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Abstract
Background: Four of the most important morphometric parameters of distal end radius (DER) are
Radial inclination, Ulnar variance, Palmar tilt, and Radial length. Measurement of these parameters
are applicable in the diagnosis and treatment of the injuries around the wrist and distal part of the
forearm, namely fractures and dislocations. The current study was designed and executed to measure
the morphometric parameters of the DER in patients referred to Aban hospital located in Tehran.
Methods and materials: A single hospital-based cross-sectional study was conducted on 100 patients
(50 male and 50 female) referred to ’Aban’ Hospital in Tehran from July 2017 to August 2017 for the
radiography of the wrist and DER. Since the data was not normally distributed, Mann-Whitney test
was used for data analysis, and the level of significance was considered less than 0.05.
Results: A total of 100 radiographic images were included in the present study (male= 50, female=
50). Participants' age range was between 62-18 years with an average of 5/38 years. The average
values of radial inclination, radial length, and ulnar variance were 10.04 ,5.3 ± °17.5 mm ± 2.6, and
3.6 mm 1.8±, respectively.
Conclusions: No significant difference was found between the average size of the distal radius end
morphometric parameters between the right and left side and the two sexes.
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چكيده:
سابقه و هدف :مورفومرتی انتهای دیستال رادیوس شامل چهار معیار طول رادیال ،شیب رادیال ،شیب کف دست و واریانس اولنار است .ارزیابی اندازه این معیارها
در تشخیص و درمان آسیبهای ناحیه مچ دست و انتهای دیستال رادیوس مانند شکستگی و دررفتگی،کاربرد دارد .هدف از این مطالعه بررسی پارامرتهای مورفومرتی
انتهای دیستال رادیوس در مراجعان به بیامرستان آبان تهران در سال  97است.
روش مطالعه :این مطالعه از نوع مقطعی است و روی  100نفر از بیامران ( 50زن و 50مرد) مراجعهکننده به بیامرستان آبان تهران از تیر  97تا شهریور  97برای
رادیوگرافی مچ دست و انتهای دیستال رادیوس ،انجام شد .به دلیل غیر نرمال بودن دادهها از آزمون من – ویتنی برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد و سطح
معناداری کمرت از  0.05در نظر گرفته شد.
یافتهها:در این مطالعه  100تصویر رادیوگرافی مچ دست و انتهای دیستال رادیوس در  05زن و 05مرد بررسی شد .میانگین سن بیامران ( 37.5 )15-62بود .شیب
رادیال  17,5 ± 5.3درجه ،طول رادیال  10.04 ± 2.6میلی مرت و واریانس اولنار  3.6 ± 1.8بود.
نتیجه گیری :به نظر میرسد تفاوت معناداری بین میانگین اندازه پارامرتهای مورفومرتیک انتهای دیستال رادیوس در سمت راست و چپ و دو جنس وجود ندارد.
واژگانكلیدی :انتهای دیستال رادیوس ،مورفومرتی ،رادیوگرافی

نویسنده مسئول :رضا ماستری فراهانی
پست الکترونیکrealmastery@hotmail.com :
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مقدمه:
مورفومتری انتﻬای دیﺴتال رادیوس ) (DERنقﺶ مﻬمی در ﻋمﻞهای جراﺣی
ارتوپدی مﭻ دست و ساخت پروتزهای مرﺑوط ﺑه این ناﺣیه دارد .مورفومتریDER
شامﻞ چﻬار پارامتر طول رادیال ،شیب رادیال ،واریانس اولنار و شیب ﮐﻒ دست
است ﮐه ارتﺒاط ﺑین آنها و آسیبهای ناﺣیه مﭻ دست در مﻄالعهها مﺸﺨص
شده است) (2 ,۱و معیار مﻬمی ﺑرای ارزیاﺑی و درمان آسیبهای وارده ﺑه مفﺼﻞ
مﭻ دست است .ﺑناﺑراین آگاهی از اندازههای نرمال پارامترها در ﮐنترل و درمان
آسیبهای وارده ﺑر این ناﺣیه و همﭽنین ﺣفﻆ هماهنگی آناتومیﮏ ضروری
است) .(4 ,۳ﺑر اساس گزارشهای شﮑﺴتگی  DERﺣدود  20درصد از ﮐﻞ
شﮑﺴتگیهای ﺑدن در تﺼادفها و  8-۱5درصد شﮑﺴتگیهای اندام فوﻗانی را
شامﻞ میشود).(7-5
این شﮑﺴتگیها در زنان سالمند ﺑه دلیﻞ پوﮐی استﺨوان و مردان ﺑالﻎ ﺑه دلیﻞ
آسیبهای شدید وارده ناشی از فعالیتهای فیزیﮑی شایعتر است) .(۹ ,8در گذشته

مﻄالعههایی جنﺒههای مﺨتلﻒ شﮑﺴتگی و دفورمیتی مﭻ دست و اﺛر آن ﺑر ﻋملﮑرد
و دامنه ﺣرﮐتی ناﺣیه ساﻋد و مﭻ دست را ارزیاﺑی ﮐردند) .(۱۱ ,۱0تﻐییر اندازه
پارامترهای  DERﺑه هر دلیﻞ میتواند سﺒب اختﻼل در فعالیت این ناﺣیه شود.
ﺑه طوری ﮐه ﮐاهﺶ ارتفاع رادیال ﺑا تﻐییر شیب ﮐﻒ دست همراه ﺑوده ﮐه سﺒب
از دست دادن ﺑﺨﺶ ﻗاﺑﻞ توجﻬی از دامنه ﺣرﮐتی در ناﺣیه ساﻋد و مﭻ دست
و ﮐاهﺶ ﻗدرت گرفتن دست میشود .ﺑناﺑراین ﻻزمه درمان آسیبها آگاهی از
مورفومتری و آناتومی این ناﺣیه است).(۱۳ ,۱2از آنﺠا ﮐه تفﺴیر رادیوگرافی
شﮑﺴتگی  DERتاﺛیر زیادی در روند تﺸﺨیص و درمان دارد ،ﺑناﺑراین ارزیاﺑی
دﻗیﻖ رادیوگرافی استاندارد در چنین شرایﻄی ضروری است).(۱5 ,۱4رادیوگرافی
ﺑا اشعه ایﮑس یﮑی از مﻬﻢترین اﺑزارها ﺑرای ارزیاﺑی شﮑﺴتگیها و ﺑررسی ﮐیفیت
درمان است) .(۱6هدف از این مﻄالعه ،ﺑررسی پارامترهای مورفومتریﮏ انتﻬای
دیﺴتال رادیوس ﺑه استفاده از تﺼاویر رادیوگرافی در مراجعان ﺑه ﺑیمارستان آﺑان
تﻬران در سال  ۹7است.
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مواد و روشها:
این مﻄالعه ،یﮏ مﻄالعه مقﻄعی است ﮐه از تیر ۹7تا شﻬریور  ۹7روی  ۱00نفر
از ﺑیماران شامﻞ  50زن و  50مرد مراجعه ﮐننده ﺑه ﺑیمارستان آﺑان تﻬران ﺑرای
رادیوگرافی) (X rayخلفی -ﻗدامی انتﻬای دیﺴتال رادیوس و مﭻ دست انﺠام
شد .معیار ورود ﺑه مﻄالعه شامﻞ تمایﻞ مراجعهﮐنندگان ﺑه شرﮐت در مﻄالعه ﺑا
فرم رضایتنامه ،نﻈر پزشﮑان مﺒنی ﺑر سﻼمت انتﻬای دیﺴتال ساﻋد و نﺒود ساﺑقه
جراﺣی و تروما ﺑه ناﺣیه مﭻ و انتﻬای دیﺴتال ساﻋد ﺑود .ﺑیماران ﺑا ساﺑقه جراﺣی
و ترومای انتﻬای دیﺴتال ساﻋد ،مورفومتری ﻏیرطﺒیعی  DERو اختﻼلهای
پاتولوژیﮏ مانند آرتریت مﭻ دست از مﻄالعه خارج شدند .در این مﻄالعه ،تفاوت
اندازه این پارامترها در دو جنس و در دو طرف راست و چپ ﺑررسی شد .از نرمافزار
 spssو آزمون آماری من – ویتنی ﺑرای تﺠزیه و تحلیﻞ دادهها استفاده شد و سﻄﺢ
معناداری ﮐمتر از  0,05در نﻈر گرفته شد.
اندازهگیری پارامترها

محاسﺒه واریانس اولنار در نمای خلفی _ ﻗدامی :فاصله ﺑین خﻂ افقی رسﻢ شده در
ﺣاشیه ﮐورتیﮑال انتﻬای دیﺴتال اولنا و خﻂ افقی رسﻢ شده در ﺣاشیه ﮐورتیﮑال
انتﻬای دیﺴتال رادیوس،است)) .(۱7 ,۳شﮑﻞ(۳

محاسبه شیب رادیال در نمای خلفی _ قدامی

زاویه تﺸﮑیﻞ شده ﺑین خﻂ رسﻢ شده از راس زاﺋده نیزهای رادیوس تا لﺒه داخلی
 DERو خﻂ افقی رسﻢ شده ﮐه ﻋمود ﺑر محور رادیوس در سﻄﺢ ﺣفره لونیت
است)) .(۱7 ,۳شﮑﻞ(۱

شکل  .3اندازهگیری واریانس اولنار

نتایج:
میانگین سن ﺑیماران (62_۱5) ۳7,5ﺑود .شیب رادیال۱7,5 ± 5,۳درجه ،طول
رادیال 2,6 ± ۱0,04میلی متر و واریانس اولنار ± ۳,6 ۱,8ﺑود )جدول .(۱
جدول  .1توزیع شیب رادیال ،طول رادیال و واریانس اولنار در  ۱۰۰نفر

شکل  .1اندازهگیری انحراف رادیال

محاسﺒه رادیال در نمای خلفی _ ﻗدامی :فاصله ﺑین دو خﻂ افقی است .یﮏ خﻂ
افقی ﻋمود ﺑر محور طولی رادیوس ﮐه از راس زاﺋده نیزهای آن میگذرد و یﮏ
خﻂ افقی ﻋمود ﺑر محور طولی رادیوس ﮐه از سﻄﺢ ﺣفره لونیت میگذرد).(۱7 ,۳
)شﮑﻞ(2

پارامتر

انحراف معیار ±میانگین

فاصله اطمینان

شیب رادیال (درجه )

17.5 ± 5.3

16.43 _ 18.54

طول رادیال(میلی متر)

10.04 ± 2.6

9.5 _ 10.57

واریانس اولنار(میلی متر)

3.6 ± 1.8

3.30 _ 4.04

اندازه پارامترها در زنان و مردان
در مردان شامﻞ شیب رادیال  ۱5,۱درجه) ، (27,6_8,8طول رادیال  ۱۱میلیمتر
) (۱6_5,4و واریانس اولنار  ۳,4میلیمتر ) (۱۳_0,۹ﺑود .همﭽنین در زنان شیب
رادیال  ۱8,۳درجه (۳0,۹_۱۱,۱),طول رادیال  ۹میلیمتر) (7,۱_5,2و واریانس
اولنار  ۳,۱5میلیمتر )(8,۳_0,6ﺑود)جدول . (2
اندازه پارامترها در سمت چپ و راست

مقایﺴه اندازه پارامترها در سمت راست و چپ و همﭽنین ﺑین دو جنس تفاوت
معناداری را نﺸان نمی دهد.

شکل .2اندازهگیری طول رادیال
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بحث و نتیجه گیری:
در این مﻄالعه ،پارامترهای مورفومتریﮏ انتﻬای دیﺴتال رادیوس ﺑررسی شد .ﺑه
طوری ﮐه شیب رادیال۱7,5 ± 5,۳درجه ،طول رادیال 2,6 ± ۱0,04میلی
متر و واریانس اولنار± ۳,6 ۱,8میلی متر ﺑود .تحلیﻞ نتایﺞ نﺸان داد ﮐه تفاوت
معناداری ﺑین نتایﺞ ﺑه دست آمده در سمت راست و چپ و دو جنس وجود ندارد.
شﮑﺴتگی انتﻬای دیﺴتال رادیوس یﮑی از شایعترین آسیبهای ارتوپدی است
ﮐه در جوانان و افرادی ﮐه فعالیت فیزیﮑی ﺑاﻻیی دارند ،رخ میدهد و سﺒب
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در سمت راست شامﻞ شیب رادیال  ۱5,۳5درجه ) ، (۳0,۹_8,8طول رادیال ۹,۳
میلیمتر ) (۱7,۱_6و واریانس اولنار  ۳,5میلیمتر) (۱۳_۱,۳ﺑود .در سمت چپ
شیب رادیال  ۱8,۹درجه ) ،(28,۹_۹,۹طول رادیال  ۱0,6میلیمتر ) (۱6_5,2و
واریانس اولنار  ۳,2میلیمتر) (8,۳_0,6ﺑود)جدول .(۳
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جدول  .2میزان شاخص های شیب رادیال ،طول رادیال و واریانس اولنار در سمت چپ و راست

پارامتر

چپ

راست
محدوده

میانگین  ±انحراف معیار

فاصله اطمینان

محدوده

میانگین  ±انحراف معیار

فاصله اطمینان

شیب رادیال (درجه)

30_8.8

15.35 ± 4.5

15.24 _ 17.82

28.9_9.9

18.9 ± 5.8

16.77 _ 20.1

طول رادیال (میلیمتر)

17.1_6

9.3 ± 2.5

9.10 _ 10.55

16_5.2

10.6 ± 2.8

9.44 _ 11.06

واریانس اولنار (میلیمتر)

13_12

3.5 ± 2.1

3.43 _ 4.66

8.3_ 0.6

3.2 ± 1.4

2.87 _ 3.70

جدول  .3میزان شاخص های شیب رادیال ،طول رادیال و واریانس اولنار در مرد و زن

مرد

زن

پارامتر

شیب رادیال (درجه)

۸.۸-۲۷.۶

میانگین  ±انحراف
معیار
15.1 ± 5

میانگین  ±انحراف
معیار

P value

طول رادیال (میلی متر)

5.4 _ 16

11 ± 2.6

9 ± 2.6

0.050

واریانس اولنار (میلی متر)

۰.۹-۱۳

3.4 ± 2

3.15 ± 1.6

0.364

محدوده

cal study of distal radial fractures. The Journal of hand surgery.
1987;12(4):529-34.
4. Gambaran nilai rata-rata SG. aksis sudut radius distal normal
pada pengunjung di RSCM [thesis]. Mount Pleasant (MI): Universitas Indonesia. 1993.
5. Nana AD, Joshi A, Lichtman DM. Plating of the distal radius.
JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2005;13(3):159-71.

میلیمتر و واریانس اولنار  2,0۳ ± 0,45-ﺑود ﮐه میانگین اندازه شیب و طول
رادیال ﺑیﺸتر از مﻄالعه ﺣاضر است) .(7در تحقیﻖهای ارتوپدی مورفومتری
انتﻬای دیﺴتال ساﻋد و مﭻ دست ﺑرای تﺸﺨیص شﮑﺴتگیها و طراﺣی انواع
پروتز مﻄالعه شده است) .(27-25در ﮐلینیﮏ ﺑﺴیاری از جراﺣان ارتوپدی از مقادیر
مرجع گارتلند و ورلی ﺑه ﻋنوان یﮏ معیار استاندارد ﺑرای درمان آسیبهای ،DER
استفاده میﮐنند) (28اما ﺑا توجه ﺑه اینﮑه پارامترهای مورفومتری ساﻋد و مﭻ
دست ﺑین نﮋادهای مﺨتلﻒ متفاوت است ،ﺑناﺑراین ناآگاهی از این تفاوتها سﺒب
ﺑروز آسیب هنگام جراﺣی و ﻋوارض پس از آن میشود .نتایﺞ مﻄالعه  Chanو
همﮑاران نﺸان داد ﮐه تفاوت معناداری در واریانس اولنار ﺑین جمعیت چین و
مالزی وجود دارد ﮐه میتواند ﺑه دلیﻞ تفاوتهای ژنتیﮑی و نﮋادی ﺑاشد) .(7 ,۱ﺑا
توجه ﺑه متفاوت ﺑودن پارامترهای مورفومتری  DERدر ﺑین جمعیتهای مﺨتلﻒ
ﺑه دلیﻞ تفاوتهای نﮋادی ،ﻗومیتی و ساختمان ﺑدن افراد) (2۹مﻄالعه ﺑیﺸتر در
جمعیتهای مﺨتلﻒ ایران توصیه میشود .یﮑی از محدودیتهای این مﻄالعه
دسترسی نداشتن ﺑه تﺼاویر نمای خارجی مﭻ دست ﺑیماران ﺑرای اندازهگیری
شیب ﮐﻒ دست ﺑود .در صورت دسترسی ﺑه تعداد نمونه های ﺑاﻻتر میتوان
ارزیاﺑی دﻗیﻖتری از مورفومتری ناﺣیه انتﻬای دیﺴتال ساﻋد و مﭻ دست داشت.
نتایﺞ ﺣاصﻞ از این مﻄالعه ،تفاوت معناداری ﺑین میانگین اندازه شاخصهای
مورفومتریﮏ انتﻬای دیﺴتال رادیوس در سمت راست و چپ و در زن و مرد
نﺸان نمیدهد .آگاهی از اندازه این شاخصها اطﻼﻋات مفیدی در اختیار جراﺣان
ارتوپدی و رادیولوژیﺴتها ﺑرای ارزیاﺑی ﻗﺒﻞ از جراﺣی و ﺑررسی هماهنگی
آناتومیﮑی ناﺣیه مﭻ دست پس از جراﺣی و هنگام معاینهها ﻗرار میدهد.
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ﮐاهﺶ دامنه ﺣرﮐتی و ﮐاهﺶ استحﮑام استﺨوانی میشود ﮐه این ﻋوارض
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نمای خلفی ﻗدامی تعیین محور رادیال است) .(2۳-2۱هنگام ﺑررسی رادیوگرافی
آناتومی طﺒیعی ناﺣیه مﭻ دست ،ﺑاید پارامترهای مﺨتلفی را اندازهگیری ﮐرد ﮐه
این امﮑان را میدهد تا شﮑﺴتگی و سایر اختﻼلهای این ناﺣیه را ﺑررسی ﮐنیﻢ.
این پارامترها شامﻞ:
شیب رادیال در نمای خلفی ﻗدامی ﺑه طور میانگین  20درجه  ،طول رادیال۱0
میلی متر و واریانس اولنار ﺑر اساس طول اولنا میتواند مﺜﺒت )ﺑرجﺴته شدن
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راست و چپ وجود ندارد ﮐه نتایﺞ مﻄالعه ما ،هﻢ سو ﺑا آن است) (24اما Friberye
و همﮑاران در مﻄالعه خود مﺸاهده ﮐردند ﮐه اختﻼف معناداری ﺑین شیب رادیال،
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مﻄالعه ما ﺑا آن متناﻗﺾ است).(۱7
 Hadiو همﮑاران در ﺑررسی پارامترهای انتﻬای دیﺴتال رادیوس در جمعیت
اندونزی تفاوت معناداری در اندازه این پارامترها ﺑین زنان و مردان مﺸاهده ﮐردند
ﺑه طوری ﮐه شیب رادیال ۳,7 ± 2۳,۹میلیمتر ،طول رادیال ۱,6 ± ۱۱,۳

18.35 ± 5.4

0.080
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