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Abstract
Background: The ulna is one of the most important bones of the upper limb. The fractures of the olecranon
process of this bone are very common. At the same time, characterizing the Proximal Ulna Dorsal Angulation
(PUDA) is on a high level of importance and if it remains untreated, it results in functional problems in the
elbow in the future. Therefore, the purpose study was conducted to determine the PUDA and Tip to apex
distance (Tad) in patients referred to hospitals located in Tehran in 19-2018.
Methods: In the current descriptive study, we used 120 bilateral lateral elbow radiographs to evaluate two
variables, PUDA, and (Tad). SPSS was used for statistical analyses with the significance level set at 0.05.
Results: Participants’ average age was 10.83 ± 33. Also, the PUDA was 1.65 ± 5.65 ° and the (Tad) was 52.54
11.23 ± mm. Data analyses showed that there was no significant PUDA difference between the two sexes and
independently in each sex (p <0.25). There was also no significant difference in the (Tad) between sexes and
independently in each sex (p <0.5).
Conclusion: The two variables of angulation and distance seem to be valuable clinical signs for orthopedic
surgeons that can help them choose the appropriate platinum for surgery and malformations.
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بررسی زاویه پشتی بخش پروگسیمال اولنا و عوامل مرتبط با آن در تصاویر
رادیولوژی بیماران مراجعهکننده به بیمارستانهای تهران در سال ۱۳۹۷
رضا سلطانی ،فخرالدین آقاجانپور ،آذر افشار ،ابوالفضل ترابی ،ابراهیم محمدزاده،
رضا ماستری فراهانی ،محسن نوروزیان
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چكيده:
سابقه و هدف :استخوان اولنا یکی از مهمترین استخوانهای اندام فوقانی است .شکستگیهای ناحیه اولکرانون این استخوان بسیار شایع است .زاویه پشتی
پروگسیمال اولنا )proximal ulna dorsal angulation ( Pudaبخشی از آناتومی نرمال پروگسیمال اولناست که در صورت عدم ترمیم  Pudaسبب مشکالت
عملکردی ناحیه آرنج در آینده میشود .بنابراین هدف از مطالعه ما ،تعیین اندازه زاویه پشتی پروگسیمال اولنا  Pudaو( Tad) Tip to apex distanceدرمراجعان
به بیمارستانهای تهران در سال  97است.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع توصیفی بوده که روی  120گرافی دوطرفه لترال آرنج انجام شده است و دو متغیر  ( Pudaزاویه پشتی پروگسیمال اولنا ) و
( )Tadارزیابی شدهاند .همچنین آزمون  t-testدر سطح معناداری  0.05انجام شد که با استفاده از نرمافزار 26 spssآنالیز شد.
یافتهها :سن بیماران  33±10.83بود .زاویه  1.65±Puda5.62درجه و فاصله  11.23±52.54 Tadمیلیمتر بود .تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که اندازه
 Pudaدو طرفه بین جنسیتها و به صورت مستقل در هر جنس اختالف معناداری ندارد(  . )0.25<pفاصله  Tadنیز بین دوجنس و به صورت مستقل در هر جنس
اختالف معناداری را نشان نداد(.)0.5<p
نتیجهگیری :به نظر میرسد دو متغیر زاویه و فاصله از نشانههای مهم بالینی برای جراحان ارتوپدی است که میتواند به آنها در انتخاب پالتینهای مناسب در
جراحیها و ناهنجاریها کمک کند.
واژگان کلیدی :اولنا ،اولکرانون ،زاویه پشتی پروگسیمال اولنا ،شکستگی ،پالتین
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مقدمه:
آرنﺞ بخشی از انداﻡ فوﻗانی است که از سه مﻔﺼل رادیواولنار پروگسیمال ،رادیوکﭙتﻼر
و اولنو هومروﺱ تشکیل ﺷده که به همراه هﻢ در ﺣرکاﺕ فلکشن ،اکستنشن و
پروسوپینیشن فعالیت دارد) .(3-1زاﺋده اولکرانون به عنوان بخشی از پروگسیمال
استخوان اولناست که محل اتﺼال انتﻬای عﻀله سه سر بازویی است که نقش
مﻬمی در اکستانسیون آرنﺞ دارد) .(4زاویه پشتی پروگسیمال اولنا بخشی از آناتومی
نرمال پروگسیمال اولناست که در ﺷکستگیهای آرنﺞ آسیﺐ دیده و با عدﻡ بازسازی

آن میتواند مشکﻼﺕ عملکردی را در آینده در پیش داﺷته باﺷد) .(5ﺷکستگیهای
اولکرانون از ﺷکستگیهای ﺷایﻊ بوده که  10درصد ﺷکستگیهای انداﻡ فوﻗانی را
ﺷامل میﺷوند .این آسیﺐها میتواند به دلیل هایﭙر اکستنشن و تروما اتﻔاﻕ بیﻔتد).(6
درمان این ﺷکستگیها با عوارﺽ ﺣرکتی در انداﻡ فوﻗانی همراه بوده است .طراﺣی و
ساﺧت پﻼتینهای آناتومیکی میتواند در اصﻼﺡ ﺷستگیهای پروگسیمال اولنا موﺛر
و مﻔید باﺷد .پﻼتین گذاری از ﺟمله روشهای درمانی ﺷکستگیهای پروگزیمال
اولناست.این پﻼتینها با توﺟه به ﺧﺼوصیاﺕ آناتومیکی افراد طراﺣی و ساﺧته
میﺷوند .در بسیاری از موارد به دلیل تنوﻉ در ویﮋگیهای آناتومیﻚ و بررسی نشدن
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آنها ،پﻼتینهای مناسبی طراﺣی نمیﺷود).(7
در مﻄالعهای که  Duggalو همکاران در سال  2006روی سﻄﺢ پشتی اولنا انﺠاﻡ

دادند ،نشان دادند که یﻚ نقﻄه زیر ﺟلدی در سﻄﺢ پشتی اولنا نشانه مﻬمی در
ﺟراﺣیهای آرترو پﻼستی است) .(8در مﻄالعه دیگری که روی 39نمونه آرنﺞ انﺠاﻡ
ﺷد ،طول اولنا ،ﻗسمت برهنه سیگموﺋید ناچ ،زاویه ﺧارﺟی و ابعاد ﻗشر اولنا بررسی ﺷد
که دادههای ﺣاصل از این مﻄالعه میتوانست به درمان ﺷکستگیهای اولکرانون
کمﻚ کند) .(9همﭽنین مﻄالعههایی روی عﻀﻼﺕ و کﭙسولهای اتﺼالی به زاﺋده
اوکرانون و کورونوﺋید انﺠاﻡ ﺷده است که  gerchenigو همکاران نشان دادند
انحراف ﻗدامی در ارتباﻁ با زاویه واروﺱ )چرﺧش به داﺧل( پروگسیمال اولنا بوده و
به ترمیﻢ این زاویه در ﺷکستگیهای مونتﮋیا کمﻚ میکند)mall .(10و همکاران
در مﻄالعه ﺧود تﻔاوﺕ اندازه اولنا در دوﺟنﺲ را بررسی کردند و نشان دادند که اندازه
اولنا در ﺧانﻢها کوچﻚ بوده اما ﺟزییاﺕ این تﻔاوﺕها را در ﻗسمت پروگسیمال اولنا
نشان ندادند).(12 ,11
تنوﻉ مورفولوژیکی استخوان اولنا در ﺟوامﻊ و سنین مختلﻒ زیاد بوده و ﺷیوﻉ
ﺷکستگیهای این ناﺣیه در سربازان و ورزﺷکاران رو به افزایش است .یکی از
راههای درمان این نوﻉ ﺷکستگیهای اولکرانون ،طراﺣی و بازسازی پﻼتینهایی
است که میتواند به بﻬبود عملکرد ناﺣیه آرنﺞ کمﻚ کند .همﭽنین مﻄالعههای
کمتری در رابﻄه با زاویه پشتی پروگسیمال اولنا انﺠاﻡ گرفته است) .(12بنابراین
هدف از مﻄالعه ما ،تعیین اندازه زاویه پشتی پروگسیمال اولنا  ) (Pudaو ) (Tadبا
استﻔاده از تﺼاویر رادیولوژی است که میتواند در مداﺧلههای ﺟراﺣی مﻔید باﺷد.

یافتهها:

سن بیماران  33±10,83بود .زاویه  1,65±puda5,62درﺟه و فاصله Tad
 11,23±52,54میلیمتر بود)ﺟدول  .(1زاویه  pudaسمت راست در مردان 5,73
 1,52±درﺟه با محدوده ) ±12,3450 Tad ، (9,2_2,9میلی متر با محدوده
) (82,8_30,8بود  .زاویه  pudaسمت چپ در مردان  1,76± 5,93درﺟه با
زاویه ) 8,96± 55,4 Tad ، (9,9_2,1میلیمتر با محدوده ) (84_38,80بود .
زاویه  pudaسمت راست در زنان  1,54± 5,26درﺟه با محدوده )(9,4_2,8
 Tad 8,36 ± 52 ،میلیمتر با محدوده ) (72,2_32,4بود .زاویه  pudaسمت
چپ در زنان  1,76± 5,93درﺟه با محدوده )12,9± 53,8 Tad ، (8,6_1,8
با محدوده ) (85_32,70بود)ﺟدول  .(2تﺠزیه و تحلیل دادهها نشان داد که اندازه
 pudaدو طرفه بین ﺟنسیتها و به صورﺕ مستقل در هر ﺟنﺲ اﺧتﻼف معناداری
ندارد .فاصله  Tadنیز بین دوﺟنﺲ و به صورﺕ مستقل در هر ﺟنﺲ اﺧتﻼف
معناداری را نشان نداد.
ﺟدول  .1میزان  pudaو tip to apex distanceدر 120نﻔر

اندازهگیری
°

کمترین

بیشترین

میزان

1,80

9,90

5.62±1.65

Puda

Tip to apex distance

مواد و روشها:
این مﻄالعه از نوﻉ توصیﻔی بوده که روی  120گرافی دوطرفه لترال آرنﺞ از بیمارانی
که با مراﺟعه به بیمارستانهای تﻬران در تاریخ  97/3/13تا  97/6/13انتخاﺏ ﺷدهاند.
 54,2درصد افراد مرد و  45,8درصد آنها زن بودند که  50,0درصد آنﻬا چپ دست بحث:
و  50,0درصد راست دست بودند .تشخیﺺ رادیوگرافی ها با استﻔاده از سه کمان هﻢ نتایﺞ نشان داد که اﺧتﻼف معناداری بین ﺟنسیتها و به صورﺕ مستقل در هر ﺟنﺲ
مرکز ﺷیار تروکلﺌار ،کاپیتولوﻡ و مدیال تروکلﺌار به عنوان معیاری برای اطمینان از وﺟود ندارد .فاصله Tadدر سمت راست مردان  12,34± 49,99و در سمت چپ
نمای لترال استﻔاده ﺷد .در این مﻄالعه ،بیمارانی با پاتولوژی ناﺣیه آرنﺞ یا هر مشکلی  8,96± 55بود که این فاصله در سمت چپ بیشتر از سمت راست بود اما اﺧتﻼف
که تحلیل نمای لترال را با مشکل مواﺟه می کرد نیز از مﻄالعه ﺧارﺝ ﺷدند .تماﻡ معناداری در این دوسمت نیز وﺟود نداﺷت.
رادیوگرافی از آرﺷیو این بیمارستان انتخاﺏ ﺷدند Puda.با اندازهگیری زاویه تقاطﻊ مﻄالعههایی که  mallو  Goldbergدر بررسی پروگسیمال استخوان اولنا انﺠاﻡ
ﺧﻄوﻁ مماﺱ روی نقﻄه زیر ﺟلدی سﻄﺢ پشتی الکرانون و لبه پشتی تنه اولنا تعیین دادند و نتایﺞ ﺣاصل از این مﻄالعه نشان داد که اﺧتﻼف در طول و پﻬنای استخوان
ﺷد) .(8محل راﺱ  Pudaبا اندازهگیری فاصلهای از نوﻙ اولکرانون تا نقﻄه تقاطﻊ اولنا در در دوﺟنﺲ مرد و زن مشاهده می ﺷودکه این اطﻼعاﺕ رابﻄه همسویی با
مماﺱ  Pudaتعیین ﺷد .در این مﻄالعه دادههای ما طبﻖ سن ،ﺟنﺲ و دو متﻐیر نتایﺞ ما دارد) . (14 ,11در مﻄالعههایی که  Prakashو همکاران انﺠاﻡ دادهاند به
 Pudaو Tadتعیین ﺷدهاند .متﻐیرهای  Pudaو Tadبهصورﺕ دو طرفه بین این نتیﺠه رسیدهاند که راﺱ زاویه اولنا در رادیوگرافیها به نسبت نزدیﻚ به اولناست
ﺟنسیتها و بهصورﺕ مستقل در هر ﺟنﺲ اندازهگیری ﺷد .آنالیز دادهها با استﻔاده از که این اطﻼعاﺕ نتایﺞ مقاله ما را در رابﻄه با اﺧتﻼف طول اولنا رد میکند .مقایسه
تست آماری  t-testانﺠاﻡ ﺷده و اﺧتﻼف میانگین به همراه فاصله اطمینان  Pudaبین سن و اندازهگیری Tadدر این مﻄالعهها نشان داده که  Tadبا افزایش سن
و  Tadدر مرد و زن ارزیابی ﺷد .آزمون  t-testدر سﻄﺢ معناداری  0,05انﺠاﻡ ﺷد زیادتر ﺷده اما سن ارتباطی به زاویه )(pudaیا درصد فاصله ندارد).(15
که با استﻔاده از نرﻡافزار  26 spssتحلیل ﺷد.
 Rouleauو همکاران تﺼاویر رادیوگرافی نرمال آرنﺞ را بررسی کردند و نشان
ﺟدول  .2اندازهگیری پارامترهای  pudaو  tip to apex distanceبین سمت راست و چپ
)(mm

Tip to apex distance
)(mm

چپ

محدوده

میزان

فاصله اطمینان

مرد

9.2_2.9

5.73 ±1.52

5.35-6.11

زن

9.4_2.8

5.26 ±1.54

4.8-5.65

مرد

82.8_30.8

50 ±12.3

45.5-54.5

زن

72.2_32.4

52 ± 8.4

49.9-52.1

P

0.25

0.5

محدوده

میانگین±انحراف
فاصله اطمینان
معیار

9.9_2.1

5.93 ±1.76

5.48-6.38

8.6_1.8

5.50 ± 1.80

5-5.96

84_38.80

55.4 ±9

53.1-57.7

85_32.70

53.8 ±12.9

5.5-57.1

P

0.36

0.67
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راست

اندازهگیری

PUDA °

30,80

85,00

52.54±11,23
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ﺟدول .3اندازهگیری پارامترهای  pudaو  tip to apex distanceبین مردان و زنان
مرد

اندازهگیری

PUDA °

Tip to apex
)distance (mm

زن

محدوده

میانگین ±
انحراف معیار

فاصله اطمینان

راست

9.2_2.9

5.73 ±1,52

5.35-6.11

چپ

9.9_2.1

5.93 ±1.76

5.5-6.36

راست

82.8_30.8

50 ±12.34

46.94-53.06

P

محدوده

میانگین ±
انحراف معیار

فاصله
اطمینان

9.4_2.8

5.26 ±1.54

4.93-5.59

0.63

0.60
8.6_1.8

5.5 ±1.8

5.07-5.93

72.2_32.4

8.36_52

50.9-53.07

0.07

چپ

84_38.8

55 ±8.96

52.79-57.29

نتیجهگیری:
دو متﻐیر زاویه و فاصله از نشانههای مﻬﻢ بالینی برای ﺟراﺣان ارتوپدی است که
به آنها در انتخاﺏ پﻼتینهای مناسﺐ در ﺟراﺣیها و ناهنﺠاریها کمﻚ میکند.
به نﻈر می رسد تعیین اندازه این متﻐیرها میتواند اطﻼعاﺕ مﻔیدی برای ساﺧت
دور  ،44شماره  ،1399 ،4صفحات  549ات 553

0.56
85_32.7

12.9_53.8

50.5-57

پﻼتینها در ﺷکستگیهای مونتﮋیا داﺷته باﺷد.

ﺷکل  .1رادیوگرافی لترال آرنﺞ

گ�ی زاویه ت
پش� پروگزیمال اولنا
شکل  .2اندازه ی

گ�ی -apex to tip
شکل  .3اندازه ی
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دادند که Tadمیان مردان و زنان اﺧتﻼف معناداری را نشان داده و در مردان بیشتر
است که این مﻄالعهها با نتایﺞ مقاله ما در رابﻄه با اﺧتﻼف  Tadدربین مردان رابﻄه
همسویی را نشان میدهد) .(16مﻄالعههای اﺟساد به دلیل محدودیتهایی که دارد
ﺟزییاﺕ زیادی از آرنﺞ را اراﺋه نمیدهد .همﭽنین اطمینان به اطﻼعاﺕ به دست آمده
از آرنﺞ اﺟساد نیز ﺟای سوال دارد .استﻔاده از تﺼاویر سی تی اسکن در برﺧی اﺟساد
ممکن است اطﻼعاﺕ مﻔیدی را اراﺋه دهد .با این ﺣال اطﻼعاﺕ ﺣاصله از تﺼاویر
رادیوگرافی همانند تﺼاویر  MRIﻗابل اعتمادتر هستند) .(13استﻔادههای نادرست
از پروگسیمال اولنا میتواند به ﺟابهﺟایی سر اولنا ،در رفتگیهای مﻔﺼل رادیواولنار و
چرﺧشهای ﻏیر طبیعی ساعد منﺠر ﺷود .از این رو بازسازی پروگسیمال اولنا بعد از
استﺌوتومی و ﺷکستگیها به عنوان مﻬﻢترین معیار برای ﺟراﺣیهای ارتوپدی ناﺣیه
اولناست .نازﻙتر ﺷدن پروگسیمال اولنا میتواند در نﻬایت به ﺧرد ﺷدن و ﺷکستگی
سر اولنا منﺠر ﺷده و تداﺧل در مﻔﺼل رادیواولنار ایﺠاد کرده و چرﺧش ساعد را با
مشکل مواﺟه کند.
استﻔاده از پﻼتینهای آناتومیکی که در ﺷکستگیهای مختلﻒ استﻔاده میﺷود
به عنوان یکی از راهکارهای درمانی مﻬﻢ در ﺟراﺣی های مختلﻒ است .ساﺧت
پﻼتینهای آناتومیکی نیاز به دانش آناتومیکی و مورفولوژیکی ناﺣیه مورد نﻈر دارد
که این مﻄالعهها میتواند اطﻼعاﺕ مﻔیدی از ناﺣیه اولکرانون در اﺧتیار سازندگان
و مﻬندسان پزﺷکی ﻗرار دهد .دسترسی نداﺷتن به آرﺷیو بیمارستانهای مختلﻒ
در اراﺋه اطﻼعاﺕ ﺟامﻊتر از مﻬﻢترین محدودیتهای این مﻄالعه به ﺷمار میرود.
با توﺟه به استﻔادههای مکرری که از آرنﺞ در فعالیتهای مختلﻒ انﺠاﻡ میگیرد و
ﺷکستگیها و دررفتگیهایی که ممکن است در این فعالیتها در هر ﺟامعهای رﺥ
دهد ،نیاز ﺟامعه ﺟراﺣان ارتوپدی نیز به استﻔاده از پﻼتینهایی که میتواند در بﻬبود
عملکرد ﺷکستگیها نقش داﺷته باﺷد ،بیش از پیش پررنﮓتر میﺷود .فاکتورهای
ژنتیکی و محیﻄی در مورفولوژی ناﺣیه آرنﺞ بیتاﺛیر نبوده و دلیلی بر تنوﻉ ناﺣیه آرنﺞ
در ﺟوامﻊ مختلﻒ هستند .از آنﺠا که استﻔاده از پﻼتینهایی با ابعاد و زوایای متنوﻉ
یکی از راهکارهای درمانی مورد استﻔاده ﺟراﺣان ارتوپدی است و نقش بسزایی در
بازسازیهای ناﺣیه آرنﺞ دارد .از این رو به تحقیﻖهای گستردهتری در میان ﺟوامﻊ
و نﮋادهای مختلﻒ نیاز است.
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