اداره مصدومين تروما به

سيستم

عضﻼني – اسكلتي
هر چند آسيبهاي وارده به سيستم اسكلتي عضﻼني در
تروماهاي مختلف عموميت فراواني دارد ،اما به ندرت موجب

نظير شريانها ،وريدها ،مويرگها ،لنفاتيك ،اعصاب حسي و
حركتي و نيز بافت چربي ،همبند و ﭘوست تشكيل شده است
كه در صدمات استخواني ،اين بافتها نيز ممكن است دچار
آسيب شوند.

آسيبهاي بالقوه خطرناك ميشود .اين نوع آسيبها زماني
خطرناك هستند كه موجب خو نريزي شديد خارجي يا
خونريزي به داخل خود اندام شوند.
تكنسينهاي اورژِانس در ارزيابي و مراقبت از يك مصدوم
بدحال همراه با آسيبديدگيهاي اندامهاي فوقاني و تحتاني،
بايد؛ اوﻻً ،اولويتهاي ارزيابي اوليه ) (ABCDEرا مد نظر داشته
و آگاه باشند تا آسيبهاي ترسناك اما غير مهلك عضﻼني-
اسكلتي توجه آنها را از اين اولويتها منحرف ننمايند .ثانياً،
آسيبهاي عضﻼني مهلك نظير شكستگيهاي لگن و فمور توأم
با خونريزي شديد را تشخيص داده و اقدامات ﻻزم را انجام
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دهند.
به طور كلي در ارزيابي و مراقبت هر مصدوم ترومايي بد حال
مشكوك به شكستگي ،بعد از انجام ارزيابي اوليه و رفع تمام
آسيبهاي مهلك و تهديد كننده حيات ،بايد مصدوم را به
كمك ﻻنگ بك بورد فيكس نموده و در وضعيت خوابيده به
ﭘشت يا سوﭘاين قرار داد .اين وضعيت تا حد امكان آناتوميك
بوده و اجازه عمليات احيا را براي مصدوم فراهم مينمايد .به
اين وضعيت آتل گذاري آناتوميك ) (anatomic splinting
گفته ميشود .بستن مصدوم به يك ﻻنگبورد ميتواند كليه
استخوانها و مفاصل بدن را در جاي خود محفوظ نگه دارد .اگر
اين كار به روش صحيح انجام شود ،توجه را از وضعيتهاي
خطرناك منحرف نخواهد كرد .وظيفه تكنسين آن نيست كه در
ميان آسيبهاي مختلف اسكلتي عضﻼني افتراق قائل شود ،بلكه
وظيفه او آن است تا آسيبهاي خطرناك را شناسايي و مراقبت
نموده و اگر وقت اجازه بدهد ،آسيبديدگيهاي اندامي را
شناسايي و بيحركت سازد.

استخوانﻫا
بدن انسان بالغ از حدود  ٢٠٦ﻗﻄﻌﻪي استخواني تشكيل شده
است .بافت استخوان از سلولهاي استخواني )(Cell bone
تشكيل شده اندكه بين آنها را ماده بين سلولي بنام ماتريكس
)  (Matrixﭘركرده است .بافت استخواني متشكل از ماتريكس
از فيبرهاي كﻼژني است كه با مواد معدني مثل كلسيم و فسفر
ساخته شده و باعث استحكام فوقالعاده آن ميشود.
در بافت استخواني چند نوع سلولهاي استخواني)(Cell bone
وجود دارد كه عملكرد آنها باعث تغيير در بافت استخوان و
ساخت مجدد استخوان )مثﻼً در شكستگيها( ميشود .اين
سلولها عبارتند از :
استئوبﻼست ) : (Osteoblastاستئوبﻼست ها سلولهاي
چند هستهاي هستند كه ماده ﭘروتئيني از جنس كﻼژن را
ميسازند كه به آن استئوئيد ) (Osteoidميگويند .سپس

ساختمان اسكلتي – عضﻼني بدن.

مواد معدني بر روي استئوئيد سوار شده و ماتريكس را ميسازد.

ساختمان اسكلتي _ عضﻼني بدن از استخوانﻫا ،ﻣﻔاﺻﻞ،

استئوكﻼست ) : ( Osteoclastاستئوكﻼست ها سلولهاي

ليگاﻣان و تاندون و همچنين عضﻼت تشكيل شده است.
عﻼوه براين ،سيستم اسكلتي _ عضﻼني از بافتهاي ديگري

چند هستهاي اند كه مسئول جذب استخوان هستند .اينها

سلولهاي استخوان خوار هستند .اين سلولها ماتريكس را

قرار دارند .استخوان ﭘاتﻼ يا كشكك بزرگترين استخوان

جذب ميكنند ،سپس استخوان جديد توسط استئوبﻼست

سزاموئيد بدن محسوب ميشود.

جايگزين ميشود.

انواعي از استخوانها داراي حفرههاي مركزي حاوي مغز

استئوسيت )  : (Osteocyteاستئوسيت ها از سلولهاي

هستند .مغز زرد حاوي مقدار زيادي چربي است در حالي كه

استئوباﻻست درست شده و مسئول حفظ و نگهداري بافت

مغز قرمز حاوي سلولهاي بنيادي است كه سلولهاي خوني را

استخواني هستند.

توليد ميكنند.

سلولهاي استخوانها از طريق مجراهاي كوچكي بنام كانال

سيستم استخواني عملكردهايي مهمي در بدن را بر عهده دارند

هاورس ) (Haversian canalكه عروق خوني و اعصاب داخل

كه شامل :

آنها عبور ميكنند تغذيه ميشوند .آسيب و شكستگي
استخوانها ميتواند باعث ﭘاره شدن اين عروق و ايجاد
خونريزي يا تشكيل هماتوم شود.
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استخوانهاي بدن بر اساس شكل به انواع بلند ،كوتاه ،تخت،
سوچوري و سزاموئيد )كنجدي( تقسيم بندي ميشوند.
استخوانهاي بلند شامل؛ استخوان فمور ،هومروس ،راديوس،
تيبيا و فيبوﻻ است .استخوانهاي كوتاه شامل؛ استخوانهاي
متاكارپ ها ،متاتارس ها و انگشتان ميباشند .استخوانهاي
تخت مانند؛ استخوان استرنوم ،دندهها و استخوان اسكاﭘوﻻ يا
كتف است كه معموﻻً نازك و متراكم هستند .استخوانهاي
سوچور دار بخشي از جمجمه بوده و در بين مفاصل و برخي
استخوانهاي

جمجمهاي

قرار

دارند.

سزاموئيد

ها

) (sesamoidهم استخوانهايي هستند كه در بين تاندون ها

 حركت بدن كه به كمك عضﻼت انجام ميشود.-

حفاظت بدن.

-

ايمني بدن.

-

ذخيره كلسيم و فسفر.

-

توليد سلولهاي خوني.
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ﻣﻔاﺻﻞ

استخوانها در محل مفصلها توسط يك بافت ﭘيوندي فيبري
به نام ليگامان يا رباط به يكديگر متصل ميشوند .تاندون ها،
بافت ﭘيوندي فيبري ديگري هستند كه استخوانها را به

مفاصل به نقاطي گفته ميشوند كه دو استخوان به يكديگر

عضﻼت بدن متصل ميكنند Bursa .كيسههاي كوچكي حاوي

متصل ميشوند .مفاصل از لحاظ كاركرد به سه نوع تقسيم

مايع هستند كه محيطي نرم را در اطراف بافتهاي نرم رباطها

ميشوند :

و تاندون ها فراهم كردهاند .بعضي از مفاصل ،اجزايي اضافهتر

 ﻣﻔاﺻﻞ ﻣتحرك  :در اين نوع مفاصل ،دو استخوان تشكيلدهنده مفصل كامﻼً آزادانه در كنار يكديگر حركت ميكنند.
مانند مفاصل زانو ،مچ دست ،و ...

براي محافظت انتهاي استخوان دارند .به عنوان مثال مفصل زانو
داراي ﭘدهاي غضروفي كه مينيسك ناميده ميشوند و باعث
بهبود ضربه گيري ميشوند .همچنين روي سطح مفصلي
استخوانها را بافت ﭘيوندي سختي بنام غضروف ميﭘوشاند.

 -ﻣﻔاﺻﻞ نيمﻪ ﻣتحرك  :در اين نوع مفاصل ،استخوانهاي

غضروفها موجب روان شدن حركت دو استخوان نسبت به

تشكيل دهنده مفصل به يكديگر چسبيدهاند و نميتوانند به

يكديگر ميشوند.

خوبي نسبت به يكديگر حركت كنند .مانند مفاصل بين
مهرههاي كمري.
 ﻣﻔاﺻﻞ بدون حركت يا ثابت  :در اين نوع مفاصل هيچگونه حركتي بين استخوانها در محل مفصل وجود ندارد زيرا
دو سر استخوانها توسط غضروف يا ليگامان به هم متصل شده
و حركتي بين دو استخوان وجود ندارد .مانند مفاصل لگن و
جمجمه.
دور تا دور مفاصل را ﭘرده يا كيسهاي ﭘوشانيده است كه در باﻻ
و ﭘايين در محلي كه غضروف تمام ميشود ،محكم به استخوان
مي چسبد .اين ﭘرده يا كيسه ،كپسول مفصلي نام دارد كه يكي
از ساختمانهايي است كه موجب نگه داشته شدن دو سر
استخوان در محل مفصل در كنار هم ميشود.

عضﻼت.
بيش از  ٦٠٠عضله اسكلتي در بدن از مجموعهاي از سلولهاي
ماهيچهاي يا فيبرهاي عضﻼني تشكيل شدهاند  ...عضﻼت
اسكلتي كه جز عضﻼت ارادي بدن هستند ،ميتوانند
ساختمانهاي بدن را با اراده به حركت در آورند.
حركت ماهيچههاي اسكلتي در ﭘيو نده اي عصبي ماهيچهاي به
وسيله انتقال دهنده عصبي استيل كولين كنترل ميشود .وقتي
به يك سلول عصبي دستور داده ميشود ،نتيجه آن آزاد كردن
استيل كولين در اتصالهاي عصبي – عضﻼني است .اين ماده
تغييرات حركتي در غشاي سلولهاي عضﻼني را تنظيم ميكند
و در كوتاه شدن رشتههاي فيبري عضﻼني به حداكثر خود
نقش دارد .اگر استيل كولين به ماهيچههاي گيرنده متصل شده

سطح داخلي كپسول مفصلي را هم يك ﻻيه سلولي ظريف

باقي بماند باعث ادامه انقباض ماهيچه ميشود .آنزيم استيل

ميﭘوشاند كه وظيفه آن ترشح مايع سينوويال ) synovial

كولين استراز ،مولكول استيل كولين را تجزيه ميكند و

 (fluidاست .اين مايع كه ماهيت لزج و لغزندهاي دارد در بين

ميتواند دوباره توسط نورون ها بازيابي شود.

سطوح مفصلي قرار گرفته و موجب روان شدن لغزش غضروفها
بر روي هم ميشود .همچنين مايع سينوويال كار تغذيه
غضروف مفصلي را بر عهده دارد.

سلولهاي ماهيچهاي حاوي ميوگلوبين كه ﭘروتئيني شبيه
هموگلوبين است ،هستند .ميوگلوبين به آهن و از اين طريق به
اكسيژن متصل ميشود .ميوگلوبين )با تأمين يك منبع اضافي
اكسيژن( باعث ميشود كه سلول ها بيشتر از زماني كه فقط به

ليگاﻣان و تاندون.

اكسيژن هموگلوبين خون دسترسي دارند ،فعاليت كنند .وقتي
ميوگلوبين در اثر ﭘاره شدن سلولهاي ماهيچهاي به داخل خون
وارد ميشود ميتواند براي نفرون هاي كليه سمي باشد و باعث
ناكارامدي كليهها شود .سلولهاي ماهيچهاي حاوي ﭘتاسيم و

مواد ديگري هستند كه وقتي يك سلول ﭘاره ميشود آزاد
ميشوند .بعضي از اين مواد مثل كراتين فسفوكيناز )(CPK
ميتواند به عنوان معياري از آسيب سلولهاي ماهيچهاي در
خون اندازه گيري شود.
به طور كلي سه نوع عضله در بين وجود دارد كه شامل موارد
زير است :
 (١عضﻼت مخطط يا ارداي
 (٢عضﻼت صاف يا غير اردادي
 (٣عضﻼت قلبي )ميوكارد(

شكﻞ  :١٧ -٣انواع عضلﻪ ،عضﻼت ﻣخﻄط يا ارداي ،عضﻼت ﺻاف يا غير
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عضﻼت اسكلتي در بدن انسان عملكرد زيادي دارند كه شامل :
 توانايي حركت. نگه داري حالت و موقعيت فرد. محافظت از بافت نرم. تنظيم دماي بدن از طريق توليد حرارت. -ايجاد شكل و محافظت بدن.

شكﻞ  :١٧ -٤عضﻼت بدن
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انواع آسيبﻫاي عضﻼني -اسكلتي.

تروماها با شدت خفيف تا شديد ميتوانند باعث ايجاد

اگرچه بيشتر جراحات مربوط به بافتهاي نرم تهديد جدي

آسيبهايي در سيستم عضﻼني اسكلتي بدن شوند .بسته به نوع

براي حيات فرد نيستند ،اما در بعضي از موارد حتي ميتوانند

و شدت تروما ،در اندامهاي فوقاني و تحتاني انواع آسيبهاي

باعث تهديد حيات فرد هم شوند .اين جراحات اغلب به صورت

زير ايجاد ميشوند .اين آسيبها ممكن است از آسيبهاي

ايزوله هستند اما ميتوانند بخشي از جراحتهاي مصدومي

خفيف )سطحي( تا آسيبهاي شديد اتفاق بيفتند كه در شرايط

باشند كه داراي آسيبهاي چند سيستمي ميباشد .يكي از

ﭘيش بيمارستان نياز به مراقبت دارند.

رايجترين موارد تهديد كننده حيات در مورد جراحات بافت نرم

 آسيبﻫاي بافت نرم. خونريزي. سندروم لﻪشدگي. -سندروم كمپارتمان.

مربوط به خونريزي است .دانستن نحوه اقدامات صحيح در
برابر مصدوماني كه داراي جراحات شديد ميباشند ميتواند
باعث كاهش شدت جراحت شود و مرگ و زندگي فرد بيمار را
تغيير دهد .كنترل خونريزي شديد يك مهارت مهم است كه
ميتواند زندگي مصدوم را نجات دهد .همچنين مصدومان
داراي جراحات بافت نرم اغلب نگران جاي زخم و بد شكل
شدن بدن بعد از آسيبديدگي هستند .در اينجا نيز مهارت

-آسيبﻫاي ناپايدار )شكستگي ،دررفتگي ،پيچ خوردگي

تكنسين اورژانس اهميت زيادي دارد تا به مصدوم اطمينان

و كشيدگي(.

دهد كه با استفاده از روشهاي ترميمي و زيباسازي ميتوان
بسياري از آسيبها را بازسازي كرد.
آسيبهاي بافت نرم شامل آسيبهاي ﭘوست و بافتهاي زير آن

آسيبﻫاي بافت نرم اندامﻫا.

نظير عضﻼت ،تاندون ها ،غضروفها ،ليگامانها ،وريدها،

ﭘوست بزرگترين اندام بدن است و اعمال حياتي نظير

شريانها ،و اعصاب است .اين صدمات به صورت جراحتﻫاي

محافظت از بدن در برابر آسيبهاي محيطي ،تنظيم درجه
حرارت بدن ،حفظ مايعات بدن ،و ...را بر عهده دارد .ﭘوست
داراي سه ﻻيه است .اﭘيدرم ،در واقع بيرونيترين قسمت ﭘوست
است و به عنوان مانعي بين بدن و محيط عمل ميكند .در زير
اين ﻻيه يك ﻻيه ضخيم از بافت به نام ﭘوست مياني )درم( قرار
دارد .اين ﻻيه حاوي رگهاي خوني ،غدههاي چربي و عرق،
غدههاي مو و اعصاب حسي است .داخليترين ﻻيه ﭘوست ،ﻻيه

بستﻪ و باز تقسيم بندي ميشوند .مكانيزمهاي آسيبديدگي
كه باعث وقوع جراحتهاي بافت نرم ميشوند ميتوانند باعث
ايجاد آسيبهاي جدي بيشتري شوند .بايد هميشه فراتر از
ظاهر جراحت را در نظر گرفت تا ساير آسيبهاي همراه با
جراحت بافت نرم را ارزيابي نمود .براي مثال ،يك كوفتگي،
خراشيدگي و ﭘارگي در سر نشان دهنده شكستگي يا جراحت
شديد مغزي ميباشد.

زير ﭘوستي يا )ساب كوتانئوس( نام دارد و شامل بافتهاي
چربي است كه به تنظيم دماي بدن كمك ميكند.
آسيبهاي بافت نرم بر سيستم ﭘوستي تأثير ميگذارند و

جراحتﻫاي بستﻪ بافت نرم.

يكپارچگي و عملكرد بزرگترين ارگان بدن يعني ﭘوست را به

در جراحتهاي بسته بافت نرم ﭘوست بدون تغيير است .اين

خطر مياندازند .ﭘوستي كه سﻼمت آن به خطر افتاده است

نوع جراحت ممكن است در اثر آسيبهاي بﻼنت و خرد )له(

باعث ميشود تا بيمار در معرض خطر عفونت قرار گيرد .زماني

شدن بافتها ايجاد شود .در جراحتهاي بسته بافت نرم بايد

كه بخشهاي زيادي از ﭘوست تحت تأثير قرار ميگيرند،

احتمال آسيبديدگي اندامهاي زيرين جراحت را در نظر گرفت

بيماران ممكن است مقدار زيادي از مايعات بدنشان را از دست

و به دقت محل آسيب و اندامهاي زيرين و اطراف را مورد

بدهند و مكانيسمهاي تنظيم دماي بدنشان آسيب ميبيند.

ارزيابي قرار داد.

انواع جراحتﻫاي بستﻪ بافت نرم.
جراحتهاي بسته بافت نرم شامل موارد زير است :
الف كوفتگي ) .(Contusion

ضايعهاي است كه به دنبال تجمع خون )هماتوم( و مايعات در
زير ﭘوست يا در داخل نسوج به مقدار زياد ايجاد ميشود .در
زير ناحيه تورم احتمال آسيب نسوج وجود دارد.
هماتوم ،زماني ايجاد ميشود كه خونريزي درون بافت زياد

ضايعهاي است كه معموﻻً به صورت كبودي روي سطح خارجي
اندامها به دنبال تروماي ديده ميشود .ﻻيه اﭘيدرم سالم است
اما سلولهاو عروق خوني در ﻻيه درميس صدمه ديده و خون
داخل بافت و نسوج نشت ميكند .اگر چه كوفتگي ها باعث
تغيير رنگ ﭘوست به قرمز و سياه و آبي ميشوند اما به تدريج با
از بين رفتن خون جمع شده در زير ﭘوست باعث سبز و قهوهاي
شدن رنگ ﭘوست ميشود .اگر چه چندين ساعت طول ميكشد
تا كوفتگي اصلي در ﭘوست تشكيل شود ،اما از درد و تندرنس
مصدوم در ناحيه و قرمز شدن آن ميتوان به اين مسئله ﭘي

است و در يك ناحيه باعث تورم ميشود .اندازه هماتوم به ميزان
خونريزي درون ﭘوست بستگي دارد و به صورت تغيير رنگ و
تورم ﭘوست مشخص ميشود .در اين حالت بايد احتمال
آسيبهاي جانبي در اندامها و استخوان را به خاطر داشت.
اﻗداﻣات :
بررسي بافتهاي و ارگانهاي زيرين قسمت تورم. -كمپرس يخ جهت كاهش تورم.

برد.

تورم

كوفتگي ها كمتر زندگي فرد را تهديد ميكنند اما ميتوانند
نشانه جراحت بافتها و ارگان ها و اندامهاي زيرين باشند .به
همين دليل بايد اندامهاي زير اين كوفتگي ها را با دقت بررسي
كرد.

شكﻞ  :١٧ -٦تورم يا Swelling

Source : brady 2009

ج لﻪ شدگي ) .( Contusion
ضايعهاي است كه براثر تروماهاي شديد غير نفوذي يا نيروهاي
خردكننده ايجادمي شوند .كه در آن ﭘوست ،عروق خوني،
شكﻞ : ١٧ -٥كوفتگي.

Source : brady 2009

اﻗداﻣات :
 -بررسي بافتهاي و ارگانهاي زيرين قسمت كبودي.

عضﻼت و اعصاب و حتي استخوانها ممكن است دچار عارضه
شديد شده باشند .گاهي به صورت باز است كه در آن احتمال
وجود خون ريزيهاي خارجي ،عفونت وترميم وجود دارد و
گاهي هم به صورت بسته ،نيروي وارد شده بر بدن ممكن است
از سطح خارجي بدن گذشته و به نسوج داخلي بدن صدمه وارد
كند و آنها را دچار عارضه كند .كه در اين حالت احتمال وجود

ب تورم ) .( Swelling

خونريزيهاي داخلي زياد است.

اﻗداﻣات :

ممكن است شامل استخوانهاي شكسته ،آسيب رگهاي
خوني ،آسيب به اعصاب يا آسيبديدگي اندامها باشد.

 كنترل خونريزي خارجي. توجه به خونريزي داخلي. -شستشوي محل آسيب با سرم نرمال سالين در صورت امكان

انواع جراحتﻫاي باز بافت نرم.
جراحتهاي بافت نرم شامل موارد زير هستند :

 -ﭘانسمان.

الف خراشيدگي ) .( Abrasion
خراشيدگي در واقع يك جراحت باز است كه به دليل اصطكاك،

د( تندرنس ) .(Tendernes

ﭘوست از بدن جدا ميشود .در بيشتر موارد خراشيدگي فقط بر

تندرنس به صورت حساسيت در هنگام لمس كردن اندام ايجاد

روي ﭘوست تأثير ميگذارد .در جراحتهاي شديد تر ﻻيههاي

مي شود و نشان دهنده آسيب ،التهاب ،عفونت و ...در محل زير

دروني ﭘوست و حتي عضﻼت هم آسيب ميبينند.

ناحيه تندرنس است.

خونريزي از محل خراشيدگيها آهسته و معموﻻً از نوع
مويرگي است و حتي با فشار مستقيم قابل كنترل است يا خود
به خود بعد از چند دقيقه بند ميآيد .ولي به دليل بي ﭘوشش
ماندن انتهاي آزاد اعصاب ،درد و سوزش شديد دارد و احتمال
عفونت آن باﻻست.

شكﻞ  : ١٧ -٧تندرنس ياTendernes

Source : brady 2009

شكﻞ  : ١٧ -٨خراشيدگي ياAbrasion

Source : brady 2009

اﻗداﻣات :
جراحتﻫاي باز بافت نرم.
زمانيكه يك جراحت سطح ﭘوست را ﭘاره ميكند ،يك جراحت
باز نام دارد .جراحتهاي باز به دليل آسيبهاي نافذ يا بﻼنت
ايجاد ميشوند .زمانيكه فشار بر ﭘوست زياد باشد و ﭘوست قادر

 شستشوي محل خراشيدگي با سرم نرمال سالين . با استفاده از گاز وازلين و سپس گاز خشك استريل ﭘانسمانكنيد.

به تحمل آن نباشد اين نيرو باعث ﭘارگي ﭘوست ميشود.
جراحتهاي باز ،مصدوم را در معرض خطر خونريزي و عفونت
قرار ميدهند .مانند جراحات بسته در اينجا نيز بايد احتمال
آسيبديدگي اندامهاي زيرين جراحت باز را در نظر گرفت كه

ب( پارگي ).( Laceration

ﭘارگيها در واقع جراحتهاي باز در ﭘوست و در بعضي موارد

اگر اين جدا شدن به اندازهاي باشد كه عروق بزرگ خصوصاً

بافتهاي زيرين هستند كه باعث بريده شدن بافت ميشوند.

شريانها هم آسيب ببينند ،خونريزي نيز شديد تر بوده و

اين ﭘارگيها به دو دسته خطي و منظم ) (Linearو ستارهاي و

زندگي مصدوم را تهديد ميكنند .البته در كندگي ها عﻼوه بر

نامنظم ) (Stellateتقسيم ميشوند .يك ﭘارگي خطي كه

خونريزيهاي خارجي تهديد كننده حيات ،احتمال عفونت و

شكاف يا بريدگي نيز ناميده ميشود يك جراحت است كه در

مشكﻼت ترميم بافت وجود دارد.

آن برش بافتها به صورت مستقيم است ،مانند برش چاقو.
عبارت ﭘارگي ستارهاي يك برش ناهموار در بافتهاست .اين
نوع ﭘارگي معموﻻً در اثر آسيبهاي بﻼنت است كه ﭘوست و
بخش و بخشهاي زيرين آن را در بر ميگيرد ،كه باعث يك
ﭘارگي ستارهاي يا غير خطي از داخل به بيرون ميشود .ﭘارگي
با عمق متفاوت ايجاد ميشوند و حتي گاهي هم ممكن است
عمقي باشند و احتمال و جود خون ريزيهاي خارجي و عفونت
ايجاد كنند.
شكﻞ  :١٧ -١١كندگي ياAvulsion

Source : brady 2009

اﻗداﻣات :
 كنترل خونريزي خارجي. شستشوي محل آسيب با سرم نرمال سالين در صورت امكان ﭘانسمان.شكﻞ  : ١٤ -١٠بريدگي يا Laceration

Source : brady 2009

اﻗداﻣات :
 كنترل خونريزي خارجي. شستشوي محل خراشيدگي با سرم نرمال سالين در صورتامكان
 -ﭘانسمان.

ج كندگي ) .( Avulsion
كندگي يا جدا شدن زماني رخ ميدهد كه يك قسمت از ﭘوست
و احتماﻻً بافتهاي زير آن مانند عضﻼت ،به طور ناقص
)تكهاي( يا به طور كامل )جدا شدن كامل( جدا ميشود.
خونريزي ناشي از اين جدا شدن به عمق جراحت بستگي دارد.

د (سوراخ شدگي ) .( Puncture
ضايعهاي است كه معموﻻً به وسيله اجسام نوك تيز ايجاد
ميشود .معموﻻً ﭘوست ،نسوج و اندامها را درگير ميكند.
احتمال آسيب به اندامها ،خونريزي خارجي و داخلي زياد است
و همچنين احتمال آلودگي توسط جسم نوك تيز باﻻست.
اجسام نوك تيز دو نوع زخم ايجاد ﻣيكنند :
زخم نﻔوذي  :در اين نوع زخم ،جسم نوك تيزمانند چاقو وارد
بدن شده و باعث آسيب بافتها ،نسوج و اندامها ميشود .در
اين صورت اگر جسم باقي مانده در بدن تكان نخورد يا بيرون
كشيده نشود ،معموﻻً خونريزي كم است .اما با خروج جسم از
بدن ،احتمال خونريزيهاي شديد به ويژه داخلي و در نهايت

مرگ مصدوم بسيار باﻻست .ﭘس بايد جسم درجاي خود فيكس

 -جسم خارجي را كامﻼ در ميان گازها گير انداخته و فيكس

شود.

كنيد.

زخم دوطرفﻪ  :در اين نوع زخم ،جسم نوك تيز از يك طرف

 -با استفاده از باند كشي ،گازها را كامﻼ دور جسم فيكس كنيد.

وارد بدن شده و از طرف مقابل خارج ميشود .مانند زخم ناشي

دقت كنيد كه سر جسم خارجي در زير باند قرار نگيرد و

از گلوله در بدن.

درمعرض ديد باشد.
 در صورت امكان جهت جلوگيري از جا بجايي سر جسمخارجي آن را به وسيله يك ليوان يا هر ظرف مناسب ديگر
بپوشانيد و آن را نيز بانداژ كنيد.

ﻗﻄﻊ عضو )آﻣپوتاسيون(.
قطع عضو زماني رخ ميدهد كه يك بخش از بدن )اندام فوقاني
و تحتاني( جدا شود .قطع عضو يا جداشدگي ميتواند به صورت
شكﻞ  :١٧ -١٢سوراخ شدگي ياSource : brady 2009 Puncture

اﻗداﻣات :
 كنترل خونريزي خارجي. توجه به خونريزي داخلي. توجه به آسيب اندامها. شستشوي محل خراشيدگي با سرم نرمال سالين در صورتامكان
 ﭘانسمان. -فيكس كردن جسم واردشده به بدن درجاي خود.

نسبي يا كامل صورت گيرد.
قطع عضو يك جراحت وحشتناك است؛ به خصوص زمانيكه
يك عضو به طور كامل قطع ميشود .ﭘرسنل اورژانس نبايد
تحت تأثير شدت جراحت قرار گيرند .اگر در قطع شدگي عضو،
ﭘرسنل اورژانس تحت تأثير شدت جراحت قرار بگيرند ممكن
است نتوانند يك مسئله تهديد كننده حيات را شناسايي كنند
كه اين امر منجر به آسيب به مصدوم ميشود .البته كنترل
خونريزي خارجي در صورت نياز يك اقدام حياتي در
جداشدگي عضو است.
در قطع عضو نسبي يا ناكامل ،يك بخش از بدن به طور كامل از
بدن جدا نشده است .در اين حالت قسمت باقي مانده از عضو
توسط تكه كوچكي از بافت نگه داشته ميشود .هرگز نبايد اين
قسمت باقي مانده را جدا كرد ،حتي اﻻمكان و تا جاي ممكن
بايد آن را ثابت نگه داشت و طبق دستورات از آن محافظت

نحوه فيكس كردن جسم خارجي باﻗي ﻣانده در بدن:
 اندام در گير را كامﻼً برهنه كنيد. چند ﻻيه گاز به اندازه ضخامت و ارتفاع جسم وارد شده بهبدن كه بيرون از بدن قرار دارد را در دو طرف جسم قرار دهيد.

كرد.
در قطع عضو كامل ،يك بخش از بدن به طور كامل از بدن جدا
ميشود .ممكن است خونريزي چندان شديد نباشد زيرا
بﻼفاصله بعد از قطع عضو ،عروق خوني به حالت انقباض درمي
آيند .اما در قطع شدگي ناقص ،خونريزي معموﻻً بسيار شديد
است.

شده آنقدر بزرگ است كه نميتوان آن را ﭘوشاند )مانند كل بازو
يا ﭘا( ،قسمت باز عضو را تميز كنيد و بر اساس دستورالعمل آن
را بپوشانيد.
 عضو قطع شده را داخل يك محفظه يا ظرف ﭘﻼستيكي قراردهيد و يا آن را در ﭘﻼستيك )ترجيحاً دو سه كيسه براي
ﭘيشگيري از نفوذ( قرار دهيد و كيسه را محكم ببنديد.
 كيسه را داخل ظرف يخ بگذاريد به طوري كه عضو يا بافتآمپوته شده به هيچ عنوان در تماس مستقيم با يخ قرار گيرد.
شكﻞ  :١٧ -١٣ﻗﻄﻊ عضو كاﻣﻞ.

Source : PHTLS 2015

 تمام قسمتهاي آمپوته شده را با خود به بيمارستان بياوريدزيرا تصميم گيري در مورد قابل ﭘيوند بودن يا نبودن قسمت
آمپوته شده فقط با جراح ترميمي است.

در برخورد با آمپوتاسيون به صورت نسبي ،يا كامل كه ميتواند
حيات فرد را به مخاطره بيندازد ،اقدامات زيرا انجام دهيد :
 هرچه سريع ترخون ريزي هاي خارجي را با استفاده از روشفشار مستقيم و تورنيكه كنترل كنيد.
 محل ضايعه را با سرم نرمال سالين سرد شستشو دهيد و ازآلودگيهاي واضح ﭘاك كنيد .در صورت وجود احتمال و شدت
خونريزي ،از شستشوي محل ضايعه خودداري كنيد.

هر چقدر زمان بدون اكسيژن ماندن يك عضو آمپوته شده
طوﻻني تر باشد ،احتمال اينكه بتوان با موفقيت آنرا مجدد
ﭘيوند زد كمتر مي شود .سرد كردن عضو آمپوته شده )بدون
فريز كردن آن( موجب ميزان كاهش متابوليسم و در نتيجه
طوﻻني شدن زمان براي اجراي موفق ﭘيوند مجدد خواهد شد.
انتقال مصدوم را نبايد ه خاطر ﭘيدا كردن عضو آمپوته به تاخير
انداخت .اگر عضو آمپوته به راحتي ﭘيدا نشود ،مامورين اجراي
قانون يا ساير افراد امداد رسان بايد در محل حادثه باقي مانده و

 -محل ضايعه را با گاز استريل و با اعمال فشار مﻼيم ﭘانسمان

عضو آمپوته را جستجو نمايند .زماني عضو آمپوته در خودروي

كنيد.

جداي از خودرو مصدوم انتقال داده مي شود .تكنسين ها بايد

 جهت ﭘيشگيري از خونريزي و همچنين كاهش احتمالموفقيت ﭘيوند از دست كاري ،بستن ،چسب زدن ،كﻼمپ كردن
يا ايجاد تروماي بيشتر در محل ضايعه خودداري كنيد.

مطوئن شود كه منتقل كنندگان عضو آمپوته به خوبي مي دانند
كه مصدوم به كجا انتقال داده شده و مي دانند كه زمان ﭘيدا
كردن عضو آمپوته چگونه آنرا نگهداري و آماده انتقال نمايند .به
مركز تحويل گيرنده بايد فورا ﭘيدا شدن عضو آمپوته را اطﻼع

 -در صورت امكان ضد درد تجويز كنيد.

داده و هر چه سريعتر آنرا منتقل كرد.

اﻗداﻣات جهت حﻔظ و نگهداري ﻗسمتﻫاي آﻣپوتﻪ شده.

در موارد نادر ،اندام مصدومي آنچنان گير مي افتد كه غير از

 قسمتهاي آمپوته شده را با سرم نرمال سالين استريلشستشو دهيد و از آلودگيهاي واضح ﭘاك كنيد؛ و از ضد
عفوني كنندههاي موضعي براي شستشو استفاده نكنيد.
 عضو قطع شده را با ﭘوشش استريل بپوشانيد .بعضي ازسيستمها استفاده از ﭘارچههاي خيس را توصيه و ساير
سيستمها ﭘارچههاي خشك را توصيه ميكنند .اگر قسمت جدا

آمپوتاسيون در صحنه حادثه چاره منطقي ديگري وجود ندارد.
بطور كلي ،بسياري از اندام هاي گرفتار را مي توان با درايت
خاص نجات داد .ارگ اندام مصدومي در يك خودرو گرفتار شده
باشد ،معموﻻ مهندس تعمير كار ان خودرو مي تواند اندام
گرفتار را نجات دهد .اين فرد دانش فني ﻻزم براي از هم باز
كردن سريع قطعات خودرو را دارا بوده و روند نجات اندام را
تسريع مي نمايد .اگر آمپوتاسيون بناچار ضرورت ﭘيدا كند ،بهتر

است كه يك جراح آنرا انجام دهد .قبل از اقدام به اين كار

خونريزي با فشار مستقيم نشد ،ﻻزم است كه تورنيكه استفاده

تجويز داروهاي ارامبخش به قدر كافي ضرورت دارد.

شود .در اين رابطه استفاده از تركيبات هموستاتيك تجاري در
شرايط اورژانس شهري چندان مورد توافق نبوده و بايد استفاده
از آنها را فقط براي انتقالهاي طوﻻني مدت كنار گذاشت.

خونريزي.
آسيبهاي وارده به اندامهاي فوقاني و تحتاني ميتوانند باعث
ايجاد خونريزي وسيع يا ناچيز شوند .آنچه كه تعيين ميكند تا
مصدوم بر اثر اين خونريزيها به سمت جبران برود يا وارد
شوك گردد ،مقدار خون از دست رفته و شدت خونريزي است.

ضمناً باﻻ گرفتن اندام روند خونريزي را كاهش نداده و حتي
در مورد تروماي وارد به سيستم عضﻼني اسكلتي ،اين كار
ممكن است وضعيت آسيب را وخيمتر گرداند.
خونريزي داخلي اندامﻫا.

خونريزي چه به صورت نشتي يا اوزينگ از يك خراشيدگي

آسيب هاي وارده به اندامها خصوصاً شكستگيها ميتوانند

بزرگ ،چه به صورت خون قرمز تيره از يك ﭘارگي سطحي و

همراه با خونريزي داخلي قابل توجهي باشند .منبع اين

چه به صورت خون قرمز روشن از يك ﭘارگي شرياني باشد.

خونريزيها معموﻻً عروق بزرگ خوني ،عضﻼت ﭘاره شده و مغز

حتي يك خونريزي كوچك در صورت تداوم و بي توجهي به

استخوانهاي شكسته هستند .تورم اندام ،سرد شدن اندام ،رنگ

آن ميتواند منجر به از دست رفتن قابل توجه خون شود.

ﭘريدگي و فقدان نبض در يك اندام ميتواند دليلي بر خونريزي

خونريزي ميتوانند به صورت خونريزي خارجي و
خونريزي داخلي ايجاد شوند.
خونريزي خارجي اندامﻫا.
مشاهده خونريزي خارجي شرياني در مرحله ارزيابي اوليه كار

داخلي از شريانها يا وريدها بوده و مصدوم را مستعد شوك
كند .بنابراين تكنسينهاي اورژانس بايد هم خونريزي احتمالي
داخلي و هم خونريزي خارجي را مد نظر داشته باشند .اين كار
به آنها كمك خواهد نمود تا كاهش ﭘرفوزيون و بروز شوك را
ﭘيش بيني كرده و خود را براي وخيمتر شدن وضع و مداخله
براي به حداقل رساندن احتمال وقوع آن آماده كنند.

سادهاي است .اما اگر خون در زير مصدوم يا زير لباسهاي تيره
و كلفت ﭘنهان بماند ،ارزيابي آن مشكل ميشود .تخمين مقدار
خونريزي خارجي كار فوقالعاده مشكلي است .در حالي كه
افراد كم تجربه معموﻻً مقدار خونريزي خارجي را بيش از
مقدار واقعي تخمين ميزنند ،احتمال تخمين كمتر از مقدار
واقعي نيز وجود دارد ،زيرا عﻼئم اين نوع خونريزي هميشه ﭘا
بر جا نيستند .مصدوم ممكن است از محل سانحه جا بجا شده
باشد يا خون در زير لباسهاي تيره رنگ او ﭘنهان شود .عﻼوه بر
اين ،خون دفع شده ممكن است جذب سطحي شود كه مصدوم
روي آن افتاده است يا با آب و باران شسته شود.
در حالت ايده ال و در صورتي نيروي كمكي به اندازه كافي
وجود داشته باشد همزمان با برقراري راه هوايي و تنفس،
خونريزي آشكار بايد كنترل شود .در غير اين صورت ميتوان
آن را در زمان تشخيص ،به هنگام ارزيابي وضع گردش خون
مصدوم يا برداشتن لباسهاي او كنترل نمود .كنترل خونريزي
در مرحله اول از طريق فشار مستقيم انجام ميشود .اگر

سندروم لﻪشدگي Crush Syndrome
سندروم لهشدگي يا رابدوميوليز ناشي از تروما ) Traumatic
 ،(rhabdomylysisواقعيتي باليني است كه متعاقب
آسيبديدگيهاي شديد عضﻼت به وجود آمده و منجر به
نارسايي كليه و مرگ ميشود .اين شرايط وقتي اتفاق ميافتد
كه به علت لهشدگي عضﻼت ،مولكولي موسوم به ميوگلوبين
آزاد ميشود .ميوگلوبين ﭘروتئيني است كه در بافت عضله نقش
انبار داخل سلولي براي ذخيره اكسيژن را بازي ميكند .با اين
وصف زماني كه ميوگلوبين از عضله آسيب ديده آزاد ميشود،
موجب صدمه به كليهها و در نهايت نارسايي حاد كليه يا ARF
ميشود .ضمناً رنگ قرمز گوشت قرمز هم ناشي از وجود
ميوگلوبين است.

اين سندروم براي اولين بار در جنگ جهاني اول در سربازان

خون يك سم تزريق شده است( .بنابراين ،رمز موفقيت در آن

آلماني و بعداً در جنگ جهاني دوم نيز شرح داده شد .در آن

خواهد بود كه بتوان اثرات سمي ناشي از ميوگلوبين و ﭘتاسيم

زمان ميزان مرگ و مير در مصدومان دچار لهشدگي بيش از

تجمع يافته را قبل از آزاد كردن اندام ،با مايع درماني كافي به

 ٩٠درصد بود .در خﻼل جنگ كره اين ميزان به  ٨٤درصد

حداقل رساند .در مايع درماني بايد از نرمال سالين تا ١٥٠٠

رسيد ،اما بعد از اختراع همودياليز ميزان مرگ و مير به ٥٣

سي سي در ساعت استفاده كرد .نبايد از محلول رينگر ﻻكتات

درصد كاهش ﭘيدا كرد .در جنگ ويتنام اين ميزان در سطح ٥٠

استفاده شود چون داراي ﭘتاسيم است.

درصد باقي ماند .البته اهميت اين سندروم را نبايد محدود به
مسائل تاريخي يا نظامي دانست .طوري كه تقريباً ٢٠ – ٣٠
درصد نجات يافتگان از زمين لرزه دچار سندروم لهشدگي
ميشوند .همچنين حدود  ٤٠درصد از نجات يافتگان گير افتاده
در ساختمانها نيز دچار اين سندروم ميشوند.
مصدومان دچار سندروم لهشدگي داراي ويژگيهاي زير
ميباشند :
 گير افتادگي طوﻻني مدت. آسيب تروماتيك وارده به عضﻼت. -اختﻼل در گردش خون ناحيه آسيب ديده.

تأخير در شروع مايع درماني منجر به نارسايي كليوي در ٥٠
درصد مصدومان خواهد شد .تأخير  ١٢ساعته اين ميزان را به
 ١٠٠درصد خواهد رساند .مصدومي كه مايع درماني كافي
دريافت نكرده باشد ،در خﻼل ﭘروسه نجات ممكن است دچار
ايست قلبي شود.
(٢آلكاليزاسيون ادرار.
بعد از آنكه مايع درماني به اندازه كافي انجام گرفت و وضعيت
حجمي به حالت عادي برگشت ،بايد توجه معطوف به مقابله با
هايپر كالمي و اثرات سمي ميوگلوبين سرم شود .آلكاليزاسيون
ادرار درجهاي از حفاظت را براي كليهها به ارمغان خواهد آورد.
اضافه كردن يك آمپول بيكربنات سديم ) ٥٠ميلي اكي واﻻن( و

آسيب تروماتيك وارد به عضﻼت نه فقط موجب آزاد شدن

 ١٠گرم مانيتول به هر ليتر مايع دريافتي در طول ﭘروسه نجات

ميوگلوبين بلكه موجب آزاد شدن يون ﭘتاسيم ) K=3.5 - 5

ميتواند موارد بروز نارسايي كليوي را كاهش دهد .زمانيكه

 (meq/lهم ميشوند .زماني كه مصدوم نجات داده ميشود،

مصدوم گرفتار نجات داده شد ،مايع نرمال سالين را ميتوان به

جريان خون در اندامهاي آسيب ديده مجدد برقرار گشته و

 ٥٠٠سي سي در ساعت تقليل داده و آنرا با سرم قندي ٥

خون قديمي مملو از ميوگلوبين و ﭘتاسيم در ناحيه آسيب ديده

درصد به اضافه يك آمپول بيكربنات سديم در هر ليتر جايگزين

به نواحي ديگر بدن رانده ميشود .ﭘتاسيم افزايش يافته در

كرد.

خون )هايپر كالمي( منجر به بروز آريتمي هاي قلبي خطرناك و
ميوگلوبين آزاد نيز موجب تغيير رنگ ادرار )رنگ چاي يا قهوه(
و در نهايت نارسايي كليوي ميگردد.
اﻗداﻣات درﻣاني اختصاﺻي در سندروم لﻪشدگي.
 (١ﻣايﻊ درﻣاني فوري و تهاجمي با سرم نرﻣال سالين.
اقدام درماني كليدي در مبتﻼيان به سندروم لهشدگي عبارت
است از مايع درماني فوري و تهاجمي .هنگام قرار گرفتن در
شرايط اين سندروم ،سموم )ميوگلوبين و ﭘتاسيم( در اندام
گرفتار تجمع ﭘيدا ميكنند .به محض آزاد شدن اندام گرفتار
اين سموم وارد جريان خون مركزي ميشوند) .گويي به داخل

سندروم كمپارتمان.
سندروم كمپارتمان وضعيتي مخاطره آميز براي يك اندام است
كه در آن خونرساني به آن اندام به علت افزايش فشار دروني
اندام دچار اختﻼل ميشود .عضﻼت اندامها در درون بافت
ﭘيوندي محكمي موسوم به فاشيا قرار گرفتهاند .اين فاشيا فضاها
يا كمپارتمان هاي متعددي در اندامها به وجود ميآورند كه
عضﻼت در درون آنها واقع شدهاند .ناحيه ساعد داراي سه
كمپارتمان و ناحيه ساق ﭘا داراي چهار كمپارتمان ميباشند.
فاشياي عضﻼت داراي كمترين قدرت كشش بوده و هر نيرويي
كه فشار درون كمپارتمان را افزايش دهد ميتواند منجر به
سندروم كمپارتمان شود.

علﻞ ايجاد سندروم كمپارتمان شاﻣﻞ ﻣوارد زير است :
(١خونريزي اندام  :خونريزيهاي ناشي از شكستگي اندام،
آسيب عروقي و آسيب به عضله و ﭘارگي آنها باعث ايجاد
افزايش فشار درون كمپارتمان شده و نهايتاً منجر به سندروم
كمپارتمان ميشود.
(٢ادم اندام  :تشكيل ادم در فضاي سوم باعث افزايش فشار در
كمپارتمان شده و نهايتاً منجر به سندروم كمپارتمان ميشود.
اين فضا متعاقب دورهاي از كاهش يا فقدان جريان خون به
بافت عضﻼني ايجاد ميشود.
(٣آتﻞ گيري يا گچ گيري اندام  :در صورتي كه آتل گيري يا
گچ گيري اندام به شكل خيلي محكم انجام شده باشد ميتواند
باعث كاهش جريان خون شده و منجر به ايجاد سندروم
كمپارتمان شود.
زمانيكه فشار درون كمپارتمان از فشار مويرگي )حدود ٣٠
ميلي متر جيوه( بيشتر گردد ،جريان خون مويرگي مختل
ميشود .در نتيجه بافت خون گير از اين عروق دچار ايسكمي
خواهد شد .فشار درون كمپارتمان ممكن است آنقدر باﻻ برود
كه جريان خون شرياني نيز دچار اختﻼل گردد.
عﻼئم سندروم كمپارتمان شامل موارد زير است .:
  :Painدرد در ابتدا ظاهر ميشود؛ و معموﻻً بيش از حدانتظار در آسيب وارده حس ميشود .اين درد حتي با حركت

ميشود .اين عﻼمت بر سندروم كمپارتمان آشكار و به مخاطره
افتادن عضﻼت اندام گرفتار دارد.
  : Paralysisفلج اندام نيز از عﻼئم دير هنگام سندرومكمپارتمان بوده و به دنبال افزايش فشار زياد بر اعصاب اندام
ايجاد ميشود .اين عﻼمت بر سندروم كمپارتمان آشكار و به
مخاطره افتادن عضﻼت اندام گرفتار دارد.
اﻗداﻣات درﻣاني در سندروم كمپارتمان.
 (١باﻻ قرار دادن اندام مشكوك به سندروم كمپارتمان .اين
اقدام ميتواند ادم و در نتيجه خطر بروز سندروم كمپارتمان را
كاهش دهد.
(٢برداشتن هر نوع آتل ،گچ يا ﭘانسمان محكم در اندام درگير.
 (٣ارزيابي و معاينات مكرر جريان خون ،حس و حركت.
معاينات مكرر در تشخيص زودهنگام سندروم كمپارتمان نقش
اساسي دارد.
 ٤درمان قطعي سندروم كمپارتمان در بيمارستان انجام
ميشود .مداخله جراحي )فاشياتومي( درمان قطعي آن است .در
اين روش برشي به ﭘوست داده ميشود تا به كمپارتمان مربوطه
برسند.
آسيبﻫاي ناپايدار )شكستگي ،دررفتگي ،پيچ خوردگي
و كشيدگي(.

ﭘاسيو يك انگشت دست يا ﭘا شدت فوقالعادهاي ﭘيدا ميكند.
  : Paresthesiasاختﻼل حس زودتر از بقيه عﻼئم ديگرظاهر ميشود .چون اعصاب نسبت به خونرساني حساسيت
ويژهاي داشته و هر نوع اختﻼل در جريان خون خود را به شكل
ﭘارستزي نشان ميدهد.

شكستگي يا frac ture
زماني در يك استخوان شكستگي ايجاد ميشود كه تماميت آن
استخوان يا فرم طبيعي آن از بين رفته باشد .از نظر شكل،
شكستگيها ميتوانند به صورت عرضي ،مايل ،مارﭘيچي ،ناقص،

: Pulselessness -فقدان نبض از عﻼئم دير هنگام سندروم

درهم فرورفته ،تركهاي وبا قطعات متعدد باشند .اما افتراق اين

كمپارتمان بوده و دﻻلت بر سندروم كمپارتمان آشكار و به

نوع شكستگيها از همديگر بدون تهيه گرافي امكان ﭘذير نبوده

مخاطره افتادن عضﻼت اندام گرفتار دارد.

و در واقع بر نحوه مراقبت از شكستگيها در صحنه حادثه

  : Pallorرنگ ﭘريدگي از عﻼئم دير هنگام سندرومكمپارتمان بوده و به دنبال كاهش خونرساني اندام ايجاد

تأثيري نميگذارد .همچنين شكستگيها از نظر اينكه ﭘوست
محل آسيبديدگي ﭘاره شده يا خير و يا اينكه به فضاي بيرون

از محل خود راه ﭘيداكرده اند يا خير به دو دسته باز و بستﻪ
تقسيم ميشوند.

شكستگي بستﻪ ): (Closed fracture
شكستگي بسته آن نوع از شكستگي است كه استخوان دچار

شكستگي باز ) : (open fractureمعموﻻً زماني روي

شكستگي شده است؛ اما ﭘوست روي آن هنوز تماميت خود را

ميدهند كه لبه استخوانهاي شكسته ﭘوست را از داخل سوراخ

حفظ نموده است .در اين حالت سر استخوان شكسته با بيرون

نموده يا اينكه ﭘارگي و لهشدگي ﭘوست حاصل برخورد جسمي

هيچ ارتباطي ندارد ولي ميتواند همراه با جا بجايي و تغيير

ديگر به هنگام وارد شدن آسيب ميباشد .در اين حالت سر

زاويه ويا حتي بدون جا بجايي باشد .حتي ممكن است ﭘوست

استخوان آسيب ديده به فضايي بيرون از فضاي خودراه ﭘيدا

خراشيده و يا زخم شود ولي زخم ايجاد شده به محل شكستگي

ميكند.

راه ندارد.

شكستگيهاي باز معموﻻ با خرد شدگي و يا لهشدگي استخواني

در شكستگيهاي بسته به دليل بسته بودن فضاي محل

و همچنين آسيب به بافت نرم ،عروق و اعصاب مجاور خود

استخوان ،خونريزي خارجي و عفونت وجود ندارد ولي احتمال

همراه است و خطر خونريزي خارجي ،خونريزي داخلي و

ايجاد خونريزي داخلي ،تشكيل هماتوم زياد است.

عفونت استخوان )استئوميليت( را به دنبال دارند.
توجه داشته باشيد كه هر چند زخم جلدي ناشي از شكستگي
باز معموﻻً خونريزي چندان قابل توجهي ندارد ،اما خونريزي
از مغز استخوان يا از هماتوم موجود در عمق بافت ممكن است
تداوم ﭘيدا كند .بنابراين تكنسينهاي اورژانس بايد هر زخم باز
نزديك به محل شكستگي را به عنوان شكستگي باز در نظر
گرفته و بر اين اساس از آن مراقبت نمايند.

شكﻞ  :١٧ -١٥شكستگي بستﻪ.

Source : PHTLS 2015

عﻼئم شكستگي :
 درد.شكﻞ  :١٧ -١٤شكستگي باز.

Source : PHTLS 2015

 تندرنس يا حساسيت نقطهاي در لمس ،كه قطعيترين نشانشكستگي است.

 -گاهي دفورميتي يا تغيير شكل به صورت كوتاه شدن،

 -بيحركت سازي و فيكس استخوان شكسته همراه با مفاصل

چرخيدن ،زاويه دار شدن اندام در مقايسه با اندام مقابل.

باﻻ و ﭘايين محل شكستگي به وسيله انواع آتل .

 -حركت نابجا و غير طبيعي عضو در قسمتي از اندام كه مفصل

 -كنترل عﻼئم حياتي اندام آسيب ديده هر ﭘنج تا ﭘانزده دقيقه.

وجود ندارد.
 تورم. كريپتاسيون يا صداي سايش استخوانهاي شكسته روي هم. تغيير رنگ ﭘوست به سمت آبي بنفش. -اكيموز اطراف بافت نرم.

 عدم انتقال وزن بدن روي اندام مبتﻼ. باﻻ نگه داشتن اندام از سطح قلب. استفاده از كمپرس سرد روي محل. استفاده از مسكن. -توجه به عوارض نظير سندروم كمپارتمان و آمبولي چربي.

 گاهي مشاهده سر استخوان شكسته شده در سطح ﭘوست.نكتﻪ  :درخواست از مصدوم براي حركت دادن اندام شكسته
ميتواند منجر به شكستگي باز شود .اين قانون هميشه صادق
نيست كه چون مصدوم قادر است اندام را حركت دهد ﭘس
شكستگي ندارد .آدرنالين ناشي از سانحه ترومايي مصدوم را
قادر به انجام كارهايي ميكند كه در حالت عادي نميتواند
آنها را انجام دهد .عﻼوه بر اين ،برخي مصدومان تحمل درد
فوقالعاده باﻻيي دارند.

دررفتگي ) .( dislocation
زماني كه مفاصل به واسطه يك حركت سريع يا نيروي وارده
زياد ،از محل خود خارج ميشوند ،دررفتگي ايجاد ميشود.
ليگامانها مفاصل را در كنار همديگر نگه داشته و تاندون ها
استخوانها را به عضﻼت متصل مينمايند .حركت يك اندام
حاصل انقباض )كوتاه شدگي( عضﻼت ميباشد .اين كاهش
طول ،تاندون هاي متصل به استخوان را كشيده و موجب

اﻗداﻣات درﻣاني در شكستگيﻫا :
اولين اقدامات درماني در شكستگيها عبارتند از كنترل
خونريزي و مداواي شوك .اعمال فشار مستقيم و گذاشتن
ﭘانسمان فشاري تقريب ًا هر نوع خونريزي خارجي در صحنه
حادثه را كنترل خواهند كرد .خونريزي داخلي عموماً توسط
روش بيحركت سازي اندام شكسته كنترل ميشود .اين كار از
شدت درد نيز ميكاهد.
به طور كلي اقدامات در شكستگيها عبارتند از:
 كنترل هرگونه خونريزي خارجي. خارج كردن كليه زيورآﻻت ،ساعت ،جوراب و كفش از عضومبتﻼ.

حركت اندام در مفصل ميشود .دررفتگي عبارت است از جدا
شدن دو استخوان در نقطه مفصل كه حاصل ﭘارگي قابل توجه
ليگامان هاي نگه دارنده آنها ميباشد .افتراق دررفتگي از
شكستگي كار آساني نبوده و ممكن است توأم با شكستگي
باشد )شكستگي -دررفتگي( .افرادي كه قبﻼً دچار دررفتگي
شدهاند ،زمينه بيشتري دارند تا دچار دررفتگيهاي مكرر شوند،
مگر آنكه مشكل آنها با تكنيك جراحي رفع شده باشد .بر
خﻼف افرادي كه براي اولين بار دچار دررفتگي ميشوند ،اين
افراد معموﻻً به شكل واقف بوده و خودشان در ارزيابي و بي
حركت نمودن عضو كمك خواهند كرد .گاهي دررفتگي همراه
با صدمات بافت نرم داخل كپسول مفصلي ،ليگامانهاي اطراف،
ادم شديد و صدمه احتمالي شريانها ،وريدها و اعصاب همراه
است.

بنابراين قبل از هر نوع حركت دادن اندام بايد مصدوم را آماده
انتقال نمود.
جامعه ملي ﭘزشكان  EMSتوصيه ميكند كه اگر زمان انتقال
طوﻻني است ،بهتر است دررفتگي جا اندازي شود .منطق آنها
بر اين توصيه آن است كه اگر مفصل براي مدت طوﻻني در
موقعيت دررفتگي باقي بماند ،امكان جا انداختن آن مشكلتر
خواهد بود .بنابراين بهتر است تكنسينهاي ﭘيش بيمارستاني
شكﻞ  :١٧ -١٦دررفتگي Source : brady 2009 dislocation

در صحنه حادثه اقدام به جا اندازي بنمايند .قبل از اقدام به اين
كار ،بايد به تكنسينها تكنيكهاي مناسب جا انداختن آموزش

عﻼئم دررفتگي :
 تغيير شكل قابل مﻼحظه و اشكار مفصل. در د و حساسيت شديد كه باهر تﻼشي براي حركت ،تشديدميشود.
 -فقدان كامل و واقعي حركت طبيعي مفصل )مفصل قفل

داده شود .تﻼش براي جا اندازي مفاصل فقط زماني مجاز است
كه اجازه مكتوب داده شده باشد يا تحت نظارت و كنترل
ﭘزشكان باشد .ضمناً روشهاي جا اندازي مفاصل بايد به خوبي
ثبت شوند.
 عدم انتقال وزن بدن روي اندام مبتﻼ. -استفاده از كمپرس سرد روي محل.

شده(.

 -استفاده از مسكن.

 -ناتواني در حركت دادن عضو.

 -كنترل عﻼئم حياتي اندام آسيب ديده هر ﭘنج تا ﭘانزده دقيقه.

 تورم شدي و كبودي. -گاهي بي حسي يا گردش خون مختل اندام.

كشيدگي ) .(strain
آسيبي است كه قسمت عضﻼني – تاندو ني اندام هارا گرفتار

اﻗداﻣات درﻣاني در دررفتگي :
 بيحركت سازي و ثابت نگه داشتن مفصل در همان وضعيتيافت شده) .قانون كلي(.
 آتل گيري مفصل در همان وضعيت يافت شده. ارزيابي وضعيت فونكسيون نوروواسكوﻻر ) (PMSقبل و بعداز بيحركت سازي و آتل گيري .اگر نبض ديستال قابل لمس
نبود ،تكنسين ميتواند قدري مفصل را دستكاري نمايد تا
جريان خون بازگشت ﭘيدا كند .اگر زمان انتقال به بيمارستان
كوتاه باشد ،بهتر است كه بجاي دستكاري مقدمات انتقال
فراهم آورد .اين دستكاري موجب درد شديدي خواهد شد.

ميكند .به عبارتي كشيده شدن بيش از حد عضله و تاندون و يا
سست شدن آنها ميباشد .كشيدگي ممكن است به دنبال هر
نوع حركت ،از ساده تا ﭘيچيده و ﭘرشي ايجاد شود.
عﻼئم كشيدگي :
در كشيدگي خفيف مصدوم داراي درد و حساسيت موضعي و
اسپاسم خفيف عضله است .در كشيدگيهاي شديد مصدوم
دچار درد وحساسيت موضعي ،ادم تغيير رنگ ناحيه و ناتواني
در استفاده طوﻻني مدت از عضو درگير ميشود.
اﻗداﻣات درﻣاني در كشيدگي :
 -عدم انتقال وزن بدن روي اندام مبتﻼ.

 -باﻻ نگه داشتن اندام از سطح قلب.

 -آتل بندي يا گچ گيري اندام مبتﻼ.

 بانداژ ناحيه توسط باند كشي. -استفاده از كمپرس سرد روي محل.

آسيبﻫاي اندام فوﻗاني.

 -استفاده از مسكن.

آسيبهاي ناشي از تروما ها در اندام فوقاني شامل موارد زير
است :

پيچ خوردگي ) .(sprain
ﭘيچ خوردگي به كشيدگي و ﭘارگي ليگامان ها گفته ميشود كه

 آسيب استخوان ترﻗوه يا كﻼويكﻞ -آسيب سرشانﻪ

بيشتر در آسيب مفاصل ديده ميشود .ليگامانها بافتهاي

 -آسيب تنﻪ استخوان بازو

استخوان همپوشاني مي كنند تا حركت مفصل در يك دامنه

 -آسيب ناحيﻪ ﻣﻔصﻞ آرنج

همبندي هستند كه مفاصل را از طريق اتصال به دو سر
حركتي ،ﭘايدار ثابت بماند .ﭘيچ خوردگيها زماني اتفاق ميافتند
كه مفاصل ،خارج از محدوده طبيعي خود حركت ميكنند .ﭘيچ
خوردگيها اغلب در ناحيه زانو ،مچ ﭘا و شانه ايجاد ميشوند.
عﻼئم پيچ خوردگي :

 آسيب استخوانﻫاي راديال و اولنار آسيب استخوانﻫاي دست )استخوان ﻣچ دست ياكارپال و آسيب استخوانﻫاي كف دست يا ﻣتا كارپال (

 تندرنس يا حساسيت در لمس بر روي ليگامانهاي صدمهديده.

آسيب استخوان ترﻗوه Clavicel

 -تورم و كبودي به علت ﭘاره شدن رگها روي ليگامانهاي ﭘاره

ترقوه استخوان  Sشكلي است كه به راحتي در دو طرف بريدگي

شده.
 درد زياد. افزايش ميزان حركت وبي ثباتي مفصل به دليل آسيبمفصل.
 ناتواني در استفاده از عضو مبتﻼ.اﻗداﻣات درﻣاني در پيچ خوردگي :
 -عدم انتقال وزن بدن روي اندام مبتﻼ.

ژوگوﻻر لمس ميشود .از قسمت ﭘروگزيمال با بافتهاي داخلي
استخوان جناغ سينه )مانوبريوم( مفصل ميشده و از قسمت
ديستال با زائده آكرومين استخوان كتف مفصل ميشود.
شكستگي ترقوه معموﻻً به دنبال سقوط بر روي بازوي باز ،شانه
و يا تروماي مستقيم از ﭘهلو به شانه ايجاد ميشود.
عﻼئم شكستگي ترﻗوه.
 درد ،تورم و حساسيت نقطهاي روي محل آسيب ديده. -دفورميتي استخوان ترقوه كه با مقايسه با استخوان ترقوه

 -باﻻ نگه داشتن اندام از سطح قلب.

مقابل به راحتي قابل تشخيص است.

 -استفاده از كمپرس سرد روي محل.

 -انحراف شانه به سمت جلو.

 -استفاده از مسكن.

نكتﻪ  :وقتي كه بيمار دچار افتادگي شانه شده و شانهاش را به

بازوي دور شده از بدن همراه با چرخش خارجي اتفاق ميافتد.

كمك دست ،نزديك قفسه سينه نگه داشته است ،معموﻻ نشانه

مصدوم دچار درد و حساسيت شديد ودفورميتي واضح در ناحيه

شكستگي ترقوه است.

آسيب بوده و قادر به حركت دادن بازوي خود نيست .در اين
نوع آسيب نيز احتمال صدمات دندهها و مهره هاي توراسيك
وجود دارد.

شكﻞ  :١٧ -١٦شكستگي ترﻗوه.

شكﻞ  :١٧ -١٦دررفتگي ﻣﻔصﻞ شانﻪ.

اﻗداﻣات درﻣاني اورژانسي در شكستگي ترﻗوه.
 -فيكس كردن استخوان كتف با استفاده از بانداژ ايت انجام

ج (شكستگي ناحيﻪ پروكسيمال ﻫوﻣروس.

ميشود .همچنين ميتوانيد از روش فيكس كردن & Sling

شكستگي اين ناحيه معموﻻً با دررفتگي مفصل شانه همراه

Swathاستفاده كنيد.

است.
اﻗداﻣات درآسيب سرشانﻪ.

آسيب سرشانﻪ
آسيب سرشانه شامل آسيبهاي زير ميباشد :
الف( آسيب استخوان كتف Scapula
استخوان كتف با استخوان ترقوه يا كﻼويكل ،كمربند شانهاي را
تشكيل ميدهند و توسط عضﻼت قدرتمند كمربند شانهاي در
محل زائده آكروميون )نوك شانه( به تنه و ترقوه ميچسبد.
يك تروماي شديد به ﭘشت ميتواند منجر به آسيب كتف شود.
كه ممكن است همراه با آسيب مهرهها ،قفسه سينه ،ريه و قلب
باشد.
ب( دررفتگي ﻣﻔصﻞ شانﻪ.
اگر سر استخوان بازو در جلوي مفصل شانه حركت كند ،نشانه
دررفتگي قدامي مفصل شانه است .البته اين مساله در
شكستگي بازو هم ديده ميشود .معموﻻً به دليل سقوط روي

 ﭘيش از ثابت سازي شانه ابتدا وضعيت نوروواسكوﻻر اندام رابررسي كنيد.
 فيكس كردن استخوان كتف با استفاده از بانداژ ولپو انجامميشود .همچنين ميتوانيد از روش فيكس كردن & Sling
Swathاستفاده كنيد.
 بعد از ثابت سازي شانه مجدداً وضعيت نوروواسكوﻻر اندام رابررسي كنيد.
 در صورت امكان مصدوم را در وضعيت نشسته قرار دهيد تاشانهها باﻻتر قرار گيرند.

اﻗداﻣات درآسيب تنﻪ بازو.
 ﭘيش از ثابت سازي بازو ابتدا وضعيت نوروواسكوﻻر اندام رابررسي كنيد.
 در آسيبهاي تنه استخوان بازو ميتوانيد از آتلهايمخصوص دست استفاده كنيد؛ و دست آسيب ديده را از آرنج با
زاويه  ٩٠درجه فيكس كنيد.
در آسيبهاي سر استخوان بازو ميتوانيد از روش فيكس كردن
شكﻞ  : ١٧-١٩روش فيكس كردن Sling & Swath

 Sling & Swathاستفاده كنيد.
 -بعد از ثابت سازي شانه مجدداً وضعيت نوروواسكوﻻر اندام را

آسيب تنﻪ استخوان بازو Humerus
استخوان بازو ،بزرگترين استخوان اندام فوقاني است .قسمت
ﭘروگزيمال آن در حفره گلنوئيد با شانه يا استخوان كتف مفصل

بررسي كنيد.
 در صورت امكان مصدوم را در وضعيت نشسته قرار دهيد تاشانهها باﻻتر قرار گيرند.

ميشود و قسمت ديستال آن با استخوانهاي راديال و اولنار
مفصل آرنج رامي سازد.
شكستگي آن معموﻻً به دنبال تروماي مستقيم به بازو ايجاد
ميشود و عﻼئم عمومي شكستگي ،خصوصاً دفورميتي واضح
وجود دارد.
در اين نوع شكستگيها هميشه خطر آسيب به عصب راديال كه
مسئول باز كردن دست است وجود دارد .در چنين وضعيتي
دست و انگشتان حالت خميده به خود ميگيرند .به منظور
بررسي آسيب به عصب راديال از مصدوم بخواهيد كه انگشت
شست خود را به طرف داخل و خارج حركت دهد .آنگاه چهار
انگشت ديگر خود را از هم باز كند.

آسيب ناحيﻪ ﻣﻔصﻞ آرنج.
آسيب ناحيه مفصل آرنج شامل دررفتگي و شكستگي مفصل
آرنج و شكستگي ديستال هومروس است.
مفصل آرنج از انتهاي تحتاني هومروس به همراه انتهاي
ﭘروگزيمال راديوس و اولنا تشكيل شده است .نيروي وارده به
استخوانهاي هومروس و راديال باعث خارج شدن انتهاي
راديوس و ابتداي استخوان راديال از محل مفصل خود در آرنج
شده دررفتگي و يا شكستگي مفصل آرنج را به وجود مي اورند.
رفتگي و يا شكستگي مفصل آرنج هردو ميتوانند منجر به قفل
شدن مفصل ،ايجاد درد و تورم شديد شوند. .عوارض شديد هم
نظير ﭘارگي شريان براكيال ،صدمه اعصاب مديال وراديال،
وايسكمي انقباضي ولكمن  Volkmanرا ايجاد كنند.
ايسكمي ولكمن ناشي ازايسكمي عضﻼت و اعصاب بوده ،عﻼئم
آن شامل ناتواني در حركت دادن انگشتان ،درد شديد عضﻼت
خم كننده ساعد ،ضعيف بودن نبض راديال ،ادم ،سردي اندام،

شكﻞ  : ١٧-١٩تنﻪ استخوان بازو) (Humerus

سيانوز و كاهش حس است.

شكستگي ناحيه ديستال هومروس هم كه بيشتر در كودكان
ديده ميشود ،اغلب با جا بجايي استخوان همراه است و
ميتواند به سادگي باعث صدمه به عروق و اعصاب ناحيه شود.

آسيب استخوان راديال و اولنا Radius and ulna

بنابراين توجه داشته باشيد كه هرگونه خميدگي در آرنج مي

قسمت ﭘروگزيمال استخوان راديال و اولنا با استخوان بازو در

تواند منجر به چرخش و حركت قطعه شكسته شده به طرف

ناحيه آرنج مفصل آرنج را تشكيل ميدهند و قسمت ديستال

جلو و آسيب نوروواسكوﻻرگردد.

انها با استخوانهاي مچ دست مفصل ميشود.
شكستگي استخوان راديال در ناحيه ساعد به دنبال ضربه

اﻗداﻣات دراسيب ﻣﻔصﻞ آرنج.
 ﭘيش از ثابت سازي آرنج ابتدا وضعيت نوروواسكوﻻر اندام رابررسي كنيد.

مستقيم و يا افتادن به روي بازوي باز و دست است .البته در
بسياري از موارد هر دو استخوان اولنار وراديال )دوبل( با هم
دچار شكستگي شده و عﻼوه بر عﻼئم عمومي شكستگي،
دفورميتي واضحي هم ايجاد ميكنند

 آرنج را درهمان حالت خم شده و بدون ان كه زاويه آن راتغيير دهيد نگه داريد .دو آتل يا تخته سخت ﭘوشيده شده را در
زير بازو وساعدقرار دهيد .سپس آتل را از ناحيه باﻻي بازو ﭘايين
ساعد دست ببنديد و بيحركت كنيد.
 آتل را توسط باند و آويز به گردن مصدوم آويزان كنيد. بعد از ثابت سازي شانه مجدداً وضعيت نوروواسكوﻻر اندام رابررسي كنيد.
 در صورت امكان مصدوم را در وضعيت نشسته قرار دهيد تاشانهها باﻻتر قرار گيرند.

.
شكﻞ  : ١٧ -٢١استخوان راديال و اولنا

شكستگي كاليس  :شكستگي انتهاي استخوان راديوس است
كه از شايعترين شكستگي هاي اندام فوقاني است .ارتباط بسيار
نزديكي بين اين شكستگي و ﭘوكي استخوان وجود دارد و در
افراد مسن و خصوصا خانها شايعتر است.

شكﻞ  : ١٧ -٢١شكستگي كاليس

آسيب استخوانﻫاي دست ) ﻣچ دست و آسيب
شكﻞ : ١٧ -٢٠روش فيكس كردن ﻣﻔصﻞ آرنج با استﻔاده از دو آتﻞ سخت.

استخوانﻫاي كف دست(

آسيب استخوانهاي دست ميتواند ناحيه ديستال راديوس

دررفتگي مفصل هيپ زماني اتفاق ميافتد كه سر استخوان

واولنار ،استخوانهاي مچ دست )كارﭘال(  ،استخوانهاي كف

فمور از كاسه مفصل يا حفره استابولوم خارج شود.

دست )متا كارﭘال( و همچنين استخوانهاي انگشتان دست هم
باشد.
استخوان ﻣچ دست Carpal
هشت استخوان منظم كه با استخوانهاي راديال و
استخوانهاي كف دست مفصل ميشوند.
شكستگي استخوان ناوي يا اسكافوئيد شايعترين آسيب مچ
دست به دنبال تروما است .مكانيسم اين ايجاد اين شكستگي
افتادن بر روي كف دست حين زمين خوردن است.
استخوان كف دست Metacarpal
شامل چهارده استخوان فاﻻنژ يا بند انگشتان بوده و در انتها
سازنده انگشتان دست هستند.

اين ﺻدﻣﻪ بﻪ دو ﺻورت ديده ﻣيشود :
الف دررفتگي خلﻔي ﻣﻔصﻞ ﻫيپ
معموﻻً در حوادث ) ،(MVCزمانيكه زانوي مصدوم توسط
داشبورد متوقف شده و بدن وي به طرف جلو ﭘرتاب ميشود،
نيروي وارده بر استخوان فمور باعث دررفتن سر استخوان به
طرف خلف مفصل ميگردد اين نوع دررفتگي شايعتر است.
عﻼئم دررفتگي خلﻔي ﻣﻔصﻞ ﻫيپ :
 ﭘاي مصدوم به سمت داخل ميچرخد. خميدگي استخوان ران مشهود است و زانو خم ميشود. مصدوم ممكن است قادر نباشد كه ﭘا و انگشتان ﭘا را حركتدهد و يا فاقد حس در اندام تحتاني باشد كه به دليل درگيري
عصب سياتيك است.

آسيبﻫاي اندام تحتاني.

اين صدمه مي تواندعصب سياتيك را كه درست از ﭘشت مفصل

آسيبهاي ناشي از تروما ها در اندام تحتاني شامل موارد زير

هيپ عبور ميكند ،تحت فشار قرار داده ،باعث اختﻼﻻت حسي

است:

و حركتي در ﭘاي طرف مبتﻼ گردد.

 آسيب ﻣﻔصﻞ ﻫيپ آسيب استخوان فمورآسيب ﻣﻔصﻞ زانو آسيب استخوانﻫاي تيبيا و فيبوﻻآسيب استخوانﻫاي پا )ﻣچ پا يا تارس ﻫا و آسيب
استخوانﻫاي كف پا يا ﻣتا تارس ﻫا(

آسيب ﻣﻔصﻞ ﻫيپ.
سر استخوان فموردرحفره استابولوم لگن قرار گرفته و مفصل
هيپ را به وجود ميآورد.

شكﻞ  : ١٧ -٢١دررفتگي خلﻔي ﻣﻔصﻞ ﻫيپ.

ب (دررفتگي ﻗداﻣي ﻣﻔصﻞ ﻫيپ.
دررفتگي قدامي كه كمتر هم شايع است ،به دنبال دور شدن دو
ﭘا از يكديگر وبا نيروي زياد ايجاد ميشود .به طوري كه سر

 مفصل هيپ را درهمان حالتي كه يافت شده و قرار دارد ،بهوسيله بالشت ،ﭘتو ،ملحفه و يا هر جسم ديگري كه در دسترس
است بيحركت كنيد.

استخوان فمور از قسمت قدامي مفصل هيپ خارج ميشود.اين

 -در انتها وضعيت نوروواسكوﻻر اندام تحتاني را مجدداً بررسي

نوع دررفتگي بيشتر در اثر سقوط از بلندي ايجاد مي شود.

كنيد.

عﻼئم دررفتگي ﻗداﻣي :

آسيب استخوان فمور femur

 -ﭘاي مصدوم به سمت خارج ميچرخد.

بلندترين استخوان اندام تحتاني است .قسمت ﭘروگزيمال آن در

 استخوان فمور تا حدودي صاف است. -اندام مبتﻼ كمي كوتاهتر از اندام مقابل به نظر مي رسد.

حفره استابولم با استخوان لگن مفصل شده و مفصل هيپ را
تشكيل ميدهد و قسمت ديستال آن با استخوانهاي تيبيا
وفيبوﻻ ،مفصل زانو را ميسازند .استخوان فمور توسط عروق
بزرگ و عضﻼت غني از خون احاطه شده است .بنابراين آسيب
به آن هميشه با اتﻼف مقادير زيادي خون همراه بوده و ميتواند
سريعاً به شوك هايپوولوميك بينجامد .همچنين تنه استخوان
فمورداراي بافت چربي بوده وبا شكستگي آن احتمال ورود
قطرات چربي به داخل جريان خون و بروز آمبولي چربي وجود
دارد.
آسيب هاي استخوان فمور شامل شكستگي گردن استخوان
فمور ،شكستگي تنﻪ استخوان فمور .است.

شكﻞ  : ١٧ -٢١دررفتگي ﻗداﻣي ﻣﻔصﻞ ﻫيپ.

شكستگي گردن استخوان فمور.
اين نوع شكستگي در سالمندان ،ونيز به دنبال سقوط همراه با
چرخش روي ﭘا ايجاد ميشود.

اﻗداﻣات جهت فيكس كردن دررفتگي ﻫيپ :
 ﭘيش از ثابت كردن مفصل هيپ ابتدا وضعيت نوروواسكوﻻراندام تحتاني را بررسي كنيد.
 سعي كنيد مصدوم را توسط اسكوپ به آرامي وبا احتياط بلندكرده و روي تخته ﭘشتي بلند )ﻻنگ( قرار دهيد .در صورت عدم
آسيب به ستون فقرات ميتوانيد مفصل را روي اسكوپ هم
فيكس كنيد.

عﻼئم شكستگي گردن استخوان فمور.
 درد شديد در ناحيه هيپ كه گاهي ممكن است به ناحيه زانوهم انتشار يابد .البته هر نوع حركتي در مفصل هيپ ايجاد درد
بسيار شديدي ميكند.
 تورم قابل توجه در ناحيه صدمه ديده. چرخش ﭘاي آسيب ديده به سمت خارج. -كوتاه شدن اندام نسبت به اندام مقابل.

ميشود ،اين مقاومت در برابر انقباض از بين ميرود .در نتيجه،
عضﻼت منقبض گرديده و دو انتهاي تيز استخوان شكسته
عضﻼت را ﭘاره كرده ،موجب خونريزي داخلي و تشدي درد
شده و مصدوم را به سمت شكستگي باز سوق ميدهد .اين نوع
شكستگي اغلب به دنبال وارد آمدن نيروي بزرگي به استخوان
فمور ايجاد ميگردد .شكستگي اين استخوان هميشه به منزله
از دست رفتن حداقل يك ليتر خون مصدوم است و خطر شوك
شكﻞ  : ١٧ -٢١شكستگي گردن استخوان فمور

هم هميشه وجود دارد .هرچند احتمال خطر آمبولي چربي هم
باﻻست .در غياب وضعيتهاي مهلك ،ﻻزم است تا براي تثبيت
شكستگيهاي تنه فمور از آتل كششي يا تراكشن استفاده شود.

اﻗداﻣات در شكستگي گردن استخوان فمور.
 ﭘيش از ثابت كردن گردن فمورابتدا وضعيت نوروواسكوﻻراندام تحتاني را بررسي كنيد.
 سعي كنيد مصدوم را توسط اسكوپ به آرامي وبا احتياط بلندكرده و روي تخته ﭘشتي بلند )ﻻنگ( قرار دهيد .در صورت عدم
آسيب به ستون فقرات ميتوانيد فمور را روي اسكوپ هم
فيكس كنيد.
 به كمك يك دست زير استخوان فمور را گرفته وبا دستديگر ساق ﭘارا بگيريد كشش مﻼيمي را در استخوان فمور ايجاد

گذاشتن تراكشن )چه دستي و چه به كمك وسيله مكانيكي( از
خطر بروز خونريزي داخلي و شدت درد مصدوم ميكاهد.
مطالعهاي روي استفاده از آتلهاي تراكشني در شرايط ﭘيش
بيمارستان نشان داد كه  ٤٠درصد مصدومان يا آسيبي داشتند
كه استفاده از آتل را دشوار مينمود يا داراي شرط ممنوعيت
استفاده از آن بودند .موارد ممنوعيت گذاشتن آتل تراكشن به
قرار زير است:
 شك به شكستگي لگني. -شك به شكستگي گردن فمور )شكستگي هيپ(.

كنيد.

 -جداشدگي يا آمپوتاسيون مچ ﭘا و ﭘا.

 -درحاليكه استخوان فموردرحالت كشش مﻼيم قرار دارد ،اندام

 -شك به شكستگي مجاور مفصل زانو .در چنين موقعيتي

را داخل آتل سخت گذاشته و از مفصل هيپ تا انگشتان ﭘا اتل
بگيريد و يا به روش ديگر ،ﭘتو يا مﻼفه تاشده و يا بالشتك
 KEDرا بين ران ،زانو و ساق ﭘاي مصدوم قرار دهيد .و دو اندام
مصدوم را با استفاده از  KEDبيحركت كنيد.
 در انتها وضعيت نوروواسكوﻻر اندام تحتاني را مجدداً بررسيكنيد.

ميتوان از آتل تراكشن استفاده كرد اما نبايد كشش داده شود.
هرگاه در مصدومي عﻼوه بر شكستگي تنه فمور ،وضعيت
مهلكي نيز وجود داشته باشد ،نبايد وقت را براي گذاشتن آتل
تراكشن تلف نمود .بجاي اين اقدام ،بايد توجه را بر آن وضعيت
خطير متمركز نمود .با بيحركت سازي مصدوم روي يك بك
بورد بلند ،شكستگيهاي اندام تحتاني نيز به اندازه كافي تثبيت
ميشوند .استفاده از  PASGدر شوك غير جبراني دسته سه و
چهار نيز قادر به تثبيت شكستگي فمور ميباشد.

شكستگي تنﻪ استخوان فمور.
استخوان فمور عﻼوه بر داشتن نقش كليدي در نگهداري اندام
تحتاني ،با گرايش عضﻼت نيرومند ناحيه ران به انقباض نيز
مقاومت مينمايد . .وقتيكه ناحيه تنه فمور دچار شكستگي

عﻼئم شكستگي تنﻪ استخوان فمور.
 درد و تورم شديد فمور در ناحيه آسيب ديده. -دفورميتي قابل مﻼحظه در محل شكستگي.

 -مشاهده سر استخوان شكسته شده و خونريزي در

زانو محلي است كه قسمت ديستال استخوان فمور با قسمت

شكستگيهاي باز.

ﭘروگزيمال استخوان تيبيا مفصل مي شود و استخوان كشكك

 وقتي مصدوم به ﭘشت خوابيده است نميتواند اندام تحتانيخود را جا بجا كند.
 استخوان فمور شكسته كوتاه تر از استخوان مجاور به نظرميرسد كه اين به دليل انقباض عضﻼت ران و در نتيجه لغزش
دو انتهاي استخوان روي يكديگر است.
 ﭘا در اندام آسيب ديده معموﻻبه سمت خارج ميچرخد. .External Rotationالبته گاهي هم در موارد نادر ممكن
است به سمت داخل بچرخد.

يا ﭘاتﻼ در جلوي آن قرار دارد .زمانيكه به استخوان تيبيا نيرويي
وارد ميشود آن را نسبت به استخوان فمور جلو يا عقب براند،
آسيب و جا بجايي زانو اتفاق ميافتد.
از آنجا كه جابجايي مفصل زانو ميتواند شريان ﭘوﭘليته آل را
تحت فشار قرار دهد خونرساني انتهاي تحتاني ﭘا را قطع كند،
آسيب به مفصل زانو و جا بجايي آن نياز به اقدامات سريع دارد.
آسيبهاي زانو ممكن است به دو شكل اتفاق بيفتد.
الف شكستگي زانو در ﻣحﻞ استخوان پاتﻼ.
شكستگي استخوان ﭘاتﻼ به دنبال تروماي مستقيم ناشي از

اﻗداﻣات در شكستگي تنﻪ استخوان فمور.

سقوط ،داشبورد اتومبيل ،يا افتادن جسم سنگين روي زانو و يا
به دنبال تروماهاي غير مستقيم نظير كشيدگي شديد عضﻼني

(١ﭘيش از ثابت كردن فمور ابتدا وضعيت نوروواسكوﻻر اندام

ايجاد ميشود .اين آسيب گاهي هم ممكن است با شكستگي

تحتاني را بررسي كنيد.

ديستال فمور همراه باشد .كه در اين صورت احتمال آسيب به

( ٢سعي كنيد مصدوم را توسط اسكوپ به آرامي و با احتياط
بلند كرده و روي تخته ﭘشتي بلند )ﻻنگ( قرار دهيد .در صورت
عدم آسيب به ستون فقرات ميتوانيد فمور را روي اسكوپ هم
فيكس كنيد.
 ( ٣اندام را برهنه كنيد و در صورت نياز شستشودهيد و
ﭘانسمان كنيد و همچنين جلوي خونريزي را بگيريد.
 ( ٤در صورت عدم وجود ممنوعيت استفاده از آتل كششي ،اندام
را با استفاده از آتل كششي فيكس كرده و در حالت تراكشن

عروق خوني و اعصاب ناحيه بسيار باﻻست .چنين صدمه حتي
گاهي منجر به آمپوتاسيون اندام هم ميشود.
عﻼئم آسيب و شكستگي ﭘاتﻼ.
 درد و تورم شديد زانو. دفورميتي و يا قطعه قطعه شدن استخوان ﭘاتﻼ كه در لمسقابل احساس است و يا كريپتوس دارد.
 -ايجاد فاصله بين دو انتهاي ﭘاتﻼ.

قرار دهيد.

 -لهشدگي بافتهاي اطراف ﭘاتﻼ.

 (٥در صورت وجود ممنوعيت استفاده از آتل كششي ،اندام را

اقدامات در آسيب ﭘاتﻼ :

ابتدا به وسيله دست بيحركت نموده و سپس اندام را با استفاده
از آتل سخت ،فيكس كنيد.
 (٦در انتها وضعيت نوروواسكوﻻر اندام تحتاني را مجدداً بررسي
كنيد.

آسيب ﻣﻔصﻞ زانو.

 ﭘيش از بي حركت كردن مفصل زانو ابتدا وضعيتنوروواسكوﻻر اندام تحتاني را بررسي كنيد.
 مفصل زانو نبايد به هيچ عنوان صاف شود زيرا احتمال آسيببه اعصاب و عروق افزايش مييابد.
 زانو را در همان حالت فيكس كنيد و يك ﭘتو يا مﻼفه زيرزانوي مصدوم قرار دهيد.

 در انتها وضعيت نوروواسكوﻻر اندام تحتاني را مجدداً بررسيكنيد.

 جهت فيكس كردن مفصل زانو توسط آتل :زانو را در همان حالت خم شده و بدون ان كه زاويه آن را تغيير

 -به بروز عﻼئم شوك هايپوولوميك توجه كنيد.

دهيد نگه داريد .دو آتل يا تخته سخت ﭘوشيده شده را در دو
طرف داخل و خارج استخوان فمور و ساق ﭘا قرار دهيد ،به
طوري كه زانو به همان حالت خميده حفظ شود.

ب دررفتگي ﻣﻔصﻞ زانو.
دررفتگي مفصل زانو يك آسيب جدي است و مي تواند باعث
ﭘارگي يا آسيب ليگامانهايي شود كه اطراف اين مفصل
قرارگرفتهاند .همچنين اعصاب و عروق ناحيه نيز ممكن است
تحت فشار و صدمه قرار گيرند.
عﻼئم دررفتگي زانو :
 درد و حساسيت در لمس زانو. تورم آشكار. دفورميتي يا تغييرشكل واضح. -محدوديت حركتي.

 آتلها را در دو ناحيه باﻻي ران و ساق و مچ ﭘا باهم بانداژكنيد.
 زير زانو را با استفاده ازبالش يا مﻼفه و يا ﭘتو ﭘر كنيد. در انتها وضعيت نوروواسكوﻻر اندام تحتاني را هر  ١٠تا ١٥دقيقه بررسي كنيد.
توجﻪ  :در صورتي كه لمس انتهاي اندام لمس نشد ،توسط دو
دست خود كشش مﻼيمي راهم زمان با كنترل نبض تيبيال
خلفي بر زانو وارد كنيد .در صورت عدم برگشت نبض ،عضو را
مجدد به وضعيت اوليه خود برگردانيد.

آسيب استخوانﻫاي تيبيا و فيبوﻻ :Tibia and fibula
قسمت ﭘروگزيمال استخوان تيبيا )درشت ني( با استخوان فمور،
مفصل زانو را تشكيل ميدهند و قسمت ديستال آن با
استخوانهاي مچ ﭘا مفصل ميشوند .فيبوﻻ يا نازك ني كه در
ﭘشت استخوان تيبيا قرار دارد و به طور مستقيم با استخوان
فمور مفصل ايجاد نميكند ،اما در عوض با سر درشت ني ايجاد
مفصل ميكند.

شكﻞ  : ١٧ -٢١دررفتگي ﻣﻔصﻞ زانو.

آسيب و شكستگي تيبيا معموﻻً به دنبال ضربه مستقيم و فشار
زياد بر استخوان ايجاد ميشود .شكستگي تيبيا ممكن است به
تنهايي يا همراه با استخوان فيبوﻻ )شكستگي دوبل( در تروماها

اﻗداﻣات در دررفتگي ﻣﻔصﻞ زانو.
 ﭘيش از ثابت كردن مفصل زانو ابتدا وضعيت نوروواسكوﻻراندام تحتاني را بررسي كنيد.
 به هيچ عنوان در ﭘي تصحيح وضعيت ﭘا و زانو نباشيد .سعيكنيد كه مفصل زانو را درهمان حالتي كه يافت شده بي حركت
كنيد.

اتفاق بيفتد .و از آنجايي كه استخوان درشت ني دقيقاً زير
ﻼ شايع است.
ﭘوست قرار دارد ،شكستگيهاي باز آن كام ً

شايعترين صدمه در مچ ﭘا ﭘيچ خوردگي به دليل حركت
چرخشي نامناسب روي ﭘا است .در صورتي كه نيروي وارد شده
به حد كافي قوي باشد ميتواند باعث دررفتگي يا شكستگي مچ
ﭘا هم شود .در اين حالت مصدوم قادر به تحمل وزن خود
نبوده ،دچار درد و تورم شديد در ناحيه مچ ﭘا است .در صورت
دررفتگي ،دفورميتي اندام نيز مشهود است.

شكﻞ  : ١٤ -١٨آسيب استخوانﻫاي تيبيا Source : brady 2009 Tibia

استخوانﻫاي كف پا Metatarsal
شامل چهارده استخوان فاﻻنژ يا بند انگشتان بوده و در انتها
سازنده انگشتان ﭘا هستند.

اﻗداﻣات در شكستگي استخوان تيبيا و فيبوﻻ .
(١ﭘيش از ثابت كردن اندام ،ابتدا وضعيت نوروواسكوﻻر اندام
تحتاني را بررسي كنيد.
 ( ٢اندام را برهنه كنيد و در صورت نياز شستشودهيد و
ﭘانسمان كنيد و همچنين جلوي خونريزي را بگيريد.
 (٣اندام را ابتدا به وسيله دست بيحركت نموده و سپس اندام را
با استفاده از آتل سخت ،فيكس كنيد.
 (٤در انتها وضعيت نوروواسكوﻻر اندام تحتاني را مجدداً بررسي
كنيد.

آسيب استخوانﻫاي پا )ﻣچ پا يا تارس ﻫا و آسيب
استخوانﻫاي كف پا يا ﻣتا تارس ﻫا(
آسيب استخوانهاي ﭘا ميتواند ناحيه ديستال استخوان تيبيا،
استخوانهاي مچ ﭘا ) ،(Tarsalsاستخوانهاي كف ﭘا
) (Metatarsalsو همچنين استخوانهاي انگشتان ﭘا
) (Phalangesهم باشد.
استخوانﻫاي ﻣچ پا Tarsal
دو استخوان به نامهاي كالكانئوس يا ﭘاشنه كه در موقعيت
تحتاني و خارجي قرارگرفته استخوان تالوس است .اين
استخوانها با استخوان تيبيا و استخوانهاي كف ﭘا مفصل
ميشوند.

آسيب به استخوانهاي كف ﭘا و همچنين انگشتان ﭘا هم
معموﻻً به دنبال ضربه مستقيم يا سقوط روي ﭘا ايجاد مي شود
و عﻼئمي نظير درد و تورم شديد و ناتواني در تحمل وزن را
دارد

