
علیعبدالرزاقنژاد
متخصص طب اورژانس

 استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان سینا

معرفی مورد:
بیمار آقای 45 ساله ای به دنبال بریدگی ناحیه 
میانی والر ساعد در دو روزقبل مراجعه کرده 
است. در ظاهر زخم با لخته های خشک شده 
پوشانده شده است. بعد از شستشوی زخم، 
پزشک اورژانس اقدام به ترمیم لسراسیون با نخ 
نایلون 0/3 می کند و با دستور سفالکسین خوراکی 
برای 10 روز ترخیص می شود. متاسفانه حدود 
سه روز بعد، مجددا بیمار با تورم، گرمی و درد 

محل سوچور شده مراجعه می کند.

مدیریت زخم
یکی از علل شایع مراجعه به اورژانس زخم های 
مختلف در نواحی مختلف بدن است. در ابتدا به 
تقسیم بندی انواع مختلف زخم پرداخته و سپس 

برخورد سیستماتیک را با زخم مرور می کنیم.
Abrasion 1: در اثر نیروهای مختلفی ایجاد 
می شود که باعث از دست رفتن اپیدرم و گاهی 

درم می شود.
laceration 2: جدا شدن واضح بافت ها در 

اثر جسم برنده مانند چاقو
crush wound 3: زخم های حاوی بافت 

له شده
به  سوراخ شدگی   :puncture wound  4

داخل بافت
Avulsion wound 5: کنده شدن بافت

زخم های   :Combination wound  6
ستاره ای، زخم های ناشی از گلوله

مراحل برخورد با زخم
1 قدم اول

استفاده از وسایل محافظ شخصی )عینک، گان، 
دستکش تمیز( و تجهیزات استریل، استفاده از نور 

کافی و توضیح گذرای مراحل به بیمار.

2 قدم دوم
ـ عروقی: قبل از هر  ـ حرکتی  ثبت معاینه حسی 
اقدامی یک معاینه کلی از نظرحس و حرکت 
اندام یا محل درگیر انجام داده و از نظر نبض های 
دیستال و کاپیالری فیلینگ، محل را بررسی و 

نتایج را ثبت می کنیم.

3 قدم سوم
بی حس کردن محل: برای بی حس کردن محل 
زخم می توان به صورت لوکال در محل زخم از 
لیدوکایین تزریقی استفاده کرد یا اینکه در صورت 
امکان و نیاز به صورت منطقه ای، محل زخم را 

بلوک عصبی کرد.
برای بی حسی لوکال با لیدوکایین به خصوص 
در کودکان باید دقت کرد کل لیدوکایین به کار 
رفته نباید بیشتر از mg/kg 5 باشد و غلظت 

لیدوکایین به کار رفته باید 1 تا 2 درصد باشد.
در صورت خونریزی در محل زخم، علی رغم 
تمهیداتی مانند استفاده از تورنیکه، می توان از 
 1/200000 تا   1/100000 غلظت  با  اپی نفرین 

)رقیق سازی اپی نفرین با لیدوکایین( با حداکثر دوز 
کلی 0/25 میلی گرم استفاده کرد. البته حتما به موارد 
منع مصرف اپی نفرین از قبیل عدم مصرف در انتهاها 
)گوش، دماغ، پنیس و انگشت(، مصرف همزمان 
داروهای ضدافسردگی MAOI و بیماری های 
همزمان از قبیل بیماری عروق کرونر و هیپرتنشن 

دقت کرد.
برای تزریق ماده بی حسی لوکال باید از داخل 
خود لبه های زخم وارد شد، مگر اینکه به طور 
واضحی لبه ها آلوده باشند که در این صورت از 

پوست سالم برای تزریق استفاده خواهیم کرد.

4 قدم چهارم
پاک کردن  شستشو  از  هدف  زخم:  شستشوی 
آلودگی های ماژور و دوز عفونی باکتری ها است. 
استفاده از شستشو با آب شیر میزان عفونت را 
باالتر نمی برد و می            توان به جای سرم شستشو از 
آب شیر نیز استفاده کرد. شستشوی زخم باید با 
فشار کافی وحجم باال )حدود 100 سی سی برای 

هر یک سانتی متر زخم( باشد.
گاهی برای زدودن آلودگی ها، الزم است با گاز 

استریل محل زخم را اسکراب کنیم.

قدم پنجم 
5 مقدمات بستن زخم ودبریدمان زخم: موهای 
بدن نباید تراشیده شوند، زیرا ریسک عفونت را 
 shaving باالتر می برند. در مورد ابروها نباید
انجام شود. در اسکالپ می توان موها را با وازلین 

به یک سمت کنار زد.
اگر لبه زخم تمیز و دارای حاشیه مشخص است 
نیاز به دبریدمان وجود ندارد، ولی در صورت 
لبه های آلوده و مرده باید دبریدمان انجام شود. 
البته باید دقت کرد تا حد ممکن دبریدمان در 

مورد فاشیا و تاندون به حداقل برسد.

6 قدم ششم 
ترمیم  یا  اولیه  ترمیم  مورد  در  تصمیم گیری 
به طور کلی زخم سوچور  تاخیری:  ثانویه و 
نشده نسبت به عفونت مقاوم تر است ولی احتمال 

اسکار باالتری دارد.
در موارد زیر باید ترمیم ثانویه )بازبینی زخم در 
روز پنجم و در صورت عدم وجود رویت عفونت 

ترمیم زخم( را مدنظر قرار داد:
1( زخم های عفونی، شدیدا آلوده با خاک، فکال 

و مواد ارگانیک
2( زخم های کراش، ناشی از گلوله و زخم های 

پانکچری
3( اکثر گازگرفتگی ها

4( زخم کف پا 
در صورت تصمیم به ترمیم اولیه، اطراف زخم )نه 
داخل زخم(را با بتادین پرب کرده و سپس با شان 
پرفوره درب کرده و باقیمانده بتادین را برای از 
بین بردن احتمال سرایت به داخل زخم پاک و با 
کمترین تنشن ممکن با نخ مناسب سوچور می کنیم.

7 قدم هفتم 
حمایت زخم: به هر حال در صورت ترمیم اولیه 
یا در نظر گرفتن استراتژی تاخیری باید زخم را 
پانسمان کنیم .بدین منظور، ابتدا یک گاز وازلینه 

یا گاز آغشته به آنتی بیوتیک موضعی )تتراسیکلین( 
روی زخم قرار داده، سپس یک گاز تمیز به عنوان 
جاذب ترشحات گذاشته شود و در برخی زخم ها، 
به خصوص زخم هایی که برای رسیدن دو سطح 
پوستی undermining شده اند، برای جلوگیری 
از خونریزی زخم و از بین بردن فضای مرده داخل 

زخم استفاده می شود.
البته اکثر زخم های سر نیاز به پانسمان ندارند.

و  مفاصل،انگشتان  روی  زخم های  موارد  در 
گرافت های پوستی آتل کوتاه مدت توصیه می شود.

8 قدم هشتم 
در نظر داشتن تجویز آنتی بیوتیک سیستمیک، 
مورد  در  هاری:  واکسن  و  کزاز  واکسن 
تجویز آنتی بیوتیک سیتمیک باید توجه کرد که 
پروفیالکسی روتین آنتی بیوتیکی برای جلوگیری 
از عفونت زخم دیگر جایگاهی ندارد و در موارد 

زیر تجویز آنتی بیوتیک را محدود می کنیم:
1( گازگرفتگی انتهاها یا گازگرفتگی پانکچری

2( زخم های بخیه شده داخل دهانی
3( زخمی که نتوان به خوبی تمیز یا دبرید کرد
4( زخم های در برگیرنده تاندون، استخوان یا مفصل

5( زخم های دیستال اندام ها که بعد از 12 تا 24 
ساعت مراجعه کرده اند.

6( زخم در بافت های با ادم لنفاوی
آنتی بیوتیک معموال سفالکسین خوراکی است و 

برای سه روز تجویز می شود .
باید دقت کرد در  در مورد واکسیناسیون کزاز 
صورت گذشت بیش از 6-24 ساعت از زخم، 
و  ارگانیک،  مواد  و  خاک  به  آغشته  زخم های 
زخم های پانکچری زخم را کثیف فرض می کنیم.

توصیه های مربوط به زخم 
در زخم های سوچور شده سر، از همان ابتدا می توان 
دوش روزانه گرفت ولی در سایر نواحی بدن در 
48 ساعت ابتدایی نباید پانسمان خیس شود. برای 
تعویض پانسمان در 48 ساعت ابتدایی نیازی به 
تعویض پانسمان نیست، مگر اینکه پانسمان آلوده 

یا خیس شده باشد. بعد از 48 ساعت ابتدایی باید 
زمان خشک شدن زخم  تا  روزانه  را  پانسمان 
)معموال یک هفته( تعویض کرد. دقت شود در 
هنگام تعویض پانسمان شستشوی ساده با آب 
شیر کفایت می کند و نیازی به استفده از بتادین 
نیست وبه هر حال، ورود بتادین به داخل زخم 

روند ترمیم زخم را به تاخیر می اندازد.
در 24 ساعت ابتدایی بعد ترمیم بهتر است زخم های 
ترمیم شده که آتل دارند، کمی باالتر از سطح بدن 

برای کاهش درد وتورم قرار داده شوند.
زمان کشیدن بخیه به بیمار گوشزد شود.

سوچور پلک در روز سوم، صورت روز پنجم، 

اندام ها و قفسه سینه در روز هفتم، سر، دست و 
پا، روی مفاصل روز 10-14 کشیده می شوند.

در هنگام تعویض پانسمان به نشانه های عفونت 
)گرمی و اریتم و درد( دقت شود و در صورت 

وجود، حتما به پزشک معالج مراجعه کند.

چسب زخم 
یکی از روش های بستن زخم های سطحی برای 
کمتر کردن اسکار استفاده از چسب زخم، البته در 
مناطق مناسب از قبیل: پیشانی، چانه و زخم های 
غیرمفصلی اندام هاست. استفاده از چسب زخم 
در کف دست و پا، زخم سر، و تنشن زیاد زخم 

به هیچ عنوان توصیه نمی شود.
برای استفاده از چسب زخم بعد از شستشو و 
دبریدمان، تا cm 5 اطراف زخم را با پنبه الکل 
ضدعفونی کرده و صبر می کنیم تا خشک شود. 
سپس در حالی که لبه های زخم را به هم نزدیک 
می کنیم چسب را ابتدا در وسط زخم مانند شکل 
چسبانده و در انتها یک چسب عمود بر چسب ها 
می زنیم. چسب را نباید با پانسمان وازلینه یا آغشته 
به آنتی بیوتیک بچسبانیم و صرفا در روزهای ابتدایی 
برای محافظت می توان یک گاز خشک را روی 

آن قرار داد.
چسب زخم باید دوهفته در محل بماند و نباید 
خیس شود. برای تمیز کردن زخم، می توان ازیک 

گاز مرطوب بعد از24 ساعت استفاده کرد.

مدیریت زخم

زخم ها را باید شست
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