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 :هقدهِ

ّبی  تزٍهب در ایزاى، دٍهیي ػبهل هزگ ٍ هیز ثؼذ اس ثیوبری    

تزٍهب هحسَة   ّب اس اضکبل ضبیغ للجی ٍ ػزٍلی است. ضکستگی

ضیَع ضکستگی در کَدکبى ثسیبر ثیطتز اس سبیز  ضًَذ. هی

کَدکبى در درصذ اس  1/2؛ ثِ عَر هیبًگیي 1ّبی سٌی استگزٍُ

 .2سبل در هؼزض خغز ضکستگی لزار دارًذ

تزیي ػَاهل ضکستگی در کَدکبى تصبدفبت هٌدز ثِ  اس هْن  

تزیي ػبهل در ایي حَسُ سمَط اس  ضکستگی است کِ ضبیغ

ارتفبع است. ضکستگی در اثز ٍرسش، تصبدف در اثز ثزخَرد 

اهل ٍسیلِ دٍچزخِ، اس دیگز ػَ  ٍسبیل ًملیِ ثب  فزد ٍ تصبدف ثِ

 ضبیغ ضکستگی در کَدکبى ّستٌذ. 

ّب،  کوجَد هَاد هؼذًی در کَدکبى ٍ استحکبم پبییي استخَاى  

فؼبلیت ٍرسضی ثبال، هَخت افشایص  چبلی ٍ فؼبلیت ٍرسضی )

پذیزی ٍ فؼبلیت ٍرسضی پبییي، هَخت کبّص ریسک آسیت

اس ریسک فبکتَرّبی ضکستگی در ضَد(، استحکبم استخَاى هی

کَدکبى الگَی ضکستگی هتفبٍتی ًسجت ثِ بضٌذ. ثکَدکبى هی

 هبتزیکس ثِ ػٌَاى هثبل،  در کَدکبى   ثشرگسبالى دارًذ.

 

ّبی اس استخَاى هیٌزالیشُ ضذُ است ٍ لیگبهبى تزًزم غضزٍفی

تز ّستٌذ. اس عزفی ثْجَد در کَدکبى هفبصل در کَدکبى هحکن

. در ایي 3است ثِ دلیل ثبال ثَدى فؼبلیت ثبسسبسی ثیطتز اس ثبلغیي

ّبی اًذام فَلبًی ٍ تحتبًی در  ثزرسی ضکستگیهغبلؼِ هب ثِ 

کٌٌذُ ثِ ثیوبرستبى عبلمبًی   هزاخؼِ سبل 12 کَدکبى سیز

 پزداختین.1382-1392 ّبی کزهبًطبُ در ثیي سبل

 ّا:هَاد ٍ رٍش

سبل ثب  12ی ثیوبراى سیز  همغؼی ّوِ -در ایي هغبلؼِ تَصیفی   

کِ ثِ  1392-1382ّبی  تطخیص لغؼی ضکستگی، در ثیي سبل

ثَدًذ، هَرد ثزرسی   ثیوبرستبى عبلمبًی کزهبًطبُ هزاخؼِ کزدُ

آٍری اعالػبت تَسظ پضٍّطگزاى ثِ ٍسیلِ    لزار گزفتٌذ. خوغ

آى تَسظ دٍ ًفز اس  لیستی خَد سبختِ کِ رٍایی ٍ پبیبیی چک

ٍسیلِ استخزاج اعالػبت  اػضبی ّیئت ػلوی تأییذ ضذُ ثَد، ثِ

اس پزًٍذُ ثیوبراى صَرت گزفت. اعالػبت استخزاج ضذُ ضبهل 

ای، سهبى ثستزی، سهبى ضکستگی  سي، خٌس، ٍسى، ثیوبری سهیٌِ

  ، 1سرٍش برجی ،*5هحسي شالِ 

 9فردعباسیزّرُ ، 1ًصرالِ سْرابی

گزٍُ ػلَم تطزیح، داًطکذُ پشضکی، داًطگبُ ػلَم -1

 کزهبًطبُ، ایزاىپشضکی کزهبًطبُ، 

گزٍُ ػلَم آسهبیطگبّی، داًطکذُ پیزاپشضکی،  -2

 ایزاى کزهبًطبُ،داًطگبُ ػلَم پشضکی کزهبًطبُ، 

داًطکذُ پیزاپشضکی، داًطگبُ ػلَم پشضکی  -3

 کزهبًطبُ، ایزاىکزهبًطبُ، 

کزهبًطبُ، داًطکذُ پشضکی،  هکاتبات: * عْدُ دار

 .گزٍُ ػلَم تطزیح

 Email: zhaleh.mohsen @gmail.com 

 

 چکیدُ

ی در ایي هغبلؼِ ّبی للجی ٍ ػزٍلی است. تزٍهب در ایزاى، دٍهیي ػبهل هزگ ٍ هیز ثؼذ اس ثیوبری

کٌٌذُ ثِ ثیوبرستبى عبلمبًی کزهبًطبُ، ثب تطخیص سبل هزاخؼ12ِهمغؼی، توبم ثیوبراى سیز -تَصیفی

ی  لیست استبًذارد اس پزًٍذُ لغؼی ضکستگی هَرد ثزرسی لزار گزفتٌذ. اعالػبت ثیوبراى هغبثك چک

ثیوبر  5342تدشیِ ٍ تحلیل ضذ. اس  16خِ ًس  SPSSافشار ّب ثب استفبدُ اس ًزمثیوبراى استخزاج ضذ. دادُ

%( ضکستگی اًذام فَلبًی داضتٌذ. 4/65هَرد ) 3498%( هذکز ثَدًذ. 67هَرد ) 3579هَرد ثزرسی، 

ی ضیَع ثبالی دٌّذُ%(. ًتبیح ایي هغبلؼِ ًطبى77تزیي ػلت ضکستگی، سمَط اس ارتفبع ثَد)ضبیغ

 سبل در ایي هٌغمِ است.12ّبی سیز ضکستگی در ثچِ

 ضکستگی،  اًذام،  کَدکبى :ّاکلید ٍاشُ
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ّب ثب استفبدُ اس  ثَد. تدشیِ ٍ تحلیل آهبری دادُ ٍ ػلت ضکستگی

 صَرت گزفت. 16ٍیزایص   SPSSافشار  ًزم

 :ًتایج

%( هذکز 67هَرد ) 3579ثیوبر هَرد ثزرسی،  5342اس هدوَع    

ای ثیي ضیَع  اس لحبػ آهبری تفبٍت لبثل هالحظِ .ثَدًذ

هیبًگیي سٌی   (.>01/0p)ضکستگی در دٍ خٌس هطبّذُ ضذ 

رٍس  2/1ّب  سبل ٍ ّوچٌیي هذت سهبى ثستزی آى  4/6ثیوبراى 

 گشارش ضذ. 

ًفز  1662%( دارای ضکستگی اًذام فَلبًی، 4/65ًفز ) 3498

ًفز  182%( دارای ضکستگی اًذام تحتبًی ٍ ّوچٌیي 2/31)

ّبی  ّبی غیزاًذاهی ثَدًذ. در ضکستگی %( دارای ضکستگی4/3)

%(، ثیطتزیي 6/27هَرد ) 965ثب  اًذام فَلبًی، ضکستگی سبػذ

 م تحتبًی، در اًذا  هَرد ضکستگی 1662ضیَع را داضت. اس 

%( دارای ثیطتزیي فزاٍاًی 4/30هَرد ) 505ضکستگی سبق پب ثب 

 (.1ثَد)خذٍل

%( در اثز سمَط اس 77هَرد ) 4112اس ًظز ػبهل ضکستگی، 

هَرد  45%( در اثز تصبدفبت اتَهجیل، 28/9هَرد ) 496ارتفبع، 

%( ثِ دلیل فزٍ رفتي 14/0هَرد ) 8%( در اثز ثزیذگی، 84/0)

%( ًیش ثِ ػلت گبسگزفتگی دچبر 09/0هَرد ) 5خسن خبرخی ٍ 

%( اس کل ثیوبراى ًیش دچبر 5/0هَرد ) 27ضکستگی ضذًذ. 

تزٍهب ضذًذ کِ ثیطتزیي ضکستگی غیزاًذاهی در ثیي ایي  هَلتی

ثیوبراى، ضکستگی کبسِ سز در اثز تصبدف ثَد. ثزرسی اًدبم 

ای ٍ فزاٍاًی ضکستگی حبکی  ضذُ در ارتجبط ثیي ثیوبری سهیٌِ

ای ثَدًذ، ػلت  اس آى است کِ در افزادی کِ دارای ثیوبری سهیٌِ

 ای ًجَدُ است. ضکستگی هزتجظ ثب ثیوبری سهیٌِ

 ّبی اًذاهی ٍ غیز اًذاهی فزاٍاًی ًسجی ضکستگی  -1خذٍل

 شکستگی)درصد(  ًام اًدام درصد تعداد کل   بٌدی اًدام تقسین اًَاع شکستگی

 

 

 

 

 

 

 اًداهی

 

 

 اًدام فَقاًی

 

 

 

3498 

 

 

 

4/65 

 

 8/12 ضبًِ ٍ کتف

 2 ثبسٍ

 4/12 آرًح

 6/27 سبػذ

 27 هچ

 2/18 اًگطتبى

 

 

 اًدام تحتاًی

 

 

 

 

1662 

 

 

 

 

 

2/31 

 8/4 لگي

 13 راى

 6/11 ساًَ

 4/30 سبق

 2/25 هچ پب

 15 اًگطتبى

  4/3 182 غیراًداهی غیراًداهی

 100 5342 جوع کل 
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 بحث:

%(، هذکز 67ًفز ) 3579حبضز   اس تؼذاد کل ثیوبراى پضٍّص

ای ثیي ضیَع در  ثَدًذ کِ اس لحبػ آهبری تفبٍت لبثل هالحظِ

، Landin(. ایي یبفتِ ثب پضٍّص >01/0pدٍ خٌس هطبّذُ ضذ)

درصذ در پسزاى  42کِ ضبًس ایدبد ضکستگی در کَدکبى را   

ٍ ًتیدِ هغبلؼِ  1درصذ ثزای دختزاى گشارش کزد 27ٍ 

Mayranpaa ٌس هذکز ًسجت ثِ کِ ضیَع ضکستگی در خ

هؤًث )ثِ دلیل ثیطتز در هؼزض هحیظ ثیزٍى اس خبًِ لزار 

، در حبلی کِ ثب 3گزفتي( را ثیطتز ًطبى دادُ ثَد، ّوخَاًی دارد

، کِ هیشاى ضکستگی در دٍ خٌس را تمزیجبً Van Staaهغبلؼِ 

 . 4ثزاثز گشارش کزدُ ثَد، تفبٍت دارد

 4/65ذام فَلبًی در ثزرسی حبضز هیشاى فزاٍاًی ضکستگی اً

کِ درصذ  Landin  درصذ ثَد، ایي هیشاى فزاٍاًی ثب پضٍّص

آى هزثَط ثِ اًذام فَلبًی ثَد،   در ثزرسی  ثبالیی اس ضکستگی

 .1هغبثمت دارد

درصذ  6/27ّبی فَلبًی، ضکستگی سبػذ ثب  در ثیي ضکستگی

ثیطتزیي ضیَع را در اًذام فَلبًی داضت. ایي یبفتِ ثب ًتبیح 

Lyons  ،Brudvik   ٍHove ، Cooperٍ Rennieِک ، 

ّبی کَدکبى ًبحیِ سبػذ تزیي ًبحیِ را در ضکستگیضبیغ

 .5-8خَاًی دارد گشارش کزدُ ثَدًذ، ّن

ضکستگی در ایي هغبلؼِ سمَط اس ارتفبع تزیي ػبهل  ضبیغ

درصذ دٍهیي ػبهل  28/9%( ٍ تصبدفبت اتَهجیل ثب 77ثَد)

  ّبی ضکستگی ثِ حسبة آهذ. ایي ًتبیح ثب ثزرسی

Mayranpaa تزیي ػبهل در ایي حَسُ، سمَط اس  کِ هْن

ارتفبع، ضکستگی در اثز ٍرسش ٍ تصبدف در اثز ثزخَرد ٍسبیل 

 .3اًی داردًملیِ ثب فزد است، ّوخَ

 :گیری ًتیجِ

ضیَع  ثبالی ضکستگی در   دٌّذُ ًطبىًتبیح ثِ دست آهذُ       

سبل ثِ ػلت سمَط اس ارتفبع است، کِ 12ّبی سیز هیبى پسز ثچِ

ّب ٍ ّوچٌیي هزثیبى  ایي اهز ثبیذ هَرد تَخِ ٍیضُ خبًَادُ

 آهَسضی در هزالجت ّز چِ ثیطتز اس ایي گزٍُ سٌی لزار گیزد.

تصبدفبت اتَهجیل ثِ ػٌَاى دٍهیي ػبهل ضکستگی، ًمص هْوی 

کٌذ کِ ثب آهَسش هٌبست ٍ رػبیت  در سالهت کَدکبى ایفب هی

ّزچِ ثیطتز ٍ ثْتز لَاًیي ٍ همزرات راٌّوبیی ٍ راًٌذگی، 

 تَاى ًسجت ثِ کبّص ایي هَارد الذام ًوَد.  هی

 
 
 
 

References: 
1 . Landin LA. Fracture Patterns in 

Children: Analysis of 8,682 Fractures with Special 
Reference to Incidence, Etiology and Secular Changes 
in a Swedish Urban Population 1950–1979. Acta 
Orthop Scand Suppl. 1983;54(sup202):3-109. 

2. Worlock P, Stower M. Fracture 
patterns in Nottingham children. J Pediatr Orthop. 
1986;6(6):656-60. 

3. Mäyränpää M. Fractures in children: 

Epidemiology and associated bone health 
characteristics. Helsinki: University of Helsinki; 2012. 

4.      Van Staa T, Dennison E, Leufkens H, 

Cooper C. Epidemiology of fractures in England and 
Wales. Bone. 2001;29(6):517-22. 

 
 
 

5.        Brudvik C, Hove LM. Childhood 

fractures in Bergen, Norway: identifying high-risk 
groups and activities. J Pediatr Orthop. 
2003;23(5):629-34. 

6. Cooper C, Dennison EM ,Leufkens 
HG, Bishop N, van Staa TP. Epidemiology of childhood 
fractures in Britain: a study using the general practice 
research database. J Bone Miner Res. 
2004;19(12):1976-81. 

7.         Lyons RA, Delahunty AM, Kraus D, 

Heaven M, McCabe M, Allen H, et al. Children's 
fractures: a population based study. Inj Prev. 
1999;5(2):129-32. 

8.       Rennie L, Court-Brown CM, Mok JY, 

Beattie TF. The epidemiology of fractures in children. 
Injury. 2007;38(8):913-22. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lyons+RA%2C+Delahunty+AM%2C+Kraus+D%2C+Heaven+M%2C+McCabe+M%2C+Allen+H%2C+et+al.+Children%27s+fractures%3A+a+population+based+study.+Injury+Prevention.+1999


 

 
 

 89        5931 بْار، اٍل، شوارُ پٌجن، سال پیراپسشکیدر علَم  بالیٌیهجلِ تحقیقات 

 

 

 

Upper and lower extremities fractures in children under 12 years 
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Abstract 

Patients hospitalized in cardiac intensive care units Trauma is the 

second cause of mortality in Iran after cardiovascular diseases. In 

this cross-sectional descriptive study, all of patients with certain 

diagnosis of fracture, referred to Taleghani Hospital in 

Kermanshah, were investigated. Demographic information of 

patients was extracted from files of patients based on standard 

questionnaire. The data were analyzed using SPSS software 

version 16. Of 5342 patients, 3579 cases (67%) were male and 

3498 cases (65.4%) had a fracture in upper extremities. The most 

common case of fracture was falling from a height (77%). The 

result of the study, showed the high rate of fracture in children 

under 12 years in this area. 

 Key words: fracture, limbs, children 
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