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A Case of Fifth Metacarpal Neck Fracture

[1] Forensic pathology of trauma. Common problems for the pathologist [2] Fifth metacarpal 
neck fractures: fixation with antegrade locked flexible intramedullary nailing [3] Fifth
Metacarpal Fractures (Boxer’s Fracture) [4] Metacarpal neck fractures (except thumb) [5]
Orthop Nurs [6] Anger scale and anger types of patients with fifth metacarpal neck fracture 
[7] Fractures of the neck of the fifth metacarpal bone, treated by percutaneous intramedullary 
nailing: surgical technique, radiological and clinical results study (28 cases) [8] Assessment
of mechanism, type and severity of injury in multiple trauma patients: A cross sectional 
study of a trauma center in Iran [9] Measuring the public health impact of injuries [10]
Obesity does not affect mortality after trauma

Aims Determining the impact mechanism is one of the most important measures in forensic 
science. The mechanism of fracture of the metacarpal neck is squeezed directly into the fist. 
Often, this type of fracture is due to the impact of the first depending on the hard. In this study, 
we introduce a case of this fracture.
Patient’s Information He was a middle-aged man, who had ache with various areas of the 
body followed by a quarrel, and came to the forensic medical center in 2018. His injuries 
included fifth right metacarpal neck fracture in addition to several superficial scratches. The 
judiciary asked forensic medicine to declare that, inasmuch as the plaintiff acknowledged that 
the damage had been caused by the iron cutter bow saw, according to the type of injury, with 
what it was created. Replying to judiciary, the forensic medicine declared that the fifth right 
metacarpal neck fracture was not due to a bow saw.
Conclusion If the forensic medicine does not pay attention to the mechanism of trauma in 
the examinations, due to the non-differentiation of the traumatic consequences of the incident 
from a traumatic self-made (fabricated) trauma, it may lead to the violation of the rights of 
individuals and the loss of confidence of the victims and, on the other hand, it will lead to 
misuse of the perpetrators. In order to identify the mechanism of trauma and the way, in which 
the lesion is established, interaction with the judiciary is very promising and correspondence 
and interaction with judiciary should not be ignored in any way.
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 ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۲۵دوره         ايران قانوني پزشكي مجله

گردن استخوان  یمورد شکستگ کیگزارش 
  متاکارپ پنجم

MD پاشا یمسعود قاد
  رانیکشور، تهران، ا یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
MD *یجعفر یغالمعل

  رانیتهران، واحد شمال، تهران، ا یقانون یسازمان پزشك
MD یمحمد یعل محمد یعل

  رانیکشور، تهران، ا یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق
MD آرام رایسم

  رانیکشور، تهران، ا یقانون یسازمان پزشک ،یقانون یپزشک قاتیمرکز تحق

  چکيده
 یها یاز اقدامات مهم در کارشناس یکیضربه و صدمه  زمیدانستن مکان :فاهدا

به  میگردن متاکارپ، ضربه مستق یشکستگ جادیا زمیاست. مکان یقانون یپزشک
 یاز اصابت مشت بسته به جسم ینوع شکستگ نیشده است. غالبًا ا مشت فشرده

 یستگشک نیمورد از ا کی یمطالعه، به معرف نی. در اشود یم جادیسخت ا
  .میپرداز یم

دنبال نزاع از  به ۱۳۹۷بود که در سال  یسال انیمصدوم مرد م :ماریمشخصات ب
مراجعه کرده بود. صدمات  یقانون یمختلف بدن متالم بوده و به پزشک ینواح
گردن متاکارپ پنجم دست  یشکستگ ،یسطح یدگیخراش نیعالوه بر چند یو

درخواست نمود که  یقانون یاز پزشک یا مکاتبه یط ییبود. مقام قضا زیراست ن
 لهیوس اذعان نموده صدمات وارده به یکه شاک  ییاز آنجا ن،یاحقاق حق طرف یبرا

آن با  جادیشده است، اعالم شود که با توجه به نوع صدمه، ا جادیبر ا اره آهن کمان
مشخص شد كه  ییبه مقام قضا یقانون یبوده است. در پاسخ پزشک یا لهیچه وس
  .ستیاره ن اصابت کمان زا یف دست راست ناشاستخوان پنجم ک یشکستگ
تروما توجه  زمیمراجعان به مکان نهیدر معا یچنانچه پزشک قانون :گیری نتیجه

 یاز حادثه از تروما یناش یعدم افتراق موارد تروما لیدل نداشته باشد به
حقوق افراد و سلب اعتماد  عیی)، ممکن است منجر به تضیخودساخته (ساختگ

 یتاگردد. در راس انیموجب سوء استفاده خاط گریشود و از طرف د انیقربان
 اریبس ییتعامل با دستگاه قضا عه،یتروما و نحوه حدوث ضا زمیمکان صیتشخ
 یپوش چشم ییاز مکاتبه و تعامل با مقام قضا دیعنوان نبا چیه گشا بوده و به  راه

  کرد.
  استخوان، متاکارپ ،یشکستگ ها: کلیدواژه

  ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ دريافت:تاريخ 
  ۰۱/۰۸/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  ifm1390@gmail.comنويسنده مسئول: *

  مقدمه
 در مهم اقدامات از یکی صدمه و ضربه مکانیزم دانستن

 نیز نقلیه وسایل تصادفات در. است قانونی پزشکی های کارشناسی
 کمک راننده و عابر صدمات افتراق به صدمه مکانیزم دانستن
 که است ضربه مکانیزم بالنت تروماهای از بسیاری در .[1]کند می
 متاکارپ استخوان گردن شکستگی .نماید می تایید را صدمه نوع
 مورد در .[2]دهد می روی فعال جوان افراد در معمول طور به پنجم

 گردن های كه شکستگی دانست باید متاکارپ های شکستگی
 را دست های شکستگی تمامی %۴۰حدود  متاکارپ های استخوان
 متاکارپ پنجم گردن شکستگی به رایج طور به. دهند می تشکیل

 ضربه آن ایجاد مکانیزم که شود می اطالق بوکسورها" "شکستگی
 کل %۱۰تقریبًا  شامل و است شده فشرده مشت به مستقیم
 زبان در آن ایجاد شایع مکانیزم. است دست های شکستگی
 به شده اعمال محوری فشار واقع در که است زدن" "مشت ای محاوره
 دادن رخ علت است، بسته مشت که موقعیتی در متاکارپ استخوان
 دست دورسال سطح به مستقیم ترومای بنابراین. است شکستگی

 از بسیاری برخالف. است پنجم متاکارپ گردن شکستگی عامل
 شکستگی پیدایش علت دست، مچ و دست های شکستگی

 ردانم در شکستگی این. نیست باز دست روی افتادن بوکسورها،
 در و ساله۱۹ تا ۱۰ مردان در ویژه به دهد؛ می رخ زنان از بیشتر برابر۵

  . [3]است تر شایع ساله۲۹ تا ۲۰ مردان بعدی در مرتبه
 بسیار متاكارپ اول جز به متاکارپ های استخوان گردن شکستگی
 استخوان گردن شکستگی آنها ترین میان شایع این در و است شایع

 اطالق نیز جو" ستیزه "شکستگی آن که به [4]است پنجم متاکارپ
 بوکسور یک مختص آسیب این زیاد، احتمال به که چرا شود؛ می

 نوع این غالباً . دهد می رخ خیابانی های درگیری در عمدتاً  و نیست
 مانند سخت جسمی به بسته مشت اصابت از ناشی شکستگی از

 شکستگی دادن رخ امکان است؛ اگرچه آن امثال و دیوار، کابینت
 .[5]دارد وجود نیز بسته مشت به سخت جسم اصابت اثر در مذکور
 در پنجم متاکارپ گردن شکستگی دهد می نشان مطالعات نتیجه
 نوع . این[6]است جامعه افراد سایر از تر شایع پرخاشگر افراد

 وجود توجه به . با[5]دهد می رخ غالب دست در عمدتاً  شکستگی
 آنها از مورد یک معرفی به بوکسورها، شکستگی از متعدد موارد
   .پردازیم می

  ها بیمار و روش
 نواحی از نزاع دنبال به ١٣٩٧در سال  سالی بود که میان مرد مصدوم
 پس .بود کرده مراجعه قانونی پزشکی به و بوده متالم بدن مختلف

راست،  دست پشت شامل تورم صدماتی قانونی پزشکی در معاینه از
 چپ، دست کف کبودی و راست، خراشیدگی دست کف کبودی

 چپ، کبودی ساعد خراشیدگی راست، دست ساعد و مچ خراشیدگی
 سخت جسم اصابت اثر سر، در پشت مختصر چپ، تورم چشم زیر

 برای مصدوم سپس. بود مشهود اخیر ساعت ٢٤ حدود به مربوط
 رادیوگرافی حسب ارتوپدی معاینه در. شد ارجاع ارتوپدی معاینه
 وجود داشت نیز پنجم متاکارپ دیستال قسمت شکستگی دست،
 کف استخوان شکستگی قبلی، شده اعالم صدمات بر عالوه كه

  .شد ثبت نیز راست پنجم دستی
 صدمات التیام اعالم با قانونی پزشکی نهایی گواهی ماه، دو از پس
 بدون مذكور که شکستگی ارش شد. صادر دیات و ارش تعیین و

 انسان و کامل دیه% ٢ معادل یافته، ترمیم خاصی محدودیت ایجاد
 اعالم انسان کامل دیه% ٢/٠معادل  هم سر پس مختصر تورم ارش
 قانونی پزشکی که بود این پرونده این در اهمیت حایز نکته اما. شد
 و نحوه خصوص در مصدوم، به نهایی گواهی تقدیم از پیش

 مدعی مصدوم پاسخ، در و نمود سئوال وی از تروما ایجاد مکانیزم
 از. شد اره کمان وسیله به و همسایه با نزاع متعاقب صدمات ایجاد
 شکستگی(پنجم  متاکارپ گردن شکستگی ایجاد که مکانیزم آنجا

 است؛ آن برعکس یا سخت جسم به بسته مشت اصابت ،)بوکسورها
 اعالم قضایی مقام به نهایی گواهی گزارش در قانونی پزشکی لذا
 یافته التیام قبلی صدمات آمده عمل به معاینات "براساس که نمود
 دست کف پنجم استخوان شکستگی که است ذکر قابل. است
 دنبال اصابت به هم و دست به سخت جسم اصابت در اثر هم راست
 زمینه در لذا است. ایجاد قابل) زدن مشت( سخت جسم به دست
 ارش. شود می توصیه موکداً  قضایی تحقیقات صدمات، نحوه

 کامل دیه% ٢ معادل دست پشت تورم همراه به فوق شکستگی
 انسان کامل دیه% ٢/٠ معادل سر پشت مختصر تورم ارش و انسان

  است". 
 قانونی پزشکی از ای مکاتبه طی قضایی مقام این گواهی، متعاقب
 شاکی که آنجایی از  طرفین، حق احقاق برای که نمود درخواست
 ایجاد شده بر آهن اره کمان وسیله به وارده صدمات نموده اذعان
 چه با آن ایجاد صدمه، نوع به توجه با که شود اعالم است،
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 اثر بر یا است واقعیت به مقرون مصدوم ادعای آیا و بوده ای وسیله
 مکاتبه پی در .است شده ایجاد صدمه این مصدوم خود زدن ضربه

 همراه به شاکی و متهم کتبی اظهارات تصویر قانونی پزشکیمذکور، 
 قضایی مقام از ای مکاتبه طی را شکستگی گرافی و شهود اظهارات

 نحوه خصوص در پرونده طرفین از ضمن در درخواست نمود.
 ارسال با نیز رادیولوژی مشاوره درخواست و نمود سئوال درگیری

 این از حاکی طرفین اظهارات. انجام شد مصدوم دست رادیوگرافی
 صورت به حمله حال در مکرراً  شاکی لفظی، مشاجره پی در که بود
 حمالت از یکی در متهم که بوده متهم به زدن مشت و لگد

 دیوار به مشت شاكی آن متعاقب و کشیده کنار را خود زنی، مشت
 آمده، عمل به در مشاوره همچنین. است کرده برخورد رو روبه

 کم جایی جابه با جدید "شکستگی نمود كه اعالم رادیولوژیست
 نام به دست نرم نسج تورم با همراه پنجم متاکارپ دیستال انتهای

 به مشت ضربه اثر در عموماً  که است مشهود بوکسورها شکستگی
  . اره نیست" کمان اصابت از ناشی و دهد می رخ مقابل طرف
 مقام به قانونی پزشکی پاسخ فوق، مراحل کلیه انجام از پس

 توجه با مذکور پرونده خصوص "در شد كه ارسال شرح بدین قضایی
 و قانونی رادیولوژیست نظریه شامل شده های انجام بررسی به

 پنجم استخوان شکستگی ارسالی، قضایی مدارک تصویر مالحظه
نوع  نیست و این اره کمان اصابت از ناشی راست دست کف

 یک به فرد شده مشت انگشتان اصابت اثر در عموماً  شکستگی
   .)١دهد" (شکل  می رخ محکم و سخت سطح

  

  
  خلفی رادیوگرافی دست راست مصدوم نمای قدامی) ١شکل 

  
  بحث 
 سراسر در عمومی سالمت معضالت ترین مهم از یکی جراحات
 در ویژه به ها بیماری پیدایش در توجهی قابل سهم و هستند جهان
 در جراحات ایجاد خاص های مکانیزم . اگرچه[7]دارند جوان بالغین
 تمامی در سخت جسم اصابت اما است، کرده تغییر زمان طول
، (cut)ها  ، بریدگی(sprain)ها  ها، کشیدگی شکستگی بروز موارد

   .[8]است مبرهن جراحات سایر و ها کوفتگی

 آغاز بدن به خارجی نیروی یک توسط انرژی انتقال توسط تروما
 نافذ یا بالنت تواند می طبیعت در کینتیک انرژی انتقال. شود می
 و اهمیت بر قانونی پزشکی های آموزه و کتب تمامی در. [9]باشد
   .[10 2 ,1]است شده تاکید تروما مکانیزم به توجه لزوم

 از کافی تحقیقات شکستگی این ایجاد مکانیزم خصوص در چنانچه
 همراه به شاکی و متهم کتبی اظهارات تصویر درخواست جمله

 حقیقی مکانیزم به دستیابی برای( قضایی مقام از شهود اظهارات
 که شد نمی مشخص هرگز آمد نمی عمل به ) ادعایی نزاع طی تروما
 وی بسته مشت اصابت اثر در مصدوم خود توسط شکستگی ایجاد
 ضارب از حاصله شکستگی دیه صورت این در و شده ایجاد دیوار به

  .شد می وی حقوق تضییع به منتج و مطالبه ادعايی
 جهت در نویسندگان تالش تمام الذکر فوق ارایه مورد در

 بسزای نقش و تروما مکانیزم به توجه اهمیت کردن خاطرنشان
بوده  امر این به نیل در صحنه، کروکی جمله از قضایی تحقیقات
   .است
 پزشکی ای حرفه رازداری رعایت جز به موردی، گزارش این در

 .وجود نداشت دیگری خاص محدودیت
 برای شود می پیشنهاد قانونی پزشکی محترم همکاران کلیه به

 به حقیقت به مقرون گواهی ارایه و افراد حق تضییع از جلوگیری
 اصابت چگونگی و حال شرح دقیق اخذ ضمن قضایی، مقام

 و کیفری پرونده درخواست مشکوک، از موارد در ادعایی، ترومای
  .ببرند بهره نیز حادثه کروکی نیز
  

  گیری نتیجه
 توجه تروما مکانیزم به مراجعان معاینه در قانونی پزشک چنانچه
 از حادثه از ناشی ترومای موارد افتراق عدم دلیل به باشد نداشته
 حقوق تضییع منجر به است ممکن ،)ساختگی(خودساخته  ترومای
سوء  دیگر موجب طرف از شود و قربانیان اعتماد سلب افراد و
 نحوه و تروما مکانیزم تشخیص راستای در. گردد خاطیان استفاده
  به و بوده گشا راه بسیار قضایی دستگاه با ضایعه، تعامل حدوث
 پوشی چشم قضایی مقام با تعامل و مکاتبه از نباید عنوان هیچ
  .کرد

  
 این در که کسانی تمامی همکاری از نویسندگانتشکر و قدردانی: 

  .را دارند قدردانی و سپاس کمال بودند راهنما و همراه امر
 قانونی پزشکی سازمان اخالق کمیته در مورد اینتاییدیه اخالقی: 

 رازداری رعایت دلیل به که شد مطرح ۱۳۹۷تابستان سال  در
 به ضرورتی انسان، روی پزشکی مداخله انجام عدم و ای حرفه

مورد  نشد و احساس سازمان طرف از کد اخالقی دادن اختصاص
  .تایید قرار گرفت
 وجود منافعی تعارض گونه هیچ  بین نویسندگان، تعارض منافع:

  ندارد.
(نویسنده اول)، نگارنده بحث پاشا  قادی مسعودسهم نویسندگان: 

%)؛ ٢٥جعفری (نویسنده دوم)، پژوهشگر اصلی ( %)؛ غالمعلی٢٥(
%)؛ ٢٥(نویسنده سوم)، نگارنده مقدمه (محمدی  علی محمد علی
  %)٢٥شناس/پژوهشگر کمکی ( (نویسنده چهارم)، روشآرام  سمیرا

  موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است. منابع مالی:
  

 .Shkrum MJ, Ramsay DA. Forensic pathology of trauma. Common problems for the pathologist. Totowa, New Jersey: Humana Press; 2007 .p:457 -1 منابع
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