
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  سندرم کمپارتمان

  

  

  

 فائزه فارغ دفاعی: تھیھ و تنظیم 

  کاردان اتاق عمل سوختگی

  واحد آموزش مرکز والیت 

  ١٣٩۴زمستان 

  

  

 سندروم كمپارتمان چیست؟ 

عضالت و بافتھاي اطراف آنھـا در داخـل غالفـي 
گاھي بھ علت تورم . بنـام فاسیا قرار دارند

عضالت و گاھي بھ دلیل خون ریزي ھاي شدید، 
بھ . فشار داخل این غالف افزایش پیدا مي كند

دلیل محدود بودن فضاي داخل غالف با پیشرفت 
خـوني روي ھـم  تورم یـا خـونریزي، عـروق

سـپس عـدم خونرسـاني و . فشرده مي شـود
كمبـود اكسیژن بافتي باعث تخریب اعصاب و 
عضالت مي شود ساعت طول بكشد منجر بھ و 

مرگ سلولي و قطع  ۶اگر این وضعیت بیش از 
  . عضو خواھد شد

  : علــل ایجــاد ســندروم  كمپارتمان

ن شایعترین علت این سندروم، شكستگي استخوا
است كھ احتمـال بیـشتر ایـن سـندروم زمـاني 
اسـت كـھ شكستگي نیاز بھ جراحي داشتھ و یا 

سایر علل شامل ضربھ . دچار عفونت مـي شود
بویژه در بیماراني كھ داروي ضدانعقاد مصرف 
مي كنند، لھ شدگي، صدماتي كھ باعث سوراخ 
شدن عضو مي شود مانند زخم گلولـھ، جراحـي 

رگ، سوختگي، یخ زدگـي، روي رگھاي بز
مارگزیـدگي، گچ گیریھا،پانسمانھاي بسیار 
محكم،اختالالت خونریزي دھنده مانند ھموفیلي، 
بي حركتي ھایي كھ تمام طول روز را كفش پاشنھ 

  بلند بـھ پا دارند 

و دائم در حال راه رفتن بـوده ویـا در وضـعیت 
ایستاده قرار دارند، بھ دنبال انقباض عضالت 

  .اتفاق مـي افتد

  :عالئم سندروم كمپارتمان

عالئم بالیني در سندرم كمپارتمان با درد شـدید در 
انـدام مبتال آغاز مي گردد كھ این درد غیرمتناسب 
با شـدت ضـایعھ و ظاھر اندام مي گردد، درد اندام 
بـا حركـات كششـي غیرفعـال عضالت كمپارتمان 

ھش حـس اندام كھ مـربوطھ تشدید مي گــردد كـا
در اندام تحتـاني، كاھش حس ناحیھ پشـت پـایي 
بـھ عنوان زودرسترین عالمت سندرم کمپارتمان 

  بیان می شود

شایعترین عالمت درد شدیدي است كھ با مسكن از 
بین نمي رود، در حال استراحت وجود دارد، 
زمـان حركـت عضو، بدتر مي شود و بھ ھمراه 

دردي كـھ . ت اسـتاحـساس كـشیدگي در عضال
پـس از بـي حركـت كـردن شكستگیافزایش مي 
یابد مـي توانـد نـشانھ شـروع سندروم كمپارتمان 
باشد و علت درد تحت فـشار قـرار گرفتن عصب 

  .است

  

  كرختي، سوزش و بي حسي عضو• 

  رنگ پریدگي عضو بھ علت عدم خونرساني• 

  سردي عضو بھ علت كاھش جریان خون• 

   عضوفلج شدن • 

 

  



  

  

 

 آنتي بیوتیك براي جلوگیري از بروز عفونت • 

  مسكن• 

ین عمل الیھ ھـاي در ا: جراحي و فاسیوتومي•  
بـین بافتي با برش جراحي باز مي شـود و فـشار 
از روي آن برداشتھ مي شود و زخم پس از چند 

اگر ھمان موقع زخم بستھ . روز بـستھ مي شود
  . شـود مجـددا فشار داخل عضو باال مي رود

در صورت خونریزي از طریق عمل جراحـي •
  . عـروق ترمیم مي شوند

رت از بین رفتن بافت و یا قطع عضو در صو• 
   .عفونت شدید

  : عوارض سندروم كمپارتمان

  عفونت حاد و مزمن • 

از بین رفتن بافتھا، عضالت، اعصاب و ناتواني • 
  عضو

  نارسایي كلیھ بھ علت تخریب عضالت •  

  قانقاریا • 

  قطع عضو• 

  شوك•  

  ندرتا مرگ •  

 

 

 : عالئم ھشدار دھنده

عالئمي مانند درد رو بھ افزایش، درد بھ دنبال خم 
كردن عضو، كرختي و گزگز شدن عضو، فلجي، 
تغییر رنـگ سردي نشان دھنده عود سندروم 
كمپارتمـان اسـت و باید بالفاصلھ بھ پزشك 

اگر عمل جراحي فاسیوتومي انجام . مراجعھ نمود
ھر روز . شده باشد، احتمـال عفونت وجود دارد

در صورت افزایش . باید زخم را بررسي كـرد
ترشحات، افزایش درجھ حرارت، افزایش درد و 

. بوي بد زخم بالفاصلھ بھ پزشك مراجعـھ كنیـد
است بھ عمل دوم فاسیوتومي نیاز  گاھي ممكن

اگر عمل جراحي بر روي عروق انجام شده . باشد
باشد، عضو را از نظر رنگ پریدگي، سیانوز و 
فقدان نبض بررسي و در صورت مشاھده موارد 

  .فوق بالفاصلھ بھ پزشك مراجعـھ كنید

پس از عمل استراحت كنید و عضو را باال و در 
د سالمند بھ دنبال در افرا. سطح قلب قرار دھید

شكستگي، گچ گیري ممكن است سندروم 
سندروم كمپارتمان چھ بھ . كمپارتمان رخ دھد

شكل حاد چھ مزمن، یك وضعیت اورژانسي مي 
باشد و اگر زود تشخیص داده شود قابل درمان 

  . است

 

 

 

 كرختي، سوزش و بي حسي عضو• 

  رنگ پریدگي عضو بھ علت عدم خونرساني• 

  سردي عضو بھ علت كاھش جریان خون• 

  فلج شدن عضو• 

  تورم و قرمزي محل درگیري و بھ• 

  دنبال آن سیاه شدن عضو

  پیشرفتنداشتن نبض در عضو در مراحل • 

  :ایجــاد كمپارتمانھــاي شــایع  محل

بیشتر در (پا در محدوده بین مچ پا و زانو• 
  )قسمت قدامي  ساق پا

  )ران(پا در محدوده مفصل لگن و زانو• 

  ) ساعد(دست در محدوده آرنج و مچ•  

  :درمان سندروم كمپارتمان

  برداشتن پانسمان و یا باز كردن گچ گیري • 

. باال آوردن اندامھا تا سـطح قلـب• 
گیـري نباید باالتر از سطح قلب قـرار عـضودر

بگیـرد چـون ایـن مسالھ باعث كاھش خونرساني 
  .بھ عضو مي شود

  

 


