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)Sprain, Strain( پیچ خوردگی و رگ به رگ شدن مفصل، کشیدگی عضالت
فشار وارد به رباط های مفصل اگر بیش ازحد تحمل آن ها باشد موtجب پیچ خوردگی و رگ به رگ شدن می شود. اگر ضربه 
خفیف باشد و فقط باعث کش آمدن رباطها و پارگی مختصر آن ها شود، پیچ خوردگی )Sprain درجه یک و دو( و اگر 
 فشار شدید باشد و باعث پارگی کاملرباطها شود ولی منجر به دررفتگی نشود، رگ به رگ شدن )Sprain  درجه 3(

نامیده می شود.
عنوان کشیدگی  آ ن ها شود، تحت  کامل  یا  پارگی مختصر  که سبب  آن ها  به  مربوط  تاندونهای  و  عضالت  کشیدگی 

می شود. گفته   )Strain(
دچار  مفاصل  سایر  از  بیش  پا  مچ  می شود.  دردناک  و  محدود  مفصل  حرکات  و  شده  دردناک  و  متورم  مبتال  مفصل 

می شود. پیچ خوردگی 
MRI میزان آسیب رباط ها را به خوبی نشان می دهد ولی در مرحله حاد لزوم به انجام آن نیست.

درمان
در هر آسیب اندام باید اصل RICE را به خاطر داشت.

R=Rest:اندام بی حرکت و از فشار اضافه بر آن جلوگیری شود.

I=Ice: کیسه یخ نباید مستقیم روی پوست گذاشته شود، از بانداژ یا حوله استفاده نمایید و بعد از هر نیم ساعت کیسه 

یخ باید برداشته شده تا نکروز پوستی ایجاد نشود. گذاشتن یخ بعد تروما تا 48 ساعت اول مؤثر است. 
C=Compression:کمپرشن به کمک باند کشی که از سمت دیستال به پروگزیمال بسته می شود که بدین ترتیب ادم 

اجازه تشکیل شدن در اندام را پیدا نمی کند.
E=Elevation:اندام تروما دیده باید باالتر از سطح قلب قرار گیرد، بدین ترتیب جلوی تشکیل ادم و ورم گرفته می شود.

اگر آسیب، جزئی بوده و درد زیادی نداشته باشد، به بیمار توصیه می کنیم کفش چکمه ای بپوشد، از عصا استفاده کند، 
روی زمین ناهموار راه نرود و از فعالیت های ورزشی تا بهبود ناراحتی خودداری کند.

اگر آسیب شدید باشد یا در مواردی بخواهیم بیمار را بدون عصا هرچه زودتر به راه بیندازیم، به مدت 4-3 هفته در گچ 
بی حرکت می کنیم.

در مواردی که برای رگ به رگ شدن درمان صحیح به عمل نیامده باشد، بیمار به طور مکرر دچار این عارضه و درنتیجه 
ناپایداری مفصل می گردد. که در این صورت باید مفصل را با جراحی ترمیمی بازسازی کرد. 

)Dislocation( دررفتگی مفصل
باشند، مفصل دچار  با یکدیگر نداشته  باشد که سطوح مفصلی تماس  اندازه ای  به  اگر در دررفتگی مفصل، جابه جائی 
نیمه  باشند،  با هم  تماس  در  مفصلی  که سطوح  باشد  اندازه ای  به  جابه جائی  اگر  ولی  )Dislocation( شده،  دررفتگی 

است. شده  ایجاد  مفصل  در   )subluxation( دررفتگی 
در توضیح نوع دررفتگی همیشه وضعیت قطعه پایینی نسبت به قطعه باالیی، نوع دررفتگی را مشخص می کند؛ مثاًل 

دررفتگی قدامی شانه سر استخوان بازو در جلوی حفره گلنوئید استخوان کتف قرار می گیرد.
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شکستگیها

قدرت تحمل استخوان های مختلف بدن نسبت به ضربه ها متفاوت است. استخوانهایدرازمثل استخوان های ران و 
از قدرت تحملشان در مقابل پیچ خوردن  فشار)Compression( به مراتب زیادتر  ساق، قدرت تحملشان نسبت به 

)Torsion(، کشیدن شدن )Tension( و زاویه دار شدن یا خم شدن )Angulation( است.
برابر فشار هستند. و شکستگی آن ها بیشتر  استخوانهایاسفنجی مثل جسم مهره ها دارای قدرت تحمل کمتری در 

)Compression Fracture( است.  قطعات شکسته  رفتن  درهم  به صورت 
در کودکان که خاصیت ارتجاعی استخوان ها به مراتب بیشتر از بزرگساالن است، شکستگی در آن ها به صورت ترکه ای 

)Greenstick Fracture( است 
نیروی وارده به استخوان ممکن است به صورت ضربه مستقیم یا غیرمستقیم باشد در ضربه مستقیم، عامل فشار مستقیمًا 
به عضو برخورد می کند. )مثل برخورد سپر اتومبیل به ساق پا(. ضربه های غیرمستقیم ممکن است سبب چرخش اندام 
شود که شکستگی مارپیچی )Spiral fracture( ایجاد می کنند و یا سبب خم شدن یا زاویه دار شدن استخوان می شوند 

که به شکستگی عرضی )Transverse Fracture( استخوان منجر می شود.
 اگر ضربه عالوه بر خم شدن استخوان با فشار محوری )Axial Compression( همراه باشد، موجب شکستگی عرضی 

توأم با قطعه اضافه یا قطعه پروانه ای )Butterfly Fragment( می شود.
باعث  باشند،  نیز همراه  وچرخشی  محوری فشار  با  کردن  بر خم  استخوان عالوه  بر  وارده  که ضربه  مواردی  در   

می شود.  مایل  شکستگی 
نکات ذکر شده در مورد علل شکستگی بیشتر مربوط به استخوان های بلند است و شکستگی استخوان های اسفنجی مانند 

جسم مهره و استخوان پاشنه غالبًا به صورت فشردگی و یا خردشدگی است.
تعریفچنداصطالحمهم

Pathologic fracture: فشار طبیعی و معمول روزانه به استخوان غیرطبیعی و ضعیف شده )مانند تومور، متاستاز، 

استئومیلیت( وارد شده و باعث شکستگی می شود.
Stress Fracture: فشار غیرطبیعی و زیاد به استخوان طبیعی وارد می شود و باعث شکستگی می شود. مثل شکستگی 

استخوان های کف پا در سربازان متعاقب رژه رفتن که تحت عنوان شکستگی خستگی یا استرسی گفته می شود.
Insufficiency Fracture: فشار طبیعی و معمول روزانه به استخوان غیرطبیعی و ضعیف شده به علت استئوپروز ، 

وارد شده و باعث شکستگی می شود. )مثاًل فرد مسن مبتال به پوکی استخوان(
Avulsion Fracture: شکستگی ممکن است در اثر انقباض ناگهانی و شدید عضالت به وجود آید. )مثل شکستگی 

استخوان کشکک در اثر انقباض شدید و ناگهانی عضله چهار سر ران(
در شکستگی ها تعیین شدت ضایعه بسیار مهم بوده که از فرمول )انرژی= توده × مجذور سرعت( استفاده می شود. میزان 
ضایعات وارده به استخوان و نسوج نرم، بستگی کامل به فرمول فوق دارد. شدت ضربه و مقدار انرژی وارده به نسوج 
عامل تعیین کننده در پیش آگهی نسوج صدمه دیده است. به عقیده بعضی از مؤلفین این عامل مهم تر از نوع  شکستگی 

و میزان آلودگی آن است.
میزان آسیب و ضایعات نسوج نرم ممکن است در معاینه اولیه تشخیص داده نشود، در ضایعات شدید بهتر است ابتدا 
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تمیز باشد اقدام به ترمیم آن ها می کنیم ولی اگر کوچکترین شکی در تمیز بودن زخم وجود داشته باشد این کار را در 
مراحل بعد انجام می دهیم.

بعد از دبریدمان و شست وشوی زخم، شکستگی ها جا انداخته و با فیکساتور خارجی ثابت می کنیم، گاهًا شکستگی باز 
ساق را با کونچر ثابت می کنند.

درصورت مشخص  و  شود  سؤال  بیمار  کزاز  واکسیناسیون  وضعیت  باید  ابتدا  باز:  درشستگی آنتیبیوتیک درمان 
نبودن وضعیت واکسیناسیون بیمار، ایمونوگلوبولین و واکسن تزریق شود و اگر سابقه مشخص وجود داشت براساس 

تزریق شود. کزاز  واکسن  دستورالعمل کشوری 
آنتی بیوتیک باید هر چه زودتر )ترجیحًا زیر 3 ساعت( برای بیمار شروع شود.

 در شکستگی باز نوع یک و دو، سفازولین 2 گرم وریدی 3 بار در روز به مدت سه روز استفاده می شود.
 در شکستگی باز نوع سه، سفازولین به همراه جنتامایسین به مدت سه روز استفاده می شود.

 درصورت شک به میکروب بی هوازی )مانند زخم آلوده در زمین کشاورزی( دادن پنی سیلین وریدی الزامی است. 
درصورت حساسیت بیمار به پنی سیلین می توان از کلیندامایسین استفاده کرد.

جدول. درمان آنتی بیوتیکی در بیمار مبتال شکستگی باز

گاستیلو تایپ 1
2gr IV TDS Amp. Cefazolin

به مدت 72 ساعت

گاستیلو تایپ 2
gr IV TDS 2 Amp. Cefazolin

به مدت 72 ساعت

گاستیلو تایپ 3

2gr IV TDS Amp. Cefazolin
به مدت 72 ساعت +

mg IV TDS 80 Amp Gentamicin

به مدت 72 ساعت

گاستیلو تایپ 3 همراه با آلودگی 
شدید و شک به عفونت بی هوازی

2gr IV TDS Amp. Cefazolin
به مدت 72 ساعت +

mg IV TDS 80 Amp Gentamicin

به مدت 72 ساعت +
hours 6 units q 2000.000 Amp Penicillin G

به مدت 72 ساعت

عوارضمهمناشیازشکستگیباز
 عوارض پوستی

 عفونت استخوان یا بافت نرم
 دیرجوش خوردن یا جوش نخوردن

 محدودیت حرکات مفصلی
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جوشخوردنشکستگیها
جوش خوردن شکستگی ها را به چهار مرحله هماتوم، مرحله التهابی، مرحله ترمیمی )شامل کال نرم و کال سفت( و مرحله 
شکل گیری دوباره استخوان تقسیم می نماییم. جوش خوردن شکستگی از همان لحظه ای که ضربه وارده باعث شکستگی 

می شود شروع می شود.
 1 مرحلههماتوم: مرحله اول جوش خوردن استخوان در واقع تشکیل هماتوم ناشی از شکستگی است. که آشیانه ای 

برای استئوبالستهای می باشد و وجود این هماتوم نقش مهمی در جوش خوردن شکستگی دارد. که در شکستگی باز 
که هماتوم خارج شده است، جوش خوردن بسیار به تأخیر می افتد.

محل  سمت  به  بدن  سراسر  از  استئوبالست  شدن  فراخوانده  باعث  سایتوکاین ها  مرحله  این  در  التهابی:  مرحله  2 

شکستگی می شوند. در ضمن این سایتوکاین ها می توانند سلول های اندوتلیالمویرگیمحلشکستگی را به استئوبالست 
کنند. تبدیل 

 3 مرحلهترمیمی:شامل دو مرحله کال نرم و کال سفت است.

الف تشکیلکالنرم: این مرحله پس از کاهش یافتن درد و تورم محل شکستگی شروع می شود. و تا چسبیدن 

قطعات شکسته با کال لیفی ادامه دارد )حدود سه هفته(. در این مرحله قطعات بهم چسبیده و حرکت واضحی 
وجود ندارد. اگر جوش خوردن موفقیت آمیز نباشد، بافت لیفی به استخوان تبدیل نشده و این نوع جوش خوردن 

استخوان را جوش خوردن لیفی )Fibrous union( گویند.
ب تشکیلکالسفت: این مرحله از زمان چسبیدن قطعات باکال نرم تا چسبیدن قطعات شکسته با کال استخوانی 

محکم ادامه دارد )حدود 4-3 ماه(
 4 مرحلهشکلگرفتندوبارهاستخوان)Remodeling phase(: این مرحله از زمان چسبیدن قطعات شکسته باکال 

استخوان تا بازگشت استخوان به شکل طبیعی ادامه می یابد. این مرحله از چند ماه تا چند سال طول می کشد. )این 
پدیده در استخوان تیبیا به مدت 6-9 سال بعد از شکستگی ادامه می یابد(.

مرحله Remodeling در کودکان استخوان را به شکل اول بر می گرداند.

عواملمؤثردرجوشخوردن
شکستگیباز: از عوامل مهم تأخیر در جوش خوردن است.

شدتشکستگی: شکستگی های خرد شده )Comminuted( و یا شکستگی چند قطعه ای )Segmental( موجب له شدن 
عضالت و بافت نرم و دیرجوش خوردن می شود.

آسیبعروقی:در آسیبعروقیمانند شکستگی فمور با آسیب شریان فمورال ، یا شکستگی همراه با سندرمکمپارتمان، 
جوش خوردن به تعویق می افتد.

پروگزیمالاسکافوئید، تنهتالوس،سرفمور به علت نداشتن خونرسانی خوب در معرض جوش نخوردن و نکروز آواسکوالر می باشند.
بیماریهایسیستمیک: دیابت، هپیپوتیروئیدی و بیماری ایدز موجب تأخیر در جوش خوردن می شوند. 

سن: از عوامل مهم در جوش خوردن استخوان سن می باشد. در کودکان جوش خوردن استخوان، با سرعتباال و حجم 
باالی کالوس استخوانی می باشد.

تغذیه: سوءتغذیه موجب اختالل در جوش خوردن استخوان می شود. 
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کمبود ویتامین D مانع جوش خوردن استخوان می شود.
باعث  تأخیر در جوش خوردن استخوان است. همچنین سیگار  ثابت شده ترین عوامل مؤثر در  از  مصرف سیگار یکی 

می شود. استئومیلیت  و  عفونت  خطر  افزایش 
روند جوش خوردن استخوان می شود شامل: استروئیدها،  باعث اختالل در  نیکوتین سیگار داروهای دیگر که  به غیراز 

می باشند. کموتراپی  داروهای  و  فلوروکینولون ها  NSAIDها،  فنی توئین، 
بیماری های موضعی استخوان ← استئوپروز، استئوماالسی، تومورهای بدخیم اولیه استخوانی، تومورهای متاستاتیک 
استخوانی تومورهای خوش خیم استخوانی، دیسپالزی فیبرو ، پاژه، هیپرپاراتیروئیدیسم و عفونت، در روند جوش خوردن 

استخوان اختالل ایجاد می کنند.

ازبیـنبیماریهـایموضعـیاسـتخوان،تنهاعفونت و تومور بدخیم اولیه اسـتخوان و تومور متاسـتاتیک  
مانع جوش خوردن اسـتخوانمیشـوند،وتابیماریاولیهبرطرفنشـود،روندجوشخوردناسـتخوانطی
نخواهـدشـد.درباقـیمواردروندجوشخوردنباتأخیـرخواهدبودامادرنهایتاسـتخوانجوشمیخورد.

زمانالزمبرایجوشخوردنشکستگیها

شکستگی عرضیشکستگی مارپیچی

12هفته6هفتهشکستگیاندامفوقانی

24هفته12هفتهشکستگیاندامتحتانی

عوارضناشیازجوشخوردنشکستگیها
)Delayedunion(الف دیرجوشخوردن

شایعترینعللدیرجوشخوردناستخوانعبارتنداز:
 شکستگی باز 

 عفونت ها
  بی حرکت کردن اندام به طور ناقص

 دستکاری مکرر شکستگی
 کشش بیش ازحد که باعث دور نگه داشتن تکه های شکسته شده

 کافی نبودن گردش خون )مانند شکستگی گردن تالوس، شکستگی کمر اسکافوئید(
 اگر اندام دو استخوان دارد و یکی شکسته باشد، تأخیر در جوش خوردن داریم )مثل شکستگی استخوان تیبیا و 

سالم ماندن فیبوال(
برای درمان دیرجوش خوردن، ابتدا باید وضعیت تغذیه ای بیمار بررسی شود و سطح سرمی آلبومین چک شود. بیمار باید 
کشیدن سیگار را متوقف کند. کنترل دقیق و مناسب سطح گلوکز خون در بیماران دیابتی باید انجام شود. سطح خونی 

ویتامین D باید چک شود و درصورت کمبود باید درمان شود.
اصالح وضع بی حرکتی عضو و به کاربردن ورزش های ایزومتریک در اندام شکسته انجام شود.
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رادیوگرافی ساده خط شکستگی دیده  1، در  ضعیف ترین قسمت فیز است(. در شکستگی سالتروهاریس تیپ 
نمی شود. و تشخیص براساس شرح حال، تندرنس موضعی بر روی فیز و عدم رویت خط شکستگی می باشد.
 2 شکستگیتایپ2سالتروهاریس: خط شکستگی وارد فیز می شود، و سپس از متافیز خارج می شود. در این موارد 

فقط خط شکستگی که از متافیز گذشته است دیده می شود. )به صورت قطعه مثلثی شکل(. در شکستگی تایپ 
1 و 2 سالتروهاریس آسیب به سلول های زایای غضروفی که چسبیده به اپی فیز می باشند، وارد نشده و خط 
شکستگی وارد سطح مفصلی نمی شود، بنابراین عارضه زیادی را انتظار نداریم و احتیاجی به عمل جراحی نداریم. 

جهت درمان 3-4 هفته بی حرکتی به کمک آتل یا گچ کفایت می کند.
بنابراین  اپی فیز خارج می شود؛  از  3سالتروهاریس: خط شکستگی وارد صفحه رشد شده و  شکستگیتایپ  3 

هم سلول های زایای غضروفی و هم سطح مفصلی آسیب می بینند. عارضه در این شکستگی بسیار شایع بوده و 
درصورت جابه جایی سطح مفصل نیاز به Open reduction & internal Fixation )ORIF( می باشد.

خارج  اپی فیز  از  و سپس  فیز شده  وارد  متافیز شروع  از  سالتروهاریس: خط شکستگی  4 تایپ درشکستگی  4 

می شود. بنابراین تمام عوارض تایپ 3 دارد و مخلوطشدنخونمتافیزواپیفیز که باعث زود بسته شدن 
این مورد معمواًل احتیاج به عمل جراحی دارد. اندام می شود. در  انحراف  یا  اندام و  صفحه رشد و کوتاهی 

 5 شکستگیتایپ5سالتروهاریس: در اثر یک ضربه که معمواًل سقوط از ارتفاع می باشد، صفحه رشد بین اپی فیز و 

متافیز فشرده می شود و تخریب می شود. که در ابتدا خط شکستگی دیده نمی شود و ممکن است با سالتروهاریس 
تیپ یک اشتباه شود. اما در رادیوگرافی های کنترل در عرض چند ماه، عالئم بسته شدن صفحه رشد مشاهده می شود.

مهم ترین عوارض ناشی از این شکستگی ها:
 1 بسته شدن زودرس صفحه رشد دروسطیاتمامآنکهباعثکوتاهی اندام می شود.

 2 بسته شدن صفحه رشد درطرفداخلیاخارجکهباعثتغییرشکلواروس یاوالگوس در اندام می شود.

شکل2-1: طبقه بندی سالتر و هاریس در آسیب های فیز کودکان

خمشدناستخوان)Bending of Bone(:خم شدن استخوان یا Plastic deformity در کودکان نادر و درمان آن  
مشکل است. علل پیدایش آن در کودکان، متسعبودنمجاریهاورسدر آنهاست.

این تغییر شکل در اثر وارد شدن فشار روی استخوان های بلند که دارای قوس طبیعی هستند مثل استخوان های ساعد 
 )Elastic deformity( به وجود می آید. فشار وارده اگر کم باشد، تغییر شکل حاصل پس از برداشتن فشار برطرف می گردد

)Plastic deformity( .ولی اگر پیش از حد تحمل استخوان باشد، با برداشتن فشار از بین نمی رود
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شکستگیدرکودکآزاری : با توجه به نکات زیر باید به کودک آزاری مشکوک شد:
 1 بیشتر در کودکان زیر 3 سال دیده می شود.

 2 در معاینه فیزیکی، شکستگی های متعدد و نقاط مختلف خون مردگی وجود دارد.

 3 در رادیوگرافی، چند شکستگی در مراحل مختلف جوش خوردن دیده می شود.

 4 اسکناستخوان، وسیله خوبی برای تشخیص محلهایمختلف شکستگی است.

 5 سابقه خانوادگی، والدین معتاد و بدرفتار

شایعترینمحلاینشکستگیهاکهمارامشکوکبهکودکآزاریمیکند:
 1 شکستگی متعدددنده

 2 شکستگی اسکاپوال 

 3 شکستگی اسپیرالفمور در کودکی که هنوز راه نمی رود )زیر18ماه()شکل1-3(

 4 شکستگی استخوانجناغ

به صورت  این شکستگی  که  Metaphyseal Corner FX  می باشد.   5 شکستگی مشخصه کودک آزاری، شکستگی 

متافیز دیده می شود.)شکل1-4( ناحیه  در  مثلثی شکل  قطعات 
 6 شکستگی زوائدشوکی ستون مهره ها

کـودکمبتـالبـهبیمـاریاسـتئوژنزایمپرفکتـاکـهنقـصدرکالژنتیـپیـکداردنیـزمیتواندباشکسـتگی
متعـدددردوراننـوزادیتظاهـرپیـداکنـدونبایـدباکودکآزاریاشـتباهشـود.

شکل3-1: شکستگی اسپیرال فمور در کودک زیر 

به نفع کودک آزاری می باشد. 18 ماه قویاً 

 metaphyseal corner( شکل4-1: شکستگی  مشخصه کودک آزاری در متافیز

)fracture
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سواالت کلیات شکستگی ها و دررفتگی ها

وارد شـدن همزمـان نیروهـای خم کننـده، چرخشـی و فشـار محـوری بـه اسـتخوان منجـر بـه ایجـاد کـدام شکسـتگی می شـود؟-  
)دستیاری اردیبهشت 95(  

د(چندقطعهای ج(عرضیباقطعهبالپروانه ب(مایل الف(عرضی

پاسخ: بیمار عالئم دهیدراتاسیون دارد + هیپوکالمی + هیپوناترمی + خون غلیظ است )SOS باالی 300 است( لذا باید آب و 
نمک جایگزین شود.

اگر نیروی وارده عالو ه بر خم کردن با فشار محوری و چرخشی نیز همراه باشد، باعث شکستگی مایل می شود.

)پره انترنی شهریور 94(-   مهم ترین فاکتور در طبقه بندی شکستگی های باز کدام است؟ 

د(طرحونوعشکستگی ج(شدتآسیببافتنرم ب(میزانآلودگی الف(اندازهزخم

پاسخ: در طبقه بندی شکستگی باز مهم ترین عامل وسعت و شدت آسیب بافت نرم است.

مرد 45 ساله ای به دنبال سقوط تیرچوبی در طویله دچار شکستگی باز ساق پای راست شده است، اندازه زخم cm    می باشد، -  
)پره انترنی اسفند 97( آنتی بیوتیک مناسب جهت پروفیالکسی عفونت کدام است؟ 

ب(سفازولین+جنتامایسین  الف(سفازولین
د(سفازولین+جنتامایسین+پنیسیلینکریستال ج(سفازولین+پنیسیلینکریستال

پاسخ: اگر شکستگی باز نوع سه همراه با آلودگی شدید با عفونت بی هوازی )مانند زخم آلوده در زمین کشاورزی( درمان شامل: 
سفازولین + جنتامایسین + پنی سیلین می باشد. 

مرد 65 ساله ای،   سال پیش به علت شکستگی استخوان ران، تحت عمل کونچرگذاری، قرار گرفته است، که استخوان به خوبی - 4
جوش خورده است، هم اکنون به علت عالئم تنگی کانال نخاعی و عدم پاسخ دهی به درمان کنسرواتیو؛ کاندید انجام MRI لومبوساکرال 
)دستیاری تیر 1400( است. با توجه به وجود فلز Stinless seel در ران بیمار کدام گزینه صحیح است؟ 

الف(بهتراستکهکونچرابتداخارجشودوپساز3ماهMRIانجامشود.
ب(بهتراستازCTمیلوگرافیاستفادهشود.

ج(انجامMRIمنعیندارد.
د(کونچرابتداخارجشودوبالفاصلهMRIراانجامداد.

پاسخ: گذاشتن وسایل ارتوپدی کنترااندیکاسیونی برای انجام MRI نمی باشد.
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عوارض ناشی از شکستگی ها و دررفتگی ها، به دو گروه تقسیم می شود:
الف عوارض سیستمیک: شوک، آمبولی چربی، ترومبوفلبیت، آمبولی ریه، سندرم خردشدگی و له شدگی.

ب عوارض موضعی: عوارض پوستی، عصبی، عضالنی، استخوانی و مفصلی

عوارضسیستمیک

)Shock(شوک
به اختالل پرفیوژن بافتی که به علل مختلف به وجود می آیند، شوک گفته می شود. شایع ترین انواع شوک که در بیماران 
 ، )Hypovolemic shock( دچار شکستگی و دررفتگی ایجاد می شود عبارتند از: شوک ناشی از خونریزی و کاهش حجم

شوک عصبی )Neurogenic shock( و یا مخلوطی از آن ها.
در شوک نوروژنیک، حجم کلی خون کاهش نیافته ولی با افزایش جریان خون احشاء و عضالت، خون کافی به قلب و 

مغز نمی رسد و شوک پدید می آید. درحالی که در شوک ناشی از خونریزی حجم کلی خون کاهش می یابد.
در شکستگی ها معمواًل بیش از آنچه تصور می شود، بیمار خون از دست می دهد. مثاًل در شکستگی استخوان تیبیا ← تا 750 
سی سی، در شکستگی استخوان فمور ← تا 1500 سی سی، و در شکستگی لگن ← تا 4000 سی سی خونریزی رخ می دهد.
به طورکلی نباید علت شوک را نوروژنیک دانست مگر اینکه معاینه فیزیکی هرگونه خونریزی داخلی و خارجی را رد کند.

درمانشوک: شوک نوروژنیک با تجویز مسکن، باال نگه داشتن اندام ها و اطمینان بخشیدن به بیمار برطرف می گردد. 
تسکین درد بیمار با تزریق وریدی مورفین انجام می شود. )در بیمار مشکوک به ضربه مغزی نباید مورفین تزریق کرد(.

بهترین مایع برای شروع احیای بیمار دچار شوک هموراژیک، رینگرالکتات است. پس از تجویز 2 لیتر از مایع در بالغین و 
یا 20 سی سی به ازای هر کیلوگرم در کودکان، با سه حالت مواجه می شویم:

 1 بیمار از شوک خارج می شود و عالئم حیاتی نرمال می شود.

 2 بیمار از شوک خارج شده و عالئم حیاتی طبیعی می شود ولی مجددًا فشارخون وی کاهش می یابد.

 3 بیمار از شوک خارج نمی شود.

در حالت دوم و سوم تجویز خون برای بیمار ضروری است.
زمانی   )CVP( مرکزی  ورید  اندازه گیری فشار  برای  وریدی  کاتتر  است.  الزم  ادراری  برون ده  بررسی  برای  گذاشتن سوند 
استفاده می شود که نسبت به عملکرد قلب یا کلیه شک و شبهه ای وجود داشته باشد. اگر مقدار برون ده ادراری کمتر از 20 

سی سی در ساعت باشد، باید به فکر نارسایی کلیه باشیم و یا اینکه حجم به طور کافی جایگزین نشده است. 
بهترین روش برای کنترل خونریزی اندام فشار مستقیم به کمک دست و چند گاز استریل بر روی زخم می باشد. گذاشتن 

اسپلینت برای ثابت کردن شکستگی ها باید هرچه زودتر انجام شود.

)VTE(ترومبوآمبولی
در بیماران مبتال به شکستگی های لگن و ران و ساق و بعد از اعمال جراحی، ترومبوآمبولی بسیار شایع است و عوارض 

ناشی از آن بسیار شدید و گاه خطرناک است.
این عارضه بیشتر در افراد مسن و افرادی که طوالنی مدت بستری می شوند به وجود می آید. با توجه به شیوع بسیار زیاد 
این عارضه، عضالت ران و ساق این بیماران باید به طور مرتب معاینه شده و درصورت باال رفتن ناگهانی درجهحرارتو
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تنفس، به این عارضه شک کرد. )علت زمینه ای ترومبوآمبولی اکثرًا ترومبوز وریدهای عمقی )DVT( اندام تحتانی می باشد(.
در بیمار مبتال به DVT خم کردن ناگهانی مچ پا به باال با درد همراه است. این آزمایش به عالمت هومن )Homan’s sign( معروف 
است. این آزمایش بهتر است در بیمار مشکوک به DVT انجام نشود زیرا ممکن است باعث جدا شدن لخته و آمبولی ریه گردد.
تشخیصی دقیق و قطعی این عارضه با ونوگرافی )Venography( ست، امروزه سونوگرافی داپلر به تشخیص این عارضه 

کمک می کند.
تعداد نسبتًا زیادی از بیماران دچار آمبولی ریه می شوند ولی تعداد کمی از آن ها از درد سینه و تنگی نفس شکایت دارند. 
آمبولی ریه اگر شدید باشد، باعث درد سینه، تنگی تنفس و خلط خونی و Pleural Rub می شود. گاه عالئم آمبولی ریه 

شدید و ناگهانی بوده و باعث مرگ ناگهانی بیمار می شود.
رادیوگرافی قفسه سینه، آنژیوگرافی و اسکن به تشخیص آمبولی ریه کمک می کند. به همین جهت از تمام بیمارانی که 

دچار ترومبوفلبیت می شوند باید رادیوگرافی سینه به عمل آید.
پیشگیری: امروزه بیشتر از روش های درمانی جلوگیری از ترومبوآمبولی استفاده می شود.

 1 روشمکانیکی : بستن باند االستیک روی اندام مبتال، Pneumatic calf cuff، حرکت دادن اندام شکسته و به راه 

انداختن هرچه زودتر بیمار در پیشگیری از ترومبوآمبولی مؤثر است.
 2 روشفارماکولوژیک: در بیمارانی که شانس پیدایش ترومبوفلبیت در آن ها باالست: مثل بیماران مسن، چاق، 

بیمارانی که ناراحتی قلبی- عروقی دارند، سابقه ترومبوفلبیت دارند و در شکستگی لگن و زانو و بیمارانی که احتیاج 
به عمل جراحی طوالنی مدت دارند، بهتر است از داروهای ضد انعقاد جهت پیشگیری استفاده کرد.

درمان
درصورت پیدایش ترومبوفلبیت، اندام مبتال باندپیچی و باال نگه داشته شود. ابتدا هپارین داخل وریدی با دوز باال و 
داروی خوراکی ضد انعقاد مثل وارفارین شروع نموده و پس از 48 ساعت، هپارین را قطع کرده، درمان را با وارفارین 
ادامه می دهیم. مقدار داروی الزم با سنجش منظم PT مشخص می شود. تجویز داروهای ضدالتهاب در کم کردن تورم و 

تسکین درد بیماران مؤثر است.
درصورت پیدایش آمبولیریه عالوه بر درمان های فوق، اکسیژن، آنتیبیوتیک برای جلوگیری از عفونت ضروری است.

سندرمآمبولیچربی
90% از کل شکستگی ها با درجاتی از آمبولی چربی همراهی دارند؛ اما درصد کوچکی از این بیماران دچار عالئم سندرم 
آمبولی چربی می شوند. بیماران دچار Multiple trauma که شکستگی متعدد دارند و به خصوص ضایعات قفسه سینه 

دارند، در معرض این سندرم هستند.
آمبولی چربی از بطن راست به ریه می رود و بیمار عالئم هیپوکسی پیدا می کند، سپس وارد بطن چپ شده و وارد جریان 

خون سیستمیک می شود و به خصوص به مناطق زیر آمبولی می دهد: مغز- پوست- کلیه
آمبولی مغز عالئم Confusion می دهد و در پوست ایجاد پتشی گذرا می کند. شانت شدن خون عالئم هیپوکسی را بدتر می کند.
نشانه های بالینی در آمبولی چربی: بیمار معمواًل جوانی ست که دچار شکستگیهایمتعدد شده است. عالئم بیمار معمواًل 
در 72 ساعت اول خودنمایی می کند، عالئماولیهافزایشتنفسودرجه حرارت بیمار است و سپس دچار بی قراری و تنگی 

نفس و Confusion می شود. پتشی در قفسه سینه، مخاط چشم و دهان ظاهر می شود. 
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  PaO2 مشخص نمود. که PaO2 هیپوکسی را می توان قبل بروز عالئم بالینی با اندازه گیری مقدار اکسیژن خون شریانی
معمواًل کمتر از 60 بوده و ابتدا تاکی پنه و سپس تنگی نفس در بیمار مشاهده می شود.

در مغز مهم ترین عالمت بیماری اختالل در آگاهی به مکان و زمان و درنهایت اشخاص است، که نهایتًا به کمای کامل 
منجر می شود. سرعت پیشرفت کاهش سطح هوشیاری باالست و یکی از مشخصات این سندرم است.

در بیماران Multiple truma ممکن است ضربه مغزی اتفاق افتاده باشد که در کاهش هوشیاری ، تشخیص ضربه مغزی 
اتفاق می افتد و عالئم موضعی وجود  آرامی  به  آمبولی چربی حائز اهمیت است. در ضربه مغزی کاهش هوشیاری  از 
دارد و همچنین تعداد تنفس کاهش می یابد. اما انجام سی تی اسکن مغز در بیماران با کاهش هوشیاری جهت بررسی 

آسیب های مغزی ضروری است.

درمان
اشکال ضعیف این بیماری درمانی الزم ندارد و بیمار را تحت نظر می گیریم. اگر عالئم هیپوکسی وجود داشته باشد، دادن
اکسیژن ضروری است. در موارد اشکال تنفسی شدید و اختالل حواس، باید بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری 
نمود و درصورت لزوم بیمار را اینتوبه کرد. تنظیمآبوالکترولیت نیز باید صورت بگیرد. تجویز کورتون باعث کاهش 
ورم مغزی و ادم ریوی می گردد. گاهًا از داروی Aprotinin)Trasylol(  برای جلوگیری از چسبیدن ذرات ریز چربی به 

یکدیگر استفاده می شود.
آنچه مهم است این است که ازایجادآمبولیچربیپیشگیریکنیم، بی حرکت کردن شکستگی ها با آتل، خودداری از جابه جا 
کردن های مکرر و بی مورد بیمار و فیکس کردن داخلی شکستگی ها در اسرع وقت، در پیشگیری از آمبولی چربی مؤثر هستند.

سندرمخردشدگیولهشدگی
این سندرم از عوارض شدید و خطرناک شکستگی هاست که گاه باعث مرگ بیماران می شود. این سندرم در اثر تحت فشار 

قرار گرفتن اندام به مدت طوالنی و زیر آوار ماندن برای بیش از 6 ساعت، ایجاد می گردد.
خارج کردن بیمار از زیر آوار یا باز کردن تورنیکه باعث آزاد شدن میوگلوبین و رسوب آن در کلیه می شود که باعث نارسایی حاد کلیه 
با مکانیسم ATN می شود. همچنین در این بیماران هیپوکالمی، هیپرفسفاتمی، اسیدوز متابولیک و هیپوکسمی ایجاد می شود.
هدف اصلی در این بیماران جلوگیری از رسوب میوگلوبین در کلیه با تجویز مایعات فراوان و قلیایی کردن ادرار است. )از 

مانیتول برای برقراری دیورز قلیایی استفاده می شود(.

عوارضموضعی

)CompartmentSyndrome(سندرمفضایبسته
این سندرم در اثر افزایش فشار داخل فضای استخوانی- نیامی یا فضای بسته نیامی به وجود می آید و باعث تحت فشار 
قرار گرفتن عروق و اعصاب و کاهش خونرسانی به عضالت و نکروز آن ها می گردد. به طور کلی شایع ترین علت سندرم 
کمپارتمان، شکستگی هاست. شکستگی دیافیزتیبیا و شکستگی دیافیزرادیوس شایع ترین علل سندرم کمپارتمان هستند. 

سندرم کمپارتمان در مردان ده برابر شایع تر از زنان و در جوانان شایع تر از افراد مسن است.
این عارضه ممکن است به علت آسیب عروقی دور از محل ضایعه )مانند شکستگی سوپراکندیل هومروس کودکان( و 
یا خونریزی داخل فضای بسته به وجود آید )مانند هموفیلی(. گاه تورم عضله گچ گرفته شده باعث فشار روی اندام و 


