
عضله ی دلتوئید را به بقایای زایده ی بزرگ استخوان کتتت          

می دوزند. در صورتی که قطعه ی شکسته شده بتزرگ و بتا                 

جابجایی زیاد باشد قطعه ی شکسته شده را با عمل جتاایتی             

 جا اندازی کاده و با پیچ فیکس می کنند .

یاکات شانه ممکن است بعد از این شکستگی بته ستاعتت               

محدود شود. بنابااین الزم است تا ها چه زودتا متعتمتوال در             

همان هفته ی اول بعد از شکستگی، یاکات شانه شاوع شود.           

این یاکات و نامش ها باای بته دستت روردن دامتنته ی                    

 یاکات شانه است .

نامش های کششی و تقویتی باید تا زمان بته دستت روردن               

کامل یاکات شانه و تقویت عضالت رن انجام شوند. این زمان            

 ممکن است یتی تا یک سال هم طول بکشد .

نکات بهداشتی درمانی پیشگیرانه مهمی کهه        

بیماران در طول بستری در این بخش بایستهی         
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استخوان کت  یا اسکاپوال یک استخوان مثلثی شکل در پشت          

قفسه ی سینه است. این استخوان به ندرت دچار شکستتتگتی     

می شود و شیوع شکستگی رن کمتا از یک درصد شکستتگتی      

های بدن است. یکی از علل این شیوع کم ممکن است  تتوده               

 ی عضالنی خوبی باشد که اطااف رن را ایاطه کاده است .

شکستگی این استخوان معموال در رسیب های با شتدت زیتاد          

مثل تصادفات وسایل نقلیه و سقوط از ارتفاع دیده می شود و             

به همین خاطا این شکستگی در بسیاری اوقات با رسیتب بته          

 دیگا قسمت های بدن مثل رسیب به جمجمه یا ستون

مهاه ها یا رسیب به ریه و شکستگی دنده ها همااه است. ایتن               

شکستگی معموال با اثا ضابه ی مستقیم به استخوان کتتت              

 ایجاد می شود .

 انواع شکستگی های استخوان کتف

شکستگی استخوان کت  ممکن است در قسمت های متفاوتی         

 از استخوان ایجاد شود که عبارتند از :

شکستگی تنه ی استخوان کت  : شکستگی در این نایتیته               

گاچه ممکن است به صورت چند قطعه ای و خاد شده باشتد             

ولی معموال قطعات شکسته شده جابجایی زیادی ندارند. علتت           

این جابجایی کم، یجم زیاد عضالتی است که به خوبی اطااف           

تنه ی استخوان کت  را گافته و به استخوان چسیده اند. ایتن              

عضالت در یین شکستگی استخوان، قطعات شکسته شده را          

و اجازه ی جابجایی زیاا  اا در کنار هم نگه می دارند       

 .به آنها نمی  هن  

شکستگی گادن استخوان کت  : در این شکستگی مفصل شتانته     

از تنه اصلی استخوان جدا می شود. این نوع شکستگی معموال با اثتا          

 زمین خوردن و افتادن روی شانه ایجاد می شود .  

 

 

 

 

 

 شکستگی زایده ی بزرگ استخوان کت  

 شکستگی زایده ی کوچک استخوان کت  

 عالیم شکستگی کتف در ناحیه ی شانه

 مهمتاین عالیم شکستگی استخوان کت  عبارتند از:

 درد شدید در هنگام یاکت دادن اندام فوقانی و یا 

 در هنگام فشار با روی استخوان شکسته شده.

 تورم در ناییه ی پشت شانه و کت . 

 خااشیدگی پوستی و خون مادگی در پشت شانه و 

 کت 

 تشخیص شکستگی کتف

 پزشک معالج از رادیوگاافی ساده باای مشخص کادن

شکستگی و تشخیص رن استفاده می کتنتد. گتاهتی             

اوقات باای بارسی شکل شکستگی و بانتامته ریتزی            

باای درمان نیاز به استفاده از سی تی اسکتن وجتود             

 دارد .

 درمان شکستگی های کتف

درمان اکثا شکستگی های استخوان کت  درمان غیا        

جاایی بصورت رویزان کادن اندام فوقانی بته گتادن      

است. مدت بی یاکتی معمواًل سه هفته است و ایتن            

زمانی است که استخوان کت  نیتاز داد تتا جتوش               

ساعت اول بعد از شکستگی می توان با          24بخورد. در    

ساد کادن ناییه ی پشت کت ، مانع از افزایش تورم          

 و خونایزی شد . 

بعضی از انواع شکستگی های استخوان کت  مانتنتد           

شکستگی های یفا ه ی مفصل شانه و یا شکستتگتی     

گادناستخوان کت  یا شکستگتی زایتده ی بتزرگ             

استخوان کت  ، اگا همااه باجایجایی زیتاد بتاشتنتد             

ممکن است نیاز به عمل جاایی داشته باشند . اگتا             

زایده ی بزرگ استخوان کتفدچار شکستتگتی ختاد           

شده با جابجایی زیاد شده باشد، قطعات خاد شده را           

 توسط عمل جاایی بامی دارند و


