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 به نام خدا

 

 

و شانی ابیماری های شایع در بخش های  بیمارستان کمروری بر 

 های پرستاری مربوطه مراقبت

 

 :تهیه کنندگان

 

 (سرپرستار)صدیقه سلیمانی

 (سرپرستار)فاخته موسایی

 (پرستار)گلتاج حیدری 

 (پرستار)نرگس جعفری

 

 

 زیرنظر واحد آموزش 

 89آبان
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 جراحی آپاندکتومی

 یسالتهاب آپاند

(Appendicitis) 

التهاب ناگهانی آپاندیس . آپاندیس ، لوله کوچک، باریک و انگشتی شکل است که از روده بزرگ منشعب می شود

 .را آپاندیسیت می گویند

این بیماری در آقایان شیوع بیشتری . آپاندیسیت یکی از مهم ترین علل جراحی فوری شکم در بچه هاست

 .سالگی است 02یزان شیوع آن در اواخر نوجوانی و اوایل اوج م. نسبت به خانم ها دارد

معموالآپاندیس با مدفوع، جسم خارجی و ندرتا با تومور مسدود می . سال نادر است 0آپاندیسیت در کودکان زیر 

 .شود

در کودکان عالئم و نشانه های آپاندیسیت به ندرت ظاهر می شود، لذا تشخیص معموال به تأخیر می افتد و 

 .ولی در بچه های بزرگ تر و بالغین تظاهرات بالینی مشخص هستند. ال پارگی آپاندیس بیشتر استاحتم

 :عالئم و تظاهرات بالینی

همزمان با افزایش و پیشرفت التهاب، درد . در اطراف ناف شروع می شود( انقباض و گرفتگی)با درد کولیکی –

نقطه )باالی محل زائده آپاندیس متمرکز می شود به سمت پایین و سمت راست شکم متمایل شده و درست در

 .(Macburney point ) (مک بورنی

 .عالئم آن کاهش اشتها یا بی اشتهایی، اغلب تهوع و گاهی استفراغ می باشد –

اگر به هنگام معاینه، سمت راست و پایین شکم  :+ ( Rebound tenderness) عالمت ریباند تندرنس –

مدت کوتاهی نگه داریم و بعد دستمان را برداریم، به طور لحظه ای درد بیمار بدتر می را با دست فشار داده و 

 .است( پرده پوشاننده لوله گوارشی)این نشانه انتشار التهاب به سمت پرده صفاق . شود

 .درد اولیه ممکن است مبهم باشد، ولی بعداً به طور فزاینده ای تشدید می شود –
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 .یش درد سمت راست شکم می شودمعاینه رکتال باعث پیدا –

درد   اگر شخص به پشت دراز بکشد و پای راستش را مستقیم باال بیاورد، در ناحیه تحتانی سمت راست شکم –

 .احساس می شود

می ( سمت راست)لمس ناحیه یک چهارم تحتانی سمت چپ شکم منجر به احساس درد در ناحیه مقابل –

 .شود

ز کشیده، اگر زانو و ران او را به سمت شکم خم کنیم و ساق پا را به سمت در حالی که شخص به پشت درا  –

 .داخل و خارج شکم بکشیم، این کار منجر به ایجاد درد می شود

 .ایجاد شده باشد، عضله شکم در معاینه بسیار سخت است( عفونت یا التهاب پرده صفاق)اگر پریتونیت  –

 .ماال بدتر می شوددرد شکمی با راه رفتن و سرفه کردن احت –

 .تب که معموال در طی چندین ساعت اتفاق می افتد –

 :عالئم آزمایشگاهی

 (شمارش کامل سلول های خونی) CBC افزایش تعداد گلبول های سفید خون در آزمایش

 .سونوگرافی و سی تی اسکن شکمی احتماال التهاب آپاندیس را نشان می دهد

این عمل با شکاف کوچکی در ناحیه یک چهارم راست . قطعی می کندجراحی آپاندیس تشخیص آپاندیسیت را 

 .و پایین شکم انجام می شود

درصد از موارد اعمال جراحی  01تا  02حدود . یک آپاندیس غیرطبیعی را نشان نمی دهد  البته همه جراحی ها،

 .از آپاندیسیت دارد برای آپاندیسیت مشکلی از آپاندیس را نشان نمی دهد، بلکه حکایت از مشکلی فراتر

در . در این موارد، جراح آپاندیس را برمی دارد و بقیه شکم را برای پی بردن به علل احتمالی درد بررسی می کند

 .بعضی موارد برای این کار نیاز به شکاف جراحی وسیع تری است

 :درمان
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جراحی باید هر چه سریع تر انجام  بعد از محرز شدن تشخیص با توجه به عالئم بالینی و یافته های آزمایشگاهی،

اگر شک به آبسه وجود داشته باشد، ابتدا آنتی بیوتیک درمانی انجام می شود و بعد جراحی صورت می . شود

 .گیرد

 :عوارض بیماری

 پارگی روده ها

 (مردگی بافت روده)گانگرن روده ها 

 (پریتونیت)التهاب پرده صفاق 

 آبسه

 آپاندکتومی

  درپایین شکم  اینچ 3-0یک برش   باز شامل  روش. است  حی برای برداشتن آپاندیسپاندکتومی عمل جراآ

بستری شدن در بیمارستان و چهار تا   آپاندکتومی باز به طور معمول نیاز به دو یا سه روز. است  سمت راست

بمدت   رستانآپاندکتومی الپاروسکوپی نیاز به بستری در بیما. شش هفته برای بهبودی کامل آن الزم است 

 .کوتاه تر و بهبودی سریع تر است

عارضه دیگر التهاب ورید  .ت که می تواند به آبسه منجر شودسعارضه مهم آپاندیسیت سوراخ شده آپاندیس ا

ساعت بعد از  02سوراخ شده عموما . گرفته از روده عفونی ایجاد می شود  ءپورت است که به علت آمبولی منشا

یا بیشتر، ظاهری بد حال و ادامه درد شکمی یا حساسیت در  7/37نشانه آن شامل تب   شروع درد رخ می دهد

 لمس است

 درمان و روش عمل    

تا قبل از اعمال جراحی از آنتی بیوتیک ها . با محرز شدن تشخیص آپاندیسیت جراحی فوری ضرورت می یابد 

تحت . خ شدن احتمالی انجام می شود آپاندکتومی هرچه سریعتر برای کاهش خطر سورا. استفاده می شود 
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عمل بیهوشی عمومی یا بی حسی نخاعی و با ایجاد یک برش در قسمت پایین شکم، و یا از طریق انجام 

الپاراتومی و ال پاراسکوپی هر دو ایمن و موثر در درمان . الپاراسکوپی، این نوع جراحی صورت می گیرد 

در صورت پاره شدن آپاندیس ، امکان . وپی، بهبودی سریع تر است آپاندیسیت می باشد ، اما بعد از الپاراسک

در این صورت درمان با آنتی بیوتیک ها صورت می گیرد و جراح یک درن جهت تخلیه .تشکیل آبسه وجود دارد

 .  بعد از تخلیه آبسه و رفع عفونت ، آپاندکتومی انجام می شود. در آبسه قرار می دهد 

  

 ز آپاندکتومیمراقبت پرستاری بعد ا

بعد از جراحی بیمار، بیمار در وضعیت نشسته قرار می گیرد در این وضعیت از وارد آمدن فشار به محل  .0

 . جراحی و اندامهای شکمی باید جلوگیری شود

برای تسکین درد از داروی مخدری مثل سولفات مرفین استفاده می شود و در صورت تحمل معموال  .0

  مایعات خوراکی داده می شود

به بیمار آموزش داده می شود که در فاصله روزهای پنجم تا هفتم بعد از عمل جراحی برای برداشتن  .3

  بخیه ها به جراح مراجعه کند

 . در مورد مراقبت از بخیه ها به بیمار آموزش داده شود .2

زمانی که بیمار برای ترخیص آماده می شود، باید در مورد مراقبت از زخم و تعویض پانسمان و  .1

 . ستشوی زخم در صورت نیاز به بیمار و خانواده او آموزش داده شودش

بیمارانی که در معرض . اگر احتمال پریتونیت وجود دارد یک درن در محل برش قرار داده می شود  .6

خطر ابتال به چنین عارضه ای هستند، برای چند روز در بیمارستان نگه داشته می شوند و از نظر انسداد 

 . یزی های ثانویه تحت نظر قرار می گیرندروده ویا خونر
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 سیستکتومی کوله

های  ترین روش برای درمان سنگ این روش رایج. شود بیمار گفته می کیسه صفرا به عمل جراحی برای برداشتن 

باز  حیجرا است انجام عمل به روش سنتی جراح هایی که برای انجام این عمل پیش روی گزینه. صفراوی است

 .تواند از روش جراحی الپاروسکوپیک این عمل را انجام دهد است یا اینکه می

 اندیکاسیون

پارگی کیسه در اثر وارد شدن  -صفرا  ی کیسه تومور –( صفرا ی التهاب کیسه)حاد و مزمن  کوله سیستیت

ترین علت کوله سیستست و کوله سیستکتومی  سنگ صفرا که مهم -ی های مادرزاد ناهنجاری – تروما ضربه و

 .ودش محسوب می

 ریسک فاکتورهای ایجاد سنگ

  (است دانمر برابر 2 زنان در)جنس 

 خوراکی های ضد بارداری قرص (OCP) استروژن و 

 سال 22باالی  سن 

 دیابت چاقی و 

 چندزایی 

 دستگاه گوارش های بیماری 

 در زمان کوتاه وزن کم کردن میزان زیادی از 

های صفراوی را فراهم  ایجاد سنگ ی را باال برده و زمینه کلسترول این موارد میزان اشباع صفرا از ی همه

 .سازند می

 

 :کوله سیستکتومی به دو روش قابل انجام است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%B6%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84


7 
 

 الپاراتومی به روش باز یا 

 معموالً  شود و طالیی محسوب می استاندارد این روش برای برداشتن کیسه صفرا: الپاروسکوپی به روش

 .است آمیز بوده موارد، استفاده از آن موفقیت ٪82در

 

 آمادگی های الزم قبل از عمل

 الزم جهت تشخیص های رادیوگرافی انجام 

 (بیمار سن برحسب) نوار قلب و هم چنین مدفوع ،ادرار ،خون های آزمایش 

 تجویز ویتامین K از چند روز پیش از عمل 

  وپهلوها ران ی تا نیمه سینه زائد از زیر یموها (از بین بردن)شیو) 

 از چند روز پیش از عمل چربی کم یا بدون رژیم رعایت 

 خون درخواست رزرو  

 متخصص بیهوشی ی معاینه 

 روز عمل صبح در معده قبل از عمل و سوند شب گذاشتن سوند فولی در 

 

 مراقبت بعد از عمل 

 های عمیق کشیده و از بروز  قع، تا بیمار بتواند به راحتی نفسهای کافی و به مو مسکن تزریق تجویز و

 .جلوگیری کند ریوی عوارض

 خون شدن لخته تشویق به خروج از تخت و داشتن تحرک برای جلوگیری از 

 NPO بودن تا زمانی که پزشک دستور داده است 

 به صورت وریدی آنتی بیوتیک بیمار و تزریق ی تغذیه حفظ وضعیت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D9%82%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A8%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D8%B0%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C_%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9
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 کنترل جذب و دفع 

 سرد مرطوب و آب گاز با دهان وشوی و شست بینی نظافت 

 بهتر انجام شود صفرا ی بیمار به حالت نیمه نشسته قرار گیرد تا تخلیه. 

 گیری ترشحات درن و اندازه T ها چنین دقت به نوع و رنگ ترشحات موجود در آن تیوب و هم. 

 ای روده شروع رژیم غذایی نرم پس از بازگشت صداهای 

 نیرقا و عتهو ،بت کنترل .پانسمان ها، زخم جراحی و مراقبت از درن و لوله 

 ها از نظر وجود مواد صفراوی به صورت روزانه و آزمایش کردن آن مدفوع و ادرار کنترل رنگ 

 شکم نفخ برای کاهش تنقیه رکتال تیوب و انجام ی یا تعبیه مسهل دادن داروهای 

 خارج کردن درن همراه با اولین یا دومین تعویض پانسمان 

 2-1 تواند ترخیص شود می بیمار روز پس از عمل. 

 شوند در روز هفتم پس از عمل کشیده می ها بخیه. 

 و کم چربی داشته باشد کربوهیدرات ، پرپروتئین بیمار رژیم غذایی پر 

 

 خونریزی   -  ترومبوفلبیت   -  آمبولی  -  عوارض ریوی :له سیستکتومی بازوعوارض ک

، دیابت پانکراسی، فیستول شکمی، سپسیس :سیستکتومی به روش الپاروسکوپیک کوله عوارض

 پپتیک اولسر و ها بخیه هموراژی، احتمال باز شدن

 هموروئیدکتومی

هموروئید به واریسی شدن   به منظور درمان قطعی این بیماری است؛ هموروئید اشتهموروئیدکتومی عمل برد

در مراحل ابتدایی بیماری با استفاده از درمان های  هموروئید .یا گشاد شدن عروق در مقعد گفته می شود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_(%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2_(%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%88%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%87%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%87%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%82%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%81%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%B1
https://jarahlaser.com/%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1/
https://jarahlaser.com/%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1/
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اهی یا تغییر سبک زندگی قابل درمان است اما در مراحل پیشرفته تر یعنی زمانی که هموروئید دچار ترومبوز گی

می شود با استفاده از این روش ها قابل درمان نبوده و نیاز به روش های پزشکی ( 2و  3هموروئید درجه )

ی تواند این بیماری را درمان نماید یکی از روش های تهاجمی تر هموروئیدکتومی است که م. تهاجمی تر دارد

اما این روش به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد زیرا که عالوه بر مشکالت متعدد و درد و خونریزی پس از 

 .جراحی، هموروئیدکتومی همراه با عوارض متعددی خواهد بود

 روش های انجام جراحی هموروئیدکتومی

رابربند و اسفنگتروتومی  ست که شامل روش های باز، بسته، استاپلر،هموروئیدکتومی دارای روش های متعددی ا

اما در اغلب موارد دو روش باز و بسته برای درمان این عارضه مورد استفاده قرار می . جانبی می باشد-داخلی

 : گیرد که در ادامه به شرح آن می پردازیم

 داخلی کاربرد دارد، در این حالت  این روش اغلب جهت درمان هموروئیدهای : هموروئیدکتومی بسته

هموروئید می تواند با استفاده از وسایل مختلفی مانند چاقوی جراحی، قیچی،الکتروکوتر، یا حتی لیزری 

از  81۹این روش در بیشتر از . و سپس با استفاده از نخ قابل جذب ترمیم می شود برش داده شده 

 .موارد موفق عمل می نماید

 این روش مشابه بسته عمل نموده و هموروئیدی خارج می شود ولی این بار   : هموروئیدکتومی باز

در مواردی که محل برش مناسب نبوده و یا احتمال . برش در سمت چپ زده شده و باز رها می شود

 .عفونت باشد، پزشک از ترکیبی از روش های باز و بسته استفاده می نماید

 خطرات جراحی هموروئیدکتومی

 : موروئید کتومی می توانیم به این موارد اشاره کنیماز خطرات ه

 خونریزی از آنال در محل عمل 

  در محل برش برای جراحی( هماتوم)ایجاد لخته خون 

 ایجاد مشکل دفع 
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 عفونت 

 انسداد روده یا به دام افتادن مدفوع در آنال 

 مراقبت های بعد از جراحی هموروئیدکتومی

وجود دارد  …یار حائز اهمیت است زیرا که احتمال عفونت، عود مجدد و پس از عمل جراحی مراقبت از آن بس

برخی از مراقبتها پس از عمل جراحی به . به عالوه این مراقبت ها به فرد در درمان سریع تر نیز کمک می نماید

 : این شرح است

  ی غنی از فیبر زیرا خوراکی ها. بهتر است رژیم غذایی فرد بیمار سرشار از فیبر باشد: رژیم غذایی

در نتیجه فشار وارده به رکتوم . جلوگیری می کند یبوستعملکرد دستگاه گوارش را بهبود بخشیده و از

 .مان موثر استکاهش می یابد و این امر در تسریع در

  ورزش سبک می تواند در بهبود بعد از جراحی موثر باشد برای این منظور ورزش هایی مانند : ورزش

 .، پیاده روی و کگل پیشنهاد می شود(بعد از بهبودی زخم )شنا 

  بهتر است هنگام نشستن از بالش نرم به شکل دونات استفاده نمایید: بالش نرم. 

  ا استفاده از آب درمانی زخم حاصل از عمل بواسیر را درمان می نماید، برای حمام سیتز ب: حمام سیتز

رعایت . مرتبه در روز در وان آب گرم یا لگن مخصوص حمام سیتز بنشینید 3این منظور بیمار باید 

 .بهداشت در این زمینه ضروری است زیرا امکان انتقال عفونت وجود دارد

  آب می تواند در نرم نمودن مدفوع و جلوگیری  مصرف مایعات به خصوص: مصرف مایعات

 .موثر باشد یبوست از

  دستور پزشک  مصرف این دست از دارو ها باید مطابق با نظر و: مصرف داروهای مسکن و آنتی بیوتیک

 .انجام گیرد و در مصرف آنها زیاده روی نشود

 پس از هر اجابت مزاج به بهبود سریع تر  آنتی هموروئیدشیاف  مصرف پماد یا : پماد آنتی هموروئید

 .کمک می نماید

https://jarahlaser.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa/
https://jarahlaser.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa/
https://jarahlaser.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%db%8c%d8%a8%d9%88%d8%b3%d8%aa/
https://jarahlaser.com/%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%87%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af/%d9%be%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%af/
https://jarahlaser.com/%d8%a8%d9%88%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%88-%d9%87%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af/%d9%be%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%af/
https://jarahlaser.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%81-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af/
https://jarahlaser.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%81-%d8%a2%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%87%d9%85%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%af/
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  روز از جراحی بهبودی نسبی پیدا نموده و می توانند به  02معموالً افراد پس از طی : مراقبت از زخم

 .فعالیت های روزمره خود برسند اما تا یک ماه بعد از عمل باید از زخم خود محافظت نماید

  که درد زیادی داشتید می توانید از کیسه یخ برای استعمال بر روی زخم استفاده در صورتی : یخ

 .نمایید

 عوارض هموروئیدکتومی

 : عوارض این جراحی به این شرح است

  (باریک شدن مدفوع)تنگ شدن کانال آنال 

 ابتال به بواسیر 

 (معموالً مابین کانال آنال و رکتوم) فیستول ایجاد 

  (بیرون زدن بافت روده از مقعد)پروالپس رکتوم 

 فتق و انواع آن،دالیل ایجاد و روش های درمان

ای که  به پیش رفتگی درونی و خروج یکی از احشا  یا فاسیای اندام یا بخشی از آن در دیواره (Hernia ):فتق

 .شود گیرد از طریق یک معبر یا کانال یا روزنه آناتومیک گفته می ر طبیعی آن را دربر میطو به

ای از فضای کالبدی  های موجود و محصور درون حفره در کل به تمام اندام( مانند روده، جگر و غیره)احشا  ی واژه

ای، حفره  ای شامل حفره دماغی، حفره صدری یا سینه فضای حفره بدن انسان در. شود یک ارگانیزم گفته می

فتق تنها در مورد احشای آزاد یا دارای قابلیت جابجا شدن بواسطه یک بیماری یا تروما گفته . باشد شکمی می

 .شود می

گاه پس از یک سوراخ شدگی بعد از . فتق وجود داردکه درمانهای متفاوتی دارند انواع مختلفی از

بعد ) الپاروتومی-پست اتفاق افتد که به فتق جوشگاه نیز ممکن است خروج یکی از احشا از الپاروسکوپی عمل

 .شود شناخته می( از انجام الپاروتومی

https://jarahlaser.com/%d9%81%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%84/
https://jarahlaser.com/%d9%81%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%84/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AF%D9%86_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
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 : انواع فتق عبارت است از

 (کشاله ران است ترین نوع این بیماری است و منظور فتق باالی  متداول) فتق مغبنی 

 (های پیشین ایجاد فتق در محل جراحی ) برشیفتق 

 (اطراف ناحیه ناف)فتق نافی

 (ایجاد فتق در قسمت باالی کشاله ران که در زنان شایعتر از مردان است)  فتق رانی

 (فتق در پایین جناق سینه تا باالی ناف)فتق اپیگاستریک 

 (شکمی میتوانند از راه دیافراگم به درون قفس سینه راه یابند یاحشا  که در آن)فتق دیافراگم یا هیاتال 

 دالیل ایجاد فتق

فتق در اثر وارد آمدن فشار به ناحیه شکم ایجاد می شود، عواملی مانند افزایش سن، جراحی، ضعف های 

م به ایجاد فتق شود، از علل دیگر فتق می توانی می تواند موجب تضعیف عضالت گردد و باعث…مادرزادی و 

 : این موارد اشاره کنیم

 حمل و جابه جایی اشیاء سنگین 

 سرفه مداوم و ابتال به آسم 

 مشکالت اجابت مزاج 

 نارس به دنیا آمدن کودک 

 وراثت 

 معاینه و تشخیص

برای تشخیص این بیماری ابتدا پزشک بدن بیماری را معاینه می نماید، برای تشخیص نیاز به اعمال فشار به 

پزشک می تواند با راحتی کیسه های بیرون زده را زدن یا سرفه کردن است در این حالت  شکم از طریق زور

اگر فتق از نوع دیافراگم یا درونی باشد، از طریق معاینه قابل مشاهده نخواهد بود، به همین . تشخیص دهد
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آنها میتوان نوع فتق  به وسیله. منظور می توان از گاستروسکپی، آندوسکوپی معده و سونوگرافی استفاده می شود

  .و محل دقیق ایجاد آن را یافت

 درمان

در گذشته برای درمان فتق از روش های دیگری استفاده می شد اما در حال حاضر تنها راهکار موثر درمان فتق 

در . و حتی نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارد  از طریق درمان جراحی است،این جراحی بسیار ساده

م نیاز به جراحی به بیماران توصیه می شود از اعمال فشار به شکم خودداری کرده و از فتق صورت عد

 .استفاده نمایند بند

تعیین می  …روش های جراحی بسته به عواملی مانند سن بیمار، نوع فتق،شرایط عمومی، سالمت بیمار و 

  است که شامل دو روش جراحی باز و استفاده از الپاراسکوپی. شود

ت پیشگیری از بروز مجدد این بیماری الزم است ناحیه ای که عمل شده است توسط مش یا توری کوچک جه

عود مجدد کاربرد دارد بلکه می تواند ترمیم بخیه  این روش نه تنها به منظور پیشگیری از. پالستیکی بسته شود

 .ها را تسریع نماید

  واریکوسل

سال نادر است  02شیوع آن زیر . باالی بیضه هاست( سیاهرگی)ی اتساع و پیچ خوردگی غیر طبیعی شبکه ورید

موارد  02۹موارد طرف چپ و در  82۹. می باشد 22۹تا  02۹و در مردان نابارور  01۹ولی در بالغین جوان 

علت این امر طوالنی تر بودن ورید تخلیه کننده خون بیضه چپ به ورید کلیوی و همچنین زاویه . دوطرفه است

واریکوسل . واریکوسل شایع ترین علت قابل اصالح ناباروری است. آن نسبت به سمت راست می باشد عمودی تر

همچنین با اثر بر اسپرم ها باعث . می تواند باعث کاهش رشد بیضه ها و در نهایت کوچک شدن بیضه گردد

یم اثری بر توانایی واریکوسل به طور مستق. کاهش حرکت و تعداد آنها و تغییر شکل ظاهری آنها خواهد شد

 .جنسی یا ایجاد انزال زود رس ندارد
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 :عالئم واریکوسل

  رگ های بزرگ شده و پیچ خورده در کیسه بیضه-

 .ورم و برآمدگی های درون کیسه بیضه که البته دردناک نیستند-

ه در روز درد در ناحیه کیسه بیضه که ممکن است با نشستن، پا شدن و سایر کشش های فیزیکی افزایش یافت-

 .ر شود و زمانیکه به پشت دراز می کشید بهتر شودتشدید

  .سالگی است 01تا  01بیشترین ابتال در سن بین 

 در چه موارد ی واریکوسل نیاز به درمان دارد؟

  .بسیاری از بیماران در زمانی که تشخیص واریکوسل برای آنها گذاشته می شود نگران می شوند 

واریکوسل یک بیماری خوش خیم است اما درمان دارویی ندارد و تنها درمان آن  باید خاطر نشان کنیم که

  .جراحی است

تصمیم گیری برای عمل بستگی به فاکتورهای گوناگون مانند شدت واریکوسل و سن بیمار و وضعیت باروری 

 .دارد( تاهل و داشتن و یا نداشتن فرزند)

  

 :مراقبت قبل از عمل

عمل انجام آزمایشات روتین خون و بررسی اسپرم موهای ناحیه عمل شب قبل یا  پس از تصمیم گیری برای

  . صبح عمل تراشیده می شود

  .شب قبل از عمل بیمار دیگر چیزی نمی خورد 00از ساعت 

عمل با بیهوشی عمومی ی ابی حسی اسپاینال که بسته به شرایط بیمار و صالحدید پزشک بی هوشی است 

 .انجام می گردد

 .دقیقه است 22تا  32زمان عمل بستگی به فاکتورهای گوناگون دارد و متوسط مدت 
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 :مراقبت های پس از جراحی 

 .ساعت پس از عمل می توانید از مایعات استفاده کنید 6بیمار همان روز یا فردا صبح مرخص می شود و حدود -

  .ری از جای خود حرکت کنیدساعت اول پس از جراحی فعالیت محدود باشد و فقط در موارد ضرو 02تا -

تا دو هفته اول پس از عمل از انجام کارهای سنگین خودداری گردد ولی پس از آن ورزش و فعالیت های 

 .سنگین که باعث عود واریکوسل نمی شود بالمانع است

 :مراقبت در منزل 

 .اردروز پس از عمل بردارید و اگر ترشحی ندارد نیاز به پانسمان ند 0-0پانسمان را -

 .روز پس از عمل می توان استحمام کرد 0-0درصورتی که محل زخم ترشحی نداشته باشد -

 .روز پس از جراحی می توان به فعالیت های عادی برگشت 0-3-

 .روز کشیده شود 02-7بنا به نظر پزشک بخیه ها پس از -

 .بهتر است نزدیکی از روز هفتم به بعد انجام شود-

 .آنتی بیوتیک توسط پزشک تجویز می شودبسته به نیاز مسکن و -

 :در صورت بروز عالیم زیر پس از عمل فوراً به پزشک مراجعه کنید-

 تورم شدید در ناحیه عمل یا بیضه ها -خونریزی یا ترشح زیاد از محل جراحی -39تب باالتر از 

  

  :عوارض

  .عمل می باشد درد یا عفونت زخم یا خونریزی یا خون مردگی اطراف ناحیه :کوتاه مدت

در برخی موارد ممکن است درد خفیفی برای مدتی باقی بماند یا بی حسی اطراف ناحیه عمل یا پوست کیسه 

  .بیضه ایجاد شود

 0۹کوچک شدن بیضه کمتر از ( جابه جا شدن مایع اطراف بیضه) هیدروسل   عود واریکوسل، :بلند مدت
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 :پیگیری

ش بررسی اسپرم انجام می شود و پس از آن با همین فاصله تا یکسال یا ماه پس از عمل اولین آزمای 2-3حدود 

  .تا زمان بارداری همسر آزمایش انجام می گردد

 .اگر زوج پس از درمان همچنان نابارور باشد توصیه به انجام روش های کمک باروری می شود

Trans Urethral Lithotripsy 

تا زمانی که سنگ در کلیه است معموال درد چندانی .ثانه منتقل می کندحالب لوله ایست که ادرار را از کلیه به م

ایجاد نمیکند ولی وقتی سنگ از کلیه خارج شده و وارد لوله حالب شود،معموال درد بسیار شدیدی در پهلوی 

این درد اغلب متناوب و همراه با تهوع و .همان طرف ایجاد می شود که به آن کولیک کلیوی گفته می شود

ممکن است با درمان دارویی و صبر کردن سنگ ( میلیمتر 6کمتر از )اگر اندازه سنگ کوچک باشد.فراغ استاست

هفته انتظار و درمان دارویی دفع نشود معموال سنگ  2تا  0دفع شود ولی اگر سنگ حالب بزرگ باشد و پس از 

یر حالب گاهی باعث از کار شکنی الزم است چون باقی ماندن سنگ در حالب به مدت طوالنی و انسداد مس

سنگهای ابتدای حالب را ممکن است بتوان با سنگ شکنی از روی .افتادن کلیۀ همان طرف خواهد شد

شکست که نیاز به بیهوشی و اتاق عمل ندارد و روشی سرپایی است ولی سنگهای قسمت میانی و ( ESWL)بدن

نند که در اتاق عمل انجام شده و نیاز به بیهوشی خرد می ک( TUL)تحتانی حالب را با سنگ شکنی از راه مجرا 

 .دارد

 در اتاق عمل

انجام می شود ( از کمر به پایین)در اتاق عمل و با بیهوشی عمومی یا بیحسی نخاعی TULهمانطور که گفته شد،

از طریق  و تمام اقدامات  هیچ برشی روی بدن ایجاد نشده TULدر  .قبل از عمل ناشتا باشد  بنابراین بیمار باید

تا  0به نام یورتروسکوپ که قطر  در این روش ،جراح با وسیله ای ظریف و باریک .مجرای ادراری انجام می شود

میلیمتر دارد وارد مجرا و مثانه شده و در مثانه سوراخ حالب را یافته و وارد حالب می شود و به سمت کلیه  1/0
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ا پروب بسیار ظریفی که وارد دستگاه می شود ضربات سریع پس از مشاهدۀ سنگ ب.باال می رود تا به سنگ برسد

اگر حالب گشاد باشد شاید بتوان با پنس قطعات سنگ را  .و پرقدرتی به سنگ وارد می شود تا سنگ خرد شود

ولی معموال نیازی به این کار نیست و خرده های سنگ به حال  ، پس از سنگ شکنی از داخل حالب خارج کرد

 .تا با جریان ادرار خارج شوند خود رها می شوند

 استنت حالب چیست ؟

اگر قطعات سنگ بسیار درشت یا زیاد باشند یا حالب ظریف و تنگ باشد یا متورم شده باشد برای این که راه 

 را در( یا استنت دبل جی) جراح لوله ای به نام استنت حالب کلیه باز بماند و قطعات سنگ راحت تر دفع شوند،

موقتی   این استنت .یک سر این استنت در کلیه است و سر دیگر آن در مثانه قرار می گیرد.ی دهدحالب قرار م

البته انواع ماندگارتر آن نیز موجودند که در موارد خاصی استفاده .است و باید حداکثر تا یک ماه بعد خارج شود

 .می شوند و می توانند تا چند ماه در حالب باقی گذاشته شوند

 ج از اتاق عملپس از خرو

از   ساعت بعد از خروج از اتاق عمل و چنانچه 0از بی حسی نخاعی استفاده شده باشد   TULچنانچه برای 

چنانچه . پس از هوشیاری کامل می توانید مصرف مایعات را شروع کنید ،بیهوشی عمومی استفاده شده باشد

اگر مشکل خاصی . غذاهای معمولی را شروع کنیدتوانید  مایعات را تحمل کرده و تهوع و استفراغ نداشتید می

 .از بیمارستان ترخیص خواهید شدTULعصر همان روز یا صبح روز بعد از  ،وجود نداشته باشد

 پس از ترخیص از بیمارستان

وجود درد مختصر . داروی آنتی بیوتیک را که برای جلوگیری از عفونت تجویز می شود تا پایان استفاده کنید

می   ،ولی اگر درد شدید بود .خفیف و خونی بودن مختصر ادرار پس از عمل طبیعی است  ادرار  شپهلو و سوز

  و فعالیت عادی خود را   استحمام کرده  از روز بعد عمل می توانید. توانید از مسکن های خوراکی استفاده کنید

، دح دویدن بیش از ها کافی استع سنگفعالیت سبک و راه رفتن در حد معمول برای کمک به دف. از سر بگیرید
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 .باال و پایین پریدن ، طناب زدن و فعالیت شدید ورزشی کمکی به دفع بیشتر سنگها نمی کند

در صورتی که . بهتر است مصرف مایعات را اندکی افزایش دهید. بالمانع است TUL فعالیت جنسی از روز بعد

د آنها را جمع آوری کنید ، می توان با آزمایش آنها قطعات درشت سنگ را در ادرار مشاهده کردید و توانستی

 .جنس سنگ را مشخص کرده و رژیم غذایی دقیق تری برای شما تعیین کرد

در صورتی که استنت دبل جی در حالب شما گذاشته شده است ، تا زمانی که استنت دبل جی وجود دارد 

. ادرار وجود خواهد داشت و نباید شما را نگران کندسوزش ادرار، خونی شدن ادرار، درد گاه به گاه پهلو و تکرر 

در صورتی که استنت دبل جی در حالب شما گذاشته شده است حتما قبل از یک ماه برای خروج آن به پزشک 

تب ، : در صورت پیدایش هر یک از این عالئم حتما به پزشک معالج مراجعه فرمایید. معالج خود مراجعه فرمایید

 .د شدید شکم ، بند آمدن ادراراستفراغ مکرر، در

 توصیه های کلی در مورد رژیم غذایی بیماران مبتال به سنگهای ادراری

 .لیتر ادرار داشته باشید 0مایعات فراوان و به طور متناوب بنوشید به طوری که روزانه حدود  -0

 .گوشت سفید و قرمز از نظر سنگ سازی تفاوتی ندارند.گوشت کمتر مصرف کنید -0

 .نمک کمتر مصرف کنید -3

چای پررنگ ، نوشابه ، شکالتهای کاکائویی ، اسفناج : مواد غذایی حاوی اگزاالت را کمتر مصرف کنید،شامل  -2

 ....(مغز گردو ، پسته ، فندق و )، آجیل 

 .مصرف لبنیات در حد معمول هیچ اشکالی ندارد و مفید نیز هم هست -1

 .آزمایشهای شما امکان پذیر استتوصیه های بیشتر بر اساس جنس سنگ و 

 جراحی پروستات

قرار دارد و نقش کلیدی در ( رکتوم)پروستات غده ای است که در زیر مثانه و در مقابل انتهای دستگاه گوارش 

 .بخشی از سیستم باروری مردانه که وظیفه تولید مایع حامل اسپرم را دارد، ایفا می کند
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شایع ترین علل برای جراحی . از غده پروستات، پروستاتکتومی نام دارد جراحی برای برداشتن کامل یا قسمتی

 .پروستات، سرطان پروستات و بزرگی پروستات یا هیپرپالزی خوش خیم پروستات هستند

تمام انواع جراحی پروستات می توانند . آموزش پیش از درمان، اولین قدم در تصمیم گیری برای درمان می باشد

که نیمه ) یا بیهوشی از طریق کانال نخاعی ( ه فرد کامال به خواب رفته و هوشیار نیستک)با بیهوشی کامل 

پزشک بر اساس وضعیت حاضر بیمار، درباره نوع بی هوشی . انجام گیرند( تحتانی بدن را بی حس می کند 

 .تصمیم گیری می کند

 : اهداف جراحی شامل موارد زیر است

 درمان بیماری درگیر کننده 

 (یعنی بیمار به راحتی بتواند ادرار را تخلیه کند)ان ادراری بیمار حفظ جری 

 حفظ توانایی نعوظ 

 به حداقل رساندن عوارض 

 به حداقل رساندن درد در قبل، حین و پس از عمل 

 انواع جراحی پروستات

برای مثال، هدف از جراحی سرطان . هدف جراحی پروستات به وضعیت بیماری فرد بستگی زیادی دارد

و هدف از جراحی پروستات حجیم شده، حذف بافت پروستات و بازگردانی   ستات، از بین بردن بافت سرطانیپرو

 .جریان نرمال ادراری می باشد

 پروستاتکتومی باز 

جراح برای برداشتن پروستات و . این جراحی، جراحی سنتی یا دسترسی باز به پروستات نیز نامیده می شود

 :ای جراحی باز وجود دارددو نوع دسترسی اصلی بر  .بافت های اطراف، برش بر روی سطح پوست ایجاد می کند

 رتروپوبیک 

https://drhaghdani.ir/2015/07/16/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7/_wp_link_placeholder
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در بیشتر موارد، تنها پروستات برداشته . جراح از طریق ایجاد برش از پایین شکم، به پروستات دسترسی می یابد

می شود اما در موارد سرطانی و شک به تهاجم به بافت های اطراف پروستات، برخی از ندول های لنفاوی برای 

 .شودنمونه برداری برداشته می 

در صورت یافتن این نکته که سرطان در تمامی بافت های بدن پخش شده است، جراح از ادامه جراحی 

 .خودداری کرده و دیگر، بافت های درگیر را خارج نمی کند

 روش پرینه ای 

ن مسیر خارج H و کیسه بیضه ایجاد کرده و غده پروستات از(مقعد)در این روش، جراح یک برش بین رکتوم 

اغلب این عمل به دلیل وجود یک بیماری همراه که جراح قادر به انجام روش رتروپوبیک نمی باشد، . میشود

 .انجام می گیرد

زمان جراحی در این روش کمتر از جراحی . در این وضعیت نمی توان غدد لنفاوی و یا لنف نود ها را حذف نمود

 .نعوظ وجود داردرتروپوبیک است اما ریسک باالتری برای ایجاد ناتوانی در 

 .در هر دو روش فوق، بیهوشی می تواند عمومی یا از طریق کانال نخاعی و یا اپیدورال باشد :توجه 

 روش الپاراسکوپیک 

دو روش عمده در این جراحی . کم تهاجم ترین روش برای دسترسی به پروستات، عمل الپاراسکوپیک می باشد

 :وجود دارد

 پاروسکوپیپروستاتکتومی رادیکال با ال 

این جراحی مستلزم برش های بسیار کوچک جهت عبور وسایل جراحی کوچک می باشد و محیط داخل بدن به 

 .واسطه لوله کوچک که مجهز به دوربین است، دیده می شود

 پروستاتکتومی رادیکال با الپاروسکوپی با کمک ربات 



21 
 

. ات، بدون مداخله دست، عمل را انجام می دهدجراح به وسیله یک بازوی رباتیک و مانیتور متصل به دوربین رب

 .بازوی رباتیک، قابلیت مانور و دقت بیشتری را فراهم می کند

اما در جراحی الپاراسکوپیک با کمک ربات . تفاوت چشمگیری بین روش های جراحی های یاد شده، وجود ندارد

 :موارد زیر دیده می شود

 درد کمتر 

 زمان بستری کوتاه تر 

 انی سریع ترزمان بازتو 

 از دست دادن خون کمتر 

همچنین، در روش با واسطه ربات، بهبودی سریع تری در توانایی کنترل مثانه و کاهش زمان بستری در 

 .بیمارستان در مقایسه با الپاراسکوپی معمولی وجود دارد

 انواع جراحی پروستات که به تداوم جریان ادراری کمک می کنند 

 جراحی لیزری پروستات 

در این روش . ن جراحی، بزرگی خوش خیم پروستات را بدون ایجاد هرگونه برش در سطح بدن درمان می کندای

در جراحی لیزری، بافت پروستاتی که . ، جراح یک اسکوپ فیبراپتیک را در طول مجرای پیشابراه عبور می دهد

 .مانع جریان نرمال ادرار می شود را توسط لیزر برش می دهند

 کوپیکجراحی اندوس 

جراح به وسیله یک لوله بلند و منعطف که . مشابه جراحی با لیزر، هیچ گونه برشی در سطح بدن داده نمی شود

این روش از کم تهاجم ترین روش . از نوک الت عبور داده می شود، بخشی از بافت پروستات را برش می دهد

 .های جراحی پروستات محسوب می شود

 ردن پیشابراه انجام می گیردجراحی هایی که جهت متسع ک 



22 
 

 برداشتن پروستات از طریق پیشابراه (TURP) 

 استانداردترین روش جراحی برای هیپرپالزی خوش خیم پروستات، برداشتن پروستات از طریق مجرای ادراری

(TURP) بخشی از پروستات حجیم شده بوسیله یک سیم حلقوی در طی جراحی بریده می شود و این . است

 .ه داخل مثانه رفته و در انتهای پروسه جراحی از داخل مثانه تخلیه می شوندبخش ها ب

 برش پروستات از طریق پیشابراه (TUIP) 

این عمل جراحی شامل برش های کوچکی می باشد که جهت متسع کردن پیشابراه در پروستات و گردن مثانه 

 .ایجاد می شود

این کاتتر . می کندتر ادرار از مثانه، سوند فولی را تعبیه پیش از اتمام بی هوشی، جراح جهت خارج شدن راحت

 .روز تا یک هفته در مثانه باقی بماند  1باید به مدت 

ساعت پس از عمل در  02بستری پس از جراحی معموال چند روز بیشتر نبوده اما به طور کلی بیمار می تواند، 

 .صورت نبود مشکل مرخص شود

عالئم زیر ممکن است پس از عمل  .در محل برش برای چند روز باقی می ماندفارغ از نوع عمل جراحی، درد 

 :دیده شود

 وجود خون در ادرار 

 ناتوانی در کنترل ادرار 

 تحریکات ادراری 

 عفونت مجرای دراری 

 التهاب پروستات 

المت کلی وجود این عالئم پس از چند روز تا چند هفته نرمال است و زمان بازتوانی به نوع و طول مدت عمل، س

 .بیمار و پیروی از دستورات پزشکی بستگی دارد
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 عوارض کلی جراحی پروستات

 : این عوارض شامل. تمامی روش های جراحی ممکن است با برخی عوارض همراه باشد

 واکنش به ماده بی هوشی 

 خونریزی 

 عفونت محل عمل 

 آسیب به ارگان ها 

 ایجاد لخته های خونی 

 است، شامل تب ولرز، تورم یا ترشح از محل برش جراحی عالئمی که دال بر وجود عفونت 

 که شامل احساس درد در هنگام ادرار، سختی در ادرار کردن و بی اختیاری ادراری  :مشکالت ادراری

هفته تا چند ماه از بین می رود و به ندرت برای همیشه باقی  0این مشکالت خود به خود پس از . است

 .می ماند

 اگر . هفته پس از جراحی عادی محسوب می شود 00تا  9وجود نعوظ در عدم  :مشکل در نعوظ

برخی از . آسیب دیدگی عصبی وجود داشته باشد، شانس مشکالت نعوظ به صورت بلند مدت وجود دارد

 .مردان کاهش جزئی طول آلت به علت کوتاه شدگی مجرای پیشابراه را ذکر کرده اند

  در ناحیه تناسلی یا پاها و یا پیشرفت به طرف فتق ( ود هالنف ن)شانس تجمع مایع در غدد لنفاوی

کشاله ران محتمل است که می تواند ایجاد درد و تورم کند هر چند هر دو مورد با درمان بهبود می 

 .یابند

 از جراحی  های بعد مراقبت

 محل زخم جراحی را تمیز نگه دارید. 

 برای یک هفته به هیچ وجه رانندگی نکنید. 
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  ته هیچ فعالیت پرانرژی انجام ندهیدهف 6برای. 

 حتی االمکان از پله ها استفاده نکنید. 

 از غوطه ور شدن در استخر و سونای آب گرم پرهیز کنید. 

  دقیقه نوع نشستن خود را عوض کنید 21هر. 

 از درمان های توصیه شده جهت کاهش درد استفاده کنید. 

  به منظور کاهش یبوست، مایعات . راحی مهم استروز پس از ج3الی 0همچنین وجود تحرکات روده در

 .بنوشید، فیبر به وعده های غذایی خود اضافه کنید و همچنین فعالیت های ورزشی سبک انجام دهید

  جهت جلوگیری از سوزش ادرار و توانایی کنترل هر چه بهتر ادرار از مصرف مواد محرک مثانه مانند

 .فلفل، ادویه، ترشی و تندی اجتناب کنید

 ای مهره فتق دیسک بین

ای است که  عارضه:  ) (Intervertebral Disc Herniationانگلیسی بهای مهره دیسک بین فتق

افتد و طی آن آزاد شدن  اتفاق می ستون فقرات بعلت ضربه یا بلندکردن جسم سنگین یا گاهی خود به خود در

از قسمت محیطی آن یعنی آنولوس  (نوکلئوس پالپوزوس)بخش مرکزی دیسک یا هسته دیسک 

 .گردد های عصبی و ایجاد عالئم بالینی می باعث فشار بر روی ریشه  فیبروزوس

 کساختمان دیس

گیرد و  قرار می ستون فقرات در جسم مهره ای بین دو به صورت بالشتک یا صفحهای که  دیسک بین مهره

ها همانند یک کمک فنر، ضربات  شود؛ بنابراین دیسک وارد می ها هستون مهر کننده فشارهایی است که به جذب

اشته و بدین د تغییر شکل این عناصر به هنگام اعمال فشار، قابلیت. کنند وارده به ستون فقرات را خنثی می

ها زمانی که تحت فشار نباشند، کروی است؛ ولی  شکل اصلی دیسک. دهند طریق شدت ضربات را کاهش می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%DA%A9%D9%84
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را به  تخم مرغ شوند و شکل گیرند، تحت تأثیر فشار وارده، پهن می ها قرار می هنگامی که در حد فاصل مهره

دو دیسک بین . به علت تحرک زیاد، ارتفاع بیشتری دارند( لومبار)ها در ناحیه کمری  دیسک .گیرند خود می

های  که از تحرک باالیی برخوردار هستند، نسبت به دیسک( قسمت پایینی کمر L5-S1 )و L4-L5 ای مهره

 .دارندفقرات کمری فوقانی ضخامت بیشتری 

 :هر دیسک شامل دو قسمت است

به این قسمت، . آن بیشتر است کالژن بنام هسته دیسک که نرم و مقدار آب آن نسبت به الیاف بخش مرکزی

 .گویند می  نوکلئوس پالپوزوس

دهند و در  ها در طول روز مقداری از آب خود را از دست می دیسک. قابل اتساع است هسته دیسک یک بخش

طور  بر این اساس، ممکن است به. تر شده، ولی با استراحت دوباره به طول اولیه خود برمی گردند نتیجه کوتاه

 .از صبح تا عصر ایجاد شود متر سانتی 0طبیعی اختالف قدی حدود 

. شود نامیده می این قسمت، حلقه فیبری یا آنولوس فیبروزوس. گیرد که هسته دیسک را دربر می بخش محیطی

 .است ( فیبروکارتیالژ)ای غضروف رشته جنس بخش محیطی از نوع

آن  فیبریو سالم بودن حلقه  زیهسته مرک خاصیت ارتجاعی دیسک بستگی به کافی بودن مقدار آب موجود در

از این نظر، بخش محیطی . یابد فشارهای اعمال شده به هسته دیسک به بخش محیطی دیسک انتقال می.   دارد

 .در حفاظت از قسمت مرکزی نقش اساسی دارد

 (فیزیوپاتولوژی)علت 

و فشار به ناحیه کمر  پیچ خوردگی ،کشیدگی .گیرد پذیر بوده و هر دیسک بین دو مهره قرار می ها انعطاف دیسک

جسم  هایی که در جلو بین دو تواند به دیسک یا دیسک کند، می ون فقرات آسیب وارد میکه به عناصر پشتی ست

حیطی و مرکزی دیسک آسیب پذیرند ولی اصطالح هر دو قسمت م. گیرد نیز صدمه وارد کند قرار می ای مهره

فتق زمانی کاربرد دارد که قسمت مرکزی دچار آسیب شدید گردد که در این موارد، فتق با پارگی قسمت 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%85_%D9%85%D8%B1%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D9%85_%D9%85%D8%B1%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%DA%98%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%DA%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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فتق هسته دیسک ممکن است در نتیجه اعمال نیروهای بیش از اندازه، نیروهای کم اما . محیطی نیز همراه است

  .وجود آنولوس معیوب پیش آید مداوم و مکرر بر روی دیسک یا

 فتق دیسک و فشار به ریشه عصبی

تواند بعلت ساییدگی تدریجی و پارگی خود به خود بخصوص در افرادی که کار نشسته دائمی  فتق دیسک می

در . اجسام سنگین اشتغال دارند بیشتر از افراد دیگر است حمل و نقل دارند اتفاق افتد اما در اشخاصی که به

های حاد درد  های دردهای طوالنی و خفیف دارند ولی در پارگی های در اثر سائیدگی، بیماران دوره پارگی

نشسته و در حال نشسته کمتر از  فشار داخل دیسک در حالت ایستاده کمتر از حالت. ناگهانی و شدید است

در حرکت شدید خم شدن، هسته مرکزی  .شود موقعی است که شخص در حالت ایستاده بطرف پائین خم می

کند و بطرف ریشه  دیسک به لبه پشتی الیاف حلقوی دور خود فشار آورده و آن را اگر ضعیف شده باشد پاره می

 .آورد عصبی مربوط به آن دیسک فشار وارد می

امروزه یکی از  هرچند وجود فشار دیسک بیرون زده، از عوامل اصلی عالئم بالینی است، اما رادیکولیت شیمیائی

ریشه عصبی را تنها عامل یا  نخاع توان فقط وجود فشار روی آید و نمی عوامل مهم در ایجاد درد کمر بحساب می

شود خود باعث  طور عمده از پارگی دیسک حاصل می که به  TNF آزاد شدن فاکتور التهابی .ایجاد درد دانست

همچنین بعضی  .التهاب در ایجاد درد مؤثر استو اضمحالل و فساد بقیه دیسک شده و این  نکروز تخریب و

 .است را در ایجاد فتق دیسک مؤثر دانسته نیجهش ژ و ژنتیک های علمی عوامل گزارش

مزمن شود در افرادی  کمردردهای تواند باعث ای که می مهره زدگی دیسک بین شواهدی وجود دارد که بیرون

شباهت بیشتری دارد؛ به  ها اورانگوتان و ها شمپانزه های ها به مهره های کمر آن رهشود که شکل مه بیشتر دیده می

یکی از . است های کمر این افراد از نظر تکاملی کمتر برای راه رفتن روی دو پا تطبیق پیدا کرده عبارت دیگر مهره

از موجودی چهار دست و پا به انسان دو پا،  تکامل توضیحاتی که در این باره ارائه شده این است که در مسیر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%88_%D9%86%D9%82%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%B4_%DA%98%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%B4_%DA%98%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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نتایج این پژوهش این فرضیه را که کمردرد ممکن است منشأ . است افزایش یافته ها ستون مهره فشار بر روی

  .است ها نخستی های ستون فقرات در انسان بیشتر از شیوع بیماری. کند تکاملی داشته باشد تقویت می

  ها عالئم و نشانه

تواند به علت صدمه قسمت محیطی دیسک  کنند که می های خفیف دیسک معموالً درد موضعی ایجاد می آسیب

است ولی به علت فشار ثانویه به اطراف،  باشد یا به علت التهاب هسته دیسک که هنوز به مرحله فتق نرسیده

شود، مگر اینکه با ادامه نیروهای  این حالت آسیب جدی محسوب نمی. کند درد را ایجاد میدرجاتی از 

طولی پشتی،  رباط و فشار به غیرطبیعی باعث از هم گسیختگی الیه محیطی و بیرون زدگی هسته دیسک

فاوتی از درد را های عصبی حاالت مت در این موارد، با توجه به میزان فشار به ریشه. گردد اعصاب نخاعی و نخاع

 .کند ایجاد می

یجاد ا های عصبی در ناحیه کمر به علت فتق دیسک، درد ریشه عصب یا درد انتشاری درصورت فشار به ریشه

 L5-S1 و L4-L5 های دیسک البته چون در ناحیه کمر. امتداد یابد اندام تحتانی تواند تا کل گردد که می می

که مربوط به پشت اندام تحتانی است بوجود  عصب سیاتیک گیرند بنابراین بیشتر درد بیشتر تحت فشار قرار می

همچون سیاتیک با خم کردن ستون فقرات، نشستن، انجام ( درد انتشاری)دردهای ناشی از ریشه عصب . آید می

اما باید توجه داشت که مسیر انتشار درد به محل . یابد فعالیت، سرفه و عطسه افزایش و با استراحت کاهش می

درد انتشاری در بازو و ساعد  های گردنی مهره های ناحیه دیسک. فتق شده در ستون فقرات دارد دیسک دچار

 ..کنند ایجاد می انگشتان دست و

گاهی به صورت گزگز . گردد حساس و بیان میانتشاری و عالئم بالینی به اشکال مختلف توسط بیمار ا درد

از موارد که بیرون زدگی دیسک کم است ٪ 12در . شود حسی در قسمتی از اندام احساس و بیان می سوزش و بی

-ها در قسمت کناری اکثر پارگی و فتق دیسک .ممکنست هیچگونه عالئمی در نزد بیمار وجود نداشته باشد

محدود ( راست یا چپ)ت انتشار درد و عالئم به یک طرف اندام حرکتی افتد به همین عل اتفاق می خارجی

 .باشد البته گاهی فتق دیسک از نوع مرکزی است و درد در دوطرف وجود دارد می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7_(%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7_(%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AF
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های بالینی مهم در بیماران دچارفتق دیسک ناحیه  یکی از یافته Lasegue یا آزمایش عالمت باال آوردن پا

کننده از زیر پاشنه پای بیمار گرفته و آرام پای بیمار را  است معاینه دراز کشیدهدرحالی که بیمار . کمری است

هرچند این معاینه . یابد درجه درد تشدید می 21اگر فتق دیسک بوجود آمده باشد در حدود زاویه . کند بلند می

یادی به رد است و منفی بودن تست کمک ز ٪80ولی دارای ارزش حساسیتی( ٪06)کمی دارد  ارزش اختصاصی

 .کند کردن تشخیص فتق دیسک می

. های مزمن باشد تواند از عالئم فتق دیسک عضالنی می آتروفی ضعف و کاهش قدرت عضالت

ضعف عضالنی . فتق دیسک است( درمقابل عالئم حسی)تاندون این عضالت نیز از عالئم حرکتی  رفلکس کاهش

است مثالً در فتق دیسک مهره گردن، کاهش قدرت  مربوط به ریشه عصبی است که گرفتار فشار دیسک شده

  .شود پا دیده می انگشت شست یا مچ پا ی کاهش قدرت باال آوردنمشت کردن انگشتان دست و در دیسک کمر

نسبت به محدوده گرفتاری ریشه عصبی، اختالل در حس پوست آن ناحیه  سطحی و عمقی پوست کاهش حس

 .آید بوجود می

نخاع بعلت فشار  اسبی مارانی که دچار سندرم دماختالل فعالیت اسفنکترها در بی و مدفوع دفع ادرار اختالل

 .دیسک هستند شایع است

تواند  بعلت ضعف یا فلج عضالت مربوط به ریشه عصبی گرفتار شده بخصوص در عضالت ناحیه سُرین می لنگیدن

 .باعث بروز لنگیدن در بیمار شود

 محل فتق دیسک

 (L5-S1)کمری و اول خاجی 1یا بین  (L4-L5)کمری 1و2ها در ناحیه بین مهره  مواقع فتق دیسک ٪ 81در 

فتق  .های پشتی بسیار نادر است در مهره. گردنی است 6و  1محل شایع بعدی دیسک بین مهره . افتند اتفاق می

در این حال محتویات . افتد خارجی رباط حلقوی، که نازک و ضعیف است اتفاق می-معموالً در قسمت کناری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D9%84%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%86_%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%86_%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%B4%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%B4%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%81%D8%B9_%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1
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به ریشه  6و  1صبی زیرین فشار میاورد مثالً فتق دیسک بین مهره کردنی هسته مرکزی دیسک به ریشه ع

  .گردد فشار آورده و عالئم مربوط به این عصب در دست ظاهر می 6عصب 

 .تواند منتشر شود شایعتر است و درد و عالئم به شانه و کتف و تا انتهای انگشتان می 6و  1های  در مهرهگردنی 

 .در این ناحیه نادر است های پشت زیاد مهره بعلت پایداری بسیار پشتی

عصب  درد و عالئم در ناحیه سُرین و ران و تا انتهای انگشتان بوده و در حقیقت در مسیر کمری

اختیاری ادرار و مدفوع پیدا  ممکنست بیمار عالئم بی خاجی های در گرفتاری عصب. یابد گسترش می سیاتیک

 .نماید

  های تشخیصی روش

ها و عالئمی که بیمار  و توجه به نشانه تشخیص فتق دیسک مهره توسط پزشکان به کمک بررسی تاریخچه بیمار

دیگر برای اثبات تشخیص  های غیر بالینی روش. پذیر است کند و همچنین با انجام معاینه بالینی امکان بیان می

 .الزم است

کند، اما روش مناسب و الزم  ساده کمک زیادی به تشخیص فتق دیسک نمی پرتونگاری هرچند انجام رادیوگرافی

 .کند میها و ضایعات دیگر کمک  همچنین یرای رد کردن تشخیص بیماری. برای موارد مشکوک است

کمک کمی در تشخیص فتق دیسک دارد و برای بررسی قطر کانال نخاع  مقطع نگاری کامپیوتری سی تی اسکن

 .و ضایعه همراه مفید است

 MRIتواند  تصویرسازی تشدید مغناطیسی یکی از بهترین امکانات تشخیصی در فتق دیسک است این روش می

فتق  T2 در نمای. های اطراف را به خوبی نشان داده و تغییرات را ثبت کند های عصبی و نخاع و بافت ریشه

 .گردد دیسک نمایان می

توان  نخاعی و پرتونگاری همزمان، می-فضای مغزی در میلوگرافی با تزریق ماده رنگی مخصوص به میلوگرافی

با متداول شدن ام آرآی استفاده از این روش تقریباً منسوخ . های عصبی و فتق دیسک را مشخص کرد ریشه

 .است شده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%A8_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9_%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85_%D8%A2%D8%B1%D8%A2%DB%8C
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عضالت، در تشخیص فتق دیسک و یافتن  الکترومیوگرافی بررسی توان انتشار عصبی و آزمایش انتشار عصب

  است کننده ریشه گرفتار شده کمک

 تشخیص افتراقی

التهاب : تق دیسک باشدتواند شبیه عالئم ف های زیر می ها و عارضه های بالینی خیلی از بیماری عالئم و یافته

 -التهاب عفونی دیسک یا مهره  - تنگی مجرای نخاعی - ستون فقرات آرتروز -عضالت و غالف عضالت

 .زونا - ریزی داخل نخاع خون -محیطی  نوروپاتی - یا بدخیم ستون فقرات خیم خوش های غده

  درمان

 درمان غیرجراحی

کارانه که  اگر عالئم فتق دیسک شدید نباشد با درمان محافظه. مواقع غیرجراحی است درمان فتق دیسک دراکثر

. باشد تا حد زیادی درد و ناراحتی بیمار را برطرف کرد فیزیوتراپی ، استراحت ودرمان دارویی تواند می

اروئی و است که عالئم تحریک عصب سیاتیک و درد بیماران پس از سه ماه درمان د های علمی نشان داده بررسی

 :باشد دامه درمان طبی شامل موارد زیر نیز می. است موارد بهبود یافته ٪ 71استراحت نسبی و فیزیوتراپی، در 

 .های کاستن وزن و فشار روی ستون فقرات آموزش روش

 .ادامه فیزیوتراپی و گذاشتن کشش

 .ادامه تجویز داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی

مطالعات اخیر استفاده از داروهای استروئید را به صورت . ای استروئیدی خوراکیاحتمال استفاده از داروه

اند این از آنجاست که تفاوتی بین استفاده از داروی استروئید سیستمیک و پالسیبو  خوراکی مؤثر نشان نداده

 .است مالحظه نشده

مطالعات نشان داده که پس از تزریق پیرامون عصب نخایی درد  .مجرای نخاعی تزریق داروهای استروئید داخل

احتمال تأثیر تزریق به . در صد بیش از یک سال دوام دارد 12درصد بیماران کاهش یافته و این بهبود در 11در 

 . ر فشار دیسک خارج شده بر روی عصب نخایی بستگی داردمقدا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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 درمان جراحی

و میلوگرافی نیز تأیید گردد نیاز  MRI  اگر شدت عالئم زیاد باشد و با درمان طبی و فیزیوتراپی بهبود نیابد و در

یا درجاتی از آسیب : اند گیرند معموالً دو دسته بیمارانی که تحت عمل جراحی قرار می. دارد عمل جراحی به

عصبی قبل از عمل ایجاد شده بود یا فاقد این حالت بودند که باید بعد از عمل جراحی تحت درمان 

 .قرار گیرند؛ به خصوص بیمارانی که قبل از عمل درجاتی از صدمه عصبی ایجاد شده باشد فیزیوتراپی تکمیلی

 :شود درمان جراحی با دو روش انجام می

باشد وطی آن دیسک خراب شده تراشیده و  روش متداول و مرسوم در جراحی فتق دیسک می جراحی باز

در مواردی . ست همراه آن جوش دادن مهره باال و پائین آن هم طی عمل صورت گیردا شود و ممکن برداشته می

 .گردند این جوش دادن توسط پالتین و پیچ و مهره انجام شده و دو مهره با فاصله از هم تثبیت می

 جراحی المینکتومی

برای انجام این نوع . توان با استفاده از بی حسی موضعی یا بیهوشی عمومی انجام داد جراحی دیسک کمر را می

روش جراحی دیسک کمر معموال بیمار به شکم خوابانده شده و برش کوچکی در پشت کمر در اطاق عمل داده 

 .در روش معمولی جراحی دیسک پس از باز کردن عضالت زوائد خلفی مهره ها رویت می گردد. می شود

در این نوع جراحی دیسک کمر با برداشتن قسمتی از زوائد خلفی الیه احاطه کننده کانال نخاعی و ریشه عصبی 

با کنار کشیدن ریشه عصبی دیسک معیوب دیده شده و قسمت در رفته دیسک همراه با قسمت . دیده می شوند

ه به الیه تا سطح پوست دوخته مرکزی خارج شده و پس از اطمینان از آزاد شدن ریشه عصبی محل عمل الی

 .می شود

 جراحی میکروسکوپی 

جراحی دیسک کمر برش بسیار کوچکتر بوده و با کمک میکروسکوپ و معموالبدون  در روش میکروسکوپیک

مزیت این روش عالوه بر کوچکتر بودن برش جراحی و عدم آسیب . شود برداشتن زوائد خلفی، دیسک خارج می

که با بزرگنمایی حاصل از میکروسکوپ احتمال آسیب به ریشه عصبی بسیار پایین  به عناصر استخوانی است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
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روش بسیار استاندارد و مفیدی است و امروزه پر اهمیت ترین روش .بیمار سریعتر به زندگی عادی برمیگردد.است

 .جراحی انواع بیماری دیسک است

از طریق برش کوچک پوستی انجام  آندوسکوپی که خود به دو روش لیزری و جراحی از شکاف کوچک پوستی

 .شود می

 جراحی اندوسکوپی

قطعه در  در روش اندوسکوپی هم برش بسیار کوچکی به موازات خط وسط داده شده و با ورود اندوسکوپ جراح

جراحی دیسک کمر بدلیل  در این نوع. کند رفته دیسک را پس از کنار زدن عضالت و برداشتن لیگامان خارج می

های شدید با این روش وجود ندارد و عموما برای جراحی قطعات  محدودیت در دید جراح امکان تخلیه دیسک

 .شانس عود باالتر است.آزاد مفید است

 عمل های بسته دیسک

اه دکمپرسور شبیه سوزن بسیار ظریفی است که پس از بیحس کردن پوست به داخل دیسک فرستاده دستگ

میشود و از راه یک میکروموتور قسمت داخلی دیسک خرد شده و از راه این لوله به بیرون از بدن تخلیه میشود ، 

میانی دیسک شده و با فشار آب وارد قسمت   نوکلئوتومی با استفاده از دستگاه نوکلئوتوم که لوله نازکی دارد

دیسک را خرد کرده و از بدن خارج میکندو در لیزردیسکتومی بوسیله سوزن مخصوص با روش بسته دیسک 

های کوچک و بدون پارگی مفید  ها فقط برای انواع دیسک این روش.شود  سوزانده شده و تاحدی کوچک می

های کوچک و بدون تنگی  تقاد به انجامش فقط برای دیسکباشد و اع اثر آن کم می  برخالف اکثر تبلیغات است 

 .کانال وجود دارد

 .است های بسته داشته های معتبر روش جراحی باز نتایج بهتری نسبت به روش طبق گزارش

 :موزشهای بعد از عمل بعد دیسک کمری شاملآ

در این حالت عضالت .شوند برای قرار گرفتن در وضعیت مناسب یک بالش زیر سر گذاشته و زانوها کمی بلند-

 .پشت در حالت استراحت قرار می گیرند

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE%DB%8C
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 .هنگام خوابیدن به پهلو از خم کردن بیش از حد زانو ها اجتناب گردد-

جهت تغییر وضعیت از یک پهلو به پهلوی دیگر ،تخت در یک وضعیت مسطح قرار داده شده و یک بالش بین -

 .م چرخیده ودر یک امتداد قرار گیردزانو ها قرار داده شود ،سپس تمام بدن با ه

جهت خارج شدن از بستر ،ابتدا به یک پهلو خوابیده و در همین حالت بنشیند و به اهستگی تغییر وضعیت -

 .دهد

  :مراقبت پس از ترخیص

اموزش به بیمار که از سر گیری فعالیتها را به تدریج انجام داده و بر حسب تحمل افزایش دهد ،زیرا ترمیم و -

ابتدا با قدم های کوتاه در منزل شروع نماید و به تدریج مدت قدم زدن را .هفته طول می کشد 6هبودی بیش از ب

دراز  برای استراحت کردن بهتر است .از فعالیت زیاد خودداری کند و بین فعالیتها استراحت نماید.افزایش دهد

 .بکشد

در .به طوری که زانوها باالتر از لگن قرار گیرند.دهد در موقع نشستن پاها را بر روی یک چارپایه کوتاه قرار-

هنگام ایستادن به طور متناوب یک پا را روی چارپایه کوتاه قرار دهدتا از کشش عضالت پشت کاسته شود 

 .هنگام راه رفتن از کفشهای مناسب با پاشنه متوسط استفاده کند.

پهلو یاخوابیده به )عضالت پشت از وضعیت مناسب فعالیت جنسی را به تدریج از سر گیرد ،البته جهت کاهش -

 .استفاده کند(پشت 

 .تا بهبودی کامل از رانندگی خودداری کند -

 .ورزشهایی که نیاز به چرخش کمر و پاها دارند اجتناب کند ماه بعد از عمل از ورزشهای سنگین و3یا0تا-

هد و در صورت وجود درد از بریس برای تقویت عضالت شکم وپشت ورزشهای مناسب ظبق دستور انجام د-

 .پشت استفاده کند

 .برای رفع اسپاسم عضالت کمر ،گرمای موضعی توصیه می شود -



34 
 

درجه سانتی   8/39قرمزی ،تورم،تشدید درد و حساسیت ،تب باالی :بیمار در صورت بروز عالئم عفونت مانند 

 .گراد یا تغییر در رنگ و بوی ترشحات زخم به پزشک گزارش نماید

 پس سرخرگ کرونری جراحی بای

که ( PCI)« آنژیوپالستی»: پذیرد کنون به دو روش صورت می های قلب هم درمان کاهش خونرسانی سرخرگ

است و روش عمل  شناخته شده« بالون زدن و فنر»قلب صورت پذیرفته و در جامعه به عنوان  توسط پزشکان

 "رگ کرونر پس سرخ عمل جراحی بای". مشهور است( دور زننده)جراحی باز خونرسانی که به عمل بای پس 

(coronary artery bypass grafting )ند قلب جراحی پیوند دور زننده عروق تاج مان "توان به  که می" 

کلمه بای پس در (. اند های کرنر راست و چپ به مانند یک تاج بر رو سطح قلب نشسته سرخرگ)نام برد 

. زند زننده که تنگی عروق کرنر را دور می-ایجاد یک مسیر دور: نماید انگلیسی معنای عمل را به وضوح بیان می

روقی ناحیه گرفتگی و تنگی سرخرگ کرنر دور این بدین معنا است که با ایجاد یک انشعاب توسط یک پیوند ع

 .شود یا اینکه میانبری توسط پیوند عروقی برای خونرسانی ایجاد خواهد شد زده می

باشد که در شرایط  عروق کرنر می( حداکثر تا حد انسداد کامل)دلیل اجرای این جراحی گرفتگی و تنگی 

تشخیص نهایی گرفتگی و انسداد عروق . و بالون را ندارنداست و قابلیت درمان با فنر  شدهگوناگون تشخیص داده 

گیری برای انجام عمل بای پس با در نظر گرفتن نتایج  پذیرد و تصمیم انجام می آنژیوگرافی کرونر توسط

 .باشد های بالینی و براوردهای پاراکلینیکی و تشخیصی مکمل می داده

 

  CABG   قلب عمل جراحی بای پس 

و سیاهرگهای اندام  ( براکیال -شریان رادیال)و یا دست  (LIMA) در این روش از شریان داخل سینه ای

بخش بعد از تنگی در  تنه آئورت به بین ( بای پس)آنها پلی  استفاده می شود و بواسطه   (SVG)  تحتانی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%98%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C
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جریان خون کافی برای عضله قلب در آن ناحیه   ایجاد مسیری جدید ،  کرونر قلبی متصل شده وبا  سرخرگ 

 .تأمین می شود

ابتدا جراح قلب اقدام به خارج کردن گرافت های وریدی از پای بیمار و اماده کردن آن برای پیوند کرده سپس 

سپس اقدام به آزاد . سینه را باز کرده و به قلب دسترسی می یابد ( استرنوتومی) وسط  از   با برش جناغ سینه 

 .سازی شریان پستانی داخلی و اماده کردن ان برای پیوند میکند

قلب را با آب  سپس برای کاهش انقباض قلب با هدف کاهش نیاز قلب به اکسیژن و تسهیل امکان پیوند عروق، 

به   (cardioplegia) سرد کرده و همزمان یک محلول ضد انقباض درجه  32نمک سرد شده تاحدود 

آسیب ناشی از کاهش جریان  هدف از این کار کاهش نیاز قلب به خون و کاهش . میشود شریانهای قلب تزریق 

جراحی باز  باید قبل از شروع اما برای گردش خون در بدن بویژه مغز و کلیه . خون در طی عمل جراحی است

در این روش لوله های پالستیکی در دهلیز راست قرار داده شده و خون . پس قلبی ریوی انجام شود قلبی، بای 

و از طریق . برگشتی از بدن را به دستگاه اکسیژناتور منتقل و پس از دادن اکسیژن به آئورت بر می گرداند 

در   جلوگیری از ایسکمی و کار برای حفظ گردش خون در بدن این. آئورت به تمام بدن خون اکسیژنه می رشد

 .واجب است  مغز کلیه و  بدن بویژه

بعد از تنگی رگ کرونر قلب می کند و نهایتا   به ناحیه( شریان اصلی بدن)جراح اقدام به پیوند از آئورت  نهایتاً

 .شوددوخته می   قفسه سینه با سیم و بافت نرم با نخ  بیمار از پمپ بای پس قلبی ریوی جدا و استخوان های

 :عوارض و پیش آگهی

منجر  فقط   (CABG بای پس قلبی یا) در نظر گرفته شود ، عمل جراحی پیوند عروق قلبی نکته ای که باید 

مثل تغذیه ) برای پیشگیری  می شود و در صورت عدم رعایت نکات پزشکی  شدید موجود  به رفع تنگی های 

و ادامه وجود عوامل خطر آترواسکلروز، امکان ( چربی خون  سالم، ورزش ، قطع سیگار، کنترل فشار خون باال و

در سایرنقاط سرخرگ های کرونر و احتمال سکته های  تنگی های جدید  ایجاد  یا  انسداد عروق پیوندی و

 .وجود خواهد داشت قلبی  مجدد 
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می باشند و ( ت هاگراف)اند نیز در معرض تنگی در عروق تعبیه شده  افرادی که تحت عمل جراحی قرار گرفته 

در صورت ایجاد تنگی . آنژینی و درد قفسه سینه ممکن است آنژیوگرافی مجدد الزم باشد در صورت ایجاد عالئم 

عروق پیوند شده معموالً آنژیوپالستی این عروق منجر به رفع تنگی می شود اما گاهی نیاز به جراحی مجدد  در 

 .وجود خواهد داشت

 :مراقبت های پس از عمل

ش کرد که حداقل فاصله ممکن برای انتقال الباید ت.یمار پس از جراحی بایستی در بخش ویژه بستری شودب

ریوی، اداره -قلبی تبه طور کلی نیز مراقبت ها بر پایش وضعی .بیمار از اتاق عمل به بخش وجود داشته باشد

 .درد، مراقبت از زخم و تغذیه و فعالیت متمرکز است

 ی از نظر سطح هوشیاری، مقدار واکنش های مردمک به نور،رفلکس ها و حرکت اندام هابررسی وضعیت عصب -0

ریتم و ریت انف فشار ورید مرکزی و در برخی بیماران به طور  بررسی وضعیت قلب از نظر صداهای قلب، -0

 (PAWP) و فشار وج شریان ریه فشار شریان ریه خاص

 بررسی تنفس شامل حرکت قفسه سینه، صداهای تنفسی،تنظیم دستگاه مکانیکی،سرعت تنفس، فشار تهویه، -3

 ،گازهای خون شریانی SPO2  سطح

بررسی وضعیت عروق محیطی شامل نبض های محیطی، درجه حرارت و رنگ پوست، بستر ناخن ها و لب  -2

 ها،

 بررسی برون ده و وزن مخصوص ادرار -1

 و انزیم های قلبی K,Na,CBC,Cr چک -6

کنترل جذب و دفع  و( استفاده از داروهای مخدر حتما با نظر پزشک انجام شود)تسکین درد با ضد دردها  -7

 مایعات

http://hamyarnurse.com/
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  بررسی اتصاالت بیمار از نظر عملکرد مناسب شامل فولی کاتتر، چست تیوب، لوله تراشه، لوله های ونتیالتور -9

 (ممکن است بیمار دچار وحشت و روان پریشی شود)به هوش امدن بیمار بررسی نیاز های عاطفی پس از 

 بررسی و پاسخ به سوال ها و نیازهای خانواده بیمار -8

 (تاکی کاردی و هیپوتنشن)بررسی از نظر خونریزی محل عمل و عالیم آن  -02

 یدر صورت بروز عالیم و طبق روتین بخش موردنظر جهت بررسی دیس ریتم ECG انجام -00

 بررسی گازهای خون شریانی -00

 پس از خروج لوله تراشه تمرین سرفه موثر -03

 انجام فیزیوتراپی تنفسی -02

 ح الگوی خواب بیمارالبررسی و اص -01

 بررسی عفونت محل عمل و ادامه انتی بیوتیک تراپی -06

 در صورت نیاز تعویض پانسمان -07

 آموزش مراقبت های پس از ترخیص -09

 فعالیت بیمار در حد تحمل -08

 (کالیس)شکستگی مچ دست 

 عالئم و درمان 

در بالغین . این شکستگی انواع مختلفی دارد. یکی از شایع ترین شکستگی های انسان شکستگی مچ دست است

لی شکستگی کالیس و برحسب اینکه قطعه شکسته شده به کدام سمت جابجا شود آن را به دو دسته اص

 .شکستگی کالیس بسیار شایعتر از اسمیت است. شکستگی اسمیت تقسیم میکنند

از شایعترین  Colle’s fracture یا شکستگی کالیس( زند اعلی) شکستگی انتهای تحتانی استخوان رادیوس 

 .ه، برگرفته شده استنام این شکستگی از نام آقای ابراهام کالیس که آنرا شرح داد. شکستگی های انسان است

http://hamyarnurse.com/
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سال بخصوص خانم ها است و ارتباط بسیار نزدیکی بین  22این شکستگی شایعترین شکستگی در افراد باالی 

ت که فرد دست را مکانیسم ایجاد آن زمین خوردن در حالتی اس. وجود دارد پوکی استخوان این شکستگی و

شیوع این شکستگی بیشتر در میانساالن و سنین باال بخصوص . حائل قرار داده و با کف دست به زمین میخورد

 .خانم ها است

 (کالیس)انواع شکستگی مچ دست 

گاهی اوقات شکستگی بصورت یک ترک و بدون جابجایی واضح است ولی در اکثر موارد در محل شکستگی 

 .دجابجایی وجود دار

به این . محل شکستگی معموال بصورت یک خط عرضی حدود دو سانتیمتر باالتر از سطح مفصلی مچ دست است

 .ترتیب یک قطعه شکسته شده بین خط شکستگی و مفصل مچ بوجود میاید

 .این قطعه معموال به سمت پشت و بیرون جابجا میشود و همچنین به سمت پشت کج شده و زاویه دار میشود

ی استخوان شدید است قطعات شکسته شده ممکن است در هم فشرده شده و در هم فرو روند و در وقتی پوک

 .رادیولوژی خط شکستگی واضحی دیده نشود

بطور . گاهی اوقات بیش از یک قطعه شکسته شده بین خط شکستگی عرضی و مفصل مچ دست ایجاد میشود

ه و به داخل سطح مفصلی مچ دست وارد مثال ممکن است یک خط طولی شکستگی از خط عرضی شروع شد

 .شود

همراه با شکستگی انتهای تحتانی استخوان رادیوس معموال انتهای تحتانی استخوان اولنا هم دچار شکستگی 

 Styloid شکستگی استخوان اولنا معموال در پایین ترین قسمت آن است که آن را زائده استیلوئید اولنا. میشود

process میگویند. 

یی قطعه شکسته شده به سمت پشت و بیرون موجب میشود تغییر شکل خاصی در ظاهر مچ دست جابجا

   .در آید " Dinner-fork deformity"شکسته شده ایجاد شده و به شکل چنگال 

https://www.iranorthoped.com/fa/news/258
https://www.iranorthoped.com/fa/news/258
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 وقتی جابجایی قطعه شکسته شده مچ دست برعکس بوده و به سمت جلو جابجا میشود به آن شکستگی اسمیت

Smith’s fracture یگویندم. 

 ( کالیس)عالئم شکستگی مچ دست 

محدود و همراه درد بوده، فشار به ناحیه   حرکات مچ. بدنبال شکستگی مچ دست بسیار دردناک و متورم میشود

در شکستگی های با جابجایی زیاد ظاهر مچ دست کامال تغییر . شکسته شده موجب افزایش شدت درد میشود

 .شکل میدهد

در رادیوگرافی ساده خط شکستگی باالی سطح مفصل . ی با رادیوگرافی ساده استتشخیص قطعی این شکستگ

گاهی . قطعه بین خط شکستگی و مفصل مچ دست به سمت پشت و خارج جابجا میشود. مچ دست دیده میشود

 .این قطعه شکسته شده خرد بوده و گاهی خط شکستگی به درون مفصل مچ هم راه پیدا میکند

 (کالیس)گی مچ دست جااندازی بسته شکست

هدف از درمان شکستگی کالیس کمک به جوش خوردن قطعات شکستگی در وضعیت مناسب است بطوریکه 

 .کارآیی دست تا حد امکان به وضعیت قبل از شکستگی برگردد

در مواردی که شکستگی بدون جابجایی است مسلما نیازی به جااندازی هم ندارد و درمان با گچ گیری دست 

در مواردیکه شکستگی دچار جابجایی شده است درمان بصورت جااندازی بسته و سپس بیحرکت . شودانجام می

 .کردن محل شکستگی به توسط گچ گیری است

 (کالیس)روش جااندازی بسته شکستگی مچ دست 

پزشک ابتدا با استفاده از بیهوشی عمومی و یا تجویز داروهای خاص، عضالت ناحیه ساعد را شل میکند تا 

در بسیاری اوقات قطعات شکسته شده در هم . طعات شکسته شده راحت تر از هم جدا شده و جااندازی شوندق

 .فرو میروند پس اولین مرحله در جااندازی این است که قطعات شکسته شده را از هم جدا کنیم
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پزشک در سمت پای . کمک پزشک در باالی سر بیمار ایستاده، آرنج وی را خم کرده و محکم بازوی او را میگیرد

 .بیمار ایستاده و با دو دست خود کف دست بیمار را گرفته و به سمت خود میکشد

سپس . با این کار کششی طولی به مچ دست وارد میشود که باعث جدا شدن قطعات شکسته شده از هم میگردد

و سعی میکند قعات  پزشک با دو دست خود قطعه پایینی را که به سمت پشت جابجا شده به سمت جلو کشیده

 .جابجا شده را در کنار یکدیگر قرار دهد

 گچ گیری شکستگی مچ دست

. پس از جااندازی، قطعات شکسته شده باید مدتی در وضعیت جدید بدون حرکت باقی بمانند تا جوش بخورند

 .این کار با گچ گیری انجام میشود

درجه در گچ  82آرنج در زاویه . بازو گچ گیری میشودبدین منظور معموال کل اندام فوقانی از کف دست تا باالی 

پس گچ طوری . پایینترین قسمت گچ نباید روی هیچ کدام از بند های انگشتان را بپوشاند. قرار داده میشود

 .گرفته میشود که بیمار بتواند به راحتی شست و تمام انگشتان خود را خم کرده و به حالت مشت قرار دهد

علت اینست که . عالج ترجیح میدهد که ابتدا محل شکستگی را با آتل گچی بیحرکت کندگاهی اوقات پزشک م

مچ دست تا چند روز متورم بوده و آتل این مزیت را دارد که اگر ورم بیشتر شد فضای کافی برای تورم را در 

ند روز که تورم در این موارد معموال پس از چ. اختیار مچ دست قرار میدهد ولی گچ جایی برای اتساع ندارد

 .فروکش کرد آتل با یک گچ کامل عوض میشود

  

 مراقبت های پس از گچ گیری شکستگی مچ دست

پس از گچ گیری بیمار باید تا چند روز دراز کشیده و مچ دست خود را باالتر از قلب خود نگه دارد تا تورم مچ 

رد باید تشویق شود تا تمامی انگشتان و در تمام مدتی که دست بیمار در گچ قرار دا. دست زودتر کاهش یابد

 .شست خود را بطور مرتب مشت و باز کند
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این کار هم موجب میشود تا ورم زودتر کم شود و هم مانع از خشکی مفاصل انگشتان و مانع از ایجاد آتروفی 

ی سر همچنین بیمار تشویق میشود تا روزی چند بار دست خود را با کمک دست دیگر به باال. سودک میشود

 .برده و شانه را در جهات مختلف حرکت دهد تا مانع از خشک شدن مفصل شانه شود

پس از گچ گیری پزشک معالج مجددا از مچ دست رادیوگرافی به عمل میاورد تا از جااندازی درست شکستگی 

 .بعد از آن از محل شکستگی هر هفته تا سه هفته عکس برداری انجام میشود. مطمئن شود

این رادیوگرافی های . ست که قطعات شکسته شده حتی در داخل گچ هم ممکن است جابجا شوندعلت این

در صورت جابجایی، . هفتگی به پزشک اجازه میدهد تا اگر جابجایی در شکستگی ایجاد شد زود متوجه آن شود

 .گر جابجا نمیشوندبعد از سه هفته معموال قطعات به یکدیگر چسبیده و دی. شکستگی باید مجددا جااندازی شود

 خارج کردن گچ شکستگی مچ دست 

در شکستگی هایی که بدون جابجایی بوده اند و پزشک معالج بدون . گچ معموال بعد از شش هفته خارج میشود

. هفته خارج شود 3-2جااندازی فقط برای بیمار گچ گیری انجام داده است ممکن است گچ زودتر یعنی پس از 

 .مچ دست بیمار قدری محدودیت حرکت خواهد داشتپس از خارج کردن گچ، 

در این زمان بیمار باید تحت نظر پزشک معالج یا فیزیوتراپ نرمش های خاصی را برای افزایش دامنه حرکتی مچ 

 .دست و تقویت عضالت ساعد انجام دهد

 (کالیس)جراحی شکستگی مچ دست 

که پس از جااندازی گچ نمیتواند قطعات شکسته به این معنی . گاهی اوقات شکستگی های کالیس ناپایدارند

در این موارد اگر بعد از جااندازی از گچ گیری استفاده شود قطعات پس از مدت . شده را در کنار هم نگه دارد

 .کوتاهی مجددا جابجا میشوند

ستگی، ناپایدار پزشک معالج قبل از جااندازی اولیه شکستگی با دیدن رادیوگرافی، میتواند متوجه شود که آیا شک

 .است یا خیر
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در مورد شکستگی های ناپایدار پزشک معالج ابتدا قطعات شکسته شده را بصورت بسته جااندازی میکند و سپس 

با استفاده از پین گذاری یا اکسترنال فیکساتور این قطعات را فیکس و بیحرکت میکند تا دچار جابجایی مجدد 

 .نشوند

 پین گذاری شکستگی مچ دست

این روش پس از اینکه جااندازی بسته با کشش و انجام مانور در اطاق عمل انجام شد و پزشک از صحت در 

جااندازی اطمینان حاصل کرد، دو یا چند پین را از راه پوست وارد قطعات شکسته شده کرده و آنها را با پین به 

 .دپس از پین گذاری مچ دست توسط آتل یا گچ بیحرکت میشو. هم متصل میکند

 اکسترنال فیکساتور برای شکستگی کالیس مچ دست

در این روش پس از اینکه جااندازی بسته با کشش و انجام مانور در اطاق عمل انجام شد و پزشک از صحت 

جااندازی اطمینان حاصل کرد، دو پیچ بلند را ر قطعه شکسته شده پایینی یا در استخوان دوم کف دست 

 .هم در استخوان رادیوس باالتر از محل شکستگی قرار میدهدگذاشته و دو پیچ بلند دیگر 

انتهای این چهار پیچ در خارج . این پیچ ها طوری کار گذاشته میشوند که انتهای آنها از پوست خارج شده است

ساختمان بوجود آمده، قطعات شکسته شده را در . از بدن به توسط گیره هایی به یک یا دو میله متصل میشوند

 .کدیگر قرار داده تا جوش بخورندکنار ی

 (کالیس)جااندازی باز شکستگی مچ دست 

گاهی اوقات پزشک معالج در رادیوگرافی اولیه که از بیمار به عمل میاید متوجه میشود که به هیج وجه نمیتوان 

زی بسته با کشش و مانور بصورت بسته قطعات شکسته شده را جااندازی کرد و یا گاهی اوقات اقدام به جااندا

 .میکند ولی موفق نمیشود قطعات شکسته شده را در موقعیت آناتومیک درستی قرار دهد

در حین . در این موارد نیاز است تا با جااندازی باز، قطعات شکسته شده در موقعیت مناسب و درست قرار بگیرند

خوان ها، قطعات شکسته جراحی پزشک معالج پوست را شکاف داده و بعد از کنار زدن عضالت و مشاهده است

 .شده را در کنار هم قرار داده و پس از آن به وسیله پیچ و پالک آنها را به یکدیگر فیکس میکند
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هفته آتل خارج شده و بیمار شروع به انجام  0-0پس از . پس از جراحی، دست در یک آتل گذاشته میشود

 .ولی با دست چیزی را بر نمیدارد نرمش های مخصوص مچ دست برای بدست آوردن دامنه حرکتی میکند

پس از جوش خوردن شکستگی که معموال شش هفته طول میکشد بیمار میتواند با دست خود اشیاء را گرفته و 

 .معموال نیازی به خارج کردن پالک های مچ دست وجود ندارد. بلند کند

 (کالیس)عوارض شکستگی های مچ دست 

ی جوش خورده و بیمار میتواند به زندگی عادی خود برگردد ولی اکثر شکستگی های کالیس بدون مشکل خاص

مهمترین این عوارض عبارتند . گاهی اوقات ممکن است عوارضی در حین یا بعد از درمان برای بیمار بوجود آید

 از

 بد جوش خوردن شکستگی مچ دست

مجددا دچار جابجایی گاهی اوقات شکستگی کالیس به درستی جااندازی نشده و یا جااندازی میشود ولی 

 .این جابجایی های ثانویه معموال در هفته اول بعد از جااندازی ایجاد میشوند. میگردد

قطعه یا قطعات شکسته شده در . در این حاالت ممکن است قطعات شکسته شده در وضعیت بدی جوش بخورند

یر کرده و زشت میشود بلکه وضعیت جابجا شده به پشت و بیرون جوش خورده و نه تها شکل ظاهری دست تغی

 .ممکن است کارآیی مچ دست هم کاهش یابد

در . در صورتیکه جابجایی کم بوده و کارکرد دست تغییر زیادی نکرده باشد ممکن است نیازی به درمان نباشد

 .صورت جابجایی زیاد یا مشکالت کارکردی در مچ دست، پزشک ارتوپد تصمیم به عمل جراحی میگیرد

محل بد ) ی، محل بد جوش خوردن استخوان مشخص شده و سپس استئوتومی انجام میشود در حین جراح

سپس قطعات در وضعیت مناسب قرار داده شده و به توسط پین، پیچ، ( جوش خوردگی مجددا شکسته میشود

 .پالک یا اکسترنال فیکساتور به یکدیگر فیکس میشوند

 نیمه دررفتگی مفصل مچ دست
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گاهی اوقات . و اولنا در قسمت پایین و در ناحیه مچ دست با یکدیگر مفصل میشونداستخوان های رادیوس 

 .ارتباط این دو استخوان در این مفصل بهم خورده و مفصل دچار نیمه دررفتگی و یا حتی دررفتگی کامل میشود

صوص بیمار دچار درد بخ. این عارضه ممکن است به علت بد جوش خوردن محل شکستگی کالیس ایجاد شود

حرکات چرخشی مچ دست و حرکت انحراف مچ دست به داخل محدود . در حین چرخش مچ دست میشود

 .میشود

برجستگی پایینی استخوان اولنا که بطور طبیعی در مچ دست لمس میشود برجسته تر شده و محل آن نسبت به 

 .انتهای پایینی استخوان رادیوس پایینتر میاید

درمان آن با عمل . گی درد و محدودیت زیادی برای بیمار ایجاد کند درمان میشوددر مواردی که این نیمه دررفت

 .جراحی و معموال بصورت برداشتن سه سانتیمتر پایینی استخوان اولنا است

 پارگی تاندون راست کننده بلند شست

یوس و بسیار از پشت انتهای پایین استخوان راد Extensor pollicis longus تاندون راست کننده بلند شست

وظیفه این تاندون اینست که . نزدیک به آن عبور میکند و در هنگام شکستگی کالیس ممکن است پاره شود

بر خالف انتظار اکثر این پارگی ها در شکستگی های بدون . شست دست را به حالت صاف و مستقیم در میاورد

 .جابجایی با یا جابجایی اندک ایجاد میشوند

پس در هنگام بروز عالئم، . هفته از شکستگی کالیس دیده میشود 2-9معموال بعد از گذشت عالئم این عارضه 

گاهی اوقات پارگی ناگهانی است و . دست بیمار ممکن است هنوز در گچ بوده یا به تازگی از آن خارج شده باشد

ستگی ایجاد بیمار احساس میکند چیزی در پشت مچ دستش پاره شده است ولی معموال این پارگی به آه

 .میشود

در معایته پزشک . بعد از پارگی بیمار متوجه میشود که دیگر نمیتواند شست دستش را خوب حرکت بدهد

شست خود را به حالت کامال صاف و مستقیم ( بصورت اکتیو) متوجه میشود که بیمار نمیتواند با اراده خود 

 .درآورد
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ر مسیر حرکت تاندون در پشت مچ دست و با فشار به آن اگر دست بیمار خارج از گچ باشد ممکن است درد د

درمان این عارضه عمل جراحی است ولی به علت ریش ریش شدن محل پارگی نمیتوان دو . ناحیه بیشتر شود

 .سر تاندون پاره شده را به هم دوخت

باز کننده شست درمان به این صورت انجام میشود که تاندون راست کننده سبابه را به سر پاره شده تاندون 

 .در این عمل مشکلی برای سبابه بوجود نمیاید. میدوزند

 فشار به عصب مدیان 

اگر شکستگی کالیس بد جوش بخورد برجستگی محل بد جوش خوردن در قسمت جلویی مچ دست موجب 

ل کارپ این فشار موجب بروز عالئم سندروم تون. میشود به عصب مدیان که از آنجا عبور میکند فشار وارد شود

 .درمان این عارضه عمل جراحی و آزاد کردن تاندون از کشش یا فشار است. میشود

 محدودیت حرکت و خشکی شانه و انگشتان دست

در مدتی که دست بیمار در گچ بیحرکت است تشویق میشود تا انگشتان دست و شانه خود را بطور مرتب 

این . د محدودیت حرکت در انگشتان و یا شانه شودانجام ندادن این حرکات میتواند موجب ایجا. حرکت دهد

 .عارضه بخصوص در افراد مسن بیشتر بوجود میاید

 آتروفی سودک

در این عارضه دست بیمار متورم و . درصد موارد آتروفی سودک است 32شکستگی کالیس مسئول حدود 

بوجود آمده در این عارضه درد و محدودیت حرکتی . دردناک، قرمز و گرم شده و پوست روی آن براق میشود

 .درمان این مشکل متاسفانه طوالنی مدت بوده و ماهها طول میکشد. زیاد است و بیمار را بسیار آزار میدهد

  (نی نازک و نی درشت) ساق های استخوان شکستگی

 ساق استخوان دو هر شکستگی
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ضربات مستقیم مانند . هر دو استخوان ساق میتواند بر اثر ضربات مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد شود کستگیش

 .در این آسیب ها معموال شکستگی بصورت عرضی یا خرد شده است. تصادفات اتومبیل یا موتورسیکلت است

 شکستگی های درشت نی و نازک نی

رشت نی دقیقا زیر پوست قرار گرفته است این شکستگی ها به به علت شدت باالی ضربه و اینکه استخوان د

گاهی اوقات هم شکستگی بدنبال ضربات غیر مستقیم بخصوص در حین . آسانی تبدیل به شکستگی باز میشوند

در این حاالت چون مکانیسم شکستگی معموال به صورت پیچ خوردن ساق است خط . ورزش ایجاد میشود

 .یچی استشکستگی معموال بصورت مارپ

 ساق شکستگی عالئم

درد با فشار به محل شکستگی و یا حرکت دادن محل . مهمترین عالمت این شکستگی درد در ناحیه ساق است

 .بیمار قادر به راه رفتن با پای شکسته نیست. شکستگی بیشتر میشود

گر شکستگی باز ا. ساق متورم شده و ممکن است به علت جابجا شدن قطعات شکستگی ساق تغییر شکل بدهد

 .باشد زخم پوستی دیده میشود و ممکن است لبه استخوان های شکسته شده از درون زخم دیده شوند

از عوارض بسیار مهم این شکستگی سندروم کمپارتمان است که به علت خونریزی و تورم شدید ساق ایجاد شده 

ر هر بیماری که دچار شکستگی ساق شده بنابراین د. و میتواند موجب عواقب جبران ناپذیری برای بیمار شود

 .است باید معاینات الزم برای رد یا اثبات این عارضه به عمل بیاید

احتمال آسیب به عروق و اعصاب ساق در این شکستگی ها وجود دارد و پزشک معالج معاینات عروقی و عصبی 

 .اندام را به دقت در مورد این بیماران انجام میدهد

رادیوگرافی میتواند شکل . کستگی ها با استفاده از رادیوگرافی ساده صورت میگیردتشخیص قطعی این ش

 .شکستگی و میزان جابجایی را نشان دهد

 

 تنهایی به (تیبیا) نی درشت استخوان شکستگی

https://www.iranorthoped.com/fa/news/10
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در این شکستگی ها قطعات معموال . این شکستگی ها معموال به علت ضربات مستقیم به ساق بوجود میایند

به علت . درد بر روی استخوان درشت نی همراه با تورم در ناحیه شکستگی وجود دارد. دارند جابجایی کمی

جابجایی کم قطعات، تغییر شکل ظاهری در ساق وجود ندارد و به همین علت ممکن است بیمار به شکستگی 

 .شک نکرده و به پزشک مراجعه نکند

 

 تنهایی به (فیبوال ) نی نازک استخوان شکستگی

در این موارد خط شکستگی . ستگی ها اکثرا به علت ضربه مستقیم به کناره خارجی ساق ایجاد میشونداین شک

گاهی اوقات شکستگی استخوان نازک نی همراه با شکستگی قوزک مچ پا و بدنبال پیچ . معموال عرضی است

 .در این موارد شکل شکستگی معموال بصورت مارپیچی است. خوردگی مچ ایجاد میشود

در این شکستگی هم درد بر روی استخوان نازک نی است و این درد با فشار دادن به محل شکستگی بیشتر 

بیمار معموال میتواند راه برود و به همین خاطر اکثر بیماران به شکستگی شک نکرده و به پزشک مراجعه . میشود

( عصب نازک نئی) عصب پرونئال در شکستگی های قسمت های باالیی استخوان نازک نی ممکن است . نمیکنند

 .آسیب ببیند

 ساق شکستگی درمان

در درمان شکستگی های هر دو استخوان ساق پزشک معالج در اکثر اوقات فقط اقدام به جااندازی و درمان 

نازک نی معموال بدون درمان خودش . شکستگی استخوان درشت نی میکند و کاری با استخوان نازک نی ندارد

 .در صورتی هم که جوش نخورد مشکل خاصی در عملکرد ساق ایجاد نخواهد کردجوش میخورد و 

ممکن است قطعات شکسته شده استخوان نازک نی با کمی جابجایی جوش بخورند که این هم مشکلی برای 

در مواردی بخصوص در شکستگی های قسمت های باالیی و یا پایینی استخوان درشت . بیمار ایجاد نخواهد کرد

 .را هم جااندازی و فیکس کند( فیبوال) ن است پزشک معالج عالوه بر استخوان درشت نی، نازک نی نی ممک

 .درمان شکستگی های ساق ممکن است با روش های غیر جراحی با جراحی انجام شود
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 ساق شکستگی درمان جراحی غیر روش

هم حرکت نکرده اند باید از در مواردی که شکستگی بدون جابجایی است یعنی قطعات شکسته شده نسبت به 

 .جابجا شدن شکستگی تا وقتی قطعات به هم جوش میخورند جلوگیری کرد

به نحوی که ) کف پا و ساق بیمار تا مفصل زانو گچ گیری میشود . در این موارد درمان به صورت گچ گیری است

عصای زیر بغل راه برود و پای  و به بیمار توصیه میشود با کمک( بیمار بتواند زانوی خود را خم و راست کند

 .شکسته شده را هم بر زمین قرار دهد

هفته خارج شده و نرمش های خاصی جهت بدست  6-00بر حسب شدت شکستگی و وضعیت بیمار، گچ پس از 

در چند هفته اولی که ساق بیمار در گچ قرار . آوردن دامنه حرکات مچ پا و تقویت عضالت ساق انجام میشود

عالج چند بار از آن رادیوگرافی به عمل میاورد تا مطمئن شود شکستگی جابجایی پیدا نخواهد دارد پزشک م

 .کرد

 ساق شکستگی گیری گچ و جااندازی

تعدادی از متخصصین ارتوپدی در مواردی که با شکستگی جابجا شده ساق مواجه میشوند ترجیح میدهند بجای 

 .گیری استفاده کنند عمل جراحی از جااندازی بسته و به دنبال آن گچ

یکی از مشکالت این نوع درمان اینست که وقتی مچ پای بیمار به مدت سه ماه در گچ میماند پس از خروج از 

گچ دچار محدودیت حرکتی میشود که ممکن است با فیزیوتراپی و انجام نرمش های الزم هم بطور کامل بهبود 

 .نیابد

با این حال در بیماران جوان و در . بیشتر دیده میشود این محدودیت حرکتی بخصوص در بیماران مسن

 .شکستگی هایی که جابجایی استخوان های شکسته شده زیاد نیست میتوان از این روش هم استفاده کرد

 درمان شکستگی ساق با گچ گیری

دام در این روش پزشک معالج ساق بیمار را در اطاق عمل و تحت بیهوشی عمومی جااندازی کرده و سپس ان

در چند روز اول پس از گچ گیری بیمار باید در منزل دراز کشیده و ساق را . تحتانی را در گچ بلندی قرار میدهد
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به بیمار توصیه میشود انگشتان پا را . در سطحی باالتر از سطح قلب خود نگه دارد تا از ورم آن جلوگیری کند

 .ورت ایزومتریک منقبض کندمرتبا حرکت دهد و عضالت چارسر ران را بطور مرتب و بص

پزشک معالج در چند هفته ابتدایی بطور مکرر از ساق عکسبرداری میکند تا اگر شکستگی دچار جابجایی مجدد 

 .شد متوجه آن شده و اقدامات الزم را انجام دهد

ذارد راه پس از حدود یک هفته بیمار میتواند با دو عصای زیر بغل بدون اینکه پای طرف شکسته را بر زمین بگ

پس از حدود شش هفته گچ بلند بیمار با یک گچ کوتاه عوض میشود تا بیمار بتواند زانوی خود را خم و . برود

 .این گچ دوم هم به مدت شش هفته دیگر باقی مانده و سپس خارج میشود. راست کند

 انواع روش های جراحی در درمان شکستگی های ساق عبارتند از

 استخوانی داخل یلهم از استفاده با جراحی

. میله داخل استخوانی وسیله استاندارد برای فیکس کردن شکستگی های ناحیه وسطی استخوان درشت نی است

در مواردی که شکستگی جابجایی دارد یعنی قطعات شکسته شده نسبت به هم حرکت کرده و جابجا شده اند، 

 .درمان بصورت عمل جراحی است

 میله داخل استخوانی

صورت که در اطاق عمل و پس از بیهوشی یا بیحسی، ابتدا قطعات شکسته شده بصورت بسته جااندازی به این 

شده و سپس پزشک معالج با شکاف طولی چند سانتیمتری که در جلوی زیر زانو میدهد سوراخی را در قسمت 

را به  Intramedullary nail های باالیی استخوان درشت نی ایجاد کرده و از طریق آن میله داخل استخوانی

 .میفرستد( درشت نی) درون کانال استخوان تیبیا 

این میله تمام طول کانال استخوانی از باال تا پایین استخوان درشت نی را طی کرده و قطعات شکسته شده را 

 .محکم در کنار یکدیگر قرار میدهد

ا دو پیچ به استخوان درشت نی متصل و محکم این میله یا نیل داخل استخوان در باال با دو پیچ و در پایین هم ب

تمامی این مراحل با استفاده از دستگاه های رادیوگرافی خاصی بنام فلوروسکوپی انجام شده و پزشک . میشود
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معالج مراحل جااندازی و گذاشتن میله داخل استخوانی را با استفاده از اشعه ایکس و روی مانیتور دستگاه 

 Closed مراحل و روش گفته شده جااندازی بسته و تثبیت با میله داخل استخوانی به کل این. کنترل میکند

intramedullary nailing میگویند. 

در موارد نادری ممکن است برای جااندازی قطعات شکسته شده نیاز باشد که جااندازی باز انجام شود یعنی با 

یی در کنار هم قرار داده شوند ولی پزشک معالج شکاف دادن پوست، قطعات شکسته شده دیده شده و با ایزارها

سعی میکند تا حد ممکن از روش جااندازی بسته استفاده کند چون عوارض کمتری داشته و شکستگی زودتر 

 .جوش میخورد

 .در اینجا ذکر دو نکته مهم است

بطور کامال در روش جااندازی بسته و گذاشتن میله داخل استخوانی ممکن است قطعات شکسته شده : اول

 .دقیق در کنار یکدیگر قرار نگرفته باشند و بیمار با دیدن رادیوگرافی بعد از عمل ناراحت شود

هدف از جااندازی بسته استخوان های ساق بدست آوردن طول اولیه استخوان درشت نی و بدست آوردن امتداد 

شده ممکن است عملی و حتی طولی مناسب در این استخوان است و جااندازی خیلی دقیق قطعات شکسته 

 .مطلوب نباشد

البته این . بنابراین اگر دو هدف ذکر شده بدست آید جابجایی مختصر قطعات مشکلی ایجاد نخواهد کرد

جابجایی نباید از حد مشخصی بیشتر باشد و تصمیم گیری در مورد جابجایی قابل قبول به عهده پزشک معالج 

 .است

مان شکستگی های هر دو استخوان ساق پزشک معالج در اکثر اوقات فقط همانطور که ذکر شد در در: دوم

 .اقدام به جااندازی و درمان شکستگی استخوان درشت نی میکند و کاری با استخوان نازک نی ندارد

در مواردی بخصوص در شکستگی های قسمت های باالیی و یا پایینی استخوان درشت نی ممکن است پزشک 

این جااندازی ممکن است . را هم جااندازی و فیکس کند( فیبوال) خوان درشت نی، نازک نی معالج عالوه بر است
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بصورت بسته یا باز انجام شود و فیکس کردن استخوان پس از جااندازی با استفاده از میله داخل استخوانی و یا 

 .پیچ و پالک انجام میشود

رشت نی باشند ممکن است استفاده از میله داخل در شکستگی هایی که در قسمت های باالیی و یا پایینی د

در این موارد پزشک معالج ممکن است برای تثبیت شکستگی از پیچ و پالک . استخوانی روش مناسبی نباشد

 .در این موارد هم جااندازی بسته شکستگی به جااندازی باز اولویت دارد. استفاده کند

 فیکساتور اکسترنال از استفاده با جراحی 

شکستگی های باز پزشک معالج پس از خارج کردن اجسام خارجی درون زخم و خارج کردن بافت های در 

در این موارد برای تثبیت و بیحرکت کردن قطعات شکسته شده . مرده، اقدام به جااندازی شکستگی میکند

 .ممکن است از اکسترنال فیکساتور استفاده شود

یحرکت کردن موقت شکستگی در مواردی است که وضعیت کلی بیمار مورد استفاده دیگر اکسترنال فیکساتور ب

 .به علت آسیب به دیگر مناطق بدن بحرانی است و تحمل اعمال جراحی طوالنی را ندارد

در این موارد ابتدا قطعات شکستگی بطور موقت به توسط اکسترنال فیکساتور بیحرکت شده و سپس بیمار به 

پس از چند روز که حال عمومی بیمار بهتر شد میتوان اکسترنال . ده میشودبرای مراقبت به آی سی یو فرستا

 .فیکساتور را خارج کرده و از میله داخل استخوانی استفاده کرد

 تنهایی به نی درشت استخوان شکستگی درمان 

 .اصول درمان به همان شکل شکستگی هر دو استخوان ساق است

 نی نازک استخوان شکستگی درمان

تواند برای کاهش درد روی ساق را با باند کشی بسته و به مدت چند روز در حین راه رفتن از عصای زیر بیمار می

 .بغل استفاده کند

 ها بچه در ساق شکستگی درمان
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در بچه ها درمان شکستگی ساق معموال با استفاده از جااندازی بسته و گچ گیری است و ندرتا نیاز به انجام عمل 

 .دمدت گچ گیری هم در بچه ها کم تر است چون شکستگی ساق آنها زودتر جوش میخور. جراحی وجود دارد

 (فمور)شکستگی استخوان ران 

ستخوان ران از محکم ترین استخوان های بدن است و شکستگی آن نیاز به وارد شدن نیروی زیادی دارد و ا

 .تواند به بدن وارد شودمعموال این نیروها در حین تصادفات وسایل نقلیه و سقوط از ارتفاع می

های بدن است و شکستگی آن نیاز به وارد شدن نیروی زیادی دارد و  استخوان استخوان ران از محکم ترین

 .بدن وارد شود معموال این نیروها در حین تصادفات وسایل نقلیه و سقوط از ارتفاع میتواند به

به همین خاطر بسیاری از این شکستگی ها ممکن است همراه با آسیب هایی به دیگر دستگاه های بدن همراه 

در بچه های با سن کمتر از سه سال شکستگی استخوان ران اغلب بدنبال کتک خوردن یا بدرفتاری با بچه . باشد

 .ایجاد میشود

 عالئم شکستگی تنه استخوان ران

ن عالئم شکستگی تنه استخوان ران عبارتند از درد شدید ران که با فشار به محل شکستگی و یا حرکت مهمتری 

 .دادن اندام تحتانی بیشتر میشود

ناتوانی در حرکت دادن اندام تحتانی، تغییر شکل اندام تحتانی بصورت کوتاه شدن و چرخش به بیرون و تورم 

 .ستران از دیگر عالئم شکستگی استخوان ران ا

بعد از شکسته شدن استخوان ران، به علت انقباض عضالت قوی که در اطراف آن وجود دارد لبه های شکستگی 

 .شود از هم رد میشوند و اندام شکسته شده کوتاه تر می

گاهی اوقات لبه تیز قطعات شکسته شده رگهای خونی ران را پاره کرده و موجب خونریزی شدید در ناحیه 

ن از دست دادن مقادیر زیادی خون در داخل بافت عضالنی ران و تورم و کبودی شدید ران نتیجه آ. میشوند

 .است

https://www.iranorthoped.com/fa/news/1332
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1332
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باید حتما دقت کرد که مفاصل زانو و . تشخیص قطعی این شکستگی با استفاده از رادیوگرافی ساده داده میشود

از عدم وجود در رفتگی در شکستگی های ران باید با دیدن مفصل ران حتما . ران در رادیوگرافی دیده شوند

 .مفصل ران مطمئن شد

 درمان شکستگی تنه استخوان ران

شکستگی تنه استخوان ران در بالغین در غالب قریب به اتفاق موارد همراه با جابجا شدن قطعات شکسته شده 

و مثل هر شکستگی دیگر، شکستگی تنه استخوان ران اگر همراه با جابجایی است باید جااندازی شود . است

 .سپس با وسیله ای بیحرکت شده تا جوش بخورد

 .نوع درمان به متغیر های بسیاری مثل سن بیمار، مقدار جابجایی و آسیب های همراه بستگی دارد

درمان شکستگی تنه استخوان ران ممکن است با استفاده از روش های غیر جراحی صورت گرفته و یا ممکن 

 .شداست نیاز به عمل جراحی وجود داشته با

 درمان غیر جراحی

کشش قدیمی ترین . درمان غیر جراحی شکستگی تنه استخوان ران بصورت کشش و سپس گچ گیری است

بزرگترین عیب این روش درمانی اینست که بیمار باید مدت طوالنی در . روش درمان این شکستگی ها است

کالت تنفسی، مشکالت گردش خون، تخت بیمارستان بماند که موجب عوارض فراوانی از جمله زخم بستر، مش

 .امروزه بندرت از این روش درمانی استفاده میشود. میشود …مشکالت روحی، هزینه زیاد تخت بیمارستانی و 

 درمان جراحی شکستگی تنه استخوان ران در بالغین چگونه است

بدین صورت است که  روش کار. امروزه تقریبا تمامی شکستگی های ران بالغین با عمل جراحی درمان میشوند

با استفاده از کشش و مانورهای مخصوصی سعی میشود ) ابتدا شکستگی ران بصورت بسته جااندازی میشود 

 .شکستگی بصورت بسته جااندازی شود
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این جااندازی در اطاق عمل انجام شده و پزشک جراح مراحل جااندازی را با استفاده از رادیوگرافی بخصوصی که  

 .(کنترل میکند -فلوروسکوپی –یما بر روی ماتیتور قابل دیدن است تصاویر آن مستق

سپس از راه شکاف های کوچکی که در پوست داده میشود میله داخل استخوانی یا پالک یا اکسترنال فیکساتور 

 .به استخوان متصل شده و آنرا فیکس میکند

در صورت استفاده از پالک یا میله داخل ) به این روش جااندازی بسته و فیکساسیون داخلی یا خارجی میگویند 

استخوانی به آن فیکساسیون یا تثبیت داخلی و در صورت استفاده از اکسترنال فیکساتور به آن فیکساسیون 

 .(خارجی میگویند

بندرت و در صورتیکه جااندازی بسته امکانپذیر نشود پزشک جراح از جااندازی باز استفاده کرده و سپس با روش 

قانون کلی اینست که هر گاه جااندازی بسته امکان پذیر . ر شده شکستگی را فیکس و بیحرکت میکندهای ذک

 .باشد جااندازی باز انجام نشود

همانطور که ذکر شده از سه نوع ایمپلنت برای تثبیت شکستگی های ران بالغین استفاده میشود که عبارتند ار 

 و یا اکسترنال فیکساتور Plate ، پالک یا پلیتIntramedullary nail یا میله داخل استخوانی Nail نیل

External fixator  بهترین وسیله تثبیت شکستگی ران استفاده از نیل یا میله داخل استخوانی است ولی در

 .مواردی بنابه تشخیص پزشک معالج از دو وسیله دیگر استفاده میشود

 پالک گذاری 

در روش جااندازی بسته، ابتدا پزشک معالج در اطاق عمل با . ر برده میشودهمراه با جااندازی بسته یا باز بکا

 .استفاده از کشش و مانورهای خاصی قطعات شکستگی را جااندازی بسته میکند

پس از آن . مراحل این جااندازی بسته با استفاده از دستگاه فلوروسکوپی و اشعه ایکس روی مانیتور دیده میشود

وست داده شده و از راه آن پالک به داخل ران و بر روی استخوان ران برده میشود و شکاف کوچکی بر روی پ

 .سپس پالک به توسط پیچ هایی به استخوان متصل میشود
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انجام این کار مشکل بوده و نیاز به تبحر جراح دارد ولی . تمام مراحل این کار با استفاده از فلوروسکوپی است

 .است نتایج آن از جااندازی باز بهتر

در صورت موفقیت آمیز نبودن جااندازی بسته پزشک جراح بعد از شکاف دادن پوست و کنار زدن عضالت ران، 

قطعات شکسته شده را زیر دید مستقیم در کنار یکدیگر قرار داده و سپس به توسط پالک فلزی و پیچ هایی دو 

 .قطعه شکسته شده را به هم متصل میکند

 فیکساتور خارجی  

در شکستگی های باز ران یا مواردی که آسیب شدید پوست و عضالت ران همراه با شکستگی وجود دارد  معموالً

در مواردی که شکستگی ران همراه با عفونت در استخوان یا عضالت باشد هم از این روش . از آن استفاده میشود

 .استفاده میشود

در دیگر محل های بدن است مثال دچار گاهی اوقات بیمار بجز شکستگی ران دچار آسیب های شدیدی 

 .خونریزی مغزی یا داخل شکمی شده و جراحی این محل ها برای حفظ جان بیمار بر جراحی ران اولویت دارد

در این موارد ممکن است حتی بعد از جراحی مغز یا شکم وضعیت عمومی بیمار آنچنان خطرناک و ناپایدار باشد 

مراقبت میشود تا وضعیت عمومی  ICU در این موارد از بیمار برای مدتی در. که امکان جراحی ران مقدور نباشد

 .بدن وی بهتر شود و سپس اقدام به جراحی ران میشود

در این چند روزی که بیمار منتظر جراحی ران است میتوان برای بیحرکت کردن موقت قطعات شکسته شده از 

 .اکسترنال فیکساتور استفاده کرد

نی بعد از جااندازی قطعات شکسته شده که معموال به روش بسته انجام میشود پیچ های در این روش درما

بلندی در قطعات شکسته شده بصورت عرضی گذاشته شده و انتهای این پیچ ها که از پوست خارج میشوند به 

 .میله هایی در خارج از بدن متصل میشوند

 (nail)میله داخل استخوانی نیل  
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در این روش بعد از جااندازی قطعات . متداول ترین روش درمان شکستگی های ران استاین روش بهترین و 

استخوان ران در قسمت ) شکسته شده به روش باز یا بسته، یک میله در داخل کانال استخوانی ران قرار میگیرد 

 .(وسط به شکل یک لوله تو خالی است

 .سط پیچ هایی متصل میشوداین میله معموال به قطعات استخوانی شکسته شده به تو

 مراقبت های بعد از جراحی و عوارض شکستگی تنه استخوان ران

پس از درمان جراحی شکستگی تنه استخوان ران، بیمار باید هرچه زودتر حرکات مفصل زانو را شروع کند و 

. نجام شودحرکات زانو باید تحت نظر پزشک معالج و فیزیوتراپ ا. گرنه دچار محدودیت حرکت زانو میشود

 .همچنین بیمار باید نرمش های بخصوصی را برای تقویت عضالت ران انجام دهد

بیماری که به علت شکستگی ران تحت عمل جراحی قرار گرفته است تا وقتی شکستکی بطور کامل جوش 

باید از دو  پس در ماه های اول، بیمار برای راه رفتن حتما. نخورده است نباید با پای طرف شکسته شده راه برود

 .عصای زیر بغل استفاده کرده و وزن خود را بر روی پای طرف شکسته شده نیندازد

پس از اینکه پزشک معالج با بررسی رادیوگرافی های بعدی تشخیص داد که شکستگی بطور کامل جوش خورده 

 .است بیمار میتواند بدون عصا راه برود

اجازه میدهد تا قبل از جوش خوردن کامل شکستگی، قسمتی از  البته در بعضی از موارد پزشک معالج به بیمار

مقدار وزن گذاشتن روی پا و زمان انجام آن به تشخیص . وزن خود را بر روی پای طرف شکسته شده بیندازد

 .پزشک است

 عوارض شکستگی تنه استخوان ران چیست

 .تقسیم میشوند دیررسو  زودرسعوارض این شکستگی به دو دسته عوارض  

 عوارض زودرس

 مهمترین عوارض زودرس عبارتند از
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بعد از شکستگی استخوان ران خون زیادی از محل شکستگی و از عروق پاره شده به داخل عضالت  : خونریزی

لیتر میرسد و ممکن است موجب بروز شوک هموراژیک در  0-0حجم این خونریزی گاهی به . ران ریخته میشود

 .بیمار شود

 .صورت شدید بودن ممکن است موجب نکروز و سیاه شدن ساق شوددر  : پارگی عروق

بیمار با . بهترین روش پیشگیری از آمبولی چربی انجام هرچه سریعتر عمل جراحی است : آمبولی چربی

 .باید در چند ساعت اول بعد شکستگی جراحی کرد شکستگی را ترجیحاً

 .وریدی از داروهایی استفاده میشودمعموال برای پیشگیری از وقوع آمبولی  : آمبولی وریدی

 عوارض دیررس

 مهمترین عوارض دیررس عبارتند از

ماه زمان برای  3-2شکستگی تنه استخوان ران در بالغین معموال نیاز به  : جوش نخورن یا دیر جوش خوردن

 .دعواملی ممکن است این جوش خوردن را به تاخیر بیندازد و یا کال مانع آن شو. جوش خوردن دارد

شدت زیاد شکستگی بصورت خرد شدگی یا جابجایی زیاد قطعات، باز بودن : مهمترین این عوامل عبارتد از 

شکستگی، سن باال، وجود بیماری های زمینه ای، جااندازی یا بیحرکتی ناکافی در حین عمل جراحی و عفونت 

 .در محل شکستگی

در صورت نامناسب بودن جااندازی یا . انجام میشوددرمان این عارضه معموال با عمل جراحی پیوند استخوان 

 .تثبیت استخوانی ممکن است الزم شود جااندازی مجددا انجام شده و ایمپلنت تعویض شود

در . معموال موقعی ایجاد میشود که درمان غیر جراحی برای شکستگی انتخاب شده است : بد جوش خوردن

ی به درستی انجام نشده باشد یا تثبیت استخوانی مناسب مواردی هم ممکن است با وجود جراحی، جاانداز

 .نباشد و شکستگی جابجا شود و در وضعیت نامناسب جوش بخورد
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یا تغییر شکل ظاهری در ران شود و ممکن   بد جوش خوردن تنه استخوان ران میتواند موجب بروز کوتاهی

ییر شکل شدید ممکن است پزشک جراح در صورت تغ. است موجب بروز آرتروز مفصل زانو در دراز مدت شود

 .تصمیم به استئوتومی استخوان ران و تصحیح امتداد استخوان بگیرد

 محدودیت حرکتی زانو

 

  هیپ شکستگی یا ران مفصل شکستگی

شکستگی لگن در ناحیه اطراف مفصل ران که به آنها شکستگی هیپ هم میگویند به دسته ای از شکستگی ها 

مت باالیی استخوان ران یعنی در اطراف محلی که استخوان ران با لگن مفصل میشود که در قس اطالق میشود

 .شکستگی اطراف مفصل ران یا شکستگی هیپ جزء گروه بزرگتر شکستگی های لگن هستند. بوجود میایند

ود شکستگی های مفصل ران یا هیپ معموال براثر زمین خوردن و یا وارد شدن ضربه مستقیم به باالی ران بوج 

 .ارتباط نزدیکی با پوکی استخوان دارند و آمده

 :شکستگی های هیپ در دو گروه از مردم اتفاق میفتد

  این . آنهایی که به علت پوکی استخوان دچار ضعف و کاهش استحکام در ناحیه باالی استخوان ران شده اند

 ندافراد بر اثر ضربه های با شدت کم مثل زمین خوردن دچار این شکستگی میشو

  مثل . افرادی که استخوان محکمی دارند ولی شدت ضربه بقدری زیاد است که موجب شکستگی میشود

 شکستگی در افراد جوان بدنبال تصادف اتومبیل یا سقوط از ارتفاع

 چیست (هیپ) ران مفصل شکستگی عالئم

های مفصل ران یا هیپ درد شدیدی است که در اطراف این مفصل و یا در کشاله  شکستگی عالمت مهمترین 

معموال این درد به قدری شدید است که کوچکترین حرکتی در اندام تحتانی . ران احساس میشود

 .در ناحیه لگن میشود شدید درد احساس موجب

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hip-fracture/symptoms-causes/syc-20373468
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hip-fracture/symptoms-causes/syc-20373468
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1734/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%84%DA%AF%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1734/%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%84%DA%AF%D9%86-%DA%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/
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یرسد و پای طرف در شکستگی هیپ، اندام تحتانی در طرف شکسته شده معموال کوتاه تر از طرف سالم به نظر م

 .چرخد مبتال به طرف خارج می

 تشخیص شکستگی هیپ در ناحیه لگن چگونه است

در غالب اوقات . تشخیص شکستگی های مفصل ران یا هیپ معموال با استفاده از رادیوگرافی ساده انجام میپذیرد

 .در رادیوگرافی خط شکستگی و قطعات جابجا شده به وضوح دیده میشوند

کستگی های این ناحیه ممکن است بدون جابجایی و یا ناکامل باشند که در این صورت ممکن گاهی اوقات ش

در این موارد پزشک معالج برای تشخیص ممکن . است تشخیص آنها در رادیوگرافی ساده بسیار مشکل شود

 .است از دیگر روش های تصویربرداری مانند سی تی اسکن یا ام آر آی استفاده کند

 کدامند (هیپ) ران مفصل اطراف های شکستگی انواع

برحسب اینکه شکستگی مفصل ران در کدام ناحیه از قسمت های باالیی استخوان ران باشد این شکستگی ها را  

 :به سه دسته کلی تقسیم میکنند

  و بین سر و ناحیه تروکانتر  ران استخوان گردن ناحیه در این شکستگی ها : ران گردن های شکستگی

ن ران و یا در این شکستگی ها میتوانند دقیقا در زیر سر استخوان ران، در وسط گردن استخوا. بوجود میایند

 محل اتصال گردن و ناحیه تروکانتر باشند

  به زبان دیگر خط . اتفاق میفتند تروکانتر ناحیه در این شکستگی ها : اینترتروکانتریک های شکستگی

 شکستگی معموال بین تروکانتر بزرگ و کوچک قرار گرفته است

  ج تا حداکثر پن کوچک تروکانتر زیر ای محدوده در این شکستگی ها : تروکانتریک ساب های شکستگی

شکستگی های پائینتر از این محدوده جزو شکستگی های تنه استخوان . سانتیمتر پایینتر از آن ایجاد میشوند

 ران تقسیم بندی میشوند

https://www.iranorthoped.com/fa/news/1213/%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%8A-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1213/%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%8A-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1214/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1214/%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1215/%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%8A-%D9%84%DA%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83/
https://www.iranorthoped.com/fa/news/1215/%D8%B4%D9%83%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D9%8A-%D9%84%DA%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%83/
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  شکستگی تروکانتر کوچک یا بزرگ که معموال بصورت کنده شدن این برجستگی ها از تنه اصلی استخوان ران

 است

ردن محل شکستگی معموال از چند عدد پیچ یا از وسیله ای برای فیکس ک ران استخوان گردن شکستگی در

 .استفاده میشود( نوعی پیچ و پالک) DHS به نام

. خونرسانی سر استخوان ران نسبت به بسیاری استخوان های دیگر ضعیف بوده و متکی به عروق معدودی است

عروقی که از گردن استخوان به در زمانی که ضربه اولیه موجب شکستگی در ناحیه گردن استخوان ران میشود 

 .کنند ممکن است دچار آسیب شوند سر استخوان ران رفته و آن را تغذیه می

در . آسیب به عروق خونی ممکن است به قدری شدید باشد که خونرسانی سر استخوان ران را دچار اختالل بکند

بعد از شکستگی حتی اگر صورت آسیب شدید به این عروق ممکن است سلول های سر استخوان ران مدتی 

این وضعیت را سیاه شدن سر استخوان ران . بخوبی هم درمان شده باشد به علت قطع خونرسانی بمیرند

 .میگویند

به همین علت در بعضی از انواع شکستگی های گردن ران در افراد . این روند در افراد مسن بیشتر اتفاق میفتد 

فمور را باال ارزیابی میکند ممکن است از روش دیگری برای جراحی مسن، وقتی پزشک معالج احتمال مردن سر 

 .بیمار استفاده کند

در این روش استخوان سر فمور توسط عمل جراحی کال خارج شده و یک سر مصنوعی بجای آن گذاشته 

 به این نوع عمل جراحی همی آرتروپالستی مفصل ران میگویند.میشود

نوعی میله ) IMN یا DHS یکس کردن محل شکستگی معموال ازبرای ف اینترتروکانتریک شکستگی در

 استفاده میشود( داخل استخوانی

 ساب شکستگی در. آخرین دسته از شکستگی های مفصل ران شکستگی های ساب تروکانتریک هستند

 .استفاده میشود Intramedullary nail (IMN )برای فیکس کردن شکستگی معموال از تروکانتریک
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 : پرستاری بعد از عمل مراقبت های

 .بیمار بایستی بر روی تشک مواج بستری شود

 .انجام شود "کامال Revers Isolation رفت و آمد داخل اتاق بیمار در کمترین حد خود باشد و رعایت

 .ساعت یکبار کنترل شود  2عالئم حیاتی بیمار هر 

 .بیمار ثبت شود I&O میزان

 .کنترل عفونی انجام گیرد

 .ر بایستی دور از بدن قرار گیرد که توسط بالش که بین پاها قرار داده می شود برقرار می گرددپای بیما

 .از احتمال در رفتگی مفصل جلوگیری می کند Abduction انجام

 .بیمار آموزش ببیند که پاهای خود را روی هم قرار ندهد  تا مدت ها بایستی

 .یاید تا مفصل خم نشوددرجه باال ب 21نبایستی سر تخت بیمار بیش از 

 .گزارش شود... موقع تعویض پانسمان هرگونه عالئم قرمزی ، تورم، ترشحات بدبو و 

 .هفته برداشته می شود0بخیه های بیمار بعد از  

 .غذای بیمار بایستی یبوست آور و حجیم نباشد 

 .از مواد پروتئینی و ویتامینی ، سبزیجات و میوه تازه استفاده کند

 .توالت فرنگی استفاده کند بیمار از

 .ساعت بعد از عمل کیسه یخ کمک به کاهش درد و تورم می نماید ولی از روز سوم به بعد تاثیری ندارد 29

ساعت در محل می ماند سپس آن را خارج  29  هموواگ در محل زخم به تخلیه ترشحات کمک می کند و تا

 .کنید

و فیزیوتراپی و ورزش جهت تقویت عضالنه شانه و  DVT ری ازورزش های ایزومتریک و ایزوتونیک جهت جلوگی

 (.جهت راه رفتن با چوب زیر بغل. ) سینه باید انجام گیرد
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 .بیمار روز دوم بعد از عمل با واکر یا چوب زیر بغل بایستی از تخت خارج شود و راه برود

 .شود بعد از خروج از بستر مفصل ران در حالت اکستانسیون کامل قرار داده می

 شکستگی ساعد

در اکثر مواقع در بالفین هر دو استخوان می . ساعد از دو استخوان تشکیل شده است به نام های رادیوس و اولنا

 .شکستگی ساعد می تواند نزدیک ناحیه مچ دست اتفاق بیفتد و یا در قسمت میانی و فوقانی. شکند

 :علل شکستگی ساعد

 ضربه مستقیم -0

 (ورزش یا ارتفاع)باز افتادن روی دست  -0

 تصادفات -3

 .تقریبا در تمام شکستگی های ساعد هر دو استخوان در بالفین نیاز به عمل جراحی دارند: درمان

سپس، بعد از کاهش ورم تحت عمل جراحی و کارگذاری پالک دابتدا دست به طور موقت در آتل قرار داده میشو

 .قرار می گیرد

 :وارض شکستگی ساعدع

 (به خاطر نوک استخوان تیز)روق و اعصاب در کنار محل شکستگی ساعدآسیب ع -0

خونریزی داخل ساعد به خاطر فضای بسته موجود در ساعد، باعث ایجاد تورم شدید شده : سندرم کمپارتمان -0

و گاها در صورت زیاد بودن آن، می تواند باعث اختالل در خونرسانی دست و اختالل حسی و حرکتی دست 

 29ساعت الی  02این حالت معموال . حالت، یک وضعیت اورژانس بوده و نیاز به جراحی اورژانسی دارد این. شود

 .ساعت پس از شکستگی ساعد اتفاق می افتد

 .در صورت وجود زخم همراه با شکستگی، احتمال عفونت بسیار باالتر می رود: عفونت -3
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این حالت می تواند باعث ایجاد اختالل حرکت که  :(sznostosis) چسبندگی در استخوان به یکدیگر -2

 .چرخشی ساعد شود

مثل شکستگی های خرد شده، . جراحی الزاما باعث جوش خوردن استخوان نمی شود: جوش نخوردن -1

شکستگی های همراه با زخم، دیابت، سیگار و بیماری های زمینه های می تواند اختالل در جوش خوردگی را 

 .ایجاد کند

 .ماه زمان جهت جوش خوردن کامل استخوان نیاز است 6تا  3معموال : وردنزمان جوش خ

 .هفته بعد از جراحی، نیاز به آتل است و بعد از این دوره فیزیوتراپی آغاز می شود 6تا  2معموال 

 پنومونی بیمارستانی

تگاه تنفس امروزه با پیشرفت علم پزشکی و تجهیز بخش مراقبت های ویژه و استفاده روز افزون از دس

و عوارض استفاده از ونتیالتور رو به ( nosocomial infection)عفونت های بیمارستانی( ونتیالتور)مصنوعی

از عوارض مهم استفاده از این دستگاه پنومونی بیمارستانی می باشد که هم موربیدیتی و . افزایش است 

فزایش می دهد و از این طریق بار اقتصادی زیادی مورتالیتی باالیی دارد و هم مدت اقامت بیمار در بیمارستان ا

الزم است تعریف  nosocomial infectionقبل از بحث در زمینه . را برفردو جامعه تحمیل می نماید

ساعت اول از اقامت بیمار در بیمارستان رخ دهد را  29هر عفونتی که پس از  ،صحیحی از این ترم داشته باشیم

nosocomial infection ساعت اول بستری در دوره نهفتگی عفونت  29ند البته به شرطی که بیمار در نام

 .نباشد

0. Nosocomial pneumonia  

 nosocomial infectionپنومونی . های شایع در کودکان تحت رسپیراتور محسوب می شود عارضهیکی از 

اروپا تشکیل  ICUگها را در مر12۹ایالت متحده امریکا می باشد و علت نزدیک به  ICUدر  دومین علت شایع

 .می دهد
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 ICU Ventilator associated pneumoniaدر برخی از مطالعات حتی شایع ترین عفونت در . 0

در امارهای مختلف جهان متغییر است و بسته به فاکتورهای مختلف محیطی و  NP شیوع.. ذکر شده است 

 .متفاوت است۹ 01با متوسط ۹  6/9-97۹میزبان بین 

 NPبرابرافزایش می دهد به  3-02را حدود  NPدر بیماران اینتیوبیشن  ریسک  NP شیوعشده است ثابت 

 .گویند   Ventilator associted pneumonia (VAP)که در بیماران اینتیوبه رخ دهد

VAP  از مهمترین وشایعترین فرم های عفونت بیمارستانی درICU مارهای مختلف آدر , محسوب می گردد

این عفونت مورتالیتی و , گزارش شده است27۹با متوسط ۹ 7-72۹متغییر است و بین  VAP انسیداس

را به خود اختصاص داده است و مدت بستری 01۹در اکثر تحقیقات مورتالیتی باالتر از , موربیدیتی باالیی دارد 

تحقیقی نشان داده شده  بطوریکه در, و بالطبع هزینه بستری بیمار را بگونه قابل مالحظه ای افزایش می دهد 

برابر افزایش می یابد  1به (  VAPبدون ابتال به )در مقابل گروه کنترل   VAPبه  هزینه بیماران مبتال

, پس از کلونیزاسیون تراشه  در بیماران اینتیوبه آسپیراسیون یا ورود میکرو ارگانیسم VAP  شایعترین علت

 .نقص مکانیسم های دفاعی می باشدمری و معده به دیستال راههای هوائی بر اثر 

 :به شرح زیر می باشد  Ventilator associted pneumoniaریسک فاکتورهای ایجاد 

بدین نحو که در برخی از , ارتباط مستقیم دارد  VAPطول زمان استفاده از دستگاه تنفس مصنوعی با بروز .0

افزایش ۹ 3در هر روز به  VAPر احتمال مطالعات ثابت شده است در طی هفته اول از استفاده از رسپیراتو

و , 8۹  02روز , ۹  6/1پس از اینتیوبیشن  02به ترتیب در روز  VAPدر تحقیقی دیگر انسیداس . می یابد

افزایش یابد احتمال   بدین ترتیب ثابت شد هر چه طول مدت ایتیوبیشن, افزایش می یابد۹ 09به  32  روز

افزایش می  NPاقامت بیمار در بیمارستان ریسک  3ان داده شد از روز نش. این عارضه نیز افزایش می یابد

 .یابد
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هفته اول پس از تهویه  0بخصوص در طی , ساعت  02مصرف قبلی آنتی بیوتیک به مدت حداقل بیش از . .0

 .مکانیکی

 COPDبیماری زمینه ی ریوی به عنوان مثال  .3

چرا که ثابت شده , بخصوص با گرم منفی ها, سم معده با میکرو ارگانی, تراشه, کلونیزاسیون اروفارنکس  .2

 .ریفالکس باکتریها کلونیزه به ریه است  VAPاست مکانیسم اصلی در ایجاد 

 .بیماریهای زمینه ای از جمله نارسائی کلیوی. .1

 .شده بود OFF اینتیوبیشن مجدد بیماری که از رسپیراتور . .6

ر اسفنکتر گاستروازوفاژیال و تشدید ریفالکس به دلیل نقص د,  NG) Nasogastric tubeاستفاده از   .7

 .oralبخصوص استفاده از فرم . 

بدلیل دیستانسیون معده شانس آسپیراسیون و پنومونی را افزایش , شروع تغذیه زودرس در بیماران اینتیوبه  .9

 .می دهد

می میان در اکثر مقاالت رابطه مستقی.  Sucralfateو  H2مصرف آنتی اسید یا آنتاگونیست رسپوتر  .8

 .پیدا نشد VAPپیدا شد تعداد کمتری از مقاالت ارتباط مستقیمی با  VAP مصرف این داروها و بروز 

02.  Tracheotomy   بطور قابل مالحظه ای ریسکVAP  دلیل این همراهی احتمال , را افزایش می دهد

 .ن استممتد پس از انجام آ  Sedationو  Procedureکلونیزاسیون برونیکال در طی انجام 

 .Upper abdomenجراحی توراسیک و   .00

 .در بیمار Supineپوزیشن .  .00

 جنس مرد  .03

 ( .8کمتر از  CGS)کاهش سطح هوشیاری  .02

 اینتیوبیشن اورژانس  .01

 ., Invasiveانجام برونکوسکوپی و یا هر عمل . .06
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 .شدت بیماری زمینه ای  .07

 .نارسائی تنفسی  .09

 .انتقال از بیمارستان دیگر0 .08

 (CVC)مرکزی  وجود کاتتر ورید. 02

 NICUدر  Extremly pretermنوزادان بخصوص   .00

  

 :دارد VAP ثابت شده است موارد ذیل اثر حمایتی برعلیه ایجاد

آمینو گلیکوزید و یا سفالوسپورین های نسل سوم و , همراهی مصرف آنتی بیوتیکهای مهار کننده بتاالکتاماز  -0

بهمراه آمینو گلیکوزید ویا سیپروفلوکساسین احتمال   piperacillin tazobatem, یا مصرف وانکوماسین 

 را کاهش می دهد VAPبروز

بخصوص به شکل استفاده پروفیالکسی از کلرهگزیدین بال فاصبه پس از از  ،رعایت بهداشت دهان و دندان.0

 .اینتیوبیشن 

از طریق کاهش , ده در بیماران تراکئوستومی ش  Trachostomaمصرف آنتی بیوتیک توپیکال به محل . 3

 کلونیزاسیون در محل

 : VAP تشخیصی معیار

الزم به ذکر است به )اینفیلتراسیون جدید یا مداوم در عکس سینه بیمار اینتیوبه که غیر قابل توجیه باشد 

ساعت باقی  70ساعت از بستری بیمار اینتیوبه رخ دهد و برای حداقل  29اینفیلتراسیونی مداوم گویندکه پس از 

 :مورد از موارد ذیل 0اقل دبهمراه ح,( اند بم

0- T>3/39   یاT<31  . 

ویا افزایش بیش از   Per/mm3  40000یا کمتر از ,  02222باالی ( WBC)لکوسیت خون محیطی  -0

 های خون نسبت به پایه اولیه  در لکوسیت01۹
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ی تراشه شامل هر یک از ترشحات چرکی تراشه در آسپیراسیون الزم به ذکر است تعریف ترشحات چرک -3

 :موارد ذیل می باشد 

   High power fieldنوترفیل در هر  01وجود بیش از ( الف 

 اسمیر مثبت ترشحات تراشه( ب 

 .کشت مثبت ترشحات تراشه( ج 

 .بدتر شدن وضعیت تنفسی -2

روش وبه   Protectedبر اساس کشت کمی ترشحات تراشه از طریق پرونکوسکوپی   VAPتشخیص قطعی 

(PSB) specimen brush  که در این موارد شمارش , می باشدCFU >=02³   ارزش تشخیصی

 در صورت انجام کشت ترشحات تراشه به روش, میکروبی دارد

 Broncho – alveolar  وlavage (BAL) , CFU  الزم به . ارزش دارد  2به توان  02بیشتر یا مساوی

ارزش این  BALدر نمونه ترشحات تراشه به روش <۹ 0یوم اسکوامه ذکر است در صورت وجود سلولهای اپی تل

 .ترشحات کاهش می یابد چرا که نشان دهنده آلوده شده ترشحات تراشه به ترشحات اروفارنکس می باشد

با   اخیرا نشان داده شده است پروکلسیتونین ارزش پروگنوستیک باالئی در ارزیابی پاسخ به درمان بیماران

VAP  دارد. 

 : VAP ارگانیسم های ایجاد کننده

, پسودوموناس آئروژینوزا )  Enterobacteriaceaeهای گرم منفی از خانواده   در اکثر تحقیقات ارگانیسم

شایعترین ارگانیسم ها بودند پس از گرم منفی های ذکر شده استاف اورئوس ( انترو باکتر, کلبسیال پنومونیه

, شایعترین ارگانیسم بود  Ecoliدر تحقیقات کمتری . تروباکتر جای گرفتارگانیسم رده دوم بود پس از آن ان

 Ecoliدر بزرگساالن استاف اورئوس ودر کودکان  VAPدر یک تحقیق شایعترین ارگانیسم ایجاد کننده 

 .وکلبسیال گزارش شد
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بود تاکید دارند  که شایعترین آنها پسودوموناس, در کل اکثریت مقاالت و تحقیقات برغالب بودن گرم منفی ها

در  VAPممکن است .. می گردند استاف اورئوس شایعترین بود  VAPدر میان گرم مثبت های که منجر به ,

ندرتا در چند بیمار با نقص سیستم ایمنی ناشی از کانسر (. پلی میکروبیال . )اثر چندین میکروب ایجاد گردد

 .بوده است VAPتیکوئید پنوسیستیس کارینی علت و افراد تحت درمان با گلو کوکور( non HIV)پیشرونده 

 :همراهی بین نوع میکروب کلونیزه شده با تاریخچه بیمار وجود دارد 

 .در بیمار دارد yeastو   Acinetobacterمصرف آنتی بیوتیک قبلی همراهی با کلونیزاسیون  -0

 .ترومای مغزی همراهی با کلونیزاسیون استاف اورئوس دارد -0

 بیشن قبلی و نارسائی حاد کلیه قبل از بستری همراهی با پسودوموناس دارداینتیو -3

  

 :VAP مور تالیتی

 :باالتر است VAP  در موارد ذیل احتمال مرگ و میر در صورت ابتالء به

 012222شمارش پالکتی کمتر از -0

 .در گیری بیش از یک لوب در ریه-0

 .به عنوان علت عفونت باشد Acinetobacter SPارگانیسم های پسودموناس آئروژینوزا ویا  -3

 .مصرف آنتی بیوتیک نامناسب در درمان -2

 .بیماری زمینه ای شدید -1

 

COPD 

عالیم  شامل . میشود تعریف مدت طوالنی در هوا ضعیف جریان بصورت که است ریه انسدادی بیماری نوع یک

مهمی  نقش آن به ابتال در ژنتیک و الوده وایه سیگار، مصرف .است پروداکتیو خلط و سرفه نفس، تنگی اصلی
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محدودیت  و تنگی نتیجه در و ریه در التهابی پروسه ایجاد باعث شده ذکر محرک عوامل با طوالنی تماس .دارند

 .میشود ریه کوچک هوایی راههای

 :ها درمان و مراقبت

 شود مطلق استراحت •

 نشسته نیمه پوزیشن •

 ساعت 6 هر حیاتی عالیم چک •

 ماسک یا نازال سوند با تراپی اکسیژن •

 الکتروکاردیوگرام نوار •

 سینه قفسه گرافی •

 VBG         

 ساعت 6 هر پاف 4 سپس بار سه تا دقیقه 20 هر پاف 4 سالبوتامول اسپری •

 ساعت 6 هر پاف 4 اتروونت اسپری •

 ساعت 12 هر پاف 2 سروتاید اسپری •

 باال کراتینین و بودن دیابتی ، 70 باالی سن درصورت هپارین تجویز •

 بیمار نیاز براساس تراپی سرم •

  بیمار شرایط به بسته نوبت درسه BK جهت خلط کشت و اسمیر •

 بیمار شرایط به بسته تنفسی فیزیوتراپی 

 پنوموکوک و انفوالنزا واکسیناسیون •
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 %( 90 یباال O2sat ، اکسیژن اشباع حفظ جهت( دقیقه در لیتر 2 - 1 تراپی اکسیژن •

 آتروونت و سالبوتامول اسپری جای به ساعت 6 هر Combivent + نبوالیزر مثل ترکیبی درمان از توان می •

 .کرد استفاده

 .شود تجویز )خوراکی یا وریدی (گلوکوکورتیکوئید باید COPD شدید موارد در •

• AB حمالت در COPD شود می تجویز.  

 کلیه مزمن نارسایی

ساز  خطر عوامل .میشود اطالق کلیه عملکرد برگشت قابل غیر و پیشرونده رفتن بین از به هکلی مزمن نارسایی

 میباشد سیاه نژاد و باال سن اتوایمیون، بیماری دیابت، خون، فشار شامل

 :ها درمان و مراقبت

 I/O چارت و کنترل •

 ساعت شش هر حیاتی عالیم بررسی •

 سینه قفسه گرافی •

 قلب نوار •

 ipth /alb و روتین یشاتآزما چک •

 روزانه توزین •

 درمان به مقاوم CKD موارد در دیالیز همو و هایپرکالمی درمان •

  :باال خون فشار
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 میلیمتر 90 بر 160 از باالتر خون فشار .میرود باال شریانها در خون فشار آن در که است مزمن بیماری یک

دید،  تاری استفراغ، شدید، درد سر شامل عالیم .دانندمی باال خون فشار آستانه حمله عنوان به را جیوه

 میباش آلودگی و خواب گوش وزوز نفس، تنگی اپیستاکسی،

 :ها درمان و مراقبت

 وریدی خط کردن برقرار

 هوایی راه کنترل •

 دقیقه 15 هر خون فشار کنترل •

 کاردیوگرافی اکو انجام و قلبی نوار گرفتن •

 بیمار کردن مانیتورینگ •

 الکترولیتها بررسی و ادرار زمایشآ •

 نسبی استراحت سپس و مناسب وضعیت تا بیمار بودن مطلق استراحت •

 فولی سوند برقراری •

 نمک کم غذایی رژیم •

 الکل و دخانیات مصرف کاهش •

 صدا کم و نور کم و آرام و امن محیط ایجاد •

 وزن کاهش •

 تحرک داشتن •
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 همراه های کوموربیتی و ثانویه عمل ، خون فشار تشخیص جهت دقیق فیزیکی معاینه و حال شرح اول ترم

 .است

 :نیاز مورد آزمایشگاهی تستهای

• U/A – U/A(Alb) –BUN- Cr 

• Serum Na /K/Ca/TSH 

• FBS-Total Cholestrol – HDL-LDL-TG 

• HCT -ECG 

 

 :خون فشار درمان

 .است موثر خون فشار درمان و پیشگیری در : Life Style زندگی شیوه تغییر •

• Non pharmacologic TX )مرحله در درمان این :)دارویی غیر درمان pre HTN درمان تنها عنوان به 

 اصلی

 :شامل .است دارویی درمانهای کنار در کمکی درمان عنوان به هایپرتنشن با بیماران در و

 2kg/m25≤IBM  وزن کاهش -0

 6g NaCl/d  غذایی رژیم سدیم کاهش -0

 DASH dietچربی از کم بسیار میزان با همراه چرب کم لبنیات و سبزیجات و میوه از غنی رژیم-3

 الکل مصرف کاهش -2

 دقیقه 30 حداقل هوازی ورزشهای ،فیزیکی فعالیت -1

 Pre-HTN (Systole: 120-159 / Diastole: 80-89) )زندگی شیوه تغییر ( دارویی غیر درمان •
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 :Stage I-HTN (Systole: 140-159 / Diastole  )دارو تک (دارویی درمان + دارویی غیر درمان •

90-99) 

 دوم داروی افزودن یا دارو میزان افزایش مناسب پاسخ عدم صورت در ماه یک از بعد مجدد ارزیابی

 Stage II-HTN (Systole ≥ 160 / Diastole ≥100)  دارویی دو درمان + دارویی غیر درمان •

 براساس که باشد می ACGI /ARB بالکرها، کلسیم تیازیدی، های دیورتیک شامل اول خط ارویید درمانهای

 .گردد می شروع بیمار ای زمینه اندیکاسیون

 

 ACSحاد عروق کرونر یا بیماریسندرم 

و  (unstable Angina ) واژه ای فراگیر است که در دل خود آنژین acs سندرم حاد عروق کرونر یا بیماری

 .کتوس میوکارد را گنجانده استآنفار

 علت بروز. بروز پیدا می کند NSTEMI و STEMI آنفارکتوس حاد میوکارد خود به دو نوع مختلف

STEMI سندرم حاد عروق کرونر از تشکیل پالک . در اثر انسداد یکی از عروق اصلی کرونر است

 .اترواسکلروتیک در عروق کرونر ناشی می شود

 silent )درصد افراد بی عالمت هستند 02با این وجود . درد قفسه سینه است , ACS شاه عالمت اصلی

MI). 

 

 :ها درمان و مراقبت

 ذیل موارد شامل)> min 10 (اورژانسی ارزیابی باشند، ACS تشخیص کننده پیشنهاد عالئم صورتیکه در

 :میباشد

 شریانی اکسیژن اشباع درصد ارزیابی ، حیاتی عالئم کنترل •

 مناسب محیطی رگ یبرقرار •
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 فیزیکی معاینه و هدفمند و مختصر حال شرح •

 کنیم مرور را فیبرینولیتیک نسبی و مطلق های کنتراندیکاسیون به مربوط لیست چک ، STEMI بیماران در •

 (( Troponinقلبی بیوماکرهای سریال گیری اندازه •

 انعقادی تستهای و ها الکترولیت گیری اندازه •

 ASA 160-320mg قرص •

 قابل نوبت 3 تا دقیقه 5 هر بالفاصله ( BP>90mmHg اگر Spray یا زیرزبانی شکل به نیتروگلیسیرین •

 نیتروگلیسیرین انفیوزیون صورت به درد ادامه صورت در و )است تکرار

 .نشد برطرف TNG وسیله به سینه درد اگر مورفین تزریق •

 Lit/min 4 اکسیژن با درمان ، باشد داشته وجود نفس تنگی یا Sat 2O > %94 اگر •

 )دقیقه 30 از کمتر در ( پورتابل صورت به بدحال بیماران در CXR انجام •

 که صورتی در ( سینه درد کشنده و مهم علت یک عنوان به آئورت دایسکشن R/O و احتمال به توجه •

 )باشد داشته وجود آئورت ایینارس توجه قابل و واضح سوفل یا و 20mmHg از بیشتر دست دو فشار اختالف

 

 .شوند می تقسیم گروه 3 به بیماران ECG تغییرات براساس

ST elevation یا new LBBB ( STEMI ) 

 .باشند می Reper Fution درمان کاندید

 Primary PCI انجام :الف •

 . شوک یا . باشد داشته وجود فیبرینولیز شروع برای کنتراندیکاسیون یا و باشد دسترس در موقع به اگر 1

 .باشد داشته وجود چپ بطن شدید نارسایی یا کاردیوژنیک
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 600mg-300 دوز با Clopidogral (Osvix) . :پالکت آنتی- 0

 ( Door To Balloon Time ( .باشد می دقیقه PCI 90 . تا بیمارستان به بیمار ورود از مناسب زمان -0

 : fibrinolysis درمان -ب •

 .باشد داشته وجود PCI . برای نامناسب تاخیر و باشد نداشته اسیونکنتراندیک اگر -0

 (Door –to باشد می دقیقه 30 . ، فیبرینولیتیک شروع تا بیمارستان به بیمار ورود از مناسب زمان -0

needle Time ) 

 600mg-300 دوز با Clopidogrel (Osvix) : . پالکت آنتی -3

NSTE-ACS 

 early invantion استراتژی )الف •

 .باشد High RISK بیمار یا مثبت Troponinاگر -0

 .باشد داشته مقاوم Ischemic . سینه درد -0

 مداوم و کننده عود  ST تغییرات -3

 . بطنی کاردی تاکی-2

 . همودینامیک ناپایداری -1

 . قلبی نارسایی عالئم -6

 نرمال یا تشخیصی غیر EKG تغییرات )ب •

Low- Intermediate risk ACS 

 بیشتر بررسی و Monitoring برای قلب بخش در بستری •

 : درمان

 - ASA گرم میلی 80 روزانه -
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- LMWH و هپارین یا High dose statin می شروع کنتراندیکاسیون نداشتن شرط به بیماران تمام در 

 .شود می انجام تاخیری صورت به و صورت نیاز در کرونر آنژیوگرافی گروه این در و شود

 ( تهاجمی غیر تشخیصی تستهای ، عالئم شدن طرف بر و منفی آنزیم و سریال ECG بودن نرمال صورت در

 به نیاز است ممکن ، طبیعی غیر نتایج صورت در و شود می انجام ) MPI اسکن یا و ورزش تست مثل

 کرونر باشد آنژیوگرافی

 سکته قلبی

یا حمله قلبی، عبارت از انهدام و ( Myocardial infarction :انگلیسی به) آنفارکتوس میوکارد یا سکته قلبی

رفتن جریان خون  است که به علت ازبین( میوکارد) عضله قلب مرگ سلولی دائم و غیرقابل برگشت در بخشی از

این توقف گردش خون ممکن است ناگهانی و . دهد روی می شدید در آن قسمت از قلب ایسکمی و وقوع یک

رین دلیل ت عمده. نمود یابد( درد قفسه سینه) حمله آنژینی بدون هیچ عالئم قبلی نمایان گردد یا پس از چند

تعویض )باز  جراحی قلب و بالن برای رفع انسداد غیر از دارو، از. کننده قلب است های تغذیه شدن رگ سکته بسته

سکته قلبی نوعی عارضه فراگیر است که هرساله باعث درگذشتن هزاران تن . شود استفاده می( رگ مسدود شده

کننده دیابت،  مساعد  عوامل در میان  .زندگی یکی از عوامل پیشگیری از سکته قلبی است اصالح  .گردد می

، فشار عصبی، سابقه فعالیت بدنی ، عدمالکل و استعمال دخانیات فشارخون باال، کلسترول خون باال افراط در

 .فامیلی و سن قابل ذکراند

نفر  09222میالدی، بیش از  0229، در سال آمریکا ین این بیماری خیلی وخیم است و سالیانه تنها درطور یق به

 .از این عارضه جان باختند

 شناسی سبب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%98%DB%8C%D9%86_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D9%82%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA_%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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ماهیچه قلب، منجر به آنفارکتوس  ٔ  کننده وق تغذیهو در نتیجه انسداد عر عروق کرونری آترواسکلروز اغلب

شده شریان کرونر اصلی باشد احتمال مرگ انسان  اگر شریان بسته. شود که درمان، آسان نخواهدبود میوکارد می

 .وجوددارد

، سیگار، زیادی کلسترول خون و فشار خون باال ،(بیماری قند خون) دیابت ای مانند عوامل متعدد مساعدکننده

 .است تصلب شرائین غیره وجوددارد که عامل

 عالئم

یک . سازد ر اکثر موارد آنفارکتوس میوکارد همراه با تظاهرات معمولی و تیپیک است که تشخیص را آسان مید

طرف آرواره، بازوها، پشت و  با قابلیت انتشار به( سینه)که در مرکز قفسه صدری  قفسه سینه درد موضعی

اگر درمان نشود این درد آزاردهنده و  .کشد دقیقه طول می 02است و بیشتر از  MI ویژه در سمپتوم گردن،

 .انجامد ها به طول می بحرانی است و مدت

. کند کند، داروی دوپرواترین درد آنژین را آرام می مقاومت می تری نیتروگلیسرین گاهی چندین ساعت با مصرف

تواند تشخیص  اورژانس و فوری می الکتروکاردیوگرام دیگری که آشکارکننده هستند عبارتند از عالئم چنین هم

صورت تشویش و اضطراب تظاهر  در تعداد زیادی از موارد انواع آنفارکتوس وجود دارد که به. را آسان سازد

 .کند می

بطن  به علت اشکال در) تنگی نفس زدن، عصبی بودن، ای و احساس کاذب آروغ به عنوان مثال اشکال هاضمه

و تورم در دست و پا که گاهی بدون تشخیص است و تنها اتفاقی در آزمایش  خیز ،(و در نتیجه ادم ریوی چپ

 .شود قلبی و آزمایش روتین و منظم پزشکی با تشخیص آن برخورد می

سال، زندگی مشوش و  22باال، سن بیش از  فشار خون باید بخاطر داشت که هنگام مراجعه یک بیمار مسن با

پراضطراب که دچار درد شدید و ناگهانی و ممتد قفسه سینه، به فکر آنفارکتوس بود 

 .درخواست نمود الکتروکاردیوگرام و

 تشخیص

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82_%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%BE%D8%AA%D9%88%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%DA%AF%DB%8C_%D9%86%D9%81%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%86_%DA%86%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%86_%DA%86%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%86_%DA%86%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%86_%DA%86%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85
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. تواند ساده، دشوار یا در حد وسط این دو حالت باشد شناسایی یک بیمار از نظر رویداد واقعه سکته قلبی حاد می

والً تشخیص ساده سکته قلبی حاد در افرادی است که تعدادی از عوامل خطر آترواسکلروز را به همراه عالئم معم

معموالً بیماران مشکوک به رویداد سکته قلبی را به . هایی دال بر فقدان جریان خون به قلب را دارند و نشانه

بروز سکته قلبی باشد بالفاصله چندین آزمایش  زمانی که تصویر بالینی بیمار دال بر. دهند اورژانس انتقال می

 .نوار قلب، آزمایش خون، و اکوکاردیوگرافی است: ها شامل تشخیصی به مرحله اجرا در خواهد آمد این آزمون

نخستین تست تشخیصی الکتروکاردیوگرام است که ممکن است نشان دهد سکته قلبی در : الکتروکاردیوگرام

 .است قبالً روی داده حال روی دادن است یا اینکه

کراتین  همانند)هایی  ها و پروتئین های زنده حاوی آنزیم سلول: های آزمایشگاهی تست

هنگامی که یک سلول . باشند ها می هستند که در ارتباط با عملکرد تخصصی آن( میوگلوبین و تروپونین ،کیناز

آرام به  ها آرام ها و پروتئین دهد و در این شرایط آنزیم میرد، غشاء سلولی یکپارچگی خود را از دست می قلبی می

 .های آزمایشگاهی شناسایی نمود ا روشتوان ب ها را می ها و پروتئین این آنزیم. یابند جریان خون راه می

در اکو کاردیوگرام به مقایسه بطن چپ از نظر وضعیت انقباض نرمال یا غیر نرمال پرداخته (: اکو)تصویر برداری 

های میوکارد در هنگام کاهش جریان خون، خاموش نمودن  یکی از نخستین اقدامات حفاظتی سلول. شود می

. گردد این مکانیسم بالفاصله پس از کاهش جریان خون آغاز می. نقباض استمکانیسم نیاز به انرژی برای ا

اند و تشخیص عروقی که به  تواند در شناسایی نقاطی از قلب که تحت تأثیر سکته قلبی بوده اکوکاردیوگرام می

  .اند مفید واقع شود احتمال زیاد مسدود شده

 درمان

معموالً داروهای ضد انعقاد . ترل فشار خون و ریتم قلبی استژن و کن اولین قدم استراحت کامل، تجویز اکسی

های  روش. شود بتای سمپاتیک مانند پروپرانولول تجویز می ٔ  های گیرنده کننده مانند آسپرین یا هپارین و بلوک

باز کردن رگ مسدود شده در بیمارستان عبارتنداز داروهایی مانند استرپتوکیناز و اوروکیناز، بالن و جراحی 

 ..اورژانس عروق کرونر

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%88%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86
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 پیشگیری

عوامل اساسی یک  .های قلبی پیشگیری نمود شود از خطر بیماری با تغییر سبک زندگی به یک سبک سالم می

 :سبک زندگی سالم شامل

 سیگار نکشیدن یا ترک سیگار

 .و میوه زیاد، و کم خوردن چربی و قند و کاهش وزن سبزی مناسب حاوی ماهی، رژیم غذایی

 دقیقه ورزش در روز 32حداقل 

 ، فشارخون باال و کلسترولدیابت از قبیل هایی کنترل بیماری

 شود ردن سیب هم باعث پیشگیری میدوری از محیط پراسترس و خو

 سکته مغزی

نوعی اختالل نورولوژیک ناگهانی است که به علت عروق کانونی قابل انتساب است که به دنبال آن  سکته مغزی

 .شود است مختل می ای که دچار سکته مغزی شده رسانی به ناحیه خون

این قسمت از مغز دیگر ٬ه و متوقف گرددرسانی به قسمتی از مغز دچار اختالل شد به بیان دیگر اگر خون

سکته مغزی . نامند این وضعیت را اصطالحاً سکته مغزی می. تواند عملکرد طبیعی خود را داشته باشد نمی

سکته ی مغزی در . رسان مغز ایجاد شود های خون تواند به عللی مانند بسته شدن یا پاره شدن یکی از رگ می

 . مردان بیشتر از زنان است

بعد از . ای وجود ندارد یا اینکه عالئم بسیار جزئی هستند والً قبل از بروز سکته مغزی عالئم هشدار دهندهمعم

. بروز سکته مغزی بیمار باید بالفاصله در بیمارستان بستری گشته تا از بروز صدمات دائمی به مغز جلوگیری شود

. مغز دارد ی های گرفتار شده ته و وسعت بافتشود بستگی به محل سک عوارضی که بعد از سکته مغزی ایجاد می

کننده دائمی یا حتی مرگ را شامل  عوارض سکته مغزی از عوارض خفیف و گذرا مثل تاری دید تا عوارض فلج

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84_%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
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 .شود می

 transient) حمله ایسکمی گذرا ساعت از بین بروند، این وضعیت را اصطالحاً 02اگر این عالئم در طول 

ischemic attack)باشد نامند که یک عالمت هشدار دهنده از یک سکته مغزی احتمالی در آینده می می .

 . در جهان استسکته مغزی سومین عامل مرگ و میر 

سال زودتر از  02گویند افراد در ایران  پزشکان ایرانی می. آمار سکته مغزی در ایران نیز چندان مناسب نیست

رویه نمک و چربی، چاقی،  تحرکی، مصرف بی متخصصان کم. شوند سایر کشورها به سکته مغزی مبتال می

های مغزی ایرانیان  ی برای حرکت به سمت سکتهاستعمال دخانیات و در مجموع رژیم نامناسب غذایی را عامل

دبیر انجمن  .درصد بیشتر از زنان است 01های مغزی در مردان ایرانی  بر اساس آمار میدانی سکته .دانند می

سکته مغزی ایران اعتقاد دارد که این سکته به عنوان دومین عامل مرگ و میر در ایران و برخی از کشورهای در 

 . حال پیشرفت است

رسد، اما  دهند گرچه اشراف بر زبان دوم احتماالً بی ارتباط با سالمت فیزیکی به نظر می ها نشان می پژوهش

کند و افرادی که در سخن  های ویرانگر به عملکردهای مغزی محافظت می ظاهراً این مهارت از مغز در برابر آسیب

 ا در صورت بروز سکته مغزی، دو برابر دیگران استه گفتن به دو زبان مهارت دارند، احتمال بهبودی و درمان آن

 انواع سکته مغزی

 .هموراژیک  ایسکمیک و سکته  ایسکمیک گذرا، سکته  سکته: مغزی دارای سه نوع اصلی است  سکته

ترومبوز که )های مغزی بر اثر بسته شدن یک شریان مغزی با یک لخته خون  از تمام موارد سکته ٪91حدود 

 .شود که به آن سکته مغزی ایسکمیک گفته می( تشکیل آن آزار آندوتلیوم است ترین عامل اصلی

طالحاً ترومبوز که به آن اص لخته خون های مغزی بر اثر بسته شدن یک شریان مغزی با یک از تمام موارد سکته

ریزی مغزی تشکیل  دیگر عوامل عمده سکته مغزی را آمبولی مغزی و خون. گردد شود ایجاد می مغزی گفته می

 .دهند می

ای از یک لخته خون که در جای دیگر بدن مثل قلب یا رگ اصلی گردن  دهد که تکه آمبولی مغزی وقتی رخ می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B3%DA%A9%D9%85%DB%8C_%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AE%D8%AA%D9%87_%D8%AE%D9%88%D9%86
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حدود . رسان مغز برساند و در آنجا گیر کند های خون از شریان ساخته شده، خود را از طریق جریان خون به یکی

های  سکته ٪01باعث حدود  زیخونریزی مغ .کنند های مغزی بر اثر آمبولی مغزی بروز می یک چهارم از سکته

های اطراف  در این موارد خون بر روی بافت. شود های مغز ایجاد می باشد بر اثر پاره شدن یکی از شریان مغزی می

 .شود آن ریخته می

بر   شوند احتمال زیادی دارند که در یک شریانی که آمبولی مغزی می  و  ترومبوز  های خونی که باعث لخته

  ها تصلب شراین وضعیتی است که در آن دیواره رگ. است ساخته شده باشند هآسیب دید آترواسکلروسیس اثر

  شود عبارتند از تصلب شراین می  ایجاد  احتمال  افزایش  عواملی که باعث. شود بر اثر رسوب چربی سفت می

 .و وجود مقدار زیادی چربی در خون دیابت ،رژیم غذایی سیگار کشیدن، مصرف زیاد چربی در

. گذارد ابتال به سکته مغزی تأثیر میمحققان آلمانی نوعی پروتیین در عروق مغزی را کشف کردند که بر خطر 

های عصبی مغز، به جای آنکه  سلول. های بدن، تفاوت دارد های خونی مغز نسبت به دیگر مویرگ دیواره مویرگ

طور فعاالنه، توسط  ها، تغذیه شوند به های بدن، از طریق نشت غیرفعال مواد غذایی از مویرگ مانند دیگر سلول

 .کنند اند، تغذیه می جا شده خونی جابههایی که از عروق  مولکول

سد مویرگی خونی در مغز، بسیار مهم است زیرا نقشی محافظتی دارد و در صورتی که این سد دچار اختالل 

آمبولی مغزی ممکن است بر اثر اختالل در . یابد شود، خطر بروز سکته مغزی و دیگر مشکالت مغزی افزایش می

است، ایجاد شود که تمام این  ادهکه به تازگی رخ د سکته قلبی ای قلب یا ، اختالالت دریچهضربان قلب ریتم

مغزی و  ترومبوز خطر بروز آمبولی مغزی،. خون در قلب شوند لخته توانند باعث ساخته شدن موارد می

که یک ( سیکل سل) سلول داسی شکل در بیماری. یابد افزایش می فشار خون ریزی مغزی با باال رفتن خون

آیند و احتمال  های قرمز که به صورت داس در می باشد، بخاطر شکل گلبول خون می قرمزهای  گلوبول ناهنجاری

ممکن  ترومبوز گاهی. یابد مغزی افزایش می ترومبوز را دارند، خطر عروق خونی در گیر کردن چسبیدن به هم و

التهاب شریان ممکن . جاد گرددای التهاب های خون رساننده به مغز بخاطر است بر اثر تنگ و باریک شدن شریان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D9%84%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D9%87_%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%AE%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%DA%A9%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84_%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%B1_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%DA%AF
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سیستم ایمنی  در این بیماری. ایجاد شود پلی آر تریت ندوزا است به علت وجود یک بیماری خود ایمن مثل

 .کند های سالم بدن حمله می به بافت بدن

باشند  ریزی دهنده که ناشی از پاره شدن یک رگ خونی در داخل یا سطح مغز می های مغزی خون در سکته

رسد، به عالوه نشت خون از رگ پاره  های مغزی نمی شود، دیگر حس به سلول وقتی که یک رگ خونی پاره می

 .تواند به بافت مغزی آسیب جدی وارد نماید شده، می

 عالیم سکته مغزی 

یشتر افراد عالیم سکته مغزی به سرعت و در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه بعد از وقوع سکته خود را نشان در ب

این عالیم امکان . است عالیم هر سکته مغزی بستگی به قسمتی از مغز دارد که دچار گرفتاری شده. دهند می

 :دارد شامل موارد زیر گردد

 (همی پارزی)صوص در یک طرف بدن ضعف و کرختی صورت و بازوها یا پاها به خ

 (همی پلژی)فلج صورت بازو و پاها در همان طرف 

 (آتاکسی)عدم تعادل و لنگ زدن 

 (دیس آرتری)اختالل در تکلم یا در درک کالم 

 (دیس فاژی)اشکال در بلع 

 (پارستزی)اشکال در درک وضعیت و موقعیت -های بدن کرختی و سوزش قسمت

 دست دادن بینایی به خصوص در یک چشمتاری دید یا از -دو بینی

 سردرد شدید و ناگهانی

 تاختالل در قضاو-و طوالنی مدت حافظه کوتاه مدت از دست دادن

 سرگیجه بدون دلیل و سقوط ناگهانی

 اختیاری ادرار و مدفوع بی

 .گویند اشکال در پیدا کردن کلمات و فهمیدن آن چیزی که دیگران می

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%DB%8C_%D8%A2%D8%B1_%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA_%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%AF%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87_%D9%85%D8%AF%D8%AA
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 .عدم توانایی در انجام حرکات ظریف

هایی از مغز که کنترل تنفس و فشار خون را بر عهده دارند ممکن است  اگر سکته مغزی شدید باشد، قسمت

 .ه یا اینکه ممکن است شخص به اغماء رفته و نتایج مرگباری را به دنبال داشته باشدگرفتار شد

 نحوه درمان

 .دهد ریزی مغزی را نشان می سی تی اسکن یک خون

درمان اولیه پس از وقوع یک سکته مغزی شامل تحت نظر گرفتن دقیق فرد و انجام اقدامات پرستاری برای 

دیده شد که یک لخته خون در شریان وجود دارد، باید  سی تی اسکن گر درا. باشد محافظت راه تنفسی او می

است باعث بهبود عواقب  این درمان ممکن. فوراً با استفاده از داروهای ترومبولیتیک اقدام به حل کردن آن نمود

 .شود ریزی در مغز می سکته مغزی بشود اما در هر موردی نباید آن را بکار برد، زیرا باعث افزایش خطر بروز خون

های مغزی بعدی بستگی به این دارد که علت ایجاد این  انجام درمان طوالنی مدت برای کاهش خطر وقوع سکته

ای درمان سکته مغزی ناشی از انسداد عروق، حل کردن لخته ه یکی از راه. است سکته مغزی چه بوده

البته ». شود انجام می tPAیا به اختصار  Alteplaseاین کار با استفاده از دارویی به نام . مسدودکننده رگ است

tPA  خطراتی هم دارد برای مثالtPAکند و به دلیل  بعد از اثرگذاری و عمل ترومبولیز به درون مغز ترواش می

گذارد و سپس روی گیرنده  اثر می PDGF_CCبودن روی پروتئین سازنده عروق خونی  پروتئاز یمه عمر باال ون

( BBBسد خونی مغزی یا)کرد  افظت میگذارد و سرانجام سازوکاری که از مغز در مقابل سموم مح آن اثر می

. شود آورد به عالوه باعث پارگی عروق مغزی در آن ناحیه می کند و ادم وازوژنیک را به وجود می مختل می

tPAشود اما در زمان سکته مغزی پروتئین پالسمینوژن است که در کبد ساخته شده و ترشح می ٔ  کننده فعال-

هر قدر این درمان سریعتر . شود شودکه باعث کاهش زمان درمان می یشود یا کم ترشح م قلبی یا ترشح نمی

. انجام شود نتیجه بهتری دارد و حداکثر ظرف چهار ساعت و نیم از شروع سکته مغزی قابلیت تزریق وجود دارد

این  .شود ریزی مغزی بدنبال این درمان بیشتر می هر قدر تزریق از شروع سکته به تأخیر بیفتد احتمال بروز خون

اگر زمان فوق از دست برود و علت سکته آمبولی یا . شود دارو از طریق ورید بازویی یا داخل شریانی تزریق می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C_%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%B2
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شود تا با رقیق کردن خون از وقوع  تجویز می وارفارین ای آسپیرین باشد، داروهایی مثل ترومبوز عروق مغزی بوده

است ممکن است با جراحی  اگر مشخص شد که یک شریان دچار تنگی شده. های خون جلوگیری کند لخته

است، درمان  ریزی و پاره شدن یک شریان بوده بعد از بروز یک سکته مغزی که علتش خون. باز نمود بتوان آن را

درمان طوالنی مدت آن ممکن است شامل تجویز داروهای ضد . شود ایجادکننده آن متمرکز می ٔ  بر روی زمینه

اگر سکته مغزی بر . گیری کندهای بعدی جلو فشار خون باشد تا فشار خون را پایین آورده و از احتمال خونریزی

 .شود دار تجویز می کورتون داروی٬اثر التهاب شریان باشد 

 .برند های خون را در رگ از بین می ای که با آن لخته وسیله

چه  گفتاردرمانی و کاردرمانی ،فیزیوتراپی های توانبخشی مثل زی، درمانهای مغ در بیشتر موارد سکته

بدون شک یکی از مهمترین مراحل درمانی بیماران سکته مغزی . باشد و چه در خانه ضروری می بیمارستان در

متخصص طب فیزیکی و  توانبخشی تحت نظر یک تیم توانبخشی است که اعضای تیم شامل

شناسی روانشناس،  شناس، گفتار درمان، بینایی ارتوپدی فنی، شنوایی فیزیوتراپیست کاردرمانگر ،توانبخشی

های  یکی از روش. باشد می(home maker)و خانه ساز  مددکار اجتماعی خشیکارشناس تغذیه، پرستار توانب

است استفاده از تحریک غیر تهاجمی مغز  استفاده شده جدیدی که در توانبخشی و درمان بیماران سکته مغزی

تی دی »و تکنولوژی تحریک الکتریکی مغز یا  rTMS باشد که شامل دو تکنولوژی تحریک مغناطیسی مغز یا می

انجام شده و  0228در سال  باشد در بررسی بازبینی مقاالت که توسط انجمن نوروفیزیولوژی بالینی می« سی اس

در روش تحریک مغناطیسی . است است به مطالب زیر اشاره شده به چاپ رسیده فیزیولوژی بالینیدر ژورنال نورو

های مغزی از طریق افزایش خاصیت نوروپالستیسیتی  های مغزی برای اصالح عملکرد سلول مغز تحریک سلول

یا مغز و  طب فیزیکی و توانبخشی شود این روش بسیار کم عارضه بوده و توسط پزشکان متخصص مغز انجام می

شود یا به  کره صدمه دیده تحریک میدر این روش یا به کمک القای با فرکانس باال نیم. شود اعصاب انجام می

شود که در نتیجه آن فعالیت نیمکره صدمه دیده زیاد  کمک القای با فرکانس پایین فعالیت نیمکره سالم کم می

 .است این روش در بازگشت عملکرد دست بهبود گفتار کاهش درد و بهبود عملکرد بیماران مؤثر بوده. شود می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
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توانند  می استعمال دخانیات کم کردن میزان چربی در رژیم غذایی ترک کردن تغییر عادات و نحوه زندگی مثل

بینی عاقبت یک سکته مغزی بسیار دشوار است  پیش. آینده شوند باعث کاهش خطر بروز یک سکته مغزی دیگر

معموالً یک سوم افراد بعد از سکته مغزی به بهبودی کامل یا . ی آن دارد و بستگی زیادی به عوامل ایجادکننده

کالتی اگر مش. شوند هایی به صورت دائمی می یک سوم دیگر از افراد نیز دچار ناتوانی. یابند نسبتاً کامل دست می

. ماه بهبود نیابد احتماالً این مشکالت دائمی خواهند بود 6که برای افراد بعد از سکته مغزی ایجاد شد در طول 

 .کنند شوند در عرض یک ماه فوت می از افرادی که دچار سکته مغزی می ٪02حدود 

های سکته مغزی  تواند کمک چشمگیری به جلوگیری از آن یا کاهش آسیب تشخیص زودهنگام این عارضه می

 . داشته باشد

  دارو های مناسب برای درمان سکته مغزی

معموالً متناسب با نوع سکته مغزی داروی . برای درمان سکته مغزی در گام اول باید نوع سکته مشخص شود

خون با این وجود اغلب داروهای مورد استفاده برای سکته مغزی داروهای ضد انعقاد . شود استاندار آن تجویز می

 .شود TIAتواند منجر به  هستند؛ زیرا لخته شدن خون می

 داروهای پیشگیری از سکته مغزی

 این داروها در دو بخش. کنند انواع مختلفی از داروها وجود دارد که از سکته مغزی جلوگیری می

 داروهای ضد انعقاد خون

 داروهای ضد پالکت

و سکته مغزی بسیار  TIAخون نیز برای جلوگیری از  داروهای کاهش کلسترول و فشار. شوند دسته بندی می

 .مفید هستند

 داروهای ضد انعقاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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مصرف این . کنند از لخته شدن خون جلوگیری می( به عنوان مثال کومادین)داروهای ضد انعقاد مانند وارفارین 

 .کند تر شدن لخته خون جلوگیری می دارو هنگام لخته شدن خون از بزرگ

اگر فرد دچار فیبریالسیون دهلیزی یا یکی از . ت پس از سکته الزم باشد این دارو مصرف شودبنابراین ممکن اس

 .شرایط انعقاد خون است باید برای جلوگیری از ایجاد لخته خون این دارو را مصرف کند

 داروهای ضد پالکت

های خون  نسداد شریاناین امر مانع از ا. شود ها به هم می مصرف داروهای ضد پالکت مانع از چسبیدن پالک

 .شود از این دارو برای جلوگیری از سکته مغزی استفاده می. شود می

 :نکته

مصرف آسپرین خطر ابتال به سکته مغزی را تا میزان . است TIAآسپرین یکی از داروهای مفید برای جلوگیری از 

 .دهد بسیاری کاهش می

 .ار مؤثر نسبت به آسپرین استآسپرین همراه با دیپیریدامول یک جایگزین عالی و بسی

 .کنند کلوپیدوگرل نیز داروی مناسب برای افرادی است که آسپرین مصرف نمی

 .توان به راحتی مصرف نمود های خون غیر از وارفارین را می رقیق کننده

 .ها نقش مهمی در کاهش احتمال سکته دارند داروهای کاهش کلسترول مانند استالین

فشار . هرچقدر فشار خون از حد نرمال باالتر رود. ن در کنترل سکته مغزی مؤثر هستندداروهای کاهش فشار خو

 .وارد شده بر مغز و خطر سکته نیز باالتر خواهد رفت

 داروهای کنترل فشار خون عبارتند از

 (ARB)های گیرنده آنژیوتانسین  مسدودکننده

 (ACE)های آنزیم تبدیل آنژیوتانسین  مهارکننده

 های بتا مسدودکننده

 های کانال کلسیم مسدودکننده
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 ها دیوریک

 داروهای بعد از سکته مغزی

بعد از مراجعه بیمار به مراکز درمانی پزشک . مصرف نوع دارو برای درمان سکته بسته به نوع سکته مغزی دارد

 .کند بیمار را معاینه و براساس نوع سکته نوع داروی مناسب را تجویز می

 tPAهای خون باشد برای رفع لخته خون ایجاد شده باید از داروی وریدی  انسداد شریان اگر نوع سکته ناشی از

ساعت بعد از  2این دارو باید در زمان کمتر از . این دارو توانایی حل کردن لخته خون را دارد. استفاده شود

دارو از دست رفته باشد البته اگر لخته خون بزرگ باشد یا زمان مناسب برای تزریق . مشاهده سکته تزریق شود

 .برای درمان سکته باید از عمل جراحی کمک گرفت

اگر نوع سکته ناشی از خونریزی مغزی باشد باید از داروهای ضد انعقاد خون و ضد پالکت مانند آسپرین یا 

در . دشون مصرف این داروها منجر به رقیق شدن خون و مانع از لخته شدن آن در مغز می. وارفارین استفاده شود

کنار مصرف این داروهای کاهش فشار خون برای کاهش خونریزی و داروهای کاهش فشار مغز برای کاهش فشار 

 .داروهای جلوگیری از اسپاسم یا جلوگیری از تشنج نیز باید تجویز شوند. شود بر مغز استفاده می

استفاده قرار گیرند، داروهای ضد ها بعد از سکته مغزی باید توسط بیمار مورد  از جمله داروهایی که تا مدت

مصرف این داروها بعد از وقوع سکته . انعقاد خون و داروهای ضد پالکت و داروهای کاهش فشار خون هستند

همچنین ممکن است داروهای ضد افسردگی نیز برای . دهند مغزی خطر ابتال به سکته مجدد را کاهش می

 .درمان افسردگی بعد از سکته مغزی تجویز شود

 سردرد

دارد و نیاز به درمان  خیم خوش است که در بیشتر موارد عللی بیماریها های ترین شکایت یکی از شایع سردرد

های  خاصی جز عالمت درمانی ندارد، ولی در بعضی از موارد بسیار شدید و غیرقابل تحمل یا نشانه بیماری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D8%AE%DB%8C%D9%85
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مان سردرد بستگی به عامل ایجادکننده سردرد دارد، اما در اغلب موارد با در. مغزی است تومور خطرناک مانند

 .شود مسکن سردرد رفع می

 انواع سردرد

ای و  ، سردرد خوشه((میگرن: ))سردردهای اولیه عبارتند از. شود سردرد به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می

اند،  بخش بزرگی از سردردها عصبی. متعددی دارندسردردهای ثانویه علل و پاتولوژیهای . سردرد مزمن روزانه

یا (( تومور مغزی))خیم و قابل بهبودند و یک تا دو درصد از سردردها نیز به دلیل  درصدشان خوش 89حدود 

 .دهند ضایعه مغزی رخ می

 سردردهای شایع

 میگرن

می همانند تهوع، استفراغ، های منظم و شدید در یکی از نواحی سر همراه است و عالئ میگرن معموالً با تپش

 حساسیت شدید به نور و صدا دارد

ساعت  70تا  2شود، معموالً یک طرفه است و  یکی از شایعترین انواع سردرد است، عمدتاً به تدریج شروع می

سپس حالت تهوع، . کند طور غیرعادی احساس خستگی و کسالت می طی میگرن شخص به. کشد طول می

 .ایی و اغلب بیزاری از نور دارداستفراغ، اختالالت بین

 سردرد تنشی یا هیجانی

سردرد تنشی شایعترین نوع سردرد است و . دهد شایعترین نوع سردرد است، خطرناک نیست، اما مکرراً رخ می

. اند بیشتر بالغین این نوع سردرد را تجربه کرده. شود اغلب در اثر استرس و فشارهای عاطفی و عصبی ایجاد می

درد . ترین دلیل هم هیجانات عصبی است نقباض عضالت کاسه سر، گردن، شانه و صورت است و مهمعلت آن ا

معموالً در شقیقه ها،پشیانی و مواردی پشت سر وجود دارد،درد اغلب به گونه ای است که بیمار احساس 

بیمار ممکن . دارد میکند،فشاری از بیرون سر به آن وارد میشود،درست مانند آن ک سر درمیان گیره ای قرار 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1
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. روز ادامه داشته باشد 7دقیقه تا  32تواند  این درد می. شود است تهوع پیدا کند، اما به استفراغ دچار نمی

سردردهای تنشی اگر با استفراغ و تب، تاری دید، اختالل در تکلم، سستی دست و پاها، کاهش هوشیاری، 

 .گرفته شود و حتماً به پزشک مراجعه شودحمالت شدید و ضعف عمومی همراه باشند، باید جدی 

 ها سردرد مربوط به سینوس

شود و ممکن است  ها احساس می نوعی سردرد خفیف تا متوسط است که عموماً در صورت، پل بینی، یا در گونه

رسد که  کند و به نظر می سنین افراد را گرفتار می ٔ  در همه. باشد بینی همراه با احتقان بینی یا آبریزش از

. است فصلی ها طول بکشد و اغلب سردردی این سردرد ممکن است ساعت. دارند مستعدترند آلرژی افرادی که

شود و  این دردها با حرکت سر و دراز کشیدن تشدید می. شود این سردرد اغلب در ناحیه پیشانی متمرکز می

ها  سینوس این سردردها با درمان التهاب یا عفونت. رسد پس از بیدار شدن از خواب به حداکثر شدت خود می

 .شوند مرتفع می

 سردرد مختلط

در موارد نادر، برخی از انواع سردرد وجود دارند که محققان معتقدند سردردهای مختلطند و عالئمی ما بین 

دهند که عالئم و درمان این دو سردرد در برخی از  ی وقتی رخ میچنین موارد. دارند میگرن سردرد تنشی و

ای که بسیار شدید باشد و درد تیز و ضربان داری  برای مثال سردرد تنشی. افراد به خوبی قابل افتراق نیست

که سردرد میگرنی متناوباً روی دهد درد آن  به عالوه هنگامی. داشته باشد بسیار شبیه به سردرد میگرنی است

 .شبیه به سردرد تنشی احساس خواهد شد

 ای سردرد خوشه

کند و ممکن  معموالً، درد هر روز در یک ساعت معین بروز می. این نوع سردرد شدیدترین درد را به همراه دارد

در هنگام شروع حمله، دردی شدید و کشنده در یک طرف سر . ها طول بکشد ها یا حتی ماه است روزها، هفته

 .و ممکن است آبریزش بینی و چشم از همان طرف سر آغاز شودشود  احساس می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D9%86
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است،  ایدرد شدید و آزار دهنده که معموالً در داخل یا اطراف یک چشم متمرکز شده عالئم شایع سردرد خوشه

 .ها نیز کشیده شود های سر، صورت، گردن و شانه اما ممکن است به سایر قسمت

 سردرد یک طرفه

 بیقراری و تشویش

 شدید اشکریزش 

 قرمزی چشم در یک طرف سر

 گرفتگی یا آبریزش بینی در یک طرف سر

 عرق شدید در پیشانی یا صورت

 پریدگی یا برافروختگی صورت رنگ

 ورم اطراف چشم در یک طرف سر

  افتادگی پلک

 های سردرد خوشه ای ویژگی

ر دوره خوشه ای ممکن است از تاریخ شروع و مدت ه. کشد هفته طول می 00دوره خوشه ای معموالً از شش تا 

 دوره ای به دوره دیگر متفاوت باشد

 .افتد سردرد معموالً در هر روز، گاهی چند بار در روز اتفاق می

 .دقیقه تا سه ساعت طول بکشد 01تواند از  یک حمله تنها می

 .افتد حمالت اغلب در هر زمان یک بار اتفاق می

 .الً یک تا دو ساعت پس از رفتن به رختخوابافتد، معمو بیشتر حمالت در شب اتفاق می

 .یابد رسد، به شدت کاهش می طور ناگهانی به پایان می درد به

 سردرد ناشی از مننژیت یا عفونت
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یابد و با حرکت بدنی  گیرد، با استراحت کاهش می است و تمام سر را فرا می درد در این بیماران به صورت فشرده

 .کند چون تب و سفتی گردن به تشخیص این نوع سردرد کمک میوجود عالیمی . شود تشدید می

 سردرد به علت تومور مغزی

با . ای دارد سردرد به علت تومور مغزی معموالً متناوب و در اوایل صبح شدیدتر است و بیشتر ماهیت حمله

همراه  خواب معموالً سردرد همراه با اختالالت. شود تشدید می سرفه و به ویژه عطسه حرکت سر، بلند کردن بار،

 .شود است و گاهی بیمار به علت سردرد از خواب بیدار می

 سردرد به علت فشار خون باال

این نوع . رسیده باشد 00وی بر ر 02به حدود  فشار خون شود که سردرد در این بیماران، معموالً زمانی آغاز می

 .رود سردرد غالباً در ناحیه پس سر است و با درمان فشار خون در اکثر موارد از بین می

 های چشمی سردرد ناشی از بیماری

به خصوص هنگام مطالعه یا  پیشانی عیوب انکساری چشم، سبب پیدایش سردردهای مکرر در ناحیه

 .شود می تلویزیون تماشای

 سردرد ناشی از عفونت دندان

شود و با درمان عفونت  نیز از ناحیه صورت شروع و به تدریج به تمام سر منتشر می دندان عفونت سردرد ناشی از

 .رود دندانی، درد از بین می

 سردرد آلرژیک

معموالً همراه با . شود نیز نوع دیگر سردرد است که بر اثر تماس فرد با ماده حساسیت زا ایجاد می آلرژیک سردرد

دیده  اسهال و گاهی هعطس،سرفه ، آبریزش بینی،بینی این نوع سردرد، سایر عالیم حساسیت مثل گرفتگی

 .شود شود و کنترل حساسیت معموالً به کنترل سردرد منجر می می

 سردرد رعدآسا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%B1%DA%98%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84
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ود و ممکن است عوامل ش آیند که به آن سردردهای رعدآسا گفته می طور ناگهانی پدید می بعضی از سردردها به

های وریدی به وسیله لخته خون  خطرناکی مانند خونریزی مغزی، ترومیوز سینوس وریدی یا انسداد سینوس

این نوع سردردها شدید است و ممکن است بیمار دچار ضعف شدید، فلج، . موجب بروز این نوع از سردرد شود

  .شود کاهش سطح هوشیاری حتی کما و گاهی موجب مرگ بیمار نیز

 سردرد التهابی

این نوع سردردها نشانه سایر اختالالت بوده همچون  – (Inflammatory headaches) سردرد التهابی

 .دهد عفونت سینوسی، مننژیت یا سکته مغزی رخ می

MS 

بیماری ام اس بیماری مزمنی است که با درگیری نواحی مختلف سیستم عصبی مرکزی موجب بروز عالئم 

این بیماری . وتی در بیمار می گردد و در درازمدت می تواند منجر به درجات مختلفی از ناتوانی گرددبالینی متفا

 . سال دیده می شود و زنان را بیشتر از مردان مبتال می کند 02-22عمدتاً در سنین 

حد  و تا( الیه ی پوشش سلولهای عصبی)مکانیسم اصلی بیماری بروز پدیده ی خودایمنی و تحریک میلین 

می باشد عواملی مانند استعداد ژنتیکی، منطقه ی ( مغز و نخاع)کمتری سلولهای سیستم عصبی مرکزی 

وجه مشخص بیماری ام اس . جغرافیایی عفونتهای ویروسی و فشارهای روحی را در پیدایش آن موثر می دانند

صورت کامل یا ناقص تخریب شده  وجود پالکهای متعدد در بافت سفید مغز می باشد که در این پالکها میلین به

 . است

 : انواع بیماری ام اس 

 : بیماری دارای پنج نوع می باشد که شامل 

 پیشرونده ی اولیه( 0
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 پیشرونده ی ثانویه( 0

 پیشرونده ی عودکننده( 3

 پیشونده ی بهبودیابنده( 2

1 )CIS 

 : تشخیص 

ایی قادر به تشخیص قطعی بیماری نمی باشد و هیچ یک از تستهای آزمایشگاهی یا روشهای عکسبرداری به تنه

مجموعه ای از عالئم بالینی، یافته های عکسبرداری و آزمایشهای خونی و مایع نخاعی و گاهی گرفتن فشار 

 . عصب بینایی تشخیص را امکان پذیر می سازد

 : عالئم و عوارض بیماری 

یب در مغز عالئم و عوارض کامالً متفاوت بسته به شدت التهاب و تخریب سلولهای مغزی و همچنین محل آس

 . به عنوان مثال التهاب عصب بینایی باعث کاهش دید، تاری دید، دوبینی جرقه و مگس پران می شود. می باشند

ضعف اندامها، عدم تعادل، اختالالت حسی متفاوت، گزگز، مورمور، بی حسی، اختالالت ادراری، سرگیجه و 

 . عدم تحمل گرما است MSاز خصوصیات دیگر بیماری . ی می باشندخستگی زودرس از عوارض بیمار

بسیاری از مطالعات افزایش میزان عودها . میزان عود در طی سه ماهه ی سوم بارداری کاهش می یابد : بارداری 

دوره روی هم رفته به نظر نمی رسد بارداری اثر درازمدتی روی . را در شش ماه اول بعد از زایمان نشان داده اند

 . ی بیماری یا میزان ناتوانی حاصل از آن داشته باشد

 :درمان 
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طی چند سال اخیر استفاده از داروهای موثر بر سیستم ایمنی موجب کاهش حمالت و تاحدی میزان ناتوانی 

 –بعضی از داروها در زمان حمله جهت کاهش التهاب سیستم عصبی و شدت عالئم و عوارض . بیماران شده است

ه صورت نگه دارنده جهت تغییر مسیر بیماری و کاهش حمالت بیماری و بعضی داروها به صورت درمان بعضی ب

 . عالمتی جهت تسکین عالئم و عوارض به کار برده می شوند

با توجه به مزمن بودن بیماری و روند رو به پیشرفت عالئم در بسیاری از بیماران مراقبتهای موردنیاز این افراد 

بسیاری از حمایتهای عاطفی و اجتماعی می تواند . نباید صرفاً به جنبه ی درمان دارویی توجه گردد وسیع بوده و

 . به اندازه ی مصرف داروها مفید و موثر باشد

 : باید بداند  MSمسائلی که بیمار 

. می کندگرما هدایت عصب را مختل . فعالیت شدید که باعث افزایش درجه حرارت بدن شود نباید انجام دهد( 0

 . الزم است بیمار همواره خودش را خنک نگه دارد

 . حمام آب داغ ممنوع ( 0

 . استرس و فشار روحی نداشته باشد( 3

 . وزن متعادل داشته باشد( 2

 .البته ورزش که دما را باال ببرد یا سونا ممنوع. پیاده روی، نرمش، ورزش و شنا مالیم داشته باشد( 1

 . دخواب خوبی داشته باش( 6

 . منتظر عود حمله یا عوارض بیماری نباشد( 7

 . آرامش داشته باشد( 9
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 . به پزشک اعتماد داشته باشد( 8

 .سواالت خود را از پزشک یا مشاور بپرسد( 02

 : گلین باره 

سندرم گلین باره یک نروپاتی محیطی حاد و واکنش خود ایمنی به میلین اعصاب محیطی است که منجر به از 

 . ریشه های نخاعی و بعضی از اعصاب جمجمه ای می شود –حاد میلین  دست رفتن

 : علت بیماری 

ولی در اغلب بیماران دو هفته قبل از شروع اختالالت عصبی یک عامل زمینه ساز مثل . علت ناشناخته می باشد

کنش واکسیناسیون یا جراحی وجود دارد و ممکن است این عواملموجب وا –عفونت تنفسی یا گوارشی 

خودایمنی شوند که با حمله به میلین اعصاب منجر به التهاب، تورم، تخریب آن و اختالل در هدایت عصبی 

 . گردد

 . این بیماری در هر سنی و هر نژادی ایجاد می شود و اغلب پس از چندماه تا یک سال بهبود می یابند

 : تظاهرات بالینی 

با ضعف عضالت ساق پا که معموالً این عالئم از انتهای اندام اختالل حسی به صورت گزگز و کرختی همراه ( 0

ضعف عضالنی . تحتانی شروع می شود و ممکن است به تنه، اندامهای فوقانی و عضالت صورت گسترش یابند

 . ممکن است به فلج کامل منتهی شود

منجر به  در صورت اعصاب جمجمه ای باعث ضعف و فلج عضالت چشمی صورت و دهان و حلق شده و( 0

 . وبینی، اشکال در بلع تکلم و جویدن می شودد
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 اختالالت ضربان ریتم قلب، تغییران فشار خون ، اختالالت مردمک، فلج روده( 3

 : تشخیص 

 الکترومیوگرافی و بررسی هدایت عصبی CSFمعاینه ی بالینی ، سابقه ی عفونت ویروسی اخیر ، آزمایش 

 : درمان 

نیاز به تهویه ی مکانیکی ، حفظ راه هوایی، پیشگیری از آسپیراسیون ساکشن ، در صورت مشکالت تنفسی  -

 اکسیژن تراپی 

 کنترل نوار قلبی ، درمان آریتمی و برادیکاردی  -

 ( تعویض پالسما )پالسما فرزیس  -

 : آموزش به بیمار 

 مواج ساعت و استفاده از تشک 0اگر بیمار قادر به حرکت نباشد تغییر وضعیت مکرر هر  -

 ماساژ پوست و استفاده از نرم کننده ها  -

 درجه باال باشد برای تنفس آسان  32سر تخت  -

 . در طی روز بیمار از جوراب االستیک استفاده کند -

 . توصیه می شود بیمار برنامه ی فیزیوتراپی و کاردرمانی در منزل را ادامه دهد -

 : پارکینسون 

 . کندی پیشرفت می کند و در نهایت منجر به ناتوانی می شوداختالل حرکتی پیشرونده است به 
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عوامل کاهش دوپامین می تواند . تخریب سلولهای خاکستری می باشد که مسئول تولید دوپامین است: علل 

 . ژنتیک ، آترواسکلروز ، عفونت ویروسی، استفاده ی طوالنی مدت از داروهای سایکوتیک و ضربه به سر باشند

عموالً در دهه ی پنجم زندگی برای اولین بار ظاهر می شود و مردان را بیشتر از زنان درگیر می پارکینسون م

 . کند

 : عالئم بالینی 

 کندی در شروع حرکات ( 0

 . لرزش یکطرفه و کند که در حالت استراحت بروز می کند و در هنگام راه رفتن شدید می شود( 0

 سفتی گردن ، تنه ، شانه ( 3

 : شامل  سایر عالئم

سخن گفتن بریده  –عد تعادل  –پایین افتادگی شانه  –اشکال در بلع  –لرزش سر  –خم شدن سر به جلو 

 -احتباس مثانه –تعریق شدید  –آبریزش بزاق  –کاهش وزن  –فقدان یا کاهش حرکات طبیعی  –بریده 

 اختالل خواب و افسردگی 

 : مراقبت از بیمار پارکینسون 

مثل شنا، پیاده . جهت کاهش سفتی عضالت یک برنامه ی ورزشی روزانه تدارک داده شودتوصیه می شود  -0

 روی ، دوچرخه ثابت

 تمرینات تقویت عضالت  -0

 . بیمار روی سطح صاف بخوابد  -3
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 . موانع اطراف بیمار جهت جلوگیری از سقوط کاهش یابد  -2

 . رژیم غذایی مایعات غلیظ و نیمه جامد استفاده شود -1

 . جهت کاهش خستگی غذا را در وعده های زیاد و با حجم کم مصرف کند -6

زیرا عدم خوردن به موقع داروها باعث برگشت و تشدید . خوردن به موقع داروها در این بیماران مهم است -7

 . عالئم بیماری می شود

 . از قرار گرفتن در هوای گرم ، صدای بلند و نور خیلی درخشان اجتناب کند -9

 . از جمالت کوتاه برای صحبت کردن استفاده شود -8

 .بیمار همیشه کارت شناسایی پزشکی خود را همراه داشته باشد -02
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