن شْٕ ظٕ چې ظ تدؽثْٕ زْ٘اًبتْ پَ کبؼّلْ قؽٍ ًْهْړٕ زبالت کٌټؽّل کړٕ.
زْ تؽ ظې ظهَ ؾهًْږ پَ ؾظٍ کړّ کې ظاقې ُ٘څ اؼؾښتوي څَ ًعٕ هًْعلٖ شْٕ چې پؽې
همبٗكَ ّشٖ .ظا قتًْؿهٌَ ظٍ چې ًْهْړې کړًالؼې ظې پَ اًكبًبًْ کې همبٗكَ کړّ.
ظ  Laneاّ  Shermanپ٘ؽّاًْ ثبّؼ ظؼلْظ چې ظ ظاضلٖ تثج٘ت ًبکبهٖ ثبٙضؽٍ ظ تطٌ٘ک
پَ ښَ ک٘عّ قؽٍ لَ هٌځَ ْٗقْ .اّـ هْږ پُْ٘ږّ چې ظاضلٖ ه٘ؿاثې پَ ؼٗښتٌ٘ې ډّل ظ لْْٗ
لّْ قؽٍ هطبهص ظٕ اّظ کوؿّؼۍ لَ اهلَ ظ ًبکبهۍ قؽٍ هص ک٘ږٕ  .ظ پل٘ټًْْ اّ پ٘چًْْ ښَ
ډٗؿاٗي کْل چې ظ ًدبؼۍ لَ تطٌ٘کًْْ قؽٍ قوْى ضْؼٕ شتَ قتًْؿې ؼا کوې کړٕ ظٕ اهب
لَ هٌ٘ځَ ًَ ظٕ تللٖ .کلَ چې ًْهْړٕ تطٌ٘کًَْ ظ ّّډ ّاکؽ څطَ اض٘كتل شْٕ ٍّ اّ
اقتووبل٘عٍ ،ه٘طبً٘کٖ ًبکبهۍ پکې ډٗؽې هبهې ّٕ اهب پَ الکتؽّالٗټ٘ک ډّل ظ ضٌثٖ فلؿاتْ
کبؼّلْ تطٌ٘کٖ تغ٘ؽاتْ ؾهْږ قتًْؿې پَ لږٍ کچَ ؼاکوې کړې .لَ ُوعې اهلَ ظا ثَ غلـَ ًَ
ّٕ چې هًْږ ظ ثؽاـ ه٘طًْْ اّ زكبقْ قټ٘ل پل٘ټًْْ تَ ث٘ؽتَ ّؼّګؽځْ ظ کْهْ پَ ّاقـَ
چې  Laneپطپلَ کبفٖ اًعاؾٍ ثؽٗبل٘تْثًَْ الـ تَ ؼاّړٕ ظٕ.
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-۱اًځْؼ :ظ کكؽ ظ ً٘ل کوؿّؼٕ ؼاښٖ٘ چې لَ هول٘بتْ څطَ  ۱۱ه٘بشتٖ ّؼّقتَ ظ ثعى ظ ّؾى ظ اًتمبل پؽهِال پَ
کكؽٕ قبزَ کٖ فبطلَ پ٘عا شٍْ
ظغَ ظ ُ cancellousډّکٖ کكؽ ظٕ چې  compressianغْاړٕ اّ  ًَ distractionغْاړٕ ،پَ ٍْٗ
ُ cancellousډّکٖ کې ظ ٗبظې فبطلې ډک٘عل ٍْٗ ډٗؽٍ ّؼّ پؽّقَ ظٍ.

-۲اًځْؼ :ظ پل ظ خْړًّې ًبکبهٖ پَ کكؽٕ ضؾ ثبًعې ظ هول٘بتْ پؽهِال څؽګٌعٍ ظٍ ،چٖ تثج٘ت شتْى ظؼلْظ اّ
کْهَ ظ هالزلَ ّړ فبطلَ ظ کكؽ ظ ًِبٗبتْ تؽهٌځ ًَ ٍّ هْخْظٍ.
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تکٌبلْژٕ ظ پؽهطتګ قؽٍ قؽٍ پَ ظاضلٖ تثج٘ت کې اّـ ُن هْضؽ الت٘بم پ٘ښې شتَ .ظ ظ ُؽ
ډّل ظاضلٖ تثج٘ت څطَ ّؼّقتَ قوعقتٖ ظ کكؽٕ فبطلې ظ ُډّک٘ي الت٘بم ظ پل خْړٗعلْ اّ ظ
ه٘طبً٘کٖ تثج٘ت تَ ه٘الى چې ظ ُډّکٖ قؽٍ اتظبل ثَ لَ القَ ّؼکړٕ پَ ه٘لًًْْْ٘ پ٘ښې
کْهې چې پِعٍّ ٗب ظؼې ه٘بشتْ ظّؼاى کې تؽ فشبؼ اّ کشش الًعې ؼاځٖ ظ ّضت هكبثمَ
ّٕ.
کَ چ٘ؽې ظ تثج٘ت ظ قكت٘عّ څطَ ظ هطَ پَ کكؽٕ ضؾ ثبًعې ُډّک٘ي پل خْړ شْٕ ّٕ ًْ
ظا ثَ ډٗؽ ښَ ّٕ ،ضْ کَ چ٘ؽې ًْهْړې ُډّک٘ي اتظبل ّځٌډٗږٕ ًْ ،ظ فلؿ ٕ تثج٘ت ظ
کوؿّؼٕ ک٘عّ لَ اهلَ هوکي فلؿ کْږ اّ ٗب هبت شٖ .لکَ پَ (  ) ۱اّ ( ) ۲اًځْؼًّْ کې.
چې ل٘عل ک٘ږٕ .ظا ثَ کْهَ ګټَ ًَّ لؽٕ چې ّّاْٗ ظا ًبکبهٖ ْٗاځې ظ ً٘وګړٕ تثج٘ت لَ اهلَ
ظٍ اّ ٗب ظا چې ظ ښې اًدٌ٘ؽۍ پَ ّاقـَ ٗې هطَ ًْ٘ل ک٘عإ شٖ .پَ ظٕ ظّاړّ پ٘ښْ کې ظ
هول٘بتْ پؽهِال خؽازبى ظ تثج٘ت لَ کلکْالٖ څطَ ډاډٍ ّّ ًْ .لَ ُوعې اهلَ ثبٗع پَ ً٘وګړٕ

 -3انځور :پو  wovenىډوکي کې د فيبروزيس يوه بې
نظمي ښيي چې د  collusلپاره بنسټيس رول لري.
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تثج٘ت هالهتٖ ّاًَ چْل شٖ .اطلٖ ًبکبهٖ پَ ظې کې ظٍ چې ظ  Osteogenesisهولَ٘ پَ
ظې ًَ ظٍ تْاً٘علٖ چې پَ ُغَ هْظٍ کې چې ظ ه٘طبً٘کٖ تثج٘ت څطَ ظ کلک ًْ٘لْ توَ ک٘علَ
هکكْؼٍ قبزَ ډکَ کړٕ .ظ ظې هًْْ ګؽاف ٍْٗ ثؽضَ پَ ظې ثسث کْٕ چې ظ ضالطْ هول٘بتْ
پَ ّضت کې ظ لشؽٕ ُډّکٖ ظ هکكْؼٍ څْکْ څطَ ظ پؽٗبقتْ٘م لؽې ک٘عًَ اّٗب ظ اقفٌدٖ
ُډّکٖ پَ شتْى کې ظ ْٗ ثل پَ همبثل کې ظ پبؼچْ لَ  Collapseڅطَ قبتٌَ چې پَ
هظٌْهٖ ډّل تؽقؽٍ ک٘ږٕ ،ظ  Osteogenicفوبل٘ت ظ کوْالٖ ْٗ ډېؽ ظ پبم ّړ ضـؽ لَ
ځبى قؽٍ لؽٕ اّ هطکې لَ ظې چې الت٘بم ؼاهٌځتَ شٖ ظ تثج٘ت قكت٘علْ ٗب هبتْالٖ تَ هكبهع
ّٕ ..هْږ ثَ ُڅَ ّکړّ ،چې ظ کكؽ ظ تؽ ه٘ن ثْ٘لْژٗکٖ زبلت اّ ظ ُډّک٘ي کكؽ پَ
ؼغ٘علْ کې ظ ٌّٗې ظ اؼّا پَ اغېؿّ ثبًعې تبک٘ع ّکړّ.

ظ کكؽ ظ تؽه٘ن ؿج٘وت
ظ هسبفلْٕ ٗب هول٘بتٖ کړًالؼّ پؽهطتګ ثبٗع ظ کكؽ ظ ث٘ب خْړًّې ظ پُْې پؽ ثٌكټ ّالړ ّٕ.
ؾهب پَ هم٘عٍ ظ قفٌدٖ اّ لشؽٕ ُډّکْ ظ الت٘بم پَ هولْ٘کې ثٌكټ٘ؿ تْپ٘ؽًَّ هْخْظ ظٕ ،لَ
ُوعې کجلَ ٗې پَ ث٘ل ث٘ل ډّل تشؽٗر کّْ.

:۴اًځْؼ -ظ ف٘جؽّؾٕ تؽاث٘کْلَ شؽّم چې ظ قبزل قـسې پَ اًځْؼ کې ځبٕ پؽځبٕ ک٘ږٕ اّ ظ ُ collagenousډّکٖ ْٗې ثې
شکلَ اّ ث٘ي الدؽّٕ هبظې پَ څ٘ؽ ؼاهٌځتَ ک٘ږٕ .ظغَ ال٘بف پَ ًؽم ډّل ظ ٍْٗ پبضَ ُ cancellousډّکٖ ظ څْکې څطَ ظ پل
پطشْٕ ُډّکٖ څْکې تَ ځبى ؼقْٕ .پَ ظاقې ډّل ظ ٍْٗ ضؾ څطَ تؽٗعًَ کْٕ .ظا ث٘ي الدؽّٕ هبظٍ ظ ْٗې ت٘بؼٍ قبزې پَ ډّل ظ
ل٘عّ ّړ ظٍ اّ پَ هوْظٕ ډّل ظ هؽکؿ الًعې ضْاتَ ظغَ تغ٘ؽ څؽګٌعّٕ.
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پَ تؽهٌ٘بلْژٕ کې ظ شتَ قتًْؿّ پَ تړاّ هطکې لَ ظې چې ظ کكؽ ظ تؽه٘ن هولَ٘ تشؽٗر کړّ
اړٌَٗ ظٍ چې ظ ځٌْ٘ ُكتْلْژٗکْ اطـالزبتْ کبؼّل پَ ظل٘ك ډّل توؽٗف کړّ.

توؽٗف
ظا هِوَ ظٍ چې ظ ُ Wovenډّکٖ اّ ُ Lamellarډّکٖ ظ اطـالزبتْ ( ظ S-L
 Bakerپَ ًلؽ ثِتؽٍ تؽهٌ٘بلْژٕ ظٍ) پَ هٌځپبًګَ ځبى پٍْ کړّ ،ځکَ چې ظا ظّاړٍ ًكدًَْ لَ
ْٗ ثل څطَ پَ ثٌكټ٘ؿ ډّل خال اّ پَ اقبًۍ قؽٍ ظ پ٘ژًعلْ ّړ ظٕ ،اهب پَ ظّظٗؿّ اظث٘بتْ کې ظ
تؽهٌ٘بلْژٕ اضتالفبت ظ غُي ظ ګډّډّلْ الهل ک٘ږٕ..
ُ Wovenډّکٖ ظ  Callusهْلتٖ ًكح ظٕ چې پَ ډېؽ قؽهت قؽٍ تْل٘عٗږٕ،کلَ کلَ
ٗې ُكتْلْژٗکې ًښې ظ کكؽ ظ هٌځتَ ؼاتلْ څطَ ّؼّقتَ پَ ظُّوَ ٗب ظؼٗوَ ّؼځ ل٘عل
ک٘ږٕ .پَ ُكتْلْژٗک ظٗعلْؼٕ کې  Osteocytesپَ ًْهْړٕ ُډّکٖ کې پَ ٍْٗ غ٘ؽ
هٌلن ډّل ظاقې ضْاؼٍ ّٕ لکَ ٍْٗ ک٘ک کې ظ هو٘ؿّ ظ ظاًْ قؽٍ ّؼتَ ّالٖ لؽٕ .ځکَ
ّؼتَ ظ ُ Wovenډّکٖ ّٗل ک٘ږٕ ،چې پَ ُډّک٘ي  Matrixکې ٗې ت٘ؽٗعًّکٖ کْالخي
فبٗجؽ پَ ٍْٗ غ٘ؽ هٌلن خبل کې تؽت٘ت شْٕ ّٕ .اهب کَ پَ ّاػر ډّل ّّاْٗ هٌلؽٍ ٗې ْٗ ٍ
اّثعل شْٕ ټغؽ تَ ّؼتَ ظٍ  ۳ – ۱.اًځْؼ.

-۵اًځْؼ :ظ  lamellarظ ُډّکٖ ظ ؿجمبتْ تؽت٘ت اّ تٌل٘ن څؽګٌعّٕ.ظا ظ ٍْٗ پبضَ ُډّکٖ څطَ کَ ٗ corticalب cancellous
ّٕ ًوبٗعٍ ګٖ کْٕ.
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ُ Wovenډّکٖ پَ لْهړٕ قؽ کې ْٗ اړٗڼ هْلتٖ ًكح ظٕ چې ّؼّقتَ لَ هٌځَ ځٖ اّ پَ
ثل ُډّک٘ي ًكح

هْع ک٘ږٕ چې ًْهْړې زبلت ٗې ظ ُډّکٌْ٘ پبؼچْ ظکلٌ٘٘کٖ اتسبظ

هٌطٌۍ ثؽضَ ظٍ .ظ ًْهْړې ُډّکٖ پ٘ش لعم ًكح ظ اّږظّ ه٘لَ ډّلَ زدؽاتْ څطَ خْړ
شْٕ ف٘جؽّؾٕ ًكح څطَ هجبؼت ظٕ.
ُډّک٘ي هتؽکف لْهړٕ ظ ٍْٗ ثې شکلَ ث٘ي السدؽّٕ هبظې پَ ز٘ث ؼاښکبؼٍ ک٘ږًْٕ .هْړې
هبظٍ

ظ ُغْ فبٗجؽًّْ تؽ هٌځ چې

 Spindle Cellsقؽٍ ًښلْٕ هْخْظ
ّٕ اّ ظ  Eosinؼًګ پَ ّاقـَ تلْٗي
ک٘ږٕ چې ظ ًږظې ث٘ي السدؽّٕ هْاظّ
پؽتلَ ؾٗبت ت٘بؼٍ ؼًګ اضلٖ .لکَ چې پَ
( )۴اًځْؼ کې څؽګٌع ٗږٕ ،ظ هتؽکف ظ
همعاؼ پَ ؾٗبت٘عّ قؽٍ

ًْهْړٕ ه٘لَ ډّلَ

زدؽات پړق٘ږٕ اّ ْٗ لَ ثل قؽٍ ْٗ ځبٕ
ک٘ږٕ تؽ څْ اقتْ٘قبٗت زدؽات خْړ
کړٕ.
ًْهْړې هولَ٘ ظ هبت شْٕ ُډّکې ظ
څْکْ تؽ هٌځ پَ فبطلَ کې ظ پلَ خْړّلْ
لپبؼٍ پَ ثشپړ ډّل هٌبقجَ ّٕ ځکَ چې
ًْهْړٕ ه٘لَ ډّلَ زدؽاتْ لؽًّکٖ ًكح
اؼتدبه٘ت لؽٕ اّ ظ ٍْٗ ټبکلٖ همعاؼ
زؽکت پَ هْخْظٗت کې ُن خْړښت
قبتلٖ شٖ .ظ ظې ل٘عل قتًْؿهي ًَ ظٕ
چې  Matrixپَ څَ ډّل ظ کلك٘ن پَ
اض٘كتلْ قؽٍ کلک٘ږٕ اّ لَ ځبى قؽٍ

-۶اًځْؼ :ظ ؾًګبًَ هفظل پَ اتؽّظٗؿ کٖ ظ قـسْ څؽًکْالٖ
پَ ګْتَ کْٕ چې تشؽٗر ٖٗ پَ ت٘كت کې ظٕ.

ًښل٘علٖ اًكبج ثې زؽکتَ کْٕ.
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ُ Lamellarډّکٖ ظ پطْ  Trabiculaلؽًّکٖ ّٕ چې ظ اّږظّ ُډّکْ ظ خكن ٍْٗ
ظاٗوٖ ثؽضَ خْړُّٕ Lamellar .ډّکٖ پَ هٌلوْ ؿجمْ کې تؽت٘ت شْٕ اّ اّقتْ٘ق٘ت
زدؽات ٗې ظ ؿجمْ تؽ هٌځ پَ هٌلن ډّل (ک٘ک ٗب Sandwichتَ ّؼتَ) ځبٕ پؽ ځبٕ ک٘عّ
تَ ه٘الى لؽٕ .ظ ُؽې ؿجمې ظ اّتبؼّ خْړښت ظ ُ Wovenډّکٖ پَ ضالف پَ هْاؾٕ
ډّل تؽت٘ت شْٕ ظٕ اّ پَ ُؽٍ ؿجمَ کې ظ اّتبؼّ خِت ظ ګبًّډْٗ ؿجمبتْ خِتًَْ پَ ٍْٗ
ؾاَّٗ کې لـن کْٕ تؽ څْ ظ ډېؽ لْړ همبهت لؽًّکٖ ( PLYپل٘ت ٗب تطتې تَ ّؼتَ)
خْړښت الهل شٖ .ظا څؽګٌعٍ ضجؽٍ ظٍ چې ظ ًْهْړې هغلك خْړښت ؼاهٌځتَ ک٘عل
ظ ُ Wovenډّکٖ ظ ث٘ړًٖ تْل٘ع پَ پؽتلَ ډېؽ ّضت تَ اړت٘ب لؽٕ.
ُوعاؼًګَ ظ  Lamellarاّ ُ Wovenډّکْ ظ هٌځتَ ؼاتلْ ظ پؽّقْ تؽ هٌځ ْٗ ثل اقبقٖ
ٗب تشط٘ظٖ تْپ٘ؽ ُن هْخْظ ظٕ اّ ُغَ ظ ُ Lamellarډّکٖ ظ لْهړۍ ؿجمې ظ هٌځتَ
ؼاتلْ څطَ ظ هطَ ثبٗع ْٗ خبهع چْکبټ هْخْظ ّٕ تؽ څْهطکې لعې چې ًْؼې ؿجمې پؽې
ًظت شٖ لْهړٕ ؿجمَ ثبٗع پؽې ؼقْة ّکړٕ .څؽًګَ چې ُ Lamellarډّکٖ پَ ف٘جؽّؾٕ
ؿجمَ ثبًعې ًشٖ ًظت ک٘علٖ ًْ لَ ُوعې اهلَ پَ هتسؽکَ کكؽٕ فبطلَ ثبًعې پل ًشٖ
خْړّلُٖ .غَ خبهع چْکبټ چې ظ فجؽّؾٕ ًكح پَ ّاقـَ ازبؿَ شْٕ ّٕ اّ Lamellar
ُډّکٖ پؽې ًظج٘ږٕ ظ  Callusظ هإلت ُ wovenډّکٖ څطَ هجبؼت ظُٕ .ؽ کلَ
چې ُ Lamellarډکٖ پَ ثشپړٍ اًعاؾٍ ػط٘ن شٖ ث٘ب ُ wovenډّکٖ لَ هٌځَ ځٖ.
پَ تعؼٗح قؽٍ لَ اّږظې هْظې ّؼّقتَ ظ ُ Lamellarډّکٖ لْهړًۍ ؿجمَ ظ اّقتْ٘ق٘ت
زدؽاتْ پَ ّاقـَ لَ هٌځَ ځٖ اّ پَ کبًّډْٗ ؿجمبتْ ثبًعې ًْؼې ؿجمې ّؼ اػبفَ ک٘ږٕ تؽ
څْ ظ  Trabiculasخْړښت ظ ُغْ لّْ پَ اقبـ ثؽاثؽ شٖ چې پَ قبزَ ثبًعې
ّاؼظٗږٕ ًْ ،هْړې توبظل ظ  Wolff’sظ لبًْى اقبـ خْړّٕ.

ظ اقفٌدـٖ ُډّکْ الت٘بم
ظ  Concellous boneظ تؽه٘ن ظ هـبلوې لپبؼٍ اؼؾښتٌبک ُكتْلْژٗک هْاظ ظ اًكبًبًْ ظ
ؾًګبًَ ظ هفظل لَ  arthrodesisڅطَ چې پَ ًْؼّ ځبًْْٗ کې پَ تفظ٘ل قؽٍ تشؽٗر
شْٕ القتَ ؼاغلٖ ظٕ .
)(Charnley and Balker 2991 charnley 2991
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ؾهب پَ آًع کْهَ اؾهٌَْٗ چې ظ ُ Concellousډّکْ ظ الت٘بم پَ تړاّ تؽ قؽٍ ک٘ږٕ تؽ
ټْلْ ښَ ٗې لَ ثْ٘پكٖ څطَ هجبؼت ظٍ چې ظ ؾًګبًَ هفظل ظ Arthrodisisڅطَ څلْؼّ
اًّۍ ّؼّقتَ تؽ قؽٍ شْٕ ظٍ ،پَ ًْهْړې ځبًګړٕ پ٘ښَ کې ظ Concellous
ُډّکٖ هفظلٖ قـسې چې ظ اؼې پَ ّاقـَ لَ هفظل څطَ لـن شْٕ ظٕ ،پَ اؾهبٗښتٖ ډّل
ظ ُډّکْ ًِبٗبت ظاقې تؽت٘ت شْٕ چې ظ اتظبل قبزَ ٗې ْٗ ظ ثل قؽٍ ډېؽٍ کوَ ّٕ
ضْلَ پَ ضْلَ اًځْؼ لؽٕ .کْم چې پَ ( )۶اًځْؼکٖ ل٘عل ک٘ږٕ  .ظ ؾًګبًَ ظ هفظل تؽ
هول٘بت الًعې هفظلٖ قـسې ظ څلْؼّ اًّْ٘ لپبؼٍ تؽ فشبؼ الًعٕ قبتٖ .ظ ظې پېښې ظ
ثْ٘پكٖ ُكتْلْژٗک اّ هبٗکؽّ ؼاظْٗګؽاف٘ک ًوًْې پَ

 7 A,Bاّ 8 A,B,C

شکلًْْ کې ښْظل شْٕ ظٕ اّ ظا څؽګٌعّٕ چې پَ کْهْ ثؽضْ کې ًږظې طو٘وٖ تړاّ
اّ ظ لٌبهت ّړ الت٘بم هْخْظ ظٕ.

-۷اًځْؼ ٍْٗ :ؿْالًٖ ُؼن شْٕ همـن چې تدؽثَ شْٕ ظٍ،
 )top(،Aپؽتَ ظ کلك٘ن لَ ػ٘بم څطَُ،ؼن شْٕ ٍْٗ ټْټَ چې پَ ٍْٗ هٌبقجَ ؼڼب کې ٗې هکف اض٘كتل شْٕ ( imm,
.)inickls lice
 )bottom( ،Bظ ْٗې ټْټٖ  microؼاظْٗکؽافٖ پؽتَ لَ  trypsinڅطَ ظ هشبُعې ّړ ْٗ کكبفت ظ ًْٕ تشک٘ل شْٕ
ُډّکٖ پَ ُغَ ځبٕ کٖ چې پَ اغلوٖ ډّل ظ فشبؼٍ الًعې اّ ظ اؿؽاف پَ ُغَ ځبٕ کې چې فشبؼ کن ّٕ پَ کوَ کچَ
کشبفت ظ هشبُعٍ ّړ ظٕ.
پَ فبطلَ ثبًعٕ ظ  ًَ callusشتْى پَ ُغَ ځبٕ کې چې فشبؼ شتْى ًَ لؽٕ ظ هالضلَ ّړ ّٕ.
ظ لـن شْٕ قـسٖ پَ فبطلَ ثبًعٕ ظ ًْٕ ُډّکٖ ًَ شتْى پَ کْم ځبٕ کٖ چې ُلتَ فشبؼ هْخْظ ًَ ّّ اّ ظ
 osteogenesisفوبل تْل٘ع ًَ ؤ .ټْټَ پَ څلْؼّ ُفتْ کٖ پَ اهلوٖ ډّل لْٕ ّالٖ  ۴xتَ ؼق٘ږٕ.
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ظ ظؼهلٌې پَ ًْهْړې طفسَ کې ظ پبم ّړ هِن ټکٖ ظا ظٕ چې پَ ُغْ لـن شْْٗ قـسْ
کې چې ٍْٗ لَ ثلې څطَ ؾٗبتَ فبطلَ لؽٕ ظ  Collusکْم شْاُع ًَ ل٘عل ک٘ږًْٕ ،هْړې
ځبًګړًَ پَ ه٘کؽّ ؼاظْٗګؽاف٘ک ًوًَْ کې ظل٘علْ ّړ ظٍ .ظ لـن شْْٗ ًِبٗبتْ پَ ُغَ قبزَ کٖ
چې ْٗلَ ثل څطَ فبطلَ لؽٕ ظ ُكتْلْژٗکْ کتٌْ لَ هطٖ ٗې زدؽّٕ فوبل٘ت ډېؽ ػو٘ف ّّ.
ظ ظغې اًكبًٖ ثْ٘پكٖ پَ ًوًَْ کې ظ ُ Wovenډّکٖ هٌلؽٍ ل٘عل ک٘ږٕ.
ٗبظٍ هوبٌَٗ چې ظ ًْؼّ ثْ٘پكٖ هوبٌٗبتْ پَ تؽ قؽٍ کْلْ قؽٍ ٗې ظ ضظْط٘بتْ پَ قوْى قؽٍ
پطلۍ ک٘ږٕ ؾهب لپبؼٍ ٍْٗ ظ ز٘ؽاًت٘ب ّړ ضْشسبلٖ ٍّ .ؾٍ پَ ظې هم٘عٍ شْم چې
ُ Cancellousډّکٖ ٍْٗ لْړٍ اّقكټْ٘خٌ٘کَ هبظٍ ظٍ چې ظ ُ Cancellousډّکٖ

 ۸اًځْؼ :ظ  fusionشْٕ ؾًګبًَ هفظل ظ هول٘بتْ څطَ ّؼّقتَ پَ څلْؼهَ اًّۍ کې ٍْٗ ُكتْلْژٗکَ ثْ٘پكٖ چې پَ  ۷اّ ۶
اًځْؼ کې تشؽٗر شْٕ ظٕ.
 ، Aپَ ْٗې کوې کچَ قؽٍ پل خْړًَّ پَ فبطلَ ثبًعې ښٖ٘ پَ ُغَ ًمـَ کې چې توبـ لؽٕ (چپ ؿؽف)ُ٘ ،څ پل خْړًَّ پَ
فبطلَ ثبًعې ّخْظ ًَ لؽٕ (.) right side
 ، Bپَ هْخْظٍ فبطلَ کې ظ لـن شْٕ څْ ثٌډل  trabeculeچٖ پَ لْت قؽٍ ٖٗ  ًَ callusظٕ تْل٘ع کړٕ.
 ، Cپَ لْت قؽٍ ظ الت٘بم ځبٕ پؽځبٕ ک٘عًَ ،ظ ُ lamellarډّکٖ څؽکٌعًَّ ،اقبقٖ ؼق٘علٖ  ،trabeculeظ woven
ُډّکٖ لَ پبقَ ًْٕ خْړ شْٕ  callusلؽاؼ لؽٕ ( ظغَ قبزَ  Aظ قبزٖ قؽ چې هوْظٕ لؽاؼ لؽٕ ْٗ ډّل ًَ ظٍ)
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ظ قـسْ تؽ هٌځ تشې ثؽضې ٗې ( ظ هثبل پَ ډّل لکَ ظ پښې ظ  Stabilizationپَ هول٘بتْ
کې) ًكجتبً ډېؽ ګړًعٕ ظ توبقٖ قـسې پؽثٌكټ ډکېږٕ .اهب ظ ؼّغې اّ ثشپړې اؼّا پَ
شتْى کې ُن ظ  Osteogenicفوبل٘ت ْٗ ډېؽ هسعّظ اًځْؼ لَ ځبًَ ښٖ٘.
ُ Cancellousډّکٖ پَ څؽګٌع ډّل ډېؽ ګړًعٕ الت٘بم هْهٖ اهب ْٗاؾې ظ هكتم٘ن اؼتجبؽ پَ

-۹اًځْؼ A:ظ اّږظّ ُډّکْ پَ ًِبٗت کٖ ظ ُ cancellousډّکٖ کكؽ.پَ قطتٖ قؽٍ ثِؽًٖ پ٘ؽٕ اّقتٗبل
کبلْـ ښٖ٘ ،ضْث٘ب ُن پَ کلٌ٘٘کٖ لسبف پَ ظؼْٗه٘بشتٖ کٖ الت٘بم ؼاهٌځتَ شْٕ ظٕ .

AA
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ثؽضْ کې ګړًعٕ ْٗ ځبٓ ک٘ږٕ.
پَ ُغَ ځبًْْٗ کې چې ُ Cancellousډّکٌ٘ې پبؼچې ظ ْٗثل قؽٍ اؼتجبؽ ًَ لؽٕ
ضبل٘ګبّې ْٗاؾې ظ اتظبلٖ ًمـْ څطَ چې الت٘بم پکې تؽ ټْلْ ظ هطَ پ٘ل شْٕ پَ ّؼّّ ،ؼّ
ضپؽٗعّ قؽٍ ډک٘ږٕٗ ،ب پَ ثل هجبؼت ظ ُ Concellousډّکٖ ٍْٗ لـن شْٕ قـسَ ظ
ثشپړې اؼّا قؽٍ قؽٍ  Callusپَ ظاقې ډّل ًَ خْړٗږٕ لکَ ظ هبت شْٕ فطػ ُډّکٖ
خكن چې خْړ ٗږٕ .ظ ُ Cancellousډّکٖ پَ کكؽًّْ کې ظ تؽاث٘کْالّّ تؽ هٌځ ظ
ٌّٗې څطَ ډکې هتظلې هكبفې کْالٓ شٖ چې پَ ؾٗبتَ کچَ ظ ْٗې ٗب ظّّ زدؽّ پَ اًعاؾٍ ظ
ُ wovenډّکٖ ډثل  Collusخْړ کړٕ ،ظ اّږظّ ُډّکْ ظ خكن ظ الت٘بم ظ تشؽٗر پؽ
هِال پَ ظې ټکٖ ث٘ب ټٌ٘ګبؼ اّ فکؽ کْم چې ظ  Callusاطـالذ ثبٗع ْٗاؾې ظ woven
ُډّکٖ ظ ًكح لپبؼٍ ّکبؼّل شٖ ،ؾهب پَ هم٘عٍ ظا پَ ځبًګړٕ ډّل ظ اّږظّ ُډّکْ ظ
 Periosteumاّ ( (Endosteumپَ ّاقـَ تْل٘عٗږٕ چې ضبل٘ګب ډکًّْکٖ اّ ځٌٖ٘
ّضت پؽ ضبل٘ګبٍ پل خْړًّکٖ ظٕ.
ظ  Cancellousاّ  Corticalکكؽًّْ ظ الت٘بم ًْهْړې تْپ٘ؽًَّ پَ  9Aاّ 9B
شکلًْْ کې پَ څؽګٌع ډّل ښْظل شْې ظٓ .پَ  A ۹اًځْؼ کې ظ فطػ ظقفلٖ ًِبٗت ظ
کكؽ پَ شبّضْا کې ظ ضبؼخٖ ُ٘ Collusڅ ًَ شتْى پَ ظاقې ّضت کې ٌّْٗ چې الت٘بم
ډېؽ ګړًعٕ هٌځتَ ؼاغلٔ ظٓ اّ ًبؼّى چې اّٗب کبلَ هوؽ لؽٕ پَ ضپلَ پښَ ثبًعې لعم
ُّلٖ شٖ ،ظ ؾًګبًَ هفظل ٗې ظ زؽکت  ۹۱ظؼخې قبزَ لؽٕ ضْ تؽ اّقَ پْؼې ظ
ؼاډْٗلْژٓ لَ ًلؽٍ ظ ضبؼخٖ  callusظ هْخْظٗت ُېڅ ډّل شْاُع ًَ تؽ قتؽګْ ک٘ږٕ .ظ
ظې پَ همبثل کې ٌّْٗ چې پَ ۹ة اًځْؼ کې ظ فطػ ظ خكن ظ کكؽ پَ شتْى کې ضبؼخٖ
پْښ ّؼکًّْکٖ  callusپَ څؽګٌع ډّل ل٘عل ک٘ږٕ ۹ة اًځْؼ)ُ Cancellous.ډّکٖ
پَ ټْلْ کكؽًّْ کې ظ ُcancellousډّکٖ پَ ًكجت تؽ کٌتؽّل الًعې ثؽضې ظ Callus
ظ تْلٖ پطپلَ ٍْٗ اًعاؾٍ  Collapsؼاهٌځتَ ک٘ږٕ .اهب کَ ظ ْٗې فْق الوبظٍ اؼخبم ّؼّقتَ ظ
کكؽًّْ پَ ظاضل کې لَ زعٍ ؾٗبتې ضبل٘ګب پؽٗښْظل شٖ ،ک٘عإ شٖ چې ظً٘وګړٕ
 Consolidationقتًْؿٍ ؼاهٌځتَ شٖ .زتٖ کَ ُ cancellousډّکٖ ُن ّٕ چې
ظ الت٘بم پَ ّؼّقتٖ ّضت کې ُن لْړ osteogenic
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فوبل٘ت لؽٕ ،اهب هإضؽ الت٘بم تَ هكبهع ّٕ .چې ښَ ث٘لګَ ٗې ظ فطػ ظ هٌك ظ لبهعې پَ کكؽ
کې ل٘عل ک٘ږٕ چې پَ ظُّوَ طفسَ لْهړٕ اًځْؼ کې ښْظل شْٕ ظٕ ،ظا کكؽ پَ
ٍْٗ غښتلٖ پٌځْـ کلي هبڼْ (خبلَ ّاى) کې پ٘ښ شْٓ ّّ .چې ظاضلٖ فلؿٕ تثج٘ت ٗې لَ
خؽازٔ هول٘ې لف ه٘بشتې ّؼّقتَ هبت شْٓ ّّ .ظا ضجؽٍ ښکبؼٍ ظٍ چې ًبؼّى پَ فلؿٕ تثج٘ت
ثبًعې تؽ ُغې پْؼې لعم ُّلْ چې ظ کوؿّؼت٘ب لَ اهلَ ًْهْړٕ فلؿ هبت اّ ْٗ
 uncansolidationکكؽ ٗې پؽ ځبٕ پؽٗښْظ .کَ چ٘ؽې کكؽ تَ پَ لوړًْ٘ ّضتًْْ کې
اخبؾٍ ّؼکړل شْٕ ّآ چې ظ  varusپَ ّػو٘ت ثبًعې  Collapsهٌځتَ ؼاغلٖ ّإًْ ،
پَ ؿجوٖ ډّل اّ پَ ډٗؽې چټکۍ قؽٍ ثَ ٗې الت٘بم کړآ ّإ .اّ پَ پبٗلَ کې ثَ ٗې هوْ٘ث٘ت

-B۹اًځْؼ :ظ اّږظّ ُډّکْ ظ  corticalثؽضٖ کكؽ چې ظ هؼالتْ پَ ّاقـَ پْښل شْٕ ّٕ (ظ فطػ خكن) پَ ٍْٗ لْٕ
زدن قؽٍ پْښ ّؼکًْکٖ  collusظ پ٘ؽٕ اّقتْ٘م پَ غؼٗوَ ٗې شتْى پ٘عا کړٕ ظٕ .ظ تْخَ ّړظا ظٍ چې ظ پ٘ؽٕ اّقتٗبل
 callusظ پبؼچْ ظ ًِبٗبتْ څطَ پَ ٍْٗ لٌډٍ فبطلَ اّ ظ ُغْٕ پَ چبؼچبپ٘ؽّ ثؽضْ کې ٗې شتْى پ٘عا کړٕ چې ظ ًِبٗبتْ
اقک٘و٘ب پَ ګْتَ کْٕ
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ُن پَ ث٘ړې قؽٍ لَ هٌځَ تللٔ ّآ .کْم هوْ٘ث٘ت چې ظ  consolidationظ ضؽاث٘عّ پَ
طْؼت کې پؽ ځبٕ پبتې ک٘ږٕ .ظ ُ Concellousډّکٖ ظ ظې ضبط٘ت ْٗ ثل هثبل پَ
 ۱۲۹اًځْؼ ۱۸۶ -طفسَ کې ښْظل شْٕ ظٓ.
ظ ُ Cancellousډّکٖ ظ تؽه٘ن پؽتلَ کْل ظ ُ Corticalډّکٖ قؽٍ ظا هـلت ؼّښبًَ
کْٕ چې ظ ُ Cancellousډّکٖ ظ تمك٘ن شْْٗ تؽث٘کْالّّ پَ لـن شْْٗ څْکْ کې ظ
اّقټْ٘ق٘ټًْْ هړٌَٗ ثَ ُ٘څ ًَ ّإ ؼاهٌځتَ شْٕ.
ظ ظې الهل ظ ښې اؼّا شتْى اّ ظ Trabiculaپَ هكبفبتْ کې ظ ْٗې لْٗې قـسې هْخْظٗت
اّ ظ ُغې تؽ څٌګ ظ ً Trabiculaكجتبً ًؽْٗ لـبؼًّْ لَ اهلَ اّقټْ٘ق٘ټًَْ ظ Diffusion

-۱۱اًځْؼ : pertrochantric fract:کكؽ پَ ٍْٗ  ۷۱کلي هؽٗغ کې چې ظ ظّاهعاؼ تؽاکشي پؽ ثٌكت ظ ظؼْٗ
ه٘بشت پَ هْظٍ کٖ تعإّ شْٕ ّ،
 ،Aظ لْهړًۍ قإشکل اًځْؼ.
 ،Bظ لْهړۍ اًّۍ پَ اض٘ؽ کٖ ْٗ ظ ثل څطَ ظ ًِبٗتْ ل٘ؽٕ ک٘عل.
 ،Cتؽاکشي اطـالذ شْٕ ّّ ،ظ ظؼْٗ ه٘بشتْ پَ هْظٍ کٖ ظ تؽاکشي ظ لـن ک٘عّ پؽ هِال ظاقٖ ْٗ زبلت ښٖ٘
 ، Dڅلْؼ ه٘بشتٖ ّؼّقتَ ظ کلٌ٘٘کٖ الت٘بم ظ څؽګٌعٗعّ زبلت ښٖ٘ (پَ تظبظفٖ ډّل ال اهجْل٘ږم څسَ ّؼّقتَ ًبؼّى
هړشْ)
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هول٘ې پؽثٌكټ تغػٕ ک٘ږٕ.
ظ ُ corticalډّکٖ پَ ظاضل کې ظ ژّؼّ اّقټْ٘ق٘ټًْْ تغػَٗ پَ هٌتشؽ اًځْؼ کې لَ
 Periostealاّ  endostealقـسْ څطَ طْؼت ًَ ً٘كٖ .ظ ژًّعٕ پبتې ک٘عّ لپبؼٍ
 Haversionق٘كتن پَ هٌځ کې ظّؼاى تَ ػؽّؼت لؽٕ.

-۱۱اًځْؼ:ظا هؽٗغ ُغَ ظ  ۱۱اًځْؼ هؽٗغ ظٕ چې ظ څلْؼ ه٘بشتْ ًوًَْ ٍٗې ْٗ لْٕ ف٘جؽّؼٕ الت٘بم چٖ ظ ّؾى لعؼت ٗې ظؼلْظ ظ
 trypsinپَ اقتووبل قؽٍ اًسالل ؼاهٌځتَ اّ پَ ْٗ  nun – unionکكؽ ثبًعٕ ثعل اّ ظ  cullusتْل٘ع ٗې کن ّّ.ظا ْٗ هبم زب
لت ظٕ چٖ ّؼّقتَ لَ څلْؼّ ه٘بشتْ څطَ  distractionظ پَ شتْى کٖ ؼا هٌځتَ ،فؽګوٌ٘تًَْ ٗې اؾاظ اّ پؽتَ توبـ څطَ ّّ .ظ
ُ cancellousډّکٖ ظ توبـ پَ شتْى کٖ قؽٍ ْٗ ځبٕ ک٘ږٕ ًَ،ظُغَ ضبؼخٖ کبلْـ پَ غؼٗوَ چې ضبل٘ګبٍ ډکْٕ.
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ظ ُ Corticalډّکٖ پَ ځٌْ٘ څؽګٌعّ ثؽضْ کې ظ  Haversiamظ ق٘كتوًْْ ظ لـن
ک٘علْ اّ ظ ُډّکْ پَ څْکْ کې ظ ؿْالًٖ ظّؼاى لَ لَ هٌځَ تللْ قؽٍ ظ اّقتْ٘ق٘تًْْ هړٌَٗ ٍْٗ
زتوٖ القتَ ؼاّړًَ ظٍ.

ظ ُ corticalډّکٖ ْٗ ځبٕ ک٘عًَ
ظ اًكبى ظ اّږظّ ُډّکْ ظ خكن ظ کكؽًّْ خْړٗعًَ چې ظ ثْ٘پكٖ ظ څېړًْ پؽثٌكټ هـبلوَ
شْٕ ،پَ  ۱۹۴۳کبل کٖ ظ  Uristاّ  Johnsonپَ ّاقـَ ال ظهطَ تشؽٗر شْٕ ٍّ ،
ؾٍ ظ ظې ظّّ کكبًْ ظ ًلؽٖٗ پَ تشؽٗر کْلْ کې ځبى ظ ظّٓ پْؼّړٓ ثْلن .ظ ًْهْړّ ؿج٘جبًْ
ظ ظّّ هؽزلْ ًلؽَٗ ظ ُ Wovenډّکٖ اّ ُ lamellarډّکٖ ظ هولٖ تـج٘ك پبٗلَ
ظٍ Johnson.اّ  Uristظ اّږظّ ُډّکْ ظ کكؽًّْ ظ ؼغ٘عّ اّ ظ Hell’s Gate
 Bridgeتؽ هٌځ پَ ؾړٍ پْؼې ّؼتَ ّالٔ پَ ګْتَ کړ (پَ  ۱۲اًځْؼ کې) .پَ لْهړۍ هؽزلَ کې
ځْړًع ک٘جلًَْ ظ فبطلې پَ اّږظّ کې ظ ْٗ لْؼٕ څطَ ثل لْؼٕ تَ اچْل ک٘ږٕ چې ظا ظ
 Periosteal callusپَ ًْم ٗبظٗږٕ.
پَ ظُّوَ هؽزلَ کې ظاٗوٖ قړک ظ ک٘جلًْْ پَ ّاقـَ ځْړًع ک٘ږٕ اّ پَ ظې ډّل ظ فطػ پَ
ُډّکْ کې ظ خكن ظ ثؽضې ُ Corticalډّکٖ هٌځتَ ؼاځٖ.
لْهړۍ هؽزلَ :پَ اّږظّ ُډّکْ کې ظ کكؽ څطَ ّؼّقتَ ډٗؽ ګړًعٕ ظ هکكْؼٍ ًِبٗبتْ څطَ
پَ کوَ فبطلَ کې  (Woven Bone) Callusؼاښکبؼٍ ک٘ږٕ ،چې ظ ُډّکٖ څطَ ؼاتبّ
شْٕ ّٕ اّ پَ  Periosteumکې ظ ثِؽًٖ ف٘جؽّؾٕ ؿجمې اّ ظ ُډّکٖ ظ قـسې تؽ هٌځ ؼا

-۱۲اًځْؼsee text :
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څؽګٌعٗږٕ .پَ ؿْالًٖ همـن کې ظ ًْ Callusهْړې ؼاتبّ شْٕ پْښ ظ ْٗې ظاقې فبًٖ پَ
ډّل ښکبؼٕ چې تېؽٍ څْکَ ٗې ظ کكؽ ثو٘عٍ لْؼٕ تَ اّ پٌډٍ څْکَ ٗې ظ کكؽ لْؼې تَ ّالن
شْٕ ّٕ.
ظ ٗبظّلْ ّړ ظٍ چې ظا ًْٕ ُډّکٖ ظ  Periosteumپَ ُغَ ثؽضَ کٖ ؼاڅؽګٌعٗږٕ چې ظ
ٌّٗې ٍْٗ ښَ ؼّاًَ اؼّا ّلؽٕ .لکَ پَ  ۱۳اًځْؼ کې چې ل٘عل ک٘ږٕ .ظ هکكْؼٍ ًِبٗتْ پَ
کْهَ ثؽضَ کې چې ظ  Haversianق٘كتن لـن شْٓ ّٕ پَ ًْهْړٕ ثؽضَ کې ُېڅ ډّل
 ًَ Callusخْړٗږُٕ .وعاؼًګَ ظ کكؽ پَ ( Endostealظ ُډّکٖ ظ خْف ظاضلٖ پْښ)
قـسَ ثبًعې ُن  Callusتْل٘عٗږٕ چېؽتَ چې ظ ٌّٗې ظّؼاى اّ  Endostealزدؽات ظ

 -۱۳اًځْؼ :ظ فطػ ظ خكن  corticalفؽٗګوٌت اّ callusپَ څلْؼ اًّْ٘ کې ظ پبم ّړ ْٗ څؽګٌع ضبؼخٖ پ٘ؽٕ اّقتبل
 Callusظ اًځْؼ پَ چپ ضْا کې (لكوأ ظ  woven boneځبٕ پؽځبٕ شْٕ ظٍ ).
ظ تْخَ ّړ ظٕ چې ظ اًځْؼ پَ ښٖ ضْا کې ظ کكؽٕ قـسْ  callusشتْى ًَ لؽٕ.
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 osteogenesisلپبؼٍ هكبهع ًّْٕ .هْړې  Endosteal Callusپَ اًكبًبًْ کې ظ
 Callusظّهؽٍ فوبلَ هٌجن ًَ ّٕ لکَ څؽًګَ چې پَ کْچٌْ٘ زْ٘اًبتْ کې هْخْظٍ ّٕ( .شبٗع
الهل ٗې ظا ّٕ چې ظ خكن پَ هسْؼ کې ّالن شْٕ اّږظ ُډّکٖ ،تْ٘ة تَ ّؼتَ خْړښت لَ
اهلَ ه٘طبً٘کٖ هْثؽٗت ًّلؽٕ) ظ هكبهعّ شؽاٗـْ الًعې (ُغَ هِن ټکٔ چې ظ کكؽ ظ ؼغ٘عّ
لپبؼٍ اؼؾښتٌبک ظٓ اّ تؽ اّقَ ٗې هْږ پؽې ًَ پُْ٘عّ) پَ کكؽٕ فبطلَ ثبًعې ظ

 ۱۴اًځْؼ :ظ هبت شْٕ فطػ اّ پَ ظاضل ظ ق٘ت کې ظ  Callusؼقبهٖ چې ظ تؽػ٘غ څطَ ّؼّقتَ پَ ّ۲۸ؼځْ کې ٗې تثج٘ت
ؼاهٌځتَ کړٕ ظٕ .ظ پبم ّړ ضجؽٍ ظا ظٍ چې ْٗ هِدن کبلْـ اّ ٍْٗ هؽکؿٕ ضبل٘ګبٍ چې قپ٘ي اقکو٘ک ظ ُډّکْ ًِبٗت پَ کې لؽاؼ
لؽٕ ،ظ  callusڅطَ خعا ظٕ.
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 Periosteal Callusپل خْړًَّ ظٍ چې ظ کكؽٕ  Hematomaلَ شبّضْا
ضپؽٗږٕ .پَ ځٌْ٘ پېښْ کې پَ ښکبؼٍ ډّل ظ ل٘علْ ّړ ّٕ اّ ُن  Callusظ ظې ّړت٘ب لؽٕ
چې پَ ُوعې ډّل ظ هؼالتْ پَ هٌځ کې ُن تېؽ شٖ.
ظ ُؽې پبؼچې څطَ ظ ظې ضپْؼشْٕ  Callusظ هطَ ظ  Spindleزدؽاتْ پَ ًْم ْٗ ظاقې
ًكح هٌځتَ ؼاځٖ چې ث٘ي السدؽّٕ هكبفې پکې پړق٘علٖ اّ ثې شکلَ ث٘ي السدؽّٕ هْاظ پَ
کې تؽاکن کْٕ .تؽ څْ پَ ځٌْ٘ ځبًْْٗ کې ظ  Hyaline cartilageظ ټبپْګبًْ اّ پَ ځٌْ٘
ًْؼّ ځبْٗ کې  Callusظ ُ Wovenډّکٖ ظ خْړٗعّ الهل ګؽځٖ.
ظ  Periosteumظ فوبل٘ت پؽثٌكټ هٌځتَ ؼاغلٖ  Callusچې ٍْٗ پؽ هص تلًْکٖ هسدوَ
کتلَ ظٍ اّ ظ هکكْؼٍ پبؼچْ تؽ هٌځ ظ ًل ظّاى ظ ّٗلعًګ پَ ډّل خْړښت هٌځتَ ؼاّړٕ اّ
ځٌ٘ې ّضت ظ ًْهْړې هْلتٖ  Callusظ هٌځتَ ؼاّړًّکٖ ًكح زدؽّٕ فوبل٘ت شعت پَ
پْؼٍ ډّل ًَ ّٕ پ٘ژًعل شْٕ ،ضْ پَ ټْلَ کتلَ کې زدؽات ظ اًمكبم پَ زبلت کې ل٘عل
ک٘ږٕ .پَ ځبًګړې ډّل ظ هؼع اّ فطػ پَ څېؽ ُډّکْ کې ًْهْړې کتلَ ظ خكن پَ پؽتلَ ظؼې
ځلَ لْٓ لـؽ لؽًٕ ًْٕ .كح پَ ټْل زدن قؽٍ ظ ظؼٕ اًّْ٘ پَ هْظٍ کې هٌځتَ ؼاځٖ چې ظ
ًْهْړې فوبل٘ت کچَ ظ ُډّکٖ ظ  Sarcomaپؽتلَ ُن ؾٗبتَ ظٍ .پَ ؼښت٘ب چې ظ
ُكتْلْژٗک خْړښت پَ تړاّ ظ  Sarcomaڅطَ ډٗؽ ؾٗبت تْپ٘ؽ ًَ لؽٕ اّکلَ کلَ ظ
تېؽّتٌْ الهل ُن ګؽځٖ .ظا ډّل پؽهص تلًْکٖ هسدن زدؽّٕ فوبل٘ت ظ Cancellous
ُډّکٖ ظ کكؽًّْ پَ خْړٗعًَ کې ُ٘څکلَ ًَ ل٘عل ک٘ږٕ.
ظ ُغې تشې کړۍ پَ ظ ًٌَ کې چې ظ کكؽ ظ ُ٘وبتْهب پَ شب ّضْا کې ظ  Callusظ تِبخن لَ
اهلَ هٌځ تَ ؼاغلٖ ّٕ .ظ ُډّکٖ هبت شْٕ ًِبٗت چې ؿْالًٖ ظّؼاًٖ ق٘كتن ٗې لـن شْٓ
ّٕ ،ظ کكؽٕ ُ٘وبتْم ظ هؽکؿ ظًٌَ ضْاتَ ؼاّتلٖ اّ ظ هړّ قپٌْ٘ پبؼچْ پَ ډّل ښکبؼٕ .پَ
تفت٘ش قؽٍ ظ  Callusڅطَ خال ښکبؼًْٕ .هْړې ځبًګړت٘بّٕ چې پَ ًوًَْ ٖٗ ډّل پَ 2١
اًځْؼ کې ښْظل شْٕ ظٕ پَ اقبًٖ قؽٍ پ٘ژًعل ک٘ږٕ .ظا ًوًَْ ظ ٍْٗ ظاقې  ۶۱کلي ًبؼّى
ُډّکٔ کې ښْظل شْٓ چې ظ فطػ لَ کكؽ څطَ ّ ۲۸ؼځې ّؼّقتَ ظ ؼْٕٗ اهجْلې لَ کجلَ
هړ شْٓ ّّ.
ًْهْړې هؽزلَ چې پَ ٍْٗ فبطلَ ثب ًعې ظ پل خْړٗعّ پَ ًبهَ ٗې ُن ٗبظّالٓ شْ ،پَ ؾړٍ پْؼې
ه٘طبً٘کٖ ځبًکړت٘ب ّې ٗې ظا ظٕ چې  periosteal Callusظ ټْټْ ظ زؽکت پَ شتْى کې
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ُن کْالٓ شٖ چې ظ ُغْٓ ظ هٌځٌۍ فبطلې څطَ ت٘ؽ شٖ .ظا پل خْړٗعًَ ُغَ زم٘مت پَ ګْتَ
کْٕ چې  Callusظ ُ٘وبتْهب پَ ضبؼخٖ ؿجمْ کې ضپْؼ اّ ظ ُډّکٖ ظ هکكْؼٍ څؽګٌعّ
څْکْ زؽکبت ًكجت ظاضلٖ ث٘ي الطالٖٗ زؽکبتْ تَ کن ّٕ .کَ ّغْاړّ چې ًْهْړې هْػْم
ظ ٍْٗ اًځْؼٗؿ هثبل پؽثٌكټ ؼّښبًَ کړّ ،کَ چ٘ؽې ظٍّ ظ تْت ًّې لښتې څْکَ پَ څْکَ ّ
ًْ٘ل شٖ چې ظ ُډّکٖ لَ هكتوؽػْ کكؽٕ ًِبٗبتْ څطَ اقتبؾٕ تْة ّکړٕ ،ظ ظّٓ تؽ هٌځ
ظ خؽاذ ظ الـ هْټٖ پَ ّاقـَ اتظبل خْړٗږٕ ( ۱۵اًځْؼ) ًْهْړې ظّې لښتې پَ اقبًٔ قؽٍ
ؾإّْٗ زؽکت کْٕ ،ظ ظّٓ زؽکت ظ خؽاذ ظ الـ ظاضلٖ پْقتکٖ تَ اًتمبل٘ږٕ اّ ظ الـ ظ
ضبؼخٖ ّخې پْقتکٔ ُېڅ زؽکت ًَ کْٕ .پْښ ّؼکًْکٔ  Callusپَ ًْهْړې ضبؼخٖ
قبکٌَ ثؽضَ کې  periosteumلْؼٕ تَ ضپؽٗږٕ کلَ چې پْؼٍ اتظبل ؼاهٌځتَ شٖ ظ
ًْ Callusهْړې پْښ پَ غټ٘عّاّ ْٗ ځبٕ ک٘عّ ثبًعې پ٘ل کْٕ اّ ظ کكؽ لْؼې تَ ًٌْځٖ تؽ
څْچې ًْهْړٓ کكؽ ثې زؽکتَ کړٕ لکَ پَ  ۱۶اًځْؼ کې چې ښْظل شْٕ ظٕ.
ُغَ ظٗبګؽام چې پَ  ۱۴اًځْؼ کې ښْظل شْٕ چې ظ ؼاظْٗلْژٗکْ ثېلګْ څطَ هجبؼت ظٕ ،ظ
همبٗكې پؽثٌكټ ظ ( ۹ة) اًځْؼ ظ لْهړْٗ هؽزلْ لْٓ اّ هسدن  Callusاّ  ۱۷اًځْؼ ظ
ّؼّقتۍ هؽزلې  Callusښ٘ې.

-۱۵اًځْؼ:ظ پْښ ّؼکًْکٖ analogy ْٗ Callusچې کكؽ ٗې ًْ٘لٖ ظٕ .پعاقې ډّل چې فؽٗکوٌتْى پَ ُغَ کې پَ کوې
کچې قؽٍ هتسؽک ُن ظٕ .ظ الـ ظ ثِؽًۍ ثؽضې پْقتکٖ غ٘ؽهتسؽک ّٕ ،لک٘ي ُډّکٖ پَ ظاضل ظ ُغې کې هتسؽک ّٕ.
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پَ ظې ّػو٘ت چې ظ ُډّکٖ ظاضلٖ تثج٘ت ( اّ ٗب ظ ُغې څطَ ُن ظل٘ك) اّ پًْ٘ع تؽ قؽٍ
کْٕ .ظا ظ کلٌ٘٘کٖ الت٘بم هؽزلَ ظٍ چې ظًعٍ ٗې ّؼّّ ،ؼّ ضپل زبلت تَ ؼاګؽځْلٖ ظٍ .اهب پَ
ؼاډْٗلْژٗکَ همبٗكَ کې ک٘عآ شٖ چې ټْټې ٗې تؽ اّقَ ُن ظ  periosteal Callusظ
پْښ پَ ظاضل کې ّ ل٘عل شٖ .ظ ؼاډْٗلْژٕ لَ هطې هوکي ُېڅْک پَ ظې شکوي ًَ ّٕ چې ظ
کكؽٕ ټْټْ څْکې چې ظ  Callusپْښ پَ ظاضل کې ځبٕ لؽٕ اقک٘وٖ کْٕ .پَ ظې کې
شک ًشتَ چې ډٗؽ ّضت ُن ًْهْړې ّالوبت هٌځ تَ ؼاځٖ.
ظُّوَ هؽزلَ :ظا ظ ُ lamellarډّکٖ ظ ځبٓ پؽ ځبٓ ک٘عّ پؽ ثٌكټ ظ اقتْاًٖ
 Tubuler Cortexظ ث٘ؽتَ خْړٗعّ ظ پ٘ل هؽزلَ ظٍ چې ظ ُغې قؽتَ ؼق٘عل څْ ه٘بشتې پَ
ثؽ کې ً٘كٖ اّ ظ لْهړۍ هؽزلې  Callusپَ ثشپړ ډّل ل٘ؽې ک٘ږُٕ Lamellar .ډّکٖ تؽ
ُغې ًشٖ ځبٓ پؽ ځبٓ ک٘علٔ تؽ څْ چې ْٗ خبهع چْکبټ ظ ُغې ظ ځبٓ پؽ ځبٓ ک٘عّ لپبؼٍ
هْخْظ ًَ ّٕ .پَ کْم کې چې ُغَ ځبٕ پؽځبٕ ک٘ږٕ .ظ ظې څطَ ظا پبٗلَ تؽالقَ ک٘ږٕ چې
ُ Lamellarډّکٖ تؽ ُغې پْؼې پَ ٍْٗ فبطلَ ثبًعې پل ًشٖ تړلٖ تؽ څْ چې پؽ ُوِغَ
فبطلَ ظ پطْا څطَ ظ ُ Wovenډّکٖ ْٗ پل ډّلَ خْړښت هْخْظ ًَ ًّْٕ .هْړې هؽزلَ
ظ کكؽ ظ تؽه٘ن ْٗاځٌ٘ۍ هؽزلَ ظٍ چې کلک تشج٘ت تَ اړت٘ب لؽٕ.

-۱۶اًځْؼ :ظا اًځْؼ ظ هتسؽکْ څْکْ ْٗ پؽهطتللٖ تثج٘ت ښ٘ې ،لکَ پْښ ّؼکًْکٖ  Callousچې ټْتې پَ ظاضل کې
تثج٘ت کْٕ.
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ظ پـــؽٗــــْقــتْ٘م ظًعٍ
ظ  Periosteal callusظ ثېلًّْکْ ًښْ پَ اقبـ ظ کكؽًّْ خؽازبى پَ ظّّ ډلْ ّېشل
شْٕ ظٕ ٍْٗ .ډلَ ّاٖٗ چې هسدن
ْٗ Callusاځې ظ غ٘ؽ هْثؽ (ً٘وګړٕ)
الت٘بم ٍْٗ ًښَ ک٘علٔ شٖ ،ظا ًلؽَٗ ظاقې
ؼا

پ٘عا

شْٕ

چې

ظ

ً Granulationكح پَ اړٍ

هٌتي
هًْږ

پُْ٘ږّ چې ظ ضْځ٘عّ اّ زؽکبتْ لَ اهلَ
ًْؼٍ ُن پؽ هص ځٖ .ظا ډلَ خؽازبى هم٘عٍ
لؽٕ چې ظ کكؽ تؽ ټْلْ ښَ الت٘بم ُغَ
ظٓ چې پْښ ّؼکًْکٔ Callus
ًّلؽٕ .ثلکې ْٗاځې ظ ُډّکْ ظ څْکْ
تؽ هٌځ  Callusهْخْظ ّٕ  .ظ
 ًَ Periosteal callusهْخْظٗت ظ
ضالطې اؼخبم اّ کلک ظاضلٖ تثج٘ت پَ
طْؼت کې هْخْظ ّٕ اّ کَ چېؽې پَ
ضالطَ اؼخبم کې

periosteal

 Collusهٌځ تَ ؼاشٖ ًْ ظّٕ فکؽ
کْٕ چې ظاضلٖ تثج٘ت غلؾ ٗب ً٘وګړٓ

-۱۷اًځْؼ :ظا تشؽٗر ظ  ۹۸اًځْؼ قؽٍ همبٗكَ کړٕ تؽڅْ
ّؼّقتٖ زم٘مت ٌّّٖٗ چې ظ  callusاًمجبع ثَ پَ ډؼاهبت٘ک
ډّل پَ  ۱۶اًځْؼ کٖ تشؽٗر شْٕ ّٕ ،ظ پبم ّړ ٍْٗ هؽکؿٕ

 Periosteal Callusظ هٌځتَ ؼاتلْ

 cavityپَ ګْتَ کْٕ .ظ فؽٗګوٌتًْْ څْکې تؽ اّقَ اقک٘و٘ک
ّٕ ،کَ څَ ُن ظ ؼاظْٗلْژٕ لَ ًلؽٍ ظ هشبُعٍ ّړ ًَ ظٕ.

ّٕ اّ پَ قبزَ کې زؽکت ظ
الهل ګؽځ٘علۍ ظٓ.

ظ ظُّوې ډلې خؽازبى ّاٖٗ چې پْښ ّؼکًْکٔ  ٍْٗ Callusلْړٍ ځبًګړٕ ؿج٘وٖ اّ ثې
قبؼٕ پؽّقَ ظٍ چې ظ ُغې پَ ّاقـَ ظ هتسؽکْ پبؼچْ پَ هٌځ کې پَ ضپلَ ظاضلٖ تثج٘ت ؼا
هٌځ تَ ک٘ږٕ ،ظ ظې ًلؽٗې پَ اقبـ پَ ضالطْهول٘بتْ کې ظ پْښ ّؼکًْکٖ periosteal
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 ًَ Callusشتْى ظ ثې زؽکتَ ک٘عّ لَ اهلَ ًَ ،ثلکې ظ هول٘بتْ پَ ّاقـَ ظ ُډّکٖ ظ څْکې
ظ  Callusتْل٘عًّکٖ  Periosteumڅطَ لْڅې شْٕ ّٕ .ظ ظې ًلؽٗې پؽ اقبـ ظ
کكؽ ظاضلٖ تثج٘ت ظ ًْؼهبل تؽه٘ن ظ پؽّقې لْهړۍ هؽزلَ لَ هٌځَ ّړٕ اّ ظ خؽاذ پَ اّږّ ظا
هكإل٘ت ّؼاچْٕ چې ظاضلٖ تثج٘ت ثبٗع ظ ظُّوې
هؽزلې ظ شؽّم ک٘عّ تؽ ّضتَ پْؼې ُغْهؽٍ هْثؽ
ظّام ّلؽٕ لکَ ظ لْهړٓ هؽزلې پَ پبٓ کې چې
ؼاهٌځتَ ک٘ږٕ.
کَ چېؽې ظ لْهړۍ هؽزلې ػ٘بم ظ ٍْٗ ً٘وګړٕ
ظاضلٖ تثج٘ت پَ ّاقـَ توْٗغ شٖ ًْ ظ ظُّوٖ
هؽزلې شؽّم ک٘عل ثَ ًبشًْٖ ّٕ.
ظ ظاضلٖ تثج٘ت اکثؽٍ پلْٗبى پَ ؾړٍ کې پَ ًبضجؽٍ
ډّل ظا هم٘عٍ لؽٕ چې ظ ُډّکْ ظ څْکْ تؽ هٌځ
الت٘بم ؼاهٌځ تَ ک٘ږٕ .ضْ ظ اًكبًٖ کكؽًّْ ظ
ؼّغ٘عًې تکؽاؼٕ ُكتْلْژٗک هوبٌٗبت چې ظ ډېؽّ
ل٘کْاالًْ پَ ّاقـَ تشؽٗر شْٕ اّ ښْظل شْٕ
ظٕ ،ظاقې ّاٗې چې ظ ُ Corticalډّکٖ پَ
هبتَ شْٕ څْکَ کې ظ اّقټْ٘قبٗټًْْ هؽګ هٌځتَ
ؼاځٖ ًْ لَ ُوعې اهلَ ظ ُډّکْ ظ هکكْؼٍ
ًِبٗبتْ قـسَ ُېڅ ډّل  osteogenicفوبل٘ت
ًلؽٕ.

-۱۸اًځْؼ :ظ پ٘ؽٕ اّقتبل ظ  ْٗ callussغ٘ؽ
هووْل کچَ ظ شل٘ې پَ کكؽ کٖ چې پَ کوې
اًعاؾې قؽٍ ٗې ثې ځبَٗ ّالٖ ظؼلْظ ،پَ ث٘ړې قؽٍ
ٗې ال٘ټبم طْؼت ًْ٘لٖ ظٕ.

ظ  ۱۸اًځْؼ پَ ٍْٗ تړلٖ اّ تمؽٗجبً غ٘ؽ ثېځبَٗ شْٓ
کكؽ کې ظ ُډّکْ ظ څْکْ تؽ هٌځ ظ  ًَ Callusهْخْظٗت ښْظل شْٓ ظٓ .ظا ښکبؼٍ ظٍ
چې ظ ُډّکْ ظ څْکْ تؽ هٌځ ظ  ًَ Callusهْخْظٗت ظ ًبؼّى ظ
ُډّکْ ظ ؼّغ٘عًې ّړت٘ب ظ کوښت اهلَ ًعٓ ځکَ چې  periosteumپَ ؾٗبتَ اًعاؾٍ ظ
هکكْؼٍ کؽښې قؽٍ ًږظې فبطلَ ثبًعې پل خْړ کړٓ ّٕ ،اهب ظ کكؽٕ کؽښې څطَ څؽګٌعٍ
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فبطلَ لؽٕ .ظ  Periosteal callusظ ا ډّل ظ ضپؽٗعلْ ثېلګَ ُغَ ّضت ظ خؽاذ تؽ
قتؽګْ ک٘ږٕ چې ًْهْړٓ پَ ُوعې هفکْؼٍ ظ ؼاډْٗلْژٗکْ کل٘شْ هوبٌٗبت تؽ قؽٍ کړٕ.
ظ  ۱۹اًځْؼ پَ ډٗبګؽام کې ظ ًْهْړې اړٌٗې هكئلې تبئ٘ع شْٕ ظٕ.

ښَ ّظٍ کًّْکٔ  Callusاّ ً٘وګړٕ تثج٘ت
پَ هبهَ تْګَ ظا ًلؽَٗ هٌل شْٕ ظٍ چې ظ
ظاضلٖ تثج٘ت قكت٘عل ظ periosteal
 Callusؼاهٌځتَ ک٘عل تٌجَ کْٕ اّ ظ
ُغې هوکْقَ فؽػَ٘ ثبٗع پَ ظلت قؽٍ
ّڅېړل شٖ .ؾٍ ظ الًعې ظالٗلْ پؽ اقبـ پَ
ًْهْړې هؽّخې خولَ ثبًعې شک کْم.
 - 2ظ ضؽاة ظاضلٖ تثج٘ت څطَ ّؼّقتَ ظ
ًْٕ  Periosteal boneتْل٘ع ظ
کل٘وې ظ زم٘مٖ هؤٌ پؽ ثٌكټ Callus
ًَ ظٕ ،پَ ُغَ څَ چې ؾٍ هم٘عٍ لؽم ظ
ضؽاة ظاضلٖ تثج٘ت پَ هْخْظٗت کې ظ
ًْٕ تْل٘ع شْٕPeriosteal bone
چې ظ ُډّکْ ًِبٗبت ْٗ ډّل پٌډّالٖ
ّلؽْٕٗ ،اؾې ظ  Pseud arthrosisپَ
تؽڅ کې ظ ل٘علْ ّړ ظٓ .ظا ٍْٗ ّؼّقتَ
هٌځتَ ؼاتلًْکې پعٗعٍ ظٍ ،تؽ ُغې پْؼې ًَ
ثؽق٘ؽٍ ک٘ږٕ تؽ څْ پؽ کكؽ ظؼې ٗب څلْؼ
ه٘بشتې تېؽې شْٕ ًَ ّٕ .قؽٍ لَ ظې چې
پَ ُكتْلْژٗک لسبف Woven bone
لَ  Periosteumڅطَ هٌشَ اضلٖ

-۱۹اًځْؼ :ظ پْښ ّؼکًْکٖ  callusظؼې ثٌكټ٘ؿې هٌلؽې
پَ ګْتَ کْٕ چې پَ ًْؼهبلْ شؽاٗـْ کې ٗې خْړًَّ تؽقؽٍ شْٕ
ظٕ.
 ٍْٗ ،Aهؽکؿٕ ضل٘ګبٍ پَ کبلْـ کٖ؛
 ،Bظ  callusټٍْ پ ٌَُّ پَ ٍْٗ فبطلَ ظ ُډّکْ ظ کكؽٕ
څْکْ څطَ.
 ، Cظ کكؽٕ ُډّکٖ څْکې پَ ٍْٗ کوَ کچَ قؽٍ ظ ْٗ ثل پَ
هدبّؼت کې ظ  callusخْړًَّ ښٖ٘

29اًځْؼ) ضْ ظ ًْ Callusهْړې اطـالذ ؾهب ظ اًګ٘ؽًې قؽٍ ثؽاثؽٍ ضجؽٍ ًعٍ .ظ ٍْٗ ًْؼهبل
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کكؽ پْښ ّؼکًْکٖ  Callusپَ ؼاډْٗګؽافٖ کې پَ همعم ډّل (لْهړْٗ ۶ -۳اًّْ٘ کې)
ښکبؼٍ ک٘ږٕ اّ ظ ْٗې اقوبًٖ ّؼٗځې اّ غجبؼ پَ ثڼَ ظ ُډّکٖ لَ قـسې څطَ ل٘ؽې ل٘عل
ک٘ږٕ ظا پَ ځبًګړٕ ډّل پَ ُغَ ُډّکْ کې
چې ظ هؼلٖ فبٗجؽًّْ ٍْٗ هٌجن ّٕ چې پَ
فطػ اّ هؼع ُډّکْ کې ل٘عل ک٘ږٕ اّ پَ
 ۲۱الف اًځْؼ کې ښْظل شْٕ ظٍ.
ظ ًْهْړې پْښ ّؼکًْکٖ Callus
هدوْهٖ زدن ظ ظؼٗوې اًّۍ پَ اضؽ کې
ًكجت Pseudo arthrosisتَ چې ظ
ُډّکْ ظ ًِبٗبتْ ظ لْْٗ ډّلًْْ ظ اهلوٖ
زدن څطَ څْ چٌعٍ ؾٗبت ظٓ ْٗ ،څَ لْٕ
ّٕ  .ثبٗع پَ ټٌ٘ګبؼ قؽٍ ّّاٗن چې ظا ډّل
همعم زم٘مٖ  Callusثَ ُېڅکلَ پَ
ضالطَ اؼخبم کې ّؼّقتَ لَ ُغې چې ظ
ُډّکٖ ًِبٗبت لَ  Periosteumڅطَ
لْڅ کړل شْٕ ّٕ ًَ ل٘عل ک٘ږٕ.
 -1کَ چېؽې کلک ظاضلٖ تثج٘ت ظ
 periosteumظ ل٘ؽې کْلْ څطَ پؽتَ
اخؽا شٖ زم٘مٖ  Callusظ ّؼٗځې پَ

-A۲۱اًځْؼ:ظزم٘مٖ پ٘ؽٕ اّقتبل کبلْـ (ّضتٖ اّ
پؽاش ) پَ ٍْٗ  ۱۸کلي ځْاى کٖ ظ فطػ ظ خكن ظ
کكؽ څطَ  ۶اًّۍ ّؼّقتَ ظ هول٘بتْ پؽهِال ظ پ٘ؽٕ
اّقتْم پَ خعا کْلْ کې ٗې ضبطَ تْخَ ظؼلْظٍ،

ډّل پَ ٍْٗ ټبکلٖ ّضت ٗوٌې ۳ـ ۴اًّْ٘
کې ؼا ښکبؼٍ ک٘ږٕ ،ظا پَ ُغَ طْؼت کې
ؼاهٌځتَ ک٘ږٕ چې ُډّکٖ ظ ًْؼهبل

تثج٘ت ٗې هسکن ّّ.

 Callusتْل٘عًّکٖ ّٕ .ظ فطػ ظ خكن پَ ٍْٗ هكتوؽع کكؽ کې پؽتَ لَ ظې چې
 Periosteumتَ کْم ؾٗبى ّؼقْل شٖ ظ ٍْٗ  Intra medullary Nailپَ ظاضلْلْ
قؽٍ ًْهْړې زم٘مت پَ هتکؽؼ ډّل څؽګٌعٗږٕ.
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پَ  Periosteumکې لَ الـ ٌُّې څطَ پؽتَ ظ  Nailځبٓ پؽ ځبٓ کْل ْٗاځې ُغَ ّضت
شًْٖ ظٕ چې ظ ُډّکْ ظّاړٍ څْکې ظ پڅ تكل٘ص پَ ّاقـَ لْڅې شٖ.
کَ چېؽې پَ ُغْ ظٍّ پېښْ کې چې پَ ۲۱الف اّ ۲۱ة شکلًْْ کې ښْظل شْٕ ظٕ ظ
ؼښتٌٖ٘  Callusتْپ٘ؽ قؽٍ پؽتلَ کړّ ًْ ډېؽ څَ ثَ تؽې ؾظٍ کړّ.
پَ  B ۲۱اًځْؼ کې تثج٘ت کلک ّّ اّ ظ ضبص هؽالجت څطَ ثؽضوي اّ  Periosteumظ
ًَ ل٘ؽې ک٘عّ لپبؼٍ پَ ضبص
ازت٘بؽ کبؼ شْٓ ّّ ،پَ ظې
زبلت کې ظ  Callusتْل٘ع ښَ
ؾٗبت اّ ُغَ  Callusتَ ّؼتَ
ّّ چې لَ ظغې ۱۸کلي ًبؼّى
څطَ پَ هسبفلَ کبؼاًَ ظؼهلٌَ
کې تؽې توَ ک٘علَ .پَ ظُّوَ
پېښَ کې (۲۱ة اًځْؼ کې) ظ
خؽاذ

هوبّى

ظ

 Periosteumظ قبتلْ لپبؼٍ
ځبًګړٕ اُتوبهبت ًَ ّّ ًْ٘لٖ اّ
ظ ُغې تؽ څٌګ ظ ٍْٗ
 Intramedullary Nailظ
تـج٘ك پؽهِال ٗې ُن قتًْؿٍ
ظؼلْظٍ چې ثبٗع ُغَ لـن کړٕ
ځکَ چې  Nailث٘ؽتَ ًَ شْ
اٗكتلًْٖ ،هْړې پ٘ښَ کَ څَ ُن
ظ Thomas splintپَ ّاقـَ
تعإّ شٍْ ،اهب ظاضلٖ تثج٘ت ظ
ضؽاثۍ لَ اهلَ تسؽک٘ت هْخْظ

-B۲۱اًځْؼ :ظ  ًَ cllusشتْى پَ ٍْٗ  ۱۶کلي ځْاى کٖ تثج٘ت ٗې غ٘ؽ
هإثؽّّ.
ظ ُډّکٖ ظ هول٘بتْ پؽهِال ُډّکٖ لْڅ اّ پ٘ؽٕ اّقتبل ثؽضَ ٗې ْٗ
ؿؽفَ تَ ؾّړًع شْٕ ٍّ.
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ّّ .ظ  Callusظ کن تْل٘ع الهل شْٕ ّّ ،قؽٍ لَ ظې چې ًبؼّى ۱۶کلي ّّ ،پَ ظې هوؽ
کې ظ  callusظ تْل٘ع لعؼت لْٕ اّ ؾٗبت ّٕ.
ظا هْ ثبٗع پَ ٗبظ ّٕ ،چې ظ ًږظې لؽٗجَ پبؼچې پَ څْکَ کې ظ اقک٘و٘ب شک هْخْظ ّّ اّ پَ
کلٌ٘٘کٖ لسبف ظ ل٘عًې ّړ کْم اًتبى پَ ًْهْړٕ قبزَ کې شتْى ًَ ظؼلْظ.
ُغَ کكبى چې ظ کبُالًْ ظ  periosteumلَ اُو٘ت څطَ اًکبؼ کْٕ پؽظٕ هتبثؽٍ ّٕ چې
ظ ؾړّ ًبؼّغبًْ ظ هول٘بتْ پؽهِال ًْهْړې ًكح ظّهؽٍ ظ هالزلې ّړًَ ّٕ .اّ لَ ثلې ضْا څطَ
ظ ًْهْړې ّالو٘ت پَ ُکلَ چې ظ  Sub periostealؼٗؿٗکش څطَ ّؼّقتَ ظ ُډّکٖ
ث٘ؽتَ خْړٗعل پَ کبُالًْ کٖ ظ هالزلې ّړ ضظْط٘ت ًَ لؽٕ .ظا ظ  periosteumظ ظًعې
پؽ قؽ ؼا ّالړ شْْٗ څؽګٌعّ هٌبلشْ ّؼقتٌۍ اًګ٘ؿې تؽ اّقَ پْؼې ُن شتَ چې ظ ظې ّؼقتٖ
ًكل لپبؼٍ ظ  Sir william Macewenظ لْٕ ًلؽٗې پَ ّاقـَ زل شْٕ ظُٕ .غَ ًلؽَٗ
ظا ظٍ چې ْٗ Periosteumاځې ٍْٗ هسعّظًّکٖ غشب ظٍ چې پَ کوې اًعاؾې قؽٍ
 osteogenicفوبل٘ت لؽٕ.
ظ کكؽ پَ الت٘بم کې ظ هسدن ٗب پَ ؾٗبتَ کچَ ظ همعم  Periosteal Callusتْل٘ع ظ
اؼؾښت ّړ ْٗ ه٘کبً٘ؿم ظٓ (ًَ ظا چې ظ زؽکت لَ اهلَ هٌځتَ ؼاغلٖ ٗب تظبظفٖ اّ ثې کټې اّ ظ
کكؽ پَ تؽه٘ن کې ثٖ اغ٘ؿې اّ ْٗ خبًجٖ هؽع ًّْٕ ).هْړې هفِْم ظ Periosteal
 Callusظ ّظې پَ خؽٗبى کې ډېؽ لْړ ُكتْلْژٗک فوبل٘ت پَ ګْتَ کْٕ ،ظا فوبل٘ت ظ ًْؼهبل
ًكح ظ تؽ ه٘ن پَ پؽّقَ کې ًَ ظٕ ل٘عل شْٓ اّ ْٗاځې ظ ْٗې  Sarcomaقؽٍ هشبثَ ظ
کٌتؽّل شْٕ قؽؿبًٖ ّظې قؽٍ پؽتلَ کْالٕ شْ .پَ ظؼْٗ اًّْ٘ کې ظ پْښ ّؼکًّْکٖ
 Callusزدن ظ تْل٘عًّکٖ ُډّکٖ پَ پؽتلَ ظؼې ٗب څلْؼ چٌعٍ ؾٗبت٘علٖ شٖ .پَ ډاډ قؽٍ
ّٗلٖ شْ چې ظا ٍْٗ ثې قبؼٕ پعٗعٍ ظٍ چې ډېؽٍ څؽګٌعٍ هْضَ لؽٕ اّ ظ هلت اّ هولْل ظ
تْ٘ؼٓ پؽ ثٌكټ ظ  Periosteal callusخْړښت ه٘طبً٘کٖ لْاً٘ي هٌٖ .اّ ظا ُن ظ ٍْٗ
ښَ ظل٘ل پَ تْګَ پَ ه٘طبً٘کٖ لسبف پَ ډٗؽ هْثؽ ځبٓ کې ظ زؽکت څطَ پَ ٍْٗ هوکٌَ فبطلَ
کې ظ کلک خْړښټ لپبؼٍ ظ ْٕٗ ػو٘فې هبظې ٗوٌې اّثعل شْٕ هلن پَ کبؼ اچْل ظٕ چې ظ
لشؽ ظ کلکْالٖ اقبقٖ لبًْى ظٓ اّ ظا ظ الْتکْ پَ خْړښت کې ُن کبؼّل شْٕ ظٕ .ظا ُغَ
لبًْى ظٓ چې ظظٕ قؽٍ پَ تړاّ پَ ؿج٘وت کٖ ُډّکٖ پَ اقتْاًٖ اًځْؼ خْړ شْٓ ظٓ.
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ظ کكؽ پَ الت٘بم کې ظ تثج٘ت ؼّل
کَ ْٗ کكؽ پَ ظاقې ُډّکٖ کې شتْى ّهْهٖ ،چې پَ ؿج٘وٖ ډّل پَ ؾٗبتَ کچَ پْښ
ّؼکًْکٖ  Callusتْل٘عّٕ ًْ ،ظ الت٘بم تْل٘ع ثَ ظ زؽکت پَ شتْى کې ُن ظّام ّهْهٖ ځکَ
کلَ چې پْښ ّؼکًْکٔ  Callusکلک شٖ ْٗ ؿج٘وٖ ظاضلٖ تثج٘ت هٌځتَ ؼاّړٕ .اهب ظاقې
ُډّکٖ شتَ لکَ ظ ظ لظجې ُډّکٖ ظ ُډّکٖ  ۱/۳قفلٖ ثؽضَ چې ظ ُغې پَ کكؽًّْ کې
تؽُغې چې ْٗ ډاډهي ظاضلٖ تثج٘ت ؼاهٌځتَ شْٕ ًَ ّٕ ظّهؽٍ کبفٖ پْښ ّؼکًْکٖ Callus
ًَ تْل٘عٗږٕ ُ ،وعؼاًګَ ظ پْښ ّؼکًْکٖ  Callusپؽ ځبٓ ثَ ظا ښَ ّٕ چې ظ ٍْٗ هظٌْهٖ
تثج٘ت پَ ّاقـَ هْع شٖ .ظا ُغَ افؽاؿٖ ظل٘ل ظٓ چې هووْالً ظ ٍْٗ ښکبؼٍ زم٘مت پَ
ډّل پؽتَ لَ کْهې پْښتٌې هٌل کېږٕ .ؾٍ هم٘عٍ لؽم چې ظ ظٕ افؽاؿٖ ظل٘ل پَ هٌـمٖ ډّل ث٘ب
کتٌَ ثَ ظا ّښٖ٘ چې ظّهؽٍ ښَ ظل٘ل ُن ًَ ظٓ لکَ څٌګَ چې پَ لْهړًۍ ًلؽ ًْهْړې ښکبؼٕ.
ظ کكؽًّْ ظ تثج٘ت پَ تبئ٘ع کې افؽاؿٖ ظل٘ل ظا ظٓ چې کلَ ُن ظ پْښ ّؼکًْکٖ callus
ّړّکٖ پلًَْ چې ظ کكؽٕ فبطلې څطَ پَ ت٘ؽٗعّ ثؽٗبلٖ شٖ قوعقتٖ ظ ُډّکٖ ظ څْکْ ظ
زؽکبتْ پَ ّاقـَ څ٘ؽٕ کېږٕ .ظاقې ض٘بالت شتَ چې ًْهْړې ّاړٍ پلًَْ ثَ لْْٗ پْښ
ّؼکًّْکْ کبلْقًْْ ظ پلًْْ ظ څ٘ؽٕ ک٘عّ پَ ًكجت ظ کوْ زؽکبتْ پَ ّاقـَ څېؽٕ شٖ ظا
ظل٘ل ظ ظؼېْ الهلًْْ پؽثٌكټ ْٗ ت٘ؽ اٗكتًْکې ظل٘ل ظٓ .
 - 2ظاقې ْٗ تظْؼ هٌځ تَ ؼاځٖ چې ظ ٍْٗ کْچٌٖ پلَ پَ ّاقـَ کَ ُن ّٕ ضْ فبطلَ ّالوبً
پَ ثؽٗبل٘تْة قؽٍ تړل شْٕ ظٍ اّ لَ ظې څطَ ظاقې هٌوکف ک٘ږٕ چې ظ ٍْٗ کكؽ ظ الت٘بم
اقبقٖ ؼاؾ پَ څَ کَ ظٓ  .هثالً ظ زؽکت پَ هْخْظٗت کې ظ ُ wovenډّکٖ ظ لْهړۍ
لړۍ ثؽٗبل٘تْة چې پؽ فبطلَ ت٘ؽٗږٕ څَ ډّل هٌځتَ ؼاځٖ .
 - 1پْښ ّؼکًْکٖ callusظ ُ wovenډّکٖ (اّثعل شْٕ ُډّکٖ ) ظًٌَ پَ ٍْٗ هو٘ي
زع کې ثؽتَ لَ ُغَ چې څېؽې شٖ ُو٘شَ ظ اًسٌب ّړت٘ب لؽٕ .
 - 1کلَ کلَ هکكْؼٍ پبؼچې پَ کبهل ډّل غ٘ؽ هتسؽکې شٖ چې پَ اقبًۍ قؽٍ ظ ٍْٗ
ظاضلٖ تثج٘ت پَ شتْى کې ًْهْړې ُعف تَ ؼق٘ږّ ،اهب هإضؽ الت٘بم ث٘ب ُن ٍْٗ ډېؽٍ
پ٘ښعًّکٖ پ٘ښَ ّٕٗ .ب پَ ثل هجبؼت ظ ُ callusغَ ّړّکٖ پل چې هْږ فکؽ کّْ ظ غلؾ
تثج٘ت لَ اهلَ څېؽې کېږٕ ظ ډېؽ ښَ اّ افؽاؿٖ تثج٘ت څطَ ّؼّقتَ چې لَ څ٘ؽې ک٘عّ
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څطَ ٗې قبتې ث٘ب ُن ُبٗپؽتؽّفٖ ًَ کْٕ ،الهل ٗې ظاظٓ چې پَ ًْهْړٕ ثؽضَ کې اطالً
پل ُېڅ هْخْظ ًعٓ.
ظ هإضؽ الت٘بم پَ هٌځتَ ؼاتلْکې اقبقٖ قتًْؿٍ پَ فبطلَ ثبًعې ظ پل خْړېعًې ظ ًَ
شؽّم کېعّ لَ اهلَ ظٍ اّ هلت ٗې ظا ًَ ظٓ چې ظ  callusلْهړًۍ ت٘ؽٗعًّکې لړۍ لْٕ
شْې ًَ ظٍ .ظاقې ښکبؼٕ چې اقبقٖ قتًْؿٍ ظ  callusظُغْ الؼّ

callus

 ًَpalhwaysهْخْظٗت ظٓ چې ُډّک٘ي الت٘بم ظ ْٗې پبؼچې څطَ ثلې تَ اًتمبلْٕ .پؽ
فبطلَ ثبًعې ظ  callusت٘ؽېعّ لپبؼٍ ْٗ ظاقٖ هٌـمٖ ظل٘ل چې ظاضلٖ تثج٘ت ظ callus
ت٘ؽېعلْ لپبؼٍ پَ کكؽٕ فبطلَ ثبًعې قِْلت ثؽاثؽّٕ ّخْظ ًَ لؽٕ ،ځکَ چې ظ callus
لپبؼٍ ّ callus palhwaysخْظ ًَ لؽٕ  .پَ ظې ًلؽ َٗ کې ظ فلؿاتْ ظ ّٗلډًک کْلْ ظ
خؽٗبى قؽٍ هشبثَ ْٗ څَ هْخْظ ظٕ ظ ث٘لګې پَ ډّل کَ چېؽې پَ کبفٖ اًعاؾٍ ثبًعې ّٗلٖ
ک٘عًّکٖ هبظٍ ( للوٖ ) هْخْظ ُن ّٕ ضْ ظ ل٘ن ک٘عًې پؽّقې ظ ًشتْالٖ پَ طْؼت کې کْم
اؼؾښت ًَ لؽٕ .
ظ ظاضلٖ تثج٘ت پَ ؿؽفعاؼۍ کې ْٗ ظل٘ل ظا ظٓ چې کَ چېؽې ظ کْهې ه٘طبً٘کٖ ًبکبهۍ
څطَ پؽتَ ظ ْٗې اّږظې هْظې لپبؼٍ ْٗ ښَ کلک تثج٘ت ّقبتلۍ شْ ًْ ظ ټْلْ ًْهْړې ډّل
کكؽًّْ تعإّ اّ الت٘بم ثَ شتْى پ٘عا کړٕ .کَ چېؽې ه٘طبًکٖ االت ظ اّقٌٖ ّضت پَ
ه٘طبًکٖ ډٗؿاٗي کې ظ هْخْظٍ ً٘وګړت٘بّّ لَ اهلَ ظ ًبکبهۍ قؽٍ هطبهص کېږٕ ًْ .ظّٓ
ّاٖٗ چې ظا ؾهْږ اقبقٖ هٌـك ًشٖ غلـْلٔ ،لعې اهلَ ظ ظاضلٖ ه٘ؿاثْ ظ ال لْٕ ډٗؿاًٌْْٗ ظ
هٌځتَ ؼاّړلْ لپبؼٍ ُؽّضت ُڅَ کْٕ ُ .غَ کكبى چې ظا ډّل ظل٘لًَْ ّاٖٗ ظا اًعېښٌَ ًَ
لؽٕ چې اٗب ظ تثج٘ت ًْهْړې ه٘تْظ  ostogenicفوبٗت کوْلٖ شٖ اّ کَ ًَ ،ظّٓ فکؽ
کْٕ چې کَ چېؽې اّقتْ٘ خٌ٘٘ګ فوبل٘ت کن ُن شٖ ضْ ظ ټْل ؿؽف تغػَٗ ښَ کېږٕ اّ
ظهفظل زؽکبت اؾاظّٕ ًْ ،لعې اهلَ پَ پبٕ کې الت٘بم ثَ ؼاهٌځتَ شٖ اّ القتَ ؼاّړًَ ثَ
ٗې لَ هسبفلْٕ ظؼهلٌې څطَ ښَ ّٕ.
ظ ًْهْړې ّؼّقتٌٖ ظل٘ل څطَ پَ پؽاکت٘ک کې ظ ٍْٗ زم٘مت اّ ځْاک پَ څ٘ؽ لَ شتْى څطَ
ٖٗ اًکبؼ ًشْ کْلٔ ،ضْ تؽ کْهَ ځبَٗ چې ظ ُډّکې الت٘بم پَ ؿج٘وٖ اقبقبتْ پْؼې اړٍ لؽ ٕ
ظ هـلك تثج٘ت تْ٘ؼٕ كبُؽاً هٌـمٖ اّ ت٘ؽ اٗكتًْکٖ ظٍ  .کلَ چې ظ ٍْٗ کكؽ ظ ښَ ظاضلٖ
تثج٘ت څطَ ّؼّقتَ ظ ْٗې تطتې پَ شبى خبهع ّٕ ْٗاؾې ُغَ ّضت هولْه٘علٔ شٖ چې الت٘بم
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پَ un – unionاضتَ شٖ ،کلَ چې ظاضلٖ تثج٘تَ٘ الَ هبتَ اّ ٗب قكتَ شٖ ظ ًْهْړې
زبلت ظ اًځْؼ لپبؼٍ پَ  12اًځْؼ کې ؼاّړل شْٕ پ٘ښَ ّګْؼئ .
ًبؼّى ْٗ  19کلي ًبؼٌَٗ ّّ چې ظ فطػ ظ خكن پَ هٌځٌ٘ۍ ثؽضَ کې ٗې ْٗ تړلٖ ضْ لږ څَ
پبؼچَ شْٕ کكؽ ظؼلْظ ،ظ تؽػ٘غ څطَ ٍْٗ ّؼځ ّؼّقتَ ّؼتَ Intra nail
 medullaryتـج٘ك شْٕ ّّ  .اهبهلوٖ پًْ٘ع ّؼتَ ًَ ّّ تؽ قؽٍ شْٕ ( ۲۱اًځْؼ) .ظ
لْهړۍ ثٖ ځبَٗ ک٘عًې پؽاضْالٖ تَ پَ پبم قؽٍ (۲۱الف اًځْؼ) ظا ښکبؼٍ ک٘علَ چې هإضؽ
الت٘بم هٌځتَ ؼاتللٖ شّْٖٗ ،لف ه٘بشتې ّؼّقتَ ظ ُوعې پېښې ثلَ ؼاظْٗ ګؽافٖ اض٘كتل
شْٕ چې پَ۲۱ة اًځْؼکې ل٘عل کېږٕ .پَ ظې ؼاظْٗګؽافٖ کې ډېؽ لږ

periosteal

 callusهْخْظ ظٕ چې پَ کكؽٕ هسعّظٍ کؽښَ کې ْٗ ظ ثل لَ پبقَ ظ ؼاټْل٘عّ پَ زبل
کې ّٕ اّ ظ ٍْٗ ًْؼهبل الت٘بم پَ شبى ظ کكؽٕ کؽښې ظ ًٌَ پَ اّږظّ کې خؽٗبى ًَ
پ٘عاکْٕ لکَ څَ ډّل چې پَ ه٘ي کكؽًّْ کې ثَ ّؼّقتَ ظ ّْٗلكْ ه٘بشتْ ْٗ ًْؼهبل الت٘بم
ل٘عل شْٕ ّإ .ضْ پَ ظې اًځْؼ کې کْم ً pseud arthrosisشٖ تشط٘ض ک٘علٔ،

-۲۱اًځْؼ ، A :ظ هص ظ ً٘ل لَ تـج٘ك څطَ ّؼّقتَ کكؽ کل٘شَ
 ،Bظ  ۶ه٘بشتْهٌلؽٍ ،ظاقٖ تظْؼ شتْى ظؼلْظ چې ظا پَ ّْٗلكْ ه٘بشتْ کې ثَ ٗې الت٘بم کړٕ ّٕ.
 ، Cکلَ چې ً٘ل پَ ّْٗلكْ ه٘بشتْ کٖ ّاٗكتل شْ ظاقٖ ْٗ کكؽتؽالقَ شْ چې هکول.ّّ un-united
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ًْهْړې ؼاظْٗ ګؽافٖ ظ الت٘بم لَ ځبًګړت٘بّ قؽٍ قوْى لؽٕ ،ضْ ظا ظ الت٘بم ثجْت ًعٓ  .لَ
کلٌ٘کٖ اؾهٌْْٗ ظا ښکبؼٍ ک٘عٍ چې کكؽٕ الت٘بم هٌځتَ ؼاغلٔ ظٓ اّ پَ ظې ؿؽٗمَ ٗې ډېؽٍ
ښَ ًتېدَ ّؼکړٕ ظٍ .ضْ پَ ضْاشٌ٘ۍ قؽٍ ظ  kunte cher nailډېؽ اّږظ ّّ اّ ظا ّٗؽٍ
هْخْظ ٍّ چې ظ ؾًګبًَ هفظل تَ ثَ ظ ًْهْړٓ nailثو٘عٍ ًِبٗت ّؼق٘ږٕ قؽٍ لعې کْم
اهؽاع ٗې ًَ ّّ ؼاپ٘عاکړٕ ،ظ ظې قؽٍ پَ تړاّ ظا پَ ؾړٍ پْؼې ښکبؼٗعٍ چې څْهؽٍ ګړًعٕ
ک٘عٓ شٖ ثبٗع ّ nailاٗكتل شٖ اّ ًْهْړې تظو٘ن ظ الت٘بم ظ کلٌ٘کٖ شْا ُعّ پَ تړاّ ًْ٘ل
شْٕ ّّ اّ ظا ُ٘لَ هْخْظٍ ٍّ چې ُډّک٘ي الت٘بم ثَ ظ ؼاظْٗ ګؽافٖ ظ ښکبؼٍ کېعّ څطَ ال
ًْؼ ُن ښَ ّٕ .پَ هول٘بتْ کې ّل٘عل شْل چې ظ  nailلَ لېؽې کْلْڅطَ ّؼّقتَ کكؽ پَ
څؽګٌع ډّل خالشْٕ ّّ  ْٗ .ثل لږ څَ ډثل اّ لٌډ ق٘ص پَ اقبًۍ قؽٍ ظ لْهړٕ  nailپَ
الؼٍ ّؼ ظاضل کړٕ شْ اّ ُن ظ ُ iliacډّکٖ ْٗ Autogeneus

پًْ٘ع ظ

 fibrous unionلَ پبقَ ّؼک٘ښْظل شْ.
ظ ظاضلٖ تثج٘ت فوبل زوبَٗ کًّْکٖ ث٘بُن ّاٗې چې ًْهْړې  ْٗ nailثشپړ تثج٘ت ًَ ّّ
هٌځتَ ؼاّړٕ .پَ ُغْ پېښْ کې چې  Intramedullary nailظ کوؿّؼۍ لَ اهلَ هبت
شْٕ ّٕ اّ پَ اړًّعٍ ُډّکٖ ًَ ّٕ قؽٍ ًښل شْٕ .ظ پْؼتَ غکؽ شْٕ ظل٘ل څطَ اًکبؼ
قتًْؿهي ظٓ ځکَ چې ظ هوبٌٗې پؽهِال کكؽ ضْځېعًّکٔ ّّ .ضْ پَ پْؼتٌٖ هثبل کې ظ
 nailلَ لېؽې کْلْ څطَ ظ هطَ ظ الت٘بم زبلت هوبٌَٗ کْل هوکي ّّ ًْ .هْړٕ ًبؼّى ْٗ
ًؽٓ ّؼّى ظؼلْظ چې الـ ثبًعې هوبٌَٗ ٗې ډېؽٍ اقبًَ ٍّ  .اّ ظ هوْهٖ اًكت٘ؿٓ الًعې کْم
ظ پُْ٘عًې ّړ زؽکت پکې ًَ ښکبؼٍ ک٘عٍ ًْ .هْړې هثبل ښبٖٗ چې ظ ّْٗلكْ ه٘بشتْ پَ هْظٍ
کې ظ ٍْٗ کكؽ ظ پبؼچْ ظاقې تشج٘ت چې ظ هسبفلَ کبؼاًَ هوکٌْ ه٘تْظًّْ پَ ًكجت ؾٗبت
ّړ ّٕ ضْ پَ پبؼچْکې ظ الت٘بم لعؼت ًشٖ ؾٗبتْلٔ .
ظ ّؼاًَ ظ کكؽ ظ  Kuntscher nialکوؿّؼٕ ( لَ کبؼ لْېعل) هې ظ ضپلْ تدؽثْ پَ لړ
کې هشبُعٍ کړل چې چې ظ تـج٘ك څطَ ّؼّقتَ ظ  ۱۱اّ  ۱۲ه٘بشتْ تؽهٌځ ؼاهٌځتَ ک٘ږٕ.

تـثـجـ٘ـت اّ ظ الت٘بم قـــؽهــت
کلَ چې ظ کكؽًّْ پَ الت٘بم کې ظ تثج٘ت ثٌكټ٘ؿ ؼّل تؽڅبؼًې الًعې ً٘كْ ،ظا ثَ پَ ؾړٍ
پْؼې ّٕ چې پَ هٌـمٖ ډّل پَ ُډّکې کې ظ الت٘بم ظ قؽهت کچَ هـبلوَ کړّ.
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پَ څبؼّْٗ اّ زتٔ اًكبًبًْ کې ظ کكؽ څطَ ّؼّقتَ ظ کلٌ٘کٖ الت٘بم پؽهطتګ ٍْٗ ز٘ؽاًًْ,کٖ
اّ ث٘ړًٖ پؽّقَ ظٍ  .ظاُن غ٘ؽ هووْل ًَ ظٍ چې ظ اّږظّ ُډّکْ پَ ُغْ کكؽًّْ کې چې
قؽٍ ت٘ؽ اّ ث٘ؽ پؽېښْظل شْٕ ّٕ شپږ اًّۍ ّؼّقتَ ظ ُغې کلٌ٘کٖ الت٘بم ٌّّْٗ  .پَ زم٘مت
کې ظ اًكبى ظظ لظجې ُډّکٖ ُډّکٖ هإضؽ الت٘بم تَ پَ توبٗل قؽٍ ثعًبم ظٕ  .ضْ ځٌ٘ې
ّضت زتٖ پَ کب ُالًْ کې ظ شپږّ اًّْ٘ پَ هْظٍ کې ظ ُوعې ُډّکٖ کلٌ٘کٖ الت٘بم
څؽګٌعٗږٕ
اٗب ظا هٌـمې ًَ ظٍ چې فؽع کړّ کَ کْم
فکتْؼ ظ ُډّکٖ پَ تؽه٘ن کې ثٌ٘بظٕ ًّډٍ
ّلؽٕ ًْ ظ ُغې فکتْؼ تمَْٗ کْل ثَ ْٗاؾې
ظ ظؼهلٌې پَ اضؽ کې ظ  non unionظ لَ
هٌځَ ّړلْ څطَ پؽتَ ډېؽ ًْؼڅَ ُن ّکړٕ؟
کَ ظ تثج٘ت ښَ کْل پَ ؼښتٌٖ٘ ډّل اقبقٖ
ؼّل ّلؽٕ ًْ ثبٗع ظ کلٌ٘کٔ الت٘بم هٌځتَ
ؼاتلل ظ هووْل ّضت قؽٍ پَ هطبلفت کې
ظ الت٘بم ظ اّقؾ هْظٍ ؼالٌډٍ کړٕ .کَ چېؽې
ظ ظ لظجې ُډّک٘پَ هسبفلَ کبؼاًَ ظؼهلٌَ
کې ظ کبفٖ تثج٘ت ًَ هْخْظٗت ظ هإضؽ
الت٘بم ْٗاؾٌٗې الهل ّٕ ًْ ظ ًْهْړې فکتْؼ
اطالذ کْل چې ظ ظاضلٖ تثج٘ت پَ ّاقـَ
طْؼت ً٘كٖ ثبٗع ظ الت٘بم ظ هٌځتَ ؼاتللْ
قؽهت ؾٗبت کړٕ .لکَ څَ ډّل چې 19
کبلَ ظ هطَ ظا ډّل پَُْ هْخْظٍ ٍّ .پَ

-۲۲اًځْؼ :اّل هثبلsec text :

پؽاکت٘ک کې ظاضلٖ تثج٘ت هووْ ًال ظ ُډّکٖ
ظ الت٘بم ظ ؼاظْٗلْژٗکْ ًښْ ؼاښکبؼٍ ک٘عل
ّؼّقتَ کْٕ.
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ظ کكؽٕ پبؼچْ څْکَ پَ څْکَ کْل ((Coaptation
ؾٍ هٌـمٖ ظالٗل لؽم چې ظ  non unionهِن الهل پَ فبطلَ ثبًعې ظ پل تړلْ پَ ًبکبهۍ
کې پؽّت ظٓ .ظ ظې ًلؽٗې پَ تبئ٘ع کې چې تثج٘ت پؽفبطلَ ثبًعٕ پل تړل اقبًَ کْٕ ُېڅ
ډّل شْاُع هْخْظ ًعٕ .
ًْهْړې القتَ ؼاّړًَ پَ  coaptationکې ًكجت  fixationتَ ډٗؽ اُو٘ت لؽٕ اّ ُغَ
کكبى چې ظ ظاضلٖ تثج٘ت اّ ثشپړ  coaptationڅطَ ّؼّقتَ ظ هإضؽ الت٘بم ظ پ٘ښ٘عّ
تدؽثَ لؽٕ ظا ل٘بـ پَ کلکَ ؼظّٕ چې  coaptationظ تثج٘ت څطَ ؾٗبت ػؽّؼٕ ظٓ
 .ظ ظې ثسث ظ هووب اقبقٖ ټکٔ ظا ظٓ چې پَ طس٘ر ډّل ْٗ ثل تَ هطبهص شْٕ (
 )coaptationهکكْؼٍ ًِبٗبت تؽ کْهَ زعٍ پْؼې ژًّعٕ ظٕ کَ چېؽې ظ ظاضلٖ
تثج٘ت پَ ّاقـَ ظ ُډّکْ ظ ًِبٗبتْ ظ ٌّٗې اؼّا پَ ثشپړ ډّل قؽٍ لـن شْٕ ّٕ اّ ظ کكؽ
ظ ًِبٗبتْ څطَ ظ  periosteumپْښ ظ ل٘ؽې کْلْ لَ اهلَ ظ پْښ ّؼکًْکٔ  callusظ
تْل٘ع كؽف٘ت پَ هکكْؼٍ ًِبٗبتْ کې لَ هٌځَ تللٔ ّٕ ًْ ْٗاؾې پَ اکكؽې کې ظ ښکبؼٍ
ک٘عًّکٖ  coaptationښَ ّالٔ کْم اُو٘ت ًَ لؽٕ .پَ ظې ډّل پ٘ښْ کې کوؿّؼٕ
پبؼچې ْٗ لَ ثل قؽٍ هطبهص شْٕ ّٕ چې ًْهْړې هـلت  12 – 9اًځْؼ کې ظ ښْظل
شْْٗ پ٘ښْ پَ تدؽثَ کې پَ اثجبت ؼقېعلٔ ظٓ .

ظ خؽازٖ هول٘ې لَ کجلَ ظ هکكْؼٍ څْکْ ؾٗبتَ شْٕ اقک٘و٘ب
ظ الًعې پ٘ښْ پَ تبؼٗطچَ کې ظ خؽازٖ هعاضلې لَ اهلَ ظُډّکٖ ظ پبؼچْ ظ هړٍ کېعّ
ث٘لګې ښْظل شْٕ ظٕ.
 -2ظ هول٘بتٖ هعاضلې لَ اهلَ ظ کكؽ پَ زم٘مٖ ثؽ ضَ کې ظ  callusظ تشک٘ل ظ ًِٖ
ک٘عّ لَْٗ ث٘لګَ پَ  11اًځْؼ کې ل٘علٔ شۍ ،هًْږ پَ ز٘ؽاًًّْکٖ ډّل ٌّْٗ چې ظ
 callusلعؼت ظّهؽٍ ؾٗبت ظٓ چې پَ ثؽٗبل٘تْة قؽٍ پَ غ٘ؽ هكتم٘وَ الؼٍ ٗې همبثل لْؼٕ
تَ ځبى ؼقْلٔ ظٕ ،ضْ ث٘بُن ٌّْٗ چې ظ ُډّکٖ ظ څْکْ تؽهٌځ فبطلَ ثبًعې ظ پل پَ
خْړّلْ کې ً callusبکبم شْٕ ظٓ  .ظا پَ ٗمٌٖ٘ ډّل ښٖ٘ چې ظ کكؽٕ پبؼچْ څْکې
هړې اّ اقک٘و٘ب شْې ّې .ضْ ظ ظې زبلت ؼاډْٗ لْژٗک شْاُع پَ  ۲۲اًځْؼ کې هْخْظ
ظٕ
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 -1پَ  11اًځْؼ کې ظ کكؽ څطَ ظ  callusظ ت٘ؽٗعلْ ٍْٗ هشبثَ ضْ ظ اّږظې الؼې
ًُّْکٔ ظّؼاًٖ ه٘تْظ ل٘علٔ شْ  .پَ ظې ًبؼّى کې پَ ښکبؼٍ ډّل ل٘عل کېږٕ چې ظ
ُډّکٖ ظ خْړېعًې ّړت٘بُېڅ کوښت ًلؽٕ اّ ظا ّړت٘ب ظ ُډّکٖ ظ ًِبٗبتْ تؽهٌځ ًَ ښکبؼٍ
ک٘ږٕ ًْ .هْړې ث٘لګَ ظ کكؽًّْ ظ هول٘بتٖ ظؼهلٌې ظ ه٘تْظ څطَ ّؼّقتَ ظ الت٘بم هووْلَ
پؽّقَ پَ ډېؽ هجبلغْٕ شکل ښبٖٗ.
 -1پَ  ۲۴اًځْؼ کې ظ ٍْٗ  ٢1کلي قړٕ ظ ظ لظجې ُډّکٖ هبٗل کكؽ ٌّْٗ چې ظ
ظٍّ هكتوؽػْ پ٘چًْْ اّ ٍْٗ پلكتؽٕ لبلت قؽٍ تعإّ شْٕ ظٕ .څلْؼ ه٘بشتې ّؼّقتَ
کكؽ هتسؽک ّّ .ظا څؽګٌعٍ شٍْ چې پ٘چًَْ لَ کبؼٍ ّتلٖ اّ ظ کكؽ ظ ث٘ب هول٘بت پؽهِال
ظُiliac autogenousډّکٖ پًْ٘ع
ّؼتَ تـج٘ك شْ .پَ ظې ّضت کې ّل٘عل
شْل چې ظ ظ لظجې ُډّکٖ لؽٗجَ پبؼچَ
هړٍ اّ قپٌَ٘ ٍّ ّ .ؼّقتَ ثْ٘پكٖ
ّاض٘كتل شٍْ چې ظ ثْ٘پكٖ اض٘كتلْ
ځبٓ ٗې پَ ؼاظْٗګؽافٖ کې ل٘علٔ شۍ.
پَ ُكتْلْژٗک ډّل ظ اًتبى شْاُع
هْخْظ ًَ ّّ .پَ ظې کې شک ًشتَ
چې ّّاْٗ لْهړًٖ هول٘بتٖ هع اضلَ پَ
ظې ظّل کكؽ کې ظ ُډّکٖ خْړًّې
ّړت٘ب لَ هٌځَ ّړٕ ٍّ .اّ کَ ًْهْړٕ
ُډّکٖ پَ هسبفلَ کبؼا ًَ ډّل تعإّ
شْٕ ّآ ،پؽتَ لَ کْهې پ٘ښې ثَ الت٘بم
هٌځتَ ؼاغلٔ ّآ .
 -١پَ  19اًځْؼ کې ښْظل شْٕ ظٕ
چې پَ ٍْٗ  1٢کلي ځْاى کې ْٗ
spiralکكؽ هْخْظ ّّ چې ظ ظّّ

-۲۳اًځْؼ :ظ ُډّکٖ ظ څْکْ تؽهٌځ ظ ً callusشتْالٖ ښٖ٘،
ّؼّقتَ ظ ظاضلٖ تثجت څطَ ،پَ ظغَ ّالغَ کې چې پَ ظې ډّل ظ
 casllusظ تْل٘ع لپبؼٍ ٗې هكبهعت ظؼلْظٍ.
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پېچًْْ پَ ّاقـَ چې پَ هكتوؽع ډّل تثج٘ت شْٕ ٍّ ظ هول٘بتْ ظ تطٌ٘کٖ تفظ٘ل لَ اًتمبظ
څطَ پؽتَ اؼخبم ظّهؽٍ ښَ ٍّ چې کكؽٓ کؽښَ پَ ؼاظْٗګؽافٖ کې ُ٘څ ًَ ښکبؼٗعٍ .ظ
هول٘بتْ څطَ ّْٗلف اًّۍ ّؼّقتَ ًْهْړٓ ځْاى پَ ٍْٗ خګ اچْل شْٕ پړٕ (پبټک )
ثبًعې ّلْٗع ،اّ پښَ ٗې پَ ظاقې زبل کې چې پَ ٍْٗ اّږظٍ پلكتؽ long leg plaster
کې الُن ثٌعٍ ٍّ هبتَ شٍْ .ظ ًْهْړې ثې ځبَٗ شْٕ کكؽ ؼاډْٗګؽافٖ ښٖ٘ چې ظ ُډّکٖ
کكؽ پَ ُغَ اًعاؾٍ قؽٍ خال شْٕ ّّ کْم چې ظ هول٘بتْ څطَ هطکې قؽٍ خال شْٕ ّّ .
ظلتَ ظ ُډّکٖ ظ هبت٘عّ الهل ظ ٍْٗ پ٘چ هبت٘عل اّ ظ ثل پ٘چ خعا ک٘عل ّّ .
ًْ پَ پَ ُوعې اقبـ ّٗلٔ شْ
چې پَ ّْٗلكْ اًّْ٘ کې لږ اّ ٗب
ُ٘څ ُډّک٘ي الت٘بم هٌځتَ ًَ ّّ
ؼاغلٔ اّ کكؽ ْٗاؾې ظ پ٘چًْْ
پَ ّاقـَ تړل شْٕ ّّ .پَ همبثل
کې ٗې ظ همبٗكې پَ ډّل ؾٍ کبهالً
ډاډٍ ٗن چې ظ هسب فلَ کبؼاًَ
ظؼهلٌې الًعې ثَ پَ ّْٗلكوَ
اًّٖ کې ظا ډّل  spiralکكؽ
ظ ظ اقې ػؽثې پَ ّاقـَ ًَ ّإ
ثٖ ځبَٗ شْٕ .ظ هثبل پَ ډّل (
)mal – unionپَ
ْٗ

تړاّ ثَ

Remanuplation

ػؽّؼ ّإ ،ضْ ًَ پَ ظا ډّل
هول٘بتٖ هعاضلَ چې پَ ٍْٗ ډٗؽ
قبظٍ کكؽ کې ظ ُډّکٖ ظ تْل٘ع
ظ ّړت٘ب ( (osteogenicaظ
فوبل٘ت ًِٖ ک٘عّ هبهل ګؽځ٘علٔ

-۲۴اًځْؼ :ظغَ ٍْٗ ثْ٘پكٖ چې ظ لؽٗجَ فؽٗکوٌت څطَ
اض٘كتٖ شْٕ ظٕ پَ ؼاظْٗګؽافٖ کې ظ ل٘عّ ّړظٕ.
ظ ل٘عّ ّړ ٍْٗ هړٍ شْٕ ټْټَ ظ کكؽظ لؽٗجَ کكؽٕ ثؽضٖ قؽٍ
ُن خْاؼ شتْى لؽٕ.
ظٍّ هؽػبًٖ  screwsپَ  obliqueکكؽکې چٖ ظ ُډّکٖ
ظ ؾٗبت تطؽٗت قجت کؽځ٘علٖ ظًٕ ،كجت ٍْٗ screwتٍَْٗ .
ثٖ ګټٖ هعاضلَ ظٕ.
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ظٓ .ظ  callusپَ خْړېعّ ثبًعې ظّاؾّ هول٘بتْ ًبّړٍ اغ٘ؿ تَ الپؽاضت٘ب ّؼکًْکٖ هثبلًَْ
پَ chepter- xvظ ظ لظجې ُډّکٖ پَ کكؽًّْ کې تشؽٗر شْٕ ظٕ.

ظ قـــ٘ــن ظ ّؼاًـٖ تــــبّّل
()Circumferential wiring
ظ ُډّکٖ لَ هس٘ؾ څطَ ظ ق٘ن ظ تبّّلْ(هس٘ـٖ ض٘بؿې) ًبّړٍ اغ٘ؿې ظ 2928- 292١
کبلًْْ ظ خٌګ څطَ ؼاپعې ضْا ظ  parham’s bandظ تدؽثْ پَ ّاقـَ پ٘ژًعل شْٕ ظٕ
 .ظ ښْ اّ خبلجْ ق٘ن کلکًّْکْ ظقتګبّّ ظ اضتؽام پَ پبٗلَ کې اّـ ُن ظاقې توبٗل هْخْظ
ظٓ چې ظ ق٘ن ْٗ ظاقې کْک چې پَ ُډّکٖ ګؽظچبپ٘ؽٍ ؼاتبّ شٖ ث٘ب ّکبّؼل شٖ  .ظ ظې
ه٘تْظ ځبًګړٕ ًبّړٍ پبٗلې پَ  1٢اّ  17شکلًْْ کې ښْظل شْ ظٕ .

ظا پبٗلٖ ظالًعې زمبٗمْ پَ ؼڼب کې تْػ٘ر ک٘ږٕ:
 –2ظ  periosteumل٘ؽې ک٘عل ظ پْښ ّؼکًّْکٖ  callusظ هطٌْٕ٘ الهل ګؽځٖ.
 -1ظ اّقپٌ٘ژ ق٘ن زلمَ ظ  periosteal callusپَ ّاقـَ ظ پلَ ظ خْړّلْ پَ همبثل کې
ْٗ ٍ ظاٗوٖ هبًن تشک٘لْٕ .ظ ثْ٘لْژٕ اّ ه٘طبً٘ک لَ اړضَ ظا ه٘تْظ ظ ظاضلٔ تثج٘ت تؽ ټْلْ
ثعتؽٗي ه٘تْظ ظٓ اّ ظ ٍْٗ اّږظٍ ُډّکٖ ظ اًكبخْ ظ هړٍ کْلْ لپبؼٍ لَ ُغې څطَ ُن ٍْٗ

-۲۵اًځْؼ ٍْٗ :اًبتْه٘کَ اؼخبم ،لک٘ي ظ هول٘بتْ پَ ّاقـَ اًبتْه٘کَ اطالذ پَ کكؽٕ څْکْ کې ظ ز٘بت٘ت ظ کو٘عّ الهل ّکؽځ٘عٍ.
ظ  ۱۱ه٘بشتْ څطَ ّؼّقتَ ظّثبؼٍ ْٗ هکول کكؽ .ظغَ  spiralکكؽ ثَ ثِتؽٍ ٍّ چې پَ هسب فلْٕ ډّل تعإّ شْٕ ّٕ،
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ضج٘ثَ کړًالؼٍ ظٍ پَ کْهَ کې چې ظ ظّّ لْْٗ فلؿٕ طفسْ تؽهٌځ ُډّکٖ ًْ٘ل کېږٕ .پَ
ًْهْړې ظُّن ه٘تْظ کې قؽٍ لَ ظٕ چې ظ ُډّکْ ژًّع پَ ضـؽ کې ّٕ کن تؽکوَ ْٗ ښَ
تثج٘ت ضْ هْخْظ ّٓ  .ضْ پَ لْهړٕ زبلت کې ًَ تثج٘ت شتْى لؽٕ اّ ًَ ُن ظ ُډّکٖ
ژًّع .ظ ُډّکٖ پؽ هس٘ؾ ثبًعې ظ ق٘ن تبّّلْ ه٘تْظ ځٌ٘ې ًبّړٍ اغ٘ؿې ظاقې کو٘علٔ شٖ
چې هْږ پَ ظّاړّ پبؼچْ کې قْؼٓ خْړ اّ ْٗاځٖ ظ کكؽ لَ ً٘ن هس٘ؾ څطَ ق٘ن تبّ کړّ .
ضْ ظا ډّل تثج٘ت ُن ظ ُغې تثج٘ت څطَ کوؿّؼٓ ظٓ چې پَ هبٗلْ کكؽًّْ کې ظ هكتوؽػْ
پ٘چًْْ پَ ّاقـَ ؼا هٌځتَ ک٘ږٕ چې هب پَ ثل ځبٓ کې ًْ٘کَ پؽٕ کړٕ ٍّ .
 18اًځْؼ ظٗبګؽام پَ ًلؽ کې ًّ٘كٖ اّ پَ ٍْٗ هبٗل کكؽ کې ظ

ً Encirclageبّړٍ

اغ٘ؿٕ ثَ ٗې پَ ښکبؼٍ ډّل ًٌّّْٖٗ ،هْړې زم٘مت پَ ډېؽّ پ٘ښْ کې چې ظ ظٕ ډّل هول٘بتْ
څطَ ّؼّقتَ ث٘ب ُن ظ الت٘بم خْړّلْ ّړت٘ب ل٘عل ک٘ږٕ ،ضْظ ظٕ ه٘تْظ پَ ښَ ّالٔ پْؼٕ تړاّ
ًَ لؽٕ ثلکې ظا ښٖ٘ چې پَ ظې پ٘ښْ کې ُډّکٖ ډٗؽ ښَ ظ ْٗ ځبٓ کْلْ لعؼت لؽٕ اّ ظ
ًْهْړې ه٘تْظ څطَ ظ ګټې اض٘كتلْ پَ شتْى کې ث٘ب ُن لَ ْٗ ثل قؽٍ ْٗ الت٘بم کْٕ.

-۲۶اًځْؼ:
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ظ ْٗې هْػوٖ پعٗعې پَ ډّل ظ کكؽ الت٘بم
Fracture union as local phenomenon
ظ هوکٌَ ق٘كتو٘کْ فکتْؼًّْ پَ ًلؽ کې ًْ٘لْ پؽتَ ظ کكؽ ظ الت٘بم ُؽ ډّل تشؽٗر ً٘وګړ
ٕ ظٍُ .ؽ ُغَ ًبؼّى چې کكؽ ٗې هإضؽالت٘بم ّلؽٕ ظا غْښتٌَ لؽٕ چې ظ ضپل ضْؼاک ظ
ښَ ّالٖ لَ هطې پَ ّٗټبهًٌْْ٘ اّکلك٘ن اض٘كتلْ قؽٍ ضپل ځبى ظّثبؼٍ ډاډٍ کړٕ .
کلٌ٘کٖ څړًْ ښْظلٖ ظٍ چې پَ هإضؽ الت٘بم کې ق٘كتو٘ک تبث٘ؽات ډېؽ کن اّ هْػوٖ
فکتْؼ ًَّ ډېؽ ؾٗبت اؼؾښتٌبکَ ظٕ .
-2پَ قپ٘ي ږٗؽٕ اّ هملٖ ًبؼّغْ٘ اضتَ ًبؼّغبًْ کې ځٌ٘ې ّضت ظ کكؽًّْ پَ الت٘بم کې
ځْاًْ اّ لْٕ طستوٌعّ
ًبؼّغبًْ پَ پؽتلَ

کوې

قتًْځٖ شتْى لؽٕ ،پَ
ځٌګړٕ ډّل ظ ظ لظجې
ُډّکٖ پَ ُډّکٖ کې
ًْهْړې

زبلت

ښَ

څؽګٌعٗږٕ اّ ظ ظې زبلت
ّػبزت ظاقې کېعلٔ شٖ
چې ّّاْٗ ،کلَ چې ظ
ُ corticalډّکٖ پَ
( proticتطلطل ) اضتَ
کېږٕ ظ ُغې
Haversion
canalکې ثَ ُن لًَْْٗ
ؼاشٖ اّ لَ ُوعې اهلَ ظ
اقتثٌب پَ ډّل ډېؽٍ ښَ ظ
ٌّٗې اؼّا پَ کې هْخْظٍ
ّٕ ،لَ ثلې ضْا

ظ ٍْٗ

– ۲۷اًځْؼ :ظ هتوعّ ً encirclageبهـْثې اغ٘ؿٕ ،پَ کلٌ٘٘کٖ لسـبف ظ
اًتبى تبث٘ؽات هْخْظ ًَ ّّ ،ظ چپ ؿؽف څؽګٌعًّې  ۱۱،ه٘بشتې ّؼّقتَ لـَ
هول٘بتْ څطَ پَ ګْتَ کْٕ.
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ځْاى قپْؼت کًّْکٔ ًبؼّى هتکبثف ُډّکٖ ًكجتبً کْچٌٖ haversion canals
لؽٕ ځکَ چې ظ ّؾى ظ تسول لپبؼٍ ػؽّؼت لؽٕ اُّډّکٖ ٗې هتؽاکن اّ هٌؽال لؽًّکٖ
ّٕ .
 -1کلَ چې پَ ٍْٗ ًبؼّى کې ډېؽ کكؽًَّ ( ّ ) multiple fracturesالن کېږٕ ًْ ظ
ُغْٓ لَ خولې څطَ ْٗ ٗې لکَ ظ فطػ ظ خكن کكؽ ّٕ شبٗع چې پَ قؽهت قؽٍ الت٘بم
ّکړٕ اّ پَ ثل ٍْٗ کكؽ کٖ لکَ ظ ظ لظجې ُډّکٖ ظ خكن کكؽ الت٘بم ثَ پَ هإضؽ ډّل
ؼاهٌځتَ شٖٗ ،ب ُن شبٗع ظ ٍْٗ زم٘مٖ  Non unionپَ لْؼ پؽهطتګ ّکړٕ .
 -1پَ ٍْٗ ُډّکٖ کې ظ ظّّ کكؽًّْ پَ شتْى کې ْٗ کكؽ ثَ پَ قؽهت الت٘بم کْٕ اّ ثل
ٗې ّؼّقتَ اّ الت٘بم ٗې ظ ځٌډ قؽٍ هطبهص ّٕ چې زتٔ ظ  Non unionپَ لْؼ اًکشبف
کْٕ .
 -١ظ ْٗې  Non unionپېښې پَ ٍْٗ ثكتَ کتٌَ کې ظا ښٖ٘ چې پَ کبفٖ اًعاؾٍ ظ
هالزلې ّړ ْٗ ًْٓ ُډّکٖ خْړ شْٓ ظٓ چې ظ کكؽ ظ فبطلې ظّاړّ لْؼّ تَ پَ هکكْؼٍ
څْکْ کې ظ  periosteumالًعې ظ ُډّکٖ پَ ؼاټْل٘عّ ثبًعې پ٘ژًعل کېږٕ اّ
هکكْؼٍ څْکْ تَ ظ کتٌې ّړ ډثلْالٔ ّؼکړٕ ظٕ  .ښبٗې چې ظ الت٘بم هِوَ ًبکبهٖ پؽ فبطلَ

-۲۸اًځْؼ :ظٗبګؽام ظا هفکْؼٍ پَ ګْتَ کْٕ چې  encirclageثَ ظ ُډّکْ ظ پبؼچْ ز٘بت٘ت کوؿّؼٕ اّ ظ  callusظ پؽاضت٘ب
څطَ ثَ خلْګ٘ؽٕ ّکړٕ.
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ثبًعې ظ پل تړلْ ًبکبهٖ ّٕ ًَ ،ظ ُډّکٖ ظ تْل٘ع ًبکبهٖ  .ظا زبلت پَ  19اًځْؼ کې پَ
ښَ ډّل ښکبؼٕ ،پَ ًْهْړٕ اًځْؼ کې ظ

 Non unionظ شتْى لَ اهلَ ظ

ُMetacarpalډّکٖ ظ خكن هؽػبًٖ ؾٗبتْالٔ ًكجت ظ کكؽ پؽهِال ظ ُډّکٖ ظ هؽع
قؽٍ پؽتلَ کْالٓ شْ.

Sepsis and periosteum
ظ کكؽًّْ ظ هول٘بتٖ ظؼهلٌې پَ ُؽ ثسث کې ظ sepsisلَ ًبّړٍ اغېؿې څطَ قتؽګٖ ًَ شْ
پټْالٓ .ظا ٍْٗ پْښتٌَ ظٍ چې ّلې ُډّکٖ ظ ًْؼّ هٌؼن اًكبخْ پَ پؽتلَ اًتبى تَ ډېؽ
هكبهع ّٕ ْٗ .ځل ث٘ب ظ ظې پْښتٌې ځْاة ظ  periosteumظ ظًعې پَ تشؽٗر کې
پ٘عاکْلٔ شْ .ظ ٍْٗ ُډّکٖ ظ قـسې ظ ژًّع لبثل٘ت ظ ُغې ظ  periosteumظ ٌّٗې اؼّا
پَ ثجبت پْؼې تړاّ لؽٕ ،کَ ظ ٍْٗ ُډّکٖ  periosteumؼّى ُّٕ ،ډّکٖ ظ اًتبى پَ
همبثل کې ظ لْړ همبّهت ضبًّع ّٕ  .زتٔ کَ لَ ټْلْ ضْاّّ څطَ ُډّکٖ پَ ؾّّ (ل٘ر)
کې ؼا ًغبړل شْٕ ُن ّٕ  .خعا شْٕ  periosteumظ ًْٕ ُډّکٖ پَ تْل٘ع قؽٍ ضپل
هکف الوول ښٖ٘ چې تؽ ټْلْ ښَ هثبل ٗې پَ Heamatogenous osteomyelit
کې ظ  Involucrumل٘عل ظٕ ،ضْ کَ ظ پْښ شْٕ ُډّکٖ څطَ  periosteumث٘ل
شْٕ ّٕ لکَ پَ ظاضلٖ تثج٘ت کې چې ظ لْڅ شْٕ ُډّکٖ ظ قـسې ژًّع لَ هٌځَ ځٖ ،ظا
ډّل فؿٗکٖ زبالت ظ هفًْت ظ ظّام لپبؼٍ فْق الوبظٍ هكبهع ّٕ .تؽ ظې ال ثعٍ ظا ظٍ چې
پَ قبزَ کې ظ فلؿٕ پبؼچْ شتًْکې زبالت ًْؼٍ ُن ضؽاث٘ږٕ .
ظ ظاضلٖ تثج٘ت پَ ظې ډّل ډٗؽّ پېښْ کې ظ الت٘بم ّؼّقتَ ک٘عّ الهل ظ اًتبى شتْى ّٕ چې
پټ پبتې شْٕ ّٕ اّ قؽٍ لَ ظې چې ظ اًتبى کلٌ٘کٖ شْاُع ًَ تؽ قتؽګْ ک٘ږٕ اّ ظ اًتٖ
ثْ٘ت٘کْ ظ تْط٘ې پَ طْؼت کې اًتبًٖ لْزَ ظ زفب اًځْؼ غْؼٍ کْٕ .پَ  17اًځْؼکې
ښْظل شْٕ ظٍ.
پَ پطْا ّضتًْْ کې ظ لـن شْٕ هٌتي ؿؽف پَ پېښَ کې ظ زلمْٕ شکلَ
 seguestrumهٌځ تَ ؼاتګ څطَ ْٗ ښَ ظ پُْې ّړ ظؼـ اض٘كتلٔ شْ چې ظ پطْاًْ٘
زؽکبتْ پَ ّاقـَ ٗې طْؼت ًْ٘لٔ ّٕ اّ ظ هفًْت پَ ًَ هْخْظٗت کې ثَ ظ پ٘ؽْٗقت پَ
ل٘ؽې شْٕ ثؽضَ کې ظ ُډّکٖ ظ  Ischemiaثؽضَ ټْلَ هړٍ اّظ هتظل ًْؼهبل ُډّکٖ
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قؽٍ ظ  ٍْٗ demarcationکؽښَ هٌځتَ ؼاّړٕ اّ ْٗظ ل٘عّ ّړ ؼاظْٗلْژٗک
 seguestrumؼاهٌځتَ کېږٕ .
ًْهْړې شًْٖ ظٍ چې’ٗ ‘ringب  seguestrumظ ُډّکٖ پَ خكن کې چې اؼّا ًلؽٕ اّ
ظ اهپْت٘شي ظ اخؽا پؽهِال ؿْالًٔ اؼّا لـن ّٕ څؽګٌع شٖ .ځکَ چې پؽ ْٗقت لَ ُډّکٖ
څطَ خال اّ ظ ُډّکٖ ظ اؼٍ کْلْ لپبؼٍ ظ هسل اًتطبة تؽقؽٍ ک٘ږٕ.اّ ظا ْٗ هٌتي کكؽ ظٓ
ځکَ ظ  compoundکكؽ  Ampotationظ لؽٗجَ ظ ً٘وبٗې ثؽضې څطَ ثل څَ ًَ
ظٓ ،ظ هْخْظٍ  stumpsڅطَ تؽ الـ شْٕ زلمْٕ  seguestrumؼاښٖ٘ چې پَ
 1٢اّ  ۳۱شکلًْْ کې ُغَ زلمْٕ  seguestarumاّ ظ ُغې اقک٘و٘ک قبزَ ظ
 Haversian systemظ لـن ک٘عّ لَ اهلَ چې ظ ُډّکٖ ظ اؼٍ کْلْ پؽهِال اؼّا ٖٗ
لَ هٌځَ ّړٕ اّ ظ ُډّکٖ ظ هړٌٗې قجت کؽځٖ .
کَ ظ ًْ Amputationهْړې پؽې شْٕ هٌتي شْٕ قـسَ ًَ ّآ اّ غ٘ؽ هتٌَ ّإًْ ،
زلمْٕ  seguestrumثَ ث٘ؽتَ لَ لْهړًٖ ُډّکٖ قؽٍ ْٗ ځبٓ شْٕ ّآ .ظا شکلًَْ
ُغَ اظهب غلـَ ثبثتْٕ چې ّاٖٗ ظ ُ corticalډّکٖ څْکې ُغَ ّضت ښې قؽٍ ْٗ ځبٓ
کېږٕ کلَ چې ْٗ لَ ثل قؽٍ څْکَ پَ څْکَ تؽ فشبؼ الًعې ّقبتل شٖ  .پَ ظې زبلت کې
الت٘بم ظ ٍْٗ پْښ ّؼکًْکٔ  callusپَ پؽهطتګ قؽٍ هٌځتَ ؼاتللٔ شٖ .پَ ؾړٍ پْؼې ثَ ًَ
ّٕ چې ظ  12اًځْؼ پَ ښْظل شْٕ ًوًَْ کې څٌګَ پْښ ّؼکًّْکٖ  callusظ ُډّکٖ

-۲۹اًځْؼ :ځٌډٗعلٖ الت٘بم  - unionظ پبؼچې ظ لـؽ همبٗكَ ظ کكؽ پؽهِال اّ څلْؼه٘بشتٖ ّؼّقتَ ظ  callusظ ټْپ ُّل ًبکبهٖ
پَ کكؽٕ فبطلَ ثبًعٕ
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ظ څْکې پَ شبّضْا کې ؼاثؽق٘ؽٍ کېږٕ اّ ظ ُډّکٖ لَ ًِبٗت څطَ پَ ت٘ؽېعلْ کې ًبکبه٘ږٕ،
زتٖ لَ ظې څطَ ُن پَ ُغَ کچَ لٌډٗږٕ پَ کْهې کچَ قؽٍ چې  cortexپَ اقک٘و٘ب
اضتَ ک٘ږٕ .
ظا پَ ؾړٍ پْؼې ظٍ اّ پَ ٗبظ هْ ثبٗع ّٕ چې ظا ظّاړٍ ًوًْې  John hunter’sلَ ضپل
کلکكْ٘ى څطَ ؼاض٘كتې ظٕ اّ تمؽٗجبً ظٍّ قٍْ کبلَ لؽغًْٖ ظٕ  .ظ اًوًْې هبتَ ‘Curator,
Dr Progerچې ظ  Hunterianظ کلکكْ٘ى هٌتلن ّّ ،ؼاپ٘عا کړې اّ تظْٗؽ هې تؽې
اضېكتٖ ظٓ .ؾٍ ( هإلف ) ظ ؾړٍ لَ کْهې ضپل ځبى ظ ظٍ اّ ظ قلـٌتٖ پٌُْتْى ظ خؽازبًْ
پْؼّړٓ ګڼن چې هبتَ ٗې ظ ظې تبؼٗطٖ ًٌعاؼې ظ کبؼّلْ اخبؾٍ ؼاکړٍ.

ظ ُډّکٖ ظ اقک٘و٘کْ څْکْ
اًبتْه٘کَ تشؽٗر
ظ اّږظّ ُډّکْظ هکكْؼٍ څْکْ ظ هْػوٖ
اقک٘و٘ب اًبتْه٘کَ تشؽٗر پَ A,B ، 11
شکلًْْکٖ پَ ق٘كتوبت٘ک ډّل ښْظل شْٓ
ظٍ .چې ظ  Haversianق٘كتن ظ ًٌَ ظ
ٌّٗې ظ ؼګًْْ ؿْالًٖ تٌل٘ن اّ هكتوؽع
تفووبت ْٗ لَ ثل قؽٍ ښْظل ک٘ږٕ.
ظ peristeumظ ٌّٗې ظ ؼګًْْپؽثٌكټ پَ
Medullaryکې شتَ ؿْالًٖ ظّؼاى ظ
هشبثَ هكتوؽػْ تفووبتْ پَ ّاقـَ

تمَْٗ

ک٘ږٕ .کلَ چې ظ ٌّٗې ظّؼاى ضؽاة شٖ ظ
ٌّٗې هْخْظ ظّؼاى ثَ ضبهطب اّظؼٗږٕٗ .وٌٖ
پَ ُغَ ځبًْْٗکٖ چې ظ هکكْؼٍ پبؼچْ تؽهٌځ
ظ haversianق٘كتن تؽهٌځ تفون شتْى اّ
تطؽٗج٘ږٕ اّ ُن ظ ُډّکٖ ظ څْکْ قؽٍ
ًږظې فبطلَ کې کَّ periosteumتْږل
41

-۳۱اًځْؼ:

ظ هول٘بتٖ ه٘تْظًّْ پؽ ّړاًعې هسبفلْٕ ه٘تْظًَّ

ظ هبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

شٖ ًْ ظ ُډّکٖ پَ څْکْ کې ظ اؼّا کچَ ډېؽٍ کو٘ږٕ اّ پَ  1٢اّ  12اًځْؼ کې ظ ٍْٗ
زلمْٕ  seguestrumؼاهٌځتَ ک٘عّ قؽٍ قوْى ضْؼٕ.

ظ کكؽ پَ الت٘بم کې کوپؽٗكْ٘ى
()Compression in the union of fractures
څ٘ړًې ښٖ٘ چې کَ چ٘ؽې پَ ُډّکٖ ثبًعې ظؼې ٗب څلْؼاًّۍ پَ پؽلپكٖ ډّل لْٕ ه٘طبً٘کٖ
فشبؼ ّاؼظ شٖ ًْ ظ ُ concellausډّکٖ پَ الت٘بم ثب ًعٕ ګټْؼې اغ٘ؿې لؽٕ (
 ،) charnley 2991ضْ ؾٍ پَ ظې ډاډٍ ًَ ٗن چې ظ فشبؼ پؽثٌكټ ظ cortical
ُډّکٖ پَ هكکْؼٍ ًِبٗبتْ کې ظ الت٘بم پَ ُڅًَْ کْم شْاُع ؼاهٌځتَ شٖ .ظ اّږظّ ُډّکْ پَ
هکكْؼٍ ًِبٗت کې ظ  Haversionق٘كتن ظ ظّؼاى ظ لـن کېعّ لَ اهلَ پُْ٘ږّ چې
ظ ُډّکٖ هکكْؼٍ څْکْ ظ هٌؽالٖ هبظې څطَ پؽتَ ډېؽ ًْؼڅَ ًَ لؽٕ اّ ظ څْکْ ْٗ
تؽثلَ تؽ فشبؼ الًعې قبتل کْم ګټْؼ کبؼ ًَ ظٕ ،ظ ُ corticalډّکْ ظ هکكْؼٍ څْکْ

-۳۱اًځْؼ :ظ  septicاهپْت٘شي  stumpتشؽٗر ښٖ٘ ظ  john hunterپَ ّاقؾ،
(پَ اًګلٌٌ٘ډ کٖ ظؼاثل کبلح خؽازبًْلَ هدوْهٖ څطَ) چې ظ ل٘فٖ هؼؽّفٖ  callusښٖ٘ ،ظل٘عّ ّړ ظ ُډّک ٖ
اقکو٘ک ًِبٗت اّ پَ څَ ډّل ضبؼخٖ  callusظ ُډّکٖ څْکې تَ ًَ شٖ ؼاؼق٘علٖ ،پَ ضپلَ ظ ُډّکٖ ظ څْکْ
لطْا  collusتْل٘عّل طْؼت ًَ ً٘كٖ (ثب ُوکبؼٕ )Dr. proger , crator
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قـسَ ْٗاځٌ٘ۍ غ٘ؽفوبلَ ثؽضَ ظٍ چې ثبٗع ظ ُؽثل ځبٓ څطَ ًْهْړې کكؽٕ قـسَ زدؽّٕ
فوبل٘ت تؽ القَ کړٕ.
پَ ظّّ پېښْ کې هب ظ لظجې ُډّکٖ پَ هكتوؽ ػْ کكؽٕ څْکْ ثبًعې پَ ظاقې ؿؽٗمَ
فشبؼ

ّاؼظ کړّ چې

ُډّکٖ ٗې

ظ کكؽ څطَ پْؼتَ اّ ښکتَ

ظ

clamps

 compressionاّ  Steinmann nailsپَ ّاقـَ تثج٘ت کړٕ ّّ .اهب ظ ؾًګبًَ
compression arthrodesisکې ظ شپږ اًّْ٘ ظ فشبؼ ّؼکْلْ څطَ ّؼّقتَ ظ الت٘بم
ُېڅ ډّل شْاُع هْخْظ ًَ ّّ .ظ ُ cancellousډّکٖ پَ څْکْ پلٖ شْٕ ظ شپږّ اًّْ٘
پؽلپكٖ فشبؼ لَ څلْؼّ پېښْ څطَ پَ ظؼْٗ پ٘ښْ کې کلٌ٘کٖ ال٘تبم څؽګٌع ّّ.
هطتلفْ ل٘کْاالًْ پَ هإضؽالت٘بم اّ زتٔ پَ  non unionثبًعې ظ فشبؼ ظ تـج٘ك څطَ ّؼّقتَ
ظ کبه٘بة الت٘بم ظ هٌځ تَ ؼاتللْ ؼاپْؼ ّؼکړٓ ظٓ ،ظ ُډّکٖ ظ الت٘بم ښَ لْٕ ک٘عل ظ ُغې
هوْهٖ تدؽثې قؽٍ تـبثك لؽٕ چې ّاٖٗ ظ کكؽ پَ ظؼهلٌَ کې پَ هإضؽّ هؽزلْ کې ظ ّؾى
تسول ګټْؼ ّٕ  .ضْ تدؽثْ ًَ ظٍ ښْظلٖ چې ظ تعاّۍ پَ لْهړْٗ هؽزلْ کې ُن ظ ّؾى
تسول کْهَ ګټَ لؽٕ.
 Eggersپَ  29١9کبل کې ظ هْږکبًْ ظ قؽ پَ کكؽًّْ ثبًعې ظ فشبؼ تـج٘ك پَ
تدؽثْٕ ډّل ظا ّښْظلَ چې ظ فشبؼ قؽٍ ظ ُډّکۍ پَ څْکْ کې  osteogenicفوبل٘ت
ؾٗبت٘ږٕ ،ضْ ظا قتًْؿهٌَ ظٍ چې ظا پبٗلې ظ ُغَ زب لت څطَ خال کړّ چې ظ فشبؼ څطَ پؽتَ
پکې ْٗاځې توبـ هْخْظ ّٕ .
 Eggersپَ 29١9کبل کې ظاقې شْاُع تؽ القَ کړل چې

– contact

 compressionظ اّقتْ٘خٌ٘ک ظ ؾٗبت فوبل٘ت ښکبؼًعّٓ ظٓ .چې ظ ًوًْې پَ ډّل ظ
هْږک ظ ُډّکٖ پَ کكؽ کٖ ظ فشبؼ پَ ّاؼظّلْ قؽٍ پَ هکكْؼٍ څْکْ کٖ ٗې هشبُعٍ کړٕ
ّّ ،پَ 299۲کبل کې  Fried enbergاّ  Frenchظ قپٖ ظ ؾًع پَ کكؽ کې ظ ٍْٗ
اثتکبؼٕ آلې ( )springپَ ّاقـَ ظ فشبؼ ؼاّړلْ پَ تدؽثْ کې ّښْظلَ چې  1٢پًْډّ څطَ
ظ کن ّؾى پَ کبؼّلْ قؽٍ ظ ښَ الت٘بم شْاُع هْخْظ ظٕ .اهب ظ ظې څطَ پْؼتَ فشبؼ ظ الت٘بم
ظ ثـٖ ک٘عّ الهل ګؽځٖ  .قؽٍ لَ ظٕ چې ظ ظّٓ تطٌ٘ک ډېؽ هبُؽاًَ ّّ ضْهبتَ ظاقې
ښکبؼٕ چې ظّٓ پَ ًْهْړې تدؽثْٕ کكؽ کٖ ظ ٌّٗې خؽٗبى کوښت تَ کْم اؼؾښت ًَ ّّ
ّؼکړٕ.
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ظ ا لت٘ـب م اّ اثـتـعاٖٗ ثٖ ځـب ٕ ّالٖ تؽ هٌځ اؼتجبؽ
ټْل ُغَ فکتْؼًَّ چې ظ اّږظّ ُډّکْ ظ خكن ظ کكؽ ظ الت٘بم پَ قؽهت ثبًعې اغېؿٕ لؽٕ ظ
کكؽٕ پبؼچْ اثتعاٖٗ پؽاضَ ثې ځبَٗ ک٘عًَ (تؽ ټْلْ هِن ) ظٍ ،کَ هْږ پَ ځبًګړٕ ډّل ظ
لظجې ُډّکٖ ظ خكن کكؽ پَ ًلؽ کې ًّ٘كْ چې ډېؽ لږ ثې ځبَٗ شْٕ ُّٕ ًْ ،ېڅْک ثَ
پَ ظې ضجؽٍ کې ؼاقؽٍ ثسث ًّکړٕ چې ظا ډّل کكؽًَّ ظ هووْلٖ ظؼهلٌې څطَ ّؼّقتَ پَ
څْهؽٍ قؽهت قؽٍ الت٘بم هْهٖ ظا پَ ظاقې زبل کې چې ظ لظجې ُډّکٖ هإضؽالت٘بم تَ پَ توبٗل
کٖ ثعًبم ظٕ .لَ ثلَ ؿؽفَ ظ لظجې ُډّکٖ ُغَ کكؽًّْ چې پَ لْهړٕ ّضت کې ٗې پؽاش
ثې ځبَٗ ّالٖ ظؼلْظ ،ظ ثشپړ ې اؼخبم څطَ ّؼّقتَ ث٘ب ُن الت٘بم ٗې ظ ًبکبهٖ قؽٍ هطبهص ّّ؛
زتٔ پَ ؼاظْٗ ګؽافٖ کٖ ًْهْړٕ اؼخبم هوکي ظ پْؼتَ غکؽ شْٕ هثبل پَ ًكجت ډٗؽٍ ښَ
ّٕٗ .وٌٖ پَ ُغٖ هثبل کې لږ څَ ظ کْږّالٖ پَ شتْى قؽٍ ظ ظٕ ّړ ًَ ّّ چې اؼخبم ّؼتَ
طْؼت ًْ٘لٔ ّإ .

-۳۲اًځْؼ:ظ Haversian systemsظ ٗبګؽام ظ ٍْٗ اّږظٍ ُډّکٖ پَ خعاء شْٕ  Cartexکې ،ظ ُډّکې ظ ث٘ل شْٕ ًِبٗت توػَٗ
ښٖ٘،
 ،Aکلَ چې پ٘ؽٕ اّقتْم قبلن ّٕ اّ  ، B،کلَ چې پ٘ؽٕ اّقتْم پَ ٍْٗ فبطلَ ظ ُډّکٖ ًِبٗت څطَ خعا کړإ شٖ،
() adapted from, fig, 218 ham, Histology , 299٢, j,b lippincott
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ظ ُډّکېٌَ ثې ځبَٗ شْٓ کكؽ اّ ظ ُډّکٖ ثشپړ ثٔ ځبَٗ شْٓ کكؽ ظ توبه٘ت ظ لَ هٌځَ تللْ
قؽٍ ،ظا پَ ٍْٗ هشبثَ زبلت کې ظٕ  .ظلتَ ظ هبت شْٕ اّ ًَ هبت شْٕ ظّّ ًِبٗتْ تؽهٌځ ظ
ظؼخَ ثٌعې کْم زبلت ًشتَ ،لکَ پَ ځبًګړٕ ډّل پَ هبشْهبًْ کې ظ  Green stickکكؽ
 .ظ پْؼتَ ظالٗلْ پَ اقبـ ثبٗع ظ ثې ځبَٗ شّْ اّ ًَ ثٔ ځبٓ شّْ کكؽًّْ ظ الت٘بم ظ قؽهت ظ
کچې تؽ هٌځ ظ تفبّت ؼاهٌځتَ ک٘عّ الهلًَْ ظ ؼضٍْ اًكبخْ پَ تؽػ٘ؼٖ زبلت کې ّلټْل شٖ
.
ْٗ ظل٘ل چې هوکي پْؼتَ ضجؽٍ ًٌّګْٕ ظا ظٓ چې ځٌ٘ې ّضتًَْ ْٗ ًب ثې ځبَٗ شْٓ کكؽ ُن پَ
الت٘بم کې ًبکبه٘ږٕ ظا زبلت هووْالً ظ ظ لظجې ُډّکٖ پَ ُغَ هبٗل کكؽ کې چې شلَ٘
ُعّکٖ ٖٗ ؼّغَ پبتې ّٕ ل٘عل ک٘ږٕ  .پَ ظې ډّل زبالتْ کې ؾٍ ْٗاځې ظا ّٗلٔ شن چې پَ
ظا ډّل کكؽًّْ کې لْهړًۍ اکكؽې ظ تؽػ٘غ پؽهِال ظ کكؽ لْهړًۍ پؽاضَ ثې ځبَٗ ک٘عًَ پَ
طس٘ر کچَ ًَ شٖ ښْظلٔ  .ظا هوکٌَ ظٍ چې ظ شلَ٘ ُعّکٖ االقت٘کٖ ضبط٘ت اّ ظ ؾًګبًَ
ثٌع اؼتدبه٘ت ثَ شلَ٘ ُعّکٖ لَ کكؽ څطَ ّقبتٖ .ظ ظٕ قؽٍ پَ ٍْٗ ّضت کې ظ لظجې
ُډّکٖ هكکْؼٍ پبؼچې پَ لْهړۍ هؽزلَ کې ظّهؽٍ ثٖ ځبَٗ ک٘ږٕ چې پَ قبزَ کې هْخْظ
ټْل ؼضٍْ اًكبج ُن ّؼقؽٍ څ٘ؽٕ شٖ  .ځٌ٘ې ّضت ظا ضجؽٍ لَ پبهَ غْؼځٖ چې لْهړًۍ
اکكؽې لَ ُغې ّؼّقتَ اض٘كتل ک٘ږٕ کلَ چې ظ لْهړًْ٘ هؽقتْ کبؼکًْکٖ ظ ټکؽ پَ قبزَ کې
ظ ًبؼّى ظ كبُؽٓ قإ شکل ظ اطالذ ُڅَ کړٕ ّٕ .
ًْهْړې زبلت ٗمٌ٘بً ظ ُډّکٖ ظ غبړې پَ لعاهٖ  Pott’sکكؽ کې ؼاهٌځتَ ک٘ږٕ .هب ظاقې ْٗ
کكؽ ل٘علٔ ّّ چې پَ لْهړًٖ اکكؽې کې ظ  Undisplacedتشط٘ض پؽې اٗښْظل شْٓ
ّّ .لَ ُوعې اهلَ ْٗ کن تدؽثَ هوبّى تَ ظ پلكتؽ ظ تـج٘ك ظ پبؼٍ ّؼقپبؼل شْٓ ّّ .پبٗلَ ٗې
ظا ٍّ چې ّؼّقتَ هْږ ظ ُغَ پَ ضپل قؽ ثې ځبَٗ ک٘عًَ ظ ُغې پَ ؼاډْٗ ګؽاف کې ّل٘علَ  .ظا
پ٘ښَ ظاقې تْػ٘ر کْالٓ شْ چې ظ تؽػ٘غ پؽهِال ظ ًؽهْ اًكبخْ پَ ؾٗبتَ کچَ تطؽٗت ظ
کكؽ ظ پبؼچْ ظ اثتعاٖٗ پؽاش ثې ځبَٗ ّالٖ الهل ګؽځ٘علٖ ظٕ .چې ّؼّقتَ ًْهْړٕ ثؽضَ پَ
ٍْٗ قبلوَ اکكؽې کې پَ ښَ ډّل ښکبؼٍ شْٕ ّٕ.

45

ظ هول٘بتٖ ه٘تْظًّْ پؽ ّړاًعې هسبفلْٕ ه٘تْظًَّ

ظ هبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

-۳۳اًځْؼ :ظ لْهړۍ ثې ځبَٗ ک٘عًې پَ ُکلَ ْٗ هوْهٖ الؾهٖ تظْؼ اّ ظ ؼضٍْ اًكبخْ اّ هلوٖ الت٘بم قؽٍ ظُغې تړاّcalus :
ظ هك٘ؽ ّٗدبړت٘ب اّ ظ فؽٗګوٌتًْْ تؽهٌځ ژغْؼًَ ،
 ْٗ :Aکبه٘بة الت٘بم پَ ُغَ ډّل ُډّکٖ کې چې ظ کبلْـ ظ تْل٘ع ظ كؽف٘ت کچَ ٗې ؾٗبتَ ّٕ .ظ ُډّکٖ اقکو٘ک ًِبٗت ،
زتٖ کَ څْکَ پَ څْکَ اطالذ ُن ّٕ ،پَ ظغَ ډّل پ٘ښَ کې کْهَ پؽهص تلًْکٖ پل خْړًَّ ًَ تؽقؽٍ ک٘ږٕ.
 :Bکكؽ ظ اثتعاٖٗ ثې ځبَٗ ّالٖ قؽٍ پَ ٍْٗ ظاقې ُډّکٖ کې چې پ٘ؽٕ اّقتٗبل  Callusظ تْل٘ع ظ کچې لعؼت ٗې ډٗؽ ظٕ،
کَ چ٘ؽې کكؽٕ ثؽضَ پؽتَ لَ الـ ٌُّې پَ ُوعغَ پْؾٗشي پَ هکول ثٖ ځبَٗ شْٕ زبلت کې پؽٗښْظل شْٕ ّإ څْکَ پَ څْکَ
توبـ کٖ ظ پؽٕ اّقتٗبل  callusظ کبلؽ پَ ډّل ظ څْکْ څطَ تبّٗعًَ ًَ تؽقؽٍ کْٕ ،ظ کبلْـ ظ هك٘ؽ لپبؼٍ ظ قبلن ًكح شتْى
ًَ لؽٕ ظ کبلْـ ظ تْل٘ع اهکبى هْخْظ ّّ.،
 :Cظ ْٗ کبه٘بة الت٘بم ْٗ ُډّکٖ چې ظ پ٘ؽٕ اّقتبل کبلْـ ظ تْل٘ع ظ کچې لعؼت ٗې کن ّّ ،ځکَ چې کوَ کچَ ثې ځبَٗ ّالٖ
ظ الكبم ؼضٍْ پْل تمَْٗ کْٕ.
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ؾهب پَ فکؽ ظ پْؼتَ پېښْ څطَ پبٗلَ ظاظٍ چې  Callus pathwayظ ْٗې کكؽٕ پبؼچې
څطَ ثلې کكؽٕ پبؼچې تَ ظ  periosteal Callusظ اًتمبل الهل ظ کكؽٕ پبؼچْ پَ
ازبؿَ کًّْکْ ؼضْ ٍ اًكبخْ کې هْخْظٍ ّٕ .

ظ لظجې ُډّکٖ پَ پېښْ کې ظ

 Interosseus Membraneشتْى ظ ظّاړّ هکكْؼٍ پبؼچْ ظ قبلوْ اړٗکْ ظ شتَ
ّالٖ لپبؼٍ ظ ٍْٗ تو٘ي کًّْکٖ الهل پَ تْګَ ګٌل ک٘ږٕ  .ځکَ چې ظا قبزَ ظ Osseuos
 inter Ligamentاّ ظ لظجې ُډّکٖ کكؽ ظ تؽه٘ن اّ هٌځتَ ؼاتلًْکٖ

 Callusظ

پل خْړًّٖ لپبؼٍ لْهړًٖ ځبٓ ظٓ .
پَ کكؽٕ فبطلَ ثبًعٕ ظ  Periosteal callusخْړٗعًَ ظ ًؽهْ اًكبخْ ظ ؼّل پَ تړاّ پَ
ُغْ ُډّکْ کې ډٗؽ هِن ظٓ چې ظ  Periosteal callusظ تْل٘ع لعؼت ٗې کن ّٕ .
ًْهْړې ؼّل پَ ُغْ ُډّکْ کې چې پَ هؼالتْ پْښ شْٕ ّٕ لکَ هؼع ،فطػ اّ ظ شلَ٘
ُعّکٖ خكن کې ظّهؽٍ اُو٘ت ًَ لؽٕ ځکَ چې ًْهْړٕ ُډّکٖ ظ ؾٗبت هسدن اّ
پؽاش  callusظ تْل٘ع ّړت٘ب لؽٕ  .پَ  ۳۳اًځْؼ کې چې هإضؽالت٘بم ظ ًؽهْ اًكبخْ ظ تطؽٗت
لَ اهلَ هٌځتَ ؼاځٖ پَ ش٘وبت٘ک ډّل ښْظل شْٕ ظٕ .

ظ کـكـؽ ّ ًْ پَ ظؼهلٌَ کـې تؽ ا کشـي ا ّ ډقټؽکشي
Traction and Distraction in the Treatment of
Fractures
کَ هْږ ًْهْړې ًلؽَٗ لجْلَ کړّ چې ظ ګړًعٕ الت٘بم اّ ظ هإضؽالت٘بم ظ پ٘ښ٘عّ كؽف٘ت ظ
تؽػ٘غ پَ کچَ اّ پَ ٍْٗ ّضت کٖ ظ ؼضٍْ اًكبخْ پَ تطؽٗت پْؼې اړٍ لؽٕ ًْ ،ظ کكؽًّْ
پَ ظؼهلٌَ کې ظ ظّاهعاؼ  ( Tractionکشش) ظ اقتووبل پؽ هطبلفت ظ قؽٍ غْؼ ّکړّ  .ظا
هبم ظّظ ګؽځ٘علٔ ظٕ چې ظ  Distractionلَ ّٗؽې ظ  Tractionاقتووبل ُو٘شَ
تؽ قْال الًعې ّٕ .
کَ چ٘ؽې ْٗ ظاقې کكؽ چې پَ لْهړْٗ هؽزلْ کې ؾٗبت ثې ځبَٗ شْٓ ّٕ اّ لَ اهلَ ٗې ًؽم
اًكبج ؾٗبت څ٘ؽې شْٕ ّٕ ،ظ ّؾى لؽًّکٔ تؽاکشي څطَ پؽتَ کَ چ٘ؽې پَ کْهَ ثلې ؿؽٗمَ
قؽٍ پَ ښَ ډّل څْکَ پَ څْکَ تثج٘ت شٖ ،ث٘ب ُن ثَ ظ هْضؽالت٘بم تِعٗع قؽٍ هطبهص ک٘ږّ .لَ
ُوعې اهلَ قؽٍ  Collusظ تْل٘ع هك٘ؽ ظ کكؽ پَ هموؽٍ ّخَ کې تؽقؽٍ ک٘ږٕ.
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ظ ظې کتبة پَ پطْاًْ٘ ظٍّ چبپ شْْٗ ثؽضْ کې ظ ّٗ Distractionؽٍ پَ ؾړٍ پْؼې ٍّ ،لَ
ظې اهلَ ظ ّؾى لؽًّکٖ تؽکشي ظ ټْلْ ډّلًْْ
پَ پؽتلَ ظ ثبثت تؽاکشي ه٘تْظ غْؼٍ ګڼل شْٕ
ظٕ .ؾٍ اّـ پَ ظې ثبّؼ ٗن چې پَ ّؾى لؽًّکٖ
تؽاکشي پْؼې ظ اړًّع قتًْؿّ اطلٖ قجت ظ
ُغْ الؼّ پَ څ٘ؽٕ ک٘عّ کې پؽّت ظٓ چې ظ
پبؼچْ تؽهٌځ ظ ُډّک٘ي الت٘بم ظ اًتمبل قجت
ګؽځٖ .
هْږ پَ ت٘ؽّ څْ کلًْْکې ظ Distraction
ًبّړٍ اغ٘ؿې اّ ظ ُغې لَ اهلَ ؼاهٌځتَ شْٕ ظ
 Delaying osseouns unionپَ ثبؼٍ
کې ډٗؽ څَ اّؼٗعلٖ ظٕ ،ضْ هْږ پَ ؼښت٘ب چې
ُغَ زبالت پَ پبم کې ًَ ظې ًْ٘لٖ چې ظ
 Distractionپَ شتَ ّالٖ کې الت٘بم ُن
هٌځتَ ؼاغلٔ ظٕ .الًعې پ٘ښَ ظا ًلؽَٗ پَ لْړٍ
کچَ تشؽٗر کْٕ:
پَ  1١اًځْؼ کې ښْظل شْٓ ًبؼّى  28کلي
ّّ اّظ پښې ظ اّږظّلْ لپبؼٍ ٗې ظٍّ کبلَ ظ هطَ
ظ ْٗې خؽازٖ هول٘ې پَ ّاقـَ ظ فطػ ُډّکٖ
خكن ظ  Zتْؼٕ پَ شبى لـن شْٓ ّّ .پَ

: ۳۴اًځْؼ :څؽګٌعّٕ چې ظ ُډّکٖ ظ پبؼچْ ثې
ظ تْل٘ع Callusځبَٗ ک٘عًَ پَ ضپل غات کې ظ
هٌن ًَ ګؽځٖ.

ًْهْړې هول٘بتْ کې ظ پښې ظ اّږظٗعّ ُعف تؽ
القَ ّّ اّ پښَ ٗې ظ ½  1اًچْ پَ اًعؾٍ اّږظٍ شْٕ ُن ٍّ ،ضْ ظ Consolidation
لْام ( تظبلت ٗب کلکْالٖ) هٌځتَ ؼاتګ پَ کې ّؼّ ّّ  .ؾهب پَ اًع ًْهْړې ّؼّ
 Consolidationچې ُ periosteal callusن پَ کې ًَ ښکبؼٍ ک٘ږٕ پَ هول٘بتٖ
کؽښَ کې ظ  periosteumظ شعٗع تْږلْ لَ اهلَ ؼاپ٘ښ شْٕ ّٕ  .ظ فطػ ُډّکٖ چې
پَ ٍْٗ فلؿٕ  caliper splintکې چې لعم ّؼقؽٍ ُّل ک٘عٍ تړل شْٓ ّّ ،ظؼې ّاؼٍ ث٘ب
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هبت شّْ .ځکَ چې ظ ُډّکٖ پَ ػو٘فْ اّ ًؽهْ ثؽضْ کې ظ ُبٗپؽتؽّفٖ کْهَ ًښَ اّ ُغَ تَ
توبٗل هْخْظٍ ًَ ٍّ  .پَ ُؽ ځل هب ت٘عًَ کې ظ  callusتْل٘ع پَ ښَ ډّل هْخْظ ّّ،
 periosteumظؼې ځلَ کكؽ (چې ؾهب پَ اًع ظا ثَ ظ ًْٕ خْړ شْٕ  periosteumظ
خْړٗعّ ًښَ ّٕ) پَ ظاقې ّضت کې پ٘ښ شْٓ ّّ چې ظ ًبؼّى پښَ پَ  splintکې ٍّ اّ
لَ ظې اهلَ ظ ؼضٍْ اًكبخْ ظ تطؽٗت ؾٗبت ضـؽ هْخْظ ًَ ّّ .
کلَ چې ظؼٗن ځل ُن کكؽ ّالن شْ ًْ ،ظا ځل کكؽظ ّؾى لؽًّکٖ ټؽکشي پَ ّاقـَ تعإّ
شْ.
ّؾى لؽًّکٖ ټؽکشي چې ّؾى ٗې لَ ضپلې کچې ؾٗبت ّّ ظ ْٗ اًچ پَ کچَ ظ هکكْؼٍ پبؼچْ
تؽهٌځ  Distractionهٌځتَ ؼاّړٓ ّّ اّ ًْهْړې فبطلَ ظ  callusظ پْل خْړًّې هبًن
ًَّ ګؽځ٘عٍ  ،ؿؽف پَ ظؼّْٗ ه٘بشتْ کې کلٌ٘کٖ الت٘بم زبطل کړ.
کَ چ٘ؽې ظ فطػ ظ کكؽ ظ تؽه٘ن پؽهِال ظ  callusتَ پبهلؽًَ ّکړّ ًْ ،پْؼتَ پ٘ښَ ٍْٗ غ٘ؽ
هووْلَ پ٘ښَ ظٍ  .ضْ پَ ځْاًْ ًبؼّغبًْ کې ظ ؿؽف ظ اّږظّلْ پَ پؽّقَ کې ظا ډّل کړًٖ
هووْل ظٕ  .ظا پ٘ښَ هْږ تَ ؼاښٖ٘ چې پؽ هکكْؼٍ فبطلَ ثبًعې ظ  callusظ پل تړلْ ظ
ًبکبهۍ ْٗاځٌ٘ې الهل ظ فبطلې پ٘عاک٘عل ًَ ظٕ اّ  Destractionپکې ؼّل ًَ لؽٕ .ؾٍ فکؽ
کْم پَ ظې هثبل کې ؼضٍْ الكبم ظ کكؽٕ فبطلې پَ اّږظّالٖ ٗب شبّضْا کې شتْى ظؼلْظ ،اّ
طؽف ظ  Tractionپَ ّاقـَ کش شْٕ اّ څ٘ؽې ًَ ّّ.
کَ چ٘ؽې ظ تؽاکشي پَ هووْلې لٍْ قؽٍ ّ Distractiponالن شٖ ًْ ظا پَ ګْتَ کْٕ چې
ؼضٍْ الكبم ظ لْهړۍ طع هې پؽهِال پَ ؾٗبتَ کچَ تؽػ٘ؼٖ شْٕ ظٕ  .کَ ظ تثج٘ت ُؽ ډّل
ؿؽٗمَ ّکبؼّل شٖ ،ث٘ب ُن ظ هإضؽالت٘بم ظ هٌځتَ ؼاتللْ اټکل ک٘عٕ شٖ .ظاقې کْم هػؼ
شتْى ًَ لؽٕ چې  distractionپَ کكؽٕ فبطلَ کې ظ هٌلْ ّړ زبلت ظٓ اّ ُن ظ ظٕ
لپبؼٍ چې ظ  Distractionڅطَ هطٌْ٘ٓ شْٓ ّٕ ظ ْٗ لبًْى پَ ډّل ػؽّؼ ًَ ظٍ چې ّؾًٖ
تؽاکشي پؽې هالهت کړّ .ظ ّؾًٖ تؽ کشي کبؼّل ظ تؽکشي ظ ثبثتْ ه٘تْظًّْ پَ ًكجت ًبؼّى
ډٗؽ پَ ؼازت کې قبتٖ اّ پَ ُوعې اقبـ ؾٍ ظ ُغْ ه٘تْظًّْ قؽٍ ْٗ هتْاؾى تؽاکشي اػبفَ
کْم چې پَ اطل کې ظّاهعاؼ تؽاکشي ظاقې ډٗؿاٗي شْٕ ّٕ چې ظ  distractionڅطَ
هطٌْٕ٘ ّشٖ .
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ظ  callus pathwayپَ ډّل ف٘جؽّؾٕ غشبء
ؾهب پَ هم٘عٍ  callusظ ْٗې ُډّکٌ٘ې پبؼچې څطَ ثلې تَ ظ ث٘ي الولوٖ غشب پَ الؼٍ اًتشبؼ
هْهٖ اّ پَ  19اًځْؼ کې پَ څؽګٌع ډّل پَ ک٘ڼَ ضْا کې ظ کكؽ لْهړًۍ ثې ځبَٗ ک٘عًَ اّ پَ
ښٖ ضْا کې ظ شپږ ّ ه٘بشتْ ّؼّقتَ هٌلؽٍ ښٖ٘  .پَ څْ پبؼچَ ٖٗ کكؽکې پَ ؾړٍ پْؼې ځبٕ
ظ کكؽٕ ُډّکٖ ظ ثو٘عٍ ثؽضې پَ شبّضْا کې لؽاؼ لؽٕ .ظ قإ شکل پَ هموؽٍ ضْا کې ( چې
ؼضٍْ الكبم پَ کې تؽټْلْ کن ؾٗبًوي شْٕ ظٕ) ظ ث٘ي الولوٖ غشب هْلو٘ت لؽٕ  .ظ شپږّ
ه٘بشتْ ّؼّقتَ ؼاډْٗ ګؽافٖ چې پَ ٍْٗ هبٗل ّػو٘ت اضېكتل شْٕ ٍّ ،ظ ث٘ي الولوٖ هكبفې
ثشپړٍ هؽػبًٖ پؽاضت٘ب هًْږ تَ ښٖ٘ چې پَ ظّظٗؿّ ْٗ ّؼځٌْ٘ لعاهٖ ضلفٖ اّ خبًجٖ کل٘شْ کې
ًَ ښکبؼٍ ک٘ږّٕ ،ثَ ل٘عل شٖ
چې  callusپْل خْړًَّ پَ
کكؽ ثبًعې ظ ث٘ي الولوٖ
غشب پَ اؼتکبؾٕ ثؽضَ کې
طْؼت ً٘كٖ ضْ ظ ُډّکٖ ظ
ظٕ ثؽضٖ همبثل ؿؽف تَ
 ًَ Callusلؽٕ .ظې تَ
ّؼتَ زبلت پَ  298اًځْؼ
کې ُن ل٘علٔ شْ
پَ ٍْٗ کكؽٕ فبطلَ ثبًعې ظ
 callusظ پل تړلْ پَ تړاّ ظ
ف٘جؽّؾٕ ًكح ظ الؼښًّْې
ظًعٍ پَ  298اّ -11-19
 11شکلًْْ کې ښْظل شْٕ
ظٍ  .کَ چ٘ؽې ُغَ

ث٘ي

الوؼلٖ پؽظٍ چې ظ فطػ لَ
aspera

linea

څطَ

-۳۵اًځْؼ :ظ ثو٘عٍ کكؽ پَ ٍْٗ ؿؽف کې چې قبلن ؼضٍْ اًكبج لؽٕ .ظ
 Callusهك٘ؽ  Callus – pathayتشؽٗر کْٕ کْم چې ظ قإشکل
پَ همؽٍ ّخَ کې هْخْظ ّّ.
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هٌشَ اضلٖ اّ ظ  plateاېښْظلْ پَ هول٘بتْ کې لَ ضپل ځبَٗ پْؼتَ کْٕ ،هوکي ظّٕ ظ
 Callusظ پل خْړًّې الؼٍ اشغبل کړٕ ّٕ کْم چې پَ ظې شکلًْْ کې ٗې تشؽٗر کړې
ظٍ.

ظ کكؽًّْ پَ ظؼهلـٌَ کې ظ ُډّکٖ اثـتع ا ٖٗ پـ٘ـًْع
( )Primary Bone grafting in the treatment of fractures
کَ چ٘ؽې هْږ پَ ظې هم٘عٍ ّّ چې ظ ُ corticalډّکې پَ کكؽ کې ظ هإضؽ الت٘بم پېښٖ ظ
تؽػ٘غ پؽهِال ظ  callusظ الؼّ ظ تطؽٗت پَ کچَ پْؼٕ اړٍ ّ لؽٕ ًْ ،ظ ُغې فؿْٗلْژٗکې
فبطلٔ ظ ډکْلْ اّ ظ  callusظ الؼّ خْړّلْ لپبؼٍ چې ظ ُډّکٖ ظ ثؽاثؽّ څْکْ تؽهٌځ
هْخْظ ّٕ پَ قوعقتٖ ډّل ظ
ُډّکٖ ظ پًْ٘ع کبؼّل ٍْٗ
هٌـمٖ الؼٍ گڼالٓ شْ .
هْږ ثبٗع لَ ځبًَ ّپْښتْ چې اٗب
ظ ُډّکٖ همعم پًْ٘ع کړًالؼٍ
ُغْهؽٍ هٌـمٖ ظٍ لکَ څؽًګَ چې
پَ لْهړٕ ًلؽ ښکبؼٕ  .ؾٍ
ُېڅکلَ پَ ظې ډاډٍ ًَ ّّم چې
تبؾٍ کكؽ کې ُډّک٘ي پًْ٘ع ظ
کكؽ ظ ضپلْ پبؼچْ څطَ څَ
تْپ٘ؽ ّلؽُٕ ْٗ .ډّک٘ي پًْ٘ع
چې پَ هبم ډّل اقک٘و٘ک ّٕ
پَ تبؾٍ کكؽ کې ظ ضپلْ پبؼچْ پؽ
ًكجت ؾٗبت اقک٘و٘ک

ّٕ،

ځکَ ظا هوکٌَ ظٍ چې ظ تبؾٍ
کكؽ پَ ځٌْ٘ پبؼچْ کې ّهبٖٗ
اؼتجبؽ شتْى ّلؽًْٕ .هْړې

 -۳۶اًځْؼ :پَ کكؽ کې ظ اتْخٌ٘ف ظ ال٘بک ُډّکٖ ګؽافت ًبکبهٖ ،ظ
 Collusپَ تشْٗك کْلْ کې کلَ چې ظ اّلٖ هول٘بتْ پؽهِال ٗې ځبٕ
پؽځبٕ کْٕ.
 Non-unionلف هیبشتی ّؼّقتَ کلَ ظازل هطې ًیل ظ قتړتیب ّخَ
پَ هبتیعّ هوْؼع شی
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هفکْؼې اهکبى چې هب پَ ډٗؽّ هْاؼظّ کې لېعلٖ ّٕ ،ظ الًعې ظّّ پ٘ښْ پَ تبؼٗطچْ کې ٗې
ل٘علٔ شۍ.
لْهړٓ پ٘ښًَ :بؼّى ْٗ  9٢کلي قړٓ ّّ چې ظ فطػ ظ خكن ظ هٌځٌۍ ثؽضې څْ پبؼچَ ٗې
کكؽ ٗې ظؼلْظ ،چې ظ تؽػ٘غ پؽهِال ٗې ډٗؽ ؾٗبت ثې ځبَٗ ّالٖ ظؼلْظ .ظا کكؽ پَ ضالص

-۳۷اًځْؼ :ظ اتْخٌ٘ف ظال٘بک ُډّکٖ ګؽافت ظ کكؽ پَ ّزشٖ ّخَ کې ل٘عل ک٘ږٕ.
 ، Bظ لْهړًٖ هول٘بتْ پؽهِال پَ لظجَ کٖ ظ پل٘ټ تـج٘ك ک٘عل .ظؼٕ ه٘بشتې ّؼّقتَ کكؽ  UN-unitedاّ هتسؽک ّّ.
 ، Cظغَ څؽګٌعًّې ظؼې ه٘بشتٖ ّؼّقتَ ظ ال٘بک ُډّکٖ ظ ظُّن ځل ثْى ګؽافت اّ ظ اؾاظ شْٕ پل٘ت ل٘ؽې ک٘عل ښبٗ ٖ
 ، Dظغَ څؽګٌعًّې ظ ْٗ کبل څطَ ّؼّقتَ زبلت ښٖ٘.
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ه٘تْظ ظ پبؼچْ پَ لْڅْلْ اّ ظ  Kuntscher nailځبٓ پؽ ځبٓ کْلْ قؽٍ تعإّ شْٓ ّّ.
ظ ظې هول٘بتْ اخؽا کًّْکٖ خؽاذ فکؽ ّکړ چې کَ چ٘ؽې ظ ظې هتکبثف Cortical
ُډّکٖ ظ هبتْ شّْ اؾاظّ پبؼچْ پؽ ځبٓ ظ  Iliacاقفٌدٖ ُډّکٖ  Outogenousڅْ
غْڅې شْٕ ّؼلې ځبٕ پؽځبٕ کړّ ًْظا زبلت ثَ ځکَ ثِتؽ شٖ چې) + Iliac bone
ُ( Spangiosaډّکٖ پبؼچې ظ تبؾٍ کكؽ پبؼچْ قؽٍ ګړًعٕ الت٘بم ّکړٕ .لکَ پَ 1٢
اًځْؼ کې چې ښْظل شْٓ ظٓ .ظ تعاّۍ پَ خؽٗبى کې ظاقې ّګڼل شٍْ چې کلٌ٘کٖ اتظبل
کبهل ظٓ اّ ًبؼّى تَ پَ ؿؽف ثبًعې ظ ثشپړ ّؾى ظ اًتمبل اخبؾٍ ّؼکړل شٍْ .پَ ًبؼّى کې
ّؼّقتَ پَ لكوَ ه٘بشت قبزې ْٗ اځٖ ظ ظؼظ ازكبـ ّکړ اّ ظ Nailاّ ظ ظ کوؿّؼۍ ًښَ
ښکبؼٍ شٍْ ،پَ کكؽ کې ضْځ٘عًَ ث٘ؽتَ پ٘عا شٍْ اّپَ ؼاظْٗ لْژٗکْ هوبٌٗبتْ کې ثبثتَ شٍْ
چې ظ ُ cancellusډّکېٌې پبؼچې ظ کكؽ ظ ًٌَ ْٗ ځبٓ شْٕ ًعٕ .
ظُّوَ پ٘ښَ  :ظا ْٗ  1١کلي ًبؼّى ّّ ( ۳۷اًځْؼ)  .چې ظ تؽػ٘غ پَ ًِوَ ّؼځ ّؼتَ
خؽازٖ هول٘بت اخؽا شْٕ ّّ ْٗ .څلْؼ قْؼٕ لؽًّکٖ  platچې ظ ُ Iiacډّکٖ ظ
تبؾٍ  Outogenousټْټْ قؽٍ ْٗ ځبٓ پَ کكؽ ثبًعې تـج٘ك شْ .اّ ښَ کلک تج٘ت ٗې
هٌځتَ تَ ؼاغٔ .ضْ لَ ظې اهلَ چې ظا  Plateډٗؽ لٌډ ّّ ًْ ظ پښې اّږظ پلكتؽ ظ ُغې لَ پبقَ
تـج٘ك شْ .ظؼې ه٘بشتې ّؼّقتَ کلَ چې ظُّن پلكتؽ ل٘ؽې کړل شْ ًْ کكؽ هستؽک ّّ.
ُډّکٖ پَ هلوٖ پًْ٘ع کې Cancellousؾٍ هم٘عٍ لؽم پَ ښَ ډّل تؽ قؽٍ ک٘ږٕ
اّ  Autogenuos Graftپَ کكؽ قؽ ٍ ْٗ ځبٓ ک٘ږٕ کلَ چې ظ کكؽ اّ خؽازٖ هول
تؽهٌځ څْ اًّۍ ّضت ت٘ؽ شْٓ ّٕ .پَ ظې ّضت کې ظ ظ اّ ظ کْؼت٘کل ُډّکٖ هکكْؼٍ
ًِبٗبت  Periosteumتؽټْلْ ؾٗبتَ غٌٖ اؼّا ّلؽٕ.اّ ظ ُډّکٖ پَ هکكْؼٍ څْکْ کې
اقک٘و٘کَ قبزَ ظ ثل ُؽ ّضت څطَ کوَ ّٕ  .ؾٗبتې ٌّٗې لؽًّکٖ ُډّکٖ اّ کلَ چې ظ
ُډّکٖ پًْ٘ع ظ لْڅې شْٕ  Hypremicظ قـسٖ اّ  periosteumڅْکْ تؽهٌځ
ّالن شٖ ًْ ،ظ هلوٖ پًْ٘ع ظ ًښل٘عّ چبًف ظ کكؽ قؽٍ تؽثل ُؽ ّضت ؾٗبت ظٓ  .کَ پًْ٘ع
پَ ٍْٗ ًْٕ تبؾٍ کكؽ کې ّاچْل شٖ ًْ ْٗاؾې ظ ُډّکې څطَ ظ ال ؾٗبت  periosteumظ
ل٘ؽې ک٘عّ اّ ظ ُډّکٖ ظ لْڅ٘عّ پَ هٌځ کې ظ اقک٘و٘کٖ قبزې ظ ؾٗبت تطؽٗت الهل
ګؽځٖ .پَ ځٌْ٘ پ٘ښْ کې ظ پًْ٘ع پبؼچې پَ فجؽّؾٕ اًكبخْ کې هسبطؽٍ ک٘ږٕ اّ ظ کكؽ قؽٍ
ًَ شٖ ْٗ ځبٓ ک٘علٔ .
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ظ ّٗـٌـې اؼّا اّ ظ کكؽ تؽه٘ن
( )Blood supply and Fracture Repir
ظ کكؽ پَ ث٘ب ؼغ٘عّ ثبًعٕ ظ اغ٘ؿې لؽًّکْ الهلًْْ ظهوْهٖ تکؽاؼ قؽٍ قؽٍ هب کْښښ کړٓ
تؽڅْ څؽګٌع کړم چې ظ ه٘طبً٘کٖ هْاهلْاغ٘ؿهٌتْة ظ ثْ٘لْژٗکٖ هْاهلْ پَ پؽتلَ ظُّن همبم
لؽٕ  .ظ ٍْٗ تبؾٍ کكؽ پَ تعإّ کې هًْږ ْٗاؾې ثبًْٕ فکتْؼًَّ لکَ ښَ اؼخبم اّ کلک تجث٘ت
کٌتؽّلْالٕ شْ  .ظ کكؽ پَ تؽه٘ن کې ظ ثْ٘لْژٗکٖ فکتْؼًّْ پْؼٍ ثؽضَ اضېكتٌَ پَ کكؽٕ
ثؽضَ کې ظ هْخْظې اؼّا ظ لْٕ کْلْ پؽثٌكټ تؽقؽٍ ک٘عٕ شٖ ظ ٌّٗې ظ اؼّا لْٕ ک٘عل
ٍْٗ ظاقې پؽّقَ ظٍ چې ّضت تَ اړت٘ب لؽٕ .ظا هْظٍ ظ ژًّعْٗ اًكبخْ اّ ظ کكؽ پَ ّاقـَ ظ
تْل٘ع شْٕ هکف الوول پَ قؽهت پْؼې اړٍ لؽٕ  .پَ کكؽٕ ثؽضَ کې هول٘بتٖ هعاضلَ ًشٖ
کْالٓ چې ظ اّهْ٘ هٌځ تَ ؼاتګ ؾٗبت اّ ښَ ٖٗ کړٕ  .ځٌ٘ې ّضت ّاؾٍ هعاضلَ ظ ضپلې
اطلٖ اؼّا څطَ ظ ُډّکٌْ٘ پبؼچْ ظ خال ک٘عّ اّ ظاقې ٍْٗ زبلت تَ ظ ُغْٓ ظ تللْ الهل
ګؽځٖ چې ظ  Hyperamiaتٌجَ پکې کْم اثؽ ًشٖ ظؼلْظلٔ .
هووْالً ُ Cancellousډّکٖ پَ ؾٗبتَ کچَ غٌٖ اؼّا لؽٕ اّ ظ ظې پؽاقبـ ه٘طبً٘کٖ
فکتْؼًَّ لکَ قوَ اؼخبم ،کلک تثج٘ت اّ ظّاهعاؼ فشبؼ پَ ّاقـَ ْٗ ډاډهي ال٘تبم ک٘عٕ شٖ
چې پَ څلْؼّ ُفتْ کې تؼو٘ي شٖ  (.لکَ څَ ډّل چې ظا هًْعًَ ظ ؾًګبًَ ظ هفظل پَ
 Arthrodesisکې پَ کلٌ٘کٖ ډّل ل٘عل شْې ظٍ اّ ظ ثْ٘پكٖ پَ ُكتْلْژٗکَ هوبٌَٗ کې
ثبثتَ شْٕ ظٍ ) .کلَ چې ظ ٍْٗ کكؽ ظّاړٍ پبؼچې قبلوَ اؼّا ّلؽٕ ًْ ظّاړٍ هبتې شْٕ ټْټې
ظ الت٘بم پَ پؽّقَ کې فوبلَ ًّډٍ اضلٖ اّ ؾٍ پَ ظې ًلؽ ٗن چې الت٘بم پَ ظاقې زبالتْ کې لکَ ٍْٗ
ػو٘ف چپ ّؼاـ تَ ّؼتَ زؽکت پَ شتْى کٖ ُن هٌځ تَ ؼاتللٔ شٖ  .پَ ُغَ کكؽًّْ کې
چې ظ ْٗې هکكْؼٍ پبؼچې ظ ٌّٗې لَ اؼّا څطَ ثې ثؽضې شْٕ ّٕ لکَ پَ Subcapital
کكؽکې چې ظ فطػ ُډّکٖ ظ هٌك پَ ثؽضَ کٖ ّالن شٖ  .ظ کبؼّلْ ْٗاځٌٖ٘ ّړ فکتْؼًَّ چې
پَ الت٘بم کې ّؼقؽٍ هؽقتَ کْالٓ شٖ ظ ه٘طبً٘کٔ فکتْؼًّْ څطَ هجبؼت ظٕ .پَ ًْهْړې
ضبطَ هْلن کې هْږ ظ ظاقې ْٗ زبلت قؽٍ هطبهص ْٗ چې ظ ُډّکٖ لَ پًْ٘ع قؽٍ کبهالً ّؼتَ
ّالٖ لؽٕ  .کلَ چې ٍْٗ پبؼچَ اقک٘و٘کَ ّٕ پَ ظې طْؼت کې ثبٗع ظ کْؼثَ ُډّکٖ
اقک٘و٘کَ پبؼچَ  revasculariseک٘ږٕ ،تؽڅْ ّؼّقتَ ّؼقؽٍ پًْ٘ع شٖ .ظ ظې همظع
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لپبؼٍ ظ هکكْؼٍ پبؼچْ ْٗ ثل تَ ډٗؽ ًږظٕ اؼتجبؽ اّ کلک تثج٘ت ٕې ؼښتٕا ُن اړٗي ظٓ .
ظا پْؼتَ ًلؽٗبت پَ الًعې ډّل ؼاټْلّْ.
 ،2کَ چ٘ؽې ظّاړٍ هکكْؼٍ پبؼچې ژًّعۍ ّٕ ًْ ظ الت٘بم لپبؼٍ کلک تثج٘ت ثٌكټ٘ؿ ًَ ظٕ
 ، 1کَ ٍْٗ پبؼچَ اقک٘وکَ ّٕ ًْ ظ الت٘بم لپبؼٍ کلک تثج٘ت ډٗؽ ػؽّؼٕ ظٓ .
 ، 1کَ چ٘ؽې ظّاړٍ پبؼچې اقک٘و٘کې ّٕ کلک تثج٘ت ثِْ٘ظٍ اّ کْهَ ګټَ ًَ لؽٕ.
ًْهْړې پَ ُغَ ّضت کې کلَ هْ چې ظ  ( Cortical boneلکَ ظ اّږظّ ُډّکْ خكن )
ظ کكؽًّْ پَ ظؼهلٌَ ثبًعې ضجؽې کّْ ًْ ،ظ ُغَ پَ ظؼهلٌَ کې ه٘طبً٘کٖ هْاهل ثبًْٕ اُو٘ت
لؽٕ  .ظ ُ Corticalډّکٖ پَ تبؾٍ کكؽ کې ظ هکكْؼٍ پبؼچْ پَ ًِبٗبتْ کٖ اؼّا ظ ُډّکٖ
پَ هٌځ کې ظ ت٘ؽٗعًّکْ  Haversionکبًبلًْْ ظ لـؽ ظ تٌګْالٖ لَ اهلَ هسعّظٍ ّٕ ،چې
پَ غؽػبًٖ ډّل ظ ْٗې هتؽاکوې کتلې څطَ هجْؼ کْٕ .ظ ْٗ ُ Corticalډّکٖ ظ کكؽ
پَ قبزَ کې ظ هْخْظّ ژًّعْٗ هٌبطؽّ اًعاؾٍ چې ثالضؽٍ ظ کكؽ ظ تؽه٘ن ظًعٍ پؽ غبړٍ لؽٕ ظ
ُغْ هْاظّ پَ ًكجت ډٗؽٍ کوَ ظٍ چې ظ اقتْاًَ ٗې ُډّکٖ ظ کلکْالٖ ظًعٍ لؽٕ اّ هړٍ ظٕ .ظ
ُډّکٖ ًْهْړې هبج تَ ّؼتَ کثبفت ظ تؽه٘ن پَ همبثل کې ٍْٗ هبًن ظٍ ،ضْ ظ کكؽ ث٘ب ؼغ٘عًَ ظ
ْٗې قبلوې پؽّقې پَ خؽٗبى کې ثبالضؽٍ ظ  Haversianکبًبلًَْ لْٗېږٕ اّ ُډّکٖ ظ
پؽاضْ شْْٗ ّهبٖٗ الؼّ پؽثٌكټ تطلطل پ٘عاکْٕ تؽڅْ چې ظ ُ Corlicalډّکٖ قْؼٕ لْٓ
ًَ شٖ اّ تؽُغې چې لشؽٕ ُډّکٖ پَ تطلطل اضتَ ًَ شٖ ثبٗع ظا ُ٘لَ ًَّ لؽّ چې ظ ُډّکٖ
پبؼچې پَ الت٘بم کې ثؽضَ ّاضلٖ  .کَ چ٘ؽې ظ ّاؾٕ خؽازٖ هول٘ې پَ ّاقـَ ظ ُډّکْ لَ
څْکْ څطَ پؽٗبقتْ٘م خالشٖ ًْ ،ظ  Haversianکبًبلًْْ ظ اؾاظٗعّ ّړت٘ب کو٘ږٕ اّ ظ
ُډّکٖ ًِبٗبت تؽ ډٗؽٍ ّ ضتَ پْؼې هتکبثف پبتې ک٘ږٓ .پَ ظاقې زبل کې چې ظ ُغْٕ قؽٍ
هدبّؼٕ هلوٖ ثؽضٖ چې اؼّاٗې ښَ ّٕ تؽډٗؽٍ ثؽٗعٍ تطلطل شْٓ ّٕ لکَ پَ  ۲۴اًځْؼ کې
.چې ظ کكؽًّْ خؽازٖ ظؼهلٌَ ظ پْؼتَ ٗبظّ شّْ ًلؽٗبتْقؽٍ پَ تړاّ ظ ځٌډ قؽٍ هطبهر ک٘ږٕ.

ظ هــوـلــ٘ــب تــٖ تعإّ پَ همبثل کې هسبفلْٕ تعاّۍ
()Conservative versus operative treatment
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ظ هول٘بتٖ ظؼهلٌې څطَ هالتړ اّ ٗب ًَ هالتړ ثَ ؾٍ ظ ظ لظجې ُډّکٖ ظ هول٘بتٖ هفًْت څپؽکٖ
تَ پؽٗږظم ،ځکَ چې ظ لظجې ُډّکٖ کكؽ اًتبى تَ ډٗؽ هكبهع ظٓ ،ظا ظ پْقتکٖ الًعې
ُډّکٖ ظٕ ،اکثؽٍ ّضت ظ څْ پبؼچَ ٗې اّ ّاؾ کكؽ پَ ثڼَ ّالن ک٘ږٕ.
ؾٍ ثبٗع ظلتَ ضپلَ پبهلؽًَ ُغْ ش٘بًْ پْؼې ځبًګړٕ کړم کْم چې ؾهب پَ هم٘عٍ لکَ هفًْت قؽٍ
هشبثَ هْاؼظ ّلؽٕ .ظا ظّهؽٍ ډٗؽڅؽګٌع شْٕ ًَ ّٕ .ظا ډّل هْاؼظ ثَ ظ ظّّ قؽل٘کًْْ الًعې
ّ څ٘ړل شٖ.
 - ۱ظ هول٘بتٖ ظؼهلٌې ًبّړٍ اغ٘ؿې.
 - ۲ظ هسبفلْٕ ظؼهلٌې ًبّړٍ اغ٘ؿې .
ظ هول٘بتٖ ظؼهلٌې ًبّړٍ اغ٘ؿې پَ کكؽٕ پبؼچْ ثبًعٕ لَ ُغَ هٌفٖ تب ث٘ؽاتْ څطَ هجبؼت ظٕ
چٖ پَ  osteogenicفوبل٘ت ثبًعٕ ٗې لؽٕ .هول٘بتٖ ظؼهلٌَ ظ ُ Corticalډّکٖ پَ
کكؽ کې ظ اقک٘و٘ب ( کَ ظٗؽ کن ُن ّٕ ) شتْى ػؽّؼٕ ظٕ ،زتٖ کَ پَ ٍْٗ کوَ کچَ ُن
ّٕ .ظ خؽازٔ ظ هول٘بتْ ًْهْړې ډّل ًبّړٍ اغ٘ؿٍ ثبًعې اکثؽٍ ّضت ځکَ قتؽګې پټ٘ږٕ چې
ظ اّږظّ ُډّکْ اثتعاٖٗ اقک٘و٘ب ظ ؼاظْٗ ګؽافٖ پَ کل٘شْ کې ظ پېژًعًې ّړ ًَ ّٕ  .زتٔ ظ
فطػ ظ غبړې پَ کكؽًّْ کې چې هًْږ ظ فطػ قؽ ظ اقک٘و٘ب پَ ُکلَ اًتلبؼ لؽّ .زتٖ تؽ ٍْٗ
کبل پْؼې ظ اقک٘و٘ب شْاُع پَ اکكؽې کې ًَ ل٘عل کېږٕ  .پَ  ۱۹۵۴کبل کې ، Urist
 Mazetاّ  Mcleanظ ظ لظجې ُډّکٖ ظ کكؽ پَ قلْ ظاقې پېښْ کې چې ظ هول٘بتٖ
اّ هسبفلْٕ تعاّۍ پؽتلَ کْل پَ کبه٘بة ډّل قؽٍ ٗې ْٗ ځبٕ کړٓ ّّ چېً ۸۵بؼّغبى پَ
ظې څ٘ړًَ کې پَ non unionاضتَ شْٕ ّّ .ؾٍ ظ ظّٓ پَ ُکلَ ډېؽ څَ ًَ شن کْالٓ.
پؽتَ لعې څطَ چې ظ ظّٓ ظ ًلؽٗبتْ زالطَ ؼاّاضلنُ ،ؽ خؽاذ ثبٗع پَ ًْهْړې ث٘بًًْْ ثبًعې
هطکې لعې چې ّاؾٍ خؽازٔ هولَ٘ ثبًعې شؽّم ّکړٕ غْؼ ّکړٕ


پَ تبؾٍ کكؽًّْ ثبًعې ظ ّاؾّ هول٘بتْ ظ تؽ قؽٍ کْلْ اثؽ ظا ظٓ چې ظ ؾٗبًوي
شْٕ ُډّکٖ ظ تؽػ٘غ کچَ ؾٗبتْٕ اّ ظا ډّل ُډّکٖ ثبٗع ظ کكؽ ظ الت٘بم اّ
پَ ُغَ ثبًعې ظ ّؾى اًتمبل څطَ هطکې ظ خػة اّ هْع ک٘عّ پؽّقَ پؽ ُډّکٖ
ثبًعٕ پلٖ شٖ .
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ظ کبُل اًكبى ظ لظجې ُډّکٖ څْ پبؼچَ لؽًّکٖ کكؽ ظ ّاؾې هول٘بتٖ کړًې
ّړ ًَ ّٕ ځکَ چې ظ اقکل٘ت پَ ظې قبزَ کې ظ خؽازٖ پَ ّاقـَ ظ اػبفٖ
طعهې کچَ ظ ُډّکٖ ظ تؽه٘ن لپبؼٍ ظ ًْؼهبل كؽف٘ت څطَ لْړٍ ّٕ .



ُغَ کكؽًَّ چې هکكْؼٍ څْکې قؽٍ پَ توبـ کې ّٕ ظ ظاضلٖ تثج٘ت پؽهِال ظ
ُغې ظ تؽه٘ن پؽ ّضت ُېڅ اغېؿٍ ًَ لؽُٕ .وعاؼًګَ ظاضلٖ تثج٘ت ًشٖ کْالٓ
چې ظ ُډّکٖ تؽه٘ن تٌجَ کړٕ .



ْٗ لٌډ هبٗل کكؽ ًكجت اّږظٍ  spiralکكؽ تَ چې ظ ظّّ ٗب ظؼْٗ ه٘طًْْ
پَ ّاقـَ تثج٘ت شْٕ ّٕ ،ظ فلؿ پَ اؿؽافْ کې پَ کبفٖ اًعاؾٍ ًکؽّؾ لَ اهلَ ظ
کكؽ ظ ظاضلٖ قـسې ظ ًکؽّؾ قجت ګؽځٖ.



پَ اکثؽّ  non comminutedکكؽٕ پېښْ کې ظ ظاضلٖ تثج٘ت ظ ښْ پبٗلْ
پَ هْضَ کَ پَ ًْهْړٕ ٗبظ شْٕ هېتْظ تعإّ شٖ هوکي ظ ظاضلٖ تثج٘ت پَ
ؿؽفعاؼٕ ْٗ اقتعالل ّٕ .ضْ ظا اقتعالل ظ تړلٖ تثج٘ت پؽتَ لَ ثې ځبَٗ شْٕ
کكؽًّْ څطَ ظ هشبثَ پبٗلْ ظ القتَ ؼاّړلْ پؽتلَ کوؿّؼٕ ظل٘ل ګڼل کېږٕ.



پَ ّض٘وْ  comminutedکكؽًّْ کې ّاؾٍ اؼخبم اّ ظاضلٖ تثج٘ت ظ ُؽ
ّضت لپبؼٍ ظ ؼغ٘علْ پؽّقَ ثـٖ کْٕ اّ ُ٘څکلَ ًْهْړې ه٘تْظ ظ تعاّۍ لپبؼٍ
ثبٗع غْؼٍ ًَ شٖ.

ظ اّږظّ ُډّکْ ظ خكن پَ کكؽًّْ کې ظ هسبفلَ کبؼاًَ ظؼهلٌې ًبّړٍ اغېؿٍ ظ هإضؽ الت٘بم ظ
ثبثت پبتې شْٕ قإشکل اّ ظ ثٌعًّْ لَ شطْالٖ قؽٍ تړاّلؽٕ .
ظ اثتعاٖٗ ظؼهلٌې پؽهِال پَ ظّاړّ ه٘تْظًّْ کې (خؽازٖ اّ هسبفلَ کبؼاًَ ظؼهلٌَ ) ظ
اضتالؿبتْ پَ شتْى قؽٍ ثبٗع هْږ ظ ُډّکٖ پًْ٘ع پَ ًلؽ کې ًّ٘كْ .کلَ کلَ کېعلٔ شٖ چې
ظ ثبًْٕ اُتوبهبتْ پَ تؽڅ کې ػؽّؼت ّؼتَ پ٘عا شٖ .
ظ خؽازٖ اّ هسبفلَ کبؼاًَ ظؼهلٌې ظ ه٘تْظًّْ ظ ًبّړٍ اغ٘ؿّ پؽهِال ظا الًعې پَ ؾړٍ پْؼٕ
ظؼې ّړاًعٗؿًَّ ثبٗع پَ پبم کې ّٕ.
 - ۱خؽازٖ ظؼهلٌَ ظ ُؽ ډّل کكؽ لپبؼٍ ډېؽٍ ػؽؼًبکَ ظٍ ،اهب هسبفق کبؼا ًَ ظؼهلٌَ
هوکي ْٗاځې ظ ْٗ څْکكؽًّْ لپبؼٍ هتؼؽؼٍ ّٕ .
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ُ - ۲غَ پَ ګْتْشوبؼڅْ کكؽًَّ چې ظ هسبفلَ کبؼاًَ ظؼهلٌې لَ کجلَ ډېؽ ظ ضـؽ قؽٍ
هْاخَ ک٘ږٕ ،شبٗع چې ظ ّاؾهول٘بتٖ ه٘تْظ پَ ّاقـَ ٗې ضـؽ کن شٖ.
 - ۳ظهول٘بتٖ اّ ٗب هسبفق کبؼاًَ ه٘تْظًّْ ًبکبه٘عل ْٗ ډّل ًَ ظٕ ،ظ ُغْٓ ظ ّړت٘ب لَ هطٖ
ظ ثبًْٕ ثې ضـؽٍ ه٘تْظًّْ پَ ډّل ثبٗع لجْل شٖ .ظا ّؼّقتٌۍ خولَ ډېؽٍ ز٘بتٖ اؼؾښت
لؽٕ.
2ظ اّږظّ ُډّکْ ظ خكن ظ کكؽًّْ تکؽاؼٕ کتٌَ ظ ُغْ ًلؽٗبتْ اّ ّړاًعٗؿًّْهـبثك چې
پْؼتَ غکؽ شْل ،ظا ًت٘دَ هٖ تؽ القَ کړٍ چې ْٗاځې پَ ظّّ ځبًْْٗ کې ظ غ٘ؽ هول٘بتٖ
ظؼهلٌٖ ًبکبهۍ ًكجت هول٘بتې ظؼهلٌې تَ ؾٗبت ّالن ک٘ږ ٕ اّ هجبؼت ظٓ لَ :
 .2ظ فطػ ُډّکٖ هٌځٌۍ اّ پْؼتٌۍ  ۱/۳ثؽضَ  ،پؽتَ لَ ۱ / ۳الًعٌٗۍ ثؽضې څطَ.
 .1ظ ؾًع اّ کوجؽې ظ خكن پَ کكؽًّْ کې .
ظ فطػظ ُډّکې ظ پْؼتٌٖ ً٘وبٖٗ ثؽضٖ کكؽًَّ چې هسبفلَ کبؼاًَ ظؼهلٌې الًعې ّٕ اّپبٗلٖ
ٗې هإضؽ ،ّٕ Consolidationلَ ظې اهلَ پَ ظاٗوٖ قإشکل اضتَ ک٘ږٕ چې هسبفلَ
کبؼاًَ ظؼهلٌَ څْ اًّۍ ّضت ً٘كٖ اّ ثالضؽٍ ظ فطػ ظ پْؼتٌۍ ً٘وبٖٗ ثؽضې ظ کكؽٕ پبؼچْ ظ
هك٘ؽ تٌل٘ن اّ کٌتؽّل ًبکبه٘ږٕ .کلَ چې ظ فطػ پَ ُډّکٖ کې هْضؽٍ ؾإّْٗ اًسٌب اّ پَ
هك٘ؽ کې ٖٗ ګډ ّډٕ ؼاهٌځتَ شٖ اّ پَ کكؽ کې ضؽاة الت٘بم شتْى ّلؽٕ ًْ ،پَ ظې ّضت
کې ظ ُډّک٘ي پًْ٘ع تـج٘ك ٍْٗ قتًْؿهٌَ اّ ظؼًعٍ کړًالؼٍ ظٍ  .پَ ظاقې زبالتْ کې ْٗاځٌ٘ۍ ظ
هٌلْ ّړ الؼٍ ظاظٍ چې کكؽٕ ثؽضَ هبتَ Intramedullary ،کبًبل لْڅ ،پَ ه٘ي ّضت کې
 Intramedulary nailتـج٘ك اّ ُډّک٘ي پًْ٘ع تؽقؽٍ کړّ  .کَ چ٘ؽٕ ًْهْړې غټَ
کړًالؼٍ پؽتَ لَ څْ ه٘بشتْ ځٌډ څطَ پَ همعم ډّل تؽ قؽٍ شٖ ،ظا پؽّ ق٘دؽ ثَ پَ ٍْٗ قطت اّ
پَ کوَ کچَ اغٗوبېٖ اًكبخْ کې تؽقؽٍ شٖ؛ هول٘بتٖ خؽزَ ثَ هفًْت ضْا تَ ه٘الى ّلؽٕ اّ لَ
ظې څطَ ُن ثع تؽ ُغَ څَ ّٕ چې ظ هول٘بتْ پَ ّضت کې ظغ٘ؽ هتؽلجَ تطٌ٘کٖ قتًْؿّ لَ اهلَ

2

ؾٍ ثَ ظ اّږظّ ُډّکْ ظ خكن کكؽًَّ تؽ ثسث الًعې ًّ٘كن اّ ظ ظاقې کكًْْ لکَ
Patella, olecranonاّ ظ فسػ ظ هٌك کكؽًّْ پَ تړاّ چې هسبفلْٕ ظؼهلٌَ ثٖ ګټٖ ظٍ

تؽ ثطث الًعې ًَّ ً٘كن.
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هول٘بتٖ کړًالؼٍ اّږظٍ شْٓ ّٕ ٗ ،ب پَ ثل هجبؼت کَ ضپلَ اطلٔ کكؽ ظ Kuntscher
 nailپَ ّاقـَ تعإّ شْٕ ّٕ ،هْضؽ  consolidationثَ ّؼّقتَ ؼاهٌځتَ شٖ .ظ
ُ iliacډّکٖ پَ ّاقـَ ظ  Subperiostealپًْ٘ع تؽ قؽٍ کْل ٍْٗ ظاقې پؽّقَ ظٍ
چې اکثؽٍ ّضت اقبًَ اّ هسفْكَ ّٕ ،ځکَ چې کْالٓ شْ چې ظ ًْهْړې پؽّقې کړًې تؽ
ُغې پْؼې ّؼّقتَ کړّ تؽڅْ چې ًبؼّى کبهالً هتسؽک ؾًګْى اّ طستوٌع ؼضٍْ اًكبج
پ٘عاکړٓ.
ًْهْړې اقتعالل ظ قبهع ظ ظّاړّ ُډّکْ پَ هسبفق کبؼاًَ تعاّۍ کې قوْى ضْؼٕ .ظ هسبفلَ
کبؼاًَ ظؼهلٌې څطَ ّؼّقتَ پَ ثبثت ډّل پَ ؾًع اّ کوجؽٍ ُډّکْ کې هْضؽ ال٘تبم اّقْء شکل
هٌځتَ ؼاتلٔ شٖ چې ظ ُډّک٘ي پًْ٘ع پؽ هِال ظ کكؽ ظ هك٘ؽ ظ ظّثبؼٍ تٌل٘ن ػؽّؼت پَ ْٗ
ډٗؽ څؽګٌع اؾٗوبٖٗ ًكح کٖ تؽقؽٍ ک٘ږٕ چې ډېؽ ضـؽ ًبک کبؼ ظٕ  .کَ چ٘ؽې ظ ؾًع اّ
کوجؽې ظ ظّاړُّډّکْ پًْ٘ع تَ ػؽّؼت شٖ ځٌ٘ې ّضت ثَ ډٗؽٍ هشکلَ ّٕ چې پؽتَ لَ فشبؼ
څطَ خؽزَ ثٌعٍ کړّ .لَ ثلَ ؿؽفَ کَ چ٘ؽې ظ ؾًع اّ کوجؽې کكؽًَّ پَ اثتعاٗې ډّل plate
اّ ظ ُ iliacډّکٖ څطَ ظ  subperiostealپًْ٘ع ّؼتَ تـج٘ك شٖ ًْ ظ phemister
تطٌ٘ک پؽثٌكټ چې ًكجتبً ْٗ آقبى اّ هسفْف کبؼظٕ شبٗع پبٗلَ ٗې ښَ ّٕ ،ځکَ ًْهْړې
تطٌ٘ک کْالٕ شٖ چې ؼضٍْ الكبم ّقبتٖ کْم چې پَ ؾٗبتَ اّ ٗب پَ کوَ کچَ ظّثبؼٍ ښَ شْٓ
ّٕ.
ًْټ  :ؾٍ ظ اّږظّ ُډّکْ ظ خكوًْْ کكؽًَّ پَ ًلؽ کې ً٘كن ؾٍ ظ ، Pattella
ُ femoral neck ، olecranonډّکْ کې پ٘ښ٘عًّکٖ کكؽًَّ ظلتَ ًَ همبٗكَ کْم
ځکَ چې پَ ظې زبالتْ کې هسبفلَ کبؼاًَ ظؼهلٌَ کْهَ ګټَ ًَ لؽٕ.
ظ هول٘بتٖ ظؼهلٌې پَ ګټَ ظل٘ل (چې ظ ُډّکٌٖ پًْ٘ع پَ ّؼّقتَ تـج٘ك کې ظ اقبًت٘ب ؼاتلل زتوٖ
ظٕ) ظ ُغْ هشبثَ کكؽًّْ پَ اړًّع ًَ تـج٘ك ک٘ږٕ کْهْ کې چې ظ هکكْؼٍ څْکْ ُن
هسْؼک٘عل ظ هسبفلَ کبؼاًَ ظؼهلٌې پؽثٌكټ ظ ْٗې لْې الًعې قبتل ک٘ږٕ .ظ اّږظّ ُعّکْ
ُغَ کكؽًَّ چې کْالٓ شٖ ظ غ٘ؽ هول٘بتٖ ظؼهلٌې پؽثٌكټ پَ ٍْٗ هٌبقت هسْؼ aligment
کې ّقبتل شٖ ظ لظجې ُډّکٖ  ۱/۳قفلٖ ثؽضې اّ ظ فطػ اّ هؼع څطَ هجبؼت ظٓ.
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ًْهْړې ظل٘ل تَ پَ پبهلؽًې قؽٍ چې ّٗل ک٘ږٕ ،ظ ًْٕ تبؾٍ کكؽظ اثتعاٗې ظؼهلٌې ظ اًځْؼ پَ
اؼؾٗبثٖ کې ک٘عإ شٖ چې پَ ّؼّقتۍ هؽزلَ کې شبٗع ُډّک٘ي پًْ٘ع اخؽا شٖ اّ ظ ػؽّؼت
لَ هطٖ کْم ډّل پًْ٘ع ثبٗع اخؽاء شٖ.
پعې پ٘ړۍ کې ظ ُډّک٘ ي پًْ٘ع ظ تطٌ٘ک پؽ هطتګ ډٗؽ ؾٗبت ظٓ ضْ ظ تبؾٍ کكؽ ظ تؽه٘ن پَ
تطٌ٘ک کې ظ ثسث ّړ پؽ هطتګ ًعٓ شْٕ .ظ ُډّک٘ي پًْ٘ع ُغَ ډّل چې ؾٍ پؽې هم٘عٍ لؽم
اّ پَ کلٖ ډّل ٗې ظ کكؽًّْ پَ ظؼهلٌَ کې ثعلْى ؼاهٌځتَ کړٕ ظٕ  .ظ هإضؽ الت٘بم پَ قـسْ
ثبًعې ظ ُ Iliacډّکٖ ظ  autogenousاّږظّ پبؼچْ تـج٘ك ظٓ چې ظ هکكْؼٍ پبؼچْ ظ
څْکْ ظ اًكبخْ لَ تطؽٗت څطَ پؽتَ ځبٕ پؽ ځبٕ ک٘ږٕ .هًْږ ظ )۱۹۴۷( phemester
لؽػعاؼٍ ْٗ چې ًْهْړٕ خؽاذ ظ لْهړٕ ځل لپبؼٍ پَ څَ ډّل ًْهْړې قبظٍ کړًالؼٍ ظ ظې
قجت ګؽځ٘علٖ چې  fibrous unionپَ  bone unionثبًعې ثعل کړًْٕ .هْړې
کړًالؼٍ ظ ضپل اؼؾښت اّ ؾهب ظ هاللوٌعۍ لَ اهلَ پَ ښَ ډّل ظ لظجې ُډّکٖ پَ کكؽًّْ
کې ظ اقتفبظې ّړ اّ تؽ قؽٍ شْٕ ظٍ.

ظ ُډّکْ پَ کكؽًّْ ثبًعې ځٌډٗعلٖ هول٘بت
Delayed Operations on fratures
کلَ چې ظ خؽازٖ اّ هسبفلَ کبؼاًَ ظؼهلٌې اقتـجبة پَ ٍْٗ ځبًګړٕ کلٌ٘کٖ پېښَ کې پؽتلَ
ک٘ږٕ ظلتَ ظ ظؼهلٌٖ پَ ُکلَ ډېؽ ظؼٗؿًَّ ّخْظ لؽٕ چې خؽاذ ٗې ازكبقْٕ .کَ خؽاذ پَ
ظې پٍْ شٖ چې ضبهطب ثَ هول٘بت کْٕ ًْ ،خؽاذ هدجْؼ ظٓ چې ظ ښْ پبٗلْ القتَ ؼّړلْ لپبؼٍ
پَ خؽازٖ هول٘بتْ کې ث٘ړٍ ّکړًْٕ .هْړې ًلؽَٗ ثَ لْهړٕ خؽاذ ظ هسبفلَ کبؼاًَ ظؼهلٌې پَ
تړاّ ثې اهتٌب کړٕ اّ پَ ځٌډ قؽٍ ثَ ظ ّاؾې اؼخبم پَ ّاقـَ کكؽ تعإّ کړٕ ،ثبالضؽٍ ظ
خؽاذ ظ کړًْ پبٗلې ثَ ؾٗبًوٌٖ شٖ ،ظ ُډّکٖ پَ کكؽ کې ظ الت٘بم ظ پؽّقې ّضت ٗب ظا
اطـالذ ثبٗع تؽ ثسث الًعې شٖ ضْ کْم شْاُع اّ اقٌبظ ًَ ظٕ ّړاًعې شْٕ طؽف ْٗ
هوْهٖ زؽکت ٗب اّښتٌَ ظ همعهې هعاضلې پَ ُکلَ هْخْظٍ ظٍ.
کَ ظ لظجې ُډّکٖ ظ خكن پَ کكؽ کې ّاؾ هول٘بت تؽ ثسث الًعې ّٕ ًْ پَ ټٌ٘ګبؼ قؽٍ ظ
پبهلؽًٖ ّړ ظٍ تؽڅْ هول٘بت پَ ډٗؽې ث٘ړې قؽٍ تؽ قؽٍ شٖ ځکَ پَ ٗ 1١ب  ١8قبهتْ ًْ کې
تؽػ٘ؼٖ ًبزَ٘ اغٗوبٗې ک٘ږٕ چې ظ ا زبلت ظ هول٘بتْ لپبؼٍ ْٗ غ٘ؽهٌبقت زبلت ّٕ.
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ظ ُغې ُډّکې کكؽچې پَ کبفٖ اًعاؾٍ پَ ؼضٍْ اًكبخْ پْښل شْٕ ّٕ ظ ُغٖ ګْاښ قؽٍ چې
ظ خلع الًعې ُډّکٔ ّؼقؽٍ هل ّٕ لکَ ظ لظجې ُډّکٖ چې ّؼقؽٍ هطبهر ک٘ږٕ ظلتَ ډٗؽ
څَ شتَ چې ظ هول٘بتْ ظ تبض٘ؽ پَ ُکلَ ّّٗل شٖ .
 J. E. M. Smithپَ  2999کبل کې ظ ؾًع اّ کوجؽې پَ کكؽًّْ کې ظ همعهْ اّ هإضؽّ
هول٘بتٖ ه٘تْظًّْ پَ پبٗلْ ثبًعې څ٘ړًَ کړٕ ٍّ ،ظ  78کكؽًّْ پ٘ښې پَ لْهړْٗ شپږّ ّؼځْ
کې هول٘بت کړٕ ّٕ چې لَ ظې خولې څطَ پَ 27پېښْ کې ّ non unionل٘عل شْ،
ُوعاؼًګَ پَ  91پېښْ کې چې لْهړْٗ اّّ ّؼځْ کې ٖٗ هول٘بت شْٕ ّّ ،ظ non union
کْهَ پېښَ تؽ قتؽګْ ًَ شٍْ .ظ قبهع ظ کكؽًّْ ظ ظغې قلكلې پَ ثؽضَ کې ظ  Smithاّ
 )2١97( Sageظ تدؽثْ پَ ّاقـَ ًْهْړې کتٌَ ظ ًْؼّ لَ ضْا تبئ٘ع ًَ شٍْ.
)۱(Adly Guindyچې ؾهب پَ کلٌ٘ک کې ٗې کبؼ کبٍّ ،غْښتل ٗې چې ظ کكؽ اّ ظاضلې
تثج٘ت تؽ هٌځ پَ ت٘ؽٗعًّکٖ ّضت ثبًعې چې ظ ٍْٗ ثؽٗبلٖ ُډّک٘ي الت٘بم لپبؼٍ ػؽّؼٕ ّّ لَ
قؽٍ څ٘ړًَ ّکړٕ ظ فطػ ظ خكن پَ  18کكؽًّْ کې چې ظ

intera medullary

 nailingپَ ّاقـَ تعإّ شْٕ ّّ ،ظ ظٍ هًْعًْ پَ ظا کن شو٘ؽ پېښْ کې ٖٗ ّښْظلَ چې
ُغَ ًلؽَٗ چې هإضؽٍ خؽازٖ هعاضلَ تبئ٘عّٕ ګتْؼٍ ّثللَ؛ ظ ً 1١بؼّغبًْ لَ خولې څطَ چې
ظ تؽػ٘غ ظ لْهړۍ اًّۍ پَ خؽٗبى کې ّؼتَ هول٘بت تؽقؽٍ شْٕ ّّ ،ظ ُغَ څطَ شپږّ
ًبؼّغبًْ تَ ظ ُډّک٘ي پًْ٘ع اړت٘ب پ٘عا شٍْ (چې 19قلٌَ خْړّٕ) پَ ظاقې زبل کې چې پَ ُغْ
 2١پېښْ کې چې ظ تؽػ٘غ څطَ ٗې ظ ْٗې اًّۍ څطَ ؾٗبت ّضت ت٘ؽ شْٓ ّ ،طؽف پَ ْٕٗ
پ٘ښَ کٖ ظ ُډّکٖ پًْ٘ع تَ اړت٘ب پ٘عا شٍْ (چې 7قلٌَ خْړّٕ).
پَ ُغَ پېښْ کې چې ظ طعهې ّؼّقتَ ظ ْٕٗ اًّۍ څطَ ظ ؾٗبت ّضت پَ ت٘ؽٗعّ قؽٍ ظاضلې
تثج٘ت ّؼتَ اخؽاء شْٕ ّّّ .ؼّقتَ لَ ظؼّْٗ ه٘بشتْ ؼاډْٗګؽافٖ کې ٗې ډٗؽ ؾٗبت callus
ًكجت ُغْ پ٘ښْتَ ل٘عل ک٘عٍ چې ظ طعهې ّؼّقتَ ظ لْهړٓ اًّۍ پَ خؽٗبى کې ظاضلې تثج٘ت
ّؼتَ اخؽاء شْٓ ّّ.
ظ ٍْٗ ښکبؼٍ ثجْت پَ ډّل ًَ شْ ّٗلۍ چې ظ ظې پؽ ځبٓ چې هول٘بتْ تَ پَ آًٖ ډّل ث٘ړٍ ّشٖ،
ښَ ثَ ظا ّٕ چې ظ تؽػ٘غ ظ هْظې ًَ پَ ځٌډ قؽٍ اخؽاء شٖ .ضْ ظا څؽګٌعٍ شْٕ چې ظ
هول٘بتْ ّؼّقتَ اخؽا (ٗوٌٖ پَ ځٌډ قؽٍ ظ تؽػ٘غ ظ لسلې څطَ) ثَ ًبّړٍ پبٗلې ًَّ لؽٕ .ځکَ
چې پَ ّؼّقتَ شْٕ هول٘بتْ کې ظ هبت شْٕ ُ corticalډّکٖ ظ ٌّٗې خؽٗبى ښَ ک٘ږٕ .تؽ
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څْ چې ظ ُډّکٖ پَ ًِبٗبتْ کې  hyperaemiaشؽّم ک٘ږٕ ْٗ .څَ ّضت تَ اړت٘ب شتَ ًْ
کَ چ٘ؽې هول٘بتٖ هعاضلَ پَ ث٘ړٍ تؽ قؽٍ شٖ ًْ ظ ُډّکٖ پَ هکكْؼٍ څْکْ کې چې لكوبً
اقک٘و٘ک ظٓ ،ظ ٌّٗې فوبل٘ت ًِٖ کْٕ چې لَ اهلَ ٗې ظ  hyperemicپؽّقې ُدْم چې
کْهَ خْړٗعًَ ؼاهٌځَ تَ کْٕ شبتَ غْؼځْٕ.
کَ چ٘ؽې هإضؽٍ هول٘بتٖ هعاضلَ (لَ ظٍّ ٗب ظؼّْٗ اًّْ٘ څطَ ُن ّؼّقتَ) اخؽاء شٖ ًْ ظا
زبلت ظ هول٘بتٖ تطٌ٘ک لپبؼٍ قتًْؿې ؾٗبتْٕ ،ځکَ چې پَ ظې زبلت کې ظ هکكْؼٍ څْکْ
څؽګٌعّل هِن ّٕ اّ هکكْؼٍ څْکٖ ضْلَ پَ ضْلَ ځبٓ پؽ ځبٓ کْل غ٘ؽ هوکي ک٘ږٕ .ظ
فطػ ظ خكن هكتوؽع کكؽ چې ظ ؾٗبت پؽقْة لَ اهلَ ظ هبًْؼّ پَ غؼٗوَ اؼخبم ٗې ظ
هشکالتْ قؽٍ هطبهص ّٕ ٍْٗ ،اّږظٍ ّضت تَ ػؽّؼت لؽٕ چې ټْلَ شْٕ ٌَّٗ خػة اّ
هؼالتٖ زدن کن شٖ .تؽ څْ چې ظ هول٘بتْ ل پبؼٍ غټې اقتبًت٘بّٕ ؼاهٌځتَ کړًْٕ .هْړې ډّل
کكؽًَّ اکثؽٍ ّضت پَ لْثغبړّ کې ؼاهٌځتَ ک٘ږٕ چې ظ ّؼاًَ غټ هؼالت ٗې ظ پبؼچْ ظ
اؼخبم هبًن گؽځٖ .اّ ؾٍ ًْهْړې ډّل پېښْ کې هول٘بت لَ ظّّ اًّْ٘ څطَ هطکې پَ ًبظؼ
ډّل تؽقؽٍ کْم .اقبًَ هول٘بت ظ قتًْؿهٌْ هول٘بتْ پَ پؽتلَ کن اضتالؿبت لؽٕ.
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ػُّن څپـکی
ػ هضبفظَ کبؿاًَ ػؿهلٌې ه٘کبً٘قم
لَ ػول٘بتْ پـتَ ػؿهلٌَ ًنجت ػول٘بتٖ تغٌ٘کًْْ تَ پَ ډٗـٍ کوَ کچَ ْٗاځٖ ػ ْٗ څْ غټْ ټکْ پَ
ډّل پَ هِوْ تؼؿٗنٖ کتبثًْْ کې تشـٗش شْٕ ػی ،صبل ػا چې ػول٘بتٖ تغٌ٘کًَْ پَ ډٗـ
تفص٘ل مـٍ ػ تؼاّۍ پَ پـهغتللْ٘ تؼؿٗنٖ کتبثًْْ کې څ٘ړل شْٕ ػٕ .ػا ص٘ـاًًّْکٖ ًَ ػٍ
چې غ٘ـ ػول٘بتٖ ػؿهلٌې ) (manipulative Treatmentتَ ْٗاځې ػ ٌُـ پَ متـګَ
کتل ک٘ږٕ .هؼلْهَ عجـٍ ػٍ چې ٌُـ ًنجت مبٌٗل تَ پَ ښَ ډّل ًَ تؼـٗف ک٘ږٕ اّ ًَ تشـٗش
کیږٕ اّ ٌُـ ْٗاځې ػ شبګـػۍ اّ ػولٖ کبؿ پـثٌنټ فػٍ ک٘ږٕ.
پَ ػې څپـکٖ کې ُڅَ شْٕ ػٍ چې ػ  manipulativeه٘تْػ ػ ػؿهلٌې ػلوٖ ثٌنټًَْ
څـګٌؼ کړّ .ػ  manipulationامتبػ ػ ػې ّړت٘ب لـٕ چې ػ هبًْؿې تصْٗـًَّ پَ عپل
ؽُي کې هزنن کړٕ .شبګـػاى ّړاًؼې لَ ػې چې کْم شٔ کشف کړٕ شبٗؼ ډٗـ ّعت اّ ػ
تزـثې ػ ل٘وتٖ هْاػّ پَ ػا ثـعَ کې ت٘ـ کړٕ ،تـ څْ پٍْ شٖ چې ْٗ څَ ٗې فػٍ ػٕ ،عْ ثل
چبتَ ػ اًتمبل ّړ ًَ ػٕ اّ ًْهْړی تصْؿ ثَ ُ٘څکلَ ػ ٍْٗ تزـثَ کبؿ رـاس پْامؽَ تمج٘ش ًَ
شٖ .کَ ػ ػٍ تؼج٘ـ اّ تفن٘ـ ػ ُغَ پَ همبثل کې ػ مْال پَ اًځْؿ ُن ّٕ ،فػٍ کًّْکٖ ثبٗؼ
ػغَ تصْؿًّْ تَ تؽبثك ّؿ کړٕ اّ ػ ُغَ څغَ پَ عپلْ ػولٖ تزـثْ کې ثشپړٍ ګټَ ّاعلٖ،
ػّٓ ُغَ ػ ٍْٗ امبمٖ ثٌنټ پَ اًځْؿ تـت٘ت کړٕ تـ څْ ػ ُغَ پـ ثٌنټ ؿغًَْ تـ مـٍ شٖ.

ػ کنـ مـٍ ْٗ ځبی ؿعٍْ اًنبد
کلَ چې فػٍ کًّْکٖ ْٗ ډٗـ ّع٘ن ثې ځبَٗ شْٓ کنـ لکَ ػ ػٌك المؼم pott’s fracture
ؿاػْٗ ګـافٖ ّګْؿٕ ًْ ػّٓ ثَ ػ اؿربع ػ هفکْؿې څغَ (چې ػ غ٘ـ ػول٘بتٖ ػؿهلٌې پَ
ُکلَ ّٕ) هبْٗمَ شٖ .ػ الك پْامؽَ اؿربع ٍْٗ ثې هختخج٘ت کًّْکې آلَ ّالؼَ ػٍ لکَ چې
تشـیش ېٖ پَ  ۸۳اًځْؿ کې ل٘ؼل ک٘ږٕ ،ػ ُغَ تـمـٍ کْل لکَ ػ  jag sawػ اؿې پَ
هفِْم چې پَ ت٘بؿٍ کې تـمـٍ ک٘ږٕ .پَ ٍْٗ هشکل اّ ث٘ړًې صبلت کې ػ ػل٘مٖ اؿربع تـ مـٍ
کْلْ لَ پبؿٍ ظـّؿٕ ػٍ چې ػ ؿعٍْ النبهْ ډٗـ اؿفښتٌبک صبلت پـې ػؿک کړّ .کلَ کلَ
ػامې ُن ک٘ؼآ شٖ چې ػ ؿعٍْ النبهْ اؿفښت هْ لَ ٗبػٍ ّّځٖ ،ځکَ چې ؿعٍْ النبم پَ
اکنـې کې ػ ل٘ؼلْ ّړًَ ّٕ .پَ ټٌ٘ګبؿ مـٍ ّٗلی شْچې ُډّکٌ٘ې پبؿچې ًنجت تـظیعٖ اّ
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غ٘ـ تـظیعٖ ؿعٍْ النبهْ تَ پَ ػُّوَ ػؿرَ اؿفښت لـٕ .پَ ُـ کنـ کې چې ػ هکنْؿٍ
ًِبٗبتْ ثې ځبَٗ ک٘ؼًَ هْرْػٍ ًّْٕ ،پَ ٗمٌ٘ي مـٍ ػ ؿعٍْ النبهْ څ٘ـٕ ک٘ؼًَ ثَ ُن شتْى
ّلـٕ .پَ هؼکْك ډّل ػ ثؼعې هؼٌْ٘ ثـعْ ؿعٍْ النبم ثَ ؿّؽ پبتې ّٕ ،عْ پَ ُـ صْؿت کَ
غ٘ـ هتعـؿ ؿعٍْ النبم عپل ًْؿهبل ّظؼ٘ت تَ ؿّاړل شٖ ًْ ثې ځبَٗ شْٕ ُډّکٌ٘ې پبؿچې
ثَ ُن ّؿمـٍ عپل ًْؿهبل ؼج٘ؼٖ هْلؼ٘ت تَ پَ ؿٌُوبٖٗ ځبٓ پـ ځبٓ شٖ .ػ فغؾ ُډّکٖ
 ٩٣اًځْؿ څـګٌؼّٕ چٖ ػ ًْؿهبلْ ؿعٍْ النبهْ ػ ؿٌُوبٖٗ ػول چې لَ اهلَ ٗې ُډّکٌ٘ې
پبؿچې پَ عپل ًْؿهبل ّظ٘ؼت کې ښْػل شْٕ ػٕ .اّ تشـٗضٖ ٗ modelی پَ  ٠٤اًځْؿ
کې ښْػل شْی چې شبٗؼ ػمل ٗې ًَّ هٌې ،ځکَ پـتَ لَ ػې چې کنـ پَ متـګْ ّل٘ؼل شٖ،
اًبټْه٘کَ اؿربع تـ مـٍ شْٕ ػٍ .پَ ػې اؿربع کې ػ کنـ ػ همؼـ ؼـف ؿّؽ تْکٖ کبؿّل
شْٕ ػٕ (پَ هْډل کې ػ څـهٌې االمت٘ک٘ت تَ اشبؿٍ شْې ػٍ) لکَ پَ  ٠٤اًځْؿ کٖ چې
ښکبؿٕ اّ ػا اهکبى لـٕ چې پَ پټْ متـګْ ُډّکٌ٘ې پبؿچې عپل اًبتْه٘ک ّظ٘ؼت تَ
ؿاّمتل شٖ.
ػغَ ًوًَْ ػ ؿعٍْ النبهْ ػ  hingeه٘غبً٘ک٘ت څغَ ( ػ ػؿّافې چپْؿاك غًْؼې ػول
کْٕ) ًوبٌٗؼګٖ کْٕ اّ پَ ػبم ډّل پَ فٗبتْ کنـًّْ کې شتْى لـٕ.

-۸۳اًځْؿ :یٍْ اًبتْهیکَ اؿربع ػ تړلٖ هٌْؿې پَ ثٌنټ ،ػ مبلوْ اًنبد ػ اغېقې پـ پُْْٕ پـتَ ،ػ ػٕ تـظیط اصالس
ثَ یْ هب یْك کبؿ ّی
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-۸۳اًځْؿ :ػ  overriding fractureاصالس ػ فغؾ ُډّکٖ چې ػ ػوْهی اًنتیقٕ الًؼې ػ تـاکشي پـثٌنټ ػ یٍْ
مبػٍ صـکت پـثٌنټ تـمـٍ شْی ػی .ػ هضْؿ تبهیي یې ػ مبلوْ اًنبرْ ػ اغیقې پـثٌنټ شتْى پیؼا کړی ػی.

 -۰۴اًځْؿ :یْ هبػل چې ػ لـګی ػ ػّ ټْټْ څغَ تشکیل شْی اّ ػ چـهٖ ټْټی پَ ؽؿیؼَ پَ توبك کې ػی .ػ ؼْٗلَ ُډّکْ ػ هکنْؿٍ
پبؿچْ ًوبیٌؼٍ ګی کْٕ چې ػ مؤشکل پَ همـٍ ّرَ کې پیـٕ اّمتْم اّ فیجـّفٕ رْړښتًْْ پـثٌب پَ توبك کې ّٕ ،کَ چ٘ـې ػ ؿعٍْ
اًنبرْ ػ ؽّلفۍ ( ) hingeډّلَ اغیقٍ لَ پبهَ ّغْؿځٖ ځکَ چې ػغَ  radio – translucentػی .ػ فـیکوٌتًْْ اصالس ػ هٌْؿې
پـثٌنټ ثَ صـف یْ ربًل ّٕ.
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 -۰۴اًځْؿ :ښیٖ چې پَ څَ ډّل ػ ؿعٍْ النبهْ فّلفۍ ډّل اغیق (مؤشکل پَ هؼمـٍ ّرَ کی شتْى لـٕ) ػ فـیګوٌتًْْ پَ اصالس
کې ػ الؿښْػ ػًؼٍ تـمـٍ کْٕ .ػ لّْ اغیقٍ ػا توبیل لـٕ چې رؼا شْٕ فـیګویٌتًَْ ػ  Over – correctشکل ؿاهٌځتَ
کړی ػ النبهْؿعٍْ ػغَ ټیل ٌَُّ چې ػ ُډّکٖ څْکې ػ یْ ثل پَ همبثل کې تـ فشبؿ الًؼې ًینی ،ػ ػؿیْ ًمؽْ ػولې مینتین
پْؿٕ اړٍ لـٕ

-۲۴انځور :دا مادل د رخوه انساج د رولفئ ډوله
اغیزه د طرف په اوږدو هډوکی کی تشریخ کوی  ،مثال
د  Pott’s Coll’sد او د عفذ  supracondylarکسرونه،
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-۰۸اًځْؿ :پَ ګْتَ کْٕ چې ډیـۍ ّعتًَْ ػا غیـ هوکي ّٕ چې کنـ  over – redactionشٖ .لکَ ػ  coll’sاّ ػ
 pott’sکنـّ ،ػ همؼـٍ ّرې ػ مبلوْ رْړّښتًْْ فشبؿ ػ  over – redactionsهبًغ ګـځٖ ػ  pott’sکنـ ًیوګـٕ
اصالس ځٌ٘ې ّعت  over – displacementاًځْؿ صؼث ؿاهٌځتَ کْٕ.

-۰۰اًځْؿ :ػ فغؾ ػ مفلٖ ًِبیت ػ پٌځْ اًّٖ ،یْ ثې ځبیَ شْی  : Epiphysisػ هالعظې ّړ ػ پیـٕ اّمتْ٘م
 ossificationػ ًـهْ رْړښتًْْ ػ فّلفۍ ډّلَ اغیقٍ پَ ګْتَ کًْٕ ،ـم اًنبد ػ تیْة پَ شکل لجْل شٖ کْم
چې ػ فغؾ ُډّکٖ پَ ډّل ػ څیـې شْٕ ثـعې څغَ ػ  poplitealمبصې تَ تښتیؼلٖ ػٕMr, palin’s ( .
)case
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ُوؼاؿًګَ ػ ې تَ ّؿتَ ث٘لګې ػ  pott’s, colle’sاّ ػ ػعؼ supra condylar
کنـًّْ کې ُن شتَ چې ػ  A ٠٤اّ  Bتصْٗـًّْ کې ښْػل شْٕ ػٕ .ػغَ هخبلًَْ
څـګٌؼّٕ چې پَ ػې کنـًّْ کې ّلې ُ over reductionو٘شَ غ٘ـ هوکي ّٕ ،ځکَ
چې ػ هبت شْٕ ثـعې ػ مْء شکل ػ همؼـ ؼـف ؿّؽ فجـّفی اًنبد ٗې ًَ پـٗږػٕ چې
 over reductionؿاهٌځتَ شی (  ۰۸اًځْؿ) .
پَ  ٠٠اًځْؿ کې ػ فغؾ الًؼٌٗی  epiphysisچې ْٗ ښْٗؼلی کنـ ػًْٓ ،هْړی کنـ ػ
ژًّؼیْ اّمبلوْ اًنبرْ پـثٌنټ ػ ػؿّافې ػ چپـاك غًْؼې ؿاًْ٘ل شْی اّ ػ هکنْؿٍ ثـعې
ػ مْء شکل همؼـ ؼـف  periosteumػ امتـاصت پَ صبلت کې پَ پـاط ډّل هتکلل
شْی ػی.

تـاکشي
ػ تـاکشي اؿفښت ػ ډیـّ کنـًّْ پَ اؿربع کې لَ پغْا ّعتًْْ څغَ پ٘ژًؼل شْٓ ػٓ .ػ
تـاکشي لَ اهلَ ػ هکنْؿٍ ًبص٘ې شبّعْا ؿعٍْ اًنبرْکې فشبؿ ؿاهٌځتَ ک٘ږٕ ،ػ ُوؼې
کشش لَ اهلَ ُډّکٌ٘ې پبؿچې پَ ٍْٗ هضْؿ ثـاثـٗږٕ اّ ثبالعـٍ اؿربع صْؿت ً٘نٖ .هتؼاّم
تـاکشي چی ػ ّفى اچْلْ اّ ْٗې څـعٖ پْلۍ پْامؽَ ؿاهٌځتَ ک٘ږٕ تـ څْ ّکْالٓ شٖ چې
مْء شکل اصالس کړٕ اّ ُوؼاؿًګَ ػ هبت شْْٗ ټْټْ تخج٘ت پَ کنـٕ ثـعَ کې ػ شبّعْا
ؿعٍْ النبهْ ػ شغۍ پـ ثٌنټ چې ػ ػّهؼاؿ کشش الًؼې ّٕ ؿاهٌځتَ کیږٕ ،ػ تـاکشي ػغَ
ػًؼٍ ( splintingػول ) کْالٓ شٖ چې ػ ٍْٗ کش شْٕ ځٌځ٘ـ پَ اّږّالٖ کې ّل٘ؼل
شٖ ْٗ .کش شْٓ ځٌځ٘ـ ػ اّمپٌې ه٘لې غًْؼې ػٓ ٗؼٌې کلَ چې کش شی ػ ځٌځ٘ـ ػ
اؿتجبؼٖ کړْٗ تـهٌځ ُ٘څ عْځ٘ؼًّکٖ صـکبت هْرْػ ًَ ّٕ .هګـ کلَ چې ځٌځ٘ـ تـ کشش
الًؼې ًَ ّٕ ًْ ػ ځٌځ٘ـ ٍْٗ کړۍ عپلَ ثلَ هزبّؿٍ کړۍ ًشٖ ؿاکشْلٔ ًْ ،لَ ػې اهلَ ٗې
ټْلې کړٓ عْ ځ٘ؼًّکٖ ّٕ.
کَ چ٘ـې ػغَ ػ ؿعٍْ النبهْ کشش ًَ ّٕ ( ػ ؿا هٌځتَ شْْٗ ټْټْ ث٘لْالی) ًْ امتؼاالل ثَ
ّکړّ چې ػ هتؼّام تـاکشي پَ کبؿّلْ مـٍ ػ تړلٖ اؿربع پَ ػؿهلٌَ کې امبمٖ متًْقې لَ
هٌځَ ځٖ ،ځکَ چې کْالٓ شْ چې ػ هفصلٖ ػًؼّ فؼبل مبتلْ مـٍ ْٗ ځبٓ ػ کنـ ْٗ ډاډهي
تخج٘ت ُن المتَ ؿاّړّ .ػ هتؼاّم تـاکشي پـثٌنټ کْالٓ شْ چې ػ ؼـف هضْؿ ّمبتْ اّ پَ
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ػ٘ي ّعت کٖ ػ ػامې اعتـاع شْٕ آلې څغَ امتفبػٍ ّکړّ چې ػ هفصلٖ صـکبتْ ػ هبًغ
الهل ُن ًَّ ګـځٖ .کَ چ٘ـې ّ over distractionالغ شٖ ػ هؤعـ الت٘بم هغٌیْی ًَ
کیږی ،لکَ پَ اّږػّ اّ هبٗلْ کنـًّْ کې چې ػ ُډّکْ ػ توبك ػ فٗبت کشش ٗب ػ څْکْ
اؿتجبغ لَ هٌځَ ًشٖ ّړآ  ،پَ ػامې ّالؼبتْ کې ػ ػّاهؼاؿ تـاکشي کبؿّل ْٗ هؼمْل اّ ػ هٌلْ
ّړ کبؿ ػٓ.
ػا چې تـاکشي څَ ډّل ػول کْٕ هْږ ثبٗؼ ُغْ ؼج٘ؼٖ ػٌبصـّ تَ پبهلـًَ ّکړّ چې اّږػیؼًَ
لَ متًْقّ مـٍ هغبهظ کْٕ .ػ ٗبػّلْ ّړ ػٍ چې ػ تـاکشي پَ همبثل کې ښکبؿٍ همبّهت ػ
ػعلٖ لْت څغَ ػجبؿت ػٓ .هګـ ػا متًْقٍ چې ػ هکول ؼْل تبهٌْ٘ل ػٕ ػ اًنت٘قٓ الًؼې
صْؿت ً٘نٖ لَ ػې څغَ ػامې څـګٌؼٗږٕ چې ػعلٖ لْت ثبٗؼ ْٗ هِن فکتْؿ ّٕ .پَ ْٗ
شو٘ـ ّالؼبتْ کې ػ ُبٗؼؿّل٘ک ػٌبصـّ ػ هْرْػٗت لَ اهلَ ػ اّږػٗؼّ پَ همبثل کې یْ همبّهت

-۰۴اًځْؿ ، :کَ ؼـف ډیـ مغت افیوبیٖ ّٕ یٍْ ُبیؼؿّلیک هبًغ ػ تـاکشي پَ همبثل کې ؿاهٌځتَ کیږٕ .کَ
چ٘ـې یْ االمتېکٖ فیجـّفٕ کپنْل ثیعْٕ شکل ًّینٖ ًْ ػ ؼـف اّږػّالی ثبیؼ کن ّٕ ،کلَ چې ػغَ
 effusionرؾة شٖ اّ ػ ؼـف ػعالت کوقّؿٕ شٖ ًْ ّ over – distractionالغ کیږٕ.
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هْرْػ ّٕ .پَ تړلٖ کنـ کې ػ ٌّٗې ػ فٗبت صزن  effusionلَ اهلَ ُبٗؼؿّل٘ک ه٘کبً٘قم
ؿاڅـګٌؼٗږٕ چې پَ ػې صبلت کې ػ ؼـف ف٘جـّفٕ اًنبد پړم٘ؼلٖ اّ پـاعَ شْٕ ّٕ ًْ
ځکَ ػ اّږػٗؼًې پَ همبثل کې ٍْٗ مغت همبّهت هْرْػ ّٕ ،ػغَ ه٘کبً٘قم ػ فغؾ ػ رنن پَ
کنـًّْ کې پَ ښَ ډّل ل٘ؼل ک٘ږٕ ځکَ چې ػ ٌّٗې ثِ٘ؼًَ ػ ػعالتْ پَ هٌځ کې صْؿت
ً٘نّٖ ،ؿّى ػ پڼؼّمکٖ (تْپ) اًځْؿ غْړٍ کْٕ ،ځکَ چې ػ کـې ظـف٘ت ًنجت ْٕٗ حبثتٖ
مؽضٖ تَ چې ػ ػٓ پړمْة لَ اهلَ ػ ّؿّى پـاعتیب پیؼا کْٕ ډیـ فیبت ػی اّ پَ همبثل کې ٗې
اّږػّالۍ لٌډٗږٕ ( ۰۴اًځْؿ )  .پَ ځیٌْصبالتْ کې  effusionػّهـٍ فٗبت ّٕ چې ػ
پړم٘ؼلٖ ّؿّى لَ پبمَ ػ  Thomas splintصلمې ت٘ـّل ُن هشکل ّٕ پَ ػې صبلت کې
ػ ْٗې اًّۍ یب لنْ ّؿځْ پَ تیـیؼّ مـٍ هبٗؼبت څَ ًب څَ رؾة اّ فغؾ ثَ ًـم شٖ اّ ػّثبؿٍ ثَ
ػ  remanipulationپَ شتْى کې اصالس هوکٌَ شٖ  .لَ ػې مـٍ مـٍ ّافٍ هؼاعلَ ػ
اؿربع لپب ؿٍ ْٗ ع٘بلٖ پـّم٘زـ ػٕ.
ػ اّږػٗؼًې پَ همبثل کې ثلَ هبًؼَ ػ ؿعٍْ اًنبرْ ػ  ْٗ( inter lockingثل کې ًښل٘ؼل)
څغَ ػجبؿت ػی.ػغَ ه٘غبً٘ک٘ت پَ ٤٣٤١کبل کې  Beverage Mooreپْامؽَ
څـګٌؼ شْٓ ًّّْ.هْړٕ ػ صْ٘اًبتْ پَ تزـثْٕ تبفٍ کنـًّْ کې چې ُډّکٖ ٗې ػ
 periosteumپْامؽَ پْښل شْٕ ّّ ػغَ ه٘ضبً٘ک٘ت تـڅیړًی الًؼې ًّْ٘ ٠٤.اًځْؿٗق

 -۰۴اًځْؿ :ػ تـاکشي پَ همبثل کې ؿعٍْ النبم ػ فّلفۍ ډّلَ اغیقې پَ تړاّ یٍْ هبًغ ښیٖ .پَ ُغَ صبلت کې چې ػ
کنـ څْکې یْ پَ ثل ثبًؼې مـٍ پَ توبك کې ّٕ .یْ لْٕ تـاکشي شبیؼ ػ پیـٕ اّمتبل پْل چبّػیؼًَ ؿاهٌځتَ کړٕ اّ ػ
ػې اهکبًبت شًْٖ ػٕ چې  unionثَ ػ عؽـ ًَ یٍْ ډ کَ ؿاتلًْکٖ ّلـٕ .ػ لْهړًٖ مْء شکل پَ اظبفَ کْلْ مـٍ ػغَ
یْ پـثل ثبًؼې ػ څْکْ توبك کیؼی شٖ چې ػ تـاکشي ػ امتؼوبل پـتَ مـٍ ث٘ل شٖ.
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هْډل چې ػغَ ه٘ګبً٘قم تشـیش کْی؛ ػ ػغَ هصٌْػٖ کنـ اؿربع صـف ُغَ هِال ک٘ؼآ
شٖ چې هکنْؿٍ پبؿچْ تَ مْء شکل ّؿفٗبت شٖ تـ څْ ػ هکنْؿٍ ټْټْ ًِبٗبت افاػ شٖ ًْ .
ْٗاځې یْ لْٕ هضْؿٕ تـاکشي کْالٓ شٖ چې ػ ػغَ ډّل کنـ اؿربع تـمـٍ کړٕ .ػ
اؿربع کْلْ پـهِب ل ػ  periosteumػ تبؿًّْ لړٓ چې هکنْؿٍ ًِبٗبتْ لَ څْکْ مـٍ
اړٗکې لـٕ څ٘ـې ک٘ږٕ اّ کلَ کلَ ک٘ؼلٔ شٖ چې ػا څ٘ـې ک٘ؼًَ ػ  Non unionلپبؿٍ ػ
ػاٗوٖ مججٖ ػبهل پَ څ٘ـ ّړاًؼې شٖ.
ػ تخج٘ت ػ ه٘کبً٘قم پـثٌنټ ػ کنـًّْ ډلجٌؼٕ
ػا ثَ ػ فػٍ کړې ّړ ّٕ چې کنـًَّ ػ ُغْٓ ػ فقٗکٖ صبلت لَ هغې چې ػ تخج٘ت مـٍ موْى
عْؿٕ ډلجٌؼٕ شٖ  .ػا ډلجٌؼٕ ْٗاځې ػ ُغْٓ ػ حجبت لَ هغې چې ّؿّمتَ لَ اؿربع څغَ ػ
یْې لْٕ پَ اًځْؿ پَ کبؿ اچْل ک٘ږٕ تـ مـٍ ک٘ږٕ .ػؿې هغتلف ګـّپًَْ ػ ُغْٕ ػ حجبت ػ
کچې لَ هغٖ تْپ٘ـ کړل شْٕ ػٕ :
ُ - ۴غَ کنـًَّ چې ػ لٌډٗؼّ پَ همبثل کې حجبت ًَ لـٕ
ػغَ ګـّپ کٖ هبٗل spiral ،اّ څْ پبؿچَ ٗې کنـًَّ شبهل ػٕ چې ْٗ شو٘ـ ډّلًَْ ٗې
شبٗؼ تـاکشي تَ ظـّؿت ّلـٕ ،تـڅْ ػ لٌډّالٖ هغٌْ٘ٓ شْی ّٕ ،اّ ػ ػعالتْ ػ لْت پَ
ّامؽَ چې پَ همبثل کې ٗې همبّهت شتْى ًَّ لـٕ ،هٌځتَ ؿاځٖ (پَ ُغَ صْؿت کې چې
کنـ پَ عپل هزبّؿت کې ػ کْم ثل ُډّکٖ لَ عْا تمَْٗ ًَ شٖ).
ُ - ۲غَ کنـًَّ چې ػ لٌډّلٖ پَ همبثل کې ثشپړ حجبت لـٕ
پَ ػې ګـّپ کې هنتؼـض کنـًَّ شبهل ػٕ  .پَ ػې کنـًّْ کې کلَ چې هکنْؿٍ ًِبٗبتًَْ
پَ ْٗې ػؿرې مـٍ ػ  manipulationپَ پبیلَ کې څْکَ پَ څْکَ مـٍ ثـاثـ شٖ ًْ ػ
لٌډّالٖ پَ همبثل کې حجبت پ٘ؼا کْٕ .هنتؼـض کنـ ْٗاځې ػ فإّْٗ أمْء شکل څغَ ػ
هغٌْٕ٘ پَ عبؼـ  splintتَ اړت٘ب لـٕ اّ کَ ػ پبؿٗل پلنتـ ّکبؿّل شٖ ُغَ ُن ػ ٍْٗ لبلت
پَ شبى ػول کْٕ تـ څْ چې ؼـف الت٘بم کْٕ ْٗاځې ػ هضْؿمبتل هؽوئي کْٕ اّ ک٘ؼٓ شٖ
ػ هنتؼـظْ کنـًّْ کې ػ ُغْٓ ػامتخٌبٖٗ شـاٗؽْ پَ لـلْ مـٍ ًَ کبؿّل ک٘ږٕ ځکَ ػفغؾ
شباّعْا ػ ػعالتْ هٌمجط ک٘ؼل ؿاهٌځَ تَ ک٘ږٕ ًْ .پَ کنـ ثبًؼې هؼـّض فغؾ چې ػ
عبؿرٖ پلنتـ پَ ؽؿٗؼَ تؼإّ ک٘ږٕ ک٘ؼٓ شٖ هکنْؿٍ ًِبٗبتْ تَ ػ ښْٗؼلْ اربفٍ ّؿکړٕ.پَ
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ځبًګـٕ ډّل ّٗلٔ شْ چې پَ ٍْٗ هبت شْٕ فغؾ کې  splintاړیي ّٕ  ،پَ ّعت کې یْ
ػاّاهؼاؿکٌتـّل چې ػ فغؾ ػعالت هٌمجط ک٘ږٕ تـمـٍ شٖ .
ُ:۸غَ کنـّ چې ػ لٌډٗؼّ پَ همبثل فؼبل حجبت ًَ لـی
Fracture with potential stability against shortening
پَ ػې ډلَ کې ُغَ هبٗل پڅ کنـًَّ شبهل ػٕ چې کنـٕ عػ ٗې ػ هنتؼـض عػ څغَ ػ ٠٤
ػؿرْ څغَ پَ کوَ کچَ هبیل ّٕ .ػا کنـًَّ ػټْلْ کنـًّْ څغَ فٗبت ػوْه٘ت لـٕ .ػ ػٕ
مـٍ پَ تړاّ پَ ځیٌْ
ؼـف عبؿرٖ اًځْؿ ػ ْٗ ٍ  splintپـثٌنټ ّمبتل شٖ .کَ څَ ُن ػغَ ډّل ػؿهلٌَ ػ فغؾ ػ
رنن پَ تْ٘ؿٗکٖ ډّلَ ه٘غبً٘ک٘تًْْ ثبًؼې پُْ٘ؼل اړیي ػٕ ،مـٍ لَ ػې چې ػا تْ٘ؿٗکٖ
ًظـٗې ػ ػې ّړتیب ًَ لـٕ چې پَ ُـٍ پیښَ کې پَ ػولٖ ډّل پلٖ شُٖ.غَ پَُْ چې ػا
څـګٌؼّٕ چې ؿعٍْ النبم کْالٓ شٖ هکنْؿٍ ًِبٗبت ػ ػؿّافې ػ چپـاك پَ ډّل ؿا ًّ٘نٖ
پَ ػې ګـّپ پْؿې اړٍ لـٕ .ػغَ تْ٘ؿٕ ػٍ چې ػ لٌډٗؼلْ پَ همبثل کې ػ حجبت ػ هْرْػٗت پَ
ُکلَ ْٗ څَ پَُْ تـالمَ کْالی شٖ .کَ چ٘ـې پڅ هبٗل کنـ ػ  manipulationپَ ّامؽَ
اؿربع شٖ اّ ػې ّعت کې ْٗڅَ فإْٗ کْږّالٔ ػ  over correctionپَ لْؿ ؿاهٌځتَ
شی ًْ ،مبلن ؿعٍْ النبم ثَ ًْهْړٕ هکنْؿٍ ًِبٗبت پَ کوَ کچَ تـ فشبؿ الًؼې ؿاّلٖ اّ پَ

-۰۴اًغْؿ ،A :لصجې اّ شظ٘ې کنـ هغکی لَ اصالس څغَ ،B،ػ  valgusلْې اغیق ػ کنـ پَ ثؼ٘ؼٍ فـیګویٌت ثبًؼی،
 ،Cػ  varusلْې اغیق پَ ثؼ٘ؼٍ فـیګویٌت ثبًؼې.
هبؤف شْٕ اًنبد پَ اًنٖ ّرَ کې ځبی پـځبی شْی اّ مبلن اًنبد ػ چپ ؿاك پَ ډّل پَ ّصشی رِت کې ػٕ.

()Essex – lopresti – Birmingham , A ,H
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فشبؿ مـٍ ثَ ْٗ ثل تَ ً٘ږػې ّالی ّؿکړٕ اّ کنـی مبصَ کې ثَ څَ ًب څَ ػ telescopic
لْې پَ همبثل کې حجبت ؿاهٌځَ تَ کړٕ .ػ ؿعٍْ اًنبرْ ػ کشش ) (hingeػول مـٍ مبلوَ
ُ fibulaن هـمتَ کْٕ چې ػغَ صبلت ػ هبتې شْٕ  tibiaپَ  ٠٤اًځْؿ کې ښْػل شْٓ
ػُٓ .غَ کشش چې ؿعٍْ النبم یی ػ  hingeپَ څیـ تْلیؼّٕ ،ک٘ؼآ شٖ چې ػ پلنتـٕ
لبلت پَ تؽج٘ك اّ ػ اصلٖ فاّٗې ػ ککبهلې اصالس پَ شتْى کٖ تـالمَ کړٕ ،ػغَ صبلت پَ
 A ٠١اّ  Bشکلًْْ کې ښْػل شْی ػی .چٖ ػا صبلت ُغَ ُ( paradoxغَ ٌّٗب چې
ظبُـاً غلؽَ هګـ ک٘ؼآ شٖ چې موَ ّٕ) چې کْږ پلنتـ ػ ؼـف ػ هنتم٘ن مبتلْ لپبؿٍ اړیي
ّٕ تشـیش کْٕ .کَ ػا ډّل پلنتـًّْ تَ پَ اُو٘ت لبیل شْ چې پَ غ٘ـ فؼبل ډّل ػ ؼـف ټْلَ
مؽضَ ثبًؼې ػ ػؿّ ًمؽْ پلنتـ اّ ػ ُغَ هْرْػ فشبؿ ػ ؼـف پَ عبصْ ًمؽْ ثبًؼې ُّٕ ،غَ
ثـعْ ثبًؼې چې ػ ػؿې ًمؽْٕ (ػؿې ُؼف لـًّکٖ) پلنتـٕ م٘نتن ّصفٖ ث٘لګَ ښکبؿٍ

-۰۳اًځْؿ ، A :ښیٖ چې څَ ډّل ػ ػؿیْ ًمؽْ لـًّکی  splintتْاًیږٕ چې ؿعٍْ اًنبد ػ چپ ؿاك ډّلَ اغیق پـثٌنټ یٍْ
اصالس ّمبتٖ ،ػغَ هبػل ػ یٍْ اًغٌب ډّلَ پلنتـٕ هقاثې څغَ هتشکل شْی ػی چې ػ پلنتـ ًوبیٌؼګٖ ّکړٕ اّ ًتیزَ کې ػامې
اصْل تشـیش کړٕ چې ػ ُغَ ظـّت پَ یٍْ اًغٌب لـًّکٖ پلنتـ پَ شتْى کې ػ ؼـف یْ هنتمین هضْؿ تبهیي کړٕ.
 ، Bښیٖ چې څَ ډّل ػ یٍْ کنـ ث٘ـتَ ثې ځبیَ کیؼًَ ؿاهٌځتَ کیږٕ .کچ٘ـې ػ ػؿیْ ًمؽْ لـًّکی  splintپَ غلػ رِت تؽجیك
شٖ ،ػ ًـهْ اًنبرْ چپ ؿاك ډّلَ اغیق کوقّؿی کْٕ.
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کْٕ .پَ  ٠٣اًځْؿ کې ښْػل شْٕ چٖ ػ  Colle’s. putt’sاّ  Bennett’sکنـًّْ
لپبؿٍ پَ کْهْ کې چې عبصې فشبؿٕ ًمؽې ل٘ؼل ک٘ږٕ اّ پَ ُغْٓ کې ػ ػؿېْ ًمؽْ م٘نتن پَ
ښَ ډّل ښکبؿٍ شْٓ ػٓ.ػ ػؿّْٗ ًمؽْ پَ م٘نتن کې ػ ًمؽْ ٗمٌٖ٘ کْلْ پـهِال ػٍّ ًمؽې ٗې
لَ ػؿّْٗ څغَ ُغَ ػٕ چې ػ رـاس ػ المًْْ پَ ؽؿٗؼَ ػ پلنتـٕ کړًې پـهِال moulded
ک٘ږٕ اّ فشبؿ پـې ّاؿػّٕ .یؼٌی ٍْٗ ٗې پَ لـٗجَ پبؿچَ ثبًؼې اّ ثلَ ٗې پَ ثؼ٘ؼٍ پبؿچَ ثبًؼې
لـاؿ لـٕ ،مـٍ لَ ػې چې ػ رـاس المًَْ ػ ػّّ لّْ پَ ؽؿٗؼَ اؿربع مبتّٖ ،لې ػغَ هوکٌَ ًَ
ػٍ چې تٌِب ػٍّ لْٕ ثَ کنـ ػ اؿربع پَ صبل ّمبتٖ.
کَ  splintػامې تؽجیك شې چې ػ شتَ فشبؿ اغیقٍ پَ ػٍّ ًمؽْ ثبًؼې ّی ،کیؼای شٖ چې ػ
اؿربع ښْیؼًَ ؿاهٌځتَ اّ ػکنـی میټ څغَ ثَ  splintثې ځبیَ شٖ (همبثل لْؿتَ تؼّؿٕ

-۰۳اًځْؿ :ػ ػؿیْ ًمؽْ اغیقٍ پَ ػبم ډّل ػ  Colle’s bennett’sاّ  pott’sکنـًّْ کې ػا کْچٌۍ مبصَ ػ پلنتـّ
پَ ثؼ٘ؼٍ ثـعَ کې ػ ُغې لْې ًوبیٌؼګٖ کْٕ چې ػ رـاس ػ الك پـثٌنټ پَ لـٗجَ اّ ثؼ٘ؼٍ ټْټْ ثبًؼی پلی کیږٕ ػ الْیَ
مبصَ ػ پلنتـ پَ لـٗجَ ثـعَ کې ػ ػؿیوې ًمؽی ًوبیٌؼګٖ کْٕ اّػ رـاس ػالمًْْ ػ لیـې کیؼّ پـهِال ػ اؿربع مبتل تبهیي
ّٕ .
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صـکت)( ۴۴اًځْؿ) .
ػا ثَ اړٗي ّٕ چې ػ یْې ػؿیوی لْې پَ شتْى کې تؼّؿٕ لٍْ صٌخی شٖ ،پَ ػې تـتیت ػ
 splintلَ تؼاّؿٕ صـکت څغَ هغٌیْٕ شْی ُّٕ ،غَ پلنتـ چې پَ  ۰۳اًځْؿ کې تشـیش
شْی ښیٖ چې ػ ػؿیوې لْې ػ اغیق مبصَ ػ لـٗجَ پبؿچې ػ پبمَ شتْى لـی.

-۴۴اًځْؿ :ښیٖ چې پَ څَ ډّل یْ ػ ػّّ ًمؽْاغېق مینتن کې لٍْ یْافې پَ لـٗجَ اّ ثؼ٘ؼٍ فـیکویٌتًْْ ثبًؼی ّٕ چٖ لَ اهلَ ٗې
تؼّؿاّ ػّثبؿٍ ثې ځبیَ کیؼًَ ؿاهٌځتَ کیږٕ چې ػ یْې ػؿیوې لْې ػ اغیق پـثٌنټ ثَ ػا کړًَ صٌخی کیږٕ اّ ػا مینتن ثَ حبثت
پبتې شٖ.
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هبلْچ لـًّکی اّ ثې هبلْچْ پلنتـ
ػ ٍْٗ پلنتـٕ  splintػ ػؿې ًمؽْ ػ ػول پَ مینتن ثبًؼٕ پَُْ ثَ ػ هبلْچ لـًّکٖ
) (paddedاّ پـتَ لَ هبلْچ څغَ ) (unpaddedپلنتـّ ػ هشبثِت پـ ثٌنټ ؿّښبًَ
شٖ ْٗ .شو٘ـ هـکقًّْ کې ّٗل ک٘ږٕ چې )ٗ (un paddedب پْمتکٖ پْؿې ًښتٖ ( skin
 )- tightپلنتـ ػ تخج٘ت ْٗاځٌ٘ۍ هٌؽمٖ ث٘لګَ ػٍ اّ ػ  paddedپلنتـ ػ تخج٘ت پَ پـّمَ
کې ْٗ غ٘ـ هؤحـ اّ هـّد پلنتـ ػٓ .هګـ پَ صم٘ت کې ػ  Paddedاّ unpadded
پلنتـًّْ تـهٌځ ه٘غبً٘کٖ فـق ْٗ ډّل ػی ،څَ چې هِن ػٕ ُغَ پَ کنـٕ کـښَ کې ػ
هبل٘کْلٖ صـ کت ػ کچې شتْى ػٓ.
پَ پْمتکٖ پْؿې ًښتی پلنتـػ کنـًّْ ػ تخج٘ت ښَ ػبهل ػی اّ ْٗاځې ػ callus
رْړیؼًّکْ صزـاتْ تـهٌځ ػ صـکت اهکبى هْرْػ ّّٕ .لې صتٖ پَ پْمتکٖ پْؿې ًښتٖ
پلنتـ کې تخج٘ت ْٗاځې اؿتجبؼٖ ٗب ًنجٖ ػٓ ځکَ چې صـکت یْاځې ػ امکل٘ت اّ پْمتکٖ تـ
هٌځ هْرْػ ّٕ .پَ ُـ صْؿت ؿښتیٌی تخج٘ت کْالٓ شْ چې ػ ثؼعٖ لنوًْْ ػ internal
 fixationپْامؽَ المتَ ؿاشٖ .صتٖ پَ ٍْٗ هٌظن ،صض٘ش اّ ػل٘ك پلنتـ کې لکَ ػ
 carpal scaphoidکنـًّْ لپبؿٍ چې کبؿّل ک٘ږٕ ،پَ ػې کې ًبؿّؽ کْالٓ شٖ چې
عپل هړًّؼ تَ ػ  ۴/۳اًچًْْ پَ اًؼافٍ ػ لبلت ػ ًٌَ صـکت ّؿکړٕ.
لکَ څَ ډّل چې غْؿٍ ػٍ پَ کنـٕ عػ کې ػ کتلْٕ صـکبتْ څغَ هغٌیْٕ ثبٗؼ ّشٖ.
(هخالً ث٘ـتَ ػ کنـ ثې ځبَٗ ک٘ؼل)  .ثبٗؼ ٗبػًَّ ّشٖ چې ػ  Paddedاّ un padded
پلنتـًّْ تـهٌځ پَ امبمٖ اصْلْ کې تْپیـ هْرْػ ًَ ػی .پَ ػې شـغ چې ػغَ ػّاړٍ
پلنتـًَّ ػ ػؿېّْ ًمؽْ لـًّکٖ ػولٖ مینتن اغیقٍ لَ ځب ًَ ّښٖ٘ .کَ چ٘ـې ػ کؼجـې اّ فًؼ
کنـًَّ پَ  Paddedپلنتـًّْ کې ّښْٗ٘ږٕ ػا مٖ فکـ ثَ غلػ ّٕ چٖ کَ پَ ػا پیښَ
کې ػ  unpaddedپلنتـ تؽج٘ك شْٕ ّآ ًْ کنـ ښْٗؼًَ ثَ ًَ ّآ ؿاهٌځتَ شْٕ .کَ
پَ ښَ تؽج٘ك شْٕ  Paddedپلنتـ کې ْٗ کنـ ّښْٗ٘ږٕ ػا کنـ پَ ه٘غبً٘کٖ لضبؾ ػ
پلنتـ پـ ثٌنت ػؿهلٌې لپبؿٍ هنبػؼ ًَ ػی اّ ثبیؼ ػ ػؿهلٌٖ لپبؿٍ ٗې ًْؿ هٌ٘غبً٘کٖ ثٌنټیًَْ
غْؿٍ شٖ.
ښبیٖ پَ ْٗ ډٗـ ػّػٗق هخبل کې ػ پلنتـ ػ ػؿیّْ ًمؽْ ػول ػ ًَ پُْ٘ؼلْ ًبکبهٖ ػ مبػؼ پَ
 Green stickکنـ کې چې ػ ْٗ هضکن اّ رلؼ پْؿې ًښتٖ پلنتـ پَ ؽؿٗؼَ تؼإّ ک٘ږٕ ّ
63

ػ هضبفظَ کبؿاًَ ػؿهلٌې ه٘کبً٘قم

ػ ػبهْ کنـًّْ تړلې ػؿهلٌَ

ل٘ؼل شٖ  .ػ ُـ ثل کنـ څغَ پَ  Green stickکنـ کې ػ ف٘جـّفٕ اًنبرْ لْٕ ػول (ػ
ػؿّافې ػ چپْؿاك غًْؼې) ػ پَ همؼـٍ ّرَ کې ډٗـڅـګٌؼ ل٘ؼل ک٘ږٕ اّ پَ  ٤٤تصْٗـ کې
ښْػل شْی ػی.
ػا څـګٌؼٍ ػٍ چې ػؿې لْٕ ثبٗؼ پـ مبػؼ ػامٖ اغیق ّکړٕ چې مْء شکل لـًّکی مبػؼ ْٗ
صض٘ش هضْؿتَ ثـاثـ کړی ،هګـ ػا کلَ کلَ ًَ مٌزْل ک٘ږٕ چې ػهضْؿ کٌتـّل ػ ُغَ لبلت
پـثٌنټ چی ػ مبػؼ پَ ٍْٗ اړط کٖ تؽج٘ك شْٓ ّٕ ًَ مبتل ک٘ږٕ.
ػا ْٗ صم٘مت ػٓ چې ػ ُْ٘اػ پَ ُـٍ ثـعَ کې پَ ُـٍ اًّۍ کې پَ فؿګًْْ پیښی پَ کبه٘بثۍ
مـٍ ػ ْٗ اړع٘ق پلنتـ پَ تؽج٘ك مـٍ تؼإّ ک٘ږٕ ،عْ ػا پَ ه٘غبً٘کٖ لضبؾ موَ ًؼٍ ،لکي پَ
فٗبتـٍ ًْؿّ ّالؼبتْ کې ثَ ػ لْهړًٖ مْء شکل تَ ػّثبؿٍ ّؿګـځیؼًَ ؿاهٌځتَ شْٓ ّٕ .پَ لٌډ
ډّل کَ ّّاْٗ ْٗ اړع٘ق لبلت ػ ػؿېّْ ًمؽْ لـًّکٖ ػولٖ مینتن اغیقې لپبؿٍ هنبػؼ ًَ ػی.
صتٖ کَ پَ  green stick fractureکې ػ مبػؼ یْ هکول پلنتـ تؽج٘ك ُن شٖ ،هوکي

-۴۴اًځْؿ :ښیٖ چې پَ پْمتکٖ پْؿې ًښتی پلنتـ ػ ؼـف ػ ظبُـٕ شکل مـٍ ثـاثـ اّپَ ښکلٖ ډّل تـتیت شْی ػی ػامی
توبیل شتَ چې ػّثبؿٍ ثې ځبیَ کیؼًَ ؿاهٌځ شی ،ځکَ پَ ػې کې ػ ػؿیْ ًمؽْ ػ اغیقې مینتن ّرْػ ًَ لـٕ .ػ ثلَ ؼـفَ یوْ
هبلْچ لـًّکی پلنتـ چې ػ ػّثبؿٍ ثې ځبیَ کیؼّ هغَ ًینٖ ځکَ چې ػ ػؿیْ ًمؽْػولٖ مینتن اغیقشتْى لـٕ.
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پیپ تَ ّؿتَ مْء شکل ػ پلنتـ پَ هٌځ کې ث٘ـتَ ؿاهٌځتَ شٖ ،پـتَ لَ ػې چې پلنتـ پَ ػامې
ډّل  mouldشٖ چې ػ اصالس پَ تړاّ ػ ؼـف ػ مْء شکل پَ همبثل کٖ ػ over-
 correctionاًغٌب لـًّکی ّی .ػ

 un paddedپلنتـ پَ هٌځ کې ػ ث٘ـتَ

 angulationؿاهٌځتَ ک٘ؼلْ پَ ثبة ػامې تصْؿ ثبٗؼ ّشٖ چې ػا ػ اًنبرْػ هضْؿٕ لْې
ػ ػول پـثٌنټ ؿاهٌځتَ ک٘ږٕ لکَ ؿاکښل شْٓ  elasticچې ځبى پْؿې ش٘بى ؿاکشْٕ .ػ
ػعالتْ کشش ُډّکٖ تَ ػ اصلٖ مْء شکل پَ لْؿ رِت ّؿکْٕ اّ ؿعٍْ اًنبد ػ ُډّکٖ
اّ پلنتـٕ لبلت تـ هٌځ ّالغ ک٘ږٕ چې پلنتـ ػ ػغَ ثې ځبیَ کیؼًی پـ ّړاًؼې صتٖ کَ پَ
رلؼ پْؿې ًښتٖ پلنتـ ُن ّٕ کْم همبّهت ًَ ښیٖ .ػغَ صـکت ػ اثتؼاٖٗ ثې ځبَٗ ّالٖ پَ لْؿ

- ۴۲اًځْؿ :ػ چپ ؼـف پلنتـ چې  pott’sکنـ کې امتؼوبل لـٕ ًنجت ښٖ ؼـف پلنتـ تَ ښَ ّالی لـٕ چې ػ ښٖ
ؼـف شبیؼ ګټْؿتْة کن ّی ،یْ هبلْچ لـًّکی پلنتـ توبیل لـٕ چې ػّثبؿٍ ثې ځبیَ کیؼًې څغَ هضٌیْی ّکړٕ .ػا کړًَ
پَ صضیش ډّل ػ ػؿیْ ًمؽْ ػ اغیق ػ لْې پـمینتن رْړښت هًْؼلی ػی.
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پَ ډاګَ کْٕ .کَ  paddedپلنتـ پؼامې ډّل  moldشْٕ ّٕ چې ػ ػؿېْ ًمؽْ ػول
مینتن پَ پلنتـ کٖ تؽج٘ك شْی ّٕ پَ ه٘غبً٘کٖ لضبؾ ثَ ډٗـ ښَ ّٕ ًنجت unpadded
پلنتـ تَ چې پَ ؼجؼٖ لضبؾ یٍْ عٌخی ػًؼٍ تـ مـٍ کْٕ.
پَ  ۴۲اًځْؿ کې ػ ػّاړٍ پلنتـًّْ همبٗنَ یْ ػ ثل مـٍ تشـٗش شْٕ ػٍ .لْهړی ُغَ پلنتـ
چې ػ ػٌك المؼم هفصل ثڼَ پکې ښکبؿٍ ػ لیؼّ ّړ ّٕ اّ ػُّن ډّل ٗې ػامې ښکبؿٕ لکَ پَ
غیـ تغصصٖ ډّل رْړ شْٓ ُّٕ .غَ لبلجًَْ چې پَ  pott’sکنـ کې تشـٗش شْٕ ػٕ ػغَ
ډّل لبلت چې پَ ُغې کې ػ رـاس ػ الك چبپًَْ ّٕ اّ ثؼؿًګ اًځْؿ ّلـٕ صم٘مبً ْٗ ښَ
پلنتـ ػٓ ځکَ ػا ػ رـاس ػ الك ػ فشبؿ پـثٌنټ ثې ځبَٗ شْٕ پبؿچْ تَ عپل اصلٖ ځبٓ تَ
ؿرؼت ّؿکّْٕٗ ًْ ،لٔ شْ چې ػغَ لبلت تـ ټْلْ ښَ لبلت ػٓ.
ػ مبػؼ ػ  Green stickکنـًّْ پَ ػؿهلٌَ کې ػ ث٘ـتَ مْء شکل ؿاهٌځتَ ک٘ؼًَ ډٗـ
ػوْه٘ت لـٕ .ػ ػې صبلت ػ هغٌْٕ٘ لپبؿٍ پَ لصؼٕ ډّل ػا ًبتبم کنـ پَ تبم کنـ ثؼل٘ږٕ تـ
څْ ػ هبشْم ػ مبػؼ ُغَ مبلن ؿعٍْ اًنبد چې ػ ث٘ـتَ مْء شکل الهل ګـځٖ څ٘ـې شٖ .فهب
څغَ اکخـٍ ّعت مْال ک٘ږٕ چې ػ ْٗې ػوْهٖ کړًالؿې پَ څ٘ـ ثَ ػا ًبتبم کنـًَّ پَ تبم
کنـًّْ تجؼٗل شٖ ٗبًَ ؟ ځْاة ػا ػی چې ُـکنـ ػ اؿربع پَ صبل کې ثبٗؼ ػ (over
) reductionپَ ډّل اصالس شٖ ًْ ،پَ ُغَ صْؿت کې چې ػ مبػؼ Green stick
کنـ پـتَ لَ ػې چې پَ تبم کنـ تجؼیل شی ،ػ پْؿٍ اصالس ّړ ّٕ ًْ ،ػ تبم کنـ هٌځتَ ؿاّړل
اړیي ًَ ػٕ اّ رـاس پَ ػې ثبٗؼ پٍْ شٖ چې څَ ډّل پلنتـٕ کړًَ تـمـٍ شٖ ،تـ څْ ػ ػؿیّْ
ًمؽْ ػولٖ مینتن پکې پلی شٖ.
هؤعـ مْء شکل ()Late Deformity
ػ کنـًّْ پَ ػؿهلٌَ کې ػ هؤعـ مْء شکل هٌځتَ ؿاتلل یْ ػایوٖ عؽـ ػٓ ؛ چې ػ رـاس اّ
ًبؿّؽ لپبؿٍ ػ اًؼٗښٌې ّړ ّٕ .کَ رـاس ػ هؤعـ مْء شکل ػ هٌځتَ ؿاتللْ لپبؿٍ هغکې لَ
هغکې عجـتیب اّ تیبؿی ّلـٕ ًْ ،ػ اصالس څغَ ّؿّمتَ ػ ػ ؿا هٌځتَ کیؼّ هغٌْ٘ٓ ثَ ػ
تل لپبؿٍ شْٓ ّٕ .کَ رـاس ػ ه٘تْػ ػ ّؿّمتْ٘ ًب څـکٌؼّ عؽـًّْ څغَ ًبعجـٍ ّٕ ًْ
ّؿّمتٖ هٌځتَ ؿاتلًْکٖ مْء اشکبل ثَ پَ ػبػتٖ ډّل ػ ػٍ ػ ص٘ـاًت٘ب الهل شٖ .ػ ػٓ لپبؿٍ
چې ػ هؤعـ مْء شکل پَ تړاّ ّړاًؼّیٌَ شْٕ ّٕ ،اړیٌَ ػٍ چٖ ُغَ ػبهې ځٌګړتیبّې اّ
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صفبت پَ ًښَ شٖ چې پَ ػې ځٌګړّ صبالتْ کې هٌځتَ ؿاځٖ اّ ُوؼاؿًګَ پَ ػوْم کې ػ ػٕ
هٌځتَ ؿاتللْ پَ ه٘غبً٘ک٘ت ثبًؼې پٍْ ّی تـ المَ شٖ.
ػ هؤعـمْء شکل فیبت هٌځتَ ؿاتلل ًنجت هؼوْلْ صبالتْ تَ ُغَ ّعت شًْٖ ّٕ چې ػ کنـ
ػ الت٘بم پـّمَ هؤعـ الت٘بم عْاتَ الړٍ شٖ ْٗ .کنـ کَ پَ مـٗغ ډّل ال٘تبم ّلـٕ پَ پـاک٘تکٖ
لضبؾ ثَ ښې پبیلې تـالمَ شٖ .صتٖ کَ تخج٘ت کًّْکې تخج٘ت کًّْکې آلَ پَ ػُّوَ ػؿرَ
رْړٍ شْٕ ُن ّٕ .کَ هؤعـ الت٘بم هٌځتَ ؿاځٖ ًْ ُوؼغَ تخج٘ت کًّْکې آلَ ثَ هکنْؿٍ
ًبصیې تَ ػ  late angulationاربفٍ ّؿکړٕ ځکَ چې لَ ْٗې عْا ًبؿّع فؼبل اّ ًباؿاهَ
ّٕ اّ لَ ثلې عْا تخج٘ت کًّْکې آلَ پَ ه٘غبً٘کٖ لضبؾ ً٘وګړت٘ب لـٕ .ػ هؤعـ الت٘بم پَ
صْؿت کې ػ هضْؿٕ هن٘ـ من مبتل اړیٌَ هنئلَ ػٍ.
کَ ػ تخج٘ت پَ ُـ م٘نتن کې ػ هؤعـ الت٘بم ػ هؼوْل صبلت څغَ ډٗـ ّالغ ک٘ؼًّکی ّٕ ًْ
پَ پـاکتیکٖ ډّل یٍْ ه٘غبً٘کٖ ًوګړت٘ب ثَ پَ ًْهْړّ غ٘ـ هشکْکْ ه٘تْػًّْ کې چې پَ ّؿځٌٖ
ژًّؼ کې ٗې ښَ ًتبٗذ ّؿکړٕ ّٕ ،ؿا څـګٌؼ شٖ ( پَ اؼـافْ ثبًؼې ػ ّرْػ ػ ّفى ػ اًتمبل
تضول اّ هؤعـ فإّْٗ اًضـاف پ٘ښ٘ؼلْ لَ کجلَ لَ ػغَ اؿفیبثۍ څغَ صـف ًظـ کّْ ).ػلتَ
ُغَ هؤعـ مْء شکل هؼًظـ ػی چې پَ ثٌفنِٖ ډّل ؿاهٌځتَ کیږی اّ ًبؿّؽ پَ ثنتـ اّ ٗب
پلنتـ کې ّٕ .پؼې ځبی کې ػٍّ غْؿٍ فکتْؿًَّ شتْى لـٕ چې ػ ثٌفنِٖ مْء شکل پَ
هٌځتَ ؿاتلْ کې ثٌنټیق ؿّل لـٕ.
 – ۴ػ ځوکې ػ ربؽثې لٍْ
 – ٤ػ ػعالتْ ػ کشش لٍْ
ػ ځوکې ربؽثې لٍْ چې ػ ػؿهلٌې ػ هیتْػ مـٍ پَ تړاّ پَ هغتلفْ رِتًْْ اغیقٍ لـٕ .ػ ُغْ
ه٘تْػًّْ مـٍ ثَ پـتلَ شٖ چې ػ ػؿهلٌې لپبؿٍ کبؿّل شْٕ ُّٕ .وؼاؿًګَ ػ ػعالتٖ ګـّپ
کشش چٖ ػ څْ ؼجمْ پَ ډّل یْپـثل ثبًؼې لـاؿ لـٕ ػ مْء شکل الهل ګڼل کیږٕ .ػغَ
ػّاړٍ لْاّې مـٍ ْٗ ځبٓ ک٘ږٕ اّ ػ فٗبت لْت پـثٌنټ ػ ؿافؼٖ پَ ډّل اغیقٍ کْٕ اّ ػ
 callusػ کْږّالٖ مجت ګـځٖ .ػا ػ اغیقې لٍْ ډیـ ٍ پَ څـګٌؼ ډّل ػ کنـٕ پبؿچْ ػ
اّږػّالٖ پـثٌنټ صنبثْالی شٖ چې پَ ُوؼٕ پبؿاګـاف کٖ ّړاًؼٕ کیږٕ.
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تزـثْ ښْػلٖ ػٍ چې ػ امجبثْ ټبکلٖ ډّلًَْ کْالٓ شٖ پَ ّؿّمتۍ فاّٖٗ اًضـاف کې ػ
امجبثْ مـٍ مـٍ ػ اپبؿاتْ ػ عبصْ ډّلًْْ پـثٌنټ هْلت ثؼلًًَْْ ؿاهٌځتَ کړٕ  .ػغَ اړیٌَ ًَ
ػٍ چې فإّْٗ اًضـاف پَ څلْؿّ عْاّّ کې هؼًظـ ّٕ ثبیؼ پَ ُغَ عْا کې چې ػ کنـ تؼإّ
اّ ه٘تْػ ثؼًبم ّٕ پَ ًظـ کې ّٕ.
اّ څْ ػبم هخبلًَْ یی ػاػی:
لْهړی هخبل  :ػا کلٌ٘٘کٖ ؿیښتیٌې پبیلې ػٕ چې ػ فغؾ ػ رنن هنتؼـض کنـًَّ ًنجت
اّږػٍ هبٗل کنـ تَ پَ فیبتَ کچَ فاّیْٕ اًضـاف تَ ه٘الى لـٕ  .ػ تْظ٘ش لپبؿٍ ثَ ػ ػّاړّ
کنـًّْ پَ  callusثبًؼې ػ ّاؿػې شْٕ ًنجٖ لْٕ یٍْ ػ ثلې مـٍ پـ تلَ کړّ اّ پَ الًؼې
ډّل ٗې تضل٘لٖ ثضج کّْ.
پَ  ۸۴شکل کې ػ فغؾ ْٗ هبٗل کنـ ػ ) ،(Aاّ ْٗ هنتؼـض کنـ ػ ) (Bاًځْؿ شْٓ ػی
چې پَ ػّاړّ صبالتْ کې ػ کنـ لـٗجَ ثـعَ پَ حبثت اّ هضکن ډّل ًْ٘ل شْٕ ػی اّ ػ فغؾ پَ
 condylesثبًؼې ػ  ٍْٗ Xفاَّٗ ّؿکًّْکٖ لٍْ ّاؿػٍ شْٕ ػٍ.
late virus.

)Per trochanteric fractures of femur (any splint

Late varus.

Mid shaft femur (on Thomas splint).

Often a late
valgus.
Late ulnar
convexity,
radial
concavity

)Lower quarter shaft of femur (Thomas splint

•

•

•

)Radius and ulna (in plaster

Late varus.

•

•

•

)Humerus (in hanging cast

Late valgus

•

•

• )Colles’ fracture (dorsal slab

ػ  Aپَ ّالؼَ کې هبٗل کنـ چې ػ فغؾ ػ رنن اّ ػ ُغې ػ لؽـ شپږ چٌؼٍ اّږػٍ مبصَ ػ
ُډّکٖ پَ ؼْالًٖ هضْؿ ٗې اصبؼَ کړٕ ػٍُ .وؼاؿًګَ ػ ُوؼې کنـ ػلْٕ ًِبٗې مـصؼ ػ
فغؾ ػ ُډّکٖ ػ مفلٖ ًِبٗت څغَ پَ ٍْٗ ل٘ـې فبصلَ کې پـتَ ػٍ چې هوکي ػ ُډّکٖ ػ
رنن ػ لؽـ ػّلل چٌؼٍ مبصَ ّٕ.
)ُ (cغَ ؿافؼَ ؿاښ٘ې چې کَ پَ فـظٖ ډّل ػ ؿافؼې ػ اتکبء ًمؽَ ػ کنـ پَ لـٗجَ ثـعَ کې
ّالغ شْٕ ّٕ ًْ پَ ػې امبك ػ ؿافؼٖ ُغَ لٍْ (اُـاهٖ لٍْ) چې پَ ػې صبلت کې تْل٘ؼٗږٕ ػ
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 ٤ / ٤٤پَ تٌبمت ثبًؼې ػول کْٕ اّ لؼې اهلَ ػ کنـ پَ ل٘ـې ثـعَ کې پَ  callusثبًؼې
ػ ّاؿػې شْٕ لْٕ کچَ  ٤xػٓ .ػ  Bپَ پیښَ کې ػ فغؾ هنتؼـض کنـ ػ فغؾ ػ مفلٖ
ًِبٗت څغَ ػ رنن ػ لؽـ ػّلل ثـاثـٍ پَ ػلْٕ کٖ شتْى لـی D .ػ ؿافؼې ًوبیٌؼګی کْٕ
اّ کَ چ٘ـې فـض کړّ چې ػ اتکبء ًمؽَ ػ لشـ پَ ُغَ ثـعَ کې چې ػ فشبؿ الًؼی ّی ػ اړم
لٍْ ػ  ۴/۴۲پَ تٌبمت هْرْػٍ ّٕ ،تـ څْ  callusپَ ُغَ ځبٓ کې چې  cortexثبًؼې ػ
فشبؿ الًؼې ّٓ مـٍ رال کړٕ پَ ُوؼې امبك ّٗلٔ شْ چې هٌضـف کًّْکٖ لٍْ پَ هنتؼـض
کنـ کې ػ هبٗل کنـ پَ ًنجت شپږ ځلَ فٗبتَ ػٍ.
ثـم٘ـٍ پـػې ػا شپږ چٌؼٍ اظبفٖ لٍْ چٖ پَ هنتؼـض کنـ ثبًؼې ّاؿػٗږٕ ،ػ هبٗل کنـ پَ
ًنجت ٗې کنـٕ مبصَ شپږ چٌؼٍ کْچٌۍ ػٍّٗ ًْ .لٔ شْ چې پَ ػې فـظٖ ّالؼَ کې ػ
هنتؼـض کنـ ػ ُ callusـٍ ّاصؼٍ ثـعَ ػ هبٗل کنـ پَ ًنجت  ٩٤چٌؼٍ لَ فٗبت فشبؿ
مـٍ هغبهظ ک٘ږٕ .کَ ػ ه٘غبً٘کٖ تضل٘ل ّؿتَ ؼـٗمَ پَ ًظـ کې ًّْ٘ل شٖ ًْ هًْږ کْالٓ شْ
ػ فغؾ ػ هؤعـ فایْٕ اًضـاف هٌځتَ ؿاّړًّکٖ لْإّ اّ ػ ګْتی ػ proximal
 phalanxػ فایْٕ اًضـاف کًّْکْ لْاّّ مـٍ پـتلَ کړّ.
ػُّن هخبل  ٍْٗ :ػامې پیښَ پَ ًظـ کې ًّ٘نۍ چې ػ فغؾ یْ هنتؼـض کنـ پَ هتْمؽَ ۴/۸
اّ ػلْٕ ۴/۸ثـعْ کې شتْى ّلـٕ ،لکَ پَ  ٤٠تصْٗـ کې ښْػل شْٓ ػی .کَ ّغْاړّ چې
ْٗ  amputationپَ کنـٕ عػ ثبًؼې ارـاء کړّ ًْ ػ پښې لیـې شْٕ ثـعَ ثَ شل پًْډٍ
ّفى ّلـٕ .ػ ػې کتلې ػ حمل هـکق ثَ ػ فًګبًَ ػ ثٌؼ څغَ ػٍّ ً٘ن اًچَ الًؼې ّالغ ّٕ .پَ
ُوؼې تـت٘ت ػ حمل هـکق پَ ٍْٗ شغص کې چې هٌځیٌی لْړّالٔ ّلـٕ ػ کنـٕ عػ څغَ ثَ
 ٤٠اًچَ ښکتَ هْل٘ؼت ّلـٕ کَ ػ فغؾ ػ رنن لؽـ  ۰،۴اًچْ پَ کچَ پَ ًظـ کې ًّ٘نْ اّ
ػامې فـض کړّ چې رنن فإّْٗ اًضـاف کْٕ ًْ ػ ؿافؼٖ هضْؿ ػ ُ cortexغَ ثـعَ ػٍ
چې ػ کنـ پَ همؼـٍ عْاکې ػ ْٗې فشبؿٕ لْې الًؼې ّٕ .ػ کنـ پَ همبثل هضؼة ؼـف
کې ثَ لشـ ثبًؼې ّاؿ شْی عؽٖ کشش لٍْ ثَ X٤٤=٤٤٤

پًْډٍ ّٕ .ػ پُْ٘ؼلْ

لپبؿٍ ثَ ػا متًْقهٌَ ًَ ّٕ چی  platesکْږ شٖ screws .لَ عپل ځبَٗ ّّځٖ اّ پًْ٘ؼ
هبت شٖ .ػا پ٘ښې ُغَ ّعت ّالغ ک٘ږٕ چی ػ ُډّکۍ کنـ ػ یٍْ غیـ صنبثٖ ربؽثې لْې
پـثٌنټ التیبم ّ ًَ کړی ًْ ،ػغَ لٍْ ػ کنـ څغَ الًؼې ػ ثؼ٘ؼٍ ثـعې ػ ّفى پَ کچَ ّٕ.
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ػا څیړًَ ؿّښبًَ کْٕ چې څَ ډّل ْٗ ًیوګړٓ اّ عـاة ؼـس شْٓ پلنتـ پَ ثؼ٘ؼٍ پبؿچَ
ثبًؼې ّفى ّؿاظبفَ کْٕ اّ ُن ُغَ ًوګـت٘ب چې ػ کنـ ػ لـٗجَ لنوت پَ کلک ًْ٘لْ کٖ
هْرْػٍ ػٍ ښٖ٘ .پَ ثؼعٖ ّالؼبتْ کې ػ ػې مجت ګـځٖ چې هؤعـ  angulationتَ توبٗل
فٗبت کړٕ .کَ ػ فغؾ ػ مفلٖ ػؿیوې ثـعې ػ کنـ لپبؿٍ پلنتـ ظـّؿ ّٕ ًْ ،ػا ثَ څـګٌؼٍ
شٖ چې ػ پٌډۍ ْٗ اّږػ پلنتـ ثې فبٗؼې اّ ثؼتـ ّٕ ،ځکَ چې پَ ل٘ـې ثـعَ کې ػ پلنتـ ػ
ّفى فٗبتْلْ لَ اهلَ یْهؤعـ فایْی اًضـاف تَ فهٌَ٘ ثـاثـّٕ.
ػؿٗن هخبل  :اّك ػ ْٗې ګْتې ػ  proximal phalanxپَ هنتؼـض کنـ ثبًؼې
ّاؿٗؼًّکٖ لٍْ پَ پْؿتَ ډّل تـ هؽبلؼی الًؼې ً٘نْ .ػ ثؼ٘ؼٍ ثـعٖ اّږػّالی ػ ٍْٗ اًچ پَ کچَ
اّ لؽـ ٗې ػ  ۴/۰اًچْ پَ کچَ پَ ًظـ کې ً٘نْ .ػ ګْتې ّفى (پَ ُغَ صْؿت کې چې لَ
کنـٕ عػ څغَ لؽؼَ کیؼًّکٖ تخج٘ت کًّْکې آلې پـ ثٌنټ  Amputationتـمـٍ شٖ)
ػ  ۴/۴۴پًْډٍ پَ اًؼافٍ فـض کّْ .ػ ربؽثې لٍْ پَ ه٘قاثَ ًَ لـًّکٖ کنـ ثبًؼې ػ حمل ٍْٗ
ػامې لٍْ ّاؿػٍ کړٕ چې ػ کنـ پَ هضؼثَ عْا کې ثَ ػ لشـ ػّاړٍ عْإّ ػ الًؼې هؼبػلې پَ
امبك ٍْٗ لَ ثلې څغَ ل٘ـې کش کْٕ.
 ۴/۴، ۲۴x ۴/۴۴ =۴/۰پًْډٍ.
ػ ػی پـثٌنټ ّٗلٔ شْ چې ػ فغؾ ػ رنن ػ ُغَ کنـ پَ تٌبمت چې ًبؿّؽ تَ ػ ّفى اًتمبل
اربفٍ ُن ًَ ّٕ ّؿکړل شْٕ ػ ګْتې ػ کنـ پَ  callusثبًؼې ػ ربؽثې لْٕ ػول تَ ػ
( ) ۴/۳۴۴ثـعې پَ کچَ ػٍ.

-۳۵انخور
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څلْؿم هخبل  :ػ الًؼې ه٘غبً٘کٖ هؽبلؼٖ څغَ تـ ْٕٗ اًؼافې پْؿې ػا هؼلْهیږٕ چې ّلې ػ
اّږػّ ُډّکْ ػ رنن ػ التیبم لپبؿٍ ػ  periostealتْل٘ؼ څغَ امتفبػٍ کیږٕ ْٗ ،ځل ث٘ب
ُوغَ ػُّن هخبل کې ػ فغؾ ػ رنن ػ هنتؼـض کنـ لپبؿٍ هضبمجَ شْٕ ثـعې تَ پبهلـًَ
کّْ.
کَ ػ فغؾ رنن ػ  ۲۴،۴اًچْ پَ اًؼافٍ لؽـ ّلـٕ اّ ػ کنـ څغَ ػ ثؼ٘ؼٍ ثـعې ػوْهٖ ّفى
شول پًْډٍ ّٕ ًْ ػ مْء شکل پَ هضؼة ؼـف کې ػ  callusپـٕ کًّْکٖ کششٖ لْې
کچَ ثَ  ۲۲۴پًْډٍ ّٕ .کَ چ٘ـی کنـ تخجیت تَ ًیږػی  callusػ پړم٘ؼلٖ کتلې پْامؽَ
چې لؽـ ٗې ػؿې اًچَ ّٕ اصبؼَ شْی ّٕ ًْ ،ػا ثَ هؼلْهَ شٖ چې ػ پْښًّْکٖ  callusتـ
ټْلْ ثؼ٘ؼٍ ثـعَ ثبًؼې ّاؿػًّّکٖ لْې کچَ ثَ ډٗـٍ کوَ اّ پَ الًؼې ډّل ثَ ّٕ.
 ۳۴ =۲۴ x ۸/۴۰پًْډٍ
ػا لبًْى چې ثبٗؼ ْٗ ظؼ٘ف مبعتوبى ػ اًضٌب لَ هـکقٕ  angulationڅغَ ٍْٗ لیـې فبصلَ
کې ځبٓ پـ ځبٓ شٖ اّ مبعتوبًٖ اًزٌ٘ـاًْ تَ ښَ هؼلْهَ ػٍ چې ػ الْتکْ ػ رْړٗؼّ ػ
 stressed skinتغٌ٘ک ػ اصْلْ امبك تشک٘لْٕ .ػ ًْهْړٕ لبًْى پـ ثٌ٘بػ ػ فلق ٍْٗ ًـۍ
صفضَ چې ػ ؼ٘بؿې ػ ّفؿًّْ پَ ثِـًۍ ثـعَ ثبًؼې ًصج٘ږٕ ػ پبٗې پَ ډّل کبؿّل ک٘ږٕ.
ػ ُوؼې څـګٌؼًّْ پـ امبك ػ اّږػّ ُډّکْ ػ رنوًْْ ػ کنـًّْ پَ ؿغ٘ؼّ کې
 endosteal callusػ ٍْٗ هِن ػٌبصـ پَ څ٘ـ ػ رنن ػ کنـ پَ همؼم ال٘تبم کې ػّهـٍ
هِن اؿفښت ًَ لـٕ.

-۴۵انځور
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ػؿٗن څپـکی
پَ هضافظَ کاؿاًَ ػؿهلٌَ کې هفَلٖ صـکت
ػ هفَل ػ رْړښت ت٘ـتَ ؿغ٘ؼًَ اّ ػ افاػّ تيپړّ صـکاتْ ىتْى ُغَ ّعت ىًْې ّٕ چې
ػاعلٖ تخث٘ت تٖث٘ك ىٖ .ک٘ؼای ىٖ چٖ ػامٖ امتؼالل ّىٖ چې پَ تړلې ػؿهلٌَ کې فٗاتـٍ
متًْقې لَ هٌځَ ځٖ اّ ػ هفَل ىغٖ ّلاَٗ ک٘ږٕ.
پَ تړلٖ ه٘تْػ کې هفَل عپل اًاتْه٘ک لْهړًی صالت تَ ُغَ ّعت ؿاګړځٖ چې صـکات ٗې لږ
څَ پَ ځٌډ مـٍ پ٘ل ىٖ .پَ ځٌډ مـٍ ػ هفَلٖ صـکاتْ پ٘ل یٍْ ډٗـٍ ػ تْرَ ّړ اّ اؿفښتٌاکَ
ًمَٖ ػٍ چې ػ تړلٖ ه٘تْػ ػ ػؿهلٌې پَ پُْ٘ؼّ کې ٍْٗ فَ٘لَ کًّْکٖ ًښَ ػٍ.
ػ کنـ څغَ ّؿّمتَ ػ هفَل ػ تيپړ صـکاتْ پ٘ؼا کیؼل ْٗاځې ػ همؼهْ توـٌٗاتْ پَ پ٘ل مـٍ
ًَ تلکې پَ فٗاتْ فکتْؿّ پْؿې اړٍ لـٕ .ځکَ چې ػ هضافظَ کاؿاًَ تؼاّۍ اع٘ـٕ پایلې چې پَ
ځٌډ مـٍ ػ صـکاتْ لَ ىـّع څغَ تـ المَ ک٘ږٕ هوکي فیات ًْؿ فکتْؿًَّ ُن ػع٘ل ّٕ.
ػ هضافظَ کاؿاًَ ػؿهلٌې ْٗ ػوؼٍ ّړاًؼٗق ػا ػٓ چې توـٌٗات پَ هؤعـ ډّل پ٘ل ىٖ اّ
عْىضالًّْکٖ پاٗلې تَ ّلـٕ ،ػامۍ ُن ک٘ؼآ ىٖ چې رـاصٖ ػؿهلٌَ ډٗـٍ پَ اه٘ؼ تښًْکٖ
ډّل ىـّع ىٖ ،هوکي چٖ پاٗلې ٗې هاْٗمًّْکٖ ّٕ.
ػغَ ښکاؿٍ ػٍ چې تاٗؼ هًْږ ُغَ فکتْؿًَّ چې ػ کنـ پَ تؼم٘ة ػ هفَل ػ صـکاتْ پَ اػاػٍ
کې تٌنټیق ؿّل لـٕ ،تـ هٖالؼې الًؼې ًّ٘نْ.
پَ ُغَ کچَ چې هًْږ ػ هفَل پَ ىغۍ تاًؼې پُْ٘ږّ اّ ػ ٍْٗ هزاّؿ کنـ پَ تؼم٘ة ٗې هٖا
لؼَ کّْ ،ډٗـٍ فٗاتَ ّٗـٍ ػ ُغَ پَ پ٘ژًؼلْ کٖ ًيتَُ .غَ ماػٍ ه٘غاً٘کٖ تيـٗضات ػٕ .عْ ػ
هفَل ػ صـکاتْ ػ تیا ؿغًْې پـّمَ پَ فٗاتَ کچَ یْ ت٘الْژٗکٖ اړط لـٕ چې ػلتَ لَ کچٖ فٗات
ه٘الى پَ ىتْى کٖ ػامٖ فکـ کْٕ چې ػ هفاٍلْ ىغٖ ػ ٍْٗ ىظ اًزي اّ ٗا ػ ػؿّافې ػ
فًګ ُّلٖ چپْؿاك مـٍ پَ ّؿتْالٖ کې ػ ْٗې هاىْهاًَ هفکْؿې پَ لـلْمـٍ ػامې ّماٗل
ډٗقاٗي کړٕ چې ػ هفَل ىغٖ ػ پـلپنٖ فقٗکٖ صـکات پَ ّم٘لَ لَ هٌځَ ْٗمٖ اّ ٗا ىغٖ
ًـهَ کړٕ .ػ ػې ماعتواًٖ پـّمې رْړښت تفن٘ـ اّ تؼث٘ـ ػ ډٗـّ ػٌؼٌْٕ ف٘قْٗتـاپٖ ه٘تْػ
مـٍ اړیکی لـٕ .ػ هالو پَ ډّل لَ هناژ څغَ ګټَ اعینتٌَ ،تـ څْ ف٘ثـّت٘کٖ غْټې هاتې
کړٕ ،ػ هفَل ػ ًـهْلْ لپاؿٍ ػ هلِن تٖث٘ك اّ ػامې ًْؿ لَ ُغَ ماػٍ ٕـٗمْ څغَ ػثاؿت ػٕ
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چې پَ ُغَ کې ػ اًنارْ مغت ّالی لَ هٌځَ ځٖ اّ اؿتزاػٖ صالت ٗې اػاػٍ کیږٕ .لکَ هْم
چې ػ صـاؿت پَ ّامَٖ ًـه٘ږٕٗ ،ا لـګٔ چې ػ اّتْ پَ ّامَٖ ًـه٘ږٕ اّ ػ اًضٌاء ّړ ګـځٖ،
اّ ُوؼاؿًګَ څـهٌې چې ػ غْړّ ت٘لْ پَ ّامَٖ عپل اؿتزاػٖ صالت تَ ؿاګـفٕ .ػا ُغَ صماٗك
ػٕ چې پاهلـًَ ّؿتَ ػ هفَل عپل ًْؿهال صالت تَ ؿاګـځْٕ .اها ػا ډٗـٍ ػ ص٘ـاًت٘ا ّړ ػٍ چې
هًْږ پؼې اړٍ پَ کوَ کچَ تزـتْٕ ىْاُؼ لـُّ ،وؼاؿًګَ ػ هفَل ػ فقْٗلْژٗکْ فؼال٘تًْْ اّ
صـکاتْ پَ اړٍ فهًْږ ًاکافٖ پَُْ هْرْػٍ ّٕ.
پَ ؿاتلًْکٖ پاؿاګـاف کې تَ ىْاُؼ ّړاًؼې ىٖ چې ػ ل٘کًْکٖ ػا ًظـیَ چې پَ تړلٖ تؼّاۍ
کې ػ هفاٍلْ ػ ىغٖ ػ هغٌْٕ٘ پَ هْعَ ػ همؼهْ هفَلٖ صـکاتْ پ٘لْل غښتلٖ ىٖ ػ
تْ٘لْژٗکٖ امامتْ مـٍ تړاّ ًَ لـٕ.
پغْا تَ ػامې فکـ ک٘ؼٍ چې ػ هفَل هؤعـ صـکات ػ کنـ ػ ٕث٘ؼٖ رْړًّې ْٗ ٍ تـعَ ػٍ اّ
ػ الت٘ام ػ ْٗې ًْؿهالې پـّمې مـٍ تړاّ لـٓ.

پَ پلنتـ کې ػ تٌؼًّْ تخث٘ت
هًْږ ًي ػ ػې ىاُؼاى ْٗ چې ػ )  (۰۹۴۱ – ٠٣٩١لن٘قّ فٗاتْ تزـتْ تَ ٍْٗ کتٌَ ّکړّ
چې پَ ػې لن٘قّ کې ػ  Bohlerتيـٗش ىْٕ هفکْؿې ػ اٍْلْ لَ هغې پَ پْمتکٖ پْؿې
ًښتٔ پلنتـپَ تـٗتاً٘ا کې پَ فٗاتَ کچَ کاؿّل ک٘ؼٍ Bohler .ػ تيـٗش ىْٕ اٍْلْ لَ
هغې ػ هکنْؿٍ ًاص٘ې څغَ پْؿتَ اّ الًؼې ػّاړٍ هفاٍل تاٗؼ پَ پْمتکٖ پْؿې ًښتٖ پلنتـ
کې تـ ُغَ ّعت تخث٘ت پاتې ىٖ تـ څْ چې پَ کنـ کې الت٘ام ؿاهٌځ تَ ىٖ اّ کَ چ٘ـې هؤعـ
الت٘ام هْرْػ ّٕ ًْ ػغَ تخث٘ت تَ تـڅْ ه٘اىتْ پْؿې ػّام ّؿکْل ک٘ږٕ .ػ  Bohlerػا
امتؼالل ػ اّږػ هِالَ پلنتـمـٍ ُ٘څ کلَ ػ ػاٗوٖ هفَلٖ ىغْالٖ الهل ًَ ګـځٖ ،پَ ػٕ ىـٓ
چې ٕـف پَ هٖلْب ّظ٘فْٕ ّّ٘ؼت کٖ لـاؿ ّلـٕ اّ ُن هفاٍل ػ پلنتـ پَ ػاعل کې ػ
ګټْؿّ توـٌٗاتْ پَ کړًې مـٍ فؼال ّماتل ىٖ.
ػامې ػم٘ؼٍ هْرْػٍ ػٍ چې ػ ماکٌْ ػْالتْ ػّاهؼاؿٍ اّ حاتت تملَات تَ ػ ػٕ مثة ّ
ګـځٖ چې ػاعلې اؿّا ّژغْؿٕ اّ ػ اؽٗوا څغَ هغٌْ٘ی ّکړٕ .ػا پَ هزوْع کې ػ ٍْٗ
هناػؼ کًّْکٖ الهل پَ تْګَ پَ  fibroplasiaاّ ُن ػ هفَلٖ کپنْل االمت٘ک٘ت ػ
هفاٍلْ ػ ىغۍ څغَ پَ هغٌْٕ٘ مـٍ ْٗ ښَ ّاهي ػی .ػغَ ډٗـٍ پَ فړٍ پْؿٕ اّ پًُّْْکٖ ػٍ
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اّ ػ  Bohlerاٍْل تاٗؼ هٖالؼَ ىٖ ،ػ پلنتـ ػ ل٘ـې ک٘ؼّ څغَ ّؿّمتَ ػ هفَل پَ
فقْٗتـاپٖ اّ ت٘ا ؿغ٘ؼًَ تاًؼې ُ٘څ تاک٘ؼ ًؼٓ ىْیًْ ،هْړٓ پؼې ػم٘ؼٍ ّّ چې ػ پلنتـ ػ
ل٘ـې کْلْ ّؿّمتَ ػ کوې اّ یا پـتَ لَ ُ٘څ ً٘ګړت٘ا څغَ ًاؿّؽ ػ ګـځ٘ؼّ ّړ ّٕ ،پَ ُغَ
ٍْؿت کې چې ػ پلنتـ پَ رـٗاى کې ػ ت٘ـتَ ؿغ٘ؼّ کړًٖ پَ من ډّل تـ مـٍ ىْٕ ّٕ،
ًاؿّؽ ػا فػٍ کړٕ ّٕ چې ػ پلنتـ پَ رـٗاى کې ػ لْٕ صـکاتْ مـٍ یْځای ّاړٍ صـکات
ُن تـ مـٍ کْالٓ ىٖ ( .ػ فمـاتْ کنـًَّ ػ پلنتـ پَ ىتْى کٖ  ۴۱ک٘لْ ګـاهَ ّفى
اًتمالْلی ىٖ) .چې فٗاتَ هثالغْٕ اػػا ٍّ .عْ ػ کنـًّْ پَ تؼاّۍ کې هوکي ػا ْٗ څَ فٗات
صمیمت څـګٌؼ کړٕ ،ػ ػغَ تْ٘ؿٕ ُغَ تـعَ چې هًْږ ػ فٗاتْ تزـتْ پـ تٌا پـې پُْ٘ږّ اّ
ؿػّل تَ ٗې ٍْٗ اىتثاٍ ّٕ .اّ تاٗؼ ػامې اىتثاٍ تـمـٍ ًَ ىٖ چې ػ ػغٖ تْ٘ؿٕ امامٖ اّ
صم٘مٖ تـعې لَ ًظـٍ ل٘ـې پاتې ىٖ.
ػ  Bohlerتْ٘ؿٕ ٗاػّٕ چې پَ ځٌْ٘ تـعْ کې ًاکام ػیًْ ،هْړې تْ٘ؿٕ ػ هفَل ػ ىغٖ
پَ تړاّ ًَ تلکَ ػ هؤعـ الت٘ام پَ هغٌْٕ٘ کې ًاکاهَ ػٍ .ػا ػ افهاٗو تْ٘ؿٕ چې تایؼ ػ
پلنتـ پَ ّامَٖ تخثیت تـمـٍ ىٖ اّ فٗات هفاٍل ػ پلنتـ پَ ّامَٖ تؼإّ ىْٕ ػٕ ،پَ
ًِاٗې هـصلَ کې ػ صـکاتْ تيپړٍ صلمَ اّ اًؼافٍ تاٗؼ اػاػٍ ىْٕ ّٕ اګـکَ پَ ْٗڅَ تاع٘ـ
مـٍ ٗې ُن ٍْؿت ًْ٘لی ّٕ.
ػ پلنتـ پَ رـٗاى کې ػ هفاٍلْ ػ ىغۍ متًْقٍ تایؼ ػ ُغْ ځاًګړّ پېښْ څغَ لکَ ػ ػفًْت
ٗا ػ ػَة ػ فعوٖ ک٘ؼّ پَ پاٗلَ کٖ ؿاهٌځ تَ ىْٕ ّٕ لَ ػغَ تضج څغَ ٗې رؼا کّْ.
ػ هفَل ػ ىغۍ ډٗـ ػام هٌل ىْی الهل ػثاؿت ػ ػفًْت څغَ ػی چې ػ ُغَ ّؿّمتَ یْ
ػایوٖ ًؼتْٕ ًنذ پَ هتـاکن ډّل ؿا هٌځ تَ کیږٕ.
ػا ښاٖٗ چې ػ فغؾ ػ کنـ پَ تؼم٘ة ػ هفَل ىغٖ ؿا هٌځ تَ ىٖ ،تایؼ هًْږ ٗې پَ ډٗـ اصت٘آ
مـٍ ػ ٍْٗ عاً هخال پَ ډّل کې ّکاؿّّ؛ ػ فغؾ پَ کنـ کې ػ هفَل ػ ىغۍ هالهت٘ا ػ
هفَل پَ ػًؼّ تاًؼې اچْٕ چې ػا ىغٖ َٗ ډٗـې ت٘قۍ مـٍ ؿاهٌځتَ کیږٕ ّ ،لې ػ تؼّإ پَ
هماتل کې ػ ٍْٗ فٗات هماّهت پَ لـلْ ػ تل ُـ هفَل څغَ رال ک٘ؼٓ ىٖ .تٌا پـػې ارافٍ
تاٗؼ ّؿ ًَ کړآ ىٖ چې ػ ٍْٗ هخال پَ ّړاًؼٕ کېؼّ ػ پلنتـ ػ تخث٘ت ټْل ّړ هّْْػات پَ
ًاػؿمت ډّل تـاغیقٕ الًؼې ًّ٘نٖ .ػغَ تواٗل پَ رـاصٖ کړًْ کې هْرْػ ػٓ چې ځاًګړٕ
ت٘لګٖ ػ ػوْٕ اماماتْ پَ ډّل ػ امتفاػې ّړ ګڼٖ (.ػې تَ ّؿتَ ػ ًیوګړّ هخالًْْ ًوًْې لکَ
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ػ  ْٗ carpal scaphoidهکول کنـ کْالی ىٖ چې یْ ػاػٕ کنـ ػؿهلٌَ پَ ًاهٌامة
ډّل تـ اغیقٕ الًؼې ؿاّلٖ) .
ػ فًګاًَ ػ هفَل مـٍ پَ پـتلَ ػ هړًّؼ هفَل ػ صـکاتْ ػ هکولې اػاػې مـػت تَ ػ
هياُؼې لپاؿٍ ْٗ ښَ هخال ّٕ ،پؼامٖ صال کې ػ فًؼ اّ کؼثـې ُډّکْ ُن ػ لَثې اّ ىظ٘ې
ُډّکْ اّ ػ ُغْٓ اړًّؼ هفاٍل چې ػ ىپږّ ه٘اىتْ څغَ فٗات ػ پلنتـ پَ صال کې تخث٘ت
ّٕ ،ػ صـکاتْ تيپړٍ اػاػٍ ٗې څَ ًا څَ فٗات ّعت پَ تـ کې ّ ً٘نٖ.
ْٗ کڼ ىو٘ـ څړًپُْاًْ ػ پلنتـ پـ تٌنټ تزـتْٕ تخث٘ت تـ مـٍ کړٓ ػٓ چې پَ  ٠٣٩١کال
کې  Scagliettiاّ  Casuccioپَ اػت٘اتْ کې ػغَ تزـتْٕ پلنتـٕ تخث٘ت تَ ػّتاؿٍ کتٌَ
ّىٍْ اّ پَ ګْتَ ٗې کړل (کْهې تزـتې چې پَ مپْ٘ ٗې تـمـٍ کړې ّٕ) ػ څْ هیاىتْ پلنتـٕ
تخث٘ت څغَ ّؿّمتَ پَ هفَلًْْ کې کْم رؼې ًاّړٍ تؼلْى ًَّ ل٘ؼل ىْ اّ ػ هفَلٖ مٖضې
ُغَ تـعې چې ْٗ لَ تل مـٍ پَ تواك کې ّې ُو٘يَ مالوې پاتې ّٕ ،اها ػ هفَلٖ مٖضې ُغَ
تـعې چې ػ هفَلٖ کپنْل مـٍ پَ تواك کې ّې پَ ُغْٓ کې مٖضٖ لـصات ؿاهٌځ تَ ىْٕ
ّّ .لَ ػې څغَ ػا هؼلْهیږٕ چې ػ هفَل ًْؿهالَ ُنتْلْژٕ پـتَ لَ تغیـٍ پاتې کړٕ ،ػا
هوکي ػ ُغْ ّړّ هفَلٖ صـکاتْ ًت٘زَ ّٕ چې ُیڅکلَ ػ پلنتـٕ تخث٘ت پْامَٖ لَ هٌځ ًَ
ّړل ک٘ږٕ.
ػ پلنتـ پَ ّامَٖ ػ هفَل تخث٘ت پَ اصتوالٖ ډّل ًَ ګټْؿ اّ ًَ ًاّړٍ اغ٘قې لـٕ ،ػ ٍْٗ تافٍ
هـکة کنـ ػ ػؿهلٌې پـهِال ػ ُغې پـ ګټْؿّ اغیقّ تاًؼی کْم ىک تاٗؼ ًّيٖ .پَ ػې ډّل
تـّیْاتْ کٖ ػ هفَلٖ صـکاتْ هکولَ اػاػٍ ػ یٍْ اّږػ هِالَ پلنتـ څغَ ّؿّمتَ ػ
 Truetaپَ کاؿ کې هيا ُؼٍ کیږٕ .پَ یٍْ پ٘چلٖ تـّیِ کې ػ هفَلٖ ػًؼّ ػ ؿرؼت ښې
پایلې ػ تنتَ پلنتـٕ تؼاّۍ تـتٌنټ تـ المَ ىْٕ ػٕ .پَ ْٗ عالً کنـ کې ػ هفَل
تؼإّ ػ پلنتـ پَ ّامَٖ ػ ػفًْت ػ هضٍْ کْلْ اّ ٗا کوْلْ مثة ګـځٖ ،پَ ػٕ تړاّ ػ
هفَل ػ ىغۍ ْٗ اّږػ هِالَ الهل لَ هٌځ ّړٕ .فهًْږ ًْٕ تواٗالت ػ ک٘وْتـاپٖ پَ لْؿ پَ
ػامٖ تڼَ ًَّ ښْػل ىٖ چې امتـاصت هْ لَ ٗاػٍ ّتلی ّٕ .تا یؼ امتـاصت ػ تل لپاؿٍ ػ
رـاصٖ ػ اماماتْ لَ رولې څغَ ّٕ.
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ػ فغؾ ػ رنن ػ کنـ پَ تؼم٘ة ػ فًګاًَ ػ هفَل ىغْالٔ
ػ فغؾ ػ رنن ػ کنـ څغَ ّؿّمتَ ػ فًګاًَ ػ تٌؼ ىغْالٔ یٍْ تؼًاهَ اعتالٕٖ متًْقٍ اّ ػ
هٖالؼې لپاؿٍ ٍْٗ ځاًګړٕ پَ فړٍ پْؿې هّْْع ػٍ .ػ فًګاًَ هفَل ىغْالی ػ فغؾ ػ رنن ػ
کنـ څغَ ّؿّمتَ پَ ډٗـې اماًۍ هٌځ تَ ؿاځٖ اّ ػ صـکاتْ ت٘ـتَ اػاػٍ ٗې پـتَ ػ هړًّؼ لَ
هفَل څغَ ًنثت ُـ تل هفَل تَ ډٗـ ّعت ًینٖ ،اها ػامې ًَّ ګڼل ىٖ چې ػ فغؾ ػ
هات٘ؼًٖ پَ تړاّ ػ فًګاًَ ىغْالٔ هاْٗك کًّْکٖ ػی ،هوکي ػ ىغۍ لَ هٌځَ ّړل ٗې
ځْؿًّّکٖ ّٕ .ػ فًګاًَ ػ هفَل پَ تړاّ ػا صیـاًًّْکٖ ػٍ چٖ ػ صـکاتْ ت٘ـتَ اػاػٍ ٗې ډٗـ
ّعت ً٘نٖ اّ پَ ٕـف تاًؼٕ ػ تيپړ ّفى ػ اًتمال پَ ىتْى مـٍ تَ  ٠١ه٘اىتٖ ّعت
ّغْاړٕ .ػ صـکاتْ ػ اػاػې ػ ّؿّمتَ ّالٖ ًْهْړٕ اٍْل ػ ًْؿّ هفاٍلْ ػ ىغی مـٍ تْپ٘ـ
لـٕ ،ػ کْهْمـٍ چې ػ هزؼػې اص٘ا پَ لْهړْٗ ىپږّ ه٘اىتْ کٖ ػ هفَل ػ صـکاتْ پَ کچَ
کې ػ ښَ ّالٖ یْ ّړ تؼلْى ؿاځٖ .پَ ّظیفْٕ ډّل پَ ٕـف تاًؼې ػ ّفى اًتمال ػ هفَل ػ
صـکاتْ پَ ښَ ّالٖ کٖ ص٘اتٖ ؿّل لـٕ .ػلتَ ػّتاؿٍ ت٘ا ُن ػ هفَل ػ ىغْالٖ پ٘ښې چې ػ
ػفًْت پَ ًت٘زَ کٖ ػ عالً کنـ پَ تړاّ ؿاهٌځ تَ کیږٕ ،ػ ػغَ هثضج څغَ عاؿرّْ ،ځکَ
چې ىغٖ ػ ًؼتْی ًنذ ػ فیات تـاکن َٗ ًت٘زَ کې هٌځ تَ ؿاځٖ اّ ػ رؾب ّړ ًَ ّٕ ،پَ
ػې تړاّ ػ فًګاًَ ػ هفَل ؿاهٌځ تَ ىْٕ ىغٖ تَ ػ ىپږّ ه٘اىتْ څغَ ّؿّمتَ پَ ًاػؿ ډّل
تِثْػٕ پ٘ؼا کړٕ.
ػ فغؾ ػ کنـ پَ تړاّ ػ فًګاًَ ػ ىغۍ ػ ػاعل هفَلٖ اّ عاؿد هفَلٖ الهلًْْ پـتلَ

ػ فغؾ ػ هات٘ؼّ څغَ ّؿّمتَ ػ فًګاًَ ػ تٌؼ ػ صـکاتْ هضؼّػٗت چٖ
الهل ٗې ػ هفَل څغَ ػ تاًؼې ًښلیؼًې تْلٖ
ػ ػې ًظـیې څغَ پَ ٕـ فؼاؿی ىپږ ډّلَ ىْاُؼ ښْػل ىْٕ ػٕ.
۰ـ ػ لَثې اّ ىظ٘ې ػ کنـًّْ مـٍ ٗې پـتلَ
ػ هؼوْل لَ هغې ػ لَثې پَ کنـ کې هْعـ الت٘ام ؿاهٌځتَ کیږٕ اّ فٗاتـٍ ٗې پَ هضافظَ
کاؿاًَ ډّل مـٍ تؼإّ اّ ػ فًګْى ػ ىپږّ ٗا لَ ىپږّ څغَ ػ فٗاتْ ه٘اىتْ لپاؿٍ تخث٘ت ک٘ږٕ،
پَ ْٗ څْ اًّْ٘ کې ػ هفَل ػ  ۹۱ػؿرْ صـکاتْ پَ اػاػٍ کې ډېـ کن اّ ٗا ُېڅ ډّل متًْقې
ًَ ػٕ ؿاهٌځتَ ىْٕٗ ،ا ػ فًګاًَ هفَل تيپړ صـکات پَ ًْهْړٕ ّعت کې پَ هٖو٘ي ډّل
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مـتَ ؿم٘ږٕ .ػ فغؾ ػ کنـ ػ تخث٘تٖ هْػٕ څغَ ّؿّمتَ کْم هغتلف ملْک اّ ؿفتاؿ چَ ػ
فًګاًَ ػ هفَل پَ اړٍ هْرْػ ّٕ پَ تيثړ ډّل څـګٌؼ ػٕ .ػامې څـګٌؼٗږٕ چې ػ
Quadricepsػْلې پَ ف٘ثـّفٕ ًنذ تاًؼې اعتَ ک٘ؼل ػ یٍْ ػوؼٍ فکتْؿ پَ ډّل ػ
هفَل پَ ىغۍکٖ ؿّل لْتْٕ .لکَ پَ  ’A’B’C ۵۵تَْٗـًّْ کې چې ښْػل ىْٕ ػٕ .
هګـ ػ ُ Tibiaډّکٖ پَ کنـ کې ػا هؼوْل ًَ ػٍ چې ػ ػٌك المؼم هفَل ػ فٗاتْ اًّْ٘ لپاؿٍ
تخثیت تَ ػاٗوٖ ىغْالٔ ؿاهٌځتَ کړٕ ،صال ػا چې ػا ػ فغؾ رنن ػ کنـًّْ یْ ػوؼٍ اعتالٓ
ػٓ.
 -۲ػ فغؾ ػ کنـ څغَ پـتَ ػ فًګاًَ ػ هفَل تـّْ٘ات  :ػ اؿتْٖ مغت فٗاًوي ک٘ؼل اّ
ػ ُغَ تؼإّ ػ پلنتـٕ تخث٘ت پَ ّامَٖ چٖ ػ ػؿّْٗ اّ ٗا څلْؿّ ه٘اىتْ لپاؿٍ تـمـٍ کیږٕ اّ
پَ ډېـې چټکۍ مـٍ ػ فًګاًَ ػ هفَل ػًؼې پَ هکول ډّل ت٘ـتَ اػاػٍ کْٕ ْٗ ص٘ـاًًّْکٔ
صالت ػٓ.
ښاغلٔ  Robert Jonesپَ ُغَ تام علغ ىْٕ فًګْى تاًؼې چې ػ علغ ک٘ؼّ څغَ ّؿّمتَ
پَ ښَ ډّل ػًؼٍ ارـا کْالٓ ىٍْ پَ الًؼې ډّل تيـٗش کړٓ ػی.

- ۵۵اًځْؿ ، A:یٍْ ػاػٕ هفکْؿٍ ښیٖ چې ػ فغؾ ػ رنن کنـ څغَ ّؿّمتَ ػ فًګاًَ هفَل ىغٖ لکَ یْ ًښتی هفَـل
ؿاهٌځ تَ کْٕ.
 Bػ هؤلف هفکْؿٍ ػ ىغٖ پَ ُکلَ ښیٖ چې ػ  quadricepsػَلې ػ التَالاتْ څغَ پَ هفَل کی یٍْ ًـهَ ىغٖ پَ
تالٖ ډّل ؿاهٌځ تَ ک٘ږٕ.
ّ : Cؿّمتَ ػ لَثې ػ کنـ څغَ ىغٖ تَ ػ ػٌك المؼم هفَل توایل ښیی ،الکي ػ فًګاًَ پَ هفَل کې ًْهْړی تواٗل ًيـتَ
صتی ػ یٍْ اږػٍ ّعت پلنتـ څغَ ّؿّمتَ ُن ،پؼې ىـٓ کَ کنـ ػ  quadricepsپَ ماصَ کې ًَ ّٕ.
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پَ حثت ىْْٗ پېښْ کې ػ پاهلـًې ّړصم٘مت ػا ػی چٖ ػ  Cruciat Ligamentsپَ
ىوْل ػ اؿتْٖ ػ ّم٘غ څېـې کیؼّ مـٍ مـٍ ښې ّظ٘فْٕ پاٗلې ٗې لـلې ًْ ،ػا تَ پَ فړٍ
پْؿې صم٘مت ّٕ چې پَ ػې تـعَ کې رـّصات تَ ؿٗښتٌ٘ې ډّل ّٗـًّّکٖ ّٕ اّ هٖلك اّږػ
هِالَ تخث٘ت تَ ّـّؿت لـٕ .پَ ػې ّعت کې همؼم صـکات ُن غ٘ـ هوکي ػٕ اّ کَ ًَ
علغ ّالغ ک٘ږٕ ،پَ ػامې پېښْ کې څېـٕ ىْٕ رْړښتًَْ هؼوْالً کافٖ ّعت تَ ّـّؿت
لـٕ تـ څْ چې ښَ کلک الت٘ام ّکړٕ .ػ توـٌٗاتْ مـتَ ؿمْل اّ ػ افاػّ صـکاتْ څغَ ګټَ
اع٘نتٌَ ػ ّعت پَ تېـٗؼّ مـٍ تـالمَ کیږٕ .ػ اؿفښت ّړ کړًَ ػا ػٍ چٖ تې ځإ ىْٕ
تـعَ اؿراع ىٖ ،اّ ٕـف تَ پَ هنتم٘ن صالت کې تخثیت ىٖ ًْ ،پَ اٍل کې یْ ښَ کاؿ تَ تـ
مـٍ ىْٓ ّٕ.
 -۳ػ فغؾ ػ رنن ػ هغتلفْ تـعْػ هات٘ؼّ پَ تړاّ ػ فًګاًَ ػ هفَل ػ صـکاتْ ت٘ـتَ
ؿاګـعېؼل
ػا هؼلْهَ ػٍ چې کَ کنـ ػ فغؾ پَ پْؿتٌۍ ػؿٗوَ تـعَ کې ّالغ ىٖ ػ فًګاًَ ػ هفَل
صـکات پَ تام ډّل پـتَ ػ کْهې متًْقې څغَ ت٘ـتَ اػاػٍ ک٘ږٕ اّ کَ کنـ ػ فغؾ ػ رنن
پَ تؼ٘ؼٍ تـعَ کې ّالغ ىْی ّٕ ،هفَل فٗاتـٍ ػ ىغۍ عْاتَ ه٘الى پ٘ؼا کْٕ .ػ ػغَ صـکاتْ
ػ ت٘ـتَ اػاػٕ تفاّت ک٘ؼآ ىٖ چٖ ػ  ringپَ ُغَ تفاّت پْؿٕ تړاّ لـٕ چې ػ ُډّکٖ اّ
ػْالتْ تـ هٌځ پَ ػغَ ػّّ ځاًګړّ تـعْ کې ّالغ ىْی ّٕ.
ػ فغؾ پَ مفلٖ لنوت کې پَ تامَٖ اپاؿاتْ پْؿٕ اړًّؼ ؿعٍْ النام ػ ۲ـ ۳اًچَ پَ اًؼافٍ
عٖٖ صـکت لـٕ ،پَ ُغَ هفَل کې چې تيپړ صـکات ّلـٕ .اها ػ فغؾ پَ لـٗثَ تـعَ کې ػ
 quadricepsػ ػْلې التَالات پَ ػا ډّل صـکاتْ کې کْهَ اغیقٍ ًَ لـٕ .ػ رنن ػ
ػلْٕ تـعې ػ التَالاتْ اغیقې ًنثت مفلٖ لنوت تَ ػ هفَل پَ صـکاتْ تاًؼٕ ػُّوَ ػؿرَ
ػی .ػ پْؿتَ ػالیلْ مـٍ مـٍ ػ فًګاًَ هفَل ػ ىغْالٖ لَ متًْقې مـٍ هغاهظ ک٘ږٕ اّ یْ
پـهظ تللی اًځْؿ یی ؿاهٌځ تَ کیږی .چې  quadricepsػْلَ پَ ُغې کې تـعَ ًَ لـٕ .
ػا تایؼ لَ یاػٍ ًَّ تامْ چې ػ ػې ّالؼې پَ تړاّ ػ فًګاًَ هفَل ىغٖ یْافې پَ فړّ علکْ کې
ؿاهٌځ تَ کیږی چې ػ هفَل ػ غیـ ًْؿهال تخثیت پَ پایلَ کې ؿاهٌځ تَ ک٘ږٕ.
 -۴ػ هاًْؿّ پـهِال ػ ؿٍغې ُډّکٖ کنـ
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ػ فغؾ ػ رنن لَ کنـ څغَ ّؿّمتَ ػ هاًْؿّ مـتَ ؿمْل ػ فًګاًَ هفَل ػ لثِ پـهِال
تـمـٍ کیږی ،اّ ډیـځلَ ػ ؿٍغې پَ کنـ مـٍ اعتالٕی کیږٕ ،لَ ػغَ اعتالٓ څغَ ػامی
هؼلْهیږی چې ػ هاًْؿې ػ کړًی پـهِال امامی هماّهت ػ ؿٍغې ػ ُډّکٖ پَ لـٗثَ ًِاٗت کې
ّالغ ػی اّ پَ ډیـې اماًۍ مـٍ تَ لثِ ُغَ ّعت تـمـٍ ىی چې ؿٍغَ پَ کنـ هؼـُّ ىْی
ّٕ .ػ هفَل ػ ًٌَ ًښلیؼًې ًـم اّ ػ هفَل پَ عاؿد کې ػ تامَٖ اپاؿاتْ التَمات ډیـ پٌډ اّ
مغت ّٕ  ،ػا ّړاًؼیق تَ ػ هٌلْ ّړ ّٕ چٖ ػ هفَل پَ لثِ کْلْ کې ػ quadriceps
ػْلې ًښلیؼًَ امامٖ اّ ػ هفَل ػاعلٖ التَالات ًْؿُن همام کړٕ.
 -۵پَ  Quadricepsػْلَ تاًؼې ػ پالمت٘ک رـاصٖ تـ مـٍ کْل
پَ  ۰۹۴۴کال  T.E Thompsonػ ښْ پایلْ پَ تړاّ ػامې ؿاپْؿ ّؿکړّ .کَ ػ کنـ پَ
مَْٗ التَالٖ Vastus Intermediusػْلَ لٖغ ىٖ ،ػ ػولیا تْ تـ مـٍ کْل ػ هفَل
لپاؿٍ ػ  ۹۱ػؿرْ پَ کچَ یْښَ چاًل تـاتـّٕ ،چې لَ ػٕ څغَ ػهغَ تَ ډېـٍ متًْقهٌَ ٍّ .ػ
ػول٘اتْ پـّم٘زـ هؼوْالً ػ هفَل ػ کپنْل لٖغ کیؼّ مـٍ یْ ځإ ّی ،تـڅْ پَ اًنٖ اّ
ّصيٖ تـعې چې ډتلې اّ مغتې ّّٕ ،مؼت پ٘ؼاکړٕ.ػ عا ؿد هفَلٖ ماعتواًْ ًْ پَ ت٘ل٘ؼّ
مـٍ تَ فًګْى ػ یْې کوې لْې پَ پ٘ل کیؼّ مـٍ پـتَ لَ ؿٍغې ػ کنـ څغَ لثِ صالت
غْؿٍ کړٕ ،کْم چې پـتَ لَ ػې څغَ تَ ًاىًْٖ ّٕ.
ػ ػولیاتْ ښې پایلې تَ پَ ُغَ کنـ کې چې ػ فغؾ ػ ُډّکٖ ػ رنن پَ ػؿیوَ مفلٖ تـعَ
کې ىتْى ّلـٕ ،اّ ػ غ٘ـ فؼال لثِ پـهِال تَ ػ فغؾ پَ ػْالتْ کې یْ څَ ىغٖ ىتْى
ّلـٕ .یْ فّړ هـکة کنـ چې ػ ُډّکٖ ػ رنن پَ ػؿٗوَ مفلٖ تـعَ کې ّالغ ّٕ لږڅَ
ًښتی اّ ًؼتْٕ رلؼٕ  scarتَ ّلـٕ .پاٗلې ٗې پَ ځاًګړٕ ډّل ػ لثْل ّړ ػٕ.
 - ۶ػ پل٘ټ اچْلْ پاٗلې
پَ ػام ډّل پَ یٍْ هات ىْٕ فغؾ کې پل٘ټ ػ تٖثیك ّؿّمتَ ػ هفَل ػ صـکاتْ پایلې
هاْٗمًّْکٖ ّٕ ،پَ ځاًګړٕ ډّل کَ ػ اّافٖ تخثیت لپاؿٍ ػٍّ پل٘ټًَْ ّاچْل ىٖ .ػ ػول٘اتْ
څغَ ّؿّمتَ موؼمتٖ پَ همؼم ډّل ػ هفَل ػ ػًؼّ اػاػٍ ٍْٗ ګـهَ هّْْع ػٍّ ،لې ػ ْٗ
کال پَ ت٘ـیؼّ ت٘ا ُن ال تـ اّمَ ػ هفَل ػ لثِ پَ صالت کې ػ هالصظې ّړ کوښت ىتْى
لـٕ .اکخـٍ رـاصاى ػا پَ ُغَ ػْلٖ التَالاتْ پْؿې تړلٖ ګڼٖ چې ػ پل٘ټ پَ ًاصیَ کې
ؿاهٌځتَ کیږٕ  .ػ یاػې ىْٕ متًْقې څغَ ػ فاع اّ ػ هفَل ػ صـکاتْ تيپړت٘ا تَ پَ ُډّک٘ي
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لٌات کې ػ ً٘ Kutscherل ػ تٖث٘ك پَ پایلْ مـٍ ػُْ کْٕ ،پَ ځاًګړې تْګَ کَ رـاصٖ
هؼاعلَ ػ فغؾ ػ رنن پَ ّصيٖ علفٖ ّرَ تاًؼې تـ مـٍ ىْٕ ّٕ .لَ اهلَ تَ ٗې ػ
 quadricepsپَ ػْلَ تاًؼې کْهَ هؼاعلَ ًَ تـمـٍ کیږٕ .تزـتْ ښْػلٖ ػٕ چې ػ
 Henry approachپَ هیتْػ مـٍ رـاصٖ هؼاعلَ چی ػ  quadricepsػ ػْلٖ پَ
ډٗـٍ هتضـکَ تـعَ ) (vastus intermedialisتاًؼې تـمـٍ کیږٕ اّ ػ فغؾ لَ لؼام
څغَ ػ فغؾ رنن تَ ځاى ؿمْٕ ،پَ فٗاتَ کچَ ػ هفَل ػ لثِ ت٘ـتَ اػاػٍ ػ ځٌډ مـٍ
هغاهظ کْٕ اّ پَ ُـ ل٘وت چې ّٕ لَ ُغَ څغَ تاٗؼ هغٌْ٘ی ّىٖ.

ػ فًګاًَ هفَل ػ صـکاتْ ت٘ـتَ اػاػٍ اّ ػ الت٘ام چټکت٘ا
ټْل ُغَ فکتْؿًَّ چې ػ فغؾ ػ رنن ػ کنـ څغَ ّؿّمتَ ػ فًګاًَ ػ هفَل ػ صـکاتْ پَ
اػاػٍ کې هِوې اغیقې لـٕ ،ښاٗې ػ الت٘ام مـٍ ً٘ږػې اړٗکې ّلـٕ .کلٌ٘٘کٖ تزـتْ ښْػلٖ
چې کَ چېـې ُډّک٘ي الت٘ام پَ ډٗـ مـػت مـٍ ؿاهٌځتَ ىٖ ًْ ػ فًګاًَ هکول صـکت اػاػٍ
تَ ٗې المتَ ؿاّړٕ ّٕ ،کَ فًګْى پَ تؼآّ کې تخث٘ت اّ ٗا تخث٘ت ًَ ّٕ.
تـػکل کَ چ٘ـې هؤعـ الت٘ام ؿاهٌځ کیږٕ ًْ ،پایلٖ تَ ٗې ػ فًګاًَ ػ صـکاتْ ػ ْٗ ىو٘ـ
ػاٗوٖ هضؼّػٗتًْْ مـٍ ؿاهٌځ تَ ىٖ ،صتٖ کَ ػ تؼإّ پَ لْهړۍ هـصلَ کې ػ همؼهْ صـکاتْ
کړًٖ ُن تـمـٍ ىٖ.
ػ فًګاًَ ػ همؼهْ صـکاتْ اّ همؼم ُډّک٘ي الت٘ام اړیکٖ ػ هفَل ػ صلمې مـٍ ػ ژًّؼ ػ ٍْٗ
ګْاښ پَ ډ ّل ؿاښکاؿٍ کْم .ػ  ٠٣٩٣تـ  ۰۹٥١ػ رٌګ کالًْْ پَ ػؿّاى کې ّٕي تَ
ؿاګـځ٘ؼًّکٖ پٌځَ تـٕإًْ تٌؼٗاى هاتَ (هؤلف) ػ هـالثت لپاؿٍ ؿاّل٘ږل ىْلًْ ،هْړٕ تٌؼٗاى
ػ ػ تْپک ػ هـهۍ لَ اهلَ ػ فغؾ ػ رنن کنـ اّ ػ اًنارْ ًاؿَٗ فعوًَْ چې هړٍ اًناد ٗې ُن
لـې ىْٕ ٍّ تـمـٍ ىْی ّّ ،ػّٓ ټْل پَ لْهړۍ هـصلَ کې ػ عپلْ ػښوٌاًْ پَ ّامَٖ پؼامې
ه٘تْػ تؼإّ ىْٕ ّّ چې تـ ډٗـې کوې څاؿًې الًؼې ّّ .الکي ت٘ا ُن ًِاٗې ًت٘زَ ډٗـٍ ښَ
ٍّ چې ٗاػًَّ ٗې ګټْؿٍ ػٍ .هْږ پَ عپلَ پَ ػې ّعت کې ػ ػؿهلٌې لپاؿٍ لَ ػامې ْٗ ه٘تْػ
څغَ کاؿ ّاع٘نت چې ډٗـٍ اًـژٕ اّ عْاؿٕ ٗې غْښتلَ ،تـ څْ ّکْالٓ ىْ چې څْهـٍ ژؿ
هوکٌَ ّٕ لَ اتْ اًّْ٘ ّؿّمتَ ػ فًګاًَ صـکات ىـّع ىٖ اّ ػ٘ي ّعت کې ػامې ُڅَ
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تـمـٍ ىٖ چې ػ ػّتاؿٍ هات٘ؼًې لَ عٖـًّْ څغَ هغٌْٓ ىْٓ ّٕ .لَ تلَ ٕـفَ ُغَ ه٘تْػ چې
ػ ػغْ ّٕي تَ ؿاګـځ٘ؼًّکْ پٌځْ تٌؼٕ مـت٘ـّ لپاؿٍ کاؿّل ىْٕ ّّ ،پَ الًؼې ډّل ػی.
 .٠ػ  supra condylar nailلَ الؿې ػ څلْؿّ اًّْ٘ لَ پاؿٍ هتؼّام امکل٘ټٖ تـاکيي
 .2ػ ّفًٖ تـاکيي مـٍ ْٗ ځای پَ ماصَ کې ػ  hip Spicaتٖث٘ك
 .٩ػ لالة لَ کلک٘ؼّ څغَ ّؿّمتَ ػ  supra condylar nailاٗنتل
 .٥تـ ت٘ا ؿاګـځ٘ؼّ پْؿې ػ ُ٘څ ډّل تْرَ ًَ ىتْى.
کلَ چې پلنتـ پَ ػّلنوَ اًّۍ کې ل٘ـې کړآ ىّْ ًْ ،ل٘ؼل ىْل چې ػ کنـًّْ رْړ ښت
تـمـٍ ىْٕ اّ ػ فًګاًَ صـکات پَ ػولٖ ټْګَ ػ پلنتـ ػ ل٘ـې کْلْ څغَ ّؿّمتَ پَ ډٗـ
اصت٘آ اّ پَ ّؿّ ػ څلْؿ اًّیْ پَ ػ ًٌَ کې پَ ُغَ کچَ اػاػٍ ىْل ،لکَ ػ ُغَ علکْ پَ څ٘ـ
چې ػ فٗاتې تْرَ اّ ػ همؼهْ صـکاتْ پَ مـتَ ؿمْلْ مـٍ تؼإّ ىْٕ ّٕ.
ػ ػغْ اّ ًْؿّ هياُؼاتْ پَ لړ کې فٍ ػم٘ؼٍ لـم چې ػا تَ ٍْٗ ػاهَ تزـتَ ّٕ کَ ػ کٌتـّل

 -۵۷اًځْؿ :ػ  pott’sػ کنـ څـګٌؼّالی ښیٖ چې ػ یْ لثِ لْې پَ پلٖ ک٘ؼّ کې چې ػ یْې ىـغۍ هتغــک
کْلْ لپاؿٍ پَ کاؿ اچْل کیږی ؿاهٌځ تَ کیږی ػا ه٘غاًیکٖ ىغْالی ػ تنٔ پَ اپاؿاتْ کې ىایؼ ډیـ فیـات هماّهـت
ًنثت یٍْ ػاعلی هفَلٖ ىغٖ تَ ػ لثِ پَ مـتَ ؿمْلْ کې ّښیُٖ ،غَ چې ػ تنٔ ػ اپاؿات ػ ّمؼت ّؿکْلْ پــ
هِال پـی کیؼًَ ؿاهٌځ تَ کیږٕ.
ػ فغؾ پَ کنـکې ّؿّمتَ لَ ىپږّ اّ اتْ اًّیْ څغَ ػ التیام مـٍ ػ فًګاًَ ػ هفَل ػ صـکاتْ ؿاتَٖ.
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الًؼې هياُؼات تـمـٍ ىٖ پَ ػٕ ىـٓ چې ُډّک٘ي الت٘ام لَ لْهړۍ مـ څغَ پَ من ډّل
ٍْؿت ًّ٘نٖ اّ ػا څـګٌؼٍ ػٍ چې ػ هفَل صـکات ػ ػؿې هیاىتْ لپاؿٍ مـتَ ًَ ؿم٘ږٕ اّ
ًاؿّغاًْ تَ هفکْؿٍ ّؿکړل ىْٕ ٍّ چې ػ پلنتـ پَ ػاعل کې ػ  quadricepsػ لثِ
صـکات تـمـٍ ىٖ .پـتَ لَ ػغَ صـکت څغَ ًْؿ څَ ًَ ّّ چې ػّٓ مـتَ ؿمْالی ّای .ػا
تَ ْٗافًۍ الؿٍ ّٕ چٖ ػّٓ پَ عپلَ ػ ځاى مـٍ هـمتَ ّکړٕ .ػّٓ ټْل ػا ُؼاٗات لثْل کړٕ
ّّ.
پَ  ١٥تَْٗـ کې ػ فغؾ ػ عالً کنـ ػ  ٩٥پېښْ ٍْٗ لړی ػٍ چې لَ تـّیِ څغَ څلْؿ
اًّۍ ّؿّمتَ پـتَ لَ ػفًْت څغَ ُّّ( ،غَ کنـًَّ چٖ عالً ّّ) ،ػغَ کنـًَّ ػ فغؾ پَ
هتْمَٖ اّ الًؼٌٗۍ تـعَ کې هْرْػ ّّ اّ ػ ًاؿّغاًْ ػوـًَّ ٗې ػ  ٥١تـ  2١کالْ تـ هٌځ
ّّ .پَ ػې ًاؿّغاًْ کې تـ ُغې چې کلٌ٘٘کٖ الت٘ام هٌځ تَ ًَ ّّ ؿاغلی ػفًګاًَ صـکات ًَ ّّ

-۵۶اًځْؿ:
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ىـّع ىْٕ .ػ ُغْ ًاؿّغاًْ چې کلٌ٘٘کٖ الت٘ام ٗې پَ اتوَ اًّۍ اّ یا لَ ُغَ هغکې ىتْى
ػؿلْػ (پَ اّمَٖ ډّل  ٨،١اًّۍ) .لَ تـّیِ څغَ ىپږ هیاىتې ّؿّمتَ ػ فًګاًَ ػ صـکاتْ
هتْمٔ  ringتـ ٠٠٥ػؿرْ پْؿې ّّ .پَ ُغْ ًاؿّغاًْ کې چې کلٌ٘٘کٖ الت٘ام تـ اتوې اًّۍ
پْؿې ًَ ّّ پ٘ؼا ىْٓ ( پَ اّمٔ ډّل  ٠١اًّۍ) ،اّ لَ اتْ اًّْ٘ څغَ ّؿّمتَ ػ فًګا ًَ ػ
صـکاتْ هتْمٔ  ٥٥،١ ringػؿرې ػؿلْػ .ػکنـًَ ْٗ کال پَ ّؿّمتَ ػ صـکاتْ ػ اػاػٕ
تفاّت ٗې پَ لږٍ کچَ ػ  ٠2٣اّ ػ  ٠٠٩،١ػؿرْ تـهٌځ ّّ چٖ تفاّت ٗې ۰۵ .۵ػؿرٖ ػی.
ػ فًګاًَ تٌؼ ػ  flexionتيپړ  ringػ څْ پاتې ػؿرْ اػاػٍ ،ػ همؼهې تؼاّۍ پَ ٍْٗ ماػٍ
هغاًیکٖ لٍْ پْؿٕ تړاّ ًَ لـی .تلکې ػ فًګاًَ ػ صـکاتْ هکولَ اػاػٍ ػ quadriceps
ػْلٖ ػ االمت٘ک٘ت پَ اػاػٍ پْؿې اړٍ لـٕ اّ ػا ت٘ا پَ عپل ّاؿ ػ ًؼتې ًنذ پَ ت٘ـتَ رؾب
پْؿې اړٍ لـٕ اّ ػا پَ ُغَ ٍْؿت کې چې ػ کنـٕ ماصٖ مـٍ ً٘ږػې ّالغ ىْی ّٕ .ػغَ
تَ هيکلَ ّٕ چې ّّاْٗ څَ ډّل توـٗي تَ ػ فًګاًَ هفَل لَ پاؿٍ پَ اّلْ څْ اًّْ٘ کې هيغٌ
ىٖ چې پَ ً٘وَ تنٔ صالت کې لـاؿ ّ لـٕ( ۵۸اًځْؿ)  .ک٘ؼآ ىٖ پَ ًِْ ّؿّمتْ٘ ه٘اىتْ
کې ػ هکول  ringت٘ـتَ اػاػٍ تا ًؼٕ هنتمیوَ اغیقٍ ّلـٕ .ػ ًؼتې ًنذ تْل٘ؼ پَ کنـٕ
تـعْ کٖ پَ یْ ىو٘ـ تیْلْژٗکٖ فکتْؿًّْ پْؿې اړٍ لـٕ ،ػا صالت ُغَ ّعت ل٘ؼل ک٘ږٕ چې
ػ  callusرْړٗؼًَ ًیوګړٕ ّٕ.

ػ هفَل ػ صـکاتْ ٍْٗ فـَّ٘
پَ تیـّ فَلًْْ کې ػ فغؾ ػ رنن ػ کنـًّْ ّؿّمتَ ػ فًګاًَ ػ هفَل ػ ىغْالٖ پَ تړاّ
تيپړ ځاًکړٕ ىْاُؼ ّړاًؼې ىْٕ ػٕ چې ػ افهاٗښت ّړ فـّیې ٗې پَ ػول کې ّړاًؼې
کړٕ ػٕ.
ػ هٌلْ ّړ یٍْ ّړاًؼّیٌَ تَ ػا ّٕ چٖ ػ هفَل ػ اع٘ـٕ  ringصـکات پَ ػّّ فکتْؿًّْ
پْؿې تړاّ لـٕ ،لْهړۍ ه٘غاً٘کٖ فکتْؿ چې ٍْٗ فقٗکٖ پـّمَ ػٍ اّ پَ صـکت ّؿکْلْ
پْؿې تړاّ لـٕ ،ػُّن تْ٘لْژٗکٖ فکتْؿ چې ػ تْل٘ؼ ىْې ًؼتې پَ اًؼافې پْؿې اړٍ لـٕ اّ پَ
هزاّؿ ػْالتٖ ګـّپ کې ؿاهٌځتَ کیږٕ.
ػ ه٘غاً٘کٖ فکتْؿ هاُ٘ت ښکاؿٍ ػٓ؛ ػا ػ  callusڅغَ ػ ػْالتْ عالٍْى ػٓ چې ػ ماػٍ
ه٘غاً٘کٖ صـکاتْ پَ لړکې تـ المَ ک٘ږٕ ،هګـ ْٗ څَ ًْؿ فکتْؿًَ ُن ػ ماػٍ ه٘غاً٘کٖ
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فکتْؿًْ مـٍ هْ رْػ ّې چې لَ ُغې مـٍ یْځإ ػٕ .ځکَ همؼم صـکات ډیـ ّعت ػ یٍْ
افاػ هفَل ػ هٌځ تَ ؿاّړلْ مـٍ پای ًَ هْهٖ ،تلکَ هؤعـ فؼال٘تًَْ ػ ٍْٗ هتضـک هفَل پَ
اٗزاػّلْ کې هوکي ښَ ّړت٘ا ّښٖ٘ .ػ تـهین پَ هـصلَ کٖ تْ٘لْژٗکٖ فکتْؿًَّ ػ هؤلتٖ
اًنارْ پَ هکول رؾب پْؿٕ اړٍ لـٕ .پَ ْٗ ىو٘ـ پېښْ کې ػ هْلتٖ اًنارْ رْړٗؼًَ پَ ػاٗوٖ
ف٘ثـّفٕ ًؼتَ تاًؼې تؼل٘ږٕ چې ػ ُغې لَ اهلَ ً٘ږػې ىاّعْا ػْالت ػ ٍْٗ پړٕ اًځْؿ غْؿٍ
کْٕ.
پَ ػفْهت کې چې کلَ ًؼتٖ ًنذ ؿاهٌځ تَ ىٖ ،تغ٘ـ ًَ هًٌْکٔ ّٕ هګـ ػ ْٗ تړلٖ کنـ ػ
الت٘ام پـ هِال هوکي ػ ػاٗوٖ ًؼتٖ ًنذ پاتې ک٘ؼّ تَ ارافٍ ّؿًَ کړٕ .کَ چ٘ـې هؤعـ الت٘ام
هْرْػ ّٕ ًْ پَ  periosteumکې ٍْٗ اًؼافٍ فٗات اًناد تْل٘ؼٗږٕ .ػ کنـ ػ رْړٗؼّ
پَ ًْؿهالَ پـّمَ کې ُ٘څکلَ ػ  periosteumهضزن کیؼل ښَ پاٗلَ ًَ لـٕ اّ ػ ًؼتٖ
ًنذ پْامَٖ ػ ػْالتْ هلْث ک٘ؼل ػ  ,B ، A ۵۹پَ ا ىکا لْ کې ښْػل ىْٕ ػٕ .

-۵۸اًځْؿ :ػ  ۶اًّْ٘ څغَ پَ کن یا فیات هْػٍ کې هغاًیکی توـیي ػ  ABلْك ػ پامَ کْهې هنتمیوې اغیقې ػ ّؿّمـتیْ
ىپیږّ هیاىتْ پَ ًِایٖ اػاػٍ ػ  DCلْ تاًؼې ًَّ لـٕ.
ػ  Range DCاػاػٍ ػ کنـٕ میت پَ تیْلْژیکٖ فکتْؿًّْ پْؿې تړاّ لـٕ ،ػا چې هْلتٖ  cullusتَ پَ هکوـل ډّل
ؿىف کیږٕ یا ػا چې پایښت لـًّکی مغت  scarتَ پَ ػْلَ کې پاتې ىٖ.
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ػ هؤلف ػ هتکـؿّ هياُؼاتْ پـ تٌنټ کَ پَ هات ىْٕ فغؾ کې تـ ىپږّ اًّْ٘ پْؿې پَ
اکنـې کې ػ پام ّړ کالْك ًَّ ل٘ؼل ىٖ ،ػا صالت ػ هفَل ػ صـکاتْ ػ هضؼّػٗت لپاؿٍ ْٗ
تِؼٗؼ ګڼل ک٘ږٕ اّ کَ لَ ػامې امثاتْ څغَ کاؿ ُن ّاع٘نتل ىٖ چې ػ فًګاًَ هفَل تَ ػ
توـٗي ارافٍ ّؿکړٕ ،ػا تِؼٗؼ تَ ُوؼامٖ تالٖ پاتې ىٖ.
ػغَ تيـٗش ػامٖ ّاّش کْٕ چې پَ ػْوٖ کالْك تاًؼٕ ػ هْلتٖ کالْك ػ تثؼیل ػ پـّمٖ
ًا کاهٖ ػٍ اّ ًؼتٖ ًنذ ػ فغؾ پَ الت٘ام تاًؼې اغ٘قٍ کْٕ .ػ ػې کړًْ پَ پایلْ کې ػ کنـٕ
تـعې هزاّؿ ػْالت ْٗ لَ تل مـٍ ًښلٖ .ػ ػاٗوٖ فثـّتیک ًنذ ْٗ فٗات همؼاؿ تْل٘ؼ ػ تړلٖ
کنـ پَ ګـػچاپ٘ـٍ ُغَ ّعت ػ تيـٗش ّړ ػی چې هؤعـ الت٘ام ٗې ػ پ٘ژًؼلْ ّړ تضج ّٕ.
ػ هؤلف ػ ػّاهؼاؿّ هياُؼاتْ پَ لړ کې ،کَ ػ فغؾ کنـ پَ ػؿٗوَ اّ څلْؿهَ اًّۍ کې یْ غٌٖ

-۵۹اًځْؿ A :ػ ًْؿهال ػْلی اّ فیثـّتیک ًنذ پـتلَ کْل چی ػ فغؾ ػ رنن ػ کنـ پَ ګـ چاپیـٍ ىتْى لــی اّ
هْعـ  unionىتْى لـٕ،عتی پؼٕ تـعَ کی ًؼتْی ًنذ فیات ّالی ػًْؿهال ػْلالتٖ ًنذ پـتلَ لیؼل کیږی،
ً ،Bؼتْٕ ًنذ ښ٘ی چې ػ هْعـ  unionپَ ګـػ چاپیـٍ ػ فغؾ ػ رنن پَ کنـ هْلؼیت لـی ،پؼی کـی ػ ىـاهلْ
فثـّفی تٌؼلًْْىتْى لـٕ اّ ػا یْ  compaunidکنـًَ ؤ.
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کالْك لَ ځاًَ ّښٖ٘ ،ک٘ؼآ ىٖ چې همؼم الت٘ام ىًْٖ ّٕ اّ ُن تَ ػ فًګاًَ تيپړ هفَلٖ
صـکات ىتْى ّلـٕ.
ػ فٗات ػظوٖ کالْك ػ تْل٘ؼ پَ پایلَ کٖ ػ  quadricepsػْلَ پَ یٍْ کوَ اًؼافٍ پَ ُـ
ٍْؿت مـٍ  ّٕ radio translucentکْم چې ػ ًښتٌې پـتَ ػ ٍْٗ ًؼتْٕ ًنذ څغَ
ؿاهٌځ تَ کیږٕ اّ هًْږ پُْ٘ږّ چې پَ ُغَ ّعت کې پ٘ؼا ک٘ږٕ چې ػظوٖ کالْك ًیوګړی
ّٕ.
ػ هات ىْٕ فغؾ فٗات همؼاؿ  callusپَ  ۲۱ىکل کې ښْػل ىْی چې ػ فًګاًَ ػ
صـکاتْ ػ ت٘ا ؿغًْې ػ کوْالٖ الهل ًَ ګـځٖ.
ػ ٍْٗ تړلٖ کنـ پَ ىاّعْا ًـهْ اًنارْ کې پیؼاىْٕ ف٘ثـّتیک اًنارْ لَ هٌځَ ّړل تَ ػ
ه٘غاً٘کٖ صـکاتْ پـ تٌنټ یْ غلٔ عیال ّٕ .ػ ػې تـ څٌګ ػامٖ څـګٌؼًّې اّ ّړاًؼّیٌې
هْرْػې ػٕ چې هٌفؼلَ صـکات پَ ؽکـىْٕ صالت کې ګټْؿ ًَ ػٕ ،اها پَ کنـٕ تـعَ کې
تَ myositis ossification

ػ پيـفت پَ صال کې ّماتٖ .ػا هٌل ىْٕ ػٍ چې ػ

هزاّؿّ هفاٍلْ ػ صـکاتْ ػ تاه٘ي ْٗ ښَ چاًل لَ هضؼّػّ توـٌٗاتْ څغَ ػثاؿت ػٓ ځکَ
چې پَ ػا ډّل پیښْ کې هٌفؼلَ صـکات هوکي ػ ػْلٖ ال٘افْ لپا ؿٍ ٍْٗ پتالْژٗکَ ماصَ ؿا هٌځ
تَ کړٕ

ػ تړلٖ ػؿهلٌې لاًْى
)(the law of closed treatment

ها ُڅَ کړٕ چې ػ ا پټ ىْی صم٘مت چې ػ تړلٖ ػؿهلٌې لَ لاًْى څغَ ػثاؿت ػٍ ،ػ ٍْٗ
ٕث٘ؼٖ لاًْى پَ څ٘ـ ؿاتـم٘ـٍ کړم .پَ ػې لاًْى کې ؿاغلٖ چې ػ اّږػّ ُډّکْ ػ رنن پَ
کنـًّْ کې ً٘ږػې هفاٍل تـ ُغې تخث٘ت ک٘ږٕ چې تـ څْ ًْؿهال الت٘ام ؿاهٌځ تَ ىٖ ،پـتَ لَ
ػې چې پَ ً٘ږػې هفَلًْْ کې ػاٗوٖ اّ یا ػ هالصظې ّړ ػ صـکاتْ کوْالٔ ّل٘ؼل ىٖ.
پَ رـصې اعتَ هفاٍلْ کې ػ هفَل ىغٖ
تـ اّمَ هًْږ ػ ُغَ هفاٍلْ ػ ىغٖ الهلًَْ تيـیش کړل چٖ ػ کنـ څغَ پَ یٍْ فاٍلَ کې
ّالغ ّٕ .اّك هًْږ ُغَ فکتْؿًَّ څیړّ چې ػ هفَلٖ مٖضې ػ کنـ پَ ىتْى کې پـ هفَلٖ
صـکاتْ اغیقٍ لـٕ.
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پَ ػې تـعَ کې ْٗ ػام تْافك ػ پـاکت٘ک ػ تزاؿتْ پـتٌنټ هْرْػ ػیُ ،غَ کنـ چې
هفَلٖ مٖضَ پَ تـ کې ً٘نٖ پَ هوکٌَ ٍْؿت مـٍ ػ تـّیْٖ هفَل همؼم صـکات ػ ػایوٖ
ىغۍ ػ کوْلْ لپاؿٍ یْافٌٗۍ ُڅَ ػ ٍ چې پَ هوکٌَ ٍْؿت مـٍ تـ مـٍ ک٘ږٕ ،ػ ػې صم٘مت
مـٍ مـٍ پَ ػې هّْْع کې ػٍّ هِن مْالًَْ ىتْى لـٕ چې تاٗؼ پـې تضج ّىٖ.
 -٠اٗا هفَلٖ مٖضَ ػ کنـ پْامَٖ تغـٗة ىْٕ ػٍ ،اٗا ػ ػول٘اتْ پْامَٖ اًاټْه٘کَ پـځآ
ک٘ؼًَ تَ ػ  ringپَ ّؿّمتٖ صالت کې ښَ ّالی ؿاّلٖ ؟
 – 2اٗا ػا تَ ػلیل ّٕ چې همؼم صـکات تٖ ګټٖ ػٕ ،یا ػا چې ػ یْ پـاط  ringاػاػٍ تَ ػ
همؼهْ صـکاتْ پایلَ ّٕ ؟
اٗا ػ هفَل پَ رْړښت کٖ ػول٘اتٖ موْى امامٖ ؿّل لـٕ؟ ػا یٍْ ډٗـٍ ماػٍ هّْْع ػٍ
چې ػ هفَل اًاتْهٖ ػ  arthrotomyپـ تٌنټ ا ّ هفَلٖ پاؿچٖ تَ ػ ٍْٗ ٗا ػٍّ
 screwsپْامَٖ تخث٘ت ىٖ اّ پَ یٍْ ّعت کې تَ ػ همؼهْ صـکاتْ ػ ًظـْٗ ګټْؿ تْب ّ
ماتل ىٖ .ػ ػغې پـّمې ّظ٘فْٕ پاٗلې پَ هغتلفْ هفَلًْْ کې ػ پام ّړ تْپ٘ـًَّ لـٕ .هګـ
هًْږ ٗې پَ ػوْهٖ ډّل څیړّ اّ ػا ډٗـٍ رالثَ ػٍ چٖ ػ هفَل ػ ًٌَ اًاټْهٖ پَ ٍض٘ش ډّل
پـ ځآ ک٘ؼًې ّؿّمتَ ُن ػ صـکاتْ اػاػٍ هاْٗمًّْکٖ ّٕ ،اها پَ ُغْ هفاٍلْ کې چې ػ
هفَلٖ مٖضْ ػ تغـیة مـٍ مـٍ ٗې پَ صـکاتْکې یٍْ غښتلٖ  ringؿاهٌځ تَ کیؼل تَ ػ
عْىضالٖ ّړ ّٕ .ػامې پـاعې ُڅې هْرْػ ػٕ چې ػ تغـٗة ىْْٗ هفاٍلْ ػ هفاٍلٖ
مٖضٖ ػ تیا ؿغًْې امتٖثاب پَ ػلْٕ هفَل کې چې ػ ّفى ػ اًتمال تضول ًَ لـًٕ ،نثت
مفلٖ هفَل تَ چې ػ ّفى ػ اًتمال تضول ّلـٕ ډٗـ کن ّٕ .پَ کْهْ کې چې ّؿمتٌٖ
 osteo arthriticتغ٘ـات ؿا هٌځ تَ کیؼّ تَ ه٘الى لـٕ.
ُغَ هفاٍل چې ػ هفَلٖ کنـ پَ ىتْى کې پَ ػام ډّل ػ اتـّتْهٖ لپاؿٍ پ٘يٌِاػ ک٘ږٕ
ػثاؿت لَ اّږې ،هړًّؼ ،فًګْى اّ ػٌك المؼم څغَ ػٕ .ػٌك المؼم هفَل ُو٘يَ ښې پاٗلې
لـٕ ،هګـ ػا ُن موَ ػٍ چٖ پَ ٍْٗ ًْؿهال ػٌك المؼم کې ػ صـکاتْ  ringػّهـٍ فٗات ًَ
ػی.
ػ هړًّؼ هفَل تمـٗثاً پَ ْٗ ډّل ػ ُو٘يَ لپاؿٍ لَ ػول٘اتٖ تؼاّۍ څغَ ّؿّمتَ ښَ ځْاب ًَ
ّؿکْٕ .تاٗؼ ّّاْٗ چې څٌګل ُو٘يَ تغ٘ـ ًَ هًٌْکٖ ّٕ ،تـػول٘اتْ ّؿّمتَ ػ ٍْٗ ډیـ پـاط
 ringاػاػٍ ًنثت ػ ُغې ػ هوکٌَ صـکاتْ پـتلَ چٖ ػ تی ځایَ ىْیْ پاؿچْ پَ یٍْ ًنثٖ ډّل
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لثْل ىْی صالت کی ىتْى هْهٖ ،ډٗـ ًاػؿ ػی  .پَ ځاًګړٕ ډّل پَ کاُالًْ کٖ یْ
هایْمًّْکی صالت ػ ػْؼ ػ  Yىکلَ کنـ اّ ػ پـاعْ عالٍْ ػولیاتْ اّ ػاعلٖ تخثیت څغَ
ّؿّمتَ ؿاهٌځ کیږی.
 Eastwoodپَ  ٠٣٩٥کال کې پَ  ٠٥څْاؿلل ) (Yډّلَ هـفك کنـًَّ پـتَ لَ ػې
چې کنـٕ پاؿچې ٗې اؿراع کړٕ ّٕ ،ػ ُغْٓ ػ همؼهْ صـکاتْ پاٗلې هٖالؼَ کړٕ ػٕ چې لَ
ػٍّ پیښْ پـتَ ًْؿټْل عپلې اٍلٖ ػًؼې تَ ّؿّګـځ٘ؼل .پَ ټْلْ پېښْ کې ػ لثِ
) (flexionػ  ringاػاػٍ ډٗـٍ ښَ ٍّ هګـ ػ تنٔ ) (extensionػ کوْالٖ ؿاپْؿ ٗې پَ
الًؼې ډّل ّړاًؼې کړٕ ػٕ.


ػؿېْ پېښْ کې لَ  ۰۱څغَ تـ  ۰۵ػؿرْ پْؿې .



ىپږّ پېښْ کې لَ  ۳۱څغَ تـ  ۳۵ػؿرْ پْؿې .



ػؿې پېښْ کې لَ  ۴۵څغَ تـ  ۶۱ػؿرْ پْؿې .

فها تزـتې ښٖ٘ چٖ ػ ًْهْړٕ کنـًَّ ػ ػول٘اتٖ تؼاّۍ مـٍ مـٍ پْؿتٌٖ صالت تَ ّؿتَ ػ
تنٔ کوْالٔ ؿاهٌځتَ کْٕ ،صتی ػ یْې اًاتْه٘کٖ ځإ پـځآ ک٘ؼًې څغَ ّؿّمتَ ُن ػ
څٌګلې پَ هفَل کې ػ یٍْ غ٘ـ هؼوْل ػاػت پَ تْګَ هٌل ىْی ػٓ چې ػ تـِّ٘ څغَ
ّؿّمتَ ػ اکنـې پـ تٌنټ ډٗـ کن اّ ٗا ػ ُ٘څ تغ٘ـاتْ پَ ًَ ىتْى کٖ ت٘ا ُن ػ تنٔ ٥١
ػؿرې هضؼّػّػیت پَ کې ؿاهٌځتَ ک٘ږٕ .ػ ؿاډْٗك ػ علغ یا ػ مـ ػ عٖٖ کنـ څغَ
ّؿّمتَ چٖ تٖ ځایَ ّالی ًَّ لـٕ ،ػ څٌګلٖ پَ تٌؼ کی ػ تنٔ ػ کوْالٖ الهلًَْ ًنثت
هفَلٖ مٖضې تَ ً٘ږػې ؿعٍْ اًنارْ (پَ کپنْل اّ اؿتْٖ) کې ّلټْل ىٖ .ػا پېښَ پَ ٨١
اًځْؿ کې ښْػل ىْٕ ػٍ اّ ػا پیښَ ػ لْهړۍ ْٗې اًّۍ پَ هْػٍ کې ػ color and cuff
پـتٌنټ تؼإّ ىْٓ ّّ اّ همؼم صـکات ُن ّؿتَ پ٘ل ىْٓ ّّ .چې ػ  ١١ػؿرْ ػ لایوَ
فاّٗې پَ ّّ٘ؼت مـٍ ٗې ښې پاٗلې ػؿلْػې .فٍ پَ ػې ىکوي ٗن چې اٗا یْ ګټْؿ ringتَ لَ
ػې څغَ ػ ّافّ ػولیاتْ ػ اٍالس اّ ػاعلٖ تخثیتپـتٌنټ اّ یا ػ ُډّک٘ي تـاکيي پَ پایلَ کٖ
چٖ ػ څلْؿّ اًّْ٘ پَ هْػٍ کې ػ  olecranonڅغَ تٖثیك ىْٕ ّٕ ،تـالمَ ىٖ .ػ
 elbow jiontػ ػولیاتٖ کړًې پـ تٌنټ لْڅًَْ ػ ػٕ لپاؿٍ تـمـٍ کیږٕ چٖ ػ
ؿاػیْلْژیک اړعَ یٍْ اًاتْهیکَ رْړیؼًَ تـمـٍ ىٖ ،عْػ ػې مـٍ پَ تړاّ یْ ّژًّکی تـّیِ
ػ هفَل پَ کپنْل کې ؿاهٌځ تَ کْی ،چې ػ یٍْ هفَل فؼال صـکت ػ ځٌډ مـٍ هغاهش
999

پَ هضافظَ کاؿاًَ ػؿهلٌَ کې هفَلٖ صـکات

ػ ػاهْ کنـًّْتړلې ػؿهلٌَ

کْٕ ،ػ یٍْ هفَل ػ هضافظْٕ تؼاّۍ پَ پـتلَ ػ لنْ یا څْاؿلل ّؿځْ پَ تفاّت مـٍ ىـّع
کْٕ .ػا ځٌډیؼلی صالت ػ ػول٘اتٖ کړًې پَ تړاّ ػی چٖ یٍْ اًّۍ پَ ځٌډ مـٍ ؿاهٌځتَ کیږٕ
اّ ػا ُغَ ّعت ػٓ چې پَ هضافظَ کاؿاًَ ػؿهلٌَ کې فؼال صـکات ىـّع ىْٕ ّٕ اّ ُن
ػغَ همؼهَ ّلفَ ػ کپنْل ػ رْړښت لَ ًظـٍ ډٗـٍ هِوَ ػٍ.

فًګْى

 -.ػ فًګاًَ هفَل ػ صـکاتْ ػ اػاػې ّړت٘ا ػ ػول٘اتٖ کړًې څغَ ّؿّمتَ ْٗ

هتْمٔ هْلؼ٘ت اعت٘اؿّٕ .مـٍ لَ ػې ػ تيپړ  ringاػاػٍ ػ هړًّؼ هفَل پَ تْپ٘ـ مـٍ ػ
ُغَ ډٗـ هْحـٍ صلمَ ٗې تنٔ ػٓ .صتی کَ ػ لثِ هضؼّػٗت ػ ًْؿهال صالت ػ ًواٗې څغَ
ُن کن ّٕ (ٗؼٌٖ ػ  ٣١ػؿرْ څغَ فٗات هضؼّػٗت ُن ّلـٕ) ٍْٗ رؼې ً٘وګـت٘ا ًَ ػٍ ،پَ
ػې ىـٓ چې هکول تنٔ ٗې هوکي ّٕ.

-۶۱اًځْؿ T-shaped :کنـ ػ  slingاّ ّعتٖ صـاکاتْ پـ تٌنت تؼاّی ىْی ػی ،ػ یْې ػ لیمې اٍالس اّ ػاعلی
تخثیت پـتٌنټ ػ  ۵۱ػؿرْ پَ تفاّت مـٍ ،ػ یٍْ تِتـ  rangeىتْى ػؿلْػٍ ،ػا کچَ پَ هغافظْٕ تؼاّۍ ُن تـالمَ ىْٕ
ػی.
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اّږٍ

پَ هضافظَ کاؿاًَ ػؿهلٌَ کې هفَلٖ صـکات

 -.ػ اّږې کنـ اّ علغ کې چې ػ ػْؼ مـ لنوٖ ٗا پَ تام ډّل تٖ ځایَ ّٕ،

ػولیاتٖ کړًې تَ تْرَ فیاتَ ّٕ ،پَ ػغَ تـعَ کې کْم ػامې څـګٌؼ ه٘تْػ ّرْػ ًَ لـٕ چې ػ
هاًْؿې پـ تٌنټ ػې لـٗثَ کنـٕ پاؿچې تَ الك ؿمی ّىٖ.

-۶۰اًځْؿ :ػ اّږې ػ تٌؼ  shatteredکنـ  -علغ پَ یٍْ مي ىغٌ کې چٖ تؼإّ یې پَ ماػٍ ډّل ػ ّعتٖ صـکاتْ
پـتٌا تـمـٍ ىْٕ ػٍ ،تاالعـٍ ًاؿّؽ عپل الك پَ پْؿٍ لْت ػ اّږې ػ تٌؼ پَ تـاتـ لَ ػؿػ پـتَ پْؿتَ کْالی ىٖ.
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ُغَ څـګٌؼًّې چٖ ػ ّافّ ػولیاتْ پـ عالف ىتْى لـٕ ،پَ الًؼې ډّل ػٕ.
۰ـ ػا کنـًَّ ډیـ ّعت پَ فړّ اىغاٍْ کې ّالغ ک٘ږٕ
۲ـ کَ چ٘ـې ػ ّافې اؿراع پـتٌنټ کنـ اٍالس ُن ىٖ ،ػ تې ځاَٗ ىْٓ ؿاك ما
تل پَ اؿراػٖ صالت کې یْ متًْقهي کاؿ ػی .
۳ـ پَ ْٗ ىو٘ـ پېښْ کې ػ اّږې ػ هفَل یْ ف٘ثـّت٘ک  ankylosisؿاهٌځ تَ ک٘ږٕ.
پَ تې ځاَٗ ىْٕ ّّ٘ؼت کې ػ هؼوْلْ ّؿځٌْ٘ کړًْ لپا ؿٍ ٍْٗ همؼهَ عْځ٘ؼًَ کْالٓ ىٖ تیا
صـکت ؿا پ٘ؼاکړٕ ،لَ اّږې څغَ پَ ًْهْړّ کنـّ ًْ کې ػ ښځْ لپاؿٍ ػا کافٖ ػٍ چې ْٗاځې
عپل کو٘ل ّاغًْؼٕ اّ عپل ّٗښتاى لکَ پَ  ٨٠تَْٗـ کې چې ښْػل ىْٕ ػٍ ،ږهٌځ کړای
ىٖ .ػول٘اتٖ کړًَ پَ ُغَ فړّ اىغاٍْ کې امتٖثاب لـٕ چې ػ ػْؼ مـ ٗې پَ اتٖٖ ًاصَ٘
کې پـ ّػاٖٗ اّ ػَثٖ رْړښتًْْ تاًؼې فياؿ ّاؿػ کړٕ ّٕ ،ػ ػې پَ تړاّ تَ رـاصٖ ػول٘ات
یٍْ ښَ ٕـٗمَ ّٕ.

صـلفَ

) -. (hipػ صـلفی فغؾٕ هفَل ػ علفٖ علؼې لَ اهلَ ک٘ؼآ ىٖ چې ػ

 acetabulumعلفٖ ػْٗال څغَ ٍْٗ پاؿچَ ػ  semilunarکٌاؿ پَ رْړښت کې ت٘لَ
ىٖ چې ػ ػول٘اتْ اّ  screwپـ تٌنټ ٗې ػ تخث٘ت لپاؿٍ امتٖثاب ډٗـ ًاػؿ ػی .کَ چ٘ـې ػ
غټې پاؿچې تې ځاَٗ ک٘ؼًَ ىتْى ّلـٕ اّ ػ فياؿلَ هغی ػ م٘ات٘ک ػَة فلذ ُن هْرْػ ّٕ،
ًْ پَ ػې صالت کې ُڅَ تاٗؼ ّىٖ چې ػ ّافٕ رـاصٖ کړًٖ پـ تٌنټ ػ تې ځاَٗ ىْٕ پاؿچې
لَ فياؿ څغَ ػَة افاػ کړٓ ىٖ اّ کَ م٘ات٘ک فلذ هْرْػ ًَ ّٕ ًْ ػ اکتيافٖ هؼلْهاتْ
پـ تٌنټ تَ ػ اؿراع څغَ ّؿّمتَ ػ هفَل حثات څـګٌؼ ىٖ.
صـلفٖ فغؾٕ هفَل اکخـٍ ّعت ػ تنٔ پَ صالت کې حثات لـٕ ،لکي کلَ چې ػ اًنت٘قۍ
الًؼې پَ متًْې متاؽ ّّ٘ؼت کې هؼاٌَٗ ک٘ږٕ ،هغکې لَ ػې چې  ٨١ػؿرې لثِ ّؿکړل
ىٖ ًْهْړٓ تٌؼ ػ ٕـف ػ ّفى لَ اهلَ علغ کیږٕ (کَ چ٘ـ ې ػ تنٔ صالت پَ ٍفـ لثْل
کړّ) ًْ پَ ػې ّعت کې ًاّؿؽ تَ ػول٘ات تاٗؼ تٍَْ٘ ىٖ.
اٗا ػامې صالت ىتَ چې پَ ُغې کې ػ هفَل صـکات فٗاًوي ىٖ؟
ػا لَ پغْا هؼلْهَ ىْٕ ػٍ چې ػ څٌګلٖ تٌؼ لَ تـّیِ څغَ ّؿّمتَ یْ ًاعْښ پیښیؼًّکی
صالت ؿاهٌځ تَ کْٕ چٖ پَ ػّهـٍ چټکتیا مـٍ ػ ػامٖ یْ صالت ؿاهٌځ تَ کیؼل پَ ًْؿّ
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هفاٍلْ کې ًَ ل٘ؼل ک٘ږٕ .پؼامې صاالتْ کې ػ ػې پَ ػُْ چې ػ څٌګلې تٌؼ صـکات فٗات
ىٖ تـػکل کو٘ږٕ اّ ػ هفَل  ringکویږٕ.
کلَ کلَ ػ صـکاتْ اػاػٍ پَ غ٘ـ فؼال اّ افـإٖ ډّل تـمـٍ ىٖ .ػ ػْالتْ ىغٖ ؿاهٌځ تَ
کْٕ ،ػا ىغٖ صتی ػ ػؿػ الهل ُن ًَ ّٕ .پَ ػې ٕـٗمې مـٍ ػ صـاکاتْ ػ اػاػٕ عـاتیؼل
پَ غ٘ـ فؼال صـکاتْ پْؿٕ تړاّ لـٕ چې ًاؿّؽ ٗې پَ غ٘ـفؼال ډّل ػ صـکاتْ ػ مـتَ ؿمْلْ
کړًَ تـمـٍ کْٕ ،پَ عاً ډّل کلَ چې پَ ُغې کې کيو ؿاهٌځ تَ ىٖ لکَ ػ اّتْ ػ ډک
مٖل ػ ّړلْ توـٌٗات چٖ تـمـٍ کیږٕ.
پَ ډٗـٍ کوې ملٌې مـٍ پَ  collateral ligamentکې پَ  ectopicډّل
 ossificationل٘ؼل ک٘ږٕ پَ ځاًګړٕ ډّل ػ یٍْ اتتؼاٖٗ تـّْٖ٘ علؼې ّؿّمتَ ػا صالت
ػ  brachialisپَ ػْلَ کې ل٘ؼل ک٘ږٕ .کَ چ٘ـې ػامې ّړاًؼٗق هْرْػ ّٕ چې ػ
ّـّؿت لَ هغې ػ څٌګلې تٌؼ تَ ػ امتـاصت پَ صال ّٕ ،پؼامې صاالتْ کې تاٗؼ پلنتـ تَ ػ
لْهړٗتْب صك ّؿ ًَ کړّ لکَ پغْا تَ چې ػغَ کاؿ ک٘ؼٍ .اّ ػ ٕـف ػ هړًّؼ هفَل ػ sling
هیتْػ پَ ّامَٖ ػ ػّّ څغَ تـ ػؿْٗ اًّْ٘ پْؿې ػ امتـاصت پَ صالت کې تـُغې ماتل ک٘ږٕ
تـ څْ فؼال صـکت ّؿتَ پ٘ل ىٖ.
ػ ص٘ـاً٘ا ّړ عثـٍ ػا ػٍ چې کلَ کلَ پَ هاىْهاًْ کې ػ ًْؿّ تٌؼًّْ ػ تـِّ٘ پَ ىتْى کٖ ػ
څٌکلې تٌؼ لَ ډٗـې مغتې ىغۍ مـٍ ل٘ؼل ک٘ږٕ .تـّیِ ُ٘څ کلَ ػ هاىْهاًْ پَ ًْؿّ
تٌؼًّْ کې ػ ػّاهؼاؿٍ ىغۍ الهل ًَ ګـځٖ .کَ چ٘ـې ػ څٌګلې تٌؼ پَ عپل صالت پـٗښْػل
ىٖ ًْ فیا تـٍ ٗې پَ عپلَ ښَ ک٘ږٕ (ػ ػّّ څغَ تـ ػؿې کلًْْ پَ هْػٍ کې عپل لْهړًٖ صالت
تَ ؿاګـځٖ) .ػا تَ تل یْ غ٘ـػالالًَ کاؿ ّٕ چې ػ هاىْم ػ څٌکلې ػ هفَل ػ صـکاتْ ػ ت٘ا
اػاػې لپاؿٍ پَ همؼهْ یا هؤعـّ لضظاتْ کې هاًْؿې تـ مـٍ ىٖ ،اها پَ کاُالًْ کې پَ هؤعـ
ډّل ػ هاًْؿې کړًَ پَ ډؿاهات٘ک ډّل ښې پاٗلې لـٕ.
پَ هاىْهاًْ کٖ کَ ػ هفَل ػ صـکاتْ ػ فٗات٘ؼّ پَ هْعَ ػ هاًْؿّ تـ مـٍ کْل پَ همؼم اّ ٗا پَ
هؤعـ ډّل مـٍ ّٕ اّ صتٔ کَ چ٘ـې ػ اًنت٘قٕ الًؼې ُن ّٕ هتْـؿ ګڼل ک٘ږٕ.
پَ فړٍ پْؿې کلٌ٘کٖ ل٘ؼًَ :
ػ هفاٍلْ ػ مغتْ توـٌٗاتْ اّ ػ ُغې ػ هوکٌَ عٖـاتْ پَ تړاّ  )۰۹۵۴( Blockeyػ فٗاتې
پُْې لپاؿٍ پَ فړٍ پْؿٕ هياُؼاتْ تاًؼې ؿڼا اچْلٖ اّ څـګٌؼٍ کړې ٗې ػٍ چٖ ػا هياُؼات پَ
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ماػٍ ډّل ػ څٌګلې ػ تٌؼ ػ علؼٖ لَ اؿراع څغَ ػٍّ ٗا ػؿې اًّۍ ّؿّمتَ تـ مـٍ ىٖ .پَ
ػې ّعت کې هوکي ػ لثِ اّ تنٔ ػ فؼالْ صـکاتْ اًؼافٍ ػ ٍْٗ ػامې لْك پَ څ٘ـ ّٕ
(ارافٍ ؿاکړۍ چې ّّاٗن) چې  ٥١ػؿرې توـکق ّلـٕ اّ پَ  ٣١ػؿرې ّّ٘ؼت کې لـاؿ
ّلـٕ .کَ چ٘ـې ًاؿّؽ څغَ ّغْښتل ىٖ چې ػ تِـًٖ هماّهت پَ هماتل کې ػ کو کْلْ
فؼال٘ت تـمـٍ کړٕ ًْ ًا ؿّؽ کْالٓ ىٖ چې ػغَ فؼال٘ت ػ ًْؿهال لْت مـٍ چې ػ څٌګلې ػ
تٌؼ پَ  ٣١ػؿرْ لثِ کې تـ مـٍ ک٘ږٕ مـتَ ّؿمْٕ .پَ ػې ّّؼ٘ت کې  bicepsاّ
 brachialisػْالتْ کې پَ رل مـٍ ْٗ لْٕ تمثِ رل ک٘ږٕ چې ػ
 electromyographyپَ ّامَٖ څـګٌؼیږٕ .پَ ػْالتْ کې فؼال پْتاًي٘ل لٍْ هْرْػٍ
ػٍ چې پَ  ٨٩، ٨2اّ  ٨٥ىکلًْْ کې ښْػل ىْٕ ػٍ .اّك کَ چ٘ـې عاؿرٖ هماّهت ل٘ـې
ىٖ اّ ػ ًاؿّؽ څغَ غْښتٌَ ّىٖ چې ػ څٌګلې پَ تٌؼ کې پَ لْٕ ډّل لثِ مـتَ ّؿمًْْٕ ،
پَ ػې ّعت کې ػ  Bicepsاّ  brachialisػْالت تَ ػ لثِ صالت لَ المَ ّؿ کړٕ،
لکَ څَ ډّل چې ػ الك پَ ّامَٖ رل کیؼای ىی اّ ػ  electromyographyپَ ؽؿٗؼَ
چې عاهْه ػٓ تَؼٗك اّ پَ  electromyographyکې ل٘ؼل ک٘ږٕ .ػ تيـٗش لپاؿٍ

-۶۲اًځْؿ :لَ اؿراع څغَ ّ ۰۴ؿځې ّؿّمتَ ػ څٌګلې یْ علغ ىْی هفَل .چپَ عْا کې ًاؿّؽ ػ څٌګلې
هفَل ػ فؼال اػظوٖ لثِ پَ صالت کې ػ تْرَ ّړػٍ چې  biceps brachiiتمثِ پَ کوَ کچَ ػی.
ښی عْا کې هـیِ ػ عاؿرٖ هماّهت پَ هماتل کی یٍْ هتْمَٖ اًؼافٍ صـکت ښیّٖٗ .ې ګْؿۍ چې فیات لْت
 biceps brachiکې ػی () By courtesy of N.J. bloc key F.R.C.S
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تَ هٌامثَ ّٕ چې ؿّښاًَ ىٖ چې ًاؿّؽ الػػې ّړت٘ا ًَ لـٕ چې ػ ػْْٕ تٌؼښت پَ هماتل
کې فياؿ ّؿکْل اّ ٗا لثِ
مـتَ ّؿمْٕ ځکَ چې
هتْـؿ ىْٕ ػْالت پَ
ت٘ړې مـٍ ػ ػْْې هاًغ مـٍ
پَ تواك کې لَ صـکت څغَ
ّؿّمتَ پاتې ک٘ږٕ.
کَ فـُ کړّ چې reflux
mechanism

امامٖ

تٌؼښت تَ ارافٍ ّؿکْٕ چې
ْٗ ټاکلٔ لثِ اّ ٗا تنٔ تَ
ارافٍ ّؿکړٕ ،اها پَ ُغَ
ٍْؿت کې چې تْلیؼًّکٖ
لٍْ هظ پَ فٗات٘ؼّ ّٕ ًْهْړی
پـّمَ ًِٖ کْٕ .ػا پَ هتکـؿ
ډّل ل٘ؼل ىْٕ چې ًِٖ
ک٘ؼًَ پـتَ لَ ػې چې ًاؿّؽ
ػؿػ اصناك کړٕ پ٘ؼا ک٘ږٕ.
پَ ػ ې اماك ػغَ هياُؼات
یْ کلٌ٘کٖ ّالؼ٘ت ػٓ ،ػامې
څـکٌؼٗږٕ چې ػ څٌکلې پَ
هفَل کې پَ هتکـؿ غ٘ـ فؼال

: ۶۳ىکل :یْ ډّل تزـتْٕ تيـیش چې یْ ػ تلَ فـق لـٕ ،کلَ چې ػ یْٕ
پتالْژیک تالک پَ هماتل کې ػ یٍْ فؼال ؿیٌګ پَ ىتْى کې فؼال لثِ کیؼل
ًفٖ کیږٕ ،ػا صالت ًَ ًفٖ کیږٕ کلَ چې ػ هتْمٔ ؿیٌګ پَ ىتْى کې ػ
ٍْٗ عاؿرې الهل َٗ هماتل لثِ کیږٕ By courtesy of N.J
)biokey F.R.C.S

صالت کې کيو مـتَ ؿمْل
ک٘ږُٕ .غَ ًْؿهالې پـّمې چې پَ ُغې کې ػ هفَل صـکات اػاػٍ ک٘ږٕ تـ ػکل ػولَ٘ ػٍ
هګـ فؼال صـکات هوکي هتْـؿ ًَ ّٕ.
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ػ ُغْ کنـًّْ هخالًَْ چې هفَلٖ مٖضې پَ تـکې ًینٖ
ػ ُ (Os Calcis) Clacanusډّکٖ کنـًَّ
ُغَ پـاًنیپًَْ چې ػ ػغَ کثیـٍ تـّیِ ػ تؼإّ لپاؿٍ تٌنټیق ګڼل ىْٕ ػٕ پَ الًؼې صاالتْ
پْؿې اړٍ لـٕ:
۰ـ پَ ُغَ کنـًّْ پْؿې چې هفَل پَ تـکې ًینٖ.
۲ـ ػ ُ Cansellousډّکٖ پَ کنـ پْؿې.
فها ػ ىغَٖ تزـتې پَ اماك ُـ څْهـٍ چې کْښښ ىْٕ ػی چې ػ Ose Calcanus
ُډّکٖ اًاتْهیک رْړښت صوایَ ىٖ تمـیثاً پَ حاتت ډّل ًتایذ یې ػ ػٌك المؼم ػ ىغۍ مـٍ پَ
تړاّ ؿاهٌځ تَ کړٕ ػٕ کْم چې ػ یْ ػؿػًاک هفَل ػ هٌځتَ ؿاتللْ پَ تړاّ ډېـ هِن ػٕ.
کْم ًتایذ چې ػ فيـػٍ اًځْؿ پَ ىتْى اّ ػ همؼهْ صـکاتْ پَ فیاتَ کچَ مـتَ ؿمْلْ پَ
ٍْؿت کې تـ المَ کیږُٕ .غَ ػ لؼم پَ کفیت کې ػ تْرَ ّړ تِثْػٕ اّ ػ هؼیْتیت ػ ّعت
کوْالی ؿاهٌځتَ کیؼل ػٕ  .اّ ػامې ػمیؼٍ اّ تاّؿ لـّ چې ػغَ تَ ػ کنـًّْ پَ رـاصۍ کې
یٍْ فػٍ کړٍ ّٕ.
ػ ُغْ ُڅْ پَ پایلْ کې چې ػ ُ Cancellousډّکٖ اًاتْهیک ماعتواى ماتل کیږٕ ػ
ّظایفْ یْ ًیوګړی صالت ؿاهٌځتَ کْٕ  .فها پَ ػمیؼٍ ػ  cancellousټْټْ تـ هٌځ یْ
ٍویوٖ اؿتثآ چې پَ فيـػٍ اًځْؿ کې یې ػؿلْػٍ لَ هٌځَ ّړل کیږٕ .چې پـتَ لَ تيغیٌ
څغَ پَ اصتوالٖ ډّل یْ فیثـّتیک  Cansolidationؿاهٌځتَ کْٕ .یؼٌې پَ ػغَ تؼل ىْٕ
صالت کې چې پَ تؼْٖ ًاهؼلْهْ تـعْ کې توامٖ ًمٖې پیؼا کیږٕ چې ػ ټْټْ تـهٌځ هْرْػٍ
علیګاٍ ػ ّیٌې ػ ػلمې څغَ چې ػ تغیـ پَ صال کې ّٕ ډک ّٕ .
یْ لْٕ ػظوٖ تـاکيي کاؿًَّ چې ػ  Nailپـتٌنټ ػ لَثې ُډّکٖ اّ Calcanus
ُؼّکٖ ػ تخث٘ت پَ هْعَ مـتَ ؿم٘ږٕ ػ ُغَ ػ عـاتْ پایلْ لَ اهلَ پـٗښْػل ىْی ػی ،کْم
چې ػ  Bohlerلَ عْا تٍْیَ ىْٕ ُّّ .غَ پَ ګْتَ کْٕ چې ػغَ (تـاکيي) صوایتٖ ګټَ ػ
پًْؼې ػ ًْؿهال اّږػّالٖ ماتٌَ ػٍ چې پَ تیْؿیکٖ لضاٗ ػ پٌډۍ ػْالت پَ یْ ًْؿهال اُـاهٖ
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صالت کې ماتل کیږٕ عْ کلَ چې ػ ُ Calcanusډّکی ػ

Delayed

 Cansolidationلَ اهلَ پَ ػغَ کو ىْٕ صالت کې ػ هفَل پَ ّظایفْ تاًؼې یْ عـاب
تاحیـ اچْی اّ ػغَ ګټْؿتْب یې لَ هٌځَ ّړٕ.
پَ ػې تْافك مـٍ چې همؼم صـکات ػې ٍْؿت ًّینې اّ پـتَ لَ ُغې چې کْىو ّىې چې
ػ پًْؼې اًاتْهیک صالت ّماتل ىې اّ پَ ػغَ صمیمت تاًؼې پَ تاّؿ مـٍ چې فیاتـٍ ًاؿّغاى
ًږػې پَ یٍْ ښَ صالت لـلْ مـٍ پَ ػې تْاًیږٕ چې پَ ُ ۸فتْ کې لؼم ُّّٖ .اّ لَ تـّیِ
څغَ پَ ۹ـ ۰۲هیاىتې ّؿّمتَ پـتَ ػ کْم رؼٕ  Neurosisڅغَ پؼې ّتْاًیؼل چې
پغْاًْ٘ ػًؼّ تَ ّؿ ّګـځٖ .پَ ُغَ یٍْ ًاؿّؽ کې چې ػ ُوکاؿۍ مـٍ – مـٍ اّ پَ همؼم
صـکت مـٍ تؼإّ ىې ػ تـّیِ څغَ ىپږ ُفتې ّؿّمتَ ػ لؼم ػًؼې یې پـتَ ػ امتخٌا څغَ
ػّهـٍ تؼې ّٕ .چې ػ  Subastragargaloidػ اؿتـّػیقك پَ ُکلَ ًظـ پیؼا کیږی.
لَ ػې څغَ ػامې هؼلْهیږی چې پَ ػاػې ډّل ّ ػ  Calsisػ ىؼیؼ کنـ اّ ښَ تؼإّ څغَ
ّؿّمتَ ُن یْ ت٘اؿٍ اًؾاؿ ػ ُـ ًاؿّؽ پَ ّړاًؼې هْرْػ ّٕ ،پَ ػې تړاّ هْږ تایؼ ُیـ ًَ کړّ
چې ػ ػغَ تاؿیکْ اًؾاؿّ ډېـې ًاّړٍ اغېقې پَ فقیْلْژېک صالت تاًؼې چې رـاس یٖ پَ
غیـىؼْؿٕ ډّل اّ ػ تـّیِ پَ عـاتَ پیژًؼًَ ػ یْې ًتیزې پَ ډّل ًاؿّؽ تَ اًتمالْٕ  .پَ
ػا ډّل عاً کنـ کې ػ یٍْ تياه اّ عْىثٌ٘اًَ صالت پَ لـلْ اّ ػ همؼهْ صـکاتْ پَ ارـا اّ
ػ یٍْ لٌډ هِال تنتـ کیؼّ مـٍ یْ ځای هؼزقا کړًې تـالمَ کیؼای ىې .کلَ چې پَ Calcis
ُډّکی کې پَ ًاػؿمت ډّل ػ پـیياًۍ اّ غوګٌٖ٘ صالت ػ ػې پېښٖ مـٍ ىتْى ّلـٕ عْ پَ
ډېـّ ّؿمتیْ ًتایزْ کې (پٌځَ کالَ اّ یا ډېـ) ػ ُغَ څَ ًَ چې تَْؿ کیؼٍ پَ فیاتَ کچَ ښَ
ّالی هْرْػ ىْی اّ مـٍ ػ ټْلْ عناؿاتْ اکخـٍ ًاؿّغاًْ عپل پغْاًٖ کاؿتَ هـارؼَ کړې.

تغٌیکٖ هيغاٍات -.

ػا ډېـٍ هِوَ ػٍ چې االمتیکې تٌؼاژ پَ فياؿی ډّل ػ Calais

پَ ُډّکی تٖثیك ىې اّ ػ ػّّ ُفتْ لپاؿٍ پَ ُوؼغَ ډّل ّماتل ىې عْ پَ غفلت مـٍ تَ ػا
فياؿی ډّل تٖثیك کیؼًَ تَ پَ کنـٕ میټ کې تڼاکْ تَ ارافٍ ّؿکړی اّ کیؼای ىٖ چې
هٌتٌې ُن ىٖ  ،پَ پٌځْ ُفتْ کې ػًٌَ ػ همؼهْ صـکاتْ پ٘ل  ،اّ ػ ّفى تضویل ػ څلْؿّ ُفتْ
ّؿّمتَ پ٘يٌِاػ کیږٕ  ،پَ ػا ګْتَ ىواؿ پېښْ کې چې ػ پًْؼې یْ ّصيٖ لات ک٘ؼل
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( )Eversionصالت هْرْػ ّی ُڅَ تایؼ ّىې چې ػ  Manipulateپَ ارـا مـٍ یْ تِتـ
اًځْؿ ّؿکړل ىې  .اّ یْ کن ّفًَ پلنتـ ّؿتَ تٖثیك ىٖ .

ػؿاډیْك ػ مـ کنـًَّ
ػ ؿاډیْك ػ مـ ػ کنـًّْ ػ تؼاّی پَ تړاّ پَ رِاًٖ ل٘کٌْ کې فیات تْپیـ ىتْى لـٕ .یٍْ ډلَ
رـاصاى چې ػ ؿاډْٗك ػ مـ ػ کنـ پَ تې ځای ّالٖ اّ یا ػ څْ پاؿچَ یٖ کنـ تاًؼې ىک
ّلـٕ  .تیا ُن ػ ؿاډْٗك ػ مـ تنل٘ظ ارـا کْٕ  .اّ فٍ ًَ تْاًېږم چې ُغَ اصناك مـٍ
هـمتَ ّکړم چې ػ تـ ّیِ مـٍ پَ تړاّ ػ ؿاډْٗك ػ مـ  ْٗ exesionغېـ هٌٖمٖ کړًَ تـ
مـٍ کْٕ  .پَ ػوْم کې ػا هٌل ىْٕ ػٍ چې ػ ؿاډْٗك ػ مـ کنـ پـاط تـّیِ یٍْ کْچٌۍ
تـعَ ػٍ چې پَ آًٖ ډّل ػ څٌګلې هفَل پَ ًـهْ اًنارْ اّ یا ػ هفَل sublaxation
کې ؿاهٌځتَ کیږٕ .چې ډیـ ّعت ػ هفَل ػ اًنٖ لېګاهٌت څیـې ک٘ؼًَ ّؿمـٍ ّٕ .
ػا پَ کلیٌیکٖ صمایمْ مـٍ څـګٌؼٍ ػٍ چې ػ څٌګلې ػ هفَل ؿاګـځیؼًَ یٍْ تام
 extensionصالت تَ ډیـ پَ ځٌډ مـٍ تـمـٍ کیږٕ ،اّ پَ ػامې صال کې چې رْړښت تَ پَ
کتْ مـٍ ػ صـکت ؿېٌګ ػ ؿاډْٗك ػ مـمـٍ کْم تړاّ ًَ لـٕ  .ػا یٍْ ػاهَ پَُْ ػٍ چې ػ
 supenitionا ّ  pronationػ صـکاتْ ػ ؿېٌګ پَ چټکتیا مـٍ تـمـٍ کیږٕ اّ اًا
تْهٖ تَ پَ کتٌَ ػ ؿاډْٗك ػ مـمـٍ ٍویوٖ ؿاتَٖ لـٕ  .اّ ُن ػ ؿاډْٗك ػ مـکنـًّْ مـٍ

-۶۴اًځْؿ :ػ الکتـّهایْکـاف ؿمن ښیٖ چې ػ پْتٌيیال ػول پَ ػلْٕ ؿمن کی لَ هٌځَ ځی( flexionپَ یٍْ اعیـٕ
 rangeکې) ػ یْ پْتٌيیال ىتْى پَ هتْمٔ الکتـّهایْګـاف ؿمن کې (پَ هتْمٔ  rangeکې)
)(BY courtesy of N,J,BLockey,F,R,C,S
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یْ څای ػا ىًْٖ ّٕ چې ػ  capitillumػ هفَلې تـعې  contusionؿاهٌځتَ ىٖ چې
ػا پَ  x-Rayکې ػ لېؼلْ ّړ ًَ ّی  .اّ تام تنٔ ػ ًَ ىتْى لپاؿٍ یْ ػلیل ګڼل کیږٕ  .پَ
ػې تړاّ ػ ؿاډْٗك ػ مـ ػ لیـې کْلْ ل پاؿٍ یْ هٌٖمٖ ػلیل ًَ ىٖ کیؼای  .ػ هفَلٖ
غْـّف  contusionػامې یْ صالت ػی چې صمیمتا ػ تؼاّۍ پَ تړاّ ػ همؼهْ صـکاتْ
لپاؿٍ هٌامة ػی  .ػ هفَلٖ غْـّف ػ  contusionپَ ُکلَ چې  patellaیٖ پْښلٖ
ػٍ غېـ هٌامة تَ ّٕ چې ػ  extensionپَ کوْالٖ کې هنْل ّګڼل ىٖ  .ػ تنٔ ػ
صـکاتْ پَ کوْالٖ کې ػ یْهٌامة ػلیل الهل پَ اصتوالٖ تْګَ پَ کپنْل اّ اؿتَٖ کې ّالغ
ّٕ .کَ ػ کپنْل اّ اؿتٖې ػ تـّیِ پَ تړاّ کْم ىک هْرْػ ّٕ ػ ؿاډْٗك ػ مـ لٖغ
کْل ٍضیش ًَ ػٕ.
اعـی ػلیل ػا چې ػ ؿاډْٗك مـ تایؼ لٖغ ىې فها پَ تزاؿتْ کې یې کْهَ پَ تیقی مـٍ تِثْػی
ػ ُغَ پېښْ پـتلَ چې ػولیات ىْٕ ًَ ّّ ًَ ،ػٍ تـالمَ ىْی .ػ ؿاډْٗك ػ مـ لٖغ کْل ډیـ
ځلَ ػ تـّیْٖ هفَل ػ همؼهْ صـکاتْ( کن تـ کوَ ػ ػؿی ُفتْ لپاؿٍ) هاًغ ګـځٖ .ػا یٍْ
تیړًۍ پېښَ ًَ ػٍ اّ  Exisionیٍْ ُفتَ ّؿّمتَ ارـا کیږٕ اّ ػغَ ُغَ ّعت ػٕ ،چې ػ
هضافظْٕ تؼاّۍ پَ ىتْى کې فؼال صـکات ىـّع ىْٕ ّٕ.
ػ  ۶۵اًځْؿ پَ پ٘ښَ کې ػ یاػّ ىّْ ًظـیاتْ تيـیش پَ ګْتَ کیږٕ .ػ  Aپَ اًځْؿ کې ًاؿّؽ
ػ ؿاډْٗك ػ مـ یْ کٌاؿی کنـ چې تې ځایَ ًؼی لـٕ .لَ تـّیِ ّؿّمتَ ػ پٌځَ هیاىتْ پَ
هْػٍ کې ػ تنٔ اعیـی کچَ ػ  ۳۱ػؿرْ پَ صؼّػّ کې اػاػٍ ًَ ىٍْ .پؼامې صال کې چې
ػ  Bپَ ًاؿّؽ کې ػ هياُؼې ّړ پاؿچَ إ کنـ پَ لـلْ مـٍ ػ تنٔ تيپړ ؿیٌګ پَ ػؿیّْ
هیاىتْ کې اػاػٍ ىْ  ،ػا ػٍّ ّالؼې فها صالت (ػؿیق) ًنثت ػ ؿاډْٗك ػ مـ لٖؼَ کْلْ تَ
ښیې  .ځکَ تؼْې رـاصاًْ تَ ػ  Bپَ پېښَ کې ػ تې ځایَ ىْٕ اّ څْ پاؿچَ یې کنـ پَ ىتْى
کې تَ ػ ؿاډْٗك مـ لٖغ کړی ّی .پَ څَ ډّل چې ّالغ ىْٕ ػٕ .پَ ػې ًاؿّؽ کې ۷۵
ملٌَ  Pronationاّ  Supinationلَ تـّیِ څغَ ّؿّمتَ پَ څْاؿلنْ ّؿځْ کې
اػاػٍ ىْٕ ّّْٗ .اځې  ۲۵ملٌَ تنٔ اّ لثِ صـکات یې ًَ ٍّ اػاػٍ ىْٕ  .پؼامې ډّل ػ
تؼّؿٕ صـکاتْ پَ اػاػٍ کې ػ تٍْیې ّړ ًمَٖ چې ٍْ Excisionؿت ًّینٖ ّرْػ ًَ لـٕ
ځکَ فٍ پَ ػې تاّؿ ًَ لـم چې ُغَ تَ ػ  Flexionاّ ًِایی  Extensionمـٍ هـمتَ
ّکړٕ .ػا تَوین پَ کلیٌیکٖ ًتایزْ تاًؼې تَؼیك ىْی ػی.
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اّ ػغَ ښځیٌَ ًاؿّغَ ػ یْ ّعین څْ پاؿچَ یٖ کنـ پَ ىتْى کې ػ  Pronationاّ
 Supinationصـکات تـالمَ کړٕ ػٕ .پَ ػې هخال کې ػ صمیمٖ ؿېٌګ ػ تؼیي اُویت پَ
یٍْ کلیٌیک کې ًنثتاً ډېـ کن پَ ؿاػیْلْژیکی اًځْؿًّْ کې څـګٌؼیږٕ .تؼْې ّعت ػامې
پ٘يٌِاػ کیږٕ چې کَ ػ ؿاډْٗك ػ مـ لٖغ کْل پَ ًظـ کې ّٕ ًْ پَ همؼم ډّل ػې ارـا ىې
.عْ پَ لْهړْٗ ّ ۰۱ؿځْ کې ػا هوکٌَ ّٕ چې ػ ؿاډْٗك ػ مـ ػ کنـ لٖغ کْل  ،ػ ػّّ
ُفتْ پَ تیـیؼّ کې اؿفیاتی ىې ( کْم چې یْافې  supinationاّ  pronationتمْیَ
کْٕ) ػ ػّّ ُفتْ پَ تیـېؼّ مـٍ تَ ػؿػ اّ ىغٖ کن ىې اّ ػ ػٍّ ُفتْ ّؿّمتَ پَ څْ پاؿچَ
یې کنـ کې کَ ػ  Pronationاّ  Supinationصـکاتْ ؿیٌګ ػ هٌلْ ّړ ًَ ّٕ ( کْم
چې پَ همؼم ډل ػّتاؿٍ ؿاګـځیؼًَ هوکٌَ ًَ ّٕ) ًْ ػ ؿػایْك ػ مـ لٖغ کْل تایؼ پَ رؼٕ
ډّل پَ ًظـ کې ّٕ اّ فٍ ػ  Ectopic – Ossificationهٌځتَ ؿاتګ تاًؼې پَ تؼمیة ػ
ػغَ هؼاهلې الثتَ پَ ّؿّمتیْ کې ىاُؼ ًَ ین.

تؼإّ Treatment
ًاؿّؽ تَ ػ ؿاډْٗك ػ مـ کنـ صتی ػ څْ پاؿچْ پَ لـلْ مـٍ ػا تٍْیَ ىې چې ػ
 Extensionػولٖ فؼال صـکات لَ تـّیِ څغَ ّؿّمتَ پَ ػاعل ػ ػٍّ یا ػؿی ّؿځْ کې
پیل کړٕ .اّ ػې تَ ُیڅکلَ ارافٍ ّؿًَ کړای ىې چې لَ یْې ُفتې فٗات ػ  Slingڅغَ
امتفاػٍ ّکړی اّ کَ ىًْی ّٕ لَ ػٍّ یا ػؿې ّؿځې ّؿّمتَ لَ تـّیِ څغَ لیـٕ کړٕ اّ
ټْل فؼال صـکات پ٘ل کړی ،الثتَ چې غ٘ـ فؼال صـکات هٌغ ػٕ.

ػ ؿاډْٗك ػ مـ ػ کنـ څغَ ّؿّمتَ ػ څٌګلې پَ هفَل کې ػ
 Manipulationمـتَ ؿمًَْ
کَ چیـې ػ ؿاډْٗك ػ مـ کنـ پَ هضافظْی تؼاّۍ کې ّؿّمتَ لَ ػؿیّْ هیاىتْ څغَ ػ تنٔ
پَ صالت کې یْ کوْالی هْرْػ ّی ًْ ػ لٌاػت ّړ ښَ ّالی ػ څٌګلې ػ هفَل ػ تنٔ پَ
ؿېٌګ کې ػ  Manipulationػ ارـا پـ تٌنټ کَ لږ تې ځایَ ّالې ُن ّلـٕ تـالمَ
کیږٕ چې ًْهْړی هاًْؿٍ ػ اًنتیقی الًؼې ارـا کیږٕ .
ػا یٍْ اؿفښتٌاکَ کړًالؿٍ چې کْم عٖـ ُن ًَ لـٕ تایؼ ػ یْ ځل لپاؿٍ تـمـٍ ىې اّ ػ ًَ
هْحـیت پَ ٍْؿت کې تکـاؿٕ ػّل تـمـٍ ًَ ىې.
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ػ څٌګلې هفَل یْ ػامې هفَل ػې چې ػ ُـ  Manipulationپَ هماتل کې چې ػ ؿیٌګ
ػ صـکاتْ ػ تِثْػی لپاؿٍ تـمـٍ کیږٕ ښَ ځْاب ًَ ّؿکْٕ ،چې کلیٌیکٖ هؼلْهاًْ ُن پَ
ػالالًَ ډّل ػ فیات فياؿ تٖثیك هٌغ کړی ػٕ  .فٍ ػ یٍْ ّاصؼ هْعـ Manipulation
مـٍ ػ ؿاډْٗك ػ کنـًّْ پَ ځاًګړّ صاالتْ کې (پَ عاًګړٕ ډّل ُ٘څکلَ پَ إفالْ کې) چٖ
ّؿّمتَ لَ تـّیِ څغَ یٖ ػ هفَل ىغٖ ؿاهٌځتَ ىْٕ ّٕ .
ػ ؿاډْٗك ػ مـ پَ کنـًّْکې ػ ػؿهلٌې عالٍَ
ػ کاؿ ػ لاًْى هٖاتك الًؼې ُؼایات ػ لاػؼې پَ ډّل تٍْیَ کْم:
۰ـ ػ څٌګلې هفَل فؼال صـکات ُـ څْهـٍ چې هوکٌَ ّې هغکې تـمـٍ ىٖ (ػ تنٔ فؼال
ّ Exerciseؿّمتَ لَ ػٍّ ٗا ػؿی ّؿځْ څغَ).
۲ـ پَ ىکوٌْ صاالتْ کې ُېڅکلَ ػ ؿاډْٗك مـ لٖغ ًَ ىٖ.
۳ـ ػ ؿاډْٗك ػ مـلٖغ کْل ُغَ ّعت تـمـٍ ىې ،چې ػ هْرْػ مْء ىکل مـٍ یْځای پَ

-۶۵اًځْؿ  :ػ یٍْ ؿاػیْك ػ مـ ػ ؿاػیْلْژیکٖ تې ځایَ کیؼًې اّ ّظیفْٕ پایلْ تـهٌځ ػ ىتْى ًيتْالی ښیٖ ،ػّاړّ پېښْکٖ یْ تام
 pronationاّ ٗ supinatonې صاٍل کړی ػی ،ػ ّ Aالؼَ پَ یٍْ  extensionکی ُیڅکلَ یٍْ تيپړٍ اػاػٍ ًَ ښایٖ لیکي ػ B
ّالؼَ ُغَ ښیٖ.
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 Pronationاّ  Supinationکې ًیوګړیتا هْرْػٍ ّی .کلیٌیکی تزاؿب ښٖ٘ چې یْ
ّعین مْء ىکل کې ػ تؼّؿی صـکاتْ ًیوګړتیا هْرْػ ّٕ.
۴ـ ػ ؿاډْٗك ػ مـ ػ لٖغ کْلْ لپاؿٍ پَ ًنثی ډّل ښَ امتٖثاب کیؼای ىی چې ػ کلیٌیکی
ټنټًْْ پَ ؽؿیؼَ ّؿّمتَ لَ تـّیِ څغَ ػ ػٍّ ُفتْ پَ رـیاى کې ػ پاؿچْ پَ ىتْى کې پَ
تؼّؿی صـکاتْ کې کْهَ تِثْػی صاٍلَ ًَ ىې
۵ـ ػ ؿاډْٗك ػ مـ ػ لٖغ کْلْ پَ تَوین کې ػ ؿاډْٗك مـ تاٗؼ پَ تام ډّل لٖغ ىې اّ
یْاځې ػ افاػّ پـچْ ل٘ـې کْل پَ ّؿمتْ٘ هـصلْ کې ښَ ًتایذ لـٕ.
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څلْسم څپشکی
د پاسیظ لَ پلغتش پشتَ د کغشًّْ دسهلٌَ
ُغَ کغشًَّ چې پَ اکغشٕ کې د ْٗ ًشٕ دسص اّ لَ تې ځایَ ک٘ذّ پشتَ تشخیض کیږٕ اکثشّ
تَ ٗې پاسٗظ پلغتش ًَ تغث٘ك ک٘ږٕ .پَ داعې زا التْ کې خشاذ پَ خپل کلٌ٘کٖ تشخ٘ض
کغشٕ ُډّکٖ اّ تشض٘ضٖ سخٍْ اًغاج لَ پلغتش پشتَ تذإّ کْٕ.
د تسث ّړ خثشٍ تَ ّٕ کَ ّّاْٗ چې د ْٗ دسص لشًّکٖ ُډّک٘ي کغش پشتلَ تَ د سخٍْ اًغاخْ
تشض٘ضات ډٗش خذٕ ّٕ .پَ داعې ډیشّ هْاسدّ کې د یْې کل٘شې لَ هخې چٖ پَ ُغې کې
دُډّکٖ کغش شتْى ًَّ لشٕ د ًشهْ اًغاخْ د تشضیض پَ تړاّ یٍْ کلیٌیکٖ هؼایٌَ چې دػٌك
المذم پَ یٍْ ّخیوَ صّسهًْذًَ کې تش عشٍ کیږٕ ډېشٍ غْسٍ ګڼل کیږٕ.
کَ چ٘شې پَ ػٌك المذم هفظل کې عخت پړعْب ،ایکیوْص اّ د پړعْب عشٍ ْٗ ځای د
اًغاخْ کلکْالی هْخْد ّٕ ًْ .پَ صیات ازتوال عشٍ تَ د د لظثې اّ شظ٘ې ُډّکْ دعفلٖ
ًِاٗت فاٗثشّصٕ هفظل اّ خاسخٖ ّزشٖ استغَ څیشې شْی ّٕ ،کَ پشتَ لَ پلغتشٕ تذإّ اّ
د همذهْ ّظ٘فْٕ کړًْ پَ پایلَ کې د ټالْط تٖ ځایَ کیذًَ یا یْ ً٘وَ خْئ٘ذًَ پَ ػٌك المذم کې
ساهٌځ شٖ.
دا یْ ػادٕ هثال دٕ پَ کْم کې چې د ْٗې کلٌ٘کٖ اسصٗاتۍ پَ اعاط د سخٍْ اًغاخْ د
تشض٘ض اُویت ًغثت یٍْ ُډّک٘ي دسص لشًّکٖ کغشتَ تششیر کْٕ .لَ تلې خْا ُغَ غ٘ش
ضشّسٕ پلغتش چې ًاسّؽ لَ کاس کْلْ څخَ هٌغ کْٕ اّ د خشاذ لَ خْا د یٍْ ػادٕ
پشّعیدش لَ هخٖ د ًاسّؽ پش اّږّ ّستاس شْٕ ّٕ د هْخْدٍ عتًْضې عشٍ عوْى ًَ لشٕ.
کلَ – کلَ خشاذ هدثْسیږٕ چې د عشف د خشزٖ پَ طْست کې اکغشې تْطیَ کړٕ ،هګش د
دغَ کلیٌیکٖ هؼایٌې پایلَ د خشاذ تظوین ًشی تذلْالٕ (د عکمْیذ ُډّکٖ کغشًَّ ّګْسۍ)
پَ غ٘ش هؼوْل ډّل د پاسیظ پلغتش څخَ ګټَ اخیغتل اړیي ًَ دٕ اّ کَ چ٘شٕ ډیش ّړّکٖ
پلغتش ُن تغثیك شٖ ًْ د تاّاى غْښتَ تایذ پَ خذٕ ډّل تشعشٍ شٖ .کَ چیشٕ یْ ًاسّؽ پالعتش
ًَ غْاړٕ اّ لَ اړتیا پشتَ ّستَ پلغتش تغثیك شٖ ،یاد ًاسّؽ ػظثاًٖ ک٘ږٕ ،چې دا کړًَ تَ د
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ًاسّؽ عشٍ ډیشٍ خفا ّٕ ،د خشاتیذّ پَ طْست کې یاد ًاسّؽ دا زك لشې چې د هسکوې
غْښتًْکٖ شٖ.
کَ کل٘شَ ْٗ کغشٕ خظ ّښٖ٘ پَ پشاکت٘ک کې د پلغتشٕ کړًْ لپاسٍ داعې دّدٗضې ُڅې
شتْى لشٕ ،تش څْ ُغَ تَ یٍْ پلغتشػول٘ات تشعشٍ کړٕ اّ دا پَ ُغَ ػم٘ذې پْسٕ تړاّ لشٕ
چې پلغتش ْٗ پاًغواى دٍ چې پَ خلذ تاًذې تغث٘ك ک٘ږٕ اّ د ُډّکٖ الت٘ام عشٗغ کْٕ .دغَ
تاٗذ پَ ٗاد ّلشّ چې تشش پَ خذٕ ډّل د خپلٖ تماء پَ ګټَ داعې ُڅې تش عشٍ کړٕ دٕ چې
کغش تَ الت٘ام ّسکړٕ .د ه٘لًًْْْ٘ کالًْْ پَ ت٘شٗذّ عشٍ تاالخشٍ د پاسٗظ پلغتش کشف شْ .د
ٍْٗ خذې تخٌ٘کٖ اسصٗاتۍ پشتٌغټ کْم پلغتش چې د ٍْٗ هتسشک خغن د تې زشکت کْلْ
لپاسٍ پَ پام کٖ ّٕ ،پشتَ لَ دې څخَ کْهَ تلَ پایلَ ًَ لشٕ.
دغَ ْٗ زم٘مت دی چې د ت٘ړًْ٘ هشعتْ پَ ډٗپاسټوٌټ کې پشتَ لَ هْاًؼْ څخَ پلغتشٕ کړًې پَ
ډېشّ هختلف الٌْع کْچٌْ٘ کغشًّْ کې تشعشٍ کیږٕ چې ُ٘چاتَ ٗې کْم صیاى ًَ دی اړّلی
اّ زتٖ ځیٌٖ ًاسّغاًْ تَ ګټْس ُن توام شْٕ دٕ .خْ دلتَ پَ ژّسٍ تْګَ ډېشې اًتمادٕ ُڅې د
پلغتش د اصاد تغث٘ك پَ اړٍ هْخْدې دٕ .د کغش الت٘ام اّ د سخٍْ اًغاخْ سخاّت اّ ت٘شتَ اػادٍ
ُغَ څَ دٕ چې د ٍْٗ اّستْپ٘ډٗک خشاذ پَ کاس کې اعاط ګڼل ک٘ږٕ .د ػاخلْ پېښْ خشاذ
تاٗذ د خپلْ تدشتْ لَ هخې د تذإّ شْٕ پېښْ اّ د ًَ تذإّ شْٕ پېښْ څشًګْالٔ د
هشاُذې الًذې ًّ٘غٖ اّ د اهکاًاتْ څخَ پَ ګټې عشٍ ٗې هشاُذٍ کړٕ چې د colle’s
کغش پشتَ د تذاّۍ څْهشٍ ژس تې دسدٍ ک٘ږٕ اّ څْهشٍ ژس پَ خپل ټْل لذست عشٍ ت٘شتَ اػادٍ
ک٘ږٕ.
دا د کغش د ال٘تام خْاص دٕ چې د ػظشٕ اّستْپ٘ذٗکْ ػول٘اتْ لپاسٍ (لکَ arthrodesis
ٗا  ْٗ ) bone graftاعاط ګشځ٘ذلی دٓ اّ د هذسًې اّستْپ٘ذٕ خشازۍ لپاسٍ تٌغټ
خْړّٕ  .د ّاړّ کغشًّْ د کړًْ پَ ُکلَ خشاذ صدٍ کْٕ چې د ُډّکٖ د الت٘ام د دّسې پَ
ُکلَ فکش ّکړٕ .کَ پَ دغَ تشٌٌٗګ دّسٍ کې خپل ځاى د ّسځٌْ٘ ػم٘ذّ څخَ لشتاى کړٕ
(لکَ د  colle’sکغش پَ څلْس اًّْ٘ پلغتش ،د لظثې ُډّکٖ کغش د دّّلغْ اًّْ٘ ،عکپْئ٘ډ
ُډّکٖ کغش پَ شپږّ اًّْ٘ پلغتش دّسٍ کې ) خپلَ د شاګشدٕ دّسٍ تَ ٗې تېِْدٍ اّ خْشې
ت٘شٍ کړٕ ّٕ.
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لَ تثثیت پشتَ د کغشًّْ د دسهلٌې اطْل
د کغشًّْ تذإّ پشتَ لَ عخت خاسخٖ تثث٘ت څخَ ٍْٗ ًْٕ ًظشَٗ ًَ دٍ .ډٗش کالًَْ پخْا د
دغَ ه٘تْد ّک٘ل هذافغ ْٗ فشاًغْٓ خشاذ  ،ّّ Lucas Championniereچې د ُش
کغش اّ خلؼٖ لپاسٍ پَ ډٗش هاُشاًَ ډّل د هغاژ ْٗ عیغتن تششٗر کړٓ دٓ .د ُغَ ډېشّ دالٗلْ
څخَ چې دغَ ه٘تْد هشّج ًَ شْ ،التظادٕ دالٗل ٗې تش شا ٍّ اّ ُغَ دا چې پَ ٍْٗ طٌؼتٖ
عازَ کې صٗات پشعًْل اّ صٗات تغتشٗض سّغتْى تَ اړت٘ا ٍّ .چېشتَ چې د پلغتش تغث٘ك اّ د ُغَ
پالٌَ پَ فاه٘لٖ تڼَ هوکٌَ ٍّ ،پَ اّعٌٖ ّخت کې داعې ُڅې شتْى لشٕ چې کْچٌٖ کغشًَّ پَ
ګټْسٍ تڼَ پشتَ د پلغتش لَ دسهلٌې څخَ تذإّ کړٕ (ځکَ ډٗش خشازاى پَ غ٘ش اسادٕ ډّل پَ
داعې زالت کې دغَ ػول تش عشٍ کْٕ) اّ داعې دلچغپٖ پَ صٗاتیذّ دٍ چې لْٓ کغشًَّ لکَ
د کلکاًْ٘ط اّ فمشاتْ کغشًَّ پَ همذهْ زشکاتْ عشٍ تذإّ کړٕ ،داعٖ ُڅې پَ هؼوْلٖ
کْچٌْ٘ کغشًّْ کې د خاسخٖ تثث٘ت څخَ پشتَ زم٘مت لشٕ.
پَ ساتلًْکٖ پاساګشاف کې تَ ُغَ کغشًَّ چې پشتَ د پلغتش لَ تغث٘ك څَ تذإّ ک٘ږٕ ،تششٗر
شٖ .کْم چې ػام اطْل دٕ چې خشاذ تَ د تذاّۍ پَ اًتخاب کې سُثشٕ کړٕ .خْ هخکې لَ
دې کړًْ څخَ الصهَ ٍّ چې د پلغتشٕ کړًْ پَ تړاّ الًذې غلغْ ػٌؼٌْٕ تظْساتْ تَ پَ ٗمٌ٘ې
ډّل تغ٘ش ّسکړّ.


تاصٍ ُډّکیٌې پاسچې ُشّخت هتسشکې ّٕ ،پشتَ لَ دې چې پَ هظٌْػٖ ډّل
تثث٘ت شٖ؟.



دا چې پلغتشٕ تثث٘ت تَ لَ دغَ تسشک٘ت څخَ خلْګ٘شٕ ّکړٕ اّ کَ ًَ؟.



اٗا دغَ تې ځاَٗ کیذًَ تَ اضافَ شٖ کَ د پلغتش تثث٘تٖ کړًَ تشعشٍ ًَ شٖ؟.



اٗا پلغتشٕ تثث٘ت د کغش الت٘ام تَ چټکت٘ا ّسکْٕ؟



داچې د تذاّۍ اخشٕ پایلَ تَ د پلغتش پَ شتْى کې ًغثت پشتَ لَ پلغتشٍ تِتشٍ
ّٕ؟.
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کَ چ٘شې پلغتش ًَ شٖ پاسچې تَ هتسشکې ّٕ.
ًغثت لٌډّ ُډّکْ تَ د اّږدّ ُډّکْ د خغن د تثث٘ت پَ هخاً٘ک٘ت کې یْ د تْخَ ّړ
تذلْى شتْى لشٕ .پَ غلغۍ عشٍ د لٌډّ ُډّکْ د کغشّ پَ تذإّ کې ُغَ پشاًغ٘پًْْ تَ اعاط
ّسکْل چې د اّږدّ ُډّکْ لپاسٍ ّٕ .دا تَ ٍْٗ غلغٖ ّٕ کَ کَ هًْږ ُڅَ ّکړّ چې د
ُډّکٖ خغن د کغش لشًّکٔ ًِّٕ ْٗ ،اٗت ٗې پشتَ لَ  splintڅخَ پْستَ کړّ اّ پَ هکغْسٍ
ًازَ٘ کې د اُشاهٖ لاًْى لَ هخې د تؼ٘ذٍ پاسچې د ّصى پَ تړاّ پَ هاتَ شْٕ عازَ کې زشکات
ساهٌځ تَ شُٖ ،غَ کغشًَّ چې لٌډ ُډّکٖ پَ تشکې ً٘غٖ ،پشتَ د ػضالتْ لَ تملض څخَ چې
ٍْٗ غ٘شې هغتم٘وَ لٍْ دٍ اُشاهٖ اّږدّلٔ اّ د تؼ٘ذٍ پاسچې ّصى دّاړٍ کن ّٕ.
 .د ًشهْ زشکاتْ اّ د هداّسّ هفاطلْ پَ تذسٗدٖ اّ هسذّدّ زشکاتْ کې تَ ُ٘څ ډّل فشاس پَ
هکغْسٍ عازَ تاًذې ّاسد ًَ شٖ .د لٌډّ ُډّکْ د اّږدّلٖ پَ ًغثت د ُغَ لغش لْٕ ّٕ ًْ د
تشض٘ض پشهِال ثاتت کغشًَّ ساهٌځ تَ کْٕ چې د اّږدّ ُډّکْ عشٍ د پشتلَ کْلْ لَ هخې
اّږدٍ ُډّکٖ ًشی لغش اّ اّږدّلٖ ٗې صٗات ّٕ اّ د تشض٘ض پشهِال  unstableکغشًَّ
ساهٌځ تَ کْٕ.
د اعفٌدٖ ُډّکْ پَ کغشًّْ کٖ هؼوْلٖ ژّسّالی شتْى لشٕ اّ پَ ّاضر ډّل څشګٌذٗږٕ
چې کَ عشف تَ زشکت ّسکړٕ ،پَ کغشٕ عازَ کَ زشکت ًَ پ٘ذاک٘ږٕ .پَ اّږدّ ُډّکْ
کې ژّسّالی ّخْد ًَ لشٕ ځکَ چې دّاړٍ هاتې ټْټې د ػاج ُډّکٖ عختْالٔ لشٕ (ْٗزم٘مت
چې شاګشداى ُغَ ًادٗذٍ ٌّٖٗ) د لششٕ اّږدّ ُډّکْ پَ ًِاٗت کې ُ consellusډّکی
شتْى لشٕ ،لکَ پَ ػام ډّل د  colle’sپَ کغش کې چې ل٘ذل ک٘ږٕ چې د فخز پَ ػٌك اّ
د ػضذ پَ ػلْٕ ًِاٗت کې پَ کوې اًذاصې عشٍ ّٕ.
د اّږدّ ُډّکْ لَ ډلې څخَ ْٗ څَ لٌډ ُډّکٖ لکَ د  meta carpalاّ meta
 tarsalخاص کغشًَّ د هداّسّ ُډّکْ لَ خْا تثث٘ت اّ د ُډّکْ تشهٌځ د
 Interosseousاستغْ پَ ّاعغَ هسکن شْٕ اّ ْٗ لَ تل عشٍ تړلٖ دٕ.
د  corticalاّ ُ concellusډّکْ د الت٘ام هْدٍ اّ د ُغَ عشػت پَ څشګٌذ ډّل ْٗلَ تل
څخَ ډٗش تْپ٘ش لشٕ ،د اّږدّ ُډّکْ د خغن کغش شاٗذ د شپږّ اًّْ٘ پَ هْدٍ کې هتسشک
شٖ (ځکَ پَ ٍْٗ کغشٕ عازَ کې د ُشم لاًْى اغیضٍ د ډٗش کن  callusپَ هْخْدٗت کې )
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زال دا چې اعفٌدٖ ُډّکٖ پَ دغَ هْدٍ کې کلک٘ږٕ ،خْ د ّصى د اًتمال لذست تَ تشُغې
پْسې ًَّ لشٕ تش څْ چې ْٗ زم٘مٖ  consolidationساهٌځ تَ ًَ شٖ.
د تاصٍ کغش پَ کغشٕ تشخَ کې د هداّسّ هفاطلْ د زشکاتْ پَ شتْى عشٍ د دسد ساهٌځ تَ
کیذل تاٗذ د ْٗې ػالهې پَ ډّل چې کغشٕ عازَ هغشْشَ کْٕ ّهٌل شٖ.
دا چې د تاصٍ کغش پَ کغشٕ تشخَ کې دسد هٌځ تَ ساځٖ ،پَ کغشی تشخَ کٖ د اًغت٘ضٕ
هْادّ تغث٘ك دسد لَ هٌځَ ّړٕ .دا تَ شًْٖ ّٕ چې د ٍْٗ اطل پَ ډّل ٗې لثْل کړّ چې کَ
پَ کغشٕ تشخَ کې  callusتشکل کړٓ ّٕ ًْ د هداّسّ هفاطلْ د زشکاتْ پَ شتْى کې
دسد ًَ کْٕ اّ پَ کغشٕ ًازَ٘ تاًذې کْهَ اغ٘ضٍ ُن ًَ لشٕ ًْ .تش ُغَ ّخت پْسې چې تې
دسدٍ زشکات ساهٌځ تَ ک٘ږٕ د اغ٘ضهٌْ زشکاتْ شتْى پَ کغشٕ عازَ کې تش ُغې پْسې ْٗ
ګْاښ دٓ چی ًْهْړٕ زشکات تې دسدٍ شٖ.

د پاسیظ پلغتش هضاتَ د کغش د زشکاتْ هخٌیْی کْٕ
 Perkinsد کغشًّْ پَ تذاّۍ کې د زشکاتْ د هخٌْٕ٘ پَ خاعش د پاسٗظ پلغتش ه٘ضاتې څخَ
ګټَ اخ٘غتلَ اّ د خپل ػملٖ دل٘ل لَ هخې ٗې پَ دّّ تشخْ تمغ٘وْلَ چې پَ تشت٘ة عشٍ د
ّظاٗفْ لَ هخې د  simple splintاّ  immobilizationڅخَ ػثاست دٓ.
 simple splintیْاصٕ د ٍْٗ تاًذٌٖٗ عْء شکل د کٌتشّل لپاسٍ هٌاعة دٓ ،داعې ّٗل
ک٘ږٕ چې  simple splintهکغْسٍ پاسچې د الت٘ام تش ّختَ پَ ٍْٗ هسْس تاًذې عاتٖ ،اّ پَ
پایلَ کې د عشف یْ ًْسهال خاسخٖ شکل تاهٌْٕ٘ .لَ تلَ عشفَ د  immobilizationدًذٍ د
هکغْسٍ پاسچْ تشهٌځ د الت٘ام پَ خشٗاى کې د ه٘کشّعکْپ٘ک زشکاتْ پَ لغؼٖ ډّل لَ هٌځَ
ّړل دٕ.
دا څشګٌذٍ دٍ چې د خاسخٖ تثث٘ت لپاسٍ داعې ْٗ ه٘تْد چې د  immobilizationپْستٌی
تؼشٗف پْسٍ کړٕ ّخْد ًَ لشٕ ،کَ څَ ُن د داخلې تثث٘ت ځیٌٖ اشکال چې د فلضٕ تمْٗې ٗا
 bone graftپَ ّاعغَ د  immobilizationدغَ همظذ پْسٍ کْالی شٖ .اها د
 scaphoidپَ کغش کې د ٍْٗ ډٗش اعتاداًَ پلغتشٕ تمْٗې پَ شتْى کٖ تَ دا شک ّخْد
ّلشٕ چې د پاسچْ تش هٌځ زشکات هْخْد دٕ .پَ دې ډّل د خلذ اّ ُډّکْ تشهٌځ زشکات
شًْٖ دٕ.
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داعې هشاتَ اّ تې ُْډٍ تواٗل اّ تفکش ّخْد لشٕ چې د ٍْٗ  walkingپلغتش پَ شتْى کٖ د
 tarsusاّ  metatarsusکغشًّْ  immobilizationتشعشٍ کړٕ ،خْ د ُش لذم
پَ اخ٘غتلْ عشٍ د سازٖ اهلَ سخٍْ الغام تَ لثض اّ د سازٖ اهلَ لْط تَ د ّخْد د ّصى د
اغیضې پشتٌغټ لَ هٌځَ ْٗعٖ .اها کلَ چې د ّخْد د ّصى فشاس کن شٖ ت٘شتَ خپل شکل
ًیغٖ (66اًځْس).
پَ دغَ ډّل کغشًّْ کې د  walkingپلغتش اغیضٍ ًغثت د ٍْٗ څشهٌې تْټ تَ هْثشٍ ًَ دٍ.
پَ دې ّسّعتیْ ّختًْْ کې د لذم د تؼ٘ذٍ تشخې کغشًَّ د  walking plasterپَ رسٗؼَ
پَ داعې زال کې چې پَ لْهړۍ اّ دُّوَ اًّۍ کې پَ پًْذٍ تاًذې ّصى تسول کړُٕ،غَ ُن
کلَ چې الت٘ام پَ هتْعغَ کچَ شتْى پیذاکړٕ ّی اخاصٍ ّسکْٕ تش څْ د پلغتش پَ هْخْدٗت
کې د لذم پَ لذاهٖ تشخَ تاًذې ُش ډّل فشاس ّاسد کړٕ .پَ  67اًځْس کې ل٘ذل ک٘ږٕ چې د
لْهړٕ  metatarsusکغش پَ دغَ عشٗمَ تاًذې تذإّ شْی دی ،پَ څلْسهَ اًّۍ کې
ًاسّؽ پَ ښَ ډّل پشتَ لَ دسد څخَ لذم ُّلْ اّ د شپږّ اًّْ٘ څخَ ّسّعتَ ت٘شتَ خپل کاس تَ
هشاخؼَ ّکړٍ.

دا چې تې ځاَٗ ّالی تَ اضافَ شٖ کَ  splintشْی ًَ ّٕ
پَ اکغشې کې د کغش د هشاُذې پشهِال د ًاپُْۍ لَ اهلَ داعٖ ّیشٍ پ٘ذا ک٘ږٕ چې پشتَ لَ
پلغتش څخَ د کغش تې ځاَٗ ّالٔ تَ اضافَ شٖ .د اّږدّ ُډّکْ د خغن پَ کغشًّْ کې پَ

 -۶۶انځور :دياګرام د هغې مفکورې بې ګټی توب په ګوته کوي چېې  wakingپلسېتر د تارسېوه هېووکو
 immobilizationرا منځ ته کوي.
د وجود د وزن د اغيزې پر بنسې د پېېې سوسېونه مېه منځېه ځې او د سېدم د رارې وجېې ر ېو اسسېام تېر
فشار الندې وي ،فرق نه کوي که سدم په پلستر او يا پرته مه پلستر څ ه وي.
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خپل عش تې ځاَٗ ّالٔ اّ ٗا د عؤ شکل هٌځ تَ ساتلل لَ هخا ًیکې تثث٘ت پشتَ ٗې هخٌْ٘ٓ شًْی
ًَ ّٓ ،عثة ٗې دا دی چې د اُشاهٖ لاًْى پشتٌغټ د اّږدّ ُډّکْ د کغشٕ پاسچْ تې ځاَٗ
ّالٔ د ّخْد پَ ُش تغ٘ش عشٍ شتْى هْهٖ .الهل ٗې دادی چې تؼ٘ذٍ پاسچَ د صیات ّصى لشًّکٖ
ّٕ .الکي دا پَ صٗاتشٍ کْچٌْ٘ کغشًّْ کې زم٘مت ًَ لشٕ .د لٌډّ ُډّکْ پَ کغشّ کې د
پاسچْ تې ځاَٗ ّالٔ د ّع٘غ فثشّت٘ک عاختواى پَ پشٗک٘ذّ عشٍ چې د هداّسّ ُډّکْ عشٍ ٗې
لشٕ ت٘ا ُن ًغثتاً ډٗش هؼوْلٖ ّٕ .د لٌډّ ُډّکْ ْٗ تې ځاَٗ شْٓ کغش تَ ًْس ُن د لْهړٕ تٖ
ځایَ شْٕ زالت څخَ تې ځاَٗ شٖ ،کَ ٍْٗ داعې اضافٖ لٍْ ّکاسّل شٖ چې صٗات ف٘ثشّت٘ک
اًغاج لغغ کړٕ.
دلتَ ٍْٗ ډٗشٍ هِوَ اعتثٌا ّخْد لشٕ .اکثشٍ داعې اهکاًات شتَ چې ًا تې ځاَٗ شْٕ کغش پَ
تشخ٘ض کې د اتتذاٗې اکغشې پش تٌغټ طْست ّ ً٘غٖ ،شاٗذ چې د تشض٘ض پش هِال ْٗ
ّخ٘ن تې ځاَٗ ّالٔ شتْى ّلشٕ .د اّلَ٘ کْهک اّ  splintد تغث٘ك پشهِال ٗې ْٗ ّړ اطالزی
ّض٘ؼت غْسٍ کړی ّٕ چې پَ ّسّعتْ٘ کې تې ځاْٗالٔ د لغغ شْْٗ استغْ اّ سخٍْ اًغاخْ
پَ تړاّ ت٘شتَ ساهٌځ تَ ک٘ږٕ .ښاٖٗ چې د خشاذ د ز٘شاًت٘ا عثة ّګشځٖ.
دغَ پیښَ پَ لْهَ کې د ًْ٘لْ ّړ یٍْ ل٘ظَ دٍ چې پشتَ لَ ًګشاًۍ څخَ د ػٌك المذم پَ کغشًّْ
کې شتْى هْهٖ .دا تَ ډٗشٍ غ٘شهؼوْل ّٕ چې  bi -malleolerکغشًَّ د سخٍْ اًغاخْ
لَ شذٗذّ تشض٘ضاتْ څخَ پشتَ هٌځ تَ ساشٖ .لَ ُوذې اهلَ د  bi - malleolerغ٘ش تې
ځاَٗ شْٕ کغشًّْ تَ تْخَ ّکړٕ.
کلَ چې پَ همذم ډّل د ّصى د اًتمال اخاصٍ ّسکْل ک٘ږٕ (دغَ ْٗ ػول هٌغمٖ دٍ چې پَ ًا تې
ځاَٗ شْٕ کغشًّْ کې د اخشاء ّړ دٍ)  ،دغَ هوکٌَ کْٕ چې پَ اتتذاٖٗ ډّل عْء شکل
ّسکړٕ .دغَ پیښَ پَ خاص ډّل تاّس کًّْکٖ خشاذ د تې پشّاٗۍ پَ زالت کې عاتٖ ،ځکَ
چې پَ اتتذاٖٗ تشخ٘ض کې ٍْٗ  un displacedکغش شتْى دسلْد .تش څْ د هتکشسّ
کل٘شْ پش تٌغټ ٗې کٌتشّل ّشٖ .تاالخشٍ پَ ّسّعتَ زالت کې د پلغتشد لغغ کیذّ پشهِال
پشې خثشٗږٕ.
کلَ کلَ د ٍْٗ کغشاسخاع د هاًْسّ پَ رسٗؼَ تش عشٍ ک٘ږٕ ،دا تَ ضشّس ّٕ چې هیضاتَ ّستَ
تغث٘ك شٖ تش څْ لْهړًٖ زالت تَ ساګشځ٘ذل ّلاَٗ شٖ .کَ د اسخاع ُڅې ًا کاهې شٖ اّ د
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ښَ ک٘ذّ اهکاى هْخْد ًَ ّٕ ًْ ه٘ضاتَ ٗا  splintضشّس ًَ دٕ .ک٘ذآ شٖ د همذهْ
زشکاتْ پَ تشعشٍ کْلْ عشٍ تذإّ شٖ اّ ّسّعتۍ پایلې تَ ٗې پَ ٗمٌٖ٘ ډّل ګټْسې ّٕ.

د پلغتشی تثث٘ت ک٘ذآ شٖ چ الت٘ام عشٗغ کړٕ
پَ لْ٘الت٘ا عشٍ ډٗشې پلغتشٕ کړًې د ُغَ تشْٗش لَ اهلَ چې شاٗذ الت٘ام طْست ًَّ ًیغٖ
تشعشٍ ک٘ږُٕ .غَ اًذیښٌې تَ چی  pseudarthrosisتَ شتْى ّلشٕ ډٗشٍ کوَ تْخَ
شْٕ اّ اکثشٍ د ُغَ هؼوْلْ اّځاًګړّ پېښْ څخَ هٌشَ اخلٖ چې پَ اشتثاُٖ ډّل عشٍ د ٍْٗ
ػوذٍ ػوْهٖ اطل پَ تْګَ هٌل شْی ّٕ .د اّږدّ ُډّکْ پَ کغشًّْ کې د خاسخٖ تثث٘ت
ځٌ٘ې اشکال اعاعٖ دٕ.
د دې لپاسٍ چې د څشګٌذّ زشکاتْ هخَ ًّْ٘ل شٖ .دغَ فکتْس پَ لٌډّ ُډّکْ اّ ٗا د اّږډّ
ُډّکْ لَ ډلې څخَ پَ لٌډّ ُډّکْ کې ّخْد ًَ لشٕ .پظ پَ دې تاٗذ تاّسٕ ّاّعْ چې پشتَ
لَ پلغتش څخَ الت٘ام شًْی دی.
د دې خولې پَ ټشاّ دّې اعتثٌاء ګاًې شتْى لشٕ چې  carpal scaphoidکغش اّ د
فخز د ػٌك کغش د دغَ دّّ هثالًْْ د عث٘ؼٖ خْاطْ لَ هخې څشګٌذٗږٕ .هثالً د
ُ scaphoidډّکٖ د هړًّذ د لشٗثَ تشخې اّ ُوذاسًګَ د فخز د ػٌك هٌځٌۍ اّ
 subcapitalتشخٖ تششٗر شٖ.
د ٍْٗ ػوْهٖ اطل لَ هخې د دغَ کْچٌی ګشّپ کغشًَّ د اعکل٘ټ د ًْسّ کغشًّْ څخَ
خال کْی د  ischemic necrosisفکتْس دٓ .اها دا چې  ischemic necrosisد
الت٘ام ٍْٗ اختالعٖ عتًْضٍ دٍ اّ ٗا دا چې د کغشٕ الت٘ام د پشّعٖ پَ هغالؼَ کې ًَ تاٗذ داعې
ډّل هثالًَْ د کغشًّْ پَ ًْسهال الت٘ام کې ّسداخل کړّ د زذ څخَ صٗات ټٌ٘ګاس کْل پکاس
ًذٕ.
د  scaphoidکغش د تذّإ پَ ډّل ٗا  pseudarthrosisساهٌځ تَ ک٘ذل د همذهْ
زشکاتْ پَ تش عشٍ کْلْ کې پَ ښَ ډّل پ٘ژًذل شْٕ دٕ اّ دا کْهَ د زیشاًتیا ّړ پېښَ ًَ دٍ
چې د ًْسّ تشض٘ضاتْ تذإّ د خپلې شؼاع الًذې ساًَ ّلٖ .کَ څَ ُن کْم هٌغمٖ دل٘ل ّخْد
ًَ لشٕ چې ّلې د  os magnumیا د  cuneiformاّ ٗا د tubercle scaphoid
د کغشًّْ تذإّ ٍْٗ عخت خاسخٖ تثث٘ت تَ اړتیا لشٓ .صٗاتْ څیړًْ ّښْدلَ چې دا ْٗ فکتْس
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دٓ چې پَ ټْلْ ُغَ کغشًّْ کې چې  slow unionپَ کی ػوْه٘ت لشٕ اّ د ٍْٗ ػولٖ
همظذ لَ هخې دا  ischemic necrosisد ْٗ اختالط پَ ډّل پَ څْ ځاًګړّ اّ پ٘ژًذل
شْْٗ هْلؼ٘تًْْ کٖ د ل٘ذلْ ّړ دی ،لکَ د  medial malleolus ،talusاّ پَ زشلفٖ
فخزٕ هفظل کې د  semilunarخلغ  ،ځٌ٘ې ّخت د  ulnaاّ  tibiaد خغن دسېوَ
تؼ٘ذٍ تشخَ.
د پلغتش اغیض تَ پَ داعې ًظش کتل چې د کغش الت٘ام پشّعٖ تَ عشػت ّسکْٕ دغَ ډٗشٍ اړیٌَ
دٍ اّ پَ ٗاد ّلشّ چې پلغتش ُ٘څکلَ الت٘ام تَ عشػت ًَ شٖ ّسکْالٓ .پلغتش ْٗاصې د عشف
دسعت هسْس تش ُغَ چې  callusتشکل کْٕ عاتٖ .د الت٘ام عشػت ْٗ ّظ٘فْٕ فؼال٘ت دی
چې  osteoblastزدشات ٗې تش عشٍ کْٕ.
پَ ټْلْ ازتوالتْ عشٍ د ال٘تام پشّعَ د ًْسهالْ ششاٗغْ الًذې اّ د ّخت پَ هؼٌْ٘ هشزلْ کې
د ک٘و٘إّ اّ فضٗکٖ تغ٘شاتْ عشٍ تشعشٍ کیږٕ .عشٍ لَ دې چې دغٖ پشّعې تَ عشػت ًَ
ّسکْل ک٘ږٕ ،خْ پَ اعاًۍ عشٍ د خاسخٖ ًا ّړٍ ششاٗغْ پَ شتْى کې د ُغَ څخَ هخٌْ٘ٓ
ک٘ذآ شٖ ،د اخشٕ هشزلی د  ossificationپشهِال د ْٗې ًالظې اسّا پَ شتْى عشٍ اّ
ٗا د څشګٌذّ دّاهذ اسّ زشکاتْ پَ لړ کٖ د ُغې هخٌْ٘ٓ ٗا ّسّعتَ ّالٔ ساهٌځ تَ کیذای شٖ.
د کغش د تذإّ هْخَ ٗؼٌې د ټْل صٗاى ساّړًّکْ اغیضّ لَ هٌځَ ّړل دٕ ،تش څْ د الت٘ام
عشػت تَ ښَ ّالی ّسکړل شٖ.
دا چې د تذإّ ک٘ف٘ت تَ د پلغتش پَ شتْى کې پشتَ لَ پلغتشٍ اغیضهي ّٕ
دا ػم٘ذٍ د  Bohlerد دسط څخَ پ٘ذا شْې دٍ ُغَ چا چې داعې فکش کړٓ ّّ چې د پلغتش
پَ تغث٘ك کې د عشف د ػضالتْ دّاهذاس تملض تَ د عشف د اسّا ښَ ّالٔ تاه٘ي اّ پَ دغَ
ّع٘لَ تَ د الت٘ام عشػت ُّڅْل شٖ Bohler .پذې ػم٘ذٍ ّّ چې د ت٘ي السدشّٕ ارٗوا
( )inter cellular edemaد هخٌْٕ٘ پَ ّاعغَ د هفظل د کپغْل د شخۍ څخَ چې د
داٗوٖ شخۍ لپاسٍ یْ تٌغټیض ػاهل دٕ هخٌْ٘ٓ ک٘ږٕ .کَ څَ ُن د هْخْدٍ زماٗمْ عشٍ عشٍ د
دې اطْلْ پایلٖ د اطلٖ ارٗوا غْښتٌې ًَ پْسٍ کْٕ .هؤخش الت٘ام د  tibiaپَ ُډّکٖ کې یٍْ
ػاهَ پیښیذًّکٖ پیښَ دٍ .هفظلٖ شخْالٔ د ُش تل ه٘تْد پَ کچَ صٗات شتْى لشّٕ.سّعتۍ
ارٗوا د پلغتش د لغغ کْلْ څخَ ّسّعتَ ْٗ ػادٕ اختالط دٓ چې ّالغ ک٘ږٕ.
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د تْ٘سٗکٖ تسث پشتَ د ٍْٗ ػولٖ عْال عشٍ پَ هساهخ کیذّ چې د ل٘وتٖ ّخت د ضاٗغ ک٘ذّ
څخَ پَ هخٌیْٕ عشٍ تَ د کغشًّْ تذآّ پشتَ لَ پلغتش څخَ تشعشٍ شٖ؟ پَ ػلْٕ اعشافْ کې
پشتَ لَ شک څخَ د کغشًّْ ٍْٗ ّړ تذإّ دٍ .پشتَ لَ پلغتش څخَ د ل٘وتٖ ّخت د ضاٗغ
ک٘ذّ څخَ پَ هخٌیْٕ عشٍ تشعشٍ ک٘ذآ شٖ .کَ چېشې ًاسّؽ ْٗ هغلکٖ شخض ّٕ ًْ د
تذاّۍ د ًمازت دّسٍ پَ ښَ ډّل تسول کْالٓ شٖ ( د هٌ٘ځلْ عِْلت اّ د لثاط اغْعتل ).
پَ عفلې اعشافْ کې د ّخت د ض٘اع څخَ هخٌْ٘ٓ صٗات هوکي ًَ دی ،د ډٗشّ کْچٌْ٘
کغشًّْ ( هثال پَ ډّل د ّزشٖ  malleolusکغش پشتَ لَ تې ځاْٗالٖ څخَ) تذإّ د یٍْ
ًشم پاًغواى پَ شتْى اّ ُن د څلْسّ اًّْ٘ پَ خشٗاى کې تَ پَ هکول ډّل تِثْد پ٘ذاکړٕ ،الکي
دغَ زم٘مت شتْى لشٕ چې
ُغَ د دّّ اًّْ٘ لپاسٍ ًاسّؽ د کاسکْلْ څخَ ل٘شې پا تې کیږٕ ،لَ تلې خْا پَ
پلغتش کې ًاسّؽ د تشپړې ًا تْاًاٗۍ اّ د همذهْ زشکا تْ عشٍ عشٍ تَ ًغثتاً د
یْې اّږدې هْدې لپاسٍ هؼیْب پاتٖ ّٕ.
لَ پلغتش پشتَ د هٌاعثْ پېښْ دسهلٌَ
د  Fibulaد خغن کغشًَّ.

 Styled process 5 meta tarsal.کغش
th

-۷۶اًځْس :اّل اّ دُّن هیتاتا سط د خغن کغشًَّ پشتَ لَ پلغتشٍ څخَ تدذإّ شدْٕ دٕ ،د خپلدې
پًْذې څخَ پَ اعتفادې عشٍ هشیض لذم ُّلْ اّ د ّخْد ّصى ٗې پشې تسول کړی ّّ .پَ ُ 6فتدْ کدې د
عپکْ کاسًّْ د اخشا لپاسٍ یې دّتاسٍ کاستَ هشاخؼَ ّکړٍ .
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د ُ tarsalډّکٖ کغش.

د ګْتْ د فالًکغًْْ کغشًَّ.

د ُ meta tarsalډّکْ کغش.

ُ Metacarpal.ډّکْ کغش

“March” fracture.

ُcalcaneus.ډّکٖ کغش

د  Tibiaد کًْډٗل کغش )(In aged

د اسًح کغشًَّ.

 Thoracic spine.کغشًَّ

د عکپْئ٘ډ د زذتې کغشًَّ

 Olecranon (if displaced).کغش

د ًْسّ کاسپل ُډّکْ کغشًَّ چې عکثْئ٘ډ ُن پکې شاهل دی

ُ Pelvic.ډّکٖ کغش

د زشلفی هفظل هشکضٕ خلغ

د سطغې کغشًَّ چې عتْسٕ ډّلَ ًَ ّٕ اّ تې ځاَٗ شْٕ ّٕ

.د لغٌٖ شْک فشاسٕ کغشًَّ

د ُغْ کغشًّْ دسهلٌَ چې لَ پلغتش پشتَ اّ د همذهْ زشکاتْ ّړ ت٘ا ّلشٕ:

د پلغتشٕ تثث٘ت لپاسٍ هثثت اعتغثاتات
پَ همایغْٕ تْګَ د یاد شْٕ لغت د کغشًّْ تذإّ چې د همذهْ زشکاتْ د اخشا لپاسٍ
هغاػذٍ ّٕ د کغشًّْ پَ تذاّۍ کې اّ د پلغتشلپاسٍ د ٍْٗ هثثت اعتغثاب تششٗر پَ الًذٕ
ډّل دٍ.
 .1د ٍْٗ داعې زالت عاتل چې د اسخاع څخَ پَ الط ساغلٔ ّٕ.
 .2د تثث٘ت تشعشٍ کْل ،کَ چېشې د هداّس هفاطلْ زشکات ٗمٌ٘ې ّٕ.
 .3د تثث٘ت تشعشٍ کْلُ ،غَ ّخت چې ٍْٗ ټْټَ د اعک٘وٖ لپاسٍ ځٌګړٕ ّٕ.
 .4د ّصى د تسول اخاصٍ پَ هؤخش الت٘ام کې پَ دې هْخَ چې ُډّک٘ي الت٘ام پَ اّږدّ ُډّکْ
کې تٌثَ شٖ.
 .5د التظادٕ دالٗلْ پَ تړاّ د سّغتْى د تغتش خالٖ کْل اّ د ًاسّؽ خْځٌذٍ شخظٖ
آساهت٘ا اهادٍ کْل.
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پَ فشاس عشٍ تٌذاژ
لَ پاسٗظ پلغتش پشتَ د فشاسٕ پاًغواى پَ ّاعغَ د عادٍ کغشًّْ تذإّ چې پَ ښَ ډّل ډٗضاٗي
اّ د تغث٘ك شٖ ډٗشٍ د اُو٘ت ّړ دٍ .پذې تړاّ کْهَ خاطَ تْخَ ًَ دٍ شْٕ .پَ ډٗشدلت عشٍ
د فشاسٕ پاًغواى کړًَ د خپل عخت ّالٖ لَ اهلَ تش ْٗې اًذاصې پْسې د  splintدًذٍ تش
عشٍ کْٕ اّ پَ ػ٘ي ّخت کې د ٍْٗ هسذّد  ringپَ شتْى عشٍ زشکاتْ تَ ُن اخاصٍ
ّسکْٕ .د دسد ًاک هفظل تٌذاژ کْل پَ ښَ ډّل د ّتشًشٕ پَ پشا کت٘ک کې پ٘ژًذل شْٕ
دٕ .دا ه٘تْدًَّ پَ داعې ډّل کاسّل کیږٕ ،لکَ د اط د صًګْى تٌذاژ کْلْ ٗا د کاس پَ
خشٗاى کې د تٌذاژ پَ رسٗؼَ د ُغې ثاتت عاتل ،پَ ُوذې تشت٘ة د اًغاى پَ ځغاعتَ اّ عْاسلۍ
کې لَ ُغَ څخَ اعتفادٍ کیږٕ.
د ً٘ن کش شْٕ فشاسٕ پاًغواى ْٗ ډٗش هٌظن اّ تشت٘ة شْٓ هثال چې د صًګاًَ پَ هفظل کې
د تغث٘ك ّړ دٓ اّ هًْږ ٗې د  Robert Joness bandageپَ ًْم پ٘ژًْ ۷۶.اًځْس
یاد تٌذاژ لَ دسې عثمْ هالْچْ اّ دسې عثمْ  domeite bandageڅخَ خْړ شْی دی.
عثمٖ ٗې ْٗ پش تل تاًذې ًشهٖ ،اها پَ عختۍ عشٍ تاّ شْٕ ّٕ اّ د شپږّ اًچْ پَ اًذاصٍ د
هفظل څخَ پْستَ اّ کښتَ اهتذاد پ٘ذا کْٕ اّ ضساهت ٗې دٍّ اًچَ دی.

: ۷۶اًځْس :د ساتشت خاًظ فشاسٕ تٌذاژ ،چې د عاق د ًواٖٗ څخَ تاالخشٍ د ّسى تش هٌځٌۍ تشخې
پْسې غضیږٕ .د دٍّ اًچَ پَ ضساهت ّٕ اّ د ُغې خظْطٖ تڼَ دا دٍ.
د ُغې هْضؼٖ ّلایَ لَ پړعْب څخَ د خپل فشاس لَ هخې د اصیواَ کٌتشّلْٕ ،د خفیف زشکت اخشا د
ُغې د استداػیت لَ هخې ښٖ٘
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کَ چېشې د صًګاًَ ْٗ لٌډ تٌذاژ تغثیك شٖ د هفظل الًذې تش ػضلٖ هاُ٘چې پْسې ّسع٘ږٕ د
ْٗې شذٗذٕ ارٗوا اّ شذٗذ دسد الهل ګشځٖ چې ّسڅخَ تایذ هخٌْی ّشٖ .دا تَ د صًګاًَ پَ
هفظل کې د تغث٘ك ّړ ًَ تلکٖ یْ عتًْضهٌَ اغېضٍ تَ ّلشٕ اّ تایذ پَ ټْلې ّړت٘ا عشٍ د ُغَ لَ
تغث٘ك څَ هخٌْ٘ی ّشٖ.
د jones bandageد خپل زدن لَ هخې د  1١دسخْ پَ زذّدّ کې زشکاتْ تَ اخاصٍ
ّسکْٕ.
پَ ښکاسٍ ډّل د دې پاًغواى تشعشٍ کْل د صًګاًَ پَ تشضیضٖ هفظل کې د ُشې تلې پلغتشٕ
کړًې څخَ ګټْس ّٕ .کلَ کلَ  effusionپَ کوْالٖ پ٘ل کْٕ اّ د پلغتش خپلَ دّاهذاسٍ
فشاسې کړًَ تَ کافٖ ًَ ّٕ ،پَ دا تړاّ ډٗش ژس د عادٍ پاًغواى ػولٖ هْثشٗت اّاغ٘ژهٌتْب تاٗذ
هؼلْم شٖ اّ څشګٌذ شٖ چې دا ډٗش کن علٌذسٕ پلغتشٕ کړًٖ دٕ چې د صًګاًَ پَ یٍْ
غ٘شػول٘اتٖ تشض٘ضٖ هفظل اّ ٗا د  patellaپَ کغش کې د اعتؼوال ّړ ّٕ.
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پٌځن څپشکی
د پلغتش تخٌ٘ک
د پلغتش د ً٘وګړٕ تخٌ٘ک لَ اهلَ پَ هسافظَ کاساًَ دسهلٌَ کې ډېشې عتًْضٕ ساهٌځتَ ک٘ږٕ.
ٍْٗ ښَ غ٘ش خشازٖ )(Manipulativeاسخاع کلَ ًا کلَ ک٘ذآ شٖ د ًاّړٍ پلغتش لَ اهلَ د
دُّن ځل لپاسٍ ّښْٗ٘ږٕ .د اّستْپ٘ذٕ خشاذ کَ چ٘شې خپل رُي د هسافظْٕ ه٘تْد پَ تشخَ
کې سّښاًَ کړٕ ًْ الصهَ دٍ چې د  Plaster Graftپَ تشخَ کې د اّږدې هْدې لپاسٍ صدٍ
کًّْکی پاتې شٖ .هِاست داعې ْٗ شٔ ًَ دی چې لَ کتاب څخَ صدٍ شٖ اها ْٗاصې پَ دّاهذاس
اّ تکشاسٕ ډّل کن تش کوَ د یْ کال پَ هْدٍ کې ٗې الط تَ ساّړی شٖ .د ػاخلْ پیښْ
کاسکًّْکی ُغَ څْک چې د پلغتش د تـث٘ق هغؤل٘ت لشٕ د ْٗ کْچٌٖ کاس پَ ػٌْاى ُغَ کن
تدشتَ ځْاًاًْ اّ ٗا ًشعاًْ تَ ٗې عپاسٕ اّ هشْسٍ ّسکړل شٖ چې ُغَ خپلَ ّظ٘فَ پَ کْم تل
تخظض تاًذې ػْع کړٕ .تش ُغې چې د خشاذ العًَْ ْٗ اتْهات٘ک ًظن سػایت کّْٕ ،تَ ًَ
تْاً٘ږٕ چې پَ هٌظن اّتیړًٖ ډّل تٌذاژ تاّ ساتاّ اّ پلغتش تَ شکل ّسکړٕ .پش دې هِال د دٍ
فکش اصاد ًَ ّٓ تش څْ د پاهلشًې هشکض ٗې کغشٕ ًغح تَ هتوشکض شٖ.

هالْچ (پْښ) لشًّکی اّ لَ هالْچ پشتَ پلغتش( Padded and
)unpadded plaster
د پلغتشقالثًَْ) (Castsپَ دسٕ ډّلًْْ ّٗشل شْٕ دٕ.
۱ـ ً : Badly Padded Plasterاّړٍ پْښ لشًّکٔ پلغتش.
۲ـ  :Unpadded Plasterد پْښ څخَ پشتَ پلغتش.
۳ـ  : Padded Plasterپْښ لشًّکٔ پلغتش

خشاب پْښ لشًّکی پلغتش
)(Badly Padded Plaster
د  Bohlerڅخَ پخْا  Badly Padded Plasterکاسّل ک٘ذٍ چې د تذّ اغ٘ضّ لَ
اهلَ تذًام ّّ Bohler .د لْهړٓ ځل لپاسٍ د  Unpaddedپلغتش اعاط تششٗر اّ د کټٖ
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اخیغتٌٖ ّړ ّتالَُ .غَ پشتَ لَ دې چې کْم ًشم هْاد د پْښ کْلْلپا سٍ ّکاسّٕ ،پلغتش ٗې پش
پْعتکٖ تاًذٕ تـثق کړ.
د دٍ هسکْهًّْکٖ اًتقادًَّ دّهشٍ قْٕ ّّ چې زتٔ تش ًي ّسځې پْسې د Padded
 Badly Plasterکل٘وَ پَ ػلوٖ ډګش کې د ششم ّړ ګڼل ک٘ږُٕ .وذاسًګَ د داعې ٍْٗ شٖ
پَ ډّل پ٘ژًذل ک٘ږٕ چې پَ اړٍ ٗې تاٗذ تخښٌَ ّغْښتل شٖ.
تاعې تَ ّسّعتَ ّګْسۍ چې پَ دې کتاب کې پَ پْعتکٖ پْسې ًښتٔ پلغتش د ػام اعتؼوال
لپاسٍ ًَ دٓ تْطَ٘ شْٓ ،ځکَ صها پَ ػق٘ذٍ کَ چ٘شې  Paddedپلغتش پَ هٌاعة ډّل تـث٘ق
شٖ ًْ د  Un Padded Plasterپَ کچَ تَ اغیضهي ّٕ ،اها لَ ُغې څخَ اسام تسښًْکٔ
اّ د ًْسّ ظشٗفْ ګټْ دسلْدًّکٔ تَ ُن دٓ.
دا اړیٌَ دٍ چې  Un Padded Plasterپَ چټکۍ عشٍ لَ خپلْ کړًْ څخَ ّایغتل شٖ .
ځکَ دا ډّل پلغتش پَ ؿشف کې اصادیږٕ اّ پَ ًت٘دَ کې ُډّکیٌې پاسچې د تثثیت پَ زالت کې
ًَ شٖ عاتلٖ ،پشتَ لذې کَ خشاذ د  Paddingد اعتؼوال پشهِال د ُغې خضٗاتْ تَ پْسٍ
پاهلشًَ ًّکړٕ ًْ هخکې لَ دې چې ًْهْړٓ پشې پٍْ شٖ یْ Badly Paddedپلغتش تَ ٗې
خْړ کړٓ ّٕ.

لَ هالْچْ پشتَ پلغتش
)(Unpadded Plaster
دا ډّل پلغتش داعې خْړٗږٕ چې لًْذ تٌذاژ پَ هغتق٘ن ډّل پشتَ لذې چې هٌغْخات پکې
اعتؼوال شٖ لَ پْعتکٖ ساتاّٗږٕ د ځیٌْ پَ ػق٘ذٍ چې دا پلغتش لَ دې اهلَ د کغش د تثث٘ث
الهل ګشځٖ چې ؿشف تَ ډېش ً٘ږدې اّ پَ پْعتکٖ پْسې ًښتٖ ّٕ .د  Bohlerپَ اطلٖ
تخٌ٘ک کې زتٔ ًشۍ خشاتې اّ اّږدٍ دعتکشًْْ تَ ُن د پلغتش اّ پْعتکٖ تش هٌځ هداص ًَ
ّسکْلْ .اها کَ چېشې ډېش ًشٕ هٌغْخات ُن اعتؼوال شٖ ًْ هًْږ دا ډّل پلغتش د Un
 Padded Castپَ ًاهَ ٗادّلٔ شْ .د ُغی پایلې تَ د  Unpadded castعشٍ پَ
عوْى کی د قثْل ّړ ّٕ .
کَ د دغَ تخٌیک ځٌْ٘ څشګٌذّ تٌ٘ادٕ ټکْ تَ پاهلشًَ ّشٖ ًْ ،پَ پْعتکٖ پْسې ًښتی پلغتش
کْم خـش ًَ لشٕ .دا ډېشٍ هِوَ دٍ چې تٌذاژ ُ٘څکلَ د ٍْٗ ػادٕ هالْچ لشًّکٖ تٌذاژ پَ اًذاصٍ
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کش ًشٖ .پَ  Un Paddedتخٌ٘ک کې تٌذاژ داعې تـث٘ق ک٘ږٕ چې ْٗػادٕ تٌذاژ پشتَ د
کش کْلْ څخَ د پاًغواى پَ اؿشافْ کې تاّیږٕ .د دې لپاسٍ چې پلغتش پخپلَ ځاًتَ السٍ پ٘ذا ًَ
کړٕ اّ کلکې ګًْځې ًّلشٕ ًْ پلغتش تاٗذ تَ پش لثغې ډّل لًْذ شٖ اّ د الط پَ ّاعـَ د
ؿشف پَ اًسٌاّّ کې پَ ّسّ ډّل تختَ شٖ .پَ ُیڅ طْست عشٍ د پلغتش پټې د ؿشف څخَ لیشې
اّ عخت کش ًَ شٖ.
دا تخٌ٘ک پَ ډېشٍ اعاًۍ عشٍ صدٍ ک٘ږٕ خْ د ًْسّ تخٌ٘کًْْ پَ څ٘ش ډٗشې ه٘اشتٔ ً٘غٖ تش څْ
پَ هاُشاًَ ډّل تش عشٍ شٖ .دا تخٌ٘ک د  Paddedپلغتشٕ تخٌ٘ک پشتلَ د صدٍ کړې لپاسٍ
ډېش اعاى دٓ.
ت٘ا ٗادًَّ کْم چې پَ  Un Paddedپلغتش کې د پلغتش تْلې پټې ) (Gypsonaتاٗذ پَ
هغتق٘ن ډّل پش پْعتکٖ ک٘ښْدل شٖ ،عشٍ لذې چې  Paddedپلغتش د دې کتاب ل٘کًْکی
د ػام اعتؼوال لپاسٍ تْطَ٘ کْٕ خْ کن تش کوَ دسې داعې زالتًَْ دٕ چې تاٗذ
 Unpaddedپلغتش پکې اعاعٖ اسصښت لشٕ.
 )Colle's Fracture) .1د پلغتش ټْلې ؿثقٖ ٗا پلغتشٕ هضاتې پَ هغتق٘ن ډّل پش
پْعتکٖ تـث٘ق ک٘ږٕ.
 : Scaphoid .2د الط د تٌذ د ُش ّخت لپاسٍ پَ  Unpaddedپلغتش تذاّی شٖ.
 )Bennet’s( .3کغش د ُش ّخت لپاسٍ پَ  Unpaddedپلغتش تذاّی شٖ.

پْښ لشًّکی پلغتش
)(Padded Plaster
د  Paddedپلغتش سٗښتٌ٘ې ّړت٘ا تش ُغې پْسې ًَ شٖ هسغْط ک٘ذآ تش څْ د دې تخٌ٘ک
ډیش ښَ تشعشٍ شْٕ هثالًَْ هؼاٌَٗ ًشٖ .ددې ډّل قالة عشٍ صها دلچغپٖ ُغَ ّخت پ٘ذا شٍْ
چې پَ اًګلغتاى کې د  Bolognaؿثٖ ښًْځٖ څخَ ساغلْ ه٘لوٌْ کاس هې ّل٘ذ (۱۲۴۱
. ) Morandi،
پَ دې ه٘تْد کې د هالْچْ ٍْٗ ؿثقَ د پْعتکٖ اّ پلغتش تش هٌځ ځآ پش ځآ ک٘ږٕ اّ د الًذٍ
کش شْٕ پلغتشٕ تٌذاژ پَ کْهک پَ ؿشف پْسې پَ هسکن اّ د یٍْ کلک فشاس الًذې ًیْل
ک٘ږٕ .د دې پش ځآ چې اٗا د هالْچ پلغتش تَ اصادٍ ّٕ تلکٖ د هالْچْ االعت٘کٖ فشاس تَ د
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ؿشف تثث٘ت ال ّسپغې پ٘اّړٓ کړٕ ،ځکَ چې د پلغتش د تـث٘ق څخَ ّسّعتَ د اًغاخْ ْٗ څَ
قثغ هٌځتَ ساځٖ .د فشاس ُغَ کچَ چې ُش ځل د تاّّلْ پشهِال کاسّل ک٘ږٕ عتًْضهٌَ دٍ
چی تششٗر شٖ اّ اهکاى لشٕ چې دا فشاس پَ ز٘شاًت٘ا اّس ډّل لْړ ّٕ ،اها ُیڅ کلَ تَ پَ
ششهٌذٍ ګٔ عشٍ د دّساى د خشات٘ذّ عثة ّ ًَ ګشځٖ .پَ دٕ ششؽ چې دا ډّل پلغتشًَّ پَ
فٌٖ ډّل تـث٘ق شُٖ .ش کلَ چې پَ هاُشاًَ ډّل تـثیق شی ًْ صٍ داعې ازغاعْم چې دا
پلغتشًَّ د ٗ Skin-tightا  Un Paddedپلغتش پشتلَ ؿشف تَ هسکن اّ پَ ډّل دّاهذاس
ډّل د اّږدٍ ّخت لپاسٍ د تثثیت پَ زال کې ّ عاتٖ .
ها لَ ډېشّ ُغْ ُْښ٘اسّ ًاسّغاًْ څخَ اّسٗذلٖ چې د  Tibiaد کغشًّْ تذإّ ٗې پَ پْعتکٖ
پْسې ًښتٖ پلغتش پَ ّاعـَ تذإّ ک٘ذلَ ،د عِاس لخْا د خْب څخَ د پاڅیذّ پش هِال د دّٓ
پٌډۍ پَ پلغتش کې د ًٌَ اصادې ّٕ ،خْ دّٓ ْٗاځې ُغَ ّخت پَ اساهۍ عشٍ پَ پښَ تاًذې ّصى
ساّړلٔ شْ چې پښَ ٗې ْٗ څَ ّخت ت٘شتَ پَ ګشځ٘ذلْپړع٘ذٍ اّ پَ پلغتش کې هسکوَ شْٕ ٍّ.
د  paddedپلغتش پَ تخٌ٘ک کې هالْچ پَ ازت٘اؽ عشٍ د ْٗې ؿثقې پَ ډّل پَ هغإّ کچَ
لَ ؿشف څخَ ساتاّٗږٕ د هالْچْ ؿثقَ د ً٘ن اًچ پَ اًذاصٍ پٌډ ّالی لشٕ ،تش څْ دغَ ً٘ن اًچ
پٌډّالٖ د پلغتش د تؼذٕ پټْ٘ د فشاس لَ اهلَ د اًچ اتوې تشخی تَ سا ټیټ شٖ .هالْچ تاٗذ پَ تې
ازت٘اؿۍ ُوْاس ًَ شٖ ،تشڅْ چٖ تذسًګَ ،لْړٕ اّ ژّسٕ غْټَ لشًّکٖ ًَ ّٕ چې د ؿشف
ظاُشٕ تڼې تَ تغ٘ش ّسکْٕ .د هالْچْ دغَ تختې تَ ّستَ ؿثقې کَ د پلغتش کْلْ څخَ هخکې
پټۍ شْٕ ًَ ّٕ ًْ تاٗذ پَ ازت٘اؽ عشٍ تشې سّلًَْ خْړ شٖ ،تش څْ د تـث٘ق پش هِال عتًْضٕ
ًَّ لشٕ.
د تـثیق پشهِال پلغتش تَ د فشاس د ّسکْلْ د اًذاصې تششٗر عتًْضهٌَ دٍ ،د پلغتش د ُشې
ً٘واٖٗ دّسې پْښښ د ٍْٗ ػادې تٌذاژ پَ څ٘ش چې دا سّل الًذې خْاتَ خالص اّ د  ٥-۴اًچْ
پَ کچَ پَ غْړیذلی شکل د ًِاٗت عشٍ پَ تواط تاّٗږٕ اّ تختَ ک٘ږٕ ،پَ داعې ډّل چې د
الط د تٌ٘ش د تاسصٕ پَ فشاس ) (thenar eminenceعشٍ چې د خشاذ د عاػذ ًَ هٌشاء
اخلٖ پَ ًښتٖ ډّل د لًْذ شْٕ تٌذاژ ًِاٗت پَ ؿشف تاًذې ساتاّٗږٕ ،دا تخٌ٘ک پَ  ۹۲الف
اًځْس کی تششیر شْی دی .فشاس د خشاذ د ّسغْٕ د تٌ٘ش تشخې پَ ّاعـَ د پلغتش د ػشع
پَ هٌځٌ٘ۍ تشخَ تاًذې ّاسدٗږٕ تش څْ د پلغتش څٌډې صٗاتې کش ًَ شٖ اّ ګًْځې خْړې
ًکړٕ .پَ اختیاؽ عشٍ پش خپل ځإ ُش ځل تاّٗذل تشعشٍ کیږٕ .اّ شکل ّسکْل ک٘ږٕ .د
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خشاذ العًَْ اّ تٌذاژ خپل ؿث٘ؼٖ ه٘الى تؼق٘ثْٕ اّ لَ اړت٘ا پشتَ ٗې د فشاس پَ ّاعـَ کْهې
خْاتَ ًَ ټ٘لَ کْٕ .پَ ُغَ څاًْْٗ کې چې د ؿشف قـشد کو٘ذّ خْاتَ ځٖ ،د پلغتش تاّّلْ تَ پَ
هغإّ ډّل پَ کْچٌْ٘ کْچٌْ٘ فاطلْ کې قشاس ّسکْٕ ٗ(.ؼٌې څْهشٍ چې د ؿشف قـش کو٘ږٕ
ُوذّهشٍ تاٗذ تاًَّّ ْٗ د تل عشٍ ً٘ژدې ّٕ تش څْ ګًْځې خْړې ًکړٕ) د ګًْځْ د هخٌْٕ٘
لپاسٍ د شِادت ګْتَ پخْا لَ دې چې پلغتش پَ ځآ ک٘ښْدل شٖ ،کاسّل ک٘ږٕ( B۹۲
اًځْس).

-۹۲اًځْس :د پلغتشی تٌذاژد تـثیق ؿشیقَ د هالْچ د پاعَ، .الف ؛د الط د تیٌش تاسصې د فشاس لَ هخې چې د تٌذاژ پَ
هتْعـَ تشخَ پلی کیږٕ تشڅْ د پلغتش د ګًْځْ څخَ هخٌیْی شْی ّٕ
ب :د د تاًّّې کړًَ پَ هغإّ اّ ُوْاس ډّل ّٕ
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د پلغتشد قالة پٌډّالی اّ کلکْالی پَ ُغَ هِاست پْسې اړٍ لشٕ چې د پلغتش د تاّیذلْ ُشٍ
دّسٍ ْٗد تل عشٍ ًښلٖ اّ د چپ الط د زشکاتْ پَ ّاعـَ ُْاسیږٕ .دا تظْس ډٗش غلؾ دی
چې د پلغتش هسکن ّالٔ ْٗاځې پَ لْهړًٖ اّ اخ٘شې تاّّلْ پْسې اړٍ لشٕ ،تلکې د تاّّلْ ُش
دّس پَ پْسٍ پاهلشًٖ عشٍ ځآ پش ځآ کیږٕ.
د پْستٌْ٘ تْػ٘ساتْ څخَ څشګٌذٗږٕ چې دغَ تخٌیک د پلغتش د ه٘ضاتې ٗا قالة لَ تـثیق څخَ
هخٌیْی کْٕ .پَ دې پلغتش کې د زلقْٕ تٌذاژ لَ سّلًْْ څخَ کاس اخغ٘تل ک٘ږٕ.
د تٌذاژ د تـث٘قْلْ پشهِال د فشاس ّاسدّلْ کچې ټاکل عتًْضهي اّ د ز٘شاًت٘ا ّړ دٓ .کَ پَ
ٍْٗ پشاخَ عـسَ تاًذې ْٗ ډّل کشش ّاسد شٖ ًْ دغَ ْٗ ډّل لْړ فشاس ُن د هاؤف ؿشف پَ
ّاعـَ تسول ک٘ږٕ .تش اّعَ پْسې هْ ُ٘څ کلَ دا عې پلغتشًَّ چې ډٗش کلک ّٕ تش عشٍ
کړٕ ًَ دٕ.
د صًګاًَ څخَ پَ الًذې پلغتشًّْ کې دا هِوَ دٍ چې د قشٗثَ تشخْ تٌذاژ ډٗش کلک کش شٖ،
ځکَ کَ هالْچ اّ د پٌډۍ ػؼالت دّاړٍ د قْٕ فشاس الًذې ًَّ ًْ٘ل شٖ ًْ ،پلغتش تَ پَ آخش

 -۰۷اًځْس :د ګْتْ پَ قغوت کٖ د پلغتش د تـثیق تخٌیک ُ ،شٍ ګْتَ پَ هلْڅ کې ًغښتل کیږیّ ،سّعتَ ټْلې
ګْتې یْ ځای د هالْچْ پَ یٍْ شیت کې پَ ًغښتل شْٕ شکل اّ پلغتش د ګْتْ د پاعَ پلی اّ ّسّعتَ د غْښتٌې ّړ
عشزذ پْسٕ دّتاسٍ د ُغٖ قـؼَ کْل ،د دٕ هقظذ لپاسٍ چې ٍْٗ هٌاعثَ فاطلَ د ګْتْ د زشکاتْ لپاسٍ اٗداد شٖ .
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کې لکَ د  wellington bootپَ څ٘ش ډٗش آصاد ّٕ .د ػٌق القذم پَ تشخَ کې تاٗذ پَ
پلغتش تاًذې فشاس کن ّاسد شٖ ،اّ د تؼ٘ذٍ تشخْ تاٗذ زذ اقل دّهشٍ ّٕ چې د ُش ځل تاّ پَ
ّخت کې هالْچ داعې تش فشاس الًذې ساشې چې کَ فشاس تشې ل٘شې شٖ ًْ ساپْستَ شٖ.
پَ  ۰۷شکل کې ښْدل شْٕ دٕ چې د پښې د ُشې ګْتې پَ شاّخْا کې د هالْچْ ٍْٗ پټې
ساتاّ اّ د پلغتش د کلک٘ذّ څخَ ّسّعتَ ت٘شتَ ایغتل ک٘ږٕ تش څْ ګْتې آصاد زشکت ّکړٕ.

لَ پیل څخَ تش پاَٗ ًظن )(End- to- end Rhythm
د ښَ پلغتش ًښَ دا دٍ چې د ٍْٗ ًِاٗت څخَ تش تل ًِاٗت پْسې پَ یٍْ کچَ پٌډّالۍ ّلشٕ.
تاعې تَ ډٗش ځلې ل٘ذلٖ ّٕ چې د Scaphoidاّ  Pott’sپَ کغشًّْ کې د پلغتش ډتلْالٔ
د هړًّذ اّ ښٌګشٕ پَ تشخْ کې ً٘ن اًچ تَ سع٘ږٕ ،اها پلغتش پَ پْستَ اّ الًذې ًِاٗاتْ کې
دّهشٍ ًشٓ شٖ چې د تٌذاژ ْٗې ؿثقې پَ څیش ّٕ ( ، ۰۱شکل) .پَ دا ډّل پلغتشًّْ تاًذې
ًَ ْٗاځې د ښکال لَ ًظشٍ ًْ٘کې ک٘ږٕ ،تلکې دا ډّل پلغتشًَّ د خپل لٌډّالٖ لَ اهلَ د
هکغْسٍ پاسچْپَ ثث٘ث کې پاتې ساغلٖ دٕ .ځکَ دا پلغتش لٌډ اّ څْکې ٗې ًشۍ ّٕ اّ خپلَ
دًذٍ ًَ شٖ عشتَ سعْلٔ .د هثال پَ ډّل کَ چ٘شې د عاػذ د پلغتش الًذٌٗۍ دسیچَ ډٗشٍ ًشٓ
ّٕ ًْ ،د ّسغْٕ پلغتش د شکل عشٍ د ُغې عوْى ّسکْل کْم اسصښت ًلشٕ ،ځکَ چې پَ
دې زالت کې د اّل څخَ تش اخشٍ پْسې د هالزظې ّړ  ringپَ لشلْ عشٍ د ّسغْٕ زشکت
اهکاى لشٕ.
کَ چ٘شې خشاذ د تشػ٘ؼٖ عازې پَ اړٍ فکش ّکړٕ اّ د پلغتش هدوْػٖ شکل ٗې پَ ًِاٗاتْ
کې کن شْٕ ّٕ ًْ دا تَ ْٗ ًیوګړی قالة ّٕ .پَ قظذٕ ډّل تشػ٘ؼٖ عازې تَ لَ تْخَ
پشتَ د پلغتش د دّاړّ ًِاٗاتْ هغإّ پٌډ ّالۍ پَ اعاًۍ تشالعَ کْالٕ شْ .کَ چ٘شې پلغتش ْٗ
اړیي ػساهت ّلشٕ ًْ خشاذ داعې تاٗذ ځاى پَ اطْلْ تشاتش کړٕ چې د پلغتش د ًِاٗاتْ څخَ
پشتَ ُ٘څ کلَ دٍّ ځلَ عش پَ عش تاًَّّ تش عشٍ ًَ کړٕ ،تلکې ْٗ پش هختلًْکٔ ًظن هٌځ تَ سا
ّړٕ تش څْ د پلغتش د عش څخَ تش اخشٍ پْسې تش عشٍ شٖ (. ۰۲شکل) .

ژس اّ ّسّ ّچًّْکی پلغتشًَّ
د دې کتاب د پخْاًٖ چاپ د ًشش څخَ ّسّعتَ د پلغتشٕ تٌذاژًّْ خْړًّکٖ هؤعغات
داعې ّړ پلغتشٕ تٌذاژًَّ تشاتش کړٕ چې ډٗش پَ صړٍ پْسې اّ ژس ًَ کلک٘ږٕ.
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د پلغتش پَ تخٌ٘ک کې تٌیادٕ ټکی دا دٓ چې لْهړٓ تاّ شْٓ تٌذاژ تاٗذ تشُغې ًشم پاتې شٖ
تشڅْ چی اخ٘شٕ تٌذاژ ختو٘ړٕ .کَ چ٘شې پلغتش ًشم ّٕ ًْ خشاذ تَ د کغش زشکات ازغاط
اّ د غْښتٌې ّړ قالة تَ خْړ کړٕ .د ًیوګړٕ اسخاع تش ټْلْ هؼوْل ػلتًْْ لَ خولې څخَ ْٗ
دا دٓ چې د اخشٕ تاّّلْ څخَ هخکې پلغتش د ٍْٗ الًذٍ کاک کاغز پَ کچَ کلک شْٕ ّٕ،
لَ دې ّسّعتَ خشاذ ًشٖ کْالٓ چې د اسخاع پشهِال د کغش خْځیذًَ زظ کړٕ.
کلَ چې هًْږ د  paddedپلغتش تخٌ٘ک کاسّّ اّ ُش ځل د فشاس الًذې پَ ّسّ دّس
ّسکّْ ًْ ،د  Quick settingپلغتش کاسّل تَ یٍْ خذٕ تېشّتٌَ ّٕ ،ځکَ دا ډّل پلغتش

-۰۲اًځْس :ااف؛ داعٖ یٍْ ُڅَ تشعشٍ شْٕ دٍ چٖ د پلغتشٕ کړًْ پشهِال تْخَ یې کغشٕ تشخې تَ ّٕ اّ پَ کغشٕ
ًا زیَ کی یْ ډتل پلغتش ساهٌځ تَ شْی دی چٖ څْکې ٗې ًشۍ دٕ.
ب؛ د خپلْ ُڅْ صیاتَ تْخَ ٗې د پلغتش ًِایتْ تَ دٍ اّ د کغشٕ تشخې اّ د پلغتش ډتلْالی پَ ػوْم کې ْٗ ډّل هٌظشٍ
لشٕ .پَ دغَ هیتْد کی دٍّ ځلَ تاًَّّ  ،د پلغتش د ًِایاتْ څخَ پشتَ طْست ًذی ًیْلٖ(.پَ خلفی خِت اّ قذاهٖ خِت
کې یْ تٌاّب).
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تش عشٍ کْل د  unpaddedپلغتش پَ ًغثت ْٗ څَ کن ّخت پَ تشکٖ ًیغٖ.
د ػشٗؼْ تٌذاژًّْ کاسّل عشٍ لَ دې چې پَ ځٌْ٘ ّختًْْ کې څلْس اًچَ تٌذاژًّْ تَ ُن
ػشّست پ٘ښ٘ږٕ ،خْ صٍ تْطَ٘ کْم چې د شپږ اّ اتَ اًچَ تٌذاژًّْ کاسّل تَ د ګْتْ څخَ
پشتَ د ُش څَ لپاسٍ هؼ٘اسٕ ّٕ .شپږ اًچَ تٌذاژ د عاػذ اّ ػٌق القذم لپاسٍ اتَ اًچَ تٌذاژ کاسّل
ک٘ږٕ .ډیش خشازاى داعې فکش کْٕ چې یْاصٕ د  hip Spicaپلغتش ٕ کړًې پشهِال د اتْ
اًچْ پَ کچَ تٌذاژ کاسّل کیږٕ .لَ ّخت څخَ د هخَ د پلغتش د کلک٘ذلْ تش ټْلْ ػام الهل د
پلغتش ّسّ خْړًَّ دٍ.
کلَ ًا کلَ د پلغتش د تذل٘ذّ پَ اسصښت ټٌ٘ګاس ک٘ږٕ ،اها د تذلْلْ ًاّړٍ اغیضې دا دې چې د
هؤخش الت٘ام عثة ګشځٖ ،د دې ټْلْ څخَ هقظذ دا دی چې پلغتش پَ ښَ ډّل تش عشٍ شٖ .د
قالة خْړًّې پش هِال خشاذ تاٗذ دا فکش ًّکړٕ چې کَ قالة تَ تې ازت٘اؿۍ ّتړم اّ خشاب

-۰۱اًځْس :یٍْ خشاتَ پلغتشٕ کړًَ ،د خشاذ د پاهلشًې هشکض ٗې تشػیؼی ًازیې تَ ّٕ د یٍْ هٌاعة اّږدّالٖ
پشتلَ ډیش لٌډ دی ځکَ چې لْړ اّ الًذې عشزذًَّ ٗې ډیش ًشٕ ّٕ چٖ د یٍْ خشاب پلغتش تششیر پَ ګْتَ کْٕ.

شٖ ،لَ ْٗې هیاشتی ّسّعتَ تَ یې تذل کړم .خشاذ تایذ پَ یْې داعې اًذېښٌې عشٍ پلغتش
ّکړٕ چٖ د تذاّۍ د یْې پْسٍ دّسې لپاسٍ ّړ ّٕ اّ تل پلغتش تَ اړتیا پیذا ًَ شٖ .
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پَ پلغتشٕ کړًَ کې دسې ګًْٖ علغلَ
اّط د پلغتش کړل د اسخاع پَ ٍْٗ سیښتٌٖ پ٘ښَ کې پَ ًظش کې ً٘غْ ،پَ یٍْ کغش تاًذې چې
لَ کلٌ٘کٖ اړخَ د ًښل٘ذّ زالت کې ّٕ اّ عخت ّٕ ،د ُغې پلغتش د تش عشٍ کْلْ پَ ًغثت
چٖ کغش ٗې ًْی ٗا پَ دې ّسعتیْ کې ّاقغ شْٓ ّٕ اّ هتسشک عؤشکل ّلشٕ ډٗش تفاّت
لشٕ .د ٍْٗ هتسشک کغش اسخاع اّ تثث٘ت د ښَ توشٗي شْٕ تخٌ٘کٖ صدٍ کړې پَ ًشتْالٖ کې
یْ عتًْضهي کاس دی .خشاذ اّ هؼاّى ْٗ د تل عشٍ ټکش کْٕ پَ دې هؼٌٖ چې هؼاّى د خشاذ د
پلغتش کْلْ ها ًغ ګشځٖ اّ د اسخاع هخٌْ٘ٓ کْٕ ،پَ داعٖ زاالتْ کې کَ اسخاع د قٌاػت
ّړ ُن ّٕ ،خْ دا خْړ شْٕ قالة تَ د اخیشې هؼاٌٗې پشهِال څشګٌذ شٖ چې د هفاطلْ
ّػ٘ؼت پَ ّظ٘فْٕ زالت کې ًَ دٕ .هثالً پښَ تَ تِش تَ ّتلٖ ّٕ ،کَ چ٘شې د اسخاع اّ
تثث٘ت پشّعَ داعې فشع کړّ چې دسې ّاػسې اّ تْپ٘ش کړل شْٕ هشزلې ّلشٕ ًْ ،دا ډّل
عتًْضې ًَ پ٘ښ٘ږٕ  .عشٍ لذې چې دغَ هشزلٖ پَ ػام ډّل د تـث٘ق ّړ دٕ ،خْ د  patt’sاّ
 Bennett’sد کغشًّْ پَ اسخاع اّ تثث٘ت کې ډیش ښکاسٍ سّل لْتْٕ .


لْهړۍ هشزلَ  :تکشاسٕ هؼایٌَ  ،پلټٌَ اّ توشٗي



دُّوَ هشزلَ  :پلغتشکْل



دسٗوَ هشزلَ  :اسخاع اّ د ُغې عاتل

لْهړۍ هشزلَ  :پلټٌَ اّ توشٗي
پَ دغَ هشزلَ کې د کغش د تې ځاَٗ شْْٗ پاسچْ پْسٍ هؼاٌَٗ تشعشٍ ک٘ږٕ اّ ُغَ قٍْ چې د
اسخاع لپاسٍ اړیٌَ دٍ اسصّل ک٘ږٕ.
پذې هشزلَ کې د خارتې قْې اغیضٍ پَ تې ځاَٗ شْْٗ پاسچْ تاًذې د اسصًّٖ ّړدٍ ،داعې ْٗ
زالت اړیي دی چې پَ کې د خارتې قٍْ د اسخاع شْٕ تشخې پَ تثثیت کې هشعتَ ّکړٕٗ ،ا د
ُغَ زالت لَ هٌځَ ّړل چې پَ ُغې کې خارتَ قٍْ پش اسخاع هٌفٖ اغ٘ضٍ ّلشٕ .د ُغې قْې د
کچٖ اًذاصٍ چٖ د تې ځاَٗ شْې تشخې د اطالذ لپاسٍ اړیٌَ دٍ ّاسصّل شٖ ،اُّن د ُغٖ
زشکت د کچٖ اًذاصٍ چٖ د یٍْ تې ځایَ شْٕ زالت څخَ د اطالذ تش زالت پْسٕ تشعشٍ
کیږٕ پَ خپل رُي کٖ ٗې ّعاتٖ .ځٌ٘ې ّخت تَ تاعې ّګْسۍ چې پَ ٍْٗ کل٘ذٕ ًقـَ کې د
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ډٗشې کوې قْې پَ تـث٘ق عشٍ اسخاع تش عشٍ کیږٕ .پَ داعې زاالتْ کې د کل٘ذٕ ًقـې ځای د
ٍْٗ هاخز پَ ډّل پَ ًښَ شٖ.
د هؼاٌٗې اّ تششٗر پشّعَ تش ُغې پْسې ًشٖ تکو٘ل ک٘ذآ تش څْ چې خشاذ ډاډهي ًَ شٖ چٖ
ُغَ کْالٓ شٖ چٖ د ٍْٗ اّ ٗا صٗاتْ زشکاتْ پش تٌغټ کغش اسخاع اّ د تې ګتې الط ٌُّْ اّ
زشکاتْ څخَ پشتَ ٗې پَ اسخاع زالت کې عاتلی شٖ.

دُّوَ هشزلَ :پلغتشٕ کړًَ
د ت٘شې هشزلې څخَ العتَ ساغلٖ هؼلْهات تاٗذ د هؤقت ّخت لپاسٍ څٌګ تَ ک٘ښْدل شٖ اّ
پلغتش تـث٘ق شٖ .د دې کاس لپاسٍ هؼاّى تایذ هاّف ؿشف اسخاع تَ پَ ًږدې زالت کې ًّ٘غٖ
اّ دا تَ د خشاذ عشٍ هشعتَ ّٕ اّ دا تَ ښَ ّٕ چٖ پخپلَ د خشاذ لَ خْا پلغتش تـث٘ق شٖ،
ځکَ چې ْٗاځې خشاذ پَ ت٘ړًْ٘ زاال تْ ښَ پُْ٘ږٕ ،قالة چې څْهشٍ ژس شًْٖ ّٕ تـث٘ق شٖ
تش څْ د اخ٘شٕ تاّّلْ پشهِال پلغتش ًشم ّٕ.پَ تیړٍ د پلغتشٕ کړًْتـثیق څخَ هقظذ دا ًَ
دٕ ،چٖ اطالذ شْٕ زالت تثثیت ّعا تٖ .څْهشٍ چٖ شًْٖ ّٕ ،پلغتشٕ کړًَ پَ تیړٍ
تشعشٍ شٖ ،د آخشٕ تاّیذّ پشهسال پلغتش تایذ ًشم ّٕ .پذ ٕ هشزالَ کٖ یْ ّسّ ّچیذًّکٖ
پلغتش ػشّس ّٕ؛ کَ چ٘شې پلغتش ډٗش لْٓ ّٕ ًْ اخشٕ دّسٍ د پلغتش تاٗذ پذې هشزلَ کې
ّسػالٍّ ًشٖ پَّ دغَ هشزلَ کی د ازتیاج ّړ پلغتش تـثیق تشڅْ د هْقت ّخت لپاسٍ اطالزی
زالت ّعاتٖ .اّط دّهشٍ هٌاعة پلغتش تشکړًې الًذې ّٕ چې اسخاع شْٓ زالت ٗې پَ
هؤقت ډّل ًْ٘لٖ ّّٕ .سّعتَ ت٘ا کْالٓ شْ چې پلغتش ډتل کړّ پَ ښکتَ اّ پْستَ ؿشف کې
ٗئ پْسٍ کړّ.

دسٗوَ هشزلَ :اسخاع اّ دُغَ عاتل
د ازتیاج ّړ پلغتشٕ کړًَ چې اطالذ شْی کغشٕ زالت ٗې عاتلٖ ّٕ ،خشاذ هاّف ؿشف
لَ هؼاّى څخَ اخلٖ پَ دٕ ُْډ چې د اسخاع لپاسٍ تکشاسی زشکات تش عشٍ کړٕ .د لًْذ اّ
ًشم پلغتش پَ شتْى کې تَ خشاذ د اسخاع ُغَ ازغاط چٖ پَ لْهړۍ هشزلَ کې ّسعشٍ ّّ
ښتیٌْالی تَ ٗې ډاډ هي کړٕ.
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کلَ چې د اسخاع اړًّذ تششٗر شْٕ زشکتًَْ تشعشٍ شٖ ًْ خشاذ د قالة تش کلک٘ذّ پْسې د
العًْْ د ښْسّلْ اّ ُ٘داى څخَ پشتَ ؿشف آسام ً٘غٖ اّ د کلک٘ذّ پَ اخشٕ څْ دق٘قْ کې
خشاذ کْالٓ شٖ چې خپل العًَْ ْٗ څَ ّښْسٕ تش څْ پلغتش پشتَ لَ دې چې د الط ًښې
پشٕ پاتې شٖ ،ځای پش ځای کړٕ .کَ ًَ د فشاسٕ صخوًْْ د هٌځ تَ ساتللْ عثة ګشځٖ .اّط
هِال چې پلغتش د اړتیا ّړ ػخاهت ٗې پ٘ذا کړّّ ،سپغې د پلغتش پْستَ اّ ښکتَ زذّدّ تَ
شکل ّسکْل ک٘ږٕ.

د پلغتش پَ خشٗاى کې دًذٍ
)(Function while in plaster
د پلغتش د ًٌَ د دًذّ د ښَ ّالٖ لپاسٍ ْٗڅشګٌذ اّ عادٍ کلٌیکٖ زق٘قت تَ اشاسٍ کّْ چې
اکثشٍ ّخت پَ عـسٖ ًظش ّستَ کتل ک٘ږٕ اّ ٗا لَ ًظشٍ غْسځٖ .کَ هْږ د پلغتش د لشې کیذّ
ُْډ ّلشّ اّ ًاسّؽ ال پَ پلغتش کې د ًٌَ د عوْ دًذّ د اخشاء ّړت٘ا ًَّ لشٕ اّ پلغتش لیشې
شٖ ،داتَ یْ غ٘ش ػاقالًَ کاس ّٕ  .پَ دې تړاّ کَ د  pott’sکغش پَ لغوَ اًّۍ کې ّٕ ًْ دا
تَ غیش ػاقال ًَ ّٕ چٖ ًاسّؽ ښَ قذم ًشٖ ُّلـی اّ ٗا د لشګٖ پَ هشعتَ ګشځٖ اّ پلغتشٗې
ل٘شې شٖ .کَ پَ دا هِال پلغتش ل٘شې شٖ ښکاسٍ تَ شٖ چې ًاسّؽ د ٍْٗ پش ځآ دّّ لشګْ٘ تَ
اړت٘ا پیذا کړٍٗ ،ا دا چې ُ٘څ تَ ګشځ٘ذلٔ ًشٖ.
کَ چ٘شې ًاسّؽ ښَ قذم ًشٖ ُّلې اّ ٗا لکړّ تَ ػشّست ّلشٕ ًْ ،الهل تَ ٗې لَ پخْا څخَ
هؼلْم ّٕ چې هخکې لَ دې چې د پلغتش د ل٘شې کْلْ ً٘ټَ ساشٖ پلغتش ل٘شې کړل شْٓ ّٕ.
دسې ػام ػلتًَْ هْخْد دٕ چې د walking plaster

د ًٌَ د دًذّ د اخشا پش هِال

عتًْضٕ ساهٌځ کْٕ.
ً . ۱اسازتَ پلغتش اّ د قذم ُّلْ لپاسٍ خشاتَ پًْذٍ -:د پلغتش د ًاعن تـث٘ق لَ اهلَ هوکي
ًاسّؽ تَ د څْ اًّْ٘ لپاسٍ عتًْض هي ّٕ ،اها ًاسّؽ داعٖ فکش کْٕ چې دسدًَّ ٗې د کغش لَ
کثلَ دٕ اّ زکاَٗ ًَ کْٕ .کَ چ٘شې قالة خشاب ّٕ ًاسّؽ تَ ُ٘څ کلَ پَ قالة کې د ًٌَ د
قذم ُّلْ صدٍ کړٍ ّ ًکړٕ.
 .۲د ساًّٖ عتًْضّ د ت٘شتَ اػادې ًاکاهٖ  :هوکي ًاسّؽ پَ کافٖ اًذاصٍ ًَ ّٕ پُْْل شْٓ
چې قذم ُّّٖ ،یا تش دې پخْا ځاى پَ داعې زالت کې ل٘ذلی ّٕ ،چې لْتې ّکړٕ اّ ٗا ځٌ٘ې
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عالن فؼال٘تًَْ ٗې لَ ًظشٍ ت٘ش کړٕ ّٕ .د دې هْػْػاتْ پَ ُکلَ ًاسّؽ تَ تاٗذ پَ سّغتْى کې
هؼلْهات ّسکړل شٖ اّ لَ خشاذ عشٍ تاٗذ پَ ًږدې اړٗکَ کې ّٕ .د ت٘اسغًْې څاًګَ تاٗذ پَ
ػوْهٖ سّغتْى کې د ٍْٗ خال آهش تش ًظش الًذې فؼال٘تًَْ تش عشٍ ًَ کړٕ.
 . ۳ػظوٖ اتشّفٖ  :تش تشػ٘غ ّسّعتَ د ُډّکٖ د ًشًْوا خشات٘ذل ْٗ ًا هؼلْم زالت دی،
چې لَ ً٘کَ هشغَ دا زالت ًادس اّ کن پېښـ٘ذًّکی ّٕ .پَ داعې پېښْ کې د پلغتش لَ ل٘شې
کیذّ څخَ ّسّعتَ ؿشف تَ پړعْب پ٘ذا کیږٕ چې هوکي لَ پخْا څخَ صٗات دسدًاک ّٕ.
صها اّعٌۍ ًظش دا دٓ چې پَ دا ډّل ّاقؼاتْ کې پلغتش د ډٗش اّږدٍ ّخت لپاسٍ پشٗښْدل شٖ
تش څْ پَ ٗقٌٖ٘ ډّل د پلغتش پَ هٌځ کې ښَ دًذٍ تشعشٍ کړٕ ،اها لَ ً٘کَ هشغَ دغَ ّاقؼات ډیش
ًادس دٕ .د هشاُذاتْ لَ هخې ّړاًذیض دا دی چی دا ډّل ػظوٖ اتشّفٖ د ُغې پېښْ د تذاّۍ
پَ پایلَ کې چَ پلغتش ٗې د عخت فشاس الًذې تـثیق ّٕ اّ یا ُغَ پلغتش چَ د ُفتْ لپاسٍ
دسدًاک پاتې ّٕ لیذل کیږٕ .دا ډّل زالت پَ ُغَ تې تفاّتَ ًاسّغاًْ کې پَ ًادس ډّل ل٘ذل
ک٘ږٕ چې د خپل تش ػ٘غ (صخن) څخَ ًَ ّٗشٗږٕ اّٗا ُغَ څْک چې پَ خپل خشاذ تاًذې
تاّس ّلشٕ.

د  paddedپلغتش د کړًْ پش هِال ت٘ش ّتٌې
 .Iد پلغتشٕ کړًې پش هِال د داعې ُڅې کْل چې پَ یٍْ ّخت کې د یْې طسیسې اسخاع د
عاتلْ ُڅَ ُن تش عشٍ شٖ.
 . IIکَ د پاهلشًې پشتَ د هالْچ سّلًَْ پَ هٌظن ډّل ت٘اس ًشٖٗ ،ا پشتَ لَ پاهلشًې د ُوْاسې
ؿثقې پَ ډّل پَ ؿشف تاًذې ځای پش ځای ًشٖ ،پَ پلغتش کې تذ شکلَ غْټې سا هٌځتَ ک٘ږٕ
اّ د قالة ّړت٘ا خشاتْٕ.
 – IIIد پلغتشٕ کړًې پش هِال د هٌا عة فشاس د ًَ شتْى پایلې تَ یْ آصاد پلغتش ّٕ.
 – IVد ُډّکې د تؼ٘ذٍ تشخې پش تلَ د ُغې د قشٗثَ تشخې د هسکوتیا د ًَ تش عشٍ کْلْ لَ اهلَ
تَ د صًګاًَ څخَ الًذې د  ,Wellington bootد اغېض پَ شکل ّٕ .
 –Vد ژس کلک٘ذًّکٖ پلغتش د اعتؼوال پش هِال چٖ ژسکلکیږٕ ،د پلغتش لَ ػساهت څخَ د
اسخاع ًَ ازغاعْلْ عتًْضٍ.
 – VIد اسخاع پَ لْهړۍ هشزلَ کې د یْې ًیوګړٕ هؼا یٌې پَ تړاّ د اسخاع ًَ ازغاط کْل.
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 – VIIپَ تې ازت٘اؿۍ عشٍ د پلغتش تـث٘ق کْل پَ دې ً٘ت چې ُش ّخت د ُغَ تذلْل کْم
صٗاى ًَ لشٕ.

کړکی لشًّکٔ پلغتش
()Windowed Plaster
پَ ػام ډّل پَ پلغتش کې د کړکۍ خْړّل یٍْ ّړ کړًالسٍ ًذٍ ،کړکٖ لشًّکٖ پلغتش پَ
عفلٖ اؿشافْ کې د فتق پَ ډّل د ارٗواٖٗ اًغاخْ د ساّتلْ ګْاښ اّ ُوذاسًګَ د
 Osteomyelitisد دسهلٌې پشهِال پَ یٍْ تړلٖ پلغتش کې د کړکٖ اعتؼوال پَ اړٍ د
ً Winnett Orrظشٗې ډېش خلک پَ دې تاّسٕ کړٕ دٕ چې کړکی لشًّکٔ پلغتش ْٗ
خشازٖ خشم دٓ.
هخکې لَ هخکې د تذاتیشّ اّ د ًشعٌګ پاهلشًَ د ٍْٗ کړکٖ لشًّکٖ پلغتش پَ تړاّ تا اسصښتَ اّ
ْٗ شویش اعثاب شتْى لشٕ چې د ُغَ پش تٌغټ کیذای شٖ پَ پ٘شٌِادٕ ډّل د اعتؼوال ّړ ّ
ګشځٖ .د اًتٖ تیْتیکْ پَ هٌځ تَ ساتګ عشٍ ًغثت پخْا تَ ٗې اعتؼوال کن دی.
پَ ّسّعتۍ ًړْٗالَ خګړٍ کې ّل٘ذل شْل چې ُغَ خالص هشکة کغشًَّ چې پَ صٗاتَ اًذاصٍ
صّې تْل٘ذّٕ ،پَ تړلٖ پلغتش کې لَ دسیْ هیاشتْ څخَ ّسّسعتَ د تشه٘ن پشّعَ ّدسٗذٍ .داعې
څشګٌذٗږٕ چې لَ یادې هْدې ّسّعتَ پَ پلغتش کې ټْل فاعذ شْٕ اًغاج اّ صّٕ د پْعتکٖ
تشه٘ن ًِٖ کْٕ چې د تخشٗش اّ پَ صٗاتَ اًذاصې د غ٘ش طسٖ داًَ داس ًغح د تْل٘ذ عثة
ګشځٖ.
ّسّعتْ٘ تدشتْ ّښْدلَ چې کَ پَ داعې زاالتْ کې کړکٔ پشٗښْدل شٖ اّ پاًغواى شْٖٗ ًْ ،
څْ ّسځْ کې د اًغاخْ زالت ډېش ښَ ک٘ږُٕ .وذاسًګَ پَ ُغَ زاالتْ کې چې خالص هشکة
کغش د ٗ Pinchا  Thierschپًْ٘ذًّْ ) (Graftsپَ ّاعـَ پْښ شْٕ ّٕ ،د ػؼ٘ف
اًتاى پَ طْست کې تَ ّل٘ذل شٖ چې ػظوٖ پًْ٘ذ پَ اتتذا کې د اًسالل اّ تخشٗة خْاتَ تواٗل
پیذا کْٕ ،اها کَ د پلغتش لَ کړکٖ څخَ ًْهْړې خشزَ څلْس ّسځې پشٗوٌځل شٖ ًْ ،پْستٌۍ
پېښَ ًَ تکشاسٗږٕ.
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کَ چېشې تظو٘ن ًّْ٘ل شٖ چې پَ پلغتش کې کړکٔ پشٗږدّ ًْ ًاسّؽ د اهکاى تش زذٍ پْسې
ّّٗشّل شٖ چې ُڅَ تاٗذ ّکړی چې پښَ د اّږد ّخت لپاسٍ ځْړًذ زالت کې ًَّ ً٘غٖ .لَ
ُوذې اهلَ ُغَ ًاسّغاى چې Ambulatoryتګ ساتګ کْٕ پَ ُغْٓ کې تاٗذ دسٗچَ
لشًّکٔ پلغتش اعتؼوال ًَ شٖ.
دا خثشٍ ُن ػشّسٕ دٍ ،چې صخن تاٗذ د هالْچْ د ْٗې خْړې شْٕ کتلې پَ ّاعـَ د کړکٖ د
پاعَ پَ تٌذاژ کې کلک تړل شْٓ ّٕ اّ تش فشاس الًذې ّعاتل شٖ چې دغَ دّاهذاس فشاس
عاتل د صخن پَ تشه٘ن تاًذې ګټْسې اغ٘ضې لشٕ.
پَ زاػش ّخت کې دا یٍْ ًق٘ظَ دٍ چې پَ کړکۍ لشًّکٖ پلغتش کې د صخن فتق ساهٌځتَ ک٘ږٕ
چې پَ صخن تاًذې د هْػؼٖ فشاس عاتلْ صهٌَ٘ تشاتشّٕ اّ دغَ کاس پَ تٌذ پلغتش کې شًْی ًَ
دی.
پ َ کړکٖ تاًذې د هْػؼٖ فشاس عاتلْ لپاسٍ تاٗذ د هالْچْ ٍْٗ داعې هالٗوَ کتلَ خْړٍ شٖ چې
د کړکٖ څخَ د دٍّ اًچْ پَ اًذاصٍ ساّتلٖ ّٕ  .دغَ ّړّکٔ تالښت دق٘قاً پَ کړکٖ تاًذې د
پغتْى پَ څ٘ش تشاتش ّٕ اّ د کړکٖ لَ څٌډّ څخَ د پلغتش پَ عـسَ ًَ ّٕ ّتلٖ چې دا د
پلغتش ( Pistonد فشاس ػاهل) دًذٍ ػؼ٘فْٕ .دا ػشّسٕ دٍ چې تٌذاژ دّهشٍ پَ فشاس عشٍ
ّتړل شٖ چې ًاسّؽ پَ اّل عش کې ْٗ څَ د ًاسازتٖ ازغاط ّ کړٕ.
ځٌ٘ې ّخت داعٖ اهکاى لشٕ چې خشاذ پَ پلغتش کې لذې اهلَ کړکٔ ًَ پشٗږدٕ چې دا ًغثتًا
عتًْضهي کاس تَ پخپلَ د دٍ پَ غاړٍ ّٕ .کَ چېشې د پلغتش غْڅْلْ اسٍ ُن هْخْدٍ ّٕ ځٌ٘ې
ّخت ک٘ذآ شٖ چې کړکی پَ غلـَ تشخَ کې خْړٍ اّ کَ ّسّعتَ ٗې د صخن تش عازې پْسې
پشاخَ کړّ ًْ ډېشٍ تَ لَْٗ شٖ ْٗ .هِن ټکٔ دا دٓ چې کړکی تاٗذ د خپل هقظذ پَ اًذاصٍ د
اهکاى تش زذٍ کْچٌٖ خْړٍ شٖ اّ د ُوذې هْخې لپاسٍ تاٗذ دق٘قاً د تِ٘ذًّکٖ خْ٘ب لَ پاعَ
خْړٍ شٖ .د دغَ عتًْضې د زل لپاسٍ ٍْٗ ګټْسٍ تخٌ٘کٖ هشْسٍ دا دٍ چې د پلغتشٕ تٌذاژ د
تړلْ څخَ هخکې د هالْچْ ْٗ کلک تاّشْٓ پٌډّعکٔ چې د صخن د اًذاصې څخَ لږ کْچٌی
ّٕ هخکې د پلغتش د تـث٘ق څخَ د صخن د پاعَ کېښْدل شٖ .د دې کاس پَ پاٗلَ کې تَ د
پلغتش خْړّلْ څخَ ّسّعتَ د صخن لَ پاعَ ساّتلٖ تشخَ ّٕ اّ دق٘قاً تَ د صخن د پاعَ شتْى
ّلشٕ .د دې تشخغتګۍ عش د ْٗې داعې چاړې پْاعـَ چې د پلغتش د عـسې عشٍ هْاصٕ
ًّْ٘ل شٖ .تشڅْ د ًاسّؽ د غْڅْلْ ګْاښ تشې ل٘شې شٖ ،کَ پلغتش ّچ شْٓ ّٕ ًْ
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ساّتلٖ تشخَ د داعې اسې پْاعـَ چې د قالة د عـسې عشٍ هْاصٕ ًْ٘ل شْٕ ّٕ غْڅ٘ږٕ
اّ کلَ چې پَ طس٘ر هْقؼ٘ت کې هشکضٕ کړکی خْړٍ شٖ ًْ ،د ٍْٗ تېشٍ چاقْ پْاعـَ ٗې
اصادّل اعاًَ کیږٕ ( ۰۳اًځْس) .

-۰۳اًځْس. a :یْ عادٍ هیتْد چې پَ دقیق ډّل د پلغتش لَ پاعَ یٍْ کړکی پَ یٍْ غْښتل شْٕ ًقـَ کٖ ساهٌځ تَ کْ
ٕ (د هالْچ یٍْ ثاتتَ غْټَ د خشزې د پاعَ ایښْدل کیږٕ).
. bپَ یٍْ پْسٍ تکویل شْٕ پلغتشکٖ د لیذلْ ّړ یٍْ ساّتلٖ عازَ لیذل کیږٕ.
. cکْم چٖ د یٍْ تیشٍ چاکْ پَ هشعتَ قـؼَ کیږٕ.
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شپږم څپطکی
ز ػعس ُډّکٖ ز خؽن کؽطًَّ
ز ػعس ز خؽن کؽطًَّ پَ اؼاًۍ ؼطٍ ز ًْضّ اّږزّ ُډّکْ پط تلَ ز هحافظْٕ ه٘تْز پط
تٌؽټ ښَ تسإّ کیږٕ .ػعس زاؼې ْٗ ُډّکٔ زی چې پَ چټکۍ الت٘ام کْٕ ،کَ پَ کوَ
کچَ لٌډ پاتې شٖ زّهطٍ اغیعٍ ًَ لطٕ اّ کَ ظإّْٗ ؼؤ شکل ُن ّلطٕ ز هداّضّ ػعالتْ
پَ ّاؼؽَ پْښل ک٘ږٕٗ .از ظإّْٗ ؼؤشکل ز اضًح ز تٌس ز قثط پَ حالت کې پټ٘ږٕ ،ز تؽػ
پَ حالت کٖ تَ (ز څٌګل زغَ ډٗط هؼوْلٖ ؼْءشکل زی چې پَ زغَ ّظ٘ؼت کې ل٘سل ک٘ږٕ)
ز ل٘سّ ّړ ّٕ.
زا تَ ز ٍْٗ اصل پَ تْګَ پَ ٗاز ّلطّ ،زا ُډّکٔ چې پَ ُط هیتْز اّ ٗا ُطٍ ػول٘اتٖ ؼطٗقَ
تاًسٕ تسإّ ک٘ږٕ تایس ز پاهلطًې الًسې ّٕ.

ٗSlingا collar and cuff
ز ح٘طاًت٘ا ذثطٍ زا زٍ چې کن شو٘ط ذلک ز  slingاّ  collar and cuffپَ تٌ٘ازٕ
هراً٘ک٘ت تاًسې پُْ٘ږٕ.
ْٗاظې ز ګْتْ پَ شواض ذلک زا تصْض کْالٓ شٖ چې ز زې زّاړّ هیتْزًّْ ز ه٘راً٘کٖ اغېعّ
پَ تفاّت ؼطٍ ز ػعس – اّږې اّ ز اّږې پَ کوطتٌس تاًسې ًظط ز ْٗ تل تَ پَ هؼکْغ خِت
کې ّٕ .
 Slingز اضًح هفصل لَ اتکاء ًقؽې څرَ پْضتَ تؽث٘ق ک٘ږٕ ،پَ پایلَ کې ز ػعس پَ هحْض اّ
ز اّږې پَ هفصل تاًسې ْٗ ٍ ػوْزٕ فشاضٕ قٍْ تؽث٘ق کْٕ .لَ ُوسې اهلَ زػعس ز کؽطًّْ
پَ تساّۍ کې ز  overridingاّ ّحشٖ ظایْٕ تسّضٕ اًحطاف ز ګْاښ لَ اهلَ ز اؼتؼوال
ّړ ًَ زٕ.
 Collar and cuffز هطفق ّظى تَ اخاظٍ ّضکْٕ ،تط څْ ز اّږزې پَ تٌس کې ز تطاکشي
قٍْ ضاهٌځ تَ کړٕ اّ ز ذپل توایل لَ هرٖ ز ػعس ز اّږّالٖ الهل ّګطځٖ.
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ز  collar and cuffڅرَ ز ػعس ز کؽطًّْ پَ زضهلٌَ کې ګټَ اذیؽتل کیږٕ .ز تطقْٕ
ز کؽط اّ ز  acromioclavicularهفصل ز ذلغ ز زضهلٌې پطهِال چې ز اّږې پْضتَ
کْل اړیي زٕ ز  slingڅرَ ز ګټی اذیؽتلْ پط تٌؽټ ٗازې هْذې تَ ضؼ٘ږّ.

ز ػعس هاٗل اّ څْ پاضچَ ٖٗ کؽطًَّ
زا کؽطًَّ پطتَ لَ هِاضتَ پَ ښَ ډّل ز تساّی ّړ زٕ چٖ  Uتَ ّضتَ پلؽتطٕ ه٘عاتې اّ
 collar and cuffڅرَ پَ ګټَ اذ٘ؽتلْ ؼطٍ چې لَ هړًّس څرَ تط اّږې پْضې تؽثیق اّ
ز  Flannel bandageپَ هطؼتَ هټ لَ تٌې ؼطٍ

ز تثث٘ت پَ حا ل کې ؼا تٖ

( A.B۴۷.اًځْض کې ښْزل شْی زی)

-۴۷اًځْض :الف ،اّلَ هطحلَ ،ز ػعس ز خؽن ز کؽط تسإّ .پلؽتطٕ هعاتَ پَ زغَ حالت کٖ تٌساژ شْٕ
زٍ ،ز  U-shapeهیعاتَ اّّ Collar and cuffضتَ تؽثیق شْی زی.
ب ،زُّوَ هطحلَ ،ز صسض ؼطٍ ز تثثیت تَ ذاؼط ز  dometteیْ ضاتْیسًّکی تٌساژ پطې تؽث٘ق شْی
زٕ
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زا ؼازٍ ه٘تْز ز ُغْ اشرا صْلَ ذْا چې ز هټ ز تٌس ز یْې زاٗوٖ شرۍ څرَ پَ ّیطٍ کې
ّٕ اؼتؼوال٘ږٕ ّ .لې پَ ځْاًاًْ کې ز ٗاز ه٘تْز لَ کثلَ ز هفصل ز شرۍ هٌځ تَ ضاتګ زّهطٍ
خسٕ ؼتًْعٍ ًَ زٍ.
زا هیتْز چې تاظّ ز صسض ؼطٍ تثث٘تْٕ .پَ  ١٤٩١کال ز هٌځڼٖ ذت٘ځ ز ػؽکطٕ قْتًْْ لَ
ذْا پَ پطاخ ډّل ز ػعس ز ًاضَٗ کؽطًّْ لپاضٍ ځاًګړی کړی اّ ز اًتقال پَ هقصس ٗې زا ډّل
ْٗ تطت٘ة اّ تٌظ٘ن ضاهٌځ تَ شْٕ ّّ .ز فشاضٕ تٌساژ لَ پاؼَ ٗې ز پاضٗػ پلؽتط تؽث٘ق کْلْ،
چٖ ز اتتساٖٗ کْهک پَ هٌظْض ّّ ،ځکَ چی ز ظذو٘اًْ اًتقال ز لطې تْب پَ حالت کې چې
هټ ز  Spicaپلؽتط پَ شتْى کې ًاشًْی ّّ .ډٗط خطاحاى زا هیتْز پَ زّاهساضٍ تْګَ ز
اؼتفازې ّړ ګطځْٕ ځکَ چې ٗاز ه٘تْز ؼازٍ اّ پایلَ یې ښَ زٍ.
ز زغَ ه٘تْز ؼطٍ پَ هقاٗؽَ کې ډٗط هشِْض ه٘تْز چې ز  hinging costه٘تْز زی ،ز
څطګٌسې ه٘راً٘کٖ کطٍ کتٌی ؼطٍ هراهد زٕ.لْهړی زا چې  higging costپَ چټکۍ ؼطٍ
ز ػعس ز  over destructionؼثة ګطځٖ(  A.B۴۷اًځْضًَّ ضا ښیې).
پَ زې تړاّ ښکاضٍ ّٗلی شْ چې زا ز ضذٍْ اًؽاخْ څ٘طٕ ک٘سل زٕ چی ز Distraction
اّ ز هؤذط الت٘ام تحو٘ل کًّْکٖ زٕ .زُّن زا چی ز پلؽتط ػلْٕ څٌډٍ چې ز صسض اّ ز
ػعس ز اًؽٖ ّخې تط هٌځ قطاض لطٕ ٍْٗ ،ز اتکاء ًقؽَ زٍ چٖ ز اړم پَ ډّل ػول کْٕ اّ
ّحشٖ ذْا تَ ز کؽط ز کْږّالٖ لپاضٍ ظهٌَ٘ هؽاػسّٕ .ز زغَ خٌثٖ کْږّالٖ اصال ذ ز
تٌساژ پَ ّاؼؽَ چې هټ ز ؼٌ٘ې ؼطٍ تثث٘تْٕ تط ؼطٍ کیږٕ .اها زغَ پطّؼ٘دط چې اًؽٖ ذْاتَ
ز کْږّالٖ تواٗل ضاهٌځ تَ کْٕ B ۴۷ (.اًځْض) hinging cost .ز اّږې تٌس تَ ز حطکت
ّضکْلْ اخاظٍ ًَ ّضکْٕ چې ْٗ هْثط  ringاخطا کړٕ ؼطٍ لَ زې ز اّږې تٌس توطیٌات ز ٍْٗ
زل٘ل پَ ډّل ز ُغَ پَ تقَْٗ اّ ٗا ز ُغَ پَ ذالف ًَّ کاضّل شٖ.

ػطظاًٖ یا پڅ هاٗل کؽطًَّ
ز ػعس زا کؽطًَّ ز هاٗلْ کؽطًّْ پَ ذالف ډیط ځلَ ز هاًْضې پَ ّاؼؽَ اضخاع تَ اړت٘ا
لطٕ .ز زی اضخاع لپاضٍ زٍّ هشطذ ترٌ٘کًَْ شتْى لطٕ چې پَ الًسې ډّل تطې ٗازًَّ کّْ.
۱ـ ز خاشتې قْې څرَ پَ  synergicتْګَ ګټَ اذ٘ؽتل چې ز ًاضّؽ ز ًاؼتٖ پَ حالت
کٖ تطالؼَ کیږٕ.
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۲ـ لَ هْظؼٖ اًؽت٘عٕ څرَ ز زې هقصس لپاضٍ ګټَ اذ٘ؽتل ک٘ږٕ تط څْ ًاضّؽ ز ًاؼتٖ
حالت غْضٍ کړٕ
ترٌ٘ک :پَ ذاص ډّل ز ػعس ُغَ هؽتؼطض کؽطًَّ چې ز اضخاع لپاضٍ یٖ ز هْظؼٖ
اًؽت٘عٕ څرَ کاض اذ٘ؽتل ک٘ږٕ ،پَ زې شطغ چې لَ زٍّ زضْٗ ّضځْ څرَ ظٗات ّذت ًَ
ّٕ پطٕ ت٘ط شْٓ ،هْظؼٖ اًؽت٘عٕ پَ کؽطٕ ؼاحَ کې ز  ٠٢ؼٖ ؼٖ ٪.۷۰ف٘صسٍ پطّاکاٗي
پَ ّاؼؽَ صْضت ً٘ؽُٖ٘ ،واتْم تَ ز ًٌْتلْ پطهِا ل ز ت٘طتَ تصل پَ شضٗؼَ ز اًؽت٘ت٘ک هْازّ
ؼطٍ ز ّیٌې هرلْغ کیسل پَ ؼْضًح کې هشاُسٍ شٖ ،پَ زې ّذت کې ز ډاډٍ کیسّ پَ هْذَ

-۴۷اًځْض .A :ز ػعس ز کؽط  over distractionز  hanging castپَ پایلَ کې ّضتَ پیسا شْی زی چې ز ًطهْ
اًؽاخْ پَ ترطیة تاًسٕ زاللت کْٕ ،هوکي هؤذط الت٘ام پَ ًظطکٖ ّٕ
 .Bز څلْضّ هیاشتْ پَ پایلَ کې ز  ًَ callusهْخْزیت اّ ّضّؼتی ؼؤشکل
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څطګٌسّٕ.
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ًاضّؽ تایس ز اؼتداع ظِطی حالت ّلطّٕ .ضّؼتَ ز ْٗې تې زضز هاًْضې ز کړًې پَ هْذَ ښَ
زا تَ ّی چٖ ًاضّؽ ز ًاؼتٖ حالت غْضٍ کړی ّٕ.
ًاضّؽ پَ چْکۍ تاًسې ز ًاؼتٖ حالت لطٕ  ،اؼؽتاًت ز ًاضّؽ هټ ز ٍْٗ تاّ شْٕ ټْکط پَ
شضٗؼَ چې ز ترطګ ز ًاح٘ې څرَ تاّ شْٓ ّٕ پَ هرالف خِت تطا کشي اّز تثث٘ت پَ
حالت کې ٗې ؼاتٖ .زغَ تاّ شْٕ ټْکط ک٘سآ شٖ چې پطتَ لَ اؼیؽتاًت څرَ ز ٍْٗ ځْړًس
شْٕ چٌګک څرَ پَ ګټَ اذیؽتٌې ُن تط ؼطٍ شٖ.
اّغ ًْ اؼ٘ؽتاًت ز ًاضّؽ ؼاػس پَ افقٖ ډّل ً٘ؽٖ اّ خطاذ ز ػعس ؼفلٖ پاضچَ ز
ً epicondyleاح٘ې څرَ الًسې ؼطف تَ کش کْٕ (  ۴۴اًځْض) .خطاذ هاتَ شْٕ ؼاحَ

– ۴۷اًځْض :ز ػعس هٌځٌی تطذَ ز کؽطٕ کواى تَ ّضتَ ؼؤشکل پَ ګْتَ کْٕ اّ ُن ښیې چی څَ ډّل ػعس پَ یٍْ ښَ
ّظؼیت کې ز صسض ؼطٍ تٌساژ شٖ .
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ز فشاض اّ شکل پَ ّضکْلْ ز تلؽکْپ ز قْې پَ اؼاغ ز کٌتطّل الًسې ً٘ؽٖ .کَ پَ ؼاحَ
کې  over reductionصْضت ًَ ّٕ ًْ٘لٔ ًْ کْشش زې ّشٖ چې ز ه٘تْز څرَ پَ کټَ
ؼطف تَ یْ ظاّیْٕ حالت ّض اظافَ ک٘ږٕ .پَ زٕ اؼاغ ظإْٗ حالت اّ ز ُغَ هقؼطٗت ز زضې
ؼطٕ ػعلې ز قْت پَ اثط ذلف تَ هتْخَ ّٕ .پَ زې اؼاغ هاًْضې تَ ز ذلفٖ ّخٖ ز ضذٍْ
اقؽاهْ ز قْت اؼاغ ّضکْل کیږٕ.
خطاذ ُطٍ زا هاًْضٍ تاٗس پَ ډٗط احت٘اغ تط ؼطٍ کړٕ ،تط څْ ز ػعلٖ ػصثٖ تط ظ٘عاتْ الهل
ًَ شٖ .کلَ چې اصالذ تط ؼطٍ شٍْ خط اذ تطظ٘عٖ ؼطف تَ ز ً epicondyleاح٘ې څرَ
پَ ًْ٘لْ ازاهَ ّضکْٕ اّ اؼ٘ؽتاًت  U–slabپلؽتط ٕ ه٘عاتَ پَ ػعس اّ collar and

-۴۴اًځْض :ز ػعس ز کؽط اضخاع الًسې ذْاتَ ز تطاکشي پَ تؽثیق اّ ز تطاکشي ظس قٍْ ز یٍْ زؼوال پط تٌؽټ ز
ترطګ لَ ًاحیې څرَ تط ؼطٍ کیږٕ ،پَ زغَ حالت کې یْ لًْس ګاظ تٌساژ ز یْې لًْسې ه٘عاتې ؼطٍ ز پاؼَ تؽثیق
ک٘ږٕ ،ز پلؽتط پَ پا یلَ کٖ ًِایت تَ ًیږزّالی ّضکْٕ.
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 cuffپَ ؼاػس کې تؽث٘ق کْٕ اّ ؼطف ز څلْضّ اًّْ٘ لپاضٍ ز حلقْٕ تٌساژ پَ شضٗؼَ ز ؼٌ٘ې
ؼطٍ ز تثث٘ت پَ حا ل کې ؼاتٖ (  B۴۴اًځْض )  U – slab .ز پلؽتط ه٘عاتې ز تؽث٘ق پط
هِال ډٗطٍ اړیي زی چې ؼاػس ز ؼٌ٘ې پَ قسام کې ځای پط ځای شٖ ځکَ کَ ؼاػس
 external rotationحالت ّلطٕ پَ ښَ ډّل ًَ تؽث٘ق ک٘ږٕ.

ز ػولیا تْ ّ ض ّ ؼتَ اُتواهات
لَ څلْضّ یا شپږ ّ اًّْ٘ ّضّؼتَ ز ؼطف حلقْٕ تٌساژ لَ ؼٌ٘ې څرَ قؽغ اّ ز اّږې ز تٌس
حطکت پ٘ل اّ  U–slabپلؽتطٕ ه٘عاتَ ز زّّ ٗا زضْٗ ًْضّ اًّْ٘ لَ پاضٍ ؼاتل ک٘ږٕ.

Distraction
کَ ز ػعس ز خؽن کؽط ز هحافظْٕ ه٘تْز اّ هالٗن تطکشي پَ شتْى کې  distractionلَ
ځاًَ ّښاٖٗ ،زا ز زې څطګٌسّٖٗ کْٕ چې تطظ٘عٖ ًاحَ٘ کې ًطم اًؽاج څ٘طې شْٕ اّ ز
هؤذط الت٘ام پَ ُکلَ تَ شکوي شْ .لَ زې ؼطٍ پَ تړاّ زا تَ هٌؽقٖ ّٕ چې پطتَ لَ اړیي ځٌډ
څرَ ػظوٖ پیًْس پَ اتوَ اّ ًِوَ اًّۍ کې چې کؽطٕ تطذَ ذْ څٌسٍ ّٕ اخطا شٖ.
ز ضازٗال ػصة فلح
ز خٌګ ز ًاضَٗ ّاقؼاتْ پطتَ ز ػعس ُغَ کؽطًَّ چې ػصثٖ اذتالؼٖ ؼتًْعې ّلطٕ ،ز ُغْٓ
تسإّ ز هحفظْٕ ه٘تْز پَ ّاؼؽَ هوکٌَ زٍ .هِوَ زا زٍ چې ز ت٘طتَ اػازې پَ هطحلَ کې ښاٗې
چې ګْتې

ذْځٌسٍ ّؼاتل شٖ .ز زې کړًٖ لپاضٍ ځٌ٘ې اًځْضًَّ ز

) Splintig(Capenerاړٗڼ زٕ .ز ځاًګړٕ خِاظ پَ ًَ شتْى کې ْٗ ّړ ه٘تْز تطت٘ة اّ
پَ تصْٗط کې ښْزل شْٓ (  A.B.C۴۷اًځْض) چې ز ُغَ  Springز  K - wiresؼطٍ
ْٗ ځآ پَ یٍْ اړیي پٌډّالٖ ؼطٍ خْړ شْٓ زٓ.
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-۴۷اًځْض :ز لیسّ ّړ [capener]splintagز ګْتْ پَ یٍْ ضازیال palsy

کٖ  .زغَ ز خْړیسّ ّړ هیتْز چی ز

پلؽتطاّ kirschner wireڅرَ پَ اؼتفازی ؼطٍ تط ُغی چی ز اًفصال ّړ یْز brian thomasؼپلیٌټ حاصل شٖ.
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اّّم څپرکی
پَ انلالْ کې د ػكذ د  Supracondylarکطرًّْ ارخاع
د ػكذ ضْپراکاًډٗالرکطرًّْ ارخاع پَ هواٗطْٕ ډّل ډېرٍ ضادٍ دٍ ،پَ دې غرل چې خراذ
د ارخاع د هیکاً٘سم پَ اړٍ څرګٌذ رٌُی تؿْیر پَ درلْدلْ اّ پرتَ لَ ځٌډ ٗې تر ضرٍ کړٕ.
هوکي لْهړًۍ ارخاع پَ ډېر تاّر ضرٍ کاه٘اتَ ّٕ ،اها پَ پرلپطې ډّل د ارخاع کْښښًَْ د
ترقیف ضثة ګرځُٖ .ـَ ُن د څٌګلې پَ یٍْ داضې هلؿل کې چې پرضْب اّ غخْالٔ
ّلرٕ کْم چې د هتخؿؽ د ځاًګړې هاًْرې د تر ضرٍ کْلْ هاًغ ګرځٖ.

د کطر اًاتْهٖ
د ػكذ د  Supracondylarکطرًّْ کطرٕ خم پَ کوَ اًذازٍ هطتؼرـ ّٕ چې لَ
 metaphaseاّ پَ کوَ اًذازٍ لَ  Epiphyseal lineڅخَ ت٘رٗږٕ .کَ کطرٕ
کرښَ ًْهْړٕ خم تَ ًږدې ّٕ ًْ ،پَ رادْٗګراكۍ کې داضې هؼلْه٘ږٕ چې Epiphysis
 Separationؾْرت ًْ٘لٔ دی ل٘کي پَ ُرٍ پیښَ کې د ه٘ټاك٘س ؾذف تَ ّرتَ ًازک هػر
د تؼ٘ذٍ پارچې ضرٍ تړاّ لرٕ .پَ ًْهْړٕ کطر کې د تؼ٘ذٍ پارچې تې ځاَٗ ک٘ذل د درٕ
ػٌاؾرّ پَ غتْى پْرې اړٍ لرٕ:
 .1خللٖ تې ځاَٗ ّالٔ
ّ .2زػٖ ٗا اًطٖ تې ځاَٗ ّالٔ
 .3تذّرٕ تې ځاَٗ ّالٔ
دا ښاٖٗ پَ ګْتَ غٖ چې د هاًْرٕ پَ ّاضهَ ارخاع پَ لْهړۍ هرزلَ کې د تراکػي د تر ضرٍ
کْلْ پرهِال د ؾلام د كػار لَ اهلَ پَ کوَ اّ ٗا زٗاتَ کچَ د تذّرٕ تې ځاَٗ ّالٖ اؾالذ
پَ خپلَ ک٘ږٕ .د لطْ درخْ څخَ پَ کوَ اًذازٍ تذّرٕ ضْء غکل هوکي پر ّظ٘لْٕ اّ
 Cosmeticزالت تاًذې اؿیس ًَّ لرٕ .ضرٍ لَ دې چې ٗاد تذّر تَ د پاهلرًٖ ّړ
رادْٗګراك٘ک تظاُرات راهٌځ تَ کړٕ چې یٍْ ځاًګړٕ تلطیر تَ اړتیا لرٕ.
د ضْء غکل دٍّ اضاضٖ ډّلًْْ ُـې هثالًَْ چې خللٖ اّ ّزػٖ ٗا اًطٖ تَ تې ځاَٗ ّالٔ
ښٖ٘ اؾالذ ٗې پَ دٍّ ت٘ال ت٘لْ هرزلْ کې تر ضرٍ کېږٕ.
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خللٖ تې ځاَٗ ّالٔ
د تؼ٘ذٍ پارچې پَ خللٖ تې ځاَٗ ک٘ذّ کې د ػكذ د خطن ضللٖ څْکَ پَ Antecubital
 fossaکې اّ د تؼ٘ذٍ پارچې پَ هذام کې غتْى لرٕ .ضالن اّ ًرم خْړښتًَْ لکَ پرْٗضت
اّ درې ضرٕ ػكلې ّتر پَ ارخاع کې د چپ راش پَ غکل د کطرٕ ضازې پَ خلق کې د
ُـَ د پاضَ ځإ پرځإ غْٕ دٕ .د پرْٗضت تْ٘ب تَ ّرتَ پْښ د کطرٕ ضازې پَ هذام کې
څ٘رې اّ د دې ترخې څخَ د ػكذ د کطر هرٗثَ پارچَ ت٘رٗږٕ چې ػكذٕ  ،کؼثرٕ اّ زًذٕ
غرٗاًًَْ د ترق٘ف لَ ګْاښ ضرٍ هخاهخ کْٕ (ۻ A۹اًځْر).
پَ  Ante cubital fosseکې د ػكذ د څْکٖ ًٌْتل د تذى د ّزى لَ اهلَ چې د هاغْم
د لْٗذّ پرهِال ٗې الش ؿځ٘ذلٔ ّٕ ،راهٌځ تَ کیږٕ .د دې پارچْ د تې ځاَٗ ک٘ذّ ضرٍ ضن
هِن ضاختواًًَْ لکَ ػؿة اّ ػكذٕ غرٗاى د ُـْٓ ترهٌځ ّاهغ ک٘ږٕ .کَ چېرې خراذ
هخکې د څٌګلې د هثف زالت ّرکْلْ څخَ ُـَ ازاد کړای غٖ د تخرٗة هخَ ٗې ًیْل
ک٘ږٕ .د ارخاع پَ لْهړۍ هرزلَ کې د تراکػي د تر ضرٍ کْلْ پرهِال دؿَ رخٍْ اًطاج
ازادیږٕ.

ّزػٖ خْاتَ تې ځایَ کیذل
د تؼ٘ذٍ پارچې تې ځاَٗ ّالٔ اًطٖ ٗا ّزػٖ تَ چې د هْې پَ هط٘ر پْرٕ تړاّ لرٕ چې د لْٗذّ
پر هسال پَ ؿځ٘ذلٖ الش تاًذې اؿیسٍ کْٕ .داتی ځایَ ّالی ّرّضتَ د ارخاع څخَ د vurus
یا  valgusپَ ډّل غتْى هْهٖ چې دؿَ زالت د څٌګلې د تٌذ د هثف پَ زالت کې پټ ضاتل
کیږٕ .پَ اکطرې کې د غتَ زإّْٗ ضْء غکل د هًْذلْ ُڅې ګټَ ًَ لرٕ ،ځکَ دا لص درخې
اًسراف تَ غًْی ًَ ّٕ چې د یْې داضې لٌډې تؼ٘ذٍ پارچې زایْٕ اًخراف چې د هسْر ضرٍ
ًږدیْالی لرٕ ّهًْذل غٖ .یْ ػام پاتې ک٘ذًّکی ضْء غکل ٗې د  cubitus varusدی
چې پَ ّرّضتْ٘ کې پَ ډٗرّ کوْ هْاردّ کې  osteotomyتَ اړتیا پ٘ذا کْٕ.

پَ ارخاع کې د رخٍْ اًطاخْ اختَ ک٘ذل
د کطرًّْ ارخاع ُـَ ّخت ښَ تػرٗر ک٘ذآ غٖ چې پَ کطرٕ ضازَ کې د ضالوْ رخٍْ
اهطاهْ پَ ُکلَ ْٗ رٌُٖ تؿْر هْخْد ُّٕ .ـَ رادْٗګراك٘ک خٗال چې پَ رُي کې ّٕ ښَ
ّالٔ اږرٕ تَ تواٗل لرٕ (A.B.Cغکل).
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د ضالوْ ًرهْ اًطاخْ ٍْٗ ترخَ د ػكذ د ضللٖ څْکې پَ خللٖ ّخَ کې هرار لرٕ چې دا د
درې ضرې ػكلې د ارتهې اّ خللٖ پ٘ریْضت څخَ ػثارت دٓ .د  Tricepsػكلَ پَ کع

ۻ-۹اًځْر :اف :د ضْ پرا کًْذیال کطر د ارخاع څخَ ّړاًذې  .د اهطاهْ رخٍْ د ا ؿیسّ د پیژًذلْ پرتَ د دؿَ کطر
ارخاع ؿیر هوکي تریښٖ.
بً :یوګړٕ ارخاع  :د یٍْ کاكٖ اّ دّا هذار تراکػي پَ پایلَ کی د کطر خٌثٖ تٖ ځایَ ّالٖ اؾالذ غًْٖ ًَ
دی ،د ارًح هلؿل د  flexionپَ زالت کې د خٌثٖ تې ځایَ کیذًې هیذ کیذل راهٌځ تَ کیږٕ..
ج :هکولَ ارخاع :د دّتارٍ هاًیپْلیػي پر تٌطټ هخکې لَ ُـې چې د هلؿل هثف تر ضرٍ غٖ د ارًح هلؿل تَ پَ
ؿسیذلٖ زالت تراکػي تهثین کیږٕ .
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غْٕ زالت کې تاٗذ ّضاتل غٖ (د ػكذ پر هسْر د دّاهذار تراکػي لَ اهلَ) اّ ّرپطې د
څٌګلې هلؿل د هثف زالت ؿْرٍ کړٕ ،دا داّهذار تراکػي د ضاػذ اّ د Triceps
ػكلې پر هسْر د ّتر کع غْی زالت تَ د دٕ الهل غٖ چٖ تؼ٘ذٍ تې ځایَ غْٕ پارچَ د
اؾالذ خْاتَ ټ٘لَ کړٕ ،ځکَ کلَ چې د څٌګلې هلؿل د تام هثف زالت ًّیطٖ ،د
 Tricepsػكلې د ّتر ػولٖ كػارٕ هٍْ تَ پَ اػظوٖ زالت کې ّٕ.
هیخاً٘کٖ ّرتْالٔ
د ارخاع د هخاً٘ک٘ت پَ تػرٗر کې ْٗ ضادٍ هیخاً٘کٖ غثاُت چې زٗات ارزښت لرًّکی دی،
پَ نرف تاًذٕ د یٍْ راترٕ تْرً٘کت لَ تهث٘ن څخَ ػثارت دی .د تهث٘ن پَ لْهړۍ هرزلَ کې
راترٕ تْرً٘کت پَ خپل ټْل اّږدّالٖ ضرٍ پَ هطو٘ن خم د کػع پَ زالت کې ضاتل ک٘ږٕ.
پَ دُّوَ هرزلَ کٖ د نرف څخَ پَ تاّغْٕ زال کې چې د ُـَ هط٘ر د تـ٘ر اّ کػع
زالت یې تر اّضَ تاه٘ي ّٕ .لکَ د خراذ الش چې د نرف پَ غاّخْا کې د زرکت پَ زال
کې ّٕ اّ نرف د اتکاء ًوهَ پَ اؿېسهٌَ تْګَ د زرکت پَ زال کې ّٕ (۸ۺغکل) .د
 Supracondylarکطر پَ ارخاع کې د  Tricepsػكلې ّتر یْ رٌُٖ تؿْر د راترٕ
تْرً٘ک٘ت ضرٍ ٗې ّرتْالی پرتلَ ک٘ږٕ.
تر اّضَ ټْلې کړًې ْٗازې د ُـَ هیخاًیکیت پَ ُکلَ چې خلق تَ تې ځاَٗ غْٕ پارچې د
ارخاع لپارٍ کارّل ک٘ږٕ ،تر ضرٍ غْٕ دٕ .اها د خٌثٖ تې ځاَٗ ّالٖ د اؾالذ راز پَ دې کې
پرّت دٓ چې د څٌګلې هلؿل تاٗذ ُېڅ ّخت تر څْ چې خٌثٖ تې ځاَٗ ّالٔ اؾالذ ًَ ّٕ
هثف ًَ غٖ .د هركن هلؿل پَ هثف کْلْ اّ د درې ضرٕ ػكلې د ّتر پَ ػظوٖ كػارٕ هْٕ
ضرٍ تؼ٘ذٍ پارچَ پَ خپل تې ځاَٗ غْٕ هْهؼ٘ت کې ٗؼٌې پَ ُـَ زالت کې چې د
څٌګلې د هلؿل د هثف څخَ ٗې هخکې درلْدٍ ،تٌذ ضاتٖ اّ ُېڅ ډّل هْقؼٖ كػار تَ ٗې د
ځآ تذلْى تَ ًَّ ُڅْٕ.
د اًطٔ ٗا ّزػٖ تې ځاَٗ ّالٖ اؾالذ ٍْٗ خْرا ضادٍ هاًْرٍ دٍ چې د تراکػي د تر ضرٍ کْلْ
پَ لْهړۍ هرزلَ کې د څٌګلې پر هلؿل چې د تطم زالت ّلرّٕ ٍْٗ ،ړ كػارٕ هٍْ ّارد غٖ.
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۸ۺ –اًځْر :د یٍْ هخاًیکٖ ّرتَ ّالٖ لَ هخې پَ ًِایت تاًذې د  anchoتْرًیکیت تهثین چٖ هخکې لَ
تهثین څخَ پَ یٍْ کع غْٕ زالت د ًِایت پَ انراكْ زلوَ کیږٕ پردؿَ هِا ل كػا رال ًذې د دّاهذار تراکػي
پَ غتْى کې د تراکػي خِت د تـیر پَ زا ل کې ّٕ.
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پَ ُـَ ؾْرت کې چې د هٌاضة كػار الًذې تراکػي تر ضرٍ اّ د لږ ځٌډ څخَ ّرّضتَ تَ
تؼ٘ذٍ پارچَ پَ ښَ ډّل لَ خپل ځای څخَ د ػكذ ضرٍ پَ ٍْٗ هسْر کې هْهؼ٘ت ًّ٘طٖ اّ د
هداّرّ رخٍْ اًطاخْ د اؿیسې پَ ًت٘دَ کې تر ضرٍ ک٘ږٕ .د دٕ کړًالرې پَ ترضرٍ کْلْ ضرٍ
تَ د هركن هلؿل خپل نث٘ؼٖ زإْٗ زالت ّضاتٖ اّ د تؼذٕ هثف پَ پا یلَ کې تَ هلؿل پَ
ُوذې زإْٗ زالت کې تثث٘ت پاتې غٖ ،اها زإّْٗ ضْء غکل تر ْٗې اًذازٍ پْرې هوکي پَ
 Varus Cubitusتاًذې ختن غٖ اّ تل پَ پاتی ډّل پَ پټَ (کو٘ي) کې د ْٗ ګْاښ غتْى
دٕ.

تذّرٕ تې ځاَٗ ّالٔ
د ارخاع څخَ ّرّضتَ د رادْٗګراكٖ پَ ډیرّ کوْ زاالتْکٖ د ػكذ د خطن ضللٖ څْکَ د
ْٗې تېـې پَ ډّل هذام تَ را ّتلٖ هؼْلْه٘ږٕ .تؼ٘ذٍ پارچَ د ْٗې ًا ضوې ارخاع پَ غتْى کې د
ُـَ الًذې ځآ ً٘طٖ (۸ۺ اًځْر )  J.K Wright .داضې څرګٌذًّې کړٕ دٕ ،چې دا تېؾ
هاًٌذٍ خْړښت د نرف ْٗ رادْٗلْژٗک  Artefactدی .چې د تذّرٕ ضْء غکل لَ اهلَ
راهٌځ تَ ک٘ږٕ .هًْږ ډیر ّخت ُ٘رّّ ،چې د  Suprocardylerکطر ضرٍ پذاضې ډّل
ػول ًَ غْ تر ضرٍ کْالی لکَ د  Obliqueکطر ضرٍ چې ُډّکی د داٗرّٕ خطن لرًّکی
ّٕ هخاهخ ّ .تلکې د ُډّکٖ د څْکې ْٗ داضې هطتؼرـ کطر چې ًِاٗت یٖ ػرٗف اّ پلي
اّ د ت٘لچې غکل لرٕ هخاهخ غْٕ ْٗ (۸ۺ اًځْر).
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۸ۺ-اًځْر :د هختَ راّتلٖ  spikeد تذّرٕ زرکت اّد یٍْ ؿلم هسْر پَ پایلَ کې غتْى پیذا اّ ُن دا ضْء غکل پَ څَ
ډّل د دٍّ کالَ پر لَ پطی  remodeledغْٕ دی.

۸ۺ-اًځْر :تذّرٕ ضْء غکل( textتَ دې هراخؼَ ّغٖ ).اّ د ۸ۺ غکل ضرٍ ٗې هوایطَ کړٕ.
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۸ۺ-اًځْر :خٌثٖ تې ځایَ ّالٖ اؾالذ د لْهړًٖ دّاهذر تراکػي پر تٌطټ تَ د اهطاهْ رخٍْ
د كػار لَ هخې را هٌځ تَ کیږٕ .پَ کطرٕ ترخَ کې هیذ غْٕ اػؿاب اّ اّػیَ لَ هیذ څخَ
ازادٍ غٖ چٖ د یْ ًَ خثراى کیذًّکٖ ګْاښ ضرٍ هخا هخ ّٕ .پَ خاؼ ډّل پرُـَ هِال چٖ
د څٌګلې هلؿل د هثف زالت ؿْرٍ کړٕ.

تخٌ٘ک (د ّزػٖ تیځایَ کیذًې اؾالذ)
د ّزػٖ تې ځایَ کیذ ًې اؾالذ لپارٍ نرف د تطم پَ زالت کې چې الش ٗې د تٌذ اّ د
ضاػذ لَ هٌځٌی ترخې ًْ٘ل غْی ّٕ دیٍْ هْٕ تراکػي پَ غتْى کٖ ؾْرت ً٘طٖ (۸ۺ
اًځْر ) .د دې څخَ هْخَ دا دی چې هاتې غْٕ پارچې ْٗ د تل څخَ خال اّ ُر ډّل هِن
ضاختواًًَْ چې د ُـْی ترهٌځ تٌذ پاتې ّٕ ازاد غٖ .اّ د دٕ هاًْرې پَ تر ضرٍ کْلْ دا
ؿْښتٌَ تر ضرٍ ک٘ږٕ چې د ػكذ د خطن ضللٖ ًِایت ت٘رتَ راکع غٖ اّ د پرْٗضت د څېرې
غْٕ هذاهٖ ترخې څخَ تْ٘ب غکلَ  periostealپْښ تَ ّر داخل غٖ.
د تام تطم اّ تراکػي پَ زالت کې تؼ٘ذٍ پارچَ د ػكذ د خطن ضرٍ پَ ٍْٗ خم کې پَ
زرکت راځٖ پَ دې تړاّ اًطٖ ٗا ّزػٖ خْاتَ تې ځاَٗ ّالٔ پَ خپلَ اّ پَ اّتْهات٘ک ډّل د
هداّرّ ًرهْ اهطاهْ د كػار د اؿېس لَ کثلَ اؾالذ غٖ.
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ډېرٍ هِوَ دا دٍ چې پَ دې لسظَ کې ْٗ څْ ضاً٘ې تْهق ّغٖ تر څْ خٌثٖ ( ّزػٖ خْاتَ) تې
ځاَٗ ّالٖ تر ارزّلْ ّرّضتَ پَ تػپړ ډّل پرتَ لَ کْهې ُڅې ضن اّ ّرپطٖ د ارخاع دُّوې
هرزلې تَ داخل غٖ .کَ ضن ځإ پر ځای ًَ غٖ ًْ ،د تراکػي پَ غتْى کې د څٌګلې هلؿل
لَ ّزػٖ څخَ كػار ّاردّّ پَ داضې زال کې چې هلؿل د تطم پَ زالت کې ّٕ .هوکي
اؾالذ تر ضرٍ غٖ .کَ د څٌګلې هلؿل د تطم پَ زالت ّٕ ًْ ،د  Caringزاَّٗ د لېذّ
ّړ ًَ ّٕ چې دا تَ د خْړٗذّ پَ اخ٘رٕ هٌظرٍ کې راڅرګٌذٍ غٖ.

د خللٖ تې ځایَ ّالٖ اؾالذ
خراذ د خپل كؼال الش پَ ّضیلَ د ًارّؽ الش لَ هړًّذ څخَ ً٘طٖ ،پَ دې ډّل چې تراکػي
ٗې ضا تلی ّٕ اّ د ػكذ د خطن اخرٕ څْکَ تَ خراذ پَ خپل ؿ٘ر كؼال ٗا تثث٘ت کًّْکٖ
الش تاًذې چې  Counter Tractionضاتٖ ًیْلی ّٕ اّ د الش ؿټَ ګْتَ د
 olecranonد پاضَ ځإ ًیطٖ .
د كؼال الش پَ ررٗؼَ د دّاهذار تراکػي پَ غتْى کٖ د څٌګلې هلؿل تَ هثف زالت ّرکْٕ
چې د دٕ کړًې پرهِال د ضاػذ پر هسْر تاٗذ تراکػي ّضاتل غٖ .پَ ُوذې ّخت کې د كؼال
الش د ګْتْ پَ ررٗؼَ  counter tractionتر ضرٍ کیږۍ اّ د څٌګلې هلؿل تَ د هثف
زالت د ّرکْلْ پر هِال د  counter tractionهٍْ د تـ٘ر پَ زال کې ّٕ (۸ۺ اًځْر) .
د څٌګلې هلؿل هثف د ۸ۻ درخْ ْٗې هاٗوَ زاّٗې پَ زالت کې ْٗې خاؾې ز٘اتٖ ًوهې تَ
رض٘ږٕ .د پاضیق الش د ګْتْ پَ ررٗؼَ د ػكذ خطن خلق تَ اّ تؼ٘ذٍ پارچې تَ د كؼال الش
پَ ررٗؼَ پَ هطتو٘ن ډّل هذام تَ زرکت ّرکْٕ (۸ۺ اًځْر) .
د څٌګلې هلؿل د ارخاع پَ زالت کې ضاتل ُـَ ّخت غْ ًٖ دٕ چې د هاٗوَ زاّٖٗ پَ کچَ
د هثف زالت ّلرٕ .لَ تلې خْا د هاٗوَ زاّېې زالت څخَ زٗات هثف ّرکْل د ارخاع لپارٍ
ګټَ ًَ لرٕ ،لکي د درې ضرٕ ػكلې ّتر تَ پَ ٍْٗ کع غْٕ زالت کې د کطر خللٖ ّخَ پَ
ثاتت ډّل ّضاتٖ اّ کَ د ارخاع پرهِال د څٌګلې هلؿل کې د هاٗوَ زاّٗې زالت ًَ ترالضَ
کیږٕ ًْ د اقاكَ هثف ّرکْلْ څخَ تاٗذ هخٌْ٘ی ّغٖ .پَ زّر ضرٍ ارخاع د تخرٗة ضثة
ګرځٖ اّ ُن کَ چ٘رې خٌثٖ ( اًطٖ ٗا ّزػٖ) خْاتَ تې ځاَٗ ّالٔ اؾالذ ًَ ّٕ ًْ د څٌګلې
د هلؿل د هثف زالت تَ دا تٖ ځاَٗ ّالی توَْٗ کړٕ.
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ارخاع د  color and coffپَ ررېؼَ ضاتل ک٘ږٕ .د څٌګلې هلؿل د هثف کچَ د رادٗال
ًثف ضرٍ پَ تړاّ ترضرٍ کیږٕ .نرف تاٗذ د هاغْم د لثاش د ًٌَ ّضاتل غٖ.
د پارٗص پلطتر پَ دا کطر کې اړیي ًَ دی اّ هًْږ ُ٘څ ّخت ًذٕ ل٘ذلٖ چې ْٗ ښَ ارخاع
غْی کطر پَ  plaster costکې د څٌګلې د هاٗوَ زاّٗې پَ زالت کې ضاتل غْٕ ّٕ.

۸ۺ-اًځْر:د ارًح هلؿل د هثف کیذّ پرهِال د تراکػي ضرٍ یْ ځإ تر ُـَ چې اؾالذ زاؾلَ غٖ.

۸ۺ-اًځْر :د ارخاع یٍْ ّرّضتۍ هرزلَ ؛ د تراکػي پَ غتْى ضرٍ د اّلې زالت څخَ د ۸ۻ درخْ زالت تَ راّضتلْ ضرٍ تؼ٘ذٍ
پارچَ خپل ځای تَ ټیلَ کیږٕ .دا کړًَ د خراذ د ؿټٖ ګْتۍ اّ د درې ضرې ػكلی د ّتر كػار پر تٌطټ را هٌځتَ کیږٕ.
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د ارخاع کلٌ٘کٖ ازهْیٌَ
کَ د هركن هلؿل ډٗر ضخت ارٗواٖٗ ًَ ّٕ د هثف زالت ؿْرٍ کْالٓ غٖ  .اّ پَ خاؼ ډّل
لَ کطر څخَ د ْٗ څْ ضاػتًْْ پرتَ زٗات ّخت ًَ ّٕ تیر غْی  ًْ .د یْې پْرٍ ارخاع کېذّ
پَ ُکلَ ّړاًذٌَّٗ کْالی غْ .زتٔ کَ د لیذّ ّړ پرضْب ُن هْخْد ّٕ د ښې ارخاع الش تَ
رّاړًې لپارٍ ْٗ ډاډهي ه٘تْد دا دٓ چې د هركن هلؿل اّ د ػكذ د خطن تر هٌځ ٍْٗ ارتثانٖ
ًوهَ ّخْد لرٕ ،کَ د هالزظې ّړ پرضْب هْخْد ّٕ د هركن هلؿل د هثف ًوهَ د ػكذ د
ُډّکٖ پَ هسْر تاًذې ٗا لږ څَ هذام تَ ځآ ً٘طٖ( ۸ۺ اًځْر)  .دا تاٗذ څرګٌذٍ کړّ چې د
هركن هلؿل لَ ًوهې څخَ زهًْږ ُذف ُـَ ًوهَ دٍ چې د کلٌ٘ک لَ ًظرٍ د ل٘ذلْ ٗا د لوص ّړ
اّ پَ الش رّاړل ک٘ږٕ .پَ دؿَ ُډّکْ کې چې د ّدې پَ زالت کې ّٕ اّ د راډیْګراكٖ ضرٍ
د خٗال پَ ښّْلْ ُن ؿږٕ ًَ ّٕ ًْ ،د ًػًْوا ػكرّف ّخْد لرٕ اّ پَ کلٌ٘٘کٖ لساو تَ
هػکلَ ّٕ چې د خٌثٖ (اًطٖ ٗا ّزػٖ خْاتَ) تې ځاَٗ ّالٖ کچَ ارزٗاتٖ غٖ اّ کَ هلؿل
پړضْب ُن ّلرٕ پَ ژر تر ژرٍ تاٗذ اؾالذ غٖ ،خْ پَ دې غرل چې د اّږّالٖ پَ اهتذاد

۸ۺ-اًځْر-:اؾالذ غْی کطر د ترای ضپیع ػكلې د ّترٕ كػار اّد ۸ۻ درخْ زالت کې د هلق هطن ضاتل کیږٕ .د
هلق ضاتل یْازٕ د ۸ۻ درخْ د هثف زالت کٖ غتْى هْهٖ د اؾالذ لپارٍ کلٌیکٖ تیطت پرهِال ښیٖ چې څٌګلې تٌذ د
ػكذ پرهسْرغتْى پیذاکْٕ.
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تراکػي اخرا غْی ّٕ لکَ هخکې چې تػرٗر غْی دی.
کَ د څٌګلې هلؿل هثف پَ اضاًٖ ضرٍ تر ضرٍ غٖ اّ د هلؿل د هثف ًوهَ پَ ضن ډّل د
ػكذ پر هسْر ٗا ْٗ څَ هذام خْاتَ هرار ّلرٕ ًْ ،خراذ پرتَ لَ اکطرې څخَ پَ تاّر ضرٍ
ّیلی غٖ چٖ ارخاع ترضرٍ غْٕ دٍ .د دٕ کار تر ضرٍ کْل تَ د یٍْ تازٍ کطر د ارخاع پَ
لْهړۍ هاًْرٍ کې غًْٖ ّٕ  .ښاٖٗ چٖ د ًاکاهْ ُڅْ اهکاى تَ ډیر کن اّ د دې تػرٗر
غْٕ تخٌٌ٘ک څخَ ګټَ اخیطتٌَ تَ د ّازې خرازې هذاخلې ( پرتَ لَ دې چې ػؿثٖ ّػاٖٗ
اختالنات هْخْد ّٕ) تَ اړت٘ا پ٘ذا ًَ غٖ.

د  supra condylarکطرًّْ د تراکػي کرٍ کتٌَ
د  supra condylarکطرًّْ پَ ارخاع کې د تراکػي تر ضرٍ کْل د تْ٘رٕ لَ اړخَ د
ًیْکې الًذې دی ،ځکَ د ػكذٕ غرٗاى د کػع اّ ترق٘ف ضثة ګرځٖ .کْم ګْاښ چې د
څٌګلې د هلؿل د هثف پرهِال هخکې لَ ُـې چې د پارچْ ترهٌځ هْخْد ضاختواى آزاد غٖ
پیذا کیږٕ ،دا ګْاښ ًطثت ٍْٗ ضادٍ تراکػي تَ ډٗر زٗات دی .د ػكذ ؾلاهٖ ضاختواى
دّهرٍ اّږدّلٖ تَ اخازٍ ًَ ّرکْٕ چې د ػؿثٖ ّػاٖٗ پاکت د پریک٘ذّ ضثة ّګرځٖ .ضرٍ لَ
دې چې خراذ خپل ځاى ًَ غٖ ډاډهي کْالٓ خْ کَ ْٗ تې ګْاښَ ترا کػي د نرف د تطم پَ
زالت کې اخرا کړٕ اهکاى لرٕ چې ْٗ دّاهذارٍ ترکػي د څٌګلې هلؿل د ۸ۺ ۸درخْ پَ
ػْـ د  ۸۸۸درخْ ضرٍ پذاضې زال کې چې د ضاػذ د هتْضهې ترخې څخَ ّ ًْ٘ل غٖ
تهث٘ن ک٘ږٕ( .هثالً ًارّؽ د الش څخَ ًَّ ًْ٘ل غٖ) د تراکػي اّ هثف پر یْ ّخت ترضرٍ
کْل تَ ْٗ څَ ضتًْسهي کار ّٕ.

پَ دّراى کې ضتًْسې
پَ  Volkmann’s ischemic contractureکې چې کْم ګْاښ غتْى لرٕ ،پَ ښَ
تْګَ د پیژًذلْ ّړ دی اّ د راډٗال غرٗاى د ًثف هؼایٌَ ډیرٍ اړیٌَ اّ د تاکیذ ّړ دی ،اها پَ
اضتثٌاٖٗ ډّل کَ د هواتل لْرٕ ًثف ّخْد ًَّ لرٕ ًْ ډٗر هِن ًَ دی ،د راډ یال غرٗاى د ًثف
پَ تړاّ ُـَ څَ چٖ هِن دٕ ػثارت د الش لَ ګرهْالٖ ،پَ ًِاٗت کې د غذٗذ درد ًَ
هْخْدٗت ،پَ ګْتْ کې د دّراى غتْى ،د تې زطٖ ًَ هْخْدٗت اّ پَ ؿ٘ر كؼال ډّل ضرٍ
ګْتْ تَ د تطم زالت د ّرکْلْ پرهِال د درد ًَ غتْى څخَ دٕ.
274

پَ انلالْ کې د ػكذ  Supracondylarکطرًَّ

د ػاهْ کطرًّْ تړلې درهلٌَ

د ٍْٗ هاغْم پَ درهلٌَ کې چې د دّراًٖ تػْظ ضرٍ هخاهخ ّٕ د تذإّ پرهِال د خراذ پَ
تؿْر کې اًطذاد د ُـَ ػاهل پَ تْګَ را څرګٌذ یږٕ .د ًثف د هٌځَ تلل د ضپسم د اؿیسٕ لَ
هخٖ پَ ښَ ډّل د پ٘ژًذلْ ّړ ّٕ .لکي ُـَ كکتْرًّْ چې د ػظوٖ پارچْ د هْقؼٖ ترق٘ف
پرتَ د ضپسم تاػث ګرځٖ پَ کن ّقازت ضرٍ پ٘ژًذل غْٕ دٕ .د غرٗاًًْْ د تٌذښت ْٗ هِن
ه٘خاً٘کٖ ضثة چې هاتَ هؼلْم اّ پَ پْرٍ تْګَ ُـې تَ پاهلرًَ ًَ دٍ غْٕ ،ػثارت لَ ُـْ
پایلْ څخَ دی چې د ارٗوا پَ ؾْرت کې د یٍْ ضادٍ هثف غْٕ هلؿل د كػار څخَ دی.
هوکي ّرّضتَ غریاًٖ ضپسم پرې ّرػالٍّ غٖ.
ّرّضتَ د  supra condylarکطر څخَ دؿَ ارٗواٖٗ هلؿل د ٍْٗ پړض٘ذلٖ ټاٗر پَ څیر
راڅرګٌذٗږٕ اّ زٗات زدن پَ لرلْ ضرٍ (اًثطال) د خپل داخلٖ یا هٌځپاًګْ كػار را کوْٕ.
پرتَ لَ ارخاع څخَ د څٌګلې هلؿل هثف کْل د داخلٖ كػار د زیاتْالٖ الهل گرځٖ اّ کَ ْٗ
ارٗواٖٗ هلؿل هثف غٖ د ُـٖ د هوؼرٕ ّخٖ پَ ػون کې ٍْٗ ګًْځَ پ٘ذا کیږٕ چٖ د غرٗاى
د تٌذظ لپارٍ پَ کاكٖ اًذازٍ كػارّاردّٕ ،د ګًْځې پ٘ذا ک٘ذل هوکي د دضتکػې د ْٗې ګْتې
ضرٍ چې د اّتْ څخَ ډکَ ّٕ ّرتَ ّالی ّلرٕ.
( ۹ۺ اًځْر)  .کَ چ٘رې د ٍْٗ پړض٘ذلٖ هلؿل ارخاع ترضرٍ غٖ ،پَ ز٘راًت٘ا ضرٍ تَ ّل٘ذل
غٖ چې څْهرٍ ژر د هلؿل د هداّرّ اًطاخْ ارٗوا کویږٕ .زتٔ لَ ارخاع ّرّضتَ پَ رخٍْ

۹ۺ-اًځْر :د یْ پړضیذلٖ تالْى هات کْل یْ هخاًیکی هػاتِت ښیئ د ُـَ تذتختْ پایلْ ضرٍ چٖ پَ یٍْ
ضخت پړضیذلٖ څٌګلې اّ supracondylarکطرکٖ را هٌځ تَ کیږٕ .
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اًطاخْ کې د هػاُذې ّړ ًرم ّالٔ راهٌځ تَ ک٘ږٕ چٖ تر اّضَ هاغْم پَ اًطت٘سٕ کې ّٕ
چې دا زالت د هػاُذې ّړ ّٕ
کَ چ٘رې لْهړًی تراکػي (چٖ ترتیة ٗې هخکې تػرٗر غْی) د هركن هلؿل د هثف پرهِال
د الش د خاضق ک٘ذّ اّ د ًثف د ّرک٘ذّ ضثة ګرځ٘ذلٖ ّٕ (کلَ چٖ هلؿل تَ  ٠٨درخې
زالت ّرکړآ غٖ 1٠٨درخې د تطم یْ زالت دی ) دا اؾالذ غْی زالت تَ تیرتَ
ّښْٗیږٕ ،اّ کَ قرّرت ّٕ ،هركن د  ٠٨درخې ّق٘ؼت تَ راّړل غٖ ،پَ داضی زاالتْ کٖ
نلل د تطتر پَ ضر تاًذې چې نرف ٗې پَ ٍْٗ هساتَ کې ّٕ ترڅْ د  ٠٨درخې زالت توَْٗ
کړی ّٕ ،د پْضتکٖ تراکػي تاٗذ ّرتَ تهث٘ن غٖ اّ الش پَ ُـَ ه٘لَ پْرې چې د پلطتر لَ
پاضَ  over headهرار لرٕ ځْړًذ غٖ ،د تراګػي پرهِال ػكذ د تطتر ضرٍ پَ تواش کې
تاٗذ ًَ ّٕ تر څْ د خپل ّزى لَ اهلَ ارخاع ؾْرت ًّ٘طٖ اّ خارتَ هٍْ د ارٗوا پَ کوْالٖ کَ
کْهک ّکړٕ .دؿَ ځْړًذّل د ضر  over headلَ پاضَ د ْٗې ثاتتې ًوهې څخَ تر ضرٍ
کیږی چٖ د ػكذ اّ تطتر تر هٌځ د دٍّ اًچْ پَ اًذازٍ هطاكَ هْخْدٍ ّٕ اّ هاغْم پَ لْهړۍ
ّرځ اّ غپَ کې تَ د ُـَ ضرٍ تلذٗت پ٘ذا کړٕ ،اړیٌَ ًَ دٍ چې د څلْر اّ پٌځْ ّرځْ څخَ
زٗات ّخت پرې تیر غٖ ( ۺۺ اًځْر)۸

ۺۺ-اًځْر :یْ ځْړًذ غْی زالت د پړضیذلی څٌګلې  ،چی د ۸ۻ درخْ د هثف پَ زالت کٖ ّٕ د ًثف ګډّډی راهٌځ تَ کْٕ
هتي تَ هراخؼَ ّکړٕ )
(
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ۺۺ غکل پَ ګْتَ کْٕ چې نرف پَ څٌګلې کی د  1٨٨درخْ د هثف اّ ځْړًذ زالت
لرٕ ،دا لَ دې اهلَ دٍ چې پلطتر ًَ ّّ ّرتَ تهث٘ن غْٓ .چې د نرف یٖ د  ٠٨درخْ د هثف
پَ زالت کې ضاتلی ٍّ چی ّرّضتَ د هاًْرې څخَ تر الضَ ک٘ږٕ .دلتَ ْٗ ګْاښ غتْى لر ٕ
ُـَ دا چې کَ د هركن هلؿل تَ اخازٍ ّرکړل غٖ چې تر ْٗې اًذازې د تطم زالت ؿْرٍ
کړٕ ،ښاٗئ د ُـې د هٌاػت ّړ ًاهکولَ ارخاع پَ ضخت تې ځاَٗ ّالٖ ضرٍ راهٌځ تَ غُٖ٘ .څ
ْٗ پلطتر ًَ غٖ کْالٓ چې یٍْ ًاهکولَ ارخاع د  ٠٨درخْ د هثف پَ زالت کې ّضاتٖ الکي
کَ د ُـَ ضرٍ تراکػي یْځای غٖ ًْ د هاًْرې ّرّضتَ ُر زالت د هلؿل د  ٠٨درخې د
هثف پَ ّق٘ؼت کې ضاتل ک٘ږٕ .زٍ ػو٘ذٍ لرم چې دؿَ داضې ْٗ زالت دٓ چې پَ supra
 condylarکطر کې پلطتر قرّرٕ ّٕ.
د تراکػي ترت٘ة چې د  Dunlopلَ خْا تػرٗر غْٕ دٓ(Quoted and .
) illustrated By Blount1د هخالق خِت هٍْ چې ډٗرٍ هْثرٍ ّاهغ ک٘ذآ غٖ
د یْې تطوې پَ ررٗؼَ د اّږې لَ هذام څخَ ت٘رٗږٕ چٖ دا ٍْٗ ډٗرٍ ګټْرٍ کړًالرٍ هًْږ پیذا
کړٕ دٍ .د ٍْٗ غذٗذ ارٗواٖٗ زالت پَ غتْى کې چې هركن ًَّ کړآ غٖ  ٠٨درخې هثف
غٖ پَ دؿَ ًادرّ زاالتْ کې قرّرت پ٘ذا کْٕ.
د  supra condylarپَ تې ځاَٗ غْْٗ کطرًّْ کې پَ خپلَ اؾالذ
دا پَ ښَ تْګَ پ٘ژًذل غْې دٍ چې  supra condylarکطرًَّ د دې ّړتیا لرٕ چې پَ
ښَ ډّل  remodelingترضرٍ اّ د څٌګلې د هلؿل د تام هثف ک٘ذل ت٘رتَ اػادٍ غٖ .پَ
لْهړٕ ضر کې د ػلْٕ پارچې د ضللٖ څْکې هذام تَ راّتلٖ خْړښت پَ تړاّ یْ ضخت تالک
راهٌځ تَ کْٕ .دا پُْیذل پَ ُـَ پېښْ کې چې د ارخاع پَ تړاّ کاهیاتې کړًې تر ضرٍ ًَ ّٕ
اّ ٗا پَ ُـَ پېښْ کې چې د دّراى د تٌذظ تِذٗذ هْخْد ّٕ ډٗر زٗات اُو٘ت لرٕ (ؾلسَ
ۺ۸-۸۸ۺ اًځْر) .د  Remodelingاخرٕ ًتاٗح غاٗذ ډٗر ػالٖ ّٕ ًطثت ُـَ ګْاښ تَ
چٖ د تکرارٕ هاًْرې پَ تړاّ راهٌځتَ کیږٕ ْٗ .ازٌٗی ضْء غکل چی د دې کطر څخَ
ّرّضتَ پیذا ک٘ږٕ ػثارت لَ  cubitus varusڅخَ دٓ.
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د  supra condylarکطر لَ زذٍ زٗاتَ ارخاع
د ارخاع پر هِال د زٗات تراکػي څخَ هخٌْٓ اړیي دی ،ځکَ د ُـې پَ پایلَ کې تؼ٘ذٍ پارچې
د هرٗثَ پارچې پَ هذام کې ځآ ً٘طٖ (ۻۺ اًځْر ) .کلَ چې د څٌګلې هلؿل د ٠٨درخْ پَ
کچَ هثف غٖ ًْ د ضاػذ پَ هسْر تاًذې د ترکػي هٍْ پَ ډٗرې پاهلرًې ضرٍ راکویږٕ .د
هركن ( )olecranonتارزې هْهؼ٘ت د ػكذ پر هسْر تاًذې د ُـَ پر تلَ کْل ډٗر ارزښټ


لرٕ اّ د ُـَ څخَ پَ ګټَ اخیطتٌې ضرٍ د زذ څخَ زیاتې ارخاع پَ ارزًَّ کې ګټٍْ تواه٘ږٕ.

ۻۺ-اًځْر ْٗ :ضخت تی ځایَ غْٕ supracodylarکطر  over-reductionښیٖ د ُـَ هرزلَ یٍْ ډیرٍ ُْضٌا ک
اضتؼوال دٕ چی پَ ۸ۺ غکل کی تػریر غْٕ دی د زذٍ زیات اؾالذ کْل secundrum artemکوْٕ.

BLOUNT, WALTER P. (1٠54) Fractures in Children, p. 35.
Baltimore: Wiliam & Wilkins Co.
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اتن څپرکی
د زًذ اّ کؼثرې د ُډّکْ کطرًَّ
پَ دغَ فصل کې هًْږ د زًذ اّ کؼثرې د جطن کطرًّْ درهلٌَ چې پَ هتْضؽې دریوې ترخې
پْرې اړٍ لرٕ تر څېړًې الًذې ً٘طْ .دلتَ ډېرې ُغَ ضتًْسې چې د زًذ اّ کؼثرې پَ تذإّ
کې د تړلٖ هاًْرې پرتٌطټ راهٌځتَ کیږٕ شتْى لرٕ .تړلی ه٘تْد ښاٖٗ چې ډېر پَ زړٍ پْرې
ًتاٗج ّ لرٕ .اها د ْٗ ػٌصر پَ اًځْر کْم ضْء شکل چې پ٘ذا ک٘ږٕ د ښکال لَ اړخَ ډېر هِن
اّ دېر زٗات د ل٘ذلْ ّړ ّٕ ،پَ دا دلیل زٍ د ػول٘اتٖ درهلٌې هالتړ ٗن اّ د تړلې ارجاع پَ تړاّ
د ْٗشو٘ر ضتًْسّ څخَ چې جراح هتاثر کْٕ ،پَ الًذې ډّل ترې ٗادًَّ کّْ.
۱ـ ٍْٗ ډېرٍ ښَ ارجاع شاٗذ د هاًْرې پَ هِارت ضرٍ ّضاتل شٖ.
۲ـ ک٘ذآ شٖ چې د ًارّؽ کړېذًَ د ډېر درد اّ د ګْتْ پړضْب پَ تړاّ پیذا شٖ ،ځکَ
چې هرٗط تَ ْٗ ّړ تړلی پلطتر اړٗڼ ّٕ ،دا پَ خپلَ د جراح لپارٍ د ډیرې اًذیښٌې ضثة
ګرځٖ ،چې ښاٖٗ د پلطتر د قؽغ ک٘ذّ اړت٘ا پ٘ذا اّ پَ پاٗلَ کې تَ د هرٗط لپارٍ ضتًْسهي اّ ٗا
دا چې د دُّن ځل لپارٍ د اًطت٘سٕ اړتیا پیذا شی.
۳ـ کلَ چې پړضْب کن شٖ ًْ ،د ٍْٗ قْٕ ادتوال پَ شتْى ضرٍ تَ لْهړۍ ارجاع ت٘رتَ تې
ځایَ شٖ.
۴ـ ښایٖ د ْٗې دُّوې هوکٌې هاًْرې تَ ( ځٌ٘ې ّخت د درٗن ځل لپارٍ اًطت٘سٕ تَ اړت٘ا)
اړت٘ا پ٘ذا شٖ ،چې ّ ۲۱ – ۱۴رځې ّرّضتَ تر ضرٍ ک٘ږٕ.
۵ـ هوکي د شذٗذ درد اّ د ګْتْ د پړضْب ضرٍ ْٗ ځآ ّٕ.
۶ـ ُغَ ښَ ارجاع چې پَ اتتذا کې تر الضَ ک٘ږٕ ،شاٗذ پَ دُّوَ هاًْرٍ کې ډېر پَ ًذرت
ضرٍ تر الضَ شٖ.
۷ـ ک٘ذآ شٖ چې پَ ٍْٗ ٗا دّاړّ ُډّکْ کې هؤخر الت٘ام راهٌځ تَ شٖ.
۸ـ هوکي د څلْرّ یا شپږّ ه٘اشتْ د پلطترٕ تثثیت څخَ ّرّضتَ د  Supinationاّ
 Pronationدرکاتْ هذذّدٗت راهٌځ تَ شٖ.
۹ـ خارجٖ ضْء شکل تَ پَ ُغَ کچَ زیات ّٕ چې دتٖ د ًارّؽ لپارٍ ُن د هٌلْ ّړ ّی.
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۱۱ـ پَ پایلَ کې ښاٖٗ ضاػذ تَ د ُډّک٘ي پًْ٘ذ اړت٘ا پ٘ذا شٖ چې لَ شپږّ ه٘اشتْ تثث٘ت
ّرّضتَ هتذرک ًَ ّٕ .پَ دې ّخت کې تَ د ػول٘اتْ ظرّرت ًظر پَ دې چې د ټْټْ تر هٌځ
هذْر ضن ًذٓ پ٘ذا شٖ .دا ػول٘ات تَ پَ تخٌ٘کٖ لذاؾ ډٗر ضتًْسهي اّ ُن تَ د ػظوٖ پًْ٘ذ د
ػول٘اتٖ کړّ پَ تړاّ د هصذّم هؼْ٘ت٘ت پَ پلطتر کې د ًٌَ لَ څلْرّ ه٘اشتْ څخَ تر دّلطْ
ه٘اشتْ پْرٕ ّرض٘ږٕ اّ د ًارّؽ لپارٍ دا یٍْ زٗاتَ هْدٍ دٍ چې پَ پلطتر کې ٗې ت٘رّٕ.
دغَ ٍْٗ ضلطلَ ًا خْالې چٖ د ْٗ ښَ هثال پَ تْګَ لَ ُغَ ضتًْسّ څخَ چې د تړلٖ درهلٌې ضرٍ
یْ ځای پَ ًْهْړٕ ضتًْسهي کطر کې راهٌځ تَ کیږٕ  .پَ رښتیا ضرٍ دا پَ ګْتَ کْٕ چې د
دغْ کطرًّْ تذإّ د تطتَ تذاّۍ پرتٌطټ د جراح پَ کٌترّل کې ًَ دٍ .لَ تلې خْا د
ػول٘اتٖ درهلٌې څخَ ّرّضتَ پَ ػولٖ ډّل د دې اهکاى ًشتَ چې د ضْء شکل د هٌځتَ راتلْ
پَ تړاّ تَ ّرّضتۍ پاٗلې خراتې شٖ اُّن د هقذهْ درکاتْ اهکاى شتْى لری ،کَ چ٘رې هؤخر
الت٘ام ّاقغ شٖ ،ػظوٖ پًْ٘ذ کې تَ هؤقت پلیت پَ اضاًٖ ضرٍ تؽث٘ق شٖ اّ د ضاػذ هکول
درکات تَ د ػظوٖ پًْ٘ذ ضرٍ ْٗ ځآ د اجرا ّړ ّٕ.
د جرادٔ ه٘تْد پَ ّاضؽَ د ښځٌَ٘ ضاػذ د کطرًّْ پَ درهلٌَ کې تاٗذ  Cosmeticفکتْر
تَ خاصَ پاهلرًَ ّشٖ ،تر څْ ًذتَ پَ داٗوٖ ډّل د هذْر پَ اهتذاد اّ د رادْٗش پر ضر تَ تذ
شکل پاتې ًَ شٖ ،ځکَ چې د ُغَ الت٘ام پَ کلْئ٘ذال هردلَ کې تر ضرٍ ک٘ږٕ .لَ تلې خْا تِر
تَ راّتلٔ ضْء شکل ) (Overridingکْم ػیة ًَ دی پَ ُغَ صْرت کې چې هذْر ضن
ّضاتل شٖ .پَ دې ُکلَ د کلٌ٘کٖ قعاّت لَ هخې د هرٗط شغل تاٗذ پَ ًظر کې ّٕ .د ٍْٗ
اتَ کلي هاشْم پېښَ چې پَ  ۹۱اًځْر کې تشریخ اّ هًْږ تَ الًذې هفکْرٍ راکًْْٕ .هْړٕ
هاشْم د راډْٗش د ضفلٖ ترخې هطتؼرض کطر درلْد چې ػظوې پارچې ٗې ْٗ پر تل تاًذې

-۹۱اًځْر :پَ ځْاًْ ًارّغاًْ کې د ضاػذ د ػولیاتٖ تذاّۍ پر خالف  cosmeticاضتذالل ّړاًذې کْٕ.
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ت٘رې شْې ّې اّ دٍّ ځلَ داضې ُڅَ ّشٍْ چې د تړلٖ هاًْرې پَ ررٗؼَ ٗې اصالح کړٕ .اها
تاالخرٍ د هقاّهت پَ هْجْدٗت کې دّاړٍ ًِاٗات پَ هطتق٘ن ډّل خالص اّ د ْٗ د تل ضرٍ پَ
تواش کې تراتر شْل ،پَ داضې دال کې چې دا اًځْر د ْٗې اًجلۍ ٍّ ،زها هشْرٍ پَ کلکَ د
ػولیاتْ پر خالف ٍّ ،ځکَ چې د ضاػذ دا ډّل  Overridingکطرًَّ ښاٖٗ د درٕ ٗا
څلْرّ کالًْْ پَ جرٗاى کې پَ هکول ډّل د  remodelingپر تٌطټ اصالح شٖ.
 Blount1داضې تصْٗرًَّ ًشرکړل چې پَ هاشْهاًْ کې د ضاػذ کطرًَّ چې ْٗ د تل لَ پاضَ
د  Overridingپَ دالت کې ّٕ  ،د  remodelingپرتٌطټ د خپل ضر اصالح یٍْ
ًْرهالَ اًاتْهٖ راهٌخ تَ شْٕ ٍّ.
د ضاػذ پَ ُډّکْ کې  Intramedullary Nailپَ تْ٘رٗکٖ لذاؾ د ًذتې د تْل٘ذ لَ
اهلَ ُن غږٕ ّجْد ًَ لرٕ اّ دتٔ د پل٘ټ پَ تؽث٘ق ضرٍ د دې ضکار څخَ جلْګ٘رٕ غ٘رهوکٌَ
دٍ.
زٍ ُن د ضاػذ پَ کطرًّْ کې د خپلْ ُڅْ څخَ د  Intramedullary Nailپَ تړاّ
خْښ ًَ ٗن چې د ػول٘اتٖ اضتؽثاب پَ شتْى کٖ لَ پل٘ټ څخَ اضتفادٍ شْٕ ٍّ.
د تړلٖ ارجاع تخٌ٘ک
د تړلٖ ه٘تْد د داضې ًا تراترٍ اّ کرکَ لرًّکٖ داالتْ ضرٍ ډٗرٍ هِوَ دا دٍ چې د یٍْ ښَ
ه٘تْد پَ تراترّلْ اُّن پَ دغَ اّ ًْرّ ډٗر ّ پېښْ کې چې ُلتَ ػول٘اتٖ ه٘تْد هعاد اضتؽثاب
ّٕ ،ښَ پ٘ژًذګلْٕ شتْى ّلرٕ.

د هطتؼرض تخٌ٘ک زٗاًًَْ
پَ ُن غږۍ ضرٍ ُغَ ُڅې چې د تړلٖ ه٘تْد پر تٌطټ د ضاػذ د کطرًّْ د ارجاع لپارٍ تر ضرٍ
ک٘ږٕ ػثارت لَ  Bohlerتخٌ٘ک څخَ دٕ ،پَ دې تخٌ٘ک کې تراکشي لَ ګْتْ اّ د
تراکشي ظذ قٍْ  counter tractionد ٍْٗ ًخې ټْکر پَ ررٗؼَ لَ څٌګل هفصل اّد ٍْٗ
چٌګګ پَ ّاضؽَ چې پَ د ْٗار کې ًصة ّٕ ترضرٍ کیږٕ.
اضاضٖ ًْ٘کَ پَ دا ه٘تْد تاًذې دادٍ چې  counter tractionقٍْ تَ د ًخٖ ټْکرپَ شتْى
کې ًاشًْٖ چې ؼرف تاٗذ پَ ْٗار پلطتر شٖ ٗا دا چې پَ دّّ ت٘التیلْ هردلْ کې د ؼرف
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پلطترترضرٍ شٖ ٍْٗ .تلَ ًْ٘کَ پَ دا ه٘تْد تاًذې ػثارت لَ افقٖ دالت څخَ دٍ چې د جارتَ
قْې پرتٌطټ ضؤاًځْر راهٌځ تَ کْٕ ۹۱(.اًځْر)
پَ ػوْدٕ دالت تاًذی ضاػذ ًیْل چې د غټې ګْتې  thumbاّ دُّوې گْتې  indexڅخَ
د ځْړًذ پَ دال کې ّٕ ،ػعذ اّ د ضاػذ قرٗثَ ترخَ تَ د خپل ّزى لَ اهلَ د تراکشي اغیسٍ
ترضرٍ کړٕ .اّ پر دٕ هِال تَ د ؼرف پلطتر پَ ْٗار تر ضرٍ شٖ .د ضاػذ پَ ػوْدٕ ّظ٘ؼت
کې داضې تواٗل چې د ګْږّالٖ ضثة ّګرځٖ ّجْد ًَ لرٕ اّ د هذْر هْازٕ تْب ٗې د
قثْل ّړ ّٕ.

-۹۱اًځْر :د زًذ اّ کؼثرې د کطرًّْ پَ ارجاع کې افقٖ تخٌیک پَ هخالف جِت د کش کْلْ slingد یٍْ ښَ پلطتر د
اجراء هخَ ًیطٖ .جارتَ قٍْ توایل لرٕ چې د هکطْرٍ ضادې کږیذل کښتَ خْاتَ تقْیَ کړٕ .

ػوْدٕ تخٌ٘ک
پَ دې الًذې تخٌ٘ک کې دا ضې یْ څْ ًقؽې چې ظاُراً ډیرې د ارزښت ّړ ًَ هؼلْه٘ږٕ ،اها
ػوالً پَ کاه٘اتۍ تاًذې ختو٘ږٕ.
ًارّؽ تَ د اًطت٘سٕ الًذې ّٕ تر څْ تام رخاّت ٗې تاه٘ي شٖ .ضاػذ پَ ػوْدٕ ډّل
ځْړًذکْٕ ،پَ داضې ډّل چې د غټې ګْتې ،دُّوې ګْتې اّ هتْضؽې ګْتې د هخٖ تاًذاژ پَ
غْټَ تر ضرٍ ) (monkey –puzzlesتخٌیک پَ ٍْٗ چْکاټ کې چٖ د ضر د پاضَ ّٕ
ځْړًذ کیږٕ ،د ځْړًذّلْ دا ْٗ هٌاضة اًځْر دٓ (د ض٘رّم د تؽث٘ق پاَٗ ْٗ ډٗر هٌاضة
اًځْر دٍ چې د ُغې د لْړّالٖ کچَ د غْښتٌې ضرٍ ضوَ تراتریږٕ .).غټَ ګْتَ پَ ت٘ل ډّل،
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دُّوې اّ هتْضؽې ګْتې څخَ تَ پَ یْې فاصلې ضرٍ تثث٘ت ک٘ږٕ ،تر څْ د پلطتر د تؽث٘ق پر
هِال ضِْلت هْجْد ّی ( ۹۲اًځْر).
ًارّؽ د هیس پرضر پَ اّفقٖ ّظؼیت قرار ًیطٖ،ػعذ پَ افقٖ اّ ضاػذ پَ ػوْدٕ دالت اّ د
ارًج هفصلٖ زاَّٗ  09درجې ّٕ .ددې لَ پارٍ چې اصالح ترضرٍ شْٕ ّٕ ،ک٘ذآ شٖ چې
پر ػعذ تاًذې د اض٘طتاًت لَ خْا فشار یا لَ دّاړّ  epicondyleڅخَ الًذې خْاتَ
تراکشي ترضرٍ شٖ .د  manipulationپرتٌطټ کطرٕ ًادَ٘ لَ ضرٍ تر فشار الًذٕ ًیْل
کیږٕ ٗؼٌې د جراح د دّاړّ الضًْْ تر هٌځ پَ ضاػذ تاًذٓ فشار ّاردٍ ّٕ چې پَ  ۹۳اًځْر
کې ښْدل شْی ،د دٕ کړًالرٍ پر هِال تَ ضاػذ د  supinationپَ دالت کې ّٕ ،ترڅْ
د فشار پَ شتْى کې د ضاػذ ُډّکٖ ْٗ د تل څخَ ښَ فاصلَ ّ ًیطّٖ .رپطٖ ضاػذ تَ
اجازٍ ّرکْل کیږٕ تر چْ د  mid pronationدالت غْرٍ کړٕ ّ .رّضتَ پَ پذې هردلَ
کې د ارجاع د تائ٘ذ لَ پارٍ کٌترّلٖ رادْٗګرافٖ اجرا کیږٕ.
کَ رادْٗګرافٖ ّښٖ٘ چې ْٗ ٗا دّاړٍ ُډّکٖ د  overridingپَ دالت دٕ ،هاًا دا چې د
ضاػذ پړضْب اّ ٗا د ُغَ ف٘ثرّزٕ جْړښت د ْٗ هیخاً٘کٖ هاًغ پَ ډّل د اّږّالٖ پَ هقاتل کې
شتْى لرٕ ،پَ داضٖ هشاتَ داالتْ کې د هاًْرې تکرار ّل تې ګټې اّ زها ځاًګړٕ تجرتَ دا

-۹۲اًځْر :د ضاػذ پَ کطرًّْ کې د اصالح اّ پلطتر لپارٍ یْػوْدٕ دالت ښ٘ېcounter .
 tractionد جارتې قْې پر تٌطټ د ګتْ یْ داضې دالت ًَ دی چې پَ اضا ًۍ ضرٍ اجازٍ ّرکْٕ چې
د پلطتر تؽثیق د لْهړًٖ  cleftڅخَ تر ضرٍ شٖ .د جارتې قٍْ پَ ُن هذْر کیذّ کې هرضتَ کْٕ.
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دٍ چې ؼرف د څْ دق٘قْ لَ پارٍ د تراکشي پَ دالت ضاتل کیږٕ لکَ  Bohlerچې ُذاٗت
کړٓ ّّ ګټَ ٗې کن دی  .کَ هْظؼٖ اًطت٘سٕ پرې ّرػالٍّ شٖ شاٗذ ګټْرٍ تواهَ شٖ اّ کَ
چ٘رې پَ اّلَ ُڅَ کې د ؼرف اّږّالٔ تاه٘ي ًَ شٖ ًْ پَ دُّن ځل ؼرف تَ د ضؤشکل پَ
ّراظافَ کْلْ اّ د ُغَ ت٘رتَ اصالح کْل هوکي د ُغَ اّږدّالی تاه٘ي کړٕ .د هاًْرې څخَ
ّرّضتَ ؼرف تَ د پلطترٕ کړًْ لَ پارٍ لَ ګْتْ څخَ یْ د ځْړًذ دالت ت٘رتَ ّرکْل
کیږٕ.
داتَ ښَ ّٕ چې د پلطتر د تؽث٘ق پر هِال ٍْٗ ؼثقَ هالْچ پَ ؼرف تاًذې ًّښلْل شْٖٗ ،
 skin tightپلطتر (پَ پْضتکی پْرې ًښتٔ پلطتر) ْٗ ښَ ه٘خاً٘کٖ تثث٘ت ًَ شٖ ډاډهي
کْالًٕ ،طثت ٍْٗ الَٗ لرًّکٖ پلطتر تَ چې پَ پْرٍ هِارت تؽث٘ق شْٓ ّٕ .لَ تلې خْا د
 skin tightپلطتر د لیرې کْلْ پرهِال هوکي اًطت٘سٕ تَ اړت٘ا پ٘ذا شٖ اّ کَ ًَ هرٗط تَ لَ
ډٗری ًارادتۍ ضرٍ هخاهخ شٖ.

د  adhesive felt padsتؽث٘ق د  ulnaپَ ًِاٗت کې اّ تاالخصْص پَ اًطٖ

-۹۳اًځْر :د oval – cross-sectionپَ دالت کې ارجاع اّ پلطتر تَ د شکل ّرکْلْ لپارٍ پَ فشارضرٍ ًیًَْ.
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 epicondyleتاًذٕ تؽث٘ق ک٘ږٕ  .اّ پرتَ لَ تشرٗخ څخَ د ُغَ پر تْصَ٘ کْلْ تاًذٕ
ټیٌګار کیږٗاّ کَ داضې ًَ ّٕ ًْ ًارّؽ تَ پَ ٍْٗ ًاردتۍ کې ّ ضاتٖ اّ ُن د پلطتر پَ داخل
کې د درد لَ اهلَ د ت٘ارغًْې د تورٌٗاتْ هاًغ ّګرځٖ.
دا پلطتر تاٗذ د الش د هْټی ( پٌجې) څخَ د تخرګ تر ضفلٖ ضردذ پْرې چې ضاػذ پَ
 mid-positionکې ّٕ ضرتَ ّرض٘ږٕ .د دغَ کړًې پر هِال اض٘طتاًت ؼرف لَ
 epicondyleترخې څخَ تثث٘ت ًْ٘لٔ ّٕ تر څْ د ػرظاًٖ ٗا تذّرٕ درکاتْ څخَ د
پلطتر تٌذاژ د تؽث٘ق پر هِال هخٌْ٘ٓ شْٕ ّٕ.
 -1غټَ ګْتَ )(The thumb
دغَ ٍْٗ ػاهَ ػولٖ جٌثَ لرٕ چې د پلطتر د غټې ګْتې لَ قاػذې څخَ قؽغ کیږٕ ،تر څْ د
 thinnerتارزٍ پَ هکول ډّل څرګٌذٍ شٖ ،د دې هقصذ لَ پارٍ ه٘تاکارپل ضادَ ازادٍ ّٕ تر
څْ  carpo-metacarpalهفصل کې هکول  circumductionدراکات ترضرٍ
شٖ .دا تَ ّرّضتَ د ُغې د اختالؼٖ ضتًْسّ پَ اړٍ اًذیښٌَ پیذا کړی .چې د کؼثرې ُډّکٖ
لٌډّالی دی چې د تؼ٘ذٍ پارچې د کْالپص پَ اړٍ اًذٗښٌَ دٍ .چې هخٌْ٘ی یٖ هوکي ْٗازې د

-۹۴اًځْر :الف :کَ چیری د تیٌر تارزٍ د پلطتر څخَ ازادٍ پاتې شٖ د ګْتې د درکاتْ پَ تړاّ فشارٕ زخوًَْ د اّلې
ګْتې د پلطتر پَ ترخَ کې را هٌځ تَ کیږٕ اّ د زًذ جِت تَ د کؼثرې د کْال پص هخٌیْی ًشٖ کړای.
ب :د ټْلې ګْتې پَ ګډّى پَ پلطتر کې لکَ د ضکافْیذ پلطترچې د درکاتْ اّ فشارٕ زخوًْْلَ شتْى څخَ د اّلې ګْتې
پَ قاػذٍ کې هذٌیْی کْٕ. .
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غټې ګْتې د تراکشي پَ شتْى کې تر ضرٍ کیذای شٖ .دغټٖ ګْتې د پلطتر د قؽغ کیذّ اّ پَ
پایلَ کې د ُغې د درکاتْ ضرٍ پَ تړاّ د کؼثرې ُډّکٖ کْالپص راهٌځ تَ کیږٕ .
د الش د غټې ګْتې اّ کؼثرٍ ُډّکٖ د پلطتر د کٌارًّْ ترهٌځ د فشارٕ زخوًْْ لپارٍ تَ
زهٌَ٘ تراترٍ شٖ ) 0٩,Aاًځْر) .ځٌ٘ې ّخت د دې لپارٍ چې دغَ د فشار الًذی ًقؽَ ازادٍ
شٖ د تې ُْدٍ ُڅْ پَ ترضرٍ کْلْ ضرٍ ٍْٗ ت٘کَ د پْضتکٖ اّ پلطتر تر هٌځ ځای پرځای کْٕ
اّ ٗا دا چې ًْراظافَ پلطتر قؽغ کْٕ چې د دغَ تکرارٕ پلطتر قؽغ کْل تؼ٘ذٍ پارچَ ًْرٍ ُن
تې ځاَٗ کْٕ إًّْ زخوًَْ جْړّٕ چې پَ دې دل٘ل ضرٍ زٍ ػق٘ذٍ لرم چې د ُویشَ لپارٍ د
پلطتر د تؽث٘ق پر هِال غټَ ګْتَ د  inter phalangeal jointتر ضردذٍ پْرې ،لکَ د
ُ scaphiodډّکٖ د کطر پَ درهلٌَ کې چې اضتؼوال٘ږٕ ،ترضرٍ شٖ .دا ډّل پلطتر د ُغَ
تراکشي د یٍْ ػاهل پَ تْګَ د تې ځاَٗ ک٘ذّ پَ هقاتل کې هقاّم اّ د هرٗط لپارٍ د ُْضایٌې ّړ
ّٕ ،دا چې غټَ ګْتَ د ًْرّ ګْتْ پَ هقاتل تاٗذ رّاړل شٖ (لکَ څَ ډّل چې د scaphiod
کطر پَ تذإّ کې تر ضرٍ ک٘ږٕ) .دلتَ د شخۍ کْم خؽر تَ ُیڅکلَ شتْى ًَّ لرٕ دتٔ کَ
غټَ کْتَ د دّلطْ اًّْ٘ لپارٍ تثث٘ت پاتٖ شٖ.

-۹۵اًځْر :د الش د دًذّ د تر ضرٍ کْلْ هْخَ د پلطتر یْ دقیقی اًځْر ښیٖ چې د  thumbکْتې یْ هکول قثط
دتوٖ دی .
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 -۲د پلطتر ت٘عْٕ هقؽغ )(The Oval Cross-Section Of The Cost
د پلطترکْلْ پر هِال هِوَ دا دٍ چې پَ کطرٕ ضادَ تاًذې فشار ّارد شٖ ،تر څْ د پلطتر
هقؽغ ت٘عْٕ اًځْر غْرٍ کړٕ  0٩اًځْر .کَ د پلطتر هقؽغ د ضاػذ پَ هتْضؽَ ترخَ کې
داٗرّٕ اًځْر ّلرٕ د پلطتر فشارٕ اغیسٍ تَ د ضاػذ ُډّکٖ ْٗ تل تَ ضرٍ ً٘ږدې کړٕ اّ کَ
د پلطتر هقؽغ ت٘عْٕ اًځْر ّلرٕ ًْ د ُډّکْ ًېږدې کېذل ًَ تر ضرٍ ک٘ږٕ.
ْٗ الَٗ لرًّکٔ پلطتر چې ت٘عْٕ هقؽغ لرًّکٔ ّٕ ،پَ داضې ډّل پَ ًظر کې ًّْ٘ل شٖ چې
د ضاػذ ُغَ ترخَ تاًذې چې زٗات قؽر لرٕ کن فشار اّ پَ ُغَ ترخَ کې چې کن قؽرلرٕ
زٗات فشار ّارد شٖ ،تر څْ د دې پَ پاٗلَ کې زًذ اّ کؼثرٍ ُډّکْ ُغَ ترخې تَ چې فشار ٗې
کن ّٕ تواٗل پ٘ذا کړٕ ( 0٩اًځْر) .پَ هثالغْٕ ډّل ضرٍ د دې هېتْد څخَ ګټَ اخیطتٌَ د
 Bohlerلَ خْا تر ضرٍ شْٕ ٍّ چې د دّّ لرګْ٘ ټْټې ٗې چې کن اّږد ّالی ٗې درلْد پَ
پلطتر کې د دې لپارٍ ځآ پر ځآ کړې چې د ُغې د فشار پَ پایلَ کې تَ د پارچْ تر هٌځ
فشار زٗات اّ تاالخرٍ ت٘ي الؼظوٖ فاصلَ تَ زٗاتَ شٖ .څْ تجرتْ ّښْدلَ چې دغَ ْٗ خؽرًاکَ
کړًالرٍ دٍ ،زٍ پَ دې شک ًَ لرم چې ُغَ تَ ګټْرٍ ّٕ کلَ چې د ګْتْ پَ ضرّ تاًذې د ضاػذ
قطوت کې فشار ّارد کړل شٖ ادطاش ک٘ږٕ چې پارچې هتذرکې اّ ت٘ي الؼظوٖ فاصلَ زٗاتَ
ّٕ.

– ۹۶اًځْر :الف ،د ضاػذ د ترخې د پلطتر د یٍْ دایرّٕ  cross-sectionپَ شکل چې د ضاػذ کطر پَ خؽرکې اچْٕ اّ یْ تل تَ
د ُډّکٖ توایل زیاتْٕ .
ب  ،کَ چیرې پلطتر تَ داضې فشار ّرکړل شٖ چې پَ تیعْٕ اّ پرغیړلٖ ډّل ( ۸۱اًځْر ) تر ضرٍ شٖ ًْ دلتَ د ُډّکْ لپارٍ د ټیټ
فشار ضادې تَ د ټیلَ کیذّ زهیٌَ ّجْد لرٕ لکَ پَ پلطتر کې د زًذ اّ کؼثرې ضردذّ تَ.
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ػوْهٖ کتٌَ
 (10٩1) Patrick -1د  collar end cuffڅخَ د ګټې اخیطتٌې پر هِال کْم
دګْاښ راهٌځتَ کېذل چی د پلطترد ّزى ّرضرٍ اظافَ ک٘ږٕ ّښْدّ ُ .غَ ػق٘ذٍ درلْدٍ چې
پَ ّرّضتْ٘ کې د دّاړّ ُډّکْ د  angulationالهل ګرځٖ اّ تاالخرٍ ٍْٗ اًذٌا د زًذ پَ
جِت پ٘ذا ک٘ږٕ .دغَ ضؤاًځْر د ُغَ پلطتر پَ پاٗلَ کې چې پَ فشار ضرٍ د ضاػذ پَ ضفلٖ
ًیواٖٗ ترخَ تاًذې چې ُډّکی ػوالً پْضتکٖ تَ ً٘ږدې ّٕ ،پلی اّ ً٘واٖٗ قرٗثَ ترخَ پَ پلطتر
کې یْ څَ پَ ازاد ډّل تثثیت ّٕ .د ػلْی ترخې د ػعالتْ قثط اّ تطػ دالت چې پَ اضاًۍ
ضرٍ ٗې ترضرٍ کْالٓ شٖ د ضؤاًځْر ضثة ګرځٖ .د پلطتر تورکس ک٘ذل ) (drapingپَ
ارًج هفصل تاًذې چې د  collar end cuffپَ ررٗؼَ تقَْٗ شْی ّٕ ،پَ پایلَ کې ٗې زإْٗ
ضؤاًځْر راهٌځ تَ ک٘ږٕ .کَ چ٘رې ارًج هفصل د  slingپَ ررٗؼَ تقَْٗ شٖ ًْ د پلطتر د
ّزى لَ تورکس لَ څخَ پَ ارًج تاًذې هخٌْ٘ٓ کیږٕ .د ّرّضتٖ ضؤاًځْر خْاتَ تواٗل تَ ډٗر
کن ّٕ(  ۹۷اًځْر).

-۹۷اًځْر:پَ ګْ تَ کْٕ چٖ پَ څَ ډّل  collar-end-cuffپَ یٍْ پلطترکې د اضتفادې ّړ ّٕ .د ضاػذ پَ پلطتر کې د
کیږیذّ الهل ګرځٖ ]، [ after-patrickد  collar-end-cuffپَ اضتؼوا ل ضرٍ د ضاػذ د ػعالتْ د ډًګریذّ څخَ
ّرّضتَ پلطتر د ارًج ًادیې تَ درکت کْٕ اّ د زًذ د کږیذّالهل ځکَ ګرځٖ چې  wristهفصل پَ پلطترکې د تثثیت پَ
دالت کٖ ّٕ .د  slingپَ تؽثیق ضرٍ تَ د پْرتٌٖ ادتالغ څخَ هذٌیْ ّشٖ.
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 -٢پلطتر پَ پرلپطٖ تْګَ د دّّلص اًّْ٘ لپارٍ تر ُغٖ چې د الت٘ام کلٌیکی هؼایٌَ ترضرٍ
ک٘ږٕ ،پَ خپل دال ّضاتل شٖ .هاًا دا چې د پلطتر پ٘ل څخَ ت٘ا تر پاَٗ تاٗذ رّؽ ّٕ.
 -٩هوکي پلطتر د ازادّلٖ اّ ٗاکْم تل دل٘ل پَ اضاش تثـذٗل شـٖ ،پـَ دې ّخـت کـې
تاٗذ د ؼرف ګْتې د ځْړًذ دالت ّلرٕ ،ترڅـْ د دې کـړًالرې د تؽث٘ـق پـر هِاـل د
 angulationڅخَ هخٌْ٘ی شْی ّٕ.
 -٩د ګْتْ تورٌٗات پَ رښتیا ضرٍ ډٗر هِن دُٕ .غَ څَ چې د دې ضرٍ هطإّ اُو٘ت لرٕ اّ
کلَ کلَ لَ ٗادٍ ّّځُٖ ،غَ د اّږې د هکولْ درکاتْ ترضرٍ کْل دٕ .هرٗط تَ ټٌ٘ګار ّشٖ
چې د غاړې خلف ضرٍ پَ تواش اّ د  abductionپَ هْجْدٗت کې داّږٕ internal
 rotationاّ  external rotationپَ دّّ ضادٍ دراکاتْ کې تر ضرٍ کړٕ.
 -۵د لوذٕ لښتې کطر پَ اؼفالْ کې ُ٘څ کلَ د  skin tightپلطتر پَ ّاضؽَ تاٗذ تذإّ ًَ
شٖ ،ځکَ د لوذې لښتې کطر ْٗ زإّْٗ ضْء شکل راهٌځ تَ کْی ،دا تَ ډٗرٍ ضوَ ّٕ چې
پَ  three paint splintکې پَ ښَ ډّل ترت٘ة اّ تثث٘ت شٖ ،کَ چیری زإّْٗ ضْء
شکل اصالح شْٓ ّّ ًْ ت٘ا  padded plasterاړٗي دی تر څْ د درٕ اّ څلْرّ اًّْ٘
لپارٍ تؽث٘ق ٗې ښایٖ تشپړې پایلې تر الضَ کړٕ .دغَ تَ ډٗر ٍ ّٗرًّّکې ّٕ چې د skin
 tight plasterلَ تؽث٘ق څخَ پذغَ کْچٌْ٘ ًارّغاًْ کې د تکل٘ف ضثة ّګرځٖ .پذې
ډّل کطرًّْ کې د هاًْرې پَ پاٗلَ کې ًاتام کطر پَ تام کطر تاًذې تذل٘ږٕ .رښت٘ا ُن ګټَ
ٗې پَ دې کې دٍ چې دا کطر پَ قصذٕ تْګَ پَ تام کطر تذل٘ږٕ  ،ترڅْ پَ ضالوَ تْګَ د
کلْش پْل جْړًَّ ترضرٍ شٖ اّ کَ ًَ دا تَ اتتذاٖٗ ضْءشکل تَ پَ ّرګرځ٘ذّ ضرٍ ضتًْسې
راهٌځ تَ کړٕ (  ١1اًځْر).
پَ  skin tight plasterکې پَ ثإًْ ډّل د ضاػذ پړضْب چې د ُغَ پَ پایلَ کې د ګْتْ
د رًګ تغ٘ر اّ پړضْب راهٌځ تَ ک٘ږٕ اّ ّرّضتَ

د پلطتر قؽغ کْل ډٗر درد ًاک اّ د

ظرّرت لَ هخٖ د اًطت٘سی پَ ّاضؽَ تَ تر ضرٍ شٖ چې دا پَ خپلَ د ًارّؽ ضرٍ یٍْ داٗوٖ
رّدٖ ظرتَ دٍ .پَ ْٗ شو٘ر پېښْ کې د دغَ کطرًّْ د خراتې درهلٌې پَ تړاّ د
 Volkmann”s ischemia contractureپ٘ښې راهٌځ تَ ک٘ږٕ.
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 -٩د ضاػذ د لوذې لښتې کطرًَّ پَ هاشْهاًْ کې ٍْٗ څرګٌذ ّړاًذٗس ّړاًذې کْٕ د دې
لپارٍ چې ؼرف پَ هطتق٘ن ډّل تراتر شٖ تاٗذ د ٍْٗ کْږ پلطتر څخَ ګټَ ّاخ٘طتل شٖ .د
پلطتر هقؼرٗت تاٗذ د اصلٖ ضْء شکل پَ هقاتل کې چې هؼوْالً پَ خلفٖ ّجَ کی شتْى لرٕ
تراتر شٖ ( ۹۸اًځْر) .

-۹۸اًځْر :د  three-pointپلطترد اغیسٕ پرتٌطټ پَ یٍْ کْږ شْٕ پلطترکې یْ ضن اّ هطتقین ًِایت تـرال
ضَ کیږٕ .پَ یْ کْږ شْٕ پلطتر کٖ (  ۴۸اًځْر) د پلطتر اًذٌاء د اصلٖ ضؤشکل پَ هقاتل کې ّٕ.

د کؼثرې ُډّکٖ د شٌې لښتې کطر ّرّضتٌی زاّیْٕ ضْء شکل
د کؼثرې ُډّکٖ د لوذې لښتې د کطراصالح چې یقیٌاً د  angulationضْء شکل تَ
تواٗل لرٕ .پرتَ لَ دې چې جراح پرې پٍْ شٖ د پلطتر د پرې ک٘ذّ پر هِال چې تر اّضَ ٗې
کْم ضْء شکل ًَ هذطْش کېذٍ د کؼثرې د ُډّکٖ ضرٍ چې ضْء شکل یا اًذٌا ٗې پَ
ظِرٕ ّجَ کې ّٕ هخاهخ ک٘ږٕ ( 00اًځْر) .دغَ ْٗازې تذ اًځْرٍ ًَ تلکې د هاشْم د
ّالذٌْٗ لپارٍ ْٗ د خؽر زًګ دٓ .د دٕ ضْء شکل پَ دّام ضرٍ تَ د الش تٌذ د
 pronationدرکت د هذذّدٗت ضثة ّ ګرځُٖ .غَ کطر چې ّرّضتٖ ضْء شکل تَ ډیر
توایل لری .د کؼثرې د ُډّکی کطر دی چې زًذ ُډّکی ّرضرٍ ضالن ّٕ ،دٕ تَ ّرتَ د
زًذ اّ کؼثرې د دّاړٍ ُډّکْ کطرًَّ ّرّضتٖ ضْءشکل تَ کن ه٘الى لرّٕ .رّضتۍ ضْء
شکل زإّْٗ ضْء شکل دی چې هقؼریت یې خلفٖ ّجٖ تَ هتْ جَ ّٕ.
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ُغَ څَ چې د ٍْٗ رښتٌٖ٘ ه٘کاً٘سم پَ تْګَ د کؼثرې ُډّکٖ د هؤخر ضْءشکل الهل ګرځٖ،
دا ْٗ شٖ ٗقٌٖ٘ کْٕ چې ُغَ ټْلې لَ پاهلرًې پرتَ ُڅې دٕ چې پَ هْظؼٖ ډّل پَ هذذب
قطوت تاًذې د اصالح پَ تړاّ ترضرٍ کیږی.
کَ چیرې دکطرپَ تړاّ هاًْرٍ پذاضې داالتْ کې ت٘رتَ ترضرٍ شٖ چې ً callusرم اّ پرتَ لَ
ضالوې اّلٌا لَ هقاّهت څخَ ( کْم چې دا کطر د ُغې اصالدٖ اغیسهٌې قْې څخَ پَ اهي
ضاتٖ) دا ضْء شکل د ًرم  callusپر هِال پَ ډٗرٍ اضاًۍ ضرٍ د تؼ٘ذٍ پارچی د قْٕ
 pronationپَ شتْى کې اصالح کیږٕ .دل٘ل ٗې دا دٓ چې د ضْء شکل پرهِال تؼ٘ذٍ
پارچَ د  supinationپَ دال کې ّٕ اّ قرٗثَ تارچَ پَ دی ّخت کې د  pronationپَ
اخیرٕ ضا دَ کې شتْى لرٕ .دا دالت زاّیْٕ ضْء شکل راهٌځ تَ کْی .د الش پَ تٌذ

– ۹۹اًځْر :د کؼثرې د  greenstickکطر ّرّضتۍ کږیذًَ پَ خپل ضر د پلطتر دًٌَ هٌځ تَ راځٖ  .چی ّقا یَ ٗـې
یْازٕ د پرًّیشي پَ دالت کې لَ تثثیت څخَ ترالضَ کیږٕ .دغَ دالت پَ ُغَ صْرت کٖ ډیر ارزښت لـرٕ چـې زًـذ
ُډّکی ضالن ّٕ.
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تاًذې فشار ّاردّل د ٍْٗ تام  pronationلپارٍ اّ د قرٗثَ پارچې هخکې لَ تؼ٘ذٍ پارچٖ
څخَ د  pronationاخرٕ دالت غْرٍ کړٕ ّٕ اظافَ تذّر ًَ کْٕ لذٕ اهلَ د کطرٕ
خػ ًرم کالْش اجازٍ ّرکْٕ چٖ تؼ٘ذٍ پارچَ پَ خپلَ د قرٗثَ پارچٖ ضرٍ پَ یٍْ خػ کې
تراترٍ شٖ ( ۱۱۱اًځْر)
د دې لپارٍ چې اصالح ّضا تل شٖ د پلطتر د تر ضرٍ کْلْ پرهذال د الش تٌذ پَ ػولٖ ډّل
تشپړ د  pronationپَ دالت کې ّٕ اّ د دې لپارٍ چٖ د  pronationدالت ّضاتل
شٖ ،تاٗذ د څٌګلې هفصل ُن پَ دې کې ّر داخل کړآ شٖ چې ْٗ هشاتَ هکاً٘سم د کاُالًْ
د  callusکطر پَ درهلٌَ کې صْرت ً٘طٖ .د  collle’sکطر ضْء شکل چې خلفٖ
کْږّالی دی اّ لَ ُغَ څخَ هخٌْ٘ی د الش د تٌذ قیذ ضاتل پَ یٍْ قْٕ  Pronationدالت
کې ترضرٍ کیږٕ .

-۱۱۱اًځْر :تشریخ کْٕ چې څَ ډّل د رادیْش زاّیْٕ ضْء شکل چې هؼقریت یې ظِرٕ لْرٕ ّٕ اّ زًذ یی ضالن ّٕ
چې دقیقٖ ػٌاصر یې د  supinitionپَ ّدشٖ پارچَ کې لیذل کیږی.

پَ هاشْهاًْ کې د ضْء شکل ّرّضتی اصؽالح
غېرهوکي پ٘ښ٘ذًّکٖ ضْء اشکال چې د ضاػذ پَ  green stick fractureکې ّٕ اّ د
پلطتر پَ شتْى کې د ل٘ذلْ ّړ ًَ ّٕ اّ ٍْٗ اغېسهٌَ دادثَ د پلطتر د قؽغ ک٘ذّ د هخَ د جراح
لپارٍ داضې ْٗ څَ ًذٕ چې تؼجة پرې ّکړۍُْ .ښیار ّالذٗي کیذآ شٖ چې د دې هاشْم پَ
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تړاّ پ٘ښ٘ذًّکٖ دالت تاًذې ډٗر ًاراظٖ ّٕ .د داضی یْ دالت پَ شتْى کٖ تَ اضاًَ ًَ ّٕ
چٖ جراح د دّٓ لَ خْا ّ تخښل شٖ .د دغَ اختالغ لپارٍ ډٗر هطاػذ شراٗػ پَ ُغَ دالت
کې ّٕ چې د green stickکطر د هاًْرې پَ جرٗاى کې پَ ٍْٗ تام کطر تثذٗل ًَ شٖ اّ د
ُډّکٖ د االضت٘ک٘ت اّ یا د ضالوْ صفاقٖ ضاختواًًْْ د کشش لَ اهلَ دا ضْءشکل پَ هقؼر
ؼرف کې ّٕ ،هٌځ تَ راځٖ .
د دې ضرٍ ضرٍ کَ جراح د اتتذاٖٗ ضْءشکل پ٘ذا ک٘ذًَ پَ هقذم ډّل (هثالً پَ اّلْ څلْرّ
اًّْ٘ کې ) پَ ًظر کې ًّ٘طٖ اّ د پلطتر پَ شتْى کې اکطرٕ تر ضرٍ کړٕ ًْ د ُغَ اصالح تَ
ډٗرٍ اضاًَ ّٕ ،ځکَ پَ دې هردلَ کې ً callusرم ّٕ.
کلَ چی کطر د  callusپَ ّضؽَ پْښل شْٓ ّٕ ک٘ذآ شٖ پرتَ لذې چې دّتارٍ ضْء
شکل تَ رجؼت ّکړٕ ،هؽلْب شکل ّرکړل شٖ .دلتَ ډٗرٓ خثرې دې چې ّّٗل شٖ د
هردلَ ٖٗ پالى پَ شتْى کې تالخصْص کَ لْهړی کطر ډٗر هتذرک ّٕ دا تَ ډٗرٍ ُْښ٘اراًَ
ُڅَ ّٕ چې لَ ارجاع څخَ ّرّضتَ ضوذالضَ د هاشْم ّالذٌْٗ تَ د هْظْع پَ ُکلَ ّّٗل
شٖ .کَ هؤخر فشار ّرکْلْ تَ (اصالح) ظرّرت ُن پ٘ش ًَ شْ هِوَ ًَ دٍ اّ ٗا دا چې د
پالى لَ هخې تَ ّظ٘ؼت د جراح پَ کٌترّل کې ّٕ.
د کؼثرې ُډّکٖ د ضفلٖ ثلث کطرًَّ
ْٗډٗر ػام کطرچٖ پَ کاُالًْ کې ّاقغ ک٘ږٕ د کؼثرې ُډّکٖ د هتْضؽَ ثلث اّ ضفلٖ ثلث
ترخې ترهٌځ کطر دی چې پرتَ لَ زًذ ُډّکٖ څخَ هٌځ تَ راځٖ .د کؼثرې ُذّکٖ د زًذ
ُډّکٖ خْاتَ کْالپص کْٕ چې د زًذ اّ کؼثرې د ضفلٖ هفصل د  subluxationضثة
ګرځٖ (  191A,Bاًځْر) .دا ضْءشکل ٍْٗ ځاًګړٕ ػاهل لرٕ اّ ت٘رتَ رجؼت کْٕ ،دتٔ
کَ د هاًْرې پَ ًت٘جَ کې ٗې ارجاع د هٌلّْ ړ ُن ّٕ ،پص پَ یقٌٖ٘ ډّل ّٗل ک٘ږٕ چې د
پلطتر پَ داخل کې تَ ضْء شکل ترضرٍ شٖ .د دٕ کطر تذإّ د جرادٖ ػول٘ې اّ داخلٖ
فلسٕ تثث٘ت څخَ پَ ګټې اخیطتٌٖ ترضرٍ کیږٕ .پذې شرغ چې ًارّؽ هوکي ًَ ّٕ.
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-۱۱۱اًځْر ، A :د رادیْش د دریوې هتْضؽې اّ دریوې ضفلٖ ترخې کطرًَّ پَ داخل د پلطتر کې د یٍْ ښَ دا
لت پَ لرلْ ضرٍ. .
 ،Bد ًوًْې پَ ډّل د یٍْ اصالح شْٕ دالت ّرّضتٖ  collapseکیذل ښیٖ ،دغَ ډّل پېښې د ُرّخت لپارٍ
د داخلٖ تثثیت پرتٌطټ تذإّ کیږٕ.
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ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

ًِن څپؽکٔ
کْلف کكؽ)(The Colle’s Fracture
ظ ً٘کوؽغۍ ضجؽٍ ظا ظٍ چې ظ ظٕ ػبم پېښعًّکٖ کكؽ اضؽٕ پبٗلې ډېؽې ښې ّٕ ،اهب ث٘ب ُن ظ
یٍْ هبُؽاًَ الـ پَ ّاقَٓ ُن کلَ کلَ یٍْ هبیْـ کًّْکی اًبتْهیک زبلت هٌځتَ ؼاځٖ ،قؽٍ
لَ ظې چې پَ ػوْهٖ ډّل یبظ کكؽ ظ ّړّ کكؽًّْ پَ ډلَ کې ؼاځٖ ،اهب ډیؽ ّضت ظاقٖ ّٕ
چې ظا ګؽّپ ؾیبت نویؽ څْ پبؼچبیٖ کكؽًَّ پَ ضپل ځبى کې لؽٕ چې یْې ظقیقې هطبًیکٖ
ظؼهلٌې تَ اړتیب لؽٕ ،ځکَ یٍْ هکولَ اًبتْهیکَ قبتٌَ پَ ًظؽ کې لؽل ظ ظې هكئلې یٍْ اړیٌَ
ثؽضَ خْړّٕ.
ظ ؾظٍ کًّْکْ ظ لړلیع لَ هطې ثَ ظا ظ اًعیښٌې ّړ ّٕ چې ظ ظې ډیؽ پیښع ًّکٖ کكؽ ظ
ظؼهلٌې پبیلې ظ قٌبػت ّړ ظٕ ،پعاقی ډّل چې تعإّ یې ظ ظّّ اقبقی پؽاًكیپًْْ لَ زعّظّ
څطَ تیؽّتٌَ ظٍ چې ّؼّقتَ پَ ښْظل کیږٕ.
یْ ظاچې ظ الـ ظ ضلفٖ ّخې پلكتؽٕ قبلت ظ تثجیت ظ قبًْى قؽٍ ُن غږی ًعی .ظُّن ظاچې ظ
الـ ثٌع ظ ظې پَ ػٌْ چې پَ یٍْ هٌبقت ّظیفْٕ ډّل پلكتؽٕ قبلت کې ظ قجٍ زبلت غْؼٍ
کړٕ ،یٍْ قؽػړًَّ ظٍ .ظلتَ قؽٍ ظ ظې چې ظا ْٗ ظاقې ه٘تْظ ظٓ چې ظ ُْقبٌٗې اّ پبٗلْ لَ
هطې ظ تبئ٘ع ّړ ل٘کي لَ تْ٘ؼٗکٖ اړضَ ظ تبٗ٘ع ّړ ًعٓ ،پَ ُغَ کلٌ٘کًْْ کې چې ډېؽ
هًؽّف٘ت لؽٕ ظا ػولٖ کړًې ډېؽٓ هِوې ظٕ.

ظ کكؽ اًبتْهٖ
ظ  Colle’sپَ کكؽ کې ظؼٕ ډّلَ قتًْؿې نتْى لؽٕ اّ ػجبؼت لَ ضلفٖ ثې ځبَٗ کېعًې،
ضلفٖ کږّالٖ (اًسؽاف) اّ ظ کؼجؽې ُډّکٖ ضْاتَ ظ ثؼ٘عٍ پبؼچَ ثې ځبَٗ ک٘عًې څطَ ظٕ چې
ظ ُؽ هسًل لپبؼٍ ظ پٌدې قؤنکل ) (Dinner – Forkپَ لؽلْ قؽٍ ظ پُْ٘عّ ّړ ظٓ.
ُغَ څَ چې پَ ظؼهلٌَ کې ډېؽ هِن ظٕ ،اّ پَ کوَ کچَ ُغې تَ پبهلؽًَ کیږُٕ .غَ ظ تؽَیٍ
پؽهِال ظ ؼضٍْ اًكبخْ پؽٕ ک٘عل ظٕ چې ظ کكؽ ثې ځبَٗ ک٘عًَ ّؼقؽٍ ْٗ ځبی ّٕ ،ظا ظ
ؼضٍْ اًكبخْ پؽې ک٘عل ظ کكؽ پَ ( Valorقعاهٖ) خِت کې ؼاهٌځتَ کیږٕ اّ ػجبؼت لَ
 Periosteumڅطَ ظی .پعاقې زبل کې چې ظکكؽپَ ضلفٖ ّخَ کې  periosteumاّ
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ظ اّتبؼّ ف٘جؽّؾٕ قبضتوبى تَ اخبؾٍ ّؼکْٕ چې قب لن پبتې نٖ اّ پَ پبیلَ کې ظ چپؽاـ پَ
اًځْؼ ظ ثې ځبَٗ نْٕ کكؽ پَ اؼخبع کې ظ ْٗې کلۍ ظًعٍ تؽقؽٍ کْٕ(۲۰۱اًځْؼ).
پَ ؾاړّ انطبيْ کې ډیؽ ځلَ ظ  Colle’sکكؽ څْ پبؼچَ ٖٗ ّٕ چې ظ اؼخبع څطَ
ّؼّقتَ ثې ځبَٗ ک٘عًې (ښْیع ًې) لپبؼٍ هكبػع اّ پَ ؾٗبتَ کچَ ظ ل٘عّ ّړ ّٕ .ظ ضلفٖ
 Cortexڅْ پبؼچې ک٘عل ظ ظې اخبؾٍ ّؼکْٕ تؽ څْ ثؼ٘عٍ پبؼچَ ضلفٖ خِت تَ توبٗل پ٘عا
کړٕ ،ځکَ چې ظغَ ظ اړم ز٘ث٘ت لؽٕ اّ کَ ًَ ظ ضلفٖ ًْؼهبل  Cortexپَ نتْى کې ثَ یْ
قن ځبی پؽ ځبی ک٘عل تؽ قؽٍ نٖ .کلَ کلَ ظا کكؽ ظ  ْٗ ( Impactedپَ ثل کَ ًٌْتی)
ثڼَ ّلؽًْٕ،کَ ظ کؼجؽې قؽٗجَ پبؼچَ لَ ظغې زبلت څطَ ؼاّثب قْ ًْ ،پؽ ځبٓ ٗې پَ ثؼ٘عٍ
پبؼچَ کې یٍْ ضل٘ګب پبتې ک٘ږٕ .اّثبالطؽٍ ظ ٍْٗ کن هقعاؼ لطتَ نْٕ ٌّٗې څطَ ډک٘ږٕ
( ۲۰۱اًځْؼ).
ظا ثَ ل٘عل نٖ چې ظ اؼخبع څطَ ّؼّقتَ پَ ظا ډّل  Colle’sکكؽًّْ کې کوَ ٗب ُېڅ
ډّل ثجبت هٌځتَ ًَ ؼاځٖ .پَ ًظؽٕ ډّل ظغَ کكؽًَّ  Collapseتَ توبٗل لؽٕ اّ ظ
هطٌْٕ٘ لپبؼٍ ْٗاؾې ظ اقتفبظې ّړ ْؽٗقَ ظ ثؼ٘عٍ پبؼچَ تؽاکهي ظٓ اّ پَ ظغَ کكؽًّْ کې
تؽاکهي پَ ؾٗبتَ کچَ ظ ظؼهلٌې ظ اضتالْٖ پبېلْ قجت ګؽځٖ .ځکَ ظ یٍْ قبظٍ هیتْظ پبېلې ظ

 :۲۰۱اًځْؼ :پَ  collesکكؽ کې ظ ًؽهْ اًكبخْ اغیؿې ښٖ٘ ،ظا ًؽم اًكبج ظ چپؽاـ پَ اًځْؼ ّ dorsalخهَ کهې
نتْى لؽٕ چې ظ ُغې ظ فهبؼ پؽثٌكټ اؼخبع اّ ظُغَ قبتل تؽقؽٍ کیږٕ.
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قِْلت پَ تړاّ پَ ظغَ پیښَ کې ًكجت یٍْ هطبًیکې تًْؼتَ ګټْؼ ظٕ.

:۲۰۱اًځْؼ :څْ پبؼچَ ٖٗ ظ  colliesکكؽ ظ ّؼّقتٖ کْالپف الهل پَ ګْتَ کْٕ ظا پَ ؾړّ انطبيْ کې ؼا هٌځتَ
کیږٕ ،پَ څْ ټْټْ ثبًعې هبتیعل ظ ؼازٖ ّخې  cortexچې هیلَ ډّلَ کلک ّالی لؽٕ لَ هٌځَ ّړی کْم چهې پهَ
ًْؼهبل زبلت کې ظ ظّثبؼٍ ثې ځبیَ کیعًې څطَ هسٌیْی کْې ،ظ ُ cancelousډّکٖ خْف ظ ّیٌې ظ ػلقبتْ پؽتَ
ثل څَ ًَ

هطبً٘کٖ ق٘بـ
)(Mechanical Analogy

پَ ډېؽّ ثبثتْ کكؽًّْ کې پؽتَ لَ پبؼچَ ٖٗ کكؽًّْ څطَ اؼخبع ظ  flexingپَ ٍْٗ قبظٍ
کړًې قؽٍ چٖ پَ ثؼ٘عٍ پبؼچې ظُغې پَ  ّ Volarخَ ثبًعې ظ فهبؼ پَ تٓج٘ق قؽٍ ؼاهٌځتَ
کیږٕ ،اؼخبع ٗې ظ ٍْٗ قبًغ کًّْکٖ اّاؾ پَ اّؼٗعّ قؽٍ هسكْـ ک٘ږٕ ،ل٘کي ظغَ ه٘تْظ پَ
ْٗ نو٘ؽ پ٘ښْ کې ظ ًبکبهۍ قؽٍ هطبهص ّٕ .کَ هطکې لَ هطکې ظ ْٗ ښَ ْؽزَ نْٕ پالى
لَ هطې ظا کړًَ پَ ظاقې ډّل ډېؿاٗي نٖ چې ظ پبؼچْ تؽهٌځ ظ ضلفٖ ؾإّ پَ ّؼؾٗبتْلْ قؽٍ (
ظ  Impactedزبلت لَ هٌځَ ّړل) تؽاکهي تؽقؽٍ نٖ.
ظ  Disimpactedزبلت ّړتیب ظ تعآّ پَ اّل قعم کې ک٘عآ نٖ چې ظ ٍْٗ ههبثَ
ق٘بقی  Analogپَ غؼٗؼَ چې لَ ظّّ ظًعاًې لؽًّکٖ څؽضْ چې ْٗ پَ ثل کې ًٌْتلٖ ّٕ
څؽګٌع کړّ .ظا ثَ ظ ٍْٗ غٌُٖ ګټْؼ تًْؼ پَ نتْى کې لَ تؼدت اّ ظلچكپۍ څطَ ضبلٖ ًَ
ّٕ چې ظ کكؽ قٓسې ظًعاًې ظ څؽضْ ظ ظًعاًْ قؽٍ پَ ههبثِت کې فؽٌ کړّ اّ پَ ًبهٌبقجَ
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تْګَ ْٗ پؽ ثل کې ظ ظًعاًْ پَ غؼٗؼَ قؽٍ ًښتٖ اّ هْږ تَ اخبؾٍ ؼاکړٕ چې ظ ثؼ٘عٍ څؽضې
ظظّّ ضلفٖ ظًعاًْ اؼتجبِ پَ ًبهٌبقت ډّل ظ قؽٗجَ څؽضې ظ ظًعاًْ قؽٍ ّقبتٖ ْٗ .قبظٍ فهبؼ
ثَ ّ ًهٖ کْالٓ چې ظ څؽضْ تؽ هٌځ ْٗ ّړ اؼتجبِ ټٌ٘ګ کړٕ ،تؽ څْ ظ ُغَ ظًعاًې قٓؼَ ًَ
کړآ نٖ اّ یب قعام خِت تَ ظ هسْؼ څطَ ثِؽ پَ یٍْ قبظٍ تعاّؼ اّ تؽاکهي قؽٍ ظ ل٘ؽې
ظًعاًی پَ یٍْ فبيلَ خعا نی(۲۰۱اًځْؼ) .ظا څؽګٌعٍ ظٍ چې ظ تؽاکهي پَ غؼٗؼَ ظ ثؼ٘عٍ
څؽش ظًعاًې ضالي٘ږٕ اّ ث٘ؽتَ پَ ضلفی خِت تعّؼ قؽٍ ثَ ظ ثؼ٘عٍ څؽش ظًعاًې ّتْاً٘ږٕ چې
پَ يس٘ر ډّل ْٗ پَ ثل کې ظاضل نٖ.
ّؼپكې ثَ پَ قعاهٖ  rotationکې ظ ثؼ٘عٍ څؽش ثَ پَ ي٘ر ډّل هسْؼتَ ؼانٖ .هثالً ظیْ
هکول  flexionپَ زبلت کې ثَ ظ volarظًعاًې ثَ هسْؼ کې ظاضلې نٖ.
ډٗؽٍ هِوَ ظٍ چې ظ ػوْهٖ اًكت٘ږٕ الًعې ظ ػُالتْ تبم ؼضبّت تبه٘ي نٖ ،یؼٌٖ پَ ؾّؼ قؽٍ
کړًَ اّ ٗب ًْ٘ل ) (smash and grabظ ًبٗتؽـ اّکكبٗع ) (No2الًعې ْٗ ثې فبٗعې

-01۱اًځْؼ :ظ یٍْ  colle’sکكؽ پَ ايٓالذ کی هطبًیکٖ ّؼتَ ّالی.
 ،Aکكؽ پَ ثې ځب یَ نْٕ زبلت کې (یْ غلّ ثبفت ثیب ًْٕ )
 ، Bکكؽ یْ ظ ثل څطَ خعا اّ ضلفٖ ؾایْٕ زبلت ّؼ اَبفَ کّْ تؽڅْ ضلفٖ ظًعاًې ٗې پَ يسیر ډّل ثبفت پیعا کړی.
،Cظ  flexionپَ زبلت کې ثَ ظّ Volarخې کْؼتکف پَ يسیر ډّل ځبی پؽځبی نٖ.
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ػول ظی.
ظچپ الـ  Colle’sکكؽ پَ اؼخبع کې خؽاذ ظ ضپل ک٘ڼ الـ پَ غؼٗؼَ ظ هؽٍٗ قبػع
ً٘كٖ اّ ظ خؽاذ ظ الـ  thenarقكوت پَ قعاهٖ ّخَ کې ظ ً٘ږظې پبؼچې الًعې ځبی
پؽځبی ک٘ږٕ .ظ خؽاذ ظ ښٖ الـ  thenarقكوت ظ ُغې ظ ثؼ٘عٍ پبؼچې پَ ّ dorsalخَ
ثبًعې قؽاؼ ّلؽٕ.
ظ ظؼْٗ پؽلپكې زؽاکبتْ پَ پبٗلَ کې اؼخبع تؽ القَ اّ ههبُعٍ ثَ نٖ چې ظ خؽاذ ک٘ي الـ
قبکي اّ غیؽې فؼل ّٕ  .پَ ُوعې ّضت کې ظ هٌْؼې فؼبلَ ثؽضَ ْٗاؾې ظ خؽاذ ظ ښٖ الـ
پَ غؼٗؼَ تؽ قؽٍ ک٘ږٕ.

تطٌ٘ک
لْهړًۍ کړًَ dis impaction ۰
اق٘كټب ًت ظ څٌګل ثٌع کلک ً٘كٖ اّ ظ تؽاکهي پَ هطبلف خِت قٍْ تٓج٘ق کْٕ ،خؽاذ پَ
ضپل الـ ثبًعې تؽاکهي پَ څَ ډّل یې چې تهؽٗر نْٕ ظٍ تؽ قؽٍ کْٕ .پَ ػ٘ي ّضت کې
ثؼ٘عٍ پبؼچې تَ ظ dorsiflexingپَ خِت قؤنکل ّؼکْل کیږی (ضلفٖ ظًعاًې ْٗ پَ ثل
ًٌْځٖ)( ۲۰۱اًځْؼ).

-۵۰۱انځور :د  impactedحالت جدا کول ،او د خلفي زایوي
حالت وراضافه کول د تراکشن په شتون کې.

488

کْلف کكؽ)(The Colle’s Fracture

ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

ظُّوَ کړًَRedaction ۰
ظ تؽاکهي پَ نتْى کې  Reductionظ خؽاذ ظ ښٖ الـ پَ ّاقیلَ پَ ثؼ٘عٍ پبؼچَ ثبًعٕ
لَ ؼازٖ ّخې فهبؼ ّاؼظ اّ پَ تؼق٘ت ٗې ظ الـ ظ ثٌع اضیؽ ٕ  flexionتؽقؽٍ کْٕ .ظ ظغَ
زؽکبتْ پَ خؽٗبى کې ظ ک٘ڼ الـ ظ ً thenerبزیې ثؽثٌكټ یٍْ َع قٍْ پَ قؽٗجَ پبؼچَ ثبًعې
تٓج٘ق کیږٕ (۲۰۶اًځْؼ)۰ظ ظغَ زؽکبتْ پَ پبېلَ کې ثَ کكؽ پَ هکول ډّل اؼخبع نٖ ،لکي
ظا اؼخب ع ُغَ ّ ضت ثَ ثې ځبَٗ نٖ چٖ ظ تؽاکهي قٍْ کوَ اّ یب یْ لَ ظغْ فهبؼٕ اّیب
فهبؼ َع قْې څطَ یْ ٗې نتْى ًَّ لؽٕ.

-۲۰۶اًځْؼ :ؼثؽټ خب ًف کړًې .یْ فهبؼ ظ اؼخبع کًّْکٖ الـ پؽثٌكټ پَ ظ ثؼ٘عٍ فؽیګویٌټ ثبًعې ظ هقبثل
فهبؼ ثَ هقبثل کې پلی نْی ظی،ظ تؽاکم پَ نتْى کې ل٘عل ک٘ږٕ.

 ۱کړًَ  ۰ظ  pronationپَ غؼٗؼَ ظ کكؽ ثبثت قبتل
ظغَ کكؽ چې فؼالً ظ خؽاذ ظ ښٖ الـ ظ  Pronationزؽکت پَ تؽ قؽٍ کْلْ ثبثت نْی،
پَ پبیلَ کې ثؼ٘عٍ پبؼچَ ظ  pronationزبلت غْؼٍ کْٕ اّ ظ ًبؼّؽ ظ الـ ثٌع تَ ظ ؾًع
پَ خِت زؽکت تؽقؽٍ کیږی(۲۰۱اًځْؼ).کَ

ّ pronationژغْؼل نٖ ًْ ظ

 reductionزبلت پؽتَ لَ تؽاکهي څطَ پَ ضپل ځبی ثبثت پبتې ک٘ږٕ  .چې ظا یْ زق٘قت
تهؽٗر کْٕ اّ قؽٗجَ پبؼچَ ظ  Colle’sپَ کكؽ کې ظ هسْؼ څطَ ُغَ ّضت ثې ځبَٗ ک٘ږٕ.
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پَ ُغَ زبلت کې چې ثؼ٘عٍ پبؼچې تَ ظ  pronationزبلت ّؼکړل نٖ ،ضْقبػع هطکې لَ
هطکې ظ هکول  pronationیْ زبلت ّلؽٕ ًْثٖ ځب َٗ ک٘عل ًَ تؽقؽٍ کیږٕ.

-۲۰۱اًځْؼ :ظ پؽًّیهي پَ ّاقَٓ ظ اؼخبع قیع کیعل.ظ  anvilالـ قبکي ّٕ اّ ظ اؼخبع کیعًّکٖ الـ پَ ّاقّ
پؽًّیهي تؽقؽٍ کیږٕ .ظ ظې قؽٍ ظ ههبثَ هٌْؼې پَ کْهک  wrist jointتَ ظ ؾًع پَ خِت زؽکت ّؼکْٕ

ظ پلكتؽ تٓج٘ق
پَ  Colle’sکكؽ کې ظ پلكتؽ کړًَ ْٗ ٌُؽ ظی چې ظ کن اضتالف قؽٍ ډٗؽّ خؽازبًْ تَ
ځبًګړی نْی ظی .ظ اؼخبع ًبکبهٖ پَ ٍْٗ ثې هِبؼتَ پلكتؽ تؽ قؽٍ کْلْکې ًكجت ٍْٗ
ًوګړٕ  manipulationتَ چې تؽقؽٍ ک٘ږٕ ؾٗبت ظی .هًْږ یٍْ کړًالؼٍ پَ الؼٍ اچْلی
ظٍ چې ظ خؽاذ اّ اق٘كتبًت ظّاړٍ لپبؼٍ یْ ّړ زبلت ظی .یٍْ ژؼ ّچیعًّکٖ پلكتؽی هؿاثَ ظ
قبػع پَ ضلف کٖ ځبی پؽ ځبی نْی اّ پَ ُوعې زبلت کې ظ یٍْ لٌعٍ کبؾ ثٌعاژ پَ هؽقتَ
تقْیَ کیږٕ،ظ ظې لَ پبؼٍ چې ظ اق٘كتبًت پَ کبؼ کې چې پلكتؽ اخؽا کْٕ قِْلت هْخْظ ّٕ
خؽاذ ًْ٘ل نْی الـ چې( ۲۰۱اًځْؼ) کې ښْظل نْی نکل ّګْؼی .پَ ظاقی ډّل چې
غټَ ګْټَ ٗې پَ یٍْ الـ اّ ًْؼ ګْټې پَ ثل الـ کې ًیْلٖ اّ تؽا کهي ًَ کبؼّل کیږٕ ظ
اؼخبع ثجبت یْاؾٕ ظ ْؽف پَ ٍْٗ قْٕ pronationپْؼې تړاّ لؽٕ .پَ ظغَ زبلت کې ظ
ؾًع پَ خِت زؽکت اّ ظ ؼاضی ّخې ضف٘ف  flexionهوکي ظٕ .ظ ظې ُعف ظ تؽ القَ
کْلْ لَ پبؼٍ خؽاذ ضپل الـ تَ ظ هؽاقجت الًعې ظاقې پْؾني ّؼکْٕ لکَ پَ  ۲۰۱اًځْؼ کې
چې ًكجت ۲۰۱اًځْؼ تَ ښْظل نْی ظی .ظ ظی کړًې پؽهِال ظ یٍْ قْٕ  pronationپَ
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نتْى کې کكؽ ظ ضپل ځبی څطَ ًَ ځبَٗ کیږْٕٗ .اؾېٌی قتًْؿٍ چې ظ پلكتؽٕ هیؿاثې ظ تٓج٘ق
پؽهِال ؼاهٌځتَ کیږی ُغَ ظ الـ ظ ثٌع الًعې ضْاتَ څطَ پَ ههکل قؽٍ پلكتؽٕ هؿاثَ تٓجیق
کْل ظٕ.
ظ پلكتؽ پَ تکو٘ل کیعّ قؽٍ خؽاذ ظ ْؽف ظ ًْ٘لْ قؽٍ ظؼٗن قعم تَ چې پَ ۲۰۱اًځْؼ کې
ښْظل نْی پلكتؽ تَ نکل )ّ (mouldsؼکْٕ ،تؽڅْ چې پلكتؽ کلک کیږٕ هَْؼٖ
فهبؼ پَ ظّّ فؽګویتًْْ ثبًعې پلی ّٕ( ،الًعې هتْخَ نٖ)
ظ ٗبظًّې ّړ ظٍ چې ۲۰۱اًځْؼ کې ظ ْؽف پٌځوَ ګْتَ ظ خؽاذ الـ څطَ اؾاظ ّٕ چې ظ
ُفَ تهؽٗر پَ ۲۰۱اًځْؼ کې پَ ظې هٌظْؼ چې ظ ؼازٖ ّخٖ ًْؼهبل قْـ ّقؼت ظ پلكتؽ پَ
تکو٘ل ک٘عّ قؽٍ تبه٘ي نْی ّٕ .

-۲۰۱اًځْؼ :ظ پلكتؽظ کړًٖ زبلت ،پَ یٍْ قْٕ  pronationزب لت کې پؽتَ لَ تؽاکهي څطَ ظ کكؽ ظ ښْیعًې ضٓؽٍ
هٌځتَ ًَ ؼاځٖ ،ظ تْخَ ّړ ظ ؾًع پَ خِت زؽکت اّ ظ  thumbظ ګْتې خعا کْل ظٕ ،تؽڅْ ظ ثٌعاژ پَ تیؽًَّ کې اقبًتیب
اّ پٌځوَ ګْتَ لَ ًیْلْ څطَ اؾاظٍ ّٕ ،ځٌ٘ې ّضت چې ظَّ pronationؼیت اړیي ّٕ ًْ ظ پلكتؽ ظ ې تٓجیق ههکل اّ
ثې قلیقَ کْٕ اّ  wristتقؽیجآ ظ پْؼتَ ضْا څطَ کښتَ ضْاتَ ّٕ.

پلكتؽٕ هؿاثَ
ظ ه٘طبً٘کٖ ظالٗلْ پَ تړاّ ٍْٗ هٌل نْٕ پلكتؽٕ تقَْٗ پَ ظا کكؽ کې ک٘عای نٖ چې یْ هکول
) (complete circular plasterظاٗؽّٕ پلكتؽ اغېؿٍ ّلؽٕ ،ضْ ظا ډّل پلكتؽ پَ
ثؽْبًَ٘ کې ؾیبت ًَ کبؼّل ک٘ږٕ ،ځکَ پلكتؽٕ هؿاثَ پَ ظې ػبم کكؽ کې هٌبقت اّپب یلې یې
ظ هٌلْ ّړ ظٕ.
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ٍْٗ هٌل نْٕ پلكتؽ تَ ظاقې اًځْؼ ّؼکړل ک٘ږٕ چې پَ ُغَ کې ظ ظؼْٗ ًقْٓ ق٘كتن کبؼّل
نْی ّٕ یؼٌی ظ قؽٗجَ پبؼچې ظ ؼازٖ خِت پَ هقبثل کې اّ ظ  dorsalپبؼچې پَ ظِؽٕ ّخَ
ثبًعې فهبؼ ّاؼظّٕ( ۲۲۰اًځْؼ) .ظظې لَ پبؼٍ چې ظ ؼاظیبل خِت تَ ظ کكؽ ښْٗعّ
) (shortening of the radiusهطٌْی نْی ّٕ ،اړیٌَ ظٍ چې یْ هٌبقت پلكتؽ چٖ
ظ غټې ګْتې ظ  inter phalangealهفًل پْؼې تؽقؽٍ نٖ لکَ څَ ډّل چې ظ قکفْٗع
پلكتؽ اخؽا کیږی .ظ ّضت پَ ت٘ؽٗعّ قؽٍ ډٗؽّ پُْبًْ پهٌِبظ کړی چې پلكتؽ ظ قبػع ظ
 pronationپَ زبلت کې ثبٗع تٓج٘ق اّ ظ اؼًح هفًل پَ پلكتؽ کې ظاضل ّٕ .لکي ظغَ
اړٗي ًَ ظی .ظ ْؽف ظّثبؼٍ اػبظٍ  rehabilitationظ ځٌډ قؽٍ هطبهص کْٕ .ظ قبػع
 pronationثَ غیؽې َؽّؼٕ ّی پَ ُغی زبلت کې چٖ هبتې نْٕ ټْټې پَ ٍْٗ هسْؼ ثب
ًعٕ ظ پلكتؽ پؽثٌكټ اّ پَ هَْؼٖ ډّل اًځْؼ ّؼکړل نٖ ٗؼٌې پَ ؼازٖ اّ پَ ظِؽٕ ّخَ
کَ ظ پلكتؽ ظ ظؼْٗ ًقْٓ ق٘كتن تٓج٘ق نْی ّٕ.
کْهَ کؽکَ چې ظ هکول پلكتؽ پَ ُکلَ هْخْظ ظٍ ظ پلكتؽٕ قبلت پؽتلَ لږ څَ ّړاًعې ّالی
لؽٕ اّ پَ ښَ ډّل ظ تسول ّړ ظٍ .ظ پلكتؽٕ قبلت ظ ګټْؼ اقتؼوبل لپبؼٍ ْٗ ايل هْخْظ ظی

-۲۰۱اًځْؼ :پَ  ۲۰۱اًځْؼ کې ظ پٌځوې ګْتې ظ اؾاظ پؽیښْظلْ ظاالیل ښیٖ۲۰۱ .اًځْؼ کچ٘ؽی ټْلٖ ګهْتې
پَ پلكتؽ کې ّؼګډ نې ظ  Aپَ قؽًْنت اضتَ کیږی،
کچ٘ؽې پلكتؽ ظ پٌځوی ګْتی ظ اؾاظ پؽیښْظلْپَ نتْى کٖ تؽقؽٍ نٖ ًْ ظا ظ  Bپَ اًځْؼ کې ّٕ ،کْم چې ظ یْ
پؽاش قِْلت اخبؾٍ ظ پبلوبؼ قْـ لپبؼٍ ثؽاثؽ ّٕ .لکَ ، C
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چې ثبٗع هِن ّګڼل نٖ ،اهب ظّهؽٍ ؾٗبظ پؽُغَ ثبًعې تبک٘ع َؽّؼ ًعٍ چې پلكتؽٕ هؿاثَ ًَ
ْٗاؾې ضلفٖ پلكتؽ ّٕ .ظغَ ثبٗع ظ ُؽ ّضت لَ پبؼٍ ظ کؼجؽې قبلت ّٕ .ظ ظغَ پَ تړاّ هًْږ
پهٌِبظ ّّ چې ظ  Colle’sظ کكؽ پَ تعاّی کې ظ ضلفٖ پلكتؽ ايٓالذ هٌكْزَ اّ پَ ػٌْ
ٗې ظ ؼاظٗبل قبلت )ًّْ (radial slabهْل نٖ .ظ ظی لپبؼٍ چې هؿاثَ ظ ظؼیْ ًقْٓ قیكتن
لؽًّکی ّٕ ًْ ظ پلكتؽ کٌبؼًَّ ٗې ظ قبػع ظ ّ volarخی هتْقّ ضّ تَ ّؼق٘ږٕ( ۲۲۰
اًځْؼ)  .پَ ّ volarخَ کې قبلت ثبٗع ثهپړپٌډّالی ّلؽٕ تؽ څْ ظ خؽاذ ظ الـ ظ Thenar
ثبؼؾٕ تؽ اغیؿې الًعې تؽُغَ هقبّم ّٕ چې پلكتؽ کلک نٖ ،ظا ثَ یٍْ ت٘ؽّتٌَ ّٕ کَ هًْږ
ْٗ ضلفٖ قبلت چې ظ ُغَ کٌبّؼًَ ظّهؽٍ ثبؼٗک ّٕ چې ظ الـ ثٌع پَ ؼازٖ ّخَ کې ظ ظؼْٗ
ًقْٓ ق٘كتن پلی ًَ کړٕ اّ ډٗؽٍ ښَ اؼخبع ثَ پَ ثې ځبَٗ ک٘عّ ثبًعې غٌْ نٖ  .پَ ُغَ

-۲۲۰اًځْؼ :ؼاظیبل پلكتؽی هؿاثَ ،.لږ څَ ظ  palmar flexationاّ ظ هال زظې ّړ ظ اّلٌبؼ پَ خِت زؽکت.
یْډثل پلكتؽ ظ  Aنکل کې پَ ګْتَ نْیً ،هبًٖ ًقٖٓ ظ ُغَ څَ پَ ضبْؽ چې پَ پلكتؽٕ هؿاثَ کې ظ ظؼّ ًقْٓ ظ تٓجیق
ّړ یْقیكتن ؼاهٌځتَ نٖ.
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يْؼت کې چې ظ ظِؽٕ ّخې قبلت ْٗاؾې ظ الـ ظ ثٌع تؽ ضلفٖ قٓسې پْؼې هسعّظ پبتې
نٖ ًْ پَ پبېلَ کې پَ ظاقې پلكتؽ کې ظ ظؼْٗ ًقْٓ ق٘كتن څطَ ګټَ اض٘كتل ًبهوکي ّٕ  .پَ
ظا ډّل ههبثَ زبالتْ کې ظ کؼجؽې ثې ځبَٗ ک٘عل ظ ْٗې کبه٘بثې اؼخبع ّؼّقتَ چې ظ ٍْٗ
ضلفٖ ُوْاؼ قبلت پَ ػٌْ ژّؼقبلت تٓج٘ق اّ ظ الـ ظ ثٌع ؼاظٗبل خِت ٗې پَ ثؽ کې ًْ٘لی
ّٕ ظلتَ ظاقې چبًف ثؽاثؽٗږٕ چې ظ ؼاظٗبل ظ ّؼّقتٖ زؽکبتْ هطٌْی ّنٖ.

ظ  X- Rayپؽ ثٌكټ ظ اؼخبع اؼؾّل:
کلَ ًَ کلَ یْ ظاقې پؽٗهبًَ زبلت ّٕ چې پَ اضؽٕ پبیلَ کٖ ظ الـ ثې ځبَٗ ک٘عًَ ؼاظیبل
ٕ .ؼاظ خِت تَ هْضؽٍ ثې ځبَٗ ک٘عل ْٗؾٌٗی قؤنکل ظٍ چې خعٕ قتًْؿې ؼاهٌځتَ کْٕ،
ظغَ ثبٗع پَ اّلیت کٖ ژؼ تؽ ژؼ ٍ ظ تعإّ الًعې ًّْ٘ل نٖ.
پَ ځیؽتیب قؽٍ ظ ؾًع اّ کؼجؽې ظ  process Styloidsتْاؾى اؼؾًَّ ثَ ظ یٍْ الؼ ښْظ پَ
ډّل ؼاظیبل خِت تَ ظ ثٖ ځبیَ کیعًې پَ نتْى کې هٌل ک٘ږٕ اّ ښې پبېلٖ ثَ تؽ القَ نٖ.
ظ اقتفبظې ّړ ْٗ الؼښْظ چې ک٘عآ نٖ ظ پلكتؽ پَ هْخْظٗت کې ظ ؼاډٗبل ضْاتَ ثې ځبَٗ
ّالٔ ظ اکكؽې پَ کل٘هَ کې ظ ل٘عّ ّړ ّګؽځٖ ،ظ پلكتؽ ضٗبل اکثؽٍ ظ ٍْٗ هكتق٘ن ضّ پَ
څ٘ؽ ظ ؼاظٗبل پَ خِت اّ ظ ؾًع پَ قؽزع کې ظغَ ضٗبل ظ اًسٌبء پَ ډّل ظ لیعّ ّړ ّٕ
) ۲۲۲,cاًځْؼ) ۰

ظ ؾًع ظ قفلی ًِبیت قٓغ کْل
کلَ چې ظ کْل٘ف ظ کكؽ ظ یٍْ هؼْ٘ثَ الت٘بم پَ تړاّ ظ یْ ثع نکلَ قؤنکل قؽٍ هطبهص نْ،
ًْ ظا پَ ډیؽې اقبًۍ قؽٍ ظ  darrach’s operationپَ هیتْظ ايالذ کْالٓ نْ
(۲۲۱اًځْؼ) .ډٗؽٍ قبظٍ ثلکَ ډٗؽ هؤثؽ ػول٘بت ظٕ چې ظ ؾًع ظ قؽ قٓغ کْل پَ ضپل ځبى
کې لؽٕ اّ ظ ٍْٗ اًچ پَ اًعاؾٍ ظ  diaphysisقؽٍ یْ ځبی تؽقؽٍ ک٘ږٕ اّ ظ ظغَ قبظٍ
پْؼق٘دؽ پَ ّاقَٓ:
 .0ظ  ulnaظ  Styloidثبؼؾٍ ل٘ؽې ک٘ږٕ.
 .2پ٘عا نْٓ ظؼظ چې ظ ؾًع اّ کؼجؽې پَ ثؼ٘عٍ هفًل کې ظ  subluxationلَ اهلَ
ّّ ،لَ هٌځَ ځٖ.
 .3تعّؼٕ زؽاکبت ظ الـ پَ ثٌع کې تؽ ًْؼهبل قؽزعٍ پْؼې قبتل ک٘ږٕ.
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ظغَ ػول٘بت يؽف ظؼې ُفتې هؼیْثیت پَ ثؽکې ً٘كٖ ظ ػولیبتْ څطَ ّؼّقتَ پَ نپیږ اًّْ٘ پَ
ظې ًٌَ کې ثَ ګټْؼې اّ ظ قٌبػت ّړ پبٗلې لَ ٗبظ ه٘تْظ څطَ تؽ القَ نًٖ .كجت
 remanipulationتَ ظ ظې ػول هٌل ثَ ثِتؽ ّٕ ځکَ چې ظ  Colle’sکكؽ ظ ًبقى
الت٘بم اّ ظ کجؼؽې ظ اًسؽاف پَ نتْى کې تؽ قؽٍ ک٘ږٕ .پَ ځْاًْ ًبؼّغبًْ کې ظ Colle’s
کكؽ ښْٗعًَ ظ غ٘ؽې تطًًٖ تعاّۍ پَ پبیلَ کې ؼا هٌځتَ کیږٕ .پَ ؾړّ ًبؼّغبًْ کې ظ
 Colle’sکكؽ ښْٗعًَ ظ ْجؼٖ پبیلْ پَ څ٘ؽ ثبٗع قجْل کړل نٖ اّ ظremanipulation
تؽ قؽٍ کْلْ پبېلې ثَ ًبکبهې ّٕ ځکَ ظ کكؽٕ ټْټْ ظّثبؼٍ خػة ل٘عل ک٘ږٕ.

-۲۲۲اًځْؼ ،A :یٍْ پَ ؾړٍ پْؼې اؼخبع ظ  comminutedکكؽ اّ یْ ثع نکلَ پلكتؽ پَ زٌثی َّؼیت کی
ښیٖ.
ُ ، Bؽّهؽٍ پښیعًّکٖ اړیٌې ّؼّقتۍ پبېلی ظ  radial deviationپَ نکل کې ښٖ٘.
 ،Cظ اکكؽې څؽګٌعًّې ظ  collie’sپَ کكؽکې.
ظ اکكؽې څؽګٌعًّې پَ یٍْ  collie’sکكؽکې ظ اّلٌبؼ ْؽف تَ پَ کیږیعًې قؽٍ.
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پَ ؾاړّ ًبؼّغبًْ کې ظ ؼاظٗبل خِت تَ ظ ښْیعًې پَ نتْى کې پلكتؽٕ ه٘ؿاثَ ظ ډٗؽ ّضت لَ
پبؼٍ ثبٗع تٓج٘ق ًَ نٖ .اّ ظ ظؼْٗ اًّْ٘ څطَ ّؼّقتَ پلكتؽٕ هؿاًَ ثبٗع قٓغ کړل نّٖ .ؼّقتَ
ظ الـ ظ ثٌع زؽکت نؽّع اّ  3 -2ه٘بنتْ ّؼّقتَ ظ ؾًع ظ  styloidثبؼؾٍ قٓغ ک٘عل
تؽقؽٍ نٖ .کلَ چې ًبؼّؽ ظ ظّاهعاؼٍ هقبّم ظؼظ څطَ چې ظ ؾًع ظ  styloidثبؼؾې ظ پبقَ
ّاقغ ّٕ ًب ؼازتَ ّٕ پْؼتٌی کړًَ تؽقؽٍ کیږٕ
ظ ؾًع ظ قفلٖ ًِبٗت قٓغ کْل پَ ُغَ ّاقؼبتْ کې چې ظ  pronationاّ  supinationپَ
کړًْ کې ظؼظًبک ثال ک ؼاهٌځتَ نٖ تؽقؽٍ ک٘ږٕ .ډٗؽ ًبؼّغبى لَ ظغَ ًظؽ قؽٍ چې ظ ؾًع
قفلٖ ًِبٗت ٗې قٓغ نٖ هْافق ًعٕ .پَ ُغَ يْؼت کې چې زؽکبت ٗې ښَ ّٕ ًْ ظا ثَ ډٗؽٍ
هِوَ ّٕ چې ُغَ ػْاهل چې ظ ًبؼاَبٗت قجت ګؽځٖ هٌؼکف کړل نٖ اّ ُغَ ًبؼّغبى چې ظ
 Colle’sظ کكؽ څطَ ّؼّقتَ ظ ؾًع ظ ؼاّتلٖ قفلٖ ًِبٗت څطَ ظ ظؼظ ازكبـ کْٕ اّ
ُغَ ظؼظًَّ چٖ ظ ضف٘ف قؤنکل پَ نتْى کې ظ ًبؼازتۍ قجت ًَ ګؽځٖ هِوَ ظٍ چې هٌؼکف
کړل نٖ .نبٗع ظغَ ظؼظًَّ ثَ پَ تعؼٗدٖ ډّل قؽٍ لَ هٌځ ّالړنٖ چی ْٗ کبل اّ ٗب لږ څَ
ؾٗبتَ هْظٍ ثَ پَ ثؽ کې ً٘كٖ کَ چ٘ؽې ُغْی تَ ظ ټیٌګبؼ پؽثٌكټ ظ ضپل ؼّغتیب پَ ُکلَ ډاډ ّؼ
کړآ نٖ ًْ پَ پؽاضَ اًعؾاٍ ثَ ظ ضْښۍ قجت نٖ.

ظ  Collie’sکكؽ پَ ظؼهلٌَ کې ّؼّقتی څؽګٌعًّّې
ظا هٌل نْی ظٍ چې ظ  Colle’sکكؽ هسبفظْٕ ظؼهلٌَ کې ډیؽ ځلَ ظ  cosmeticپبیلْ پَ
تړاّ نک پ٘عا کْٕ ،ضْ پَ ّظ٘فْٕ پبېلْ ثبًعې نک اقتثٌبٖٗ ظی .پَ ضبو ډّل ظ ځْاًْ
کبؼکًّْکْ ظ کبؼ پَ پ٘ل کې ههبُعٍ کیږی اّ زتی کلَ کلَ ظیٍْ تدؽثَ کبؼ پَ کړًْ کې ُن
هبیْـ کًّْکٖ  Cosmeticپبیلی هٌځتَ ؼاځٖ ،ظ ظّهعاؼّ ُلْ ځلْ پؽ ثڼكټ ظ ٍْٗ ظاقې
ه٘تْظ لټَ چې پَ ؾٗبتَ کچَ ًكجت هسب فظْٕ ظؼهلٌې تَ ښَ ّالی ّلؽٕ ،تؽ څْ ظ ّؼّقتٖ ثې
ځبَٗ ّالٖ توبیل څطَ هطٌْ٘ٓ نْٓ ّٕ .ظ ظې ثؽضې هؽثِْ ّړاًعٗؿًَّ ظا ظٕ چې ظ
 Colle’sظ کكؽ پَ ظؼهلٌَ کې څَ ډّل ظ ٍْٗ هطبً٘کٖ الهل پؽثٌكټ زق پَ خبًت قوْى تؽ
القَ نٖ اّ پَ کْم خِت کې ثَ ظ ؼاتلًّْکٖ تسق٘ق لَ پبؼٍ یْګټْؼ پهٌِبظ پَ ګْتَ نٖ.
پَ ت٘ؽّ ّضت کې ْٗ تؼعاظ ظاقې ُڅٖ تؽقؽٍ نْی چې ْٗ اًبتْه٘ک زبلت ظ  Colle’sپَ
کكؽ کې چې ظ الـ ظثٌع تثجیت ظ  proantionپَ زبلت کې نتْى ّلؽٕ اّ ظا تثج٘ت پَ
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ټْل هؽزلَ کې يْؼت ّقبتل نٖ .ظ اؼًح هفًل ظ ْؽف ظ  pronationظ تبهیي لپب ؼٍ پَ
پلكتؽ کې ّؼظاضل٘ږٕ ،ظغَ تطٌ٘ک ظ اًبتْهٖ پَ لسبٔ قن ّلې پَ ّظ٘فْٕ لسبٔ ًبقن ظٓ،
ځکَ پَ ؾٗبت ػوؽلؽًّکْ ًبؼّغبًْ کې کلَ چې ظغَ تثج٘ت پَ افؽاْٖ ډّل ظ  pronationپَ
زبلت کې ظ څْ اًّْ٘ لَ پبؼٍ يْؼت ًْ٘لٔ ًّْٕ ،ظ  supinationزبلت ث٘ؽتَ اػبظٍ ثَ ظ
ًبکبهٖ قؽٍ هطبهص نٖ.
ظ  Colle’sپَ کكؽ کې ظ کؼجؽې ُډّکی لٌډّالٖ تَ توبٗل لؽٕ اُّن ظ ؾًع اّکؼجؽې پَ
قفلی هفًلٖ ثؽضَ کې ًیوَ ضلغ هٌځتَ ؼاځٖ .لَ ظې اهلَ ظ هثلثٖ Fibrocartilage
اؼتیکبؾ ظ ؾًع ظ  Styloidقؽٍ تطؽیت کیږی اّظ کؼجؽې  Styloidظًْؼهبل قؽزع څطَ
الًعې ّٕ .ظا پَ تیْؼٗکٖ لسبٔ ظاقی اړتیب پیعا کْی چې یْ څَ تؽاکهي تؽقؽٍ نٖ .پَ
 Torontoکې کبؼکًّْکٖ ػظوٖ تؽاکهي تَ ځبًګؽٕ لیْلتیب لؽٕ اّ ههبثَ ډّل غْښتٌَ ظ

-۲۲۱اًځْؼ :یْ ثع نکلَ قؤنکل پَ  radial deviationکې چٖ ظ ښکال لَ ًظؽٍ ايالذ کْل ٗې ظ ؾًع ظ
قفلی ًِبیت پَ  resectionکې تؽقؽٍ کیږٕ ،ظا کړًَ ظ ْؽف ؼاګؽځیعًَ هسْؼ تَ اّ ظ هؿهٌْ ظؼظًّْ لَ هٌځَ
ّړل تبهیي کْٕ.
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قِْلت اّ ظ اؼخبع ظ ًْ٘لْ لَ پبؼٍ چې ظ  internal fixationلَ اقتؼوبل اّ ظ rush nil
پَ غؼٗؼَ تؽ قؽٍ نْٕ ّٕ ک٘ږٕ.
اقبقٖ ًیْکَ ظ ظاقې ػق٘عې پَ ُکلَ چې ظ ؼاظیْـ پْؼٍ اّږظّالٔ ظ ٍْٗ ه٘طبً٘کٖ ه٘تْظ پَ
ْؽؾ کې چې ظ ُډّکْ ظ الت٘بم اّ ظ هفًلٖ زؽکبتْ ظ ثْ٘لْژٗکٖ ايْلْ قؽٍ ثؽاثؽ ّٕ پَ اّل
فًل کې تهؽٗر نْٕ ظی.ظ  Colle’sکكؽ ظ ُ concellousډّکٖ کكؽ ظٍ .ؾهب پَ
ػق٘عٍ پَ ظا ډّل کكؽًّْ کې ّؼّقتَ لَ څلْؼّ ٗب نپږّ اًّیْ څطَ التیبم ثَ ظ cancelous
پبؼچْ تؽ هٌځ پَ ُغَ ًقَٓ کې هْخْظ ّٕ چې ْٗ ظ ثل قؽٍ پَ توبـ کٖ ّٕ .کَ چ٘ؽې
ظکؼجؽې ُډّکٖ کهْل ظ ُغې ظ پْؼٍ اّږظّالٖ ظ تبه٘ي لپبؼٍ تؽقؽٍ نی ًْ ،پَ کكؽٕ قیټ
کې ثَ ضبل٘ګبٍ ؼا هٌځتَ نٖ  .چې ظ ډٗؽّ اًّْ٘ ظ ت٘ؽٗعّ پَ هْظٍ کې ثَ ظ ًْٕ ُډّکٖ پَ
غؼٗؼَ ډکَ ًَ نٖ اّ ظغَ ظ  callusنتْى ثَ یْاؾی ظ  osteogenesisظ ّؼّ ّؼّ
پؽاضت٘ب لَ اهلَ پَ ُغَ ًقبْْ کې چې لْهړًی توبـ هْخْظ ّٕ ،يْؼت ًّیكٖ اّ تهَ ثؽضَ ثَ
ډکَ ًَ کړٕ.
کَ ؼاظْٗـ ظ ُغې پَ پْؼٍ اّږظّلٖ ؼا کم نٖ ًْ ،اثتعاٖٗ الت٘بم ثَ ظ ًبؾک پْل پَ ډّل ظ
ّ volarخَ کې نتْى ّلؽٕ اّ ظّ dorsalخې پَ الت٘بم کې ثَ ًقًَ٘ هْخْظٍ ّٕ .ظاضلٖ
ضبل٘ګبٍ ثَ ظ ف٘جؽّت٘ک ًكح پَ غؼٗؼَ ډک نْٕ ّٕ ،کَ ُغَ اپبؼات چې اّږّالٔ ٗې تبه٘ي
کړٓ ظی اّ ّؼّقتَ لَ څلْؼّ اًّْ٘ څطَ ُغَ لؽې کړل نٖ ،کكؽ ثَ ظ  collapseضْاتَ
توبٗل پ٘عا کړٕ اّ ُیڅ کلَ ثَ پَ ؾٗبتَ کچَ  collapseتبقف ًَّ کړٕ ،اهب ث٘ب ُن ؾٍ ثبّؼ
لؽم چې پَ قبکي زبلت اّ ٗب ظ ث٘ؽتَ اػبظې پَ هؽزلَ کې ( )rehabilitatoinظا ضٓؽ
هْخْظ ّٕ.
کَ چ٘ؽې الت٘بم ًبهتْاؾى ّٕ ًْ ،تؽ ُغې چې ْٗ هتْاؾى ظ ُډّکْ الت٘بم تهکل کْٕ ،ظ ًْ٘لْ
قعؼت اّ ظ الـ ظ ثٌع ّظبٗف ثَ ًو٘ګړٕ ّٕ .ظ ظغې ًیوګړٕ ّظبیفْ پَ هؽزلَ کې ظ ٍْٗ
ًبهتْاؾى الت٘بم قؽٍ ْٗ ځبٓ یْ پؽهص تلًّْکٖ ظ  Wristهفًل نطٖ ثَ ؼاهٌځتَ نٖ.
 Collie’sکكؽ ظ ٍْٗ ښَ هثبل پَ تْګَ چې پؽ ُغٖ ثبّؼ لؽم اّظ کكؽ پَ ظؼهلٌَ کې اقبقٖ
ؼّل لْثْٕ ،یؼٌې ٍْٗ ثِتؽٍ الؼٍ چې ظ ّظبٗفْ ظ اػبظې قجت اّ ْٗ هتْاؾى الت٘بم ثَ ؼاهٌځتَ
کړٕ ،ظ ُغَ ټْلْ فکتْؼًّْ پَ هقبثل کې چې ظ ػظوٖ هْضؽ الت٘بم قجت ګؽځٖ ،هجبؼؾٍ تؽ قؽٍ
نٖ تؽ څْ ظ ظایوی نطۍ کچَ ؼا کوَ کړٕ.
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-۲۲۱اًځْؼ :هتي تَ هؽاخؼَ ّکړی.

411

کْلف کكؽ)(The Colle’s Fracture

ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

ٍْٗ ظاقې ثْ٘لْژٗکٖ ؾهٌ٘ې خْړًَّ چې پَ ثٌ٘بظٕ ډّل ظ  Colle’sکكؽ ظؼهلٌې تَ ً٘ږظې
کیږُٕ ،غَ پَ ُ concelousډّکٖ کې تؽ ْٗې اًعاؾې پْؼې ظ  collapseهٌل ظٕ،
تؽڅْظ توبـ ٍْٗ پؽاضَ قبزَ ؼاهٌځتَ نٖ .پَ هسبفظْٕ ظؼهٌلَ کې ظ ٍْٗ کلٖ پَ ډّل ظ
کْالپف کٌتؽّل اّ ظ ٍْٗ ظاقې قعم پْؼتَ کْل چې ظ تْخَ هؽکؿ ظ کؼجؽې ثعنکلَ ثې ځبَٗ
ّالٖ څطَ پَ خلْګ٘ؽٕ کې تؽقؽٍ اّ ُن  cosmeticsتظبُؽات ظ قجْل ّړ ّٕ .ظ ظې
ؼژٗن پؽثٌكټ ثَ ظ ًْ٘لْ قعؼت ډٗؽ پَ ت٘ؿۍ قؽٍ اػبظٍ نٖ اّ ظا ثَ پَ ضپلَ ظٍْٗ هف٘ع فهبؼ
قجت ّ ګؽځٖ تؽ څْ ظ ُډّکٖ ظا لتیبم ظ تٌجَ قجت ّګؽځٖ.

ٍْٗ کلٌ٘٘کٖ تدؽثَ
کَ چ٘ؽې ّهٌل نٖ چې تؽاکهي ظ هْضؽ الت٘بم قجت ګؽځٖ ظ ُغې ضبل٘ګبٍ پَ تړاّچٖ ظ کؼجؽې
پَ قفلٖ ًِبٗت کې ؼاهٌځتَ کیږٕ .ضْ ظا ثَ ُن هٌٓقٖ ّٕ چې ظ کؼجؽې  Styloidتَ پَ
ضپل ًْؼهبل هْق٘ؼت کې قؽاؼ ّؼکړل نٖ ،پعاقې ډّل چې ظ اؼخبع څطَ ّؼّقتَ ظ ُډّکٖ
ٍْٗ ټْټَ ظ ُغې پَ ضبل٘ګبٍ کې ّؼ ظاضلَ کړٕ .پَ تْ٘ؼّٗکٖ لسبٔ ظ هؽٍٗ پَ ُؽٍ ُڅَ کې ثَ
ظا ُډّکٌَ٘ ټْټَ ظ ٍْٗ کوپؽٗف زبلت ظ ًْ٘لْ پؽهِال کې ؼاهٌځتَ نٖ .لَ ظغَ تطٌ٘ک څطَ پَ
اقتفبظې قؽٍ ظ کوپؽیف نْٕ کكؽ ظؼهلٌَ ظ ښْ پبیلْ پَ لؽلْ قؽٍ چې ظ هطتلفْ
کبؼّکًّْکْ لَ ضْا پَ ت٘ؽ ّضت کې تؽقؽٍ نْٕ اّ ظ  ْٗ tibial plateauفهبؼٕ کكؽ اّ
ُن ظ  Os calcaneusپَ ْٗ فهبؼٕ کكؽ کې تؽ قؽٍ نْٕ ظٕ ظظې لَ پبؼٍ چې ظغَ
تْ٘ؼٕ ثبثتَ نْٕ ّٕ ًْ نپږ ًبؼّغبى چې  Collie’sکكؽ لؽًّکٖ ّّ پَ ظغَ ْؽٗقَ ػول٘بت
اّ ظ یص نْٕ ُډّک٘ي ثبًک څطَ اقتفبظٍ نْٕ ٍّ.
ْٗ ّړّکی نق ظ ؼاډٗبل  Styloidپَ قبػعٍ کې تؽقؽٍ اّ کكؽٕ ضّ ضالي٘ږٕ .پعاقې
ډّل چې اقیكتبًت ظ  thumbظ ګْتې ظ تؽاکهي پؽ ثٌكټ چې ظ کكؽ اؼخبع نْی زبلت
ٗې تبهیي کړی ُّٕ ،ډّکٌَ٘ پبؼچَ پَ ًْهْړٕ ضبل٘ګبٍ کې ځبٓ پؽ ځبٓ کیږٕ .چې پَ ځبًګړٕ
ډّل ظ کكؽ ٍْٗ ثؽضَ ّ ګؽځٖ اّ پَ څْ ّاقؼبتْ کې ظ َلغ ٍْٗ هکولَ ټْټَ ظ فٌَ ( )Vپَ
اًځْؼ ځبٓ پؽ ځبٓ نْٕ ّٕ ،پَ پلټٌې قؽٍ ظ کكؽ پَ قفلٖ پبؼچَ کې ظ ضبلیګب ظ اًعاؾٍ لَ
هطې ظ ٍْٗ اغ٘ؿًبک ػبهل پَ ټْګَ پَ یٍْ اؼخبع نْٕ زبلت کې ظ ثې ثجبتۍ قجت ګؽځ٘عل ّّ،
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ظ ػول٘بتْ پَ پبیلَ کې ظ قٌبػت ّړ ثجبت ظ لٌډّلٖ پَ هقبثل کې ؼاهٌځتَ نْی ّّ ،اهب ظ ًقبُت
پَ ظّؼٍ کې پَ ظا ظاضل نْٕ ُډّکٖ کې کْالپف يْؼت ً٘كٖ( ۲۲۱اًځْؼ)>.
ظغَ پهٌِبظ چې هړ ُډّکٔ (ثْى ګؽاف) ظ الت٘بم پَ قؽػت کې ثؽضَ ًَ اضلٖ اّ ُن ظ هْضؽ
الت٘بم ظ ػبهل پَ تْګَ اّـ ُن ؼّل لْثْٕ قؽٍ ظ ظې چې ظ ػولیبتْ پَ ّؼّقتۍ ثڼَ کې ظ ث٘ؽتَ
اػبظې ظّؼٍ ٗې ظ ګْتْ ظ ظؼظ اّ پړقْة قؽٍ ْٗ ځبٓ ّٕ لکَ پَ څَ ډّل چې ظ ا ظ
 Collie’sظ کكؽُغَ هؼوْلی پبېلې ظٕ چې ظ پلكتؽ پَ غؼٗؼَ تعإّ نْٕ ّٕ ظغَ ظّؼاًٖ
تهْل ظ کكؽ ظ کْالپف پَ ًت٘دَ کې ّٕ چې ظ الـ ثٌع ػؽٍٗ اّ لٌډّٕ پَ ػٌْ ظظې چې
کكؽ پَ ٍْٗ هکول اؼخبػٖ اّ پلكتؽ نْٕ زبلت کې ّٕ.پَ ظغَ تدؽثْٕ ػول٘بتٖ تطٌ٘ک کې
ثبٗع ظ  paddedپلكتؽ څطَ ګټَ ّاضكتل نٖ تؽ څْ ظ ژؼ پیښیعًّکٖ کْالپف اّ ظ لٌډّالٖ
قجت ّ ًَ ګؽځی .کْهَ کؽکَ چې هْخْظٍ ظٍ اّ پَ ؼاتلًْکٖ کې ډیؽٍ هِوَ ظٍ  ،ظا ظ ًبکبهۍ
قجت نٍْ ،قجت ٗې ظاّ چې ظا ػولیبتې کړًې پَ ػبظٕ ډّل پَ ٍْٗ هًؽّف کلٌ٘ک کې ًَ
ّې تؽقؽٍ نْٕ.پَ ُغَ القًْْ ثبًعې چې ظ ُغْی ظ کكؽًّْ ظ اؼخبع يْؼت ًْ٘الٓ ّّ ،ظ
ثؽْبًٖ٘ ؼّغتْى تَ قپبؼل نْٕ ّّ چې ظ ُغْی هْخْظ اضتالْبت ظ هٌلْ ّړ ًَ ّّ  ،اهب ث٘ب ُن
ظغَ تطٌ٘ک نبٗع کلَ ًب کلَ پَ اًتطبثٖ ّاقؼبتْ کې ظ ٍْٗ هدؽة الـ پَ ّاقَٓ يْؼت
ًّ٘كٖ .ظغَ ًظؽَٗ چې ٍْٗ قوَ اًبتْه٘کَ کړًَ تؽ قؽٍ ک٘ږٕ اّ یٍْ خؽازٖ ًعثَ ظالـ ظ ثٌع پَ
ؼاظٗبل ثؽضَ کې ؼاهٌځتَ ک٘ږٕ ظ ښکال لَ هطی ډیؽ ښَ ّالی لؽٕ ًكجت ُغَ پَ کوَ اًعاؾٍ
ثې ځبَٗ ّالی تَ ظ ؼاظٗبل پَ خِت چې پؽتَ ظ خؽازٖ ًعثَ څطَ يْؼت ً٘كٖ.

ظ  Colle’sپَ کكؽ کې هؤضؽٍ اؼخبع
ظ ’ Colle’sکكؽ پَ څؽګٌع ډّل ظ هْضؽې ايالذ لَ پبؼٍ هكبػع ظٕ ،پَ ؼښت٘ب ؾٍ ثبّؼ لؽم
چې ظ ظې ه٘تْظ پَ اًتطبة قؽٍ ثَ ظ الـ اقبقٖ اغٗوب چې ظ ايالذ څطَ ظ هطَ ؼاهٌځتَ
کیږٕ،لَ هٌځَ الړٍ نٖ .کَ چ٘ؽې کكؽ پَ ػبخل ډّل ايالذ اّ پلكتؽ نٖ ٗب ظ ْٗ ٗب ظٍّ
قبػتًَْ پَ ظًٌَ کی ظغَ ػول تؽقؽٍ نی ًْ پَ ٗقٌٖ٘ ډّل قؽٍ ثَ ظ ګْتْ ظ نعٗع پړقْة اّ
ظؼظ الهل ّ ګؽځٖ اّ ظ پلكتؽ ظ قٓغ ک٘عّ َؽّؼت ثَ پ٘عانٖ (ظ پلكتؽ قٓغ کْل ثَ ْٗ
ظؼظًبک پؽّق٘دؽ ّٕ زتٔ کَ پلكتؽٕ ه٘ؿاثَ ُن اقتؼوبل
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نْٕ ّٕ) ظ ګْتْ نعیع پړقْة ظ  Collie’sپَ کكؽ کې ډیؽػوْه٘ت لؽٕ چې ظ ّظبٗفْ لَ
پبؼٍ ْٗ ضٓؽ ظٍ .ظ ُغَ ًبؼّغبًْ ظؼظًَّ چې ظ قؤنکل اّ ٗب ػًجٖ ّػبٖٗ فهبؼ پَ ًت٘دَ کې
نتْى ّلؽٕ ظ ظٕ ًبؼّغبًْ پؽ ّړاًعې ظ هْضؽې اؼخبع تْيیَ کْل ظ ثطث الًعی ًیكْ ،ظ

-۲۲۱اًځْؼ :ظ  coll’sکكؽ هؼکْـ ظ  smith’s fractureچٖ ايالذ نْی اّ پَ پلكتؽ کې ظ
َّ suponationیؼت ًیْل نْی ظی .ظ قبظٍ ظ َّ cock-upؼیت کې پَ ػلوٖ ډّل ظ ُغَ څَ
هؼکْـ چٖ پَ  coll’sکې اقتؼوبلیږٕ ظغَ ايالذ ثَ ًَّ قبتٖ.
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هْضؽې اؼخبع تْيیَ پَ ُغَ هؽیُبًْ کې چې پَ کن اًعاؾٍ اّیب ُیڅ ظؼظ ًَّ لؽٕ ،پَ ًظؽ کې
ّٕ .کَ چ٘ؽې ٍْٗ هْضؽٍ اؼخبع هٌبقجَ ّٕ ًْ ثبٗع ظ هبلْچ لؽًّکی پلكتؽ پَ ٍْٗ تبؾٍ s
’ Collieکكؽ کې تٓج٘ق نٖ اّ ًبؼّؽ تَ  24څطَ تؽ  4٤قبػتَ پْؼې اؼام اّ پَ قِْلت
کې ّقبتل نٖ پَ ظغَ ّضت کې ًبؼّؽ ثَ ظ اًكت٘ؿٕ لَ پبؼٍ اهبظٍ اّ ظ ػول٘بتْ ّؼّقتَ ثَ
ٗې ظ ګْتْ اغٗوب کوَ ّٕ.
ظ  Colle’sهؼکْـ کكؽ )(smith’s fracture
ظ Collie’sظ کكؽ یْ هؼکْـ کكؽ چې ظ ؼاظْٗـ ظ قعاهٖ کٌبؼ کكؽ لؽٕ چې ظالـ ظ ثٌع
کكؽ اّ ضلغ ظٍ اّ ظ  carpulظُډّکًْیوَ ضلغ ؼاضی ّخی تَ تؽقؽٍ کیږٕ .کَ څَ ُن ظا
ثې ځبَٗ ّالٔ ظ تؽاکهي پَ غؼٗؼَ پَ اقبًۍ قؽٍ ظ ايالذ ّړظی ضْ ظلتَ اکثؽٍ ظ ْٗې قْې
توبٗل ظ پلكتؽ ظًٌَ ظ ظّثبؼٍ ثې ځبَٗ ّالٖ ضْاتَ نتْى لؽٕ ،پَ ُغَ ّضت کې چې تؽاکهي قٓغ
اّ پلكتؽ هْخْظ ّٕ ،پَ ػٌؼٌْٕ ډّل الـ ظ  dorsal flexionپَ َّ٘ؼت کې پلكتؽ
کیږٕ ،ځکَ چې ظا ظ  Collie’sکكؽ هؼکْـ قؤنکل ظٓ.
ظ ظې څطَ ظا تؼج٘ؽ تؽ القَ ک٘ږٕ ،چې ُعاٗت کْٕ چې ظ ؼاظْٗـ کبؼپبل هفًل قعاهٖ
کٌبؼٕ کكؽ پَ ضلفٖ قبلت کې پعاقې ډّل تؽقؽٍ نٖ چې ْٗ هَْؼٖ فهبؼ ظ اؼخبع پؽهِال
ّاؼظ نٖ .هبتَ پَ ظې ُکلَ ظ  F- Brian Thomasلَ ضْا تبک٘ع نْی چې ظ
 Collie’sهؼکْـ کكؽ ک٘عآ نٖ پَ ْٗ ايالذ نْٕ اّ ظ هکول  full supinationپَ
زبلت کې پلكتؽ کړل نٖ .ظغَ اړٌَٗ ضجؽٍ ظٍ چې اؼًح هفًل ظ  supinationزبلت ظ
قبتلْ لپبؼٍ پلكتؽ تَ ّؼظاضل کړّ .پَ  full supinationزبلت کې ظ ؼاظیْـ توبیل
 pronationتَ ظ یْ اّتْهبتیکې قٍْ پَ غؼیؼَ يْؼت ًیكٖ اّ فؽیکویٌتًَْ ٗې پَ ايالذ
نْٕ زبلت تقْیَ کیږٕ ،پَ  ۲۲۱اًځْؼ تًْٗؽ کې تهؽٗر نْی هثبل نبیع ظغَ قطت
تؽَیٍ تَ ځْاة ّّاٖٗ.
ظ  Collie’sکكؽ پَ تعإّ کې چې ْؽف ظ تبم  pronationپَ زبلت ّٕ،ؾهب اػتؽاٌ
پَ پلكتؽکې ظ اؼًح هفًل ّؼګډّل ظٕ چٖ ظ تٓج٘ق ّړ ًعٓ ،ځکَ چې ظ  smithظ کكؽ ثې
ځبیْالی اّهؼیْثیت ًكجټ’ Colle’sکكؽ تَ ډیؽ ؾیبت اّ ؾٗبتؽٍ پَ ځْاًبًْ کې پ٘عا ک٘ږٕ.
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لطن څپرکی
د تٌټ کطر )(The Bennett’s Fracture
د ُغې ّرّضتيْ ػاليوْ د تيا پيښيذّ لَ کثلَ چې د  Bennett’sکطر د ًاّړٍ ارجاع څخَ
راهٌځ تَ کيږي د پاهلرًې ّړ ًظريات تْپير لري ،د تيړًيْ پيښْ کارکًّْکي ػوْهاً د دې اضاى
کطر ارجاع ًَ شي ترضرٍ کْالی اّ دا یْ ډېر ػام ترظيط دٓ .يْ څْګ شایذ تصْر ّکړي
چې ُر کال يْ زياد شویر ّاقؼات پَ غيرهجرب ډّل تذاّي کيږي .کَ داضې ّي ًْ د ُغې
ّاقؼاتْ شتْى چی د ترّهاتيک  Arthritis’sپَ ډّل کې راڅرګٌذیږي د هالدظې ّړ کوْالی
لريُ .وذارًګَ دا یْ دليل ًَ شي کيذآ چې ّلې تايذ د لْړ هؼيار هاُراًَ ارجاع هذ ًظر ًَ
ّي .د دې کطر ارجاع کْهَ لْيَ هيخاًيکي ضتًْسٍ ًَ پيښْي ،خْ د جراح څخَ د الش ٌُّې
ښَ زيرکتيا غْاړي.

د کطر اًاتْهي
د دې کطر تل ًْم د  staveکطر دی چې پَ غالة ګْهاى د ضْک ُّلْ لَ اهلَ راهٌځتَ
کيږي .د يٍْ ًاضن زّر پلي کیذل پَ ُغَ اهتذاد چې غټَ ګْتَ د قثط پَ دالت کې ّي د يْې
قْې د اًتقال پَ پایلَ کې چې هیتاکارپل د قاػذې د قذاهي ترخې څخَ د قيچي پَ ډّل قطغ
کْي اّ د هفصل څخَ تِر  Dorsalجِت تَ تې ځایَ کیږي د

Crapo-

 Metacarpalهفصل د رادي ّجی ارتطې ضالوې پاتې کيږي اّ هيتاکارپل د ایچ پَ اًځْر
ټْټَ د تراپيسين ُډّکي د هفصلي ضطذې ضرٍ ًْرهالَ را تطَ ضاتي .د ترظيط اضاضي ضؤشکل
ػثارت لَ ُغَ زاّيې څخَ دی چې د رادي ّجې پَ هقؼرٍ خْاکې شتْى لري .رّؽ رخٍْ
اًطاج پَ ارجاع کې رّل لْتْي چې د هيتاکارپ د قاػذې پَ رادي ّجَ کې هًْذل کيږي.

د تثثیت اّ ارجاع هيخاًيکيتًَْ
ځيٌې ّخت داضې ّيل کيږي تر ُغې چې تراکشي ًَ ّي تر ضرٍ شْی تې لَ شکَ د دې کطر
ارجاع هٌځتَ ًَ راځي .د دې تذريص هطاتق تراکشي هؼوْالً پذاضې ډّل پلی کيږي چې د جلذ
ضرٍ ًښلیذلی اّ تيا تاًذې د یْې پاېې ضرٍ چې د پلطتر پَ داخل کې تثثیت ّي ،تړل کیږی.
تراکشي يْازې پَ ُغَ کطرًْ کې اضتطثاب لري چې پَ راتي ډّل د لٌډّالي پَ هقاتل کې ّړتيا
ًَ لري .ترػکص د تٌټ کطر داضې يْ کطر دی چې د ليذلْ ّړ اضتذکام ّرکْل کیږي .د
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کارپْهيتاکارپل هفصل د پْرٍ  extensionضرٍ تذاّي اّ ارجاع تَ يې د تل لپارٍ ثاتتَ اّ
هتْازًَ پاتې شي.
کَ د تٌټ د کطر ارجاع څخَ ّرّضتَ د هيتاکارپل پْرٍ  extensionترضرٍ شي ،پَ ُغَ
کچَ چې د رادي ّجې ارتطې یې راټيٌګې کړي اّ د دې اهکاى شتَ چې ظِري ّجې تَ تې
ځايَ تْب شًْی کړي ،کَ اّش غټَ ګْتَ پَ اصالح شْي اّ غسيذلي اًځْر کې ّرّ ّرّ
قثط کړل شي ًْ يْې داضې خطرًاکې ًقطې تَ رارضيږي چې اظافي  flexionد ُډّکي
قاػذې تَ پَ ظِري اضتقاهت کې د هفصل څخَ د تاًذې د يٍْ اُرام ډّلَ هيلې پَ څير اغېسٍ
کْي اّ پْرتَ يې جګْي.

-۱۱۱اًځْر :د  bennet’s fractureپَ اصالح اّ تثثیت کې یْ هخاًیکي  . analogyدا ٌُډل (هیلَ) داضې
قرار لري لکَ یْ ترظیط چې د تراکشي پرتٌطټ تذاّي کیږيُ ،ډّکی پَ یٍْ داضې غیر ثاتت هْازًَ کې اّ د الهثْ
ًُّْکي پَ څیر پرتَ د یٍْ یقيٌي کٌترّل څخَ قرار لري ،د تراکشي پرتَ کَ چيرې  thumbد  b,dهْقؼیت تَ ّر
ّګرځي ًْ ػعالتي قْت تَ یې یْې پْرٍ خلغ تَ تشْیق کړي .کَ چیرې د  thumb metacarpalد تراکشي پرتَ د
 c,eپَ هْقؼیت اّ د هکول  extensionپَ شتْى کې قرار ّلري ،دا ػعالتی قٍْ تَ د اصالح پَ شتْى اّ ثثات کې
زياتْالی راّلي ،پَ یٍْ هکول  extenuationدالت کې د ػعالتي قْې یْهثثت فشار د ًَ تې ځا یَ شْي ټْټې پَ هقا
تل کې پیذا کیږي.
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هيخاًيکي ّرتَ ّالی )(Mechanical Analogue
پَ ارجاع تاًذې د ػعلې د هقْيت اغېرٍ د يٍْ غْرٍ ٌُډل یا راډ غًْذې پْرتَ اثر کْي .دلتَ
د ٌُډل پَ درکت کې يٍْ ًقطَ چې د )  (top deed centerپَ تْګَ پيژًذل شْي .د
دې هرکس پَ يٍْ غاړٍ د ّصل کًّْکي راډ څخَ فشار د تذّر پَ يٍْ اضتقاهت کې در کت
کْي ( هثالً د ثاتتې ارجاع پَ لْر) .پِذ داضې دال کې چې د هرکس پَ ُغَ تلَ خْا کې هوکي
پَ هقاتل اضتقاهت کې در کت پيذا شي ( هثالً د ًا ثاتتې ارجاع پَ لْر (  ۱۱۱اًځْر) .
د هيتاکارپل پَ غسيذلي ّظيؼت کې د ػعالتْ هقْيت چې پَ غټَ ګْتَ اغېسٍ لري اّ د ارجاع
اضتذکام زياتْي ،يا دا اغېسٍ تَ د هيتاکارپل ُډّکْ قاػذٍ د کارپْ هیتاکارپل هفصلي جْف تَ
ټېلَ کړی.
دا هيخاًيکي هشاتِت تياًْي چې ّلې تراکشي اضتؼوال د تٌيټ د کطر د ارجاع پَ تثثیت کې
يْ هطلْب تذتير ًَ دی ،تراکشي يْازې د هيتاکارپل ُډّکْ قاػذې تَ پَ طثیؼی پْزیشي کی
خٌثي ـ غير ثاتت اّځْړًذ دالت ّرکْی ،ترػکص پرتَ لَ تراکشي څخَ د فشاري کړًې
پرتٌطټ د هیتاکارپل ُډّکي د قاػذې ارجاع د ُغی طثیؼی هْقؼیت تَ اّ یْ ثاتت دالت يې
راهٌځتَ تَ کْي.

تخٌيک
دغَ کطر اّ خلغ پَ خاص ډّل د ارجاع لپارٍ د هْظؼي  anesthesiaالًذې هٌاضة دٍ،
ُر کلَ چې د لْهړۍ ُڅې څخَ قاًغ ًَ ّي جراح تَ اجازٍ ّرکْي تر څْ د ُوذغَ اًطتيسي
الًذې د دُّوې ُڅې لپارٍ ُن ارجاع تَ اقذام ّشي.
د  Bennet’sد کطر ارجاع د لوص کْلْ پر تٌطت اهتذاى کيږي چې د الش ًیْلْ پرهِال
د یٍْ آّاز پَ اّریذّ ضرٍ یٍْ کاهیاتَ ارجاع پَ ګْتَ کْی .دا ادتوال شتَ چې پَ ًاکاهۍ تذلَ
شي .دا کْهَ غير ػادي پيښَ ًذٍ چې  ( beginnerچا چې ًْٓ کار شرّع کړٓ ّي) تې
الرې ارجاع تر ضرٍ کړي چې تردې دهَ پَ دې يقيي ًَ لري چې کطر يې هتذرک دٍ .پذاضې
ضادٍ دليل چې ادتواالً يٍْ کاهلَ ارجاع ددٍ د الش پَ لْهړٓ کړًَ ترضرٍ ّی خْ پذې ًَ ّي
پٍْ شْٓ چې کطر پَ يٍْ ًاقط پلطتر کې تٌذ شْٓ ّي اّ ّرّضتَ تَ يئ ايکطرٍ ّ ښیي چې
ارجاع ًَ دٍ ترضرٍ شْي.
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د تٌيټ کطر ارجاع کلَ ًا کلَ پَ لْړٍ کچَ هشکلَ ّي اّ کلَ ًاکلَ ضترګْ تَ اړتيا ّي چې
دا دقيقت تائيذ کړي چې پَ ریښتیا ضرٍ د غټې ګْتې قاػذٍ د ًٌَ خْاتَ اّ یا د
 metacarpal-carpal jointهفصل څخَ تاًذې خْاتَ ښْييذلی دٍ ،چې دا کړًَ د
ارجاع د قْې د پلي کْلْ اّ قطغ کْلْ پرهِال څرګٌذيږي .رښتيا ُن ډيرۍ ّختًَْ پرتَ لَ
اًطتيسي څخَ ارجاع ترضرٍ کیذای شی ،خْ کَ جراح د دې ّړتیا ّلري چې ُغَ ادطاش
کړآ شي.
د دې لپارٍ چې ترظيط هْ ًَ ّي راهٌځ تَ کړی ،د هيتاکارپل د ضر پَ رادي ّجَ تاًذې پَ
غسّل شْي دالت کې فشار ّرارديږي ،پَ یٍْ ّخت کې د هیتاکارپل د قاػذي پَ ظِري ّجَ
کې ُن تایذ فشار ّارد شي .دا تايذ پَ یاد ّلرّ چې تراکشي د دې ارجاع يٍْ اړيٌَ ترخَ ًَ دٍ،
کَ څَ ُن دا کړًَ د لْهړًيْ درکاتْ پرهِا ل هرضتَ کْالٓ شي .کَ چيرې دّې قْې لیرې
کړل شي هيتاکارپل د قثط دالت غْرٍ کْي .د هيتاکارپ قاػذٍ پْرتَ خْاتَ د هفصل څخَ
تِر تې ځايَ کيږي .دا تَ ډيرٍ هِوَ ّي چې څْ ځلَ دغَ درکات پَ تکراري ډّل تر ضرٍ شي،
تر څْ یْ ًازک ادطاش ّاظذاً د تواش پَ ّاضطَ ّپيژًذل شي اّ دغَ تَ يْازې د ادطاش
پرتٌطټ ّي چې پَ تطثيق شْي پلطترکې ارجاع پَ صذیخ ډّل څرګٌذٍ شي .د غټې ګْتې
غسًَّ ًَ تايذ افراطي ّي ،ځکَ چې ّرّضتَ لَ ُغَ يْ تل هيخاًيکيت را څرګٌذ یږي چې د
تاًذې خْاتَ تې ځايَ کيذًَ ټیلَ کْي .يْ ښَ پْزشي فقط د یْ ًیوګړي اّ تقْيَ شْي تطط
دٓ.
د هيتاکارپل ُډّکي پَ قاػذٍ پْرې د ّړيْ يا هالْچْ ًښليذًّکي يٍْ ټْټَ ًښلْل کيږي اّ د
تواش پَ ّاضطَ د ارجاع دص کْل يْ ځل تيا توريي کيږي ،تر څْ هؼلْهَ کړّ چې ارجاع ال
د هخَ ترضرٍ شْي دٍ.
اّش يْ لًْذ پلطتر پَ تيړې ضرٍ پَ غټَ ګْتَ اّ الش تاًذې اجرا کّْ ،پرتَ لَ کْهې ُڅې څخَ
چې ارجاع شْی پْزشي ّضاتل شي .دا اړيٌَ دٍ چې ټْل پلطتر پَ ُوغَ ّخت کې چې ال تر
اّضَ پْرې ًرم ّي تکويل شي .د تيارشْي ژر ّچيذًّکي پلطتر کارًَّ تايذ ترضرٍ ًَ شي ،د
يٍْ هؼوْل  slow settingتٌذاژ اضتؼوال اړيي دی.
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د ًرم لًْذ اّ تشپړشْي پلطتر ضرٍ اّش جراح تيا د هوکٌَ توريي پَ ډّل د ارجاع ادطاضْل
تکرار ّي .پَ ُوذې الًذٍ پلطتر کې تيا څرګٌذّي چې د غټې ګْتې پَ پْرٍ غسّل شْی
پْزشي کې د هيتا کارپ د قاػذې د ظِري ّجِې لَ پاضَ د هْظؼي فشار پَ تطثيق ضرٍ تر ُغَ
چې پلطتر کلک شي
صْرت ًّيطي (۱۱۱اًځْر) .

 -۱۱۱اًځْر ،A:د  bennet’sد کطر د ارجاع یٍْ ػادي ًاکاهي ،ځکَ چې د لْهړی هيتا کارپل ُډّکی هکولَ ارجاع ُغَ د تشپړ
تطط پَ دالت کې قرار ًَ لري.
 ، Bیٍْ ّخت ضاتل کیږې چې د هيتا کارپل ُډّکي یْ تشپړ تطط دالت پَ  carp – metacarpalهفصل کې ترضرٍ شْی ّي.

يٍْ ػاهَ تيرّتٌَ
د ارجاع پرهِال يٍْ ػاهَ تيرّتٌَ لکَ پْرتَ چې ښْدل شْيذٍ دا دٍ چې د هيتاکارپل ُډّکي د
ضر د رادي ّجې پر ځای د پرّکطيول فالًکص پَ رادي ّجَ فشار ّارد شي (A ۱۱۱اًځْر).
د دې غلطۍ پَ پاپلَ کې د هيتاکارپْفالًجيل هفصل غسّل ترضرٍ کیږي اّ پرتَ لذې چې پَ خپلَ
هتاکارپل يْ اړیي تطط دالت غْرٍ کړي .يا تل ػثارت د غټې کْتې د تؼيذٍ هفصل غسیذل
اړیي ًَ دي ،خْ تایذ د د هيتاکارپل ُډّکي د هکول غسيذّ لپارٍ چوتّْالی ّلرّ .پَ ځيٌْ
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خلکْ کې د  double jointضرٍ د غټې کْتې د تؼيذٍ ترخې غسّل د هيتاکارپل د پْزشي لَ
پارٍ اړیي ًَ دي ( ۱۱۱اًځْر).
د دې ضادٍ تړلي هاًْرې د کاهياتۍ لپارٍ ظرّري دٍ چې پېښَ تازٍ ّي .د څلْرّ يا پٌځْ ّرځْ
پَ ځٌډيذّ ضرٍ د ارجاع تر ضرٍ کيذّ ّړتيا هتعررٍ کْي اّ ّرّضتۍ ښـْيذًې تَ تَ ډير
هطاػذ ّي.

-۱۱۱اًځْر :دا دیاګرام یٍْ ػاهَ غلطي د تیٌت کطر پَ تذاّۍ کی ښیي.
 ،Aد  metacarpalغسیذلی دالت تایذ د هیتا کارپ ـ فالًجیل پَ غسیذلي دالت ػْض ًَ شي .چې پَ دا هْقؼیت کې دا یْ
غیر اړیي درکت دی.
 ،Bپلطتر تَ پَ ّ palmarجَ کې د metacarpalپَ ضر تاًذې شکل اّ فشار ّرکْل کیږي ،پَ ُوذې ډّل د dorsal
ّجې څخَ د  metacarpalپَ قاػذٍ تاًذې شکل اّ فشار ّرکْل کیږی،

کَ څَ ُن د کارپْهيتاکارپل هفصل پَ پْرٍ ػسیذًَ تاکيذ شْی ،الثتَ پَ ځيٌې ّاقؼاتْ کې زيات
افراطي تطط هؼکْش تاثيرات لري .د افراطي غسًّې قٍْ تَ د هياکارپ قاػذٍ تيرتَ تې ځايَ
کيذّ تَ هجثْرٍ کړي اّ د ارجاع يْ پايذار دالت هوکي یْازې د هکول غسًّې پَ کن
هذذّد دالت کې دص کړآ شْ.
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-۱۱۱اًځْر ،A:د تیٌت د کطر یٍْ ًیوکړي ارجاع ځکَ چې  metacarpalتَ تثاػذ ًذی ّرکړل شـْی،
پذاضیې دال کې چې د  metacarpo– phalangialهفصل تَ د تطط دالت ّرکړل شْی دی،
 ،Bیٍْ ضاتل شْي ارجاع د  abducting the thumb metacarpalپرتٌطټ (،پَ اکطرې کې يٍْ
پْرٍ اصالح ښیي اّ پَ ظاُري کتٌَ کې ًیوګړي هؼلْهیږي)

تر ارجاع ّرّضتَ دالت
دا تَ اړیٌَ ًَ ّي چې پلطتر د څلْرّ اًّيْ څخَ زيات پَ ًظرکې ّي اّ د ارجاع څخَ پَ
ّرّضتَ دّرٍ کې د غټې ګْتې د قاػذې پَ ضادَ کې د فشار لَ کثلَ د شذيذ درد شکايت
کْي .د فشار څخَ الًذې ضادَ کې د هکول جلذ ًکرّز راهٌځ تَ کیذاي شي ،دا ػالهَ تَ
ډيرٍ جذي ّګٌل شي اّ تاضطَ ّتر تَ لْڅ شی.
دا ُیڅکلَ اړيٌَ ًَ دٍ چې د غټې ګْتې پَ قاػذٍ کې زیات فشار ّکارّل شي .پَ ارجاع کې
تاکيذ اّ اضرار تايذ د کارپْ هيتاکارپل هفصل پَ غسّلي دالت تاًذې ّي ًَ ،دا چې د هفصل لَ
پاضَ یْ هْظؼي فشار اّ زّر راّړل شي.
غیر ا ر جا ع شْ ٓ تيٌيټ کطر
کَ چيرې د  Bennett’sکطر لرًّکی ًارّؽ پَ ځٌډ ضرٍ هراجؼَ ّکړي اّ يا دا چې د
درهلٌې پَ جرياى کې ّښْيږي ظرّر ًَ دٍ چې ًارّؽ تَ د ًا اهيذٍ کًّْکْ اًسارّ پَ ُکلَ
هؼلْهات ّرکړل شي .ټْل تثثيت تايذ لیرې کړل شي اّ فؼال درکتًْْ تَ ّرتَ توريًٌَْ شرّع
شي .د  ٥٧څخَ تر  ٠٩ضلٌې پْرې يْ ًْرهال ّظيفْي دالت د يٍْ يا دّّ کالْ څخَ ّرّضتَ
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هتْقغ کيذآ شي .کَ څَ ُن پَ تيْريکي لذاظ هؼيْتيت ّرکًّْکي هفصلي التِاب د راهٌځ تَ
کيذّ ادتوال هْجْد ّي ،خْ زها پَ فکر ډير ػام ًذٓ .دتي د يٍْ غټ تې ځايَ ّالي پَ
هْجْديت کې ُن هٌځ تَ ًَ راځي ( ۱۱۱اًځْر) .
پَ ُغَ ًارّغاًْ کې چې د غټې کْتې د کارپْهيتاکارپل پَ هفصل کې Osteoarthritis
شتْى يٍْ اضاتَ پيښَ دٍ ًَ ،دا چې د هفصل التِاب د خراب تٌټ کطر لَ کثلَ هالدظَ شي .د
دې هفصل د  Osteoarthritisاکثرٍ پېښې چې دا يْ غير هؼوْلي دالت ًَ دی يا د یٍْ
اتتذايي  Osteoarthritisاّ د ّ rheumatoid arthritisاقؼاتْ څخَ ډير زيات د
تذول ّړ ّي .د

 Osteoarthritisپېښې ډېر ځلَ پَ ښځْ کې ليذل کيږي چې د

تراّهاتیکْ ًښْ د شتْى ادتوال ُن ًَ ّي.

-۱۱۱انځور:پو یوه مسدورکار ناروغ کې یو زوړ نو ارجاع شوی
د بینټ کسر ،کومو پېښو چې اعراض نو لري.
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یّْلظن څپزکی
ص ګْتې کظزًَّ ()Finger Fractures
ص ګْتې پَ کظزًّْ کې کْم کظز چې تز ًْرّ پَ سٗاتَ کچَ تشظظٖ اّ ه٘شاً٘کٖ صرهلٌَ
غْاړٕ ص قزٗثَ فالًکض) (proximal phalanxکظزًَّ صٕ چې ص ْٗ جزاح اػتثار هوکي
لضې کظزًّْ لَ صرهلٌې څشَ ُغْهزٍ تز پْښتٌې الًضې راّلٖ څْهزٍ چې ص فشذ پَ ُز کظز
کې تز پْښتٌې الًضې راځٖ.
پَ راتلًْکٖ پاراګزاف کې ْٗ ه٘تْص ښْصل شْی .کَ څَ ُن تز ْٗې اًضاسې ص اطْلْ څشَ
طزغړًَّ پَ تز کې ً٘ظٖ اها سها پَ فکز ډٗز ګټْر صٓ .پَ صې تړاّ هِوَ صٍ چې صا ه٘تْص پَ
تشپړ ډّل سصٍ کړّ ځکَ چې ص صې اطْلْ غلط کارّل تَ یْ قْٕ سطز راهٌځ تَ کړٕ.

ص کظز اًاټْهٖ
ص قزٗثَ فالًکض ) (proximal phalanxکظزًَّ سٗاتزٍ ّست ،ّٕ Compound
ځکَ چې صا پَ صّصٗش ډّل ص طٌؼتٖ تزض٘ضاتْ پَ پایلَ کې راهٌځ تَ کیږٕ .پَ ځٌګړٕ ډّل ْٗ
څزګٌض سإّْٗ طْء شکل شتْى لزٕ چې پَ ظِزٕ ّجَ کې ٍْٗ هقؼزٍ کږٗضًَ اّ ص ارجاع
لپارٍ ص ظِزٕ ّجی ًزم اًظاج ډیز هِن ګٌل ک٘ږٕ.

ص صرهلٌې ه٘شاً٘ک٘تًَْ
ص صې کظزًّْ ارجاع ص قْاػضّ لَ هشې کْهَ غټَ طتًْشٍ ًَ لزٕ .ص پام ّړ اطلٖ طتًْشٍ ص طا
تًْکْ تْکْ پَ کارّلْ کې ًغښتٖ اّ پز تٌظټ یٖ ارجاع پَ سًْضٕ ډّل طاتل کیږٕ .ص هثال پَ
ډّل ص جزاح ص الص ص ګْتْ پزتٌظټ ارجاع پَ اطاًۍ طزٍ تز طزٍ ک٘ږٕ.
ص هاًْرٍ إ ارجاع الطتَ راّړًَ کې لْهړی ص تزاکشي اّ تز دضٍ سٗات تظط پزتٌظټ چې ص
کظز پَ رادٖ ّجَ کې ص ٍْٗ اړم غًْضې ص غټې ګْتې کارّل صٕ اّ ص تزاکشي پَ شتْى کې
قثض تزطزٍ ک٘ږٕ.
( ۰۲۱شکل).
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ص تزاکشي ص ل٘زې کیضّ پز هِال ص ارجاع طا تٌَ ص طاصٍ صرې ًقطَ ٖٗ قْاّّ ص طیظتن
تزاغیشې الًضې هٌځ تَ راځٖ اّ پَ صاطې ډّل ډٗشاٗي شْٕ ّٕ چې ص اتکاء پَ ًقطَ تاًضې
ګْتَ تثثیتْی.
کلَ ًا کلَ پَ ارجاع کې ُغَ هِال طتًْشٍ راهٌځتَ تَ کیږٕ چې تؼ٘ضٍ پارچې ص ۰۱صرجْ پَ
کچَ تضّرٕ دزکات تز طزٍ کړٕ (A ۰۲۰اًځْر) .پَ صې ّاقؼاتْ کې هشکې لَ صې چې
طْیٖ اطالح شٖ ص  Dorsalپَ طزف ص هقؼزٗت پَ سٗاتیضّ کې ص کاه٘اتۍ اطْل شتْى لزٕ .
صا کړًالرٍ صّهزٍ ډېزٍ هِوَ صٍ لکَ ص ْٗې ػاهې قاػضې پَ تْګَ چې ښْصل ٗې پَ تکزارٕ ډّل
ارسښٌاک ّٕ .کَ څَ ُن ها صغَ پَ تفظ٘ل طزٍ ص فشذ ص جظن پَ  ۰/۳طفلٖ کظزًّْ کٖ
ښْصلٖ صٍ .پَ ٍْٗ افقٖ ّضؼ٘ت کې قزٗثَ پارچَ طاتل اّ تؼ٘ضٍ پارچې تَ پَ ػوْصٕ اًځْر
ّړاًضې سْاتَ ّړل چې تزهٌځ ٗې تز  ۰۱صرجې پْرې ساَّٗ هٌځ تَ راشٖ (b۰۲۰اًځْر) .پَ
صې ّضؼ٘ت کې ص تؼ٘ضٍ پارچَ پَ قْت طزٍ پْرتَ سْاتَ اّ اًظٖ پارچَ پَ قْت طزٍ الًضې
سْاتَ کش ک٘ږٕ  ،تز څْ تؼ٘ضٍ پارچَ ص اًظٖ پارچې پَ ظِزٕ ّجَ تاًضې پزْٗسٕ ،لَ صغَ
پْسٗشي څشَ پَ اراهۍ طزٍ اطالح تزطزٍ کیضای شٖ اّ پارچې تَ لَ صغَ کړًې څشَ ّرّطتَ
پَ ٍْٗ هذْر کې شتْى ّهْهٖ ،صا هزدلَ ص صاطې طتًْشهٌې ارجاع پَ هظ٘ز کې ډېزٍ اړیٌَ صٍ
لکَ ص  Supra Condylar Phalangealکظز پَ ارجاع کې چې ص تؼ٘ضٍ پارچَ ص 09
صرجْ یْ تضّرٕ دالت غْرٍ کْٕ.

 -۰۲۱اًځْر :ص قزٗثَ فالًکض ص کظز ارجاع ،چې ص یْې صرې ًقطَ ٖٗ طیظتن قْاّ طزٍ ْٗځای ښیٖ.
ص یاصّلْ ّړ صٍ چې ًیْل پَ یٍْ پلظتزٕ لوضٍ ط٘لیٌت کې ص جزاح ص ګْتْ اّ اّکظزٕ ګْتې تزهٌځ
ّاقغ اّ تزفشار الًضې ّٕ تزڅْ چې هذکن شٖ
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ص پلظتز تطث٘ق )(splintage
ص ٍْٗ پلظتزشْٕ هکظْرٍ ګْتې طتًْځې دتٔ ُغَ ّست سٗاتې ّٕ چٖ ص ػٌؼٌْٕ تواٗالتْ پَ
طزس کې هجاّرٍ ګْتَ پَ اساص ډّل پزېښْصل شٖ اّ ٗاصٍ ګْتَ اساصٍ اّ هتذزکَ ّٕ .پَ صې
دالت ص تزاکشي اطتؼوال هٌاطة صی ځکَ چې پَ تزاکشي کې ص صرې ًقطْ ص قّْ ط٘ظتن ص
تطث٘ق ّړ ګزځٖ ،چې پزتَ ص یٍْ صراًضٍ اّ راتاّشْٕ تٌضاژ څشَ کارّل کیږی .تز څْ ص
هجاّرّ ګْتْ ص دزکاتْ ص هذضّصٗت طثة ًَّ ګزځٖ.
پَ صې الرٍ کې اطتؼوال شْٓ تزاکشي ص طزف ص اّږصّالٖ ص تاه٘ي لپارٍ ًَ تلکې ص صې لپارٍ
چې ص رادې اهلَ ص هذضب شکلَ پلظز طزٍ ګْتَ ص تواص پَ دالت کې ّطاتٖ اّ پَ پاٗلَ کې
کظز پَ یٍْ طن هذْر کې قالة ګذارٕ کړٕ .صا ه٘تْص لَ صې اهلَ ُن ښې پاېلې لزٕ چې
تزاکشي صاطې تزاتز شْٓ چې صا یْ سْښ٘ضًّکٔ ه٘تْص ًَ صٓ ،چې ص ګْتې ص ًزهْ اًظاجْ
څشَ ص  Wireط٘ظتن پَ ّاططَ تثث٘ت شْی ّٕ ،ص صې لپارٍ چې پضې ه٘تْص کې ص تضّرٕ
دزکاتْ څشَ هشٌْ٘ٓ شْٓ ّٕ ډیز ځلَ ص تزاکشي پز هِال ص ټْلْ ګْتْ جِت ص
 Scaphoidتارسٕ تَ هتْجَ ک٘ضل تْطَ٘ ک٘ږٕ.

-۰۲۰اًځْر:ص فالًجیال ص یٍْ کظز ارجاع ،ص اتتضایٖ سایْٕ دالت پَ اضافَ کْلْ اّ ّرپظې ص قثض
کْلْ پزتٌظټ راهٌځتَ کیږٕ

214

ص ګْتې کظزًَّ Finger Fractures:

ص ػاهْ کظزًّْ تړلې صرهلٌَ

ُغَ ه٘تْص چې صلتَ تَ ّهٌل شٖ تزاکشي پَ کې ًَ کارّل کیږٕ .پَ صې ه٘تْص کې ص تزض٘ضٖ
ګْتې طزٍ ْٗ ځای رّغَ ګْتَ ص طپلٌ٘ټ پَ تْګَ قالة ک٘ږٕ .ص تزض٘ضٖ ګْتې قالة کْل ص
هجاّرٕ ًْرهالې ګْتې طزٍ ص صې طثة ک٘ږٕ چې پَ اّتْهات٘ک ډّل کظز ْٗ طذ٘خ هذْر
تزالطَ کړ ٕ.
صا تثثیت ص ًْرهالْ ْٗ تل طزٍ ًږصې شّْ ګْتْ پز تٌظټ غښتلی کیږٕ اّ ص هکظْرٍ پارچْ ص
 immobilizationالهل کزځٖ اّ پَ هزکثْ تزضیضاتْ کې ډیز اړیي ّٕ.
Alignment
کَ صاطې ٍْٗ ُڅَ تز طزٍ شٖ چې ٍْٗ ځاًګړې ګْتَ ص ٍْٗ دلقْٕ  paddedهالْچ لزًّکی
 Castپْاططَ  Splintشٖ صلتَ ص صٍّ طْء اشکالْ ص پیضا کیضّ ادتوال شتَ چې
Angulationاّ  rotationڅشَ ػثارت صٕ .ص شِاصت ګْتې پَ پېښَ کې ص کؼثزې
ُډّکٖ سْا تَ ص تؼ٘ضٍ پارچې تې ځاَٗ ک٘ضل هٌځ تَ راځٖ ،ځکَ تٌضاژ ص تزضیضٖ اّ هجاّرې
ًْرهالې ګْتې تزهٌځ تیزیضّ اّ راتیزیضّ پزهِال ص ُغْٓ هْاسٗتْب لَ هٌځَ ّړٕ (۰۲۲اًځْر).
ْٗ تل طْء شکل چې ص ْٗې ګْتې ص  splint ageلَ کثلَ هٌځ تَ راځٖ ػثارت لَ تضّر
څشَ صی .سٗاتزٍ ّست صاطې ّٗل ک٘ږٕ چې ص تضّرٕ طْء شکل څشَ ص Scaphoid
تْتزکل پَ لْر ص ګْتْ قطار کْلْ پَ ّاططَ ٗې هشٌْ٘ی ک٘ږٕ ،اها ص ًْرّ ډېزّ صاطې ش٘اًْ
طزٍ چې ص ارجاع پزهِال تاٗض پَ پام کې ًّْ٘ل شٖ لَ پاهَ غْرځْل ک٘ږٕ .تزض٘ضٖ ګْتې تَ
ص هجاّرٕ ًْرهالې ګْتې طزٍ څٌګ پَ څٌګ قزار ّرکْل اّ ص  plaster Castتطثیق
صاطې تاٗض پلی شٖ چې صّاړٍ ګْتې پْښ کړٕ تز څْ لَ ص ُغْٓ ص تضّرٕ طؤشګل څشَ
هشٌیْٕ شْی ّٕ.

اطتزادت
ُغَ هْصٍ چې پَ ُغې کې هاتَ شْٕ ګْتَ پَ هطلق ډّل ص تثث٘ت پَ دال کې ُّٕ ،ېڅکلَ لَ
صرٕ اًّْ٘ څشَ سٗات صّام ًَ کْٕ .اّ ّرّطتَ ص ًْرّ صٍّ ٗا صرٕ اًّْ٘ لپارٍ پَ هتٌاّب ډّل
ص پلظتز هشاتَ تاٗض پَ تثثیت کې ّکارّل شٖ ،اها لَ ُغې ّرّطتَ ټْل پلظتز تاٗض قطغ شٖ.
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ص ْٗې ًْرهالې ګْتې تثثیت ص صرٕ اًّْ٘ لپارٍ ص کْم هؼْ٘ت٘ت الهل ًَ شٖ ک٘ضآ .رښت٘ا چې
پزتَ لَ کْم سطز څشَ ٍْٗ ًْرهالَ ګْتَ ص ُزې تلې یْې تزض٘ضٖ ګْتې پز تلَ ص تثث٘ت ص
سغولْ ّړت٘ا پَ ښَ ډّل لزٕ.
ص ګْتْ پَ تزضیضاتْ کې ص صاٗوٖ هؼیْتیت یْػام الهل ػفًْت اّ ص ػظة پَ سسوٖ ک٘ضّ
پْرې اړٍ لزٕ .ص ګْتې پَ طاصٍ کظز کې ص ششٖ ص اطالح لپارٍ ص اًتاى پَ ػضم هْجْصٗت
کې هوکي اًّۍ ٗا ه٘اشتْ تَ اړتیا پ٘ښَ شٖ ،تزڅْ ت٘زتَ اد٘ا راهٌځ تَ شٖ ،اها ًِاٖٗ اًشار ٗې
ښَ صٕ .پَ صې تْپیز چٖ ُغَ ششٖ چې ص ػفًْت اّ یا ص ػظة ص سسوٖ ک٘ضّ پَ پاٗلَ کې
هٌځ تَ راځٖ صاٗوٖ اّ پزتَ لَ صرهلٌې ّٕ .کَ چېزې تزض٘ضٖ ګْتَ هٌتٌَ شٖ ص ُغې ّرّطتۍ
پایلې تَ ٗې ص جزاح لَ کٌتزّل څشَ تِز ّٕ .ص یْې هٌتٌې ګْتې ّرّطتی ّظیفْی دالت پَ صې
پْرې تړلی چې اًتاى څْهزٍ ژر ص اطتزادت اّ ک٘وْتزاپٖ پَ ّاططَ لَ هٌځَ ځٖ .دتٔ ډېز
سطزًاک دالت ًظثت ػفًْت تَ ص ْٗې تزض٘ضٖ ګْتې ص ػفًْت اغ٘شٍ ص هجاّرې ګْتې پَ
اّتارّ تاًضې صٍُ .وضارًګَ ص ټْل الص ٍْٗ تِضٗض کًّْکٖ ششٖ راهٌځ تَ کْٕ .صا تَ څزګٌضٍ
شٖ چې ص هٌتٌې ګْتې سْځْل پَ ُېڅ طْرت ص رّغې ګْتې لَ ششْالٖ څشَ هشٌْ٘ٓ ًشٖ
کْالی .کلَ چې ػفًْت پَ ٍْٗ تزض٘ضٖ ګْتَ کې ځآ پز ځآ شٖ ،اړیٌَ صٍ چې ص ًْرهالې
ګْتې دزکات ّطاتل شٖ .ص ًْرهالې ګْتې اّ تزض٘ضٖ ګْتې یْ ځای  splintageتز ُغې
پْرې چې سالص اّ تاسٍ ّٕ اّ هٌتي شْی ًَ ّٕ ،تزطزٍ کیضإ شٖ.
پَ  Compoundکظز کې ص صرٕ اًّْ٘ څشَ ّرّطتَ ص صې ه٘تْص پزتٌظټ سٗات اطتزادت
چې پَ ټْل الص تطث٘ق ک٘ږٕ ،هوکي ص اًتاى پَ هشٌْٕ٘ کې کٌتزّلًّْکٔ فکتْر ّٕ.
ص ّرّطتْ٘ دزکاتْ ّرکْل ص اًتاى ص تضتز ک٘ضّ څشَ ص هشٌْٕ٘ لپارٍ چې تزطزٍ شٖ ص هقضهْ
دزکاتْ پَ ًظثت ص ډېزّ ښْ صًضّ ص اجزا الهل ګزځٖ .صا تَ سْا شًٌّْ٘کٖ تېزّتٌَ ّٕ چې
صاطې تاّر ّکړّ چې ص اًتٖ تْ٘ت٘کْ اطتؼوال تَ ص یٍْ اطل پَ تْګَ ص جزادٖ ص تٌ٘اصٕ اطْلْ
پزتلَ اجاسٍ ّرکړّ .ص ٍْٗ ّاس سسن اطتزادت ُوېشَ ص جزادٖ ص لْهړٕ اطل پَ تْګَ اّ
ک٘وْتزاپٖ ٗې ص صُّن اطل پَ تْګَ هٌل شْٕ صی .چې ص الًضې صالٗلْ پزتٌظټ تاٗض ّکتل
شٖ.
۰ـ ص ػفًْت پَ ًَ شتْى کې ص ًْرهالې ګْتې هکول تثث٘ت کْم ضزر ًَ پ٘ښْٕ.
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۲ـ کَ چېزې کظز تاسٍ اّ  .ّٕ Compoundص ُوظاَٗ ًْرهالې ګْتې تثث٘ت تَ ص اًتاى
پَ هشٌْٕ٘ کې ْٗ ػوضٍ فکتْر ّٕ.
پَ تزضیضٖ ګْتَ کې ص اًتاى ص شتْى لَ کثلَ ُوظاَٗ ګْتْ سْځْل ډٗز اړٗي صٕ .ص هٌتٌې
ګْتې ص اهپْت٘شي ادتوال چې تاالسزٍ تاٗض پَ پام کې ًّْ٘ل شٖ ص اّږصې هْصې لپارٍ لَ پاهَ
تاٗض ًَّ غْرځْل شٖ .پَ صې تړاّ ُوظاَٗ ًْرهالْ ګْتْ تَ ص اًتاى ص سپزٗضّ ص سطز لَ کثلَ
تاٗض دزکاتْ تَ ساطَ پاهلزًَ ّشٖ.

تشٌ٘ک
ص ګْتْ ص کظزًّْ پَ صرهلٌَ کې ْٗ ژر ت٘ارٗضًّکٖ پلظتز (Quick – Setting
) Plasterکارّل کیږٕ چې پَ راتلًْکْ پاراګزافًْْ کې تَ ص اًضکض ګْتې ص قزٗثَ فالًکض
ص هزکة کظز ارجاع اّ تثث٘ت ّڅ٘ړل شٖ.
لْهړی تاٗض سسن تؼق٘ن اّ ّګٌډل شٖ ،کَ اًظاج ضاٗغ شْٕ ّٕ ،کْچٌی جلضٕ Grafts

-۰۲۲اًځْرُ ، A :غَ یْ طْء شکل ښیٖ چې ص یْې ګْتې ص جضا طپلیٌت اّ ص یٍْ ډتل پاًظواى لَ کثلَ چې ص ّرطزٍ
ُوظاَٗ ګْتْ تزهٌځ ّاقغ ّٕ راهٌځ تَ کیږٕ.
 ، Bیْ اطالح شْی هذْر ښیٖ کلَ چې هکظْرٍ ګْتَ پزتَ لَ صې چې صُغْی تزهٌځ یْډتل پاًظواى شتْى ّلزٕ ص
هجاّرې رّغې ګْتې طزٍ یْځای تثثیت شٖ.،
 ،Bص هذْر تِثْص ښ٘ۍ کلَ چې هکظ ْرٍ کْتَ ص ّرطزٍ جْفتی ًْرهال کْتی طزٍ پَ صاطی ډّل ط٘لیٌت کړل شْی ّی
چې ص صّی تزهٌځ کن ډتل پاًظواى تزطزٍ ًَ شی .ػیي ػولیَ ص یٍْ تضاّی طْء شکل سطز ُن لَ هٌځَ ّړی،
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تاٗض تز طزٍ شٖ اّ صا ص ػاجلْ پ٘ښْ ص جزاح پَ طالد٘ت کې صی اّ تظو٘ن ً٘ظٖ چې کْک
ُّّٖ اّ کَ ًَ .تز څْګټْرې پاٗلٖ تزالطَ کړُٕ .وضارًګَ ْٗ ًزم اّ ًښل٘ضًّکی پاًظواى لکَ
 Mastisolډٗز هِن صی چې پَ جزدَ تاًضې ٗې تطث٘ق کړٕ .پَ ٗاص پاًظواى کې ګْتَ اساصٍ
اّ ص ډتل پاًظواى پزتَ اطتؼوال شٖ.
ص چټک ت٘ارٗضًّّکٖ پلظتز ُْارٍ هشاتَ چٖ تاسٍ پَ ٍْٗ پْرٍ اّږصّالٖ طزٍ ت٘ارٍ شْٓ ّٓ ،ص
الص ص تٌض څشَ ص ګْتې تز اسزٍ پْرې ّرط٘ږٕ.

-۰۲۳اًځْر ، A :ص رادٖ ّجې پلظتزٕ طپلیٌټ ښیٖ چې ص اًضکض ګْتې ص قزٗثَ فاالًکض پَ کظز کې اطتؼوال
شْی صی ،صا طپلیٌټ ص ګْتې الًضې ډتل اّ ص جزاح ص ګْتْ ص فشار پزتٌظټ هذکن اّ طپلیٌت تـَ ّرتـَ شـکل
ّرکړل شْی صی،
 ،Bاّ ، Cصا ّرّطتی پایلې ښیی کلَ چې ّرطزٍ ُوظاَٗ هٌځٌۍ ًْرهالَ ګْتَ ص هکظْرٍ ګْتی طزٍ تٌضاژ شٖ تز څْ
هذْر طذیخ اّ پَ تثثیت کی سیاتْالی راّلٖ.
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پلظتزٕ هشاتَ صاطې غثزګَ شْٕ ّٕ چې تؼ٘ضٍ تزسَ کې کوَ ػزٗضَ اّ ډتلَ اّ پَ قزٗثَ تزسَ
کې چ٘زتَ چې ص الص ص تٌض پَ رادې اړر کې تړل شْٕ ّٕ ػزٗضَ اّ ُوْارٍ ّٕ .پَ تؼ٘ضٍ
تزسَ کې پلظتز قالة ص ً٘ن اًچ پَ کچَ ضش٘ن ّٕ تز څْ ګْتې تَ ْٗ کلک تٌ٘اص تزاتز کړٕ،
ًاسک اّ کږٗضًّکٔ ارتجاػٖ قالة پَ تشپړ ډّل تې فاٗضې ّٕ.
ص لًْض پلظتز قالة ص ګْتې الًضې پَ رادٖ ّجَ کې ځای پز ځای اّ اط٘ظتاًت ص الص ص تٌض
پَ هقاتل کې لَ طاػض څشَ ًیظٖ ،جزاح ص ګْتې تؼ٘ضٍ تزسَ ص پلظتزٕ قالة طزٍ ْٗ ځآ پَ
سپل ښٖ الص کې کٌتزّل اّ تزاکشي اجزا کْٕ .ص جزاح ص ښٖ الص غټَ ګْتَ ص هات شْٕ
فالًکض پَ رادې ّجَ کٖ قزار ً٘ظٖ تز څْ ص اړم پَ ډّل تزې کار ّاسلٖ.
ٗؼٌې لًْض پلظتزٕ قالة ص غټې ګْتې اّ ص کظز تز هٌځ قزار ًیظٖ (۰۲۱اًځْر) .ص صې لپارٍ
چې صغَ کړًَ تزالطَ شی ص تزض٘ضٖ ګْتې ًِاٗت ص جزاح ص شِاصت ګْتې پَ اًذٌا کې کلک
( لکَ هظٌْػٖ ګْتې) ًیْل ک٘ږٕ .ص ارجاع لپارٍ ّرّطتٖ دزکات چې هشکې ښْصل شْٕ
صٕ اّص تزطزٍ کیږٕ .ص تزاکشي اّ هؼوْلٖ  Hyperextensionلَ ّضؼ٘ت څشَ
ّرّطتَ ګْتَ ص اړم ص پاطَ راټْلْٕٗ ،ؼٌې ګْتې تَ تقثض ّرکْٕ اّ ص جزاح غټَ ګْتَ اّ ص
تزاکشي قٍْ تز ُغې ّرّطتَ طظت٘ږٕ .تز څْ چٖ پلظتز ځاى ًّېظٖ .تز لږ اًتظار ّرّطتَ ،ص
جزاح ګْتې ال تز اّطَ ُن پَ پْرتٌٖ ّضؼ٘ت کې صٕ اط٘ظتاًت ص پلظتزٕ قالة قزٗثَ تزسَ ص
الص تز تٌض پْرٕ ص دلقْٕ تضّر پزتٌظټ لًْض پلظتزٕ تٌضاژ تطثیق کْٕ.
ص پلظتزپَ کلکېضلْ طزٍ جزاح ټٌ٘ګ ًْ٘ل پزٗږصٕ اّ ّرطزٍ ُوظاَٗ رّغٖ ګْتٖ تَ ص
تزض٘ضٖ ګْتې پَ څٌګ کې ځای ّرکْی .اّص ص صّاړّ ګْتْ ظِزٕ ّجِې ص هالْچْ پَ
ّاططَ پْښل ک٘ږٕ اّ ص ًشٖ تٌضاژ پَ تاّ راتاّ اًځْر طزٍ ګْتې پَ پلظتزٕ قالة کې ځای
پزځای کیږٕa.b.c۰۲۳(.اًځْر) .صا تَ ّل٘ضل شٖ چې سسوٖ شْٕ ګْتَ پَ هظتق٘ن ډّل
پَ پلظتزٕ قالة ) (P. Slabکې لَ غټ اّ ډتل پاًظواى څشَ پزتَ اٗښْصل شْٕ چې ص ٍْٗ
هثثت ػول پَ تْګَ ص ٍْٗ اړم شکل ّرکړ شْٓ اّ ص اړم غًْضې ػول تزطزٍ کْٕ .صا
پلظتزٕ قالة پَ قضاهٖ اّ سلفٖ جِتًْْ کې کږٗضل کٌتزّلُْٕ ،وظاَٗ ګْتَ ّدشٖ تَ ص
سإّْٗ اًذزاف اّ تضّرٕ طْء شکل څشَ هشٌْ٘ی کْٕ اّ پَ ظِزٕ ّجَ کې ص هالْچْ ٍْٗ
ټْټَ صا ګْتَ ص یٍْ فشار څشَ ص اًذٌا لزًّکٖ پلظتزٕ قالة پَ هقاتل کې طاتٖ اّ پړطْب تَ
پزتَ لَ فشار څشَ اجاسٍ ّرکْٕ.
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کَ جزدَ ص ْٗ هٌاطة ًظثتا طزېښ شْٕ پاًظواى پْاططَ تٌضٍ شْٕ ّٕ صلتَ ص ګاس ص پاطَ ص
الًضٍ پلظتز تطثیق لَ کثلَ ص سسن ص چټل٘ضّ ّٗزٍ ًشتَ  .ت٘ړًٖ ت٘ار شْٕ پلظتزًَّ پَ پزاکت٘کٖ
تْګَ هؼقن ّٕ .ص ْٗې هاتې شْٕ اًډکض ګْتې راصْٗلْژٗک تظاُزات لَ هْاسٕ هذْر طزٍ
څٌګ پَ څٌګ ص ًْرهال رًګ ګْتې طزٍ ک٘ښْصل شْٕ اّ ص ُوغَ (رادٖ) پلظتزٕ قالة طزٍ
تٌضاژ شْٕ ّٕ چې پَ  C ۰۲۴اًځْر کی ښْصل شْی صی.
ص ګْتې پَ رادې ّجَ کې ص پلظتزٕ قالة ص اطتؼوال اُو٘ت پَ  A.B۰۲۴شکلًْْ کې
تشزیخ شْی صی.
پَ پْرتٌٖ اًځْر کې ْٗ هؼوْلٖ پاتې شًْٔ کْږّالٔ پَ قزٗثَ پارچَ کې شتَ اّ پَ رادٖ جِت
کې هقؼز شْٓ صٓ ،صا ګْتَ ص ٍْٗ پلظتزٕ قالة پز تٌظټ چې پَ رادٖ ّجَ کٖ شتْى لزٕ
تقَْٗ شْٓ صٍ .لَ ُغَ ځاَٗ چې رادٖ قالة ص صرې ټکْ ) (Three Pointsط٘ظتن ًَ
ُڅْٕ اّ سٍ ص صې هؼوْلٖ کږٗضّ پَ تاب ًا سْښْم ،کَ څَ ُن پَ صا کچَ کْږّالٔ تَ ص هٌلْ
ّړ ّٕ سْ ص رادٖ قالة ص ګْتٖ کْږّالٖ ) (Angulationsتَ ص سٗات٘ضّ اجاسٍ ّرکْٕ،
لضې اهلَ ها رادٖ پلظتزٕ قالة پَ ٍْٗ ضش٘ن رادٖ پلظتزٕ قالة تضل کړّ ،تز څْ ص کظزٕ
تزسې الًضې ص اړم پَ ډّل پَ پْرٍ کچَ ص قْٕ  Angulationپَ هقاتل کې اغیشٍ تزطزٍ
کړٕ .یْ ص هٌلْ ّړ ښَ ّالٔ ص کظز پَ ُن هذْر اّ ُوضارًګَ ص صغَ هذْر پَ طاتلْ تاًضٕ
ٗقٌٖ٘ ک٘ضل سٗاتْٕ (B۰۲۴اًځْر) .ص رادٖ پلظتزٕ قالة ډتل ّالٖ تَ هتْجَ اّطی .
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-۰۲۴اًځْر dorsal– plaster slab,A, :ص صّرطال ساّیْٕ هقؼزیت ص اطالح لپارٍ ص اړم غًْضې اغیشٍ ًَ
کْٕ لکَ پَ څَ ډّل چې ص  palmar slab,Bکْم کار کْٕ.

راډْٗ ګزاف٘ک کٌتزّل تَ پام اړًَّ
ص ګْتې ص کظزًّْ پَ تضاّۍ کې سٍ یْې ػاهې تېزًّې تَ هتْجَ شْم چې ص ارجاع څشَ
ّرّطتَ ص جٌثٖ اکظزٕ سٗال پَ دق٘قٖ ډّل ًَ ّٕ صا تَ طتًْشهٌَ ّٕ چې ص ګْتې ٍْٗ هکولَ
جٌثٖ راډْٗګزافٖ چې پَ ُغَ تاًضې ص هجاّرّ ګْتْ س٘الًَْ ځآ پز ځآ شْٕ ًَ ّٕ تزطزٍ
شٖ .پَ صې صل٘ل ص راصْٗګزافٖ پَ ُکلَ صاطې تواٗل هْجْص صٓ چې هاٗلَ اکظزې تاٗض
ّاس٘ظتل شٖ ،تز څْ ص اکظزې پَ فلن تاًضې ص ُزې ګْتې سٗال پَ ت٘ل تیل ډّل پزْٗسٕ.
ُوضا هاٗلې اکظزې هوکي صّکَ ّرکًّْکٖ ّٕ .صا تَ ښَ ّٕ چې ص صّّ ګْتْ س٘الًَْ ص
اکظزٕ پز هز ْٗ پز تل تاًضې پزاتَ ّٕ .ص صې طتًْشې طزٍ طزٍ صاطې ُڅَ تاٗض ّشٖ چې
تز څْ هٌاطة هششض کړل شْٕ س٘الًَْ پیضاشٖ.
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ص غټې ګْتې ّرّطتٌٖ  inter phalangeal jointسلغ اّ کظز چې پَ  ۰۲۵اًځْر کې
ښْصل شْی صی ډېز پَ سړٍ پْرې صی ،ځکَ صغَ تْض٘خ اّ ارجاع ص کظزًّْ ص صرهلٌې ص
تٌ٘اصٕ اطْلْ طزٍ پَ سالف کې تشزٗخ شْٕ صٕ.
 .1ص قْې اطتقاهت چې ص ُزې ارجاع ص شتْى لپارٍ ضزّرٕ ّٕ ُوېشَ ص ُغَ قْې ضض ًَ
ّٕ کْم چې ص تزض٘ض طثة ګزځٖ .کَ چېزې ص تزض٘ض ػاهل ْٗ تظط دالت ًّْٕ ،
ت٘ا قثض پکار صٓ تز څْ ًْهْړی کظز ارجاع اّ تثث٘ت کړٕ ٗا تزػکض.
ُ .2غَ ګْاښ چې ص تزض٘ض طثة شْٓ ّّ پَ اطاًۍ طزٍ هٌځ تَ راغلی ّّ .ص فْټثال ص لْتې
پَ ّست کې ُغَ تْپ چې ص لْتغاړٕ پَ الص کې ّ ص تل لْتغاړٕ پَ ّاططَ پَ پښَ ُّل
شْی چې سپلَ غټَ ګْتَ ٗې ص تز دضٍ سٗات تظط دالت کې ٍّ .لضٕ اهلَ څ٘زې شْٕ

-۰۲۵اًځْرّ text :ګْری چې یٍْ طلظلَ تشٌیکٖ غلطۍ ص صې ًاّړٍ پاېلْ طثة ګزځٖ.
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ًزم ا ًظاج تَ ص هفظل پَ رادٖ ّجَ اّ رّؽ جْړښتًَْ تَ پَ ظِزٕ ّجَ کې ّٕ .لَ صې
اهلَ تؼ٘ضٍ هفظل تاٗض پَ قثض دالت کې طپلٌ٘ت شٖ ،تز څْ ص ظِزٕ ّجِې اًظاج ص
رساّت پَ دالت کې پاتې شٖ.
 .3اسزی تېزّتٌَ صا ٍّ چې لَ ػول٘اتْ څشَ ّرّطتَ قثْلَ شْٕ اکظزٍ پَ طن ډّل ًَ ٍّ
هتوزکشٍ شْٕ .ص ګْتې ص کظزًّْ پَ تزک٘ة کې صا ٍْٗ ػاهَ تېزّتٌَ صٍ چې ص ُغَ
هشکالتْ لَ طثثَ پ٘ښ٘ږٕ کْم چې پَ طذ٘خ ډّل جٌثٖ اړسًْْ تَ پَ الص رطٖ کې پ٘ضا
ک٘ږٕ چې ْٗ ص تل ص پاطَ قزار ًْ٘لٔ ّٕ .کَ ص صّّ ګْتْ پَ هٌځ کې ص  Digitalف٘لن
اٗښْصلْ اړت٘ا پ٘ضا شّٖ ًْ ،صې کارّل شٖ تز څْ سثزٍ لَ شک څشَ ّّځٖ.

-۰۲۴اًځْر -C :ص هکظْرٍ ګْتې ص ًْرهال ګْتې طزٍ څٌګ پَ څٌګ پلظتز شْٕ صٕ تزڅْ ّرّطتۍ کږیضًَ
کٌتزّل کړٕ.
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ت٘زتَ رغ٘ضل
ص ګْتْ لَ تثث٘ت څشَ صرې اًّۍ ّرّطتَ ّقفَ ٖٗ توزٗي پ٘ل ک٘ږٕ ،پلظتز تَ پَ ٍْٗ ًَ
ًښل٘ضًّکٖ هیشاتې ) (Detachable Slabطزٍ تؼْٗض شٖ .ه٘شاتَ ُغَ ّست لزې ک٘ږٕ
چې ص هؼایٌٖ پزهِال یْ ښَ الت٘ام هْجْص ّٕ ،چې کیضإ شٖ ص صٍّ څشَ تز صرٕ اًّْ٘ لپارٍ
ًْرُن صّام ّکړی .ص یْې ګْتې ص هؼایٌې ْٗ ګټْر ه٘تْص صا صی چٖ پَ یٍْ ّست کې ّظیفْی
کړًْ تَ ُن اجاسٍ ّرکْٕ اّ ّرطزٍ جْستَ ګْتَ پضاطې ډّل تړلٖ ّٕ چې هفظل اساص پاتې
شْٕ ّٕ .ص اطویٌاى لپارٍ ص ګْتْ پَ کظزًّْ کې ّستٖ ډّل طپلیٌت لیزې شٖ پَ Callus
تاًضې پَ کوَ کچَ ه٘شاً٘کٖ سّر اچْل اړیي ګام صی۵۵(.طفذَ)ً .زم کالْص اّ هؤسز طْء
شکل یْ تل پْرٕ تړلٖ صٕ .ص ًْرّ فکتْرًّْ لَ ټْلګې څشَ ص تؼ٘ضې ټْټې پَ ّسًٖ فشار اّ ص
ُغې پَ اّږّالٖ پْرې تړاّ لزٕ اّ صا تَ پَ اطاًۍ طزٍ هذظْص کړۍ چې ص ګْتې ّسًٖ فشار
پَ  Callusتاًضې پَ ډیزٍ کوَ کچَ ًظثت ص ُغې پز تلَ کْم چې ص ف٘وْر پَ کظز کې ّٕ
هٌځتَ راځٖ .لضې اهلَ پَ ډېزٍ هقضهَ هزدلَ کې ص دزکاتْ ّرکْلْ اجاسٍ پزتَ لضې چې کْم
پَ سپل طز طْء شکل راهٌځ تَ شٖ اطتطثاب لزٕ.
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دّّلغن څپشکی
د فخز ُډّکي د غاړې د تشّکاًتش تشخې کغشًَّ
اّط پَ دې تاًذې ػوْهي اتفاق شْی چي د  per trochantericکغشًّْ ښَ دسهلٌَ
لَ داخلي تثثيت څخَ ػثاست دٍ کْم چې ُش ّخت تش عشٍ کیذای شي ،ځکَ چې د دې
کغشًّْ صيات شويش ًاسّغاى د صړښت يْ پشهخ تللی زالت لشي  .ځيٌې ّخت پَ ًاپُْۍ عشٍ د
ځاى د عاتٌې پَ تړاّ اختالطي شْي ّي چي پَ دا ډّل کغشلشًّکْ ًاسّغاًْکې هسافظْي
دسهلٌَ د ًشعٌګ لپاسٍ يْ ډّل عتًْضې ساهٌځتَ کْي.
د فخز ټْل  pertrochantericکغشًَّ د داخلي تثثيت لپاسٍ د  blade plateپَ
ّاعطَ هٌاعة ًَ دي ،پَ ځيٌْ زاالتْ کي داعي ُڅَ چي د ػولياتْ پَ کوْالي تاًذي صّس
اچْي اّ د دي پَ تړاّ چي يٍْ هشکلَ خشازي هذاخلَ تشعشٍ ًَ شي د تِتشې تذاّۍ لپا سٍ د
تشاکشي د تطثيك پَ شتْى کې ّاسډ تَ ليږل کيږي ،تش څْ د هسافظَ کاساًَ دسهلٌې پَ ّاعطَ
تذاّي شيُ .وذا سًګَ دا عې يْ زالت پَ  pertrochantericکغشًّْ کې اړيي دی
تشڅْ تصوين ًّيْل شي چې لَ کْم تخٌيک څخَ پَ ګټَ اخيغتٌې عشٍ ًاسّؽ اّ ُن د
ًشعٌګ لپاسٍ هٌاعة اّ د لثْل ّړ ّي.

RUSSELL TRACTION
دا څشکٌذٍ شْي دٍ چي د تشاکشي  tractionځٌې هتْاصى اشکال پَ تړلي تذاّي کې د يٍْ
هؼمْل اّ هٌلي هيتْد پَ څيش دي .ځکَ چي  hip-Spicaپلغتشد صړّ اشخاصْ پَ تذاّي کي
عْالًْْ تَ ځْاب ًشي ّيلی .د تشاکشي ډيش هشّج اّد ګټې اخیغتٌې ّړ هيتْد کْم چي پيژًذل
شْی دی ػثاست لَ  Russell tractionڅخَ دی .اصلي شکل يي  Russellاختشاع
کړی دی .اّ د فخز د خغن کغشًّْ پَ تذاّي کي يْ عيغتن دی چې د ُغې کن اختالطي
عيغتن د ( Russellپْستَ کْل -لشلشٍ) پَ رسيؼَ چي د تشاکشي د هْثشي لْې پَ تاهيي
عشٍ چې د طشف اّږدّالي لپاسٍ اړیي دی ،اّ ُن د يْي داعي پْستَ کًّْکي لْې پش تٌغټ
کْهَ چي د کغشد خلفي  Angulationد اصالذ لپاسٍ اړیي ّي تکويل شْی دی .د دې
کړًې لپاسٍ کغش تايذ د  slingپَ رسيؼَ تمْېَ شْي ّي چي د فخز پَ دسيوَ تؼيذٍ تشخَ کي
تطثيك اّد  tractionلْې عشٍ يْ ځای کيږي تش څْد  slingد پْستَ کْلْ ػول د تشتية
شْي پْلی (لشلشې) لَ خْا تشعشٍ شي اُّغَ پړی چي د تشاکشي لٍْ د ېٍْ ّصى پَ هْخْديت
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کې د پْلې څخَ تيشيږي هْثشٍ لٍْ ّسعشٍ دٍّ تشاتشٍ کيږي اّ تاثيش يې د  Tibiaپَ هسْس
تاًذې د صًگاًَ څخَ الًذي ّالغ کيږي .د تشاکشي د لْې خِت اّد  slingد اغېضې لٍْ د
يٍْ هتْاصي االضالع پَ شکل شايذ د زاصلې لْې اغېض د فخز پَ هسْس تاًذې پَ تسوٌيي ډّل
زغاب شْي ّي.
د  pertrochantericکغشًّْ پَ دسهلٌَ کې د  Russell-tractionډيش هغلك اّ
پيچلی پْلې عيغتن اړيي ًَ دی .يْاصې ټْل اړیي ّعايل داعې تشتية شْي چي عفلي ًِايت د
ځْړًذ پَ زالت کې ّعاتيُ .وذاسًګَ د فخز د تشاکشي اغېضٍ د ُغې پش هسْس شتْى ّلشي.
پَ  pertrochantericکغشًّْ کې د دّاړّ لْاّّ تشکیة چې يْ تل تَ الصم اّ هلضّم ّي
اړیي ًَ دی ،ځکَ دلتَ يْ داعې اړتیا ًشتَ چې د فخز د خغن خلفي صاّيې د اصالذ لپاسٍ دې
پْستَ کېذل تشعشٍ شي.

د اعکلټي تشاکشي اُوېت
پَ دغَ طشيمَ عشٍ د ښْ پاېلْ الط تَ ساّړل د ًاسّؽ اّ ًشعٌګ پشعًْل لپاسٍ د هٌلْ ّړ کاس د
اعکليتي تشاکشي تطثيك دي چي د  Tibiaلَ  tubercleڅخَ تشعشٍ کیږيً .غثت
ًښليذًّکي تشاکشي تَ ًَ پشتلَ کيذًّکی ښَ ّالی لشي .د ّصًي تشاکشي تشکیة تَ د يٍْ
ًښليذًّکي تشاکشي ّسګډّلْ څخَ د تل لپاسٍ هخٌيْی تايذ ّشيّ .صًي تشاکشي د پْعتکي پَ
ًښليذًّکي تشخَ کې پَ غيش هتْلغ ډّل د ًښليذًّکي تشاکشي د پټې ښْييذل ،د فشاسي
صخوًْْ ساهٌځتَ کېذل  ،د پْعتکي تفلظ اّ پَ هتفاّت ډّل دسدًَّ يې د هؼوْلْ اختالطاتْ
څخَ دي.
 External-popliteal-paralysisد ًښليذلي پلغتش یٍْ ُويشٌۍ پاېلَ دٍ ،لکَ څَ
ډّل چې ُغَ د پښې پَ اهتذاد اًّۍ پَ اًّۍ عفلي خْاتَ ښْييږي اّ لَ ځاى عشٍ د پښې تٌذاژ
کْم چي د ُغې شاخْا هْخْد ّي ساټْلْي .لکَ څَ ډّل چې د يْ کْچٌي دايشّي هسيط
څخَ د صًګاًَ هفصل يْ لْی دايشّي هسيط د  fibulaعش تَ ًېږدي کيذل تشعشٍ شي .د
پْعتکي ًښليذًّکی تشاکشي يْځاي د تثثيت شْي تشاکشي پَ تشکية عشٍ تْصيَ کیږي ځکَ
ښْييذًَ تش ُغَ چې د فشاس د صغولْ ّړعطسي تَ ساټيټ شي صْست ًيغي .تشخالف د ّصًي
تشاکشي پَ ډّل ًْسٍ اضافَ ښْييذًَ صْست ًَ ًیغي اّ پَ يٍْ ثاتت زالت کې پاتې کيږي .يْ ًا
هطلْب زالت چې کېذای شي د ّصًي تشاکشي د اعتؼوال پاېلې د ًښلیذًّکي تشاکشي عشٍ پَ
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ځْاًْ کاُالًْکې سا هٌځ کړي .ليکي کَ پَ يْ هغي ًا سّؽ کې دا هېتْد تطثيك شي د ُغَ
کاغز ډّلَ غيش االعتيکي پْعتکی چي د ژًّذ لاتليت يي کن ّي اّ ډیش ځلَ عتًْضهٌې پايلې
لشي پَ صړّ خلکْ کې د اعکليټي اّ پَ پْعتکي ًښليذلی تشاکشي اًتخاب اّ د ُغَ ًا کاهي ُغَ
ّخت هخ پَ صياتيذّ ّي چي د ُغْې تطثيك پَ غلط ځاي کي صْست ًّيغي اّ ػظوي تشاکشي
يْ عتًْضهٌَ ػولي کړًَ دٍ چي دّی تَ د دې خْگَ ًشي .خْ Steinmann nailکيذای
شي د هْضؼي اًغتېضۍ پَ هشعتې عشٍ پَ عشّیظ کې د تغتش لَ پاعَ پَ ډېشې اعاًۍ عشٍ
تطثيك شي چي د ُغې څخَ ّسّعتَ د ًاسّؽ ټْلې ًاساهۍ تَ پآ ّهْهي.

تخٌيکTechnique:
د  tibiaلَ  Tubercleڅخَ دً Steinmannيل لَ تطثيك ّسّعتَ خشاذ تایذ د صًگاًَ
تٌذ څخَ الًذې د تشتية شْي هالْچ د پاعَ پلغتش تشعشٍ کړي .د پلغتش پَ ػلْي ًِايت کې
د  Steinman nailتايذ ّسګډ ّي .لکَ څشًکَ چې پَ ( )٠٨١هخ کې تششير شْی د
تشاکشي يْ ّازذ خْړښت هًْږ تَ ساښيي.
پَ يٍْ تکويل شْي تشاکشي کې د  Balkan beamڅخَ د لغْ پًْډّ پَ اًذاصٍ ّصى

-۶۲۱اًځْس :پَ  pertrochantricکغشًّْ کې د  Russellیْ  modifiedتشاکشي چي د اعتفادې ّړ
یْ pinاّ پلغتشي تشاکشي  unitدی چې طشف د پام ّړ تثؼذ پَ زالت کې عاتي.
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ځْړًذ کیذای شي ،يؼٌي تشتية يي داعې دی چې د پړي اّ پْلی پَ رسيؼَ افمي کشش تشعشٍ
کیږي ( ۶۲۱اًځْس) .د  Steinmann nailځای پشځای کْلْ تاًذي د پلغتش پَ ػلْي
تاکیذ کیږي ځکَ چې د External popliteal paralysis

ًِايت کې ډيش صيات

خطش پيذاکْيُ ،وذاسًګَ د پلغتش د ػلْي آصادّ څٌډّ لَ اهلَ د طشف تشضيض ساهٌځتَ کیږي.
 Denham nailد  Steinmann nailتشعیشٍ يْ لْی پشهختک اّ العتَ ساّړًَ دٍ،پَ
ځاًګړي ډّل د ُغْ ًاسّغاًْ لپاسٍ چې د ُ Tibiaډّکی اّ  Tubercleيې پَ
 Osteoporosisتاًذې اختَ شْی ّي ،پَ دې ُډّکْ کې د  Steinmann nailپَ
تذسيدي ډّل اصاديږي اّ يْې خْاتَ ټیلَ کیږی اّ د پْعتکي صخن پيذا کْي .د Denham
 ۶۲۱ ( nailاًځْس ) د لٌډ اّ تاّشْي هيخ پَ ډّل تياس شْی چې لٌډې چْړۍ يې د tibia
پَ خٌثي  cortexکې ځای پش ځای کيږي ،هيخ پَ هسکن اّ هسفْظ ډّل ًيغي اّ د خٌثی
.

ښْيذًې څخَ يې عاتي

د ځْړًذ شْي تشاکشي عيغتن کې د هٌلْ ّړ يْ هيتْد چي پَ  ۶۲۱شکل کې تششير شْی،
يْ پلغتشي پړی تايذ د پلغتش عشٍ يْځاي شي تشڅْ د پړي ّصل کْل د لذم عشٍ اعاى کړي .د
 Balkanپَ هيلَ تاًذي دٍّ پْلۍ د دٍّ فْټْ پَ فاصلَ ځای پش ځای شْي چې پړی ّس څخَ
تېشيږي ،تش څْ پلغتش شْی طشف ځْړًذ زالت کې ّعاتي.

-۶۲۱اًځْس :د  . Denham nailپَ ځاًګړي ډّل پَ صړّ اشخاصْ کې د osteoporosis
پَ شتْى کې د تشاکشي لپاسٍ هٌاعة دی چې د دسې اّ دٍّ هیاشتْ پَ هْدٍ کې د تثثیت پَ زال
کې ّي .صٍ ُيڅکلَ ُن د فشاسي استشّديض لپاسٍ د دغَ ًیل څخَ ګټَ ًَ اخلن ،ځکَ دا لَ ُغَ
هؼوْلي ًيل څخَ چې  ۴هلي هتشٍ لطش لشې ډيش ًشم دیً Steinmann .يل چې د wire-
 drawingپَ پشّعَ کې پَ هسکن ډّل کاس کْي ،د لْړ فشاس الًذې پَ يٍْ االعتيکي زذ عشٍ
اعتؼواليږي .پَ ػولياتْ کې تش اعتؼوال ّسّعتَ د  stress raiserپَ ډّل ػول کْي اّ
هوکي د فشاسي اتشّديضيض پَ صْست کې د عتړتيا عثة ّګشځي
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پړی پَ خپل اّږدّالي کې تايذ عغت ًَ ّي .کلَ چې پښَ اّ د صًگاًَ تٌذ د تغط پَ زالت د
تغتش عشٍ تواط ّ لشي (  ۶۲۱اًځْس).
د  Ib7پَ کچَ ّسى پَ افمي پړي تاًذې ُغې پْلې تَ ّس ًيږدې کیږي چې د تثثیت زالت
ّلشي اّ د ًاسّؽ د عش خْاتَ ًيږدې ّي ،دغَ ششزَ هًْږ ډاډٍ کْي چې د دې لپاسٍ چي د
صًگاًَ تٌذ ُش ّخت د تام تغط پَ زالت کې شتْى ًَّ لشي اّ د صًگْى لذم ًغثت لْړخِت
کې ځاي ّ لشيً .اسّؽ کْالی شي چې پښَ پْستَ کړي کلَ چي د صًگاًَ تٌذ د تغط زالت
کي شي (B۶۲۱شکل) اّ ّسپغي تيا د صًگاًَ تٌذ د لثض زالت غْسٍ کْي (C۶۲۱شکل)
تشڅْ د صًګاًَ زشکاتْ تَ اخاصٍ ّسکړيُ .غَ پړی چې د تشاکشي اصلي لٍْ پَ افمي خِت
تاًذې د اتصال ًمطْ تَ د  Steinmann nailپَ دّاړّ خْاّّ کې شتْى لشي اًتمالْي اّ د

-۶۲۱اًځْس :د  Russellد تشاکشي یْ هخاًیکي تشتیة ،د پړی پشتٌغټ لْړ ځْړًذ شْی ّصى
(چې ځْړًذ پَ زال کې اصاد ًَ ّي) چې ًغثت لذم تَ صًګا ًَ هفصل تَ ًیږدې ّي ،A، .تشڅْ
ًغثت لذم تَ صًګْى تَ د څْړًذ زالت ّسکړي
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يٍْ پلي دٍّ ښاخې لشگي پَ رسيؼَ يْ دتل څخَ پَ خالّالي کې عاتل شْي ّي.
د پًْذې هالْچ تړًَ ( : )Padding The Heelهخکې لَ دې چې پلغتش تش عشٍ شي،
غْسٍ تَ ّي چې د هالْچ پَ رسيؼَ د پًْذې عاتٌَ تشعشٍ شي .د پًْذې الًذې اعفٌح ،ستړ اّ
يا لوڅی کېښْدل کيږي تش څْ دغَ د  equinusزالت څخَ پَ ّلايې عشٍ تش عشٍ شي.
کَ يْاصي ّړۍ ّکاسّال شي ًْ د فشاسي صخوًْْ خطش تَ پَ پلغتش کې هْخْد ّي.
پَ ُيڅ صْست عشٍ د صًګاًَ پَ الًذيٌۍ تشخَ کې د يٍْ ًښليذًّکي تشاکشي لَ پاعَ پلغتش
تشعشٍ ًَ شي ځکَ د فشاسي صخوًْْ خطشٍ ډيشٍ صياتَ اّ ُن د پاسيظ پلغتش د ًښليذلي تشاکشي
عشٍ يْ ځاي کاسّل تايذ د ًفشت اّکشکي پَ ډّل ّهٌل شي.

Post- Operative
کلَ چي تشاکشي ځای پش ځای شْ طشف یٍْ اًذاصٍ د تثؼذ پَ زال عا تل کيږيُ .وذاسًګَ
داعي ًْسې عادٍ ُڅې پَ دې اړًّذ څشګٌذې دي اّ ډيش لږ څَ تَ ّي چي ّاضر ًَ ّيُ .غَ
د خطش صًگ چي تايذ د يْ زميمت پَ څيش رکششي ،يؼٌي دا کغشًَّ پَ ّسّعتيْکې د
 Coxa-Varaزالت ساهٌځتَ تَ کيذّ تَ هيالى لشي ،کلَ چي تشاکشي لږ تش لږٍ د دّلظ
اًّيْ څخَ کن دّام ّکړي اّ لَ دغَ ّخت څخَ ّسّعتَ ُن پَ تکشاسيذًّکي ډّل پْستٌی عْء
شکل ساهٌځتَ کيذای شي .لَ شک پشتَ کلَ چي د ُ cancelousډّکي کغش پَ
 compressشْء شکل سا هٌځ تَ شي ،دغَ کغشًَّ د  compressشکل څخَ د
تشاکشي د لْې پَ رسيؼَ ساّّځي .يٍْ تشَ  cavityساهٌځتَ کيږي (لغن اّ يّْلغن
اًځْسًَّ)ًْ .ځکَ د  coxa-varaعْء شکل پَ صياتَ کچَ اصالذ د عپاسيښتٌې ّړًَ دٍ.
پَ کوې دسخې عشٍ د  coxa-varaعْء شکل شتْى د تېړًي التيام لپاسٍ اړيي تلل کيږي .پَ
ُوذي ډّل د دسي هياشتْ څخَ ّسّعتَ پَ کغش تاًذې پَ کوَ اًذاصٍ د ّصى اچْلْ لَ اهلَ د
کغش کْالپظ ساهٌځتَ کيذاي شي ًْ ،ځکَ تايذ پَ طشف تاًذې لږ تش لږٍ تش شپيږّ هياشتْ
پْسي ّصى تطثيك ًَ شي.
پَ دې ّسّعتیْکې د دغْ کغشًّْ عْء شکل تَ هيالى يْ تل عثثي دليل دی چې internal
 fixationتَ د  blade - platesپَ رسيؼَ يٍْ ػاهَ پاهلشًَ هخ پَ صياتيذّ دٍ .داعې ًظش
دی چې د تذاّۍ پَ ّسّعتيْ ّختًْْ کې د ځيٌې لْاّّ شتْى د  coxa-varaد هٌځ تَ
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ساتللْ الهل کيذای شي .هًْږ ُغَ زميمت تَ ساگْځْي چي د همذهي تيا سغًْې پَ خشياى کي
 blade-platsد کغشالهل ګشځي.
تششیر شْی هسا فظْي هيتْد د دغْ ًاسّغاًْ پَ اسام عاتلْکې پَ تشپړ ډّل د زيشاًتيا ّړدی
اّ هسا فظْي هیتْد د دې څخَ ليشې دی چې يْ ّژًّکی پشّعيدش ّي چي د

blade

 platesطشفذاسى يي خپشّي .
د هسافظْي تذاّۍ يْ دسدًاک زالت اّ د ًَ اساهتيا اغيضٍ پَ ػوش خْړلي اشخاصْ کې هْخْد
ّي خْ پَ اعکليټي تشاکشي کې صاړٍ خلک ډيش خْښ اّ سّغتيايي زالت يې د هسافظَ کاساًَ
دسهلٌې د ًْسّ هيتْدًّْ پَ پشتلَ هخ پَ ښَ ّالي ّي.
ُغَ هشعتٌذّي هْعغات چي د هغٌْ ًاسّغاًْ لپاسٍ ګټْس اّ د ُغْی د عاتٌې هغؤليت پَ غاړٍ
لشي ،د کْسًيْ ششايطْ پَ ًظش کي ًيْلْ عشٍ دا ًاشًْي ګڼي چي تيشتَ يي کْستَ تغلين کړي.
تې لَ دي څخَ چي هتسشک اّ شًْي تْاًايي ّلشي ،هسافظْي هيتْد تَ تې لَ دې چي د
خشازي تذاّۍ کْهَ ًمطَ هْخْدٍ ّي لثْل يا د خپلْاًْ پَ غْښٌتَ چي ًاسّؽ د څْ اًّیْ پَ
د ًٌَ کې کْس تَ سخصت کړي.

-۶۲۱اًځْس A,Pertrochanteric :کغش د تشکشي پَ هِال اّ د  over distractedزالت
د valgusپَ پایلَ کې پَ ګْتَ کْي .د  delays-unionپشّعَ تشْیك ّي ،B.د coxa vara
زالت د  collapseپَ شتْى کې چې دسې هیاشتې ّسّعتَ لَ تشضیض څخَ ساڅشګٌذیږي.
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ظیبؼلكن څپؽکی
ظ كطػ ُډّکٖ ظ خكن کكؽًَّ
ظ كطػ ُډّکٖ ظ خكن ظ کكؽًّْ ظؼهلٌَ پَ ځبًګړٕ ظّل قؽٍ پَ ؾړٍ پْؼې ظٍ ،ځکَ چې لَ
پطْا څطَ ظ ُـې ظ ځبًګړّ کكؽًّْ ه٘طبً٘کېتًَْ پَ ډېؽّ ػوْهٖ اطـالزبتْ کې تشؽٗر شْٕ
ظًْٕ ،ی ػول٘بتٖ هېتْظ لکَ ظ  medullary nail of kuntscherهېتْظ چې ظ كطػ
پَ هكتؼؽػْ کكؽًّْ کې ( ځکَ چې هسبكظَ کبؼاًَ ظؼهلٌَ ثَ ٗې لَ قتًْؿّ ضبلٖ ًَ ّٕ)
ضالص هېتْظ تَ لْهړٗتْة ّؼکْٕ اّ پَ  ۲/۳هتْقـَ اّ  ۲/۳ػلْٕ ثؽضَ کې ظا  nailپَ ښَ
ډّل کبؼّل کېږٕ .ظ كطػ ظ  ۲/۳قللٖ ثؽضې پَ کكؽًّْ کې چې اؼخبع یی ښَ تؽ قؽٍ
کیږٕ ،ؾٍ ػویعٍ لؽم چې پَ ظې تړاّ ثَ ظ  Thomasهېتْظ ګټْؼ اّ ثې هثبلَ ّٕ.
یْ ظ ُـې ظؼقًْْ څطَ چې لَ ظې کكؽ څطَ ثَ ٗې ؾظٍ کړُّ ،ـَ ُؽ اړض٘ؿٍ پبهلؽًَ ظٍ .کَ ظ
ظې کكؽًّْ خؿٗبتْ تَ پبهلؽًَ ًَّ شٖ ًْ قتًْؿې ثَ ؼاهٌځتَ اّ ضـؽًبکې پبېلۍ ثَ ّلؽٕ.
ظا ثَ اشتجبء ّٕ چې ّٗل کېږٕ پؽهطتللی ژًّع ظ ظا ډّل کكؽًّْ پَ ثؽاثؽّلْ کې اقتبًت٘بّې
ؼاهٌځتَ کْٕ .هًْږ ثبٗع ُ٘څکلَ لَ ظې ظٍّ زویوتًْْ څطَ قتؽکې پټې ًَ کړّ.
لْهړی ظ ّؼاًَّ ظ خكن کكؽًَّ ْٗ لَ ُـْ کكؽًّْ څطَ ظٕ چې کلَ کلَ کْالٓ شْ پَ
هسبكظْٕ ډّل پَ ډٗؽې اقبًۍ ٗې ظؼهلٌَ تؽ قؽٍ شٖ.
ظّٗن ظا چې ظ كطػ ظ خكن ظ کكؽ څطَ ّؼّقتَ پْؼٍ اػبظٍ توؽٗجبً ْٗ کبل ّضت ً٘كٖ .ظا ُـَ
ّضت ظٓ چې ظ كطػ ظ خكن کكؽًَّ ظ ػبج پَ ډّل کلکْالٔ پ٘عاکْٕ اّ ظا زو٘وت ُـَ
ّضت ؾهًْږ لَ یبظٍ ّّځې چې ظ ٍْٗ ًْٕ هېتْظ ّړاًعېؿ ّشٖ .چې پَ ګټْؼٍ تْګَ ظ ًبؼّؽ ظ
ثكتؽ کېعّ هْظٍ پَ ؼّؿتْى کې لٌډّٕ .ظا کړًې ظ ظؼهلٌې پَ لْهړْٗ هوعهْ هؽزلْ کې تؽقؽٍ
کیږٕ .کلَ کلَ پَ اضؽ کې هوکي هبْٗقًّْکٖ ّٕ اّ ؾهْږ ظ اؼؾّ څطَ ل٘ؽې ؿجؽګًًَْْ
ؼاهٌځتَ کړٕ.ظ كطػ ْٗ شوېؽ کكؽًَّ چې ظ  Traction Suspensionپَ هېتْظ تعإّ
کېږٕ کَ پَ لْهړًْ٘ ظؼْٗ ه٘بشتْ کې ٗې هوعم زؽکبت پیل شٖ ًْ پَ اقبًۍ قؽٍ ثَ ظ ؾًګبًَ پَ
هلظل کې ظ پبم ّړ زؽکبتْ اػبظٍ ّل٘عل شٖ .کَ ظ ُډّک٘ي الت٘بم ْٗ ثې اػتجبؼٍ ٗب هشکْک پل
ٗب ك٘جؽّؾٕ الت٘بم هْخْظ ّٕ ًْ ،پَ ظې ّضت کې اړیٌَ ظٍ چې  Hip-Spicaپلكتؽ اّ ٗب
 Caliper – splintتـج٘ن شٖ چې هوکي ُـَ پطْاًۍ ُیلَ ظ ؾًګبًَ ظ پْؼٍ  Ringپَ تړاّ
هٌلی کړٕ .پَ ْٗ شوېؽ زبالتْ کې ظ ؾًګبًَ ظ ّضتَ زؽکبت ظ کكؽ ظ ك٘جؽّؾٕ الت٘بم الهل
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ګؽځٖ اّ پَ پبېلَ کې ثَ ْٗ شص ؾًګْى ؼاهٌځتَ شٖ ،ظ ُـې پؽتلَ چې پَ لْهړًیْ هؽزلْ کې
توؽیٌبتْ تَ ًَ ّٕ تشْین شْی  .پَ ُؽ طْؼت ظ كطػ پَ کكؽًّْ کې ظ ؾًګبًَ ظ ّضتَ زؽکبتْ
ثبًعې ټٌ٘ګبؼ کْل هوکي  Varus Deformityؼاهٌځتَ کړٕ ،ځکَ ظا ثَ ډېؽٍ قتًْؿهٌَ
ّٕ چې ظاقې اپبؼات چې ظ ؾًګبًَ زؽکبتْ تَ اخبؾٍ ّؼکْٕ ظ قْء شکل څطَ هطٌْ٘ی
ّکړٕ .پَ اضؽ کې ظ لېعلْ ّړ کْږّالٖ ) ) bow Legظ ؼاهٌځتَ کېعّ خجؽاى ثَ قتًْؿهي
ّٕ ،چې ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ یٍْ ښَ ؼېٌګ شتْى کې ُن قتًْؿې ّٕ.
ظا ټْل ُـَ ًبقن زبالت پَ ُـَ ّضت کې هٌؼکف کېږٕ چې هؤضؽ قْء شکل هٌځتِؽاشًْٖ ،
ًبؼّؽ پَ ضپل خؽاذ تْؼ لګْٕ ،پَ ػ٘ي ّضت کې ظ ؾًګبًَ ظ شطۍ لَ اهلَ ضپل ځبى ُن
هالهتْٕ .یْ ًبؼّؽ ظ قْء شکل پَ تړاّ ظاقی كکؽ کْٕ چې قْء شکل ظ خؽاذ پَ ػول پْؼٕ
تړاّ لؽٕ اّ ظ ؾًګبًَ ظ ثٌع شطٖ قبظٍ قتًْؿٍ ظٍ ،ځکَ چې ظ خؽاذ کْم خؽازٖ ػول ًَ ظی
پؽې تؽقؽٍ کړی.
ظ كطػ ظ خكن ظ کكؽ ظ هوعهې خؽازٖ تؽ ظؼهلٌې ّؼؼقتۍ ښَ پبٗلَ ظ یٍْ ظلیل پَ څیؽ
ّړاًعې ک٘ږٕ اّ ػٌ٘بً لکَ پَ ؿ٘ؽ ػول٘بتٖ هېتْظ کې پَ ډېؽٍ ؾیبت کچَ لیعل کیږٕ.
کَ چېؽې پَ ٍْٗ پېښَ کې ظ ظاضلٖ تثج٘ت ګټْؼتْة پَ ښَ ډّل تشؽٗر شْی ّٕ ،لْهړۍ ثبٗع
ظا څؽګٌعٍ شٖ چې پَ هسبكظْٕ ظؼهلٌې کٖ ظ ظې قؽٍ هشبثَ پبېلې ثَ تؽ القَ شٖ اّ کَ ًَ ،
(ډیؽځلَ ظا پېښې پَ هبٗل ٗب  Spiralکكؽًّْ کې هٌځتِؽاځٖ ) .کَ چېؽې ظ تْ٘ؼۍ لَ هطٖ
پل٘ټ اچْل ؿْؼٍ اّ ظ ؾًګبًَ هلظل ظ هوعهْ زؽکبتْ لپبؼٍ ؾهٌَ٘ هكبػعٗږٕ ًْ ،پَ ظې ّضت
کې ثبٗع ُ٘ؽ ًَ کړّ چې پَ ػبم ډّل ظ هوعهْ زؽکبتْ لَ اهلَ ظ  Callusخْړٗعل ګټْؼ
توبه٘ږٕ .کَ چېؽې ظ  Callusخْړٗعل قكت ّٕ ًْ هوکي ظ  Plateکْږّالٔ ؼاهٌځتَ اّ
ّؼّ  Consolidationظ ؾًګبًَ ظ ثٌع ظ زؽکبتْ ظ ظاٗوې هسعّظٗت الهل ّګؽځٖ ،پَ ظې
ّضت کې هؤضؽ  Hip-Spicaتثج٘ت اّ ٗب  Bon graftingتَ اړتیب پ٘عا کېږٕ چې
ّؼّقتۍ پبٗلې ثَ ؾهْږ ظ ؿْښتٌې ثؽ ػکف ّٕ.
ظاقې ًَ ظٍ چې ظ كطػ ظ خكن ظ کكؽًّْ پَ ظاضلٖ تثج٘ت کې ظ ػلًْت ضـؽ کو٘ږٕ .ظ
پل٘ټ ظ تـج٘ن څطَ ّؼّقتَ ظ ػلًْت شتْى ُن هوکي ظی .ځکَ ظ ػول٘بتْ پَ خؽٗبى کې ظ
خؽاذ پْاقـَ ْٗ شوېؽ ػؼالت تؽػ٘ؼٖ کېږٕ اّ لَ ثلې ضْا ظ كطػ ظ خكن پَ ػول٘بتْ کې
ؾٗبت ّضت تَ اړتیب ّٕ اّ زتٔ کلَ ًب کلَ ظ ظې الهل ګؽځٖ چې ظ اړتیب لَ هطې ظ كطػ ظ
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خكن ؾٗبتَ ثؽضَ لْڅَ شٖ .ځیٌې ّضت پَ ځْاًْ لْثـبړّ کې ػول٘بتْ تَ اړتیب پ٘عا کېږٕ .پَ
ظې تړاّ ظ هْٕ اّ ؿټْ ػؼالتْ ظ کشش ظ لَ اهلَ ظ پبم ّړ قتًْؿې ؼاهٌځتِک٘ږٕ اّ ظ ظاٗوٖ
هلظلٖ شطٖ لپبؼٍ ْٗاځٌ٘ی ػوعٍ الهل ګڼل کېږٕ .ظا ثبٗع لَ ٗبظٍ ًَّ ثبقْ چې ظ ک٘وْتؽاپٖ
قؽٍ قؽٍ ظ هٌتي ک٘عّ څطَ ّؼّقتَ ظ  quadricepsپَ ػؼلَ کې ًعثَ پبتې کېږٕ اّ ظ
ؾًګبًَ هلظل ظ زؽکبتْ ًبّړٍ پبېلې هٌځتِؽاځٖ .پَ ظې ډلَ کې ُـَ پېښې ُن شتْى لؽٕ چې پَ
تشط٘ض کې کْهک ًَ شٖ کْالی ،لکَ ظ ػول٘بتْ څطَ ّؼّقتَ ظ ًبؼّؽ ظ زؽاؼت ظ ظؼخٖ
لْړیعل چې ُېڅکلَ ظ ؾّّ ظ اكؽاؾاتْ قؽٍ یْځبی ًْٕ.
کَ پَ ُؽ اړض٘ؿ ډّل ّکتل شٖ ًْ ظ هبت شْٕ كطػ قتًْؿې پَ اقبًٖ قؽٍ پَ هسبكظْٕ
ظؼهلٌې قؽٍ ًَ زل کېږٕ اّ ظا ؼّښبًَ ظٍ چې ظ ًبثلعٍ خؽاذ پْاقـَ ًَ تؽقؽٍ کېږٕ ،.کَ پَ
لٌډ ډّل ّّاْٗ ظ هبت شْٕ كطػ قتًْځې ظ شص شْٕ ؾًګْى (  )stiffnissلَ قتًْؿّ څطَ
ػجبؼت ظی ،ظ ظې قؽٍ پَ هكبّٕ کچَ تؽ ټْلْ ؿټَ قتًْؿٍ ظ هؤضؽ قْء شکل (Varus
) bowingڅطَ ػجبؼت ظٍ چې ظ ؾًګبًَ ظ هوعهْ زؽکبتْ لَ پبېلْ څطَ ؼاهٌځتَ کېږٕ.
هسبكظْٕ ظؼهلٌَ ُـَ ّضت ښې پبېلې لؽٕ چې لږ قْء شکل اّ ظ کوْ هلظلٖ زؽکبتْ تؽ هٌځ
تْاكن شتْى ّلؽٕ.
ظ هبت شْٕ كطػ تعإّ ٍْٗ ظاقې پؽّقَ ظٍ چې ظّلف ه٘بشتْ څطَ پَ ؾٗبت هْظٍ کې
 Healingکْٕ چې ظ كطػ ظ خكن ظ  Cortexث٘ب خْړٗعًَ پَ پْؼٍ ډّل پَ ظا هْظٍ کې
تؽ قؽٍ کېږٕ.
لْهړٓ ظا ُـَ کكؽ ظٓ چې ظ ّؾى تسول کًّْکٖ ُډّکٖ پَ ډلَ کې ؼاځٖ اّ ظا ظ ُـْ
ُډّکې کكؽ ظٓ ،چې ظ اّږظٍ اړم ؿًْډې  Callusتؽؿ٘ؽ ًْؼهبل كشبؼ الًعې ّٕ .ظؼهلٌَ
ٗې ثبٗع پَ ظاقې تؽ قؽٍ شٖ تؽ څْ ظ اهکبى تؽ زعٍ پَ کن ّضت کې ْٗ ثشپړ ػظوٖ الت٘بم
هٌځتِؽاشٖ اّ ټْل ُـَ كکتْؼًَّ چې ظ هؤضؽ الت٘بم الهل ګؽځٖ پَ ًظؽ کې ًّْ٘ل شٖ .ؾهب
ضپلَ تدؽثَ ښٖ٘ چې کَ ډاډهي ػظوٖ الت٘بم پَ ظؼٕ ه٘بشتْ کې ؼاهٌځتَ شٖ ًْ ظ ٍْٗ کبل پَ
اضؽ کې زتٔ کَ پَ لْهړًْ٘ ه٘بشتْ کې هلظل تَ ظ هوعهْ زؽکبتْ اخبؾٍ ُن ًَ ّٕ ّؼکړل شٖ
ظ ؾًګْى ثٌع ثَ ډېؽ ښَ زؽکبت تؽ قؽٍ کړٕ.
ظ الًعې طلسې څطَ هْضَ ظاظی چې ُـَ ًظؽٗبت چې ظ كطػ ظ ظؼٗوې قللٖ ثؽضې ظ کكؽًّْ
لپبؼٍ ّړاًعې شْٕ ،پَ کې ظاقې څؽګٌعٍ شْٕ چې پَ هسبكظْٕ ظؼهلٌَ کې ظ Thomas
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 Splintاقتؼوبل ظ كطػ ظ  ۳/۱قللٖ ثؽضې ظ کكؽًّْ لپبؼٍ ًكجت ظ ؿ٘ؽ خؽازٖ ظؼهلٌې ظ
ُؽ هېتْظ زتٖ ظخؽازٖ هتْظ پَ پؽتلَ ښَ ّالی لؽٕ .ظ ُـَ څطَ اقتلبظٍ پَ ؿ٘ؽ ثٌكټیؿ ډّل ظ
اّلَ٘ کْهکًْْ پَ ډّل تؽقؽٍ کیږٕ ظ ُـَ ښَ تـج٘ن ثَ ظ ُؽ ثل هېتْظ پؽتلَ ښَ ؼاتلًْکی ّ
لؽٕ.
ظاقې ّٗل کېږٕ چې ً Thomas Splintكجت خؽازٖ ظؼهلٌې تَ لکَ ظ  Plateکبؼّل
ښَ ّالی لؽٕ .ځکَ چې  Plateپَ اضؽ کې ظ ػؼالتْ ظ زؽکبتْ ظ هطٌْ٘ٓ قجت ګؽځٖ ،پَ
ځبًګړٕ ډّل ُـَ ػؼالت چې پَ ګؽځ٘عّ کې ظ كطػ ظ ظؼٗوٖ قللٖ ثؽضې قؽٍ تړاّ لؽٕ .ظ
كطػ ظ الًعېٌۍ ظؼٗوٖ ثؽضې پَ کكؽًّْ کې ظ  Inter Medullary Nailڅطَ ګټَ
اض٘كتل قن ػول ًَ ظی ،ځکَ چې ظ  Distalپبؼچې ظ ػظوٖ هٌبػت ظ پؽاضْالٖ پَ تړاّ ظ
 Nailتـجین یْ کوؿّؼی تثج٘ت ؼاهٌځتِکْٕ ( ۱۳۱اًځْؼ) .ظ كطػ ظ هتْقـې ظؼٗوې ثؽضې
کكؽًّْ کې ظ  Thomasهېتْظ یْ ؿْؼٍ هېتْظ ًَ ظٓ ،ځکَ چې پَ هؽٗجَ پبؼچَ ثبًعې یٖ

-۱۳۱اًځْؼ :ښیې چې ً intramedulerیل ظ كطػ ظ خكن پَ  ۳/۱قللې ثؽضَ کې ؾایْٕ قْء شکل
ًشی کٌتؽّل کْالی ،پؽتَ لَ ظې چې  nilپَ یٍْ ؾیبتَ ثؼ٘عٍ كبطلې قؽٍ لکَ پَ څَ ډّل چې ؾًګبًَ هلظل
تَ پَ ظاضلېعّ کې ّٕ تـجین شٖ.
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کٌتؽّل یویٌی ًَ ّٕ .پَ لٌډ ډّل کَ ّّٗل شٖ چې پَ  mid shaftاّ  ۳/۱ػلْٕ ثؽضَ کې
ظ  Inter Modularly Nailتـج٘ن ظ قتًْؿې ْٗ ؼٗښتٌی زل ظی .

قْء شکل )(Deformity
ظ لْْٗ اّ څؽګٌعّ کكؽًّْ لَ کجلَ لْی اّ څؽګٌع قْء اشکبل هٌځتَ ؼاځٖ  .ظا قْء اشکبل
پَ ظٍّ ډّلَ ّٗشل ک٘ږٕ چې لَ اثتعاٖٗ اّ هؤضؽ قْء اشکبلْ څطَ ػجبؼت ظٕ.
اثتعاٖٗ قْء شکل ظ ْٗ ګؽّپ ػؼالتْ ظ اؿېؿې څطَ چې پَ هکكْؼٍ پبؼچْ ٗې لؽٕ ،هٌځتَ
ؼاځٖ .هګؽ هؤضؽ قْء شکل پَ ُـَ هېتْظ پْؼې اړٍ لؽٕ چې ظ کكؽ ظ ظؼهلٌې لپبؼٍ کبؼّل
ک٘ږٕ.
ظا اړٌَٗ ًَ ظٍ چې هؤضؽ قْء شکل ثبٗع ظ هوعم قْء شکل قؽٍ ّؼتَ ّالٔ ّلؽٕ .هثالً ظ كطػ
ظ ۳/۱الًعېٌۍ ثؽضې هوعم قْء شکل ظ قللٖ  Fragmentظ ضللٖ ؾاّٗې څطَ ػجبؼت
ظٓ اّػبم هؤضؽٍ قْء شکل ٗې  bow leg Varus angulatingظٓ.
ظ هبت شْٕ كطػ پَ ظؼهلٌَ کې ظ ضللٖ ؾاّٗې قوْى ډېؽ اړیي ظی ،کَ چېؽې ظ Varus
قْء شکل تَ ظ ٍْٗ ػبظٕ قْء شکل پَ قتؽګَ ّکتل شٖ ًْ ،ظ كؽظ پَ هبًْى کې ظا ٍْٗ لَْٗ
تېؽّتٌَ ظٍ.
پَ ػولٖ قبزَ کې لږ څَ پبتې شْٕ ضللٖ  Angulationظّهؽٍ ظ اُو٘ت ّړ قْء شکل ًَ
شوېؽل کېږٕ ( کَ څَ ُن ُـَ ظ تْهبـ هېتْظ پَ غؼٗؼَ ُ٘څ کلَ ظ قوْى ّړ ًَ ظٍ) ځکَ ضللٖ
اًسٌب ظ ؾًګبًَ ظ هجغ پَ ّاقـَ هؼبّػَ کېږٕ اّ لَ ثلې ضْا ظ  quadricepsػؼلې هسعثَ
ثؽاهعګٖ ظ كطػ هوؼؽٗت ( ضللٖ  )Angulationپټْٕ.
پَ  ۱۳۱اًځْؼ کې ْٗ كطػ پؽتَ لَ ظؼهلٌې ښْظل شْٓ چې ظ ظٍّ اًچْ پَ اًعاؾٍ لٌډّالٔ اّ
ْٗ څَ ظ هجغ  Terminl Flexionهسعّظ ّالٔ پکې ل٘عل کېږٕ (پَ پیبّړٕ کچَ ظ پبم
ّړ ظ ثكؾ یْ زبلت پَ ؾًګبًَ هلظل کې ًشتَ ( .پَ هوبٗكْٕ ډّل پَ کوَ کچَ  Varusقْء
شکل چې ظ کوبى پَ اًځْؼ ظ پ٘ښې ثعؼًګٖ ؼاهٌځتِکْٕ ،کن تؽ کوَ  ۱۱ظؼخې اًسٌبء
لؽٕ.
ظ  Varusاّ  Valgusقْء اشکبل ظ ؾًګبًَ پَ ثٌع کې ًَ هؼبّػَ کېږٕ اّ ظا قْءااًځْؼ
ُـَ ّضت ښَ ل٘عل ک٘ږٕ چې ؾًګْى تبم ثكؾ پَ زبلت کې ّٕ ،کَ ظ كطػ ظ کكؽتعإّ پَ
ّؾًٖ تؽکشي ثبًعې تؽقؽٍ اّ ظ ؾًګبًَ ظ هجغ زبلت ظ  ۴۵ظؼخْ پَ اًعاؾٍ ّٕ ،ظ Varus
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قْء شکل ثَ ظ لېعلْ ّړًَ ّی اّ ُـَ ؿؽف چې پَ ّؾًٖ تؽکشي کې ّٕ ظ  ْٗ varusهْقٖ
قْء شکل ثَ پَ اکكؽې کې ل٘عل ک٘ږٕ .زو٘وت ظا ظی چې کَ ظ تْهبـ پلكتؽ پَ غؼٗؼَ
تعإّ شْی ّٕ ًْ ،ظ  5٥ظؼخْ پَ اًعاؾٍ ْٗ  varusهْقٖ قْء شکل ثَ پَ ؿؽف کې
هؼلْه٘ږٕ.

پَ ثیالثیلْ هطبكظَ کبؼاًَ هیتْظًّْ کې ظ هیسبًیک٘تًْْ پؽتلَ کْل
ظ  H.O.thomesهېتْظ ظ تثجیت شْٕ تؽکشي پَ ډّل کبؼّل کیږٕ چې ظ ُـې ػع هٍْ ظ
قپلېٌټ ظ  Ringپؽثٌكټ هٌځتِؽاځٖ چې ظ ًْؼّ ټْلْ هسبكظَ کبؼاًَ هېتْظًّْ پؽتلَ ظ اؼؾًّې
ّړ ډاډهي هوبم لؽٕ .ظ ّؾًٖ تؽکشي څطَ ظ ګټې اض٘كتلْ پؽهسبل ظ ُـې ػع هٍْ ظ ًبؼّؽ ظ
ثعى ظ ّؾى لَ هطې تطویي کیږٕ ،ظ ّؾًٖ تؽکشي هېتْظًَّ ظ تؽهیٌبلْژۍ لَ هطٖ پَ
 Traction suspentionهېتْظًّْ کې ډلجٌعٕ کیږٕ ،پَ ظؿَ هېتْظًّْ کې قپلېٌټ
ًكجت ظ تؽکشي هْې تَ ظُّن هوبم لؽٕ ظ ظې پَ ػْع پَ ځېٌْ پېښْ کې قپلېٌټ ًَ کبؼّل

-131اًځْؼ :یْ ؿیؽ تعإّ شْی كطػ یْ قبظٍ ظكکت تشؽیر کْٕ چې ضللٖ ؾایْٕ شؤشکل ثَ ډیؽ ظ
لېعّ ّړ ًَ ّٕ .کچ٘ؽې ظ  quadricpػؼلې هعاهې هوؼؽیت پټ اّ ظ ؾًګبًَ ظ هجغ کیعل تالكٖ کړای

شٖ ،ظ  varusاّ  valqusقؤ اشکبل ًَ شٖ پټعالی ،ظا ظاّړٍ یْ ثع شکلَ څؽکٌعًّٖ ؼاهٌځتَ کْٕ.
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کیږٕ ظ ّؾًٖ تؽکشي څطَ ظ ګټې اضیكتٌې ّړ کړًالؼٍ پَ الًعې اًتطبة پْؼې اړٍ لؽٕ
( ۱۳۲اًځْؼ).
Thomas Splint and person knee Flexion piece -A
پَ ظې ځبی کې ْٗ Thomas Splintاځې ظ ؾا ًګْ پَ ډّل اؿېؿٍ کْٕ اّ ظ اقکل٘ټ پَ
تثج٘ت کې ًّډٍ ًَ اضلٖ اّ ظ قْء شکل ظ کٌتؽّل پَ تړاّ کْم هثجت ؼّل ُن ًَ لؽٕ.
) -:Braun Frame (Bظا  Spilntظ ؿؽف لپبؼٍ ْٗاځې ظ ؾا ًګْ ز٘ث٘ت لؽٕ اّ
ًیوګړتیبّٕ ٗې ظا ظٕ چې څؽش (هؽهؽې) تَ اطالزٖ ّػ٘ؼ٘ت ًَ ّؼکْل کېږٕ .ظ Splint
کچَ پَ ؼٗښتٌٖ ډّل چې څْهؽٍ ؿوؼَ کېږٕ ظ ؿؽف قؽٍ ثؽاثؽ ّالٔ ًلؽٕ اّ پَ ظې هېتْظ کې
ّزشٖ کْږّالٔ ػبم ظٓ .ځکَ  Splintظ ثؼ٘عٍ پبؼچې قؽٍ ًښتۍ ّٕ هګؽ ظ ًبؼّؽ ظ هؽٗجَ
پبؼچې ْٗ اړش تَ ښْېعًَ هٌځتِؽاځٖ اّ چْکبټ شبتَ پبتې کېږٕ.
  Russell Traction (C).پَ ظې هېتْظ کې ظ ثؼ٘عٍ پبؼچې ضللٖ Angulotionظ  Slingپَ ّاقـَ کٌتؽّلېږٕ .ظ  Slingپْؼتَ کًّْکٖ هٍْ ظ تؽکشي
ثٌكټیؿٍ هٍْ ظٍ چې ظ څؽش (هؽهؽې) لَ هتْقـې ثؽضې څطَ  Slingتَ اًتوبل٘ږٕ .پَ ظې هېتْظ

-۱۳۲اًځْؼ :ظ ظّاهعاؼ تؽکشي هطتلق شکلًَْ ؼاښٖ٘
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کې ظ  splintڅطَ کبؼ ًَ اض٘كتل ک٘ږٕ.

)- .Perkins (D

پَ ظې هېتْظ کې اطالً  ًَ Splintکبؼّل کېږٕ اّ ظ كطػ ضللٖ

 Angulationظ یْ کْچٌٖ ثبلښت پؽثٌكټ کٌتؽّل٘ږٕ ،ظ هکكْؼٍ پبؼچْ ظ هسْؼ ثؽاثؽّل
اّ ظ ُـْی ظاضلٖ تثج٘ت ظ هتعاّم تؽکشي پَ اؿېؿې پْؼې اړٍ لؽٕ.
) - .Fisk (Eظا ظ  ْٗ Thomas Splintػلوٖ تؼج٘ؽ ظٓٗ .بظ  splintظاقې تؽت٘ت
شْی چې ؾًګْى تَ تؽ  ۹۱ظؼخْ پْؼې ظ زؽکبتْ اخبؾٍ ّؼکْٕ ،ځکَ پَ ؾړٍ پْؼې هېتْظ اّ ظ
پبؼچْ پَ هسْؼ ثؽاثؽّل اّ تثج٘ت ٗې پَ ّؾى لؽًّکٖ تؽکشي پْؼې اړٍ لؽٕ .ظ ظٕ Splint
اقتؼوبل ْٗاځې ظ ظی لپبؼٍ ګټْؼ ظی چې ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ قؽٍ هؽقتَ کْٕ.
) - .99-99-9 (Fپَ ظې هېتْظ کې ّؼّى پَ ػوْظې ډّل ځْړًع ّٕ ،چې ظ ّؾى
لؽًّکٖ تؽکشي پؽ ثٌكټ ّؼاًَ تَ پَ ػوْظٕ ډّل پْؼتَ کشش ّؼکْٕ اّ لَ اهلَ ٗې ظ خبغثې
هْې ًبّړٍ اؿېؿې چې ظ پبؼچْ ظ ضللٖ  Angulationڅطَ ػجبؼت ظٕ لَ هٌځَ ځٖ.
ًېږظې ټْل هېتْظًَّ چې ظ ّاؾ یب ّؾًٖ تؽکشي قؽٍ تړاّ لؽٕ ظ الًعې اًتوبظًّْ قؽٍ هص ظٕ:
۱ـ ظ هتعاّم تؽکشي اؿیؿٍ ظؼې ګټْؼې هْضې لؽٕ چې ظ ؿؽف اّږظّالٖ ،ظ ُن هسْؼ کېعّ
ّهبَٗ اّ ظ هکكْؼٍ پبؼچْ تثج٘ت څطَ ػجبؼت ظی .ظا ًبهوکٌَ ظٍ چې ظ تؽکشي هٍْ کوَ اّ ظ
اؼخبع اقتسکبم تثج٘ت ّقبتل شٖ
۲ـ ثبٗع ظ خبغثې هٍْ ظ ضللٖ  Angulationظ قوْى لپبؼٍ ًَّ کبؼّل شٖ کلَ چې كطػ لَ
ثؼ٘عٍ ًِبٗت څطَ ځْړًع شْٓ ّٕ ،پَ ظې ّضت کې هکكْؼٍ ثؽضَ ظ خبغثې هْی ظ اؿیؿی لَ

-۱۳۳اًځْؼ :ظ كطػ ظ خكن پَ کكؽ کې تؽکشي ښیٖ چې ظ ُـې ظ ضللی ؾاّیْی قْء شکل اطالذ ًب شًْٖ ظٍ اّ
یْاؾې ظ  distractionظ قْء شکل قؽٍ یْځبی ّٕ.
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اهلَ ًَ هتسؽک کیږی .ظا زبلت ثبیع ظ  Slingاّٗب ظ ًؽۍ ُوْاؼې تطتې پؽثٌكټ پَ ظّاهعاؼ
ډّل تٌظ٘ن شٖ.
۳ـ ظ تؽکشي پؽلپكې اؿېؿې ظ كطػ پَ ظاضلٖ هسْؼ ثبًعې ظ كطػ ؼا کشْل ظٕ ،ظا ظ ْٗې
ظّظیؿې هبػعې پَ ډّل هٌل ک٘ږٕ چې ظ ثؼ٘عٍ پبؼچې ضللٖ  Angulationظ ُـَ تؽکشي
پؽ ثٌكټ چې ظ كطػ هسْؼ پَ اهتعاظ ّٕ ُېڅکلَ ّؼقؽٍ قوْى ًَ ضْؼٕ .ظ تؽکشي پؽثٌكټ
ؾاّٗې قوْى ًَ ،ثلکې ْٗاځې اّږظٗعل القتَ ؼاځٖ ،لکَ پَ ۱۳۳اًځْؼ کې چې ښْظل شْٕ
ظی .ظ ضللٖ  Angulationظ قوْى لپبؼٍ اړیٌَ ظٍ چې ٍْٗ کلکَ ظ اتکب ًوـَ ظ ثؼ٘عٍ پبؼچې
الًعې ځبٓ پؽ ځبٓ شٖ .ظ ظې ػول ظ تؽ قؽٍ کْلْ پبېلې ثَ ظ كطػ پَ هسْؼ ثبًعې ظ تؽکشي
اًسؽاكٖ اؿیؿې ُن ل٘ؽې کړٕ .ظ ظې پَ تړاّ اړیٌَ ظٍ چې هکكْؼٍ قللٖ پبؼچَ ظ اتکبء ًوـې
تَ ّؼ ّګؽځّْ.

The Thomas Method
کْهَ کبه٘بثٖ چې ظ  Thomasهېتْظ څطَ تؽالقَ کیږٕ ُـَ ظ ٍْٗ هثبل پَ ډّل ّٗلٔ شْ،
ځکَ کكؽ ُوېشَ ثبٗع ظ  Splintلَ کبؼّلْ څطَ هطکې ظ هبًْؼٗې اؼخبع تبثغ ّٕ.
ُوعؼاًګَ کَ ظ  Thomas Splintظ تثج٘تٖ تؽکشي قؽٍ ْٗ ځبٓ شٖ ًْ ،ظا ْٗاځٌ٘ی ّړ
هېتْظ ظٓ چې اؼخبع ثَ پَ ډاډهٌَ ټْګَ ّقبتٖ.
ظ ظې هېتْظ ًبکبهٖ پَ تکؽاؼٕ ډّل ظ تؽکشي ظ پړٕ ظ کلک تړلْ پؽهِال هٌځتَ ؼاځٖ چې ظ
یْې ًبکبهې هبًْؼې اّ یٍْ اطالزٖ ػول قؽٍ تؽ قؽٍ شْٕ ّٕ.
کلَ چې ظ کكؽ اؼخبع پَ کبه٘بثۍ قؽٍ تؽقؽٍ شٖ .ظ  Thomas Splintکې ظ
اپبؼاتْ ظ كشبؼ پؽثٌكټ ظ ُـَ ؿؼالتْ ظ هْت لَ کجلَ چې ّؼّقتَ لَ اًكتیؿٕ څطَ ث٘ؽتَ
ؼا پیعا شٖ ،تثج٘ت تؽقؽٍ ک٘ږٕ .لَ ُوعې اهلَ ظا هېتْظ پَ ثٌ٘بظٕ ډّل لَ Traction
 Suspensionهېتْظ څطَ تْپ٘ؽ لؽٕ اّ کشش پَ اپبؼات کې ظ ّؼػالٍّ شْٕ ّؾى لَ
الؼٕ طْؼت ً٘كٖ .ظ ػؼالتْ لَ كؿْٗلْژٗکْ ؿْښتٌْ قؽٍ ُېڅ اړٗکې ًلؽٕ .پَ ّؾى
لؽًّکې تؽکشي کې ظ کشْلْ ػکكَ پَ ػؼالتْ کې ؼاهٌځتِکیږی اّ ظا تولظبت تؽ ُـَ
ّضتَ پْؼې ظّام کْٕ تؽ څْ ػؼالت ظ قتړت٘ب لَ اهلَ ضپل هوبّهت لَ القَ ّؼکړٕ اّ ٗب
ظ لْهړًٖ ؾٗبت ّؾى قؽٍ ظا قكت ػؼالت تـبثن زبطل کړٕ  .تثج٘تٖ تؽکشي ظ کش
کْلْ زبلت تَ پَ ْٗ ثبثتَ اًعاؾٍ اخبؾٍ ّؼکْٕ .پَ ظاقٖ زبل کې چې ظ تؽکشي ظ
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کو٘عًّکې هْې اّ ُن ظ ػؼالتْ ظ هوبّهت ظ کو٘عّ لَ هطې ثَ پَ ُوـَ کچَ ظ کش
کېعلْ ػکكې ُن ًَ تٌجَ کېږٕ .پَ ّؾى لؽًّکې تؽکشي کې کشش پَ ثبثتَ اًعاؾٍ پبتې
کېږٕ اّ ظ ّؼاًَ اّږظیعل ظ ظاضلٖ ػؼالتْ ،طلبم اّ كجؽّؾٓ قبضتوبى پَ څېؽې کېعّ
پْؼې اړٍ لؽٕ .پَ ثبثت تؽکشي کې کكؽ کیعای شٖ چې هطکې لَ هطکې ظ تؼیي شْٕ
اّږظّالٖ قؽٍ ثؽاثؽ اّ ظ ػؼلٖ هْت اّ یب ظ ؼضٍْ اهكبهْ لَ اؿېؿې پؽتَ ظا ػول تؽ قؽٍ
کیږٕ .
کَ ظ  Thomas Methodکې ظ ؿؽف اّږظّالٔ هٌبقت ّٕ ظ تؽشکي ظ پړٕ ث٘ب
ث٘ب ټٌ٘ګْل ْٗ ًبهـلْة کبؼ اّ ًبّړٍ پبٗلې لؽٕ.
ظ كېتې پَ ّاقـَ اًعاؾٍ ګ٘ؽۍ تَ ثبٗع پَ ثعٍ قتؽګَ ًَّ کتل شٖ ځکَ چې ظا ظ اکكؽې پَ
شبى هؽقتَ کْٕ اّ پَ ډېؽٍ اقبًۍ قؽٍ تؽقؽٍ کېږٕ.
کَ کكؽهبیل ّٕ ظ کبكٖ اّږظّالٖ القتَ ؼاّړًٖ لپبؼٍ ُوېشَ پَ کوَ کچَ ْٗ هؼتعل
تؽکشي تَ اړتیب پ٘ښږٕ ،هګؽپَ هكتؼؽع کكؽ کې ظا هېتْظ ًكجت ًْؼّ هېتْظًّْ تَ ظ
هٌلْ ّړ پبېلٖ لؽٕ چې پَ ًْؼّ هېتْظًّْ کې شتْى ًَ لؽٕ .پَ ظې هېتْظ کې ظ تؽکشي
هْې تَ اخبؾٍ ّؼکْل کېږٕ چې ظ هظلست قؽٍ قن ؼاکوَ شٖ اّ ظ ُډّکْ ًِبٗبتْ تَ ظ
هبًْؼې پْاقـَ پؽتَ لعې چې  Angulationsؼاهٌځتَ کړٕ ټکبى ّؼکړٕ ،ځکَ ظ
هکكْؼٍ پبؼچْ پَ هسْؼ ثؽاثؽیعل ظ تؽکشي ًَ ثلکې ظ  Splintپَ ّاقـَ تؽقؽٍ کیږٕ.
کَ چېؽې ظ هكتؼؽع کكؽ ظ هبًْؼې پَ ّاقـَ اؼخبع ډاډهٌَ ًَ ّٕ ًْ ظ کكؽ ظ اؼخبع
لپبؼٍ هٌبقت ًعٓ چې پَ ظا پ٘ښَ کې ضالطې اؼخبع تَ اهعام ّشٖ.
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پَ  ۱۳۵اًځْؼ کې کْهَ پېښَ چې ښْظل شْٕ ظ  Thomasپَ هېتْظ ظ ظؼهلٌې ٍْٗ
ښَ ثېلګَ ظٍ اّ ظا ځکَ پَ ؾړٍ پْؼې ظٍ چې.
ً .۱بؼّؽ ْٗ اّ ٗب کلي ّ.
 .۲هؼتعل تؽکشي ّکْالٓ شْل چې ظ اّږظّالٖ لَ هطې ظ تؼ٘ي شْٕ لٌډّالٖ کچَ ً٘ن اًچ
قؽٍ ْٗ ځبٓ ّقبتٖ.
ْٗ .۳اځې ظ  Angulationکٌتؽّل ظ تؽکشي ظ هْې (  ۲-۳پًْډٍ څطَ ؾٗبت ًَ ّّ) پَ
شتْى کې ظ  Thomas Splintظ څٌګ ظ ه٘لْ پؽثٌكټ تؽقؽٍ کیږٕ .
 .۴ظ  ControlledCollapsپؽثٌكټ الت٘بم ډېؽ پَ اقبًۍ قؽٍ تؽ قؽٍ ک٘ږٕ.
 .۵ظ تؽػیغ څطَ شپږ اًّۍ ّؼّقتَ ظ کلٌ٘٘کې الت٘بم لْهړًۍ ًښې ظ لېعلْ ّړ ّې ،ځکَ تثج٘ت
پْؼٍ شْی ًَ ّّ .ظ  Splintپَ زعّظّ کې ظ كؼبلْ زؽکبتْ اهکبًبت هْخْظ ٍّ اّ ؿؽف پَ
ډېؽې اقبًۍ قؽٍ ظ الت٘بم ظ هؼبٌَٗ کْلْ لپبؼٍ اهبظٍ ّّ.

 -134اًځْؼ :پَ کكؽٕ تثجیت ثبًعې ظ ځْړًع شْٕ تؽکشي پَ شتْى کې ظ خبغثې هْې اؿیؿٍ اًطٌب څؽګٌعّٕ،
اهب ظ توبقٖ قپلېٌټ پَ ظاضل کې ظ یٍْ ثبلښت ځبی پَ ځبی کیعل تْطَ٘ کیږی تؽڅْ ظ تؽکشي هكتوین شتْى ظ
كطػ اّ هظجې ظ هسْؼ قؽٍ پَ هْاؾٕ تْة کې ګټْؼ ثبثت شْٕ ّٕ
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 .۶کلَ چې کلٌ٘٘کې الت٘بم ّل٘عل شْ ،ټْل قپلٌ٘ټ ث٘ؽتَ ضالص اّ ؿؽف ظ ظٍّ ًْؼّ اًّْ٘
لپبؼٍ پَ ٍْٗ ثبلښت ثبًعې کېښْظل شْ .کَ کكؽ هكتؼؽع ّای ًْ ظا ډّل کړًَ شًْې ًَ ٍّ،
ځکَ هؤضؽ  Angulationsثَ تِعٗع آه٘ؿ ّٕ .پَ هبٗلْ کكؽّ کې ظا ؿؽٗوَ هسلْظَ ظٍ.
 .۷اتَ اًّۍ ّؼّقتَ ظ ًبؼّؽ پَ ؾًګْى کې ظ ۹۱ظؼخْ پَ اًعاؾٍ زؽکبت تؽقؽٍ کْلٔ شْل اّ
ظاقې شًْې ٍّ چې ظ اهكب پَ هؽقتَ ٗې ْٗ څَ ّؾى پؽٕ ؾؿولی ّای.
 .۸پَ څلْؼهَ ه٘بشت کې ًبؼّؽ ظ ؾًګبًَ پْؼٍ زؽکبت ظؼلْظل.
ظا هېتْظ ظ ُـَ هتْاؾى ّؾى شْٕ تؽشکي قؽٍ پؽتلَ کېږٕ چې خؽاذ پَ اقبًۍ قؽٍ ظ غضېؽٍ
شْٕ هْې لَ ضـؽاتْ څطَ ًبضجؽٍ ّٕ.
 .۱پَ ظٕ هْضَ چَ ْٗ ډاډهي هسْؼ ؼاهٌځتَ شْی ّٕ ًْ ،ثبٗع یْ ّړ كشبؼ ظ ّؼاًَ پَ طلبهٖ
خْړښت ثبًعې تـج٘ن اّ اړٌَٗ ظٍ چې۱۱ـ ۱۵پًْډٍ ّؾى ظ یٍْ ظّاهعاؼٍ تؽکشي قؽٍ اػبكَ
شٖ.
 .۲ظ تؽکشي ظا اًعاؾٍ هٍْ ثَ کكؽ ظ ًْؼهل اّږظّالٖ څطَ ؾٗبت کش اّ ظ Distraction
قجت ثَ ّګؽځٖ.

-۱۳۵اًځْؼ :ظ كطػ ظ  1/3قللٖ کكؽ پَ  71کلي هكي هؽیغ کې چې تعإّ ٗې ظ تْهبـ ،splintاؾاظ پْقتکٖ اّ
ظ یٍْ کٌتؽّل شْٕ  colapsپَ شتْى کې تؽقؽٍ شْٕ ظٍ .ظ کلٌیکٖ تیكت پَ کړًَ کې زؽکبتْ ّښْظلَ چې ال٘تبم تؽ
قؽٍ شْ اّ ظ  flexionکچَ ّؼّقتَ لَ تؽػیغ څطَ پَ ظؼیْ هیبشتْ کې  199ظؼخې ٍّ .ثې قبؼی ؾیبت تؽکشي
پبېلې ثَ شبېع ظ هؤضؽ الت٘بم قجت شْٕ ّای.
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 .۳ظ ٍْٗ پؽهص تلًْکٖ  Collapseپَ ؼاهٌځتَ کیعّکې ًبکبهٖ ظ ظې الهل ګؽځٖ چې
ؿؽف ثَ ظ ّؾى ّړلْ لپبؼٍ هكبػع ًَ ّٕ ،ظ کكؽقؽیغ  Consolidationثَ ؾٗبًوي کړٕ.
 .۴کلَ چې هتْاؾى تؽکشي څطَ کبؼ اض٘كتل ک٘ږٕ ًْ پَ ظؼٕ اًّْ٘ کې ظ ؾًګبًَ  ۳۱ظؼخې
كؼبل زؽکبت تؽالقَ کېږٕ .کَ چېؽې ً Consolidationبهض ّٕ ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ
ّؼّقتۍ کچَ ثَ ّؼّ ّٕ .
 .۵کَ ُڅَ ّشٖ چې ظ ّؾى لؽًّکٖ تؽکشي ّؾى کن کړّ ًْ ظ قكتْ طلبهٖ خْړښتًْْ
پؽثٌكټ ثَ ؾایْْٕٗ قْء شکل ُّڅْٕ،
کَ ظؼهلٌَ پَ اقتْاًَ ٖٗ ډّلَ پلكتؽ اّ ٗب  hip-spicaقؽٍ تؽ قؽٍ شٖ ًْػؼیلې ًوـې ٗې پَ
الًعې ډّل ّٕ.
 .۱ښبٖٗ پَ ؾٗبتَ کچَ لٌډّالی ؼاهٌځتَ شٖ.
 .۲ظ تثج٘ت اړیٌَ کچَ ثَ تؽ زعٍ ؾٗبتَ ّٕ.
 .۳ظا ثَ شًْٖ ًَ ّٕ چې ظ الت٘بم ظ لْهړْٗ ػالیوْ پَ لیعلْ قؽٍ كؼبلْ زؽکبتْ تَ ّؼ ّؼګؽځْ
اّ ثبالضؽٍ ظ پلكتؽ الؾهَ هْظٍ ثَ ظ یْې ؿیؽې ػلوې اّ ؿـې تدؽثې ښکبؼ ّګؽځٖ .لَ اتْ
څطَ تؽ ظّلف اًّْ٘ ّؼّقتَ ثبالضؽٍ  Rehabilitationثبٗع ث٘ؽتَ لَ طلؽ څطَ پیل شٖ.

ظ ضللی ؾاّیې اطالذ
ظ كطػ ظ  ۳/۱الًعېٌۍ ثؽضې پَ کكؽًّْ کې ظ ضللٖ  Angulationاطالذ ظ Thomas
هېتْظ پؽثٌكټ ْٗ شوېؽ پَ ؾړٍ پْؼې هٌظؽې ّړاًعې کْٕ ،ظا ثَ ّښْظل شٖ چې لَ ظې هېتْظ
څطَ پلْۍ هٌظْؼ ظا ًَ ظٍ چې پطپلَ ظ  Thomasپْاقـَ تشؽٗر کېږٕ .ظا لَ اطلٖ
تشؽٗر څطَ تْپ٘ؽ لؽٕ ،پَ ظې هؼٌی چې ظ څٌګ ظ ه٘لْ څطَ ؾًګْى یْڅَ لْړ ّٕ ٗب پَ ثلَ ژثَ
ظ ؾًګْى ظ ثؼ٘عٍ پبؼچې اّ  Popliteal Fossaالًعې یْ ثبلښت اېښْظل کېږٕ چې لَ
اهلَ ٗې ؾًګْى ظ  ۲۱ظؼخْ پَ اًعاؾٍ ظ هجغ یْ زبلت ؿْؼٍ کْٕ ،لکَ پَ  ۱۳۶Aاًځْؼ کې
ښْظل کیږٕ .پَ پطْاًْ٘ تشؽٗسبتْ کې ؾًګْى تَ ظ پٌځْ ظؼخْ څطَ ؾٗبت هجغ ًَ ّؼکْل
کېعٍ ،پښَ ظ ه٘لْ تؽ هٌځ ظاقې ځبی پؽځبی ک٘عٍ چې ظ ؾًګْى څطَ  ۲/۳هعاهٖ ثؽضَ ظ ه٘لْ
هطکې اّ  ۳/۱ثؽضَ ثَ ٗې ظ ه٘لْ شبتَ ځبی پؽ ځبی شْٕ ٍّ ،لکَ پَ  B۱۳۶اًځْؼ کې چې
ښْظل شْی ظی.
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ظ تؽکشي ػولٖ هٍْ ظ ؾًګبًَ هلظل ظ ثكؾ (۱۳۶اًځْؼ) پَ زبلت کې ْٗاؾې ظ كطػ پَ
اّږظّالٖ ثبًعې اؿیؿٍ کْٕ ،لکَ څَ ډّل چې پَ ت٘ؽ پؽاګؽاف کې تؽې ٗبظًَّ شْٕ ظٍ،
تؽکشي ظ كطػ پَ اهتعاظ ُ٘څ کلَ ظ ضللٖ ؾإّْٗ قْء شکل پَ قوْى کې هؽقتَ ًَ کْٕ.
ښبٖٗ ظ  Thomasهېتْظ پَ کبؼّلْ قؽٍ کلَ ًب کلَ پَ کوَ اًعاؾٍ ضللٖ Angulation
ؼاهٌځتَ شٖ .ظا هْ ثبٗع پَ ٗبظ ّٕ چې ظ  Thomasهېتْظ کبؼّل ظ اکكؽې ظ هٌځتِؽاتګ
څطَ پطْاًی ظی .پَ ظې ټېٌګبؼ اړیي ظی چې پَ کوَ کچَ ضللٖ  Angulationظ پبهلؽًې ّړ
ثِؽًی قْء شکل ًَ ؼاهٌځتَ کْٕ.
ظ ظې هېتْظ پَ ثشپړ ک٘عّ قؽٍ ٍْٗ ثبلښت تَ ّؼتَ خْړښت چې ظ ثؼ٘عٍ پبؼچې الًعې اېښْظل
ک٘ږٕ اّ ظ اړم ؿًْعې اؿېؿٍ کْٕ .ضللٖ  Angulationظ تؽکشي پَ شتْى کې اطالذ اّ
ظ تؽشکي هٍْ ظ  Tibiaظ ُډّکې ظ هسْؼ پَ اقتوبهت ػول کْٕ .ظ تؽکشي هٍْ ظ كطػ لَ
هسْؼ څطَ ظ  ۲۱ظؼخْ پَ اًعاؾٍ لیؽې ّالی پ٘عا کْٕ .ظؿټ ثبلښت اقتؼوبل ظ ؾًګبًَ ظ
ؾٗبت هجغ قجت ک٘ږٕ اّ ظ  tibiaظ هسْؼ پَ اهتعاظ تؽشکي تؽقؽٍ کْل ثَ ظ ضللٖ
 angulationپَ قوْى کې ډٗؽ گټْؼ توبم شٖ.
پَ ظې هېتْظ کې ثَ ّل٘عل شٖ چې څْهؽٍ پَ ګټْؼٍ تْګَ ظ كطػ ظ خكن ظ هعاهٖ هسعث٘ت پَ
قبتلْ قؽٍ ظ ځوکې خبغثې هٍْ ثې اثؽٍ ک٘ږٕ.

-۱۳۶اًځْؼ ،A :ظ لیکْال پَ ؿؽكعاؼۍ قؽٍ یْ  modifiedشْی ظ تْهبـ هېتْظ چې ټْل كطػ ظ خٌجٖ هیلْ پَ هعام کې
هؽاؼ لؽٕ اّ ظٍّ پَ ظؼیوې ثؽضَ ٗې پَ هعام کې اّ  1/3ثؽضَ ٗې پَ ضلق کې ظی .ظ یٍْ لْهړًٖ هېتْظ پَ شکل ظی.
 ،Bیْ پَ ػٌؼٌْی ډّل تؽتیت شْی تْهبـ قپلیٌټ چې ظ  h.o Thomasظ اقتلبظٍ ّړ ګؽځیع لۍ ّّ.
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ظ هبت شْٕ خكن کْږّالٔ کْم چې ظ ځوکې ظ خبغثې هْې لَ اهلَ هٌځتِؽاځٖ ،ثؼ٘عٍ
ًِبٗت پَ ځْړًع زبلت کې قبتٖ اّ لکَ ظ یٍْ ځْړًع شْٕ تؽکشي هېتْظ پَ ډّل ػول تؽ قؽٍ
کْٕ .ظ ظې پؽ ځبی ثَ ظ ثبلښت پَ هسعثَ ّخَ ثبًعې ظ هبت شْٕ ُډّکې خكن ضپل اًځْؼ
خْړ اّ ظ كطػ ّؾى ثَ ظ ُـې ؼقۍ پَ ّاقـَ چې ظ هظجې ظ هسْؼ پَ اهتعاظ تؽکشي تؽقؽٍ
کْٕ ،کیښْل شٖ .ظا تؽ ت٘ت پَ  ۱۳۷اًځْؼ کې ظ ْٗ کبؼتْى پَ شتْى کې تشؽٗر شْٓ
ظٓ.

ظ تْهبـ قپلٌ٘ت پؽ تلَ کْل
ظ  thoumas splintکبؼّل چې ظ تثج٘تٖ تؽکشي قؽٍ یْ ځبی ّٕ ،یًْبّړٍ زبلت
ؼاهٌځتَ اّ ظ ًبؼازتۍ قجت ګؽځٖ  .ظا ٍْٗ تړلٖ هٍْ ظٍ چې ظ تثجتٖ تؽکشي ظ  Splintاّ
 padپؽ ثٌكټ پَ توبقٖ ثؽضَ ثبًعې كشبؼ تـج٘ن کْٕ اّ ظ ؿؽف لپبؼٍ اؼؾښت لؽٕ ،ظ
 Splintپْښ شْٕ زلوَ اّ ظ ؿؽف ظ هبػعې تؽهٌځ ْٗ قطت كشبؼې توبـ شتْى لؽٕ کَ
ْٗ ؿ٘ؽ كؼبل ًؽقٌګ ظ خلع قبتٌَ ّکړٕٗ .ب ظا چې ظ پٌځَ پًْډٍ څطَ ظ ؾٗبت كشبؼ پَ شتْى
کې ظ خلعٕ تڼبکْ قجت ګؽځٖ ،پَ اقبًی قؽٍ هٌځتَ ؼاتلًْکٔ كشبؼ چې ظ قپلېٌټ ظ پْښ
شْٕ زلوې اّ  Perineumتؽهٌځ ظ ٍْٗ تثج٘تٖ تؽکشي پَ شتْى کې ؼا هٌځتَ کیږٕ ،ظ
 Balkan beamاّ کن ّؾًَ تؽکشي پَ تـج٘ن قؽٍ چې ظ  Splintپَ څْکَ کې طْؼت
ً٘كٖ ظ تؼبظل ْٗ زبلت ؼاهٌځتِکْٕ ،تؽ څْ ظ پْښ شْٕ زلوې كشبؼ پَ ًْهْړٕ ثؽضَ کې ظ
تسول ّړ ّګؽځٖ.
( ۱۴۲اًځْؼ) ظا ثَ پَ ډٗؽ ًعؼت قؽٍ اړیٌَ ّٕ چې قطت ّؾًٖ تؽکشي ظ پٌځَ پًْعّ څطَ
ؾٗبت ّکبؼّل شٖ ،ځکَ چې پطْا ظ کكؽاطالذ ظ هبًْؼې پؽثٌكټ تؽ قؽٍ ک٘عٍ .ظ لْهړْٗ
ظّّ اًّیْ څطَ ّؼّقتَ ظا ثَ اړیٌَ ًَ ّٕ چې یْ ّؾًی ظّاهعاؼٍ تؽکشي ظ ؿؽف ظ اّږظّلْ
لپبؼٍ تـج٘ن کړّ .لعې ّؼّقتَ یْٕ هتوبثلٖ هْې پَ شتْى کې ظ یٍْ اقتؽازت پَ زبل قپلېٌټ
کې ظ پَ یٍْ هٌبقت اّږظّالٖ قؽٍ ظ تثجیتٖ تؽکشي پؽثٌكت ظ قپلېٌټ پَ ظ ًٌَ کې کكؽقبتل
کیږی.

The Thomas Splint
Thom’s splitپَ ضپل اطلٖ اًځْؼ کې ٍْٗ ث٘ؼْٕ زلوَ لؽٕ چې تؽ اّقَ پْؼې ظ ْٗې
ګټْؼې زلوې
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پَ څ٘ؽ کبؼّل کېږٕ .پَ ظې هېتْظ کې ډٗؽې ُڅې تؽقؽٍ شْٕ تؽ څْ ًْٕ ًْښتًَْ پکې
ؼاهٌځتَ شٖ .لکَ ؿْښتل ٗې چې ظ  V-shapedپَ څ٘ؽ ژّؼّالٔ پکې ؼاهٌځتَ کړٕ تؽ څْ
ظ  tuber ischiiلپبؼٍ ظ ؾؿولْ ّړت٘ب ؾٗبتَ شٖ هګؽ ظا ټْلې ُڅې ثې اؼؾښتَ ّېُ .ـَ ًظؽَٗ
چې پَ ُـې کې ظ  tuber ischiiپَ هوبثل کې ظ counter-extensionخْړّل ٍْٗ
ؿلـَ ًظؽَٗ ظٍ.
پَ ؾړّؼت٘ب قؽٍ ثبٗع څؽګٌعٍ شٖ چې پَ ػولٖ ثؽضَ کې ظ  counter extensionؾٗبتَ
ثؽضَ ظ  perineumاّ ػؼالتٖ ثؽضې ظ شسوٖ التْاآتْ پَ هوبثل کې ػول کْٕ ،ظ ټٌ٘ګبؼ
پَ ډّل کَ زلوَ ْٗاځې ظ  tuber ischiiپَ هوبثل کې ضپل counter extension
ػول ّښیٖ ًْ ظا ثَ ظ ظې ّړ ًَ ّٕ چې ٗبظ هېتْظ ظ ٍْٗ ظلیل پَ ډّل ظ کتًْکْ لَ ًظؽٍ ثې
اػتوبظٍ شٖ.
 H.O thoumasپَ ضپل تؼؽٗق کې ُ٘څ کلَ ظ  tuber ischealاطـالذ ًَ ظٍ
کبؼّلًْٖ .هْړٕ ُ٘څ کلَ ثل ًْم چې ظ زْطلې ظ ُډّکْ ظ کْهې ًوـې پَ هوبثل کې هؽاؼ
ًّ٘كٖ ًَ ظی پَ ګْتَ کړی .ظ ظٍ لَ کبؼ څطَ ظا تؽ القَ کېږٕ چې ُـَ زلوې تَ ظ ّؼاًَ ظ

 -۱۳۷اًځْؼ :ظا ًوًَْ چې ظ ظّّ کب ؼتًًْْْ اّ ظ ځْړًع شْٕ تؽکشي اّ ظ توبـ هېتْظ تؽهڼص اقبقٖ تلبّت تشؽیر
کْٕ  ،ظ  ،aپَ شکل کې ظ یْې هْې پؽ هظؽف خبؾثَ هٍْ ًلٖ کْی ،پَ  ،bشکل کې ظ خبؾثې هْې څطَ پَ اقتلبظې
قؽٍ پؽتَ لَ ظې چې ظ  over distractionضـؽ ؼاهٌځتِشٖ ظ تؽکشي یٍْ ؾیبت هٍْ غضیؽٍ کیږٕ
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هبػعّې زلوې ضـبة شْی طؽف پَ ښَ ډّل قؽٍ چې ظ ّؼاًَ ظ هبػعې قؽٍ پَ ظاٗؽّٕ اًځْؼ
اړٗکَ ً٘كٖ.
ظ ًیْکې ّړ ضجؽٍ ظا ظٍ چې پَ اّلَ٘ کْهکًْْ کې ظ  splintsپَ ثڼَ چې ْٗاځې ً٘وَ زلوَ
ّلؽې تؽې ګټَ اض٘كتل ک٘ږٕ چې لَ هعام څطَ ظ تكوې پَ ّاقـَ ثشپړٗږٕ .ظ ظا ډّل قپلیٌټ
ًیوَ زلوَ ځٌ٘ې ّضت ظ خٌجٖ هیلې قؽٍ یْ ځبی ک٘عّ پَ طْؼت کې پَ ؾړٍ پْؼې پبېلې ًَ
لؽٕ.
ظ ظؿْ پلكتؽًّْ اّ زلوْ پْؼٍ ځبی پؽ ځبی کیعًَ پَ ظٍّ هؽزلْ کې چې تؽ  ٦6 -11اًچًْْ
پْؼې تـ٘ؽ هْهٖ ثشپړېږٕ .ظا زلوَ ثبٗع پَ ُؽ ّاؼ ظ ًْٕ څؽهٌې قؽٍ ّپْښْل شٖ .کَ هطکې
کبؼّل شْٕ زلوَ کلکَ ّچَ اّ تطؽیت شْٕ ّٕ ثبٗع پَ ثل ًبؼّؽ کې ًَّ کبؼّل شٖ.
زلوَ ثبٗع ظاقې اًتطبة شٖ چې لَ ّؼاًَ قؽٍ پَ ٍْٗ اًعاؾٍ ّٕ ،هګؽ ظا ُو٘شَ ل٘عل شْٕ چې
زلوَ قكت٘ږٕ اّ ّؼاًَ تَ ّؼټْل٘ږٕ .کلَ چې ظا زبلت ّل٘عل شٖ ًْ ظ  ringاّ greater
 trochanterتؽ هٌځ زتٔ ظ زلوې اًكٖ ضْا کې لَ هوؼع څطَ ًْ٘لٖ تؽ tuber ischii
پْؼې ْٗ ثبلښت ؿًْعې خْړښت اېښْظل کېږٕ .اهب ّؼّقتَ لَ شپږّ اًّْ٘ څطَ کلَ چې ظ
کكؽ الت٘بم پَ لْهړٕ ځل هؼبٌَٗ شٖ splint .اّ زلوَ ظّاړٍ ثبٗع تجعٗل شٖ .

-۱۳۸اًځْؼ :ظ  moster’sظ  slingهېتْظ تـجین کیعل ظ قللٖ پبؼچې پَ ضلق کې.
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The sling
 slingثبٗع لَ هبلْچْ ٗب پشن څطَ خْړ شْی ّٕ .تؽ  16اًچْ پلي اّ څلْؼّ ؿجوْ څطَ لکَ
پَ  138تظْٗؽ کې چې ښْظل شْی ،ثبٗع خْړ اّ ظ ؿؽف الًعې تـج٘ن کېږٕ .تؽ ټْلْ هِوَ ظ
ُ slingـَ زلوَ ظٍ چې ظ ثؼ٘عٍ پبؼچې الًعې ځبی پؽځبی شْی ثبلښت توْیَ کْٕ ،لکَ
 master slingچې ظا ثَ ظ خٌجٖ هیلْ قؽٍ ظ کلک تړلْ څطَ ّؼّقتَ ظ اطالذ لپبؼٍ ظ
ک٘لۍ ثڼَ ؿْؼٍ کړٕ.
ظ  Thomas splintظ ه٘طبً٘کې ًبکبهۍ قؽچیٌَ ظاظٍ چې  master slingپَ اّاٗلْکې
ظ خؽاذ پْاقـَ تؽت٘ت شْی ّٕ ظ خٌجٖ ه٘لْ څطَ ښْٗ٘ږٕ .ظ ظؿې ًیوګړتیب ظ لَ هٌځَ ّړلْ
لپبؼٍ خٌجی هیلې ظ ْٗې ًښلًّْکٖ آلې پَ ّاقـَ پَ لٌډٍ كبطلَ کې تثج٘ت اّ ّؼّقتَ لَ ُـَ
 msater slingتـج٘ن کېږٕ.

ثبلښت
)(the pad
ثبلښت ظ ثؼ٘عٍ پبؼچې اّ  popleteal fossaظ توْیې لپبؼٍ ظ  mater slingظ پبقَ
اٗښْظل کېږٕ .ثبلښت چې ظ شپږّ اًچْ پَ اًعاؾٍ قْؼ لؽٕ ظ هبلْچْ څطَ خْړ اّ ظ ْٗې
خؽاثې پَ ّاقـَ ازبؿَ شْٕ ُّٕ .ؽ کلَ چې پَ القًْْ کې تؽ كشبؼ الًعې ؼاشٖ ًْهْړٓ
ثبلښت ظ ظٍّ اًچْ پَ کچَ ػسبهت ظ شپږّ اًچْ پَ اًعاؾٍ ػؽع اّ ظ ًِْ اًچْ پَ اًعاؾٍ
اّږّالٔ پ٘عا کْٕ .ثبلښت پَ هكتؼؽع ډّل ظ قپلېٌټ قؽٍ ظ  popleteal fossaاّ ثؼ٘عٍ
پبؼچې الًعې اېښْظل کېږٕ.

تثج٘تٖ اقکل٘ټٖ تؽکشي
ظ تثج٘تٖ تؽکشي پَ پطْاًٖ هېتْظ کې کلَ ثَ چې  Thomas splintتـج٘ن کېعلْ پَ ُوِـَ
ّضت کې ثَ ظ پْقتکې تؽکشي ُن کبؼّل کېعٍ .ظ پْقتکې تؽکشي ظ ًبؼّؽ لپبؼٍ ډٗؽ
قتًْؿهي اّ کلَ کلَ ظ ضبؼښ الهل ګؽځٖ ،کېعآ شٖ چې ظ کكؽ لَ قتًْؿې څطَ ٗې ظؿَ
قتًْؿٍ ؾٗبتَ ّٕ .ثلَ ظا چې ٍْٗ ښَ هكلکې پؽقًْل تَ اړتیب ّٕ تؽ څْ ظ ًبؼّؽ خعٕ هؽاهجت
تؽ قؽٍ شٖ اّ کَ ظاقې ًَّ شٖ ًْ ظ اش٘ل اؼثـې كشبؼٕ هؽزبت ثَ ؼاهٌځتَ شٖ.
ُوعاؼًګَ ظ ثبًعٌٖٗ  popletealػظت كلح ظ پْقتکې تؽکشي ظ کْچٌْ٘ اضتالؿبتْ څطَ
شو٘ؽل کېږٕ .ؾٍ كکؽ کْم چې ظ پښې ّزشٖ تعّؼٕ زؽکبتْ کٌتؽّل ثَ ظ پْقتکٖ ظ تؽشکي
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پَ هْخْظٗت کې قتًْؿهي ّٕ .ظ پښې پَ ّزشٖ تعّؼ کې external popleteal
ُ nerveن ظ ضپل ؿج٘ؼٖ ځبٓ څطَ (ظ قبم پَ ػلْی ّزشی ضللٖ ثؽضې) ثې ځبَٗ کړٕ اّ
ظ قبم ػلْٕ ثؽضې اّ  splintتؽهٌځ ځبی ثَ ًّ٘كٖ .ظ قبم ظ پْؼٍ ّؾى الًعې یؼٌی ظ
 fibulaظ ػٌن اّ  splintتؽ هٌځ ّاهغ ک٘ږٕ.
ؾٍ ثَ ظا تْطَ٘ ّ ًَ کړم ،چې  skin tractionظ ٍْٗ هْې ځْاى ًبؼّؽ ظ كطػ ظ خكن پَ
تبؾٍ کكؽًّْ کې ظ اثتعاٖٗ ظؼهلٌې پَ ډّل ّکبؼّل شٖ .ځکَ تؽ ُـې ثَ هًْږ ډېؽ ّضت تلق
کړٕ ّٕ تؽڅْ ظ ا کكؽ ظ تؽکشي ظ یْې ؿ٘ؽ كؼبلې هْې پؽثٌكټ اؼخبع تؽ قؽٍ شٖ.
ظ پْقتکٖ ظ تؽکشي قؽٍ تدؽثَ ډېؽٍ اړیٌَ ظٍ .لکَ څَ ډّل چې خؽاذ ظ هشن اّ توؽٗي
پؽثٌكټ ظا ازكبقْٕ چې ظ كطػ ثؼؼې کكؽًَّ پَ اقبًۍ قؽٍ ضپل اّږظّالٔ لَ کشش اّ ظ
کوې هْې لَ اقتؼوبل پؽتَ قبتٖ .ظا ډّل تدبؼة ظ پْقتکٖ ظ تؽکشي لپبؼٍ اړیي ظٕ.
کْم هېتْظ چې ؾٍ ٗې تْطَ٘ کْمُ ،ـَ ظ تثج٘ت شْٕ اقکل٘ټٖ تؽشکي څطَ ػجبؼت ظی .پَ
تؽشکي کې ّ steimann nailؼ ظاضلیږی ،چې لَ  tibial tubersityڅطَ تـجین اّ ْٗ
قپک پلكتؽٕ هبلت ظ ؾًګبًَ هلظل الًعې ځبٕ پؽ ځبٕ کېږٕ .ظ ً٘ل اّ پلكتؽ ْٗ ځبی کېعل
چې ؾٍ ّؼتَ ّ traction unitاین پَ  1٦6اًځْؼ کې ښْظل شْٕ چې ظ الًعې ځبًګړتیبّّ
لؽًّکٖ ظی.
 .۱هعم پَ  ۹۱ظؼخَ ؾاَّٗ کې لَ هظجې قؽٍ توَْٗ کېږٕ.
 .۲ظ پٌډٓ ػؼالت اّ  external papolateal nerveظ  slingپلكتؽ ظ كشبؼ تؽ
اؿېؿې الًعې ًَ ّٕ .هظجَ ظ  steinminn nailڅطَ ظ پلكتؽ پَ ظاضل کې ظ ځْړًع زبلت
ً٘كٖ ًْ ،لعې اهلَ ٍْٗ پؽ هص ؾٗبت٘عًّکٖ ُْاٖٗ ضبلګبٍ ظ هظجې الًعې ؼاهٌځتَ کېږٕ .لکَ پَ
څَ ډّل چې پَ ثؽضَ کې ظ پٌډۍ ػؼالت ضپل اقبقٖ زدن لَ القَ ّؼکْٕ.
 .۱ظ پښې ثِؽًی تعاّؼ اّ ظ كطػ ثؼېعٍ پبؼچې پَ کٌتؽّل کې ّٕ.
 .۲ظ اش٘ل اؼثـَ لَ كشبؼٕ هؽزبتْ څطَ قبتٖ.
 :Comfort .۳کلَ چې ً٘ل پَ هتْقؾ هكوت کې تـج٘ن شٖ ًْ ًبؼّؽ ظ تؽکشي څطَ ًب
ضجؽٍ کْٕ.
 Traction unitظ اؼخبع څطَ هطکې اّ ظ  Thomas splintلَ تـجین څطَ ّؼّقتَ
پلی کېږٕ .ظا ػول ثبٗع ظ اًكت٘ؿٕ څطَ ّؼّقتَ تؽقؽٍ شٖ اّ توؽٗجبً تؽ پْؼٍ کېعّ پْؼې لف
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ظه٘وې ّضت ًّ٘كٖ ،تؽ څْ لعې هطکې پلكتؽ کلک شْی ّٕ اّ ُوعاؼًګَ ظ هبًْؼې پَ
ّاقـَ اطالذ تؽقؽٍ شْې ّٕ.
 Steinmann nailلَ  tibial tuberisityڅطَ ت٘ؽٗږٕ چې توؽٗجبً ظ ؼکبة ؿًْعې
ّؼقؽٍ کلک ًښتی ّٕ .ؿؽف ظ اقیكتبًت پَ ّاقـَ ًېْل کېږٕ ظ هعم  malleoliاّ
پًْعې لَ پبقَ پَ ؾٗبتَ کچَ هبلْچ ؼاتبّٗږّٕ .ؼپكی ظ ؾًګبًَ الًعې ْٗ قپک پلكتؽ چې ًیل تَ
ٗې ځبٕ ّؼکړٕ ّٕ تـج٘ن کېږٕ .ظا تلظیالت ډیؽګټْؼ ظٕ ،لعې پؽتَ ظ پلكتؽ څٌډې ثَ ظ
قبم ػؼالت لکَ ظ تْهبـ پَ قپلیٌټ کې پَ تؽػیغ هؼؽّع کړٕ.
پؽظې لږ څَ ّؼػالٍّ کّْ ځکَ ډېؽٍ ظ اُو٘ت ّړ ضجؽٍ ظا ظٍ چې ظ لؽګٖ ٍْٗ ټْټَ پَ ػؽػبًٖ
ډّل ظ پښې ظ تلې پَ پلكتؽ کې ځبی پؽ ځبی کّْ ،ظا ظ لؽګٖ ټْټَ توؽٗجبً شپږ اًچَ اّږّالٔ
لؽٕ اّ ظ پلكتؽ پَ خٌجٖ ه٘لْ ثبًعې پَ هكتؼؽع ډّل تکېَ کْٕ چې لَ اهلَ ٗې ظ پښـې ظ
تعاؼّٕ زؽکبتْ هطٌْ٘ی کېږٕ .کَ اړیٌَ ّٕ پښې تَ ظ لكْ ظؼخْ پَ اًعاؾٍ ّزشٖ تعّؼ ظ
ًْهْړٕ لؽګٖ ظ ضْځښت پؽثٌكټ تؽقؽٍ ک٘ږٕ چې ظ هظجې پَ هص طْؼت ًیكٖ .لکَ پَ
 ۱۳۹اًځْؼ کې چې ښْظل شْی ظی.
کلَ چې ظ  traction unitپلكتؽ خْړ اّ کكؽ اؼخبع شٖ ًْ  Steinmann nailتَ
ؼکبة اچْل کېږٕ ،تؽ څْ یْ هْٕ اقبقٖ  manual tractionتؽ القَ شٖ.

-۱۳۹اًځْؼ :ظ  pinاّ پلكتؽٕ تؽاشکي  unitښیٖ چې ظ یٍْ ًښلیعلٖ پلكتؽاّتْهبـ قپلېٌټ پَ هوبثل کې چې ظ كطػ
ظ خكن ظ کكؽ تعاّۍ لپبؼٍ تؽتیت شْی ظی.
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ظ هبًْؼې پؽ هِال ظ  Splintظًعٍ ظ  master slingپَ ّاقـَ تؽ قؽٍ ک٘ږٕ .ظ sling
كشبؼٕ ثكتؽ ظ هبًْؼې لپبؼٍ ظ اتکبء ټکٔ خْړّٕ .کلَ چې خؽاذ ډاډٍ شْ چې ُډّکٔ څْکَ
پَ څْکَ اّ څْکې ٗې ْٗ لَ ثل قؽٍ پَ توبـ کې ظٕ ،پَ ظې ّضت کې ظ تؽکشي پړٓ چې
 stemming nailپَ ظّاړّ ًِبٗتْکې تثج٘ت ک٘ږٕ .ظ  splintپَ اّږظّ کې تؽ ؿؿّلْ
ّؼّقتَ پَ ثؼ٘عٍ ثؽضَ کې تثج٘ت کېږٕ تؽ څْ اؼخبع شْٓ ُډّکٔ ظ تثج٘ت پَ زبلت کې قبتٖ
اّ ظ تؽکشي ظ پړٕ لپبؼٍ ؼکبة ًَ کبؼّل کېږٕ.
پَ ظې طسلَ کې ّؼّى ظ  master slingاّ  padپؽ اقبـ هسکن اّ هعم ظ ُـې لؽګٖ
پْاقـَ چې ظ پښې ظ ؼازٖ ّخې ظ پلكتؽ ظ  traction unitقؽٍ ًښتٔ ظی توَْٗ کېږٕ.
لکَ پَ ۱۴۱اًځْؼ کې چې ښْظل شْی ظی .
ظا تؽت٘ت ظ الًعېٌٖ  fragmentظ تبّېعًې اػظوٖ زؽکبت ؼّښبًَ کْٕ اّ ُن ضللٖ

-۱۴۱اًځْؼ :ظ یْې ػؽػبًٖ هیلې ّظېلَ ښیٖ چې ظ هعم ظ پلكتؽ تؽکشي  uniteپَ ؼازٖ ّخَ کی تشجیت شْی اّ ظ هعم
تعّؼٕ زؽاکبتْ ظ کچې اًعاؾٍ ٗې ظ ػؽػبًٖ هیلٖ پَ هْهؼ٘ت پْؼې تړاّ تؽالقَ کیږٕ.
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 angulationتَ قوْى ّؼکْٕ ،پَ ػ٘ي ّضت کې ظ ّؼاًَ ضللٖ ؼضٍْ اًكبخْ ثبًعٕ
كشبؼ چې ظ ؿؽف لَ ّؾى اّ ظ پلكتؽ لَ ّؾى اّ هدوْػبً ظ تثج٘تٖ هْې ظ ْٗ ځبٓ کېعّ څطَ ؼا
هٌځتَ کیږٕ کْالٓ شٖ چې ظ پلكتؽ ظ پْؼتٌۍ څْکې څطَ الًعې ظ ٍْٗ  slingپَ ت٘ؽّلْ
قؽٍ کٌتؽّل شٖٗ .ؼٌې تؽ ُـَ چې ظ كطػ پَ ضلق کې كشبؼ ؼكغ شْٕ ّٕ ظ تثجت پَ زبل کې
ثَ ّٕ.
ظ ظؿې تشؽٗر لَ اؼؾښت څطَ کلَ کلَ قتؽګې پټ٘ږٕ اّ پَ هؼوْل ډّل ًْهْړٕ  slingتَ
هؼتعل کًّْکٔ ّ slingاٖٗ ځکَ چې ظا  slingظ  master slingپَ كشبؼ کې ًؽهښت
ؼاّلٖ .ظا ثبٗع ؼّښبًَ شٖ چې  Moderator slingظ پٌډۍ پَ ضللٖ ػؼالتْ ثبًعې كشبؼ
ًَ ّاؼظّٕ ،ځکَ ُـَ ظ ځْړًع پَ زبلت کې ّٕ ،ظ  Steinmann nailقؽٍ پَ پلكتؽ کې
ًښتٖ اّ لَ كشبؼ څطَ ضًْعٕ قبتل کیږٕ  ،لکَ پَ  141اًځْؼ کې.
ظ  traction unitظا تشؽٗر ډېؽٍ قتًْؿهٌَ اّ ْٗاځې ظ ه٘طبً٘کٖ خْړښت پَ ډّل ّړاًعې
کېږٕ .ظ ډېؽّ کلًْْ ؼاُ٘كې کلَ چې هب ظا هېتْظ پؽېښْظ  ًْ ،ظ ًْؼّ هېتْظًّْ پَ کبؼّلْ قؽٍ
ؾٍ ُو٘شَ هبْٗقَ شْٕ اّ ث٘ؽتَ هې ظ  traction unitهېتْظ تَ هؽاخؼَ ّکړٍ ځکَ چې ظا

-۱۴۱اًځْؼُ :ـَ ضـؽ تشؽیر کْٕ کلَ چې پښَ ظ تْهبـ  splintپَ هبلت کې ځبی پؽځبی شٖ.
 ،Aکلَ چې لَ ػظوٖ تؽاشکي څطَ اقتلبظٍ کیږٕ.
،Bکلَ چې ظ ًیل اّ پلكتؽ یًْټ ؿْؼٍ شٖ ظ قبم ضللٖ ثؽضَ ظ ؿؽف ظ ّؾى پؽثٌكټ ظ الًعیٌٖ هبلت پَ هوبثل کې تؽ
كشبؼ الًعې ًَ ؼاځی
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ډېؽٍ ګټْؼٍ ّق٘لَ ظٍ .یْ ّاؼ چې  Traction unitتـج٘ن شٖ ،کیعای شٖ پؽتَ لَ الـ
ٌُّې څطَ تؽ ظّلكْ اًّْ٘ پْؼې پبتې شٖ .ثلَ ظا چې ظ ًؽقٌګ ظ هؽاهجت اّ اقبًت٘ب پَ تړاّ
ؾیبت اؼؾښت لؽٕ.
ظ  ۱۹45 – 1939ظ خٌګ پَ ظؼّاى کې هب  35کكؽ لؽًّکْ ّؼًًْْ ظؼهلٌَ پَ ٍْٗ ّضت کې
ظ  traction unitظ هېتْظ پَ اقبـ تؽ قؽٍ کړٍ چې ظ ًښل٘علٖ تؽکشي پَ ّاقـَ یې پْؼٍ
ظؼهلٌَ ًبهوکٌَ ٍّ.

ظ پلكتؽ ؾّړًع ک٘عل )(suspension of the splint
کْالٓ شْ ظ قؽ ظ پبقَ ظ ٍْٗ چْکبټ پَ کبؼّلْ قؽٍ ظ Thomas splintظ تؼبظل پَ یٍْ
ځْړًع زبلت
کې ّقبتْ .ظ ظې لپبؼٍ چې ًبؼّؽ پَ ثكتؽ کې اړیي زؽکت تؽ قؽٍ کړٕ ًْهْړی  splintثَ
ُن ّؼقؽٍ پَ اقبًۍ زؽکت کْٕ .کَ چېؽې ظ زلوې كشبؼ ظ ػدبى اّ كطػ پَ هوبثل کې ؾیبت
ّٕ ًْ کْالٓ شْ چې ّؾى لؽًّکی تؽکشي چې هطکې لَ هطکې شتْى لؽٕ  ،ظ هعم لَ
 splintقؽٍ تثج٘ت شْی ّّٕ ،ؼػالٍّ کړّ لکَ پَ  14٦تظْٗؽ کې چې ښْظل شْی ظٓ .ظ
ظې لپبؼٍ چې ظ تؽکشي هْاؾًَ هْقبتلٖ اّ لَ ښْٗېعًې څطَ هطٌْ٘ٓ شْی ّٕ ًْ ،پَ کوَ
اًعاؾٍ هعم لَ ثكتؽ څطَ اّچت قبتْ.
ظ ٗبظّلْ ّړ ضجؽٍ ظا ظٍ چې پعې پْؼتٌٖ تؽ ت٘ت ) (traction unitکې ظ ّؾى لؽًّکې
تؽکشي اػبكَ کېعل پَ کكؽٕ قیټ  splintاّ  pressure padتؽ هٌځ اؼتجبؽ ثبًعې
کْهَ ًبّړٍ اؿ٘ؿٍ ًَ لؽٕ .ځکَ  pressure padلَ  splintقؽٍ تثپ٘ت اّ تثجیتی تؽکشي
ظا ؿؽف ظ تثجیت زبلت کې ظ قپلېٌټ قؽٍ شًْی کْی (  14٦اًځْؼ)  .ظا ؿؽٗوَ ظ ًْؼّ ډېؽّ
ؿؽېوْ پَ پؽتلَ ځکَ اؼؾښت لؽٕ چې کَ ظ ًْؼّ ؿؽېوْ پَ تؽکشي کې ؾٗبتْالٔ ؼاشٖ کېعآ
شٖ چې ټْل ؿؽف کې ضْځ٘عًَ ؼاهٌځتِشٖ ،چې ظ  splintقؽٍ پَ اؼتجبؽ کې طْؼت ً٘كٖ
چې ظ  padظ كشبؼ اّ ظ کكؽ تؽ هٌځ ظ تٌبقت تشَ ؼاهٌځتَ کیږی .ظ ّؾى لؽًّکې تؽکشي
هْظٍ ًكجت تثج٘تٖ تؽکشي تَ کوَ ظٍ اّ ُن ظ پلكتؽ ظ زلوٖ ؾٗبت كشبؼ ک٘عای شٖ پؽتَ لَ
ظې چې ظ تثج٘تٖ تؽکشي پَ تثج٘تٖ ه٘طبً٘کېت کې څَ تـیؽ ؼاهٌځتَ شٖ ؼاکن کړّ.
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-۱۴۲اًځْؼ :ظ تْهبـ قپلیٌت ځْړًع تْة تشؽیص کْ ظ ًیل اّ پلكتؽی تؽکشي یًْ٘ټ قؽٍ اّ ُن پَ یٍْ کوَ کچَ
تؽاشکي ظ ّؾًی تؽکشي پَ اّږظٍ هس ْؼ ثبًعی پلی شْی ّی تؽځْ ُـَ كشبؼ یی ظ قپلیٌټ ضلوی څطَ ّؼاًَ پَ هؼعٍ
ؾػول کیږی ؼكغ کړی ثعّى لَ ُـَ چې ظ تثجیت شْی تؽکشي ًظبم کډّډ کړی.

لَ  brown Splintقؽٍ پؽ تلَ کْل
ْٗ کن شو٘ؽ خؽازبى ظ  thomas splintاّ  brown splintظ هکبًېؿم اّ ّړتیب تؽ
هٌځ تْپ٘ؽ کْالٓ شٖ چې پَ ّق٘غ ډّل کبؼّل کېږٕ .پَ ُؽ طْؼت کلَ چې ظ braunt
چْکبټ ّتړل شٖ ًْ ظ څْ ظه٘وْ لپبؼٍ ډٗؽ کن تْپ٘ؽ پکې ل٘عل کېږٕ ،ظ ظؿې چْکبت پَ تړلْ
قؽٍ ظ هْې ق٘كتن پَ آًٖ ډّل ثې اؿیؿې کېږٕ ،ځکَ چې ؿؽف ظ ظې ّړتیب پیعا کْٕ چې ظ
 splintپَ ًٌَ کې ضْځٌعٍ ّٕ .کلَ چې هؽٗغ پَ ثكتؽ کې زؽکت کْٕ ؿؽف پَ splint
کې پَ ظّاهعاؼ ډّل هتسؽک اّ ظ ثبلښت كشبؼ پَ کكؽٕ ثؽضَ کې تـ٘ؽ ؼاّلٖ .کَ زْطلَ لَ
 splintقؽٍ ًښتٖ ًَ ّٕ اّ اًكٖ ضْاتَ هتسؽکَ ّٕ varus ًْ ،قْء شکل ؼا هٌځتَ
کیږٕ ،ځکَ پؽ ظې هِال ؾًګْى ظ  splintقؽٍ ظ تثجیت پَ زبل کې ّٓ .
کَ چېؽې  brown splintظاقې زلوَ ّلؽٕ چې ؿؽف لَ پْؼتٌۍ ثؽضې ّ ً٘كٖ ًْ ظا
ً٘وګړت٘ب هوکي لَ هٌځَ الړٍ شٖ اّ ظا ثَ پَ ضپلَ یْ ظ .ّٕ thoumas splint
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ظ اؼخبع تلظ٘لٖ تشؽٗر
ظ هبٗل اّ  comminutedکكؽًّْ اؼخبع ظّهؽٍ اقبًَ ظٍ چې خؽاذ ٗې پَ ْٗاځې ځبى ُن
تؽقؽٍ کْالی شٖ ،پَ ظاقې ډّل چې خؽاذ ظ پلكتؽ شْٕ هعم پَ هوبثل کې ځبٕ ًیكٖ اّ ظ
هسْؼ پَ اّږظّ کې تؽکشي تؽقؽٍ کْٕ اّ ظ تؽکشي ػع هٍْ (  ) counter tractionظ
ضپل ّخْظ پؽاقبـ ظ  splintزلوې تَ چې ظ ًبؼّؽ ظ ػدبى پَ هوبثل کې ػول کْٕ ؼاهٌځتَ
کّْٕ .ؼّى تَ پَ كشبؼٕ ثبلښت ثبًعې هْهؼ٘ت ّؼکْل کېږٕ اّ تؽکشي پړٓ تړل کېږٕ تؽڅْ
القتَ ؼاؿلٖ زبلت ظ لْهړًٖ تؽکشي ظ هْٕ پؽثٌكټ ّقبتل شٖ.
کَ کكؽ هكتؼؽع ّٕ ًْ ظ اق٘كتبًت شتْى اړٗي ظی تؽڅْ پَ ؾیبتَ اًعاؾٍ تؽکشٌٖ هٍْ تـج٘ن
کړٕ .ظ خؽاذ غُي پَ ظاقې کړًْ هتوؽکؿ ّٕ چې ظ هبًْؼې پؽثٌكټ پبؼچې ًْؼهبل ّػؼ٘ت
تَ ؼاّلٖ ًْ .ځکَ اړیي ظٓ چې ظ خؽاذ قؽٍ اق٘كتبًت ُن هْخْظ ّٕ  .کلَ چې اق٘كتبًت
قپلٌ٘ت لؽًّکی هعم ً٘كٖ اّ پَ ظّاړّ القًْْ تؽکشي تؽقؽٍ کْٕ ًْ ،ظ ضپل ثعى پَ غؼٗؼَ
 counter tractionتؽقؽٍ کیږٕ .پَ ظې ّضت کې خؽاذ ظ  splintپَ ٍْٗ ضْا کې ّالړ

-۱۴۴اًځْؼ :ظ یٍْ قطت slingظ ؿجین ګْاښ تشؽیر کْٕ چې ظ هؽٗپَ كؽیګوٌت الًعې ځبی پؽ ځبی کیږٕ .هِوَ ظا ظٍ
چې ظا کړًَ ظ  poplitialقبزې اّ ظ كطػ ظؼیوَ قللٖ ثؽضَ توْیَ کړٕ ،پَ پبیلَ کې ظ كطػ ظ هؽٗجَ ثؽضَ ظ ضپل ّؾى لَ
هطې پَ ضلق کې هؽاؼ ًیكٖ.
زبلت.جزاح او د هغه اسیستانت ،د فخذ د سفلي دریمې
انځىر:
ال ذ شْی۱۴۳اط
،A
شْٕ  slingظی.
یْقطت ثكتَ
ػبهل یی ظ هؽٗجَ
د ّالی چې
ې ځبیَ
بزخثی
،B
مهال.
ثؽضېپز
ارجاع
کسز د
 ،Cظ هطتللْ هْاّاؿېؿ چې ظ اطـالذ قب تٌَ کْٕ.
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اّ ُڅَ کْٕ چې پبؼچې ًْؼهبل ّػؼ٘ت تَ ؼاّلٖ .ظ ظې لپبؼٍ چې اٗب ُډّکېٌې پبؼچې قؽٍ پَ
توبـ کې ظٕ ظ ُډّکْظ ًِبٗتْ ضْځ٘عًَ تؽ قؽٍ کْٕ اّ پَ هْهتٖ ډّل ظ تؽکشي پړٓ
قكتْٕ.
تؽ ټْلْ ػبم ثې ځبَٗ کېعل ظ ثؼ٘عٍ پبؼچې لَ ضللٖ  angulatjionڅطَ ػجبؼت ظٓ ډاکټؽ
ثؼ٘عٍ پبؼچَ ظ ُـې الـ پَ هؽقتَ چی ظ ّؼاًَ الًعې ظی پْؼتَ کْٕ اّ ػلْٕ پبؼچَ ظ ُـې
الـ پَ هؽقتَ چی ظ كطػ پَ هعام کې ځبی پؽځبی شْی ضلق تَ ټ٘لَ کْٕ.
کَ هوبّهت ال ُن شتْى ّلؽٕ ًْ ظ ّؼًَّ الًعې كشبؼٕ ثبلښت ځبٕ پؽځبی ک٘ږٕ ،ظ ثبلښت
اّ ّؼًَّ تؽ هٌځ کْم الـ چې ظی ایكتل کېږٕ پَ ظې ّضت کې ظ تؽکشي پړی کلک تړل
کیږٕ .پَ ظې هؽزلَ کې ظ ؼاظْٗګؽاكٖ پَ ّاقـَ کٌتؽّل اړٗي ظی.
ظا هبًْؼې پَ ثكتؽ کې پَ ښَ ډّل تؽقؽٍ اّ تؽ اض٘ؽٍ پْؼې پؽتَ لَ کْهې قتًْؿې ظ  splintظ
شتْى څبؼًَ ک٘ږٕ .ظ ٗبظّلْ ّړ ظٍ چې ظ ّؼًَّ ظ هؽٗجَ پبؼچې لَ ضللٖ ّخَ څطَ ظ
 master slingتـج٘ن ګټْؼ ًَ توبه٘ږٕ ،ځکَ چې لَ ظې اهلَ هؽٗجَ پبؼچَ هعام ضْاتَ تَ ټ٘لَ
کېږٕ .پَ ُؽ طْؼت ظا پبؼچې پَ هْاؾېتْة کې ّاهغ اّیْثل تَ هطبهص زبلت ثَ لَ القَ ّؼ
کړٕ(  144اًځْؼ) .

-۱۴۵اًځْؼ :ظ كطػ ظ ظؼیوې قللی ثؽضې ظ ػؽػبًٖ کكؽ ظ اؼخبع تطٌیک چٖ ظ یٍْ ظّاهعاؼ تؽاکشي ظ ًبکبهَ
کیعّ پؽهِال تؽقؽٍ کیږٕ .ظ تْخَ ّړ یْ ظ  master slingاّ اػبكی  padچٖ ظ قپلېٌټ ظ پبقَ ځبی پؽځبی
کیږٕ .ظا ظ ثبللؼل هٌْؼې ظ تؽقؽٍ کْلْ پؽهِال ډیؽ هِن اّ ظ اړم ظًعٍ تؽقؽٍ کْٕ.
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ظظې زبلت ظ هطٌْٕ٘ لپبؼٍ اړیٌَ ظٍ چې ظ هکكْؼٍ ثؽضې څطَ پْؼتَ اّ ښکتَ ظ هطتللْ هْاّ
ظ ػول تؼبظل ّقبتل شٖ .کلَ کلَ پَ ظّٓ کې ظ هؼکْـ  slingکبؼّل اړیي ګڼل کېږٕ چې
ظ ظّاړّ ه٘لْ اّ هؽٗجَ پبؼچْ لَ هعاهٖ ثؽضٖ څطَ  slingپلی ک٘ږٕ تؽ څْ پبؼچَ ضلق تَ
ټ٘لَ کړٕ.

ظ هكتؼؽع کكؽ ظ اؼخبع ًبکبهَ ک٘عل
پَ هكتؼؽػْ کكؽًّْ کې ظ اؼخبع ظ ًبکبهۍ پَ تړاّ ؾٍ ګْهبى ًَ کْم چې كطػ ظ خكن
کكؽًّْ ظ هسبكظْٕ ظؼهلٌې لپبؼٍ هكبػع ّٕ ،لعې اهلَ پَ ظې کكؽًّْ کې inter
 medullary nailتـج٘ن تْطَ٘ کْم ضْ ْٗاځې پَ ځبًګړٕ پېښْ کې ظ كطػ ظ خكن ظ
هتْقـې ثؽضې ظ کكؽًّْ ظؼهلٌَ پَ هسبكظْٕ هېتْظ قؽٍ تؽقؽٍ کېږٕ .کَ چېؽې sample
 long axis tractionظ ؿؽف ظ اّږظّالٖ پَ تبهٌْ٘لْ کې ًبکبم شُٖ ًْ ،ـَ هېتْظ چې پَ
اّل کې ظ ؾٗبت  angulationالهل ګؽځٖ هوکي پَ ظې ثؽضَ کې گټْؼ توبم شٖ ظ ظې کبؼ
ظ تؽ قؽٍ کْلْ لپبؼٍ خؽاذ پؽتَ لَ  splint unitڅطَ ؾًګْى هعام ضْاتَ پْؼتَ کْٕ تؽ څْ
ثؼ٘عٍ پبؼچَ ظاقې یْ ّػ٘ؼت ؿْؼٍ کړٕ چې پَ هؽٗجَ پبؼچَ ثبًعې ػوْظ ّاهغ اّ  99ظؼخې
ؾاَّٗ خْړٍ اّ ّؼقتَ لَ ُـې هؽٗجَ پبؼچَ لَ هعام څطَ الًعې ضْاتَ ټ٘لَ کْٕ اّ پَ ثل الـ
ثؼ٘عٍ پبؼچَ پْؼتَ ضْاتَ کش ً٘كٖ لکَ پَ  14۵اًځْؼ کې چې تشؽٗر شْٕ ظٍّ .ؼّقتَ لَ
ظې پښَ ؿؿّل کېږٕ اّ ظ ا ثبٗع خف شٖ چې هکكْؼٍ ًِبٗبت قؽٍ پَ توبـ کې ظٕ اّ ٗب ظا ظ
 telescopingهْې پَ هوبثل کې هكبػع ظٕ ،کلَ چې ظ  tibail tubercleڅطَ تـج٘ن
شْی ًیل ظ تؽکشي پؽ ثٌكټ ؼخبع ًشٖ ًْ ظا ًېل ظ  supra condylar nailپَ
تـج٘ن قؽٍ ػْع ک٘ږٕ ( 146اًځْؼ) .پَ  supra condylarثؽضَ کې اقکل٘ټٖ تؽکشي
پَ ثؼ٘عٍ پبؼچَ ثبًعې ًكجت ظې تَ چې کَ ّؼتَ هٍْ ظ ؾًګْى پَ  capsulاّ اؼثـَ ثبًعې
تـج٘ن شٖ ٗب کلَ چې  tibial siteظ ً٘ل لپبؼٍ ؿْؼٍ شْی ّٕ ظٗؽې کټْؼې اؿېؿې لؽٕ(
 146اًځْؼ) .کلَ چې  ّ supra condylar tractionکبؼّل شٖ ثبٗع لَ ظّ ٗب ظؼْٗ
اًّْ٘ څطَ ؾٗبت پبتې ًشٖ اّپَ ضپلَ  nailظ ًْهْړٕ ثؽ ضې څطَ  tibiaتَ اًتوبل٘ږٕ .ظ
قْپؽکًْډلؽ تؽکشي ٍْٗ ًبّړٍ اؿ٘ؿ ظ ٍْٗ هتْقؾ التِبة څطَ ظٍ چې ظ ؾًګبًَ ظ هلظل پَ
 extensorه٘کبً٘ؿم ٗؼٌٖ پَ ػؼالتٖ پالى کې ؼاهٌځتَ کېږٕ .ظا زبلت پَ ُـَ ّضت کې
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ؾٗبت پ٘عا کېږٕ چې  supra condylar nailظ اّږظې هْظې لپبؼٍ پبتې شْی اّ ٗب ظاچې
ظ  quadricepsػؼلې ؾیبت توؽٗي تؽ قؽٍ شْٓ ّٕ.
کَ چېؽې اؼخبع تؽقؽٍ ًَ شٍْ ظا زبلت پَ ػوْهٖ ډّل ُـَ ّضت شتْى هْهٖ چې ّؼًَّ کې
ډٗؽ پړقْة هْخْظ اّ ٗب پړقْة ظ ّؼًَّ پَ ؼضٍْ اًكبخْ کې ظ ٌّٗې ظ  effusionلَ اهلَ
ؼاهٌځتِشْی ّٕ اّ ظ ّؼاًَ ظ طلبهٖ قبضتوبى تؽ هٌځ كبطلَ کې تدوغ کّْٕ .ؼّى یْ قطت
اّ کؽّٕ اًځْؼ ؿْؼٍ کْٕ اّ ظ ؿؽف ظ اّږظّالٖ هبًغ ګؽځٖ .پَ ظې ثؽضَ کې ظ ْٗې ٗب ظّّ
اًّْ٘پَ ت٘ؽٗعّ قؽٍ هوکي ضالطې اؼخبع تَ اړت٘ب پ٘عا شٖ.

ظ  splintتجؼع
ظكطع ظ خكن ظ کكؽًّْ پَ هسبكظْٕ ظؼهلٌَ کې ظ  varus angulationپ٘عا کېعّ تَ
ظاٗن توبٗل هْخْظ ّٕ .ظا زبلت ځکَ هٌځتَ ؼاځٖ چې ظ  adductorػؼالت پَ شعت هجغ
تؽ قؽٍ کْٕ اّ کَ ظا ػؼالت پَ ٍْٗ ګټْؼ ه٘طبً٘کې زبلت کې ْٗ  varusقْء شکل

-۱۴۶اًځْؼ :ظ كطػ ظ خكن کكؽ یٍْ ػؽػبًٖ پېښَ ظٍ ،کْهَ چې ظ تیجیب ظ ًیل ظ تؽاکشٌٖ اطالذ پَ هوبثل کې
ٗې هوبّهت ظؼلْظ ،لیکي ُـَ ظ ّؼاًَّ ظ  super condylerتؽاکشي پَ غؼیؼَ اطالذ شْ.
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ؼاهٌځتِکړٕ ًْ ظا قْء شکل ثَ ظ ( bow – stringهْقٖ کېعل) ظ ػول پَ ؾٗبت٘عّ قؽٍ
ؾٗبت شٖ.
ظا  varusقْء شکل ظهٌلْ ّړ یْ قْء شکل ًَ ظٓ ځکَ ظ ّالړې اّ ظ ؾًګْى پَ ؿؿٗعلٖ
زبلت کې ظلېعّ ّړّٕ  .ظ قپلېٌټ ظ شعٗع  abductionظ زبلت پَ لؽلْ قؽٍ (ظ ػول٘بتْ

-۱۴۷اًځْؼ :ښیٖ چې ظ تْهبـ قپلېٌټ ظ توؽثٖ پَ زبلت کې یْ ّزشٖ هْقٖ قؤشکل ؼاهٌځتِکْٕ،
ثؽػکف قپلېٌټ شتْى ظ تجؼع پَ زبلت کٖ یْ اًكٖ هْقٖ قؤشکل ؼاهٌځتِکْی.
ظ تْخَ ّړ ضجؽٍ ظا ظٍ چې ظا هېتْظ ظ ًْهْړی تشؽیر پؽثٌكټ ظ كطػ ظ  med shaftثؽضې کكؽ ظ تعاّۍ
لپبؼٍ هٌبقت ًَ ظی .ظ ظې کكؽثؽػکف پَ ظؼیوې قللٖ ثؽضی پَ کكؽ کې ظ ً Kuntscherیل ظ هؤلق
لطْا ثِتؽ ګٌل شْی ظی.
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څطَ ّؼّقتَ) ظا اهکبى لؽٕ چې ظ`  adductorػؼالتْظ توجغ ػول زٌثٔ اّ ظ varus
قْء شکل څطَ هطٌْ٘ٓ ّشٖ لکَ پَ  147تظْٗؽ کې چې ښْظل کیږی .

ظ  splintلَ زلوې څطَ څبؼًَ کْل
ظ  splintلَ تـج٘ن څطَ ّؼّقتَ اړیٌَ ظٍ چې ظ  ringاّ ظ ػدبى ثؽضې تؽهٌځ ظ پْقتکې لَ
زبلت څطَ چې ّؼقؽٍ پَ
توبـ کې ّٕ څبؼًَ ّشٖٗ.ب ّ19b- 5ؾى لؽًّکٖ تؽکشي پَ کبؼّلْ قؽٍ کْالٓ شْ چې ظ
پْقتکٖ پَ هوبثل کې ظ  fixed tractionكشبؼ تَ ًؽهښت ّؼ کړّ ،ضْ ظا اړیٌَ ظٍ چې ډاډٍ
ّ چې زلوَ ظػدبى اّ ّؼاًَ ظ  1/3ػلْٕ ثؽضې څطَ كبطلَ پیعا ًَ کړی  .ظا کبؼ ُـَ ّضت
تؽ قؽٍ کېعآ شٖ چې ّؾى لؽًّکٔ تؽکشي پَ شعٗع ډّل ظ  splintپَ ظاضل کې fixed
 tractionشبتَ ټ٘لَ کړٕ چې پَ ظې ّضت کې ظ  fixed tractionپړٓ ثبٗع لٌډ کړآ
شٖ تؽ څْ ظ  splintزلوَ هبػعې تَ ّؼًیږظې شٖ.
ظا یْاؾیٌۍ الؼٍ ظٍ چې  perineumتَ  Ringډیؽ ّؼ ًیږظې ُّٕ ًْ.ؽ ډّل کٌتؽّل پَ
هؽٗجَ پبؼچَ ثبًعې تؽقؽٍ کیعای شی کَ  ringظ ّؼاًَ هتْقـَ ثؽضَ کې ځبٓ پؽ ځبٓ ّٕ ًْ
ظا هېتْظ ث٘ب ظ ُـې قبظٍ ّؾى لؽًّکٖ تؽکشي پؽتلَ چې پَ ثؼ٘عٍ پبؼچْ ثبًعې پؽتَ لَ splint
څطَ تـج٘ن کېږٕ ښَ ًعٓ.
تؽ ػول٘بتْ ّؼّقتَ توؽٌٗبت
ظ ػول٘بتْ څطَ ّؼّقتَ توؽٌٗبت اړیي ظٕ ،څْهؽٍ ژؼ چې کېعآ شٖ ًبؼّؽ تشْٗن کړای چې
ظ  quadricepsػؼلې ځبًګړٕ توؽٌٗبت تؽقؽٍ کړٕ .ظ ظې قؽٍ یْ ځبی ًبؼّؽ ثبٗع ُڅَ
ّکړٕ چې ظ ّؼاًَ ظ ّ papolitealخې تَ ظ كشبؼٕ ثبلښت پَ هوبثل کې كشبؼ ّړکړٕ اّ پَ
ػ٘ي ّضت کې ُڅَ ّکړٕ چې هعم ظ پلكتؽ ظ ًٌَ پْؼتَ کړٕ .
ظ  quadricepsػؼلې تولظبتْ تَ ًبؼّؽ ُـَ ّضت تشْٗن ک٘ږٕ چې ؾاًګْى تَ پَ ؾیبتَ
کچَ ظ  Extentionزبلت ّؼکړل شٖ ،هګؽ ظ ضللٖ  angulationظ هطٌْٕ٘ لپبؼٍ اړیٌَ
ظٍ چې ؾاًګْى  ٦9ظؼخې هجغ ّؼکړّ.
ؾهب تدؽثَ ښٖ٘ چې پَ هوعم ډّل ظ quadricepsػؼلې ظ تولض ّړت٘ب پ٘عا کېعل ثَ پَ ثبثت
ډّل ظ چټک الت٘بم اّ ښَ  callusخْړٗعًې قؽٍ هل ّٕ .ظ اکكؽې لَ هطې ثَ پَ شپږّ
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اًّْ٘ کې  callusظ لېعّ ّړ ّٕ .ظا هوکٌَ ظٍ چې ّّاْٗ چې اٗب ظاػلت اّ هؼلْل ظٓ چې ثٖ
تلبّتَ

اشطبص ظ یٍْ ښَ  ، callusظ  quadricepsظ ػؼلٖ یْ ښَ هْت اّظ

هوعهْزؽکبتْ پَ پبېلَ کې ظ ؾاًګب ًَ ظ پْؼٍ زؽکبتْ ظ ث٘ؽتَ اػبظې لپبؼٍ هٌبقت ظی  .هګؽ
ؾٗؽک اّ ُْښ٘بؼ ًبؼّؿبى ظ ظې ثؽ ػکف ظٕ .پَ ُؽ زبل پَ کْهْ پېښْ کې چې ظ
 quadricepsػؼلې ظ تولض ُڅی ظؼظ ًبکې ّٕ ُـَ ُڅې ثَ ضٌثٖ شٖ ځکَ ظ ػؼلٖ
كؼبلیت لپبؼٍ ظ ػکكې ًِٖ کیعل شتْى ًَ لؽی.
لَ شپږّ اًّْ٘ څطَ ّؼّقتَ هوکي یْډاډهي کلٌ٘کٖ الت٘بم هٌځتِؽاشٖ اّ ظ ظې قیكتن پَ ػْع
ثَ یْ قبظٍ ظ پْقتکٖ تؽکشي ّکبؼّل شٖ .پَ ظې هؽزلَ کې ظ پْقتکٖ تؽکشي یْځبٕ کیعل
ثَ کكؽلَ  angulationڅطَ ّقبتٖ  .کلَ چې ػظوٖ تؽکشي لیؽې شٖ .ظ تْهبـ قپلېٌټ
پَ یٍْ ثل هشبثَ قپلېٌټ چې یٍْ کْچٌئ زلوَ لؽٕ ،ػْع کړای شٖ .تؽڅْ ظ كطػ ظ کچې
قؽٍ ٗې قوْى کړی ّٕ .پَ ظې هؽزلَ کې ؿؽف تَ ظاقې  splintاٗښْظل کېږٕ چې پَ
ُـې کې ؾاًګْى ظ اهکبى تؽ زعٍ هكتو٘ن ّٕ .پَ اّایلْ کې ظا اړیٌَ ٍّ چې ظ ؿټ ثبلښت لَ
اهلَ ؾًګْى  ٦9ظؼخې هبت شٖ ،ضْ اّـ ْٗ ّړّکٔ ثبلښت چې ؾًګْى تَ ظ  ۵ظؼخْ څطَ
ؾٗبت هجغ ّؼًَ کړٕ کبؼّل کې ږٕ تؽ څْ ظ ضپل اُو٘ت لَ هطې ظ  quadricepsػؼلې ظ
تولض لپبؼٍ ؾهېٌَ ثؽاثؽٍ شٖ .پَ ظې ّػ٘ؼت کې ظ ًبّؼؽ لپبؼٍ ثَ شًْٖ ّٕ چې  patellaتَ
ظ  ٦/3اًچْ پَ کچَ ظ كطػ پَ قللٖ ًِبٗت کې پَ ؿْالًٖ ډّل زؽکت ّؼکړٕ .ظ patella
 ٦/3اًچْپَ اًعاؾٍ ضْځ٘عًَ ثَ پَ ؾًګبًَ کې ظ  49ظؼخْ پَ اًعاؾٍ زؽکبت پ٘عاکېعّ الهل
ّګؽځٖ .کَ چېؽې ظ هلظل زؽکبت ًَ ّٕ هْخْظ ثبٗع ظ  extensorاپبؼت ضْځ٘عًّکی
پبتې شٖ تؽ څْ ؾًګْى لَ هسعّهیت څطَ ضالص کړٕ.

ظ  splintل٘ؽې کْل
ظ ظاقې اقبقبتْ ّػغ کېعل ثَ اهکبى ّ ًلؽٕ چې پؽتَ لَ کْم ضـؽ څطَ  splintهٌكْذ
کړٕ .پَ كؽػٖ ډّل الًعې ًښې هْږ تَ ظاقې ظالٗل ؼاپَ ګْتَ کْٕ چې ؾٍ ٗې ظ الؼښْظ پَ
ډّل کبؼّم .ظ ظې هؽزلې ضـؽًَّ ظ هؤضؽ  angulationاّ ظ ث٘ب هبت٘عًې څطَ ػجبؼت ظٕ
چې پَ ثٌ٘بظٕ ډّل پَ هكتؼؽػْ کكؽًّْ کې ّاهغ کېږٕ چې پَ ظه٘ن ډّل څْکَ پَ څْکَ
اؼخبع

شْی ّٕ .پَ هكتؼؽػْ کكؽًّْ کې ظ  periosteal callusهوعاؼ کن اّ یْ

ه٘طبً٘کې  strainپَ  callusثبًعٕ ظؼًّع كشبؼ اچْی ( ۶۶طلسَ کې ّګْؼۍ) .کَ ظ
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ؾًګبًَ هلظل لَ شطۍ څطَ هطٌْ٘ی ُن ّشٖ ث٘ب ُن ظ ځیٌْ قتًْؿّ شتْى اهکبى لؽی .کَ ظا
الًعې هكبیل ؿْؼٍ ّګڼل شی اّ پَ ضپلَ خؽاذ ُـَ تؽ څبؼًې الًعې ًّیكٖ ،لَ ظې ثعثطتۍ
څطَ ثَ ضالطْى پیعاشٖ.
کَ کكؽ پَ لْهړیْ شپږّ ٗب اتْ اًّْ٘ کې پَ کلٌ٘کې ډّل قطت شْٓ ّٕ ًْ ،ظؾًګبًَ توؽٌٗبتْ
تَ ُؽٍ ّؼځ ظ لٌډ ّضت لپبؼٍ ُّڅْل شٖ اّ ًبؼّؽ ثبٗع پَ اؾاظ ډّل ظ كؿْٗتؽاپېكت قؽٍ ًبقتَ
ّلؽٕ كؿْٗتؽاپېكت چې کلَ ظ تؽکشي پړٓ قكتْٕ اّ ظ ًبؼّؽ پَ کْهک پَ هكتو٘ن ډّل ظ
ؾًګبًَ ظ هجغ اّ ثكؾ توؽیٌبت تؽقؽٍ کْٕ پَ ظې هؽزلَ کې کلَ کلَ ًبؼّؽ ظّهؽٍ ښَ ّٕ
چې پښَ پْؼتَ کْ الی شٖ .لَ پښې قؽٍ ْٗځبٓ ُ splintن پْؼتَ کْالٓ شٖ .ظ توؽٗي پَ پبی
کې اړیٌَ ظٍ چې پړٓ پَ ازت٘بؽ قؽٍ ّتړل شٖ اّ ظ  splintزلوَ ثبٗع ظ ّؼاًَ هبػعې تَ
ّؼقْل شٖ .کَ پړٓ قن ًَّ تړل شٖ ظ قپلېٌټ زلوَ پَ زؽکت ؼاځٖ اّ زلوَ ظ اړم ظًعٍ
قؽتَ ؼقْٕ ظ ظې پؽځبٓ چې ظ هکكْؼٍ ثؽضې قبتٌَ ّ کړٕ ،پَ ػْع ٗې ظ angulation
قجت ک٘ږٕ.
کَ چ٘ؽې قؽاقؽٕ پؽېکړٍ ّشٖ چې پَ پْؼٍ ډّل  splintلیؽې شٖ ًْ ظ لږّ قتًْځْ قؽٍ ثَ
یْ ځبی ّٕ کَ چېؽې خؽاذ ػول ظاقٖ ّٕ چې پؽتَ لَ اړت٘ب څطَ ظ اّږظې هْظې لپبؼٍ
 splintپبتې شٖ ظ ؾًګبًَ ظ شطٔ ضـؽ ثَ ؾیبت کړٕ اّ لَ ثلې ضْا ثَ خؽاذ ًشٖ کْالٓ
چې ظ ظُّن ځل لپبؼٍ ظ هبت٘عًې لَ ضـؽ قؽٍ لْثَ ّکړٕ .پَ لْهړًْ٘ ظؼْٗ ه٘بشتْ کې ظ الًعې
ػالٗوْ پَ شتْى کې ظ  splintل٘ؽې کېعل ثَ لَ ضـؽٍ ضبلٖ ًَ ّٕ.
 -1کَ چېؽې  callusپَ ښکبؼٍ ډّل زكبـ اّ ًبؾک ّٕ.
 -٦کَ چېؽې ظ  callusهوعاؼ ډٗؽ کن اّ  Callusظ کكؽ پَ ٍْٗ ضْا کې شتْى ّلؽٕ اّ
پَ ثلَ ضْا کې ًَ ّٕ.
 -3کَ چېؽې ً٘وګړٓ  consolidationهْخْظ ّٕ ًْ ،هؤضؽ  angulationتَ ه٘الى
ؾٗبت٘ږٕ.
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کَ چېؽې پْؼتٌۍ ًښې ټْلې شتْى ّلؽٕ ًْ ث٘ؽتَ هبت٘عًَ ثَ شًْٖ ّٕ هګؽ ظا چې خؽاذ لَ
هطکې څطَ ظ ؾًګبًَ ظ اؿیؿهٌْ زؽکبتْ لَ ګټْ څطَ ضجؽ ّٕ اّ ُن ُـَ ّضت کلَ چې ظ ٍْٗ
هؤضؽ  angulationتِعٗع شتْى ّلؽٕ .ظ ظې لپبؼٍ چې پَ ډاډهٌَ تْګَ زؽکبت تؽ قؽٍ
شٖ اړیٌَ ظٍ چې ټْل توؽٌٗبت ظ كؿْٗتؽاپېكت پَ هؽقتَ پَ هتٌبّة ډّل تؽ قؽٍ شٖ( 148
اًځْؼ) .

-۱۴۸اًځْؼ ) A(:ظ ؾاًګبًَ هلظل ظ ضؽکبتْ یْ ًب څبثَ ضؽاثیعل چې ظ ػولیبتْ ظ ظؼیوی هیبشت څطَ ّؼّقتَ ّاهؾ کیږی اّ ټْل
زبؼخی توْیت لیؽی کړای شی .اطل هْػْع ظاظٍ چې ظ ّثبؼٍ اػب ظٍ تؽُـَ پَ تؼلین کې ػْؼڅی تؽڅْ ظکكؽیْ زویوی
 canselidetهٌځتَ ًْٕ ؼاؿلٖ.
 ) Bیٍْ ّاهؼَ ښیی پَ کْم کې چې یْ هْی  unionځبی ًیْلی ؤ ،ثعّى لَ کْهی پښی یب ظ ظّثبؼٍ کكؽ ّاهؾ کیعّ یب ظ
 angulationsؼاهٌځ کیعّ پؽتَ ظ ؾاًګبًَ زؽکبت پَ ضپلَ پَ اؼتوبیی ډّل ّؼّ – ّؼّ اػبظٍ شْل.

کَ تظو٘ن ظاقې ّٕ چې  splintل٘ؽې اّ ًبؼّؽ پؽتَ لَ  splintڅطَ توؽٌٗبت تؽقؽٍ کړٕ
ثبٗع ًبّؼؽ ظ ْٗې شپې لپبؼٍ پؽتَ لَ  splintڅطَ ّٗعٍ شٖ .پَ ؼاتلًْکٖ ّؼځ ثَ ٗې ظ ؾًګبًَ ظ
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زؽکب تْ کچَ اًعاؾٍ کړٕ اّ ّثَ ّل٘عل شٖ چې ظ هؤضؽ  angulationهوعم ػالٗن ظ
ؾًګبًَ زؽکبت ؼاکوْٕ .لکَ ًبؼّؽ ظ یْې اًّۍ څطَ پَ ؾیبت ّضت کې پؽتَ لَ  splintاّ ظ
ؾًګبًَ زؽکبتْ ظ کو٘عّ څطَ شْٕ ّٕ ،پَ ظې ّضت کې ّٗالٓ شْ چې ًبؼّؽ ظ ث٘ب هبت٘عًې
اّ هؤضؽ  angulatoionلَ ضـؽاتْ څطَ ضالطْى هًْعلٔ ظٕ .ظا ػول پَ زو٘وت ّالړ
ظٓ .پَ ظې ډّل چې کَ  callusډٗؽ کلک شْٓ ًَ ّٕ ظ کږٗعّ اّ څټک ُّلْ ّړتیب لؽٕ اّ
پَ ثٌلكِٖ ډّل ظ خبغثې هْې پْاقـَ ًَ هبت٘ږٕ .کَ چ٘ؽې  callusډٗؽ کلک ًَ ّّ ،ظ ظې
الهل ګؽځٖ چې ػؼالت ًِٖ اّ لَ اهلَ ٗې ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ اػبظٍ کو٘ږٕ .ظا ټیكت پَ
هسبكظْی ډّل ظ خبغثې هْې اّ ػؼالتٖ هْت ظ اؿېؿّ اّ ثٌلكِٖ تـیؽاتْ پَ هوبثل کې ظ یٍْ
ًیوګړٕ یب ضبم  Cullusهسبكظْٕ قبتٌَ ښیٖ .یؼٌی ظا ؿْښتٌَ ًَّ لؽّ چې ظ ّؾى ظ تسول اّ
 strainپَ پبېلَ کې ثَ یْ ًؽی زویوٖ ُډّکیي پْل ؼاهٌځتِشٖ .زتٔ ظ الت٘بم ظ ظې ټ٘كټ
کبؼّلْ پؽ هِال چې قپلېٌټ پَ پْؼٍ ډّل لیؽې شٖ الؾهَ ظٍ چې کن تؽ کوَ ظ ظؼی هیبشتْ پَ
هْظٍ کې تؽقؽٍ شٖ پَ ظا هْظٍ کې ًبؼّؽ ثبٗع پَ ثكتؽ کې ّٕ.

ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ ظّثبؼٍ اػبظٍ
ُـْی چې ظ  Thomasهېتْظ قؽٍ ػالهَ ًلؽٕ ظ ظّٓ لپبؼٍ ثَ پَ ّؼّقتیْ کې ظ ؾًګبًَ ظ
هوعهْ زؽکبتْ ًشتْالٔ ظ یْې کؽکې پَ ډّل ؼاڅؽګٌعٗږٕ .قؽٍ ظ ظې چې ًكجت پطْاًٖ
زبلت تَ ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ اضیؽٕ القتَ ؼاّړًَ ثَ ډیؽٍ لْړٍ ّٕ .ظا ظ ز٘ؽاًت٘ب ّړ ضجؽٍ ظٍ
چې لَ اتلكْ ه٘بشتْ ّؼّقتَ ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ اػبظٍ پَ ثٌلكِٖ اّ هتعاّم ډّل ؼاهٌځتَ کیږٕ
اّ ظ هتْقؾ ػوؽ لؽًّکې ًبؼّؿبى چې ظ ّؼّى ظ کكؽظؼهلٌَ ٗې پَ هسبكظَ کبؼاًَ ډّل شْې
ّٕ لَ شپږّ ه٘بشتْ څطَ ّؼّقتَ ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ اػبظې پَ تړاّ ضْاشٌ٘ې ّٕ ،اّ کلَ کلَ
پَ ضؽاثْ اًؿاؼّ ثبًعې ظاللت کْٕ .پَ ُـَ طْؼت کې چې یْ compoundکكؽ هْخْظ اّ
تؽ څٌګ ٗې ػلًْت شتْى ّلؽٕ ًْ ظ ًْؼّ هلبطلْ پَ ځبًګړٕ ډّل ظ څٌګلې هلظل کې
ّؼّقتَ لَ شپیږّ هیبشتْ څطَ پَ کوَ اًعاؾٍ ګټَ تؽالقَ کیږٕ .کَ اًتبى ظ یٍْ اّږظٍ ّضت
لپبؼٍ پَ پښَ کې هْخْظ ّٕ پَ ظاقې هٌتي کكؽکې ظ ؾًګبًَ شطْالی ؾیبت شتْى لؽی.
ظ ؾًګبًَ ظ ثٌع ظ زؽکبتْ اػبظٍ ښبیٖ ظ ُډّکې ظ الت٘بم لَ ثْ٘لْژٗکٖ قتًْؿّ قؽٍ ًكجت ُـَ
قبظٍ هیطبًیکې زؽکبتْتَ چې ظ تعاّۍ پَ ظّؼاى کې تؽقؽٍ کیږٕ ډیؽٍ ًږظې اړٗکَ ّ لؽٕ .پَ
ُـَ ّؼّى کې چې ډٗؽ کلک ُډّک٘ڼ ال٘تبم پَ ظؼٕ ه٘بشتْ کې ؼاهٌځتِشْٓ ّٕ ،پَ ُـَ کې
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ډٗؽ ژؼ ظ ؾًګبًَ خبؼٕ زؽکبت ل٘عل ک٘ږٕ .پَ ُـَ ؾًګْى کې چې زؽکبتْ اػبظٍ ٗې ّؼّ ّٕ
ًْ ضبهطب ثَ ظ  callusظ خْړٗعًې ًیوګړت٘ب پَ کكؽ کې شتْى ّلؽی.
The caliper splint
ظ  Thomasپَ هېتْظ کې ظ  caliper splintکبؼّل ظ ّؼاًَ ظ کكؽ پَ ظؼهلٌَ کې
هؼوْل ظی چې پَ ظؼٕ ه٘بشتْ کې  bed splintپَ  walking splintثبًعې ثعل شٖ.
کلَ چې ظ ًِ bed splintبٗت هـغ شٖ اّ پَ ظاقې ډّل هبت شٖ چې ظ پًْعې پَ ثؽضَ کې
ثْټ ّؼتَ یٍْ پًْعٍ لؽًّکی ثؽاثؽ شٖ  .پَ ؿ٘ؽ اضتالؿٖ پیښْ کې ظ caliper splint
کبؼّل پَ ځبًګړٕ ډّل پَ اتْ اًّْ٘ کې اړیي ًَ ظٕ .کَ چېؽې پَ کلٌ٘٘کې ډّل الت٘بم شتْى
ّلؽٕ ًْ .پَ ظې زبلت کې  caliper splintتَ اړتیب ًشتَ اّ ُن کَ اّږظ هبٗل کكؽ هْخْظ
اّقؾ ػوؽ

 ۳۷کبلَ

ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ پ٘ل

 ۱۱اًّۍ

ظ تؽهشبُعې الًعې اّقـَ هْظٍ

 ۱۵ه٘بشتې

ظ ؾًګبًَ ظ ؼا ټْل٘عّ ّؼّقتی کچَ

 ۱۲۵ظؼخې

ّٕ ًْ ظ  caliper splintکبؼّل اړیي ظی.
کَ چ٘ؽې کكؽ هكتؼؽع ّٕ ًْ ؾٗبتې پبهلؽًې اّ ازت٘بؽ تَ اړت٘ب لؽې.کَ پَ اتْ اًّْ٘ کې
کلٌ٘کې الت٘بم هٌځتِؽاؿلْ اّ پَ ظؼْٗ ه٘بشتْ کې ښَ کلک  callusشتْى پیعا کړّ ًْ پؽتَ ظ
 splintڅطَ ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ یْښَ پؽهص تلًْکی  ringثَ هْخْظ ّٕ .پَ ظاقې زبالتْ
کې ظ ث٘ب هبت٘عًې ضـؽ ًَ شتَ ،ضْ پَ ٍْٗ هكتؼؽع کكؽ کې  callusلٌډّٕ اّ پَ ٍْٗ څٌګ
پْؼې تړاّ لؽٕ اّ ٗب ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ ث٘ؽتَ اػبظٍ ډٗؽٍ ّؼّ ّٕ ًْ ،پَ ظې ّضت کې ظ ث٘ب
هبت٘عًې اًګ٘ؿٍ ثَ ضبهطب ؾهًْږ پَ غُي کې ؼاپیعا شٖ .زتی ظلتَ ظ ث٘ب هبت٘عًې پَ هطٌېْٕ کې ظ
 caliper splintکبؼّل

ظ تل لپبؼٍ ظ اػتجبؼ ّړًَ ظٕ .پَ ظاقې زالتْ کې ظ

 phemisterتطٌیک کبؼّل چې ظ یٍْ

bone graft

څطَ ػجبؼت ظی ظ

اُو٘ت ّړ ظٓ.
ظ ثېلګې پَ ډّل پَ  149تظْٗؽّ کې ْٗ شو٘ؽ پبېلې ٌّْٗ چې لَ ظؿَ هېتْظ څطَ ؿوؼَ کېعلَ.
ظا هِوَ ظٍ چې ظ ظې اؼخبع هؼ٘بؼٕ زبلت تَ کتٌَ اّ ُـَ تَ پبهلؽًَ ّشٖ .ظ قتبیٌې ّړ ضجؽٍ ظا
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ظٍ چې ظ ًین هـؽ ظ ًښلېعّ زبلت پَ یٍْ ښَ هسْؼ کې شتْى لؽٕ اّ ظ ثشپړې اطالذ پَ ډّل
ډٗؽ ښَ ګڼل ک٘ږٕ.
پبٗلې
ظ ګټې ّړ ځٌ٘ې شکلًَْ ظ ظؼهلٌې ظ پبیلْ پَ ډّل چې ظ تْ هبـ ظ ظّظیؿې کړًالؼې پؽ اقبـ
ؼا هٌځتَ شْی چې ُـَ ظ  )1944 ( Diggleظ څیړًې څطَ ػجبؼت ظی چې ظؼې هیبشتې پَ
 bed – splintاّ ظؼی هیبشتې پَ  caliperکې پؽتَ ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ څطَ ت٘ؽّٕ چې
اًځْؼ شْٕ پبېلې یې پَ ؿیؽاًتسبثې ډّل ّ ۲۱۱اهؼبت ظّٕ .ؼّقتَ ظ ًَِ هیبشتْ څطَ پَ
هتْقؾ ډّل ظ  Ringشتْى  ۹۱ظؼخې اّ ظ ؿؽف لٌډّالی پَ ػظوٖ ډّل ظ  ۳/۴اًچْ پَ
اًعاؾٍ ّّ .ظا ظ ځْاًی پَ ػوؽ کی شبهلې پبېلې ّٕ .
اّقؾ ػوؽ

 ۲۶کبلَ

ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ پ٘ل

 ۱/۴ثؽضَ کكبًْکې ۱۱اًّۍ

تؽ هشبُعې الًعې هتْقـَ هْظٍ

 ۱۲ه٘بشتې

ظ ؾًګًَْ ظ ؼا ټْل٘عّ ّؼقتی کچَ

 ۱۲۸ظؼخې

ؾهب ) (chearnley 1947ظ ضپلْ  34پېښْڅطَ چی ظ ًبؼّؿبًْ ػوؽًَّ ظ 45- ٦9
کبلًْْ تؽهٌځ اّ کكؽًَّ ٗې ظ ّؼاًَ ظ خكن پَ هتْقـَ اّ الًعېٌۍ ظؼیوَ ثؽضَ کې ّاهغ شْٕ
ّّ ،پَ ّاؾ هېتْظ قؽٍ ظ ظؼهلٌې پبٗلې پَ الًعې ډّل ّٕ:
پَ ظې ثؽضَ کې ظ  ٦7پېښْ ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ اػبظٍ پَ شپږّ ه٘بشتْ کې ثجت شْٕ ظٍ چې لَ
ظې خولې څطَ پَ  ٦4پېښْ کې ظ ؾًګبًَ زؽکبت تؽ  99ظؼخْ پْؼې ّّ اّ  88قلٌَ
کېږٕ.
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ظ پؽتلې ّړ یٍْ هدوْػَ چې پَ  Massachusetts Generalؼّؿتْى کی ثجت شْٕ
ظٍ ،ؿْؼٍ شْٕ (  1939کبل) (ظ  45-٦9کبلًْْ تؽ هٌځ چې تړلٖ کكؽًَّ ٗې ٍّ .چې
ظكطػ ۲/۳هتْقؾ اّ ۲/۳قللٖ ثؽضَ کې ّاهغ شْٕ ّّ) ظا څؽګٌعًّې پَ  ۱۸پېښْ کې ّٕ،
چې ضالطَ ٗې پَ الًعې ډّل ظٍ.

-۱۴۹اًځْؼ ) A(:ظّاړّ ؿؽف تَ ظ كطػ کكؽًّْ ظ یٍْ ثشپړ هسْؼ تبهیي پَ ظاّړّ ًِبیتْ کې ظ ُؽې هطبكظْٕ
تعاّۍ لپبؼٍ یْ ظؼقت قبلن هطبًیکٖ تثجت ظی ،پَ چپَ پښَ کې ضلیق  valgusزبلت شتْى لؽٕ.
 )Bښی كطػ ظ اطالذ څطَ هطکې
 )Cښی كطػ  -الت٘بم پَ زبلت کې.
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ظ ظؿْ اتلكْ پېښْ لَ هدوْػې څطَ پَ لكْ پېښْ کې ظ ؾًګبًَ ظ زؽکبتْ پْؼٍ اػبظٍ هْخْظٍ
ٍّ.

-۱۴۹اًځْؼ :ظّاړّ ؿؽف تَ ظ كطػ کكؽًَّ :ظ یٍْ ثشپړ هسْؼ تبهیي پَ ظاّړّ ًِبیبتْ کې ظ ُؽ هطبكظْٕ هېتْظ ثَ ظ ظې لپبؼٍ
ّٕ چې یْ قن قبلن هطبًیکٖ هسکوْالی شتْى ّلؽٕ ،پَ چپَ پښَ کې ضلیق  valgusزبلت شتْى لؽٕ.
 )Dښی كطػ ظ اطالذ څطَ هطکې
 )Eښۍ كطػ  -الت٘بم شْٕ زبلت څطَ ّؼّقتَ.
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ظ ظؿی کكؽ پَ تعاّی کې ظ ؾًګبًَ ظ هوعهْ زؽکبتْ ظ اػبظې پَ هْضَ  Personپَ 1918
م کبل کې  supracondylar ice-tongsکبؼّل اّ ؾًګْى تَ ثَ ٗې پَ اّلَ ه٘بشت کې
زؽکت ّؼکْلْ ۶۸ .پېښْ څطَ پَ  ۵۵پېښْ کې پَ شپږّ ه٘بشتْ کې ۹۱ظؼخې ظ ؾًګبًَ
زؽکبت هْخْظ ّّ چې ظا  89قلٌَ خْړّٕ.
 Burns and Youngپَ 1944م کبل کې پَ  35پېښْ کې ظ ؾًګبًَ هطکې کًّْکٖ
زؽکبت ظ  traction suspensionپَ ّاقـَ تؽ قؽٍ کړل .پَ  31پېښْ کې ٗې ظ شپږّ
ه٘بشتْ پَ هْظٍ کې ۹۱ظؼخې زؽکبت ظؼلْظل چې  88قلٌَ خْړّٕ.

ظ تْهبـ ظ هیتْظ لٌډیؿ
 -1ظا اظػب طسیر ظٍ چې ظ هبًْؼّ پَ ّاقـَ څْکَ پَ څْکَ اطالزٖ اؼتجبؽ هبٗویږٕ چې ظ
كطػ ظ خكن ظ ۳/۱قللٖ ثؽضې کكؽًّْ پَ ظؼهلٌَ کې ظا هېتْظ ًكجت خؽازٖ ظؼهلٌې تَ ښَ
ّالی لؽٕ .الًعېٌۍ  ۳/۱ثؽضَ ظ پْؼتٌۍ  ۳/۱ثؽضې پَ څ٘ؽ ظ ظاضلٖ تثج٘ت لپبؼٍ هكبػعٍ ًَ ظٍ.
 -٦ظا هېتْظ ظ تؽکشي کوْلْ تَ پؽتَ لعې چې ظ ُډّکْ ظ پبؼچْ پَ ثجبت اّ هسْؼ ثبًعې ًبّړٍ
اؿیؿٍ ّکړٕ ،اخبؾٍ ّؼکْٕ.
 – 3کكؽ ثبٗع ظ هبًْؼې پَ ّاقـَ اؼخبع شٖ اّ ظا هېتْظ ْٗاځی ُـَ اؼخبع ظ تثج٘ت پَ زبل
کې قبتلی شٖ چې هطکې لَ هطکې ظ هبًْؼې پَ ًكجت یٍْ ډاډهٌَ اؼخبع تؽ قؽٍ شْٕ ّٕ.
 – 4پَ اقکل٘ټٖ تؽکشي کې ًبؼّؽ ډیؽ اؼام ُّٕ .وعؼاًګَ ًبؼّؽ  quadricepsػؼلې
تَ تولض ُن ّؼکْٕ.
 -5ظ ّؼا ًَ ظ کكؽ پَ هسبكظَ کبؼاًَ ظؼهلٌَ کې اړیٌَ ظٍ چې ًبؼّؽ ظؼې ه٘بشتې پَ ثكتؽ کې
پبتې شٖ .شپږ اًّۍ پَ اقکل٘ټٖ تؽکشي اّ شپږ اًّۍ ظ پْقتکٖ پَ تؽکشي کې ت٘ؽّٕ ،چې پَ
هكوٖ ډّل زؽکبت ُن پکې تؽقؽٍ کْالی شٖ.

 Kirschner Wireظ  Steinmen nailپَ هوبثل کې
ډېؽ خؽازبى  kirschner Wireؿْؼٍ ثْلٖ اّ  Steinmanne Nailظ تؽکشي قؽٍ
ٗې ظ ٍْٗ ػْػٖ هېتْظ پَ کچَ پ٘ژًٖ  .ظ ُـْی اؼؾًَّ یْ ډّل اّ ظ یٍْ یب ثل اًتطبة ډیؽ ظ
پؽقًْل پَ توبیل پْؼی اړٍ لؽٕ .ظ  Steinomen nailاُو٘ت پَ ظې کې ظٓ چې ُن پَ
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تْ٘ؼٗکې اّ ُن پَ ػولٖ لسبف ګټَ لؽٕ ،اهب هِن ظا ظی چې تشؽٗر شٖ چې ُـَ تَ پَ کْهْ
ظالٗلْ قؽٍ ثِتؽٕ ّؼکْٕ.
 Karschnar wireظ تیؽې څْکې پَ لؽلْ قؽٍ پَ ُډّکٖ کې ظا ضل اّ پَ ُـَ کې قْؼٕ
خْړٗږٕ اّ ّؼّقتَ ثیب پَ هسکن ډّل ظ كلؿٕ زلوې پَ ّاقـَ تثجیت کیږی ظ ؿؽف پَ ُؽ
زؽکت کې ظ تؽکشي ظ هْې پَ خِت کې یْ تـیؽ ؼاهٌځتَ کیږٕ چې الهل ٗې ظ كلؿٕ زلوې
تعّؼ اّ پَ ُډّکٖ کې ظ  K.Wزؽکت ظی ،ظُّن ظا چی  Kirschner Wireظ تؽکشي
هْې لَ اهلَ پَ ُډّکې ثبًعٕ كشبؼ ؼاړّٕ چې ظ  K.Wپَ شتْى قؽٍ ثَ ًكجت
 steimnumann neilكشبؼ ډیؽ اّ ال٘تبم ثَ ژؼ تؽ قؽٍ شٖ .ځکَ چې ظ تـج٘ن پَ قبزَ
کې ْٗ تلبّت شتْى لؽٕ .ظ

 Kirschner Wireاؿیؿٍ پَ ظاقی ډّل ظٍ چې ظ هبلْچ

هـغ کًّْکې ٗ wireې تؽقؽٍ کْٕ ،اهب کلَ چې ظ  steinmann nailظ ُډّکې پَ
 cortexکې څلْؼ هلٖ هتؽٍ ځبٓ پؽ ځبٓ شٖ ظ شپږّ اًّْ٘ څطَ ؾٗبت ّضت کې ُډّکٖ تَ
اخبؾٍ ّؼکْٕ چې پَ هسکن ډّل خْړ شٖ.
ظ  Bohlerكلؿٕ زلوې ظ ښَ اقتؼوبل لپبؼٍ ظ تؽکشي پړٕ قؽٍ پَ توبـ ظاقی تؽتیت شْٕ
ظی تؽ څْ اخبؾٍ ّؼکړٕ چې ظا كلؿٕ زلوَ ظ ًیل پَ شبّضْا کې اؾاظ زؽکت ّکړٕ زتی کَ
تؽکشٌٖ هْې پَ یٍْ پبم ّړ ؾاّیَ تـ٘ؽ ُن ّهْهٖ.
پَ قن ډّل ظ ً٘ل تثجیت پَ ُډّکٖ کې ػلًْت ؼاهٌځتَ کېعل ځٌډّٕ اّ لَ پْقتکٖ څطَ ظ
ػلًْت ظ ضپؽیعّ هط ٌیْی ُـَ ّضت کیږی چې ظ ًیل ظ تـجین قْؼٕ کېعل پَ ٍْٗ هٌلٖ
تطٌ٘ک تؽقؽٍ شْٕ ّٕ  .هًْږ تؽ القَ کړل چې پَ ؾٗبتې کچَ قؽٍ ظ tinct Benz-
) co(frair’s balsamاّ ٗب  Mastisolاقتؼوبل هْثؽ ظٓ .پَ هبلْچْ ثبًعې ظ ظؿْ
هْاظّ ّؼاػبكَ کْل ثَ پَ ښَ ډّل ظ ًیل اّ هبلْچ تؽهٌځ ظ قؽیښیعّ الهل ّ ګؽځٖ اّ ظ
پْقتکٖ قؽٍ ظ ً٘ل ظ ظاضیلعّ اّ ضبؼخیعّ ًوـَ کې ثَ ظ هسکوت٘ب قجت شٖ .ظا یْ ثل تَ پَ
ًږظې ډّل لګ٘ږٕ چې ظ ً٘ل اّ پْقکٖ تؽ هٌځ ظ زؽکبتْ پَ کٌتؽّل کې هؽقتَ کْٕ .پَ ؾیبتې
اًعاؾې قؽٍ پَ ګبؾ ثبًعې ظ هْاظّ ځبی پؽ ځبی کْل ثَ ظ ً٘ل اّ پْقتکٖ تؽهٌځ ظ قؽیښیعّ اّ
هسکوتیب قجت ًَ ،ثلکَ ظ ًیل اّ پْقتکٖ تؽهٌځ ظ زؽکبتْ ظ شتْى ال هل شٖ اّ ظ اًتبى لپبؼٍ
ثَ ؾهېٌَ ثؽاثؽٍ کړٕ ( ۱۵۱اًځْؼ) .
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ظا ثَ یٍْ قوَ کړًَ ّٕ چې ظ  Steinmen nailظ ظاضیلعّ اّ ٗب ظ هوبثل لْؼې څطَ ظ
ضبؼخیعّ پؽهِال خلع هـغ شٖ .تؽڅْ ُـَ ظ تبّیعّ كشبؼ پَ خلع ثبًعې ؼاکن اّ ظ تؽػیغ
هطٌیْی ّشٖ .لَ ظې څطَ هِوَ ظا ظٍ چې ّؼّقتَ پَ ظهت قؽٍ پَ خلع کې ظ ظاضلېعّ ًوـې
اؿؽاف هشبُعٍ شٖ تؽڅْ هـوئي شْ چې ظ پْقتکٖ کْهَ ګًْځَ ّخْظ ًَ لؽٕ اّکَ ًَ،
ّهبیَ ثَ ٗې ظ ګًْځې شْٕ پْقتکۍ هـغ کیعل ّٕ چې پَ یٍْ ؿؽف ٗې پْقتکی ؼاټْل کړٕ
ّٕ

-۱۵۱اًځْؼ :ظ قؽیښ کْلْ اُویت تشؽیر کْٕ.
ال tinct. Ben٦.19
 )Aقؽیښٌبکَ هبظٍ پَ  metalپْؼٍ ټیٌګَ ًښتٖ ّٕ لکَ پَ څَ ډّل چې پْ پْقتکې پْؼٕ ًښتٖ ّٕ (هث ً
)mast sol
 )Bظ پٌجې قؽیښ کیعل پَ  metalپْؼې شبېع تؽقؽٍ ًَ شٖ ظ پْقتکٖ اّ ًیل تؽهٌځ زؽکبت هوکي کْٕ اّ پَ ؼاتلًْکٖ کې ظ
ؾضن اّ هتي کیعّ اًتظبؼ لؽٕ.

( 151اًځْؼ).
ځٌ٘ې لْٗې خؽزې ُـَ ّضت هٌځتَ ؼاځٖ چې ظ تؽکشي ًْٗټ کې ظ پلكتؽ څطَ پؽتَ
ظ  Steinmen nailاقتؼوبل شٖ(  ۱۵۱اًځْؼ)
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-۱۵۱اًځْؼ :ظ  Steinmann nailپَ اؿؽاكْ کې ظ پْقتکٖ ؼاټْلیعل؛ کچ٘ؽې ظ پْقتکې ګًْځې کیعل یب ؼاټْلیعل ظ ًیل
پَ یٍْ ؿؽف کې تؽقؽٍ شٖ ًْ پبیلی ثَ یې ظ پْقتکې ضؽاثیعل ّٕ اّ ظا ظ یٍْ خلعٕ شن پؽ ثٌكټ ّهبیَ کیږٕ .ظاقی یْ شن
چې ظ ُـَ كشبؼ قؽٍ ثؽاثؽّٕ چې پْقتکی ٗې ګًْځی کړی ّٕ.

کَ چېؽې  nailظاقې ظاضل شٖ چې ظ پٌډۍ ػؼالت آؾاظ اّ لَ الًعې ضْا څطَ توَْٗ شْٕ
ًَ ّٕ ًْ ،ظ پلكتؽی ه٘ؿاثې ظ تـجین پؽهِال ثَ ظ  nailپَ هوبثل کې هعام ضْاتَ یْ كشبؼ ظ
خلعٕ زؽکت پَ هوبثل کې پ٘عاکیږٕ .کلَ چې تؽکشي یًْټ کې پلكتؽتـجین شْی ّٕ ًْ
ظ قبم ًؽم اًكبج پَ ُـَ کې ظ ځْړًع اّ تثجیت زبلت ً٘كٖ اّ ظ كشبؼ څطَ هسٌیْٕ کْٕ اّ
پَ پلكتؽ کې ځبی پؽ ځبی کیږٕ .
ظ  Steinmen nailظ اقتؼوبل پؽ هِال ظ ظؿْ تطٌیکٖ ټکْ ّړت٘ب اّقبتٌَ پَ اّؼتْپ٘عٕ
خؽ ازٖ کې ډیؽ اؼؾښت لؽٕ .کَ چ٘ؽٕ تؽهشبُعٕ الًعې ًّېْل شٖ ظ ًیل پَ اّږظّکې
ظػلًْت څطَ پَ هطٌیْٕ کې تؽ ظؼیْ هیبشتْلپبؼٍ کْهَ قتًْؿٍ ًَ پ٘عا کْٕ .ظ كطػ کكؽ چې
ظ قْځ٘عًې اّ پْقتکٖ ػ٘بع لَ اهلَ اضتالؿٖ شْی ّٕ.

ظ کلکبًْـ ُډّکٖ تؽکشي
ظ ّؼاًَ ظ خكن ظ  ۱/۳قللٖ ثؽضَ کې پَ ؾیبتَ اًعاؾٍ ظ پْقتکې ػ٘بع اّ یب ُـَ کكؽًَّ چې
ظ قْځ٘عًې لَ کجلَ اضتالؿٖ ّٕ ظ هظجې ظ  tubercleڅطَ ظ Steinmen nail
223

ظ كطػ ُډّکٖ ظ خكن کكؽًَّ

ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

تـج٘ن ظ هٌلْ ّړ اّ هكبػع ًَ ظی اّ پَ پْقتکٖ پْؼې ًښتٖ تؽکشي ثَ ظؿْښتٌٖ ّړ اّ پَ
ضپل ّضت ثَ ښَ الـ ؼقی ّؼتَ شْی ّٕ.
ظ كطػ کكؽ چې ظ هظجې ظ کكؽ لَ اهلَ اضتالؿٖ شْی ّٕ
ظ كطػ ظ کكؽ لپبؼٍ ؿ٘ؽ هؼوْلَ ًَ ظٍ چې ظ هظجې ظ کكؽ لَ اهلَ اضتالؿٖ شْٕ ّٕ ،چې پَ
ػ٘ي ؿؽف کې ّاهغ شْی ّٕ ًْ ،ظ ظاقې ٍْٗ هؽکت کكؽ ظؼهلٌَ پَ  ۲۶۵اًځْؼ کې تؽ
څ٘ړًې الًعې ًْ٘ل شْٕ ظٍ.

پَ هبشْهبًْ کې ظ ّؼاًَ ظ خكن کكؽًَّ
ُـَ هبشْهبى چې ػوؽًَّ ٗې لَ لكْ کلًْْ څطَ لْړ ّٕ ،ظ كطػ ظ خكن ظ کكؽًّْ ظؼهلٌَ ٗې
پَ ډېؽّ ځبًکړّ قبظٍ پؽاًكیپًْْ قؽٍ تؽقؽٍ کیږٕ .ظ ُؽ ّضت لپبؼٍ اړیٌَ ًَ ظٍ چې ًبؼّؽ تَ
ؼاظْٗلْژٗک هؼبیٌبت تؽ قؽٍ شٖ ځکَ چې پَ هبشْهبًْ کې ظ ؿؽف لپبؼٍ ظبُؽٕ څېؽٍ ثٌكټیؿ
ؼّل لؽٕ.
ظ تؽػ٘غ پَ لْهړْٗ ظؼْٗ اًّْ٘ کې خؽاذ ثبٗع ضپلَ پبهلؽًَ ظ ؿؽف اّږظّالٖ تَ ّاړّٕ .پَ ظې
ّضت کې ظ ؿؽف اّږظّالی پَ توؽٗجٖ ډّل ظ هٌلْ ّړ ّٕ .ثؼؼې ًښلېعًّکٖ تؽکشٌٖ اشکبل
ښبیٖ پَ هبشْهبًْ کې ّکبؼّل شٖ ( چې ظ پٌځْ کبلْ څطَ پْؼتَ ػوؽ کې
 Thomasاّ لَ پٌځْ کبلًْْ څطَ کن ػوؽ لؽًّکْ هبشْهبًْ کې

fixed

Bryant’s

 suspensionکبؼّل کېږٕ) .ظ لْهړًْ٘ ظؼٕ اًّْ٘ پَ ظّؼاى کې ظ ً٘ن اًچ پَ کچَ لٌډّالی
ظ هٌلْ ّړ اهب پْؼٍ اّږّالٔ ظ هٌلْ ّړ ًَ ظٓ ځکَ چې پَ هبتَ شْٕ ثؽضَ کې ظ کكؽ لَ اهلَ
ًشًْوب تسؽٗک کېږٕ چې لَ اهلَ ٗې ثبالضؽٍ ظ ؿؽف اّږّالٔ ظ ًْؼهبل زبلت څطَ ؾٗبت٘ږٕ.
لَ ظؼْٗ اًّْ٘ څطَ ّؼّقتَ ظ  callusخْړیعًَ ؼاهٌځتَ کیږٕ ،کَ تؽکشي ل٘ؽې ُن شٖ ث٘ؽتَ
لٌډّالٔ هٌځتَ ًَ ؼاځٖ .ظ تؽکشي پَ ل٘ؽې کېعّ قؽٍ ًبؼّؽ تَ  hip spicaتـج٘ن کېږٕ .ظ
پبم ّړ یْ اړیي قوْى ظاًیكتېؿی الًعې ظ ًؽم  callusپَ شتْى کې تؽ قؽٍ ک٘ږٕ چې ظ hip
 spicaظ تـج٘ن لپبؼٍ ًبؼّؽ تَ اًكت٘ؿٕ ّؼکْٕ تؽ څْ ظ قْء شکل اطالذ ُن تؽقؽٍ شٖ.
ًؽم کبلْـ ظ قؽثٖ پ٘پ ؿًْعې هبت کیعای شٖ .ظ ؾإْٗ اًسؽاكٖ قتًْؿّ ظ هطٌْٕ٘ پَ
ّضت کې پَ ظّّ پالًًْْ قؽٍ شتْى هْهی ،لکَ چې پَ ٍْٗ تبؾٍ کكؽ کې ظ ظا ظٍّ پالًًْْ
تـج٘ن اړیي ظی .پَ ظې هؽزلَ کې ؼاظْٗلْژٗک کٌتؽّل تؽقؽٍ کېږٕ .یؼٌٖ پَ طس٘ر ډّل ظ
هسْؼ ثؽاثؽّل پَ اقبًۍ قؽٍ تثج٘ت تؽقؽٍ کْٕ.
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ظ ظې پالى شْٕ تطٌیک پَ اقتؼوبل قؽٍ ظا هْضؽٍ اطالذ (  ()delayed Maudlingپَ
 ۱۴۷طلسَ کې ظ اؿلبلْ ظ ؾًع اّ کؼجؽې کكؽًَّ) ظّهؽٍ قبظٍ کبؼ ًَ ظٓ چې ظ ظې کكؽ
ظ ظؼهلٌی لپبؼٍ کبؼّل کېږٕ .پَ ُوعې ډّل ظا ػول ثَ ډېؽ هیوتٖ ُن ّی.
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څْاسلغن څپشکی
د ّساًَ اّ قصجې ُډّکي د کًْډيلًْْ کغشًَّ
ُـَ ځبًګړي تشظیعبت چي د پْستٌي ػٌْاى الًذې هطبلؼَ کيږي پَ الًذې ډّل دي.
 .۱د ّساًَ د Supracondylarثشخې  T-shapedکغشًَّ
 .۲د ّساًَ د اًغي کًْذيل کغشًَّ
 .۳د قصجې ُډّکي  T-shapedکغشًَّ
 .۴د قصجې د ّحشي کًْذيل كشبسي کغشًَّ
ُـَ اصْل چې اسصًَّ يې پَ دسهلٌَ کي ثٌغټيض اسصښت لشي ،پَ دسي ثڼْ شتْى لشي چې پَ
الًذې ډّل دي.
ُ .۱ـَ کغشًَّ چې هلصل پَ ثشکې ًیغي .
 .۲د  cancellousثشخي کغشًَّ چې  comminutedاّ يب  Impactedثڼَ
ّلشي.
ُ .۳ـَ کغشًَّ چي پَ صړّ خلکْ اّ پَ کوَ کچَ د عپْست پَ هيَ ًْالْکې ساهٌځ تَ کيږي.
دا کغشًَّ د داعې يٍْ هېتْد ؿْښتٌَ کْي چې الًذې ؿْښتٌې تش عشٍ کړي .
ّ .۱ختي خْځٌذٍ حشکبت ثبيذ تش عشٍ کړي ځکَ چې پَ دې کې هلصل داخل دی
 .۲پشتَ لَ تشكشي څخَ کٌتشّل شْي کْالپظ تَ ُڅًَْ چې پَ ثيړې عشٍ سّؿیذلْ تَ توبيل
لشي اّ پَ ؿيشهغتقين ډّل د هلصل د حشکبتْ ساګشځیذًَ هٌځتَ تَ ساّړي.
 .۳ساديْلْژيک عْء شکل :کَ چيشی پَ کليٌکې تظب ُشاتْ کې صيبت عْء شکل شتْى ًَّ
لشې ًْ ،دا اهکبًبت د ًبسّؽ پَ ػوش اّ د کٌتشّل شْي کْالپظ پَ اصْلْ پْسې تړاّ ًیغي .
د دؿْ اصْلْ پَ پلي کْلْ عشٍ ثَ د ّختې سؿیذًې کچَ اّ د هلصل د حشکبتْ اػب دٍ پَ هغٌْ
اشخبصْ کې د حيشاًتيب ّړ ّي .چې د دې اصْلْ پش ثٌغټ پَ دسيْ اًّيْ کې د يٍْ کغش ثې
دسدٍ کْل یْ ػبدي کبس ًَ دی.
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پَ يٍْ ًبسّؽ کې چې  ۸۱کبلَ ػوش يې دسلْد اّ پَ  ۱۵۲اًځْس کې تششيح شْی ،د ّساًَ د
عللي ًِبيت  T-shapedعْپشاکًْذيالس کغش يې دسلْد چي د تْهبط پَ عپليٌت اّ ّسعشٍ
یْځبی د تثجيتي تشاکشي پش اعبط یي دسهلٌَ شْي ٍّ .
د اسجبع څخَ ّسّعتَ د ُـې پَ اصلی اًځْس کې د قجْل شْي کْالپظ لَ اهلَ یْ ثې کچې
لٌډّالی ساهٌځ تَ شْ ( ۱۵۳اًځْس) .صٍ پشېشبًَ ّم چې خذای

(ج)

هکړٍ چې د ديبكيض ساپْستَ

شْي تيشٍ څْکَ ثَ د ثبعطَ اپبست د حشکبتْ هبًغ ّ ګشځي .هب ُڅَ ّکړٍ چې د دّثبسٍ
هبًْسې یٍْ ػول تشعشٍ کړم ،الکي لَ دٍّ اًّيْ ّسّعتَ د ػوْهي اًغتيضۍ الًذې د کغش
حشکبت هْجْد ًَ ّّ .لَ کغشڅخَ دّلظ اًّۍ ّسّعتَ د دې ًبسّؽ د صًګبًَ هلصل د
حشکبتْ کچَ  ۹۹دسجې ٍّ چې حشکت اّقذم ُّل يې ثې دسدٍ ّّ .پَ ُـَ ّخت کې ۱۹
دسجې كؼبلَ ؿضًَّ هْجْدٍ ًَ ٍّّ .سّعتۍ پبېلې یې ډيشې ښې ّې.

-۱۵۲اًځْس:
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ّصًي تشاکشي اّ د صًګبًَ ّختي حشکبت
د صًګبًَ د هلصل کغشًَّ د ّصًي تشاکشي اّ ّختي حشکبتْ پشثٌغټ پَ صړٍ پْسي ّظېلْي اّ
اًبتْهيکې

پبېلې

شًْي

کْي.

چې

پشتَ

لَ

عپلٌټ

تشعشٍ

کيږي

(.)Fairbank,4591,Apley,4591
صٍ ًَ ؿْاړم چي د صًګبًَ د کغشًّْ دسهلٌَ د ّصًي تشاکشي پشثٌغټ پشتَ لَ عپليٌټ څخَ
دسهلٌَ ثذًبهَ شي ،د ُ Cancelleusډّکي د توبعي کغش د ّصًي تشکشي پَ کبسًّې عشٍ
ال صیبت د خطش عشٍ هخبهخ کيږي .كکش کْم لکَ څَ ډّل چې اصْل دي هخکې لَ ُـی چې د
هلصل د حشکبتْ پَ ُکلَ کْهَ ُڅَ ّشي لْهړی ثبيذ د اليتبم ششّع کيذل پَ السٍ ّاچْل
شي .کَ چيشی د هلصل د حشکبتْ ُڅَ تشعشٍ شي داعې كکتْسًّْ تَ ثَ السٍ ُْاسٍ کړي
چې د التيبم هبًغ ثَ ّ ګشځي.
ُـَ هثبل چې  ۱۵۴اًځْس کې تششيح شْی .يٍْ کوضّسي ښځَ د  ۶۵کبلْ پَ ػوشچې د
تْهبط پَ عپليٌټ اّ تثجيتی تشاکشي ( Control Collapseحبلت کې) پش ثٌغټ تذاّي
کېذٍ .د دسیوې اًّۍ پَ اخش کې د صًګبًَ ّقلَ یي خالصْلْ اّ د ثٌذاژ دًٌَ حشکبتْ تَ
ُّڅْل شٍْ چې د تثجیت دّسٍ یي پٌځَ اًّۍ ٍّ .د اّّهې اًّۍ تش اخشٍ د  ۹۹دسجْپَ کچَ
 flexionشتْى دسلْدٍ اّ ثبالخشٍ يْ ًْسهبل كؼبل صًګْى ساهٌځ تَ شْ .پَ دّهشٍ ثيړې عشٍ د
ّظبیلْ اػبدٍ اّ د صًګبًَ د حشکبتْ کچَ ثَ د ّصًی تشاکشي اّ د هلصل ّختي حشکبتْ
پشثٌغټ ًَ ّای تشالعَ شْي.
د تْهبط عپلېٌټ د هېتْد ًيوګړتيب دا دٍ چَ كضيْتشاپیغت د اړتيب لَ هخې ثبیذ د تشاکشي سعۍ
ُشٍ ّسځ خالصَ اّ ثيشتَ يې ّتړلي .لَ ثلی خْا د دې هېتْد ډيشصيبت ګټْستْة د ّصًې
تشاکشي پشتلَ یُْن د هحْسي کٌتشّل تش عشٍ کْل دي چي د صًګبًَ د ؿضيذلي ثشخې پَ شتْى
کې شًْي اّ د هٌتي کيذّ کْهَ خطشٍ چې د  Steinmann nailد تطجيق پش هِال د
قصجې پَ ػلْی ًِبيت کې چې ُلتَ پړعْة اّ ایکيوْص هْجْد دی ًَ لشي.
د هحبكظَ کبسې دسهلٌې يٍْ پَ صړٍ پْسې ثيلګَ چې د ّساًَ د ّحشي کًْذيل د کغش پَ شتْى
کې پَ  ۱۵۵اًځْس کې تششيح شْي اّ پَ يْ  ۴۵کلي ؿښتلي عړي کې ّاقغ شْي ٍّ ،دا
احتوبل هْجْد ّّ چې ډيشّ جشاحبًْ ثَ يْ ّ Screwستَ تطجيق کړي ّ .د تْهبط هېتْد پَ
دسهلٌَ کې پَ ډيشٍ کوَ کچَ  Valgusعْء شکل تَ هيالى ّّ .د تشظیط څخَ دسې اًّۍ
672

د ّساًَ اّقصجې د کًْذيل کغشًَّ

د ػبهْ کغشًّْ تړلې دسهلٌَ

ّسّعتَ پَ ّقلَ یۍ ډّل حشکبت پيل شْي ّّ ،پَ ّظيلْی لحبظ دّهشٍ ښَ ّّ چې پَ پٌځْ
اًّيْ کې ټْل پلغتش لیشې اّ ًبسّؽ د صًګبًَ هلصل د ۹۹دسجْ د  Ringپَ لشلْ کْستَ د
اهغب پَ هشعتَ ّالړّ .سّعتۍ پبيلی یي د ًْسهبل حبلت څخَ ُيڅ تْپيش ًَ دسلْد .لذې کجلَ د
استشّتْهي اّ داخلی تثجیت پبېلې ثَ ښې ًَ ّای .پَ دې کغش کې د ػولیبتْ څخَ ّسّعتَ د
جشاح لپبسٍ د قٌبػت ّړ شی د یٍْ سادیْګشاكيک  Hair – lineاصالح ٍّ چې د دې ػول
پشهِال ښبيي یْې ډېشې پشاخی  Arthrotomyتَ اړتيب پیذاشی د ُـې پشتلَ چې جشاح يې پَ
لْهړی قذم پَ ًظش کې ًیْلی ّي .یؼٌې د ػولیبت پبېلې ثَ دیْې ًبکبهې اسجبع عشٍ د یٍْ
هٌځي حل پَ تْګَ تشالعَ شي .پَ داعی یٍْ ُڅَ کې چې  Screwداخلَ شي ًْ ثبیذ د اًغي
خْا څخَ تطجیق شي تش څْ د کپغْل د ښْیذّ هکبًیږم شلبف ّي ( یْ هٌظشٍ کې چې د قصجې
د ساط پَ کغش کې پَ ػشظبًي ډّل د  Screwتیشٍ ّل ًَ هختلْي).

 ۱۵۳اًځْس
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تخٌیک
د صًګبًَ هلصل د کغشًّْ د دسهلٌې کْم هخبًیکې اصْل چې د تْهبط عپلیٌت پشثٌغټ پلې
کیږي ،پَ ُش حبل کې یْ ډّل ّي .پَ ُـَ ّخت کې چې کغشًَّ د كخز ُډّکي پَ کًْذېلًْْ
اّ یب دا چې د قصجې ُډّکي پَ کًْذېلًْْ کې شتْى ّلشي.
د کغش حبلت چې یْ عن شْی حبلت ّې (دا د اللبظْ ًشهښت دی چې ّّایْ کغش اسجبع
شْی ّي) دا هًْذًَ د اعیغتبًت د ًېْلْ اّ د تشاکشٌي قْې د تطجيق پشهِال د جشاح د دّاړّ
العًْْ پَ هشعتَ چې تشظیعي هلصل یْې اّ ثلې خْا څخَ تشكشبس الًذې ًیغې اّ یب لَ قذام
څخَ شبتَ پَ ُـَ ډّل چې د کړًې هْخَ دٍ تشعشٍ کېږي ،دا کړًَ پَ داخل د یٍْ تْهبط
عپلیٌت اّ د پْعتکي تشاکشي پَ شتْى کې تشعشٍ کېږي .د تْهبط پَ عپلیٌت کې د صًګبًَ
هلصل ځبی پشځبی کْلْ څخَ ّسّعتَ دا شًْي دٍ چې پَ یٍْ ّخت کې د ّالګْط عْء شکل
د عوْى پشهِال د لٌډّالي کچَ د پْعتکي د تشاکشي پشثٌغټ کٌتشّل شي.
ډیش خلک پَ تشظیعبتْ کې د پلغتشي  castپشتلَ د تْهبط د عپلیٌت هخبًیکې ګټَ د یٍْ
تثجیتي تشاکشي عشٍ یْ ځبی ؿْسٍ ګڼي ،دا اړيڼَ دٍ چې تبکېذ پشې ّکړّ چې د تْهبط عپلیٌت
د ّالکْط پَ عْء شکل کې یْ ػولي کٌتشّل ساهٌځ تَ کْي .ځکَ چې د ّسّى پَ قبػذٍ کې د
تثجیت پَ حبل کې ّي .دې تَ پَ پبهلشًې عشٍ دا د ُـې ًیوګړي کٌتشّل څخَ ښَ دی چي د
یٍْ پلغتشي  splintپشثٌغټ پَ یٍْ ډثل اّ عغت ػعلي لشًّکي ّسّى کې تشعشٍ کېږي
( ۱۵۶اًځْس) .
ُـَ کغبى چې د تْهبط عپلیٌت د هکول  ringلْاصم ًَّ لشي ښبیي د تْهبط عپلیٌت د
هخبًیکي ګټې پَ پًَُْْ کې پبتې ساشي ،دا لْاصم هختلق اّ هٌبعت ډّلًَْ لشي اکثشٍ ُـَ څَ
چې دّی يې د تْهبط عپلیٌت پَ ًْم يبدّيُ ،ـَ د اّلیَ کْهک د عبهبًًْْ پشتَ ثل څَ ًَ دی،
دّهشٍ ؿټَ حلقَ لشې چې د پتلْى د پبعَ تطجیق کېذای شی ،یب ُـَ ًیوَ حلقَ چې پَ هبلْچْ اّ
ًخي ثٌذاژ کې ًـښتي ّي.
د تْهبط عپلیٌت د یٍْ علٌذسي پلغتش څخَ ګټْس دی ،ځکَ جشاح تَ د کلیٌيکې التيبم د کچې
د هشبُذٍ کْلْ اجبصٍ ّسکْي اّ د دًذّ د ثيشتَ ّختي ساګشځیذّ پش ثٌغټ پېژًذل کېږ ي.
کَ چيشې پلغتشي علٌذس تطجیق شْی ّي د څلْس څخَ تش شپیږّ اًّيْ پْسی ّخت ًیغی ،اهب
د تْهبط د عپلیٌټ سهضپَ دې کې دی چې د صًګبًَ هلصل د ځیٌْ كؼبلْ حشکبتْ لپبسٍ اهبدٍ
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کْي اّ د تشظیط څخَ پَ ّسّعتَ دٍّ څخَ تش دسیْ اًّيْ پْسې حشکبت پيل کيږي .دا داعې
ّخت ّي چې ًبسّؽ ّړتيب پيذا کْي چې خپل صًګْى پَ یٍْ لٌډٍ كبصلَ کې د ُـَ ثبلښت
څخَ چې تشې الًذې يې ثبيذ پْستَ کړي دا حشکبت د پًْذې عشٍ تشعشٍ کېږي.
تشاّعَ طشف پَ عپلیٌت کې ایښْدل شْی اّ یٍْ اّږدٍ هْدٍ ًْسٍ ُن پکبسدٍ تشڅْ ًبسّؽ
خپلَ پښَ ًېؾ پَ ًېـَ پْستَ کړي .تشُـې چې صًګْى د كؼبلْ حشکبتْ لپبسٍ اهبدٍ ًَ ّي ًبسّؽ پَ
كؼبل ډّل خپل صًګْى پَ ثٌذا ژ شْي عپلیٌت یب پَ ُـَ ثٌذاژ کې پْستَ کْي چې طشف يې د
عپلیٌت عشٍ یْځبی ًیْلی ّي .د لتَ پشتَ لَ تْهبط عپلیٌت څخَ ًْس ّعبیل ًشتَ اّ ُـَ د
تثجیتي تشاکشي څخَ چې پَ یٍْ ّخت کې اجبصٍ ّسکْي اّ پَ الًذې ډّل دي.

-۱۵۴اًځْس ،A,B :پَ  ۷۶کلي ًبسّؽ کې د كخز د  supracondylarکغش ،چې د کٌتشّل الًذې د
کْالپظ پَ حبلت کې د تْهبط د هغتقین عپلیٌت پشثٌغټ يې دسهلٌَ شْي دٍ .د پٌځْ اًّيْ لپبسٍ پَ یٍْ کش
شْي ،پْعتکې کې د تْجَ ّړ د صًګبًَ  rangeد  ۹۹دسجْ پَ کچَ د اّّ اًّيْ څخَ ّسّعتَ لَ تشظییط
څخَ هْجْد ّّ.
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 – ۱یْ ًیوګړی ،Immobilization
 -۲پَ  valgusاّ  varusصاّیْي عْء شکل ثبًذې کٌتشّل
 -۳پَ یٍْ هٌبعجَ کچَ د طشف د لٌډّالي عبتل د یٍْ هٌبعت دلیل پَ تْګَ ښبیي چې یْ عبدٍ
هتْاصى تشکشي د ّصى اّ پْلۍ پَ شتْى کې د تْهبط عپلیٌت اّ تثجیتي تشاکشي پَ پشتلَ ثَ د
صًګبًَ د حشکبتْ اّ د صاّیْی کٌتشّل پَ هْخَ آعبًَ اّؿْسٍ ّيّ .صًی تشاکشي ثَ یْاصی

-۱۵۴اًځْس A,B :پَ  ۶۵کلي ًبسّؽ کې د كخز  supracandylarکغش چې د کٌتشّل الًذې د
کْالپظ پَ حبلت کې د تْهبط د هغتقین عپلیٌت پشثٌغټ د پٌځْ اًّيْ لپبسٍ د یٍْ کش شْي پْعتکې پَ
حبلت کې يئېذسهلٌَ شْي دٍ ،د تْجَ ّړ د صًګبًَ یْ rangeد  ۹۹دسجْ پَ کچَ د اّّ اًيْ ّسّعتَ لَ
تشظیط څخَ هْجْد ّّ.
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ُـَ ّخت صاّیْي څبسًَ تش عشٍ کړي چې ثیي الؼعلي كیجشّصي ؿشب پَ عن ډّل ساکش کړای
شي ،د دې هؼٌب دا دٍ چې طشف پَ پْسٍ اّږّالي ساکش شْی دی ،پشتَ د تْهبط عپلیٌت اّ ّس
عشٍ د تثجیتی تشاکشي څخَ پشتَ ًْسداعې ّعبیل شتْى ًَ لشي چې طشف تَ اجبصٍ ّسکړي چې
پشتَ لذې چې د هحْس پَ کٌتشّل کًّْکي هکبًیږم کې هذاخلَ ّکړي یْ څَ لٌډ پبتې
( ) controlled collapseشي.
لذې حغبة څخَ څشکٌذیږي چې سادیْلْژیک کٌتشّل د دې پېښْ پَ دسهلٌَ کې ډیشٍ کوَ
هشعتَ کْي .د هلصل د حشکبتْ اػبدٍ چې هلصلي عطحَ يې پَ کغش هؼشّظَ کړي د ُـې د
ثی ځبیَ کېذّ د کچې عشٍ عوْى لشي ،یؼٌې پَ یٍْ ډیشٍ کوَ کچَ ثې ځبیَ کېذًَ ثَ د یٍْ ډیش
شخ هلصل د ساهٌځتَ کېذّ الهل شي.

-۱۵۵اًځْس :د كخز د ّحشی کًْذیل کغش پَ ُـَ عړي کې چي د  ۴۵کبلْ پَ ػوشد هحبكظْي دسهلٌې
لپبسٍ ؿْسٍ کڼل شْی ًّّ ،غجت یٍْ ػشظبًي  screwتطجیق تَ ( هتي تَ هشاجؼَ ّکړی)
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د تخٌيک پَ يبد يب تکشاس
پَ دې تْګَ ثیب رکش اّ د دسهلٌې د هشاحلْد ثٌغټیضّ اعبًتیبّ د ښّْلْ اړًّذ پَ الًذې ډّل
تشې یبدًَّ کېږي .
 )۱طشف تَ د ػوْهي اًغتیضی الًذې د پْعتکي تشاکشي تطجيق کيږي .د ّساًَ د پبعَ د تْهبط
عپلیٌت ځبی پش ځبی اّ د جٌجي هیلْ عشٍ  slingتړل کيږي تشڅْ د صًګبًَ عبحَ ؿښتلي
کړي.
 )۲د اعیغتبًت د دّاهذاس تشاکشي پشهِال د صًګبًَ پَ داّړّ طشكًْْ ثبًذې كشبس پَ داعې ډّل
پلی کېږي چې طشف پَ  Slingاّ عپلیٌت کې شتْى ّلشي.
 )۳دتشاکشي سعی د قذم د عپلیٌت عشٍ ّصل کېږي
 )۴د اًذاصې یب د اکغشې لَ هخې دیٍْ ؿیش اړیي حبلت د شتْى پَ ػْض د ښَ ّا لي لپبسٍ د
طشف لٌډّالی هٌځ تَ ساتللی شي.
 )۵د  Quadricepsد ػعلې د تقلصبتْ د ُڅْلْ لپبسٍ ثبیذ د لْهړًیْ ًښْ پَ تْګَ د
صًګبًَ پَ پْستَ کْلْکې ّهٌل شي چې د یٍْ اًچ پَ کچَ د عپلیٌت د ًٌَ پْستَ کېږي .دا کړًَ
پَ عپلیٌت اّ یب پشتَ لَ عپلیٌت څخَ لَ تشظیط څخَ دسې اًّی ّسّعتَ تشعشٍ کیږي .لذې

-۱۵۶اًځْس :د یْې هخبًیکي ثې کلبیتۍ تششیحبت پَ یٍْ  groin ankleپلغتش کې  )A ،د صًګبًَ هلصل پَ
حذّدّ کې د صایْي عْءشکل کٌتشّل اّ د ُـَ پشتلَ کْل د یٍْ اّږدٍ ګټې لشًّکې ساكؼې ډّلَ توبط عپلیٌت
عشٍ.
 )X( )Bڅبسًَ پَ یْ لٌډ طْل عشٍ  )X(،څبسًَ پَ یٍْ اّږدٍ طْل عشٍ
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څخَ هې هٌظْس دا دی چې د پْستَ کېذّ پشهِال پًْذٍ ثَ پَ عپلیٌت ثبًذې ّي اّ پَ سښتیب عشٍ
د دې شتْى چې طشف ًېؾ پَ ًېؾ پْستَ کْل تش ډیش ّختَ پْسی تشعشٍ ًَ شي.
 )۶کلَ چې پَ صًګبًَ کې پَ كؼبل ډّل د پْستَ کْلْ ًښې ّلیذل شي د كضیْتشپغت پَ کْهک
ثَ د تشاکشي تغوې سّصاًَ حالصي اّ د طشف ؿښتلتيب لپبسٍ د تقجط كؼبالًَ توشیٌبتْ ّ ُڅْل
شي.
 )۷د عپلیٌت لیشې کېذل ُـَ ّخت اړیي دي چې طشف پَ اعبى اّ كؼبل ډّل ًیؾ پْستَ شي
( ۸-۴اًّۍ ّسّعتَ) .اّ پَ ځبًګړی ډّل صًګْى ثَ پَ ثبلښت ثبًذې د اعتشاحت پَ حبل کې
کېښْدل شْی ّي .
 )۸دا د اًذېښٌې ّړًَ دی چې کَ پَ یٍْ هغي ًبسّؽ کې پَ کوَ کچَ  valgusعْء شکل
پیذاشي ،ځکَ چې دا پَ اّږدّ جشاثْ اّ پتلْى کې د لیذّ ّړ ًَ ّي.
 )۹د ّصى تخول د  ۸څخَ تش  ۱۲اًّيْ پَ هْدٍ کې جْاص لشي.

د ػولیبتْ دسهلٌې لپبسٍ اعتطجبة
پَ ؿیش هؼوْلي پېښْ کې ػولیبتي دسهلٌَ اعتطجبة لشي ،پَ ځٌګړي ډّل پَ ُـَ اشخبصْ کې
چې پَ عپْست هشـْل ّي يب پَ ځبًګړي ډّل کلَ چې د كشیګوٌټًْْ ثې ځبیَ کېذًَ د اپبسات
پشهټ الًذې خْاتَ تشعشٍ شي .پَ دې پېښْ کې اړیٌَ دٍ چې پَ پْسٍ کچَ استشّتْهي تش عشٍ اّ
ػعشّف ّ ایغتل شي ،تش څْ د قصجې ُډّکی داعې ّعبتل شي چې پشېْتی كشیګویٌت پَ یٍْ
عوَ کچَ عشٍ ساپْستَ شي  ۱۵۷اًځْس.
پَ ځْاًبًْ کې د ثې ځبیَ شْي كشیګوٌتًْْ د ًږدې کېذّ لپبسٍ د ػشظبًي  Screwځبی
پشځبی کْل یٍْ ګټْسٍ السٍ دٍ.
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9.
-۱۵۷اًځْس :د ّاصې اصالح پبېلې پَ ګْتَ کْي ،یٍْ د قصجې  depressedکغش ّسّعتَ د ػولیبتْ څخَ
اعکویک ًکشّصّ ،سّعتَ د ثې ځڼذٍ هلصلي التِبة پبېلې عشٍ عشٍ ّسعتۍ پبېلې ثَ يې ښې ّي.
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پٌځلكن څپؽکی
ظ هًجې ُډّکي ظ خكن کكؽًَّ
ظ هًجې ُډّکي ظ خكن پَ کكؽًّْکې ظ ّاؾې اؼخبع اّ ظ ُـې ظاضلي تثجيت ًبّړٍ پبېلې پَ
ظّظیؿ ډّل ظ ليعلْ ّړ ظي ،ظ ظې پَ تړاّ ډيؽ ظ اليل نتْى لؽي .ظ اّږظّ ُډّکْ لَ ډلې څطَ
ظ هًجې ُډّکي پَ ؾيبتَ کچَ پَ کكؽ اضتَ کیږي اّ ؾيبتؽٍ يې هؽکت ( )compound
کكؽًَّ ّي .ظا يْ ظاقې کكؽ ظی چې پَ اقبًۍ قؽٍ څؽګٌعيږي .يْ ؿیؽ هدؽة خؽاذ
ػوليبتْ تَ ُڅْي .ظا يْ تست الدعي کكؽ ظی چې ّؼّقتَ ظ پليټ لَ تٓجين څطَ خؽزَ يې
یْې ًيګوړي خْړيعًې تَ توبيل پيعا کْي .چې ظ يبظّ پېښْ څلْؼهَ ثؽضَ ظ كيكتْل قؽٍ يٍْ
ځبی ّي.
هْږ تَ ال تؽ اّقَ ُن يٍْ اّږظٍ الؼٍ هطکې پؽتَ ظٍ تؽڅْ ظ هًجې ُډّکي ظ خكن ظ کكؽًّْ
ظ ظؼهلٌې لپبؼٍ ظ يٍْ ښَ هېتْظ پَ هًْعلْ کې کبهیبة نْ .اّ ؾٍ يويي لؽم چې هسبكظْي هېتْظ
ثَ ثبالضؽٍ ّکبؼّل ني .هًْږ یْې هيطبًيکي هؽقتې تَ اړیتب لؽّ ،تؽ څْ ظ ُډّکْ پَ هبتْ ټْټْ
ثبًعې ؾهًْږ کٌتؽّل ښَ کړي .ظ پطْاًيْ تدؽثْ څطَ ظاقې هؼلْهيږي چې يْ ؼاډ ظ هًجې
ُډّکي ظ زعثې څطَ پَ تړلي ډّل پؽتَ لعې چې کكؽي ثؽضَ ّاؾٍ کړّ تيؽيږي .ظا ثَ يٍْ
هؽقتَ ّي چې ظ ظې هېتْظ قؽٍ يْ ځبی ظ هسْؼ ثؽاثؽيعل توْيَ کړي .کَ پَ قبظٍ ډّل ّّایْ
ػظوي هٌبت تَ ظ ؼاډ ًٌْتل ثَ ظ ظې خْګَ ًَ ّي چې  immobilizationتَ ځْاة ّّايي
اّ پَ هسْؼ ثبًعې ثؽاثؽ اّ قن نْی کكؽ ظ ښْيیعلْ څطَ ّ قبتي .ډ یؽ خؽازبى چې ظ هًجې
ُډّکي پَ کكؽًّْ کې ظاضلي تثجيت تؽقؽٍ کْي ظاقې ًظؽ لؽي چې ظ ػظوي ټْټْ ځبی
پؽځبی کېعًَ اّ ظ ُـې ډیؽ کلک تثجيت ثَ ظ ظې خْګَ ني چې ظ کكؽ پَ ؼؿېعّ کې
هؽقتَ ّکړي .هب پَ لْهړي څپؽکي کې ُڅَ کړي تؽ څْ ظا څؽګٌعٍ کړم چې ظ ثيبلْژيکي
ايل لَ اهلَ پَ ظې هېطبًیکي ؼؿېعًَ کې الـ ٌَُّ ًَّ ني کلَ چې ظ هًجې ُډّکي ظ
کكؽًّْ ښْ پبيلْ تَ ّگْؼّ چې ظ پليټ پَ ّقيلَ تثجيت نْي ّي .زْ ثبيع ُيڅ کلَ ُيؽ ًَ
کړّ چې ظ ػوليبتْ ظ ټْلْ ښْ پبیلْ القتَ ؼاّړًې ّړتیب ُـَ ظي چې ظ یْې قبظٍ پلكتؽي کړًې
څطَ تؽ القَ کیږي .يب پَ ثل ػجبؼت ظ هًجې ُډّکي ظ کكؽ التیبم پبیلې ظ پليټ لَ تٓجين
څطَ ًَ ثلکې پَ ًؽهْ اًكبخْ کې ظ ُـْ نتَ كکتْؼًّْ لَ کجلَ ظی چې ظ ظې ځبًکړي کكؽ
قؽٍ یْځبی نتْى لؽي.
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ثېلګَ ۸۵۸ :اًځْؼ ښیي چې ظ هًجې ُډّکي پَ کكؽکې ظ ػوليبتْ ّړګټْؼتْة يٍْ
اًتسبثي ثېلګَ ظٍ ،کْهَ ًېْکَ چې ؾٍ يې ظ ػولي کْلْ ُيلَ لؽم ُ .ـَ ظاچې ػوليبتي کړًْ تَ
ظ ډيؽّ ښْپبیلْ الـ تَ ؼاّړًې اػتجبؼ ّؼًَ کړل ني ُ .ـَ قْء نکل چې پَ اثتعايي
ؼاظيْگؽاكي کې ظ ليعلْ ّړ ّي ًكجت ُـَ قبظٍ ؾاّیْې قْء نکل تَ کْم چې ظ هبًْؼې پَ
ّاقَٓ يې قوْى تؽ قؽٍ نْی ډيؽ ثَ کن ّي .هعاهي ضللې ؼاظيْګؽاكي پَ ګْتَ کْي چې ظ
ثيي الـظوي ؿهبء قؽٍ څٌګ کې قْء نکل ثَ هسعة ّي پَ کْم ځبی کې چې ظ يٍْ
پيؽيْقت پل خْړًّې تًْؼ کېعای ني .ظا ّړاًعّېٌَ ظ ّؼّقتۍ ؼاظيْکؽاكي پَ ّاقّ
تبئیعیږيًْ .هْړي ؼاظيْګؽاكي پَ ګْتَ کْي چې ظ هًجې ُډّکي پَ اتًبلي ثؽضَ کې ظ ثيي
الؼظوي ؿهبء قؽٍ پَ ؾیبتَ کچَ کبلْـ نتْى لؽي .ظ ظې پېښې ايلي څیؽٍ ظ ظاضلي تثجيت پَ
هبثليت کې ًَ ښېي يب ثؽػکف یْاؾی ظ ظاضلي تثجيت کبؼّل پَ ظاقې پېښَ کې نًْي ظي چې ظ
ُـې پَ ؾړٍ پْؼې ًبؼهل ػظوي التيبم ظ هسبكظَ کبؼاًَ ظؼهلٌې ظ ّړتیب الًعې ُن تؽقؽٍ کېعای
ني .پَ ظې هؼٌی ًعٍ چې ظې تَ ّؼتَ ظ هٌلْ ّړ پبېلې ثَ پَ ُـَ پېښَ کې ُن القتَ ؼاځي چې
ظ هبتْ نْيْ ټْټْ لْهړًی ؾيبت ثي ځبی کېعل اّ ظ ًؽهْ اًكبخْ ظ څيؽي کيعّ اّ تؽَيٍ قؽٍ
یْځبی ّي .ظ هًجې ُډّکي ُډّکي پَ کكؽ کې ظ پليټ ظ تٓجين پَ اړًّع ظ ًب قوْ القتَ
ؼاّړًْ پَ پبم کې ًيْلْ قؽٍ ثَ ظا هجبلـَ ًَ ّي چې ّّايْ ظ هًجې ُډّکي پَ کكؽ پْؼې تړلی
هؼيْثيت څطَ ّؼّقتَ ظ يٍْ يب ظٍّ کبلْ پَ هْظٍ کې اهپْتیهي تؽقؽٍ کېعًّکی ّي چې پَ
اثتعايي تؽَيُي خؽازي ػول پْؼې اړٍ لؽي.
ظ هًجې ُډّکي کكؽ کَ ُؽ څْهؽٍ پؽاش اّ څْ پبؼچې يې ُن ّي اړیٌَ ًَ ظٍ چې ظ ُډّکي
ظ ؾيبت َيبع ،تيت اّ پؽک کېعّ پَ ظليل ژؼ اهپْتیهي تؽ قؽٍ ني .
ژؼ اهپْتیهي ظ يٍْ ثبثت زبلت لَ اهلَ لکَ ظ ّػبيي ػًجي پبکټ ّقېغ تطؽيت ،گبؾ ګب ًکؽيي
نتْى اّ ظ يٍْ پؽاش خلعي َيبع پَ نتْ ى کې اړیي ګڼل کږي .پَ يٍْ ًبؼّؽ کې ظ هًجې
ُډّکي ظ پؽاضْ څْ پبؼچَ يي هؽکت کكؽ ظ لْهړًيْ ګْاښًْْ اّ اّقتيْهيبليت پَ ؾػولْ قؽٍ
قؽٍ ظ هسبكظَ کبؼاًَ تعاّۍ پؽ هِب ل ظ ظې اړتیب ًَ لېعل کیږي چې اهپْتیهي تَ اړتيب پيښَ
ني .ظ هًجې ُډّکي ظ خكن پَ یٍْ پؽاش څْ پبؼچيي کكؽ کې ظ هکول sequester
هٌځتَ ؼاتلل ثَ ظ هسبكظَ کبؼاًَ ظؼهلٌې پَ نتْى کې ُېڅ کلَ نًْی ًَ ّي .ظ لْلَ يي ډّلَ
sequesterهٌځ تَ ؼاتلل ظ ُـې اًتبى یٍْ زتوي ًتېدَ ظٍ چې ػوليبتْ ظ هعاضلې پؽ هِال
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ّؼػالٍّ نْی ّي  .اًتبى يْ تل پبتې ؼاؾ ظی چې ظ ُډّکي ظ اقکويب ُـَ زدن ښیي چې ظ
پليټ اّ نپږّ هيطْ پَ ػوليَ کې ؼا هٌځ تَ کیږي
ظ هًجې ُډّکي ظ خكن پَ کكؽًّْ کې ظ یٍْ هًئْى خؽازي تعؼيكې هېتْظ پَ هالهت کْلْ
کې ًَ ثبيع چې ظا تطٌيک پَ هدوْع کې ّؿٌعل ني .ظ ظې هېتْظ پلْيبى ډیؽ ظ پبم ّړ پبيلې
ښیي ضْ ؾٍ يويي لؽم چې ظ ظې هېتْظ ظا ظّهؽٍ پَ ؾیب تَ کچَ القتَ ؼاّړًَ ظ یْې قوي
پؽهطتللي کليٌکې هلکْؼې پَ پبیلَ کې ظ ػوليبتي پېښْ اًتطبة اّ تؽ ػوليبتْ ّؼّقتَ
اضتالْبتْ تَ پَ پبهلؽًَ پْؼې اړٍ لؽي .ظ ظې اضتالْبتْ ظ هطٌیْي لپبؼٍ ثبېع قن ظ القَ ػول
ّني اّ کَ ًَ ظا هېتْظ ثَ ظ ثې پؽّا الـ ٌُّْ لَ کجلَ ظ ًبّړٍ پبيلْ پَ لْؼ الړ ني ،لکَ پَ
الًعې هثبل کې چې ښْظل نْی ظٍ.

 -۸۵8انځور :د داخلي تثبیت د کامیابۍ ښې پاېلې ،خو د عمومی قانون په څیر د قصبې
هډوکي په ټولو کسرونو کې ونه کارول شي .داسې ښیي چې لومړي بې ځایه والي کې
رخوه اقسام او د  callusد پرمخ تک الرې سالمی وې.
) (Group a, fig, ۸61 pages 7۸1نو التیام به د ساده محافظوي تداوۍ پربنسټ
هم تظمین شوی وي .د توجه وړ خبره دا ده چې د  callusپول جوړونه د
 interossiousغشاء په تماس وجود نه لري.

782

ظ هًجې ظ خكن کكؽًَّ

ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

اهب  ۸۵۹اًځْؼ ُـَ ؿلَٓ کړًالؼٍ ښیي کْهَ چې ظ هطب كظْي ّړتیب څطَ ّؼّقتَ ثَ ًَ ّاي
ّاهغ نْی  .ظلتَ ػوليبت کًّْکي ډاکټؽ ظ قللي ټْټې ثې ځبیَ نْي ظؼؾ تَ اُويت ًَ ّّ
ّؼکړی ُـَ ظې تَ كکؽ ًَ ّّ اّ ظ ػوعٍ کكؽ لپبؼٍ يې ظ پليټ کـښْظلْ ُڅَ ّکړٍ اّ ظ
ػوليبت پؽ هِال ظ قللي پبؼچې څطَ ثيلَ نْي ټْټَ کبهالً خعا نٍْ  .ځکَ چې کكؽ ػٌن
الوعم تَ ًږظي پؽّت اّ ظُّن پليټ ًَ ني کبؼّل کېعایُ .ـَ ُڅَ کْلَ چې يٍْ هبيلَ
 screwظاضلَ کړي ضْ ثې كبيعې اّ ًبکبهَ ُڅَ ٍّ .ػوليبت کًّْکی پَ تعثيؽي ډّل پَ ظې
زبالتْکې كيًلَ ّکړٍ چې ظا ضبلیګبٍ ظّې ظؼې هيبنتې ّؼّقتَ ظ يٍْ cancllaus
 baneپْاقّ ّتړي .ثعثطتبًَ کلَ چې خؽاذ ظؼې هيبنتې ّؼّقتَ کكؽي قیټ ظ ػظوي
پېًْع لپبؼٍ ّاؾ کړّ ّيې ليعل چې هٌځٌی ټْټَ کبهالً اقکويکَ ٍّ .ظا ظّهؽٍ ؾيبتَ اقکويکَ ٍّ
چې کلَ يي پليټ لیؽې کړل نْ ظ ظې اقکويکې پبؼچې هؽيجَ څْکَ ظ هًجې ُډّکي ظ هؽيجَ
ټْټې قؽٍ يْ ځبی نْي ُن ًَ ٍّ .پَ ظاقې زبل کې چې ظا کبهالً یْ ًَ ضْځيعًّکی کكؽ
ّّ .اّ کْهَ تبّيعًَ يې ُن ًَ ظؼلْظ .ظ کكؽ پَ هؽيجَ اّ ثؼيعٍ پبؼچْکې concellais
 bone graftکبؼّل ُن ثؽيبلي ًَ ّ .ظ ؼاظيْګؽاكي ههبُعاتْ ظ لْاليي ټْټې اقېکويک
تظبُؽات پَ گْتَ کړل .
پَ ظې پېښَ کې ُيڅ کْم اًتبى نتْى ًَ ظؼلْظ ،هوکي ظ اهتًبظي ؾهېٌي پَ تړاّ ًبؼّؽ پَ
اتلبهي ډّل ظا هجْلَ کړي ّي چې ظ ؾًګبًَ الًعې اهپْتيهي تؽ قؽٍ ني ځکَ چې لَ ظٍّ کبلْ
ّؼّقتَ ظ ظُّن ػظوي اقلٌدي پېًْع پَ تؽ قؽٍ کْلْ اّـ ُن التيبم ًهتَ .ظ کكؽي پليټ
تٓجين پَ ًبثجؽٍ تْگَ ظ هؽکؿي ټْټې ظ اقکويب ػبهل ګؽځيعلی ّّ ،چې ظ هطبكظْي تعاّۍ
الًعې ثَ ظاقې ُيڅکلَ ًَ ٍّ پېښَ نْي  .ظ ػوليبتْ ظ ّړتیب هالهتي ظ هًجې ُډّکي پَ
کكؽًّْ ګې ظ يٍْ هٌلي ظليل پَ ډّل ظ ټْټْ څؽکٌعّل اّ لْڅْل ظي چې ظ هًجې ُډّکي تَ
پَ يْې ؿلٓې هلکْؼٍ قؽٍ چې ظ پليټ تٓجين اّ يب ظا چې قطت تثجيت ثَ ػظوي التيبم ُّڅْي
ظ ُـَ ثعتؽيٌې پبيلې ّليعل نْې.
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کَ څَ ُن ظلتَ ًْؼ هېتْظًَّ ظ هسبكظْي تعاّی ظ ّړتیب ظ ال ښَ کْلْ لپبؼٍ نتْى لؽي چې ظ
هسبكظْي اّ ػوليبتي تعاّۍ ّړتیب اقبقبت پَ ًيوَ الؼ کې هؽاؼ لؽي .ظ هًجې ُډّکي پَ کكؽ
کې ظا ًبنًْي ظٍ چې پَ ػظوي هٌبت کې ظ ًیل پَ تٓجين قؽٍ ظ ْؽف ظ هسْؼ ثجبت اّ یب کْهَ
ظاقې کړًَ ظ قطت ظاضلي تثجيت پَ تړاّ تؽالقَ ني .ظ ػظوي هٌبت لَ الؼې تثجيت تؽ قؽٍ
کْل پؽتَ لَ ظې چې کكؽ لْڅ ني پَ ډيؽٍ ثيړٍ تؽقؽٍ يب ظا چې پَ ډيؽې کوې اًعاؾې قؽٍ
لْڅ ني يْؼت ًيكې  .ظ هسبكظْي تعاّۍ قؽٍ یْځبی ّي لکَ ظاقې یْ هېتْظ چې ظ ْؽف
هسْؼثبثت ّقبتي ظا ډّل تثجيت کْل ثَ ظ ثيْلْژيکي هْاًيٌْڅطَ تيؽي ًَ ّي .ظ ظا ډّل ظاضلي
تثجيت پؽهِال اړیٌَ ًَ ظٍ چې ظاقې ُيلَ ّلؽّ چې ضبؼخي تثجيت اړیي ًَ ظی .پَ ثؼعي ثسث کې
ثَ پَ ځبًګړي ډّل ػوليبتي ّړتیب ظ هًجې ُډّکي پَ کكؽًّْکې ظ ػظوي هٌبت لَ الؼې ظ
ًيل پَ تٓجين قؽٍ چې ظ ْؽف هسْؼ ثبثت قبتي ّړاًعي ني .ظا کړًَ ثَ پؽتَ ظ کكؽ ظ لْڅًْې
څطَ تؽقؽٍ ني ًَ پَ ظې ُیلَ چې ظ ًيل ظ ّؼّقتی څْکې پؽثٌكټ ثَ ثؼيعٍ ټْټَ هسکوَ
ًّيْل ني.

-۸۵۹اًځْؾ :ظ ظاضلي تثجیت ًبّړٍ پبېلې( tubular aseptic sequestrating ،هتي تَ هؽاخؼَ ّکړی)
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هسبكظْي ظؼهلٌَ اّ ظ كيوكتؽػظوي پېًْع
پَ تيؽٍ ًيوَ پيړی کې ظ هًجې ُډّکي ظ خكن ظ تبؾٍ کكؽًّْ پَ تعاّۍ کې یْ پؽهص تللی
تطٌيک نتْى ًَ ظؼلْظ ،تؽ څْ ظ کكؽ پَ تبلي ظؼهلٌَ کې ظ پؽيْقت الًعې یْ ػظوي پېًْع
تؽقؽٍ کړي .كيوكتؽ ظ لْهړي ځل لپبؼٍ پَ  ۸۹۴۷کبل کې ظ ػظوي پېًْع هوبيكَ چې يْ قبظٍ
ثې ګْاښَ هېتْظ ظی ( ؾٍ ثَ يي ّؼّقتَ پَ تلًیل قؽٍ ثيبى کړم) ّړاًعې کړ .ظا هیتْظ ظ تبؾٍ
کكؽًّْ ظ هسبكظَ کبؼاًَ اّ ػوليبتي ظؼهلٌې پَ هوبیكَ کې ثي ګټې نويؽل کيږي .ظ تؽَيٍ
څطَ ظؼي هيبنتي ّؼّقتَ ظ كيوكتؽ پَ ْؽيوَ ظ ػظوي پېًْع کبؼّل ظاقې ػولي اهکبًبت
ؼاهٌځتَ کْي چې ظ هًجې ُډّکي پَ ّضين کكؽ کې ػظوي التيبم ظ ضبؼخي تثجیت پَ لیؽې
کیعّ اّ ظ نپږّ هيبنتْ پَ تیؽیعّقؽٍ تُويي کړي  .ظ كيوكتؽ ظ ػظوي پېًْع ظ قتؽاتيژۍ پَ
تړاّ ظاقې ُڅَ ًَ تؽقؽٍ کیږي چې پَ ظؼي هيبنتْ کې ظ اثتعايي ظؼهلٌې پَ ډّل ػظوي پېًْع
پَ ظې هوًع چې اثتعايي ػظوي التيبم پَ ظؼيْهيبنتْ کې ؼاهٌځتَ ني ّخْظ ّلؽي .ظ کبهيب ثی
يٍْ ډيؽٍ ّړکچَ پَ اثتعاء کې ظ هسبكظْي ظؼهلٌې پَ کبؼّلْ قؽٍ ظ پېښْ پَ يٍْ لْيَ هدوْػَ
کې تؽالقَ کېعای ني اهب پَ خؿؼي ډّل ظ كيوكتؽ ػظوي پېًْع کبؼّل ُؽڅْهؽٍ چې ژؼ ّي ظ
لْهړيْ ظؼي هيبنتْ پَ هْظٍ کې ښْظل نْی ظی.
ظ ظې کړًالؼې پؽ ثٌكټ ظ هًجې ُډّکي ظ کكؽ تعاّي پَ لْهړي ،ظٍّ يب ظؼې هیبنتْکې پَ
ظې هوًع تؽقؽٍ کیږي چې ظ هبتْ نْیْ ټْټْ ّػبیي نجکَ ثيؽتَ تبقف ّکړي اّ ظ یْې ظاقې
کړًالؼې څطَ چې ظ ُډّکي اقکیويب ؾيبتْي اّ یب ظ غکؽنْي هْظې څطَ هطکې ظ هبتْ نْیْ
ټْټْ پَ اهتعاظ کې هطکې لَ هطکې ّػبيي نجکَ تطؽیجْي ثبيع لَ تٓجین څطَ يې هطٌیْی ّني
 .ظ لْهړًۍ ظّؼې ځٌډيعل پَ ظې هْضَ ظي چې پْقتکي اّ ؼضٍْ اًكبخْ تَ ّضت ّؼکړي تؽ
څْ ظ تؽَیٍ څطَ ّؼّقتَ پَ ثیړٍ ّؼؿيږي.
ظ ًؽهْ اًكبخْ پَ تـػي ثبًعی ټېٌکبؼ یْاؾې ظ هؽکجْ ّاؾّ کكؽًّْ لپبؼٍ ًَ ثلکَ ظا پَ ظّظیؿ
ډّل لَ یبظٍ ّّځی چې ظ هًجې ُډّکي پَ تړليْ کكؽًّْکې ظ پْقتکې ًْؼهبل زبلت ظ
ػوليبتْ لپبؼٍ يٍْ ؿْلًّْکې هٌجغ ظٍ ،ظ کْهې الؼې څطَ چی ػولیبت تؽقؽٍ کیږي .ظ ُـې
قتًْؿّ قؽٍ قؽٍ چې پَ اثتعایي ػولیبتي خؽزَ کې هْخْ ّي پَ پېښیعًّکي ډّل ثَ خلعي
َيبع اّ ظ ًيوګړي ؼؿيعًې قؽٍ هطبهص کيږي .پْقتکی چې تڼبکْ تَ ډيؽ توبيل لؽي اى تؽ
تست الدلعي قؽزع پْؼې پَ څؽګٌع ډّل ظ ًْؼهبل زبلت څطَ ثيليعًّکې ّي ًْ .پَ ظې
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تړاّ ظ هًجې ُډّکی پَ ډيؽٍ کوَ اًعاؾٍ ظ ّاؾّ ػوليبتْ لپبؼٍ هٌبقت ظی ًكجت ُـې تَ چې
پَ ؼضٍْ اًكبخْ ثبًعې پْښل نْي ّي  .کلَ کلَ ظاقې ظليل ّړاًعې کېږي چې ظ هًجې
ُډّکي پَ کكؽ کې ظ خلعي تهْیم ظ نتْى لَ ًظؽٍ پټ ّي اّ ظا اړيٌَ کڼي چې لَ تؽَيٍ
ّؼّقتَ څْهؽٍ چې ژؼ ّي هوعهَ خؽازي کړًَ تؽقؽٍ ني ،تؽ څْ خلع ظ ّضت پَ ًَ لؽلْقؽٍ
اغيوبيي ًَ ني

ظ ظؼهلٌې ظ ًْع اًتطبة
ظ هًجې ُډّکي ظ کكؽي پبؼچْ ْجؼيت اّ ظ ُـې ظ ثې ځبیَ کېعّ پؽاضتيب تَ پبهلؽًَ کْلْ
لپبؼٍ ظا نًْي ظٍ چې ظ ظؼهلٌې يٍْ ّړ ثڼَ ظ ظې ځبًګړيْ زبالتْ پَ اړًّع ؿْؼٍ کړّ .لْهړًۍ
ؼاډيْګؽاكي ظ کكؽ ظ ثي ځبیَ نْي کچې پَ پېژًعلْ کې ښبیي ظ پبم ّړ هؽقتَ ّکړي  .اهب ظ
ټْلْ ًَ هِوَ كؿيکې هؼبيٌَ ظا ظٍ چې ظ ػوْهي اًيكتيؿي الًعې تؽقؽٍ ني .اهکبى لؽي چې
پَ لْهړۍ ؼاظيْ ګؽاكي کې ظ ًؽهْ اًكبخْ نړيعل لَ پبهَ ّؿْؼؾّل ني ځکَ چې ظ لوړًيْ
هؽقتَ کًّْکْ ُڅْ پَ ًتېدَ کې ظ کكؽ يْ يسير هسْؼ ؼاهٌځتَ نْی ّي .
لَ ظي اؼؾًّې څطَ ظّې القتَ ؼاّړًي هًْږ لؽّ )۸( :ظ کكؽ ظ ثجبت پَ تړاّ تًوين ًيْل
چې ايب ظ هسبكظَ کبؼًَ ظؼهلٌې پؽ ثٌكټ يې تعاّي هٌبقت ظٍ اّيب ظا چې خؽازي کړًې تَ ظ
 intramedullar nailپَ ظاضلْلْ قؽٍ اړتيب نتَ  )۲(.يْ اټکل ثبيع ظ هؤضؽ التيبم ظ ازتوب
لي پېښيعًي پَ ټؽاّ هْخْظ ّي .کَ ظ پؽاضَ ثې ځبیَ ّالی پَ تړاّ اټکل ظاقې ّي چې ظ هؤضؽ
التيبم څطَ پَ ازتوب لي ډّل هطٌيْی ًَ کيږي ًْ ظاقې يٍْ قتؽاتيژي ثبيع ضْښَ ني چې ْؽف
ظ ػظوي پېًْع لپبؼٍ لكْ څطَ تؽ ظّلكْ اًّېْ پَ خؽيبى کې ظ تسؽکيت پَ نؽايْٓ کې ّقبتل
ني.
لْقتًْکي لعې څطَ ظاقې تؼجيؽ کْي چې ؾٍ ظا تدْیؿّم چې ظ هًجې ُډّکي ټْلْ کكؽًّْ
تَ ثبيع پَ ظؼې هيبنتْ کې ظ كيوكتؽ گؽاكت تؽ قؽٍ ني .کَ كيًلَ ظاقې ّي چې پَ ظؼې
هيبنتْ کې کليٌکې التيبم نتْى ّلؽي اّ يب کَ ًَ ّي ثبيع اخؽا ني ،الکي ظ هًجې ُډّکي
ؾيبتؽٍ کكؽًَّ ػظوي پېًْع تَ اړتيب ًَ لؽي .ظ تيؽّ ؾهبًْ پَ ظؼهلٌَ کې تېؽّتٌَ ظاٍّ چې ظ
ػظوي پېًْع تؽ قؽٍ کْل ثَ يي ظ ډيؽ ّضت لپبؼٍ ځٌډاّل  .چې ظ کبغة هلًل لپبؼٍ يې
نؽايّ ثؽاثؽّل اّ پَ ظاقې نؽايْٓ کې ظ ػظوي پېًْع تؽ قؽٍ کْل ًكجت يْې قبظٍ هؤضؽ
اليتبم پښې پؽتلَ ډیؽ قتًْؿهي ّي .ظ ظې کړًالؼې اړًّع ػظوي پېًْع تؽ قؽٍ کْل چې ظ
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ّهبیْې ػظوي پېًْع پَ ثڼَ تؽقؽٍ کېږي ښبیي ظ ُـې څَ پؽتلَ چې يٍْ ؼښتيٌي اړتيب ّي پَ ؾيبتَ
کچَ تؽقؽٍ اّ ظ هؼیْثيت هکول ّضت ثَ ظ هًجې ُډّکي پَ قطتْ کكؽًّْ کې ښبیي ؼاکن
کړي .ظ کكؽ ظ لْهړًی ثې ځبیَ ّالي ظ کچې ظ اؼؾيبثۍ پَ پؽېکړٍ کې هِوَ ظاظٍ چې ايب ؼضٍْ
اًكبج ظ  hingeلپبؼٍ پَ هٌبقت ډّل قبلن ظي کَ ًَ .ځکَ چې پَ هسبكظَ کبؼاًَ ظؼهلٌَ
کې ُـَ یْ ښَ التيبم تَ توبيل لؽي ً .ؽم اًكبج پَ زيبتي ډّل قؽٍ ظ التیبم پَ خْړیعّ کې اړيي
گڼل کېږي .ظ هًجې ُډّکي ظ پبؼچْ نتْى ظ ثيي الؼظوي پؽظې قؽٍ پَ توبـ کې پَ ُؽځبی
کې چې ظ هًجې ُډّکي قؽٍ یي توبـ هْخْظ ّي ُلتَ کبلْـ ظ ليعلْ ّړّي .ظا callus
زتي پَ ُـَ هكوت کې چې کكؽ نتْى ّلؽي ليعل کېږي .ظا ثبيع پَ گْتَ ني چې هًْږ پَ
ظّاړّ زبلتًْْ کې ظ  intact saft-tissue hingeايٓالذ اقتؼوبلّْ .يؼٌي ظ ثيبلْژي
لَ اړضَ لکَ پيبظٍ ؼّ اّ ظ ُـې پَ اهتعاظ ظ ػظوي التيبم تْليع ظ يْې ػظوي پبؼچې څطَ تؽثلي
ػظوي پبؼچې پْؼې ّيُ .وعاؼًګَ لَ تطٌيکي اړضَ  hingeپَ ُـَ ځبیًْْ کې چې ػظوي
پبؼچې نتْى ّلؽي اّ ظ هسبكظَ کبؼاًَ قوْى پؽثٌكټ يٍْ يسير لْؼي تَ زؽکت ّؼکْي .

ظ اثتعايي ثې ځبیَ ّالی ظٍّ ګؽّپًَْ ضبًګړي کېعای ني.
 .۸کَ ظ يلؽ ظؼخَ ثې ځبیَ ّالی اّ ؾاّیْي کوَ اًعاؾٍ ثي ځبیَ ّالی نتْى ّلؽي پَ ظا ټْلْ
پېښْ کې کكؽ پَ يٍْ ؾاّیْي قوْى ّؼکًّْکي زبلت کې هؽاؼ لؽي .کْم لٌډّالی چې نْى
لؽي ُـَ ظ هٌلْ ّړ ّي .ځکَ کكؽثبثت اّ پَ ضپل اّږظّالي کې ًْؼ تـيؽًَ کْي اّ اَبكَ
لٌډّالي تَ توبيل ًَ لؽي.
ظ ًؽهْ اًكبخْ ًْؼهبل زبلت پَ هٌٓوي ډّل ظ کكؽ پَ هوؼؽٍ ّخَ کې ظ ثيي الؼظوي پؽظې پَ
ًبزيَ کې نتْى لؽي .پَ ظې ګؽّپ کې ظ التيبم هٌځتَ ؼاتلل ظ هسبكظَ کبؼاًَ ظؼهلٌې پَ ّړتیب
قؽٍ کْهَ قتًْؿٍ ًَ لؽي چې ظ ظؼې هيبنتْ پَ ظ ًٌَ کې هٌځتَ ؼاځي ،ظ ظې گؽّپ هكوي
انکبل پَ A ۸ ۶ ۰اًځْؼ کې ښْظل نْي ظي.
 .۲يْ ظ ثل ظ پبقَ ثې ځبیَ ّالی )(Displacement with overriding
ظلتَ ظ ثيي الؼظوي پړظې قؽٍ اتًبل هوکي لَ هٌځَ تللي اّ ّېدبړ نْي ّي چې ظا ظ callus
ظ پل خْړًّي لپبؼٍ ظ يْې کكؽي ټْټې ًَ ثلې کكؽي ټْټې تَ يٍْ ډيؽٍ هِوَ الؼٍ ظٍ .ظ هؤضؽ
التيبم نتْى ظ پبؼچْ ظ هين ځبی پَ ځبی کېعًي څطَ ّؼّقتَ ُن ؼاهٌځتَ کېعای ني .پَ ظا
ډّل کكؽًّْ کې يْ قبظٍ ؾاّیْي قوْى ثكٌَ ًَ کْي .ظ ُـَ ظ اّږظّالي تبهيي اّ ظ يٍْ ظاقې
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زبلت قبتٌَ چې پَ ُـَ کې ظ هکكْؼٍ څْکْ ظ هٓؽ ًیوبيي توبـ نتْى ّ لؽي زتوي ظی.
ظاقې هيطبًيکي االت ثبيع ثؽاثؽني تؽ څْ قن نْي زبلت تَ ثجبت ّؼکړي .ظ ثيبلْژي هلکْؼې
پَ اقبـ ظ يٍْ هېتْظ ّړاًعیؿ پَ ظاقې کړًْ کې اړیي ظی چې ظ پبؼچْ ثجبت ّقبتي ًَ ظاچې
يْ ډيؽ قطت تثجيت تؽ قؽٍ ني .ظ ظې گؽّپ هكوي انکبل پَ ۸ ۶۰ Bاًځْؼ کې ښْظل
نْي ظي.
پَ ظا ظُّن کؽّپ کې ظ هًجې ُډّکي اّ نظيې ظ کكؽًّْ ظ ظّثبؼٍ ثي ځبیَ کېعًي څطَ
ّهبيَ ډيؽٍ اړیٌَ ظٍ.
کلَ چې ْؽف پَ هکول پلكتؽ کې ؼاًّـښتل ني .کَ چېؽې ظ هًجې ُډّکي اّ نظيې يٍْ

-۸۶۰اًځْؼ a,b :ا نکبل پَ ضپل ځبی کې ًًت ني.
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کكؽ ظ تؽاکهي اّ پلكتؽ پَ ّقيلَ قوْى هًْعلی ّي ظ تؽاکهي ظ هٓغ کېعّ لَ اهلَ يٍْ
اًځْؼنْیع زيؽاًتيب ّړ زبلت چې لَ اهلَ ئي کكؽ ظّثبؼٍ ثي ځبیَ ني هٌځتَ ؼاځي .تؽاکهي پَ
يٍْ ّضت کې ظ پښې ظ اّږظّالي اُّن ظ ًؽی کېعّ الهل ګؽځي .کَ چېؽې تؽاکهي لیؽي کړل
ني ًْ قوعالقَ ظ پلكتؽ پَ ظاضل کې ظ ْؽف زدن اَبكَ اّ ظ ْؽف لٌډّالی هٌځ تَ ؼاځي.
ظ ظّؼاى ظ خؽيبى هطٌیْی چې ظ یْې ًبهٌبقجې ظايؽّي زلوې څطَ ؼاهٌځتَ کیږي ډيؽ
ګْاښًَْ پَ هطکې لؽي پَ ځبًګړي ډّل ُـَ ّؼّقتۍ هؽاهجتي پيښې کْهې چې ظ يٍْ ثې
تدؽثَ ًؽـ لَ ضْا تؽ قؽٍ کیږي اّ لَ اؼخبع څطَ ّؼّقتَ پَ  ٤٢قبػتًْْکې هٌځ تَ ؼاځي.
کَ ظاقې ُڅَ يْؼت ًّيكې چې ظ ّيٌي ظّؼاى ظ ُـَ كهبؼ پَ ّخَ چې ظ هعم پَ ګْتْ ثبًعې
اچْل کېږي ظ ؼًگ پَ تـيؽ اّ ثيؽتَ ظ ّيٌي پَ ؼاګؽځيعًې قؽٍ تؽقؽٍ کیږي چې يٍْ ثع ًبهَ اّ
ؿیؽ ثبّؼي اؾهْيٌَ ظٍ .ډيؽی ّضت ظاقې اټکل ّؼکْي چې ظ ّيٌې ګؽځيعًَ ًْؼهبلَ ّي ضْ پَ
ظاقې زبلت کې ظ ُـې تُويي ًَ ني کېعی .ظاقې ګْت څٌډًَ کېږي چې ظ ػوليبتْ څطَ
ّؼّقتَ ظ قطت ظؼظ ؼا پيعاکېعل ًَ ثبيع ظ یْې ًْؼهبلې ػالهې پَ څېؽ ظ هًجې ُډّکي پَ
ُـَ کكؽ کې چې اؼخبع يې ظ هٌبػت ّړ ّي هجْلَ نيً .بؼّؽ چې ّؼّقتَ ظ اؼخبع څطَ ظ
يٍْ اهپْل هْؼكيٌْ پَ ؾؼم قؽٍ اؼام ني هوکي ظا یْ قطت ّػبيي اضتالِ ّي چې ظ پلكتؽ لَ
تٓجين ّؼّقتَ پَ لْهړيْ  ٢٤-٦قبػتًْْ کې تهطيى کېعای ني .ظ پښْ ظ ګْتْ ظ څْکْ ظ
زكېت لَ هٌځَ تلل پَ ضبو ډّل ظ ګْتْ ظ كؼبل زؽکت ًَ هْخْظیت چې ظا ظّاړٍ ػالين ظ
یْې ښې اؼّا پَ نتْى کې چې ظ ًْک پَ ثكتؽ ثبًعې ظ كهبؼ پؽهِال ههبُعٍ کېږي نتْى ًَ
لؽي

ظ هًجې ُډّکي هكتؼؽٌ کكؽًَّ
ظ هًجې ُډّکي ُـَ هكتؼؽٌ کكؽًَّ .چې پَ پؽاضَ کچَ ثې ځبیَ ّالی ّلؽي ظؼهلٌَ يې يٍْ
قتًْؿهٌَ هكئلَ ظٍ .کَ چېؽې اؼخبع پَ ښَ ډّل ًْک پَ ًْک ظ ثكتَ هبًْؼې پؽ ثٌكټ تؽ
قؽٍ ُن ني ثيب ُن ظ هؤضؽ التيبم ډيؽ ؾيبت اټکل نتْى لؽي ځکَ ظا پَ اثتعايي ثې ځبيَ ّالی
پْؼې تړاّ لؽي .ظاضلي تثجيت ظ التيبم ظ تْليعې هْې ظ ؾیبتېعّ ال هل ًَ گؽځي.
کَ چېؽې ظ تثجیت يٍْ قبظٍ پلكتؽي کړًَ تؽ قؽٍ ني ًْ ظ ثي ځبیَ کېعّ قطت ګْاښ ثَ
نتْى ّلؽي ،ځکَ کېعای ني چې ظا ثې ځبیَ ّالی پَ اّل کې ډيؽ ؾيبت ّي .ظ ظې ظليل پَ
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تړاّ ثَ يسير ّي چې پَ ظا ډّل کكؽًّْ کې ظ اؼخبع ظ هسکوتيب لپبؼٍ ظ ظاضلي هٌبت ًيل
چبڼ کړي .کَ څَ ُن ظا ډّل تثجيت ظ التيبم هٍْ ًَ اَبكَ کْي.
ثېلګَ :ظ  ۸۶۸اًځْؼ تهؽیر ظا ًوَٓ پَ ګْتَ کْي چې ًبؼّؽ  ۶ ۰کلي ّ اّ ظ هؤضؽ التيبم
ّړاًعیؿيې کېعٍ ظ ُـَ ثې ځبیَ کېعًي پَ تړاّ چې يْ پؽاش ثې ځبیَ ّالی پَ لْهړي قؽ کې
ظؼلْظ .اُّن ظا کكؽ ظ يٍْ قبظٍ پلكتؽ پَ ّقيلَ پؽتَ لَ کْهي اَبكي هيطبًيکې توْيي څطَ
تثجيت اّ تعاّي نْي ّّ .الکي ظ هؤضؽ التيبم ّړاًعیؿ قؽٍ قؽٍ پَ ظا زبالتْ کې ثبيع ظ هطي
هٌبت ًيل تٓجين نْي ّای  .ظ ظې لپبؼٍ چې ظ ْؽف هسْؼ قن ّي ًَ ظا چې یْ قطت تثجيت

-۰۶۱انځورB:
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يې ؼاهٌځتَ کړي ّایً .بؼّؽ ثَ پَ ظې پُْْل نْی ٍّ چې ُؽ څْهؽٍ ژؼ ّي ظ لْهړي
تؽَيٍ څطَ ّؼّقتَ ػظوي پېًْع ثَ ظ پبؼچْظ لْهړًۍ ثې ځبیَ ّالي پَ ًظؽ کې ًيْلْ قؽٍ
تؽقؽٍ ني.
کَ چېؽې لَ تؽَيٍ څطَ ّؼّقتَ پَ لْهړيْ ظؼې هيبنتْ کې ظ هؼبیٌې پؽ هِال التيبم هٌځ تَ
ؼاؿلی اّ ظ پؽهطتګ پَ زبل کې ّي ًْ کېعای ني چې ًبؼّؽ لپبؼٍ ظ ظې پَ اّؼيعّ چې ثْى
ګؽاكت اړیي ًَ ّی چې ظ ضْښۍ ّړ ّکؽځي .کَ چېؽې پَ کكؽکې پَ اؾاظ ډّل زؽکبت
نتْى ّلؽي ًْ ًبؼّؽ هطکې لَ هطکې ظ ظې هلکْؼې قؽٍ ثلع نْي ّي ،اّؼيعل ثَ يي
ًبؼّؽ تَ يْ تِعيع ًَ ّي.
ظ هًجې ُډّکي ظ هكتؼؽَْ کكؽًّْ ظ تعاّي پؽهِال چې ظ پؽاش ثې ځبیَ ّالي قؽٍ يْ ځبی
ّي خؽاذ ثبيع پَ ځبًګړي ډّل ظ هْضؽ التيبم ظ پېښیعّ اټکل ًبؼّؽ تَ پَ ګْتَ کړي کَ څَ

-۸۶۸اًځْؼ :هثبل (هتي هؽاخؼَ ّکړی) D-C-B-A
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ُن ظ هسبكظَ کبؼاًَ ظؼهلٌې پؽثٌكټ پَ پْؼٍ ػؽَبًي هٓؽ قؽٍ قوْى ؼاهٌځتَ نْي ُن ّي.
ؾٍ ظاقې كکؽ کْم چې ځیٌې ّضت يْ ثي تدؽثې خؽاذ ثَ ضْنسبليږي چې یْ کكؽپَ ټْل
ػؽَبًي هٓؽ قؽٍ قن نْی پْؾيهي ههبُعٍ کړي کْم چې پَ يٍْ تړلي هېتْظ کې تؽالقَ
کېږيُ .ـَ ظا زويويت لَ ًظؽٍ ؿْؼځْي چې ظا کكؽ ثَ ظ ( spikesتیؽٍ څْکۍ) پَ ّقيلَ
قْؼی اّ پَ یٍْ ضالو کكؽ ثعل ني .ظا ؿبښًْْ تَ ّؼتَ قبضتوبى ثَ کكؽي ظؼؾ ظ ؿْښتٌي
ضالف پَ یٍْ ضالو کكؽ ثعل کړي.
ظا نًْي ّي چې قبزَ ثهپړٍ اقکويک ني .کَ چېؽي ظ کكؽ ظا زب لت يْاؾې ظ ػؽَبًي
هٓؽ ًيوبيي کچَ ّي ډيؽ ؾيبت ازتوبل ثَ هْ خْظ ّي چې ظا ټْټې ظ يْ ثل پَ هوبثل کې پَ
هکول ډّل هٌٓجوې ني.
ثېلګَ :.ظ ۸۶۲اًځْؼًبؼّؽ  ۴ ۵کلي قړي ّ چې ظ هًجې ُډّکي اّ نظيې ظػؽَبًي
ّاؾ کكؽ لؽًّکي ّّّ .ؼّقتَ ظ هبًْؼٍ اي قوْى څطَ ظاقې هؼلْهيعٍ چې پَ زويوي ډّل ًَ
ٍّ تؽقؽٍ نْي ځکَ ظ ُډّکي څْکې پَ ًبقن ډّل ځبی پَ ځبی ّې چې ًېؾ پَ ًېـَ ظ
اکكؽې لَ هطې  ۴هلي هتؽٍ كبيلَ ظ ُډّکْ ظ څْکْ تؽهٌځ هْخْظٍ ٍّ  .ظ اتْ اًّېْ څطَ

-۸۶۲اًځْؼ :پَ هكتؼؽٌ کكؽ کې ظ کكؽي كبيلي پیعاکیعل ،ظ  spikeپَ ثٌكټ ؼاهٌځتَ کیږي( هتي
ّګْؼی).
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ّؼّقتَ ُلتَ ظ التیبم کْهَ ډيؽٍ ًبؾکَ ثېلګَ پَ کكؽي كبيلَ ثبًعې یؼٌي پل خْړًَّ ( اثتعايي
څؽګٌعًّې) ظ ههبُعې ّړًَ ّې  ،ثلکَ ظ تبؾٍ اکكؽې لَ الؼي ظا كبيلَ  ۳هلي هتؽّ تَ
ؼقيعلي ٍّ ،چې پَ يْې ًږظې پلټٌَ کې ظ ػظوي پبؼچْ قٓسي پؽيْقت یْ ّضتې ډّلَ كؼبليت
ښْظلْ .لَ تؽَيٍ څطَ  ۸۶اًّي ّؼّقتَ ثیب ُن تسؽکیت هْخْظ اّ ظ ُډّکْ تؽهٌځ كبيلَ
يې پَ پلكتؽ کې ظ ّؾى ظ تسول پَ پبیلَ کې تؽ يْ هلي هتؽ پْؼې ؼاکوَ نْي ٍّ.
لَ تؽَيٍ څطَ نپږ هيبنتي ّؼّقتَ ًبؼّؽ ظ ػظوي پېًْع قؽٍ ضپل ؼَبیت ّښْظ .ظ ُـې
اثتعايې ثې ځبیَ ّالي اّ پَ ظؼې هیب نتْ کې ظ کكؽي قیټ ظ تسؽکېت پَ تړاّ ًبؼّؽ تَ ثبیع
پَ لْهړيْ ظؼې هيبنتْ کې ظ كيوكتؽ ػظوي پېًْع تؽقؽٍ نْی ّاي ًَ ،ظا چې تؽنپږّ هيبنتْ
پْؼې ؿځْل نْی ٍّ.
ظ ثيبلْژيکي اقبقبتْ لَ الؼې پَ ظې کكؽ کې ظ ّاؾې اؼخبع هال تړ چې پَ ظهين ډّل يې ثبيع
ػظوي  spikesيې ځبی پَ ځبی کړې ّي ثیب ُن ظ ػظوي التيبم پؽّقَ يې پيبّړي ًَ کړٍ.
پَ ظې پېښَ کې ظ یْې ؼښتیٌي قتؽاتيژۍ لؽلْ ظ پالى قؽٍ قن ّضتې پېًْع ّؼتَ اخؽا نْي ٍّ
ځکَ چې خؽاذ ښبیي ظ اًكتیؿي الًعې ّاؼ ظ هطَ څطَ پَ اّايلْ کې ظ کكؽ ظ پؽاش ثې ځبیَ
ّالي کچې تَ پبم نْی ّي.
پَ ظا پېښَ کې ظ هٌبت لَ الؼې ظ تثجيت ؼّل تَ کتٌَ چې پطْا تؽې یبظًَّ ّ نٍْ ،پَ ټيٌګبؼ
قؽٍ ظا ښیي چې ظاضلي قطت تثجیت یْ ثې ګټي تطٌيک ًَ ظی .کَ چېؽې لَ تؽَيٍ څطَ
ّؼّقتَ پَ ظؼې هيبنتْ کې ظ ػظوي التيبم پؽّقې پؽهص تګ نتْى ًَّ لؽي ًْ ؿْؼٍ ثَ ظا ّي
چې ظ ًْهْړي کكؽ کليٌکي هؼبيٌَ تؽ قؽٍ ني ًكجت ظې تَ چې ظ ظاقې تیؽّتٌي پَ ظؼلْظلْ
قؽٍ چې ظا ضلي تثجيت پَ ّقيلَ ( ) palte-solidظ ػعم التيبم تهطيى ّځٌډّل ني کْم
چې يْاؾې ظ ظاضلي قپليٌت ظًعٍ تؽقؽٍ کْي اّ ظا ثَ ّؼّقتَ ؼّښبًَ ني.

ظ  V-shappedکكؽي ټْټې
ظا ظ هًجې ُډّکي ظ ضؽاثْ کكؽًّْ لَ ډلې څطَ نويؽل کيږي چې پَ ؿللت قؽٍ خؽاذ ظ
ُـې ػوليبتْ تَ ُڅْي .ايلي پبؼچَ يې ضٌډ لؽًّکی ،کكؽي ضّ يې هكتؼؽٌ ،ثل كؽګويٌت
يې هبيل اّ یٍْ پتٌګ تَ ّؼتَ ػظوی ټْټَ تؽې ثېلَ نْي ُن ّي .پَ ظې کكؽ کې ګْاښ نتْى
لؽي .ظاقې کكؽ پَ ظاقې زويوت پْؼې تړاّ لؽي چې  wedge-shapedټْټَ پَ ػظوي
التيبم کې كؼبلَ ثؽضَ ًَ اضلي اّ کېعای ني چې ظ اؼّا ْْالًي  haversionقيكتن خؽيبى
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لَ هٌځَ تللی اّ ػوليبتي هعاضلَ ښبیي پَ کكؽي ثؽضَ کې اقکيويب ؼاهٌځتَ کړي .کَ پتٌګ تَ
ّؼتَ ټْټَ ظ التيبم پَ پؽّقَ کې كؼبلَ ًّډٍ لَ ضپل غُي څطَ ّثبقْ ّ ثَ ليعل ني چې ّؼّقتَ
لَ اؼخبع څطَ ظ هًجې ُډّکي ظ اقبقې ټْټْ تؽهٌځ یْاؾې پَ يٍْ ّړّکي ًوَٓ کې توبـ
نتْى لؽي يؼٌې ظ ظٍّ تيؽّ څْکْ تؽهٌځ توبـ هْخْظ ظی .ظ کكؽ ؾيبتَ ثؽضَ ظ پل پَ ثڼَ ظ
یٍْ كلؿي تثجيت پَ ّقيلَ چې پَ  ۸۶۳نکل کې ليعل کېږي پْښل نْې ظًٍْ .هْړّ ظٍّ
اقبقي ټْټْ تَ اړیٌَ ظٍ چې يْثل تَ ّؼًږ ظي ني اّ هوکٌَ ثَ ّي چې يٍْ تيؽٍ څْکَ
(  ) spikeظ هوبثلې ټْټې پَ ػظوي هٌبت کې ّؼ ظ ًٌَ ني .ثؽقیؽٍ پؽظي ظ يٍْ څْپبؼچَ اي
کكؽ نتْى چې ظ پْؼٍ هْې ثجبت څطَ ثې ثؽضې اّ ظاضلي ثڼَ يې لکَ ؿيؽ پبؼچَ اي کكؽ اّ یْ
ځبی ّالی يې پَ اؼخبػي ثڼَ ّي .پَ ظا ډّل کكؽًّْ کې ظ ظاضلي تثجيت لپبؼٍ ظ كلؿي توْيې

-۸۶۳اًځْؼ :ظ یبګؽام ظ تهؽیر لپبؼٍ ظ  butter flyكؽیګویٌت.
 )Aپَ ػظوي التيبم کې ؿيؽ كؼبل ؼّل تؽقؽٍ کْي (پَ ضبو ډّل ظ ضاليْ ػولیبت پَ پبیلَ کې ضپل
زیبتیت لَ القَ ّؼکْي)
 )Bظ ثیْلْژیکي ثٌكټ پَ ټړاّ ظاقې ظی لکَ ظا كؽیکوٌیت چې ّخْظ ًَّ لؽي.

21۸

ظ هًجې ظ خكن کكؽًَّ

ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

څطَ کبؼ اضیكتل کېږي چې کېعای ني ُـَ هْاّې چې ظقْء نکل قجت نْي ّي ،پؽتَ لَ
کْهي توْيې څطَ ُډّکي یې لَ ضپل ځبًَ ّښيي ( لکَ څَ ډّل چې تؽ يْې اًعاؾي پْؼې پَ
ػؽَبًي کكؽًّْکې نتْى لؽي ) .اّاټکل کیږي چې ظ تثجيت ًبکبهي ثَ ؼا هٌځ تَ ني .پَ ظا
ډّل پيښْکې کېعای ني چې ظ هسبكظَ کبؼاًَ تعاّۍ قؽٍ يْ ځبیintra medullary-
 nailپَ تړلي ډّل تٓجين قؽٍ يْ ًْی هْت ّؼکړل ني .ظ ْؽف هسْؼ ثَ پؽتَ لَ ظی چې
کكؽي ّ siteاؾ ني ،تأهيي ّي.

ظ قبلوې نظيې پَ نتْى کې ظ هًجې ُډّکي هبيل کكؽًَّ
ظا ډّل کكؽًَّ پَ لْهړۍ کتٌَ کې ثي َؽؼٍ هؼلْهيږي اّ قوعالقَ پؽتَ لَ اًكتيؿۍ څطَ
پَ  plaster castکې اچْل کیږي اّظ ُـَ ايالذ اړیٌَ ًَ ثْلي ځکَ چې ظ کكؽي پبؼچْ
ثي ځبیَ کېعًَ ډيؽٍ هؼوْلي ښکبؼي.
ظ پلكتؽ ظ تٓجين پؽ هِال اًكتېؿي تَ اړتيب ُن ًَ ثْلي ،ځکَ چې ؼّؿَ نظيَ ظ Splinting
ظًعٍ تؽ قؽٍ کْي .ظا کكؽًَّ هؤضؽ التيبم لپبؼٍ يٍْ هٌجغ اّ يٍْ ػبهَ هٓلوَ اقتثٌبء ظٍ ،پَ
کْهْکې چې هؤضؽ التيبم ظ يٍْ پؽاش ثې ځبیَ ّالی پَ زبلت کې پَ ّاؼ ّاؼ قؽٍ پېښیـږي.
ظ نظيې ؼّؽ ُډّکي ظ هًجې ُډّکي پَ ټْټْ ثبًعې ظ اړم (هيلَ) پَ ډّل اؿيؿٍ کْي چې يْ ظ
ثل هوبثل کې پَ ثېل(  )floatاّ لـړېعلي زبلت کې قبتي .لَ ظې ّخې کكؽي پبؼچې ؾيبتؽٍ
ّضت ّزهي ضْاتَ ثي ځبیَ کیږي .
کَ چېؽې پَ هطتللْ خِتًْْ ثبًعې هتؼعظې اکكؽې ظ ؾاّیْ پَ ظؼخْ ّاضیكتل ني ،ظ هًجې
ُډّکي ظ ټْټْ تؽهٌځ ثَ ؼّښبًَ كبيلَ ّليعل ني ( ۸ ۶ ۴اّ  ۸ ۶ ۵اًځْؼًَّ ) .ظا كبيلَ
ثبًعې ُـَ ّضت ظ هالضٓې ّړ تبکېع کېعای ني چې هًجَ ؾاّیْي ّړتيب ظ ؼّؿې نظيې پَ
ْؽف ّښيي  .ظا ًښې ًښبًې پَ پْؼٍ ّؼتَ ّالي قؽٍ پَ ُـَ زبالتْکې ُن څؽکٌعیږي چې ظ
نظيې ُډّکی پَ کكؽ هؼؽٌّ اّ ثې ځبیَ نْی ًَ ّي.
پَ ظا ډّل کكؽًّْ کې هؤضؽ التيبم ظ ُـَ زويوت ثؽضالف ظی چې ظ لْهړي ثې ځبیَ ّالي پَ
پؽاضتيب اّ ظ التيبم چټګْالی تؽ اؿیؿې الًعې ًیكې .ؾيبتؽٍ ّضت ظاقې نًْي ّي چې نظيَ اّ ظ
هًجې ُډّکي پَ ػلْي اّ قللي هلًلًْْ کې ظ ُـَ اؼتدبػيت لَ هطي ظا زويوت پټ نْی
ّي چې ظ تؽَيٍ پؽ هِال ثَ ظ هًجې ُډّکي کكؽ ظ يٍْ قطت ثې ځبیَ ّالي قؽٍ هل اّ پَ
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څؽګٌعٍ ثَ هکكْؼٍ ټْټې ظ  interosseaus membraneڅطَ خال ّي کْم چې لَ
اهلَ يې ظ  Callusظ خْړًي يٍْ ْجيؼي الؼٍ اضتالل پيعاکْ ي.
ظ هبيلْ کكؽًّْ تثجیت ظ  Screwپَ ّقيلَ هٌبقت ًَ ظی .ظ ظې هبتْ نْيْ ټْټْ ځبی پؽځبی
کْل اړيي ظي تؽ څْ کكؽي ضّ ظ يٍْ ّيښتَ پَ څيؽ ّي ،ضْ ظ ُـَ تثجيت اّ هسکوتيب ثَ ظ
کكؽي قٓسْ ظ هوبّهْ زؽکبتْ پَ هوبثل کې کوؿّؼي ّي.

Spiral fracture
پَ ظې تبکېع اړیي ظی چې کَ ظ هًجې ُډّکي

 spiralکكؽ زتی ظ قبلوې نظيې پَ

نتْى قؽٍ ّلؽي ثَ ُیڅ کلَ  Non unionڅؽګٌع ًَ ني .کَ کكؽ یْ ؼیښتٌی spiral
کكؽ ّي ًْ پَ کكؽی ثؽضَ کې كبيلَ ثَ ظ اکكؽې پؽ پبڼَ لَ ُؽ اړضَ ظ لیعلْ ّړ ّي .کْم
لٌډّالی ثَ نتْى ًَ لؽي اّکكؽي څْکې ثَ یْ پَ ثل کې ًٌْتي ّي .ظ  periostealاّ
 endostealقٓسې تؽ هٌځ ثَ یْ ؼښتیٌي توبـ نتْى ّلؽي  .پَ ظې تړاّ یْ spiral

-۸۶۴اًځْؼ :ظُـَ کكؽ هثبل چې کكؽي كبيلَ یې ظ یْې قبلوې ظ نظيې ُډّکي پَ نتْى کې ؼاهٌځتَ
نْي ّي کْم چې پبېلې يې ّ delayed unionي.
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کكؽ ثَ ُیڅ توبیل ًَّ لؽي چې هعام تَ ؾاّیْي اًسؽاف ّکړي  .پَ ظې تړاّ یٍْ څؽګٌعٍ
كبيلَ ثَ ّزهي ضْاتَ ظليعلْ ّړ ّي .

ظ هكتؼؽََ  scrowثې ثبّؼٍ هسکوتيب
ډيؽ ځلَ ظاقې ُڅَ نْي ظٍ چې پَ يٍْ هبيل يب  Spiralکكؽکې ظ ټْټْ قؽ پؽقؽکْل يب يْ
ثل قؽٍ ًږظې کْل ظ يٍْ يب ظٍّ  Screwsلَ اهلَ یْ ػؽَبًي تثجيت تؽقؽٍ کړی  .کَ څَ
ُن يْ ّضت پؽ ظې هېتْظ ثبّؼي ّم  ،ضْ اّـ ظ ّؼّقتۍ ًبضْښۍ پَ تړاّ يې پَ ډيؽې پبهلؽًې
قؽٍ اقتؼوبلْم ُـَ ُن کېعای ني چې ظ يٍْ  screwاقتؼوبل الؾم ّثْلن ( ظ قؽ پَ قؽ
کْلْ لپبؼٍ ًَ ظ تثجيت لپبؼٍ ) ظ  periostumؾیبًوٌيعل څْهؽٍ چې نًْي ّي ثبيع کن اّ
پلكتؽي تثجيت ظ هسبكظَ کبؼاًَ ظؼهٌلې پَ ډّل تؽقؽٍ ني  .ظ کكؽ ظ ؼّؿېعّ ظ پؽّقې
ثيبلْژيکي كؼبليت ّیدبړيعل ظ ػوليبتي لْڅًْې پَ ّقيلَ ؼاهٌځتَ کیږي اّ پَ لْهړۍ څپؽکي
کې تؽې يبظًَّ نْې ظٍ .ظ ظې هېتْظ هطبًيکې هٍْ ظ تثجيت لپبؼٍ کبكي ًَ ظٍ تؽ څْ ظ اّږظ
هِبلَ  Strianپَ هوبثل کې يې تثجیت ّ قبتي  .ظاقې هؼلْهیږی لکَ ظ يٍْ هًٌْػي ځٌډيعلي
 non unionلپبؼٍ چې تؽقؽٍ نْی ّي (.يلسَ  ۲۶ -۲۸اًځْؼ)
یٍْ ثېلکَ چې ظ ظؼې ػعظٍ ً screwsبّړٍ اؿېؿې کْهې چې ظ ُډّکْ لَ هکكْؼٍ څْکْ
څطَ تيؽې نْې ّې پَ  ۸ ۶۶اًځْؼ کې ليعل کېږي .ظا کكؽ څلْؼ هيبنتې ظ ظې تُویي
نْي ػوليبت څطَ ّؼّقتَ پْؼٍ هتسؽک ّ .ظ ُډّکْ څْکې يې پَ ښکبؼٍ ډّل اقکويک
ّې اّيْ قبًتي هتؽ كبيلَ ظ کكؽ پَ ُؽ ْؽف کې نتْى ظؼلْظ  .ظ  screwsپَ ظاضليعلْ
اّ ظ پؽيكتيْم پَ خعا کیعّ قؽٍ ظ ظؿَ ػول تؽ قؽٍ کْل پَ اّږظّ ُډّکْ کې ظ ُؽ کكؽ
ّؼّقتَ يٍْ اًعاؾٍ ظ ليعلْ ّړ ّي.
ظا پَ ظّظیؿ ډّل ًَ ظی ثجْت نْی چې پَ يٍْ  obliqueکكؽ کې ظ ظٍّ  screwsتٓجين
ثَ پَ ُـَ کچَ يْ ښَ تثجيت ؼا هٌځ تَ کړي ،لکَ چې ظ يٍْ  screwلَ تٓجين څطَ پَ يٍْ
 spiralکكؽکې تؽالقَ کېږي .
کلَ چې  spiralکكؽ پَ ظهين ډّل قؽ پَ قؽ ني ًْ تثجیت يې ظ يْې کوؿّؼې كهبؼي هْې
پؽثٌكټ تؽقؽٍ کیږي اّ ظ ُؽ ْؽف څطَ ظ ّاؼظ نْيْ كهبؼًّْ پَ هوبثل کې ثجبت لؽي ،اّ ظ
یْځبی کېعّ هْت يې پَ ظې کې ّي چې پَ ؾيبتَ کچَ ظ ُډّکي  spiralپبؼچې يٍْ پَ ثلَ
کې قؽٍ هلق اّ  screwظ ثِؽ څطَ ظ توْيې ظًعٍ تؽقؽٍ کْي.
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پَ  obliqueکكؽ کې ظ  spiralکكؽ ثؽ ضالف پَ يٍْ پالى کې ػول تؽقؽٍ اّ يٍْ
ظاقې هٍْ چې کكؽي پبؼچې پَ ؾاتي ډّل ظ يٍْ اّ ثل پَ هوبثل کې ظ هلق کېعّ څطَ
ؼاپيعاکېږي نتْى ًَ لؽي اُّن ظ زؽکبتْ پَ هوبثل کې يْ غاتي هوبّهت ًَ پيعاکْي .ظا زويوت
کېعای ني پَ ډيؽٍ اقبًۍ قؽٍ ظ یْې اؾهْيٌې الًعې ًّيكی.
 obliqueکكؽًَّ ظا ښیي چې ظ ضبؼج څطَ توْيَ ني ځکَ ظاضلي تثجيت پَ screws
پْؼې اړٍ لؽي اّ کېعای ني ضپل هْت لَ القَ ّؼکړي .ظاقې ثيلکَ نتْى لؽي چې ظٍّ ظؼي
 screwsپَ تٓجین قؽٍ پبؼچْ ضپل ژًّع لَ القَ ّؼکړي ّي  .کَ ظ  obliqueکكؽ پَ
هکكْؼٍ ټْټْ کې  screwsظ يْ قبًتي هتؽ څطَ پَ کوَ كبيلَ کې ځبی پؽځبی ني ظ ظې
هطبًيکې تثجيت پَ ّؼ اَبكَ کْلْ قؽٍ ثَ ظ ُډّکْ پَ ټْټْ ثبًعې هؽګًْي پبيلي ّلؽي.
ظا يْ هبيْـ کًّْکې زويوت ظی چې ظ هًجې ُډّکي  obliqueکكؽًَّ ډیؽۍ ّضت
ػوليبتْ تَ اړتیب پيعا کْيُ (.ـَ ّضت چې نظيَ قبلوَ ّي ) ظ ظي قؽٍ ظ هًجې
ُډّکي  spiralکكؽًَّ ظ  screwظ ػؽَبًي تٓجين لپبؼٍ هٌبقت ظي ضْ ُیڅ کلَ
ػوليبتْتَ اړتيب ًَ لؽي ځکَ چې ُيڅ ّضت ظ پبؼچْ تؽهٌځ كبيلَ هْخْظٍ ًَ ّی.

۸۶۵اًځْؼ :ظُـَ کكؽ هثبل چې کكؽي كبيلَ يې ظ یْې قبلوې نظيې پَ نتْى کې ؼاهٌځتَ نْي ّي
کْم چې پبیلې يې non unionظي
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ډیؽۍ ّضتًَْ يْ کكؽ ظ قبظٍ  spiralکكؽپَ څیؽ هؼلْهيږي ضْ پَ ػوليبت کې
 comminutedکكؽ ّيُ ،ـَ ُن ظ ُـې کْچٌيْ ضٓي کكؽًّْ څطَ ظي چې ډیؽځلَ ظ
ليعلْ ّړًَ ّي اّ ظا ثَ ًبپُْي ّي چې پَ ظاقې پېښَ کې ظ څْ  screwsپَ ظاضليعلْ ثبًعې
تبکېع ّني .
ظا ثَ ظ لْقتًْکْ لپبؼٍ اړیٌَ ًَ ّي چې ظ یبظ نْي کكؽ پَ قٓسي ههؽ کې ظ يٍْ ػؽَبًي
 screwپَ تٓجين ټیٌګبؼ ّني .پَ ظاضل کې ظ  screwقْؼی ًكجت پَ ضبؼج کې ظ
 Screwقؽتَ لْی ّي اّ ثبيع ظ ههؽ ػوين ُـَ ځبی چې ظ  screwڅْکې ُلتَ ؼقېږي
ظ) (tapping sizeثؽهَ ثبًعې تؽقؽٍ ني  .ظ یبظ نْي کړًې تَ ظ الـ ؼاقې ًَ نتْى ثَ
يٍْ ظّظیؿٍ تطٌيکي قتًْؿٍ ؼاهٌځتَ کړي  .هګؽ ظا ًيوکړتيب چې هبيل کكؽًَّ ظ  screwپؽ
ثٌكټ تعاّي کېږي هبتَ ظ ليعلْ ّړ ظی .کلَ چې ظا ظ ازتيبِ څطَ ډک تلًيالت پَ ًظؽ کې
ًّيكْ کْم چې پَ ًْهْړې پېښَ کې تهؽير نْی ظی.

-۸۶۶اًځْؼ :ظ هًجې ُډّکي ظ ُډّکي لٌډ  obliqueکكؽ ،چې څلْؼ هیبنتې ّؼّقتَ ظ ظؼیْ ػعظّ ظ
ػؽَبًی  screwsلَ تٓجین څطَ  un- unionښیی .ظ تْخَ ّړ قپیي هړٍ نْي ظ ُډّکي ًِبیبت چې ظ
کكؽ قؽٍ پَ هدبّؼت کې نتْى لؽي.
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ظ هًجې ُډّکي ؿجؽګ کكؽًَّ
ظ هًجې ُډّکي ؿجؽگ کكؽًّْ کې چې يٍْ ؿټَ هؽکؿي ټْټَ پَ ػولي ډّل ظ ُډّکي ۸/۳
هٌځٌۍ ثؽضَ پَ ثؽ کې ًيكېُ ،يچ کلَ ظ ضاليې ػوليبتي ظؼهلٌې پؽ ثٌكټ ًَ تعاّي کیږي (
 ۸ ۶ ۷ Aاًځْؼ( .ظا ګْاښ چې ظ ُډّکي هؽکؿي ټْټَ ظ يٍْ هړنْي تيْة پَ ثڼَ
( )sequestrmظ یْې ضاليې ػوليبتي هعاضلې پَ پبيلَ کې ؼاهٌځتَ کېږي ظ ُـَ ظ لْهړًۍ
يعهې پَ کچې پْؼې اړٍ لؽي اّ تبکېع پؽظې ظی چې ظ هًجې ُډّکي ظا لْيَ ثؽضَ ظ
ػوليبتْ پؽ هِال ظ يٍْ هړٍ ُډّکي پَ ثڼَ ليعل کیږي .یؼٌی ُـَ ّضت چې ػظوي پېًْع ّؼتَ

-۸۶۷اًځْؼ :ظ هًجې ُډّکي ؿجؽګ کكؽ چې ظاضلي تثجیت ظ اکكؽې پؽثٌكټ ډیؽ ښَ ّّ)B،
تثجیت ظ پلكتؽپَ کْهک ًْؼ ُن توْیَ نْی ّّ ،ضْ قللي کكؽ کې یْ پؽهطتلًْکي هؤضؽ التیبم
څؽګٌعیږي ،ظا ثَ ثِتؽٍ ّای چې تعاّي يې ظ هسبكظْي هېتْظ څطَ پَ ګټَ اضیكتٌې ظ اثتعایي قْء
نکل پَ نتْى کی تؽقؽٍ نْي ّای.
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اخؽا کېږي .ظ اکكؽې پؽهص ظ ضپل کكبكت ظ ؾيبت ّالي پَ تړاّ ظ ليعلْ ّړ ًَ ّي.
پَ ظا ډّل ؿجؽګْ کكؽًّْ کې پؽتَ لَ ګْاښَ یٍْ هسبكظَ کبؼٍ ظؼهلٌَ ښَ ظٍ چې ّؼپكې ثَ
ظؼي هيبنتي ّؼّقتَ يْػظوي پېًْع اخؽا ني ( هطکې لَ هطکې ًبؼّؽ تَ ّيل نْي ّي).
پښَ پَ يْ هٌبقت اّږظّالي قؽٍ ( يؼٌي پَ ډيؽ کن لٌډّالي ) پؽتَ لَ تؽاکهي څطَ پَ يٍْ قبظٍ
پلكتؽ کې قبتّْ .ؼّقتَ لَ ظؼيْ هيبنتْ يٍْ څْکَ ثَ يې ظ هؽکؿي پبؼچَ ( ډیؽځلَ ثَ
 ) Praximlاّ ظ هؽکؿي قېکويټ قؽٍ التيبم کړي ّي .پعاقې زبل کې چې ثلَ څْک يي
هتسؽکَ ّي  .يْ ػظوي پېًْع ظ اليْي ُډّکې څطَ کېعای ني پَ  non unoinکكؽًّْ
کې تٓجين اّ ظ ًْؼّ ظؼې هيبنتْ لپبؼٍ ظ پلكتؽ تثجيت پَ نتْى کې ثَ ّليعل ني چې ظ نپږّ
څطَ تؽ ًِْ هيبنتْ پَ هْظٍ کې پَ کبهيبثۍ قؽٍ ظ هؼيْثيت ظ ظّؼې ټْلْ قتًْؿّ تَ ظ پبې ټکی
ني .ظ هؽکؿي پبؼچې پَ پْؾيهي ثبًعې كکؽ کْل اړیي ًَ ظي ځکَ چې ظ هؽيجَ اّ ثؼيعٍ
پبؼچْ ثؽاثؽیعل پَ يٍْ ضّ ثبًعې ظ هدبّؼّ هلبيلْ قؽٍ پَ اړیکَ کې پَ اقبًي قؽٍ کٌتؽّل
کېعای ني .کَ چېؽې ظ ؾيبت قْء نکل پَ نتْى کې ُن هجْل ني ًْ ظ ػظوي پېًْع ظ تٓجين
پؽ هِال ثَ ظ ظاقې ػظوي قْء نکل څطَ تؽ یْې کچې هطٌیْی ّني .ډيؽ خعي ګْاښ ظ
يٍْ اّږظ هِبلَ هؼيْثيت ظ یْې ؿیؽػبظالًَ کړًې پؽهِال پَ ظې قتًْؿهي کكؽ کې اهپْټيهي
ثبًعې ثبيع تبکېع ّ ًَ ني ؼاهٌځتَ کېږي .ظ ظې کكؽ يٍْ ًوًَْ چې ظ ػظوي هٌبت لَ الؼي ظ
ًيل پَ ّقيلَ تعاّي ظٍ ،پَ (  ۸ ۶ ۷-Bاًځْؼ) کې ښْظل نْی ظیّ .ؼّقتَ ظ ډیؽې
قتًْؿهٌې ػوليبتي هعاضلې څطَ چې ظ هٌتي کېعّ ګْاښ یي پَ اًكبخْ کې ظ یْې ظّاهعاؼي
الـ ٌُّې پؽهِال نتْى ظؼلْظ ضْ ظ ُـې ظ ښَ هكوت پَ لؽلْ ظ یبظ نْي ګْاښ څطَ
هطٌیْی ّنْ .پَ ثؼيعٍ کكؽ کې  Non unionال تؽ اّقَ ظ پؽهطتګ پَ زبل کې ظی چې
ػظوي پېًْع تَ يې اړیتب نتَ .ظ ظې ًبؼّؽ پبیلې ظّهؽٍ ؾيبتې ښې ًَ ّې ًكجت ُـَ پبیلْ تَ چې
پَ يٍْ هسبكظَ کبؼاًَ تعاّۍ قؽٍ پَ اّل هعم کې تعاّي نْي ّای .ظا اړیٌَ ظٍ چې پلكتؽ
ّکبؼّل ني ځکَ پَ هطکي هٌبت کې ظ ًيل تٓجین ظ پبؼچْ هکول  immobilizationظ
تعّؼي زؽکبتْ پَ هوبثل کې ًَ ؼاهٌځتَ کْي.
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پَ هسبكظَ کبؼاًَ ظؼهلٌَ کې  cosmeticكکتْؼًَّ
کلَ کلَ ظ پښې ّؼّقتَ ظبُؽي ثڼَ ظ هًجې ُډّکي اّ نظيې ظ خكن پَ کكؽًّْ کې لَ یبظٍ
ّّځي ضْ ظ پلكتؽ ظ تٓجین پؽ هِال ظ ًِبيبتْ لَ ظبُؽي ثڼي څطَ هُبّت کیعاي ني .يٍْ
ؿْؼٍ ثېلکَ چې کبپي یي اړیٌَ ًَ ثْلن ( ۸ ۶ ۸اًځْؼ)  .پَ ظا ثڼَ کې ښْظل نْي چې پَ ظې
کچَ ثې ځبیَ ّالي قؽٍ
قؽٍ يْ کبل ّؼّقتَ ظ
ْؽف پَ هؼبيٌَ اّ ظ ُـې
پَ ظبُؽي ثڼَ کې ثَ ُيڅ
نکوي نْي ًَ ٍّ اّ ظا
ظ ػجؽت يْ ظؼـ ظی .ظ
اکكؽې لَ الؼې هٌبػت
ظ يْ ثل پَ هوبثل کې پَ
هْاؾي ډّل نتْى لؽي
ًْ ظا ثَ يْ ګْاښ ّي
کَ چېؽې خؽاذ ُـَ تَ
پبم ًَّ کړي اّ پَ ضپلْ
ضاليْ قتؽګْ ظ پښې
ظبُؽي ثڼَ ًَّ ګْؼي .
ظ ظاقې َع اّ ًويى
زبالتْ قؽٍ

هطبهص

کېعلْ پؽ هِال خؽاذ ظ
ظاقې کكؽًّْ ّ َيؼت
پَ ُـَ ځبی کې چې
اًكې ضْا تَ ًكجت ثؼیعٍ

-۸۶۸اًځْؼ :ظقْء نکل ډیؽ ثب اؼؾښتَ هثبل ګې ظ پښې ظ هؼبیٌې پؽهِال کْم
نک ًَ پؽې کیږيً .بؼّؽ یْ کبؼګؽ ّّ چې نپیږ اًّۍ ّؼّقتَ یی پَ کكؽکې
ظ التیبم تظبُؽات هْخْظ ّّ.

پبؼچې تَ ظ هؽيجَ پبؼچې
ُويهٌی نتْى هؽاؼ ًيْل يٍْ هٌلې ضجؽٍ ظٍ ( ۸ ۶ ۹اًځْؼ) .
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کَ چېؽې ثؼيعٍ پبؼچَ ظ هؽيجَ پبؼچې قؽٍ پَ قطت هْاؾيتْة کې ّي څْکې ثَ يې ظ پْقتکې
الًعې ظ یْې ثبؼؾي پَ ثڼَ ؼاڅؽګٌعیږي چې ظ يٍْ زليق  valqusقْء نکل اُّن ظ يْې
ثعنکلَ کتلې پَ ثڼَ ثِؽتَ ؼاّتلی ّي .يب پَ ثل ػجبؼت ظا ُـَ ًوَٓ ظٍ چې ؾٍ ډيؽ تبکېع پؽي
کْمُ ،ـَ قْء نکل( ضليق  ) varusچې ظ خؽاذ پَ هًعي ػول کې پيعا کېږي .پَ ظاقې
زبل کې چې پَ يٍْ ظاقې لْی ػظوي پړقْة ثبًعې یٍْ پړظٍ اچْل کیږي ( ۸ ۷ ۰اًځْؼ) .
یٍْ ثلَ ثېلکَ يي پَ (۸ ۷ ۲- ۸ ۷ ۸
اًځْؼًّْ) کې ښْظل نْې ظٍ .يٍْ اًعاؾٍ
 varusقْء نکل ظ هٌلْ ّړ ّي ًكجت
ُـَ کچې تَ چې ظ ػٌن الوعم ظ هلًل
هؽکؿظ هؽيجَ پبؼچې ظ هسْؼ پَ ضلق کي
ّاهغ ني .لَ کچې ؾیبت هْاؾیتْة ثبًعې
ټېٌګبؼ ښبیي چې ظ ّؾى ظ اًتوب ل پؽ هِال
ظ ػٌن الوعم ظ هلًل هؽکؿ ظ ْجيؼي هسْؼ
پَ ّزهي کې ځب ی ّ ًیكی .ظا پَ څؽکٌع
ډّل اّؼيعل کيږي چې ډيؽ کْچٌی
ؾاّیْي اًطؽاف ظ  5ظؼخْ پَ کچَ ظ
ػٌن الوعم هلًل ظ traumatic
 arthitisالهل ګؽځي ضْ ظ زوبيوْ
پؽثٌیبظ ظ تبئیع ّړًَ ظی .ؾٍ ًَ تْاًيږم چې
يٍْ ثېلکَ يْاؾې ظ هًجې ُډّکي ظ خكن

 ،۸۶۹نکل؛ یٍْ ػظوی ثبؼؾٍ چې ظ تیجیب پَ قٓطَ
ثبًعی ظ  proximalكؽیکوٌت پَ ثٌكټ یْڅؽګٌع ظ
اػتؽاٌ ّړ قْی نکل ظ ظ قتبل كؽیګوٌت ظ ضلیق
 valqusقْی نکل پؽثٌكټ خْړکړی ظي.

ظ کكؽ پَ نتْى کې ّړاًعې کړم ضْظا
ډيؽٍ ػبهَ ظٍ چې کَ ػٌن الوعم هلًل هكتويوبً پَ کكؽکې ثؽضَ ّلؽي.
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ظ هسبكظَ کبؼاًَ ظؼهلٌې تطٌيک
 - ۸ظ قبظٍ ثلكتؽ تثجیت ( ) Simple plaster fixation
ظا هېتْ ظ هًجې ُډّکي ظ کكؽًّْ پَ لْهړًيْ ثې ځبيَ کيعّ کې کْم چې ظ کكؽ پَ ّضت کې
هٌځ تَ ؼاځي ظ ظؼهلٌې لپبؼٍ ځبًګړي کيږي چې پَ  A ۸ ۶ ۰اًځْؼ کې ظ ظيب ګؽام پَ
نکل ښْظل نْي ظي.
پَ يبظ ّلؽۍ چې ظ يْ قبظٍ ګچ پلكتؽپَ ّاقَٓ ظ تثجيت اًتطبة ظ هًجې ُډّکي ظ کكؽًّْ
پَ ُـَ کؽّپ کې اؼؾښت لؽي چې ثې ځبیَ ّالی ًَّ لؽي .چې ُـَ ظ هًجې ُډّکي
 obliqueکكؽًَّ ظي پعې نؽِ چې نظيَ ّؼقؽٍ قبلوَ ّي .اهب پَ ُـَ پېښْ کې چې ثې
ځبیَ ّالی يئ ډيؽ پؽاش ّي ظ هٌبت پَ ظاضل کې ظ ًيل ظ تٓجين ظ ّړاًعیؿ څطَ هالتړ کْم.
چې پَ ظې تړاّ ظ اًكتيؿي الًعې پؽیکړٍ کیږي ًَ ظا چې ظيٍْ قبظٍ اکكؽې لَ هطې چې

 ۸۷۰اًځْؼ Valqus :قْء نکل ُویهَ پَ  cosmeticلسبٔ ظ هجْل ّړ ًَ ّی ،الکي ظ varusقْء
نکل ظبُؽا ػظوي ثبؼؾٍ پټَ قبت ي ،ځکَ چې ظ ّؾى ظ اًتوبل پؽ هِال ظ ػٌن الوعم هلًل ظّثبؼٍ هسْؼتَ
ؼاګؽځي.

2۸۸

ظ هًجې ظ خكن کكؽًَّ

ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

ډیؽځلَ یٍْ ايلی قتًْؿٍ پَ کوَ کچَ پَ گْتَ کْي  .کَ ظ اًكتېږي الًعې پَ اؾهْيٌَ کې ظا
ًَ

کكؽؿيؽ ثبثت

ّي ًْ ظا ثَ ّړ
ّي چې ظ اکكؽې
ظ څؽګٌعًّْ قؽٍ
هْاكن نْ اّ اړیٌَ
ثَ ًَ ّي چې ظاضلي
تثجیت تؽقؽٍ ني.
ظ ثې ځبیَ ّالی پؽ
ثٌكت چې ايب ظ
کكؽ

ثجبت

ظ

لٌډّالي پَ هوب ثل
کې

اؿېؿٍ

ښيي

ايلي پؽېکړٍ کیږي
ظ ظې کكؽ ثجبت ظ
قبظٍ ثلكتؽ تثجيت
لپبؼٍ الؼٍ ُْاؼّي.
اّ ظ القًْْ پَ
ّقيلَ یي قوْى
تؽقؽٍ کیږي .پَ
ظې ّضت ظ پښې
اّږظ پلكتؽ چې پَ
يٍْ هؽزلَ کې ئي

-۸۷۸اًځْؼ :لَ زعٍ ؾیبت  varus angulationچې تؽ اّقَ ېې پَ ظبُؽی ثڼَ ظ

کړًَ ډيؽٍ قتًْؿهٌَ

هالزظې ّړ کْم زبؼخي قْء نکل ًَ ليعل کیږي ،ظ هؽيجَ كؽیګوٌټ هسْؼ ظ tibia

ظٍ اّ پَ تړاّ یي ؾٍ

 fibular jointقؽٍ پَ اهتعاظ کې هؽاؼ لؽي اّ ظ تبلْـ هؽکؿ تَ ًږظي کیږي.

ظا تطٌيک تؽې ښَ
2۸7

ظ هًجې ظ خكن کكؽًَّ

ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

کڼن پعاقې زبل کې چې ظ ؾًګْى هلًل ظ هجٍ پَ زبلت کې ّي لْهړی ظ ؾًکبًَ څطَ الًعې
پلكتؽ اخؽا ني اّ پَ لعې ّؼّقتَ ظ ؾًگبًَ څطَ پْؼتَ یي هکول کړي .
ظا ثَ اړیٌَ ّي چې ظ ؾًکبًَ هلًل تَ يٍْ تثجیتي هسکوتيب ّؼکړّ ظ ظې پَ پؽ ځبی چې
اقیكتبًت پَ الـ ًيْلۍ ّي .ظا کړًالؼٍ يب هيتْظ چې هب ظ اّؼتْپيعيک تبثلْ قؽٍ پَ هوبيكَ
اضتؽاع کړي ظٍ ګټْؼٍ ثبثتَ نْې ظٍ (۸۷۳ـ  A,B,C ۸ ۷۴اًځْؼًَّ).
ظ ؾًگبًَ هلًل ظ اپبؼات ظ آؾاظې ثؽضې قؽٍ پَ كالًيل ثٌعاژ تثجيتْي چې ټيٌگتيب زبيلَ کړي
اّ ظ اړتيب لَ هطې ظ ګچ لَ تٓجين څطَ ّؼّقتَ پَ اقبًۍ قؽٍ ّکښل ني اّ کؽاهت یي پَ ظې
کې ظی چې پْښل نْي پطتَ ظ پلكتؽ پَ ضلق کې کېښْظل کېږي  .پَ ټیٌګبؼ قؽٍ ّایْ چي
ظا توْیَ ظ ّ fossa poplitealػبيي پبکت ثبًعې ظ كهبؼ ګْاښ ؼاهٌځتَ کْالی ني .پَ
ځبًګړي ډّل ُـَ ّضت چې ػوليبت کًّْکی ظ ظې اپبؼات ظ ؼا ايكتلْ پَ هېتْظ پٍْ ًَ ني.

-۸۷۲اًځْؼ :ظا پَ کوَ کچَ  valgus angulationظی چې ظ ظبُؽي ثڼې پَ تړاّ ظ اػتؽاٌ ّړ ظی،
ځکَ ظ هًجې ُډّکي تست الدلعي ًْؼهبل هسعثیت ېي لَ هٌځَ تللی ظی.

2۸2

ظ هًجې ظ خكن کكؽًَّ

ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

چې څَ ډّل اّ څْهؽٍ ژؼ ظ پلكتؽ ظ کلکېعّ څطَ ّؼّقتَ ؼاّّیكتل ني.
ظ ثٌعاژ پْښل پَ هبلْچ ثبًعې ظ ظې لپبؼٍ ظي چې ظ پالًيل ثٌعاژ ظ پلكتؽ قؽٍ ًَّ چكپیږي
اُّن پَ ظاضل ظ پلكتؽکې ظ يْې کتلې پَ ثڼَ ثبهي پبتې ني .
يْ تطٌيکې تلًيلي ثيبى پَ  ۸ ۷ ۵اًځْؼ کې ښْظل نْي ظي  :کلَ کلَ ظاقې تؽ القَ کیږي
چې کَ ظ ؾًګبًَ توْيَ هكتويوبً ظ  fossa poplitealپَ ضلق کې ځبی پؽځبی ني ًْ
ػلْي كؽګويٌت پَ ضللي ؾایْې اًطٌب کې هؽاؼ ًّيكې ( A ۸ ۷ ۵اًځْؼ)  .ظ هسٌیْی لپبؼٍ
ظ ؾًکبًَ توْیَ ثبي ظ هًجې ُډّکي پَ څلْؼهَ ػلْي ثؽضَ کې ځبی پؽځبی ني .ظ ظې لپبؼٍ
چې ظ هًجې ُډّکي تست الدلعي ًْؼهبل کْږّالي تؽالقَ ني ظ پښې لپبؼٍ ډيؽهٌبقت زبلت
ُـَ ظی چې توْیَ ضبؼج ضْاتَ کښْظ ل ني ،اّ يْ څَ ّزهي تعّؼ ّلؽي ( ۸ ۷ ۶اّ ۷ ۴
 A ۸اًځْؼًَّ ).
پلكتؽ ثبیع پيډ لؽًّکې پلكتؽ ّي اّ هبلْچ يئ ظ ُوْاؼې ْجوې پَ څېؽ ظ ًین اًچ پَ کچَ ّي
چې ظ خؽاثې لَ پبقَ ځبی ًيكي اّ ګچ ثٌعاژ پَ یٍْ ثبثت كهبؼ قؽٍ ظ هبلْچ لَ پبقَ یْ پؽهص
تلًْکی تثجيت ؼاهٌځتَ کړي.

-۸۷۳اًځْؼ :ظ ؾًګبًَ ظ هلًل یْ قبظٍ هؽقتَ کًّْکی چې کیعای نی پَ ُؽ ډّل هیؿ ثبًعی
ًًت ني اّ ظ  Uپَ ثڼَ ظ ّاؾ هكوت څطَ ثٌعاژ ؼا تبّيږي اّ ظ ؾًګبًَ هلًل پَ ضلق کې ځبی
ًیكي.

2۸2

ظ هًجې ظ خكن کكؽًَّ

ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

پَ اّل کې ظ اًكتیؿي پؽهِال هعم تَ ظ  ْ٠٩ظؼخْ ؾاّیْي زبلت ّؼکْل کیږي .ضْثیب ُن پَ
ؾّؼ قؽٍ ظ پالًتي ګؽاظ َّيؼت ډيؽ اړیي ًَ ظی اّ کَ ًَ کكؽ ثَ ضللي ثې ځبیَ ّالی تَ
ؼاکم کړي  .کَ چېؽې پَ اقبًی قؽٍ نًْی ًَ ّي چی هعم تَ ظ  ْ٠٩ظؼخْ ؾاّیْې زبلت
ّؼکړل ني ًْ يْ ازتيبْي كهبؼ ظ هعم پَ هعاهي اّ ؼازي ّخِْ کې پلي کیږي .ظا کړًَ ظ الـ
پَ ّقيلَ ظ پًْعې څطَ ظ تؽاکهي پَ نتْى کی تؽقؽٍ کیږي  .ظا تؽکیت ظ تؽاکهي اّ ظ هعم
پَ  Forefootثؽضَ ثبًعې پْؼتَ ضْاتَ كهبؼ ؼاّړل ثِتؽ ظی ظ ُـې پؽتلَ چې ظ یْې ؾيبتې
هْې قؽٍ هعم  Dorsalضْاتَ تْخير کړي .کْم چې ظ کكؽ ظ ضللي ؾاّیْې اًسؽاف ػبهل
ګؽځي  .خؽاذ ًبؼّؽ تَ هطبهر چې ظ ًبؼّؽ ظ پښې تلَ (ظ هعم هص تَ ثؽضَ) ظ ػوليبت
کًّْکي ظ نؽيْكي ًبزيَ ثبًعې ځبی پؽ ځبی نې اّ پَ ثل الـ لَ پًْعې څطَ الًعې ضْاتَ
کم کېږي.

-۸۷۴اًځْؼ:ظ هلًل توْیَ،
 ،Aظ هبلْچ پَ ّقيلَ ثٌعاژ پْښل نْی ظی
 ،Bپلكتؽ تٓجین نْی ظی
 ،Cهؽقتَ کًّْکې اپبؼات ّؼّقتَ لَ هٓغ کْلْ ؼا ایكتل نْی ظی

2۸2

ظ هًجې ظ خكن کكؽًَّ

ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

ظ ګچ لَ تٓجین څطَ ّؼّقتَ هعم ثبيع يْ څَ ظ  equinesزبلت ّلؽي اّ ؾٍ پَ ټيٌکبؼ قؽٍ
تبکېع کْم چې ګچ پلكتؽ پَ نپږّ اًّېْ کې ظ هعم ُّلْ پَ تعثيؽ کې تجعيل کړاي ني .اّ ظا
کړًَ ظ اًكتیؿي الًعې تؽقؽٍ ني .ځکَ چې پؽتَ لَ اًكتیؿي څطَ نًْي ًَ ظٍ چې هعم ظ هبيوَ
ؾاّيې زبلت تَ ؼاّقتل ني اّ ظا هِوَ ًَ ظٍ چې ًبؼّؽ څْهؽٍ هؽقتَ کْي.
ظ پلكتؽپَ آضؽي هؽزلَ کې کلَ چې ظ پلكتؽ  Bodyتؽتيت ني ظ هيتبتبؼقل ػؽَبًي هْـ تَ
ظ پښې ظ تلي پَ پلكتؽ کې ثڼَ ّؼکړل ني ( ۸ ۷ ۷اًځْؼ) .
Wedging the plaster

-۸۷۵اًځْؼ :ظا  diagramپَ ځیٌْ پېښْ کې یْ اړیي زبلت تهؽیر کْي چې ظ هًجې ُډّکي ظ
 ۸/۴ػلْۍ ضللي ثؽضی توْیَ کیعل ًكجت ظ ؾاًګب ًَ هلًل ضللي ثؽضي تَ یْاړیي زبلت ظی .،تؽڅْ
پؽّکكیوبل كؽیګوٌت هعام تَ توْیَ کړی اّ ظ ضللی ؾاّیْی زبلت هطٌیْی ّ کړي.

2۸6

ظ هًجې ظ خكن کكؽًَّ

ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

ظ هًجې ُډّکي پَ قتًْؿهٌْ کكؽًّْ کې ظ هطي ًيل پَ ښَ تٓجين قؽٍ ظ  v-shapedپلكتؽ
اړتیب کویږي .الکي ظ ظې پؽّقيدؽلپبؼٍ ُويهَ ثبيع يْ هؼلْم ځبی ّي کْم چې پَ يٍْ ًب هٌبقجَ
پېښَ کې ًكجت يٍْ اًتسبثي پؽّقیدؽ تَ يْؼت ًيكې .کَ چېؽې ظ ؼاظيْ کؽاكي پَ پبڼَ کې يْ
پبتې نًْی ؾاّېْي زبلت نتْى ّلؽي ،ظ ظې قوْى ظ  wedgingپؽ ثٌكټ نًْی ظی .
پَ يٍْ پلكتؽ کې ظ  wedgingکړًَ يْ آقبى اّ ظّظیؿ هېتْظ ظی چې ظ ُـې پَ هسعة
ْؽف کې ظ اؼې پَ ّقېلَ ضاليْي اّ ظّثبؼٍ هٓغ نْي ثؽضَ ظ لؽګېْ ظ ټْټْ پَ ّقيلَ
ثالک کېږي .کېعی ني ظ ظې اؿېؿٍ ظ ػظوي کْږ نْيْ ټْټْ لپبؼٍ ظ  distractingپَ

-۸۷۶اًځْؼ :لَ پًْعې څطَ ظ هْهتی ػظوي تؽاکهي څطَ ظ ګتې اضیكتٌې الؼٍ ،چې پَ پًْعٍ کې ظ تْخَ ّړ
ّزهيٍ تعّؼ ،چې ضللي ؾاّیْې توبیلي زبلت تَ ثعلْى ّؼکْی اّ ظ  varus bowingیْ هٌل نْی زبلت
ؼاهٌځتَ کْی.

2۸2

ظ هًجې ظ خكن کكؽًَّ

ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

تړاّ یْ ګْاښ ؼاهٌځتَ کړي ( ۸ ۷ ۸اًځْؼ) .اّ ؾٍ ظاقې يْ تهْيم لؽم چې کَ ظ هًجې
ُډّکي کكؽ هؤضؽ يْضبیْالی ّلؽي ظ يْې هوع هې  wedgingکړًَ ثَ يٍْ ؼاّتلی ثؽضَ
ؼاهٌځتَ کړي.
ظ ظي هكئلې ؼيښتيٌْالی پَ  ۸ ۷ ۸اًځْؼ کې ښْظل نْی ظی چې پَ هؤضؽ التيبم ثبًعې
ضبتوَ پيعاکْي اّ ظ پبؼچْ پَ اّلې پؽاش ثې ځبیَ ّالی پْؼې اړٍ لؽي ًَ ،ظاچې ظ wedging
لَ ّخې ؼاهٌځتَ کیږي
ظ  wedgingثكتَ کْلْ ښَ ْؽيوَ ظ ُـَ ْؽف ګچ کْل ظي چې هوؼؽ نْی ّي .ظ لتَ
يْ ګْاښ نتْى لؽي ُـَ ظا چې ښبیي ظ تٌګ نْی  wedgeظ کٌبؼًّْ پَ ّقيلَ پْقتکی تؽ
كهبؼ الًعې ؼاّلي لعې اهلَ ثِتؽٍ ظٍ چې يٍْ لْيَ کړکۍ پَ هوؼؽ ْؽف کې خْړٍ ني ،پَ ُـَ
کچَ لْيَ ّي چې ّؼّقتَ ظ  wedingڅطَ ثيب ُن لْيَ پبتې ني ،اّ پؽتَ لَ ظې چې ؼضٍْ
اهكبم تؽ كهبؼ الًعې ّي تکويل ني ( ۸ ۷ ۹اًځْؼ) .اّظ  wedgingکړًَ ثبیع پَ لْهړيْ

-۸22انځور :د قدم د راحی وجې پلستر ته بڼه ورکول تر څو چې د metatarsalقوس ساتنه
شوی وی.

2۸8

ظ هًجې ظ خكن کكؽًَّ

ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

۲ـّ ۳ؼځْ کې ظ قوْى څطَ ّؼّقتَ پَ اّلي پلكتؽ کې تؽني ،اّ لَ  ۶څطَ تؽ  ۸اًّیْ
پْؼې الـ ٌَُّ ًَّ ني.
ثې ثجبتَ کكؽًَّ اّ هسبكظَ کبؼاًَ ظؼهلٌَ
پَ ظې پْؼې تړلي کكؽًَّ پَ ظيبگؽاهبتیک ډّل پَ  B ۸ ۶۰اًځْؼ کې ښْظل نْي ظي .پَ
ظې کكؽًّْ کې ظ ظاقې تطٌيک کبؼًَّ اړیٌَ ظٍ چې ظ لْيْ ػوليبتْ څطَ هطٌیْی ّني اُّـْ
اهکبًبتْ تَ پَ پبم قؽٍ ظ كيوكتؽػظوي پېًْع تؽقؽٍ ني چې پَ ظؼې هيبنتْ کې پَ ّضتي ډّل
تسؽکېت نتْى ّلؽي.
ظ ؿَ کكؽًَّ ظ يْ قبظٍ پلكتؽي تثجيت پَ ّاقَٓ ًَ ؼؿيږي ځکَ چې ظ اؼخبع اّ تؽاکهي

 -۸۷۸اًځْؼ :ػؽیٍ پلكتؽ پَّ هوؼؽٍ ّخَ ثبًعې کیعای نی چې ظ کكؽ ظ ثی ځبیَ کیعّ تهْل ؼاهٌځتَ
کړی لکَ ظ کكؽي كبيلې څطَ ظاقې هؼلْهیږی چې پَ ًْهْړې پېښَ کې یْ پؽهطتللۍ  non unionتبقف
کړی ظی.

2۸2

-۰۷۹انځور Wedging plaster :د سوء شکل په محدب طرف
ضرور وی چې یو wide – wedge
باندی
پهکكؽًَّ
شی خكن
واخیستل هًجې ظ
ظ
کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ
ظ ػبهْ
بشپړ ډول هغه نه تړل کیږي له دې وجې رخوه اقسام
تر فشار الندی نه راځی.

ّؼّقتَ ظ ښْېعلْ اهکبى يي ډيؽ پؽاضَ ظی.
ظا پېښې چې ظ  McKee’sپَ ػظوي تؽاکهٌي هېتْظ ثبًعې يې ظؼهلٌَ کیږي ظ ُـې ؿْؼٍ
هٓبلت پَ هطکيٌيْ يلسْ کې یبظ نْي ظي .ظ ظې تطٌيک پَ هؽقتَ هسْؼ تؽ څلْؼّ اًّېْ
اّ يب تؽ نپږّ اًّيْ پْؼې ثبثت قبتل کیږي اّ ّؼپكې پلكتؽي ّ costؼتَ تٓجین کیږي .پَ ظې
ّضت کی ؼضٍْ اهكبم اػظوي هجٍ (  ) shrinkingیب ؿًْح نْی زبلت ؿْؼٍ کْي اّ پَ
پبیلَ کې یي ظّثبؼٍ ثي ځبیَ کېعًَ ًبنًْي ّيُ ۶ .لتي ّؼّقتَ پلكتؽ لیؽي کېږي تؽ څْ ظ
ؼؿیعًې زبلت پَ کلٌيکې ډّل ّاؼؾّل ني اّ يب ظ ػظوي پيًْع لپبؼٍ اټکل تؽقؽٍ ني.

Intramedullary stabilization
ظ ػظوي هٌبت لَ الؼي  unstableکكؽًَّ چې ظ پؽاش اثتعايي ثې ځبیَ ّالي قؽٍ يْ ځبی
ّي ظ ُـې تثجیت ظ  Rushډّلَ  intramedullary nailپَ هؽقتَ یٍْ پَ ؾړٍ پْؼې
هلکْؼٍ ظٍ ،پَ ظې نؽِ چې ظ ًيل ظاضلېعل پؽتَ لَ ظې چې کكؽي ًبزیَ ضاليَ کړي تٓجین
ني.
ظ ًيل لَ تٓجین ّؼّقتَ ظ کكؽتعاّي ظ هسبكظَ کبؼاًَ هېتْظ پؽ ثٌكټ چې پښَ ظ ظؼي هيبنتْ
لپبؼٍ

پَ يٍْ اّږظ پلكتؽ کې تثجیتْي تؽقؽٍ کیږي اّ ّؼّقتَ ظ التيبم ظ اؼؾًّې پؽهِال ظ

كيوكتؽ ظ ػظوي پېًْع اټکل پؽتَ لَ ظې چې ّځٌډّل ني پَ ًظؽ کې ّي.
پَ ػظوي هطي هٌبت کې ظ ًيل ظ ظاضليعلْ پؽهِال هِوَ ظاظٍ چې يْ هْي ػظوي تؽاکهي نتْى
ّلؽي تؽ څْ كؽيگويٌتًَْ پَ يْ ٍ هسْؼثبًعې ّ قبتل ني .ظ ظې لپبؼٍ ظ  Screwتؽاکهي
اًتطبة ني لکَ  watson-jones screwکْم چې تٓجین یي ظ ؾًګْى ظ  ۹۰ظؼخې
ؾاّيې هجٍ پَ زبلت کې ّي اّ ظ هيؿ پَ يٍْ کٌبؼ ثبًعې ظ تثجيت پَ زبلت کې ّي.

ظ هًجې ُډّکي هؽکت کكؽ (Compound fracture of the
)Tibia
ظ هًجې ُډّکي ظ کكؽًّْ ډيؽ ظّظیؿ اضتالِ ظ پْقتکي څيؽي کېعل ظي چې لَ ظاضل
څطَ ظ ُډّکْ پَ ّاقَٓ یْ کْچٌی ؾضن ؼاهٌځتَ کېږي .ظؼهلٌَ يي ظ ثكتَ کكؽًّْ پَ ډّل ظٍ
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چې پَ ُـَ يْؼت کې چې خلع پبک اّ ظ تؽَيٍ لَ ّضت څطَ ّؼّقتَ ظ نپږّ قبػتًْْ
څطَ ؾيبت ّضت ًَ ّي تيؽنْی تؽ قؽٍ کيږي.
کَ چېؽې ظ هًجې ُډّکي اّ نظيې يْ هؽکت څْ پبؼچَ اې کكؽ( Compound
 ) Comminutedچې ظ پؽاش خلعي اّ ؼضٍْ اًكبخْ َيبع قؽٍ يْ ځبی ّي ،يٍْ
قتًْؿهٌَ هكئلَ ظٍ .چې ظؼهلٌَ یي ظ يٍْ قبظٍ پلكتؽي تطٌيک پؽ ثٌكټ ظ هٌبػت ّړ ًَ ّي
ځکَ چې ظ ځیٌْ اًتبًبتْ نتْى اّ ظ ُـې هطٌیْی ًبنًْي ّيُ .وعاؼًګَ ظ پلكتؽ پَ ظ ًٌَ کې
ظ پښې ّؼيعي ثٌعل (  )Pluggingظ تؽاکهي پَ ًَ نتْى کې چې ًبّړٍ اؿېؿٍ يې ظ ظې لږ
هتي نْي خؽزې پَ ؼؿیعّ ثبًعېلؽي يٍْ قتًْؿٍ ظٍ.
ظا پَ ډاګَ نْي چې  Immobilizationپَ ضاليْ کكؽًّْ کې ًكجت ثكتَ کكؽًّْ تَ ظ
پبؼچْ لپبؼٍ ډيؽ ثٌكټیؿ اؼؾښت لؽي .ځکَ کَ كؽيګوٌتًَْ پَ اؾاظ ډّل زؽکت ّکړي ًْ ،ظ
ثبکتؽيبيي ًلْغ لَ هطې ظ هٌتي کېعّ اټکل ؾيبتْي ،چې ًكجت ُـَ كؽيګوٌتًْْتَ چې ًكجي
زؽکت ًَّ لؽي يْ پؽهص تللی اًتبى ثَ ؼاهٌځتَ ني .ظ ظې پَ تػکؽ قؽٍ يْنويؽ خؽازبى نتْى
لؽي چې ظ هًجې ُډّکي پَ هؽکجْ کكؽًّْ کې چې خلعي َيبع ّؼقؽٍ ّي ظ پليټ اّ
قکؽّ څطَ کبؼاضلي .پَ ظې تړاّ چې ظاضلي تثجيت قوعالقَ خلعي ګؽاكت اقبًَ کْي تؽڅْ
يْ ػظوي پْښښ ؼاهٌځتَ ني .ظ ظې قؽٍ يْ اضتالف پَ ظې کې ظی چې کَ اًتبى ؼاهٌځتَ ُن
ني ضْ ُـَ ثَ ظّهؽٍ نعيع ًَ ّي .کېعای ني چې ظ پليټ پَ اْؽاكْ کې هَْؼي اًتبى ظ
ضلبء پَ ثڼَ ّي .چې ظ التيبم څطَ ّؼّقتَ ظ پليت پَ لیؽي کْلْ قؽٍ لَ هٌځَ ځي .ظ اًتي
ثيْتيکْ پَ اضتؽاع قؽٍ ظا کبهيبثي ؼاهٌځتَ نٍْ .الکي هًْږ ظاقې پېښې ُن لَ يبظٍ ًَّ ثبقْ
چۍ خؽازي هعاضلې قؽٍ ظ هًجې ُډّکي  graftکې يٍْ هکولَ اقکيوي ظ هکول هٓؽ پَ
کچَ ؼاهٌځتَ کیږي اُّن ظ اړتيبّړ لَ هطې يْ اهپْتيهي ثَ ظ يْ يب ظٍّ کبلًْْ څطَ ّؼّقتَ ظ
اّږظ هِبلَ هؼيْثيت پَ نتْى کې ؼاهٌځتَ ني.
هب ُؽ ّضت پَ گْتَ کړي چې پَ ّؼقتيْ کې اهپْتيهي ثَ لکَ ظ يٍْ اّقتيْهيبليت پبیلې چې
ؼاهٌځتَ کېږي ُیڅ ّضت ثَ هٌځ تَ ؼاؿلي .کَ چېؽې ظ ظې کكؽ ظؼهلٌَ پَ اّل کې ظ هسبكظَ
کبؼاًَ هېتْظ پؽ ثٌكټ تؽقؽٍ نْي ّای ،ظا هوکي ظٍ چې يْ پَ ؾړٍ پْؼې ازيبء کًّْکی
ضبؼخي ػظوي تثجيت ،ظ پْقتکې ظ پْښ ّؼکْلْ قؽٍ یْ ځبی ظ هؽکت کكؽ پَ يٍْ هسعّظٍ
ثؽضَ کې ّؼتَ اړتيب ّای .پَ ظا تطٌيک کې هؽيجَ اّ ثؼيعٍ كؽيګوٌيت يْ ظ ثل قؽٍ ظاقې ؿیؽ
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هتسؽک کیږي چې ظ قبلن پْقتکې پَ اّږظّ کې ظ کكؽڅطَ پَ يٍْ كبيلَ ظ half-pin-
 unitsپَ ّقيلَ چې ّؼّقتَ ظ قطتې كلؿي هيلي پَ ّاقَٓ پَ ضبؼج کې يْ ظ ثل قؽٍ ّيل
کْي لکَ یْ  ۸۸۰ ( Stader splintاًځْؼ)  .ثعثطتبًَ ُـَ ّضت چې ظا هېتْظ ظ ظُّن
خِبًي خٌګ پؽهِال پَ اهؽيکب اّ کبًبظا کې هؽّج ّّ ،پَ يٍْ ؿلَٓ ْؽيوَ اقتؼوبل نْي ظی.
چې اّـ يې اػتجبؼ لَ القَ ّؼکړی ظی .ظ ظې پؽ ضالف ظا هېتْ ظ هًجې ُډّکي پَ ّاؾّ
کكؽًّْ کې ډيؽ هٌلي تيْؼيکي اقبقبت ثؽاثؽّي چې پؽتَ لَ اًتبى څطَ ُډّکي التيبم کْي .ظا
ثع نِؽت چې ظ Ext.skle.fixatioهېتْظ پَ ځبًګړی ډّل ظ هًجې ُډّکي اّ نظيې ظ
کكؽًّْ پَ ظؼهلٌَ پْؼې تړاّ لؽي اّ ًْؼّ ُډّکْ لپبؼٍ ُيڅ اقتؼوبل ًَ لؽي ظا ثع نِؽت چې
 splintپيعاکړی ظی ظ یٍْ ؿلّ اقتؼوبل څطَ ظٍ.چې ظا تثجيت کًّْکي هيطًَْ ُيڅکلَ
ػُالت ًَ قْؼی کْي .ځکَ چې ػُلي زؽکبت ظ  nailپَ نبّضْا کې تؽقؽٍ کیږي .کَ ظ
هلبيلْ توؽيٌبت ّؼقؽٍ ّي کېعای ني ظ اًتبى هٌځ تَ ؼاتګ تهْين کړي  .ظ ًبؼّؽ څطَ
ُيڅ ّضت ظ  Ex.skle.fixپَ زبالتْ کې پَ اهجْالتْؼ ډّل اًتظبؼ ًَّ لؽّ اّ ًبؼّؽ تَ اخبؾٍ
ّؼًَ کړّ چې ْؽف ظ ډيؽ ّضت لپبؼٍ پَ ځْړًع زبلت کې ّقبتي  .اّ کٌَ پَ ؿړې کې ظ
ّيٌې ټْليعًَ ؼاهٌځتَ کیږي .پَ ُـَ زبالتْکې چې هؽکت کكؽ اخبؾٍ ّؼکړي External
 Skeletal fixثبیع ډيؽ ژؼ لؽی ني ًَ پَ ظې اهيع چې ظ التيبم تؽ ؼاهٌځتَ کېعّ پْؼې ظ
هيبنتْ لپبؼٍ پؽېښْظل ني.
يْ نويؽ اؾهْيٌې پَ زيْاًبتْ کې تؽقؽٍ نْي ظي تؽڅْ ظ التيبم هٌځ تَ ؼاتګ ظ هطتللْ
هيطبًيکې کكؽًّْ تؽهٌځ اّ ظ هطتللْ هطبًيکې تثجيتًْْ پَ نتْى کې يْ ظ ثل قؽٍ هوبېكَ کړي
 (٢ْ٤٢) Hey Graves .ظې ًتېدې تَ ّؼقېعّ چې – External-skeletal
 fixationکې ظ کبلْـ یْ ښَ تْلیع ؼاهٌځتَ کیږي اّ لکَ پَ ُؽثل هېتْظ کې چې ُـَ
اقتؼوبل نْی ّي .پَ ظې اؾهْيٌَ کې ُـَ ظ  sizesلَ هطې هطتلق اًْاع ظ  screwsاّ
 intra medullary fixationظ اقتلبظي ّړکؽځْلي ّّ.
اهتجبـ لَ  ”:Hey Gravesتؽُـَ ځبیَ چې تدؽثې يي ښیي ظ نک څطَ ّتلی ظی .ظا هېتْظ
ظ ؿيؽهكتوين تثجیت پَ ډّل پَ يٍْ کكؽ کې ظ کبلْـ ډيؽې هٌلي پبیلې پَ پْؼٍ اکوبل قؽٍ
ًكجت ُؽ ثل هكتوين تثجيتي هېتْظ تَ ؼاهٌځتَ کْي ظا ُـَ څَ ظي چې هب اخؽا کړي ظي.

ػظوي تؽاکهي
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ظ هًجې ُډّکي اّ نظيې پَ ّضيوْ کكؽًّْ کې یْ ظ اقتلبظې ّړ ظّظیؿ هېتْظ چې ظ هًجې
ُډّکي لَ قللي څْکې څطَ يب ظ ُ Calcanusډّکي څطَ تؽقؽٍ کېږي اّ ظ ْؽف
قبتٌَ ظ يٍْ  Braun-splintپَ ّقيلَ يْؼت ًيكې  .ډیؽځلَ ظ هسْؼ ظ قبتلْ لپبؼٍ ظ
ؾًګبًَ هلًل څطَ الًعې ظ ګچ پلكتؽ قؽٍ توْيَ کېږي .
ظ ظې هېتْظ ًیوګړتیب پَ ظې کې ظٍ چې هؽيجَ پبؼچَ پَ ضپل کٌتؽّل کې ًَ ًيكې اّظ ظې هېتْظ
يسير ّالی ثَ ُـَ ّضت ّي چې هؽيجَ پبؼچَ پَ ضپل کٌتؽّل کې پبتي ني .ځکَ چې ظ ؼضٍْ
اًكبخْ يْ پؽاش تؽَيٍ اّ ّؾًي تؽاکهي ظ  ٢٠ IBپَ کچَ هْخْظ ّي اّ ښبیي ظ ليعلْ ّړ
يٍْ كبيلَ ظ پبؼچْ تؽهٌځ پيعا کړي  .کَ چېؽې ظاقې اړتيب ّليعل ني چې تثجيت ظ ؾًګبًَ څطَ
الًعې پَ پلكتؽ قؽٍ توْيَ ني ًْظاثَ ظ ځبى قؽٍ ظ خؽزې ًبّړٍ نؽايّ چې کړًې تَ يي الـ
ؼقی ًَ کېږي ظ ځبى قؽٍ ّلؽي .ؾهب پَ كکؽ ظ ضبؼخي ػظوي تثجيت لپبؼٍ تؽ ټْلْ ښَ هېتْظ ظ (
 ) McKess method splintظی  .چې ظ  thomesيٍْ کْږ نْي قپليٌت څطَ کبؼ
اضلي اّ ظ  Braun splintپَ ػٌْ يي کبؼّي  .هؽيجَ كؽيګوٌيت ظ يٍْ ظّيوي ًيل پَ ّقيلَ
ظ  splintقؽٍ هسکن ًیكې اّ پَ ظا هېتْظ کې ظ ثبثت تؽاکهي څطَ کبؼ اضلي تؽڅْ ظ خؽاذ
ظؿْښتٌي پؽ ثٌكټ ظ هًجې ُډّکي اّږظّالی ّقبتي.
پَ ظې هېتْظ کې ظ پلكتؽ کبؼّل اړیي ًَ ظي اّ پښَ ظ كالًيل  slingsپَ ّقيلَ توْيَ اّ
خؽزَ یې پبًكوبى کیږي .کيعای ني ظ پْقتکي پېًْع ظ  Thierschيب  Pinchپَ هېتْظ ظ

-۸۸۰اًځْؼ :ظ  staderقپلیٌت ( هتي تَ هؽاخؼَ ّکړی)
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ُؽ ّضت لپبؼٍ ظ التيبم پَ اضؽي ظّؼٍ کې تؽقؽٍ ني.
ؾٍ ظا هېتْظ ظ يٍْ قبظٍ تطٌيک لَ الؼې چې ظ تؽاًف كيکهي ًيلًَْ پَ پلكتؽکې ّړګډ ني
ؿْؼٍ ثْلن ،يْاؾې ظ  Steinman nailپَ هؽيجَ اّ ثؼيعٍ پبؼچْ کې ظ پلكتؽ قؽٍ يْ ځبی
کبكي ًَ ظی چې پَ ظٍّ پالًًْْ کې ظ ؾاّيي ؼاهٌځتَ کېعل کٌتؽّل کړي الکي ظ اړتیب لَ هطې
ظ اؼخبع پَ اضؽي هؽزلَ کې ظ يٍْ  Thomasقپليٌت ّؼػالٍّ کْل ظ ظُّن ځل لپبؼٍ ظ
هسْؼ پَ قوْلْ کې اقبًتیبّې ؼاهٌځتَ کْي.
کْهَ کړًالؼٍ چې پَ ًظؽ کې ثبيع ّ ًيْل ني ُـَ ظ پْقتکې تړل اّ پَ يٍْ هٌبقت ّړزبلت
کې ظ کكؽ قبتل ظي تؽُـې چې ؼضٍْ اًكبج ؼّؽ ني .پَ يٍْ ډيؽ قطت هؽکت کكؽ کې
ػظوي پېًْع ظ كويكتؽ پَ ْؽيوې قؽٍ ظ ظؼيْ هيبنتيْڅطَ ظ هطَ تؽقؽٍ ني.
ظ ػظوي تؽاکهي پؽهټ ظ هًجې ُډّکي هؽکت کكؽًَّ ظ قپليٌت قؽٍ يْ ځبی قبتل کېږي
اّ ًبؼّؽ ثَ ظ څلْؼّ يب نپږّ اًّيْ لپبؼٍ پَ ثكتؽ کې پؽّت ّي ،لَ ظې څطَ ّؼّقتَ پښې تَ
اّږظ پلكتؽ تٓجين اّ ًيل تؽي کښل کيږي.
ظ  McKee’sهيتْظ تطٌیکی خؿیبت
يْ ًْی  Thomas splintچې ظ هٌبقت هٓؽ لؽًّکي یٍْ زلوَ لؽي اّ ظ كطػ ظ هبػعې
پَ هوبثل کې ځبی ًیكې .ؿْؼٍ نْی  splintظ  ۳۰ظؼخْ پَ کچَ ظ ؾًګبًَ ظ هلًل پَ ثؽاثؽتيب
کْږ نْی ّي ،چې پَ ډيؽٍ اقبًۍ قؽٍ ظ هيؿ پَ څٌډٍ ظا کْږّالی تؽقؽٍ کیږي.

-۸۸۸اًطْؼ :ظ تْهبـ قپلیٌت ظ خٌجی هیلْ قؽٍ ظ ً steinnmanیل ًیْل اّ MCKEE – clamp
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ظ اًكتیؿي الًعې ظ ًبؼّؽ پْقتکی پَ اّثْ ،يبثْى اّ اًتي قیپتیک هْاظّ ثبيع پبک ني  .ظ
ؾضن تؼوين تؽ قؽٍ اّ لَ ظې ّؼّقتَ پښَ پَ يٍْ هؼون ؼضت کې ّپْښل ني .پَ ظې ّضت کې
ظ تْهبـ قپلٌيت پَ ډيؽ ازتيبِ قؽٍ ْؽف تَ پعاقې ډّل تٓجين کيږي چې ظ Steinmann
ًيل يې پَ ظاضل کې ؼاني .ظ ظې کړًالؼې ظ تؽ قؽٍ کْلْ پؽهِال اړیٌَ ظٍ چې ظ اًتي قیپتيکْ
ظ کلکْ نؽايْٓ پَ نتْى ثبًعې ټٌيکبؼ ّني .ظ ظا ضل نْي ًيل قؽٍ توبـ ثبيع ًَ ّي اّ ُن
خٌجي هيلې ظ َع ػلًْي هسلْلًْْ پَ ّقيلَ پبکې نْي .
پَ اّل کې  Steinmann nailظ هًجې ُډّکي ظ هؽيجَ پبؼچې پَ  tubercleثؽضَ
کې تٓجين کیږي تؽ څْ هؽيجَ پبؼچَ ظ اّږظ هسْؼ قؽٍ ښکبؼٍ ػؽَبًي زبلت ّ لؽي .
پَ ظُّن هعم کې ظ قتيي هبى ًيل تٓجين ظ  Os Calcisڅطَ يْؼت ًيكې چې ظا ظ خٌجي
هيلْ څطَ الًعې پَ ظاقې ډّل تٓجين کیږي چې قپلیٌټ ظ اقيكتبًت پَ کْهک پْؼتَ ضْاتَ
ًيْل نْی ّي.
هؽيجَ قتيي هبى ًيل ظ  Splintظ خٌجي هيلې قؽٍ تړل کېږي اّ ظ  Mckeeکالهپ اقتؼوبل
(  ۸۸۸اًطْؼ) پَ ظاقې ډّل تؽقؽٍ کیږي چې ظ قپليٌت ظ زلوې توبـ ظ كطػ ظ هبػعې قؽٍ
پَ قِْلت کې ّي.
 Mckeeکالهپ چې كؼالً ظ ثؼيعٍ ًيل لَ پبقَ ًكجتبً ظ تثجيت پَ زبل کې ظی ،ظ خٌجي هيلي
الًعې ضْا کې ثكتَ نْی ّي ( ۸۸۲اًځْؼ) .

-۸۸۲اًځْؼ :ظ تْهبـ پَ قپلیٌت کی ظ  MCKEE clampsظ پلكتؽي هؿاثی قؽٍ یْ ځبی تؽڅْ ظا
تثجیت ظ ظُّن ځل لپبؼٍ ظ ػؽَبًی زؽکبتْ پَ هوبثل کې توْیَ نی.
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ظ خؽاذ لَ ضْا يْ هْي تؽاکهي ظ ثؼيعٍ ًيل څطَ تؽقؽٍ کېږي اّ خؽاذ ظ قپليٌت لؽًّګي
پښې پَ هوبثل کې ّالړ ّي (  ۸۸۳اًځْؼ )  .پَ ظې زبلت کې ظ ثؼيعٍ ثؽضي Mckee
 clampsقؽٍ کلک اّ ظ يٍْ هْي تؽاکهي الًعې ظ کكؽ ظ پْؾيهي اؼؾًَّ تؽقؽٍ کْي .پَ
ظې هِال کكؽ اّ خؽّزبت پَ يٍْ هؼون ټبّل کې پْښل نْي ّي اّ ؼاقبً ظ پبؼچْ هؼبيٌَ
تؽقؽٍ کیږيُ .وعاؼًګَ ظ تؽاکهي کوْالی لَ ثؼيعٍ ًيل څطَ تؽ اؾهْيٌې الًعې ًّېْل ني .ظ
يْې کوې هْې تؽاکهي تؼيي کړای ني تؽڅْ ػظوي پبؼچې پَ يٍْ هسْؼ ثبثت زبلت ؿْؼٍ
کړي .
پَ ظا پېښَ کې کٌتؽّلي ؼاظيْګؽاكي کْالی ني چې ظ ثكتَ کكؽًّْ ّؼّقتۍ ثؽاثؽًَّ کې
هؽقتَ ّکړي.
کَ چيؽې ظ کكؽ اؼخبع ظ هٌبػت ّړ ّي ظ ؾضن پبًكوبى تؽقؽٍ اّ كالًيل  Slingsظ قبم پَ
ضلق کې ځبی پؽ ځبی کیږي تؽڅْ پَ ضللي ثؽضَ کې ؿیؽ هٌظن ّالی تؽ کٌتؽّل الًعې
ًّيكي.
ثبالضؽٍ ظا ُن اړيٌَ ظٍ چې ظ هعم  fore footثؽضَ توْيَ کړّ تؽ څْ ظ  cavusقْء نکل
څطَ ظ  midtarsalپَ هلًل کې هطٌیْی نْی ّي .ظا ظ ګچ  splintپؽثٌكټ تؽقؽٍ
کېعای ني چې ظ خٌجي هيلْ قؽٍ ظ ثٌعاژ پَ هؽقتَ چې تٓجين یی ظ اتَ ډّلَ ّي تؽقؽٍ ني.

 -۸۸۳اًځْؼ :ظ تؽاکهي پؽثیٌكت ظ کكؽ ايالذ .ظا ثَ ظ تبکیع ّړ ّي چې کَ یْ ّاؼې ايالذ تؽقؽٍ
نٍْ ،تؽاکهي ثَ هٓغ ني یْاؾې ًیل پَ ضپل زبلت پؽیښْظل کیږي تؽڅْ تثجیت ثِتؽ نی ًَ ظاچې تؽاکهي
تؽقؽٍ نی.
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تؽ ػوليبتْ ّؼّقتَ اُتوبهبت
ظ ًبؼّؽ ګچ پلكتؽ کېعای ني ظ ثكتؽ پؽ قؽ تؽقؽٍ ني .پَ ظې ظّل چې پًْعٍ ( ) heel
یې لَ ثكتؽ څطَ يْ څَ ظ ثیلْالي پَ زبلت کې هؽاؼ ّلؽي ( B ۸۹۲اًځْؼ) اّ پَ ډيؽ ښَ ډّل
ظ  splintهْاؾًَ ظ  Balkan beamڅطَ تؽ قؽٍ ني ( C ۸ ۹ ۲اًځْؼ) .
پَ ؼضٍْ اًكبخْ کې ظ ليعلْ ّړ يٍْ اتؽّكي ظؼې اّ څلْؼ اًّۍ ّؼّقتَ ښبیي ؼاهٌځتَ ني .پَ
ځبًګړي ډّل کَ پَ ؿړي کې لَ لْهړي قؽ څطَ ظ اكيْژى ّيٌې قؽٍ يْ ځبی يْ پؽهص تللی
پړقْة نتْى ّلؽي چې ظ  slingثيؽتَ کلکْلْ اړتیب ؼاهٌځتَ کْي .کَ ظ اتؽّكي پَ تړاّ
ضللي کْږّالی قوْى ّؿْاړي ًْ ،ظ څلْؼّ اًّيْ پَ ظًٌَ کې ّضت پَ ّضت ظ کٌتؽّل
اکكؽې پَ هؽقتَ ظ کكؽ ظ هسْؼ تکؽاؼي کٌتؽّلي ايالذ تؽقؽٍ کیعای ني ،ښبیي ظ ظؿې
کړًې لپبؼٍ يْ لٌډ هِبلَ اًكتيؿي تَ اړتيب پيعا ني.

ظ ّؼّقتي ګچ پلكتؽ تٓجين
ظ څلْؼّ یب نپږّ اًّېْ څطَ ّؼّقتَ پَ کكؽ کې ظ هٌلْ ّړ پٌډّالی اّ کلکْالی ؼاځي اّ اخبؾٍ
ّؼکْي چې ْؽف پَ يٍْ اّږظٍ پلكتؽکې ظ  trans fixation nailڅطَ پؽتَ تثجيت
ّقبتل ني  .ظا ػول پؽتَ لَ اًكتېؿي څطَ چې يْ لًْع پلكتؽي  slabظ قبم پَ هعاهي ّخَ اّ
ثل لًْع پلكتؽی  Slabظ ُـې پَ ضلق کې ظ ګبؾ ثٌعاژ پَ هؽقتَ تٓجین کیږي تؽ څْ پلكتؽي
هيؿاثَ کلکَ ني ًْ پَ ظې ّضت پلكتؽ تکويل کيږي.
ځبًګړي تهؽيسبت
پؽظٍّ ځبًګړيْ تهؽيسبتْ ثبًعې ټیٌګبؼ اړیي ظی تؽڅْ ظ ظې هېتْظ پؽ ثٌكټ ظ هًجې ُډّکي
يٍْ قطت هؽکت کكؽ تَ الـ ؼقی نْی ّي.
 .۸ظ ًيل ظ ظاضليعلْ پؽ هِال ظ ُ calcisډّکې ثبًعې ظ ًښي کېښْظًَ ډيؽٍ اړیٌَ ظٍ تؽڅْ ظ
ًيل څطَ ظ  subastragaloidهلًل قبتٌَ نْي ّيًْ ،ظ ًښْ کېښْظلْ لپبؼٍ ډيؽٍ هٌلي
ًوَٓ ُـَ ځبی ظٍ چې ظ پًْعې څطَ ظ يٍْ قبًتي هتؽ پَ اًعاؾٍ پْؼتَ اّ هعام کې هؽاؼ ّلؽي (
 ۸۸۴اًځْؼ) .
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ظ ظې لپبؼٍ چې ظ هعم ظ يٍْ ؿلّ تعّؼي زبلت څطَ هطٌیْی نْی ّي ًْ ظ قپلیٌت ظ خٌجي
هیلْ قؽٍ ظ ًیل ظ تړلْ پؽهِال هِوَ ظاظٍ چې ُـَ ّضت چې  nailظ خؽاذ لَ ضْا ظ ًٌَ
کېږي ،اقېكتبًت هعم پَ ػوْظي زبلت ّقبتي تؽ څْ خؽاذ ّکړای ني چې ظا ًيل پَ اكوي
ډّل ځبی پؽ ځبی کړي.
 .۲ظ هؽيجَ كؽيګوٌت کٌتؽّل :ظ هبت نْي هًجې ُډّکي پَ هسْؼي کٌتؽّل کې ثؼيعٍ
كؽيګوٌت پَ ضپلَ ظ قپليٌت ظ هسْؼ قؽٍ ثؽاثؽيږي اّ پَ هكتوين ډّل ظ کٌتؽّل ّړًَ ّي ،ځکَ
چې ظ ػٌن الوعم هلًل پَ هوبثل کې هتسؽک ّي .ظ هؽيجَ پبؼچې هسْؼي کٌتؽّل ظ الًعې
الؼښًّْْ پؽثٌكټ تؽقؽٍ کیږي .ظ ظ ًيل  valgusاّ  varuisؾاّیْې قْء نکل ظ
ظّاړّ څْکْ ظ توبـ ظ هْهؼيت پَ تـیؽ قؽٍ چې ظ قپليٌت ظ خٌجي هيلْ قؽٍ يې لؽي کٌتؽّل
کېږي .ظ ُـَ زؽکت پَ ًتېدَ کې چې ظ کالهپ ّزهي ثؽضې تثجيت هؽيجَ خِت تَ اّ اًكې
ثؽضې تثجيت ثؼيعٍ خِت تَ پَ تـيؽ ثَ هؽيجَ كؽيګوٌت ظ valgusزبلت تَ قْم ني اّ يب
ثؽػکف ػول ثَ تؽ قؽٍ ني ۸۸۵( .نکل).
ظ ؾًګبًَ هلًل اّ ظ كطػ پَ ۸/۳قللي ثؽضَ کې هعاهي اّ ضللي ؾاّیْې قْء نکل ظ تْهبـ
قپليٌت ظ ًٌَ پَ پْؼتَ کْلْ اّيب کښتَ کْلْ قؽٍ کٌتؽّليږي .ظ كالًيل قپليٌک اّ ظ كطػ
۸/۳قللي هكوت الًعې ظ  pedپَ اقتؼوبل اّ ظ ؾًګْى پَ پْؼتَ کْلْقؽٍ ظ هًجې ُډّکي
هؽيجَ كؽيګوٌت ضلق ضْاتَ تَ ټيلَ کيږي اّ ُوعاؼًګَ ظ ُـې هعاهي خِت تَ هٌسؽف کېعل ثَ

-۸۸۴اًځْؼ :ظ ًښې کېښْظ ل ظ ًیل ظ تیؽیعًی پؽهِال ظ ُ calcisډّکي څطَ تؽڅْ ظ  subtaloidهلًل
څطَ ظ تیؽیعًی هطٌیْی نْ ې ّی ،هیبقې ًښبًې پَ پْقتکي ثبًعې هٌـکف کیږي لکَ پَ یٍْ ْؽف کې ظ ليعلْ
ّړ ظی.
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ظ ؾًګبًَ هلًل تَ اخبؾٍ ّؼکړي چې الًعې ضْا تَ توبيل پيعاکړي.
يْ ثې قبؼی هثبل ظ يٍْ قبتًْکي پَ ثبؼٍ کې ظٍ چې پښــــَ يـې ( (de-gloved
lچې ظ هًجې ُډّکي اّ نظيې ظ ػؽَبًي کكؽًّْ قؽٍ يْ ځبی پَ  ۸۸۶نکل کې ښْظل
نْي ظًٍ .بؼّؽ یْ  ۲۰کلي ځْاى ّّ ،پَ يٍْ ثف کې چې ظُّوَ پښَ يې ظ يٍْ ګْاښ لَ
اهلَ ظّؼاًي تؽَيٍ(ظ  Crushingپَ ًتېدَ ) ،ظ قبم

پَ ضللي ػُالتْ کې ظ

 Crushingپَ ّقيلَ هٌځ تَ ؼاؿلی ّّ .ظاقې ّړاًعیؿ ّنْ چې ظ پیښې پَ تړاّ ظ ثل
ُؽّضت څطَ يْې ظاقې ُڅې تَ اړتيب ظٍ چې پښَ ّژؿْؼل ني ضْ ظ ژؿْؼلْ اهکبى يې نتْى
ًَ ظؼلْظٍ .زتي ظ ؾًګبًَ هلًل څطَ الًعې يْ اهپْتيهي ظ ثيړًيْ هؽقتْ پَ لړکې تؽقؽٍ نْی
ّای .ظا ّؼّقتۍ کړًَ ًَ ٍّ ځکَ چې يْ ظاقې پبتي نًْي Stumpؼاهٌځتَ کېعٍ چې خلعي
پېًْع تَ يې اړتيب ظؼلْظٍ.
پَ كهبؼي تؽَيٍ)  (crushed injuryثبًعې اضتَ نْي ػُالت تِٓيؽ اّ آؾاظې ثؽضې
يې لَ نسوْ څطَ پبکې نْې اّ پْقتکی ًكجتب پَ يْضللی پْؾيهي کې ظ تثجيت پَ زبلت
ضيبَْ نْ .ظ  Mckee’sظ اپبؼت څطَ پَ ګټَ اضیكتٌې قؽٍ ْؽف ثې زؽکتَ نْ .ظ ظې

 -۸۸۵اًطْؼ :ظ  MCKEEپَ هېتْظ کې ظ  varusاّ  valgusظ هسْؼ کٌتؽّل ،چې ظ قپلیٌت پَ خٌت کې
ظ تثجیت نْی  clompظ  levelپَ ثعلْى قؽٍ تؽقؽٍ کیږي
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پلكتؽ پَ ظاقې ډّل ّّ چې پْقتکی يې اؾاظې ُْا تَ څؽکٌع اّ ػٍُْ ظ نبٍ لَ ضْا پَ يٍْ
 slingزبلت کې قبتل نْي ٍّ .ظ پْقتکې  flapپَ ظاضل کې هړ ّّ ضْ پَ څؽګٌع ډّل
پَ آؾاظٍ ُْا کې ّچ اّ ظ اًتبى لَ اًتهبؼ څطَ يي هطٌیْی نْی ّّّ .ؼّقتَ لَ ظؼيْ اًّېْ
څطَ پْقتکي  flapتْؼًګَ اّ ّچ نْي ّّ .ضْ ظ ْؽف زكيت اّ اؼّا پَ ښَ ډّل اّ کكؽ
پَ يٍْ ښَ پْؾيهي کې هؽاؼ ظؼلْظ.
ظ اًكتیؿي الًعې ّچ پْقتکی اّ ظ ُـې تْؼٍ ثؽضَ لیؽې کړل نٍْ ،ظ ُـې الًعې ػُالت پَ
ګؽاًْلیهي ًكح ثبًعې پْښلي ّّ
( ۸۸۷اًځْؼ) .

 -۰۸۶انځور (De – gloved) :کیڼه پښه ،د تیبا د جسم
کسر سره یو ځای ،په لوڅ ډول په هوآ کې د MCKEE
په مېتود تداوی شوی ده

-۸۸۷اًځْؼ :ګټ هټ پېښَ چې ًېږظې یٍْ هیبنت ّؼّقتَ کلَ یی چې هړ نْی پْقتکی لیؽی نْ اّ پؽځبی
ګؽاًْلهي ځبی پؽځبی نْ.
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لَ يْې اًّۍ څطَ ّؼّقتَ ظ پْقتکې پېًْع ّؼتَ تؽقؽٍ اّ ػٍُْ پَ څؽګٌع ډّل پَ اؾاظٍ
ُْا کې ظ هلف الًعې قبتل کېعٍ ( ۸۸۸اًځْؼ).
ظ پښې ّؼّقتی ؼّؿتيبيي زبلت چې پَ  ۸۸۹اّ  ۸۹۰اًځْؼًّْ کې ّؼتَ انبؼٍ نْي ظٍ .
کْم ظ ليعلْ ّړ ډيؽ قطت قْء نکل ًَ ٍّ  .ځکَ چې ظ هعم  forefootثؽضَ پَ
 equinesزبلت کې ٍّ اّ extensorػُالت ظ  debridementپؽ هِال لؽی کړل
نْي ّّ ) الکي ّؼّقتَ ظ  Tarsectomyظ  wedgeپَ کړًې قؽٍ ظا زبلت قن اّ ظ
ؾًګبًَ ظ هلًل ظ زؽکبتْ اػبظٍ تؽ  ۷۰ظؼخْ پْؼې ّؼقيعٍ .ظ هوبثلی پښې پَ قبم کې ظ يْ
پؽ هطتللي  volkaman’s Contractureپَ لؽلْ قؽٍ ظاقې اړیٌَ ٍّ چې ظ
 equinusقْء نکل تَ قوْى ّؼکړي  .ظا ډيؽٍ قتًْؿهٌَ ٍّ چې ظ کْم يْ ثل هېتْظ پَ
اړًّع كکؽ ّني تؽڅْ چې ظ يْې ظاقې ػُْي ظؼهلٌَ پؽې نْي ّای.

ظ ػعم کلبيي ػبم الهلًَْ
پعاقې زبل کې چی ظ  Mckeeهېتْظ ظ هًجې ُډّکي ظ قطتْ کكؽًّْ پَ تعاّۍ کې ظ ثل
ُؽ قبظٍ هېتْظ پؽتلَ تْاًيږي چې ظ كؽيګويتًْْ پْؾيهي ظ کٌتؽّل الًعې ؼاّلي ،ضْظا تطٌيک
الُن يْې کبكي تدؽثې ،قطت هؽاهجت اّ ًظبؼت تَ اړیتب لؽي .هب ظ ضپلْ اقېكتبًتبًْ پَ کبؼًّْ

-۸۸۸اًطْؼ :لْهړۍ هؽضلَ ظ  skin graftingظ  postage stampظ ګؽاف پؽثٌكټ .ظ تْخَ ّړ ظٍ چې
ظ اّل څطَ تؽ اضؽٍ ظ پښې ًؽقٌیګ ثعّى لَ پبًكوبى څطَ پَ اؾاظ ُْآ کې پَ ظّاهعاؼ ډّل تؽقؽٍ نْی ظی.
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کې ههبُعٍ کړل چې ظ ظې هېتْظ پَ اړًّع ظ ښْ پبيلْ ظ القتَ ؼاّړلْ ًبکبهي ظ الًعې
زوبيوْڅطَ پَ يٍْ پْؼې اړٍ لؽي.
( )٢ظ ُـَ زبالتْ پَ کٌتؽّل کې ظ ًبکبهۍ نتْى چې ظ ْؽف ظ ظبُؽي ثڼې څطَ ظ يٍْ ًبکبم
تلتيم لَ اهلَ هٌځ تَ ؼاځي.
( )٤پَ تلتيم کې ظ ُډّکْ ظ هبتْ نّْ څْکْ ظ ظبُؽي ثڼي تَ ًَ پبهلؽًَ .ظ ظې اهلَ چې
ْؽف پَ ثٌعاژ يب پلكتؽ پْپښل نْی ّي اّ يب ظ ُـَ پَ لیؽې کیعّ کې پبتي ؼاتلل چې تلتیم
يي پَ لْهړيْ ظؼيْ اًّېْ کې نًْی ّي  .کیعاي ني چې ظ هٌلْ ّړ يٍْ ظاقې ؼاظيْلْژيګَ ثڼَ
ؼاهٌځتَ کړي چې پَ ُـَ کې ظ هًجې ُډّکي پبؼچَ پَ پْقتکي ثبًعې ظ كهبؼ لؽلْ پؽهِال
پْؼتَ ضْاتَ ثې ځبیَ اّ یْ تړلی کكؽ پَ ّاؾ کكؽ(  ) compound fratureثعل کړي .
چې پَ کكؽي ثؽضَ کې ظ قْء نکل پْؼتَ ضْاتَ ؼاّتلی ُډّکي ظ ليعلْ ّړ ّي.
( )٣ظ ظُّن ځل لپبؼٍ ظ كؽيګوٌتًْْ پَ ايالذ کې پبتې ؼاتلل چې ظ اًكتيؿي الًعې یٍْ یب ظٍّ
اًّۍ ّؼّقتَ لَ تؽَيٍ څطَ تؽقؽٍ کېږي  .ظا یٍْ ظاقې ُيلَ ثښًْکي ُڅَ ظٍ چې کېعای
ني كؽيګويتًَْ پَ يٍْ پْؼٍ يسیر زبلت پَ اثتعايي تعّاۍ قؽٍ ظ کْم اپبؼات ظ اقتؼوبل
څطَ پؽتَ پبتي ني.
پَ ظې هېتْظ کې ظ كؽيګويتًْْ کٌتؽّل پَ هکول ډّل ًَ ّي ضْ ظ ظې هېتْظ ّړتیب ًكجت ًْؼّ
قبظٍ هېتْظًّْ تَ ظ ظاقې اهکبًبتْ نتْى ظی چې ّړّکي ايالزي ػول تؽقؽٍ کیعای ني .
پؽتَ لعې چې کكؽلَ هٌؽّلَ ّّځي.

-۸۸۹اًځْؼ :ظ  graftظ نلبکیعّ زبلت ّؼّقتَ لَ نپږّ هیبنتْ.
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( )٢ظ یْې ظاقې پًُْْې پَ اړًّع ًبپُْي چې ظ هؽيجَ كؽيګوٌت پؽاش پْؾیهي کٌتؽّل کیعای
ني .ظ ُـې توْيې پؽثٌكټ چې ظ كطػ ظ قللي څْکې الًعې ځبی پؽځبی کیږي تؽقؽٍ ني.
Skeletal traction: Os Calcis versus Tibia
ظ  Mckec’sپَ هېتْظ تؽاکهي ظ os calcisڅطَ تؽقؽٍ کیږي ډيؽ گټْؼ ظی ًكجت ظ
ُـې تؽاکهي پؽتلَ چې ظ هًجې ُډّکي ظ قللي څْکې څطَ تؽقؽٍ کیږي .ظ Steinmann
 nailتيؽيعًَ چې ظ هًجې ُډّکي لَ قللي څْکې څطَ تؽقؽٍ کیږي .کېعای ني ظ خؽاذ
پَ کوې ؿلٓۍ قؽٍ ظ هًجې ُډّکي چبّظيعًَ ؼاهٌځتَ ني اّ ُـَ ُن کَ چېؽې خؽاذ ظ ظې
ػول پؽهِال ظ هًجې ُډّکي ظ خكن پَ
لْؼي پَ لْړٍ اًعاؾٍ هٍْ اقتؼوبل کړي.
کَ چېؽې ًيل ظ هًجې ُډّکي ظ قللي
څْکې څطَ تيؽ ني ًْ ظ تؽاکهي پؽهِال
ُډّکېٌې پبؼچې يْ ظ ثل څطَ کم کیږي
ضْ ظ تؽاکهي پَ ثؼيعٍ ثؽضَ کې پَ تعؼيدي
ډّل ثيؽتَ ؼاګؽځي .پَ پؽلپكې ډّل یٍْ ثې
ځبیَ نْي زبلت تَ توبیل پیعاکْي .ظ ظې
ػبهل ظ قبم ظ ضللي ػُالتْ كهبؼظی پَ
ځبًګړي ډّل ُـَ ػُالت چی پَ
ّ Achillisتؽ پْؼې تړاّ لؽي .کَ چيؽې
-۸۹۰اًځْؼ :ظ ظّّ کبلْ ّؼّقتَ پبېلې

ػظوي تؽاکهي ظ هًجې ُډّکي ظ قللي
څْکې څطَ تٓجين نْی ّي ،ػظوي پبؼچې

ظ يْې اّ ثلې څطَ پَ يٍْ كبيلَ لیؽي کېږي  ًَ .پَ ظاقې ډّل لکَ Tower Bridg
( ۸۹۸اًځْؼ).
ظ قبم ضللي ػُالت چې ظ تؽاکهي ظ هْې پؽ ثٌكټ ًَ اّږظيږي ًْظ تؽاکهي هٍْ ظ هًجې
ُډّکي پَ هسْؼ ثبًعې ػول کْي .کَ چېؽې ػظوي تؽاکهي پَ ُ calcaneusډّکي
تؽقؽٍ ني ظ تؽاکهي هٍْ هكتويوبً ظ قبم ظ ضللي ػُالتْ پَ هسْؼ ثبًعې اؿېؿٍ کْي کْم
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ػُالت چې پَ اثتعا کې ظ لٌډّالي الهل ګؽځي اّ ػظوي پبؼچې ظ هسْؼ پَ اهتعاظ کې پَ
زؽکت ؼاّلي.

ظ هًجې ُډّکي اّ كطػ ُن هِبلَ کكؽًَّ
ُـَ ّضت چې ظ هًجې ُډّکي اّ كطػ ُډّکي ظّاړٍ کكؽ لؽي ظ ػظوي هٌبت لَ الؼې ظ یٍْ
یب ظّاړّ ُډّکْ تثجيت ثَ ظ ظې قتًْؿهٌې پښې زل آقبًَ کړي  .ظ ُـَ يْ ُډّکي کكؽ چې
ډېؽ ّ Comminutedي ظ ظاضلي تثجيت لپبؼٍ اًتطبة ني .کْم پښَ چې پَ  ۸۹۲اًځْؼ
کې ښْظل نْي ظٍ ،ظ كطػ ظ  ۸/۳قللي ثؽضې يٍْ پؽاش  comminutedکكؽ چې ظ
هًجې ُډّکي ظ څْ پبؼچَ يي کكؽقؽٍ هؽکت ّّ .پَ ظبُؽي ثڼَ ظاقې هؼلْهیعٍ چې ظاضلي
تثجيت ظ ظاّړّ کكؽًّْ لپبؼٍ کټْؼ ًَ ظی اّ ظ  McKee’sهېتْظ چې یْ ضبؼخي ػظوي
تثجیت کًّْکی هېتْظ ظی .ظ ظؿْ کكؽًّْ لپبؼٍ ظ يْ ګټْؼزل پَ تْګَ ؿْؼٍ نْ.
هثبل  -.لْهړی ظ كطػ ظ خكن ظ کكؽ هسْؼ ايالذ نّْ .ؼّقتَ ظ ُـې َع هْي پؽ ثٌكټ
چې ظ قپلیٌټ ظ ضلق لَ ضْا چې ظ ْؽف پَ هبػعٍ کې ځبی پؽځبی اّ ظ ُـې ظ تؽاکهي پَ

-۸۹۸اًځْؼ :ظ تېجیب پَ کكؽ کې ظ ُ calcanusډّکی څطَ ظ تؽکبني کړًَ یْ ثِتؽ هسْؼ ؼاهٌځ تَ کْی ًكجت
ُـَ تؽاکهي پؽتلَ چې ظ تېجیبظ قللی څْکې څطَ تؽقؽٍ کیږي.
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هوبثل کې ؼاهٌځتَ کیږي چې ظالـ پَ ّقيلَ ظ هًجې ُډّکي ظ ًيل څطَ تؽقؽٍ نْی ٍّ .ظ
كطػ ظ قللي پبؼچې ظ  popliteal fossaپَ ضلق کې يْ ثبلښت اّ  slingځبی پؽځبی
نْل  .ظ هًجې ُډّکي ًيل ظتْهبـ قپليٌت ظ خٌجي هيلْ قؽٍ ظ  Mckee’sکالهپ څطَ پَ
کټَ اضكتٌې کلک نّْ .ؼّقتَ لَ ظې ثَ ظ كطػ کكؽ لَ يبظٍ ّثبقْ اّ ضپلَ ټْلَ تْخَ ظ
هًجې ُډّکي ظ کكؽ اؼخبع تَ اړٍ ّّّ .ؼّقتی ثؽاثؽ نْی قپليٌت چې پَ  ۸۹۲اًځْؼ کې
ليعل کېږي .اٍّ پًْډٍ پَ کچَ یٍْ ځْړًع نْي تؽاکهٌي هٍْ اّ یْ قپليٌت کبؼّل نْی تؽڅْ
ظ ًبؼّؽ لپبؼٍ ظاقې ػول تؽ قؽٍ ني چې ظ هٌلْ ّړ ّي .ظ قپليٌټ ظ زلوې كهبؼ ظ كطػ پَ
هبػعٍ کې ؼاکن کړی اُّـَ ثَ ظاقې ّي چې ْؽف پَ یٍْ هتْاؾى تؼبظل کې ظ  splintظ ًٌَ
هؽاؼ ّلؽي.
ظ هًجې ُډّکي ظ هؤضؽ التيبم ػظوي پېًْع
قؽٍ لَ ظې چې ظا هًْْګؽاف ظ هسبكظَ کبؼاًَ ظؼهلٌې لپبؼٍ ځبًکړی نْی ضْ ظا ُن اړیٌَ
ظٍ چې ظ ػظوي پېًْع ظ تطٌیک پَ اړًّع ضجؽې ّني .ځکَ چې ظ ځبًګړي اّ قبتلي ػظوي
پېًْع هېتْظ پَ ُکلَ پَُْ نتْى لؽي .ظ ُـَ څطَ هِن ظ هًجې ُډّکي ظ تبؾٍ کكؽًّْ ظ
تعاّۍ پَ ُکلَ ظ ځبى پُْْل ظي .کَ چېؽې يْ Corticalػظوي پېًْع ظ ًْؼهبلې هًجې

-۸۹۲اًځْؼ :ظا هثبل ظ كطػ ظ ظؼیوی قللي ثؽضې یْ هؽکت څْ ظپبؼچې ېي کكؽ اّظ تېجیب ظ خكن
پؽثٌكټ تعاّي نْی ظیMcKee’s melhod-.هتْقٓې ثؽضې کكؽ چې ظ
(هتي تَ هؽاخؼَ)
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ُډّکي څطَ هٓغ اّ پَ هًٌْػي ډّل پَ  un-unitedکكؽ کې ظ  Albeeتطٌيک پؽ
ثٌكټ ځبی پؽځبی ني .ظا ثَ یْ ځبًګړی تطٌيک ّي چې ُيڅ خؽاذ ثَ ظ ېٍْ ظاقې لْی
پؽّقیدؽ پَ اړًّع كکؽ ًَ ّي کړی .پؽتَ لَ ظې چې ظ یْې هْظې لپبؼٍ ظ هسبكظْي ظؼهلٌې پؽ
ثٌكټ پَ پلكتؽ کې هعم ُّلی ّي اّ يب ظ  Caliper splintڅطَ یې اقتلبظٍ کړي ّي .ظا
ُن ښْظل نْي ظٍ چې پَ ثٌلكِي ډّل ؼؿیعًَ ًبنًْي ظٍ .يٍْ اقبًَ کړًَ ظ هكبّي هْې پَ
اقتؼوبل قؽٍ پَ هًجَ کې ظ  graftتؽ قؽٍ کْل ًبنًْي کْي ،پَ کْم کې چې اړيٌَ ًَ گٌل
کېږي چې ظ هًجې ُډّکي پَ هوبثل کې هعاضلَ ّني .کَ پَ اثتعاء کې کكؽ څْ پبؼچې اّ
هٌتي ّي .يْ ْْيل الوعت ځٌډّالی چې کن تؽکوَ نپږ هيبنتي َؽّؼ ظي ضْ ثیب ُن ظ هًجې
ُډّکي ظ ػظوي پېًْع پَ قؽتَ ؼقْلْ کې ال تؽاّقَ ظ اًتبى ظ ثيؽتَ ؼاتګ اهکبى نتَ زتی ظ
څْ کبلًْْ پَ تيؽيعّ قؽٍ ثيؽتَ ؼاڅؽکٌعیږي  .ظ اًتبى ؼاڅؽګٌعیعل ظ کتلْي هًٌْػي پېًْع ظ
اخؽا پؽ هِال يٍْ ؿودٌَ پېښَ ظٍ چې لْهړۍ ظؼخَ اؼؾښت لؽي .ځکَ چې Cortical

-۸۹۲اًطْؼ ،c :هثبل ظ كطػ ظ ظؼظیوی قللي ثؽضې یْ هؽکت څْپبؼچَ ېي کكؽ اّظ تېجیب ظ خكن
هتْقٓې ثؽضې کكؽ چې ظ  McKee’s melhod-پؽهټ تعاّي نْي ظي.
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ػظوي پېًْع هٌتي کیږي اّ یْ ًيوګړی ثؽضَ ليک يې پَ هطکې ّي ( ۸۹۳اًطْؼ)  .اّ ظ
قبلوې هًجې ُډّکي لپبؼٍ ُن ضٓؽٍ ّي ٢٠ ( .قلٌَ ضٓؽ ضپل قؽهبتيعل ظ  donorپَ پښَ
کې ) اّ ظ ػظوي پېًْع يًْبّړٍ ثعلْى پَ قکيكتؽ ثبًعې اّ ُن ظ يٍْ هوبّم nan uion
ؼاهٌځتَ کېعل پَ هطکې لؽي پؽتَ لَ ظې
ًبّړې پيښي چې ظ کْؼتیکبل ػظوي پېًْع
هٌتي کېعل ظي ّؼّقتَ ظاقې هٌؼکف کېږي
چې ظا ډّل ػظوي پېًْع ظ ثيْلْخيکې اّ
هيطبًيکې اړضَ یٍْ ؿیؽ ػبظالًَ کړًَ ظٍ .ظ
ثیبلْژي پَ تړاّ ظ ُ corticalډّکي
 ًَ Osteogenicظی ،ځکَ

يْاؾېٌۍ

هٌجغ ظ  Osteagenisisيْ ژًّعی
ُډّکي ّي .پَ ُـې کې چې ظا ػول تؽقؽٍ
کېږيAutogenic .

 ۷۵قلٌَ پېًْع

اضلي .کَ پَ ظاقې ډّل ځبی پؽځبی ني چې
ظ کبغة هلًل ظ زع ّظّ څطَ لږ څَ لیؽې
ّي یْ ثي اؼؾښتَ ػول ثَ ظ ظې پَ ػٌْ
چې پېًْع کېعًّکی ُډّکي ظاقې هتوؽکؿ
ني چې ظ کبغة هلًل ټْلْ څٌډّ تَ
ؼاّؼقيږي .پَ هطبًيکې لسبٔ يْ cortical
ػظوي پېًْع ُيڅکلَ پَ ُـَ کچَ هْي ًَ ّي
لکَ يْ كلؿي پبليت چې  ۸/۳هكوت قبزَ
پَ ثؽکې ًيكې.
ظ هطبًيکې تثجيت اؿېؿهٌتْة ظ یٍْ ػظوي

-۸۹۳اًځْؼ :ههؽی ػظوی ګؽاكت ظ albee
تطٌیک پؽ ثٌكټ ،چې یْ کبل ظ هٌتي ػولیبتْ څطَ
ّؼّقتَ تؽالقَ نْی ظی ظ تْخَ ّړ یْ تطلطل پَ
هړٍ نْی ګؽاكت کې ظ granulation tissue
پَ ّاقَٓ .ظا ګؽاف ظاقی ؼّل لْثْي  ،لکَ یْ
 ،sequester umاّ ؼّػیعًَ تؽُـَ ًَ ٍّ څؽګٌع
نْی تؽڅْ چې ظا تؽالقَ نّْ،

پېًْع قؽٍ پَ تيْؼيکي لسبٔ يْاؾې ظ تثجيت پَ هْضَ تؽقؽٍ کېږي اّ ظ Cancellous
ُډّکې  Chapsظ کبغة هلًل پَ ګؽظ چبپیؽٍ ظ اقتلبظې ّړګؽځْي .ظاقې ظی چې ظ
کبلْـ یٍْ هًٌْػي پْښ پَ ظاضل کې خْړني.
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 Naughton Dunnپَ ۸۹۳۹هيالظي کبل کې ّ ښْظلَ چې ظ هًجې ُډّکي پَ non
 unionکې چې ُلتَ ػظوي َيبع اّ یب ظ ػظوي پبؼچْ تؽهٌځ يٍْ لْيَ كبيلَ نتْى ًَّ
لؽي ًْ ظ ظې اړتیب ثَ ًَ ّي چې ظ يٍْ ػظوي پېًْع لْیَ ټْټَ اقتؼوبل ني .ظ چټګ اّ
 ًَ Chiselپَ گټَ اضيكتٌې قؽٍ ظ کبغة هلًل څطَ پيؽيْقتيْم پْؼتَ کْي تؽڅْ chipsظ
پيؽيْقتيْم قؽٍ پَ ًښليعلي يْؼت ّي چې ظا تطٌيک يې

ظ

sub cortical

 procedureپَ ًْم يبظ کړ .ؾیبتَ پبم اړًَّ يې ظاقې ٍّ چې ظ هًجې ُډّکي لَ قٓسي
څطَ يې پيؽيْقتْم ًَ خعاکْلْ تؽڅْچې هطکې لَ هطکې يې  ّّ ًَ Chipsتیبؼنْي .کكؽي
ضّ پَ ازتيبِ قؽٍ  Curettedاّ هطي کبًبل يې ُن ّاؾ ني الکي پېًْع ُلتَ ًَ ّّ
ځبی پؽ ځبی نْیْ .ؽف يې ظ ظؼيّْ هيبنتْ لپبؼٍ ظ پلكتؽ پَ ظاضل کې ؿيؽ هتسؽک قبتلی
ّّ Jackscan Burrous .پَ  ۸۹۴۰هيالظي کبل کې ظ يٍْ ظاقې تطٌيک پَ ُکلَ
ؼاپْؼ ّؼکړّ چې R.C Elmslieپَ ّقيلَ تعؼيف نْي ّّ ،څؽګٌعٍ يئ کړٍ چې ظا اړیٌَ
ًَ ظٍ اّ زتي ؾيبًوٌَ ثَ ّي کَ ظ ُډّکي څْکې اؼٍ ني اّ يب پَ کْهَ ثلَ الؼٍ قؽٍ کكؽ ثيؽتَ
تبؾٍ ني ( چې ظا تطٌيک پَ ُـَ ّضت کې ډيؽ هؼوْل ّّ) .پَ ظې تطٌيک کې کيْؼيت نْی
ُډّکی کْم چې ظ هوبثل ظ هًجې ُډّکي څطَ اضیكتل نْی ظ کبغة هلًل قؽٍ پَ يٍْ ضّ
کې ځبی پؽ ځبی کېعٍ پؽتَ لَ ظې چې پَ کْهَ ثلَ ْؽيوَ ظ کبغة هلًل تطؽيت ؼاهٌځتَ ني.
کَ پَ څؽګٌع ډّل ّّاين ظا ظ  (٢ْ٢1) D.B Phemisterلْهړًيْڅؽکٌعًّْ ثيبى پَ
اړًّع چې هًْږ ظ ُـَ هؽَعاؼيْ اّ ؾٍ ػويعٍ لؽم چې ظا څؽګٌع زويوت ثَ ظ non-union
پَ ػظوي پېًْع کې هجْل کړّ.
 -٢كيجؽّؾي التيبم ثبيع هٓغ ًَ ني اُّن ظ ُډّکْ څْکې تبؾٍ ًَ ني کَ چېؽې ظا پْؼتَ کړًې
تؽقؽٍ ني ًْ ُـَ هطکيٌی ثجبت ثَ لَ هيٌځَ ّالړني.
ُ -٤ـَ اًكبج چې لَ ُـَ څطَ نؼبع تيؽيږي اّ يب پَ کبغة هلًل کې ظ ُډّکْ ظ څْکْ
تؽهٌځ ّاهغ ّي کلَ چې ػظوي پېًْع ظ ُـَ ثَ قٓسَ کېښْظل ني پَ ضپلَ ثَ هتکلف ني.
 -۳کلَ چې ػظوي پېًْع پَ  Subperiastealډّل ظ کبغة هلًل پَ قٓسَ کېښْظل
نْی ّي اړیٌَ ًَ ظٍ چې ظ هیص پؽثٌكټ کلک تثجیت ني.
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 .۴ظ پيؽيْقېتْم الًعې ػظوي پېًْع تؽ قؽٍ کْل ظ ػلًْت اّ اًتبًي زبلت پَ نتْى کې تؽقؽٍ
کېعای ني چې ظ ًْؼهبلْ اًكبخْ لَ الؼي ظ ايلي خؽزې يب  Sinusڅطَ پَ يٍْ كبيلَ کې
ځبی پؽځبی ني.
ظ كيوكتؽ پَ ْؽيوَ ظ ػظوي پېًْع قؽٍ ظ  subcorticalکړًالؼٍ پَ ّؼګډّلْ چې ظا پَ
 Naughton Dunnپْؼې تړاّ لؽي ،کېعای ني ښَ ّالی ؼاهٌځتَ کړي .پَ ظې تؽتیت
چې ظ  autogenous cancellous boneپبؼچْ پَ اقتؼوبل قؽٍ چې ظ crest
iliacڅطَ اضیكتل کیږي اّ پَ  cortical boneکې ظ كيوكتؽ پَ هېتْظ اقتؼوبليږي  .ظ
ظې تطٌيک ظ کړًالؼې څطَ ګټَ اضېكتٌَ پَ ُـَ کچَ قبظٍ اّ ظ کېليت ّړظٍ چې کېعای ني
پَ ّضتي ډّل اّيب ظؼي هيبنتي ّؼّقتَ لَ کكؽڅطَ ظ ګټې ّړ ّګؽځي .يؼٌي ظ يٍْ ؼښتیٌي
 non unionپَ ًكجت پَ یٍْ هؤضؽ التيبم کې پَ ؾيبتَ کچَ اقتؼوبل لؽي  .ظا کېعای ني
چې پَ تبؾٍ اّ هٌتٌْ کكؽًّْ کې اقتؼوبل ني ځکَ زتي کَ چېؽې هٌتي ُن ني يٍْ ؾيبتَ ثؽضَ
ظ ُ cancelllousډّکې ثبهي پبتي اّ ّؼّقتَ ثَ ظ  sequesterپَ ثڼَ ؼا څؽګٌعٍ اّ
ضبؼج ثَ نيُ .وعاؼًګَ هٌتي نْي ثؽضَ کېعای ني پَ هٌسل ډّل لَ هٌځَ ّالړ ٍ ني ( ۸۹۴
اًځْؼ) .
ظ پېًْع ظ کړًې پؽېکړٍ چې ظ هًجې ُډّکي ظ کكؽ څطَ ظؼي هيبنتي ّؼّقتَ ثَ تؽقؽٍ ني
کبهالً ظ ُـې زؽکبتْ پَ اًعاؾٍ پْؼې تړاّ لؽي چې پَ کلٌيکې ډّل هؼلْهيږي .ظ ظې پؽېکړې پَ
هٓؼي کْلْ کې اړيٌَ ًَ ظٍ چې ضپل پبم ؼاظيْلْژيکْ تظبُؽاتْ تَ ّاړّّ.
کَ چيؽي لَ ظؼي هيبنتْ هسبكظَ کبؼاًَ تعاّۍ څطَ ّؼّقتَ كيجؽّؾي ًښي ًښبًي نتْى ّلؽي
ًْ پَ زويوت کې ظ ظې کړًې لپبؼٍ يْ څَ پَ ازتیبِ پبم اړًَّ اړیٌَ ظٍ .کېعای ني ّؼّقتَ ظ
هعم ُّلْ اّ یبظ  Caliper splintپَ ّؼاَبكَ کْلْ قؽٍ یْ ډاډهي التيبم تؽالقَ ني .کَ
چېؽې ظؼي هيبنتې ّؼّقتَ ظ هسبكظَ کبؼي ظؼهلٌې څطَ ظ هًجې ُډّکي پَ کكؽ کې
زؽکبت پَ څؽکٌع ډّل هْخْظ ّ ي ،لَ ظی ّؼّقتَ ؿْؼٍ ظا ظٍ چې قوعقتي ظ كويكتؽ پيًْع ظ
کړًې اړًّع ههْؼٍ تؽقؽٍ ني.چې ايب هسبكظَ کبؼاًَ پلكتؽي تثجيت تَ ظ ظّضت پَ تيؽيعّ
ًْؼُن ظّام ّؼکړي اّ کَ ًَ.
ظ كويكتؽ ظ پېًْع ظ ًبکبهۍ کچَ چې ظ ُ iliacډّکي ظ ُ auto genousډّکيٌې پبؼچې
پَ اقتؼوبل قؽٍ ډيؽٍ کوَ ظٍ .ظ ظې لپبؼٍ يْ ظليل ظا ظی چې ظ يْې کليٌيکي ّهبیْي پبليكۍ
222

ظ هًجې ظ خكن کكؽًَّ

ظ ػبهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

پؽثٌكټ تؽقؽٍ کیږي يؼٌي هطکې لَ ظې چې ظ زويوي  non unoinډيؽ قتًْؿهي زبالت
ؼاهٌځتَ ني تؽقؽٍ کېږي .ظ یْې ځبًکړي نويؽې پَ  ٣٠پېښْ کې کلَ چې ظؼي هيبنتي لَ
ػوليبتْ څطَ ّؼّقتَ ګچ پلكتؽ لیؽې کړل نْ يْاؾې پَ ظؼي پېښْ کې پېًْع ًَ ّّ کلک
نْی .پَ ّؼّقتيْ کې ظ ُـْي څطَ یْې پېښې پَ ثٌلكِي ډّل التيبم ّکړي اّ ثل يي ظ ظُّن
ځل لپبؼٍ ظ كيوكتؽ پېًْع پَ هېتْظ تعاّی نٍْ .پَ ځبًګړي يٍْ پېښَ کې
ًبکبهي ّ .پَ کْهَ کې چې ظظ هًجې ُډّکي يٍْ لْيَ ټْټَ پَ ټْل هٓؽ قؽٍ ظ ػظوي پېًْع ظ
اخؽا پؽهِال اقکويک ّ)يلسَ  ۸۵۹ -۲۳۲اًځْؼ) .
ؾٍ ظ  (٢) D.B Forbesظ ُـَ تسليل اّ تدؿيې پَ اړًّع ازكبًوي ین چې يْ لړ ظ كيوكتؽ
ػظوي پېًْعًَّ يي پَ ظ هًجې ُډّکي ُډّکي کې تؽقؽٍ کړي ظي  .پَ ځبًګړي ډّل ظ ُـې
هٌتٌې پښې ډېؽ ظ پبم ّړ ظي  .ظههبُعې الًعې پَ  ٣٠پېښْکې چې ػظوي پېًْع ّؼتَ نْی ّ.
پَ  5پېښْکې ظ ػوليبتْ پؽهِال یې قيٌْـ اكؿاؼت لؽل اّظ څلْؼّ پېښْ خؽزې هٌتٌې ّې ظ
ػوليبتْ پؽهِال ظظ هًجې ُډّکي کكؽ هؼون پَ ًظؽ ؼقېعٍ .ظظؿْ ټْلْ ًَِ پېښْ التيبم ّکړّ
یْاؾې اّ يْاؾې پَ يٍْ پېښَ کې ظ ظُّن ځل لپبؼٍ ػظوي پېًْع تَ اړتيب ٍّ ُ .ـَ ُن پَ ظا ظلیل

-۸۹۴اًځْؼ :یٍْ لْيَ ثيلګَ ظ ُ autogenous llaicډّکی ګؽاكت هٌتي کیعل ظي ،کلَ چې ُـَ پَ یٍْ هتي
هؽکت کكؽ کې ځبی پؽځبی کیږی  ،ظؼې هړې نْي ټْټې پَ ضْظ ثطْظي ډّل ؼاّیكتل نْي ظي  ،ضْ ظ ُـې
الًعی ظ څلْؼ اّ پٌځْ ټْټْ پَّ نویؽ پَ کبهیبثی قؽٍ یْځبی نْی اّ کكؽ التیبم ّکړ ،پَ هدوْؿَ کې ثَ ظا
پؽّقیچؽ ظ هجْل ّړًَ ٍّ کَ چيؽی  auto genousههؽی ُډّکي ګؽاف تؽقؽٍ نْی ّی
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قؽٍ چې ظظ هًجې ُډّکي پَ خكن کې اّل څطَ ظ تؽَيٍ پؽهِال ظ ظیٍْ اًچ پَ کچَ ػظوي
َيبع نتْى ظؼلْؼظٍ .ا ّ پَ ظؼيْ ًبؼّؿبًْکې ظ پېًْع ظ اخؽا څطَ ّؼّقتَ ظ پلكتؽ ظ هٓغ
کېعّ پؽهِال قيٌْـ نلب هًْعلي ٍّ پَ نپږّ ًبؼّؿبًْ کې کكؽ التيبم کړي ّ .ظؿْ ًبؼّؿبًْ
هطکې لَ ُـې چې تؽَيُي ؾضن یې هکولَ نلب ّکړي ظ ّؾى اًتوبل یي کْالی نْ .ظ
تؽَیٍ پَ ظا قطتْ هؽکجْ پېښْ کې ظ التيبم ظ .ؼا هٌځتَ کېعّ هْظٍ یي څْاؼلف هيبنتي ٍّ
پَ ُـَ پېښْکې چې ظ تؽَيٍ څطَ ّؼّقتَ پَ  ٤٠اًّیْ کې ظ ًٌَ ػظوي پېًْع ّؼتَ اخؽا
نْي ّّ.
ظ تؽَيٍ اّ التيبم تؽهٌځ اّقَٓ هْظٍ يې  ٨هيبنتي ٍّ .پَ يٍْ ظّؼٍ کې ظا اًځْؼ نْي پبيلې
چې ظ  ٢٤کبلًْْ څطَ ؾيبت ّضت پَ ثؽکې ًیكي تؽ القَ نْي ظي  .هطکې لَ ظی چې
ظ ُـَ تطٌيکي ّړتيب څؽګٌعٍ ني لَ ظې هېتْظ څطَ هي تدبؼة پَ الـ ؼاّړل  .پَ ظې
یْڅْ پېښْ کی لَ  ٦هيبنتْ څطَ پَ کوَ هْظٍ کې پېًْع ّؼتَ نْي ّ .ظ ّضتې ډّلَ
ػظوي پېًْع کړًې پبليكې قؽٍ پَ قوْى کې ؾٍ يويي لؽم پَ ظؼي هيبنتْ کې ثَ ظ کكؽ
اًځْؼًَّ تؽيٍْ ثؽیع ډيؽ ښَ ّي اّ ګْاښ ثَ ظ ّضتې ػظوي پېًْع پَ کړًَ کې نتْى ًَّ
لؽي.

تطٌيک Technique
پَ ؼښتيب ُن چې ظ ظې تطٌيک پَ ؿْؼٍ تلًيالتْ ثبًعې ټيٌکبؼ اړیي ظی .ظا ػوليبت ايالً يْ
 Subcorticalپؽّقیدؽ ظی چې ظ پيؽيْقتْم چکم اّ نيل پَ کْهک ظ کْؼتيکبل
ُډّکي يٍْ تْليع نْي تطتَ ظ ُـَ قؽٍ ًښلي ،پَ ظې هْضَ چې يْ هًٌْػي کبلْـ خْړًَّ
پَ يٍْ پْښ کې ظ ًٌَ تؽقؽٍ ني .
يٍْ نن ظ هًجې ُډّکي پَ ْْالًي هسْؼ کې ظ کكؽي ضّ څطَ پْؼتَ اّ کښتَ چې خلع اّ
تست الدلع ازتْا کړي تؽقؽٍ کېږي  .نن ظ اًكبخْلَ هٓغ کیعّ پؽتَ تؽ ُډّکي پْؼې ؼقْل
کیږي .پؽظې هِال ظ  periosteumڅطَ پَ ګټَ اضكتٌې قؽٍ ظ هعاضلې الًعې ُډّکي
پیؽیْقت خال کيږي ،تؽڅْ ظ يْ ډيؽ ثبؼيک چپف پَ نکل ظ کْؼتيکبل ُډّکي ټْټَ ؼاپْؼتَ
کړي اّ  Osteoperiostal flapثيؽتَ ځبی پؽ ځبی ني .ظا کړًالؼٍ ظ هًجې ُډّکي پَ
ّزهي ّخَ کې تؽ قؽٍ ني اّ ُيڅ کلَ ظاقې ُڅَ تؽقؽٍ ًَ ني چې ضلق تَ اهتعاظ پيعاکړي
( A۸۹۵اًځْؼ)  .ظ ظې هؽزلې پَ اضؽ کې ثَ ّلېعل ني چې ظٍّ کبًبلًَْ خْړيږي چې ظ
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ُډّکْ ظ ټْټْ قؽٍ ًښتي ّي اّ ظا کٌبلًَْ ظ ُ iliceډّکْ پَ ّقيلَ پَ اؾاظ ډّل پؽتَ لَ ظې
چې ظ خؽزې قٓسي تَ ًږظې پبتې ني پْښل کېږي .ظا تثجيت یْڅَ قتًْؿهي ّي ځکَ چې ظ
ُـَ ګؽظ چبپيؽٍ اًكبج قطت اّ ؿيؽاالقتيکي ّي .ظ ښَ ثكتَ کْلْ لپبؼٍ هِوَ ظٍ چې ًيل ظ
کبًبل هبػعي تَ تيؽکړل ني  .لکَ يْ اړم چې ظ هًجې ُډّکي ظ اټګبء ظ ًوٓې پَ هوبثل کې ظ
کبًبل ػوين هكوت ؼاڅؽکٌعّي ( B۸۹۵اًځْؼ)  .تؽڅْ ظ پؽيْقتيْم پَ هؽقتَ ُـَ كيجؽّؾي
اًكبج چې ظ هًجې ُډّکي پَ ضللي اًكې اّ ّزهي ضللي ؾاّيْکې نتْى لؽی هٓغ کړای
ني.

-۸۹۵اًځْؼ :ظ كیوكټؽ ثْى ګؽاكت هؽضلې.
 ،Aظ ههؽ الًعې څؽګٌعًَّ ظیْې ْجوې پَ ډّل ،
 ،Bظ ضللی ثؽضْ اؾاظّل تؽڅْ ظ  osteoperiostail plapsهتطؽک یب اؾاظ ني.
 ،Cظ  iliacظ ُډّکې هثلثي ډّلَ ټْټې ځبی پؽځبی کېعًَ.
 ،Dتړل کېعل ظ یْې ْجوې پَ ډّل ،یْاؾې خلع.
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ظ ًكدي  forcepsپَ ّقيلَ ظ خؽزې ظ څٌډي قؽٍ پَ توبـ ظ کبًبل ظ پؽيْقتبل ظيْال تَ
تؽاکهي ّؼکْل کېږي اّ ظ ګْتي پَ ّقيلَ ُؽ ډّل كيجؽّتيک قبضتوبًًَْ چې ظ تثجیت زبلت
کې ّي پيژًعل اّ اؾاظیږيُ .وعؼاًګَ يْکبكي ّضت ظ اّقتيْ پؽيْقتبل قبضتوبًًْْ ظ اؾاظّلْ
اّ هتسؽک کْلْ لپبؼٍ پَ هًؽف ؼقیږي ،تؽڅْ ظ اليْي ُډّکي پَ ګټْؼٍ تْګَ ځبی پؽځبی اّ
ظُـې پټْلْ تَ اخبؾٍ ّؼکړي.
ظ  iliacظ ُډّکې ټْټي ظ  ۲څطَ تؽ  ۳قبًتي هتؽّ پْؼې پَ پٌډّالي چې تبؾٍ ظ اليْي هٌؿػې
څطَ ثيلې نْي ظي اّ ظ هًجې ُډّکي پَ قٓسَ ثبًعې ځبی پؽ ځبی اّ یْاؾې ظ خؽزي
کٌبؼًَّ قؽٍ ًږظي کېږي اّ ظ خؽزې تړل يْاؾې پَ خلعي کْک اّ پَ يٍْ پالى تؽقؽٍ کیږي
( ۸۹۵، Cاًځْؼ)  .كکؽ کْم چې پَ ظې ټيٌګبؼ اړیي ظی چې ظاليْي ُډّکي stripsکن
تؽکوَ ظ ظٍّ ًين اًچْ پَ کچَ اّږظّالي ّلؽي اّ ظ  Flexibletyهبثلیت ّلؽي .ظ کْچٌيْ
ټْټْ پَ څيؽ ثَ ظ ثبّؼ ّړ ًَ ّي ،ځکَ کېعای ني چې ظ ُـْي تؽهٌځ ظ کبغة هلًل ضًَْٓ
تهکېل ني .اّ ُن ؿیؽهوکي ظٍ چې ظ  Osteoperiostal flapsپَ ثيل ثيل ډّل ّتړل
ني چې پَ يٍْ کْک قؽٍ پَ يٍْ پالى اّ پَ هتٌبّة ډّل ( D ۸۹۵اًځْؼ) یي الؼښْظًَ
کېږي.

-۸۹۶اًځْؼ :ظ پلكتؽ ظ تٓجین ّؼّقتَ قوعالقَ ظ ُـې پَ اّږظّ ثبًعې ثیلْل ،ظ تْخَ ّړ ظٍ چې ظ ؼؾکْل یب
ثیلْل ظ پلكتؽ پَ اّلْ  ۸۲قبػتْ پَّ ظاضل کې تؽقؽٍ نی .
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ّؼّقتَ ګچ پلكتؽ ظ هبلْچ لَ پبقَ پَ پؽلپكې تْګَ پَ پبهلؽًې تؽقؽٍ کیږي اّ ثیب نْی پلكتؽ
پَ ټْل اّږظّالي قؽٍ هٓغ کېږي چې ظ  ٤٢قبػتًْْ څطَ ّؼّقتَ ظا ظ خعايي ثبثت پلكتؽي
ضّ ثَ ظ ليعلْ ّړ پؽاضتيب کړي ّي اّ ظ ثي ؿْؼۍ پَ يْؼت کې ثَ ښبیي ظ ګْاښ ّړ ظّؼاًي
تهْيم ؼاهٌځتَ کړي ( ۸۹۶اًطْؼ) .
ظا پلكتؽظ الـ ٌُّي پؽتَ ظ نپږّ اًّېْ لپبؼٍ پؽېښْظل کېږي .پَ یبظٍ نْي هْظٍ کې ًبؼّؽ ظ
ّؾى ظ ؾؿولْ پؽتَ هتسؽک اّ ظ اهكبء پَ هؽقتَ ګؽځيعًَ تؽقؽٍ کْيّ .ؼّقتَ لَ یبظې نْي
هْظې څطَ پلكتؽ تجعيل اّ ضيبْي اضيكتل کېږي .يٍْ تړلی هٌبقت  walkingګچ پلكتؽ ظ
ًْؼّ نپږّ اًّېْ لپبؼٍ يْؼت ًيكې .پَ ظّظیؿ اّ کلٌیکې ډّل ظ هًجې ُډّکي ظ نپږّ اًّیْ
ّؼّقتَ ظ التیبم قطت ّالي ظ اّليي پلكتؽ ظ تجعيلۍ پؽهِال ظ لیعلْ ّړ ّي ّ .ؼّقتَ لَ ظؼي
هيبنتْ څطَ ظا نًْي ظٍ چې ظ پلكتؽ پؽتَ

اّ هطکې لَ ظی چې ظ ؼاډيْلْژيک

 Cansolidtionظ هًجې ُډّکي پَ خكن کې ؼاهٌځتَ ني .ظ ټْلْ ظًعّ تؽقؽٍ کْلْ اخبؾٍ
ّؼکْل کېږي ( ۸۹۷اًځْؼ)  .کلَ چې کلٌيکې التيبم هْخْظ ّي ظ ّؾى ظ اًتوبل ؾؿن پؽتَ ظ
ؼاظيْلْژيک تظبُؽات پَ ًظؽ کې ًيْلْ څطَ اخبؾٍ ّؼکْل کېږي ظ ً ۳۰بؼّؿبًْ لَ قلكلې
څطَ پَ ُيڅ يٍْ پېښَ کې ّاَر زؽکبت اّ یب کبغة هلًل ًَ نتَ .

ځبًګړی ًْټ
پَ ټیٌګبؼ قؽٍ اړیٌَ ظٍ چې ظ ُ Cancellusډّکي  Stripsټْټَ پَ يٍْ ػظوي پېًْع کې ظ
ّړّ ّړّ  Cancellusټْټْ پَ پؽتلَ ښَ ّالی ّلؽي .کلَ چې ظ ُډّکي کْچٌۍ کْچٌۍ
ټْټې ّکبؼّل ني ظاقې اهکبى لؽي چې تؽهٌځ یي ظ ايلي کتلې ظٍّ يب ظؼي ؿًْډي (ظ تْپ
پَ ثڼَ) ظ يٍْ كييؽّؾي التيبم قؽٍ ؼا څؽګٌعې ني .ظا ًيوګړتيب ُـَ ّضت لَ هٌځَ ځي کلَ چې ظ
اليْي ُډّکي ظ اّږظّ ټْټْ ايښْظًَ ظ هًجې ُډّکي پؽقٓسَ ثبًعې تؽقؽٍ ني .
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 ًوًَْ یی پبېلې ظؼی هیبنتی ّؼّقتَ ظ كیویكتؽ ګؽاكت ظ:ـبًځْؼ۸۹۷
چې پَ کلیٌیکی ډّل قطت ظی لکیي ظ ؼاظیْګؽاكګی تظبُؽات، َػولیبت څط
پؽثٌكټ ظ تېجیب کكؽال تؽا ّقَ ظ ههبُعې ّړ ظی ًبؼّع ظ ّؾى پْؼٍ تطول
.پؽتَ لَ پلكتؽٍ هجْل کړی ظی

REFERENCE
BURROWS, H, JACKSON (۰۹4۱) Proc. R. Soc. Med., 33, ۰5۷.
COMPERE, E. L. (۰۹4۹). J. Bone Jt Surg., 3۰, 4۷.
DUNN, NAUGHTON (۰۹3۹). Treatment of un-united fracture. Brit.
Med. J., 2, 22۰.
GROVES, E. W. HEY (۰۹2۰). Modern Methods of Treating Fractures.
Bristol : Wright.
PHEMISTER, D. B. (۰۹4۷). J. Bone Jt Surg., 2۹, ۹46.
URIST, M. R., MAZET, ROBERT, Jun. & Mclean, F. C. (۰۹54). J.
Bone Jt Surg., 36A, ۹3۰.
222

ظ  Pott’sکكؽ

ظ ػاهْ کكؽًّْ تړلې ظؼهلٌَ

نپاړقن څپؽکی
ظ  Pott’sکكؽ
کَ خؽاذ ظ  pott’sکكؽ پَ  manipulationاّ ظ ُغې پَ ؼښتیٌٖ اهکاًاتْ اّ
ه٘طاً٘ک٘تًْْ تاًعې پٍْ نٖ ًْ پَ ظې زالت کې تَ ډېؽ ضًْع ازكاـ کړٕ .هاتَ پَ لْهړًْ٘
نکوٌْ ُڅْ کې ُغَ ّضت ډاډ پ٘عا نْ چې ها ظا کكؽ اّ ضلغ اؼخاع کړل .چٖ ؾها
ډاډګیؽًَ یْاؾې ظ  X-rayپَ فلن تاًعې ؼاټْلَ ٍّ.
ظ  Pott’sکكؽ پَ ظؼهلٌَ کې لَْٗ قتًْؿٍ اؼخاع کْل ًَ ظٕ تلکې اصلٖ قتًْؿٍ ظ اؼخاع
قاتل ظٕ .ؾٍ تَ ُڅَ ّکړم چې ظا څؽګٌع نٖ چې څَ ّضت پَ تړلٖ اؼخاع تاًعې ټٌ٘ګاؼ
ګْاښ ؼاهٌځتَ کْٕ اّ ُن ظا چې ػول٘اتٖ هؽقتَ څَ ّضت اړیٌَ ظٍ.
ظ  Pott’s Fractureکٖ خؽازٔ ظؼهلٌَ ٍْٗ ظاقې کړًالؼٍ ًعٍ چې پَ ؼّټ٘ي ډّل ٖٗ
ّړاًعیؿ ّنٖ ځکَ چې خؽازٖ ظؼهلٌَ ُن ظتړلٖ ظؼهلٌې تَ ّؼتَ اضتالؼات لؽٕ پَ ٍْٗ ػاظٕ
 Pott’sکكؽ کې ظ ْٗې ظ ډاډهٌې تړلٖ ظؼهلٌې پاٗلې ظ ّظ٘فْٕ اّ اًاتْه٘ک پایلْ پؽتٌكټ
ډیؽٕ هٌلٖ ّٕ .زتی کَ ظ ضلفٖ کٌاؼ ّړّکٖ کكؽٕ پاؼچَ تې ځاَٗ پاتې نْٕ ُن ّٕ ،اّ ظ
 Ankle Jointظًعٍ تَ تیؽتَ پؽځای نٖ کْهَ چې تَ ز٘ؽاًًّْکٖ ّٕ  .ظ  Pott’sکكؽ
اّ ضلؼې تعإّ ظ ّاؾې اؼخاع پؽتٌكټ هوکي ظ پام ّړ ؾٗاتې تطٌ٘کٖ قتًْؿې ؼاهٌځتَ کړٕ
ځکَ چې ظا لْڅَ نْٕ تٌګَ اّ ًیْلٖ قازَ کې الـ ٌَُّ ظ خال نْٕ پاؼچې اؼّا ؾٗاًوٌْٕ
 .ظ ُؽ ظل٘ل پؽ تٌاء کَ هْږ ظ ّاؾې اؼخاع ُڅَ کړٕ ّٕ ًْ ،ظ ٍْٗ ّېښتَ پَ څ٘ؽ کكؽٕ ضػ
اؼخاع څطَ پؽ تَ تَ پَ تل څَ لاًغ ًَ نْ .ظ ػول٘اتْ څطَ ّؼّقتَ ٍْٗ ًیوګړٕ اؼخاع ؾهْږ ظ
تیؽّتٌْ اقتاؾٗتْب کْٕ .کَ ّاؾٍ اؼخاع ډېؽٍ اړیٌَ ّګڼل نٖ ًْ تاٗع ظ ػول٘اتْ پؽهِال
فلؿٕ قاهاى آالت ) (Hard wareتؽ ډېؽٍ تؽٗعٍ کن ّکاؼّل نٖ.
ظ لعم تؽظ٘عٖ هفصل یْې هؿهٌې اؾٗوا تَ ه٘الى لؽٕ ځکَ چې پَ ظې تؽضَ کې ػعالتٖ پْ
ښٌَ نتْى ًَ لؽٕ اّ ک٘عٓ نٖ چې ظ زؽاؼت تغیؽ پکې ؼاهٌځتَ نٖ اّ ُوعاؼًګَ کَ ظ
( screwپېچ) قؽ ظ پْقتکٖ الًعې اًكاخْ تَ ډېؽ ًږظې ّٕ ًْ ظ ظؼظ الهل ګؽځٖ .
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ظ  Pott’sکكؽ اًاتْهٖ
ظ لْاّّ ظنعت پَ تړاّ چې ظ کكؽ الهل ګؽځٖ ظ  Ankle Jointکكؽًَّ ٗې پَ ځاًګړې
ډّلًْْ ّیهلٖ ظٕ ضْ ظغْ ّٗهٌْ تؽ ظې هِالَ ظ کكؽ پَ ظؼهلٌَ کې هؽقتَ ًَ ظٍ کړٕ.
ٗا ځٌې ّضت ظ ظؼیوَ ظؼخَ Fott’s fractureظ ػٌك المعم ډېؽ ظّظیؿ کكؽ اّ ضلغ ظ
تثؼعٕ اّ ضاؼخٖ تعّؼٕ کكؽ پَ ًاهَ ُن ٗاظٗږٕ چې ظ ظؼې ت٘ال تیلْ کكؽًّْ چې ظ ّزهٖ،
پَ تؽ Malleolusاًكٖ اّ ضلفٖ کكؽًّْ څطَ ػثاؼت ظٕ .چې اًكٖ ،ضلفٖ اّ ّزهٖ
اقتاؾٗتْب ظ هفصلٖ قؽسې ظ ضلفٖ څٌډې Tibiaظ Malleolusکې ً٘كٖ اّ ضلفٖ
کْٕ.
ْٗقطت تې ځاَٗ نْی کكؽ ظ اکكؽې پؽهص ْٗ ډېؽ غْلًّْکی اًځْؼ ّؼکْٕ چې ظا ډّل
هٌظؽې تَ پَ لیعّ قؽٍ ښایٖ ناګؽظ ظاقې ازكاـ ّ کړٕ چې پَ ٍْٗ ّضت کې ظ ظؼې
 Malleolusاؼخاع کْل ضْ پؽٗږظٍ ضْ ظ ٍْٗ  Malleolusپَ اؼخاع کې تَ ځاى
ً٘ګوړٕ ّګڼٖ .

-۸۹۱اًځْؼ :ظ  putt’sظ کكؽ اًاتْهٖ څؽګٌعّٕ چې لعم یْ ځای ظ تؼ٘عٍ فؽیکوٌت قؽٍ پَ ًښلیعلٖ ډّل ظ
یٍْ ّازع پَ تْګَ زؽکات کْٕ اّ لؽٗثَ فؽیګوٌت یْاؾې ظ لصمې اّ نظ٘ې ظ خكن څطَ ًوایٌعګٖ کْٕ.
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ظا ًاقوَ هفکْؼٍ لَ ظې اهلَ هٌځتَ ؼاځٖ چې هْږ پؽتَ لَ ظې چې ظ تؽظیعٖ اًاتْهٔ تاًعې
پٍْ نْ ظ ت٘الت٘لْ پاؼچْ پَ ؼاظْٗ لْژٗکٖ څیؽٍ تاًعې توؽکؿ کّْ لکَ پَ  ۸۱اًځْؼ کې.
پَ زم٘مت کې ظا اضتالؼٖ کكؽ ظّې تؽضې لؽٕ (۸۹۱اًځْؼ ) چې لَ  Proximalاّ
 Distalڅطَ ػثاؼت ظٕ Proximal Part .ظ  Tibiaاّ  Fibulaلَ خكوًْْ
اقتاؾیتْب کْٕ ،اها  Distal Partظ ټْل لعم اقتاؾیتْب کْٕ.
تؽ ټْلْ هِوَ هؼوا ظاظٍ چې ظ اؼخاع پؽهِال ظ ُ Talusډّکی – Medial Malleolus
 Third Malleolusاّ  Lat Malleolusټْل ْٗ ځآ ظ ْٗې ټْټې پَ څیؽ زؽکت
کْٕ .ظ ظّٓ تؽ هٌځ ظ  Ankle Jointظ ا ؼتؽْ پؽ تٌكټ ًَ تېل٘عًّکٖ اړٗکې ټٌ٘ګې
نْٕ ظٕ .لَ ُوعې اهلَ ظ تې ځاَٗ ک٘عّپؽهِال یٍْ ښَ اؼخاع ُغَ ّضت نًْٖ ظٍ چې ظ
 malleolusڅطَ پؽتَ ظ  Tibiaقؽٍ پَ تړاّ کې ظ  Talusتې ځاَٗ کېعًې تَ ُن پام
ّنٖ .پَ ػولٖ ډګؽ کې ظ اؼخاع ځاًګړٕ هْضَ ظا ظٍ چې لعم ظ پښې ظ هسْؼ قؽٍ تؽاتؽ
نٖ .ظ ظٕ ػول٘ې پؽهِال ظ لعم قؽٍ ظ تواـ پَ نتْى کٖ اؼخاع ازكاـ ک٘ږٕ ْٗ .ځېؽک
کتًْکٔ کْالٓ نٖ چې زتٔ ځېٌې ّضتًَْ ظ پلكتؽ ظ ضاؼخٖ اًځْؼ لَ هطې هؼلْهَ کړٕ چې
اؼخاع صْؼت ًْ٘لٔ ظٓ اّ کَ ًَ .
هاتَ ضپلَ ظ اؼخاع ظ تاٗ٘ع لپاؼٍ ظ ل٘عّ ّړ ٍْٗ ًښَ لَ ُغَ تست الدلعی ضػ څطَ ػثاؼت ظٍ
چی ظ پًْعې اّلصثې ُډّکٖ تؽهیٌځ هٌځ تَ ؼاځٖ .کَ ظ ظّٓ تؽ هیٌځ افمٖ فاصلَ ؾٗاتَ نْٕ
ّٕ ًْ ظ لعم پَ ضلفٖ تې ځاَٗ کېعًَ تاًعٕ ظاللت کْٕ.
ظا چې څَ ډّل ظ ځوکې خاغتې لٍْ ظ قْء نکل الهل ګؽځٖ تؽ ټْلْ ښَ تېلګَ ٗې ظ Pott’s
کكؽ ک٘عآ نٖ .پَ ظې ټٌ٘ګاؼ اړیي ًَ ظی چې ظ خاغتې لْې اغ٘ؿٍ پَ تٖ ځاَٗ ټْټْ تاًعې
تؼ٘ي کړای نٖ ضْ پَ ٍْٗ ّٗښ هؽٗط کې چې ػعلې لْت څْهؽٍ پَ Displacement
تاًعې اغېؿٍ لؽٕ پَ ُوغَ کچَ ظ اًكت٘ؿٓ الًعې ًاؼّؽ (چې ػعالتْ ٗې هکول ؼضاّت کړٓ
ّٕ) ظ ځوکې خاغتٖ لْې تؽ اغېؿې الًعې ّٕ .

پَ ضلغ کې ظځوکې ظ خاغتې لْې کاؼّل
کَ پښَ پَ افمٖ ّظؼ٘ت لؽاؼ ّلؽٕ اّ لعم ظ الًعې ضْا څطَ تمْېَ ًَ ّٕ اّ ْٗاځې ظ پٌډٓ
ػعالت تمَْٗ نْٕ ّٕ ًْ ،پَ ظې زالت کې ظ Pott’s Fractureکې ضلفٖ تې ځاَٗ
کېعًَ ؼاهٌځتَ ک٘ږٕ.
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پَ ظې هؽزلَ کې ظ اؼخاع لپاؼٍ ظ یٍْ هِن ګام پَ څېؽ ظ ْٗ پالى نْٕ ؼٌٗګ پ٘ژًعل ظٕ چې
ظ ضلفٖ تٖ ځایَ کیعًی څطَ یْ اصالذ نْٕ اؼخاػٖ زالت تَ تؽقؽٍ کیږٕ ( ۸۹۹اًځْؼ) .
کَ چېؽې خؽاذ ظ  Rangeهك٘ؽ پَ ضپل غُي کې تؽق٘ن کړی ّٕ ًْ ظ اؼخاع پَ
ّؼّقتۍ هؽزلَ کې ظا ظهاغٖ تصْٗؽ تَ ظ ظٍ قؽٍ پَ ؾٗاتَ کچَ هؽقتَ ّکړٕ اّ ُن پَ ُوعې
ډّل قؽٍ ظ خٌثٖ ؼٌٗګ ظ زؽکت کچَ چې ظ قطت خٌثٖ تې ځاَٗ ّالٖ اّ ظ ُغې ظ پْؼٍ
اؼخاع تؽ هٌځ نتْى لؽٕ تهط٘ص اّ پَ غُي کې ّقاتل نٖ (  ۰۲۲اًځْؼ) .
پَ ظې ؼؽٗمَ ظ  Pott’s Fractureظ زؽکاتْ هؼایٌَ کْل ظا څؽګٌعّٕ چې یٍْ تهپړٍ
اؼخاع تؽ القَ نْې ظٍ  .کیعای نٖ ظ تثثیت زالت ظ خاغتٖ لْې اّ ظ لعم ظ ّؾى ظ اغېؿې
پؽتَ غْؼٍ کړٕ .
لکَ پَ  A,B ۰۲۸،اًځْؼًّْ کې ښْظل نْٕ ظٕ چٖ پَ ٍْٗ الـ لعم ظاقې ًْ٘ل ک٘ږٕ چې
پًْعٍ پَ ّؼغْٕ کی لؽاؼ ّلؽٕ تؽڅْ  Ankle Jointاّ لعم تَ پَ افمٖ ّظؼ٘ت تِؽتَ تعّؼ

-۸۹۹اًځْؼ :ظ لعاهٖ زلفٖ تې ځایَ کیعًې ظ کچې هًْعًَ هطکې ظ پلكتؽ لَ تؽثیك څطَ تؽقؽٍ کیږٕ .ظ
ځوکې ظ خاغتې لٍْ ظ یٍْ ػاهل پَ تْګْ پَ ظّتاؼٍ تې ځایَ کېعًَ کې اّ ُن ظُغَ تهطیص تهؽیر کْٕ.
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ّؼکړل نٖ .چې لَ اهلَ تَ ٗې  Ankle Jointپطپلَ ْٗ اؼخاع نْی ّظؼ٘ت غْؼٍ کړٕ
اّ خؽاذ تَ پَ ظې پٍْ نٖ چې ظ ػعالتْ کهْل څْهؽٍ غ٘ؽ اړیي ظٕ اّ ؼښتیا ُن ضپلَ
پاهلؽًَ تَ ظ  Pott’s,ظ کكؽ ه٘طاً٘ک٘تًْْ تَ ّاړّٕ.
پَ ټٌ٘ګاؼ قؽٍ ّٗلٔ نْ چې کَ چېؽې هًْږ ظ ځوکې ظ خاغتٖ لْې کاؼّل ظ اؼخاع پَ ګټَ
ّغْاړّ ًْ ظا تَ اړیٌَ ّٕ چې پْؼتٌٖ هېکاً٘ؿم اّ الؼښًّْې تَ پاهلؽًَ ّنٖ اّ لعم تاٗع ظ
پًْعې لَ الًعې ضْا تمْېَ نٖ پؽتَ لَ ُغْ ًاظؼّ زاالتْ څطَ چې ظ ُ Talusډّکٖ لعام تَ
تې ځاَٗ نْی ّٕ .
پَ ظې زاالتْ کې تؽػکف ّظؼ٘ت غْؼٍ کْٕ ٗؼٌې لعم تَ تَ اخاؾٍ ّؼکړل نٖ چې ظ ضپل
ّؾى لَ اهلَ ناتَ ټ٘لَ نٖ اّ ْٗاځې پٌډۍ تَ ظ ضلفٖ ّخِې څطَ ظ تمْېې پَ زال کې ّٕ .

ظ خاغتې لْې لَ هٌځَ ّړل
ْٗ نوېؽ خؽازاى ظ ظې پَ پؽځای چې ظاؼخاع پَ ػولَ٘ کٖ ظ خاغتې لْې هثثتَ ًّډٍ ّکاؼّٕ
تؽػکف ظاقې لْې تؽت٘ثْٕ چې ظ خاغتې لْې هثثتَ اغ٘ؿٍ لَ هٌځَ ْٗقٖ .ظ  Pott’sکكؽ پَ
اؼخاع کې ظ خاغتې لْې څطَ ګټَ اضیكتٌَ پَ ظې ډّل نًْٖ ظٍ چٖ ظ هیؿ لَ څٌډې څطَ ظ
لصثې ُډّکی پَ ػوْظٕ ډّل ځْړًع نٖ .ظا یٍْ ګټْؼٍ ػولَ٘ ظٍ چٖ ظ خؽاذ لپاؼٍ ظ غْښتٌې
ّړ اصالزٖ ػول٘ې نًْٖ کْٕ  .ظ ضلفٖ ّزهٖ تې ځاَٗ نْیْ پاؼچْ تؽاتؽًَّ پَ پْؼتَ تهؽیر
نْٕ ډّل تؽالقَ کیعای نٖ .ضْ پَ ظا زالت کې ظ خؽاذ القًَْ تاٗع پَ ٍْٗ هٌاقة اقتماهت

-۰۲۲اًځْؼ :ظا ظ ػظوٖ قؤنکل اّ ظ ُغې ظ اصالذ نْٕ زالت تؽهٌځ ظ ًْقاى ظ کچې هًْعًَ ښیٖ
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تاًعې فهاؼ ّاؼظ کړٕ .ظا الًعې تطٌ٘کٖ تفص٘الت ظ تؽث٘ك ّړ ظٕ ،هګؽ ظ ػوْظٕ کړًالؼٕ
ه٘تْظ پَ ظې ځآ کې پَ ْٗاؾٕ ډّل ظ قپاؼښتٌٖ ّړًَ ظی.
ظ پلكتؽ تؽث٘ك
ظ  Pott‘sظ کكؽ ښَ ظؼهلٌَ ُغَ ّضت نًْٖ ّٕ چې پطپلَ ظ خؽاذ لَ ضْا ظ ګچ پلكتؽٕ
ػولَ٘ تؽقؽٍ نٖ اّ ظا ْٗاځې خؽاذ ظٕ چې ظ تېړًیْ زاالتْ اّ ظ تهپړ پلكتؽظ اړیتا پَ ُکلَ
چٖ پلكتؽ ال تؽ اّقَ ًؽم ّٕ پٍْ نٖ .اّ کَ چ٘ؽې لًْع پلكتؽ ظ غلظت ْٗې ظؼخې تَ (لکَ
ٍْٗ ًاؾکَ همٍْ ) لْړ نٖ ًْ پَ تواـ قؽٍ تَ ظؼک اّ ازكاـ نٖ .
ظ اؼخاع یْاؾٌٗۍ لْهړی غْښتٌَ پَ تك٘ړٍ کچَ یٍْ لٌډ هِالَ پلكتؽی ػولَ٘ ظٍ چې پَ پْؼٍ
کچې ټیٌګ ّٕ تؽ څْ ظ اؼخاع ثثات ؼاهٌځتَ کړٕ .ظا هؼوْالً ظ ظؼٕ تْکْ لؽًّکی اتَ اًچې
پلكتؽٕ تٌعاژ پَ کاؼّلْ قؽٍ نًْٖ ظی  .چٖ ظ ظې ػول٘ې پؽهِال ظ پلكتؽ ظ ػلْٕ اّ قفلٖ
تؽضْ پْؼٍ کْلْ تَ پام اړًَّ ًَّ نٖ ځکَ ظا ظ ّضت ظیاع ظٍ چې هطکې ظ اؼخاع څطَ

-۰۲۸اًځْؼ :څؽګٌعّٕ چې پَ څَ ډّل ظ ځوکې ظ خاغتې لٍْ ظ ځاى قؽٍ اصالذ ؼاهٌځتَ کْٕ .پَ ُغَ زا
لت کې چٖ پًْعٍ تمْیَ نْٕ اّ لعم اّ پښَ پَ یٍْ کچې قؽٍ ّزهٖ تعّؼ کړی ّٕ ،ظا ظ لعم تې ځایَ کېعًَ
اصالذ کْٕ چې ظ ؾًګاًَ هفصل ظ یٍْ هؽقتَ کًْکٖ لطْا تمْیَ نْٕ ّٕ.
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ؼاهٌځتَ کیږٕ .ظ لْهړًْ٘ ظؼې پلكتؽٕ تٌعاژًّْ ظ تؽث٘ك پؽهِال ظا اړیٌَ ًَ ظٍ چې کكؽ پَ
اؼخاػٖ زالت کې ّقاتل نٖ اّ ٗا لعم تَ  ۹۲۹ظؼخې ؾاَّٗ ّؼکړل نٖ .ظ Assistant
لپاؼٍ ظّهؽٍ کافٖ ظٍ چې لعم ْٗاځې ظ ګْتْ څطَ ًّ٘كٖ .
ظظې ظؼې پلكتؽٕ تٌعاژًّْ لَ تیړًٖ تؽث٘ك ّؼّقتَ خؽاذ لَ  Assistantڅطَ کكؽ اضلٖ اّ
ظ لًْع پلكتؽ ظًٌَ ظ کكؽ ضْځ٘عًَ زف کْٕ اّ ظ پطْاًیْ تدؽتْ پؽتٌكټ خؽاذ تَ ظ ظې
خْګَ نٖ چې ظّتاؼٍ اؼخاع کېعًَ ظؼک کړٕ هګؽ ظ ظٍ لوف ک٘عًّکٖ ًښې تَ پَ کوَ کچې
پَ پلكتؽ کې پټې ّٕ .اها کلَ چې ظ اؼخاع ازكاقْل څؽګٌع نٖ ًْهْړې تاٗع تؽ ُغَ ّضتَ
پْؼې ؼؽف پَ اؼخاػٖ زالت ثاتت اّ پؽتَ لَ زؽکتَ ّقاتٖ تؽڅْ پلكتؽ ّچ نٖ پَ ظاقې
زال کې خؽاذ ظ ضپل ٍْٗ الـ پَ ّاقؽَ لعم ظ پًْعې الًعې څطَ تمْېَ کْٕ ،اّ هؽقتٗال
لکَ پَ  ۰۲۰اًځْؼ کې ظ خؽاذ پَ غْښتٌَ ّؾى لؽًّکې لعم اّ پښې تَ ّزهٖ تعّؼ ّؼکْٕ.
اّ پَ ظې ډّل ظ پلكتؽ پْؼتَ اّ الًعې تؽضٖ پَ پلكتؽٕ تٌعاژًّْ قؽٍ تهپړّٕ اّ ًْؼاظافٖ
پلكتؽٕ تٌعاژًَّ پؽ ُغې ّؼ ؾیاتْٕ تؽڅْ ظ ګچ پلكتؽ ظ ډتلْالٔ اړیٌَ کچَ چې پَ پام کې ظٍ
تؽ القَ نٖ.

-۰۲۰اًځْؼ :پلكتؽ تَ ظ اًځْؼ ّؼکْلْ یْ زالت .ظ تْخَ ّړ ظ الـ نتْى پَ تیلْ تیلْ قؽسْ تاًعې پَ
ظاقې ډّل چې ؼؽف  ۵۴ظؼخې ّزهی تعّؼ ّلؽٕ ( ظ ؾًګاًَ هفصل ّزهٖ تعّؼ کړی ّٕ لکَ پَ څَ ډّل
چې لعم ظی)
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ظ هطکٌېْ څؽګٌعًّْ پَ تړاّ ظ پلكتؽلَ تهپړیعّ قؽٍ قن لَ ظؼې زؽکاتْ څطَ ؾٗات تؽقؽٍ ًَ
نٖ کْم چې اړٗي ظٕ اّ ظ ظُّن ځل لپاؼٍ اؼخاع ً تمْیَ کْٕ .ظا قاظٍ تهؽیر نْٕ زؽکات
تَ ظ ْٗې هکولې ظّؼې لپاؼٍ تې زؽکتَ زالت تاه٘ي کړٕ.
ظ ٍْٗ اخؽا کًّْکٖ ظا اّ ُغَ لْهړًۍ ُڅې چې اؼخاع ٗې ظ ًاکاهې پُْې قؽٍ هل ٍّ هماٗكَ
کړٕ ّؼّقتَ ظ ؾٗاتْ ُلْځلْ اّ ػعلٖ لْت قؽٍ قؽٍ فکؽ ک٘ږٕ چې ښایٖ اؼخاع هسفْظَ
ّٕ .لَ ظٕ ّؼّقتَ ظا پلكتؽٕ ػولَ٘ پْؼٍ کیږّٕ Assistant .ؼّقتَ ظ پلكتؽ پَ تؽث٘ك
پېل کْٕ ضْپَ لْهړًْ٘ ظل٘مْ کې اړیٌَ ظٍ چې پطپلَ خؽاذ پلكتؽ تؽ قؽٍ کړٕ تؽ څْ اؼخاع
تَ ظ ظٍ ظ ًْٕ ؼؽؾ پَ تٌكټ ښَ ّالٖ ّؼکړٕ .ضْ پَ یٍْ تهپړ نْی پلكتؽ کې ظ ظې ډّل
ُڅْ څطَ هطٌیْی ّنٖ اّ ظ هاتې نْٕ قازې زالت یْاؾی ظ کل٘هې لَ الؼې تهطیص
کړٕ.

هالْچ لؽًّکٔ پلكتؽ
کَ  Paddingپَ صس٘ر ډّل تؽقؽٍ نٖ ًْ ظ ضپل اؼتداػٖ ضاص٘ت لَ اهلَ تَ ظ هکكْؼٍ
پاؼچْ پَ تثثیت کې ښَ ّالٔ ؼاّلٖ اّ ظ ظې اؼتداػٖ ضاص٘ت پَ تړاّ ظ پلكتؽ اّ ًِاٗت تؽ
هٌځ ظ لږ پړقْب اّ تمثط پؽ هِال یْ قوْى ؼاهٌځتَ کیږٕ .ظا ًظؽیَ ظ ضپل ّضت ظػٌؼٌْٕ
ًظؽٗې قؽٍ چې  Paddingظ پلكتؽ ظ اؾاظاّلْ الهل ګؽځٖ کاهالً پَ تعاظ کې ظٍ .هطکې لَ
ظې چې پلكتؽ تؽث٘ك نٖ ظ صسیر  paddingلپاؼٍ تایع چې ؼاتاّیعًَ ُوْاؼ ٍ اّ ظ ًین اًچ
پَ کچې ډتلْالٖ ّلؽٕ اّ ظ ښې پاهلؽًې اّ صس٘ر  Paddingپَ نتْى کٖ تَ ظ هالْچْ
تاّېعًَ اّ ؼاتاّېعًَ غ٘ؽهٌظوَ ًَ ّٕ .هوکي پلكتؽٕ تٌعاژًَّ تَ ظ پام ّړ یْ فهاؼ پَ ًْهْړّ
غْټَ نْیْ هالْچْ پؽتَ لَ ظې چی ًاؼّؽ ُغَ ازكاـ کړی پلی کړٕ .ظا پَ ؼښتیا ظ ز٘ؽاًت٘ا ّړ
ظٍ چې څْهؽٍ فهاؼ تاٗع پَ پلكتؽ ّاؼظ نٖ تؽ څْ ًاؼّؽ ظ ًااؼاهۍ ازكاـ ًَّ کړٕ .لَ ظې
اهلَ تاٗع فهاؼ پَ پؽاضَ قازَ تاًعې ْٗ ډّل ّّٗهل نٖ .ظ پلكتؽ پَ پْؼتٌۍ تؽضَ تاًعې الؾهَ
ظٍ چې تٌعاژًَّ پَ کلک فهاؼقؽٍ ؼاتاّ نٖ اّکَ ًَ ظ لالة ظ تکو٘ل٘عّ پَ ّضت کې تَ ّل٘عل
نٖ چې ظ پٌډٓ اّ لالة تؽهٌځ چې ظ پلكتؽ پْؼتٌی قْؼی ظی ٍْٗ لَْٗ فاصلَ ؼاهٌځتَ نْٕ
ظٍ .لَ ُوعې اهلَ ظا ظ قپاؼښتٌې ّړ ظٍ چې ظ  Proximalتؽضې هالْچ لږ څَ کن ّٕ.
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تاٗع ظ ْٗې لاػعې پَ نکل ّهٌل نٖ چې پلكتؽ ظ پښْ ظ ګْتْ
ظMetatarsophalangeal Joints

پْؼې تؽ قؽٍ نٖ اّ کَ ًَ ظ پښْ ظ ګْتْ

الًعې تؽضَ تَ کلَ ًا کلَ ډېؽ ضؽاب زالت غْؼٍ کْٕ اّ ظ ُغَ ػوْهی هؼاٌَٗ تَ ٗې قتًْؿ
هي ّٕ.

ظ  Pott’sکكؽ ظ اؼخاع پؽ هِال ظؼې ظّظیؿې ت٘ؽّتٌې
ظ pottisظ کكؽ ظاؼخاع پؽ هِال ظؼٕ ًمؽٖ نتْى لؽٕ چې ډٗؽ ځلَ ظ ُغې اؼؾښت تَ پَ
پْؼٍ کچې پاهلؽًَ ًَ ک٘ږٕ کْهې چې ظّهؽٍ هِوې ظٕ چې پؽ تٌكټ یٖ ظاقې کړًٖ تؽقؽٍ
ک٘ږٕ چې ظ خؽاذ لپاؼٍ پَ یٍْ تاؾٍ کكؽ کې ظ تړلٖ اؼخاع ظواًت کْٕ.
۸ـ ظ لعم ظ ۹۲ظؼخْ زالت قاتل ظ قاق قؽٍ
ظ لعم قاتل ظ پښې قؽٍ پَ ۹۲ظؼخْ ؾاَّٗ کې یٍْ ظ پام ّړ غْښتٌَ ظٍ چې ظ پلكتؽ ظ
کلک٘عّ پؽ هِال لعم تاٗع پَ  ( Plant grade positionچې ظ پښې تلی پَ ُوْاؼ
ّظؼ٘ت کې لؽاؼ ّلؽٕ) کې ّقاتل نٖ  .ظ  Dorsiflexionالهل یْاؾی ُغَ فهاؼظی چٖ

 -۰۲۸اًځْؼ :ظ ُغې ػول٘ې یْ هثثتَ اغېؿٍ ښیٖ چې لعم ظ  plantigradeپَ زالت ّقاتٖ .پَ ځاًګړٕ ډّل کَ
ظ ّ Ashillisتؽ ډېؽ ظ کهم پَ زالت کې ّٕ اّ لعم پْؼتَ ضْاتَ کم کړای نٖ .ظا ػولَ٘ تالْـ ظػٌك المعم
ضلف تَ ظ اُؽاهٖ لاًْى پؽ تٌكټ پؽتلَ کْٕ، B.ښیٖ چې پَ څَ ډّل ظ لعم plantigradزالت ظ پًْعې پَ
پْؼتَ کهم اّ ظ لعم ظ  forfootلَ هتْقؽې تؽضې څطَ  dorsiflexingظ اُؽاهٖ قېكتن پؽتٌكټ اخؽا
کیږٕ .ظا ػولَ٘ ظ اؼخاع قاتٌې ّړتیا لؽٕ
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ظ لعم پَ ؼازٖ لعاهی تؽضَ (  )forefootتاًعې پلٖ ک٘ږٕ ُغَ ه٘تْظ چې پَ قپاؼښتٌَ یٖ
 Dorsiflexionهٌځتَ ؼاځٖ ظا تَ نًْی کړٕ چې ظ  Talusظ ضلفٖ تې ځاَٗ ک٘عًې الهل
ّګؽځٖ .ظ تدؽتې لَ هطې ظا تَ قتًْؿهٌَ ّٕ چٖ ظ ُغَ فهاؼ پَ قپاؼښتٌی قؽٍ چې ظ ؼازٖ
ّخی پَ هماتل کی ظ لعم پَ لعاهی تؽضی پلٖ ک٘ږٕ تؽڅْ لعم ظ  ۹۲ظؼخْ ّظؼ٘ت تَ ؼاقتْى
نٖ ( .هثالً کلَ چې ظ ّ Achillتؽ لٌډ ّٕ) ًْ ظا اقاقٖ ًمؽَ ْٗ ؼؽف تَ پؽٗږظّ اّ ظ انیل
ّتؽ اّږظٗعّ تَ العام کّْٗ .ا پَ تل ػثاؼت ( ظ ْٗې اّلٖ تکَ٘ ګاٍ څطَ ظُّوٖ ظؼخې تکَ٘
ګاٍ تَ تغ٘یؽ ّؼکّْ ) ظا ظ تعلْى ًمؽَ چې ظ ان٘ل ّتؽ ظ اّږظٗعّ پَ تڼَ ؼاهٌځتَ کیږی اّ ظ
پًْعې قؽٍ هٌها لؽٕ ًْ  Dorsiflexionتَ ظ ُغَ لْې پَ ّاقؽَ چې ظ ؼازې ّخِې پَ
لعاهٖ تؽضَ تاًعې پلٖ ک٘ږٕ ؼاهٌځتَ نٖ ظ ُوعې زالت لَ اهلَ تَ  Talusضلف تَ ظ
 Ankle jointلَ لالة څطَ تِؽ نٖ.
ظا ُن هوکٌَ ظٍ چې ظ ضلفٖ تې ځاَٗ ک٘عًی پؽتَ ظ Dorsiflexionزالت القتَ ؼاّړّ .ظ
ظٕ پَ پؽځای چې لٍْ هكتم٘وأ ظ پښې ظ تلٖ پَ لعهٖ تؽضې ) (Fore Footتاًعې ّاؼظٍ

-۰۲۵اًځْؼ A، :یْ غیؽ اصالذ نْی ظ  pottsکكؽظ ُغَ هیکا ًیؿم څطَ پَ تې ځاَٗ ّالٖ قؽٍ ښیٖ چٖ پَ a ۰۲۸
اًځْؼ کې تهؽیر نْٕ ظٍ.
، Bیٍْ کا هیاتَ اصالذ (تؽُغې چٖ تالْـ ظ لصثې ظ هسْؼ قؽٍ ظ b۰۲۸اًځْؼ ظ هیتْظ پؽتٌكټ یْ ځإ نٖ) .ظا هیتْظ
ظ هٌلْ ّړ پایلې تؽالقَ کْٕ زتی کَ ظ ضلفٖ کٌاؼ یْ تٖ ځا یَ نْی فؽیګویٌت ُن هْخْظ ّٕ.
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نٖ پَ غ٘ؽ هكتم٘ن ډّل لَ پًْعې څطَ پلٖ کیږٕ .کَ ّغْاړ ّ چې صس٘ر Dorsiflexion
هْ القتَ ؼاّړٓ ّٕ ًْ ظ ُغې الـ پَ قپاؼښتٌَ چې پًْعٍ تمْېَ کْٕ ظ Calcaneus
ُډّکی الًعې لعم پْؼ تَ ضْاتَ ؼاکم کیږٕ ،تؽڅْ چې ظ لعم ناتٌې ٗا ضلفٖ تؽضَ( Hind
 ) footپَ  Plant grad positionکې لؽاؼ ًّ٘كٖ ( B ۰۲۸اًځْؼ) .ظا زؽکت چې
ُ Talusډّکی هطکې ټېلَ نٖ پَ اؼخاع کې تَ ډېؽٍ هؽقتَ ّکړٕ .اّـ چٖ ظ لعم
 Forefootتؽضَ یْ څْ ظؼخی ظ  Planter flexionزالت کې نتْى لؽی ًْ لَ هلَ تَ
ٗې لعم ظ  Mid tarsal jointsپَ تؽضَ کې ځْړًعٗږٕ ًْ پَ ظې ّضت کی خاٗؿ ظٍ چٖ
ظ پښې تلې تاًعې یٍْ اًعاؾٍ هؼتعلَ لٍْ هص پْؼتَ ضْا تَ ّاؼظٍ نٖ ،پؽظی هِال تَ ظ پښې تلَ
ظ خؽاذ پَ ټټؽ اٗښْظل نْې ّٕ اّ ظا تَ کْهَ ًاّړٍ اغ٘ؿٍ پؽې ًّلؽٕ کَ ظ پًْعې کٌتؽّل ظ
الـ پْاقؽَ ّنٖ ظا تېلکَ پَ  ۰۲۵اًځْؼ کې ښْظل نْې ظٍ .چې لْهړًی ً٘وګړٕ اؼخاع ظ
ُ calcisډّکٖ ظ هطکې اّ الًعې ضْاتَ پَ کهک٘عّ قؽٍ تهپړٍ نْٕ ظٍ.

 -۰۲۴اًځْؼ ،A :ښٖ٘ چې څَ ډّل ظا ػولَ٘ (ظ  marticeظ فاصلې کوْل) ظ ظّاړّ  malleolusپَ هماتل کې
ظ القًْْ پؽتٌكټ پَ یٍْ قَْٗ ظ فهاؼ پَ نتْى کې پَ ًاکاهۍ قؽٍ تؽ قؽٍ کیږی ،تؽ څْ تالْـ هتسؽک کړٕ.
 ، Bښیٖ چې څَ ډّل ظ تالْـ زؽکت پَ ظاقې پْؾیهي قؽٍ تؽقؽٍ نٖ تؽ څْ ّزهٖ هالیْل ُن ظ ځاى قؽٍ
ؼاًّیكٖ پَ ُغَ صْؼت کې چې ظ هْخْظ فهاؼظ یْ تل هماتل پَ هطتلف قؽسَ تاًعې پلۍ نی
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۰ـ Compressing the Mortice
ظا اصؽالذ ُغَ ّضت کاؼّل ک٘ږٕ چې ظ  Tibia-fibularهفصل تؽ هٌځ فاصلَ ؾٗاتَ نٖ.
هْږ غْاړّ چې ظا فاصلَ ظ ظّاړّ  Malleoliتؽ هٌځ کوَ کړّ ًْ .پَ  Malleoliتاًعې ظ
ْٗ تل پَ هماتل کې ظ یْې فهاؼٕ لْې ّاؼظّل اړیي ظٕ ضْ ظا ُڅَ تَ ظ ًاکاهۍ ضْاتَ تواٗل
ّلؽٕ .ظل٘ل ٖٗ ظا ظی چې کَ ظ پړق٘علٖ  Ankle jointپَ  Malleoliتاًعې فهاؼٕ لٍْ
(چې ضپلَ  Malleoliپَ پړق٘علٖ ؼضٍْ الكاهْ تاًعې لؽاؼ ّلؽٕ) ّاؼظٍ کړّ ًْ پړق٘علٖ
ؼضٍْ اًكاج ظ ظې فهاؼ لْې ضٌډ ګؽځٖ.
کَ پَ پړقیعلی  Ankle jointتاًعی ْٗ قاظٍ هكإّ فهاؼ پَ ظّاړّ ضْاّّ ّاؼظ نٖ ظا
فهاؼٕ لٍْ تَ ظ تالْـ ظ ضلغ کیعّ الهل ّ ګؽځی اّ ظ کكؽ تې ځاَٗ ّالی تَ ظ ْٗ اّ تل
پَ هماتل کې پَ ضپل ځآ پاتې ّٕ (اًځْؼ ) A ، ۰۲۴
ظ ظٕ لپاؼٍ چٖ ظ ضلغ نْٕ تالْـ ْٗ ضًْعٕ زؽکت ظ ّزهٖ هالْ٘ل قؽٍ ْٗځای اًكٖ ضْاتَ
تؽقؽٍ نْٕ ّٕ ښاٖٗ چې ػٌك المعم تاًعٕ ظ تؽث٘ك کًّْکی لْاّّ قَْٗ ْٗ ظ تل هطالفَ ّٕ.
ٗؼٌی فهاؼٕ لٍْ ظ لعم پَ ّزهٖ ّخَ تاًعٕ ظ ّزهٖ هلْ٘ل څطَ الًعې اّ ظ هماتلٖ ضْا
فهاؼی لٍْ ظ اًكٖ هلْ٘ل څطَ پْؼتَ تؽضَ کې ػولی ک٘ږٕ .
ظ ظٕ ّړ نؽایؽْ الًعې تَ  Talusپَ ّزهٖ ضْا کٖ ظ لْړ فهاؼ تؽاغېؿې الًعې ّٕ.
ظا تَ پَ اًكی کې پَ کوَ کچَ اغ٘ؿٍ ّلؽٕ اّ پَ پاٗلَ کې تَ ظ ػٌك المعم ظ پړقْب ظ
نتْى قؽٍ قؽٍ اًكٖ  Malleoliتَ ٍْٗ لْؼٕ تَ ټ٘لَ ک٘ږٕ (  ۰۲۴ ،Bاًځْؼ) . .
ظ  ۰۲۲اًځْؼًّْ ظ Aاّ Bنکلْکې ل٘عل ک٘ږٕ چې یٍْ ًاکاهَ ُڅَ ظ ػٌك المعم هفصل ظ
ػؽظاًی هكافې پَ کوْلْ لپاؼٍ تؽ قؽٍ نْی ظًٍ ْٗ .اقن تطٌ٘ک ئٖ کاؼّلی ظی .اها کلَ چی
یْ قالن هیتْظ کاؼّل نْی ظی یٍْ اصالزی ػولَ٘ تؽ القَ نْی ظٍ ظ پام ّړ ػولَ٘ ظا ظٍ چې
پلكتؽ تَ ظ نکل )ّ (Moldingؼکْلْ پؽ هِال ظ پالى قؽٍ قن یْ اػظوٖ فهاؼ ظ یْ
هتسؽک کكؽ پَ پْؼتَ اّ ښکتَ ضْاکې تؽ قؽٍ کیږٕ .
۸ـ Rotation
ُغَ ًاکاهی چې ظ لعم ظ تعّؼی هسْؼ پَ قوْى کې ظ  Tibiaقؽٍ ( لکَ پَ څَ ډّل چې ظ
ؼصغې څځَ تؽ ګْتْ پْؼی) تؽ قؽٍ کیږی .پَ ظّظیؿ ډّل ظ پلكتؽ اّ ْٗې ًالصې اصالذ
پؽهِال ؼاهٌځتَ کیږٕ .ظ  Pott’sظ کكؽاقاقٖ تؽضَ یْ ضاؼخٖ تعّؼ ظی کْم چې ظ یْٕ
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لْې پؽهِال ظ یٍْ ؼښتیٌٖ قْء نکل الهل کؽځٖ ًْ ظا تَ ډېؽٍ اړیٌَ ّٕ چې لعم ظ اصالذ اّ
پلكتؽ پؽهِال پَ یٍْ ظاضلٖ تعّؼٕ ّظؼ٘ت کې ّقاتل نٖ.
ظ ُ Talusډّکٖ ّزهٖ تعّؼ ظ ظې الهل ګؽځٖ چې ّزهٖ هلْ٘ل ضلف ضْاتَ ټ٘لَ کړٕ
چې ظاٗوٖ تې ځاَٗ کېعّ تَ توایل لؽٕ .ظا زالت پَ ّزهٖ خٌثٖ اکكؽی کې پَ ښکاؼٍ ظ
ل٘عّ ّړ ّی ( ۰۲۲، Aاًځْؼ)  .ښاٖٗ چې ظ ّزهٖ ّلْ٘ل ظ تې ځاَٗ ک٘عًې قؽٍ هکكْؼٍ
ًاز٘ې تَ ؼضٍْ الكام ّؼ ظًٌَ نٖ چې ظ یْې تهپړې اؼخاع پَ ػولَ٘ کې قتًْؿٍ ؼاهٌځتَ کْٕ.
قؽٍ لعې کَ ظ ؼاظیْګؽافی پَ خٌثی اکكؽی کی ّزهٖ ضْا تَ تٖ ځاَٗ کېعًَ پَ یْې کوې
کچې قؽٍ ّٕ .ظا ظ ُغې زاالتْ قؽٍ ّؼتَ ظٍ چې ُیڅ ً٘وګړت٘ا ًَّ لؽٕ .پعی نؽغ چې تالْـ
پَ ښَ ډّل ظ  Tibiaظ هفصلٖ قؽسې قؽٍ پَ تړاّ اؼخاع نْی ّٕ .
ظ  Mortiseپَ پؽاضْالٖ کې ظ تعّؼ اُو٘ت ُغَ ّضت څؽګٌعٗږٕ چې ظ تالْـ تؽاتؽًَّ پَ
افمٖ ّظؼ٘ت کې لؽاؼ ًّیكٖ  .ظ ًْؼهال زالت څطَ ُؽ ډّل تعّؼ ک٘عآ نٖ ظ Mortise
ظ ػؽظاًٖ فاصلې ظ ؾیاتْالی الهل نٖ .چې ظا لٍْ ظ هالْ٘لًْْ لَ اپاؼاتْ څطَ قؽچیٌَ ً٘كٖ .پَ
ظې ظلیل قؽٍ کَ پښَ پَ ضاؼخٖ تعّؼ کې ّالغ ّٕ کْم چې پَ  ۰۲۸اًځْؼ کې ښْظل نْٕ

-۰۲۲اًځْؼً ،A :یوګړٕ اصالذ کلَ چې  morticeپَ ػیٌې  levelظ ظاّړ ؼؽفْ څطَ تؽفهاؼٍ الًعې ًیْل
نْی ّٕ.
 ،Bفؼالً یْ هٌاقة  morticeظ تْخَ ّړ ظٍ چٖ پلكتؽ تَ ظ اًځْؼ ّؼکْلْ پؽهِال ظ فهاؼ ظ تؽثیك قازَ ًښاًٖ
کْٕ تؽ څْ چې ظ کكؽ  levelڅطَ پْؼتَ اّ کښتَ نتْى لؽٕ.
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ظٕ ًْ .غْؼٍ تَ ظا ّٕ چې لعم لږ څَ پَ اًكٖ تعّؼٕ ّظؼ٘ت کې نتْى ّلؽٕ.

ظ اًعاؾې څطَ ظ ؾٗاتې اؼخاع ؼاهٌځتَ ک٘عل
ظ  Pott’sظ کكؽ ظ ًیګړٕ اؼخاع پؽ هِال ډٗؽ ّضت ظ ػول٘ات کًّْکٖ قؽٍ پَ غ٘ؽ نؼْؼٕ
ډّل ظاقې ّیؽٍ هل ّٕ چې ښایٖ ظ  Talusځآ پؽ ځآ کېعًَ تَ ظ اًكٖ هلْ٘ل فاصلَ
اًكٖ ضْاتَ الپكې ؾیاتَ کړٕ چې ٍْٗ ښَ تېلکَ یٖ پَ  ۰۲۱اًځْؼ کې ل٘عل ک٘ږٕٗ .ؼٌې پَ
کْم ځآ کَ ػول٘ات کًّْکی پَ لصعٕ ډّل ظ هاًْؼې پؽ تٌكټ ظ  Mortiseکویعّ لپاؼٍ
فهاؼ ّاؼظ کړٕ چې پؽُغی ًیْکَ نْٓ ظٍ .اّ پَ ظُّوَ تؽاتؽًَّ کې ػول٘ات کًّْکی ضپلَ
لٍْ هكتم٘وا ظ ظؼې ًمؽْ پَ ق٘كتن تاًعې تؽاتؽٍ پلٖ کړٕ ظٍ چې ٍْٗ تهپړٍ اؼخاع ظ ل٘علْ ّړ
ظٍ .ظ پام ّړ ظٓ چې ّؼّقتٖ لعم کې ظ پلكتؽ تؽاتؽًَّ ظ هطکې غکؽ نْی پلكتؽ قؽٍ پؽتلَ
نٖ.
ْٗ لَ ُغْ څْ پیښْ څطَ چې ؼښتیا  Over Reductionپکې ل٘عل ک٘عٍ ،پَ ۰۲۹
اًځْؼ کې تهؽٗر نْېعٍ .ل٘کي ظا ُن پَ ؾړٍ پْؼې ظٍ چې کَ ًاؼّؽ ظ ّؾى تسول ظ لْهړۍ
ُفتې پَ اّږظّ کې پؽځاى پلی کړٕ پَ ضپل قؽقاظٍ اؼخاع ُن نًْٖ ّٕ..

،۰۲۲اًځْؼ؛ ، Aظ ّزهٖ هلیْل ضلفې تې ځایَ کېعًَ چٖ پَ ازتوالٖ ډّل ظ ّزهٖ تعّؼ پَ پایلَ کې
نتْى پیعا کْٕ.
 ، Bظ تالْـ ظ تعّؼ اغیؿٍ ظ هلیْلْـ پَ تې ځایَ کېعًَ کې ښیٖ چې ؾًګْى اّ لعم ظ ُؽ ّضت لپاؼٍ ظ
اصالذ پؽهِال یْ هسْؼ ّلؽٕ
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ؼاْٗلْژٗک هؼ٘اؼات ٗا ًښې پَ Ankle Joint
 .۸لعاهٖ ضلفٖ هٌظؽٍ
ظ لعم پَ هفصل کې پَ ؾیاتَ کچَ ظ  Mortiseػؽٗط ک٘عل پَ اقأً تهطیص کیږٕ .
هګؽ کَ ظا تې ځاَٗ ّالۍ پَ کوَ کچَ ّٕ ًْ ظ هسصالًْ لپاؼٍ تَ قتًْؿهٌَ ّٕ چې پؽ ُغی
تاًعې ځاًًَْ ډاډهي کړٕ .ظ ًْؼهال لعم پَ اکكؽې کې تَ ًا نًْی ّٕ چې ظ Talus
ُډّکٖ اّ ظّاړّ  Malleolusتؽ هٌځ فاصلَ ّل٘عل نٖ ( پؽتَ لَ  Tomogramڅطَ )
 .پَ هؼ٘اؼٕ لعاهٖ ضلفٖ ّظؼ٘ت کې ظ  Talusاّ اًكٖ  Malleolusتؽ هٌځ قؽ تؽ قؽٍ
ٍْٗ څؽګٌعٍ فاصلَ ل٘عل ک٘ږٕ  .هګؽ پَ  External Malleolusکې تَ ُوېهَ پَ
هطتلفْ ظؼخْ قؽٍ ظ  Overlapلَ اهلَ هغهْل پاتٖ ک٘ږٕ .هګؽ ُغَ تڼَ چې هْږ تَ ظ
 Talusاّ اًكٖ  Malleolusتؽ هٌځ ػؽظاًٖ فاصلَ ؼا پَ ګْتَ کْٕ ظا ظ تهطیص
تٌكټیؿٍ څاًګړت٘ا ظٍ چٖ پَ ځاًګړّ ًْؼهالْ تېښْ کې پَ یٍْ کوَ کچې تْپ٘ؽلؽٕ اّ پَ پَ
ؾیاتؽّ پیښْ کې ظ  Tibiaظ الًعٌٗۍ قؽسې اّ ظ  Talusظ پْؼتٌۍ قؽسې تؽ هٌځ فاصلې

-۰۲۱اًځْؼ :ظ ًاکاهۍ اصالذ هثال چې ظ  over redactionڅطَ پَ ّیؽٍ کٖ یې نتْى پیعاکړی ظی،
 operatorچې  morticeیې پَ یٍْ قَْٗ تؽ فهاؼ الًعې ًیْلی ظی( .اًځْؼ ) ۰۲۴ظ یْې اػظوٖ
اصالزٖ لْې پَ غؼیؼَ ظ تْخَ ّړ ښَ اصالذ .ظ تْخَ ّړ ظٍ چې ظػٌك المعم هفصل پَ پْؼتَ اّ کښتَ
تؽضې پلكتؽ تَ نکل ّؼکړل نٖ
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قؽٍ هكإّ ّٕ.هګؽ پَ ًْؼّ تؽضْ کې ظ  Tibiaاّ  Talusتؽ هٌځ فاصلَ ظ اًكٖ
 Malleoliظ فاصلې پؽتلَ ًؽی ضٗال ّؼکْٕ چې ښایٖ ظا زالت پَ ؾړّ ضلکْ کې ظ ّؾى
قؽٍ پَ تړاّ ظ ػعؽّف پَ  Atrophyپْؼٕ تړاّ لؽٕ  .پَ ٗاظ ّلؽئ چې پَ لعاهٖ ضلفٖ
ؼاظْٗ ګؽافۍ کې ظ ُ Talusډّکٖ پَ پْؼتٌٔ تؽضَ کې پَ کوَ کچَ ؾٗي تَ ّؼتَ همؼؽٗت لؽٕ
چې ظ ُ Tibiaډّکٖ ظ الًعٌٗۍ تؽضې ُغی تَ ّؼتَ هسعت٘ت قؽٍ قوْى پیعا کْٕ ظا ؾٗي تَ
ّؼتَ ق ؽسَ هْږ ظ ْٗ ظاقې زم٘مت پَ اصل چې ظ هفصل اصالذ پؽٕ نتْى هْهٖ ّهٌْ .پؽتَ
لَ ظې چٖ ظ اًكٖ هالْ٘ل فاصلَ پَ ًظؽ کٖ ّٕ.
ُغَ ًمؽَ چې هْږ ډیؽ ځلَ پؽې نکوي کیږّ ُغَ ظ Tibia – fibular diastasisڅطَ
ػثاؼت ظٓ  .کَ چ٘ؽې ظ ُغې کچَ ډېؽٍ کوَ اّ نکوٌَ ّٕ ًْ ظ تالْـ اّ اًكٔ
 Malleolusپْؾیهي تاٗع پعی زالت کې ًْؼهال لثْل ًَ نٖ .ظ Tibia-Fibular
 Synostosisپؽاضَ ک٘عل تَ ظ  Ligament Tibia Fibularلَ تؽظیط اّ پړقْب
اّ ټْلُْغْ ُڅْ پَ ًت٘دَ کٖ چې ظ نکوٌْ زاالتْ ظ اصالذ لپاؼٍ تؽقؽٍ نْٕ ّٕ ؼاهٌځتَ
کیږٕ ًْ پَ ظې زالت کې ظ  Diastasisظ ؼاکوْلْ ټْلٖ ُڅې تَ ظ ًاکاهۍ قؽٍ هطاهص
نٖ .کَ چ٘ؽی اًكٖ  Malleolusظ اّل څطَ پَ ًْؼهال هْلؼ٘ت کې ّٕ پَ ظاقې پېښَ کې
ؾٍ ظا ازكاـ کْم

چې کلَ ظ تؽظیعٖ اؼتؽې پړقْب کن اّ ؼّؽ ؼهټ نٖ ًْ

 Malleolusتَ ظّتاؼٍ ضپل ًْؼهال هْلؼ٘ت کې ځآ پؽ ځآ نٖ

-۰۲۹اًځْؼ :ظ  over-correctionیٍْ کوَ پیښعًّکٖ پېښَ .هؽیط پُْْل نْی ّّ چې ظ
لْهړۍ اًّۍ پَ خؽیاى کې ّؾى تسول اّ پْؼٍ اصالذ پَ ضْظ تطْظٕ ډّل ؼاهٌځتَ نٍْ
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 -۰ظ خٌثٖ هٌظؽې هؽالؼَ
ظا هْظْع پَ تېؽنْٕ هثسث کې تهؽیر نْٕ ظٍ ْٗ خؽاذ چې ښَ پَُْ اّ ښَ ظ الـ چاالکٖ
ّلؽٕ تاٗع ظ ظې ّړُن ّٕ چې پَ تړلٖ ه٘تْظ قؽٍ ظ یْٕ هکولې اؼخاع تظو٘ي ظ لعم پَ ٍْٗ
تاؾٍ کكؽکې ّکړٕ ضْ ظا زمیمت ت٘ا پَ ضپل ّاؼ ظٍّ اقتثٌاّې لؽٕ چې ػثاؼت ظٓ لَ :
الف) کلَ چې ظ اًكٖ  Malleolusتې ځاَٗ ّالٖ ډېؽ پؽاش ّٕ.
ب) کلَ چې ظ ضلفٖ کٌاؼ پاؼچَ هص پْؼتَ تې ځاَٗ نْٕ ّٕ .
ظې ظّاړّ اضتالؼٖ قتًْؿّ پَ نتْى کې اړیٌَ ظٍ چې ظ خؽازٖ ػول٘اتْ پؽ تٌكټ ّاؾٍ

-۰۸۲اًځْؼ :ظلیعّ ّړ تظاُؽات پَ خٌثی هٌظؽٍ کې ښیی ( ظ۰۲۵ B،اًځْؼّګْؼۍ) چې ظا ظ
ښْ ّظیفْی پایلْ قؽٍ هٌاقثت ًَ لؽٕ  ،ځکَ چې ظا کكؽ یْػؽظاًی کكؽًَ ظی اّ ظ ًم٘صَ ٗې
یْاؾی ظ هفصلٖ قؽطې پَ یٍْ کًْح کې ظٍ .ههاُعٍ لَ هطی تالْـ ظ تثیثا ظ خكن قؽٍ هْافك
ظی(ظ  ۰۸۸، Bاًطْؼلېعًَ ّکړی)
کَ چ٘ؽې ظ ضلفی کٌاؼ کكؽٕ ټْټَ ظ هالضظې ّړ تی ځایَ ّٕ ًْ .ظا ډّل ښې ههاتَ پایلې تَ
تؽالقَ نْی ًَ ّای.
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اؼخاع تؽ قؽٍ نٖ .
ظ لصثې ُډّکی ظ هفصلٖ قؽسې ظ ضلفٖ څٌډې تې ځاَٗ کېعًَ ػلْٕ ضْاتَ هِوَ ګڼل کیږی
اّ ظا ْٗ اقتثٌایٖ زالت ظی ظ ُغَ لاًْى پؽتلَ چې تړلٖ تعاّۍ تَ ظ لْهړیتْب زك ّؼکْٕ .کَ
ظا پاؼچې پَ ٍْٗ ثاتت ظاٗوٖ تې ځاْٗالٖ کې ّٕ ًْ ظ ظې همصع لپاؼٍ پؽېکړٍ ډېؽٍ هِوَ ظٍ .
ظ اقاقٖ کكؽ ظ ضلفٖ کٌاؼ تې ځاَٗ نْٕ پاؼچې غټْالی ډېؽ ظ اؼؾښت ّړ ظٓ اّ ظ تې ځاَٗ
ک٘عّ کچَ ظّهؽٍ اؼؾښت ًَ لؽٕ .ځکَ کَ تې ځاَٗ نْٕ پاؼچَ ظ هفصلٖ قؽسې ظ لعاهٖ
ضلفٖ لؽؽ ظ  ۸/۸تؽضې څطَ ؾٗاتَ ّٕ ًْ .ظا ظ ُ Talusډّکٖ ظ ظّتاؼٍ تې ځاَٗ ک٘عّ
الهل ګؽځٖ .کَ ظ ُ Talusډّکی ّکْالٓ نٖ چې ظ  Tibiaظ هفصلٖ لعاهٖ قؽسٖ قؽٍ
قوْى پ٘عا کړٕ آى تؽظې کَ ضلفٖ کٌاؼې پاؼچَ پَ ّق٘غ ډّل تې ځاَٗ نْٕ ُن ّٕ ًْ
 Ankle Jointتَ ّکْالٓ نٖ ظًعٍ تؽقؽٍ کړی .پَ لْهړًۍ تڼَ کې ظا کْهَ ز٘ؽاًًّْکٖ
ضثؽٍ ًَ ظٍ چې ظ Ankleخٌثٖ ؼاظْٗګؽافٖ ظ  Tibiaظ الًعٌٗی قؽسې پَ اړٍ پْؼٍ ؼٗښتٌی
هؼلْهات ٗا ْٗ زم٘مٖ زالت ًهٖ اؼاَٗ کْالٓ.
ظ ضلفٖ څٌډې ټْټَ ُېڅ کلَ ظ یٍْ هكؼؽض کكؽٕ ضػ پَ څیؽ ًَ تی ځایَ کیږٕ اّ ُؽ ّضت

-۰۸۸اًځْؼ :ښیٖ چې څَ ډّل ظ ضلفې کٌاؼ پاؼچې ظ پْؼٍ تې ځایْالٖ پَ زالت پؽیښْظل نٖ ،پَ ظې
نؽغ چې  tibio – talarهفصلٖ قؽسَ تكیا ّٕ]ً ;[cكثت ُغَ تِتؽزا لت تَ ښَ ّالی لؽٕ چې اصلٖ
هفصلٖ قؽسې تَ پَ  subluxedزالت کې لؽاؼ ّلؽٕ] ، B ;[bظ لصثې اّ تالْـ تؽهٌځ .high spot
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ظ غَ کكؽ ظ یٍْ هاٗل کكؽٕ ضػ ) ( Obliqueپَ څیؽ ّٕ اّ ظا ظ څٌډې ټْټَ ظ Tibia
پَ ضلف کې لَ هفصلٖ قؽسې څطَ ّزهٖ ضْاتَ تې ځاَٗ ّالی پیعاکْٕ ( لکَ پَ ۸۸۲
اًځْؼ کې)  .کَ چ٘ؽې ٍْٗ تكیا هفصلٖ قؽسَ ظ  Tibiaپَ ضلفٖ اًكٖ تؽضَ کې نوْى
ّلؽٕ ًْ  Talusظ ثثات پَ زالت کې قاتلٔ نٖ .ظا ؼښتیٌی هْخْظ زالت ظّهؽٍ تع ًَ ّٕ
لکَ چې ٗ X-rayې پَ لْهړٕ قؽ کې هٌؼکف کْٕ .پَ ښکاؼٍ ډّل ظ تالْـ ظ زؽکت
پؽهِال ظ  Tibiaپَ هفصلٖ قؽسَ کې ؾیږ قاضتواى ًَ لیعل کیږٕ ځکَ چې ًْهْړې
ضال٘ګاٍ ظ ً Fibro cartilageكح پَ ّاقؽَ پْښل کیږٕ اّ  Talusال تؽ اّقَ ظ یْی
ښْٗې قؽسې پَ هماتل کې ػول کْٕ .کَ تالْـ ضلفٖ خِت تَ ښْٗعًَ ّکړٕ ظ ُغې ټْټې پَ
تړاّ چې ظ ٍْٗ اًچ پَ کچې ٗې هات٘عًَ کړې ظٍ ْٗ ډېؽ خعٕ زالت ؼاښٖ٘ .ظ ُغْ پاٗلْ پؽتلَ
چې ظ ْٗې کوې هفصلٖ قؽسې پَ ظاٗغ ک٘عّ قؽٍ تؽ القَ ک٘ږٕ ظ کْم چې ًواٌٗعګٖ ظ تې
ځاَٗ نْٕ ټْټې پَ غؼٗؼَ صْؼت ً٘كٖ .کَ چ٘ؽٕ ظ  Talusقؽسَ ظ  Tibiaظ لعاهٖ
هفصلٖ قالوې قؽسې قؽٍ تؽاتؽٍ ًَ ّی ًْ ظا تَ ضلفٖ هفصلٖ قؽسَ پَ ځاى ّهٌٖ  .کلَ چې
ظ تعى ټْل ّؾى پؽې ّاؼظ نٖ ،لَ اهلَ ٗې  osteoarthritisؼاهٌځتَ ک٘ږٕ .ظا تېلکَ ْٗ
هِن ه٘طاً٘کٖ اصل ؼا پَ ګْتَ کُْٕ ،غَ ظا چې یٍْ هٌاقثَ غیؽ هکكْؼٍ هفصلی قؽسَ غْؼٍ
نْٕ ظٍ ظ ُغې هكکْؼٍ پاؼچْ پؽتلَ چٖ اصالذ نْٕ اّ ظّاړٍ تؽضٖ ظ هفصل اصلی قؽسی
خْړې کړٕ اّ  Subluxationتَ تواٗل ښیٖ کْم چې پَ  ۰۸۸اًځْؼ کٖ لیعل کیږی.

ظ ؼ ې ًمؽْٕ پلكتؽ
ظ  Pott′s Fractureاؼخاع اّ تثث٘ت ظ ظؼې ًمؽْٕ پلكتؽ لپاؼٍ ٍْٗ ډېؽٍ ښَ څؽګٌعٍ
ت٘لګَ ظٍ چې تٌكټ٘ؿ ټکٖ ٗې پَ  ۵۹اًځْؼ کې تْظ٘ر نْٕ ظٕ.
تؽ اؼخاع ّؼّقتَ کړًالؼٍ (ؼژٗن)
پَ ُغَ کكؽ کې چې ظ تالْـ تې ځاَٗ ّالٔ نتْى ّلؽٕ ،پَ لْهړْٗ ّضتًْْ کې پؽې ّؾى
اچْل کْم ګټْؼ پالى ًَ ظی .ظا صس٘سَ ضثؽٍ ظٍ چې ظ ُ Tibiaډّکٖ هفصلٖ قؽسَ پَ
افمٖ ډّل ظٍ ًْ ځکَ ظ تْ٘ؼٓ لَ هطې ظ کْهې ظاقې لْې اغېؿٍ نتْى ًَ لؽٕ چې ظ تالْـ ظ
ظُّن ځل لپاؼٍ ظ تی ځایَ کیعّ الهل ّګؽځٖ ْٗ .قطت  Pott’s Fractureتاٗع تؽ ظؼْٗ
ه٘انتْ پْؼې پَ پاؼٗف پلكتؽ کې تثث٘ت ّقاتل نٖ اّ پَ اّلْ ظٍّ ه٘انتْ کې تاٗع ّؾى پؽې
ّاًَ چْل نٖ هګؽ ّؼّقتۍ ٍْٗ ه٘انت کې تهپړ ّؾى پؽې اچْلی نٖ .کَ کكؽ قتًْؿهي ًَ
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ّٕ ظ ّؾى ظ ًَ ګاللْ هْظٍ تؽ ْٗې ه٘انتې ؼاکو٘ږُٕ .غَ کكؽًَّ چې تې ځاَٗ ّالی
) ًَّ (Displacementلؽٕ ظ لْهړٓ ّؼځې څطَ کْالٓ نٖ چې ّؾى پؽې ّاچْل نٖ .
پَ ظّظٗؿ ډّل ظ تثث٘ت هْظٍ پَ ُؽ ه٘تْظ کې ظ غکؽ نْْٗ خؿٗاتْ پَ هٌلْ اّ ظ ظّتاؼٍ ازیا کْلْ
قؽٍ پَ تړاّ قٌدْل کیږی اّ ُؽ کكؽ کې چې ٍْٗ  ambulantپلكتؽ تَ اړت٘ا ّٕ ظ تؽث٘ك
ّړ ظی .کَ ًاؼّؽ پَ پلكتؽ کې پؽتَ لَ اهكاّّ څطَ پَ پْؼٍ لْت قؽٍ لعم ًَ ُّٖ ًْ ظ پلكتؽ
ل٘ؽٕ کْل پَ ټاکلی ّضت کې اړیي کاؼ ًَ ظی .کَ چ٘ؽ ې ًاؼّؽ لَ ظؼې ه٘انتْ هطکې پَ
پلكتؽ کې چاتک لعم ًَّ ُّٖ ًْ ظا پَ ظې هؼٌٔ ظٍ چې ت٘ا ؼغًَْ پْؼٍ نْٕ ًَ ظٍ اّ ًاؼّؽ
لعم ُّلْ تَ پَ پْؼٍ کچَ تهْٗك نْٓ ُن ًَ ظٓ اّ ٗا ظا چې ْٗ نو٘ؽ اضتالؼات ( لکَ ظ
ُډّکٖ  )Atrophyؼاهٌځتَ نْی اّ ٗا ک٘علٔ نٖ پلكتؽ ضؽاب اّ قتًْؿهي ّٕ .کَ ظ لعم
ُّلْ څطَ هطکې پلكتؽ ل٘ؽې نٖ ًْ پَ ظې زالت کې تَ ًاؼّؽ ضؽاب لعم ُّّٖ اّ ٗا تَ
ُېځ لعم ًهٖ ُّلٖ.

ظ  Pott’sپَ کكؽ کې ػظوٖ تؽاکهي
ظ pott’s

پَ ا ضتال ؼٖ کكؽ ّ ًْ کې ْٗ نوېؽ خؽازاى پَ پؽلپكې ډّل ُڅَ

کْٕ چې ّ Tractionکاؼّٕ ُ .غَ ُن پَ ظې ډّل چې ؼؽف پَ Braun’s Splint
تاًعې نتْى ّلؽی اّ ظ ُ calcaneusډّکٖ څطَ  Tractionپلی نی .
کلَ چې ظ  pott’s fratureپَ تعإّ کې ظ هاًْؼې هاُؽاًَ اؼخاع اّ پلكتؽٕ تثث٘ت ظ پْؼٍ
تدؽتې لؽًّکی لَ ضْا ّٕ ًْ ،پَ ډېؽّ کوْ پیښْ کې تَ  Tractionتَ اړت٘ا پ٘عا کړٕ .
ها پَ ضپلْ تدؽتْ کٖ ظ  Tractionډېؽې کوې هثثتې اغ٘ؿې تؽالقَ کړٕ ظٕ اّ ظ
 Tractionیٍْ ًاّړٍ اغېؿ ظاظٍ چې ًاؼّؽ ډېؽٍ هْظٍ ظ ؼّغتْى پَ تكتؽکې قاتٖ .
ظ غښتلې تؽاکهي پؽ هِال یْ ظ لیعّ ّړ ګْاښ ظ تالْـ  distractionظی چٖ ظ  tibiaلَ
تواـ څطَ تؽقؽٍ کیږی پَ ځاًګړٕ ډّل ُغَ پیښْ کې ؼاهٌځتَ کیږٕ چې ظ ligament
تؽظیعات هْخْظ ّٕ ،زتی کَ یْ ډیؽکوؿّؼی تؽاکهي ُن ّٕ .ظ ُ Talusډّکٖ
 Distractionتَ ظ ُغې ظ تؽظیعٖ نْٕ اؼتؽْپَ تړاّ نًْٖ ّٕ .

ظ ػولیاتٖ ظؼهلٌې اًتماظٕ څیړًَ
یٍْ پؽهص تلًْکی ظاقې ُڅَ چې ظ  Medial malleolusظ تی ځایَ کیعّ پؽهِال ظ ّاؾې
خؽازٖ نتْى اړٗي کْٕ ،ظ ُغې پؽ تٌكټ اصالذ اّ تثثیت تؽقؽٍ کیږٕ ّ .اؾې اؼخاع اّ
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ظاضلٖ تثث٘ت تَ تواٗل هص پَ ؾٗات٘عّ ظی

ظ ظې ًظؽٖٗ پلْٗاى تې ځاَٗ نْٕ

اًكٖ Malleolusچې ټْلَ اؼخاع پَ تؽ کې ً٘كٖ اّ ظ ْٗې ک٘لۍ ) (Keyز٘ث٘ت لؽٕ ظ
ظاضلٖ تثث٘ت پَ ّاقؽَ ٗې اؼخاع کْٕ .پَ ظې تؽضَ کې ظ پْؼتَ ًظؽٗې پَ اړٍ ډېؽې ضثؽې نتَ
چې تاٗع ٗاظًَّ تؽې ّنٖ ضْ ظا اړیٌَ ًَ ظٍ چې ظا ًظؽَٗ ظ هؼوْل پَ ډّل پَ ُؽ Pott′s
 Fractureکې ّکاؼّل نٖ .ځکَ چې ظ  ْٗ Pott’sنو٘ؽ کكؽًَّ نتَ چې ظ تړلٖ
اؼخاع پؽ تٌكټ ٗی تهپړٍ ظؼهلٌَ ک٘ږٕ .ؾٍ پطپلَ ظ ظې ًظؽېې قؽٍ هْافك ًَ ٗن ،چې ظ
( Screwپېچ) تیص ظې ظ  Medial collateral ligamentفاٗثؽًّْ پَ ُغَ تؽضَ
تاًعې ک٘ښْظل نٖ چ٘ؽتَ چې ظ ًْهْړې  Ligamentظ زؽکت هؽکؿ ّٕ .ظا کْهَ
قتًْؿهٌَ ػولَ٘ ًَ ظٍ چې  Screwظ ًْهْړې تؽضې څطَ ظ التیام پؽ هِال ل٘ؽې کړای نی.
هګؽ ډېؽ کن خؽازاى ظا ػول تؽ قؽٍ کْٕ.
یٍْ ښَ تېلګَ ظ ػٌك المعم ظ هفصل  diastasisچې ظ ّزهٖ  malleolusظ کكؽقؽٍ یْ
ځای ّٕ اّتفصیالت یٖ پَ  ۰۸۰اًځْؼ کې څؽګٌعیږٕ ،چې ظ تړلٖ تعاّی ظ اؼؾښت ّړ یْ

– ۰۸۰اًځْؼ :ظ ّزهٖ هالیْل ظ قفلٖ کكؽ قؽٍ یْځای ظ ػٌك المعم هفصل  ، diastasisیْ ښَ ٌُؽٕ
پلكتؽٕ تطٌیک تْاًیږٕ چې تثثیت ېٖ کړٕ ،ظ  screwتؽثیك پَ ظا ډّل قفلٖ کكؽ کې ښایٖ ظ ػٌك المعم
هفصل هفصلٖ قؽسَ تطؽیة کړٕ
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ٌُؽٕ هطاًیکیت ظ خؽازی تعاّی پؽتلَ تهؽیر کْٕ.
ظ ّزهٖ هالیْل ظ الًعیٌی تؽضې پَ کكؽ کې ظ  screwظ تؽثیك پؽهِال پَ تَ ډیؽٍ ههکلَ
ّی چې هفصلی قؽسَ ظ تطؽیة څطَ ّلایَ کړای نٖ .ظ  ankle jointپَ قازَ کٖ
پلكتؽتَ ظ نکل پَ ّؼکْلْ قؽٍ ښا یٖ  diastasisاصالذ نٖ.
ها ظ ظاضلی تثثیت یْ ظاقٖ اړیي زالت ًَ ظی هًْعلی چې ظ زلمْٕ قین څطَ پَ ګټَ اضیكتٌَ
اّ یا ظ  Corticalظ ُډّکٖ ظاضلی قؽکْالژ ػولَ٘ چې هؼکْقې تیالْژیکې اغیؿې لؽٕ،
تؽقؽٍ نٖ.
ظ ّاؾی تعاّی یْ غاتی ضؽؽ چې ظ ػٌك المعم پَ کكؽّکې نتْى لؽٕ ُغَ ښایٖ یْ فؽیګویٌټ
پَ ډیؽٍ اقاًی قؽٍ پَ ُغَ ځإ کې تثثیت نٖ لَ کْم ځای څطَ چې تیا تِؽ کیعی ًَ نٖ ضْظا
پَ اؼتمایٖ ډّل ظؽؼًاک ّٕ .ظ هسافظَ کاؼاًَ تعاّۍ ښَ ّالی پعی کې ظی چې کَ ظ تالْـ
اّ ظ لصثې ُډّکی هفصلی قؽسی قؽٍ تؽاتؽّٕ اّ تٖ ځایَ نْٕ پاؼچې پَ ًاهکول ډّل
اصالذ نْٕ اّ ظ تې ځایَ کېعّ ضْاتَ توایل ّلؽٕ .ضْ ظ ُغې ًاقوَ اغیؿٍ تَ پَ اصلٖ هفصل
تاًعې کْم تاثیؽ ّ ًَ لؽٕ .پَ  ۰۸۸اًځْؼ کې چې اًكی هالیْل پَ یْ فاصلَ ًصة نْی ظی،
کَ پَ ُوعٕ نکل پاتی نٖ ،ډٗؽې ًاّړٍ پایلې تَ ّلؽٕ ،التیام تَ ًَّ کړی اّ ظ تالْـ څطَ تَ
یٍْ فاصلَ ّلؽی.
پَ  ۰۸۵اًځْؼ کې خؽاذ ظ ُغْ پایلْ څطَ پَ لْړٍ کچَ ضْنسال ّّ چې ظ  screwپَ
تثثیت قؽٍ ٗې ظ  tibia – fibular Diastasisکې تؽالقَ کړٕ ّې الکي ُغَ هتْخَ ًَ
ّ چې ظ  Mortiseفاصلَ ئٖ لَ اًعاؾٍ څطَ پَ ؾیاتَ کچَ تړلې ٍّ اّ تالْـ ظ لصثې ُډّکی
لَ قؽسی څطَ یٍْ فاصلَ ًیْلی ٍّ ّ .ؼّقتی پایلې ئٖ زتی ظ  screwپَ لیؽٕ کیعّ قؽٍ
ُن ْٗ  Traumatic Arthritisظ ظٍّ کالًْْ پَ ظّؼٍ کٖ هٌځتَ ؼاغلې ّٕ.
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ظا ٍْٗ ډٗؽٍ قطتَ پؽٗکړٍ ظٍ چې ظ ػٌك المعم هفصل کی ظ  mortiseفاصلَ پَ کْهَ کچَ
ّتړل نٖ .کَ چ٘ؽی  Mortiseپَ هٌاقة ډّل تكتَ ًَ ّٕ ًْ ظ ػول٘اتْ ػولَ٘ اړٌَٗ ًَ
ّٕ ،اّ کَ پَ ؾٗاتَ اًعاؾٍ قؽٍ تكتَ نٖ ضؽؽٍ ٗې ُن ؾٗاتَ ظٍ .تالْـ ظ ػٌك المعم پَ full
 Dorsiflexionزالت کې ظ  mortiseفاصلې تَ ظاضلیږٕ اّ ْٗ ػاظی زؽ کت ظ

-۰۸۸اًځْؼ :ظ اًكٖ هالیْل ظ څْکې کكؽ .ظ ػولیاتْ څطَ ّؼّقتَ تع تؽ نْی ظی ًكثت ُغَ فثؽّتیک التیام تَ چې پَ
اتتعاٖٗ زالت کې تَ ؼاهٌځتَ نْی ّای ّ ،ګْؼۍ چې ظ ػوْظٕ  screwقؽ ظ  deltoidلیګاهٌت ظ زؽکٖ هسْؼ پَ هٌځ کٖ
لؽاؼ لؽٕ اّ ظ هسْؼ څطَ پَ یْ ٍ فصلې قؽٍ تعّؼٕ زؽکت پَ  ligamentکې ؼاهٌځتَ کْٕ ،یْ  catgut stichتَ غْؼٍ
ّ ٕ.
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ُغی پَ ؾٗاتْ تؽضْ کی تؽ قؽٍ ک٘ږٕ لکَ چی ظ لعم پَ ګْتْ تاًعې ټْپ ٌَُّ تؽ قؽٍ ک٘ږٕ.
ًْ ظا ػولَ٘ ظ  mortiseفاصلَ کی تؽ قؽٍ ک٘ږٕ کْهَ چی پَ اًاتْه٘ک لساؾ پَ تالْـ
تاًعٕ ّالغ ًَ ظٍ.
کلَ چی ظ  Malleolus Medialتٖ ځا َٗ نْ ٕ پا ؼچَ ډیؽٍ کْچٌی ّٕ ظا هؼمْلَ ًَ
ظٍ چی  Screwاقتؼوال نُٖ .غَ کكؽًَّ چې پَ اًكی  Malleolusکې پَ څاًګړٕ ډّل
ظ اًكٖ هالیْل ظ څْکې کكؽ ّٕ ،کیعإ نٖ چې پَ تٖ ځاَٗ نْٕ نکل پؽٗښْظل نٖ زتی
کَ ُغَ الت٘ام ُن ًَّ کړٕ .ظ  Screwکاؼًَّ ًَ یْاځی ظ اًكی هالیْل ظ څْکۍ ټْټٖ کېعًَ
ؼاهٌځتَ کْٕ اّ ظ non-unionالهل ُن کؽځی .اها ظ  screwلپاؼٍ اقاقی الؼٍ ظا ظٍ
چې ُغَ پَ ؾیاتَ کچَ ػوْظٕ ّٕ تؽڅْ هفصل تَ لَ ظاضلیعّ هسٌیْی نْی ّٕ .پَ تطٌیکې
لساؾ ظ  screwظا ػوْظٕ زالت ډیؽههکل ظی اّ ظ  screwقؽ ظ deltoid
 ligamentظ یْې هِوې تؽضې ظًٌَ ځای ًیكٖ چې ؾیاتؽٍ زؽکا ت یٖ ُوعلتَ تؽقؽٍ کیږی.
کَ ظ ػوْظٕscrew

تؽثیك پَ یٍْ غټَ ټْټَ کې ظ ًٌَ پَ کوَ کچَ ػوْظٕ ّٕ

ظ  ligamentزؽکت ظ هسْؼ قؽٍ صویوی ًَ ّی.
ظ  pott’sپَ کكؽ کې ظ خؽازی تعاّی لپاؼٍ ظ لٌاػت ّړ زالت ظ فؽیکویٌټًْْ ؼیښتیٌٖ
( )hair-lineاؼخاع کیعل ظٕ چې  screwپَ څؽکٌع ډّل لَ هفصل څطَ تیل پؽّت ّٕ.
لعی پؽتَ تل ُؽ څَ تَ ظ هعاضلَ ګؽی خؽازی پاېلی ظ هسافظَ کاؼی تعاّی ظ ضؽاتْ پایلْ پؽتلَ
ؾیاتٖ تعتؽی ّٕ ظ کْهْ لپاؼٍ چې ظ خثؽاى کْلْ ؼثیؼت یْ ظؼ٘ف هکاًیږم لؽٕ .
ُغَ څْک چې پَ ؼقوی ډّل پَ ظې ؼنتَ کې کاؼ پیل کْٕ اّ پَ پْؼٍ کچَ ٖٗ ًَ ّٕ ظؼک
کړی چې پؽ ػٌك المعم ظ خؽازی ػولَ٘ څْهؽٍ قطتَ ظٍ ،کیعای نٖ چې ظ اًكی هلیْل قاظٍ
تثثیت پؽتلَ یْڅَ ؾیاتې قتًْؿې نتْى ّلؽٕ .زتی ظ کٌتؽّل اکكؽٕ پَ نتْى قؽٍ اّ ظ یٍْ ٗا
ظٍّ قاػتًْْ ظ ػولیاتٖ کړًْ قؽٍ قؽٍ چې ػٌك المعم هفصل تاًعې اخؽا کیږٕ تیا ُن پَ
ّؼّقتیْ پایلْ تاًعې تاّؼی ًَ ّٕ ظ ػٌك المعم ظ خؽازٖ ػول٘ې اًځْؼ ظ کاؼتي ظ کاپې ظ ظ
لیمې خْړًّې څطَ ظ تایة ؼایتؽ پؽتٌكټ کْم تْ پیؽ ًَ لؽٕ .ظا پَ ظًیا کې قاظٍ ػول٘ې ظٕ
چې ظ کاػػ پاڼې ّړاًعٕ کړّ اّ ظ چاپ ًْی تاثیؽات پَ ُغَ کې هالزظَ کړّ .لیکي کَ ظ
کاػػ پاڼې ظ یْ تل پَ هماتل کې چې چاپ نْٕ ظٕ تؽ کتٌی الًعې ًّیكْ ظ یٍْ ػٌاصؽ پَ څیؽ
ؼاڅؽګٌعیعل ٖٗ نًْٖ ًَ ظٕ .
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ظ ا ؼ خا ع ښْ یېع ل
ظا تَ ډیؽٍ ګټْؼٍ ّٕ چې پَ یْ نویؽ پیښْ کې ظاقی ّړ الهل پیعانٖ چې ظ ُغْی پؽتٌكټ پَ
ضًْعٕ ډّل ظ هسافظَ کاؼاًَ تعإّ الًعې پاتٖ نٖ اّ یا ظا چې پؽتَ ظ ځٌډٍ ػولیاتی ػولَ٘
تؽ قؽٍ نٖ .ښایٖ چې الًعې ټکٖ هؽقتَ ّکړٕ:
 . ۸کكؽ ښْیېعًَ ظ اؼخاع ظ لْهړی اًّې پَ ظًٌَ کې نًْٖ ّٕ پَ ځاګړٕ ډّل پَ لْهړیْ
ظؼې څلْؼّ ّؼځْکٖ ظًٌَ پیښیږٕ .ظ اؼخاع څطَ ّؼّقتَ ظ تالْـ ّزهٖ ضْاتَ پَ ضپل قؽ
تی ځایَ کېعًَ ُغَ ّضت نًْی کېعی نٖ چې ظ  Tibiaاّ اًكی هالیْل تؽهٌځ ًؽم اًكاج
تٌع پاتٖ نٖ .اّ ظ تالْـ پَ تې ځایَ کېعًَ کٖ ظ یٍْ الهل پَ تْګَ اغیؿٍ لؽٕ.
پَ یٍْ اصالذ نْی زالت کې ُغَ ًؽم اًكاج (زتٖ ظ tibialis posteriorظ tendon
پَ نوْل) ظ تؽاصالذ ّؼّقتَ ظ اکكؽې پؽ هِال تؽفهاؼ الًعې ؼاځٖ .ظؼی اّ څلْؼ ّؼځې
ّؼّقتَ ظا ًؽم اًكاج پړقْب کْٕ اّ ؼث٘ؼٖ االقتکیت ئٖ کن نٖ .لَ ظې اهلَ تَ تالْـ

 -33۲انځور :په زیاته کچه د  mortisبسته کول د  diastasisپه شتون کې  talus ،د قصبې
مفصلي سطحې ته نه شي رسید لی او هم وروسته د  screwد ایستلو څخه به  osteoarthritisشتون
ولري.
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ّزهٖ تَ ټیلَ کْٕ ،چې زتی پؽتَ ظ ّؾى تسول څطَ پَ ګچ پلكتؽ کې ظا ػولَ٘ نًْٖ ظٍ.
ډیؽ ځلَ ظ اؼخاع څطَ ّؼّقتَ ظا ػولَ٘ ظ کل٘هې پَ کتلْ قؽٍ ظ هٌلْ ّړ ښکاؼٕ .ظ اکكؽې
ظُّوَ کتٌَ ښایٖ چې ظّی یا ظؼی اًّی ّؼّقتَ تؽقؽٍ نٖ .کَ ښْیېعًَ تؽقؽٍ نْٕ ّٕ ًْ ظ
ػٌك المعم ظا ًانًْی زالت تَ ظ ظې ّضت یٍْ هِوَ څؽکٌعًَّ ّٕ ظ اؼؾښت ّړ یٍْ اکكؽی ظ
 pott’sکكؽ ظ اؼخاع ظ اّلې ُفتې پَ آضؽکې اضیكتل کیږې .ځکَ چې ّؼّقتَ لَ ظې ُن
ډیؽ تَ ًاّ ضت ًَ ّی چې ّؼّقتی پاېلې تهطیص کړّ ،کَ چیؽی پَ اًكٖ هالیْلْـ تاًعی
ػولیاتٖ ػول٘ې پَ ًظؽ کې ّٕ.
 . ۰کَ ظ  pott’sکكؽ اّ ظُغې اصالزٖ زالت پَ یٍْ هسافظَ کاؼٍ تعاّی کې تاّؼٕ ّٕ ًْ
یْې ظاقې لْې تَ چې اصالذ تاّؼٕ کْٕ اړتیا ًهتَ .کَ ظ ؾیاتی لْې ظ پلٖ کیعّ الؼښًَّْ
ّنی ،ؼضٍْ الكام تَ تؽفهاؼ الًعې ؼانٖ اّ پَ یٍْ غیؽ ؼث٘ؼٖ زالت کې ّالغ کیږٕ چې
ّؼّقتَ تَ تالْـ لَ  Mortiseفاصلې څطَ تِؽ کړٕ .کَ ظ ؼؽف اصالذ نْی زالت
یْاځی ظ خاغتٖ لْی پَ هماتل کې ظ قاتٌی ّړ ًَ ّی لکَ پَ  ۰۲۸اًځْؼ کې چې ظاقې کْم
یْ ظلیل ظ ُغی پَ تعاّی کې ظ هسافظَ کاؼٍ تعاّی پؽ تٌكټ نتْى ًَ لؽٕ اّ پؽتَ لَ ځٌډٍ
اًكی هالیْلْـ ّاؾ اّ ؼضٍْ الكام لَ ُغَ څطَ اؾاظ کړی نی .
 . ۸ظ اًكی هالیْل پَ یٍْ ًیوګؽی اؼخاع کې ظاقی ّړاًعیؿکیږٕ چې پَ کكؽی فاصلَ کې تَ
ًؽم اًكاج ظ اضل نْی ّی .ظا څؽکٌعًّې تایع ظ نک قؽٍ یْ ځای ّهٌل نٖ .ظا ظ ُغې څَ
ظ ّیلْ یٍْ تلَ الؼٍ ظٍ لکَ چې ظا ًاقوْالی ښایی پټ ّٕ کَ چیؽې یٍْ ؾیاتَ لٍْ ظ اصالذ
پؽهِال پلٖ نْٕ ّٕ  .ظ اًكٖ هالیْل ظ پْؼٍ اؼخاع پؽتلَ پَ اقاًی قؽٍ تؽالقَ کیږٕ کَ ًؽم
اًكاج ظ ُغی هٌځ تَ ًَ ّی ظاضل نْی  .اّ هسافظَ کاؼٍ تعإّ تَ پَ تاّؼ قؽٍ پلٖ کړای
نٖ.
 . ۵پَ ُغْ پېښْ کې چې لَ لْهړٕ قؽ څطَ ُلتَ یْ پؽاش تې ځایَ ّالی نتْى ّلؽٕ ،ظ ُغی
کكؽ پؽ تلَ چې ظ ا تتعایٖ تې ځایَ ّالٖ کچَ ٖٗ کوَ ّٕ کكؽی فاصلې تَ تَ ظ ًؽهْ اًكاخْ
ظ ظضْل کچَ ؾیاتَ ّٕ ( ۰۸۴اًځْؼ).
کَ ظاًكی هالیْل تی ځایَ ّالی ؾیاتْٕ ظ ُغی  Fixationتَ یٍْ ػالالًَ کاؼ ّٕ.
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ُ . ۴غَ کكؽًّْ کې چې ظ تی ځایَ ّالی ګْاښ هْخْظ ّٕ ،ظ ّؾى ظ تسول اخاؾٍ تؽ ُغې
چې نپیږ یا اتَ اًّی ًَ ّٕ تیؽې نْٕ ّؼ ًَ کړای نٖ ،اّ کَ اخاؾٍ ّؼکْل کیږٕ ظ ُغې
څطَ هطکې اړیٌَ ظٍ چې پلكتؽ پَ یٍْ ًْٕ  Close – fittingپلكتؽ تثعیل نٖ .

-۰۸۴اًځْؼ :ظ  pott’sپَ کكؽ کې پَ ؾیاتَ کچَ ظ اتتعایٖ تی ځایَ ّالٖ نتْى اّ ظ ًؽهْ اًكاخْ ظ
ظاضل٘علْ اهکاى پکې ؾٗات ّٕ .یٍْ تهپړٍ اؼخاع پَ اقاًۍ قؽٍ ظ  gravityپؽ تٌكت پؽتَ ظ یْې ضاؼخٖ
لْې څطَ تؽالقَ کیږٕ ،ظا ښیٖ چې پَ هسافظْٕ ډّل تؽقؽٍ کیعای نٖ .اّ پَ ظې کچې تی ځایَ تْب
کې تَ ظا نًْٖ ًَ ّٕ چې اًكٖ هالیْل پَ  screwقؽٍ تثثیت نٖ.
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Abstract
This book has been translated from English Book of John Charnly, which
was published in 2007 about the treatment of common fractures closed
treatment in 16 Chapters and 373 pages. This book compares operative
methods versus conservative treatment in details. On the basis of clinical
outcomes the operative methods are compared with conservative
method. Fractures healing depend on its blood supply status and
biological process of healing. The healing process of the spongy and
compact bones is explained well, and the operative and conservative
methods development is based on the knowledge of healing of bony
fractures, it also pinpoints important causes of nonunion. All types of
traction are explained well, and the main cause of the problems from it
related to the callus pathway (soft tissues) which is damage of the time of
trauma. The mechanism of conservative treatment and the scientific basis
of the treatment is explained. For young doctors and students will know
without x-ray that a fracture is reduced or not by palpation feeling. French
plaster technique, its alignment enthusiasm and the treatment of those
fractures which can be treated without external immobilization is
discussed as well. The healing of articular structures and the present of
free movement is evaluated in both after open method and conservative
treatment. After fracture the return of the joint to its anatomic state is
possible whit its movement starts later not earlier, this point alongside the
other factors is important in closed treatment. The technique of the
plaster application and etc. adverse effects are discussed and it is insisted
that the surgeon should declare it his views regarding the closed
treatment and has to stay as learner in this area for longer and should
consider three differentiated sage while applying plaster to mobile
fractures. The humerus shaft fractures are treated well with the closed
methods compared to other long bone fractures and it angular deviation
affects little. In pediatric humerus supracondylar fracture reduction,
anatomy and mental conception is important and the role of triceps
muscle is important. The problems arising from the ulna in radius one

third fractures are discussed and the deformity which is axising from
cosmetic viewpoint is very important. Relating to this, the technique of
good treatment and the contraindication to operative treatment is
discussed very clearly. The anatomy and physical examination of the
collie’s fracture in elders and the complication whit arise are explained
well, in the fractured area somewhat collapse is to be maintained.
Deformity occurs, the rok of the dorrech’s operation in its reforming is
important. Regarding those fractures which require very specialist
mechanical treatment is explained. The femur neck in old age and causes
cox vara deformity, to prevent this complication insists on internal
fixation. The conservative treatment of middle 2/3 and upper 1/3 leads
to some complication and the use of nailing procedure give better results.
The fractures of lower 2/3 of femur fractures treated with conservative
treatment leads to good outcome, especially with the thoma’s method, in
this type of fracture different methods of treatment and contraindication
is explained. The tibia and condylar fractures treatment rules, which,
evaluation is crucial in treatment in three parts; concelous region
fractures, intrarticular fractures and those explained, and the indication
operative treatment are detected. The tibia is most commonly damaged
by injuries and leads to compound fractures.The treatment outcome of
open and closed methods is compared in which the role of neighbor soft
tissues and structure are important. The transverse and V-shaped
fractures of tibia are detined and management shown.The Pott’s fracture
of ankle, its anatomy, reduction in fixation, the gravity elimination, the
plaoter application and its three common pitfalls, aknle go degree angle
position, during the time of plaoter hardening platgarde position and the
pressuse which applies to fore foot pard of ankle, if the above rules are
not obeyd will happen. In treatment of this fracture the big problem is not
the reduction but to maintain the reduction. The manipulation of fracture
and the knowledge of surgeon in this regard are important, in treatment
the indicatioins for open and closed treatment explained as well. In each
chapter regarding any one fracture the picture and diagram are given to
boost the knowledge related to the issue.

Publishing Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious
issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To
tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to
the students of medicine. For this reason, we have published 278 different
textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics, Journalism and
Agriculture (96 medical textbooks funded by German Academic Exchange
Service, 160 medical and non-medical textbooks funded by German Aid
for Afghan Children, 7 textbooks funded by German-Afghan University
Society, 2 textbooks funded by Consulate General of the Federal Republic
of Germany, Mazar-e Sharif, 2 textbooks funded by Afghanistan-Schulen,
1 textbook funded by SlovakAid, 1 textbook funded by SAFI Foundation
and 8 textbooks funded by Konrad Adenauer Stiftung) from Nangarhar,
Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Al-Beroni, Kabul, Kabul Polytechnic and
Kabul Medical universities. The book you are holding in your hands is a
sample of a printed textbook. It should be mentioned that all these books
have been distributed among all Afghan universities and many other
institutions and organizations for free. All the published textbooks can be
downloaded from www.ecampus-afghanistan.org.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
“Funds will be made available to encourage the writing and publication of
textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the
quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–
art information. In the meantime, translation of English language
textbooks and journals into Dari and Pashto is a major challenge for
curriculum reform. Without this facility it would not be possible for
university students and faculty to access modern developments as
knowledge in all disciplines accumulates at a rapid and exponential pace,
in particular this is a huge obstacle for establishing a research culture. The
Ministry of Higher Education together with the universities will examine
strategies to overcome this deficit ”.
We would like to continue this project and to end the method of manual
notes and papers. Based on the request of higher education institutions,
there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate
or revise their lecture notes or written books and share them with us
to be published. We will ensure quality composition, printing and
distribution to Afghan universities free of charge. I would like the
students to encourage and assist their lecturers in this regard. We
welcome any recommendations and suggestions for improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the
books according to the international standards, but if there is any problem
in the book, we kindly request the readers to send their comments to us
or the authors in order to be corrected for future revised editions.
We are very thankful to Kinderhilfe-Afghanistan (German Aid for Afghan
Children) and its director Dr. Eroes, who has provided fund for this book.
We would also like to mention that he has provided funds for 160 medical
and non-medical textbooks so far.
I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me from 2010 to
2016 in Afghanistan.
In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education
Dr. Najibullah K. Omary (PhD), Academic Deputy Minister Prof Abdul
Tawab Balakarzai, Administrative & Financial Deputy Minister Prof Dr.
Ahmad Seyer Mahjoor (Phd), Administrative & Financial Director Ahmad
Tariq Sediqi, Advisor at Ministry of Higher Education Dr. Gul Rahim Safi,
Chancellor of Universities, Deans of faculties, and lecturers for their
continuous cooperation and support for this project .
I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all
these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I
would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues
Hekmatullah Aziz and Fahim Habibi in the office for publishing books.
Dr Yahya Wardak
Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, March, 2018
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.de

Message from the Ministry of Higher Education
In history, books have played a very important role
in gaining, keeping and spreading knowledge and
science, and they are the fundamental units of
educational curriculum which can also play an
effective role in improving the quality of higher
education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and
today’s requirements and based on educational standards, new
learning materials and textbooks should be provided and
published for the students.
I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very
thankful to those who have worked for many years and have
written or translated textbooks in their fields. They have offered
their national duty, and they have motivated the motor of
improvement.
I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish
textbooks in their respective fields so that, after publication, they
should be distributed among the students to take full advantage of
them. This will be a good step in the improvement of the quality of
higher education and educational process.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make
available new and standard learning materials in different fields in
order to better educate our students.
Finally I am very grateful to German Aid for Afghan Children and
our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities
for publishing this book.
I am hopeful that this project should be continued and increased
in order to have at least one standard textbook for each subject, in
the near future.
Sincerely,
Dr. Najibullah K. Omary (PhD)
Minister of Higher Education
Kabul, 2018

