ٍقتی سیٌذاکتیلی بیي اًگطتاى ضست ٍ دٍم

سین داکتیلی یا چسبیذه بودن مادرزادی

سینذاکتیلی چگونه تشخیص داده می شود؟

سیٌذاکتیلی  syndactylyبِ هعٌای چسبیذُ

تطخیع ایي هطکل هعوَالً در اٍلیي هعایٌِ

بَدى دٍ یا چٌذ اًگطت دست یا ٍجَد پزُ

پشضکی بعذ اس تَلذ کِ بایذ بزای ّوِ ًَساداى در

پَستی بیي اًگطتاى است .سیٌذاکتیلی هوکي

بیوارستاى اًجام ضَد اًجــام هی گیزد .هعوَالً

است کاهل  completeباضذ یعٌی اس ریطِ

اس رادیَگزافی بزای تطخیع ایٌکِ آیا استخَاى

اًگطت تا ًَک اًگطت بِ اًگطت هجاٍر بچسبذ

ّای اًگطتاى ّن بِ ّن چسبیذُ اًذ یا خیز

در غَرتی کِ اًگطتاى اضارُ ٍ ٍسطی ٍ یا

ٍ یاهوکي است ًاکاهل  incompleteباضذ یعٌی

استفادُ هی ضَد.

اًگطتاى ٍسطی ٍ اًگطتزی بِ ّن چسبیذُ

است ٍ یا بیي اًگطتاى کَچک ٍ اًگطتزی است
عول جزاحی هعوَالً در ضص هاّگی اًجام هی
ضَد.

دٍ اًگطت هجاٍر فقط در قسوتی اس طَلطاى بِ

باضٌذ جزاحی هعوَالً در حذٍد یک ٍ ًین سالگی

ّن چسبیذُ باضٌذ.

اًجام هی ضَد.

درمان سین داکتیلی

سیٌذاکتیلی هوکي است سادُ  simpleباضذ
یعٌی دٍ اًگطت هجاٍر فقط با یک پزُ پَستی
بِ ّن بچسبٌذ ٍ یا هوکي است پیچیذُ یا
کوپلکس  complexباضذ یعٌی استخَاًْای
اًگطتاى هجاٍر ّن بِ یکذیگز بچسبذ .گاّی
سیٌذاکتیلی هطکلذار یا  complicatedاست
یعٌی در اًگطت استخَاى ّای اضافِ ٍجَد دارد
ٍ یا تاًذٍى ّا یا لیگاهاى ّای اًگطت ّن دچار
هطکل ضذُ ٍ ًاٌّجاری دارًذ.

درهاى سیٌذاکتیلی جذا کزدى اًگطتاى با عول

بعذ از جراحی چه بایذ کرد ؟

جزاحی است .در عول جزاحی هعوَالً پَست

بعذ اس جزاحی هعوَالً پشضک جزاح ،دست بچِ

بیي اًگطتاى بػَرت سیگشاگ بزش دادُ ضذُ ٍ

را دریک آتل گچی بلٌذ هی گذارد کِ تا سیز بغل

اًگطتاى اس ّن جذا هی ضًَذ .هعوَالً بعذ اس جذا

اٍ هی رٍد .ایي آتل بزای سِ ّفتِ در هحل باقی

ضذى اًگطتاى  ،پَست هَجَد بزای پَضاًذى

هی هاًذ ٍ ّذف اس آى ایي است کِ دست بی

ّز دٍ اًگطت کافی ًیست ٍ ًیاس بِ پیًَذ پَست

حزکت بواًذ ٍ اس گزافت ( پیًَذ پَستی )

پیذا هی ضَد .پشضک جزاح هعوَالً هقذار کوی

هحافظت ضَد .بعذ اس سِ ّفتِ آتل خـــارج

پَست اس پاییي ضکن فزد بزداضتِ ٍ هحلی اس

هی ضَد ٍ اسپلیٌت هخػَظ در بیي اًگطتاى

اًگطتاى کِ بعذ اس بزش پَست کن دارد پیًَذ

جذا ضذُ بیوار بزای ضص ّفتِ دیگز گذاضتِ

هی سًذ.

هیطَد تا اًگطتاى اسّن باس بواًذ .

در ایي ضص ّفتِ بزای بیوار کار درهاًی اًجام
هی ضَد تا اًگطتاى جذا ضذُ بتَاًٌذ حزکت
طبیعی خَد را بذست آٍرًذ .بعذ اس آى بیواربایذ
درفَاغل هٌظوی تا جٌذ سال تحت ًظز پشضک
هعالج باضذ تا اس سالن بَدى ظاّز ٍ کارکزد
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اًگطتاى اطویٌاى حاغل ضَد .گاّی اٍقات در
بعضی اس بچِ ّا بعذ اس گذضت هذتی اس عول
جزاحی هجذداً پزُ پَستی دربیي اًگطتاى ایجاد
هی ضَد کِ هوکي است ًیاس بِ جزاحی داضتِ
باضذ.

سین داکتیلی
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