
 ضبًِ رفتگی در ٍ آسیت

 

 خصَصیت ّویي ٍلی ثچرخذ جْبت از خیلی در هیتَاًذ هفصل ایي. است ثذى هفصل تریي هتحرن ضبًِ

 تَسط ثِ عوذتبً ضبًِ هفصل پبیذاری. ضَد دیگر هفبصل از ثیطتر ّن هفصل دررفتگی احتوبل هیطَد هَجت

 اطراف عضالت ٍ ّب لیگبهبى ٍ هفصلی وپسَل. هیطَد تبهیي دارد ٍجَد هفصل اطراف در وِ ّبیی ثبفت

 دررفتگی حیي در. هیذارًذ ًگِ پبیذار گلٌَئیذ حفرُ داخل در جبیص سر در را ثبزٍ استخَاى سر هفصل،

. هیطَد ثٌذی تمسین خلفی ٍ لذاهی دررفتگی ًَع دٍ ثِ ضبًِ دررفتگی.هیطًَذ پبرُ ّب ثبفت ایي هفصلی،

 ٍ هیىٌذ حروت جلَ سوت ثِ ٍ ضذُ خبرج گلٌَئیذ حفرُ از ثبزٍ استخَاى سر وِ است ٍلتی لذاهی دررفتگی

 لذاهی دررفتگی. هیطَد جبثجب گلٌَئیذ حفرُ عمت یب خلف ثِ ثبزٍ استخَاى سر ضبًِ، خلفی دررفتگی در

 وف ثب خَردى زهیي ثِ ضبًِ هفصل دررفتگی علت ضبیعتریي. است خلفی دررفتگی از ضبیعتر ثسیبر ضبًِ

 .است ضبًِ رٍی ثر یب دست

 ٍ ضذُ پبرُ جلَیی لسوت در ضبًِ هفصل وپسَل آى در وِ است حبلتی ضبًِ لذاهی دررفتگی ًَع ضبیعتریي

 دررفتگی آى ثِ گبّی علت ّویي ثِ ٍ رفتِ وَراوَئیذ زائذُ زیر ثِ سر. هیطَد خبرج آى از ثبزٍ استخَاى سر

 .هیگَیٌذ Subcoracoid dislocation وَراوَئیذ سبة یب وَراوَئیذی زیر

 ّل گلٌَئیذ خلف ثِ را ثبزٍ استخَاى سر ٍ ضذُ ٍارد ضبًِ جلَی ثِ هستمین ثطَر ضرثِ خلفی، دررفتگی در

 .هیذّذ

 :ضبًِ رفتگی در عالئن

 آرًج خَد سبلن دست ثب ثیوبر وِ است ضذیذ حذی ثِ درد. است درد ضبًِ هفصل دررفتگی عالهت هْوتریي

 یه ثِ جلَ از وِ ٍلتی. ًویذّذ ضبًِ ثِ را حروتی ّیچ اجبزُ ٍ گرفتِ هحىن را دیذُ صذهِ طرف ثبزٍی ٍ

 ضبًِ دررفتگی ثب ثیوبر یه در ٍلی است هحذة ٍ گرد ثصَرت ضبًِ حبضیِ هیىٌین ًگبُ طجیعی ضبًِ هفصل

 .هیطَد دیذُ ضبًِ لجِ در وِ است چیسی تریي خبرجی آورٍهیَى زائذُ ثرجستگی ٍ هیرٍد ثیي از تحذة ایي

 :ضبًِ خلفی رفتگی در ثبلیٌی عالئن

 ّویي ثِ ٍ ًویىٌذ تغییری دررفتگی ایي در ضبًِ ظبّر ٍ ًذارد ٍاضحی خیلی عالئن ضبًِ خلفی دررفتگی

 ثبزٍی وِ ایٌست دررفتگی ًَع ایي هْن عالهت یه. ثوبًذ پٌْبى ًظر از است هوىي اٍلبت ثسیبری در خبطر

 ثبیستیذ پب سر ضوب ٍلتی)  ثچرخبًذ خبرج ثِ را ثبزٍ ًویتَاًذ ثیوبر ٍ هیوبًذ داخل ثِ چرخص حبلت در ثیوبر

 هعٌی ایي ثِ ثبضذ جلَ سوت ثِ ضوب دست وف اگر ثبضٌذ آٍیساى ثذًتبى وٌبر در ضوب تحتبًی اًذام دٍ ّر ٍ

 چرخص ضوب ثبزٍی یعٌی ثبضذ عمت سوت ثِ ضوب دست وف اگر ٍ چرخیذُ خبرج ثِ ضوب ثبزٍی وِ است

 (.دارد داخلی



 :ضبًِ هفصل لذاهی دررفتگی درهبى

 ثیوبر، درد وبّص ثرای هعوَال هعبلج پسضه. است دررفتِ هفصل جباًذازی درهبًی الذام اٍلیي هسلوب

 لَی ّبی هسىي از استفبدُ ثب است هوىي یب ٍ هیذّذ اًجبم عوَهی ثیَْضی ثب ٍ عول اطبق در را جباًذازی

 هفصل جباًذازی ثرای. ثبضذ داضتِ را جباًذازی تحول وِ ثطَری ورد ون وبفی حذ ثِ را ثیوبر درد ثتَاى

 صَرت ایي ثِ هیطَد استفبدُ آى از ثیطتر اهرٍزُ وِ هبًَری. ورد استفبدُ هختلفی هبًَرّبی از هیتَاى ضبًِ

 سر دٍ ٍ گرفتِ لرار ثیوبر سر ثبالی در پسضه، ووه ٍ ضذُ خَاثبًذُ ثبز طبق ثصَرت ثیوبر اثتذا وِ است

 در ّن هعبلج پسضه. هیگیرد دست در دادُ عجَر ثیوبر ثغل زیر از ٍ وردُ لَلِ آًرا حبلیىِ در را هلحفِ یه

 ثذى از ووی را ثیوبر دست اثتذا پسضه. هیگیرد خَد دست دٍ ثب را ثیوبر دست هچ ٍ ایستبدُ ثیوبر پبی وٌبر

 خَدش سوت ثِ را هلحفِ ّن پسضه ووه حبل ّویي در. هیىطذ خَد سوت ثِ آًرا سپس ٍ وردُ دٍر

 ثِ سر تب آٍرد فطبر ثبزٍ استخَاى سر ثِ ّن جلَ سوت از دست وف ثب وِ ثبضذ ًیبز است هوىي. هیىطذ

 .ثرٍد عمت

 

 

 

 

طبق ثبز دراز  رٍش دیگر وِ ثِ رٍش وَخر هعرٍف است ثِ ایي صَرت اًجبم هیطَد وِ اثتذا ثیوبر ثصَرت

درجِ خن وردُ ٍ ثبزٍ را ثِ  ۰۹وطیذُ، پسضه هعبلج در وٌبر پبی ثیوبر هیبیستذ. پسضه اثتذا آرًج ثیوبر را 

آراهی از تٌِ دٍر وردُ ٍ ثِ طرف خَد هیىطذ. سپس ثبزٍ را ثِ سوت خبرج هیچرخبًذ ٍ سپس ثبزٍ را ثِ تٌِ 

ی هیجرد. سپس ثبزٍ را ثِ داخل هیچرخبًذ ثطَری وِ ثیوبر ًسدیه وردُ ٍ آرًج ثیوبر را ثِ جلَی سیٌِ ٍ

وف دست ثیوبر ثِ سوت دیگر سیٌِ ٍی ثرسذ. رٍش وَخر الجتِ هوىي است ثب عَارضی ّوراُ ثبضذ ٍ 

 .اهرٍزُ ووتر از آى استفبدُ هیطَد
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 چِ الذاهبتی پس از جباًذازی دررفتگی هفصل ضبًِ اًجبم هیطَد

، پسضه هعبلج از ضبًِ ثیوبر هجذدا رادیَگرافی ثِ عول هیبٍرد تب از جبافتبدى هفصل هطوئي پس از جباًذازی

ضَد. پسضه سپس دست ثیوبر را ثب ثبًذاش ثخصَصی ثِ ًبم ثبًذاش ٍلپَ ثِ گردى ٍ تٌِ ٍی آٍیساى هیىٌذ. ایي 

هیطَد. در هذت  ّفتِ هیوبًذ ٍ سپس حروبت ضبًِ ثرای هوبًعت از هحذٍد ضذى ضرٍع ۲-۳ثبًذاش حذٍد 

ایي چٌذ ّفتِ ثیوبر ثبیذ هرتجب دست، هچ دست ٍ هفصل آرًج خَد را حروت دّذ تب از خطه ضذى آًْب 

 .جلَگیری وٌذ

 

ثیحروتی پس از جباًذازی اجبزُ هیذّذ تب ثبفتْبی اطراف هفصل وِ در حیي دررفتگی، پبرُ ضذُ اًذ هجذداً 

ذت ثیحروتی ثِ درستی رعبیت ًطَد ٍ ضبًِ هذت ووتری در ٍضعیت لبثل لجَلی جَش ثخَرًذ. اگر ایي ه

ثیحروت ثبضذ ایي ثبفت ّب ثِ درستی ترهین ًویبثٌذ ٍ هفصل ًبپبیذار ٍ لك هیطَد. ایي هفصل در آیٌذُ 

هیتَاًذ ثراثر ًیرٍی ووی هجذداً ثِ راحتی در ثرٍد. ثِ ایي حبلت دررفتگی هىرر هفصل ضبًِ هیگَیٌذ. 

گی هىرر هفصل ضبًِ ّستٌذ اغلت ثب وَچىتریي فطبری ثِ هفصل، دچبر دررفتگی ثیوبراًی وِ دچبر دررفت

 .هیطًَذ

افراد  .از طرف دیگر ثیحروت وردى هفصل ثِ هذت طَالًی ّن هیتَاًذ هطىالتی را ثرای ثیوبر ثَجَد آٍرد

ثسرعت هسي تحول چٌذ ّفتِ ثیحروتی ضبًِ را ًذارًذ. در ایي افراد هفصل ضبًِ ثب چٌذ ّفتِ ثیحروتی 

خطه ضَد. در ایي حبل ثیوبر هوىي است پس از چٌذ ّفتِ ثیحروتی ضبًِ، تَاًبیی ثبال آٍردى دست ثِ 

ثٌبثر ایي در افراد هسٌی وِ دچبر دررفتگی هفصل ضبًِ هیطًَذ پس از جباًذازی  .ثبالی سر را از دست ثذّذ

ب از هحذٍد ضذى حروبت ضبًِ ٍ ثستي دست، ثعذ از چٌذ رٍز حروبت پبًذٍلی هفصل ضبًِ ضرٍع هیطَد ت

پیطگیری ضَد. ثعذ از هذتی ثیوبر تحت ًظر پسضه هعبلج ٍ فیسیَتراح ًرهص ّبی خبصی را ثرای تمَیت 

 .عضالت اطراف ضبًِ اًجبم هیذّذ
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