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 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين
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زش شنا آسيب شناسي ورزشيآ
دكتر سيد رضا رفيع
يدكترابوالفضل فراهاني ر و ر

آذر آقاياري
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2و1آسيب شناسی ورزشی    جلد 

نور پيام دانشگاه ورناشر م  ر  پي

واحد درسی 2 

آقاياريتاليف آذر فراهاني دكترابوالفضل رفيع رضا سيد دكتر دكتر سيد رضا رفيع  دكترابوالفضل فراهاني  آذر آقايارييف
دكترابوالفضل فراهاني:تهيه اساليد
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ل ا ل فصل اولف
آسيبهاي وارده به سيستم عضالني ـ وتري 

عضالنيآسيبهاي
يزمر زيادي استحكام با عضله.مي كندفراهمرابدنحركتبرايالزمقدرتعضله      مربربر يمبير زي

  استخوانهاي ، عضالني انقباض واسطة به و چسبيده استخوان به خود تاندون توسط
كتبدن كنندح تهنگامدرعضالنكارم ابچندينورزشفعال دب ش م   .مي شود برابر چندينورزشيفعاليتهنگامدرعضالنيكار.مي كنندحركتبدن
 راه از بيشتر برابر چندين نيرويي با پا عضالت زدن شوت هنگام در مثال عنوان به

ط  است عضله اين دويدنيارفتنراهساعتچندين طيدرومي شوندمنقبضرفتن
  .مي كند حفظ را بدن وضعيت كه
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 به .مي شود مربوط نخاعي رفلكس يك به كه است پاسخي عضالني انقباض
ياوتنهاييبهخودنخاع،بدنحركتياانقباضبهنيازصورتدركهمعنياين   يا و تنهايي به خودنخاع،بدنحركتياانقباض به نيازصورتدركهمعنياين
  عضله آن طي كه مي دارد ارسال پيامي مي كند دريافت مغز قشر از كه دستوراتي با
اا اضا كانق  .مي كندانقباضبهواداررا

ع كه شكل اين به مي رسدمغزونخاعبهعضله سمتازپيامهايينيزگاهي    
  كنترل سطوح به را خود پيام و شده تحريك عضله در موجود حسي گيرنده هاي

دليلواينميشودمنقضعضلهرفلكسصورتبهپاسخدركهميرسانندباال  دليل واين مي شود منقضعضلهرفلكسصورت بهپاسخدركهمي رسانندباال
 برنده و تيز جسم يك با تماس هنگام در پا يا دست كشيدن پس و انقباض اصلي

اشداغكا
4
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  ترميم و تغذيه وضعيت عروق اين . است برخوردار زيادي نسبتاً خوني عروق از عضله
  عادي حالت در كه عروقي،تمريندنبالبهو.مي بخشد بهبودراعضلهضايعاتمقابلدر

 پديدة تسريع با نهايتاً و شده خارج غيرفعال حالت از نمي كنند ايفا خون جريان در نقشي
يون  افزايش هم عضله حجممدتطوالنيدرومي شود تشديدعضلهقدرترسانيخون ويضرر يروي يشمضجمو ز

  .مي يابد

 اثراتي ضربات اين و مي شوندضايعهدچارمستقيم ضرباتدنبالبهمعموالًعضالت
 .مي گذارندجا به عضلهدرپارگيوكبوديهمچون

 هماتومهماتوم  وو  عضلهعضله  پارگيپارگي كلي گروه دو به را عضالني آسيبهاي و ضايعات ترتيب اين به
ال
5

  .مي دهيمقراربررسيموردعضله
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.  نحوة كار يك عضله نشان داده شده است 1ـ1درشكل  
) Extensor، يك عضلة راست كننده شكل سمت چپ

كنند خ ضلة ك ت ا ت )Flexorشكل )Flexorشكل سمت راست ، يك عضلة خم كننده
پيكانهاي كوچك موجود در عكس نشان مي دهند كه چطور وقتي يك دسته از عضالت 

.در حال انقباض و كوتاه شدن هستند دستة ديگر طويل مي شوند
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عضله  پارگي
 كه نيرويي ابتدا مي شودانجامنيروومكانيسمدو دنبالبهعضلهپارگي

  عضله ظرفيت و قدرتازنيرواينومي باشدعضله حدازبيشكششازناشي
. است بيشتر كشش مقابل در

نتيروينز پارگي باعث كه ديگرينيرويو.مي كنيميادكششكشش عنوانتحتنيروايناز    يميششو رييرويو.ي ثي يب ر پ
  ضربة يك دنبال به كه .مي شود ناميده ) فشاري( تراكمي نيروي مي شود عضله
لضلاقداق گانا اتك فق ثنگ ا  باعث نيرو و گرفتهقرارتكيه گاهيونيروبينحايل عضلهزيادقدرتبامستقيم
 كشش دنبال به اول نوع پارگي ساده زبان به .مي شود عضالني الياف در پارگي
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 .مي شودايجادضربهاثردر دومنوعپارگيوحدازبيش
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ي:انواع پارگي عضالني ي پ ع و

  .مي شود ناكامل تقسيم بندي پارگي عضالني به دونوع كلي كامل و  

 از بعد و مي باشد ماهيچه يك عضالني تارهاي تمام پارگي ، عضالني كامل پارگي
ناتفاق ا كضلآاف تك اضقد اانق كا  در حركت ايجاد و انقباضجهتقدرتيكوچكترين عضلهآسيبيچنينافتادناتفاق

  . داشت نخواهد را خود به مربوط استخوان

 باشد شده پاره آن سربلند كه وقتي سربازو دو عضلة مورد در را كامل پارگي شايد     
ت ددااشدشدتكتهازانق اااش   با يا و باشيد، ديده راباشدشدهجمعتودهيك صورتبهبازوميانيقسمتدرو
 پارگي و ران جلويي قسمت راني در راست عضلة در پارگي قبيل از مشابه اي وضعيتهاي

8
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  اين در .مي شود پارگي دچار عضالني فيبرهاي از تعدادي فقطعضله ناكامل پارگي در

  . داريم شديد و خفيف پارگي نوع دو نيز، نوع

 امر اين و مي باشند مشكل دچار عضله فيبرهاي درصد 5 فقط خفيف پارگي در

كتأث تاضلكا دآنقد ا گگذاشتنخ نطا گ  هرگونه متوسط پارگيدر.گذاشتنخواهدآنقدرت حتيياعضلهكاركرددرتأثيري

ل به قادر عضله ، كاملپارگيبرخالفواستدردبا همراهعضلهانقباضبرايكوششي

 درد با توأم اكتيو حركات چه و پاسيو حركات چه در ولي مي باشد خود فعاليتهاي انجام

9
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كنپارگ قدراستم طدرياوعضلهوسطوع حبهنزديكومح سط  سطوح به نزديك ومحيطدرياوعضلهوسط و عمقدراستممكنپارگي

  .افتد اتفاق آنها

  يا و عضله مركز يا مي كنند درگير را نقطه دو ، مكاني لحاظ از ناكامل پارگيهاي

  مركزي ومركزي و  ناكاملناكامل  پارگيپارگينوعنوعدودوبهراآنهاو عضلهمحيطدررشته هايي

.مي كنيم تقسيممحيطيمحيطي ي يي يميمي ي

  و است مشهودتر عضله عملكرد فقدان دردناكترند، معموالً مركزي پارگيهاي 

  در تماسي ضايعه يك از تاريخچه اي آنكه مگر نمي شود ديده هميشه كبودي

شذكهتط
10
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 پارگي عضالني 3ـ1شكل 
در باالي هر يك از انواع پارگي هاي عضالني سطح 

به.مقطع عضله همراه با محل پارگي را مي بينيد ع
.فاصلة محل پارگي تا محيط عضله دقت نماييد

  نيروي واسطة به عروق پارگي از ناشي خون كه مي دهند اجازه محيطي پارگيهاي           
 چند فاصلة به و عضله سطح در را واضحي كبودي و شود خارج خود محل از جاذبه

 در بلكه نيست كبودي نقطة در درد حداكثر كه حالي در .ديد خواهيم ضايعه مركز از سانتيمتري
.مي باشدپارگيمحل
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محلهاي ضايعات دستگاه عضله ـ تاندون  4ـ1شكل 
پا در پادر

  .مؤثرندمؤثرند  عضلهعضله  پارگيپارگي  دردر  كهكه  فاكتورهاييفاكتورهايي

. است آسيب  و پارگي مستعد بيشتر باشد نداشته نرمش ، فعاليت شروع از قبل و نشود گرم كه عضله•

صدمهباشدبرنگشتهمناسبوضعيتبهوباشدشدهضعيفضايعهجهتبهقبالًكهعضلهايي•  صدمه باشد برنگشته مناسبوضعيتبهوباشدشدهضعيف ضايعهجهتبهقبالكهعضله ايي

 . است پذيرتر
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  داشته قبلي پارگيهاي از ناشي 12فيبروز بافت خود الياف مسير در كه عضله ايي•

نكهااشد تافتا اعقد ت دكا دا  .داردكميارتجاعقدرتبافتاينكهچرا.باشد

 .باشد گرفتهقراراستفادهموردحدازبيش وباشدخستهكهعضله ايي•

  .باشد كم مفصل براي آن حركات دامنة كه عضله ايي و سفت عضلة•

 و انقباض قدرت و باشد گرفته قرار سرما معرض در بيشتر كه عضله ايي•

اط اكا  .باشدشدهكمانبساطش
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گ عضلهپارگينشانه هايوعاليم
  پيدا تخفيف استراحتباومي شودتشديدحركت باكهواضحيومشخصدرد•

 .مي كند
 به قادر عضله كامل پارگي در و مي كند محدود را فعاليت درد ، ناكامل پارگيهاي در•

 .نيستفعاليت
 در و مي شود لمس فرورفتگي عضله مسير امتداد در گاهي ناكامل پارگيهاي در•

گ   محل در . است لمسقابلعضلهمسيردرعميقيفرورفتگيونقصكاملپارگيهاي
  .مي دهد نشان توده يك صورت به را خود عضلهتجمع  ، پارگي از بعد

شطكگ  .مي شودديدهنيزپوستسطح در كبوديصورتبهرنگتغيير•
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درمان
عورر طوالنيتر مركزي نوعمورددرترميمگفتبايدعضله پارگيمختلفانواعمورددر      يو ر يپ يمب زيوعوررر رر ي و
 بود خواهد طوالنيتر بسيار زمان قطع به طور كامل پارگي مورد در . است محيطي نوع از

  . استالزمجراحيهميشهكهچرا
 مورد در كامل بهبود براي الزم زمان مناسب حمايتي درمانهاي با حال هر به       
 .مي باشدهفتهدوتايكمحيطي نوعدروهفتهسهمركزيپارگي
 ، استراحت كلمات مخفف كه مي باشد R-I-C-E پارگي مورد در درمان اصول      
  .نگهداشتن مي باشدباالوفشار،،يخ
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  كوتاه نتيجه در و بافتي تخريب كردن محدود و خونريزي كردن متوقف بايد هدف اوليه كمكهاي در   

. مي پردازيم عضله پارگي درماني اصول به بعد و .باشد بهبود زمان كردن

 از پس .باشد اول روز در خصوص به مبتال عضو به دادن استراحت بايد هدف مرحله اولين در      

ة اييخك يزيدركاهشب ماستفادهبافتخون كن ةكهداشتنظدربايدم ايديخك بهن   به نبايد يخ كيسة كه داشتنظردربايد.مي كنيماستفادهبافتيخونريزيدركاهشبراييخكيسة

 . مي كنيم استفاده حفاظ عنوان به پارچه يا ، حوله يك از بلكه .بگيرد قرار پوست روي طورمستقيم

  . مي كنيم استفاده سرد آب يا سرد حولة از نباشد دسترس در يخ اگر
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 خود درون در را بافت كه مي كنيم استفاده طوري سفت بانداژ يك از بعد مرحلة در•

رمب  .بفشارد هم به ب

.كرد خواهد جلوگيري بافت درون خون احتقان از عضو نگهداشتن باال•

لا عضلههماتوم
  زير كلي نوع دو به و استعضلهپارگيوضربهاز ناشيعارضةيكهماتوم           

  .شود تشكيل است ممكن
عضله ايداخل.1 يل
  عضله اي بين .2
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عضله  داخل هماتوم

گ        فيبرهاي رشته هاي بين ، عروق از شده خارج خون ، عروق پارگي دنبال به     

 مي تواند قرارگيري محل به بسته و مي شود واقع تاندون غالف و عضالني

  .باشد عمقي يا سطحي
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عضله  بين هماتوم

ل     بين ما و مي شود خارج عضله فاسياي از ، عروق از شده خارج خون   

م واسطة به كبودي و تورم .مي گيرد قرار عضله خود درون و عضالني دستجات

 غشأ( فاسيا اينكه علت به .مي شود شده تخريب نقطة از فواصلي در خون تجمع

اي زيادي جاي و است شده پاره ) عضله ن ورود ب د خ ان دارد وج  گفت مي توان دارد وجود خون ورود براي زيادي جاي و است شده پاره ) عضله گفت م ت

 موقتي تورم و داشت خواهد وجود منطقه در فشار افزايش امكان ندرت به كه

.مي گردد باز خود طبيعي شكل به سرعت به عضله عملكرد و بود خواهد
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لا عضلهبينهماتوم

ن اازقازشدخاخ اتاشخاضلفا ت   دستجات بين ما و مي شودخارجعضلهفاسياي از ،عروقازشدهخارجخون

رروي در خون تجمع واسطةبهكبوديوتورم.مي گيرد قرارعضلهخوددرونوعضالني مي وعوو

 شده پاره ) عضله غشأ( فاسيا اينكه علت به .مي شود شده تخريب نقطة از فواصلي

  امكان ندرت به كه گفت مي توان دارد وجود خون ورود براي زيادي جاي و است

  عملكرد و بود خواهد موقتي تورم و داشت خواهد وجود منطقه در فشار افزايش
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 ندارد وجود وسيعي جاي عضله داخل هماتوم در كه است حالي در اين       

ت لكه ز جا محدود اه ن جه د  داشت خ م و فشا نت  در سرعت به تورم و فشار نتيجه در . داشت خواهيم نيز جا محدوديت بلكه د عت ه ت

ميب كه بود خواهد پايدار ساعت 48 از بيش حتي براي تورم و مي رود باال منطقه يبيشيبرو بووپ

  .مي شود حركت محدوديت و درد باعث خود اين

21
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 كه خطرناك است پديده اي ، عضله داخل فشار افزايش صورت هر در

  سندرمسندرم نام به پديده اي و شود خونرساني از مانع ، ناحيه فشار بردن باال با مي تواند

صپپ عروق خصوص به و عروق روي فشار علت به آن در كه آورد وجود به  راكمپارتمانكمپارتمان

 و شده سفيد عضو رنگ و مي شود مختل عضو به خونرساني ، كننده تغذيه شرايين

  .مي باشد شديد درد با همراه

 عضو شدن سياه و 16نكروز به منجر نشود انجام آن روي درماني اقدام چنانچه عضو شدن سياه و 16نكروز به منجر نشود انجام آن روي درمان اقدام چنانچه

  .شد خواهد
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 نظر در اول ساعت 72 در كه درماني .مي شود تقسيم بخش دو به هماتوم درمان•

 دو و هفتاد درمان . مي گيريم نظر در فوق الذكر زمان از بعد كه درماني و مي گيريم

 باال ، ضايعه محل فشاريبانداژ،موضعسردكردن ،استراحت:اولساعت

اش شالضنگ ضاكا .عضوبار كاهشمبتال،عضونگهداشتن

مان• تفادهاعتدووهفتادازبعدد كبانداژازا ت ماياال ضعگ م  ، موضعي گرماي ، االستيكبانداژازاستفاده،ساعت دووهفتادازبعددرمان•

 .ورزشكارويژةتمرينات ،استاتيكوكششيتمرينات

24
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 حساسيت و درد كه دهد ادامه خود كامل تمرينات به مي تواند هنگامي ورزشكار•

  قبلي عملكرد و كامل انعطاف ديده آسيب عضله و باشد نداشته وجود موضعي

ينمپ  تا 3 بين و بوده متغير بهبود و عضله پارگي بين الزم زمان .باشد كرده پيدا را خود نپ

  . است متفاوت ضايعه نوع و وسعت به بسته كه مي باشد هفته 16

 در ولي است هفته 2ـ1 بهبود زمان عضالني بين هماتوم يك در مثال عنوان به•

داشت  خواهد مشكل عضله هفته 8 تا گاهي عضالني داخل هماتوم مورد داشت  خواهد مشكل عضله هفته  تا گاهي عضالني داخل هماتوم مورد

25
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 كه شود سرگرفته از زماني بايد انفجاري تمرينات كه بسپاريم خاطر به را نكته اين

  .باشد شده تقويت مقاوم نيروهاي مقابل در عضله آن از قبل

 كار به شروع سرعت به ) لخته و انعقاد( بدن دفاعي مكانيسم خونريزي مقابل در

كند باكهطوريبهداردكممقاومتوبودهناپايداراولساعت36تا24درولم   با كه طوري به دارد كميمقاومتوبودهناپايدار اول ساعت36تا24دروليمي كند

 اين در عضالني ماساژازدليلهمينبه.مي آيدوجودبهخونريزيضربهكوچكترين

  .كرد پرهيز بايد ساعات
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ض ا اع عضالنآ عضالنيآسيبهايعوارض

  تشكيل .3 عضلهدراستخوانيبافتتشكيل .2جوشگاهيبافتتشكيل.1
توده 

تاندونيآسيبهاي

انبهعضلهاتصالعاملتاندونها باشنداستخ وقفاقدتاندونهام نع وخ  و خوني عروق فاقدتاندونها.مي باشنداستخوان بهعضلهاتصالعاملتاندونها
  استحكام عامل كه شده اند ساخته متراكم كالژن فيبرهاي از و هستند متابوليسم

  قدرت اين و مي باشندبرخورداركمياالستيسيته قدرتازتاندونها.مي شودآنها
  .مي كند ضايعهمستعدراتاندونوكردهپيدا كاهشزمانمروربهارتجاعي
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 و كننده روان مايع حاوي كه دارند خود دور به فيبروزي غالف يك تاندونها اكثر•

  . نرم كننده است   نرم كننده است

  كشكگ تاندون ديگري و آشيل ، تاندون يكي دارد بزرگ و اصلي تاندون دو بدن•

  پيدا كه را مشكالتي نوع مي باشند غالف يا پوشش فاقد كه اين دليل به است

ا گ ا  كنند ن ت تاند ت تفا   . است متفاوت تاندونها ديگر با مي كنند   ا

  التهابهاي .مي شود تاندون فعاليت هنگام در درد باعث تاندوني آسيبهاي و ضايعات•

  .مي شود ديده ، آن پارگي يعني تاندون ديگر ضايعة از بيشتر مراتب به تاندوني
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تاندون تا سن سي سالگي از مقاومت خوبي برخوردار است از آن سن به بعد      
، از   ، التهاب تاندونقدرت ارتجاعي خود را به تدريج از دست مي دهد به غير از سن ج

.مقاومت آن مي كاهد و نسبت به پارگي مستعدتر مي شود

در شد، ذك الً ق كه مشكل ب عالوه ل آش ش5تا2تاندون ندگ چ محل ت سانت سانتيمتر محل چسبندگيش  5تا2تاندون آشيل عالوه بر مشكلي كه قبال ذكر شد، در
،از خونرساني ضعيفي برخورداراست بنابراين استعداد بيشتري نسبت به  به استخوان پاشنه

. ضايعه دارد
سانتيمتري محل چسبندگي خود به 2ـ1همينطور در تاندون عضلة فوق خاري در    

استخوان بازويي خونرساني ضعيفي دارد و به همين جهت استعداد بيشتري نسبت به 
 التهاب و پارگي دارا خواهد بود
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گ تاندونپارگيانواع

  .مي شود ناكامل تقسيم كامل و پارگي نوع دو به تاندون پارگي همانند عضله پارگي                  

 در بخصوص.باشند شده دژنرسانس  دچار كه مي افتد اتفاق تاندونهايي در معموالً كامل پارگي     

.آوردهاندروورزشبهدوبارهكنارهگيريسالهاازپسكهورزشكاراني  .آورده اندروورزشبهدوبارهكناره گيريسالهاازپسكهورزشكاراني

تاندون  پارگي نشانه هاي 
اااكا ةااكا آا  .مي شود ديده آسيب ناحيةازمشخصصداييكمتوجهدرد احساسباهمزمانورزشكار              

  .خواهدبودقبلي عمليات همان تكرار قادربه ضايعه از بعد مصدوم فرد
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سانتيمتري محل چسبيدن آن به استخوان بازو  2پارگي عضله فوق خاري در  6ـ1شكل 

اخالفضانقك كااا  كه جايي در درستماهيچهمسيرامتداددرخالي فضايونقصيك           
 از بعد كمي كبودي و تورم .مي شود لمس دارد را حساسيت و درد حداكثر

گگ   عضله تاندون پارگيباگاهي.بودخواهدموضع در خونريزيبردالحادثه
  را توده اي يك توليد و شده جمع خود روي عضله ، جاذبه نيروي اثر در

31
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 عبارتند مي شوند، كامل پارگي دچار بيشتر انواع ديگر به نسبت كه تاندونهايي            

 پارگي درمان . خاري فوق 22)پاتال( كشكگ سر، سه سر، دو ، آشيل تاندونهاي از

 عضو كردن حركتبهوتاندونپيوندوجراحي معموالًاوليهاقداماتازبعدكامل

گ   ورزشكار جوان افراددرروشاين.مي باشدهفته ششتاچهارمدتبهگچبامبتال

ال شا .مي شوداعمال
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  آن اسم از كه همان طور ناكامل پارگي            
رشته هاي از قسمتيدرفقط،استمشخص
ورزشكار حتيمي شود،ايجادپارگيتاندون
  به عاليم و نشود ضايعه متوجه است ممكن
دد اهاآنازآ تفادةالت ا استفادةو التهاببهراآنازآمدهوجود
 دو به ناكامل پارگي .دهد ارتباط حد از بيش

آن17شكل ل لة گ ا

   .مي شود تقسيم مزمن و حاد نوع

33

پارگي عضلة دو سر در سربلند آن به 7ـ1شكل
حجم عضلة تجمع يافته به دنبال نيروي جاذبه 

.  توجه كنيد
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 ذكر را ناگهاني درد شروع از تاريخچه اي ورزشكار : حاد ناكامل پارگي عاليم ) الف

 و سنگينتر حركات انجام در . است داده روي خاصي حادثة يا حركت با كه مي كند

كات ل د كه ح د انجام مقاومت مقا عه محل د م ش د ضا ت و د ا ي ح   بيشتري حساسيت و درد ضايعه محل در مي شود انجام مقاومت مقابل در كه حركاتي  شت

  بالفاصله است ممكن و آمد خواهد وجود به هماتوم گاهي و تورم.مي شود احساس

 .بشود كاركرد در اختالل دچار حدودي تا عضله آسيب از بعد

. 
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گ عال ) ب ل ا ن  ناكا   : مزمن و ناكامل پارگي عاليم ) ب  : ز

 آورده خاطر به آسيب و ضربه ولي مي شود ذكر ناگهاني درد از تاريخچه اي

 از بعد ولي مي كند درد احساس خود بدن كردن گرم خالل در فرد .نمي شود

عيي شروع عضله كار افزايش با دوباره و مي شود برطرف درد كوتاهي مدت

 .مي شود

ت           د د ض ه ض ا ي گاه دا  مشاهده تورم قدري گاهي .دارد وجود وضوح به موضعي حساسيت           شاهد ت قد

 پارگي نوع دو هر دچار كه است تاندونهايي جمله از آشيل تاندون .مي شود

 تاندون چون تاندونهايي براي احتمال اين ولي .مي شود مزمن و حاد ناكامل

 ساق دهندة چرخش عضالت وتر و ) آداكتورلونگوس( دراز كننده نزديك پاتال،

35
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 درمان
گاهيواستراحت،فشارندهبانداژ،درمانيسرمابهحادنوعآسيبدرمان   گاهي و استراحت ، فشارندهبانداژ،درمانيسرمابه حادنوعآسيبدرمان          

  .مي شود محدود عصا از استفاده
يمرينر .شودمشاورهپزشكبا بايدحتماًمرحلهايندر            .وورپزبب

  .مي شود استفاده عضله و تاندون تقويت براي تمريناتي از اينكه عالوه به       
باشدمنظمتمرينبرنامةيكارايهبرمشتملمزمننوعآسيبدرمان م   .مي باشد منظمتمرينيبرنامةيكارايهبرمشتملمزمننوعآسيبدرمان      

  ناحية به فشار ورود از پيشگيري جهت بريس و نوار ، حمايتي بانداژ از استفاده       
.استمزمنضايعاتديگردرمانياصلگرمازايي،مصدوم  .استمزمنضايعاتديگر درمانياصلگرمازايي،مصدوم
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 ماهيچه هاوتاندونهاازبعضيآسيبهاياختصاصيبررسي
 شانه مي باشد چرخانندهعضلةچهارازيكيخاري تاندونفوقعضلةتاندون     
  مسئله اين . است مشكل زا بيشتر سال 35ـ30 سنين ورزشكاران در عمده به طور كه

 و بوده اند دور رقابتي مسابقات صحنة از مدتهاست كه ورزشكاراني در همچنين
الشاالاً انف ششك .مي شودديدهبيشتركرده اند فعاليتبهشروعباالسندرمجددا

  ورزشكاران در دارد، بسياري نقش دست حركات در عضله اين كه آنجايي از     
الال اال ذناش ااآ   اين . است آسيب پذيرتربدمينتونو،پرتابيورزشهايوواليبال،تنيس،هندبال
  حفرة در بازو سراستخوان نگهداري وظيفة ديگر عضلة سه همراه به عضله

.دارندعهدهبهراگلفوئيد ي رهبرو
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 در و مي نامند شانه چرخاننده عضالت را عضله چهار اين هم روي به

 و مي باشد عضالت اين التهاب شانه درد علت موارد درصد پنج و هفتاد

.دارد دخالت امر اين در خاري فوق عضلة همه از بيشتر

  .مي باشد دلتوييد و خاري فوق عضله توسطابدوكسيون  شروع

  سانتيمتر يك حدود پارگي و التهاب مقابل در تاندون اين نقطة ضعيفترين

 .مي باشد بازو استخوان به آن چسبندگي از دورتر

 مي باشد، تغذيه ايي و خوني عروق كمبود نقطه اين ضعف علت

 بيست و صد و هشتاد بين ابدوكسيون حالت در عروق خون جريان ويژه به بيست و صد و هشتاد بين ابدوكسيون حالت در عروق خون جريان ويژه به

  تاندون زاويه اين در استاتيك تمرينات حين در و شده مختل بيشتر درجه

ت عضله ب پذي  است آس

38
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 شود مقاومت يك مقابلدرداخلسمتبهبازوچرخشموجبكهنيروييهر
  ناحيه از عضله در كهداردراقدرتاينكندجلوگيريخارجطرفبهآنچرخشازيا

  .كند ايجاد ضايعه فوق الذكر
يمي فوق الذكر درنقطة هميشهتقريباًكهمي باشددردتاندونالتهابعاليمازيكي

 قسمت تمام كم كم و شده بيشتر اول ساعت 24 در و فعاليت با درد اين و دارد وجود
ي .مي گيردرابازوفوقاني زوو يررب ي

 .شود بيشتر بازو ادكسيون و ابدوكسيون فعاليت كه مي شود تشديد وقتي درد
گقت ندناقصا ناشددتاند ك د ههشتادتاا ند دد تد ا  است درد بدون درجههشتادتاابدوكسيونباشدموجودتاندوندرناقصيپارگيوقتي
..بود خواهد دردناك درجه بيست و صد و هشتاد زاويه دو بين ولي
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ص از بعد  و مي آوريم عمل به را الزم اقدامات التهاب و پارگي تشخيص از بعد و م آوريم عمل به را الزم اقدامات التهاب و پارگ تشخ

 بلند و پرتابي ، چرخشي حركات با تمرينات ، االستيك بانداژ بازكردن از بعد

 ماند دور نظر از التهاب پارگي اگر ولي .مي شود انجام هفته 12 تا وزنه كردن

ييم  . است باقي عمر آخر تا كارآيي عدم يررر ب

 در شايع ضايعه هاي از چسبندگي محل در خاري فوق عضلة التهاب

 در دست از حد از بيش استفادة علت به عارضه اين . است ورزش بين

بي مي كنند كار برداري وزنه و چكش و ديسك پرتاب رشتة در كه ورزشكاراني شپر يرچ

  .مي شود ديده
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عضلة فوق از سطح داخلي كتف منشأ گرفته و در :  تاندون عضلة تحت كتفي
پارگي كامل نادر است ولي . قسمت قدامي و بااليي استخوان بازو به آن مي چسبد

و زه ن تاب پ ، يكاي آم ال فوت ورزشكاران در و بوده شايع ناكامل پارگي ناكامل شايع بوده و در ورزشكاران فوتبال آمريكايي ، پرتاب نيزه و پارگ
ورزشكاراني كه با راكت از ضربات باالي سر، مثل  . بيس بال ديده مي شود
در تنيس استفاده مي كنند به كرّات دچار اين مشكل ) آبشار( سرويس و اسمش

. مي شوند و ي
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دلتوييد عضلة

 بازيكنان بين در معموالً و نادر پديده ايست دلتوييد عضله پارگي

يب به موارد اكثر در .مي شود ديده وزنه برداران و آمريكايي فوتبال ، واليبال بو ييو روري بر ويوز ررري بو

  در اندك بسيار پارگي .مي شود حادث پارگي عضله به مستقيم ضربه علت

ا  .آورد وجود به زياد حركت محدوديت است قادر عضالني تارهاي آ   ا ك  ا قا ضالن تا

 مي آيد وجود به حد از بيش فعاليت علت به دلتوييد تاندون التهاب

 .مي باشد استراحت التهاب و پارگي حالت دو در درمان و
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نهاعضالت سينه ايعضالت
 بازو قدامي سطح بهوشروعصدريفقسهقدامي سطحازعضلهاين
  سينه روي و سينه سمت به بازو كردن نزديك و چرخاندن عضله وظيفة .مي چسبد

ازميگيردقرارهالترباسينهپرسمثلسنگينفشارتحتوقتيعضلهاين.است   از مي گيرد قرار هالترباسينهپرسمثلسنگينفشار تحتوقتيعضلهاين.است
  هنگام در درد .مي شود آسيب و التهاب دچار بازو استخوان به خود چسبندگي محل

ك نن گالازازكتدنازك ضلا   و عضله پارگي عاليمازبازورويدركبوديوتورم،بدنبهبازوكردننزديك
  جراحي درمان باشد داشته وجود كامل پارگي كه صورتي در .مي باشد آن التهاب
 قدرتي تمرينات هفته8ـ6ازبعد،تونيكتمريناتهفته6تا4ازبعدواست
 شروع درد قطع از پسبالفاصلهقدرتيتمريناتناكاملپارگيدر.مي شودشروع
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سردوعضلة
  از تاندون سربلند .مي دهد رخ آن بلند سر در معموال سر دو عضلة پارگي  از تاندون سربلند .مي دهد رخ آن بلند سر در معموالً سر دو عضلة پارگي

  كتف مفصلي حفرة به جلو قسمت در و شده رد بازو استخوان سر روي

  .مي چسبد

 به تاندون و مي افتد اتفاق بيشتر سال 45 تا 40 ورزشكاران در حالت اين
 در و نيست زياد چندان درد .مي شود دژنراتيو مخّرب تغييرات دچار سرعت

 از ماهيچه انقباض در توانايي عدم .مي شود احساس شانه مفصل جلوي قسمت

  حجمي ، مي كنيم خم بازو روي را آرنج وقتي و .مي باشد تاندون پارگي عاليم

اتب به معمول عضله حجم از كه م شود توليد وي واقع در م شود بيشت م  نيروي واقع در مي شود بيشتر مراتب به معمولي عضله حجم از كه مي شود توليد ني

مي كشد بازو انتهايي قسمت به را سرعضله جاذبه
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 جراحي حل راه تنها كامل پارگي در .
ت دكتا ههفته4ا داشتهادا ،داشته ادامههفته4بايدبي حركتي.است

 را قدرتي ورزشهاي نمي توان آن از بعد و
ازبعد هفته6تا4بلكه.كردشروع

جمله از تماسورزشهايبانداژبرداشتن
  .شود آغاز كشتي

پارگي عضله سينه اي نزديك به محل 9ـ1شكل

45
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عضلة سه سر
و شود م تاندون پارگ باعث باشد خم بازو كه وقت دست روي افتادن روي دست وقتي كه بازو خم باشد باعث پارگي تاندون مي شود و افتادن

در اين حالت دردي در نوك آرنج . گاهي تاندون از محل چسبندگيش جدا مي شود
است تاندون شدن جدا از ناشي خالي فضاي يك با همراه كه ميشود .  احساس مي شود كه همراه با يك فضاي خالي ناشي از جدا شدن تاندون است.احساس

.  عدم توانايي در صاف كردن بازو از عاليم مي باشد

ازتاز بازتنيسبازوي
 ناحية از آنها همة منشأكهراساعدبازكنندهتاندونهايالتهاباجمالبه طور

  نام باز تنيس بازوينامتحتاستخارجيبازو استخوانخارجيلقمه ايفوق
.مي بريم
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 و است شده شروع ميالدي نوزدهم قرن ابتداي از آن بيماري و واژه اين

كهورزشكارانيكليةبلكهنميباشدورزشيرشتةاينورزشكارانبهمربوطتنها  كه ورزشكاراني كليةبلكهنمي باشدورزشيرشتة اينورزشكارانبهمربوطتنها
 خود بازيگري دوران طول در را دردي و التهاب چنين مي گيرند، دست به راكت

 .مي كننداحساس

 معموالًهم كه برق تكنسينهاي،نجارانقبيلازديگر حرفه هايشاغلينگاهي
 در هم عمده به طور و مي كنند استفاده بيشتر ديگر دست به نسبت دست يك از

ان ته ندشكلدچاد اش تات هد بشا ا دازانتنت  در بازان تنيس تجاربمشابهدرستراتجاربيمي شوند،مشكلدچاردستهمان
  .مي كنند نقل خود بازوي مورد
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  بر كه مشترك كنندة راست عضالت منشأ در التهاب كه است اين بر كلي عقيدة      
برعالوهدانستبايدالبته.ميباشدناراحتياينعلتآمدهپديد)استرين(كشيدگياثر  بر عالوه دانست بايدالبته.مي باشدناراحتياينعلت آمدهپديد)استرين(كشيدگياثر

 حول در عصب افتادن گير و كوتاه دستي مچ كننده عضله راست در فيبروز فوق مورد
اانناآن كا  .مي كند ايجادرادرديچنيننيزناحيهآن

 تكنيك از غلط استفادهدنبالبهباشدمبتدياگر خصوصبهتنيسبازيكنيك    
  ضربات زدن در نادرست تكنيك .مي شود آرنج در التهاب دچار قدرتي سرويسهاي

ضرباتدرغلطتكنيكوشدهآرنجسمتدوهردرتاندونالتهابباعثهندبك   ضربات در غلط تكنيكوشدهآرنجسمتدوهر درتاندونالتهابباعثهندبك
.مي شود بازو داخلي قسمت در التهاب باعث فورهند
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  در هم دردهايي دچار شانه جاي به مچ از استفاده علت به بازيكناني چنين           

زو  .مي شوند بازو قسمت وب ي

 درصد 45 دارد شيوع بيشتر سال 50ـ35 افراد در بيماري چه اگر          

آ25  ، آماتور ورزشكاران درصد 25 و مي كنند بازي حرفه اي طور به كه ورزشكاراني

.خورد برخواهند مشكل اين به

  آن از بعد و كوتاه دستي مچ بازكننده پديده اين در درگير عضالت مهمترين          

ك صاف كنندة عضالت ت انگشتان شت فل كنند ا  خلفي زنداعاليي زنداسفلي كننده راست انگشتان مشترك صاف كنندة عضالت خلف زنداعال زندا

خلفي مي باشد
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 دور استخوانهاي به كننده راست عضالت چسبيدن محل بودن كوچك علت به .

ريني .كند ايجاد التهاب و كرده توليد زيادي بار است قادر نيرويي كوچكترين ، لقمه اي رريروييوچ يب يزي بورو يجه

  Elbow Tennisآرنج تنيس باز 10ـ1شكل 
در چنين حالتي وقتي دست ورزشكار را خم كرده و از ناحية مچ در خالف جهت مقاومتي كه از طرف او 

50
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كه در واقع ) پيكان سفيد(دردي در ناحية قسمت فوق لقمه ايي احساس مي شود.اعمال مي شود بچرخانيم

.  محل التهاب تاندونها را نشان مي دهد
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  باز گلف بازوي
 مصداق هم گلف بازيكن يك براي شد ذكر تنيسور يك در كه حالتي همان دقيقا مصداق هم گلف بازيكن يك براي شد ذكر تنيسور يك در كه حالتي همان دقيقاً

 كننده خم عضالت كه است جايي زياد بار و درد منشأ كه تفاوت اين با دارد،

ل     ا ا ل ل ق  ا   ال  سطح به نزديك بازو، داخلي قسمت در را درد و التهاب ما دليل همين به .مي چسبند ط  ك ا ا

 آسيب اين ولي مي كنيم ياد باز گلف بازوي عنوان تحت آن از و داشت خواهيم بدن

 بيس بال بازيكنان نيزه كنندگان پرتاب و نمي باشد رشته اين ورزشكاران به مربوط فقط

 هنگام در درست تكنيكهاي كارگيري به عليرغم كه حرفه اي بازان تنيس خود حتي و

 حالتي چنين دچار مي چرخد داخل سمت به بازو كه حالتي در ، سرويس زدن

.مي شوند
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ل ال ت   شا ا ا  ا ل ف كند ن از نگا ت   ض  ماشين در كردن باز هنگام دست مچ در ضعف كنديلها، اپي در حساسيت و درد شامل عاليم. اش  ك

 كه بخواهيم ورزشكار از اگر .مي باشد خيس البسة و پارچه يك چاالندن ، چاي فنجان يك گرفتن يا

  بازو ، خارجي قسمت در دردي كند باز ، دست فشار مثالً خارجي مقاومت مقابل در را انگشتانش

  .مي كند احساس

  توپتوپ  بهبه  زدنزدن  ضربهضربه  صحيحصحيح  تكنيكتكنيك از ورزشكار كه است الزم حاالتي چنين از پيشگيري براي

 استراحت دارد آرنجش با مشكلي اگر و دهد انجام قرينه صورت به را تمريناتش .باشد برخوردار استراحت دارد آرنجش با مشكلي اگر و دهد انجام قرينه صورت به را تمريناتش .باشد برخوردار

 .كند استفاده حرارتي نگهدارندة بريس از و كرده

 محافظ يك طول محاسبه طرز 11ـ1 شكل
 تا دست كف مياني خط بين فاصلة 39، دستة
گريپ صحيحاندازةميانيانگشتانتهاي پحي

 )11ـ1شكل(.مي باشد
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براي كاهش نيروي وارد به تاندون بايستي سطح راكت طوري در مقابل توپ براي كاهش نيروي وارد به تاندون بايست سطح راكت طوري در مقابل توپ 

و سطح راكت سفت و . قرار گيرد كه در هنگام برخورد با آن سرعت كم شود

.  محكم و غيرقابل انعطاف باشد

اش ت خ   ك  ا  ا  فا  در ضمن توپ مورد استفاده براي بازي سبك باشد، توپ خيس و  ض ت  ا

توپي كه قدرت ارتجاعي خود را از دست داده باشد معموالً مشكل آفرين 

.   است
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  بدن به دست از مستقيم طور به را نيرو كه گيرد قرار حايل طوري بايد شانه

ال ذ     ا ط كا ا   ا كا    . است امكان پذير دست مچ نشدن خم با فقط كار اين و دهد انتقال   ا ا

ز بهترين .مي شود شيرين ناميده نقطة كه راكت صفحة روي توپ با تماس مركز يررويوپبسر ويرين ريني به

 و نيرو نقطه اين از غير به توپ برخورد و است توپ با برخورد براي نقطه

ش  .آورد خواهد وجود به بيشتري لرزش آ ا   ش ل

 همراه به درماني سرما و دست نگهداشتن باال حاد مرحلة طول در : درمان همراه به درمان سرما و دست نگهداشتن باال حاد مرحلة طول در : درمان

 . است درمان بهترين ديده آسيب منطقه براي مطلق استراحت و االستيك بانداژ
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تفادز2گذشتاز هايازا ند تنگهدا ا تفادةح با تازتنا ا ح   حرارت از متناوب استفادةوحرارتينگهدارنده هاي ازاستفادهروز2گذشتازپس
 كمك به )اكستانسورها( كننده ها راست بار كاهش مي دهد بهتري نتيجة يخ ماساژ و

ييك استدرماناهدافازب . استدرمانياهدافازبريسيك

: مرحله سه در دست مچ راست كننده هاي ايزومتريك تمرينات

كامل شدن خم ) الف 

ت)ب قع خنثم  خنثيموقعيت)ب

گيرد، صورت روز در بار سي كامل كشش) ج

  تمرينات اين وقتي و شوند خم ثانيه 10 بار هر در مي بايست راست كننده عضالت 
.مي شودگرفتهكار به كيلوگرمينيمباربوددردبدون
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دست  انگشتان و دست وترهاي عضالت آسيبهاي 

رشني است نقاط سايرضايعاتهمانندبخشاينضايعاتكليلحاظاز
  تفاوت اين با ندارد، نقاط بقية با فرقي پارگي و درد و التهابات ايجاد علل و
تكه ثازد دح لك دكهخاصع افتهاودا ندكهظ عضا  عضو اين در كهظرافتهاييوداردكهخاصي عملكردحيثازدستكه

  حمايتهايي و نگهداري در مي بايست و است اهميت با فوق العاده است نهفته
آآ  را دقت و تالشحداكثرمي آيدوجودبهآن در ورزشيضرباتازپسكه

.كرد
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 بشكند ما پاي كوچك انگشت اگر افتاد نخواهد خاصي اتفاق هيچ مثال عنوان به

 در ولي .مي شوند حالتي چنين به مبتال خود زندگي طول در افراد درصد 25 آنكه كما

 حتي است ديگري طور قضيه اين پنگ پينگ ورزشكار يك دست هم آن دست مورد

  .نباشد راكت از استفاده به قادر ديگر عمر آخر تا وي است ممكن

. مي كنيم مطرح خالصه به طور را دست آسيبهاي از مورد چند اينجا در    

 چسبيدن محل در كه انگشت بند كنندة راست اكستانسور در ضايعه دنبال به : چكشي انگشت

يرخرينب .مي دهدرخ،انگشتقسمتآخرينبه

 ضربه دنبال به مي تواند مي چسبد استخوان بند آخرين به كه تاندون اعظم قسمت واقع در    

تآ اازق تخ شا انگشتالتاككنخااز  در انگشت حالتايندركهبكندخودبارازيرش استخوانازقسمتيوديدهآسيب

  . نيست شدن صاف به قادر و مي دهد نشان افتادگي خود آخر قسمت

57

www*p
nu

eb
*co

m



انگشت چكشي13ـ1شكل 
در عكس به پارگي سر تاندون عضله راست كنندة بلند انگشت دقت كنيد حتي قسمتي از 

 .  ،  استخوان نيز با تاندون انگشت جدا شده است

  اساسي درمان يك كه است الزم اما .مي افتد اتفاق خود به خود گاهي بهبودي : درمان
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انگشتان) رباط(ضايعات ليگامان
ان زشكا خ شا زش ا آ از آسيبهاي ورزشي شايع به خصوص در مورد ورزشكاران  از

به عنوان مثال يك توپ  . ، هندبال و راگبي مي باشد ، بسكتبال رشتة واليبال
واليبال كه با سرعت زياد بعد از آبشار يا اسپك از تور عبور مي كند 

چنانچه به نوك انگشتان دفاع برخورد كند آن را در مسيري كه تا به حال 
انگشت حركت نكرده برمي گرداند و به اين شكل ضايعاتي بر ليگامان  

ووارد مي آورد كه با درد و حساسيت شديد همراه خواهد بود و ر ي
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 است وقتي آن و مي آيد وجود به هم مفصلي ثبات عدم آسيبهايي چنين اثر در گاه
 .مي كندپيداكاملپارگيليگامانكه

  قرار استفاده مورد هفته 2 مدت به بانداژ يك كه است الزم حاالتي چنين در         
ير جوانب به حركت بدونمبتالانگشتكردنراست و خمقبيلازتمريناتيو.بگيرد يوب تومبيلزري نر التر ونب تب ببر جو

  .شود شروع وقت اسرع در

ساختمان شماتيك يك عضله  15ـ1شكل 60
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ة لال ا اولبخشخالصة
  مي دهند تشكيل رابدنحركتيواحداساس استخوانوعضله
 و شده استخوانها حركتبهمنجراسكلتيعضالتانقباضكهبدين صورت

 كه مي شويد آشنا آسيبهايي با شما مبحث اين در .مي شوند جسم فعاليت ضامن
ان الازشضالنآ گضالنآ ضلا   عضله پارگي عضالنيآسيبهايجملهازمي شود عضالنيآسيبهايبهمنجر

 .مي باشد
گ افتازضلا تكشگفتضالنتا ق  قسمتي در كه مي شودگفتهعضالنيتارهايرفتن بينازبهعضلهپارگي

 در ضايعه اين كه اين به بسته.مي شوند پارگي دچار خود مسير از قسمتهايي يا
يويرزيوجوبضاليجزم  عضله ناتواني و افتادگيكاراز.آيدوجودبهعضالنيدستجاتازقسمتكدام ضو

 .كنيد دقت مي دهد نشان را عضله يك ساختمان كه زير شكل به است متفاوت
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 يك و مي بريم نام آن ابتداي يا عضله سر عنوان به آن از كه دارد فوقاني غشأ يك عضله هر
  مي آيد در مانند 42دمبلشكليكصورتبهكهرا دواينبينفاصلحدوانتهاييسر

 درصد 40 كه وجوددارد مشخص عضلة نوع 300 از بيش بدن در . است داده تشكيل حجم عضله
 .مي شوندشاملرابدنوزن

 به تاندونها اين واسطة به كه دارند خود انتهاي از يك هر در تاندون يك عضالت
.مي چسبنداستخوان بو يچ

 رشته هايي تعداد به بسته پارگي اين .مي باشد آن پارگي عضالني آسيب يا ضايعه مهمترين
لالاك اكا گاا لا الااطاكا   عضالني رشته هايتمامقطعباكاملپارگيدر.مي باشد ياناقصكاملشدهپارهعضلهازكه

 . هستيم روبه رو
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:مي شوند تقسيم كلي شكل دو در مي شوند عضله پارگي باعث كه نيروهايي

ا1 االفاضلاگاانككششن   از مخالف جهت دودرراعضلهسردواگرساده زبانبهكه:كششينيروهاي.1

 در پارگي به منجر باشدبيشترعضلهمقاومتازما نيرويكهطوريبهبكشيميكديگر

 .مي شود عضالني تارهاي از بعضي مسير

 و مي شود وارد عضلهبهضربهاثردرومستقيمبه طوركهنيروي:فشارينيروهاي.2
 بدو قرارگيري محل لحاظ از پارگيها اين .مي شود عضله تارهاي در پارگي به منجر
يطشكل ندينك ندتق ايش گ يا دناكتالًك ازد  از دردناكتر معموال مركزيپارگيهاي.مي شوندتقسيم بندينيزمركزيومحيطيشكل
  .هستند محيطي نوع
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  جوشگاهي در بافت حاوي عضالت كه است ضروري نكته اين به توجه

يببوير نشده اند گرم تمرين از قبل كه عضالني و ارتجاعي بافت فقدان بعلت خود مسير ج رمرينزبليور

  سرما معرض در كه عضله اي و باشد كشيده كار آن از حد از بيش كه عضله ايي و

ده شت است ب تعد ب   .مي باشند پارگي مستعد بيشتر است بوده  م باشند پارگ م

 ، حركت محدوديت ، حركت هنگام در درد شامل عضله پارگي كلي عاليم

  .مي باشد موضعي حساسيت و كبودي ، عضله مسير در فرورفتگي

ي  .مي باشد استراحت ناقص پارگي و جراحي نيازمند عضله كامل پارگي درمان          ييلپ يصپ

    باالباال  وو  فشارفشار  ،،  يخيخ  ،،  استراحتاستراحت كلمات مخفف كه RICEدرمان كلي اصل

م باشد عضوعضو  نگهداشتننگهداشتن
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ب باشدهماتومديگعضالنآس نپارگاثدرهماتومم اي عضالنداخلش  عضالني داخل شرايينپارگياثردرهماتوم.مي باشد هماتومديگرعضالنيآسيب

 پيدا تجمع عضالني بين بالقوة فضاهاي در خون پارگي اين متعاقب كه مي آيد وجود به

 كلي شكل دو به هماتوم ها .مي گيرد قرار عضالني بستر اين در كيسه اي همچون و كرده

.مي شوندتقسيمعضالنيبينوداخلي
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ل  كه چرا مي دهند نشانراخودبيشتريعاليمباعضالنيداخليهماتوم هاي
 را خود گاهي فشار افزايش اين .مي رود باالتر فشار مرتباً ثابت حجم واحد در
  فشار رفتن باال اثر درسندرمايندر.مي دهدنشان كمپارتمانسندرمصورتبه
 دست از را خونرساني و تغذيه قدرت تغذيه كننده شرايين خاص منطقة در

 درد، قبيل از عاليميدچارمي شودتغذيهفوقشريانازكهعضوييومي دهند
 پديده اي كه .مي شودگزگزحالتونبضفقدان ،پريدگيرنگ،بي حسي
  .مي شود عضو قطع به منجر حتي گاه مي باشد خطرناك
ل  كوچكترين كه چرا استدرمانيسرماواستراحت شاملاولروز3دردرمان
  گرما آن از بعد و .مي شود خونريزي مجدد شروع يا و تشديد موجب حركتي
 .مي كنيمشروعرابانداژودرماني
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 استخوان به عضله آن واسطة به كه مي باشد عضله سر دو از قسمتي تاندون

  ترميم هم جهت بدينكهمتابوليسموعروق فاقداستعضويومي چسبد

غالفوپوششنداشتنبعلتكشگكوآشيلتاندونميانايندر.داردمشكلتري  غالف و پوشش نداشتنبعلتكشگكوآشيلتاندونميانايندر.داردمشكلتري

  در نيز خاري فوق عضلة البته .دارند تاندونها باقي به نسبت بيشتري استعداد مناسب

  را آن كه دارد ضعيفي خونرساني بازو استخوان به چسبندگي اش محل سانتيمتري 2

اكضا ن اقالگ3اان ا  و ارتجاعي قدرت تدريجبهسالگي30سنازبعد تاندونها.مي كندضايعهمستعد

.مي دهنددستازراخوداالستيسيته
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 كامل پارگي در و .مي باشد ناكامل و كامل شكل دو به تاندون پارگي

 حركت نتيجه در و نيست استخوان به خود نيروي انتقال به قادر عضله

 درد، داردولي وجود حركت حدودي تا ناقص پارگيهاي در .مي شود مختل

  . است مشهود بيشتر لمس در موضعي حساسيت و تورم

مي كند بروز مزمن و حاد شكل دو به تاندون ناكامل پارگي 

يصل مفصل اين .مي باشد بدن مفاصل مهمترين از يكي شانه مفصل رينزي نصله صلينيبب

  مي دهند تشكيل را شانه چرخاندة عضالت هم بروي كه عضله چهار توسط

رنربو  از بيشتر كه عضالت اين از يك هر التهاب و است شده ثابت خود جاي در

  .مي شود بازو درد موجب مي باشد خاري فوق عضلة نيز همه
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 زاوية بين ابدوكسيون وضعيت در درد تاندون اين التهاب عالمت مشخصترين         

  .مي باشد بازو درجة 120ـ80

 سمت به و شانه سطح باالي بازو وقتي خصوص به شانه فعاليت هنگام در درد        

خد داخل ن د التهاب نشاندهندة  چ ت كتف تحت عضلة تاند د  ا  و درد . است كتفي تحت عضلة تاندون در التهاب نشاندهندة مي چرخد داخل  د

 .مي آورد وجود به حركت در زيادي محدوديت دلتوييد عضلة در پارگي

 .مي شود ديده هالتر با سينه پرس در معموالً سينه عضالت پارگي        
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 .مي شود ضايعه درعضلةدوسرمعموالًدرسربلندآن ديده مي شوددردآن درجلوي بازواحساس

  تاندونهاي تمام چسبندگي محل كه بازو استخوان لقمه اي فوق ناحية در درد    

تاعدازكنندة ايا د اازدشااد شتتنزشدكهآن   بيشتر تنيس ورزشدركهآنجاييازوبودهشايع بسيارپديده اياستساعدبازكنندة

 آمدن وجود به علت . است گرفته لقب باز تنيس بازوي اختصار به .مي شود ديده

  . است نادرست تكنيك و راكت از غلط استفادة حالتي چنين

 كننده خم عضالتتاندونكهجاييداخليكنديلاپيدرالتهابيچنينقرينة    

 .مي شودناميدهبازگلفبازويمي چسبدساعد
70
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دوم فصل دومفصل
، كوفتگي و شكستگي  ، خون مردگي آشنايي با كبودي

شكستگيشكستگ

  شكستگيشكستگي گردد، استخواني تيغه هاي تداوم خوردن هم به باعث كه استخوان به وارده ضربات                
وي .گويند

  جنيني زندگي اولية دورة در استخوانها .مي باشد بدن اسكلت نگهدارندة و محكم بافت استخوان          
شوندساختهغضروفاوليةشكلبه بافتاينآنهادرمعدنموادرسوبباتدريجبهوم   بافت اين آنها در معدنيموادرسوبباتدريجبهومي شوندساختهغضروفياوليةشكلبه

.درمي آيد استخوان شكل به و داده شكل تغيير غضروفي

ة از د         ن د ا تا  ن لد از د ال ازي اك ت ان تخ ند د ه ا ت كه  آ ل   رشد مسئوليت كه مي آيند وجود به استخوانسازي مراكز تولد از بعد سالها تا و جنيني دورة از بعد          شد ئ

.دارند عهده به بلوغ سن تا را استخوانها
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ال دورة در      د بلوغ با مقارن بزرگ اكز اين ف ار رشد هورمون تأث تحت م فته ق ت و گ  فعاليت و گرفته قرار رشد هورمون تأثير تحت مراكز اين فرد بلوغ با مقارن بزرگسالي دورة در      فعال

  خواهد خود مقدار بيشترين به بلوغ هنگام در قدي رشد جهت همين به و مي كنند پيدا بيشتري

اكز زمان اين دن پايان به با د از م ان تخ انهاي به ا تخ د مجاو ا ت كه خ ل ئ   رشد مسئوليت كه خود مجاور استخوانهاي به استخوانساز مراكز زمان اين رسيدن پايان به با .رسيد  شد م

  ما ديگر بعد به زمان اين از و .مي رسد پايان به قدي رشد و خورده جوش داشته اند عهده به را آنها

اه قدي رشد ان  داشت نخ اع به استخ د تق دراز و پهن ان ش انهاي م   مانند دراز استخوانهاي .ميشود تقسيم دراز و پهن انواع به استخوان . داشت نخواهيم قدي رشد  مانند دراز استخ

 ران استخوان يك از چنانچه .مي باشد جمجمه استخوانهاي مانند پهن استخوان و ران استخوان

د لولة مانند را آن باش داشته راديولوژيك تصوي اك خارج الية كه ديد خواه سف د و مت   سفيد و متراكم خارجي الية كه ديد خواهيم سفيد لولة مانند را آن باشيم داشته راديولوژيكي تصوير  سف

  مغز مدوال داخل در . مي ناميم مدوالي استخوان را قطر و داخلي الية و كورتكس استخوان را رنگ

ار استخوان فته ق ت كه است گ ئول   .دارد عهده به را خوني عناصر ساختن مسئوليت كه است گرفته قرار استخوان  دارد عهده به را خون عناص ساختن م

مي شود ناميده  شكستگيشكستگي  استخوان كورتكس امتداد در قطع شدگي هرگونه 
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ا گان شك شكستگيانواع
  .مي شوند ديده استخوانمسيردرمايلياوراستخط يكشكلبه:سادهشكستگي)الف

 .مي آيند وجود به سطح به وارد چرخشي نيروي يا مستقيم ضربة يك دنبال به معموالً
ن ت عاد تگن كعكداشندشك ژ ل تهاد تقخطكص  و مستقيم خط يك صورتبهراديولوژيكعكسدر ومي باشندشكستگينوعساده ترين

 ، شكستگي اين ديگر نام .مي گردند رويت ، كرده عبور استخوان قطر از كه مايل يا
آ  عبارتي به يا .باشند نداشتهتماسخارجمحيطبا آنكهشرطبه.داردبسته نامشكستگي

  در پوست سطح با را استخوان كه باشد نداشته وجود شكستگي سطح در زخمي ديگر
 .دهد قرار تماس
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 خواهيم ذكر زير در كهخاصيتيسبببهراشكستگي ازنوعاين:تركه ايشكستگي)ب
 خط كه شكستگي ازاستعبارتآنومي بينيماطفالنرماستخوانهايدربيشتر.كرد

 .نمي باشد درگير كورتكس ديگر سطح و كرده قطع را كورتكس سطوح از يكي شكستگي

هه نت تگا اهتهتهشك تگاآنش كةشك ختانت نهالد ازن  از نونهال درختاني تركةشكستگيباآنشباهتجهتبهشكستگياينتسميهوجه  
 .مي باشد آلبالو شاخة قبيل

  شاخه كه ديد خواهيم بزنيم ضربه محكمي جاي به درختي چنين شاخة با چنانچه    
ع  نوع اين در كه حالتيدقيقاًمي ماندآويزانخود پوستهايازيكيرويوشكسته

  در كنيم تشبيه درخت شاخه طرف دو به را استخوان و كورتكس اگر مي بينيم شكستگي
 .مي گرددمحدودديگرطرفبهومي گذردطرفيكازشكستگيخطواقع
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 اين علت و . مي ناميم نيز 7باز شكستگي را شكستگي نوع اين : مركب شكستگي ) ج

 در مي باشد پوست سطح آزاد فضاي با استخوان و شكستگي خط تماس نامگذاري

بهايواقع تگبهقادركهض انشك ديدهاستخ ستسطحدراستگ زپ ن  نيز پوست سطح دراستگرديدهاستخوانشكستگيبهقادركهضربه اييواقع

  . است تماس در پوست سطح با راحتي به شكستگي حفرة كه كرده ايجاد را زخمي

  بزرگ قطعه 2 از بيش شكسته قطعات آن در كه شكستگي : تكه اي چند شكستگي )د 

  . است شده خرد استخوان حالت اين در ساده زبان به .باشند كوچك قطعه چند و
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  شكستگيها اين .  نمي گيرندقرارتقسيم بنديايندراسترسيا خستگيازناشيشكستگيهاي          

ور  نوع اين مثالهاي .نمي آيند وجودبهواحدنيروياثردروبوده تحتانياندامبهمربوطعمدهبه طور وبويرويرروبويمبربوب يو يي وعينه

. مي بينيم رژه صف سربازان و ماراتون دونده هاي در را ضربات

 بسته و باز شكستگي 

  با آنها ارتباط در شكستگيدواينتفاوت.داديمتوضيحشكستگيانواعدررابستهوبازشكستگي      

  .ندارد وجود ارتباطي چنينديگرنوعدرواستبرقرارارتباطاين اولنوعدركهمي باشدپوستسطح

. نيست باز شكستگي بر دال شكسته استخوان پوست سطح در زخمي هر     
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اشكال1ـ2شكل
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شكستگي  بهبودي و التيام     

 پاره خوني عروق از مقداري آمد خواهد وجود به استخوان در كه اتفاقي با         

 فشار افزايش و استخوان ضريع زير در خون تجمع .مي كنند خونريزي و مي شوند

قاديندنطقهآند يان ن قفاخ نهازدت گ يه تكا د  دستكاري هرگونه و مي سازدمتوقفراخونريري انعقاديروندومنطقهآندر

م در اول قدم كه خونيلختةتشكيلبا.مي شودمجدد خونريزيباعثمنطقهدر

  محل در شده خرد استخوانهاي از مقداري بود خواهد جديد استخوان تشكيل

 به شروع شده اند تغذيه فاقد و داده اند دست از را خود خوني عروق كه ضايعه
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خوردن  جوش زمان       
  را خوردن جوش دقيق زمان كه است الزم حرفه اي ورزشكاران براي به خصوص       

 كلي عامل چهار تابعمعموالًونمي كندپيرويكلي اصلاززمانايناما.كردپيشگويي
عاملمهمترينمي باشد

رنچربن در استخوان . استكوتاهترخوردنجوشزمانباشدپايينترسنچههر:بيمارسن.1 رووشپ وو
  جوش براي الزم زمان بالغين در .مي خورد جوش حداكثر هفته شش تا چهار عرض
  . است ماه سهحدوددرمطلوبشرايطدر استخوانيكاستحكامباتوأمخوردن

 تا 5 ران شايد استخوان كه چرا نمي باشد شكل اين به استخوانها همة مورد در اما   
.برسدفوقشرايط بهتاباشدداشتهالزمزمانماهشش نش يببزمز بروقر

 استحكام به تا دارند الزم بيشتري زمان ران مانند بلند استخوانهاي : استخوان نوع .2
ندؤث
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نان3 كافاااخ   بيشتر شكسته بافت بهرسيدهخونجريانميزانهرچهاستبديهي:خونجريان.3
 . است سريعتر التيام سرعت باشد

 ترميم تأخير باعث قطعات بين حركات يا شكسته قطعات از يكي حركت :بي حركتي.4
 الزم ترميم و بهبود برايكهنيستمعنيبداناين و .مي شودنخوردنجوشحتييا

 استخواني مورد در امراينكهچراكنيمثابتوفيكسراشكستگيهاتماميكهاست
 گذر آن روي چسبي نوار گذاشتن با فقط و بود خواهد غيرممكن دنده استخوان مانند

 بين حركت عليرغمكهترقوهاستخوانشكستگيهاياستهمين طور.كردخواهيم
  .مي خورند جوش خوبي به قطعات

 ثابت كامالً قطعات اگر ران ، گردن و اسكافوئيد ساعد، استخوانهاي مورد در برعكس
 .خوردنخواهندجوشنشوند
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  فشار از ناشي شكستگي     
گ ااكاآااااك آ  آرايش خوردن هم بهدرماكهاستآنچيزيمشابهفشارازناشيشكستگي  

 .داشتخواهيمفشاراثر درآنهاشكستنوفلزاتمولكولي

 و دوم بيشتر پا انگشتان استخوانهاي در عمده به طور فشار از ناشي شكستگي            

ً  كه قهرماناني در معموالً.شدخواهدديده)تيبا(ني درشتو)فيبوال(نينازك،سوم

 به طور و برمي گردندآنبهمجدداًوگذاشته اندكنار راحرفه ايورزشمدتيبراي

  .مي گيرند سر از را تمرينات شدت با و مكرر
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داردرژهنامازناشيشكستگياينديگرنامميشودديدهحالتاين   .دارد رژه نام از ناشيشكستگياينديگرنام مي شودديدهحالتاين           

 درد دچار اغلب مي دهندانجامرارژهعملياتفشار تحتكهپادگانيكسربازان

  آن دنبال به و تمرينات استرس از ناشي معموالً كه .مي شوند پا كف ناحية در

 درد با فرد كه است شكل اين به شكستگي اين مي بتظاهرات خستگي شكستگي

ة اا گش الاااكااكاا شف  مي شود بدتر فعاليتبااستدردناكوحساسمعاينهدركهپاانگشتانناحيةدر

مي شودبهتراستراحتباو
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 حالت درد بعد نمي شود ديده شكستگي از عاليمي معموالً اوليه عكس در      

 فعاليت هنگام در درد تشديد علت به ديگر هفتة دو بيمار و مي گيرد خود به افزايشي

ن طاق  اش  وجود موضعي حساسيت همچنان معاينه در مي كند مراجعه آن فرساشدن طاقت و  ض ا ان ا   ك ا آن ف

 مجدد آمدة عمل به عكس در مي شود كريپتاسيون احساس گاهي اينكه عالوه به دارد

  ندهد نشان را يافته ها عكس اگر حتي .مي شود ديده ترك هم و استخواني كال هم

ك ظ ل گ كل ا ك أ ا ك ا ا  ك  ا ا ا  استراحت مي كنيم شروع را درماني اقدامات كند تأييد را شكستگي كلينيكي ظن ولي ا

  .گردد باز خود فعاليت به مي تواند تمرين روز 10 از بعد فرد و هفته 3 مدت به
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در بعضي اوقات ديده شده عليرغم . هفته ادامه يابد 6البته گاهي استراحت بايد تا 

و  . درمان بهبودي حاصل نمي شود و حتي الزم است كه درمان جراحي صورت گيرد ير ور ي جر ر زم ي و و ي ل ي بهبو ور

شكستگي فوق گاهي در استخوانها لگن و .  علت اين تأخير در بهبود مشخص نيست

.مهره ها و بازو نيز ديده مي شود
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گگ   شكستگيهنگامدرمصدومفردبابرخورد
راماشكموضعيحساسيتودرد،هماتوم،كبوديهمانندشكستگيعاليمابتدا  را ما شك موضعي حساسيتودرد،هماتوم،كبوديهمانندشكستگيعاليمابتدا   

  تقريباً شكسته پاي با فرد اينكه مثالً مزبور عضو كارآيي عدم سپس برمي انگيزد
  .كندتكيهآنرويوبگذارد زمينرويراخودپاينمي تواند

گلنان تالزاشداشزخشك شقتكا   .شود دقت كه استالزمباشدداشتهوجودزخمي شكستگيمحلدرچنانچه
 در صورت در مي باشد صابون آب يا و آب همان شستشو براي محلول بهترين
 استريل گاز و باند با را زخم روي بعد .شود استفاده فيزيولوژي سرم از بودن دسترس
.ميبنديم
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ا گاآش ف ك كوفتگيباآشنايي
كلحاظاز فتگلغتآكادم اًك تنامأنتق نوا تحالدا اتهماكها ك  كرات به ما كه است حاليدراينواستنامأنوستقريباكوفتگيلغتآكادميكلحاظاز          

  موارد از بسياري در حتي مي كنيم برخورد سنگين ورزشهاي از پس و ورزشي ميادين در لغت اين با
اآاا كا  .مي كننداستفادهآنازعوام

  پيچيده نسبتاً بيوشيميايي فرآيند يك حاصل مي شود ناميده كوفتگي آنچه كه است اين امر حقيقت         
ً  . استمتفاوتكامالًبي حوصلگيوخستگيشبيهحاالتيباومي باشدبدندر

 الزم انرژي عضله كه را فرآيندي حتماً كه است الزم شويد متوجه را كلمه اين مفهوم اينكه براي             
 .بدانيد مي كند،حاصلراخودانقباضبراي

 طريق از داريد خاطر به ورزشي فيزيولوژي از كه همان طور عضله انقباض براي الزم انرژي           
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  مورد انرژي است قادر لحظاتي براي فقط مي شود حاصل ثانيه از كسري در كه تبديل مكانيسم اين      

به را ADPمجدداً عضله است الزم باشد مستمر عضله انقباض اينكه براي و كند فراهم را عضله نياز

ATP قند از عضله را تبديل اين براي الزم انرژي كند استفاده آن مجدد انرژي از تا كند تبديل 

ا د لگك فااااخخضالنل ناگ دا ااك آن   آنها اكسيداسيون با و گرفتهمواداينازراخودسوختعضالني سلول.مي گيردچربيو،»كربوهيدرات«

مم تهيه را خود انرژي هم آنطيكهمي دهدانجاممتابوليسمي الكتاتوآبوگازكربنيكبهتبديلشانو

 .مي سوزاند را غذايي ذخاير هم و مي كند
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وريي سه از را خود انرژيمي كند)انقباض(فعاليتوكار به شروعناگهانيبه طوركهعضله ايي يب ضيوربروعه زرورژييب
  .مي كند تهيه منبع

1ATPلازكها لق تشدذخل تها تها ژشدشك اان 1.ATPدر را انرژي و شدهشكستهراحتيبهواستشدهذخيرهسلولدرقبلازكهاي  
  .مي گذارد اختيار

2.CPاختياردرراخود فسفاتكهفسفاتكراتينينADPبه را آن ومي گذاردATP  
  .مي كند تبديل

  ساز و سوخت سيستم و مي چسبد ) ميوگلوبولين( عضله پيگمان به اكسيژن از كمي تعداد.3
ع  صورت به كه گلوكزقندواقعدر.مي كندفعالهوازي راهازراگليكوليزعنوانتحتعضله

  از قند يعني مي كند طي را خود عكس روند سيستم اين با مي شود ذخيره عضله در گليكوژن
.مي دهدقرارسلولاختياردرراالزمانرژي ومي شودخارجخودذخيرهحالت

88

مج

www*p
nu

eb
*co

m



 » هوازي راه« اكسيژن از استفاده با چربي و قند ساز و سوخت و شدن شكسته از ATPجايگزيني انرژي

ونيو  يك نفوذ، قابل غشاي يكشاملعضالنيسلولمي شودتأمين »بي هوازيراه«آنازاستفادهبدونياو زيرنزب و وينبي يوبلييليولي

 آن در غيرهوازي متابوليسم كه ساركوپالسم مي باشد زمينه ايي مادة يك و ژنتيكي مواد حاوي هسته

الگت ك ااخا كا تك دكا نا د ختشك  سوخت و مي شود ميتوكندري ناميدهكهاستكوچكياجسام حاويخودساركوپالسم.مي گيردصورت

  .مي شود انجام آن در هوازي ساز و

  اختيار در و كرده عبور سلول غشاي از راحتي به مي چسبد هموگلوبولين به كه اكسيژني     

 عالوه به .مي كند عبورراحتيهمانبهخونقندياگلوكز كههمان طورمي گيرد،قرارميوگلوبولين

  .مي گيرد قرار دسترس در هم ذخيره صورت به عضله در موجود گليكوژني منبع از گلوكز
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 در سهولت به متابوليسم فرآينددرسهيمياانرژي زاعواملتمام كهديدخواهيدشماترتيباينبه            

.داشتخواهندقرارعضلهاختيار ر ري ور

 مكرر به طور كه ايي ATP.مي آورد فراهم را انقباض اوليه الكتات انرژي يا بي هوازي مكانيسم             

 از هم حدودي تا و فسفات كراتين CPاز مي گيرد قرار سيستم اين اختيار در و شده بازسازي

أگ  .مي شودتأمينهوازيگليكوليز

وونرن سرعت به عضله گليكوژنذخيرةكهمي شودباعثورزشكار توسطسنگينتمريناتيافتنادامه             روري

  .شود ختم فسفات و الكتات به بي هوازي ساز و سوخت مسير در و شده تبديل گلوكز قند به
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ADPATP  سلول براي هم مصرفششكلاينبهومي شودATPبه ADPتبديلصرففسفاتانرژي    

ورورربوويو  .مي كندتجمعالكتاتونيستاين طورالكتات مورددرامابودخواهدمفيدفوق العاده يعويين

مپي  خواهيم مواجه آن با سنگينتمريناتدركهپديده اينباشد دسترسدركافيبه قدراكسيژناگر    

  .شد خواهد فعاليت نگهداشتن باز و محدوديت در مهم عامل يك الكتات تجمع بود

 توقف به مجبور فرد و مي كند پيدا درد و كرامپ عضله مي شود، خستگي دچار ورزشكار     

 . مي كنيم ياد كوفتگي عنوان تحت آن از ما كه چيزي .مي شود
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  مي باشد الكتات تجمع آن عارضة ولي است هوازي از قدرتمندتر بي هوازي پديده البته     

لاااالاااااگ لل   سهولت به سلول براياكسيژنوباشيمداشتهعضلهبافت برايخوبرسانياكسيژناگر

 تبديل اكسيژن واسطة به ميتوكندري در و شده هوازي چرخة وارد الكتات باشد دسترس در

  براي را تمرينات الكتات سطح كاهش و اكسيژن به دسترسي .مي شود آب و گازكربنيك به

ذشكا كان دا ك  .مي كندامكان پذيرورزشكار

مم  از ، آمد خواهد وجودبهانقباضهنگامسلولدركهفرآينديطيدربدانيداستالزم    

 سلول براي انرژي زا مواد يعني چربي و قند اكسيژن واسطة به هوازي گليكوليز طريق
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 عضله قدرت و تحمل سطح زير در انقباضات و حركات جاگينگ كه مثل ورزشهايي مورد در            

 عضله باشد سريعتر و سنگينترورزشهاياگراما.مي گيردقند و چربيازراخودانرژيپديدهايناست

  .مي دهد سوق قند سمت به چربي از را خود سوخت

سلول:12نمودار ساز و سوخت و تغذيه مكان
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هماتوموكبودي ي وموبو
  در دست با حريف بازداشتن يا مشت ضربات مثال براي بدن به شده وارد ضربة متعاقب             
ررنپخيبر  ديگر مختلف شرايط وسن،پوستضخامتبهبستهيخ رويهاكيچوبضرباتوفوتبال
 آن از و آمد خواهد در بنفش و قرمز رنگ به كه مي شود حادث پوست در رنگي تغيير معموالً
 .مي كنند ياد كبودي عنوان تحت
 كه مي آيد وجود ضربه از بعد اتفاقي چه و ؟ چيست كبودي آورندة به وجود عامل اما             
  .مي شود صحبت زير در اختصار به كه پديده ايست مي شود؟ پوست رنگ تغيير باعث
  در پارگي و ضايعه آنهاازيكيكهمي كندايجادراعوارضي خوددنبالبهضربههميشه            
  زير عروق از مقداري ضربه شدت به بسته . است شده وارد آن به ضربه كه ناحيه ايست نسوج
ندالد ش .مي شوندپارهجلدي

 نام به رنگدانه اي حاوي خون اين .مي شود خارج آن در موجود خون عروق شدن پاره با             
ن باشدپوسترنگتغاصلعاملكهاستهموگلوب م
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  ناحيه بازسازي به شروع بدن ، خونريزي آمدن بند و پوست زير هموگلوبين از اندكي خروج از پس      

تداكند تا ازگلشدناشتهاشاشتهگلكها اتهن تغ   تغييراتي به نياز هموگلوبينشدنبرداشتهبراي.شودبرداشته هموگلوبينكهمي بايستيابتدامي كند

  مختلف شكلهاي به را پوست رنگ شما روز چندين اين طي و مي كشد طول روز چندين كه مي باشيم

  كه مي مانند باقي حال اين به روز 3 يا 2 تا و مي كنند حاصل تورم ابتدا هموگلوبينها .بود خواهيد نظاره گر

ي اسم به ديگري مادة به تبديلمادهاينانفعاالتيفعلاثردرآن از بعدمي كنيدمشاهدهراقرمزيوكبودي زيوبو يرر يلينيلررزبي ريبب مبي

 كلية مرحله اين در بود خواهد رنگ سبر تا آبي ششم روز تا جهت همين به و هموسيدرين مي شود

 ماده اين هيجدهم 18 روزتاونمي شودديدههموگلوبينيديگر دهمروزتاورفته اندبينازهموگلوبينها

  اثري ديگر پنجم و بيست روزتاومي باشدصفرارنگيموادجنسازواقعدركهمي شودتبديلمواديبه
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 يكي معموالً هماتوم در كه تفاوت اين با مي باشد همين اصلي روند هماتوم مورد در
 براي داخلي تر اعضايحتيياپوستزيردرو مي شودپارهبدنيشراييناز

  .مي كند خونريزي عمق در عضله دو بين مثال
يفشافتناالفتهاالنظدحجدفشادتازد  روي فشار رفتن باالورفتهباالنظرموردحجم درفشارمدتيازبعد            

 انعقاد در كه عواملي طرفي از مي كند متوقف را خونريزي و آورده فشار شريان
.مي شودمتوقفخونريزي  و شدهعملواردمؤثرندخون ل

 دستخوش بعدها كه است آمده وجود به خون از كيسه اي حالت اين در            
  خون حجم علت بهامامي شود،ديديمكبوديمورددرآنچهبامشابهتغييراتي

 .داردتفاوتهاييكبوديبا
 تجمع محل برحسب .مي شود ايجاد عضله عموماً و نرم نسوج در هماتوم            
ن كنتقكلتةهااتآنخااضلهفضاخ  . مي كنيم تقسيم كليدستةدوبهراهماتومآنخارجياوعضلهفضايدرخون

عضله  داخل هماتوم ) الف       
ات)ب عضلهنه
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دومفصلخالصه
 .استضربهعلتبهاستخوانيتداومتغييرواقعدرشكستگي

  عهدة آنهابه رشد مسئوليت و هستند غضروفي اسكلت صورت به تولد بدو در استخوانها        
 مجاور استخوانهاي نزديكترينبهاستخوانهامراكزاينبلوغ از بعدمي باشداستخوانيمراكز
 .مي شوند بسته هميشه براي رشد صفحه هاي و مي خورند جوش خود

ا گن شتقگ4تقنظازشك  .مي شودتقسيمعمدهگروه 4 بهتقسيم بندينظرازشكستگينواع
 .مي گيرد قرار استخوان عرض در مايل يا راست خط يك صورت به ساده شكستگي ) الف      

گ) اشك ك گت گخطآنكشك اشك انضت خ طاا  طي را استخوان عرضتمامشكستگيخطآندركهشكستگيتركه ايشكستگي)ب     
 .مي گيرد بر در را كورتكس يك فقط و نمي كند

تگ)ج كبشك تگم داردتماسبدنسطحباكهاستشك .داردتماسبدنسطحباكهاست شكستگيمركبشكستگي)ج     
 بزرگ قطعه 2 از بيش شكسته قطعات آن در كه است شكستگي تكه ايي چند شكستگي )د        
 .باشدداشته وجودمتعددكوچكقطعاتو
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گ التاازناششك اآ االض شا  به .مي شود ايجاد متواليضربه هايوآسيبهاعلت به استرسازناشيشكستگي      

 اين .مي باشد رژه حال در مرتباً كه سرباز يك ، ماراتون دوندة يك مثال عنوان

 را دوم و سوم متاتارس همه از بيشتر بوده تحتاني اندام در عمده به طور شكستگي

اگ الاا ا13اف ككا ااق كا   مكانهاي از قوزك نزديكانتهايي_13درتيبياو فيبوالتحتانيانتهاي.دربرمي گيرد

 و التيام پديدة مي شودديدهشكستگياينبدنازقسمتيهردرالبته.استديگرشايع

 شكستگي اطراف عروق پارگي با شكستگي ثانيه هاي اولين از واقع در شكستگي بهبود

اننآن ا اض ككلا  كه مي كند لخته ايجادضريع استخوانزيردرخون تجمع.مي آيدوجودبهخونريزيو

.بودخواهداستخوانتشكيلدرقدماولين
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  سطحي سلولهاي و مي شوند  نكروز و جدا داده اند دست از را خود خوني تغذيه كه استخوانهايي      

الافكلكاش اانكف ل انل شنا   شروع نيز استخوان مغز سلولهايهمزمانمي كنندفعالبافتيك توليدومي كنندتزايدبهشروعپريوست

 قطعه روي بر كه مي دهند را استخواني كال يك تشكيل هم روي بر بافتها اين مجموعة كرده فعاليت به

  استخواني پل اين رسيدن و بلوغ باعث استئوبالست ها و كندروبالست سپس و مي زنند پل شكسته

مي شوند

ييعل بچه يك استخوان در شكستگياگر.مي گرددشروعاستخوان شكل گيري مجددمرحلهاينازبعد     

 محل تشخيص به قادر هرگز زماني مدت از پس كه بود خواهد قويي پديدة آنقدر مجدد فرم گيري باشد
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 و استخوان نوع بيمار سن به بسته و نيست شده تعيين پيش از خوردن جوش براي الزم زمان            

نان اكخ اناشكقط نانقناتز خ  خون جريان و مستقيم نسبتسنباترميمزمان.داردشكسته قطعاتدربي حركتيوخونجريان

 ترميم براي بيشتري زمان بلند استخوان .مي شود پديده اين تشديد باعث بي حركتي .دارد عكس نسبت

 .مي خواهد

 جلدي زير شرايين از يكي،ضربهدنبالبهكهمي شوداطالق خونيكيسةبههماتوم                      

لعپل حاصل تجمع شرايين مجاورتمابينفضاييدرآنازناشي خونريزيوشدهپارهعضالنيداخلو

  .كند
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 دنبال به كه مي گردد حادث عروقي سطح از هموگلوبين نتيجه در و خون خروج علت به كبودي       

  3 مدت به سلولها اين تورم ابتدا .مي گردد رويت پوست سطح در رنگيني تغييرات هموگلوبين جذب

  سبز و آبي با كه هموسيدرين به آن تبديل بعد .مي شود مشخص پوست سربي شدن و قرمزي با كه روز

 به هيجدهم روز تا و رفته اندبينازگلبولهادهمروزتا.مي شودمشخصششمروزتاپوسترنگ شدن

 .نمي شودديدهآنهاازاثريپنجموبيستروز تاومي شوندتبديلصفراجنسازموادي
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ل فصل سومف
آشنايي با دررفتگي و كشيدگي 

دررفتگيباآشنايي     يبيي رر
 رباطهاي پارگي باعث كه باشد شديد قدري به مفصل به وارده ضربه اگر : دررفتگي تعريف    

 .درمي رود مفصل اصطالح به و شود مي جابه جا مفصلي سطوح شود مفصل نگاهدارندة
آ  راستاي آن از بعد كه مي شوداطالقحالتيبهومي افتنداتفاقمفصليسطوحدرهميشهدررفتگيها    

 طبيعي حالت در كه را آرنج مفصل يك اگر ساده تر زبان به .باشد يافته تغيير مربوطه استخوانهاي قبلي
مررري بازو استخوان وسط از كهكنيمرسمخطيوبگيريمنظردر ) گرفتهقرارصافكامالًساعدكهوقتي( ر بومميب

 . است هميشگي و طبيعي حالت يك اين و مي گذرد ساعد محور وسط از خط آن امتداد بگذرد

،آرنجسرمفصلازراديولوژيكنماي31شكل ،آرنج سرمفصلازراديولوژيكينماي1ـ3شكل
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  كند خارج مفصل داخل از را زنداعال سراستخوان فرضاً كه آيد پديد شگستگي يا ضربه چنانچه      

ر  كامل اطمينان با حالت ايندرداشتخواهدمسيرتغييربلكه بودنخواهدهمانقبليخطامتدادديگر يي ليبينرويرييرببووب

  سطوح در دررفتگيها كليه اينكه به توجه است با افتاده اتفاق آرنج مفصل در دررفتگي كه مي گوييم

اقل ااكاااا اآاكككالا ا   ضايعات آن از يكي كهكنيمبررسيرامفصليضايعاتما كهاستاينبهترمي افتداتفاقمفصلي

 .مي باشد دررفتگي

  ، پيچ خوردگي و كشيدگي ، ناقص دررفتگي ، كامل دررفتگي گروه چهار به را مفصلي ضايعات      

.مي كنيمله ييدگي تقسيم يم ي يميي ي

  مفصل طبيعي آناتوميكي جنبه هاي به كه است الزم بپردازيم ضايعات جداگانة شرح به اينكه از قبل      
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ات فصلث مفصليثبات 

ح  دربردارندة تماس عوامل جوفشارباالخرهومفصلاطراف عضالتليگامانها،،مفصليسطوح           

  در مثالً كه ترتيب اين به مي كند فرق مفصل نوع حسب بر عوامل اين از يك هر اهميت مي باشند مفصل

  در قويي مانع خود خودي به محور سراستخوان كروي تقريباً شكل و مفصلي عميق حفره ران مفصل

اا لا اشندف  .مي باشندمفصلجابه جاييبرابر

  ديگر، سوي از .مي كند تأمينمعقولوجهيبهرامفصلثبات ،استخوانشكلآرنجمفصلدر           

 شانه مفصل استحكام و مي باشند خود ليگامانهاي مديون را خود استحكام زانو مفصل و انگشتان مفاصل
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ن نك اف ان گا ل  ليگامانهافونكسيون
 عضالت وسيلة به گاهي عمل اين .مي كند جلوگيري مفصل غيرطبيعي حركات از ليگامان يك     

شودتقويتهمشوندهحمايت منقبضرفلكسبهطورآورزيانوزيادفشارهايدرعضالتاينم   منقبض رفلكسي به طورآورزيانوزيادفشارهايدرعضالت اين.مي شودتقويتهمشوندهحمايت
  .مي كنند حمايت را ليگامان و شده
  ، دست مچ ، شانه  مفصلليگامانهاي.نمي باشديكسانليگامانها تمامدرعضالنيحمايتوپوشش      
 .مي شوند حمايتاطرافعضالتتوسطخوبيبهران

ناقصوكاملدررفتگي
  مشتركي سطح هيچ مفصلي سطوح كه مي كنيم استفاده مفصل يك در كامل دررفتگي كلمة از زماني      

 داشته جابه جايي مفصلي سطوح كه زماني .باشد رفته بين از آنها بين تقابل تمام و باشند نداشته هم با
يب يك دررفتگيهاي . استناقصدررفتگي،دررفتگينوعاين باشندداشتههممشتركيسطحوليباشند يحو يوعينبمر يرر يصرر يه يرر
 .باشند عودكننده يا ضربه از ناشي ، خودي خودبه مادرزادي است ممكن مفصل

  .هستيمروبهروتروماتروما  ازازناشيناشيدررفتگيهايدررفتگيهايبااصوالًورزشدر
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 وضع ـ الف .مي دهند نشان را مفصل ناقص و كامل رفتگي در تفاوت زير تصوير 2ـ3 شكل
يننصيييحلي و نسبي رفتن بيناز:ناقصرفتگيدرـب.استطبيعي مفصليسطوحتطابق:مفصلطبيعي
 سطوح بين تماسكاملرفتنبيناز:كاملرفتگيدر ـ ج.مفصليسطوحبينتماسناقص
  . مفصلي

 .شود گرفتار مي تواند مفصلي هر و مي باشد ناقص و كامل رفتگيهاي در علت شايعترين ضربه     
 . انگشتان مفاصل پا،مچوآرنج،ران،شانه:ازعبارتند مي شوندضايعهدچاربيشتركهمفاصلي

 . 
گ اآازاتاشف ان گا لافظل لك تاف الًا   معموال . است همراه مفصليكپسولومحافظليگامانهاي آسيبازدرجاتيباهميشهدررفتگي    
  پارگي محل از استخوانها از يكي مفصلي انتهاي نتيجه در و مي شوند پاره ليگامان يا و كپسول
 .مي زندبيرون
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 نيروي ليگامان اگر يا مي شود، جدا استخوانيش اتصاالت از يكي ولي نمي شود پاره كپسول خود گاهي

وما روداحتمالاينكند،تحملرات اينهميشهالبتهشودكندهليگاماناتصالمحلهايازيككهم  اين هميشه البته شود كندهليگاماناتصالمحلهايازيكي كه مي روداحتمالاينكند،تحملراتروما

 گاهي بلكه نمي شود رعايت بزند بيرون مفصلي كپسول از استخوان انتهاي از يكي كه كلي شكل

 .مي مانندباقيكپسولدروليمي شونددررفتگي وجابه جاييدچاركامالًمفصليسطوح

  خلفي دررفتگي دررفتگيها،اينجملهاز.استبيشترتشخيصعدماحتمالدررفتگيهاازپاره ايدر.

 استخوان تنة شكستگي با وقتي نيز ران مفصل خلفي دررفتگي كه است آور تعجب . است شانه مفصل

انران فه اهط مانددورنظازگاهاسته هايدرندرتاًم هباناقصدررفتگ ظاهبتك   ظاهر بر تكيه با ناقصدررفتگيهايدرندرتا.مي مانددور نظرازگاهياستهمراهطرفهمانران

 . داشت درستي قضاوت مي توان ضايعه
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 اطراف شكستگيهاي خصوص به باشد شكستگي عوارض شبيه زيادي حدود تا دررفتگي عوارض كه است طبيعي    

اال اقطاگ .مي بريم نامفقطرادررفتگيهاعوارضزيردر،مفصل

  . )باز دررفتگي از بعد خصوص به( عفونت .1    

 .)اعصابوشرايين(نرمنسوجضايعات.2   

  . آن كنده مشروب عروق آسيب اثر در استخوان مفصلي انتهاهاي از يكي 6نكروز .3    

 ديده بسيار مسئله اين پا مچ مفصل مورد در به خصوص( مي شود مكرر دررفتگي به منجر كه مفصل دايمي بي ثباتي .4    
  .)مي شود

 . مفصل دور يا مفصل داخل چسبندگي از ناشي مفصل خشكي .5    

  . مفصل سطوح دايمي تطابق عدم يا مفصلي غضروف آسيب از ناشي آرتروز .6    
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درمان
ين .مي باشداولحالتبهآنبرگرداندنودررفتگيجاانداختندرماناصلاولين نرلو يج رورر يبوببر

 ضايعات با برخورد چگونگي از است عبارت بعدي مسألة شد، اصالح جابه جايي وقتي
اخنن ان گا گازدال اا ان گا ااكل ااآن  با را آنها است ممكنليگامانهاپارگيازمعدوديموارد درليگامانهابه خصوصونرمنسج

 مرور به ليگامانها اغلب ولي )زانو داخلي ليگامان كامل پارگي مثل( كنيم ترميم جراحي
ان خز كخشخ ةت ل ندازاخا دلاا ا  بايد مرحله اين در.مي يابندبازراخوداوليةتحكيم وخوردهجوشخودبه خودزمان

  .داد آن به حركت اجازة يا كرد بي حركت را مفصل بايد آيا كه گرفت تصميم

 را مفصل ضايعه ازپسروزچندحداكثرياآغازهمانازاگركهشدهديدهكلي طور
 .مي آورد دست به زود خيلي را خود طبيعي كاركرد مفصل ، نماييم حركت به وادار
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:ازعبارتندشوددادهاستراحتمفصلبهبايدكهمواردي

لمپ  مي باشد مفصل تحكيممسئولزياديحدتا كهمهميليگامانپارگي)الف
 .)زانو ليگامانهاي(

ازي)ب بهازبعداستخوان چهداخلض دربهخصوصاماينكهماه   در به خصوص امراينكهماهيچهداخلضربهازبعداستخوانسازي)ب
  .مي شود ديده بيشتر ران احتماالً و آرنج مورد

 شديددرد)ج

م  يا كامل دررفتگيوقتيكهبگوييمبايددررفتگيهاشكستگيدرمانمورددر
  در انداختن جا ابتدا از عبارتند درمان اصول است شكستگي با همراه ناقص
 .شكستگيمقتضيدرمانسپس وجابه جايياصالحورفتگي
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پيچ خوردگيكشيدگي و
  بايد اينجا در . باشيم ديدهپامچمفصلدرراآنماهمةشايد كهشايعبسيارورزشيآسيبهاياز   

 رگ به رگ يعني آن مترادف لغت مي شود پيچ خوردگي و كشيدگي از صحبت هرگاه كه بگوييم
ييزرن بررسي رگ به رگ و پيچ خوردگيصورتبهراآسيبترجيحاً.داشتنظرمدبايدنيزراشدن يصورتبريبرجيترب ور روپيچ ب ير برر

  . مي كنيم
 شدن رگ به رگ و پيچ خوردن موجب باشد آنها تحمل حد از بيش اگر مفصل رباطهاي بر وارد فشار

گآ  و مختصر پارگي و رباطهاآمدنكشباعثفقطوباشد خفيفضربهكهصورتيدر.مي شود
 به منجر ولي شود رباطها پارگي باعث و باشد شديد فشار اگر و پيچ خوردگي شود آنها ريزبين

 .مي شود ناميدهشدنرگ به رگنگردددررفتگي
.دارد وجود مزمن و حاد شكل دو به پيچ خوردگي
مي شودايجاد ناگهانيآسيبدنبالبهحادپيچ خوردگي

.مي شودايجادطوالنيومداومفشار اثردرمزمنپيچ خوردگيوكشيدگي
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  كه نيرويي بين است واسطي حد نيروي حاد كشيدگي ايجاد براي الزم نيروي
  باعث مي تواند كهنيروييواستآنتحملبه قادرديدنضايعهبدونليگامان
  محافظت عضالت توسط خوبي به كه ليگاماني كشيدگي .شود كامل پارگي
  و نيست آن تحملبهقادرعضلهكهزيادينيروياثردريااستممكنمي شود

  .شود ايجاد وترشان و عضالت كننده حمايت اثر رفتن بين از نتيجه در يا

كششينيروييكاعمالباعثكهميكندذكرراآسيبازسابقهايورزشكار   كششي نيروي يكاعمالباعثكهمي كندذكر را آسيبازسابقه ايورزشكار
  و متوسط تورم با همراه موضعي حساسيت و درد و گرديده مبتال ليگامان روي بر

يي  باعث كه كند حركتجهتيدرمفصلوقتي داردوجودآشكاركبوديگاهي يروجوربو يرلو برجه
  .مي شود تجربه شديدي درد شود ديده آسيب ليگامان كشيدگي
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مفصللهييدگي مفصلله ييدگي

  طي كه مي آيد وجودبهمفصلرويمستقيمضربة يكدنبالبهمفصلله ييدگي
  آنها از يكي كه مي شوند آسيب دچار مفصل يك در موجود اجزاي تمام آن

لي  از مختلف آسيبهايانواعمي توانيمآنازغيرولي استمفصلداخلشكستگي يتصلد يمنزيرو و عي يو زيبه
. باشيم داشته را مفصلي رباطهاي پارگي ، مفصل كپسول پارگي ، دررفتگي قبيل

  داشته را حالتي چنين تا باشد شديد بايد خيلي ضربه كه است ذكر به الزم  
يم  .آمد خواهد به وجودسواريموتورقبيلازورزشهاييدرمعموالًامراين.باشيم ييرورينب ه وربيلزورز ريو وجوو وب
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مفصل  چند دررفتگي اختصاصي بررسي
شانهمفصلدررفتگي شانهمفصلدررفتگي

 ، آمريكايي فوتبال ، يخ روي حاكي ، هندبال ورزشكاران در مي باشد دررفتگي شايعترين    
.شود ميديدهكراتبهكشتي،راكَبي بي تبي،ر .ويير

 در بازو و مي خورد زمين به كرده بدن حايل را دست كه حالي در ورزشكار يك وقتي    
جچ حفره از بازو سراستخوانخروجباعثگرفتهقراربيرون به چرخيدهوشدهدوروضعيت
. است جلو سمت به دررفتگي اين و .مي شود

 .مي دهندتشكيلراموارددرصد90 و هستندقداميدررفتگيهاعموماً    
 دهد حركت را ديده اش آسيب دست نيست قادر ديگر مي شود بلند زمين از ورزشكار وقتي    

 .مي كند استفاده مصدومش عضو نگاهداري براي ديگر دست از و
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 بين از شانه طبيعي گردي و نيست قرينه شانه هايش كه مي بينيد مي ايستيد، صاف كامالً كه وقتي

 اين كنيد لمس دست با را مبتال عضو اگر .مي شود ديده مستقيم خط صورت به و است رفته

يرس سراستخوان معموالً و نيستخودعاديمحلدربازوسراستخوانكهداشتخواهيدرااحساس وو زور ووويويلرب ر

  .مي شود لمس ترقوه استخوان زير و ) دررفتگي نوع به بستگي( شانه قدام در

 زمان سريعترين در تا .شود داده ارجاع پزشك به وقت اسرع در ورزشكار بايد حالت اين در

وجلن .شودجاانداختهمفصلممكن
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، زمان محدودي براي درمان داريم كه اين زمان خود شامل در برخورد با يك دررفتگيگ

دو بخش است يك زمان طاليي كه از وقوع حادثه تا هنگام درماني اطالق مي شود كه  

و يك زمان معمولي بعد از آن .  شايد بتوانيم بگوييم هيچگونه عارضه اي نخواهد داشت

كه از پايان زمان طاليي تا درماني اطالق مي شود كه نمي توانيم به راحتي بگوييم كه  

بعد از اين زمان به جرأت مي توان گفت كه .  آسيب عارضة دايمي نخواهد داشت

رهميشه با يك عارضة دايمي روبه رو خواهيم بود كه از يك تغيير شكل ظاهري و درد  و ري ل يير ي ز بو يم و رو روب ي ي ر ي ب ي

.   دائم و حتي قطع عضو مواجه هستيم
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  .مي باشد مفصل اطراف نگهدارندة نرم نسج وسيع ضايعات با توأم كه ، شانه مفصل قدامي دررفتگي 3ـ3 شكل
دربازوسراستخواننبودنعلتبهسطحدواينتفاوتشوددقتممتدسطحونقطهچينسطحبينفاصلةبه  در بازو سراستخوان نبودنعلتبهسطحدواينتفاوتشوددقت ممتدسطحونقطه چينسطحبينفاصلةبه

  .مي باشد خودش اصلي جاي
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زيپامچانمفصلجاانداختنشانهجهتطاليزمان شتچ 6ازب   6 از بيشتر چيزيپامچ،رانمفصل،جاانداختن شانهجهتطالييزمان
  نخواهد دوباره تأكيد بر لزومي ديگر زمان اين ذكر با پس ، نيست ساعت

 .بودبود

  اين طي كه است الزم هفته سه مدت براي بي حركتي انداختن جا از بعد
  باز بانداژ كه هفتهسهازبعد.مي بنديممخصوصبانداژباراشانه،مدت

  .مي دهد انجام را پاندولي تمرينات هفته 2 حدود براي دست مي شود

  انجام هفته 4 تا را سبك ورزشهاي باشد نداشته وجود عارضه ايي هيچ اگر
  وقت ماه 3 تا 2 معموالًمفصلياوليةحركات و قدرتبهبازگشتتاوداده
  . داشت خواهيم الزم
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گ لف اف چنبري واخرميمفصلدررفتگي
 .مي باشد كشتي و اسكي و تماس ورزشهاي در شايع مسايل از دررفتگي اين

 بستگي ليگامان سه سالمتي به مفصل اين ثبات واقع در .مي شود محافظت ليگامان توسط فوق مفصل

 .دارد

 . است وصل ترقوه به اكروميون زايدة از كه ليگاماني ) الف

گ .استوصلترقوه بهكوراكوييدزايدةازكهليگاماني)ب

ذوزنقه ايي  رباطهاي ) ج
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چنبري  جناغي مفصل دررفتگي 

  استخوان دو تالقي محل مفصلها اصوالً .نيستند متحرك مفصلهاي هميشه مفصلها
  باشيد مفصل يك ياد به حتماً مي شنويد استخوان اسم دو وقتي و مي باشند

نيمهفوقمفصلمثلياباشدمتحركشانهمفصلمثلميتوانندمفصلهااين   نيمه فوق مفصل مثلياباشدمتحركشانهمفصل مثلمي توانندمفصلهااين
  بسيار آنها حركات دامنة ولي مي شوند جابه جا تنفس با كه چرا باشند متحرك
  را آنها از بسياري جمجمه و صورت در كه ثابت مفصلهاي يا و است محدود
م .داريم
  به خصوص مستقيم ضربةاثردرمعموالًواست نادربسيارمفصلايندررفتگي
  . مي كنيم برخورد آن از مواردي به بكس ورزش در
يزب  و موضعي حساسيتودرد.باشدهمراهشكستگي باشايدكهدررفتگيازبعد ييوربريبيرر وو

 .داشتخواهيمشانه حركاتوتنفسهنگامدرد
  اينكه آن و باشيم داشته توجه مهم خيلي نكتة يك به بايد دررفتگي نوع اين در

ير  گرفته قرار مهمي عروقدندهاينپشتدركهآنجا ازاولدندةدررفتگيدر يروينپرجزورر ره رر
  .نگيرند قرار فشار تحتاستخوانتوسطعروق كهشوددقتبسياراست

  )5ـ3 شكل(
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دررفتگي آرنج 
مثل تماس ورزشهاي در شت ب و است شايع تاً ن آرنج دررفتگي آرنج نسبتا شايع است و بيشتر در ورزشهاي تماس مثل  دررفتگ

علت  . ، اسكوايش ديده مي شود ، هاكي روي يخ  موتور سواري فوتبال
وشايع اين عارضه خوردن به زمين به طوري كه دست حايل بدن بوده و   بو ب يل وري ب ين ز ب ور ر ين يع

دررفتگي آرنج عموماً با شكستگي توأم است و  .  بازو خم است
ج  .ضايعات نسج نرم اطراف حفرة آرنج تقريباً هميشه وجود دارند م ج
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  5ـ3شكل 
.  ، تصوير داخل مربع يك مفصل طبيعي بين ترقوه و جناغ است شمايي از ناحية شانه)  الف
غمفصل طبيعي بين ترقوه و جناغ به موقعيت عروق كه درست در پشت اين مفصل قرار گرفته اند و به سمت )ب

. سر و بازو مي روند توجه كنيد
.   پارگي رباطها و كپسول اطراف مفصل مشخص است.  دررفتگي ناكامل اين مفصل نشان داده شده است)  ج
.   دررفتگي كامل خلفي مفصل نشان داده شده است) د
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آرنج6ـ3شكل مفصل دررفتگي از نمايي نمايي از دررفتگي مفصل آرنج 6ـ3شكل 

 بي حركت آرنج مي بايستمي كشدطولهفته5حداكثر تا هفته2حدوددرمانشكستگيبدون
 و مي كنند آغاز را خودفعاليتابتداهمانازشانهو انگشتاندستكهحاليعيندرباشد

 هفته 10 تا 8 از بعد مي شود شروع دررفتگي جاانداختن از بعد هفته 3 تا 2 آرنج دادن حركت
گامانهاكه شكامالًل دندج تخ ال زشف فتهازو دگ ش )36شكل(م
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دستمچدردررفتگي
 آنها موقع به و سريع درمان كه جهت اين از اما . است نادر ورزش در مچ استخوان دررفتگيهاي

افت كاز لكا ندزانقشا لا تندخ .هستندمهمخيليدارندبسزايي نقشاوليهكاركردبازيافتنوبهبوددر
 )7ـ3 شكل( .هاللي مي باشد استخوان دررفتگي ، دست مچ استخوان در شايع دررفتگي

 

7ـ3شكل
)   لونيت(دررفتگي استخوان هاللي )  الف
دررفتگي استخوان همراه با مجاورت و فشار به عصب مدين )  ب

124

www*p
nu

eb
*co

m



انگشتمفاصلدررفتگي
 ، هندبال تيم بازيكنان اغلب كه ، شايع است آسيبي

درصد80 در .مي شوندآندچارواليبالوبسكتبال
  .مي شوند آن دچار شصت يا كوچك انگشت موارد

  ليگامانهاي دارد، وجود طرفي دررفتگي كه مواردي در
دررفتگي موارديدر.ديده اندضايعهمخالفسمت ي يريض ر يو رر
 ليگامان دو هر دارد وجود دورسال پشت به خلفي
  .مي باشند ضايعه دچار طرفي

د،اختاللودرددررفتگاينعالي شكلتغكارك
عكس راديولوژيك از دررفتگي بند دوم  8ـ3شكل 

  .انگشت دوم 

شكلتغيير كاركرد،اختاللودرددررفتگياينعاليم
 جاانداخته مي بايست مفصل .مي باشد مفصل در

  . نيست احتياجي بي حركتي معموالً و شود
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ا گ اف اا تحتانياندامدررفتگيهاي
ممم  در كه هستند محكمقدريبهمفصلهااينكه بگوييمبايدتحتانيانداممورددر

 .باشند شديد بسيار ضايعات اينكه مگر . نكنيم برخورد آن با شايد ورزش زمين

خورددركهاستبديه يعاًبايدآنهاباشدنمواجههوب كزبهس درمانم   درماني مركز به سريعابايدآنهاباشدنمواجهه وبرخورددركهاستبديهي
  .شوند ارجاع

  دچار كه است ورزشكاراندرشايعمفصلهايجملهازپامچمفصلميانايندر
  ورزشي محيطهاي در آن دررفتگي احتمال كه ديگري مفصل و مي شود آسيب

كك  .مي باشد كشككاستخوانمفصلمي رود
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كشكگاستخواندررفتگي ي ورر
 مي آيد وجود به وقتي بيشتر و مي شود حادث مستقيم ضربة اثر در معموالً دررفتگي اين

 به فوتباليستها بيشتر ورزشكاران از. خم شده است وعضلةچهارسرمنقبض است زانو كه
 .مي شوند مبتال آن
طاككتتتغكشككفتگگلتضازفنظ  به طور پا كه حركتجهتتغيير،كشككدررفتگي ديگرعلت،ضربهازصرفنظر

 سمت به و شده خارج خود حفرة از كشكك دررفتگي در .شود صاف ناگهاني
  .مي شود منحرف خارج

مم كنارة در را كشككوداريمزانودرمشهودشكليتغيير مصدوميكمشاهدهدرپس
 .رفته اندبيناززانوحركاتوداردتورم زانو.مي بينيمزانوبيروني
  . است همراه ليگامان و مينيسك پارگي مثل زانو ديگر ضايعات كشكك با دررفتگي

 كه .دارد وجود كشكك داخلي كنارة در حساسيت و زانو در خون شدن انباشته
.استكپسولداخليقسمت پارگيخونتجمععلت

دو نوع نگهدارندة استخوان 9ـ3شكل
كك اك ا گ ا

ع يوج ر ويپ پ

هردو نوع از دررفتگي استخوان و.كشكك
ضايعه مفصلي بين استخوان كشكك و ران 

.  جلوگيري مي كند
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 بسيار كاري دست با آن جاانداختن نيفتد جا اگر ولي مي افتد جا خود به خود كشكك گاهي
  كشكك جاانداختن از بعد بالفاصله . نيست غيره و جراحي قبيل از اقدامي هيچ به نياز و است ساده
د دازد .مي رودبينازدرد
  .شود بي حركت هفته 6 تا 4 مدت به استوانه ايي گچ با پا كه است الزم كشكك جاانداختن از پس

  وسيلة نوعي از حالت ايندرمي شودمكرردررفتگيهاي دچاركشككاستخواناوقاتگاهي
فا گااكا لآكف اف ككاا ك   كشكك و ران استخوان بينمفصلآسيبنتيجهدرومكرر دررفتگيازتامي كنيماستفادهمخصوص

 . كنيم جلوگيري

 چرا كه مي دهد نشان باال تصوير 10ـ3 شكل
خارج سمتبهدررفتنازبعدكشككاستخوان

كشككنيروهاراستاي.مي دهدمكانتغييرزانو
 عضلة قدرت علت به .مي راند خارج سمت به را

استخواندررفتگهنگامآنبرتريتسرچهار استخواندررفتگيهنگامآنبرتريت سرچهار
   .مي دهد محل تغيير باال و خارج سمت به كشكك
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  زانو دررفتگي

اًا گق الاكاشف حالتايندركهچرا.نمي شود ديدهدررفتگيتقريبازانومورددر
 مفصلي كپسول و داخلي رباطهاي و خارجي ليگامانهاي كلية بايد

لااشفا لقا اف .برودبين ازمفصليتقابلتاباشدرفتهبيناز

  ضايعه آسيبها اين جمله از .دارد وجود زانو در ديگري ضايعات اما
.مي باشدمينيسك
  زانو مينيسك ضايعات

خموحالدرزانوكههنگاميبهپيچشينيروييكشدنواردعلتبهمعموالًمينيسكپارگي  خم و حال در زانو كههنگاميبهپيچشينيروييكشدن واردعلتبهمعموالمينيسكپارگي
 است خارجي مينيسك پارگي از شايعتر بسيار داخلي مينيسك پارگي .مي شود ايجاد خماست نيم
 فضاي و شده متسع آن منسجم سطح ، مينيسك پارگي با .دارد بيشتري چسبندگي سطح كه چرا

ي كنداشغالرابيشت فازم زانو،شدنراستهنگامبهكهاستطوريرانكنديلشكلط  زانو، شدن راست هنگامبهكهاستطوريرانكنديلشكلطرفياز.مي كنداشغالرابيشتري
 اين . است كامل بازشدن كردن محدود شده گسترده مينيسك اثر و دارد، الزم را فضا بيشترين
  .مي شود ناميده شدن قفل عنوان تحت مي باشد مهم بس عالمتي كه كامل بازشدن از ممانعت
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داخليمينيسك پارگيبالينيعاليم
  انجام را آن سختي به يا و نيست بوده آن انجام مشغول كه كاري ادامة به قادر ديگر ورزشكار .

 استراحت را زانو و شدهمتورمزانوتمامبعدروز.نداردرا زانوكاملكردنراستتوانايي.مي دهد
  .مي دهد

 فعاليتهايش و كند راسترازانويشمي تواندبيمارومي كند پيداكاهشتورمهفته2تقريباًازبعد
.گيرد سر از را

م . نيست كامل شدگي قفلمعنايبهولياستزانوكاملاكستانسيونتواناييعدممعنايبهشدنقفل
 داخلي مينيسك پارگي شايع و مهم عالمت يك شدن قفل .دارد وجود آزاد فلكسيون امكان زيرا
 .نمي شود آن متوجه ورزشكار كه است جزيي چنان اغلب اكستانسيون محدوديت ولي است
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داخليمينيسكضايعه11ـ3شكل

خارجي  مينيسك پارگي عاليم
 مفصل خارجي قسمت در درد.استمشخصكمترولي،استداخلي مينيسكشبيهزياديحدودتاآنعاليم

آ .نيستممكندقيقبه طورآنمحدودة كردنمشخصاغلبوليداردوجود
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گ پارگي مينيسك  خارجي همراه12ـ3شكل
پارگي هر دو ليگامان صليبي قدامي و خلفي 

و پارگي ليگامان خارجي زانو

  زانو ليگامانهاي ضايعات
نريبين  كه مي كند ايجاد خطيريوجديمسايلاغلبواست شايعبسيارورزشكاراندرآسيباين ر رورز ي ييلبويعب ييجيريوج

  .دارد دنبال به را دايمي نقص
 : مي كنيم تقسيم عمده گروه چهار به را زانو ليگامانهاي ضايعات

داخليليگامانپارگي.1 ي ر ييپ
خارجي  ليگامان پارگي .2
ناكامل  پارگيهاي كشيدگي يا .3
متقاطعليگامانهايپارگيهاي.4
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ي داخليليگامانپارگي ر نپ يي دا
 بدانيم بايد .شود ران روي ني درشت ابدوكسيون باعث كه مي شود ايجاد ضايعه ايي اثر در      

 احتمال البته . متقاطع رباطهاي و كپسول پارگي با همراه مگر نيست ممكن شديد ابدوكسيون
رودهمداخلمينيسكپارگ افتداتفاقاينكمترولم م  .مي افتداتفاقاينكمترولي مي رودهمداخلي مينيسكپارگي

 ليگامان مسير نقطة حساسترين .مي شود تورم دچار خون آلود مايع تجمع علت به اغلب زانو       
  . است ران به آن اتصال نزديك فوقاني انتهاي معموالً و داخلي
فتگالًان تگ دا اگااهفتهششا نازداق ازك  بازكردن از بعد سپس ودادقرارگچدرراپاهفتهششبايد واستگرفتنگچمعموالدرمان     

 گچ بايد نيز آن از بعد البته كه . است جراحي نيز درمان ديگر نوع .داد ورزش پا به سريعاً گچ
  . گرفت

گ ضايعة ليگامان داخلي و خارجي13ـ3شكل
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خارجيليگامانپارگي
  كه نيرويي اثر در ضايعه اين .مي شود ديده داخلي ليگامان پارگي از كمتر بسيار خارجي ليگامان پارگي

ليگامانضايعاتاينگونهازپارهايدر.ميشودحادثميشودرانروينيدرشتآدوكسيونموجب  ليگامان ضايعات اين گونهازپاره ايدر.مي شودحادثمي شود رانروينيدرشتآدوكسيونموجب
 از قطعه اي با همراه ني نازك سر در آن استخوان اتصال ولي مي كنند تحمل را فشار و ضربه خود

 .مي شود كنده استخوان

جان314شكل گامان ل و ه و عك د در عكس روبه رو ليگامان جانبي14ـ3شكل
خارجي ديده مي شود
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متقاطعليگامانهايپارگي عپ
 در فقط پارگي است ممكن .مي شود پارگي دچار خارجي يا داخلي ليگامانهاي با همراه گاهي متقاطع ليگامانهاي
 درشت فوقاني انتهاي ضربه اثر در كه مي دهد رخ زماني قدامي ليگامان پارگي .شود ديده ليگامانها از يكي
 اثر در نيز خلفي ليگامان .درآيدراستحدازبيشحالتدرزانو ياشودراندهجلوبهرانبهنسبتني

.مي شودپارگيدچارمي راند عقببهرانيدرشتسرفوقانيكهنيرويي
  .مي كند جلوگيري خلفي لغزش از خلفي ليگامان و ران و ني درشت قدامي لغزش از متقاطع قدامي ليگامان

  15ـ3شكل 
در يك صدمه شديد زانو ليگامان صليبي )الف

. قدامي پاره شده است
در يك ضربة شديدتر، ليگامان صليبي خلفي )  ب

به عالوه ضايعات در مينيسك  .  نيز پاره شده است
در پارگي داخلي و جانبي ليگامان و داخلي و ليگامان جانبي و داخلي پارگي در داخلي

.  ليگامان صليبي قدامي هم مشهود است
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خارجيياداخليليگامانكشيدگي خارجي ياداخليليگامانكشيدگي
 يا ناقص پارگي سبب است ممكن نباشد كافي ليگامان كامل كردن پاره براي كه نيرويي
استممكن)مجاوركپسولباهمراه(خارجياداخلليگامانهايازيكهرشودكشيدگ  است ممكن )مجاور كپسولباهمراه(خارجيياداخليليگامانهايازيكهر.شودكشيدگي
 ران روي ني درشت آبدوكسيون باعث كه نيرويي توسط داخلي ليگامان .شوند گرفتار
و ، آدوكسيون نيروي توسطخارجيليگامانكهحاليدر مي شود،كشيدگيدچارمي شود ري يچ وي يويرويورجيييري و

  . است شايعتر بسيار داخلي ليگامان كشيدگي
و ليگامان لمس در .شودمتورماستممكنواستدردناك ديدهآسيبليگامانمحلدرزانو يسروورمنورييبيلرز

 محدود درجه چند زانو اكستانسيون و فلكسيون .دارد وجود موضعي حساسيت ديده آسيب
 .مي شود ايجادليگامانشدنسفتاثردركهاست درديعلتبهاينواستشده
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سوم  فصل خالصة
 مي شود اطالق حالتي بهدررفتگيكاملنوع.مي شودتقسيم ناقصوكاملنوعدوبهدررفتگي

 مفصلي سطوح كه هنگامي و باشند نداشته هم با مشتركي سطح هيچ مفصلي سطوح كه
 .بود خواهد ناقصنوعازدررفتگيباشندداشتههم مشتركيسطحوباشندداشتهجابه جايي

  لحاظ از كامل دررفتگيهاي .بود خواهد ناقص يا كامل دررفتگي علت شايعترين تروما يا ضربه
 دررفتگيهاي مورد در اما .نمي گذارند باقي را شكي هيچ جاي كه هستند مشخص آنچنان ظاهري
زص .مي باشدبيشتريبررسيهايبهنيازناقص يبي يه ريبرر يببي

 فشار اثر در استخوان انتهاي نكروز ، نرم نسوج ضايعات ، عفونت از عبارتست دررفتگي عوارض
 . مفصل هنگام زود آرتروز و مفصل خستگي ، دايمي بي ثباتي ، كننده مشروب عروق بروي

آ  حركت به را مفصل بايدنقاهتدورةازپسبالفاصلهو مي باشدآنجاانداختندررفتگيدرمان
  .مي باشد بيشتري استراحت نيازمند مفصل كه است مورد سه در واداشت

.هستندمفصلتحكيممسئولكهليگامانهاييپارگي)الف ي)ا ر ييپ ه .صليمولي
ماهيچه  داخل ضربه از بعد استخوانسازي ) ب
شديددرد)ج
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 رگ به رگ و پيچ خوردن موجب باشد آنها تحمل حد از بيش اگر مفصل رباطهاي بر وارد فشار
پ پارگي و رباطها آمدنكشباعثفقطوباشدخفيف ضربهكهصورتيدر.مي شودشدن

 ولي شود رباطها پارگي باعث و باشد شديد فشار اگر پيچ خوردگي و شود آنها ريزبين و مختصر
.مي شودشدن ناميده رگ به رگ.نگردددررفتگيبهمنجر

 .مي باشد نيز قدامي نوع از معموالً كه مي افتد اتفاق شانه مفصل در بدن در دررفتگي شايعترين 
نبينزورنمرببونرم شانه موضع در طبيعيگرديرفتنبينازوتقارنعدمهمراهبهمبتالعضودادنحركتعدم ير ير عربي و
 .مي باشد دررفتگي اين عاليم از

شدتوميآيدپديدشانهرويخوردنزميندنبالبهچنبريـاخرميمفصلدردررفتگي  شدت و مي آيد پديد شانهرويخوردنزميندنبالبه چنبريـاخرميمفصلدردررفتگي
 پاره ليگامان سه هر اگر . داشت خواهد مفصل دارندة نگاه ليگامان سه شدت به بسته ضايعه
هستيممواجهكاملدررفتگيكباباشد
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 دررفتگي اين عوارض از مي شود ديده كمتر و است ناشايع دررفتگي يك چنبري جناغي دررفتگي
 بوده خلفي مي بايستي دررفتگي نوع اين .مي گذرند محل اين پشت از كه است عروقي روي بر فشار

 قرار فشار بي نام تحت وريدونايحالتايندرواست توأمباالييدنده هايشكستگيباو
 .مي گيرند

  نرم نسج شديد آسيب و شكستگي با معموالً كه است ديگر ناشايع آسيبهاي از آرنج دررفتگي
 قرار بدن حايل كه است دست روي بر خوردن زمين حادثة اين شايع علت . است همراه اطراف
 .مي باشد هاللي استخوان دررفتگي موارد اكثر در و بوده نادر دست مچ در دررفتگي .مي گيرد

ممم مفصلها اين بيشتر استحكامآنعلتو.مي شوندديدهفوقاني اندامازكمترتحتانياندامدررفتگيهاي
 كشكك استخوان دررفتگي كنيم برخورد آن با بيشتر ورزش زمين در شايد كه دررفتگي .مي باشد
.مي گردندمبتال آسيباينبهفوتباليستهاعمدتاًومي باشد
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وي  يك مي گيرد قرار انقباضدرسرچهارعضله و شدهخمزانوكههنگامي      رومز ضررچه رب يرر يي
  جهت تغيير البته .كند خارج خود جاي از را كشكك كه است قادر ضربه

 ابتال مكانيسمهاي از ديگر يكي شود صاف ناگهان پا كه به طوري پا حركت
باشد مظاهدم يزاندشكلتغوت ةدكشككودا ونكنا ب   بيروني كنارة در كشككوداريمزانودرشكل تغييروتورمظاهردر.مي باشد

  .مي گيرد قرار زانو
ي  ليگامانها توسط مفصلاينكهچرامي باشنددررفتگينوعازكمترزانوآسيبهاي هولينچريبيوعرويبه ي

  باعث خود عناصر اينتعدداما.مي شودحفظمتعدديوقويبسياررباطهايو
  .مي شود ناحيه اين در متعددي آسيبهاي

اتالةاز گضا اا ك النگان شنكا   در پيچشي نيروي يكاعمالهنگامدرمينيسكها پارگيضايعاتاينجملةاز
  چسبندگي سطح علت به داخلي مينيسك پارگي .مي باشد خم نيمه و خم حالت
 .مي شود ديدهخارجي مينيسكازبيشتر

140

www*p
nu

eb
*co

m



گال كا تتشدنقفلشدنخالن الا   دو هر در عاليم . استتورمودردشدنقفل، شدنخاليمينيسكپارگيعاليم
  علت به فقط .مي كند تفاوت كه است درد محل فقط است يكسان تقريباً مينيسك
آسيبايندرعاليمداخليمينيسكچسبندگيورانداخليكنديلبزرگي   آسيب اين در عاليمداخليمينيسكچسبندگي ورانداخليكنديلبزرگي

  . است ديگر نوع از واضح تر
گآ انهايآزاند گا تخاداخلل انآدا گا ل   ليگامان آسيب در .استخارجيوداخليليگامانهايآسيبزانوديگرآسيب

  در ليگامان معموالً مي باشد ران روي نئي درشت آدوكسيون از ناشي كه خارجي
نر  از قسمتي پارگي باهمراهگاهومي شودآسيب دچارنئينازكاستخوانسر ريزو ويبچ يبمروي ر يپ زم

  ابدوكسيون از ناشي كه داخلي ليگامان آسيب در .مي شود برداشته آن با استخوان
  معموالً و داخلي ليگامانمسيردرنقطهحساسترينمي باشدرانروينئيدرشت
  .مي دهد نشان را آسيب مكان ران روي آن فوقاني انتهاي
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 حادث وقتي ضربه اثر در قدامي ليگامان آسيب.مي باشد شايع متقاطع ليگامانهاي آسيب
و درست خلفي ليگامانوشودراندهجلوبهرانبهنسبت نيدرشتفوقانيانتهايكهمي شود ييي يووبببيو

 مي شود اطالق حالتي مفصل به ييدگي له .مي شود ضايعه دچار مكانيسم اين عكس مكانيسم با
 به شما .مي دهد قرارتحت الشعاعرامفصليكتشكيل دهندةعناصرواجزاتمامآسيبكه

 دچار ارتفاع و پله از آمدن پايين هنگام شخص .كرده ايد مشاهده پا مچ در را مسأله اين كرات
 مچ و شده كشيده پا مچ ليگامانهاي نتيجه در و مي شود پايين و داخل سمت به پنجه چرخش

 را آنها كه باشيم داشته را شرايطي چنانچه و بود حاد آسيب حالتي چنين در .مي خورد پيچ پا
 پيچ خوردگيها و كشيدگي است مشهود آنها سطح در كبوديهايي و پارگيها . كنيم نگاه مستقيماً

 تغييرات مي بايستميكروسكوپباحالتيچنيندر مي كنند،پيدابروزمزمنشكلبهگاه
كرد مشاهده را آسيب
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رمفصل چهارم چه ل
مراقبتهاي كلي در رابطه با آسيبهاي متداول در ورزش 

ورزش در متداول آسيبهاي با رابطه در كلي مراقبتهاي كلي در رابطه با آسيبهاي متداول در ورزشمراقبتهاي

احيأ مرگ ناگهاني يكي از ضايعات ورزش در هر سني است كه البته فقط منحصر به ورزشكاران   
ش آن تال اند ت ا ف ك اشد نان ا د د ك ان ناگ گ مرگ ناگهاني يك پديده بسيار نادر .نمي باشد و يك فرد عادي هم مي تواند مبتال به آن شود

.   است
ساعتيكمدتدركهاستبيماريوضربهباارتباطبدونوغيرمنتظرهمرگيكناگهانيمرگ  ساعت يك مدت در كهاستبيماريوضربهباارتباطبدونوغيرمنتظرهمرگيكناگهانيمرگ

  .بپيوندد به وقوع عاليم بروز از پس
 قلب و خون گردش ، تنفس سيستم مغز، به مربوط و متعددند بسيار واقع به ناگهاني مرگ اصلي علل

 ريتم اختالالت به مربوطعموماًكهمي باشدقلبيعلتشايعترينميانايناز.مي شوندغيرهو
آ

ميينني
.مي باشد »آريتميتاكي«صورتبهقلب

 ولي مي شوند، ديده بيشتر سالگي 60 ـ 20 سن بين ناگهاني مرگهاي كه داده اند نشان آماري مطالعات
 .مي شوند مبتالپايينتريسنيندردارندسنگينتمريناتوسختورزشهايكهافراد

143 

www*p
nu

eb
*co

m



قاا االاالافكافكاف ا  اما .ببرد سئوال زيراستسالمترورزشبافرديهركه رافكراينفوقتوضيحاتشايد      
 بيشتر خيلي نسبت به مي شود ديده ورزشكاران در كه مرگ نوع اين كه است اين حقيقت

 به تمرينهارا اولية اصولورزشكاريچنانچهومي شود ديدهغيرورزشكارفرديكدر
 درگير پديده اين باكمترنياوردخودبهتحملحد از بيشفشاروكندرعايتدرستي
 .شد خواهد
يكاگهااغل لقلا نهايق اطنددز ت نزشا لت عا  عامل تمرين و ورزشوارتباطنددرزمينه ايوقبلي قلبيبيمارييكبامرگهااغلب      
 ورزش شروع از قبل ورزشكاران كه شده ديده اوقات بعضي در ولي .نيستند آنها اصلي

  كه حالي در مي كنندشروعراتمريناتآنعليرغمو دارندمريضيوناخوشيازتجربه اي
 مريضي يا و داردناخوشياحساسورزشكاريچنانچهومي باشدغلطبسيارامراين

 بهبودي تا مي كند احساس خود در آن مانند و سرماخوردگي و عفونت همچون خاصي
رربيبل  .برگرددتمريناتبهنمي بايستكامل بر
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 تا و است بيماري تشديد يا و بهبود روند براي معيار مهمترين بدن دماي و نبض كردن چك
يريلني كه چرا شوند شروع تمريناتنمي بايستيبازنگردندطبيعي حالتبهعاملدواينكههنگامي عري چرر
 به را قلبي كار .باشد بدن حرارت درجه رفتن باال دنبال به مي تواند خود كه قلب ضربان تندشدن

رروزيزن آنها به خونرساني و بافتينيازهايكردنبرطرفبراينيرويي ديگركهكردخواهدزياداندازهآن ييروييي ربر نبر ير ز يي يوب ر هبو
 . گذاشت نخواهد باقي قلب براي

 گرفتن ياد و كند عمل چگونهاورژانسموقعيتدركهبداند بايدورزشباارتباطدرشخصهر
 وضعيت به رسيدن و انساني مدلهاي و موالژ روي تمرينات اثر در مگر نمي شود ميسر مهم اين

.ايده آل
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 از ريه ها و مي ايستد كارازقلبمي شودحادثمرگكه هنگامياوليهضايعهبهتوجهبدون
 پمپ مغز جمله از بدن اعضاي به اكسيژن حاوي خون قلب ايستادن با .مي ايستند باز فعاليت
و  خواهند مغز سلولهاي و نيستتحملقابلمغزبرايدقيقه 6 تا 4ازبيشوضعيتاينو.نمي شود شني يب يلبلزبر وزو

 راههاي به اكسيژن رساندن و هوايي راه كردن باز احيا عمليات در اقدام اولين دليل همين به و مرد
مجاريبهاكسيژنهوايراههايشدنمسدودياحركتازريههاافتادنكارازبا.استهوايي  مجاري به اكسيژن هوايراههايشدنمسدودياحركت از ريه هاافتادنكارازبا.استهوايي
 خواهد تهي اكسيژن از مي گيرد قرار ريه ها مجاورت در كه خوني نتيجه در و رسيد نخواهد تنفسي

تهشد دشچنانچهال تادهبازكاازقلبيعنباشدكادخونگ باشدناي .باشدنايستادهبازكارازقلبيعنيباشد كاردرخونيگردشچنانچهالبتهشد
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 را مصدوم ورزشكار فرد يك تا كرده عمل سرعت به چطور بدانيد شما كه است الزم ترتيب اين
بر راههاي ابتدا .باشيد داشتهنظرمدترتيببهبايدرانكته سه احياعملياتدر.دهيدنجاتمرگاز رر

  با كه قلب ضربانات دوم و اكسيژن گيري جهت ريه حركات و آنها بودن باز از اطمينان و هوايي
ن احيأ عمليات حين درعضودوهربهرسيدنسومو.مي شوندمشخصصدريقفسهبهكردننگاه ريبر وصص نوموي ي ييينرضووربر

  نام تنفسي ـ قلبي احيأ عمليات يعني آن كاملتر صورت به را احيا عمليات كه است تذكر به الزم(

ند دهندنشانCPRاختصاهوم لزد)م اياص حثاختصاهطيقلاح   بحث اختصار به طور ريويقلبياحياياصولزيردر)مي دهندنشانCPRاختصاربهومي برند
 نوشته هاي و اشكال به كه مي شود توصيه دانشجويان به آن يادگيري در دقت براي و مي شود
ا اتن لكتا فكنندنظگكا .بيفكنندنظريديگركاملكتابهايمتنهاي
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 ريوي قلبي احياي اصول
ي در . است بيمار زندگيحفظبرايپيشرفتهاقداماتوابتدايياقداماتشاملريويقلبياحياي ييتلريويبيي رتوب يپي يبر رز رتبيم

 اثبات سرعت به بايد اول قلبي ايست و ناگهاني مرگ به مشكوك ورزشكار يك بررسي حين
رر ممكن باشد، نداشته وجودنبضاگرنمي كندتنفسونمي دهد پاسختحريكاتبهبيماركهكرد خريببي نبوجوبضريسويپ
 .شود استرنوم استفاده وسط در قلب جلوي ناحية به ضربه يك كردن وارد از است

مار،حلقودهانبايد دنگاهدقتبهراب دادوجودعدمازتاك نان،ان گاهشودحاصلاطم  گاهي .شود حاصل اطمينان،انسدادوجودعدمازتاكرد نگاهدقتبهرابيمار،حلقودهانبايد
  كه داشته دهان در آدامس يك خود فعاليت هنگام در ورزشكار يك كه است شده ديده

ستادهخودنايبهراآنناخواستهعميقتنفسيكمتعاقب اهمراخودخفگموجباتوف ف  فراهم را خود خفگي موجباتوفرستادهخودنايبهراآن ناخواستهعميقتنفسيكمتعاقب
 . است آورده
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اقكلةلاااا اگاك  .نمود خارج ، گردن هيپراكستانسيونوعقببهسركردن خموسيلةبه،حلقتهازرازبانبايد
 ديده بيمار سوي از تنفس هيچ اگر .برگرداند را خودبه خودي تنفس مي تواند مانورها اين گاهي
ع دو از يك هر در .نمود آغاز،سريعتنفسچهاربارابيني به دهانيادهانبهدهانتنفسبايدنشد،
  به دهان تنفس در يعنيباشدبستهديگرمنفذازهواخروج راهكهشوددقتبايدتنهاييبهتنفس
 نسبتاً هوايي كه را عميق بازدم يك عميق دم يك از بعد سپس و . بست انگشت با را بيني بايد دهان

توجهسينهقفسهآمدنباالبهتنفسهرانجامازبعدبايد.كردبيمارريههايوارداستپراكسيژن   توجه سينه قفسه آمدن باالبهتنفسهرانجامازبعدبايد .كردبيمارريه هايوارداستپراكسيژن
 .كرد
 در را قلب خارجي ماساژبايدباشد،نداشتهوجوداوليه تهويهازپس)كاروتيد(سپاتينبضاگر

 سطح يك روي بيمار كه حالتي در .نمود آغاز 7)گزيفوييد زايده روي نه و( جناغ تحتاني نيمه محل
 .شود رانده پايين به متر سانتي 5 تا 3 ميزان به جناغ استخوان يا استرنوم . است كشيده دراز سخت
بايدباشد،نفريكتنهادهندهنجاتاگرشودانجامدقيقهدربار60تقريبسرعتبهبايدماساژ   بايد باشد، نفر يك تنهادهندهنجاتاگر.شودانجامدقيقه دربار60تقريبيسرعتبهبايدماساژ

 5 نسبت بايد باشند، نفر دو دهنده ها نجات اگر اما دهد، انجام تنفس دو بعد و ماساژ 15 تناوب به
 .شود رعايت تهويه يك به ماساژ
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 مجرب فرد يك توسط و اوليه اقدامات انجام حال در بايد بيمار، زندگي حفظ براي پيشرفته اقدامات
جمپ  .مي باشدورزشبامرتبطفرديكعملكردحيطةازخارج.شودانجامپزشكو

 و مي باشد همزمان قلبي ايست با واقع در ، كنيم ريوي قلبي احياي عمليات به شروع موقع چه اينكه
دنا ضند تدن دنلد ضنك دن ت دنكا ةند ةدقلض يقف صد  و صدري قفسة در قلبضربةنديدن،كاروتيدنبضنكردن لمسودستمچدرنبضنديدنبا

 دنبال به مردمك ماندن گشتاد با همراه لبها و مخاطها شدن كبود و بدن پوست پريدگي رنگ
دن انلكازك ت ئنم تادهكاازقلكهشدمط تا أوا تايقلاح ا دم  در مي بايستي را ريوي قلبياحيأو.استايستادهكاراز قلب كهشدمطمئنمي توانپلكبازكردن
 .كرد شروع ممكن زمان كمترين

 تصميم آن مورد در نمي توانراحتيبهكهاستمشكل بس تصميمياحيأعملياتبهدادنپايان
 )1ـ4 شكل( . است عمليات اين كردن شروع زود واقع در است مهمتر همه از آنچه ، گرفت
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آ   .دادانجامبايدآنبابرخورددر كهاقداماتيونرمبافتضايعات
 .مي شودعروقرباط،وتر، ،عضلهشاملنرمبافتضايعات

  و مي شوند پارگي دچار عروق بافت اين از يك هر در ضايعه يا ضربه متعاقب
ااااا اف   افزايش باعث رونداينوشدهتورمباعثخونريزيمي شود،حادثخونريزي

  آن حساسيت و تحريكباعثبافتفشارافزايشمي شودبافتدرفشار
  افزايش و تورم ، خونريزي بود خواهد درد ايجاد مهم عوامل از كه مي شود

املههفشا باشندع مانونددكهم زايتأثد ندب دا   .دارند بسزاييتأثيردرمانرونددركه مي باشندعوامليسههرفشار
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 مراحل اصلي در احياي قلبي ريوي 1ـ4شكل 
مطمئن باشيد كه مصدوم يك راه هوايي )  الف

دارد . باز دارد.باز
. بالفاصله احياي تنفسي را شروع كنيد)  ب
نبض كاروتيد را درست در روي سيب )  ج

.آدم لمس كنيد س م
اگر نبضي به دست شما نخورد ماساژ قلبي)د

فشاري كه به   5در ازاي هر . را شروع كنيد
قفسة صدري وارد مي آوريد يك تنفس

60در هر دقيقه مي بايستي.مصنوعي بدهيد
  .تنفس انجام دهيد 12ماساژ و 
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درمانيسرما
روشيعموميترينوساده ترينوبهترينيخبادرمان خ

  .مي شود گرفته كار به درد تسكين براي كه است 

تفادة زيكاهشاعثخازصحا ن جهدخ منت تدت دنها دد ش  .مي شود دردنهايتدروتورمنتيجهدروخونريزيكاهشباعثيخازصحيحاستفادة

 يخ تكه هاي از امكان صورت در .دارد وجود سرمازا موارد از استفاده براي حل راه چندين
 محيط حرارت درجهبهبستگييخهااينعمرمي كنيم استفادهپالستيككيسهيكداخل
 و داد قرار باز زخم يك روي نمي توان هيچكدام را يخ و آب كه است تذكر به الزم ..دارد
  . مي گيريمكمكآنازمحفظهيكازاستفاده با همراهواستريلپوششباحتماً
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  دارند وجود شيميايي مواد حاوي كيسه هاي اوليه كمكهاي كيفهاي در عمده  طوربه
لاك اق اا اك فاااق لاا   ژل از استفاده با و.مي شوددادهقرارپزشكيار اختياردروزدهيخقبلازكه

  فريز را پاكت سپس و برده پايين را حرارت ديده ضايعه موضع در مي توان 9سرمازا
  هاي ياسپر از كه شدهديدهمسابقاتازبسياري در.كنيماستفادهمجدداًوكرده

  كه است مؤثر جاهاييدرفقطاسپري هاايناز استفاده.مي شوداستفادهسرمازا
  اسپري ها اين نفوذ قدرت كه چرا باشد گرفته قرار استخوان پوست زير باالفاصله

يزبيش  اندك بسيار آنها سرمازاييعمرطولخاطرهمين به ونيستمترميلي5تا4ازبيش ييرولرينبويري ز رهر ي ب
  . باالست بسيار آنها در پوست آسيب و نكروز خطر ثاني در ، است
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يقة آنازاستفادةزمانويخازاستفادهط .آنازاستفادةزمانويخازاستفادهطريقة

 روي مستقيم به طور عنوانهيچبهراسرمازامواديايخكه سپردخاطربهبايدراكلينكتةاين
 از روباز زخمهاي مورد در مي كند ايجاد سرما و يخ با سوختگي خود كه چرا ندهيم قرار پوست

 و بيمار تحمل به بستگي سرما از استفاده زمان .كرد نخواهيم استفاده مستقيماً يخ يا و سرد آب
  بيشتر سرما از استفاده بهنيازباشدعميقترووسيعترضايعه چههرمسلمقدر.داردويحساسيت
 در و دقيقه سي حداقل زانو و پا مچ مفصل در يخ از به كارگيري زمان مثال عنوان به بود خواهد

 .استدقيقه45حداقلرانآسيبآ

 و پوستان سفيد پوست شدن رنگ آبي ضايعه محل از يخ كيسة برداشتن براي عملي معيار يك
 .مي باشد تيره پوستان پوست شدن سياه
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  نخواهد تأثيري كوچكترين نشوند گرفته كار به مناسب زمان بمدت اگر سرما و يخ
لداشت ا تفادف داازا اهداعت2تا1د هدخ هانان ضا   ضايعه اي چنانچه بودخواهدساعت2تا1حدود سرماازاستفادهفواصلوداشت
  اولين دهي ادامه سپس و برگردد نرمال حالت به تا كنيد صبر بايد شما شد ايجاد

  از بيشتر افراد اغلب و مي شوند تعويض دقيقه 45 تا 30 از پس مصرفي يخ بسته هاي
واكنششماكهاستموقعيبهتريناينوكنندتحملنميتوانندرازماناين   واكنش شما كه استموقعيبهتريناينوكنند تحملنمي توانندرازماناين

  وجود به پوست در ضايعه اي سرما از استفاده چنانچه كنيد بررسي را يخ زير پوست
  .كرد استفاده مرطوبحولةياوبچهروغن، زيتونروغنازمي تواناستآورده
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توأم  درماني گرما و سرما                
 از ناشي مشابهي اثر . است خارج و داخل به خون جريان كردن مسدود براي سرما از ستفاده ا      

ااكا دتتناطگ تتاكآ انلتا  به درمان سهولت و راحتيبهتوجهباكهآمدهدستبه متناوببه طورگرماوسرماكاربرد
  اوليه ساعات در كارايي عدم روش اين ايراد تنها .مي شود سرمادرماني جايگزين تدريج

 15 حرارتي روش دو اين به كارگيري و جابه جايي زمان .مي باشد ورزشي ميادين در به خصوص
ق فاآناانا4ا3اشق كا .كرداستفادهآنازروزمي تواندربار4تا3ومي باشددقيقه
  .مي شود كوتاهتر بسيار ايده آل شرايط به برگشت و عضو فعاليت بازيابي زمان روش اين در        

 كششي بانداژ      
 استفاده نيز محكم بانداژازفشردنجهتبايد،سرماازاستفادهموازاتبه،نرمبافتآسيبدر     

 يخ كيسة يك از توأم به طورمي توانمي باشدخونريزيبه نسبتمتقابلفشارايجادهدف.شود
 خود جاي در هم و نگيرد قرار پوست مجاورت در يخ هم تا كرد استفاده االستيك باند يك و

دهايجادبافترويمتقابلفشاربانداژتوسطهموشودثابت مك باش
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د آ نطقة خ ة ك از تفا استفاده از كيسة يخ روي منطقة آسيب ديدها

استفاده از مواد داروئي خنك كننده  
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ظاال اش شنگ تكا تورم كاهشنگهداشتن به منظورباال
  مايع خود از آسيب و ضايعه نوع و ميزان به بسته ديده ضايعه بافت يك
شح كندت دراتورمشماباشدكافاندازةبهمايعاگم ديدخواه   .ديد خواهيدراتورمشماباشدكافي اندازةبهمايعاگرمي كندترشح
  يك مي تواند مواقع بعضي در ولي مي باشد خون جنس از معموالً مايع اين
يزو  باعث مايع خوني جنسلزوماًباشدزانومفصل آوردنآبمثلترشحياگزودا ولوربلر سزوبز يج بيعو
  سطوح در مايع اگر .نمي شود خون رنگ به پوست رنگ تغيير يا و قرمزي
 .ديد خواهيد را كبوديوقرمزيشماكندتجمع پوستزيردرستوخارجي

گً   جمع داخلي كمپارتمانهايدرخونگاهيشد بحثقبالًكههمان طورو
  ظاهري رنگ در تغييري هيچگونه و مي بينيم را آن تورم فقط ما و مي شود
.نميآيدوجودبهپوست  .نمي آيدوجودبهپوست

.  
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  باشد داشته فعاليت ورزشكارچنانچهمي شودتورم بهمنجركهضايعه اييمتعاقب
  براي كه است ضروريلذا.شدخواهدبيشترمايع توليدوتجمعنكنداستراحتو

  عمدتاً و خون جريانتا.شودانجاماستراحتعضو،سريعتردرمانومايعكاهش
  و لنفاوي سيستم به رارگازشدهخارجخونو غيرچركيترشحاتلنفجريان
  به عضو نگهداشتن باال از روند اين تسريع براي ما كند تميز را موضع و ببرد قلب

مم  هم زمين جاذبة باجهتقلبسمتبهخونجريانكهمي كنيماستفادهنحوي
.كنند عمل راستا يك در نيرو دو و شده جهت
ي  همانند نرم سطح رويراآنهاوداريمنگهتنهاز باالترراآنهاكافيستپاهابراي رپبر رمحيمب
  مانع مي كند ايجاد كه فشاري با خود سخت سطح كه چرا بگذاريم بالش يك

.مي شودخونبرگشت
160
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م    بيĤويزيم گردن به اسلينگبانداژباراآنچنانچهدستوساعدمورددر.
  كافيست آرنج باالي ضايعات مورد در و مي كند بازگشت قلب سمت به خون

رب  باالي سمت به بدنايستادهياخوابيدهحالتدر راآرنجثابتزمانيتواتربا بجبيو بببو
  اين صدري قفسة و شكم مورد در و .برگردد قلب به خون تا كنيم هدايت سر

زبل  .شدخواهدميسرصافسطح يكرويكشيدندرازباعمل رحيرويير وي

  بدن اسكلتي عضالت مانند پمپ عمل عادي حالت در كه داشت نظر در بايد
گ   ما ديده ضايعه عضويكدرومي كندبسياركمكقلببهخونبرگشتبه
  خون جريان بدن طبيعي حالت در چون و مي دهيم دست از را كمك اين

  الزم باال به قلب سطحوگردنازجزبهاست جاذبهجهتبرخالفدرست
  . كنيم استفاده خود نفع به جاذبه نيروي از جبران جهت است
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گرمادرماني 

حرارتبه كارگيري
لر را خونريزي و كندمتسعراعروقاينكهجزدرمان اوليةمراحلدرگرماازاستفاده زيعرزر ر و

 بنابراين .ندارد ديگري حاصل كند، تشديد را تورم و بشود انعقاد مانع و كند بيشتر
و  نبايدنبايد  اولاول  ساعتساعت  4848درونداردنقشيهيچاوليهكمكهايدردرمانيگرماگفتمي توان يري يرر يه يوورورييچو يب ب

 رفع جهت مجرب پزشك يك توسط است بهتر گرما از استفاده بلكه .كردكرد  استفادهاستفاده  آنآن  ازاز
يروعيو صورت قرمزقرمز  مادونمادونالمپهايالمپهايتوسطعملاينمعموالً .گرددراحتي استفادهشروعسفتي و يولينورر يپه زووپه زر ورر
  .مي گيرد
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پمادهاوداروها  پمادهاوداروها

  با داروها كه چرا ندارند نرم بافت اوليه كمكهاي در جايي داروها و زا حرارت كرمهاي
كلگك  مشكل با را اوليه بررسيهايومي پوشانندراعاليمدارند كهديگريخواصودردتسكين

 .مي نمايند مواجه

  برخورد طريقة و استخوانها سخت نسوج ضايعات

ويوربجريير بيمار دادن حركت از مي شودعمدهضايعاتوخسارات به منجركهشديدتصادفيكدر ررزي بي
 روشني به كه استخوانهايي مورد در نكته اين .شود اجتناب بايد ضروري واقعاً موارد در مگر

چيعصيي چرا باشد گردني نخاعياگردنديدهضايعهعضواگربه خصوصمي كندصدقدارندشكستگي
  .شود برگشت غيرقابل فلج يا مرگ باعث مي تواند حالت اين در دادن حركت يا بي احتياطي كه
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ديدهضايعهعضوازحمايتوآتل بنديآ
  .مي يابد تخفيف درد اغلبشودبي حركتدرستيبهديده آسيبعضواگر،صدماتاكثردر

 دردناك حركات از مانع و مي دهد كاهش را درد و  استرسنگهدارندهنگهدارنده  گذاشتنگذاشتن  وو  حمايتيحمايتي  بانداژبانداژ
 .مي شود

 .مي باشد اجرا قابل اضافي وسايل بدون كه دارد وجود كردن ثابت ابتدايي و ساده بسيار انواع
  . مي كنيم استفاده ديگر قسمتي كردن ثابت جهت بدن خود از قسمتي از موارد اين در واقع در

گگ  پاي يك ميتوانيم چنينهم.مي بنديممجاورشانگشتبه را ديدهضايعهانگشتيكمثالبراي
 . كنيم به جا جا برانكارد با را مصدوم فرد و ببنديم ديگر پاي به را شكسته

ً  را صدري قفسه و بازوپوستمثالًراپوستدوبينفاصل حدهميشهبايدمجروحراحتيبراي
  . پركنيم پارچه اي مواد گازيا با
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 حمايتي قدرت ولي است كردن فيكس براي خوبي بانداژ »»  كرپكرپ  يايا  االستيكاالستيك  باندباند«« كششي باند
سپسودادهقرارآنمياندرپنبهمقداريميتوانيمكنيماضافهراقدرتاينآنكهبرايداردكمي  سپس و داده قرار آن مياندرپنبهمقداريمي توانيمكنيماضافهراقدرتاينآنكهبرايداردكمي
  . دهيم انجام بانداژ

كنيماستفادهلولهاي،سيلندريبانداژنوعاززانودرضايعهيكبرايگاه كمترزانوتام  كمتر زانو تا مي كنيم استفادهلوله اي،سيلندريبانداژنوعي از زانودرضايعهيكبرايگاهي    
 .باشد داشته حركت و شدن خم قدرت

گزوبانداژ نته ل ايداس دشكهباشندمحكآنقدن نگ دوداخ ايكندم لب دكنت  در كنترل براي كند مسدودراخونگردشكهباشندمحكم آنقدرنبايداسپلينت هرگزوبانداژ     
 خون گردش كه صورتي در كنيد نظاره فشار اندك با را پا ناخن است كافي حالت اين

ميو فشار برداشتن با و شدهسفيدفشارباصورتيگوشتكه ديدخواهيمباشد،طبيعيدستنخورده و يوو نو ر
  چنانچه يا مي كنيم تر شل را بانداژ يا شرايطي چنين در .برمي گردد عادي حالت به سرعت به

.مي كنيم كم را آن باد از اندكي باشد كردن باد قابل اسپلينت
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. 
پانسمان و بانداژ

اا نااشقا فاك اآاا  در يا آب از استفاده زخمكردنتميزبرايمادهبهترين .شودتميزدقتبهابتدابايدزخميهر
 تميزكنندة بهترين صابون و آب گفت مي توان واقع در .مي باشد فيزيولوژي سرم امكان صورت

تتاشندزخ ةكهن نا ف اشداكنندضد .مي باشدارجحكنندهضدعفوني مادة يكبهنسبتحتيمي باشندزخم
 استفاده دوبار سوآپ از هرگز .شود رعايت دقت به بايد استريل موارد زخم يك پانسمان در      

د نكهانكن اندت ازخانشد تفااشندنداشتهت نهزخكازا  نه زخم روي بر كرم ازاستفادهو.باشندنداشتهتماسزخم بانشده اندسترونكهموادي.نكنيد
 پانسمان از استفاده پانسمان راه بهترين .مي برد باال را عفونت خطر گاهي ندارد سودي تنها

ميباشدخشك .مي باشدخشك
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 3ـ4شكل

در هنگام پانسمان بايد از مركز زخم به خارج حركت كنيم يعني قسمت مركزي زخم اولين 
جايي است كه تميز مي شود و بعد با حركتهاي دايره وار به قسمتهاي محيطي مي رويم چرا كه 

       
چر يرويم ي ي ي ه ب ر و ير ي ه ر ب ب و و ي يز يي ج

.  اگر خالف اين عمل انجام شود در واقع آلودگيهاي اطراف را به سمت زخم هدايت مي كنيم
مپانسمان را طوري انجام مي دهيم كه تمام سطح زخم و قسمتي از پوست سالم را بپوشاند و  م ح م م م

.جايي از زخم بدون حفاظ باقي نماند
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بريمكاربهراسرعتنهايتزخمپانسماندر باآلودگتماسسطحتام   با آلودگي تماس سطحتامي بريمكاربهراسرعتنهايتزخمپانسماندر
  آلودگي احتمال باشد بيشتر تماس سطح چه هر كه چرا نشود، زياد زخم
.استبيشتر ر بي

  پوستهاي و نماند باقي زخم در مرده انساج يا خارجي مادة دقت كنيم بايد  
چمم  گرفتن قرار فشار تحتباكهچرانگيردقرار فشارتحتزخماطرافسالم

  خونرساني و شده بيشتر نكروز ايسكمي ناحيه زخم اطراف سالم پوستهاي
  مي بايستي حتماً زخمدرخارجيجسموجود .مي افتدتأخيربهترميمجهت

  با باشد عمقي خارجيجسمكهصورتيدرو شودبرداشتهاستريلپنسبا
  اقدام پنس توسط آن كشيدن با تنها و داشت نخواهيم كاري زياد آن اطراف
ا  .مي نماييمن
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  ، قرمزي با كه عفونتوجودصورتدر.شود تعويضمرتباًمي بايستيپانسمان
  .شود داده ارجاع پزشكي مركز يك به مي باشد توأم تورم و چرك ، گرمي
  احتمال كه چرا دهدادامهفعاليتبهباززخم بانمي بايستيورزشكاريهيچ

 هم ديگري به را عفونت اينكه احتمال بلكه دارد وجود او براي تنها نه عفونت
قال مي روددهدانتقالا

  ادامه فعاليت به زخم با كه بدهيد ديگري يا خود به را اجازه اين نبايد هرگز با
كندصدققايقباكرجپاروزنيكمورددربهخصوصمسئلهايندهد چرام   چرا مي كند صدق قايقباكرجيپاروزنيكمورد دربه خصوصمسئلهايندهد
  درست كه مي زند طاولهايي آنها دست كف در معموالً فعاليت حدت اثر در كه
م  جسم با تماس علتبهومي شودپارهزيادتماس اثردرمسابقهلحظةهماندر

 . .داردباالييعفونتخطرخارجي
 .
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  پر )اگزودا( 6 غيرچركي جنس از مايعي را آن داخل طاول آمدن وجود به از پس
  پانسمان براي .مي شوندپارهتماساثردرودردناكندمعموالًطاولها.مي كند

  را طاول اوليه پوستآنكهبدونكردتخليهرا آنزيرمايعكهكافيستآنها
  روي سپس و .مي باشد عفونت محافظ بهترين پوست آن كه چرا برداشت

نازتاشاناضا گف لشل طا   طاول مورد در .شودجلوگيريعفونتورود ازتاوشاندچسبباضايعه
  .كرد استفاده پانسمان جهت مناسب پوشش و بهبود جهت ژل يك از مي توان
نكها لازا گآندزاطا دل تكن ا   مي بايستي كنيد جلوگيريآنمجددبروزيا و طاولعودازاينكهبراي      

  مقدار از گشادتر يا تنگتر .مي باشند پا اندازة به درست كفشها كه شويد مطمئن
مثلورزشكاراستفادةموردوسيلةدستمورددرضمندرو.نباشندالزم  مثل ورزشكار استفادةموردوسيلةدستمورد درضمندرو.نباشندالزم

  .باشد سايز هم و مناسب وي براي تنيس ، راكت
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ااك ك لك ا اوليهكمكهايساك
        

ي باز جهت هوا لولهيك:باشدزيرمواردحاوي مي بايستياوليهكمكهايكيف       ي
 وسايل ، اندام شكستگي براي كردن باد قابل آتل يا اسپيلنت يك ، هوايي راه نگه داشتن

 شما كيف است زيادآندرورزشكارانبرخوردكه ورزشيكدر.استريلوبانداژ
 .باشد دارا را كاملتري استريل پانسمان وسايل بايد حتماً

  حد از بيش استفادة سندرم احتمال است كمتر تروما شانس كه رقابتي ورزشهاي در       
 نيازمند ولي نيازمنديدراكمترياورژانسوسايل شما پساستبيشتر28)اوريوز(

 . است بيشتر شيميايي يخ كيسه هاي ، يخ كيسة به تيال
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 جهت تميز آب از الزمي مقدار كه است الزم هستيد دور به تميز آب منبع يك از اگر
موي در ، آن بودن كامل استمهماوليهكمكهايكيفمورددر آنچه.برداريدهمراهزخمشستشوي ريرز ييوررچبر يه ربولهمو
 . است وقت اسرع در وسايل به دسترسي جهت آن بودن مرتب و بودن دسترس

م داشته وجود است الزمكيفدركهرانيازمورداوليهكمكهايازوسايلي،نمونهبراي    
 .داد خواهيم نشان شما به بعد اساليد در باشند

كه وسايل ابتدايي پانسمان از قبيل باند،  . عكس فوق يك كيف كمكهاي اوليه را نشان مي دهد 5ـ4شكل 
.  ، گاز، كرم و اسپري ضد درد و سرمازا در آن موجود مي باشند چسب
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ة لخال اف چهارمفصلخالصة
 يا قلبي ايست مي افتد، اتفاق فرد يك ورزشي حيات در گاه كه حادثه اي مهمترين و حياتي ترين

 زمين در قلبي ايست دنبالبهفرديكهكنيمبرخوردمورد اينبهكمترماشايد.استتنفسي
 خواهد كمك ما به آن داشتن مدنظر و قلبي ايست عاليم از آگاهي ولي درآيد پاي از ورزش

.برهانيممرگازرافرديكهكرد ير يمرزرر بر

 كار و قلب روي حد از بيش فشار علت به معموالً مي افتد اتفاق قلبي ايست علت به كه مرگهايي
رونب  كه است مواردي از تبوبيماريهنگامدرورزشيفعاليت.مي گرددحادثعضواينباالي وببميي
 و كردن ورزش .مي شود قلبي ايست باعث گاه و مي كند تحمل قابل حد از بيشتر را قلب كار

  با و بوده خطرناك بسيار دهان داخل آدامس قبيل از جسمي مثال عنوان به كه هنگامي فعاليت
گگل .مي گرددحادثخفگيوشدهبسته تنفسيراهنايداخلبهجسماينورود
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  شروع براي خوبي بسيار معيار بدن حرارت درجه و نبض كنترل نقاهت دورة از بعد فعاليت شروع از قبل
 قطع تنفس يا افتاده كار ازقلبمي شودسعيآنطيكهاست رونديريويقلبياحياي.استتمرينات

  .بازگرداند خود قبلي موقعيت به را شده

 حالتي چنين كه چرا باشند،داشتهآشناييمهارتاينبهخوبي به بايدورزشياموردست اندركارانكليه
 را خود اطالعات تمامي كه داريم فرصت دقيقه 4 حدود در اندكي بسيار زمان فقط ما و بوده حياتي بسيار

كنيمپيادهمصدومرويعملشكلبه .كنيمپيادهمصدومرويعمليشكلبه

 را بيمار نبض بايد سپس .مي باشدمي باشد  هواييهوايي  راهراه  بازنگه داشتنبازنگه داشتن ،،  تنفسيتنفسي  قلبيقلبي  ايستايست  بابا  فرديفردي  هرهر  دردر  اقداماقدام  اوليناولين
نباشدموجودنبضكهصورتيدر.ميباشد)سباتي(كاروتيدنبضكنترلبراينبضبهترينكردكنترل  نباشد موجود نبض كه صورتيدر.مي باشد)سباتي(كاروتيد نبضكنترلبراينبضبهترينكردكنترل
 2 ماساژ 15 هر ازاي به و نفره دو اقدام در تنفس يك ماساژ پنج هر ازاي به مي كنيم قلبي ماساژ به شروع
مي آوريمعملبهنفرهيكاقدامدرتنفس
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ات ننضا نرمنسجضايعات

 و خونريزي از جلوگيري و يخ مانند سرمازا عامل به كارگيري درماني روشهاي از يكي    
اشن .مي باشددردنتيجهدروتورم

 حايز گذاشت نمي توان زخم روي مستقيماً را آب و يخ كه مسئله اين سپردن به خاطر       
فااناا ااژلخاا نا اخاقان الن ا  معيارهاي ولي .نداردخاصقانونسرمازاهايژلو يخازاستفادهزمان.استاهميت

  به كارگيري زمان مثال عنوان به مي باشند كننده كمك حدودي تا كه دارد وجود عملي
ما قه30سحداقلزانوپامچمفصلدس ايودق بب قه45حداقلانآس دق  دقيقه 45 حداقل رانآسيببرايودقيقه 30سيحداقلزانووپامچمفصلدرسرما

 سياه و سفيد پوست شدن رنگ آبي به يخ كيسة برداشتن براي عملي معيار و مي باشد
تن در و گردند استفادهمناسبزمانمدتبهبايدسرماو يخ .استپوستانتيرهپوستشدن نيرپو يرويخ.تپو نتبب درورددبز

 . داشت نخواهند تأثيري صورت غيراين
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  ساعت  2 تا 1 حدوداً ) يخ( سرمازا كيسه هاي و ژلها از استفاده بين زماني فواصل
بهتاصبركنيمبايستيكندبروزدرمانيسرماخاللدرضايعهايچنانچهميباشد،   به تا صبركنيم بايستيكندبروزدرمانيسرماخالل درضايعه ايچنانچهمي باشد،
. كنيم آغاز را درمان مجدداً و بازگشته طبيعي حالت

ةازاستفادةخالصهط قه45تا30يخك اصلدق ايساعت2تا1هبف ب   براي ساعت 2 تا 1هربفواصلدقيقه45تا30 يخ كيسةازاستفادةخالصهطور
  آسيب از بعد ساعت 72 درماني سرما دورة طول و ساعت 6 زمان حداقل
باشد  .مي باشدم

  هيچ به عروقي نارسايي با افراد براي كه است اين سرمادرماني در نكته مهمترين
 .نمي شودتوصيهدرمانروشاينوجه
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عبه مازديگن بت جآ من مانومان ماد اهگ هباه   هم با همراه گرمادرمانيوسرمانرمنسجآسيب ترميمازديگرنوعيبه        
  اين دقيقه 10 مدت به روز در بار چهار توأم به طور روش اين در مي باشد

ممل .مي دهيمانجامراعمل
  مي باشد وسايل از يكي كشي بانداژ نرم نسج آسيب بهبود روند تسريع در            
  .مي شود گرفتهكاربهخونريزيبرابردر متقابلفشارايجادهدفباكه
  عضو از خون بازگشتوزمينفشاربامقابلمنظوربهعضونگهداشتنباال      

  . است درمان ديگر راههاي از يكي تورم كاهش جهت نظر مورد
فا ااا آااااكاگ   آسيب از بعد ساعت72ازدرمانيتدبيريك عنوانبهگرماازاستفاده      
  بيشتر را خونريزي عروق كردن متسع با آن از قبل كه چرا مي شود شروع
.ميشودانعقادمانعوميكند   .مي شودانعقادمانعومي كند
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آسيب شناسي ورزشي
جلد دوم

دكتر ابوالفضل فراهاني، آذر آقاياري
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فصل اول  
آشنايي با آسيبهاي ورزشي رايج در برخي از رشته هاي ورزشي

عات لادثدض تندف ا :ازع  :ازعبارتندفصل ايندربحثموردموضوعات
  استخوان، خوردگي ترك و شكستگي آسيبهاي

مفاصل،دررفتگيوخوردگيپيچ مفاصل،دررفتگيوخوردگيپيچ
كوفتگي، و ضربديدگي 

م موضعي،جراحتوزخم
عضله و تاندون پارگي و كشيدگي
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تگ كشك دگت انخ تخ ا استخوانخوردگيتركوشكستگي
 قرار خود توان حد از بيش نيروي يا و فشار تحت كه زماني اعضاء ساير مانند بدن استخوانهاي

 جدا يكديگر از آنرا استخوانبرواردهفشاروضربهچنانچه .گرفتخواهندقرارآسيبموردگيرند
 عنوان تحت نكند، جدا يكديگر از را استخوان وارده نيروي چنانچه و ،شكستگيشكستگي عنوان تحت سازد
 درمان براي اينكه به توجه با و كلي طور به .شود مي خوانده مويي شكستگي يا و خوردگي ترك

  وو  بازباز نوع دو به را آن توانميمجموعدروليكنندميتقسيم مختلفهايدستهبهراآنشكستگي
 سر بسته شكستگي در ولي آيد مي بيرون پوست از استخوان سر باز شكستگي در .نمود تقسيم بستهبسته

.ماندميباقيعضوداخلدراستخوان
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ال ا ا ك ا ل ا ا ا كا ا ك ا ل در اغلب ورزشهايي كه فشار كار بيشتر است و يا نيرو در فاصله زماني كوتاه اعمال مي شود، ا
وقوع اين عارضه شايعتر است و هيچ استخواني را نمي توان معاف از اين عارضه دانست اما بايد 

يدر نظر داشت كه با توجه به تكنيك ها و اصول اجرايي انواع ورزشهاي مختلف استخوانهاي  ه و ي ه ورز ع و يي جر و و ي ب وج ب ر ر
.خاصي و به اشكال مختلف آسيب مي بينند

شكستگي استخوانهاي گردن و صورت
از آنجا كه دامنه حركتي گردن زياد است و با توجه به نوع ساختمان مهره ها كه امكان چرخش 

گ ا گ ك ق ال ا آ ا ف لف ا ا گردن را در جهات مختلف فراهم مي آورد، احتمال وقوع شكستگي در مهره هاي گردني در گ
شكستگي در استخوانهاي صورت بيشتر متوجه استخوان . هنگام فعاليتهاي ورزشي پايين است

بوبيني، الله خارجي گوش و گونه ها است كه بعضي مواقع تشخيص اين ضايعه به علت توام بودن  م و ب ي ين يص ع و ي ب و و وش رجي ي بي
.آن با كوفتگي دشوار است، شكستگي دندانها نيز در ورزش عموميت دارند
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لگناستخوانوفقراتستوانهايمهرهشكستگي
 وقوع احتمال شوند، مي محافظت ها دنده توسط ينكه به توجه با فقرات ستوان پشتي ناحيه هاي مهره

.استنادرآنهادرشكستگي

 .باشند مي شكستگي خطر معرض در بيشتر پشتي و گردني هاي مهره به نسبت كمري هاي مهره

تگ تبهتوجهبالگناستخوانشك ندهدرقويعضالتوآنموقع گ ورزشدراش،ب  ورزش در اش، برگيرندهدرقويعضالتوآنموقعيت به توجهبالگناستخوانشكستگي

 مورد ران استخوان سر اتصاالت مفصلي كپسول اطراف معموالٌ دهد، رخ اگر اما نيست متداول

گ  اعمال و زياد حركتي دامنهدرمفصلپيچشاثردربيشتر عارضهاينكهگيردميقرارصدمه

.گيرد مي صورت فشار
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  اي شانه كمربند استخوانهاي و ها دنده شكستگي

 دچار كمتر جناغ و كتف استخوان كه باشد مي جناغ و ترقوه كتف، استخوانهاي شامل اي شانه كمربند

بيشباشدميترقوهشكستگياي،شانهكمربندناحيهدرشكستگيشايعترينوگردندميشكستگيعارضه  بيش .باشد مي ترقوه شكستگياي،شانهكمربندناحيهدرشكستگيشايعترينوگردندميشكستگيعارضه

 در .دارد ضعيفي ليگامنتي پوشش كه گيرد مي صورت آن مياني سوم يك در ترقوه شكستگيهاي %80 از

 است ممكن آسيب اين در.افتدمياتفاقمكررهادندهشكستگي استزيادبرخورداحتمالكهورزشهايي

 دارد، تمايل مصدوم فرد صدمه ايجاد از بعد مواقع بيشتر در .گيرد قرار شكستگي مورد دنده چند يا يك

.بكشد نفس آهستگي به و دارد نگه جلو طرف به را سرش
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)زيرينزندوزندزبرين( ساعدوبازواستخوانهايشكستگيگ

  خوردگي ترك و شكستگي دچار است ممكن آن از قسمت هر كه است دراز استخوانهاي نمونه از بازو استخوان

 قطعات صورت به يا و مايل خيلي يا و عرضي صورت به است ممكن استخوان اين در شكستگي .شود

 استخوانهاي ازساير استخوانايندرشكستگيوفوعكهاستذكر قابل.آيدوجودبه)خردشدگي(متعدد

  مي خود به را ضربات كه است زيادي دامنه با شانه حركات وجود علت به شايد كه .است كمتر ديگر دراز

 بسيار كه است هايي شكستگيجملهازساعدشكستگي.كندمي جلوگيريآنزيادشكستگيازوگيرد

 و زندزيرين شكستگي .شوند مي عارضه اين دچار بيشتر بزرگساالن و فعال خردساالن .افتد مي اتفاق

.شكنندميهمديگربااستخواندوايناغلب و افتدمياتفاقكمترتنهاييبهزندزبرين زبرين ييبز ربووينبويره يي
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دستانگشتانوكفمچ،استخوانهايشكستگ دستانگشتانوكف مچ،استخوانهايشكستگي
 از بيشتر ناوي استخوان اما باشد، مي دست مچ استخوان هفت تمامي در شكستگي وقوع احتمال اينكه ضمن
يير  شكستگي ورزشي شكستگيهايتمامدرصد80ازبيش.است صدمهموردناحيهايناستخوانهايساير ه يمرصزبيشصوريينو ييه يورز

 هستند، متصل دست مچ استخوانهاي با كه ساعد استوان دو تحتاني انتهاي اوقات گاهي .است ناوي استخوان
 »كول« شكستگي عنوان تحت و آيد مي حساب به مچ شكستگي جزء كه گيرند مي قرار شكستگي مورد
اند دخ ش .شودميخوانده

)ني نازكونيدرشت(پاساق و راناستخوانهايشكستگي
  خود قطر به نسبت كه آنجاازولي.باشدميبدنقطوراستخوانهايازيكيراناستخوانكهحالعيندر

  .باشد مي معمول استخوانايندرشكستگيايجادهست،نيز شكلقوسيوباشدميزياديطولداراي
  و باشد مي قسمت اين در استخوان انحناء زيرا .افتد مي اتفاق استخوان مياني سوم يك در شكستگي اغلب
 و درد اي، ماهيچه انقباضشكل،تغييربهمنجرعارضهاين.شود ميشكستگيدچاراستخواناينانتهايدو
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پاانگشتانوكف مچ،استخوانهايشكستگي
  .است پاشنه استخوانشكستگيپا،مچاستخوانهايشكستگيمعمولترين
ٌگ   پاشنه روي بر مرتفعسطحازسقوطياوپرش اثربرمعموالٌپاشنهشكستگي
.افتد مي اتفاق

تگ اتنشك ان تخ تكاكفا ك(آنازانقطا نز   نزديك( آن از اينقطههردراستممكنپا كفاستخوانهايتنهشكستگي
  استخوان اين در شكستگي .نمايد بروز )استخوان گردن يا و وسط در يا قاعده
يوربب  درآن شديدي مكانتغييرندرتبهوباشدمي مايلياعرضيصورتبهاغلب يييرربوبييلير ري

  بيشتر انگشتان ساير به نسبت شست پا، انگشتان مورد در .آيد مي وجود به
.شود مي شكستگي دچار
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گگ مفاصل دررفتگيوخوردگيپيچ
 بسته كه شود مي مربوطمفاصلصدماتبهاختصاصي طوربهدررفتگيوخوردگيپيچضايعه
 مفصل طبيعي ساختمان در را تغييراتي چه و شدت از اي درجه چه با ضايعه اين اينكه به

:شود مي تقسيم دسته چهار به باشد نموده ايجاد
ٌ .شوندميخارجيكديگرمقابلازكامالٌ مفصليسطوحآندركهرفتگيدر-1

 ديگر قسمت و گرفته قرار يكديگر مقابل سطوح از قسمتي كه است وقتي دررفتگي، نيمه - 2
ل ااققا .ماندنميباقيهمدرمقابل

 سطوح در ولي ديده صدمه مفصلي كپسول فيرهاي از قسمتي در كه است وقتي خوردگي، پيچ - 3
اتفصل جادتغ دا نش .نشودايجادتغييراتيمفصلي

 يك در و شده جدا يكديگر از مفصلي سطوح كه شود مي ايجاد وقتي دررفتگي، - شكستگي - 4
.شودايجادشكستگياستخوانقسمت
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)چنبريجناغي،(ترقوهوبازومفاصلدررفتگي

يييل  نسبتاٌ حد در باشد،ميضعيفياستخوانيساختار داراياينكهعلتبهبازومفصل
  در كه انگشتان دررفتگي از بعد .شود مي دررفتگي يا و خوردگي پيچ دچار بااليي
م  از دسته آن .دارد قراردوممرحلهدرشانهدررفتگيافتد،مياتفاقزيادورزش

  60 تا 50 آنها وقوع امكان گيرد، مي صورت مستقيم ضربه اثر بر كه دررفتگيهايي
م  مياني دوم يك و باشدمياسفنجيبيشتراينكهعلتبهترقوهاستخوان.استدرصد

  شكستگي دچار بيشتر نيرو، اعمال نتيجه در شود، نمي محافظت ليگامنتها توسط آن
  اين در .است نادر بسيارچنبري-جناغيمفصل ازاستخوانايندررفتگيوشده

  است ممكن ندرت بهورودميزيروجلوبهترقوهاستخوانعمدهطوربهعارضه
.شود ميتنفسياختاللموجبصورتآندركهكند،حركتعقببه
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آرنجومچمفاصلدررفتگي آرنج و مچمفاصلدررفتگي  
  .باشد مي آنها شايعترين هاللي استخوان دررفتگي دست مچ استخوانهاي در            

ٌ   ضربه اثر در بيشتر كهشودميدررفتگيدچارجلوطرفبهمعموالٌاستخوان
  از نيز دست و بازاستاندازهازبيشكهآرنجيرويبرسقوطمانندغيرمستقيم

  حالت در كه آرنجي شديد پيچيدگي يا و باشد مي باز خارج طرف به مچ ناحيه
رم  عقب طرف به دررفتگيآننوعشايعترين.گيردمي صورتاست،گرفتهقرارخم رينيريوررر يوعي بربرر

  شود مي بازو استخوان پشت به ساعد استخوانهاي شدن رانده به منجر كه است
شودممفصلفوريتورمباعثكه
189
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دست انگشتان مفاصل دررفتگي
دعلتبه گامنتهايوج تانگشتانجانل كاتد ندجانح وندا   و ندارند جانبي حركاتدستانگشتانجانبي، ليگامنتهايوجودعلتبه     
  اين آسيب باعث عمده طور به شود مي وارد انگشتان به پهلو از كه هايي ضربه

اينشودممفصلدردررفتگنيمهصدمهموجبنهايتدروشدهليگامنتها   اين .شود مي مفصلدردررفتگينيمهصدمهموجبنهايتدروشدهليگامنتها
  و اشاره انگشتان در بعد درجه در و شست انگشت در اول درجه در آسيبها
مياتفاقبسيارانگشتاندررفتگيورزشيفعاليتهايدر.افتندمياتفاقكوچك   مي اتفاق بسيار انگشتاندررفتگيورزشيفعاليتهايدر.افتندمياتفاقكوچك

  بند دررفتگي به منجر است ممكن انگشتان سر به توپ توسط وارده ضربه .افتد
.شودانگشتان .ون
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زانوورانمفصلدررفتگي
  حاليكه در افتد مياتفاقندرتبهورزشيفعاليتهايدررانمفصلدررفتگي   

آ   ضربه اين آيد، وارداستخوانطوليمحوربه ايضربهاگراستخمزانو
  از اينكه ضمن زانو مفصل شود، ران مفصل دررفتگي به منجر است ممكن
اظ انل ااااخ لقتاا ازآنف   از آن مفصلي موقعيتبهتوجهباامااست، حجيمبسيارساختمانيلحاظ
  و ليگامنتها وسيله به بيشتر و است نااستوار استخواني اتصاالت لحاظ

دررفتگيوجودنيزعلتهمينبهوشودميمستحكمآناطرافتاندونهاي   دررفتگي وجود نيزعلتهمينبهوشودمي مستحكمآناطرافتاندونهاي
  ضربات انكه مگر ورزشي فعاليتهاي در خصوص به .است نادر بسيار آن در

ي  .بپيوندد وقوع به زانوخمنيمهحالتدرسريع بسيارچرخشهايياوشديد عبچر ووعبومر بپ
  در ضايعاتي شود، دررفتگي دچار مفصل اينكه از قبل نيز حالت اين در

.شدخواهدايجادمينيسكهاودربرگيرندهليگامنتهاي
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)قاپ استخوان جز به( پا مچ استخوانهاي دررفتگي

  و باشد گرفته قرار طبيعيوضعدرقاپاستخوان كهآيدميپديدوقتيحالتاين
چ  دررفتگي .نمايد پيدادررفتگيقاپاستخوانبه نسبتپامچناحيهاستخوانهابقيه

  طرف به دررفتگي آنها شايعترين كه باشد خارج يا و داخل طرف به است ممكن
.شوند مي پاره ياوكشيدهپابيرونيطرفرباطهايآننتيجهدركهاستبيرون ينيجربيرون ه يررب ريويپبيرو ويپ

  دررفتگي را آن شود، جدا قوزك مفصل از كامل طور به قاپ استخوان كه زماني
  پاره پا قوزك دارندهنگهرباطهايتمامصورت اين دركهنامندميقوزكمفصل

.است نادرصدمهاينوقوعشوند،مي
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يكشيدگي و پارگي تاندونها و عضالت پ ي
  با عارضه اين .گويند مي )كشيدگي( استرين را عضله و تاندون بر وارده صدمات

تشدندتق123اتضاشدتت ااقضا   اين مواقع بعضي .استشدهبنديتقسيم3و2و1 درجاتبهضايعهشدتبهتوجه
  .اند داده قرار مطالعه مورد حاد استرين و مزمن استرين عنوان تحت را آسيب
  يعني تاندوني، عضالني واحد از اندازه از بيش استفاده علت به بيشتر مزمن استرين
م  و نمايد مي ايجاد عضلهدرراهمسرپشتومتواليانقباضهايشخصكهزماني

  .افتد مي اتفاق دهد، مي ادامه خود فعاليت به عضالني شديد خستگي وجود با يا
بهتاندونيعضالنيواحدازقسمتهردراستممكناستريناينكهبهتوجهبا   به تاندوني عضالنيواحدازقسمتهردراست ممكناستريناينكهبهتوجهبا

  مي اتفاق واحد قسمت ضعيفترين در مزمن استرين معمول طور به اما آيد وجود
افتد
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  ضربه يك يا و زيادفشاردليلبهكهباشدمي حاداسترينضايعهاينديگرنوع
  واحد نيروي از بيشترنيروييمقابلدرعضله مقاومتوافتدمياتفاقشديد

  حاد استرين .شود عضله در استرين ايجاد باعث تواند مي نيز تاندوني – عضالني
كآاازنقطاكاگنان   ممكن حتي .آيد وجودبهواحدازنقطههردر استممكناسترينديگرنوعمانند

  كه افتد اتفاق عضلهبهتاندونمحلدريااستخون بهتاندوناتصالمحلدراست
  اين نتيجه در اينكه عالوه به .است تاندوني عضالني واحد طول در محل ضعيفترين
دچارنيزاستخوانحتاستخوان،بهتاندونچسبندگمحلدراستممكنعارضه   دچار نيز استخوان حتياستخوان،بهتاندونچسبندگيمحلدراستممكنعارضه

.شود شكستگي
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دگ گوكش دنعضالنتاندونساختادپا گ گردنعضالني-تاندونيساختاردرپارگيوكشيدگي
 مي مختلف جهات در را حركت اجازه گردن به كه است گونه به گردني هاي مهره اسخواني ساختار
يوينمو ليگامنتهاي و تاندونها عضالت،بهبستگيزياديحدودي تاعضوايناستحكامودهد يو يزي هبب يوو ه ي

 دامنه از بيش پيچشهاي يا و چرخش نتيجه در تاندونها و عضالت اين .دارد آن دربرگيرنده
 .شود مي پارگي حتي يا و كشيدگي دچار گردن طبيعي حركتي
بازووشانهكمربندعضالنيتاندونيساختاردرپارگيوكشيدگي

 طول به .شوند كشيدگيدچارداردامكانايشانهكمربند و سرشانهبازو،عضالتازيكهر   
  يا كشيدگي، دچار شوند،كشيدهخود،طبيعيكششدامنه حد ازبيشالتضعاينهرگاهكلي
 گاهي و شديد درد باعث صدمه اين .شوند مي پارگي دچار بيشتر، فشار آوردن وارد صورت در

دوعضلهشودميحركتيمحدوديتوموضعيحساسيتوتورم)كبودي(رنگتغييراوقات  دو عضله .شود مي حركتيمحدوديتوموضعيحساسيت و تورم)كبودي(رنگتغييراوقات
 آسيب اين به مبتال شايع طور به كه است عضالتي جمله از بازو، قدامي ناحيه در بازويي سر

 .افتد مياتفاقعضلهسرباالييمحلدرعضله اينپارگيمعموالٌاست،ديدگي
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دستانگشتانومچ چ
  وسيله به كه باشد مي بدن )لغزنده( مسطح مفاصل از يكي دست مچ مفصل

م  تاندونهاي تأثير تحتآنحركاتويابدمياستحكامآندربرگيرندهرباطهاي
 .باشدميساعدعضالت

چچپم  .است شده باز كامالكهاستمچيرويبرسقوط مچ،اسپرينمكانيزممعمولترين
  دربرگيرنده ليگامنتهايمتوجهعمدهطوربهانگشتانناحيهدرپارگيوكشيدگي
  يا و انگشتان سر به ديگر اشياء يا و توپ ضربه اثر در كه شود مي مفاصل
ددگ انشد ثانگش انداااشا انگش   انگشتان، بند اسپرينباهمراههمچنين.شودمي حادثانگشتانشديدپيچيدگي
  .گرفت خواهند قرار صدمه مورد نيز تاندون و مفصلي كپسول

انا انانگش شششانگش اشاذ .باشد مي اسپرينپذيرشمستعدبيشترشست انگشتاندست،انگشتانبيناز
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پا كفومچناحيهدرتاندوني عضالني،پارگيوكشيدگي
چ  اثر در اينكه بر عالوهپاكفومچناحيهعضالتوتاندونهاپارگيوكشيدگي

  ديگري عوامل شود،ميايجادطبيعيحركتيدامنه ازخارجونابهنجارحركات
  تمرينات و شديد فشار غيرطبيعي، و زياد وزن نامناسب، كفش از استفاده مثل
النفشاختطينگ ناتازناشط اندت اعثت   باعث تواند مي تمريناتازناشيطوالنيفشار وسختسطحرويسنگين
  .شود پا كف و مچ مفصل دربرگيرنده تاندونهاي و عضالت در كشيدگي ايجاد

عمپري  كف قوسهاي تواندميموقعبهدرمانعدموپا كفعضالتمستمركشيدگي وويو
  .ببرد بين از را آنها كامل طور به حتي يا و كند خارج طبيعي حالت از را پا

  اين قسمتهاي ساير به نسبت پا مچ خارجي ناحيه عضالت و تاندونها ليگامنتها،
اگآشض نق اآنلكگ كك ق   قوزك كوتاهي آن علتكهگيرندميقرارديدگيآسيبموردبيشترعضو

.است شده شناخته داخلي
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زانوهامينيسكپارگيوكشيدگي زانوها مينيسكپارگيوكشيدگي
  از ولي باشد، مي بدن مفصل بزرگترين حجم نظر از زانو مفصل كه وجودي با

تاندونهايوليگامنتهاتوسطبيشترواستضعيفآناستخوانياتصاالتكهآنجا   تاندونهاي و ليگامنتهاتوسطبيشترواستضعيف آناستخوانياتصاالتكهآنجا
  .آيد مي حساب به بدن پرآسيب مفاصل از يكي يابد مي استحكام آن دربرگيرنده

:ازعبارتندشود،ميزانوصدمهباعثكهمكانيزميبيشترين
)حد از بيش شدن باز( هايپراكستنشن )الف
خمزانوكهزمانراناستخوانرويندرشتخلفوقدامجايجابه)ب   خم زانو كه زماني راناستخوانروينيدرشت خلفيوقداميجاييجابه)ب

.است
كت)ج خشهايوشدنخم=پاجانبح ندرشترويرانجانبچ ني درشت رويرانجانبيچرخشهاي و شدنخم=پاجانبيحركت)ج
ني درشت و ران چرخشي شدن باز و شدن خم =پا داخلي حركت )د
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ان خاكاش9اخلكشكا   خارجي مينيسك صدمهازبيشتردرصد90داخلي مينيسكصدمهورزشكاراندر
 مينيسك با ني درشت طرفي ليگامنتهاي مستقيم ارتباط آن دليل .افتد مي اتفاق
 .باشدميداخلي
چ  ران ناگهاني و داخليچرخشنتيجهدرداخلي، مينيسكصدمهدرصدبيشترين

  ثابت جايي در پا كه افتد مي اتفاق زماني امر اين البته .باشد مي ني درشت روي
ازرامينيسككهكندميتوليدنيروييحركتيچنينباشد،خمكميزانووشده   از را مينيسك كه كندميتوليدنيروييحركتي چنينباشد،خمكميزانووشده
 كنديل دو بين مينيسك شدن اهرم باعث نتيجه در و نمايد مي خارج آن اصلي مسير

ان تخ شانا  .شودميراناستخوان
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كهدهدمينشانصدماتوقوعومختلفورزشهايرويشدهانجاممطالعات   كه دهد مي نشان صدماتوقوعومختلفورزشهايرويشدهانجاممطالعات
  بوده ليگامنتها و تاندونها ضربديدگي و كشيدگي ورزشي، صدمات بيشترين
ي  بيشتر راست پاي بهنسبتچپپايدرعضالني كشيدگيوپارگي.است ر يوپ يريي يببچپپ ررپ بي

  از متر سانتي 8/0 مقدار به چپ پاي انسانها، سوم دو در زيرا .شود مي حادث
ي  هنوز كه جواناني دربيشترتاندونهاكشيدگيوپارگي.استبلندترراستپاي ررپ يب ر يوپ هي رو يربي وزجو
  ناحيه در صدمات اين بالغ افراد در و شود مي حادث نشده متوقف آنها رشد

يي  از يكي نيز هوا درجهتغييرات.شودميديدهاستخوانهارويعضالتاتصال
  امكان هوا رطوبت و سرما باشد، مي عضالني پارگيهاي ايجاد در موثر عوامل
  در عضالني كشيدگيهايبينمقايسهدر.كندمي بيشترراعضالتپارگي

 دليل به استقامتي ورزشكاران معمول طور به استقامتي و قدرتي ورزشهاي
.شوند مي تاندوني -عضالنيكشيدگيدچاربيشتر بدنظرفيتازبيشاستفاده
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زخموجراحت زخموجراحت
  بدن داخلي غشاء يا و پوست سطح آن در كه است اي ضايعه جراحت و زخم
ييبور  بدن نرم بافتهاي درجراحاتاكثر.باشدگرفته قرارپارگيياديدگيآسيبمورد ييي ر رپ يرجرربرر ه برمب

  .باشد باز يا و بسته است ممكن جراحت .آيد مي وجود به )عضالت يا و پوست(
  ديده آسيب نسوج اين ولي .باشد مي نيز نرم  نسج آسيب شامل بسته زخم يك
داشتهشكافپوستآنكهبدونشده،واقعپوستزيد باشدب .باشدبرداشتهشكافيپوستآنكه بدونشده،واقعپوستزيردر

  مخاطي پرده يا و پوست سطح در پارگي كه است زخمي باز، زخم يك
نيرويباايغيربرندهجسميكهرگاه.باشدشدهايجادبدنخارجيسوراخهاي   نيروي با اي غيربرندهجسميكهرگاه.باشدشدهايجادبدنخارجيسوراخهاي

  در كه نمايد مي شدگي له دچار را پوست زير نسوج نمايد، برخورد بدن به كافي
  خونريزي است ممكن باز زخمهاي ايجاد نتيجه در .نامند مي خونمردگي اصطالح

گاثآخا ناخاطاآل شف .شود عفونتدچارخارجمحيطباآلودگياثردروآيدوجودبهخارجي
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باشندمي قسمتچهارشاملزخمهاازدستهاين
.خارجي سطوح با شديد سايش علت به پوست از قسمتي رفتن بين از - خراش1.
گ2 تشكافپا لهبهكها ندهجو غياوچاقنظايب دمايجادت ش .شود مي ايجاد تيغياوچاقونظيرايبرندهجسموسيلهبهكهاستشكافي-پارگي2.
 بدن سطح از و كنده محل از را نرم نسوج و پوست از مقداري كه است اي ضايعه - شدن كنده - 3

.كندميجدا
.آيد مي وجود به تيز نوك اجسام ساير و ميخ چاقو، وسيله به كه - شدگي سوراخ - 4

 زخمهاي  آيد، مي وجود به خارجي اجسام با بدن تماس اثر در بيشتر زخمها كه آنجا از         
ل اننا اطشكا فاشكالناا اا ق  مي قرار استفاده مورد ورزشدركهايوسيلهنوعباارتباط درورزشكارانبدندرحاصله
 اين وقوع ايمني، نكات به توجهي بي يا و ورزشي وسايل از غلط استفاده .است گيرد،

 در را مهمي نقشي ورزشيوسايلپيشرفتامروزه.بخشد مي شدتورزشكاردرراعارضه
 شدت افزايش عليرغم عارضهاينوقوعميزانكهطوري به است،داشتهصدماتكاهش

 بوده كاهش به رو اخير هاي دهه در وسايل شدن ساخته ايمنتر علت به ورزشي فعاليتهاي
.است
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ضربديدگي و كوفتگي
ٌ  مي باز ورزشي رقابتهايدرشركتازراورزشكارندرت به واستخفيفمعموالٌكوفتگيصدمه

 جريان فقدان حاد كوفتگي اصلي علت .است شده تقسيم تأخيري و حاد نوع دو به كوفتگي .دارد
وعورروربو  خاصي علت تأخيري عضالنيكوفتگيوقوععلتمورددر و استشدهذكرفعالعضالتبهخون يو ييرييو

.است شده ارائه خصوص اين در تئوري سه وجود اين با ولي است نشده مشخص
 پاره عضالني تارهاي چونديدهآسيبنسوجكهكندمي بيانتئورياين:پارهنسوجتئوري:الف
.باشندعضالنيكوفتگينشانگرتوانندمي
 شده پيشنهاد اي مرحله سه جرياني تئوري اين در :موضعي تشنج يا )اسپاسم( انقباض تئوري :ب
الالكا كشف  تجمع به منجر موضعي خونيكموشدهفعالهايعضله در موضعيخونيكمسببتمرين.است

 درد و شود مي عضله درد به مربوط عصبي انتهاي تحريك سبب كه شده »درد ماده« ناشناخته ماده
مج مجدداٌ جريان اين و شودميموضعيخونيكمبهمنجركه شدهعضلهدربازتابيتشنجيكباعث
.شودميتكرار

.
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  وترها جمله از همبند نسوج كه است آن بيانگر مذكور تئوري :همبند نسوج تئوري
.شودميعضالنيدردسبب لذاوديدهآسيبانقباض،هنگام م

  اما است، متداول بسيار ورزش در ضربديدگي و كوفتگي وقوع ميزان اينكه عليرغم
گرفتهقرارموافقتموردكاملوجانبههمهطوربهكهخاصيشدهشناختهعلل  گرفته قرار موافقت موردكاملوجانبههمهطور بهكهخاصيشدهشناختهعلل
  حين در كه درد و كوفتگي علمي منابع اكثر وجود اين با ولي .ندارد وجود باشد
خونيكمنتيجهدرراشودمياحساستمرينخاتمهازپسبالفاصلهياوتمرين   خوني كم نتيجه در راشودمياحساستمرينخاتمهازپسبالفاصلهياوتمرين

  كوفتگيهاي خصوص در دانند، مي تمرين از حاصل مواد تجمع و عضله موضعي
.باشد ميتئوريوفرضيهحددرنتايج عمدهطوربهتمرينمدتازبعد يريجوربرينزب بيوريور
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يسضج درد و كوفتگي مورد دركهاستشدهارائهدوريستوسط 1974سالدركهانقباضتئوري:ج
 درد خوني كم اين و شود مي موضع در خوني كم به منجر تمرين كه دارد مي بيان عضالني

 فعاليت كه اندازه هر .شودميحركتيبازتابفعاليتافزايش موجبدرداينونمايدميايجاد
 كم ميزان تنش رفتن باال با و رود مي باال موضع آن در تنش نسبت همان به يابد افزايش حركتي
.شود مي زيادتر خوني
 انقباضهاي و عضالني درد و كوفتگي با ارتباط در 1973 سال در تالك توسط كه تحقيقي در همچنين

 نتايج است، گرفته انجام )ايستا( ايزومتريك و )گرا درون( كانسنتريك و )گرا برون( اكسنتريك
 كوفتگي به تمرين از پساندكردهتمريناكسنتريكروش با فقطكهگروهيكهاستدادهنشان

 كانسنتريك و ايزومتريك انقباض با كه گروههايي حاليكه در شدند، گرفتار عضالني شديد درد و
 نكرده احساس دردي گونههيچياواندداشتهمختصري درد تمرين،ازپساند،نمودهتمرين

.اند
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قات ق تشدانشانگت فتگشتكها ازضلهك   از پس عضله كوفتگيبيشترينكهاستشده دادهنشانديگريتحقيقاتدر
  .شود مي ايجاد تنش هم انقباضهاي از پس كوفتگي كمترين و گرا برون انقباضهاي

قسمتهاياكثركهگفتبتوانشايدكوفتگيوضربديدگيصدمهوقوعخصوصدر   قسمتهاي اكثر كه گفتبتوانشايدكوفتگيوضربديدگيصدمهوقوعخصوصدر
  عموميت ورزشي هاي رشته بيشتر در صدمه اين و شوند مي عارضه اين دچار بدن
يعن  بيشتر بدن قسمتهاي سايربهنسبتزانودرضربديدگيوقوعحالعيندراما.دارد
  ساير به نسبت شانه ناحيه آخرومي زايده كه شده بيان عالوه به .است شده ذكر

  تحقيقات از ديگر يكي.باشدميصدمهاينوقوع معرضدربيشترشانهقسمتهاي
  رشته در ورزشي صدماتسايربهنسبتراكوفتگي وضربديدگيوقوعشدهانجام
:دارد مي بيان زير شرح به مختلف هاي

  و %45 ژيمناستيك ،%48 اسكي و %50 فوتبال ،%50 ميداني و دو ،%59 كشتي
%36بسكتبال
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صدماتدررابطهكهمطالعاتيدر
  شده انجام دبيرستان در ورزشي
شرح اينبهصدماتوقوعدرصد

تشدذك :ا :استشدهذكر
  ،%75 كشتي ،%81 آمريكايي فوتبال

 زنان ژيمناستيك،%42بالسافت
ال40% دانتك %30م و%30مردانبستكبال،40%

%28 مردان ژيمناستيك
  افرد مرگ به مورد 33 بررسي اين در

پصدماتمورد44وشدمنته پيصدماتمورد44وشدمنتهي
  از گردني فقرات ستون در درپي
  داده روي 1985 تا 1910 سال
.است

ميزان وقوع صدمات ورزشي  : 1- 1نمودار 
در فصول مختلف سال

  تابع همچنين صدمات وقوع احتمال
.باشد مي سال فصول
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  دو اين جديد فصلشروعدراغلبفوتبال و هندبالازناشيصدمات
ا .باشدميبيشترورزش

  اين نتايج است، داده انجام ورزشي صدمات روي تحقيقي موشر .اف جان
استشدهخالصهزيرجدولدرتحقيق

توزيع ميزان صدمات در داخل مدرسه و خارج از مدرسه با توجه به جنسيت و سن افراد: 1-1جدول 
.استشدهخالصهزيرجدولدرتحقيق
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سال به باالتر در دو زمان ساعت ورزش 6مقايسه نوع و محل اتفاق صدمات در بچه هاي : 1-3جدول 
و خارج از ساعت ورزش 
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ورزشي:1-4جدول هاي رشته حسب بر ديدگيها آسيب تعداد تعداد آسيب ديدگيها بر حسب رشته هاي ورزشي:41جدول

درصد صدمات در رشته هاي مختلف ورزشي برحسب فاكتورهاي آسيب ديدگي: 1-5جدول 
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.
 اي حرفه ورزشكار نفر 40 از سال در كه دهد مي نشان ورزشي صدمات وقوع روي مطالعه يك

هرازوشود،ميمعلولنفريكنفر4000هرازوبيندميصدمهنفريكشده،بيمه  هر از و شود، مي معلولنفريكنفر4هرازو بيند ميصدمهنفريكشده،بيمه
 را ورزشي صدمات اصلي علل هيب فرووالت .شود مي مرگ به منجر مورد يك نفر 40000

:دارد مي بيان زير شرح به
%70            كافيجسمانيآمادگيعدم-1 يم1 د يآ م %يج
%70حد از بيش خستگي - 2
%17مزمن بيماريهاي - 3
ا4 زشكاان %13غ %13غيرورزشيحركاتانجام-4
 بود، شده وارده آسيب آن به كه جايي شايعترين صدمه محل نظر از .است نشده گزارش مرك يا

 %17 و است بوده كوبيدگي %25 مفصل، خوردگي پيچ به مربوط ،%46 با مفاصل اول
گ داكشك اآنت قاناندا انف انت اك .است بودهيكسانتحتانيوفوقانياندامهاي درآنتعدادكهبودهشكستگي

.
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لاكشانن دنشادنقشا اتآ تگد طخ ازف  بازي مفرط خستگي صدمات،آمدنپيشدرراعمدهنقش عواملاينكهشودميبيانهمچنين
 اين و افتد مي اتفاق تمرين ساعات آخر در مدارس ورزش در صدمات درصد 70 .كنند مي

م و العاده فوق خستگي .خوردميهمبهكنترلوتطابققدرتخستگياثردركهاستهنگامي
 و غرور( شخص توانايي روي كردن حساب زياد همچنين و نباشد، آن به عادت كه زيادي فشار

.كند مي ايفا ورزشي حوادث در را مهمي نقش )بيني خودبزرگ

 براي شده تدوين قبل از هاي برنامه به توجهي بي و تمريني هاي دوره قطع نامرتب، تمرينات
 دليل به صدمات از بسياري .باشد مي ورزشي صدمات ايجاد در موثري عامل نيز تمرينات اتمام
اد اقفها ن تااازخهزشت ال دف نشد تد  تمرين بدون شديد فعاليتياوبيماريازپسخصوص به ورزشي،تمرينهايبينوقفهايجاد
  تيرماه در دانمارك مركزي بيمارستان ارتوپدي جراحي بخش توسط تحقيقي .آيد مي پيش قبلي

م  شرحزير به را صدماتميزانكهاستشدهانجامفوتباليست 715روي)1989جوالي(1368
 %9 فقط و متوسط %46 و خفيف صدماتشان %45 وراده صدمات شدت نظر از .است نموده ذكر

  .است بوده شديد صدمات
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 اشتباه موارد ،37 شده، انجام خطاهاي عوامل بررسي نظر از خطرناكي حادثه گونه هيچ ولي

 مورد %7 .باشد كردهنقضرابازيقوانيناينكهبدون است،بودهورزشكارخودازناشي

 موردي هيچ .باشند كردهنقضرابازيقوانينينكهبدون بودهديگراشخاصازناشياشتباه

.است نشده گزارش باشد، مقصر باي قوانين نقض علت به بازيكن خود كه

 شده گزارش ديگر عوامل هم %37 و بودند كرده نقض را بازي قوانين ديگران موارد، %19 در.

.است
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  اين به بوده، خودي به خود آسيب موارد از %23 در وارده صدمات نوع نظر از
  وجود به مقابل طرفياخوديبازيكنانسايردخالتبدونآسيبكهاستمعني
  وجود به بازيكنان ساير با برخورد اثر بر صدمه موارد %63 در .است بوده آمده
ل  ويا داخل اشياء با غيرعاديبرخوردهاياثربر آسيبموارد%13در.بودآمده

  است بوده ديگر نامشخص داليل به آسيب موارد %1 در و شده حادث زمين اطراف
ير  ورزشهاي در حاصلهصدماتشده،انجامموشر .اف.جانتوسطكهتحقيقيدر رجوي مو يرج ه ورز
.است شده بيان شرح اين به ژيمناستيك و فوتبال آبي

ك ك   و سرخوردن تكنيكانجامنتيجهدرفوتبالدر صدمهاينوقوعدرصدبيشترين
  در و سرخوردن و شيرجه هنگام در آبي، ورزشهاي در قيچي، حركت انجام
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  مورد 12 فوتبال فصل در 1975 سال در كه كند مي ذكر همچنين تحقيق اين
ه دد دنشد ادگ ان ل تن تافتاداتفاقن لكها كشا   يك شامل كه استافتادهاتفاقنيوجرسيتيوپنسيلوانيادرگردنيشديدصدمه
  تجزيه .است بوده مهره شكستگي مورد سه و كوادرپلژيا مورد 8 مرگ، مورد
  صدمات موارد بقيه به نسبت كوادريلژيا كه دهد مي نشان فوق صدمات بين

استافتادهاتفاقزمانيگردنيعمدهطوربهواستبودهشايعترفقراتستون   است افتاده اتفاق زمانيگردنيعمدهطوربهو استبودهشايعترفقراتستون
  بوده راست حالت در ها مهره لوردوز و است بوده خم كمي مقدار به گردن كه

.است شده صدمهايجادباعثمختلفقسمتهايدرناگهانيچرخشهايو
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.
قد ق گت طهدكهد اتاا كد اا فتهان تگ شدانا   شده بيان است، گرفتهانجاماسكيصدماتبا رابطهدركهديگريتحقيقدر

  شدت به اخير هاي دهه در صدمات وقوع ميزان ورزش اين در كه است
،ش  كردن اتومكانيكي ووسايلوتجهيزاتدربيشتر نيزآنعلتكهيافته،كاهش ر يزآنتي يلوجهيزاتدربي ي وو ي و   ردن ا
 درصد 80 از تنه پايين صدمات نسبت 1980 تا 1960 سالهاي بين .است آنها
چ  10 به درصد 45 ازكهمچصدماتخصوص بهيافته،نزولدرصد55به

  ني درشت استخوان شكستگي درصد ترتيب همين به .است يافته كاهش درصد
  در هنوز تقريبا زانوصدماتصورتيكهدررسيده، درصد15بهدرصد25از

 ميليون يك در نفريكحدودميرومرگتعداد .استماندهباقيدرصد20
  و شست انگشتان مفصل كه شده داده نشان .شدهاست زده تخمين باز اسكي
كزشكطكف اكطددا ت   تنها كه طوري به بينند،ميصدمهاسكيورزش درمكررطوربهدستكف
.شود مي شامل را اسكي ورزش صدمت از %20 صدمه اين
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هذآنقاطا اقا گازشآ اكد ت ختلفق مختلف موقعيتهايدريكديگرباورزشيآسيبهايمقايسهوپذيرآسيبنقاطاهم
  .است شده آورده تحقيق يك هاي يافته از حاصل نتايج از بخشي قسمت اين در

ق طمزتحق ندگانازكت دد1368الدن زششته10م   ورزشي رشته 10 مورددر1368سالدرنويسندگان ازيكيتوسطمزبورتحقيق
  و كشتي فوتبال، ورزشي رشته سه نمونه عنوان به ينجا در كه است گرفته انجام
ييرزيربربوالبر  به ورزشي هاي رشتهازيكهربهمربوطاطالعات.استشدهانتخابكاراته بورز
  نمودار يك در تحقيق مورد آسيب نوع پنج ابتدا كه است شده ارائه صورت اين

ع  ترك و شكستگسي صدماتازيكهروقوعميزان وگرفتهقراربررسيمورد
  مفاصل، دررفتگي و خوردگي پيچ گوفتگي، و ضربديدگي استخوان، خوردگي

  با عضله و تاندون پارگيوكشيدگيموضعي، و پوستيجراحتهايوزخم
 .اندشدهمقايسهيكديگرگ
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  صورت به را آسيبها اصلي، نمودارهاي در كه صدمات از يك هر وقوع سپس

  آن توزيع و شده فرض بدن در كلي صدمه يك عنوان به نموده، بيان كل از جزيي

ااكآاالفقاط   را بدن از سيستميچهكهآسيبماهيتبهتوجه بابدنمختلفنقاطدرصدمه

جم  مثال براي .است شدهمشخصتفكيكبهبعدي نمودارپنجدرنموده،مصدوم

  اين بوده، استخوان خوردگي ترك و شكستگي صدمات كل %9 فوتبال در چنانچه

  در دوباره آن توزيعواستشدهفرض)يك يا(درصد100صورتبهرقم

.استشدهدادهنشانترجزييصورتبهبدنمختلفنواحياستخوانهاي
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  تمريني برنامه نوع لحاظ از صدمه وقوع زمان به توجه با صدمات انواع توزيع        

  تمريني هاي دوره قطعونامرتبتمريناتمقابل درمستمرومرتبتمرينات(

عل عالوه به .است شدهارائهجدانموداريكدر )صدمهوقوعازقبلدوراندر

 وقوع( است پيوسته وقوع به حادثه آن در كه فعاليتي به توجه با صدمه وقوع

  لحظه در مربي حضورعدمياوحضورو)آزاد تمرينياومسابقهدرصدمه

.استشدهدادهنشانستونه دونمودارهايدرصدمهوقوع وووع
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همه براي الهي توفيق آرزوي با آرزوي توفيق الهي براي همه با
انق گ ان انش ا ش شما دانشجويان گرانقدر220
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