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Қ 56 Каҳҳоров Абдурауф
Ҷарроҳии умумк:китоби дарсӣ/А.Каҳҳоров.-Душанбе, 2012.-374с.
(Муқарризон: профессор Усмонов Н.У., мудири кафедраи ҷарроҳии ҳоспиталк
ДДТТ, узви вобастаи АУ РТ, доктори илми тиб, профессор Гулмуродов Т.Г., мудири
кафедраи бемориҳои ҷарроҳк ДДТТ, доктори илми тиб).
Дар бахши аввали китоб дар бораи масъалаҳои умумии ҷарроҳк, асептика ва
антисептика, мухтасар таърихи беҳиссозк, беҳиссозии ҷузък, анестезиология ва
реаниматсия, хунравк, гузаронидани хун ва хунивазкунандаҳо, тадқиқи бемориҳои
ҷарроҳк маълумот дода шудааст.
Дар бахши сонии китоб масъалаҳои умумии ҷараѐни эътилолк: садама, уфунат ва
хелҳои он, саратон ва ғайра оварда шудааст, ки асоси муолиҷаи беморҳои ҷарроҳк
мебошад. Китоби дарск мувофиқи барномаи таълимк аз тарафи Вазорати тандурустк
тасдиқкарда, навишта шудааст, ба донишҷуѐни Донишгоҳи тиббк пешкаш мешавад.
Шӯъбаи дастури таълим, китоби дарск ва мероси тиббии Донишгоҳи давлатии
тиббии Абкалк ибн Синои Тоҷикистон ба номи китоби дарсиро ба нашр омода ва тавсия
додааст.
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ПЕШГУФТОР БА НАШРИ ДУЮМИ КИТОБ
Аз нашри аввали китоби дарси 15 сол гузашт. Дар ин муддат тағйироти муайян на
танҳо дар илми ҷарроҳк, балки дарсдиҳк дар муассисаҳои таълимк низ ба вуҷуд
омадааст. Аз ин лиҳоз, зарурат ба нашри дуюми китоби дарсии ҷарроҳии умуми ба миѐн
омад.
Ҳангоми омодасозии китоби дарск тағйрот ва илова дохил шуда, хусусан ба он
мавзӯъ дахл дорад, ки комѐбиҳои илму амалия назаррас аст: асептика ва антисептика,
бедардсозк, хунравк ва хунгузаронк, уфунати ҷарроҳк. Ин тағйирот ва илова таснифи
беморк, доруҳо, навъ ва тарзи муолиҷаро дар бар мегирад.
Ҳангоми омодасозии нашри дуюм муаллиф кӯшиш кардааст, ки норасоиҳои қаблан
мавҷуд бударо ва мулоҳизаю дархостҳои муқарризонро ба инобат гирад.
Муқарризон ба чопи дуюм:
Гулов М.Қ., доктори илми тиб, профессори кафедраи ҷарроҳии умумии ДДТТ ба номи
Абӯалк ибни Сино.
Муҳиддинов Н.Д., доктори илми тиб, дотсенти кафедраи ҷарроҳии умумии ДДТТ ба номи
Абӯалк ибни Сино.
Қаҳҳоров А.Н.
Ҷарроҳии умумк: китоби дарск / А.Н. Қаҳҳоров; чопи 2, ба илова ва таҳлил. –
Душанбе:...... 2012. – ... саҳифа.
Дар китоби дарск масъалаи асосии асептика ва антисептика, дисмургия,
бедардсозк ва иншор, хунгузаронк, хунравк, таваққуфи хунравк ва амалиѐти ҷарроҳк
муфассал оварда шудааст. Илм дар бораи захм ва усулҳои таҳқиқи бемориҳои ҷарроҳк,
некроз, сӯхтагию сармозада ва бемориҳои саратонк барраск гаштааст.
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МУҚАДДИМА
Ҷарроҳк яке аз бахшҳои асосии илми тиб буда, ҳама усулҳои ташхису муолиҷаи
бемориҳоро истифода мебарад. Бо вуҷуди ин усули асосии ин бахш ҷарроҳист. Дар вақти
ҷарроҳк бофтаҳоро чок, узви ранҷурро урѐн ва манбаи иллатро бартараф намуда, шакли
ташреҳии баданро барқарор мекунанд.
Инкишоф ва такмили ҷарроҳк ба комѐбиҳои физика, кимиѐ, биология,
реаниматсия, иммуннология, фармаколгия ва ғ. вобаста аст.
Дар солҳои охир роҳҳои ҷарроҳк гуногун ва мураккаб гардидаанд. Дар бисѐр
маврид амрози мағзи cap, танаи мӯҳра, узвҳои қафаси сина ва шикам, бофтаҳои дасту по,
асабу хунраги узвҳои гуногун ва ғ.- ро бо роҳи ҷарроҳк табобат мекунанд. Аз ин рӯ,
номгӯи "ҷарроҳк", ки дар асл "дастамал" мебошад, амали ҷарроҳии имрӯзаро муайян
намекунад.
Ҷарроҳк фаъолияти қадими инсонист. Ба ин далелҳои ҳафриѐт ва осори таърихк
гувоҳанд. Абӯалии Сино саратонро ҳатталимкон фарох бурида, сатҳи захмро барои
боздошти хуншорк бо оҳани тафсон месӯзондааст. Дар "Шоҳнома"-и безаволи Абулқосим
Фирдавск омадааст, ки пизишк Рустамро аз батни модар бо чоки Қайсар гирифтааст;
модараш Рудобаро чанд рӯз бо дору мадҳуш сохта аз марг эмин доштаанд. Бармеояд, ки
дар а.Х аз ӯҳдаи ҷарроҳиҳои басо мураккаб мебаромаданд; табибон хунравиро боз
медоштанд ва аз давои дарду муборизаи зидди уфунат хуб дарак доштаанд. Аммо ҷарроҳк
танҳо пас аз он, ки дар а.XVIII олими Милан Лафранжи дар Донишгоҳи Париж
(Сорбонна) дарс дод ва дарси он эътирофи умуми табибону донишҷӯѐн гардид. Ин ҳодиса
с.1731 ба кушодани Академияи ҷарроҳии Фаронса мусоидат намуд. Баъд аз ин ҷарроҳк
давраи инкишоф ва сукутро аз cap гузаронид ва баробари ихтисоси терапия гардид. Алҳол
ҷарроҳк дар маҷмӯъ ҳунару илму санъат мебошад. Аз ҷарроҳк бисѐр соҳаҳои тиб ҷудо
шуданд: гӯшу гулӯшиноск, урология, офталмология, момок ва амрози зан ва ғ. Дар
миѐнаи а.XX ин ҷараѐн вусъат ѐфта, ихтисосҳои зиѐди ҷарроҳк (дил, хунраг, шуш,
колопроктология, ҷоғар, микроҷappoҳк ва ғ.) ба вуҷуд омадаанд. Ҳар кадоми онҳо
бешубҳа ҷиҳати хосаро доранд, вале асоси назарии ҳама санъати ҷарроҳк ҷарроҳии
умумк мебошад. Бе донистани он ва роҳҳои амалии ҷарроҳии умумк ба табиб азхуд
кардан ва ривоҷу равнақ додани касби хоссаи ҷарроҳк мушкил аст.
Илми ҷарроҳии умумиро донишҷуѐн аз оғози дарсҳои амалии муолиҷавк
меомӯзанд. Барномаи таълимк барои омӯзиши китоби мазкур соатҳои муайян ҷудо
кардааст ва он соҳаи ҷарроҳии муштаракро дар бар мегирад, ки ба ҳар табиб зарур аст.
Дар ин китоб анестезияи умумк тавсиф нагардидааст, чунки ин мавзӯъро донишҷӯѐн
пурра дар бахши анестезиология меомӯзанд. Зарурати илму амали ҷарроҳк барои
омодасозии табиб инҳост:
1. Ҷарроҳк яке аз соҳаҳои асосии тиб мебошад.
2. Дар амали тиб бисѐр вақт фавран ҷарроҳк кардан лозим меояд. Аз ин рӯ ҳар
табиб новобасга ба ихтисосаш бояд алоими бемории ҷарроҳиро донад; касолатро ташхис
намуда, ѐрии таъҷилк (боздошти хунравк, чоки нойи нафас ва ғ.) расонида тавонад.
3. Дар шароити ногувор (ҳангоми офати табик, ҷанг, садама) ҳар табиб ба ѐрии
таъҷилк ҷалб мешавад. Бинобар ин онҳо дар шуғлҳои махсус ҷарроҳиро меомӯзанд, то ки
кӯмаки фаврк расонида тавонанд.
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Дар бахши ҷарроҳии муштарак ташкили кӯмаки ҷарроҳк, парастории беморон,
хусусияти санҷиши бемориҳои ҷарроҳк, беуфунат ва зиддиуфунат, масъалахои умумии
беҳиссозк, хуншорк ва боздошти хунравк, хунгузаронк ва арзҳои он, хунивазкунандаҳо
ва дигар масъалаҳои эътилолии ҷарроҳиро меомӯзонанд.
Барои бомуваффақият азхуд кардани илму амали ҷарроҳк дарсҳои назариву амалк
гузаронидан, мустақилона аз китоб баҳра бурдани донишҷӯѐн ва таҷрибаомӯзии онҳо дар
шӯъбаҳои ҷарроҳк шарт аст.
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БОБИ I.
ТАЪРИХИ АНТИСЕПТИКА ВА АСЕПТИКА
То нимаи а.X I X фалокати ҷарроҳк уфунати захм буд. Беш аз 80%-и
ҷарроҳишудагон аз уфунати захм мефавтиданд. Сабаби уфунати захм номаълум буд. Ба
ақидаи Буқрот чирксорк дар натиҷаи ифлосии захм рӯй медиҳад. Барои покии ҷарроҳк
пироҳани тоза пӯшидан ва ҳангоми бастан бо оби ҷӯшидагк шустани захм, бандинаи
тозаи намкаш тавсия мешавад. Инчунин барои афзудани таъсири зиддиуфунатк
бандинаро ба шароб тар кардан зарур мебуд. Буқрот аввалин бор гуфтааст, ки "иbi pus ibi
evacuo", яъне ҷое, ки фасод бошад во намо". Ин далелҳо гувоҳи онанд, ки Буқрот ба
ҷарроҳии чирксорк асос гузоштааст. Закариѐи Розк (с.850-923), ки дар Аврупо бо номи
Разис машҳур аст, барои муайян кардани сабаби бемориҳои сорк (мусрк) ва чирксории
захм саҳми арзанда гузошт. Ба ақидаи ӯ уфунат аз тозагии ҳаво вобаста аст. Барои тасдиқи
ақидааш дар қисматҳои гуногуни шаҳри Бағдод гӯштро овехта монд. Гӯшт дар қисматҳои
гуногун дар як вақт нагандид. Он қисмати шаҳрро барои беморхона интихоб кард, ки
гӯшт дар он ҷо дертар гандидааст.
Абӯалии Сино (с.980-1037) чирксории захмро аз уфунати ҳаво, об ва муҳити зист
медонад. Шайхурраис дар бораи уфунати ҳаво навишта буд, ки "... агар бодҳо зиѐд
бошанд, гузари онҳо кушода бошад ва ба кӯҳҳо дигар наоянд, ҳаво аз уфунат бештар paҳо
ѐбад. Агар бодҳо имконияти вазидан надошта бошанд (ҳаво) уфунат пазирад ва боиси
уфунати хилтҳо бигардад". Дар бораи тозагии об чунин гуфтааст: "... беҳтарин обҳо оби
он чашмаҳое, ки аз замини дорои гили холис берун оянд ва ҳеҷ як аз ҳолатҳову
кайфиятҳои бегона бар хоки он ҷой ғолиб набошанд". Инчунин Абӯалии Сино дар боби
оби беуфунат ва сифати он навиштааст: "...оби ҷӯшонидаро ба кор бибаранд, зеро оби
ҷӯшонида камтар дамиш оварад ва зудтар фурӯ равад. Пизишкони нодон чунин гумон
доранд, ки оби ҷӯшонидашударо бахши латифаш бухор шуда, бахши ғализаш боқк
бимонад ва ҷӯшонидан бефоида бошад... Оби маъдани мис фасоди мизоҷро ба ислоҳ орад.
...оби боронро зуд уфунат бирасад, ҳарчанд, ки он беҳтарин об бошад... Агар оби борон
зуд ҷӯшонида шавад, уфунат кам пазирад.... Бо оби истодаи нохуш, ки дорои уфунат аст,
набояд қазоҳои гарм (мизоч) хурд ва бояд аз болои он гирандаҳое, аз қабили меваҳои сард
(мизоҷ) ва тараҳо, мисли биҳк, себ ва ревоҷ хурда шавад". Аз далелҳои оварда бармеояд,
ки Абӯалии Сино манбаи уфунат, таъсири вай ба бадан, пешгирк ва усулҳои наҷотѐбк аз
касолати уфунатро ба қалам додааст. Барои шустани захм оби боронро ҷӯшонида ба кор
бурда, захмро бо асал, шароб ва дигар маводи табик, ки ба уфунат таъсир дорад, муолиҷа
кардааст.
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Абӯалии Сино (980-1037)
Бояд гуфт, ки тадқиқоти илмию бунѐдии Шайхурраис "Қонуни тиб" шаш аср
китоби дарсии донишҷуѐн ва васоити амалии пизишкони Аврупо гардида буд. Ва ба
инкишофи илми тиб саҳми худро гузошт. Вале солҳои сол аз ин мероси ниѐгонамон
олимону табибони мо ба сабабҳои гуногун (аз ҷумла, ба забони тоҷикк тарҷума
нашудани он) бехабар будем. Боиси хушист, ки алҳол онро Шаҳобидинов ба тоҷикк
тарҷума кард ва ба табъ расонид (кит. "Қонуни тиб", Душанбе, 1989 ва II 1991).
Ин далелҳои зикршударо олимон фаромӯш карданд. Зиѐда аз 500 сол лозим шуд,
ки боз шароити интишори бемориҳои сорк (сироятк) муайян гардад. Д.Фракастро (1546)
дар китоби сеҷилдааш "О контагии, контагиозных болезнях и лечении" навиштааст, ки
одам ҳангоми тамос бо уфунат гирифтори бемориҳои сорк хоҳад шуд. Мувофиқи ин
ақидааш барои паҳн нагардидани бемориҳои гузаранда тавсия дод, ки беморхонаи ин навъ
маризонро ҷудо ва ҷои хоби онҳоро пок бояд кард.
Соли 1839 Эйземан барои пешгирии чашмсӯзак (бленнорея) тавсия дод, ки бо
хлороб чашми навзодонро бишӯянд. Ҳолмес (O.W.Holmes, 1843) ва Земмелвейс
(I.Semmelweis, 1847) барои беуфунатии дасти акушер (момодоя) маҳлули оҳаки хлорро
ба кор бурданд. Мушоҳидаи Земмелвейс дар дармонгоҳи момок (донишҷӯѐни эиѐде кор
мекарданд) нишон дод, ки бисѐр занҳо ҳини тавлиди кӯдак мефавтанд. Ӯ ба хулоса омад,
ки ҳангоми ташреҳи ҷасад дасти донишҷӯѐн заҳролуд мешавад. Ва ҳангоми тадкиқоти
узвҳои таносули муваллид (зоянда) заҳри дасти донишҷӯѐн то бачадон меравад ва боиси
тааффун "хунифлоск" (сепсис) мегардад. Пизишкон бачадони зани зояндаро "захми
калон" меҳисобанд ва ба он мумкин аст бемориангезҳои зиѐд ворид шаванд.
Дар натиҷаи ҳатман бо маҳлули оҳаки хлор шӯстани даст, асбобҳои муоинаву
масолеҳи зарурк фавти муваллида (занҳои зоянда) аз 18 то 1,3% кам шуд, зеро
“хунифлоси”-и дар онҳо ҳам кам гардид. Ин усул дар байни ҷарроҳон ҳамраъйк пайдо
накард, зеро онҳо сабаби чирксориро уфунати ҳаво мешумориданд.
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Олими бузурги рус Н.И.Пирогов (1856) дар китоби машҳури худ "Начало общей
военно-полевой хирургии" навиштааст, ки уфунат ба воситаи ҳаво (ҳангоми ҷафс будани
беморон дар фазои бино), алалхусус тавассути бандинаҳо, ҳатто девори ҳуҷра ва
парасторон паҳн мешавад. Н.И.Пирогов барои барҳам додани "miasma" (юнонк "олудагк") беморхонаро бо хлороб пок мегардонд.

Н.И. Пирогов (1810-1981).
Вале илман асоснок кардану ташкили амали зиддиуфунк ба олими англис
Ҷ.Листер (J.Lister, 1867) муяссар гашт. Ба инкишофи антисептика олимони фаронсавк
таъсири калон расонданд. Таҷрибаҳои Луи Пастер (1857-1863) исбот карданд, ки
инкишофи мавҷудоти зинда дар масолеҳи беуфунат ба микроорганизми берунк вобаста
аст. Дар асоси ин далелҳо Д.Листер ба хулосае омад, ки уфунат ба захм асосан аз ҳаво
дохил мешавад. Бандинае, ки ҳавонорасу маводи зиддиуфунатк дорад, захмро аз микроб
эмин медорад. Дар ин ҳолат захм беуфунат хоҳад буд. Ҷ.Листер барои муолиҷаи захм
маҳлули 5- фоизаи ҷавҳари карболро интихоб карда с.1867 тадбире тартиб дод, ки онро
усули зиддиуфунк (антисептикк)-и ҷарроҳк мехонанд. Шиори ин усул "ҳеч чиз то
безарар нагардад, ба захм нарасад".
Усули зиддиуфунии Ҷ.Листер аз тадбирҳои зайл иборат аст:
1. Дар беморхона ҷорк кардани тозагии қатък.
2. Бо асбоби махсус дар ҷарроҳихона пошидани маҳлули ҷавҳари карбол (то
ҷappoҳк, ҳангоми ҷаррохк).
3. Дасти ҷарроҳ, ҷои ҷарроҳк, масолеҳи бандиш ва риштаҳоро бо маҳлули 2-3%-и
ҷавҳари карбол пок кардан.
4. Бо бандинаи серқабата пӯшонидани захм баъди ҷарроҳк. Ин бандина аз қабатҳои
зерин иборат аст: а) қабати аввал абрешими нафис, ки ба маҳлули ҷавҳари карбол тар
карда шудааст; б) ҳашт қабат дока, ки омехтаи ҷавҳари карболу канифолу парафин дорад;
в) як қабат клеѐнка. Ин бандина захмро маҳкам мепӯшонад ва ҳаво намедарояд. Дар байни
ҷарроҳони ҷаҳон ин усул ба зудк маълум гардид, зеро чирксории захм ва фавти
баъдиҷарроҳк чанд маротиба кам шуд. 15 сол ин усул асоси муолиҷаи захм ҳисоб меѐфт.
Соли 1871 Ҷ.Листер ба хулоса омад, ки ҷавҳари карбол ба ҷисми инсон таъсири бад
мерасонад, яъне нобуд шудани ҳуҷайраҳо ва бофтаҳои солим мушоҳида мегардад.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Ҷ. Листер (1827 - 1912)
Олимон дар ҷустуҷӯи моддаҳои камзараррасонанда шуда, ба ҷои маҳлули ҷавҳари
карбол хлорати симоб, оксихлорати симоб, пайвастҳои нуқра ва ҳар гуна хамираҳоро
истифода бурданд. Вале ин мавод ҳам ҷарроҳонро ноумед карданд.
Норасоии асосии усули зиддиуфунатк (антисептикк) инҳоанд:
1. Ҳавои ҷарроҳхона, ки буғи ҷавҳари карболро ба худ ҷаббидааст, кормандони
тиббк ва маризонро хеле заҳролуд мегардонад.
2. Ҷавҳари карбол дасти ҷарроҳро тадриҷан ба гармбодк гирифтор месозад.
3. Ҷавҳари карбол ҳам ба уфунат таъсир мекунад, ҳам сабаби нобудии бофтаҳои
солими бадан мегардад. Ва ҳатто боиси инкишофи уфунати анаэробк мешавад.
Бо вуҷуди ин норасоиҳо усули мазкур таҳкурсии давраи нави инкишофи ҷарроҳк давраи зиддиуфунк (антисептика) гардид. Асосгузори ин давраи инкишоф Ҷ.Листер
мебошад.
Олимони ҷаҳон ба ҷустуҷӯи усули нави пешгирии уфунати захм пардохтанд.
Инкишофи илми микробшиноск, ки дар ин бахш саҳми Р.Кох назаррас аст, нишон дод, ки
ҳарорати баланд микробро нобуд мекунад. Ин далелҳо асоси равияи усули нави гандзидок
ѐ асептикии ҷарроҳк гардид. В.Черни (V.Czerni) бори аввал дар махлули 5-фоизаи
ҷавҳари карбол абрешимро ҷӯшонда беуфунат кард. Э.Бухнер (1878) олоти ҷарроҳиро бо
роҳи ҷӯшонидан ва Ж.Терилон (1883) бо буғи хушк безарар карданро ҷорк намуданд.
Ф.Тренделенбург (F.Trendelenburg, 1882) дар асбоби сохтааш мавод ва олоти ҷарроҳиро
бо буғи об тақим кард. Дар беморхонаи Дж.Гопкинс соли 1886 Бладгут (Bloodgoot) барои
аз сирояти касолатангезҳо нигоҳ доштани дасти ҷарроҳ ҳангоми ҷарроҳк дастпӯши
резиниро ба кор бурд. Вале У.Холстед (W.Holstead, 1890) ва В.Сеге Мантейфел
дастпӯшро барои аз дасти ҷарроҳ ҳифз намудани захм пешниҳод карданд. Микулич барои
ҷарроҳк кардан дастпӯши риштагии тӯриро пешниҳод намуд. Аммо ҷарроҳон онро рад
карданд, зеро уфунати пӯст аз дастпӯш ба захм мегузарад.
Э.Бергман ва шогирдаш К.Шиммелбуш (C.Schimmelbusch) аввалин усули
зиддиуфуниро илман ва амалан асоснок карданд. Онҳо с.1886 асбоби гандзидо ва автоклав
(барои тақими масолеҳи бандиш) сохтанд: автоклавро мукамалтар карданд. Э.Бергман
(1890) дар анҷумани X байналмиллии ҷарроҳон, ки дар ш.Берлин барпо шуд, дар
маърӯзааш бартарии усули зиддиуфуниро исбот кард. Раиси ҳамин анҷуман Д.Листери
солхӯрда буд. Дар ҷамъбасти маърӯза ӯ гуфт, ки акнун давраи антисептика хотима ѐфт ва
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давраи асептика ибтидо гирифт. Шояд ин кашфи профессор Э.Бергман охирин комѐбии
дар соҳаи проблемаи зиддиуфунии ҷарроҳк бошад.

Эрнст фон Бергманн
Дар Русия усули асептикиро М.С. Субботин ва Н.К.Склифасовский интишор
доданд. Таҷрибаи олимони ҷаҳон, хусусан ҷанги якуми ҷаҳон нишон дод, ки барои
муолиҷаи захм усули асептикк басанда нест. Усули зиддиуфуниро бо маводи
зиддиуфунии навин такомул дода, бо усули асептикк якҷоя истифода бурданд. Дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон К.Т.Тоҷиев, З.П.Хӯҷаев ва Н.З.Монаков антисептика ва
асептикаро такомул дода дар бахши тарбияи ҷарроҳони ҷавон саҳми сазовор гузоштанд.

К.Т.Тоҷиев.
Дар Тоҷикистон то соли 2009 масъалаи асоск маркази хунгузаронк бо хун таъмин
кардани талаботи бемористон буд. Пас аз сарвари ин марказ шудани профессор
Баҳовадинов Б.Б. сохтори антигени эритроситҳои системаи гурӯҳи хуни АВО,
зергурӯҳҳои антигенк А1 ва А2, гурӯҳи хуни системаи резус - Rh0(D), rh’(C), rh’’(E), Hr0(d),
hr’(c), hr’’(e), Keel ва ғ.-ро омӯхтанд. Дар хуни беморону донорҳо зиддиэритроситарии
табиии анти-А ва анти-В подтанҳо, иммуннии анти-А, анти-В, анти-А1, анти-А2 подтанҳо,

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

антителаи иммуннии ба интигенҳои гурӯҳи хуни системаи резус (Rh0(D), rh’(C), rh’’(E),
Hr0(d), hr’(c), hr’’(e) ва системаи Keel) муайян намуданд. Ҳоло омӯхтани системаи М, N, Sи гурӯҳи хуни донорҳоро ба анҷом расониданд.
Сохтори ҳозиразамони илми ҷарроҳӣ
Ҷарроҳк таркиби якхела надорад. Дар натиҷаи инкишофи илму техника дар соҳаи
ҷарроҳк низ ихтисосҳои нав ба нав инкишоф ѐфта истодааст. Ҷарроҳии имрӯза аз бисѐр
соҳаҳои тибби хурду калон: ҷарроҳии таъҷилк, урология, акушерк ва гинекология,
офталмология, анестезиология ва реаниматсия, отоларингология, травматология,
онкология, ҷарроҳии дилу хунрагу шуш, эндоскопк ва ғ. иборат аст. Ҷараѐни омодасозии
мутахасисҳо талаботи замон аст, зеро дониши ҳаматарафаи амиқи бемориҳои ин ѐ он
соҳаи ҷарроҳк натиҷаи хуби амалиѐтк ва илоҷиявк медиҳад.
Байни сохторҳои ихтисосии ҷарроҳк мавқеи муҳимро ҷарроҳии таъҷилк мебозад,
Чунки бемориҳои шадиди ҷарроҳк бештар кӯмаки таъҷилк металабанд. Бинобар ин
ҷарроҳи умумк дорандаи техника ва тактикаи амалиѐти ҷарроҳк мебошад ва ба ҳама
навъи беморони таъҷили кӯмак расонида метавонад.
Бештарин шахсони гирифтори бемории ҷарроҳк ба дармонгоҳ ѐ нуқтаҳои
саломатии муассисаҳо муроҷиат мекунанд. Дар он ҷо ба онҳо кӯмак мерасонанд ѐ
муолиҷа мекунанд. Муассисаҳои муолиҷавии кӯмакрасон аз ду банд (звено)-и бо ҳам
алоқаманд иборатанд: дармонгоҳ ва беморхона. Ҳар яки онҳо дар муолиҷаи беморони
ҷарроҳк роли муҳим мебозанд.
Ба сохтори дармонгоҳ шӯъбаи ҷарроҳк дохил мешавад. Дар он ҷо беморонро қабул
мекунанд, кӯмак мерасонанд, таҳқиқ ва муолиҷа мекунанд. Шӯъбаи ҷарроҳк амалиѐтгоҳ
ва ду ҳуҷраи захмбандк дорад, яке барои захмбандии беморони захмашон “тоза”, дигаре
барои бандиши захми сирояткарда. Ғайри он хона барои таъқим кардан дар автоклав ва
нигаҳдории масолеҳу олот, хонаи интизории беморон.
Ҷарроҳи дармонгоҳ дар айни замон амали бисѐр зиѐди муолиҷавиро иҷро мекунад:
ҷарроҳии ҳаҷмаш хурд мисли кушодани дабила, думмал, хасмол, покизакунии нахустини
ҷарроҳии захми сатҳк, бурида гирифтани атерома, липома ва ғ. Бинобар ин ҷарроҳи
дармонгоҳ звенои аввали ташхиси беморк ва ҳалли масалаи вақт ва ҷои амалиѐти ҷарроҳк
мебошад.
Аксарияти амалиѐти ҷарроҳиро вобаста ба навъи касалк ва ҳолати кунунии бемор
дар шӯъбаи ҷарроҳии шаҳру ноҳияҳо ѐ вилоятҳо ва бемористони ҷумҳуриявк баҷо
меоранд. Ҷарроҳии таъҷилиро одатан дар шӯъбаи ҷарроҳии наздиктарин иҷро мекунанд.
Дар сохтори муассисаи муолиҷавк ҷойи намоѐнро бемористони клиникави
мегирад. Кафедраи ҷарроҳии Донишгоҳи тиббк, шӯъбаи донишкадаи тадқиқоти илмк
одатан дар базаи беморхонаҳои бузург ҷойгиранд. Ҷарроҳони онҳо барои муолиҷаи
бемориҳои ҷарроҳк, иҷро кардани илму амали ин соҳа кӯмаки беҳамто мерасонанд.
Пизишк бояд дарк кунад, ки дониши физиология ва патология (илми амроз) барои
амалиѐти ҷарроҳк шарт аст. Барои пизишки олидараҷа шудан донишҷӯй ҳангоми таҳсил
аз тафаккури диалективк ва фалсафавк баҳра барад, вагарна хуб иҷро кардани амал бисѐр
мушкил хоҳад шуд.
Пизишк бояд ҳақиқатро дарк намояд ва азхуд кунад; фаҳмидан ва муолиҷа кардани
ҷисми бемор масъалаи саҳл нест ва ин проблемаро ба воситаи дониши илмк (назариявк)
ҳал намояд. Ин илму таҳқиқ аст, на касбу чорабинии техникк.... “Илм ба одам таълим ва
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ѐд медиҳад - танқидкоронагии объективк ба талаботи исботкунк ва боасоснокунк ҳақиқк ва мантиқк” (В.Я. Данилевский, 1921).
Дар айни замон пайваста ба кор бурдани асептика, антисептика ва муборизаи
босамари зидди шок, хунравк ва усулҳои карахтгардонк асоси муҳимми ҷарроҳ мебошад.
АСЕПТИКА
Асептика ѐ пилиштбарк (юн. а - не, septicоs - пӯсида, фасодовар) пешгирии захми
ҷарроҳк аз уфунат мебошад. Қоидаи асосии асептика - "чизе, ки ба захм мерасад бояд
беуфунат бошад". Беуфунатиро бо омилҳои физикк, таъсири маводи кимиѐк ва усулҳои
буниявк (физиологк) ба даст меоранд. Дар натиҷаи ҷорк шудани асептика дар амалияи
тиб давраи нави инкишофи ҷарроҳк оғоз ѐфт. Ва шароит барои усулҳои нави ҷарроҳк
фароҳам омад. Алҳол асептика яке аз усулҳои асосии ҷарроҳист.
Дар асептикаи муосир чанд маводи зиддиуфунк (антисептикк)-ро ба кор мебаранд
(масалан, барои пок кардани даст ва ҷои ҷарроҳк спирт, йод, йодонат, маҳлули Люгол,
хлорҳексидин ва барои таъқими асбобҳои ҷарроҳӣ ва оптикк спирт, маҳлули сегона,
оксисианиди симоб ва ғ.).
Уфунат дар муҳит - ҳаво, об, сатҳи бадани одам ва мӯҳтавии узвҳои дохилк вуҷуд
дорад. Барои барҳам додани уфунат манбаи онро донистан лозим аст. Уфунат дарунк
(эндогенк) ва берунк (экзогенк) мешавад.
Уфунати берунк ба захми "тоза" бо чанд роҳ ворид мешавад: аз ҳаво (ҳавок),
ҳангоми гапзанк бо қатраи луоби даҳон ѐ моеи дигар (ҳавоию қатрагк); бо тамоси анҷому
ашѐ ва матоъҳое, ки ба захм мемонанд (пайвандк).
Уфунати ҳавои яке аз сабабгори асосии чирксории захм мебошад, алалхусус дар
толори ҷарроҳк, бандпечхона, ҳуҷраи муолиҷаи бошиддат ва ҳуҷраи баъдиҷарроҳк. Аз
беморе ба бемор гузаштани уфунати бемориангезро уфунати солибк меноманд. Ҳангоми
муддати дароз дар беморхона хобидани мариз уфунат бо ин усул меафзояд. Бинобар ин
мӯҳлати тадқиқоти пешазҷарроҳк ва муолиҷаи баъдиҷарроҳиро ҳатталимкон кӯтоҳ
кардан лозим аст. Ҳуҷраҳои тазриқ ва дигар ҳуҷраҳои амалк, ки уфунати ҳавок, қатрагк
аз бемор ба бемор ва аз кормандону беморбинҳо ба мариз мегузаранд, бояд зери назорати
қатъии кормандони тиббк бошад.
Уфунати тамоск ва пайвандк ба безараргардонии асбобҳои ҷарроҳк, заҳкашакҳо,
матоъҳои бандиш ва захмдӯзк вобаста аст.
Барои пешгирии уфунати тамоси тозагии авра, курпаю болин ва либоси беморхона
низ муҳим мебошад. Бинобар ин ҳар як бемори навро бо ҷои хоби тоза (беуфунат) таъмин
мекунанд.
Уфунати дохилӣ
Ҳамаи уфунате, ки дар умқи пӯст, фосилаи роҳи нафас, роҳи ҳозима ва узвҳои
гирифтори иллати пурдавом (гулӯзиндонак, газаки ғӯш, ҳайморит, дандонҳои кирмзада,
илтиҳоби тухмгузарҳо ва ғ.) мавҷуданд, ба уфунати дарунк (эндогенк) мансубанд. Баъзан
уфунати бемориовар ҳамроҳи ҷисми бегона (тир, шиша, хор) ба бадан ворид шуда, дар
даруни ғилофаи насҷи пайвандк мемонанд ва солҳои тӯлонк зараре намеоранд. Вале дар
мавриди сустии ҷисми инсон, алалхусус баъди ҷарроҳк ин уфунати "хоб" бедор
мегардаду инкишоф меѐбад ва боиси касолатҳои сатҳи баъдиҷарроҳк мешавад.
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Уфунати госпиталӣ
Беморк ѐ арази касалиҳое, ки ҳангоми бистарк будани бемор дар бемористон
инкишоф мекунад, уфунати ҳоспиталк ѐ нозокомиалк (noso- касалк, komos-иқтисобк),
яъне ба дастоварда меноманд. Уфунати бемористон аз дигар уфунатҳои муҳит бо
устувори дараҷаи баланд ба антибиотикҳо фарқ мекунад. Бинобар ин онҳо дар беморони
ҷарроҳк шудаи камқувват метавонанд арази сирояти ба миѐн оранд.
Барои пешгирии уфунати ҳоспиталк роли муҳимро чорабениҳои ташкилии режими
беҳдошти шӯъбаи ҷарроҳк, кӯтоҳ кардани давраи то амалиѐти ва тарадуди зуд рухсати
кардани бемор аз бемористон мебошад. Бинобар ин чанде, ки бемор кӯтоҳ бистари бошад,
ҳамоно эҳтимоли инкишофи уфунати ҳоспиталк кам хоҳад шуд. Дар айни замон қатъи
назар усулҳои асептика ва антисептика мунтазам такмил ѐфта истода бошад ҳам, уфунати
ҳоспиталк проблемаи муҳимтарини ҷарроҳк мемонад.
Проблемаи СПИД дар ҷарроҳӣ
Проблемаи синдроми норасоии иммунк муктасаб (дар зиндаги ҳосил шуда) –
СНИМ, яъне СПИД дар соҳаи ҷарроҳк масалаи нави муҳим мебошад. Азбаски ҷарроҳ дар
даст теғ дорад, ҳангоми амалиѐти ҷарроҳк эҳтимоли тамос бо хуну дигар моеъҳои ҷисми
бемор ҳаст. Бинобар ин дар шароити бемористон масалаи аввалиндараҷа пешгирии
даромадани ба организми бемор вируси иммунии муктасаби одам - ВИМ (ВИЧ) аст. Ба ин
лиҳоз шахси паҳнкунандаи вирус ва бемори уфунати ВИМ-доштаро сари вақт муайян
намоянд, кормандони тиб бошанд техникаи бехатари ва қоидаҳои нави таъқими олоти
ҷарроҳиро риоя кунанд.
Ҳангоми баланд шудани ҳарорати бадан беш аз се шабонарӯз, лоғаршавк, исҳол,
касолати замбӯруғии роҳи нафас ва сурхрӯда, калон шудани ҷигару сипурз барои муайян
намудани СПИД таҳқиқи хун шарт аст. Аммо зотуррияи пневмосистк ва саркомаи
Калоши бешубҳа аломати беморк мебошанд.
Пешгирии уфунати ҳавоӣ ва ҳавоию қатрагӣ
Маълум аст, ки ба уфунати тамоск ва пайвандк диққати ҷиддк дода, гоҳе ба
уфунати ҳавои чандон эътибор намедиҳанд, зеро баъзе мутахассисон ақида доранд, ки
уфунати ҳавок он қадар хавфнок нест. Тадқиқоти солҳои охир нишон дод, ки уфунати
ҳавои толори ҷарроҳк ва ҳуҷраҳои захмбандк дар соатҳои охири корк хеле меафзояд.
Бинобар ин пешгирии уфунати ҳавои толори ҷарроҳк ва ҳуҷраи захмбанди хеле зарур аст.
Барои пешгирии уфунат сохтори шӯъбаи ҷарроҳк ва мувофиқати асбобу олоти он низ
муҳим мебошад.
Муолиҷаи бомуваффақияти маризони ҷарроҳишуда ба сохтори хуби шӯъбаи
ҷарроҳк ва асбобу анҷомҳои он вобаста аст, зеро таъмини пешгирии аз бемориангезу
сироят ѐфтани захм яке аз муҳимтарин масъалаҳои ҷарроҳк мебошад. Дар натиҷаи
гармбодк ва суст шудани қувваи худмуҳофизии ҷисми инсон, афзудану мураккабии
ҷарроҳк узвҳои дохилк, навъҳои микроби ба маводи зиддиуфунат устувор аз ҳад зиѐд ба
вуҷуд омадаанд. Бинобар ин ҳангоми ба нақша гирифтани сохтмони шӯъбаи ҷарроҳк
хусусияти амрози ҷарроҳк ва миқѐси ҷарроҳиро ба назар гирифтан лозим аст. Дар шӯъбаи
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ҷарроҳии умумк барои ҳар бистар бояд 6.5-7.5 м2 ҷой ҷудо кунанд. Дар ҳуҷра бояд то 2-4
мариз хобанд. Шӯъба бояд ҳуҷраи 1-2 катк дошта бошад. Барои қисми шӯъбаи амрозк
"тоза" ва "чирксор" бояд ҳоҷатхона, таҳоратхона ва ҳуҷраи шустушӯй алоҳида бошанд.
Дар шӯъба ғайри ҳуҷраи маризон, ҳуҷраҳои алоҳида барои муоина, захмбандк,
мудири шӯъба, сарвари ҳамшираҳои шафқат, фаррошон, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ва ғ.
бошад.
Дар беморхонаҳои ноҳиявк шӯъбаи ҷарроҳии умумк бошад, дар беморхонаи
вилоятк, ғайри он, шӯъбаҳои махсус (узвҳои пешоб, осеб, шуш, дилу рагҳо, саратон ва ғ.)ро низ ба ҳисоб мегиранд, Ҳар шӯъба бояд се бахш: амалк, амрози "тоза" ва "фасодк"
дошта бошад.
Дар шӯъба шахсони гирифтори касолати шадидро алоҳида ҷойгир кардан лозим
аст, зеро бо маризони нав ҷарроҳишаванда ("тоза") ҳамроҳ ҷойгир кардан микробҳои
бемориовар рӯз то рӯз зиѐд хориҷ мешаванд. Агар дар вақти ба шӯъба дохил шудани
беморон танҳо 3-6% уфунати бемориовар хориҷ намоянд, ҳангоми 1-2 моҳ дар беморхона
хобидан то 100% мерасад. Бинобар ин дар кадом бахши шӯъба ва ҳуҷраҳо ҷой кардани
бемор ба шакли беморк вобаста аст. Барои пешгирии амрози баъдиҷарроҳк мувофиқи
бемориаш дар шӯъба хобидани бемор хеле муҳим аст.
Сохт ва тартиби кори бахши ҷарроҳӣ
Толори ҷарроҳк ва ҳуҷраҳои фарък ба бахши ҷарроҳк мансубанд. Дар ин бахш
барои баҷо овардани ҷарроҳк ва кам кардани уфунати берунии захм шароити мусоид
фароҳам меоранд. Талаботи асоск ба сохтмони бахши ҷарроҳк ин ҳатталимкон онро аз
дигар бахшҳои шӯъба ҷудо кардан аст. Аммо барои ҳамкорк бо шӯъбаҳои иншор
(реанитатсия), ҳуҷраи баъдиҷарроҳк ва қабулгоҳ шароити мӯътадил дошта бошад. Бахши
ҷарроҳии "тоза" аз "фасодк" бояд тамоман ҷудо бошад. Толори ҷарроҳк тавре сохта
шавад, ки тирезаҳо ба шимол ѐ шимолу шарқ кушода шаванд, ҳарчанд ба ҷануб ѐ ҷанубу
шарқ нигарон будани онҳо бештар аст, зеро ба таъсири рӯшанк ва шуои офтоб микробҳо
мемиранд, вале шуои офтоб дар асбобҳои ҷарроҳк инъикос ѐфта, чашми ҷарроҳро хира
мекунад ва ба амалиѐт халал мерасонад. Дар минтақаҳои ҷануб, алалхусус, дар мавсими
тобистони гарм кори кормандони бахши ҷарроҳк мушкил мегардад.
Бахши ҷарроҳк аз омилҳои ноором (ғавго, чирк, ғалоғула) дур буданаш лозим аст.
Бинобар ин толори ҷарроҳк бояд дар ошѐнаи боло сохта шавад. Таҷҳизоти ҷарроҳк барои
бахши "тоза" ва "фасодк" бояд ҷудо бошанд. Талабот ба бахши "фасодк" чун ба бахши
"тоза" буда, ба навъҳои ҷарроҳк вобастагк дорад.
Дар бахши ҷарроҳк чунин ҳуҷраҳо лозиманд: толори ҷарроҳк, ҳуҷраи
пешазҷарроҳк, ҳуҷраи беҳисгардонк, асбобҳо, хуннигоҳдорк ва ивази хун, ҳуҷраи омодаи
рифодоту риштаҳо, истироҳати ҳамшираҳои ҷарроҳк ва ивази либоси ҷарроҳон. Дар ин
бахш ҳуҷраи автоклав шарт нест, зеро марказонии беуфунатгардонк арзон мебошад. Дар
шӯъбаҳои махсуси ҷарроҳк, масалан, дилу рагҳо толори рентгенк (барои катетеризатсияи
дил), эндоскопк, озмоишгоҳ ва ғ. бино мекунанд.
Бахши ҷарроҳиро барои ташкили шароити "беуфунатк" ба минтақаҳо ҷудо
мекунанд. Ба минтақаи аввал толори ҷарроҳк ва ҳуҷраи таъқим (агар марказк набошад)
дохил мешавад. Ба минтақаи дуввум ҳуҷраи пешазҷарроҳк, ба саввум ҳуҷраҳои
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нигаҳдори хуну хуниваз, ҷарроҳону табибони беҳискунанда ва озмоишгоҳи таъҷилк
мансубанд.
Ба сабабҳои зикршуда толори ҷарроҳиро низ ба минтақаҳои зайл тақсим мекунанд:
а) минтақаи кории ҳамшираи ҷарроҳк. Ин қисмати болоии толор буда, аз даромадгоҳ дур
мебошад. Дар он "мизи калони асбоб" барои захираи асбобҳои беуфунат (асосан маҷмӯи
асбобҳои хурду калони ҷарроҳк), мизҳои майда барои риштаю маҳлулҳо ва пояҳо (барои
қуттиҳои масолеҳи бандиш) мемонанд. Дар ин қисмат "мизи ѐрдамчк" ҳаст ва дар он
таҷҳизоти ҷарроҳк, ки бояд ба вуқӯъ ояд муҳайѐ месозанд; б) минтақаи марказк. Дар ин
минтақа мизи ҷарроҳк ҷойгир аст. Аз ду паҳлӯи ин миз ҷарроҳ ва ѐрдамчии ӯ меистанд.
Бояд озодона ба сари мизи ҷарроҳк омада тавонад. Дар саргаҳи миз дастгоҳ ва мизчаи
беҳисгардонк ҷой мегирад. Ба дастгоҳи беҳисгардонк оксиген ва оксидҳои нитроген (аз
марказ) интиқол хоҳад шуд; в) минтақаи аввал, яъне даромадгоҳи толор, аз даромадгоҳ бо
хатти сурх нишона шудааст. Аз ин хат гузаштани шахси бегона манъ аст.
Сохт ва рангубори девори толори ҷарроҳк муҳим аст. Толорро бояд бекунҷ бино
намоянд, зеро тоза шустан осон гардад ва девори толор ҳангоми бо маҳлули зиддиуфунк
шустан вайрон нашавад. Барои ин деворро бо кошини сафолк ѐ чиннк мепӯшонанд. Агар
имкон бошад бо санги мармари равшан пӯшондан мувофиқи матлаб мебуд. Дар толор,
ғайри чароғи муқаррарк, чароғи бесоя (дар болои мизи амалиѐт) лозим аст. Чароғҳоро ба
хатти эҳтиѐтии барқ мепайванданд, чунки ҳангоми аз кор баромадани як хатти барқ хатти
эҳтиѐтк бояд кор кунад. Вагарна дар вақти ҷарроҳк бе чароғ мондан хатарнок аст. Фарши
толорро бо масолеҳи намнокаш мепӯшонанд, то ки ба маҳлулҳои зиддиуфунк тобовар
бошад. Аз ин рӯ ба фарши толор ранги равғанк мемоланд.
Толори амалиѐт бо ҳуҷраҳои пешазҷарроҳк, беҳисгардонк ва реаниматсия бояд бо
долон пайваст бошанд (расми 1), зеро маризро ба толори ҷарроҳк танҳо аз долон
мебаранд. Кормандони тиб бошанд ба толор танҳо аз дари ҳуҷраи тоҷарроҳк медароянд.
Ин навъ сохти бахши ҷарроҳк имкон медиҳад, ки даромаду баромад ба толор осон гардад
ба тозагк риоя карда шавад.
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Расми I. Толори ҳозиразамони амалиѐти ҷарроҳк дар бемористони Аврупо.
Толори ҷарроҳк, даромад аз ҳуҷраи беҳисгардонк аз паҳлӯи рост (ақиби
аппаратҳо), даромад аз ҳуҷраи пешазҷарроҳк (1), ба сутунчаи дар миѐни толор буда мизро
маҳкам намуда амалиѐти ҷарроҳиро иҷро мекунанд (2).
Беморро дар ҳуҷраи беҳисгардонк ба мизи ҷарроҳк хобонида наркоз медиҳанд, ба
ҳамин аз дари паҳлу ба амалиѐтгоҳ медароранд ва мизро дар сутунчаи байнбуда ниҳода
ҷарроҳк мекунанд. Пас аз ҷарроҳк бо ҳамин миз беморро ба ҳуҷраи баъдиҷарроҳк
мебаранд. Бемор то аз хатар баромадан дар ҳамин миз мехобад, яъне бемор дар як миз дар
ҳуҷраи беҳисгардонк, толори ҷарроҳк ва ҳуҷраи баъдиҷарроҳк хоб меравад. Мувофиқи
дархости бемор мизро аз як кунҷ ба дигар бо таври автоматк бурдан мумкин аст. Дар
натиҷа бемор аз садамаи аз як миз ба дигар гузаронидан дар марҳалаҳои муолиҷа озод
мебошад.
Толори ҷарроҳӣ
Вазифаи асосии толори ҷарроҳк ба анҷом расонидани ҷарроҳист. Дар ин ҷо хилъат
ва дастпӯш пӯшида, ҳангоми ҷарроҳк дастпӯши ба хун ѐ фасод олудашударо бо
антисептикҳо мешӯянд. Дар толор кормандон қисматҳои минтақавиро риоя карданашон
шарт аст.
Дар ҳуҷраи пешазҷарроҳк ҷарроҳон ва ҳамшираи ҷарроҳ сарпӯш ва ниқоби
беуфунат, бахила ѐ пойафзоли махсус пӯшида, пас дастҳоро аз рӯи амали пизишкк
мешӯянд. Дар ин ҳуҷра бояд тагмони ташт, таштҳои дастшӯй, таъқимсоз бошанд.
Ба амалгоҳи ҷарроҳк даромадани донишҷӯѐн, табибон, ихтисосомӯзонро манъ
мекунанд, зеро сирояти ангезандаҳои беморк хеле пурхавф мебошанд. Онҳо равиши
ҷарроҳиро метавонанд аз паси оинаи шифти толор ѐ ҷаҳоннамои махсус мушоҳида
кунанд. Дар толори ҷарроҳк идора кардани ҳарорат ва гардиши ҳаво душвориҳо дорад.
Онҳо мумкин аст сабаби касолати гуногуни баъдиҷарроҳк шаванд. Бинобар ин барои
мӯътадил гардонидани ҳаво кондисионер ва газполо (софкунак)-ро ба кор мебаранд.
Ҷиҳати махсуси шӯъбаҳои ихтисосии ҷарроҳк бештар ба сохти шӯъба ва асбобу
анҷомҳо аз ҳам фарқ мекунанд. Масалан, дар амалгоҳи шӯъбаи осебу ортопедк, ҳуҷраи
гаҷбандк ва рентгенк мавҷуд аст.
Инкишофи уфунат пас аз ҷарроҳк гоҳо хатарнок аст. Ин вазъият аввало пас аз
трансплантасияи узвҳо, ки препаратҳои иммуносупрессивк мегиранд ва бемории сӯхта
сатҳи фарох ба миѐн меояд. Барои ин навъ беморон амалгоҳи махсуси ҷарроҳк бароҷарроҳк ва ҳуҷраи абактериалк барои хобонидани беморон баъди ҷарроҳи мавҷуд
аст. Амалиѐтгоҳи бароҷарроҳк барокамераи фишорбаланд дорад ва онро барои баҷо
овардани ҷарроҳк созгор кардаанд. Дар ин амалиѐтгоҳ ҷарроҳ кастюми махсуси
ҳерметикк мепӯшид. Дар қисмати сари бемор мегузошта аппарат асбобҳо барои
нафасгирк ва нафасбарори дорад. Ҳавои бемор мебароварда аз амалиѐтгоҳ берун
меравад. Бинобар ин ҳавои толори ҷарроҳк пурра аз нафаси кормандон ҷудо аст. Аммо
чунин имконият танҳо барои давлатҳои бузург муҳайѐ кардан мумкин аст, вале нигаҳ
доштани ин навъ амалиѐтгоҳи бароҷарроҳк гаронбаҳост ва шароити корк мушкил
мебошад.
Ҳуҷраи беуфунатк-абактериалк. Ин навъ ҳуҷраро дар шӯъбаи комбусиология ва
трансплантасия-кӯсати узвҳо ба кор мебаранд. Ба ҳуҷраҳо ҳавои беуфунатро, қоидаи
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ҷунбиши ламинариро нигаҳ дошта, аз филтри бактериядоранда таҳти фишор
мегузаронанд. Дар ҳуҷра бояд ҳарорат 20-25° ва намнокиаш то 50% бошад.
Нигоҳубини амалгоҳи ҷарроҳӣ
Амалгоҳи ҷарроҳк зери назорати қатъии ҳамшираи калони ҷарроҳк мебошад. Дар
толори амалгоҳ танҳо асбобу дастгоҳи ҷарроҳиро мегузоранд. Чунки асбобу анҷом дар
толор ҳар қадар кам бошад, уфунат ҳамон қадар кам хоҳад шуд. Ба толор беҳуда
даромадан қатъиян манъ аст. Ба толор пойафзоли махсус, ниқоб, сарпӯш ва хилъат
пӯшида даромадан лозим аст; ҳатталимкон кам ва паст ran мезананд.
Ҳангоми кор дар толор фаррош бояд хеле покизакор бошад, сачоқҳои ифлосро (аз
хун, фасод ва тapaшшӯҳи захм) ба ташти махсус гузорад. Вале хун ѐ фасодк ковокиҳоро
ҷарроҳ ба зарфи махсус ба воситаи берункашаки барқк мегирад.
Рӯбучин ва шӯстани амалгоҳи ҷарроҳиро ҳамеша бо маҳлулҳои зиддиуфунк
(хлорамин, дексон-1, детергент, сулема ва ғ.) оқилона иҷро мекунанд. Чанд усули рӯбучин
вуҷуд дорад:
1. Рӯбучини айнизамонк. Фаррош рифодоти ҳангоми ҷарроҳк ба фарш афтида,
инчунин хун ѐ фасодк ба фарш рехтаро пок мекунад.
2. Рӯбучини толор баъди ҳар ҷарроҳк (барои ҷарроҳии навбатк).
3. Рӯбучини ҳаррӯза пас аз хотима ѐфтани ҷарроҳии муқаррарк ѐ таъҷилк.
4. Рӯбучини умумк, ки мувофиқи тартиб дар рӯзҳои берун аз ҷарроҳӣ ба ҷо
меоранд. Ҳангоми рубучин тиреза, девор, фарш ва шифти толори амалгоҳро бо маҳлулҳои
зиддиуфунк мешӯянд.
5. Рӯбучини пешакк. Пагоҳк пеш аз ҷарроҳк сатҳи ҳамвори толор ва фарш, миз,
зертахтаи онро бо латтаи тар аз чангу ғубор пок мекунанд.
Дар амалгоҳи ҷарроҳк, хусусан дар толор, ҳарорат ва рутубати ҳаво бояд ба
дараҷаи муайян бошад. Одатан ҳарорати мӯътадили ҳаво бояд 22-25° ва рутубати он
тақрибан 50% бошад. Ҳавои толорро дар ҳap соат 3-4 маротиба иваз кардан зарур аст. Дар
натиҷаи дароюбарои кормандон то охири рӯзи корк одатан уфунати ҳавои толор 2-2.5
маротиба зиѐд мешавад. Уфунат баъди иваз шудани ҳаво андак кам мешавад, вале
миқдори зиѐди он мемонад. Барои дафъи уфунат чароғи уфунаткуш (кварс)-ро истифода
мебаранд. Ҳангоми 2-3 соат ҳавои толорро бо ин чароғ нурафшон кардан миқдори уфунат
аз 50 то 80% кам хоҳад шуд. Агар дар як вақт ҳавои толорро иваз карда, чароғи мазкурро
даргиронанд, дар муддати як соат уфунат 75-90% кам мешавад. Дар натиҷаи ин тадбирҳо
чирксории захми ҷарроҳишудагон 3-3,5 маротиба кам хоҳад шуд.
Дар амалгоҳ барои кам кардани уфунат шлюзи таълимиро ба кор мебаранд. Дар ин
сурат ҳавои толор омехта нашуда, берун мебарояд. Дар натиҷа ҳавои уфунатнок ҷамъ
намегардад. Ҳавои амалгоҳҳоро кондисионерҳо иваз мекунанд. Уфунат дар полои
(филтри) онҳо мемонад. Дар ҳуҷраҳои кондисионер буда ҳаво бо ҳавои ҳуҷраҳои дигар ва
долон омехта намешавад, чунки фишори ҳавои онҳо андак баланд мебошад.
Пешгирии уфунати тамосӣ ва кӯчатӣ
Барои таъқими (sterile-бенасл кардан) уфунати тамоск ва кӯчатк усули физикк ва
моддаҳои кимиѐвиро ба кор мебаранд. Ба усули таъқими физикк ҳарорати баланд,
таъсири шуоъ ва ба усули кимиѐк моддаҳои зиддиуфунк ва кимиѐшифок дохил
мешаванд.
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Таъқимро таҳти ҳарорати баланд дар автоклав ѐ асбоби таъқимкор ба ҷо меоранд.
Дар автоклав фишори баланди буғи об таъсир мекунад. Ҳарорат то 120-132°С мерасад. Ба
асбоби таъқимкор маҳлули 2-фоизаи сода андохта меҷӯшонанд. Дар ин ҳолат ҳарорат
танҳо то 100°С мерасад. Азбаски сода ҳоги микробҳоро ҳал мекунад ва табиист, ки онҳо
мемиранд.
Барои таҳти ҳарорати баланди хушк беуфунат кардан ҷевони махсус вуҷуд дорад.
Дар он ҳарорати ҳаво то 170-200°С афзуда уфунатро нобуд мекунад.
Одатан дар автоклав бо буғи об тақим мекунанд. Гармии буғи об назар ба ҳавои
гарм бошиддат таъсир мекунад, чунки ғунҷоиши гармии буғ зиѐд аст.
Сохти автоклав. Автоклав аз ду қисм иборат аст: бахши таъқимкор ва
гармкунанда (буғкунанда). Ин ду қисм бо қубур пайванд аст. Бахши таъқимкор аз ду
зуғӯта (силиндр)-и филизк иборат аст, ки яке андаруни дигар гирифтааст. Байни онҳо
фосилаест. Ба фосила буғ дохил шуда, андаруни зуғӯтаи дарунк меравад. Болои зуғӯтаи
берунк манометр баҷост, ки фишори байни зуғӯтаҳоро муайян мекунад. Дар қисми поѐну
пеши зуғӯта ҷумаки буғбарор ҳаст. Дари зуғӯта ҳерметикк маҳкам мешавад. Дар бахши
буғдеҳ гармдиҳаки барқи ҳаст. Вай қубури ҷумакдор (барои обрезк), зарфи обченкунак,
ҷумаки эҳтиѐтк ва барометр дорад (расми 2).

а.
б.
Расми 2. Навъҳои автоклав: намуди берунк (а) ва дарунк (б).
Дар автоклав таҷҳизоти ҷарроҳиро, ки аз таъсири ҳарорати баланд вайрон
намешаванд, таъқим мекунанд. Барои ин дар ковокии камераи дарунк (фосилаи таъқим)
масолеҳи беуфунат (биксҳои рифодатдор, халтаи хилъату аврадор, асбобҳои ҷарроҳк ва
ғ.)-ро мемонанд. Даруни халтаю биксҳо ва берун аз он дар зарфи шишагии даҳонаш
маҳкам сулфур мемонанд. Дари автоклавро маҳкам ва ба таъқим шурӯъ мекунанд.
Фишори камераи даруниро то 1 атм. бардошта, ҷумаки буғбарорро мекушоянд. Дар ин
маврид ҳавои камераи дарунк мебарояд. Баъд ҷумакро маҳкам карда, фишори буғро
мувофиқи ашѐи безараршаванда ва вақти лозимии (ҷадвали 1) таъқим муқаррар мекунанд.
Ҷадвали 1.
Ҳарорати автоклав вобаста ба фишори буғ, вақти таъқим
фишори манометр
1.0
1.5
2.0

дараҷаи ҳарорат
119.6
126.8
132.9

вақти таъқим
1 соат
45 дақиқа
30 дақиқа

Баъди таъқим манбаи гармиро маҳкам карда, ҷумаки буғбарорро во мекунанд. Буғ
берун баромада, фишори андаруни автоклав мӯътадил мегардад. Танҳо дар ҳамин ҳолат
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дари автоклавро мекушоянд. Агар сулфур ҳал шуда бошад ҳарорат аз 120°С зиѐд хоҳад
шуд. Агар сулфур ҳал нашуда бошад, такроран таъқим кардан шарт аст.
Таъқим бо ҳавои хушки сӯзон - гармии хушк. Дар аппарати махсус-таъқимгар
(ҷевони хушки гарм) таъқимро баҷо меоранд (расми 3).

Расми 3. Ҷевони таъқим бо ҳавои хушки гарм.
Барои ин олоти ҷарроҳк, соранги навиштаҷоти “200°С” дорад ва қисмҳои асбобу
аппаратҳое, ки бо сатҳи захм тамос мекунанд ба рафи ҷевон гузошта, дари таъқимгарро
нимкушод монда, дар ҳарорати 80°С муддати 30 дақиқа хушк мекунанд. Баъд дари
таъқимгарро пӯшида дар ҳарорати 180°С мудати як соат (+5 дақиқа) таъқим мекунанд.
Пас аз ин баъди паст шудани ҳарорати таъқимгар то 60-70°С андаке дарашро мекушоянд.
Дар вақти то ҳарорати хона хунук шудан олотро мегиранд.
Дар айни замон таъқим дар автоклав ва дар ҷевони гармии хушк асоси ва нисбатан
эътиборнок усули таъқими олоти ҷарроҳк мебошад. Бинобар ин дар бемористони
ҳозиразамон махсус шӯъбаи таъқимкунии марказк бино мекунанд, ки дар он марказ ба
воситаи ду усули номбаршуда олотҳои зуд-зуд истифода мешуда, сӯзан, соранг, зонду
катетерҳо ва ғайраи ҳама шӯъбаҳоро таъқим мекунанд (расми 4).

Расми 4. Камераи буғи формалинк, тарзи ниҳодани олот дар камера.
Таъқими шуоӣ. Ин навъи беуфунатгардонк ба иононии қувваи бузург вобаста аст.
Чунки бетта ва гамма шуоъҳо андаруни матоъ дохил шуда, нурафшон мекунанд. Таъқими
шуоиро танҳо дар дармонгоҳҳои калони марказҳои баъзе давлатҳои мутараққк ба кор
мебаранд, зеро асбобҳои муҳофиза (аз радиасияи нифозк) басо гаронбаҳоанд.
Таъқими шуок ба воситаи Y-садо, фавқулбунафшранг ва фавқулсадо кардан
мумкин аст. Дар айни замон бештар таъқими Y-садои бо изотопи Со 60 ва Сs 137 баҷо
меоранд. Миқдори ворид шудани радиатсия бояд зиѐд бошад, то 20-25 мкГр. Аз ин лиҳоз
таъқими шуоъиро дар бинои алоҳидаи завод баҷо меоранд.
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Таъқими олотро дар халтачаҳои ҳавонодаро-ҳерметикк мекунанд. Агар баъди
таъқим халтачаҳо пурра бутун бошад покизагии олот то 5 сол мемонад. Ин усул барои
таъқими олотҳои яккарата истифода мебурдаи (соранг, матои захмдӯзк, катетер, санд,
система барои хунгузаронк, дастпӯшҳо ва ғ.) судманд аст, чунки таъқими шуоъи
хусусияти объекти таъқимкунандаро тағйир намедиҳад.
Усулҳои таъқими кимиѐвӣ
Азбаски бо ҳарорати баланд ҳамеша ҳама ашѐро таъқим кардан имконнопазир аст,
усули таъқими сардро низ истифода мебаранд. Онро ба воситаи моддаҳои кимиѐвк ва
газк ж озони ба ҷо меоранд.
Таъқими газӣ. Таъқими газиро дар камераи махсуси ҳавонодаро баҷо меоранд
(расми 5).

Расми 5. Намуди таъқимгари газк аз берун, шарҳ дар матн.
Омили таъқимкунанда оксиди этилен бо метилбромид ѐ буғи формалин (ба қаъри
камера ҳаби формалдегит мемонанд) мебошад. Бештар олотҳои оптикии гаронбаҳоро дар
пардаи полиэтилении ғафсиаш 0,06-0,2 мм печонида ѐ қоғазхалта ниҳода таъқим
мекунанд. Таъқимро зери ҳарорати 55°С (±5 дақиқа) дар мудати 6 (±5 дақиқа) соат баҷо
меоранд. Хусусияти хоси ин усули таъқим асари ночизи манфк ба сифати олот аст.
Таъқими озонӣ. Дар айни замон олоти оптикк ва дигар олотҳои қиматбаҳои
ҳозира ҳангоми ҷарроҳии лапороскопк ба кор барандаро дар камераи озону ҳавои таъқим
мекунанд (расми 6).

Расми 6. Таъқимгари озонк СО- О1, шарҳ дар матн
Ин таъқимгар аз қисмати генератори озонк ва ҷои таъқимкунанда иборат аст. Дар
он таъсири фаъолро озони бо ҳаво омехта мерасонад. Дар камера ҳарорат бояд дар ҳудуди
40°С бошад. Дар ин ҳолат вақти таъқим намудан 90 дақиқа аст. Бартарии ин усул
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босуръатк ва боварии комили таъқим шудани олотҳо мебошад ва ба якчанд хусусиятҳо
дорост: а) таъқим намудан дар ҳарорати паст; б) экологк покиза ва сарф накардани
реагентҳои кимиѐк, баъди таъқим намудан шустан ѐ дегазатсияи олотро наметалабад, пас
дар вақти кӯтоҳ боз таъқим кардан мумкин аст; в) сарфи барқ кам мебошад; г)
хизматрасонк осон буда, идоракунк бо таври автоматк аст; д) пешакк амали вакуумкунии
камераи таъқимкунакро дорад, яъне программаи тафтиши таъқимкунии камера ба
ҳавоногузарк.
Таъқим бо маҳлули антисептикӣ
Таъқим бо маҳлули антисептикҳои кимиѐвк чун таъқими шуок ва газк ба усули
сардк дохил мекунанд. Чунки онҳо олоти бурандаро кунд намекунанд. Барои таъқим
бештар 6% пероксиди ҳидроген истифода мешавад. Дар ин маҳлул олотҳои буранда дар
мудати 6 соат таъқим мешавад, вале ҳарорати маҳлул бояд аз 18°С кам набошад.
Фиброгастроскоп, холедоскоп, колоноскоп ва ректоскопро мумкин аст бо усули
сард таъқим намоянд. Барои ин бештар хлорҳексидин истифода мешавад. Аммо қайд
кардан лозим аст, ки усули беҳтарини пешгирии уфунати тамоси яккарата ба кор бурдани
олотҳо на танҳо барои ҷарроҳк, балки бандиши ҷароҳат ва таҳқиқи бемориҳои фасоди
мебошад, ки дар шароити завод зери таъсири шуъо таъқим шудааст.
Таъқими олот
Ҳангоми набудани шароит бо усулҳои дар боло оварда, дар бемористони хурди
ноҳиявк ва дармонгоҳҳо олотро вобаста ба сохт ва амалашон дар таъқимкунак бо усулҳои
гуногун беуфунат мекунанд. Усули маъмулии таъқими олот дар маҳлули 2%-аи
ҳидрокарбонати натрий ѐ об муддати 45 дақиқа ҷӯшонидан аст. Онҳо бо қувваи барқ кор
мекунанд. Аз ҳамдигар чандон фарқ надоранд. Дар даруни таъқимкунак лаълии турк ва ду
дастгирак барои бардоштани лаълк ҳастанд.
Равиши таъқим. Ба таъқимкунак маҳлули 2-фоизаи ҳидрокарбонати натрий ѐ оби
соф мерезанд. Ба лаълии тӯрк олотҳои таъқим омода сохтаро ниҳода, ба даруни
таъқимкунак мемонанд. Маҳлул бояд олотро пӯшонад. Сарпӯши онро маҳкам пӯшида, то
ҷӯшидан мерасонанд ва вақти таъқимро ба қайд мегиранд. Бояд маҳлул ѐ об 45 дақиқа
ҷӯшад. Пас, сарпӯшро бардошта, ба дастакҳо лаълии тӯриро ҳамроҳи олот мегиранд ва ба
миз монда бо сачоқи таъқимк пок мекунанд. Дар ин ҳол ба қоидаҳои зиддиуфунк бояд
риоя карда шавад.
Олоти истифодашударо пеш аз таъқим дар оби гарм 1-2 дақиқа шуста, муддати 1015 дақиқа дар маҳлули детергент мемонанд. Олоти уфунатолудро (анаэробк), боз 5 дақиқа
дар оби муқаттар меҷӯшонанд ва дар таъқмкунаки гарм хушк мекунанд. Аз хун ѐ
детергент тоза гардидани олотро бо ѐрии амидопирин, бензилин ѐ фенолфталеин муқаррар
мекунанд.
Олотҳои буранда (чоқу-теғ, миқроз)-ро бо усули сард таъқим мекунанд, зеро
ҳарорати баланд онҳоро кунд мегардонад. Олотро нағзакак шуста, ба спирти 96% ѐ
маҳлули сегона (ниг. боло) андохта (зиѐда аз 2 соат) мемонанд. Ректоскопро дар маҳлули
сегона ғайри қисмати оптикиаш ниҳода, таъқим кардан мумкин аст.
Аммо беҳтарин усули таъқими олоту сӯзанҳо таъқим дар камераи газк бо окиси
этилен ѐ фармалдегид, озон ва ѐ шуъок дар шароити завод аст, онҳоро як карат истифода
мебаранд.
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Таъқими рифодот ва либосу авраи ҷарроҳӣ
Рифодот ва матоъҳое, ки барои ҷарроҳк лозиманд, бояд беуфунат бошанд. Ҳамчун
рифодот дока, пахта ва лигнинро ба кор мебаранд. Рифодот бояд ҷаббанда, ѐзанда, нарм,
осон таъқимшаванда ва аз таъсири ҳарорати баланд, доруҳо, тарашшӯҳк захм вайрон
нашавад.
Дока матои пахтагк (алҳол докаи сунък мебароранд) мебошад. Баъди коркарди
махсус нармтар, сафед, беравған ва ҷаббанда мегардад. Ду навъи дока мебароранд
(чашмакашон хурд ва калон). Навъи якум назар ба дигараш нарм ва ҷаббанда аст. Аз дока
банти (навори) гуногунбар, сачоқчаҳо ва фатила (тампонҳо) тайѐр мекунанд. Ҳангоми
тайѐр кардани рифодот нӯг ва паҳлуи докаро ба дарун печонидан лозим аст, вагарна
риштаҳо даруни захм монда сабаби суст шифо ѐфтану боиси аз касалиангезҳо сироят
гирифтани захм хоҳад шуд.
Пахта ду хел мешавад: сафеди намкаш ва хокистарранг, ки чандон намкаш нест.
Пахтаи сафед тарашшӯҳи захмро хуб ба худ мекашад ва дар захм шароити инкишофи
уфунатро барҳам мезанад.
Лигнин. Ин масолеҳи бандишро аз мағзи чӯб тайѐр мекунанд, назар ба дигар
масолеҳи бандиш (дока, пахта) бештар нарм ва намгир буда, вале нами захмро кашида зуд
пора мешавад. Бинобар ин онро камтар истифода мебаранд.
Рифодот ва матоъҳое, ки аз он барои иҷро кардани амалиѐти ҷарроҳк ва бандиши
захми бемор лозиманд: банти (навори) гуногунбар, сақоча, сачоқчаҳо ва фатила-тампон
(хурд, миѐна, калон) аз докаи сафеди беравған кардаи хуб ҷаббиш кунанда омода
месозанд. Ҳангоми тайѐр кардани онҳо риштаи дока бояд дар қабати даруни монад, яъне
берун набарояд, агар дар захм монад чун ҷисми бегона сабаби чирксори ѐ тӯл кашидани
солимшавии захм мегардад. Одатан матоъҳои бандишро пеш аз таъқим кардан омода
меозанд. Сақочаҳоро дар халтачаи докагк (20-40 дона) ва тампонҳоро 10 донаги миѐнбанд
мекунанд. Ин барои ҳисоб кардани тампонҳои истифода карда қулай мебошад. Масолеҳи
бандишро баъди истифода бурдан нобуд кардан лозим аст.
Дар давоми ҳазорсолаҳо бандина асосан барои таваққуфи хунравк ва ҳимояи захм
ба кор мебурданд. Бо вуҷуди он, ки усулҳои гуногуни муолиҷавк мавҷуд аст, ҳоло ҳам
усули асосии муолиҷаи захм ба кор бурдани бандина мемонад, чунки осон, оддк ва
нисбатан дастрас аст.
Муолиҷаи захм бо доруҳои анъанавк солҳои охир камсамара шуда истодааст,
чунки таъсири бисѐр препаратҳо ба талаботи ҳозиразамони тиб ҷавоб дода наметавонанд.
То ҳол бандина бо маҳлули ҳипертонии намаки ош, антисептикҳо дар намуди марҳами
асосаш ҳидрофоби истифода мебаранд, ки инкишофи ҳама уфунати беморизои захмро
нобуд намекунад.
Барои беҳтар намудани таъсири муолиҷавии бандина ба вай доруҳои таъсири
гуногунсамтдошта ҳамроҳ мекунанд. Доруҳоро ба бандина мумкин рехтан пеш аз бандиш
- ex tempore. Дар солҳои охир бо технологияи физикию кимиѐви матои бандина кор карда
бароварда, ба онҳо доруи гуногун иммобилизасия шуда аст. Масалан, бар зидди уфунат ба
таркиби бандина антисептикҳо (диоксидин, хлоргексидин, капатол, мирамистин),
Асеплен-К и Асеплен-Д (Русия); сульфаниламидҳо, антибиотикҳо - Soframycin dressing
(ИМA); Линкосел (Беларус); нитрофуранҳо - колетекс (Россия); йод - асерлен-И (Русия),
Betasom hydrogel dressing (Олмон), Inadine (ИМA); Xeroform gause (UK, Олмон). Ионҳои
метал низ истифода мебаранд, масалан, Ад+, - Acticoat (Канадa), Actisorb plus (ИМA). Дар
натиҷаи иммобилизасияи ферментҳои протеолитики ба бандина на танҳо мӯҳлати таъсири
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ферментҳо меафзояд ва дараҷаи ғизлати онро паст мекунад, балки ҷаббиши дору ба
хунраг маҳдуд мешавад.
Инкишофи илму техника шароит муҳайѐ намуд, ки мувофиқи максад ва
дифференсиалк (тафриқа) матои бандишро дар марҳалаҳои гуногуни солимшавии захм
истифода барем. Бинобар ин ба проблемаи коркарди масолеҳи бандиш аҳамияти калон
дода истодаанд. Дар ИМА 45 компания зиѐда аз 125 навъи бандина барои захмбанди ва
2000 навъҳои гуногуни онро мебароранд. Ҳамин тариқ дар Аврупои ғарби ва солҳои охир
дар Русия бандина мебароранд.
Марҳалаи регенератсия вобаста ба ҳаҷм ва амиқи захм тахминан аз 5 шабонарӯз то
3 ҳафта давом мекунад. G.D. Winter (1962) муайян намуд, ки зери бандинаи окклюзионк
бо эпителия пӯшида шудани захм суръат мегирад. Ин ҳақиқат барои коркарди бандинаҳои
нав ба нави захм мусоидат намуд. Истифода кардани бандинаи намнигаҳдоранда (нигаҳ
доштани ҳарорат ва таъмин намудан муҳити тарк ба захм) барои микроклимати созгори
захм шароит фароҳам меоварад. Хусусияти дору ва масолеҳи бандина аз ҳамдигар фарқ
мекунанд (ҷадвали 2).
Ҷадвали 2.
Қобилияти ҷаббиши ва адсорбсиони баъзе масолеҳи бандина ва дору
Масолеҳи бандина ва
дору

Қобилияти
ҷаббиш, %

Қобилияти ҷаббиш,
% Адсорбсионк, %

Масолеҳи селлюлозк
1062,0 ±18,0
1809,0±26,0
887,0Ѓ±19,0
1470,1±21,7

45,8±2,2
45,8±2,2
44,2±3,0
82,5±1,4

1192,0±10,0
1234,0±24,0
1054,0±44,0
856,0±9,0
1281,0±21,0
1270,0±28,0
1135,0±33,0

49,0±1,0
108,0±2,3
142,5±2,5
275,0±,0
389,5±2,6
413,7+1,2
586,0Ѓ±2,5

421,6±11.2
987,5±17,8
948,8±14,3
1102,5±14,9

37,4±0,8
40,0±0,4
33,8±0,8
15,0±0,5

Комбутек (Русия)

3980,0±40,0

302,5±2,5

Сиблон
Burn towel (ИМA)
Melolin (UK)
ETE (Белгия)
Standard (Denmark)

1080,0±15,4
629,0±14,0
2559,0±9,0
967,0±12,0
735,0±20,0
926,0±14,0
1119,5±18,4
1902,1±16,7
1498,1±22,3

16,9±1,1
28,2±0,7
50,0±0,2
51,0±0,7
81,2±1,2
37,7±0,2
55,9±0,7
49,6±1,4
65,5±1,1

Докаи тиббк
Пахтаи ҷарроҳк
Матои пахтагк
Газвори катонии
тиббии ҳигроскопк
МКС 3,4% СООН
МКС 7,2% СООН
МКС 8,1% СООН
МКС11,4% СООН
МКС 14,4% СООН
МКС 16,0% СООН
МКС 21,6% СООН

Масолеҳи углеродк

АУВМ-Днепр-МН-1

ВАУ-1
ВАУ-3

Войлокарб

Масолеҳи нажоди растани ва ҳайвонк
Альгипор (Русия)
При сорбции
разрушается
Масолеҳи сунъии полимери

Sys-Pur derm (Олмон)
ALU-TEX (Олмон)
Mepore (Олмон)
Ypsisan (Олмон)
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Mediset (Олмон)
Hansapor (Олмон)

1194,7±19,2
604,5±12,6

38,6±+0,9
52,5±2,8

Бандинаи окклюзионк ба тоза шудани захм мусоидат мекунад, зеро энзиму оби
худи захм протеиназа дорад ва он ба лизиси бофтаҳои қобилияти ҳаѐт надошта лозим аст.
Ғайри он бандинаи окклюзионк миқдори таҳшиншави фибрини атрофи прекапилляриро
кам мекунад ва гардиши хун беҳтар мегардад.
Хулоса. Бандинаи тар ба солимшавии захм суръат мебахшад. Аммо истифода
бурдани бандинаи намдоранда, яъне окклюзиониро ҳангоми сустии беморон (лоғарк) ва
норасоии иммуннк оҳиста ба кор бурдан лозим аст, зеро метавонад уфунати захмро фаъол
гардонад.
Бандина бо доруҳо омода сохта ва доруҳои истеъмол карда ба солимшавии захм
асари ба худ хос дорад (ҷадвали)
Ҷадвали 3.
Доруҳои ба солимшавии захм таъсиррасонанда
Дору
Асари дору
Стероидҳои
Марҳалаи илтиҳобро суст мукунад. Синтез ва ғизлати
протеин ва эпителизасияро пахш мекунад.
зиддиилтиҳобк
Стероидҳои анаболики
Репарасия и аз таъсири стероидҳо ба вуҷуд омадаро барқарор
мекунад. Ба таҳшиншави коллаген суръат медиҳад.
Антикоагулянтҳо
Хунравиро баланд мекунад (ташаккули ҳематома)
Аспирин
Аксуламали илтиҳобиро пахш мекунад
p-аминопроприонитрил
Ба инкишофи кӯндаланг чашпиши малекулаи коллаген
(BAPN)
монеъи мекунад
Доруҳои химиотерапевти Репликасияи ҳуҷайраро медорад, реаксияи илтиҳоби ва
синтези сафедаро пахш мекунад.
Колхисин
Репликасияи ҳуҷайраро суст ва интиқоли коллагену
контраксияи захмро пахш мекунад
Дефенилгидантион
Ба хадшабандии ҳипертрофи (барзиѐд) мусоидат карда,
метевонад ба синтези коллаген ва коллагенолизисиро фаъол
намояд.
methysergide
Ба хадшабандии барзиѐд мусоидат мекунад
Ҳидроген
Ба эпителизасия ва синтези коллаген мусоидат мекунад.
Норасои ҳидроген ҳарду ҷараѐнро суст мекунад.
Пенисилламин
Ба ҳосилшавии алоқаи кӯндаланги дар малекулаи коллаген
монеъи мекунад
Пенисиллин
Ба озод шудани пенисилламин мусоидат мекунад
Pentazocine
Ба инкишофи фибрози аз ҳад зиѐд мусоидат мекунад.
Радиационное излучение
Репликасияи ҳуғайраро пахш ва гардиши хунро дар натиҷаи
эндартериит тағйир медиҳад.
Ҳормонҳои ҷинск, доруи Эффекти тағйирѐбанда дорад ва то дараҷае боздорандаи
ангиогенез аст.
зидди наслронк
Ҷараѐни илтиҳоби аз таъсири ҳормони стероидк инкишоф
Витамин А
кардаро барқарор мекунад.
Норасоияш метавонад синтези коллаген ва эпителизасияро
Синк
суст намояд. Вояи избиточний ба ҷараѐни солимшави таъсир
намерасонад.
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Бандинаи ҳидроколлоидк дар марҳалаи якуми ҷараѐни захм, хусусан ҳангоми
гузариш ба марҳалаи II, самарабахш мебошад. Ҳидрогел бофтаҳои фавтидаро мулоим
намуда, аз қобилияти ҳаѐти дошта бофтаҳо ҷудо ва инкишофи уфунати сатҳи захмро пахш
мекунад. Дар марҳалаи регенерасияи захм бандинаи гелиеви Hydrosorb (Олмон) барои
нигоҳ доштани намии муҳити захм, фаъол намудани инкишофи бофтаи навбунѐди донаги
ва ҳуҷайраҳои эпителк ҳамто надорад. Яке аз бандинаи сорбсиони охир бандинаи Tender
Wet (Олмон) мебошад, вай элементи полиакрилат дорад, бинобар ин қобилияти ҷаббишу
шустанро дорост. Аммо пеш аз истифода бурдан маҳлули Рингер ҳамроҳ кардан лозим
аст. Дар натиҷа захм аз экссудат ва бактерияҳо зуд покиза мешавад ва пролиферасияи
ҳуҷайраҳои бофтаро фаъол мекунад.
Қайд бояд кард, ки бидуни муолиҷаи доруворк солимшавии захм ба
сифати ғизо вобаста аст. Дар он беморон ҳама навъи муолиҷа самарабахш
мешавад, ки комилан мувофиқ хӯроки гуногуни табии истеъмол намояд,
вагарна солим гардидани захм бад шуда, хатари арази зиѐд дар мавсими ҳам
ҷарроҳк ва ҳам пас аз он ба миѐн меояд.
Либоси ҷарроҳӣ
Ба либоси ҷарроҳк куртаю эзор, хилъат, остинча, ниқоб, кулоҳи табик, сачоқ,
авраи калону хурд ва ғ.-ро истифода мекунанд. Либосҳои ҳангоми ҷарроҳк истифода
шударо алоҳида шӯстан лозим аст.
Матои бандиш ва либосу авраи ҷарроҳиро дар автоклав зери ҳарорати баланд
(зиѐда аз 120°С) таъқим кардан лозим аст, зеро ҳоги микробҳо ҳарорати аз 120°С кам
бошад вайрон намешавад ва микроб намемирад. Дар ҷадвали 1 фишори ҳаво (вақти
таъқим) акс ѐфтааст.
Барои таъқими рифодот қуттии Шиммелбуш судманд аст (расми 7). Дар қуттк
рифодотро бо тартиб ниҳодан лозим аст. Барои ин қуттиро ба қисматҳо ҷудо карда, ҳap як
навъи масолеҳи бандишро алоҳида аз сатҳ то қабати болоии қуттк мемонанд. Дар ин
ҳолат як навъи рифодотро гиранд, навъи дигар олуда намешавад. Рифодоти дар бикс
таъқимкардаро то се шабонарӯз (агар қуттиро ягон бор накушода бошанд) ба кор бурдан
мумкин аст, пас такроран таъқим кардан лозим меояд. Агар қуттиро кушода бошанд, он
гоҳ рифодотро дар давоми 24 соат истифода метавон бурд.

Расми 7. Шакл ва ҳаҷми гуногуни бикси Шиммелбуш
Таъқими дастпӯш
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Дастпӯшакҳои ҳозиразамон бисѐр нафис ва барои ҷарроҳк судманд мебошанд.
Онҳоро дар завод одатан бо гаммашуоъ таъқим мекунанд. Бинобар ин як карат истифода
мебаранд.
Дастпӯшро пӯшида, бо спирт пок карда ҷарроҳк менамоянд. Дар хотир бояд дошт,
ки ҳангоми сӯрох шудани дастпӯш онро зуд иваз намудан лозим аст. Агар ангуштон ба
хун ѐ фасод олуда гардад, бо маҳлули зиддиуфунк шуста, бо спирт пок мекунанд.
МАТОИ ЗАХМДӮЗИ ВА ТАЪҚИМИ ОН
Дар миѐнаи асри ХХ маълум гардид, ки аз сифату таркиби кимиѐк ва структураи
ришта вокуниши организм ва ҳатто оқибати ҷарроҳк вобаста аст.
Аз ҷиҳати қобилият ва биодеструксия матои захмдӯзк чанд навъ мешавад:
1) ҷаббидашаванда – кетгут, коллаген, матоҳои дар асоси селюлоза омода сохта
(окселон, каселон) ѐ полигликолидҳо (полисорб, викрил, дексон, максон), полидиоксанон,
полиуретан;
2) суст ҷаббидашаванда – полипмид (капрон);
3) ҷаббиданашаванда – полиэфирҳо (лафсан, суржидак, мерсилен, этибонд),
полиолефинҳо (суржипро, пролен, полипропилен, суржилен), фторполимерҳо, сим ва
ҳалқаи металлк.
Вобаста ба сохтор матои захмдӯзи чанд навъ аст:
1) риштаи монофиломенти ѐ якраха (ҳангоми буридан як рах менамояд);
2) полиришта (бисѐррахи) ҳангоми кӯндаланг буридан якчанд рах менамояд:
а) риштаи тофта;
б) риштаи бофта мисли арғамчин;
в) маҷмӯи риштаи бо полимер пӯшонида.
Риштаи захмдӯзк вобаста ба қутраш ду навъ мешавад (ҷадвали): аврупок (European
Pharmacopoeia, 1984) ҳаҷми метрикк ба кор мебаранд ва Амрикок (American
Pharmacopoeia) ҳаҷми USP истифода мекунанд (ҷадвали 4).
Ҷадвали 4.
Мувофиқати қутри матои захмдӯзк
Андозаи
Андозаи
Андозаи шарти
(USP) дигар
Қутр, мм
метрики шартк (USP)
риштаҳо
metrik
кетгут
0,7
7/0
6/0
0,07-0,099
1.0
6/0
5/0
0,10-0,149
1,5
5/0
4/0
0,15-0,199
2,0
4/0
3/0
0,20-0,249
3,0
3/0
2/0
0,30-0,349
3,5
2/0
0
0,35-0,399
4,0
0
1
0,40-0,499
5,0
1
2
0,50-0,599
6,0
2
3/4
0,60-0,699
7,0
3
5
0,70-0,799
8,0
4
6
0,80-0,899
9,0
5
7
0,90-0,999
10,0
6
8
1,00-1,099
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Аз ҳама намуди матои захмдӯзк то ҳоло бештар кетгут истифода мешавад. Кетгут
қобилияти ҷаббиши зиѐд дорад, бинобар ин мустаҳкамии худро пас аз ҷарроҳк байни 2-10
шабонарӯз гум мекунад. Кетгути дар аврупо омодасохта вокуниши нисбатан кам ба миѐн
меорад. Бинобар ин баъзе ҷарроҳон кетгутро беҳтар мепиндоранд.
Қонуни асосии истифода бурдани матои захмдӯзк қарори зайл аст:
● риштаи монофиламентк вокуниш кам медиҳад, қобилияти фитилнимк надорад,
бинобар ин истифодаи вай бартари дорад;
● истифодабарии риштаи ҷаббидашаванда тақрибан дар ҳама соҳаи ҷарроҳк
бартарк дорад, чунки бофтаҳои дӯхта то инкишофи хадша мемонад, пас ҳал мешавад.
● ҳангоми имплантасияи алломатериал (протез ѐ клапанҳо) бояд танҳо риштаи
ҷаббидашаванда ба кор баранд, зеро ҳеҷ вақт протез ба бофтаи бадан намечаспад.
● барои дӯхтан ҳадди имкон риштаи борик истифода шавад, чунки аксуламали
бофтаҳо бисѐр кам мешавад.
● ҳадди имкон риштаи (брешим, кетгут) аксуламали бофтаҳо ба миѐн меоварда кам
истифодабарии карда шавад.
● дар ҳама соҳаи ҷарроҳк ҳадди имкон сӯзани садаманорасон истифода бурдан
лозим аст.
Таъқими матои захмдӯзӣ
Матои захмдӯзи табик ва сунък мешавад. Ба матои табик абрешим, риштаи
пахтагк ва кетгут дохил мешавад.
Кетгут1 моддаи органики мебошад. Дар кетгут микробҳои бемориовар мисли кузоз,
сӯхтанк ва ғ.-ро мушоҳида кардан мумкин аст. Дар ибтидо кетгутро аз пардаи зерилуобии
рӯдаи гурба тайѐр мекарданд. Акнун онро аз пардаи сифоқию мушаки рӯдаи чорпо тайѐр
мекунанд. Ҳоло дар завод кетгути таъқимкардаро дар халтачаҳои ҳавонодаро (пакет) ѐ
ампула мебароранд, ки истифодаи он хуб аст.
Истифодаи кетгути беуфунат бо сӯзани садаманорасон – атравматикк хеле хуб аст,
зеро дар 2-3 ҳафта дар бадан пурра ҷаббида мешавад. Аммо ҷаббиши кетгути хромкарда
то 1-3 моҳ тӯл мекашад.
Ба матои захмдӯзк риштаҳои сунък: дексон, окссилон, викрил, капрон, нейлон,
перлон, дакрон, тефлон ва ғ. бо сӯзани атравматикк, часпакҳои филизк ва сими пӯлодии
зангнозан дохиланд. Риштаҳои захмдӯзи рақами ҳархела доранд. Аз ҳама борик ришта №0
дорад, ғафстаринаш №10. Часпакҳои филезк ва пайвандакҳоро аз металҳои зангнозан,
титан, тантал ва ғ. омода месозанд. Ин навъҳои матои замдӯзиро бо аппарати махсус
истифода мебаранд. Ҳамаи матоҳои захмдӯзк ба талабот пурра ҷавоб дода наметавонанд.
Ҳар кадоми онҳо бартарк ва норасоии хосае дорад.
Матои захмдӯзк бояд мустаҳкам, қаиш буда ба осонк таъқим шавад. Дар бадан
баъди иҷро кардани вазифаи худ ҳал шавад ва чун ҷисми бегона намонад, ангезандаи
бофтаҳо набошад.
Риштаҳои сунък одатан мустаҳкам буда, аксуламали бадан суст зуҳур меѐбад ва
нам намекашанд. Бештарини онҳо баъд аз 1-2 моҳ то 1,5 сол (масалан капрон) ҳал
мешаванд. Норасоии асосии риштаҳои сунък чандирк мебошад, бинобар ин се гиреҳ
бастан лозим аст.

1

Catgut(aLHm.) — рудаи гурба.
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Часпакҳои филизк ва сими пӯлодиро дар таъқмкунак 45 дақиқа ҷӯшонида ѐ дар
автоклав беуфунат мекунанд.
Таъқимгардонӣ
Таъқим – беуфунатгардониест, ки ба воситаи моддаҳои кимиѐк ва усули табик ба
даст меояд. Бо гармии хушк (ҳавои сӯзон), буғи об ѐ ҷӯшонида ва ѐ бо таъсири шуоъ
(фавқулбунафш) таъқим кардан ба усули табии (физикк) дохил мешавад. Барои бо усули
кимиѐк таъқим кардан моддаҳои зиддиуфуниро ба кор мебаранд. Онҳо бояд ба ҳамаи
уфунати бемориангез таъсири ҳалокатовар расонанд, вале ба ҷисми инсон безарар
бошанд.
Тайѐрии дасти ҷарроҳ ба ҷарроҳӣ
Дасти ҷарроҳро ба ҷарроҳк омода сохтан мушкил аст. Бинобар ин ҷарроҳ ва
ҳамшира дастҳояшонро бояд доимо аз олудагк ва садама эҳтиѐт карда, тоза нигоҳ доранд.
Ҳангоми дар ангуштон пайдо шудани ҷӯробакҳо онҳоро бурида, ба чирксорк роҳ
надиҳанд. Пеш аз пок кардани дастҳо бояд нохунҳоро кӯтоҳ гиранд.
Омода сохтани дасти ҷарроҳ ба ҷарроҳк маросими муҳим мебошад. Қоидаи
муайяни шустани даст мавҷуд аст. Барои ба ҷарроҳк омода сохтани дасти ҷарроҳ усулҳои
зиѐде пешниҳод шудаанд: Алфелд, Фюрбрингер, Спасокукоский-Кочергин ва ғ.. Онҳо дар
айни замон истифода намешаванд ва аҳамияти таърихи доранд.
Покиза кардани даст барои ҷарроҳк аз ду марҳила иборат аст: шӯстани даст ва
таъсир расонидан бо маводи антисептикк ба уфунати пӯст. Усули тайѐрии даст ба
ҷарроҳк шустан бо собун ѐ бо моддаҳои шӯяндаи дар об ҳалшуда (ҳангоми чиркин
набудани даст) аст. Бинобар ин моддаҳои кимѐвии антисептикк пурқувват, безарар ба
пӯсти дасти ҷарроҳ ва арзон бошанд.
Барои ин ашѐҳои асоси тайѐрии даст ба ҷарроҳк пероксиди ҳидроген ва ҷавҳари
мӯрча (формиат), ҳлорҳексидин, дегмин (дегмисид), серигелк, евросепт ва ғ. мебошад.
1. Покгардонии дастҳо бо маҳлули пероксиди ҳидроген ва ҷавҳари мӯрча. Ин
маҳлулҳо (дорухати "С-4")~ро дар рӯзи ҷарроҳк тайѐр мекунанд (ҷадвали 5).

Миқдори
об
1
2
5
10

Таркиб ва миқдори маҳлули дорухати 4с2 "С-4"
Ҷузъ (ҳисса), мл
30-33% пероксиди ҳидҶавҳари мӯрча-формиат
роген (пергидрол)
100%
85%
17,1
6,9
8,1
34,2
13,8
16,2
85,5
34,4
40,5
171
69,0
81,0

Ҷадвали 5.
Об, л.
то 1
то 2
то 5
то 10

Пеш аз дар ин маҳлул шустан дастҳоро бо собун як дақиқа шӯста, дар об
чайқонида, бо сачоқи беуфунат хушк мекунанд. Ба ташти сирдори беуфунат маҳлули
дорухати "С-4" рехта як дақиқа мешӯянд ва боз бо сачоқи безарар пок мекунанд.
2. Покизагардонии дастҳо бо дѐгмин ва дѐгмисид. Ин антисептики сатҳи фаъол
мебошад. Дар ташти сирдор дастҳоро 5-7 дақиқа мешӯянд. Бо сачоқи беуфунат хушк
мекунанд.
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3. Покизагардонии дастҳо дар АХД, АХД-махсус, евросепт. Асари ибтидоии
омехтаи ин антисептикҳо спирт, эфири полиолинии ҷавҳари равған, хлорҳексидин
мебошад. Ин препаратҳоро дар махсус флаконҳо мебароранд, ҳангоми ҷиқидан ба
фашанги он миқдори муайян мерезад ва ҷарроҳ ба пӯсти дастҳояаш 2-3 дақиқаги 2
маротиба мемолад. Дар айни замон ин усулро беҳтарин ва паҳншуда мешуморанд, чунки
дар амал норасои надорад.
4. Покизагардонии дастҳо бо хлорҳексидин-биглюконат. Дастҳоро бо собун
мешӯянд. Бо сачоқи беуфунат хушк мекунанд. Бо пахтаи бо маҳлули 0.5%-аи спиртии
хлорҳексидин таркарда, 2-3 дақиқа пок менамоянд. Дар ташти сирдор, ки 10 л оби
муқаттар дорад, 500 мл хлорҳексидини 20-фоизаро ҳал карда, дастро 3 дақиқа шустан
мумкин аст. Одатан маҳлули 20%-аи хлорҳексидинро дар зарфи нимлитра мебароранд.
Барои покиза кардани дастҳо маҳлули 0.5%-ашро ба кор мебаранд. Барои ин
хлорҳексидини заводро дар спирти 70% (1:40) ҳал мекунанд.
5, Покизагардонии дастҳо дар маводи шустушӯй. Дастҳоро бо собун мешӯянд. Дар
ташти сирдори маҳлули маводи шустушӯйдошта (як қошуқ хокаи маводи шустушӯй дар 3
л об) 3-5 дақиқа тоза мекунанд. Барои ин хокасобуни сунък - ОП-7, "Новост", "Айна" ,
"Астра", "Барф" ва ғ.-ро истифода мебаранд.
6. Дар айни замон антисептикҳои гуногун: биотензид, пресепт, сайдекс, сайдезим
ва ғ. ҳосил кардаанд.

САЙДЕКС
ПРЕСЕПТ
Ин препаратҳоро на танҳо барои покизасозии беҳдошти дасти кормандони тиб ва
омодасозии дасти ҷарроҳ ба ҷарроҳк, балки аппаратҳои нозук ва олотҳои гуногуни
ҷарроҳк истифода мебаранд. Хусусияти хоси ин препаратҳо бо миқдори ками онҳо ва дар
вақти кӯтоҳ аз уфунат соф кардан мебошад. Препаратҳои нисбатан гаронбаҳо бошанд, ҳам
миқдори ками онҳо ва вақти кӯтоҳ барои покизасозии дасти ҷарроҳ ва таъқими олотҳо
сарф мешавад. Масалан, биотензид дар таркибаш фенол надорад, ҳипоаллерген мебошад
ва давомнок покиза нигаҳ медорад. Ба уфунат, аз он ҷумла ба гепатити зардобк (ВИЧ),
микобактерияи сил ва замбӯруғҳо марговар аст.
Покизасозии дасти ҷарроҳ бо биотензид: ба кафи даст шустаи хушк шуда ду
маротиба 2,5 мл гирифта ба пӯст 2,5 дақиқа мемоланд. Баъд боз ба кафи даст 5 мл доруро
гирифта мудати 2,5 дақиқа мемоланд. Ҳамаги барои омода сохтани даст ба ҷарроҳк 5
дақиқа вақт сарф мешавад (расми 8).
Расми 8.
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а.
б.
в.
г.
д.
е.
ѐ.
Расми 8. Тарзи ба каф рехтани маҳлули антисептикк. 2. Кафи даст ба кафи даст (а).
3. Кафи дасти ростро бо маҳлули антисептикк ба пушти дасти чап мемоланд (б). 4. Кафи
дасти чап болои дасти рост. Ангуштон байни ангуштон (в). 5. Пушти ангуштон дар кафи
дигар даст (г). 6. Навбат ба навбат молидани ангушти калони дастҳо бо кафи муқобил.
Каф бо ангуштон фишурда (д). 7. Навбат ба навбат собидани кафи даст бо ангуштони
ҷафс кардаи кафи дигар (ѐ).
Ҳама усулҳои покгардонии дастҳо норасоии муштарак доранд. Баъд аз 5-10 дақиқа
даст apaқ карда, аз маҷрои ғадудҳои равған ва apaқ микробҳо ба сатҳи пӯст мебароянд. Ин
микробҳо қобилияти пурзӯри бемориангезк доранд. Бинобар ин баъди пок кардани дастҳо
(новобаста ба усули покгардонк) дастпӯши резинк пӯшида ҷарроҳк кардан лозим аст.
Қоидаи асосии тайѐрк ба ҷарроҳк қарори зайл аст. Барои иҷро кардани ҷарроҳк
ҳама иштирокчиѐни амалиѐт хилъати махсуси ҷарроҳк мепӯшанд.
Хилъати ҷарроҳиро одатан аз суфи сафед медӯзанд. Вай бояд мувофиқи андозаи
бадан бошад, тахтапушташро фаро гирад ва остинҳояш дастпанҷаро пӯшонанд.
Сарпӯш мӯйҳоро зераш ғунҷонад ва мӯй аз зери сарпӯш берун набарояд. Барои
занҳо руймоли секунҷаи суфи сафед бастан беҳтар аст, зеро бештари онҳо мӯйи дарози
зиѐд доранд. Ниқоб бояд даҳон ва биниро маҳкам пӯшонад.
Ба ҷарроҳк аввало ҳамшераи амалиѐтгоҳ омода мешавад ва ба ҷарроҳон хилъату
дастпӯши резинк мепӯшонад. Дар мавсими ҷарроҳк ҳилъати ҷарроҳ ва ҳамшераи амалиѐт
танҳо аз пеш то миѐн покиза мемонад. Бинобар ин дастҳоро аз китф боло бардоштан ва аз
миѐн поѐн фаровардан мумкин нест, чунки эҳтимоли олуда шудан бо уфунат аст.
Омодасозии ҷои ҷарроҳӣ
Омодагк то ҷарроҳк оғоз меѐбад. Барои ин як рӯз пеш аз ҷарроҳк мариз ҳаммом
мекунад. Либосҳои таг ва ҷогаҳро иваз мекунад. Мӯи ҷои ҷарроҳиро (1-2 соат пеш аз
ҷарроҳк то, ки газаку чирк нагирад) метарошад.
Барои пок кардани ҷои ҷарроҳк бештар йодонат, йодопирон, хлорҳексидин
биглюконатро истифода мебаранд. Йодонатро 4-5 маротиба бо оби муқаттар ѐ ҷӯшонида
ҳал карда, тозаашро ба кор мебаранд. Усули Гроссих-Филончиков алҳол аҳамияти худро
гум накардааст. Ҷои ҷарроҳиро бо маҳлули 5%-аи спиртии йод чаҳор маротиба пок
мекунанд. Бори аввал пеш аз бо сачоқ ѐ авраи беуфунат фаро гирифтани атрофи хатти
буриш, дуюм баъди он, сеюм пеш аз дӯхтани захм ва чаҳорӯм баъди кӯк задани захми
пӯст. Одатан пас аз бо йод пок кардан боз бо спирти 96% пок мекунанд, зеро зарраҳои
йоди дар пӯст монда, метавонанд пӯстро ба ангезиш оваранд.
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Таҷриба нишон медиҳад, ки йод ба маҷрои ғадудҳои пӯст даромада, уфунатро
нобуд мекунад. Спирт пӯстро даббоғк карда, аз қабатҳои пӯст баромадани уфунатро боз
медорад.
Усули назорати бесироятк
Ду навъ аст: мустақим ва ғайри мустақим. Усули мустақими назорат тадқиқи
бактериологк аст. Барои ин чӯбчаи махсуси таъқим карда болои олотҳо, пӯсти сатҳи даст,
сатҳи ҷарроҳк, авраи ҷарроҳк ва ғ. собиш медиҳанд, ба зарфи таъқим карда меандозанд.
Дар лабораторияи бактериологи мутахассисон мавҷудияти уфунатро месанҷанд. Норасоии
ин усул дар он аст, ки вақти зиѐд (4-5 рӯз) барои санҷиш металабад.
Усули ғайримустақимии назоратиро ҳангоми таъқим дар автоклав истифода
мебаранд. Барои ин дохили бикс ва халтаҳои дар автоклав монда моддаҳои хокаи дар
ҳарорати муайян (120°С ва зиѐда) ҳал шаванда мемонанд. Ҳангоми ҳал шудани моддаи
хока шубҳа ба таъқим шудани олоту рифодоти дар автоклав ниҳода нест. Аммо таъқимро
бо ҳавои хушку сӯзон зери ҳарорати баланд (180-200°С ва зиѐда) мекунанд. Бинобар ин
барои муайян намудани ҳарорат ҷавҳари аскорбин дараҷаи обшавиаш 190°С, ҷавҳари
қаҳрабо-190°С ва дигар моддаҳое, ки нуқтаи обшавиаш маълум аст, мемонанд.
Назорати сифати покизагии пешазтаъқимӣ
Барои назорати сифати покизагии олот ва зарфҳои шишагк пеш аз таъқим кардан
аз моддаҳои кимиѐвк истифода мебаранд. Дар олот асари хуни пинҳониро бо санҷиши
бензидинк муайян менамоянд. Барои маълум кардани моддаҳои шӯяндаи боқимонда
индикатори ҷавҳару ишқорк ва бештар санҷиши фенолфталеинк ба кор мебаранд.
Ҳангоми мавҷудияти хуни пинҳони ѐ асари моддаҳои шӯяндаи ишқори реактивҳо ранги
худро тағйир медиҳанд.
Пешгирии уфунати кӯчатӣ
Барои пешгирии уфунати кӯчатк бесироятии ҳама чизҳои ба дохили ҷисм доимк
(матои захмдӯзк ва ғ.) ѐ муваққати мемондаро таъмин мекунанд. Ҳангоми уфунати
кӯчатк, назар ба тамоси, барои уфунати ба ҷисми одам дохил шуда, шароити мусоид:
ҳарорати лозими, нами ва ғизо муҳайѐст. Бинобар ин микробҳо бештар инкишоф
мекунанд. Дар натиҷа бофтаҳо газак гирифта чирксорк ба миѐн меояд. Агар организми
бемор пурқувват бошад дар атрофи микроорганизмҳо ғилофа аз бофтаи пайванди ҳосил
мешавад. Ҳангоми суст шудани қувваи худмуҳофизи ҷисм ѐ баъди ҷарроҳк, ҳатто баъди
даҳсолаҳо “уфунати хобида” инкишоф хоҳад кард. Аз ин лиҳоз, ҳама ҷисми бегонаи
кӯчатии организм эҳтимоли манбаи уфунати хобида аст.
Манбаи асосии уфунати кӯчатк матои захмдӯзи аст. Чунки ягон амалиѐти ҷарроҳк
бе ниҳодани кӯк хотима намеѐбад. Эҳтимоли манбаи уфунати кӯчатк найчаҳои махсус,
ҳангоми амалиѐти ҷарроҳк муваққати барои заҳкаши ба захми баъдиҷарроҳк ниҳода,
катетерҳои ба дохили хунраг монда хоҳад шуд. Ғайри матои захмдӯзк ва найчаҳои
заҳкаш, дар ҷисми бемор протези қапоқи дил, хунраг, бандҳои дасту пой, тӯри синтетикк,
спирали бачадон ва ғ. мемонанд ва онҳо бояд беуфунат бошанд. Барои ин беҳтарин ва
эътиборнок усули таъқим дар завод бо γ-шуоъ таъқим кардан аст. Дар айни замон асоси
манбаи уфунати кӯчатк матои захмдӯзк аст.
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Матои захмдӯзии табик ва сунък, ҳалшаванда ва ҳалнашаванда мешаванд. Ба
матои табик абрешим ва кетгут дохил мешавад. Кетгут ҳалшаванда ва абрешим
ҳалнашаванда аст. Кетгут моддаи органикк мебошад. Кетгути аз пардаи сифоқию мушаки
рӯдаи чорпо тайѐр карда, нисбатан камуфунат аст. Бинобар ин кетгутро бо сӯзани
бесадама дар халтачаи ҳавонодаро ѐ ампула бе сӯзан ва бо сӯзан дар завод таъқим карда
мебароранд. Бартарии ҳама риштаҳои бо сӯзан кор карда бароварда, аз он ҷумла кетгут
камсадама мебошад, чунки ғафсии сӯзан баробари ғафсии ришта аст.
Дар бадан риштаи кетгутк одатан баъди 1-2 ҳафтаи давраи баъдиҷарроҳк ва
кетгути хромандӯз дар мудати 1-3 моҳ ҳал шавад, абрешим тамоми умр дар бадан чун
ҷисми бегона бо ғилофаи бофтаи пайванди иҳота шуда боқи мемонад.
Ҳамаи риштаҳои захмдӯзи сунък: капрон, викрил, лавсан, нейлон, перлон, дакрон,
тефлон, полиэстер, фторлон рақам доранд – бориктаринаш №0 ва ғафстаринаш №10. Дар
ҷарроҳии умумк бештар риштаҳои сунъии ҳалшавандаи рақами аз 2 то 4 истифода
мебаранд, чунки онҳо мустаҳкам буда, аксуламали сусти бадан зуҳур меѐбад ва нам
намекашад. Норасоии асосии риштаҳои сунък чандири мебошад, бинобар ин се гиреҳ
бастан лозим аст.
Барои часпонидани бофтаҳо ѐ маҳкам фишурдани хунрагу маҷрои талха ҳангоми
амалиѐт бо лапароскоп часпакҳо, шиканҷа ва клипсҳои аз фулези зангнозан ѐ титан ва ғ.
омода сохта истифода мебаранд. Усули асосии таъқими матои захмдӯзк (сӯзандор ѐ
беӯзан) ва дигар намудҳои он дар завод бо шуоъ таъқим кардан аст.
Нигаҳдории матои таъқимшуда
Матои ҳама навъи барои ҷарроҳк таъқимкардаро дар ҳуҷраи махсуси алоҳида
нигоҳ доштан лозим аст. Агар матои таъқимкарда дар бикси Шиммелбуш ѐ дар дуқабата
халтаи мустаҳкам бошад то ду шабонарӯз беуфунат мемонад. Ҳангоми кушодани бикс
матои тақимшударо дар ҳамон рӯз байни 12 соат истифода бурдан мумкин аст. Чунки пас
аз кушодани бикс уфунати дохил шуда инкишоф мекунад. Соранги дар таъқимгоҳи
марказии бемористон бо шуоъ таъқим карда то 25 рӯз покиза мемонад.
ВИЧ – норасоии масунии вирусии одам дар ҷарроҳӣ
Дар байни мардум паҳн шудани ВИЧ ѐ СПИД – синдроми норасоии иктисобии
масуният байни аҳоли барои ҷарроҳк низ проблемаи нав ба бор овард. Чунки амалиѐти
ҷарроҳк, бандиш, тазриқи дохиливариди, хунгири барои санҷиш имконияти тамос бо
хуни беморро ба миѐн меорад. Бинобар ин бехатарии кормандони тиб аз қатъи риоя
кардани тартиби корк ва сари вақт муайян намудани норасоии масунии вирусии беморон
вобаста аст. Барои тадбирҳои пешгирии паҳншавии беморк ва ҷудо гузоштани шахси
гирифтори СПИД ҳангоми таҳқиқи онҳо изҳороти чанд касалк мисли пневмосистоз,
зотуррия, саркомаи Калош, иктисобии масуният, лимфаденопатия, лоғарк, кандидози
роҳи нафас, дарунрави бояд дар назар дошт.
Беморони ба гурӯҳи хатарнок тааллуқдошта: нашъамандон, майзадаҳо, шахсони
гирифтори гепатити “В” ѐ “С”, гирифтори дардҳои зӯҳравк ва ғ-ро аз мавҷудияти ВИЧ
таҳқиқ кардан лозим аст.
Дар шӯъбаи ҷарроҳк ҳамаи дастуламалро бо дастпӯши резинк иҷро карда, олотро
баъди истифода бурдан дар маҳлули 3%–а хлорамин 30 дақиқа ѐ 6%–а маҳлули пероксиди
ҳидроген 90 дақиқа ниҳода, пас ба омодасозии пешазтаъқимии онҳо шурӯъ менамоянд.
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Беҳтарин пешгирии паҳн шудани норасоии масунии вирусии одам дар шӯъбаи ҷарроҳк як
карат истифода бурдани сорангу олот ва система барои ҷарроҳк ва тазриқи дохиливариди
мебошад.
АНТИСЕПТИКА
Мафҳум ва навъҳои антисептика
Истилоҳи "антисептика" (anti – зид, septicоs – чирксорк) маънои бо ѐрии маводи
гандзидои кимиѐвк мубориза бурдан бар зидди сирояти бемориангезҳоро дорад. Дар
замони ҳозира "антисептика" маҷмӯи тадбирҳоест, ки барои маҳви микроби захм ва
манбаи эътилолк ѐ умуман бадан нигаронида шудаанд.
Самараноки усули асептикаро дар натиҷаи ченаки бактериякушк ва давомнокии
таъқим медонанд. Барои антисептика муҳим аст, ки маводи антисептикиро дохили ҷисми
инсон ба кор мебаранд. Бинобар ин маводи антисептикк на танҳо безарар бошад, балки
механизми гуногуни ҷисми беморро фаъол гардонида, зидди уфунат мубориза барад.
Масалан, ҳангоми истифода бурдани усули асептика (покизасозии дасти ҷарроҳ, сатҳи
амалиѐти ҷарроҳк) зидди уфунати пӯст антисептикҳои пурзӯр ба кор мебаранд. Аз ин
ҷост, ки асептика ва антисептика тақсимоти шартист, гоҳо онҳоро аз ҳам фарқ кардан
душвор аст.
Чанд навъи антисептика вуҷуд дорад: механикк, физикк, кимиѐвк, биологк ва
антисептикаи омехта.
Антисептикаи механикӣ
Ин усул яке аз ҷузъҳои муҳимми пешгирк ва муолиҷаи уфунати захм мебошад.
Барои ин бофтаҳои мавту табоҳгаштаро, ки ғизои ангезандаҳои уфунат мебошанд, бурида
гирифтан зарур аст. Ин амалро бо усули ҷарроҳк ба ҷо меоранд ва зинаи аввалини
покгардонии ҷарроҳии захм ҳисоб меѐбад.
Соли 1836 А. Чоруковский тавсия дод, ки захми латро ба ҷарроҳии суфта (монанди
захми бурида) гардонда дӯхтан лозим аст. Вале асосгузори покгардонии нахустини
ҷарроҳии захм Фридрих (F. Friedrich, 1898) мебошад. Ӯ илман исбот кард, ки агар девор ва
қаъри захмро ҳамроҳи уфунат дар ҳудуди бофтаи солим бурида, бофтаро қабат ба қабат
дӯхта шавад захм дар муддати кӯтоҳ шифо меѐбад. Ин навъи амалиѐтро покизасозии
нахустини ҷарроҳк меноманд. Агар захм чирк карда, бофтаҳо фавтида кисаҳои
даҳонпӯшида пайдо шаванд, шароит барои инкишофи уфунат ва афзудани захм ба миѐн
меояд. Дар ин вазъият бофтаҳои фавтидаро бурида мегиранд, яъне такроран захмро
покизасоза мекунанд, ки покизасозии дуйумини ҷарроҳк мебошад.
Ба антисептикаи механикк ҳама намуди бандиш барои покиза кардани захми
тасодуфк, захми баъди ҷарроҳк ва кушода аз фасод покиза кардани думмалу дабила
дохил мешавад, Ҳангоми бандиш пок кардани мӯҳтавии захм бо рифодот ва бо фишори
маҳлули антисептикк шӯстан, бофтаҳои мавтидаи озод хобидаро аз захм гирифта
партофтан ва ғ. миқдори уфунати беморизо ва шароит барои инкишофи онҳо кам
мешавад. Дар натиҷа инкишофи бофтаи навбунѐди донаги суръат мегирад.
Агар покизасозии нахустини ҷарроҳиро ҳангоми захми илтиҳобнагирифта баҷо
оранд, дар вақти бо захми фасодкарда ба шӯъбаи ҷарроҳк дохил шудани бемор бештар
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покизасозии дуюмини захм кардан ба миѐн меояд. Дар ин вазъият бофтаҳои фавтидаи
захм бо сӯрохияш бурида мегиранд. Агар дохили захм мисли носурроҳа рафта бошад,
онҳоро мекушояд, ки ҷараѐни эътилоли инкишоф карда фавти бофтаҳои солим афзоиш
накунад. Барои ин захмро аз бофтаҳои фавтида озод намуда, ба як ковоки мубаддал
кардан лозим аст. Аммо асабу хунрагҳои атрофи захмро эҳтиѐт бояд кард. Бемориҳои
сироятии ҷарроҳк шударо дар хотимаи амалиѐт бо мондани дохили захм заҳкашҳои
гуногуни резинк ѐ полиэтилени ба итмом мерасонанд. Ин амал низ ба антисептикаи
механикк дохил мешавад.
Антисептикаи физикӣ
Моҳияти он истифодаи усулҳои физикист, ки захмро ба инкишофи уфунат
номусоид мегардонад; заҳр ва маҳсули бофтаҳои вайроншудаи захмро ҷаббида берун
мекунад. Барои ин фатилаи докагк, заҳкашаки резинк ва шишагк, найчаҳои
{полихлорвинили)-ро ба кор мебаранд. Онҳо аз захм берун шудани фасоду римро бо
уфунат, ҳамчунин заҳру маҳсули бофтаи вайроншударо таъмин мекунанд. Хусусияти
заҳкашии докаро П.Я. Преображенский (1894) дар рисолаи докториаш пурра тавсия
намудааст. Ҳангоми дар маҳлули 10-фоизаи намаки ош ѐ тиосулфати натрийи 10-фоиза ва
дигарҳо тар кардани дока хусусияти заҳкашии он чанд маротиба меафзояд. Аммо баъди ба
худ ҷаббидани тарашшуҳи захм хусусияти заҳкашии дока барҳам мехӯрад ва чун ҷисми
бегона мемонад. Барои фатилаи докагк давомнок амал намудан, вайро пӯкка ва серковок
ба захм ниҳода, аз ду паҳлуяш тасмаи резини монанд тарашшӯҳи захм баъди 6-8 соат ҳам
мебарояд ва зарурати бандиши такрори дар давоми рӯз аз байн меравад. Дар шабонарӯзи
оянда ба мақсади кашидани обияти захм истифода бурдани найчаҳои полихлорвинилк ѐ
тасмаи резинк натиҷабахш мебошад.
Ба антисептикаи физикк муолиҷа бо усули кушод, ки ҳаво захмро хушк мекунад, ѐ
доруҳои хока, ки нами захми рӯякиро кашида мехушконанд, дохил мешавад. Дар ин
маврид шароити инкишофи уфунати захм барҳам мехурад. Муолиҷаи табик
(физиотерапевтк) ба монанди УВЧ, фавқуссадо, лазер, УФО, рентген ва ғ. низ аз ҳамин
қабилаанд.
Тариқати таъсири маҳлулҳои ҳипертонк нисбатан ба омилҳои табик (физикк, яъне
фишори баланди осмоси) пуртаъсир аст. Онҳо ба уфунат ва захм таъсири кимиѐию ҳаѐтк
доранд. Шуоъ, гармии хушк, фавқуссадо (ултрасадо) ва дигар омилҳо ба уфунат таъсири
табик, ҳаѐтк ва физикию кимиѐвк мерасонанд.
Ин навъҳои заҳкашии захмро заҳкашии нофаъол меноманд. Барои заҳкашии фаъол
ба нӯги берунии найчаи полиэтилении дар захм гузошта, бо заҳкаши махсуси пластмасии
чин-чин зада ва ж ба аппарати кашанда васл мекунанд. Дар натиҷа дохили найча фишори
мусбк ба миѐн омада, тарашшӯҳи захмро мекашад.
Заҳкашии равоншӯк. Барои ин навъ заҳкашк дар ковокии захм бояд ду найчаи
полиэтиленк бошад. Найчаи аввал, ки ба вай маҳлули антисептикк мечаконанд, бояд
тавре монда шавад, ки сатҳи ҳамаи захмро маҳлул фаро гирад, пас бо найчаи
заҳкашкунанда берун барояд. Нишондод барои истифода бурдани ин усул бемориҳои
фасодии сатҳи бадан, аз он ҷумла остеомиелит мебошад. Бо ин усул газаки сифоқпардаи
шикам (перитонит)-ро низ муолиҷа кардан мумкин аст.
Хулоса, антисептикаи физикк ва падидаҳои ба дигар навъҳои антисептика
марбутро мефаҳмем.
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Антисептикаи кимиѐвӣ
Ин усули ба кор бурдани моддаҳои гуногуни кимиѐвии марговар (бактериякуш) ѐ
боздорандаи инкишофи уфунат мебошад. Моддаҳои кимиѐвк бояд ба бофтаҳо таъсири
бад нарасонанд ва захм бе мушкилк беуфунат шавад ва таъсири онҳо тағйир наѐбад.
Онҳоро ҳам барои муолиҷаи захм, ҳам бар зидди уфунати асбобҳои ҷарроҳк, бандинаҳо
ва ғ. ба кор мебаранд.
Моддаҳои асосии зиддиуфунӣ
Антисептикҳо аз рӯи сохт, таъсир ва сифат ба гурӯҳҳои мухталифи пайвастҳои
кимиѐк мансубанд. Онҳоро ба моддаҳои кимиѐк (органикк ва ғайриорганикк) ва маводи
кимиѐшифок тақсим мекунанд. Асоси тарзи таъсири антисептикҳо ба уфунат ҷараѐни
оксидшавк, лахтабандии сафеда, хушк ѐ беобк (деҳидротасия) мебошад. Ба ҳамин тариқ,
аксар антисептикҳо бактерияҳоро нобуд месозанд ѐ инкишофи онҳоро қатъ мегардонанд.
Байни онҳо маводҳое бартарк доранд, ки фавти уфунатро барҳам дода, ба
макроорганизмҳо таъсири ночиз мерасонанд; бе мушкилк таъқим шаванд. Ҳангоми бо
тарашшӯҳи захм омезиш ѐфтан таъсири худро гум накунанд.
Маводи кимиѐӣ
Тақсимоти антисептикҳо вобаста ба сохтори кимиѐвк нисбатан беҳтар ва анъанавк
мебошад. Дар ҷарроҳии замони ҳозира гурӯҳи антисептикҳои серистеъмол инҳоанд:
А. Галоидҳо. Аз ин гурӯҳ асосан маҳсули хлор ва йод истифода мешаванд. Онҳо ѐ
атоми озоди ҳидроген ҷудо мекунанд, ѐ ба атоми ҳидрогени уфунат пайваст шуда,
молекулаи бофтаҳои органикиро вайрон мекунанд. Ҳамин тавр, ба микроорганизмҳо
таъсир мерасонанд. Аз ин рӯ, доруҳои омехтаи галоидҳоро ба кор мебаранд, чунки
галоидҳо тадриҷан ҷудо шуда, уфунатро мекушанд.
1. Хлорамин Б. Кристалли хокаи сафед ѐ ранги зарди паст дошта, аз он андак бӯи
сусти хлор меояд. Таъсири бактериосидк расонда бӯи бадро рафъ мекунад. Дар таркибаш
25-29% хлори фаъол ҳаст. Бо маҳлули 2-фоизааш асбобҳои ғайрифилизк, бандишхона ва
ҷарроҳихонаро гандзидок (дезинфексия) мекунанд.
2. Повидон-йод. Пайвастаи органикии йод аст, 0,1-1%-а йоди озод дорад. Барои
гандзидок пӯсти ҷои ҷарроҳк ва атрофи захм истифода мебаранд ва дар намуди аэрозол
сатҳи захмро покиза мекунанд.
3. Маҳлули люгол. Ин маҳлул аз як қисм йоди тоза, ду қисм йодати калий ва 17
қисм спирти поливинилк иборат аст. Аз ин рӯ онро бештар ба кор мебаранд.
4. Йодинал - омехтаи йод бо спирти поливинилк. Ранги маҳлул кабуттоби шаффоф.
Барои покгардони маҳлули 1- фоизаашро истифода мебаранд. Дар таркибаш 0,1% йод,
0,3% йодонати калий ва 0,9% спирти поливинилк ҳаст. Бо йодонал ковокиҳои чирксорро
мешӯянд ва ба реши ғизои бандина мениҳанд.
Б. Оксидкунандаҳо. Ба ин гурӯҳ антисептикҳои перекиси ҳидроген, перманганати
калий ва ҷавҳари бор дохиланд.
1. Маҳлули перекиси ҳидроген (solutio Hydrogenii peroxidati diluta) беранги
шаффоф, маҳлули 2-3-фоизаашро барои шустани захми чирксор ва ковокиҳои иллатнок ба
кор мебаранд. Ҳангоми бо чирки захм омехта шудан ҳидрогени атомиро хориҷу кафк
ҳосил мекунад. Бо кафк аз захм чирк ва хуни лахтабаста берун мешавад. Дар қаъри захм
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об мемонад. Одатан ин оксидкунандаро дар корхона ба дараҷаи ғилзати баланд бо номи
перҳидрол (perhydrolum) тайѐр мекунанд. Перҳидрол аз 27,5 то 33% перекиси ҳидроген
(Н2О2) дорад. Дар ин шакл ба кор бурдани он дар ҷарроҳк хатост, зеро бофтаҳои зиндаро
месӯзонад. Барои безараргардонии асбобҳои ҷарроҳк ва покии бандишхона, толори
ҷарроҳк ва ғ. маҳлули 3-6-фоизаи перекиси ҳидрогенро истифода мебаранд.
Маҳлули 10%-и перекиси ҳидрогенро мо барои покизасозии ковокии ғилофаи
фиброзии эхинакокро баъди эхинакоккэктомия даббоғи мекунем. Дар натиҷа сколексҳои
эхинакокк мемиранд, девораи покизашудаи фиброзк бо ҳам часпида, ковоки барҳам
мехӯрад.
2. Перманганати калий (Кalii permanganas, KMnO4). Кристалл ѐ хокаи
бунафшаранги сурх ѐ сурхча мебошад. Дар об нaғз ҳал мешавад. Бӯи бадро рафъ месозад,
аммо таъсири гандзидоиаш суст аст. Маҳлули 0,1-0,05%-и онро барои шустани захм ва
ковокиҳои чирксор истифода мекунанд. Маҳлули 2-5%-ро ба сатҳи сӯхтагк ва реш
мемоланд, онҳоро хушконда карахш мебандонад. Ҳангоми бо моддаҳои органикк мисли
ангиштсанд ва танин якҷоя амал кардан, мумкин тарқиш рух диҳад.
3. Ҷавҳари борат (Acidum boricum). Бо маҳлули 2-3-фоизаи он захми чирксорро
мешӯянд ва бандина мениҳанд. Азбаски таъсири хос ба бактерияи кабуд мерасонад,
ҳангоми олуда шудани захм бо ин қаламчамикроб бандинаи ин ҷавҳар натиҷаи хуб
мебахшад. Аммо ба занҳои дуҷон (ҳомила) ва кӯдакон вақтҳои охир тавсия намедиҳанд.
В. Маҳлулҳои ҳипертонӣ. Барои муолиҷаи захми пурфасод маҳлули ҳипертонии
хлориди натрий, тиосулфати натрий ва глюкозаро истифода мебаранд.
1. Махнули хлориди натрий (Sol. Natrii chlorati). Одатан маҳлули 5-10-фоизаи онро
барои аз захм ҷудо кардани риму фасод ва бофтаҳои пӯсида ба кор мебаранд. Таъсири
зиддиуфунатиаш суст аст.
2. Тиосулфати натрий (Natrii thiosulfus). Маҳлули 30-фоизаи тиосулфати натрий
таъсири зиддиилтиҳобк, подзаҳрк дорад, баландҳассосиро рафъ месозад. Онро дар
мавриди ҳидротасия, яъне варамидану газак гирифтани захм истифода мебаранд.
3. Маҳлули глюкоза (Sol.glucosae). Дар вақти набудани маҳлули хлориди натрий,
маҳлули 10-20-фоизаи глюкозаро барои муолиҷаи захм тавсия медиҳанд.
Г. Намаки филизҳои вазнин. Пайвастҳои онҳо маводи хеле пуртаъсири
зиддиуфунатианд; онҳо на танҳо уфунат, инчунин бофтаҳои зиндаро шах кардаву
месӯзонанд. Аз ин гурӯҳ антисептикҳо танҳо оксиди синк то ҳоло истифода мешавад. Ба
таркиби паста (хамира) ва доруи хока дохил мешавад, Ҳангоми ба атрофи захм молидан ѐ
пошидан пӯстро аз лилеҳшавк эмин медоранд.
Е. Моддаҳои рангкунанда. Ба ин гурӯҳ метилени кабуд, бриллианти кабуд ва
ҷавҳари карбол мансубанд.
1. Метилени кабуд (Methylenum cocruleum). Кристалли хока, сабзи сиѐҳтоби
ҷилодор мебошад. Маҳлулаш сабз аст. Онро ҳангоми сӯхтагии бадан ва рахинаксорк ѐ
пиодермия (0,02%), шӯстани масона ва захм (0,001%) ба кор мебаранд. Хусусияти
оксидшавк (барқароршавк) дорад. Аз ин рӯ, ҳангоми заҳролудии бадан чун подзаҳр
маҳлули 1%-ашро (то 50-100 мл) ба варид мегузаронанд. Дар ин ҳолат метҳемоглобин то
гемоглобин барқарор мешавад.
2. Бриллианти кабуд (viridi nitens) хокаи сабзи тиллорангест. Маҳлули спиртии 12%-ашро чун омили зиддиуфунк ва барои хушконидани захми руякк, ҷои харошидагк ба
кор мебаранд.
3. Хлориди метилтионин (Metiltioninum). Маводи антисептикии сатҳи аст. Барои
молидан ба сатҳи берунии бадан мебошад. Маҳлули 1-2%-и спиртиашро ба захми сатҳк ва
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харошидаи пӯсту пардаи луобии ковокии даҳон мемоланд ва 0,02%-а маҳлули обиашро
барои шӯстани захм истифода мебаранд.
Ж. Алдегидҳо. Ба ин гурӯҳ маҳлули формалдегид ѐ формалин (Sol. formaldehydi
seu formalini) дохил мешаванд.
1. Формалин маҳлули шаффофу берангест, ки бӯи тези хоса дорад. Дар таркибаш
36,5-37,5% формалдегид ҳаст. Дар об ва спирт ба қадри зарурк ҳал метавон кард. Дар
маҳлули согона ҷузъи таркибии асоск мебошад. Онро барои таъқими асбобҳои нӯгтез,
буранда ва ректоскоп бидуни қисмати оптикиаш ба кор мебаранд. Дар намуди ҳаб дар
таъқимгари газк барои таъқим кардани асбобҳои оптикк истифода мекунанд.
2. Лизол (Lizolum). Маводи дезинфексиякунандаи пурқувват. Бо маҳлули 2%-аш
ашѐи рӯзгор, бандишхона, толори амалиѐтро дезинфексия мекунанд ва асбобҳои ҷарроҳии
чиркиншударо тар карда мемонанд.
3. Спиртҳо. Асосан спирти этилро (Spiritus aethylicus seu vim) истифода мебаранд.
Ин спирт аз ҷиҳати адвияшиноск ба маводи нашъаовар (моддаҳои мадҳушк) таалуқ
дорад. Спирти 70-96%-а дар амали тиб чун антисептик барои таъқими дасти ҷарроҳ, ҷои
ҷарроҳк, капрон ва нигоҳ доштани дигар риштаҳои беуфунат, тарбандк ва ғ. истифода
мегардад. Спирти 70%-а таъсири зиддиуфунк дорад, зеро ба дохили уфунат ворид
мешавад. Спирти 96%-а ҳоги микробро даббоғк мекунад. Ҳангоми шок аз садама спирти
33%-аро дар маҳлули физиологк ѐ глюкоза ба варид мегузаронанд. Дар ин маврид аз шок
зудтар наҷот хоҳад ѐфт.
3. Антисептикҳои мураккаб:
1. Mapҳами Вишневский. Ду навъи он пешниҳод шудааст. a) Xeroformi 3.0; ol.cadini
s.pix liquidi 5.0; ol.Ricini ad 100.0; 6) Xeroformi 3.0; ol.cadini s. pix liquidi 3.0-5.0; T - rae iodi
10% - 1.0; ol.Ricini ad 100.0. Ин марҳам таъсири зиддиуфунк ва заҳкашк дорад. Одатан бо
он захмро дар давраи хушкгардонк муолиҷа мекунанд. Онро дар амали табобати ҷарроҳк
зиѐда аз 50 сол ин ҷониб истифода мебаранд.
2. Марҳами Фастин (Unquentum Fastinum) хамираи зардест, ки 2% фурасиллин,
1.6% синтомисин, 3% анестезин ва ланолин ѐ руғанак (вазелин), стеарин ("Фастин-1") ѐ
спермасет ("Фастин- II") ва об дорад. Ҳангоми сӯхтагии нави дараҷаи I-II ва III ба докаи
беуфунат молида рӯи захмро мепӯшонанд.
3. Марҳами ҷавҳари бензок. Марҳами бензок маводи сертаркибаи "Қаҳҳорк" аст.
Ду навъи он чун дору пешниҳод шудааст: а) Иборат аст аз ҷавҳари бензои 10 г, ҷавҳари
шир 3 г, анестезин 3 г ва ланолин то 100 г; б) аз ҷавҳари бензок 10 г, ҷавҳари шир 3 г,
анестезин 3 г ва равгани донаки шафтолу ѐ зайтун то 100 г иборат аст.
Ин марҳамро пеш аз истифода дар дорухона тайѐр мекунанд ва дар яхдон нигоҳ
доштан лозим. Таҷрибаи муаллиф ва шогирдонаш маълум намуд, ки ҳангоми дар
ҳарорати минус 4 (-4) дар яхдон нигаҳ доштан, ин марҳам муддати 8 сол таъсири худро
тағйир надодааст. Агар дар марҳам ҳубобчаҳо пайдо шаванд, онро истифода бурдан
мумкин нест. Ин вазъият дар вақти тобистон дар ҷои гарм нигаҳ доштани марҳам ба миѐн
меояд.
Марҳами "Қаҳҳорк" таъсири зиддиуфуниву зиддиилтиҳобк дошта, бофтаҳои
фавтидаро дар худ ҳал мекунад. Навъи якуми марҳамро баъди 16-20 соати кушодани
бемориҳои чирксори бофтаҳои нарм ва дуввумро ба бемориҳое, ки ҷарроҳии онҳоро
таъхир додан лозим меояд, истифода мебаранд.
И. Детергентҳо. Ба ин гурӯҳ маводи фаъол (дар сатҳи захм) дохиланд.
1. Хлорҳексидин (Chlorhexidinum). Ин моддаро дар шакли биглюконат тайѐр
мекунанд (chlorhexidini bigluconas) ва онро бар зидди бактерияҳои граммусбк ва
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грамманфк истифода бурдан муфид аст. Барои покиза кардани дасти ҷарроҳ, сатҳи
ҷарроҳк ва таъқими асбобҳои ҷарроҳк ҳам кор меояд. Онро дар шакли маҳлули 20-фоиза
дар зарфи нимлитра мебароранд. Барои пок кардани сатҳи ҷарроҳк маҳлули 20фоизаашро дар этаноли 70%-а (1:40) ҳал мекунанд. Дар натиҷа маҳлули 0,5%-аи спиртии
хлорҳегсидини биглюконат ҳосил мешавад. Бо ин маҳлул дасти ҷарроҳ, сатҳи ҷарроҳиро 2
маротиба пок мекунанд. Барои зуд безарар кардани асбобҳои ҷарроҳк онҳоро дар ҳамин
маҳлул 2 дақиқа нигоҳ доштан лозим аст. Дар амали колопроктологк маҳлули 0.05%-аи
хлорҳегсидин-биглюконатро чун омили зиддиуфунк ҳини ба ҷарроҳк омода сохтани
носури куҳан ва муолиҷаи захми фасоддор ба кор мебаранд.
2. Роккал (Roccal) омехтаи маҳлули 10 ѐ 1%-аи хлоридҳои алкилдиметилбензиламмоний мебошад. Маҳлули шаффофи зардча, моддаи зиддиуфунии нисбатан безарарест,
ки бӯйро рафъ месозад. Ба бактерияҳои граммусбк ва грамманфк таъсири ҷузък
мерасонад (махсусан ба стафилакоккҳо ва стрепткоккҳое, ки ба антибиотикҳо
устуворанд). Барои пок кардани дасти ҷарроҳ маҳлули 0.1%-а, сатҳи ҷарроҳк ва асбобҳои
ҷарроҳк маҳлули 1%-аи онро ба кор мебаранд.
3. Собуни сабз ва собуни калийдор (Sapo viridis et Sapo Kalinus viridis) маводи
сиѐҳтоб, зардча ѐ сабз буда, андак бӯйи собун дорад. Дар об ва спирт хуб ҳал мешавад. Бо
собуни сабз пӯстро тоза мешӯянд. Онро барои тайѐр кардани спирти собунк ва карболи
собунк ба кор мебаранд. Ҳамчун маҳлули гандзудо низ истифода мегардад.
Моддаҳои кимиѐшифоӣ. Ба гурӯҳи маводи кимиѐшифок (кимиѐтерапевтк)
антибиотикҳо, сулфаниламидҳо, маҳсули нитрофуран ва дигар воситаҳое, ки таъсири
зиддиуфунк доранд, дохил мешаванд. Ҳар сол бисѐр маводи зиддиуфунӣ (офлоксасин,
реплонем, ротасеф, лефлосин ва ғ.) пешниҳод шуда истодааст ва онҳо бояд аз озмоиши
қатък гузаранд. Алҳол дар амали пизишкк махсусан антибиотикҳо хеле муҳимманд.
Антисептикаи ҳаѐтӣ. Ин усули тадбиқи давоҳоест, ки ба уфунат ѐ заҳри вай
бевосита ѐ тавассути макроорганизмҳо таъсир мекунанд. Доруҳое, ки бевосита таъсир
мерасонанд, бештар антибиотикҳо, бактериофагҳо, подзаҳрҳо (зардоби зидди кузозк,
зидди буғма, зидди қарасон ва ғ.) мебошанд. Омилҳои давоие, ки ҷисмро пурқувват карда,
пас ба воситаи бадан ба уфунат таъсир мекунанд, инҳоанд: хунгузаронк, хуноба, албумин,
протеин ва дигар давоҳои сафедадор - мояҳо, подзаҳрҳо, глобулини масунк (иммунк) ва ғ.
мебошанд. Онҳо масунияти махсус ва номахсусро пурқувват мегардонанд. Протеолитик
(ҳалкунандаи сафедаҳо) бофтаҳои нобудшуда ва қобили ҳаѐт набударо ҳал намуда, захмро
тоза мекунанд. Шароити инкишофи уфунат барҳам мехӯрад.
Доруҳои табиии зиддибактерӣ
Усинати натрий (Natrium usnas). Ба бактерияҳои граммусбк таъсир мекунад.
Одатан намаки ошии ҷавҳари усинатро истифода мебаранд. Маҳлули 1%-аи обу спиртк ѐ
равғани 0,5%-а, глисерин ѐ балзами пихтинии онро бо анестезин омехта таъин мекунанд.
Барои ин аввал сатҳи захм ѐ сӯхтагиро пок карда, баъд яке аз омехтаҳои усинати натрийро
ба кор мебаранд. Одатан ба 16 см2 сатҳи захм ѐ сӯхтагк 0.1-0.2 г усинати натрий
мепошанд.
Новоиманин (Novoimaninum) доруи зиддибактерист ва онро аз чойкаҳак
(Нypericum perforatum L) ҳосил мекунанд. Дар спирт хуб ҳал мешавад. Ба бактерияи
граммусбк (аз ҷумла стафилакокки ба пенисиллин устувор) таъсир мекунад. Маҳлули 1%аи спиртк (95% спирти этил)-ро, ки то 0.1%-а мерасонанд, барои муолиҷаи думмал,
дабила ва уфунати захм истифода мебаранд.
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Хлорофилипт (chlorophyllipt). Маҳлули 1%-аи спиртиашро (1:5) дар новокаини
0.25-фоиза омехта 0.2-фоиза мекунанд ва ҷои решро муолиҷа менамоянд. Ҳангоми сепсис
2 мл маҳлули 0.25-фоизаашро дар 38 мл маҳлули физиологк рақиқ карда, 4 маротиба (ҳар
шабонарӯз) ба варид мефиристонанд. Муолиҷа - 4-5 рӯз.
Эктерисид (Ectericidum) дар натиҷаи оксид шудани равғани моҳк ҳосил мешавад.
Бо эктерисиди холис захми баъдиҷарроҳк (садамавк), реш, сӯхтагк ва носури газаки
устухонмағзро табобат мекунанд.
Гули ҳамешабаҳор (Flores calendulae). Дар таркибаш флавоноидҳо, каратоноидҳо,
сапонинҳо, моддаҳои даббоғк дорад. Онро ҳамчун доруи зиддибактерк ва зиддиилтиҳобк
барои муолиҷаи захми фасодк, гулӯзиндонак ба кор мебаранд. Гули ҳамешабаҳорро чун
талхарон 10-20 чакрагк истеъмол мекунанд. Марҳами "календула"-ро барои муолиҷаи ҷои
харошидагк, захми рӯякк, сӯхтагк ва бавосир истифода мебаранд. Бо обнӯши гули
ҳамешабаҳор (10 г ба 200 мл) ва қавоми спиртии он (спирти 70%; 1:10) гулӯро ғарғара
мекунанд.
Қиѐми талхаки японк (Tincturae Saphorae japoni)-ро барои муолиҷаи газаки
фасоддори сӯхтагк, захму реш ба кор мебаранд; бандина мемонанд, мешӯянд ѐ мепошанд.
Антисептикаи омехта
Дар айни замон барои ба даст овардани натиҷаи хуби муолиҷа ба кор бурдани чанд
навъ антисептика қобили қабул аст, зеро аксари маводи зиддиуфунк ба уфунат ва бадан
таъсири муштарак мерасонанд. Мисоли назарраси тадбиқи антисептикаи омехта тариқати
муолиҷаи захм мебошад: покгардонии нахустини ҷарроҳии захм (антисептикаи механикк), покгардонии атрофи захм бо антисептикҳо (антисептикаи кимиѐк), ба даруни
захм гузоштани найчаи полиэтиленк ѐ тасмаи резинк ва муолиҷаи табик физиотерапевтк (антисептикаи табик ѐ физикк), истифодаи антибиотикҳо, хунгузаронк
ва ҷузъҳои он, зардоби зиддикузозк, зиддиқаросонк ва ғ. (антисептикаи ҳаѐтк).
АНТИБИОТИКҲО
Байни маводи зиддибактериявк ҷои намоѐнро антибиотикҳо ишғол мекунад.
Антибиотикҳо ба гурӯҳи маводи зиддиуфунии ҳаѐтк дохиланд. Таъсири онҳо дар натиҷаи
зиддияти микроорганизмҳо пайдо мегардад. Ҳодисаи зиддияти уфунат аз қадим маълум
бошад ҳам, аз ин хусус бори аввал Л.Пастер ва А.Жубер (1877) навиштаанд. Онҳо
мушоҳида карданд, ки қаламчамикроби сухтанк дар мавриди мавҷудияти микробҳои
фасодк мемиранд. В.А. Манассеин ва А.Г. Полотебнов (1868, 1871) аввалин шуда
мушоҳида карданд, ки пӯпанак ѐ мағор қобиланд инкишофи уфунатро боз доранд. Онҳо
тавсия доданд, ки онро дар пизишкк истифода баранд. Aммо танҳо Флеминг (A. Fleming,
1929) пенисиллинро аз мағорпупанак (Рenicillinum notatum) ҷудо кард. Чайн (Е.В. Chain,
1940) пенисиллини холисро ҳосилу сохти кимиѐвиашро маълум намуд. Дар Иттиҳоди
Шӯравк З.В. Ермолева (1942) аз мағорпӯпанак пенисиллини кристаллиро ба даст овард.
Дар соли 1944 Шатс, Буги ва Ваксман стрептомисин ҳосил карданд. Ин антибиотик
барои муолиҷаи сил самарабахш буда, фавтовариро аз ин бемории музмин дар
Тоҷикистон кам кард. Дар соли 1952 Мак-Гупре эритромисин, соли 1957 Умизава
канамисин ва соли 1959 Сенен рифамписин ҳосил карданд. Дар солҳои 50-м дар
лаборатория Flory G. аз мағори cephalosporum якумин антибиотик ҳосил карданд, ки он
сабаби пайдоиши гурӯҳи сефалоспоринҳо гардид.
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Алҳол аз он рӯзе, ки антибиотикҳо дар амалияи тиб ҷорк гардиданд, 70 сол гузашт.
Ғайр аз пенисиллин, стрептомисин, грамисидин, бисѐр антибиотикҳои сунък ва
нимсунъиро ҳосил карданд. Ҳар яки онҳо ба банди муайяни ҷараѐни кимиѐи ҳаѐтии
микроорганизмҳо таъсир мерасонанд. Қатъи як ҷараѐни ҳаѐтк ба вайронии дигар ҷараѐни
мубодилаи моддаҳо боис мегардад. Дар натиҷа инкишофи бактерияҳо қатъ гардида, сипас
онҳо нобуд мешаванд. Антибиотикҳо (пенисиллин, сефалоспорин, сиклосерин) махсусан
ҳосил шудани девори ҳуҷайраи микроорганизмҳоро боз медорад ѐ мураттабии молекула
ва низофати пардаи ситоплазмаро вайрон мекунад (полимиксин); ҳосил шудани сафедаро
бо рибосома барҳам медиҳанд (линкомисин, тетрасиклин, фузидин); ҳосилшавии ЧРН-ро
қатъ мегардонанд (рифамисинҳо).
Дар ибтидо ба антибиотикҳо умеди зиѐд баста буданд, зеро миқдори ничизи онҳо
ба уфунат таъсири хуб мерасонд. Ҳоло барои натиҷаи хуб ба даст овардан миқдори зиѐди
антибиотикҳоро истифода бурдан рост меояд. Онҳо ба микробҳо таъсири мусбк ва ба
макроорганизмҳо таъсири манфк доранд. Чунки мубодилаи моддаҳоро тағйир дода,
қувваи муҳофизро суст мегардонанд. Ғайр аз ин аз ҳад зиѐд ва муддати тӯлонк истифода
бурдани стрептомисин шунавоии одамро суст ва ҳатто ба тамом кар мекунад. Террамисин
боиси заҳролудк мешавад. Баъзе одамон ба ин ѐ он антибиотик хеле ҳассосанд. Дар ин
гуна одамон ҳолати гармбодк-аллергк (хориши пӯст, доначадамк) рух медиҳад, гоҳо
варам ва ҳатто шоки ҳассоск мушоҳида мегардад.
Муддати дароз истеъмол кардани миқдори зиѐди антибиотикҳо мувозинати
микроорганизҳои ҷисми инсон (дисбактериоз)-ро тағйир дода, шахс гирифтори таъсири
занбӯруғҳои гуногун хоҳад шуд, зеро зиддияти микробҳо суст мегардад. Ҳар як микроб
бетартиб инкишоф меѐбад. Дар ин маврид ба гирифтори кандидоз мешаванд.
Дар натиҷаи бе зарурат таъин кардани антибиотикҳо навъҳои микроби ба
антибиотик устувор сол то сол меафзояд. Масалан, ба пенисиллин дар баъзе вилоятҳо то
98%-и микробҳо (хусусан стафилакокк) устувор гардидаанд. Аз ин рӯ, антибиотикҳоро ба
беморони ҷарроҳишаванда танҳо ҳангоми ҷарроҳии вазнин тавсия бояд дод. Пеш аз таъин
кардани антибиотик бояд ҳассосии микрофлораро санҷанд, зеро ҳар антибиотик ба ҳоли
алоҳидаи микроб таъсир мекунад.
Истифодабарии антибиотикҳо дар шароити ҳозира бисѐр мушкил аст, чунки дар
натиҷаи тағйироти намуд ва хусусияташон микроорганизмҳо ба дору устувор шуда
истодаанд. Ин вазъият дар даҳсолаҳои охир олимонро водор кард, ки гурӯҳи нави
антибиотикҳо (фторхинолонҳо, карбапенемҳо, гликопептидҳо) ҳосил кунанд,
Антибиотикҳои нав ба нави ҳосилшуда зидди уфунати ҳозиразамони ҷарроҳк нисбатан
самарабахш мебошанд.
Гурӯҳи асосии антибиотикҳо
Пенисиллин (Penicillinum) - бештар таъсири васеъ дорад, синтези девораи
ҳуҷайраро бозмедорад. Яке аз маводи фаъоли ин гурӯҳ, бензилпенисиллин
(Benzilpenicillinum) аст. Онро зидди бемориҳои сорк, ки бактерияҳои граммусбк
(стафилакокк, пневмококк ва ғ.), спирохетаҳо ва дигар микроорганизмҳо ба вуҷуд
меоранд, истифода мебаранд. Бензилпенисиллини калийи ва натрийи вуҷуд доранд. Онро
ба мушак, ҷавф, атрофу даруни захм гузарондан ѐ дар шакли аэрозол истифода метавон
бурд. Бензилпенисиллини натрийро ба даруни варид ѐ шараѐн низ гузарондан мумкин аст.
Ҳангоми ҳодисаҳои вазнин - сепсис онро то 60-70 млн воҳид (дар як шабонарӯз) таъин
мекунанд.
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Бензилпенисиллини новокаинк (Benzilpenicillinum.novocainum). Доираи таъсираш
аз намакҳои калий ва натрийи бензилпенисиллин фарқ надорад. Суст ҷаббида мешавад ва
муддати дароз таъсир мерасонад.
Бисилин-1 (Bicillinum-1) барои пешгирии тарбод ва муолиҷаи сифилис танҳо ба
мушак равон мекунанд.
Пенисиллинҳои нимсунъие, ки таъсири зиѐд доранд ва ҳоло истифода мебаранд:
Оксасилин (Oxacillinum Natrium) ба монанди бензилпенисиллин таъсир мекунад.
Он ба пенисиллиназа устувор мебошад. Дар шираи меъда вайрон намешавад. Аз ин рӯ,
онро як соат пеш аз таом ѐ 2-3 соат пас аз он 2-4 г истеъмол метавон кард. Барои ба мушак
ѐ варид равон намудан оксасилинро дар маҳлули физиологии нави намаки ош ҳал
мекунанд.
Амписиллин (Ampicillinum). Аз таъсири шираи меъда вайрон намешавад ва ҳамчун
бензилпенисиллин ба бактерияҳои граммусбк ва баъзеи грамманфк таъсир мекунад;
амписиллинро ҳар шабонарӯз 4-6 маротиба 0.5 г-и истеъмол метавон кард.
Корбенисиллин (corbenicillinum) таъсири пурзӯри зиддимикробк дорад. Ба
микроорганизмҳои граммусбк ва грамманфк сахт таъсир мекунад, вале ба навъи
стафилакокке, ки пенисиллиназа ҳосил менамояд, таъсир надорад. Меъѐри истифодаи
шабонарӯзии корбенисиллин - 4-8 г.
Сефалоспоринҳо. Ба ин гурӯҳ антибиотикҳои табик ва ҳосилаи онҳо дохиланд.
Онҳо антибиотикҳои пуртаъсири сунъии зиддибактериявк ба ҳисоб мераванд.
Сефазолин (сефамезин) ѐ кефзол (Cephazolin-Cephamesin-Kefzol) антибиотикест, ки
доираи таъсираш васеъ аст. Бактерияҳои граммусбк ва грамманфк (стафилакокки
пенисилиназа ҳосилкунанда ва ҳемолитикк)-ро нобуд месозад. Ҳар шабонарӯз 4-6 г
сефазолинро ба варид ѐ мушак тазриқ мекунанд.
Сефалоксин (Cefalexinum) таъсири зиѐди бактериякушк дорад. Ҳар шабонарӯз 1-2
г-и онро фурӯ мебаранд. Ин антибиотикҳои насли аввал мебошанд. Ҳоло насли дуйуми
онҳо: сефамандол, сефокситин, сефаклор, сефуроксим, насли сейум - сефтриаксон,
сефотаксим, сефиксим, сефтазидим ва насли чаҳорӯм - сефепим мебароранд. Дар натиҷаи
афзудани бактерияҳои ба антибиотикҳо устувор миқдори ҳосил кардани антибиотикҳои
нав ба нав низ афзуда истодааст.
Карбопенемҳо (таъсири васеъ дорад, синтези девораи ҳуҷайраро вайрон мекунад):
алоҳида ва мувофиқати онҳо. Масалан имипенем+селастатин натрий. Селастатин
ингибитори фермент мебошад, ба метаболизми антибиотик дар гурда таъсир мерасонад.
Тетрасиклинҳо (Tetracyclinum). Ба ин гурӯҳ чанд антибиотикҳои табик ва маҳсули
нимсунъии онҳо, ки аз ҷиҳати сохти кимиѐк ва таъсири зиддибактериявк ва тариқати
таъсир шабеҳи ҳамдигаранд, мутаалиқанд.
Тетрасиклин таъсири ҳартарафаи зиддиуфунк дорад. Онро дар шакли қурс
(кулчадору) истеъмол мекунанд, ѐ чун марҳам ва аэрозол истифода мебаранд.
Тетрасиклин ҳидрохлорид. Дар об хуб ҳал мешавад. Бо маҳлули он ковокии
чирксорро мешӯянд, хокаашро ба захм мепошанд.
Доксасилин (Docsacilinum) - тетрасиклини нимсунък, таъсири васеъ дорад, амали
рибосоми бактерияҳоро пахш мекунад.
Аминогликозидҳо. Синтези девораи ҳуҷайраро вайрон мекунад Антибиотикҳои ин
гурӯҳ таъсири амиқи зиддибактериявк доранд. Аз ҷиҳати сохт шабеҳи стрептомисинанд.
Як қисми табиии онҳоро (неомисин, канамисин, собрамисин)-ро занбӯруғи шуоъдор
(Actinomyces) ҳосил мекунад. Ҳосили нимсунъии ин гурӯҳ (амикасин, нетилмисин)-ро низ
ба даст оварданд. Аминогликозидҳо хусусияти заҳрк доранд: одамро заҳролуд гардонда
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кори гурдаҳоро вайрон мекунанд ва ба узвҳои шунавок таъсири бад мерасонанд. Насли
аввали аминогюкозидҳо стрептомисин, канамиин, насли дуйум гентамисин ва сейум
тобрамисин, сизомисин аст.
Антибиотикҳо макролидҳо. Ба ин гурӯҳ эритромисин, эритромисин фосфат,
олеандромисин фосфат, олететрин, азитромисин, кларитромисин менсубанд. Қурс ѐ
ғилофдоруи онро фурӯ мебаранд. Ҳамчунин дар шакли марҳам ва эмулсия истифода
мекунанд. Ин антибиотикҳо синтези сафедаи уфунатро вайрон мекунанд, ба роҳи ҳозима
таъсир расонида, ҷигарро заҳролуд менамоянд.
Рифамисинҳо. Ба ин гурӯҳ антибиотикҳои табик, ки дар ҷараѐни ҳаѐт як навъ
занбӯруғ (streptomyces mediterranei) ҳосил мекунад, дохил мешаванд. Аз онҳо пайвастҳои
нимсунък ба даст овардаанд.
Рифамисин SV (Rifamicini SV) ба бактерияи граммусбк (аз он ҷумла, ба микробҳои
ба антибиотикҳо устувор) таъсири ҳалокатовар мерасонад. Ба микобактерияи сил низ
фаъолона таъсир мекунад.
Рифамписин (Rifampicin) антибиотики нимсунък мебошад. Ба бактерияҳои
граммусбк ва микобактерияҳои сил таъсири марговар дорад. Агар рифамписинро зиѐдтар
истифода баранд ба микробҳои грамманфк низ таъсир мекунад.
Антибиотикҳои гуногунгурӯҳ
Линкомисин ҳидрохлорид (Lincomycini hydrochloridum). Ба бактерияҳои
граммусбк ва баъзе анаэробҳо таъсир мекунад. Барои муолиҷаи сепсиси стафилококкк ва
стрептококки муфид аст.
Ристомисин сулфат (Ristomycini hydrochloridum) инкишофи бактерияҳои
граммусбк, бештари анаэробҳо ва микробҳои ба ҷавҳар устуворро қатъ мегардонад. Онро
танҳо ба варид тазриқ мекунанд.
Фузидин-натрий (Fusidinum natrium). Ба стафилококк, менингококк, гонококк
таъсири ҳалокатовар дорад, чунки раванди ҳосил шудани сафедаи микробро вайрон
мекунад. Танҳо дар шакли қурс истеъмол мекунанд. Азбаски фузидин ба устухон
медарояд, он барои муолиҷаи газаки устухонмағз (остеомиелит) ҳам муфид аст.
Грамисидин (Gramicidinum). Он инкишофи стрептококкҳо, стафилококкҳо,
пневмококкҳо ва анаэробҳоро боз медорад ва таъсири ҳалокатовар мерасонад. Барои
шӯстани ковокиҳои чиркдор, захми пурфасод, муолиҷаи решу ҷароҳат ба кор мебаранд.
Грамисидини 2-5-фоизаро дар ампулаҳо тайѐр мекунанд. Пеш аз истифода бурдан як
ампуларо дар 500 мл оби беуфунат ѐ маҳлули физиологк ҳал бояд кард.
Антибиотикҳои зиддизанбӯруғӣ
Нистатин (Nistatinum) ба занбӯруғчаи бемориангез, хусусан занбӯруғчаи ҷинси
кандида (candida) таъсир мекунад. Ҳангоми тӯлонк истифода бурдани пенисиллин ва
дигар антибиотикҳо (тетрасиклин, левомисетин, неомисин) барои пешгирии кандидамикоз
нистатинро тавсия медиҳанд.
Леворин (Levorinum) ба монанди нистатин ва занбӯруғчаи ҷинси кандида таъсир
мекунад. Барои муолиҷаи кандидамикози роҳи узвҳои ҳозима, луобпардаи узвҳои
таносули занҳо таъин мекунанд.
Намаки натрии леворин (Levorinum Natrium) ба занбӯруғчаи бемориангез монанди
леворин таъсир мекунад. Онро барои истиншоқ (инҳолясия)-и буғк, маҳбалшӯк ва ҳуқнa
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ѐ фатилагузорк истифода мебаранд. Ба беморони зиқуннафас ва шахсони ба леворин
ҳассос дору манъ аст.
Амфотерисин-В (Amphotericinum В). Ин антибиотикро аз занбӯруғи актиномисети
(Streptomices nodosum) ҳосил мекунанд. Онро бар зидди аксари занбӯруғчаҳои касалиовар
(бластомикоз, криптококкоз, гистоплазмоз, микози мағор ва ғ.) истифода мебаранд. Барои
ин 50 ҳазор воҳид амфотерисинро дар 10 мл оби беуфунат ҳал карда, ба 450 мл маҳлули
глюкозаи 5%-а ҳамроҳ мекунанд ва қатра-қатра ба варид мегузаронанд (дар муддати 4-6
соат). Онро дар шакли марҳам ѐ истиншоқ низ истифода мебаранд. Доруро дар рӯшанк
нигоҳ доштан манъ аст.
Амфоглукамин (Amphoglucaminum) ба монанди амфотерисин-В таъсир мекунад.
Ҳангоми кандидози узвҳои ҳозима медиҳанд Онро баъди истеъмоли хӯрок қабул бояд
кард.
Аворизи муолиҷаи антибиотикӣ
Таъсири манфии асосии антибиотикҳо аксуламали аллергк, заҳрк ба узвҳои
дохилк, дисбактериоз (тағйир ѐфтани микрофлораи мӯътадили рӯдаҳо) ва ташаккул
ѐфтани штамми устувор ба антибиотикҳо мебошад.
Вокуниш (реаксия)-и аллергк аз пайдоиши доначаҳои майдаи сурхчаи
хоришкунанда, варами Квинке, нафастангк то инкишофи шоки аллергк мебошад.
Инкишофи дисбактериоз ҳангоми муддати тӯлони истифода бурдани миқдори зиѐди
антибиотикҳо, хусусан таъсири васеъ дошта ва бештар дар бачагон мушоҳида мегардад.
Таъсири заҳрии антибиотикҳо ба ин ѐ он узви бадан дар боло зикр шудааст. Аз асари
заҳри антибиотикҳо бештар узвҳои шунавок, амали гурдаҳо ва ҷигар касолат мебинад.
Ғайри он уфунат ба антибиотикҳо устувор мегарданд ва истифода бурдани онҳо на танҳо
самара намебахшад, балки зиѐновар аст.
Бинобар ин хусусияти минтақавии инкишофи уфунатро омӯхтан муҳим аст: уфунат
дар бемористон инкишоф кард ѐ берун аз он; ҳиссиѐти уфунат ба антибиотикҳо дар
минтақаҳои гуногун. Чунки ба инобат гирифтани далелҳои тадқиқ имкон медиҳад, ки
антибиотики самарабахшро барои муолиҷаи бемориҳои ҷарроҳк интихоб намоем, ѐ
ҳангоми натиҷа набахшидан сари вақт иваз кунем.
Принсипи оқилонаи муолиҷа бо антибиотикҳо:
- антибиотикҳоро танҳо бо нишондоди мутлақ таъин кардан;
- ҳассосияти уфунатро ба антибиотик санҷидан;
- пеш аз ҷарроҳк дар вақти премедикасия ба варид вояи максималии насли нави
антибиотики таъсири васеъ дошта тазриқ кардан;
- ҳангоми таъин кардани антибиотикҳо мувофиқати онҳо ва дигар маводи
зиддиуфунии истифода мекардаро ба ҳисоб гирифтан.
СУЛФАНИЛАМИДҲО
Сулфаниламидҳо таъсири пурзӯри зиддиуфунк доранд. Онҳоро барои муолиҷаи
бемориҳои уфунатк, ки бактерияҳои граммусбк ва граммманфк меангезанд, истифода
мебаранд. Сулфаниламидҳо ҷавҳари фолиевк ва дегидрофолиевиро, ки барои инкишофи
микроб заруранд ва ба молекулаи онҳо ҷавҳари парааминобензои дохил мешавад, вайрон
мекунанд (таъсири бактериостатк). Дар хотир бояд дошт, ки ҳангоми таъин кардани
сулфаниламидҳо доруҳои дар таркибашон бақияи ҷавҳари парааминобензойи дошта

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

(масалан, новокаин)-ро ба кор бурдан мумкин нест, зеро онҳо таъсири
зиддисулфаниламидк расонда, доруро бетаъсир мекунанд.
Сулфаниламидҳое, ки таъсири тӯлонк доранд, инҳоанд: сулфапиридазин
(sulfapyridazinum), сулфадиметоксин (sulfamethoxinum), сулфален (sulfalenum), бактерим
(Bactrim), сулгин (Sulginum), салазопиридазин (Salazopyridosinum), диоксидин
(Dioxydinum) ва ғ. ин доруҳоро ҳангоми газаки узвҳои пешоб, роҳи талха, иллати пардаи
сифоқи қафаси сина ва шикам, бофтаҳои нарм тавсия медиҳанд.
Ҳосилаи хиноксидин
Солҳои охир маълум гардид, ки баъзе ҳосилаҳои хиноксидин ба уфунати шадиди
бактериявк, ҳатто дар мавриди ба бисѐр антисептикҳои дигар устувор буданаш ҳам
таъсири шифок мерасонад.
Хиноксидин (chinoxydinum) таъсири амиқи ҳарҷиҳатаи зиддимикробк дорад. Ба
соддатаринҳо (протей), қаламчамикроби кабуд, қаламчамикроби рӯда ва исҳоли хунин,
стрептококк, стафилококк ва анаэроби газк таъсир мекунад. Дар вақти илтиҳоби узвҳои
пешоб, холангит, думмали шуш, сепсис хиноксидинро 0.25 г (3 бор) танҳо ба болиғон
таъин мекунанд.
Диоксидин (Dioxydinum) таъсири пурзӯри зиддибактерк дорад. Дар вақти газаки
вазнини фасодк (думмал, дабила, перитонит, зотулҷанб ва уфунати захм) истифода
мебаранд. Барои ҳассосии беморро ба диоксидин муайян кардан ба ҷои газакгирифтаи
фасодк маҳлули 1%-10 мл-ро мегузаронанд. Агар дар давоми 3-6 соат сарчархк, табларза
ва ҳарорати баланд мушоҳида нагардад, ба муолиҷа шурӯъ мепардозанд. Миқдори ниҳоии
диоксидин- 0.7 г (1%-70 мл). Ин миқдорро 2 маротиба (дар як шабонарӯз) таъин мекунанд.
Ҳосилаи 8-оксихинолин
Адвияи ин гурӯҳ ба бактерияҳо, занбӯруғчаҳо ва ҷонварони ангалк (паразит)
таъсири фалокатовар мерасонанд.
Хинозол (Chinozolum). Маҳлул (1:1000; 1:2000)-и хинизолро барои шӯстани захм,
реш ва маҳбал истифода мебаранд.
Хиниофон (chiniofonum). 25-26% йод дорад. Маҳлули 0.3-3%-а, марҳами 5-10%-аи
онро барои муолиҷаи реш, захми фасоддор ва сӯхтагк ба кор мебаранд.
Нитроксолин (Nitroxolinum) ба бактерияҳои граммусбк ва грамманфк ва баъзе
занбӯруғҳо (candida) таъсир мекунад.
Истифодаи маводи зиддиуфунӣ
Усули асосии истифодаи моддаҳои зиддиуфунк (антисептикҳо) инҳоанд:
Антисептикаи сатҳк. Ба сатҳи захм маҳлули зиддиуфунк ѐ кивомҳо ниҳода,
аэрозолҳо ѐ хокаҳо (судаҳо)-ро пошида муолиҷа мекунанд. Яъне усули ба сатҳи захм, пӯст
ва луобпарда дору ниҳода муолиҷа карданро антисептикаи сатҳк мегӯянд. Ба захм доруро
чакра-чакра рехтан (усули Коррел-Дакон) низ антисептикаи сатҳк аст. Ин усулро бештар
барои муолиҷаи қаросони газк ба кор мебаранд.
Антисептикаи амиқ. Ин усул чанд навъ аст:
а) тазриқи маводи зиддиуфунк ба ҷавфи бадан бо мақсади пешгирии инкишофи
бемориангез ѐ муолиҷаи бемориҳои чирксор, масалан ҳангоми газаки мафосил, илтиҳоби
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сифоқ ва зотулҷанб (плеврит)-и фасодк ѐ бемориҳои илтиҳобии узвҳои батн (холесистит,
газаки кирмрӯда, рӯдабанд ва ғ.) ва қафаси сина (думмал ѐ қаросони шуш, саратон ва ғ.)
баъди ҷарроҳк нойи полиэтиленк гузошта маводи зиддиуфунк мефиристонанд.
б) тазриқии антисептикҳо ба насҷи нарми атрофи манбаи уфунат ѐ зери пӯст ва
мушак, маводи зиддиуфуниро ба воситаи электрофорез ҳам равон мекунанд.
в) тазриқи антисептикҳо ба варид (гоҳо шараѐн). Ин тарзи тазриқи антисептикҳо
маълум аст, зеро дору ба бофтаи солим ва манбаи иллат ворид гардида, раванди
шифоѐбиро метезонад.
г) тазриқи антисептикҳо ба лимфараг. Дар солҳои охир бо ин усул бемориҳои
сориро бештар табобат менамоянд.
д) тазриқи антисептикҳо ба устухон. Ин усули тавассути устухон ба хун
фиристодани антисептик мебошад. Бо ин усул беморони сӯхтагиро, ки ба вариди онҳо
фиристодани моддаҳои зиддиуфунк номумкин аст ва ҳам кӯдакони хурдсолро табобат
мекунанд.
БОБИ II. ХУНРАВӢ
Хуншории хунраг вазъияти пурхатари тиб аст. Ин мавқеи асоск ҳам дар ҷарроҳк ва
ҳам дар ҳаѐти худи ҷарроҳ аст. Хуншорк арази бисѐр касалк ѐ садама аст ва ѐ дар натиҷаи
амали ҷарроҳ мушоҳида хоҳад шуд.
Хуншории хунрагро хунравк (Haemorrhagia2) меноманд. Дар вақти осеб дидан ѐ
тағйироти девораи хунраг хун ба ҷавф (косаи cap, қафаси сина, шикам, пайванд), бофтаҳо
ѐ ба муҳити беруна хоҳад рехт. Ҳангоми вайрон шудани девори хунраг ҳамеша хунравк
рух медиҳад. Он ба қутр (диаметр) ва андозаи хунраг (шараѐн ѐ варид) вобаста аст.
Талафоти хунро суръати хунравк, оғози он аз ибтидои касолат, синну сол, ҷинс ва ҳолати
ҷисми инсон муайян мекунад. Мардҳо, алалхусус куҳансолон ва кӯдакон, ба талафи хун
монанди занҳо тобовар нестанд. Шахсоне, ки гирифтори ғалаѐни хунанд ѐ дигар
бемориҳои хунгузароии paгро афзоянда (сепсис, махмалак, ҳемофилия, холемия,
шуоъбеморк, камвитаминк) доранд, давомият ва суръати хунравк зиѐд хоҳад шуд.
Барои ишораи хунравк истилоҳҳои махсусро истифода мебаранд. Масалан,
хунравии андаки дохилипӯстиро холхол (petechia) ва дохили луобпардаро "гулафшон"
(purpura) меноманд. Хунхобравк (ecchimosis) ин дар пӯст ѐ луобпарда ҷаббида шудани
хун мебошад. Ҳамин тавр, хунхобравк дар бофтаҳои амиқ ѐ узвҳои дарунк низ рух
медиҳад, аммо то ҷарроҳк онро муайян кардан амри маҳол аст. Агар хуни рехта дар байни
бофтаҳо ҷамъ шавад, ҳематома (haematoma) меноманд.
Хунравк аз сӯрохиҳо ва узвҳо низ номи махсус доранд. Epitaxis - хуни бинк,
gastrorhagia - хуншории меъда, enterorhagia хуншории рӯда, haemaptoe - хуншории шуш,
haematomesis - хунқайкунк, vomitus cruentus - истифроғи хунк, haematuria - пешоби хунк,
Haemorrhagia vaginalis - хуншории маҳбал, metrorhagia - хуншории бачадон ва ғ.
Хунравк ба ҷавфҳо (ковокиҳо) номи ҳамон ковокиро мегирад. Масалан,
haemacepholon - хунрезии ҷавфи косаи cap, haemathorax - хунрезии ҷавфи плевра (ҷанаба)
ѐ ҷамъ шудани хун дар ҷавфи қафаси сина, haemapericardium - хуншории шағофи дил,
haemaperitoneum - хуншории даруни сифоқпардаи шикам, hаеmarthrosis - хуншории
даруни банд.
Тасниф. Вобаста ба назарияи амалк хунравиро ин тавр тасниф кардаанд:
2

Наета - хун, rhagos - шоридан, рафтан
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1. Аз назарияи анатомк: хунравии шараѐнк, варидк, мӯрагк (капилярк),
паренхиматозк (лаҳмавк) ва омехта.
2. Вобаста ба сабаб: хунравии садамавк, невротрофикк (мансуб ба тағзияи асабҳо)
ва заҳри фасод.
3. Вобаста ба аломати касолат: хунравии берунк, дарунк, ниҳонк.
4. Вобаста ба суръати хунравк ва талафи хун: хунравии шадид ва музмин.
5. Вобаста ба вақти хунравк: хунравии аввалин, дуюмин. Хунравии дуюмин
барвақтк, бевақтк ва такрорк (яккарата, бисѐркарата) хоҳад шуд.
6. Вобаста ба дараҷаи вазнини талафи хун: дараҷаи сабук-талаф 10-12% ҲХГ (500700 мл); дараҷаи миѐна - талаф 15-20% ҲХГ (1000-1400 мл); дараҷаи вазнин-талаф 20-30%
ҲХГ (1500-2000 мл); талафи бузург - зиѐда аз 30% ҲХГ (зиѐд аз 2000 мл).
Тағйироти организм ҳангоми талафи шадиди хун
Дар натиҷаи хунравк аз хунраг ҳиповолемия, яъне кам шудани ҳаҷми моеи
гардишкунанда ба миѐн меояд. Дар ин ҳолат механизми ин тағйирот аз аксуламали
рефлекторк - волюмо-, баро- ва хеморесепторҳои раги хун вобаста аст. Ба ҳаяҷон омадани
волюморесепторҳои дил ва хунрагҳои бузург аввало ба фаъолии сохторҳои ҳипоталамус,
пас ҳипофиз ва ғадуди болои гурдаҳо мерасонад. Фаъолшавии системаи симпатоадреналк ба тағйироти талофк-созгории (компенсаток-созгорк) зайл мерасонад:
- Спазми варид. Дар варид 70-73% хуни гардон ҷойгир аст. Баланд шудани тонуси
варид то 10-15% талафи ҲХГ барқарор мекунад.
- Зиѐдшавии ҲХГ аз ҳисоби моъеи бофтагк. Дар натиҷаи ҳиповолемия ва
инкишофи алоими аз дил “кам баровардани хун” ва ташаннуҷи артериолаҳо фишори
ҳидростатики дар мӯйрагҳо ба гузаштани маҳлули байниҳуҷайраги ба капиллярҳо
мерасонад. Дар натиҷа моеи ба хунраг дохилшуда муддати 5 дақиқа то 10-15% ҲХГ-ро
таъмин мекунад. Аутоҳемодилюсия инкишоф карда, ҳиповолемияро компенсасия ва
хосияти реологии хунро беҳтар менамояд. Аз депо ба хунраг баромадани эритроситҳо
ғунҷоиши оксигении хунро барқарор мекунад. Ба депои ҳаѐтии организм мӯйрагҳои
амалнакунанда дохил мешавад, онҳо 90%-и капиллярҳоро ташкил мекунанд, асосан
мӯйрагҳои тӯри мушак ва ҷигару (то 20% ҲХГ) субурс (то 16% ҲХГ) аст.
- Тахикардия. Ба таъсири системаи симпато-адреналинк вобаста аст ва вақти
муайян ҳаҷми дақиқавии дилро дар ҳудуди меъѐр медорад.
- Олигурия. Ҳангоми ҳиповолемия тарашшӯҳи ҳормони антидиуретикк ва
алдостерон фаъол гардида, ба афзудани реабсорбсия (аз нав баргашта ҷаббиш)-и об ва
боздошти иони натрий ва хлоридҳо мерасонад.
- Ҳипервентилясия (нафаскашии ниҳоят дароз ва чуқур). Дар ибтидои талафи
шадиди хун амали кашиши сандуқи сина ва ба дил омадани хун меафзояд. Баъд
инкишофи вай бештар ба тағйироти метаболи ва баробарии ишқору ҷавҳар вобаста аст.
- Артериолоспазми периферк (ташаннуҷи артериолаҳои дурдаст). Ин марҳалаи
гузариш байни компенсасия (талофи) ва аксуламали эътилолк ба талафи хун аст,
механизми муҳимми нигаҳдории фишори шараѐн ва хунтаъминкунии майна, дил, шуш
мебошад.
Дар вақти кифоя будани ин механизмҳои компенсатории ҲХГ нигаҳ доранда ва
хунрави таваққуф шуда, оҳиста вазъи ҳама узвҳо ва системаҳо барқарор мешавад. Дар
акси ҳол ҳаҷми талафи хун аз имконияти компенсатории организм меафзояд ва маҷмӯи
тағйироти эътилолк инкишоф мекунад.
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Механизми компенсаторӣ-мувофиқшавии ҷисм
Дар натиҷаи хуншорк аз хунраг ҳиповолемия (паст шудани ҲХГ) ба вуҷуд меояд.
Ангезиши волюморесепторҳои дилу шараѐнҳои бузург аввал сохтори ҳипоталамус, баъд
ҳипофиз ва ғадудҳои болои гурдаро фаъол мекунад. Фаъолшавии системаи симпатоадреналк ба таъғйироти компенсаторк-мувофиқшавии организм мерасонад:
1. Кашиши варид. Асоси зарфияти хун варид аст. Дар варид 70-75% хуни
гардишкунанда мебошад. Баланд шудани тонуси варид талафи 10-15% ҲХГ ҷуброн
мекунад.
2. Ба мӯйраги хун даромадани моеи байнибофтагк. Дар натиҷаи ҳиповолемия ва
ташаннуҷи артериолаҳо фишори ҳидростатикк дар мӯйрагҳо паст мешавад, бинобар ин ба
қисмати варидии мӯйраг моеи байнибофтагк мегузарад. Дар ин ҳолат дар 5 дақиқаи аввал
ба хунраг дохил шуда моеи байнибофтагии ҲХГ то 10-15% таъмин мекунад. Ба ин сабаб
ҳемодилюсия инкишоф мекунад. Дар натиҷа ҳиповолемия компенсасия шуда, хусусияти
реологии хун беҳтар гардида, ба аз захира баромадани эритроитҳо мусоидат мекунад.
3. Дилзании тез (тахикардия). Ба таъсири системаи симпато-адреналинк вобаста
аст, имкон медиҳад, ки вақти муайян андозаи дақиқавии дилро дар ҳудуди меъѐр нигаҳ
дорад.
4. Олигурия (кампешоби). Дар вақти ҳиповолемия стимулясияи тарашӯҳи ҳормони
зидди диуретикк ва алдостерон ба миѐн меояд, ҷабиши об афзуда, андармонк иони
натрий ва хлоридҳо ба вуҷуд меояд.
5. Ҳиперветилясия (издиѐди таҳвияи шушҳо). Дар ибтидои беморк амали кашиши
сандуқи сина афзуда, ба дил омадани хун меафзояд Баъд инкишофи вай бештар аз
тағйироти метаболи ва баробарии ҷавҳару ишқор вобаста аст.
6. Ташаннуҷи артериолаҳои атрофк. Ин гузариш байни марҳилаи компенсаторк ва
эътилолк ҳангоми талафи хун аст. Механизми муҳиммк нигаҳдори фишори шараѐн ва
хунтаъминкунии майнаи сар, дил ва шуш мебошад.
Дар вақти кифоя будани ин механизмҳои компенсаторк барои нигоҳ доштани
ҳаҷми хуни гардишкунанда ва таваққуфи хунравк оҳиста ҳолати ҳама узвҳо ва системаҳо
меъѐр мегардад. Агар ҳаҷми талаф шудаи хун аз имконияти компенсатори организм зиѐд
бошад, он гоҳ маҷмӯъи тағйироти эътилолк инкишоф мекунад.
Аломати хунравӣ
Аломати хунравк ҷузък ва муштарак мешавад. Аломати муштараки ҳама навъи
хунравк як хеланд, вале нишонаи ҷузъии он гуногун аст.
Дар вақти хунравии берунк хун аз бадан берун ба муҳит мерезад. Агар хун аз
шараѐн барояд, рангаш сурхи равшан буда, фавора зада босуръат меравад. Ҳангоми
хунравии варидк хун сиѐҳтоб буда оҳиста мешорад. Хунравии мӯрагҳо оҳиста-оҳиставу
омехта буда сатҳи захмро фаро мегирад. Бинобар ин мегӯянд, ки захм "хун мегиряд". Ин
навъи хунравк одатан дар давоми 7-15 дақиқа хоҳад монд. Хунравии паренхиматозк як
навъи хуншории мӯйраг аст, аммо нисбатан мудати дароз ва босуръат мешорад ва худ аз
худ намеистад, Чунки хунрагҳои аъзои паренхиматозк (ҷигар,гурда, шуш) фушурда бо
ҳам намешаванд. Аз ин рӯ бештар боиси камхунии шадид мегардад.
Агар як девори шараѐн захмин гардад, мумкин аст ҳематомаи набзан ба вуҷуд ояд.
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Аломати хунравии дарунӣ
Аломати хунравии дарунк гуногун аст. Дар ибтидои беморк аломати онро муайян
кардан мушкил аст. Барои муайян намудани ташхис усулҳои махсусро истифода
мебаранд:
1. Пунксияи ташхиск. Ҳангоми хунравии пинҳонии дарунк ба кор меравад.
2. Усулҳои эндоскопк. Барои ташхиси хунравии дарунк истифода мешавад.
3. Ангиография, УЗИ.
4. Лапароскопия.
5. Рентгенк, томографияи комютерк.
6. Томографияи магнито-резонанск (МРТ).
Хунравии паренхиматозк як навъи хуншории мӯраг аст, аммо нисбатан муддати
дароз ва босуръат мешорад ва худ аз худ намеистад. Чунки хунрагҳои аъзои
паренхиматозк (ҷигар, гурда, шуш) фушурда ба ҳам намешаванд. Аз ин рӯ бештар боиси
камхунии шадид мегардад.
Хавфи бениҳоят зиѐдро хунравии ду лаҳзагк (ѐ марҳалагк) ба миѐн меорад. Ин дар
он ҳодисаҳо мушоҳида мешавад, ки ҳангоми захм гирифтани ҷигар ѐ субурс танҳо лаҳми
узв касолат мебинад, вале ғилофааш вайрон намешавад, суръати хунравк суст буда, хун
оҳиста зери ғилофа ҷамъ мешавад. Дар ин ҳодисаҳо алоими умумии хунрави ва
ҳемоперитонеум мушоҳида намегардад, Минтақаи осебдида дар соатҳои аввал ва ҳатто
якчанд шабонарӯз ҳангоми палмосидан андаке дард ба миѐн меояду халос. Вале баробари
ҷамъ шудани хун зери ғилофаи ҷигар ѐ субурс ва инкишоф кардани илтиҳоби асептикк
ғилофаи узв мумкин дарад ва хуни бисѐр ба ковокии шикам мерезад. Аломати перитонитк
вазнин инкишоф мекунад, чунки эритроситҳои хуни вайрон шуда ҷавҳарҳо дорад, таъсири
пурзӯр мерасонанд. Дар ин ҳолат бемор таъҷили ҷарроҳк мешавад. Бинобар ин беморони
эҳтимоли зарбу лати ҷигар ѐ субурс гирифта, ҳатто ҳангоми набудани аломати камхунии
шадид, бояд зери назорати ҷарроҳ бошанд, барои он, ки дуюм лаҳзаи хунрави сари вақт
муайян карда шавад.
Дар айни замон ҳангоми ҳама ҳодисаҳои шубҳаангез ба эҳтимоли ҳемоперитонеум
ва набудани аломати аѐни беморк лапарокопия кардан лозим аст. Агар лапароскопия
кардан имконнопазир бошад, ҳатман лапоросинтез бо катетери “шарящего”, ва дар занҳо
пунксияи равоқи ақиби маҳбал кардан лозим аст. Ташхиси самарабахши ҳодисаҳои
ҳематомаи зериғилофии ҷигар ѐ субурс таҳқиқи ултрасадои ва томографияи кампютерк
мебошад.
Хунравӣ 6а дохили ҷумҷума
Дар вақти хунравии дарунии ҷумҷума одатан аломати фишурдашавии магзи cap
pyx медиҳад. Хунравии дарунии ҷавфи плевра баъди осеб дидани қабурга ѐ захми шуш ва
шараѐнҳои қафаси сина ба вуҷуд меояд. Аломати он ба суръати хунравк ва осеби бофтаҳо
вобаста аст. Дар вақти осеби хунраги хурд ва ҳемоторакси андаке аломати хунравк,
мумкин аст мушоҳида нагардад, вале мушоҳидаи пай дар пай баробари ҷамъ шудани хун
хунравиро маълум хоҳад кард. Дар ин ҳол лаб кабудча, нафаскашк мушкил, суст мегардад
(қисмати осебдори қафаси сина ба нафаскашк иштирок намекунад). Ангуштзанк
кундсадок ва гӯшандозк (аускултасия) сустии нафасро нишон медиҳад. Набз вобаста ба
талафи хун, тез ва напурра шуда, фишори шараѐнк паст мешавад. Тадқиқи рентгенк
лагжидани байндевори қафаси синаро ба ҷониби қисмати солим ва ҷамъ шудани моеъро
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муайян мекунад. Тавассути сӯзанзанк хун гирифта бемориро ташхис мекунанд. Агар хун
босуръати фаровон равад, аломати камхунии шадид зуд рӯй медиҳад.
Хунравӣ ба ҷавфи плевра
Баъди осеб дидани қабурға ѐ захми шуш ва шараѐнҳои қафаси сина ба вуҷуд меояд.
Аломати он ба суръати хунравк ва осеби бофтаҳо вобаста аст.Дар вақти осеби хунраги
хурд ва ҳемоторакси андаке аломати хунрави мумкин аст мушоҳида нагардад, вале
мушоҳидаи пай дар пай баробари ҷамъ шудани хун хунравиро маълум хоҳад кард. Дар ин
ҳол лаб кабудча, нафаскашк мушкил, суст мегардад (қисмати осебдори қафаси сина ба
нафаскашӣ иштирок намекунад). Ангуштзанк кундсадок ва гӯшандозк (аускултасия)
сустии нафасро нишон медиҳад. Набз вобаста ба талафи хун, тез ва нопурра шуда,
фишори шараѐнк паст мешавад. Тадқиқи рентгенк лағжидани байндевори қафаси синаро
ба ҷониби қисмати солим ва ҷамъ шудани моеъро муайян мекунад. Тавассути сӯзанзанк
хун гирифта бемориро тасхис мекунанд. Агар хун босуръат фаровон равад аломати
камхунии шадид зуд рӯй медиҳад.
Хунравӣ ба шағофи дил
Хунравии дарунии ҷавфи шағоф (ғилоф)-и дил одатан ҳангоми захмин гардидан ба
вуҷуд меояд. Дар ин ҳол аломати камхунии шадид ба назар намерасад, чунки шағоф хуни
бисѐрро намеғунҷонад. Бемор дар ибтидои беморк аз дарди дил, мушкилии нафасгирк ва
хавфи мурдан шикоят мекунад. Баъд кори дил суст мешавад, такони нӯги дил ба назар
намерасад ва палмосидан низ муайян намекунад. Набз нопурра ва зуд-зуд метаппад,
варидҳои гардан васеъ мешаванд. Мавзеи садои кунди дил афзуда, шакли секунҷаро
мегирад. Тадқиқоти рентгенк ѐ сӯзанхалк ба ҷавфи шағофи дил ба ташхиси беморк
имкон медиҳад.
Хунравӣ ба ҷавфи шикам
Хунравии даруни сифоқпардаи шикам одатан дар натиҷаи осеб ѐ бемории узвҳои
дарунк ва хунрагҳои онҳо рух медиҳад (масалан, кафидани нойи тухмгузари зани ҳомила
ѐ аневризмаи хунраг).
Аломати ҷузък ва муштараки хунравк ба хунраги осебдида, суръати хунравк ва
давомнокии он вобаста аст. Агар хун ба дохили шикам равад, бемор дард ҳис мекунад,
девори шикам ба нафаскашк хеле кам ѐ иштирок намекунад. Дар шикам то 300 мл хун
ҷамъ шавад одатан муайян кардани он мушкил аст. Дар вақти хунравк ва кафидани
узвҳои ҳозима дарди сахт рӯй медиҳад, аломати Шеткин-Блюмберг саҳеҳ ба назар
мерасад.
Ҳангоми кафидани нойи тухмгузари ҳомила дард дуюмдараҷа шуда, бештар ва зуд
аломати камхунии шадид мушоҳида мегардад. Аломати ҷузъии хунравиро низ муайян
кардан осон аст. Инро ҳини ангуштзанк кундсадоии қисми поѐни шикам ва тимпонити
болои он нишон медиҳад. Ҳангоми тағйир додани ҳолати бемор сарҳади кундсадок ҳам
тағйир меѐбад.
Хунравии узвҳои ҳозимаро ба гурӯҳи алоҳида дохил кардан қобили қабул аст, зеро
дар ибтидои хунравк чун хунравии дарунк мебошад, баъд чун қай ва ѐ милена (фазлаи
бадбӯйи сиѐҳ) берун меравад. Агар хунравк кам ва оҳиста бошад бо таъсири мӯҳтавии
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меъдаю рӯда ҳемоглобин оксид шуда, ранги фазла сиѐҳ мешавад. Ҳангоми хунравии
зиѐдатар хуни дар меъда ҷамъ гардида, аз таъсири туршии хлор мисли дурдаи қаҳва
мешавад. Дар вақти хунравии фаровон бемор хуни тозаро ҳамроҳи хунлахта қай мекунад
ва фазла мисли қатрон сиѐҳ мегардад.
Дар вақти хунравк аз қисми поѐни роҳи ҳозима (масалан, аз қулун) фазла бо хун
омехта мебарояд. Дар вақти хунравк аз рӯдаи мустақим (бавосир, ҳалила, реш) хун бо
фазла омехта намешавад, дар аввали фазла ва пас аз он меояд.
Хунравк на ҳамеша боиси камхунии шадид мегардад. Он ба ҳаҷми осеби хунраг ѐ
беморк вобаста аст. Гоҳо хун кам-кам рафта боиси камхунии музмин мешавад, аммо бояд
гуфт, ки хунравк ҳамеша хатарнок аст. Бинобар ин ҷарроҳон бояд доимо ба муолиҷаи
ҷарроҳии фаврии ин гуна беморон тайѐр бошанд.
Хавфу оқибати хунравӣ
Хунравк ба камхунии шадид ва бехунии мағзи cap оварда мерасонад. Дар натиҷа
узвҳои ҳаѐтан муҳим тағйир ѐфта, боиси марг мешаванд.
Ҳангоми талафи хун алоими мустақим ва ғайримустақим - арақи сард, сустк,
сарчархк, ташнагк ва нафастангк рух медиҳад. Баъзан пеши чашм ҳалқачаҳои сиѐҳ пайдо
шуда, гӯш чеғ мезанад. Ин алоим ба дараҷаву суръати хунравк ва талафи хун вобаста аст.
Дар вақти хунравии дарунк хуни шорида метавонад узвҳои ҳаѐтан муҳим (мағзи
cap, дил, шуш ва ғ.)-ро фишурад, кори онҳоро вайрон кунад ва ба ҳаѐти бемор хавф орад.
Хунравии дохилибофтагк гоҳе шоҳраги по ѐ дастро пахш карда гардиши хунро боз
медорад ва боиси мавти бофтаҳо (некроз) мегардад.
Хуни гардон қобили бактериякушк дорад. Ҳангоми аз хунраг баромада ҷамъ
шудани хун ин қобилияти вай гум мешавад ва мумкин аст ғизои микроорганизмҳо гардад.
Бинобар ин хуни ба ҷавфҳо ѐ бофтаҳо рехта ҳамеша хавфи манбаъи фасод шудан дорад.
Ҳангоми хунравк сари вақт ѐрк надодан на ҳамеша боиси камхунии шадид ва марг
мегардад, зеро мумкин аст хунравк худ бозистад. Ин ҳодиса дар натиҷаи фишурда
шудани хунраг, паст гаштани фишори шараѐн ва иайдоиши хунлахта мушоҳида мегардад.
Ҳангоми ҳематомаи по ѐ даст ва маҳкам шудани шоҳраг бо хунлахта, онҳо аз
хунрагҳои паҳлуи бо хун таъмин мегарданд. Оқибати ҳематома чунин аст: а) ҳематома
чирк карда, думмал ѐ дабила падид меояд; б) дар атрофи ҳематома бофтаи пайванди
инкишоф карда, ғилофа ҳосил мекунад; кисаи хунин ба вуҷуд меояд. Агар хуноб ҷабида
шавад омоси фиброзк муддати дароз мушоҳида мегардад. Агар намаки калсий таҳшин
шавад, омоси сахт пайдо мешавад; в) агар ҳематома (хуномос) бо равзани хунраги бузург
алоқаманд бошад, хуномоси набззан, баъзан аневризмаи сохта (қалбаки)-ро ба вуҷуд
меорад.
Дар вақти хунравк аксуламали ҷисми инсон ба устувор доштани амали узвҳои
ҳаѐтан муҳим равона мешавад. Ин ҳол дар натиҷаи омилҳои зайл мушоҳида мегардад:
1. Кашиши (қабзи) хунрагҳо. Дар натиҷаи ин ҲХГ (ҳаҷми хуни гардон) афзуда
фишори шараѐнро дар ҳадди эътидол медорад, суръати гардиши хун меафзояд.
2. Дилзании тез суръати гардиши хунро метезонад.
3. Нафаскашии тез. Бо оксиген таъмин шудани бадан меафзояд.
Ҳематомаи дар натиҷаи захмин шудани хунраги магистралк (шоҳраг) ба вуҷуд
омада нисбатан хатарнок аст. Агар ҳематома ба равзани шараѐн робита дошта бошад, он
гоҳ ҳематомаи набзан ба вуҷуд меояд ва баъди ғилофа инкишоф кардан аневризмаи
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қалбакк шараѐн ҳосил мешавад. Ҳангоми захмин гардидани шараѐну варид ва алоқаи
онҳо байни ҳамдигар аневризмаи шараѐну варидк мехонанд.
Таҳқиқи ҳаҷми талафи хун
Усули мустақим. Ҳангоми хуншории берунк миқдори рифодоти хунолудро бар
мекашанд. Ин усул камахбор ва носаҳеҳ аст.
Усули баҳодиҳии клиникк ба дараҷаи талафи хун зиѐданд. Мувофиқати талафи хун
ба аломати клиникии беморк қарори зайл аст (ҷадвали 6).
Ҷадвали 6.
Аломати клиникии дараҷаи талафи хун
Дараҷа
Сабук
Миѐна
Вазнин
Бузург

Аломати клиникк
Вуҷуд надорад
Тахикардияи ақаллк, фишори шараѐн паст, аломати
вазоконтрикия-дасту пойҳо сарду рангпарида
Тахикардия то 120 дар як дақиқа, Фишори шараѐн 100 мм
сут. сим.. Бетоқат, арақи сард, рангпарида, сианоз (зуроқ),
нафастанги, кампешоби
Тахикардия зиѐда аз 120 дар дақиқа, Фишори шараѐн 60 мм
сут. сим. ва паст, бештар муайян намешавад. Зуҳул (ступор),
бениҳоят рангпарида, бепешобк

Ҳаҷми талаф
ҲХГ то 10%
ҲХГ 10-20%
ҲХГ 20-30%
ҲХГ зиѐд аз 30%

- Баҳодиҳии вазнини талафи хун аз рӯи индекси шоки Allgover; муносибати зуди

набз ба бузургии фишори систолии шараѐн, меъѐри фишор ба 0,5 баробар аст (ҷадвали 7).
Ҷадвали 7.
Баҳодиҳи ба дараҷаи талафи хун мувофиқи индекси шоки Allgover
Дараҷа
Сабук
Миѐна
Вазнин
Бузург

индекси Allgover
0,6-0,8
0,9-1,2
1,3-1,4
Зиѐд аз 1,5

Ҳаҷми талаф
ҲХГ то 10%
ҲХГ 10-20%
ҲХГ 20-30%
ҲХГ зиѐд аз 30%

- Баҳодиҳи ба ҳаҷми талафи хун бо нишондодҳои асосии лабораторк (ҷадвали 8).
Ҷадвали 8.
Таҳқиқи дараҷаи талафи хун нисбат ба
вазни хос, ҳемоглобин ва ҳематокрит
Дараҷа
Сабук
Миѐна
Вазнин
Бузург

Вазни хос
1057-1054
1053-1050
1049-1044
кам аз 1044

Ҳемоглобин, г/л
120-100
99-85
84-70
кам аз 70

Ҳематокрит
44-40
39-32
31-23
кам аз 23

- Баҳодиҳи ба ҳаҷми талафи хун бо формулаи Moore:
V=P x q x

Ht₁ – Ht₂

Ht₁
Дар ин ҷо V - ҳаҷми талафи хун (мл); Р - ҳаҷми бадани бемор; q – рақами миқдори
эмперикии хунро дар як кг вазни бадан инъикос мекунад (70 мл барои мардҳо ва 65 мл
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барои занҳо); Ht₁ - миқдори ҳематокрити меъѐр (40-50 барои мардҳо ва 40-45 барои
занҳо); Ht₂ - миқдори ҳақиқи ҳематокрити бемор.
Дар вақти хунравк аксуламали ҷисми инсон ба устувор доштани амали узвҳои
ҳаѐтан муҳим равона мешавад. Ин ҳол дар натиҷаи омилҳои зайл мушоҳида мегардад:
1. Кашиши (қабзи) хунрагҳо. Дар натиҷаи ин ҲХГ (ҳаҷми хуни гардон) афзуда
фишори шараѐнро дар ҳадди эътидол медорад, суръати гардиши хун меафзояд.
3. Дилзании тез суръати гардиши хунро метезонад.
4. Нафаскашии тез. Бо оксиген таъмин шудани бадан меафзояд.
Моеъи байнибофтагк ва хун аз хунанборҳо ба хунраг дохил мешавад. Ҳаҷми хуни
гардон меафзояд ва хун обакк (ҳемодилюсия) мегардад.
Агар аз хунраги бузург бо суръат хун равад, он гоҳ бадан сари вақт бо хун таъмин
шуда наметавонад. Бинобар ин аломати камхунии шадид зуҳур меѐбад. Он хоса
(субъективк) ва воқек (объективк) хоҳад шуд. Алоими камхунии хоса беқувватк,
сарчархк, дамкӯтоҳк ва ташнагк мебошад. Агар хун бисѐр рафта бошад ҷеғ задани гӯш,
пайдоиши ҳалқачаҳои сиѐҳи пеши чашм, тирагик чашм илова мешавад. Алоими камхунии
воқек аѐнан мисли алоими шоки ҳеморрагк муайян мегардад. Он ба суръат ва хуни
талафшуда вобаста аст. Ба ин лиҳоз чанд дараҷаи шоки ҳеморрагиро аз ҳам фарқ
мекунанд:
Шоки ҳеморрагии сабук. Дар натиҷаи зуд гум кардани 20-25% ҳаҷми хуни гардон
(тақрибан 1-1.2 л) ба миѐн меояд. Бемор аз арақи хунук, камқувватк ва ташнагк шикоят
мекунад. Набз одатан аз 100 зиѐд, фишори систолк мӯътадил ѐ андак паст мешавад.
Шоки геморрагии миѐна. Ҳангоми талафи 30-35% ҲХГ (1,5-1,75 л) ба вуҷуд
меояд. Ранги пӯсту пардаи луобк парида кабудча мегардад. Набз пурра бошад ҳам нарм ва
беш аз 120 бор дар як дақиқа мезанад. Фишори шараѐн 90/70 мм сутуни симобк буда,
фишори варидии марказк наздик ба сифр мешавад ва кампешобк (олигурия) ба назар
мерасад.
Шоки геморрагии вазнин. Талафи хун ба 35-40% (1,75-2 л) мерасад. Бемор арақи
сард мекунад. Тарҳи рухсорааш тезу борик (нӯги бинк тез, чашмҳо фурӯрафта) буда, пӯст
рангпаридаи кабудчатоб мешавад. Дасту пои бемор сард, ҳарорати баданаш паст ва ба
атрофиѐн бепарво, хоболуд мешавад. Гавҳараки чашмаш васеъ мешавад, мумкин аст
ғайриихтиѐрк қазои ҳочат кунад. Набз дар ҳар дақиқа то 140, фишори шараѐн 70/60 мм
сутуни симобк ва фишори варидии марказк манфк шуда, баъзан бемор аз ҳуш меравад.
Вазни хун 1/13 қисмати одам аст. Шахси 65 кг вазндошта 5 л хун дорад. Агар одам
1/3 (1,6-1,7 л) қисми хуни гардонро бо суръат дар муддати кӯтоҳ талаф диҳад, ба шоки
ҳеморрагк дучор гардина, аҳволи вазнин ва оқибати пурхавф хоҳад дошт. Ҳангоми зуд
талаф додани нисфи ҲХГ (2.5 л) дар заминаи дамкӯтаҳк фишори шараѐн паст мешавад ѐ
муайян намегардад. Фишори варидии маркази манфк гардида, дилзанк ба 140-150 дар як
дақиқа мерасад. Баъзан ларзиши меъдачаҳои дил ба миѐн омада, бемор дар якчанд дақиқа
ҷон медиҳад. Аммо талафи нисбатан оҳистатари ҳамин миқдор хун ва сари вақт
расонидани кӯмаки комилан мувофиқ (бозгашт фиристодани хуни бемор) аксари беморон
солим мегарданд.
Алоими муштараки хунравии музмин на он қадар зуҳур меѐбад. Бемор бисѐр хун
талаф диҳад ҳам, онро назар ба талафи шадиди хун бемушкили аз cap мегузаронад. Зеро
тарзи компенсаторк ба ҳаҷми ками хуни гардон баданро мувофиқ мегардонанд. Набз ва
фишори шараѐн мӯътадил мемонад. Миқдори эритросит, ҳемоглобин ва сафедаи хун кам
мешавад, вале дар як вақт миқдори ҳуҷайраҳои нави хун меафзояд.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

БОЗДОШТИ ХУНРАВӢ
Боздошти хунравк таърихи кӯҳан дорад. Одамон аз қадим ҳангоми захмк гардидан
барои боз доштани хунравк захми баданро пахш карда бандина мемонданд. Далелҳои аз
ахромҳои Миср бадастомада (6 ҳазор сол пеш аз милод) нишон медиҳанд, ки табибон
вақте по ва дастро мебуриданд, барои нигоҳ доштани хунравк рагҳоро мебастанд,
бандпечи фишурда мениҳоданд, ѐ бо оҳани тафсони сурх месӯзонданд. Буқрот ва Абӯалии
Сино ҳарорати баландро барои боздошти хунравк истифода кардаанд. Дар асарҳои Селе
(а.1 то ва а.1 баъди милод) дар хусуси бо бахия бастани раги хун муфассал маълумот дода
шудааст. Ҷолинус барои боздошти хунравк бахияи абрешимин ва фишурда тоб додани
раги хунро пешниҳод кард. Аммо ин усулҳои боздошти хунравиро фаромӯш карданд;
танҳо Амбруаз Паре (1563) бастани хунрагро боз ба кор бурд. Ҳамин тариқ, ҷарроҳон
усули гуногуни боздошти хунравиро пешниҳод карданд ва бо мурури замон фаромӯш
мешуд.
Усули боздоштани хунравк муваққатк ва қатък мешавад. Боздошти хунравии
мувақатиро барои пешгирии талафи зиѐди хун, инкишофи шоки ҳеморрагк ва ба
беморхона бурдани бемор истифода мекунанд.
Усули боздошти муваққатии хунравӣ
Усули боздошти хунрави гуногун аст. Интихоби ин ѐ он усул ба навъи хунраг,
андоза ва мавқеъи захм вобаста аст. Чанд навъи боздошти хунравии муваққатк вуҷуд
дорад: фишурдани шоҳраг бо ангуштон ѐ бо мушт, бандпечи фишоранда, ҳадди имкон қат
кардани буғум ва ғайра. Барои таъҷили доштани хунравк аввало шоҳраги шараѐнро ба
устухон пахш мекунанд. Нуқтаҳои асоси фишурдани шоҳраг бо ангуштон инҳост (расми
9).

Ҷадвали 9. Нуқтаи асосии пахш кардани шараѐн ва номи шараѐн
Номи шараѐн
А. temporalis
A. facialis
A. korotis communis
A. subklavia
A. axilaris
A. brachialis
A. femoralis
A. poplitea
Aorta abdominalis

Нишонаи берунк
2 cм боло ва пеш аз сӯрохии берунии гӯш
2 см пеш аз кунҷи ҷоғи поён
Миѐнаи сарҳади дарунии мушаки
сарҷунбон (нӯги болои ғадуди сипаршакл)
Дар қимати миѐнаи оқиби чанбар
Сарҳади пеши инкишофи мӯй зери бағал
Нӯги медиалии мушаки дусара
Қисмати миѐнаи бандаки поупарт
Қуллаи чуқурчаи таҳтизонук
Минтақаи ноф (ҷиқидан бо мушт)

Устухони зери хунраг
Устухони гиҷгоҳк
Ҷоғи поён
Ғуррии хобии шохаи кӯн-да
ланги V1 мӯҳраи гардан
Якӯм қабурға
Сараки устухони китф
Сатҳи дарунии китф
Шохи кӯндаланги заҳор
Сатҳи ақиби устухони калони соқ
Минтақаи миѐнаи камар
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а.

г.

б.

д.

в.

е.

е.

ж.
З.
и.
к.
Расми 10. Таваққуфи муваққатии хунравк: 1) фишурдани шараѐнҳо - бо ангушти як
даст (а), бо ду ангушти якӯм (б), бо мушт (в); 2) фишурдани шараѐнҳо дар пайванди қат
карда бо тобидаи Эсмарх - оринҷ (г), зону (д), косу рон (е); шараѐни хоб - дасти бардошта
(ѐ), ҷабираи имправизорк (ж), тобидаи рӯймолк (з); 3) баста бо бандина фишурдан (и) ва
баста дӯхтани захм (к).
Аз ҳад зиѐд кашидани тобида-жгут (хусусан жгути печонида) бофтаҳои мулоим
(мушак, бандчаи хунрагу асаб)-ро маҷак менамояд. Бинобар ин новобаста аз усули
интихоб карда таваққуфи хунравк ҳангоми як гирд печонидани тобида ба даст оварда
шавад.
Хунравии берунии варидк ѐ шараѐнии хурдро бо бандинаи фишоранда боздоштан
мумкин аст. Барои ин атрофи захмро бо спирт ѐ люгол пок карда, бандинаи беуфунат
мемонанд. Баъд болои он фатилаи докагии сахттобида ниҳода, бо бинт маҳкам
мепечонанд. Дар ин ҳол дар хунрагҳо лахтаҳои хун ҳосил мешаванд ва хунравк хотима
меѐбад.
Дар вақти хунравк аз рагҳои соқи по ѐ попанҷа, банди даст ѐ дастпанҷа мумкин
банди зону ѐ оринҷро қат карда, хунравиро боздоранд. Барои ин баъди бастани захм ба
сатҳи пеши оринҷ ѐ пушти зону лӯлача ниҳода, бандро ҳадди имкон қат мекунанд ва
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мебанданд. Дар вақти хунравк аз шараѐни по ѐ даст ва ѐ сару гардан, барои кам кардани
талафи хун одатан шараѐнро ба устухон пахш мекунанд (расми 10 а,б,в), пас бандтоб
мемонанд (расми 10.з).
Бандтоб муқаррарк (резинии Эсмарх, порчагии Брайсев) ва ногаҳонк, яъне аз
матои дастрас (руймолча, бинт, арғамчин ва ғ.) хоҳад шуд. Бояд гуфт, ки ниҳодани
бандтоб нисбатан судманд мебошад, вале ба бадан зиѐдтар осеб мерасонад. Бандтобро
одатан ҳангоми захмин гардидани хунраги по ѐ даст ба шоҳрагҳо мемонанд. Таҷриба
нишон медиҳад, ки бандтобро гоҳо безарурат мемонанд ѐ дуруст намемонанд. Дар ин
маврид хунравк меафзояд ѐ асабро фишурда ба парез мерасонад ва ѐ оризаи вазнинтар оқилаи по ѐ даст инкишоф мекунад. Барои пешгирии ин касолат қоидаи ниҳодани
бандтобро риоя бояд кард.
1. Бандтобро боло аз ҷои захмин ба шоҳраг мемонанд.
2. Зери бандтоб руймолча, сачоқ ѐ остини куртаро мондан лозим аст, вагарна пӯст
чин шуда дард мекунад.
3. Бандтобро бояд аз як соат зиѐда надоранд, вагарна (хусусан дар мавсими
тобистон) оқила инкишоф меѐбад.
4. Вақти бандтоб ниҳодаро ба варақаи роҳхат сабт карда, то беморхона ҳамроҳк
намоянд.
5. Бандтоб бояд танҳо шоҳрагро фишорад. Дар ин ҳол набз поѐн аз бандтоб муайян
намегардад, хунравк мемонад ва дарди сахт рух намедиҳад.
Нодуруст ниҳодани бандтоб боиси араз (бод) мегардад. Масалан, дар вақти бо
қувваи бузург ниҳодани бандтоб танаи асаби даст ѐ по, бофтаи нарм осеб мебинанд. Дар
натиҷа парези асаб ба вуҷуд омада муолиҷа тӯл мекашад. Ҳангоми бандтобро суст
ниҳодан хунравк меафзояд, чунки ба шараѐн хун меояд ва бо варид боз намегардад. Агар
бандтоб мӯътадил ниҳода шавад, поѐн аз он набз муайян намегардад ва хунравии варид
андак давом карда, баъд қатъ мегардад.
Усулҳои пурра боздошти хунравӣ
Усулҳои пурра боз доштани хунравк ба гурӯҳҳои зер тақсим мешаванд: механикк,
табик (гармк ѐ сардк), ҳаѐтк ва кимиѐк. Бештар маҷмӯи усулҳои боздошти хунравиро
истифода мекунанд.
Мафҳуми маҷмӯии боздошти хунравӣ
Тактика ҳангоми хунравк аз лаҳзаҳои зайл иборат аст:
1. Иҷро кардани таваққуфи хунравк бо амалиѐти ҷарроҳк ва препаратҳои таъсири
ҷузъи дошта. Талаботи зарурии муолиҷаи самарабахши хунравии дарунию берунк
таваққуфи сари вақтии хунравк мебошад., чунки оқибати хунравии шадид аз зуд ҳемостаз
кардан вобаста аст.
2. Маҷмӯи муолиҷаи консервативк, ки ба барҳам додани оқибати талафи хун
равона мешавад, бояд барвақт ба фаъол намудани қувваи худмуҳофизи организм ва
бартараф намудани тағйироти эътилолк равона карда шавад. Муолиҷаи беморони хун
талафкарда аз бандҳои (звеноҳои) зайл иборат:
а). Барқарор намудани ҲХГ ва массаи эритроситҳо ва баргардонидан аз ҳипо- ба
нормоволемия. Ҳангоми муолиҷа кардан бояд ҲХГ-ро дар назар дошт.
б). Барои илоҷияи ҳемостати истифода бурдани препаратҳои кимиѐк ва биологии
таъсири умуми дошта.
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в). Таъминоти хунтаъминшавии марказк ба савияи лозимк.
г). Бартараф намудани тағйироти микросиркулясия ва барқарор кардани перфузияи
(ба даруни раги хун гузаронидани ягон моеъ) бофтаҳо.
д). Барқарор кардани ғунҷоиши оксигени хун.
е). Меъѐр гардонидани мубодилаи транскапиллярк.
ж). Беҳтар намудани хусусияти реологии хун.
з). Ислоҳи тағйироти нафас, амали интиқолии хун ва бартараф намудани ҳипосия.
и). Барқарор кардани тағйироти ҷавҳару ишқорк ва баробарии обу электролит.
к). Меъѐр намудани хусусияти лахтакунии хун, нигоҳ доштани баробарии
энергетикии организм дар давраи баъди талафи хун.
Усули механикӣ боздошти хунравӣ
Одатан ин усулро дар вақти ҷарроҳк истифода мекунанд. Ба ин гурӯҳ бастани
хунраг дар захм ѐ боло аз он дар тӯли хунраги захмин, васл кардани нӯгҳои хунраги
осебдида, барқарор кардани пайдарпайи хунраги осебдида ба хунраги сунък ѐ бо вариди
худи бемор, бурида гирифтани қисмати хунравии узв ѐ тамоми узв, фатилагузории расмк
ѐ хундоранда дохил мешаванд. Беҳтарин усули боздошти хунравк барқарор кардани
пайдарпайи хунраг аст (расми 11).

а.
б.
Расми 11. Пурра боздоштани хунравк: шараѐни банди даст нӯг ба нӯг
зери микроскоп дӯхта (а), захми шараѐн бо кӯки якка дӯхта (б),
Хунравиро аз хунрагҳои майда бо фатила ѐ исканҷа муддати муайян пахш карда
доштан мумкин аст. Барои ин исканҷаи фишурдаро то хотима ѐфтани ҷарроҳк монда,
баъд раҳо мекунанд. Исканҷаи фишурдаро якҷоя бо тобида печондани хунраг истифода
кардан бецтар аст, зеро хунлахта сари вақт ҳосил шуда, сабаби бозмондани хунравк
мегардад.
Дар вақти захмин шудани шараѐн беҳтарин усули боздошти хунравк - ин васл
кардани хунрагҳо “нӯг ба нӯгк” мебошад.
Агар захми хунраг тӯл кашида, имконияти барқарор кардани пайдарпайии шараѐн
набошад, он гоҳ протез аз вариди худи бемор ѐ протези синтетикк ниҳодан қобили қабул
аст (расми 12).
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а.
б.
в.
г.
Расми 12. Барқарор кардани пайдарпайии шараѐн: протези аутоваридии байни
нӯгҳои артерияи ақиби зону (а) ва схема (б); протези синтетикк байни аорта ва шараѐни
умумии росту чапи кос (в); шунти аутоваридк байни аорта ва шараѐни умумии ҷигар (г).
Усули табиӣ ѐ ҳароратии боздошти хунравӣ
Барои боздоштани хунравк ҳам ҳарорати баланд ва ҳам сардро истифода мекунанд.
Ҳарорати сард мушаки хунрагро кашиш дода, хунравиро кам ва хунбандиро метезонад.
Масалан, ҳангоми садамаи бофтаи нарм ба сатҳи ҷои осебдида оби сард ѐ кисаи резинии
яхдошта мемонанд. Дар вақти хунравии меъда ва рӯдаи дувоздаҳангушта ҳap вақт порчаи
ях медиҳанд. Ҳарорати сардро барои ҷарроҳк низ истифода мекунанд, ки онро
сармоҷарроҳк (криохирургия) меноманд. Ин усулро ҳангоми ҳеморройэктомия,
полипэктомия ва ғ. ба кор бурдан мумкин аст.
Ҳарорати баланд сафедаро далама бандонида, ба ҳосилшавии хунлахта кӯмак
мерасонад. Ҳангоми ҷарроҳк ба сатҳи хуншор фатиларо ба маҳлули физиологии гарм (4045°С) таркардаро пахш мекунанд. Дар ин маврид хунравк одатан баъди 5-10 дақиқа
барҳам мехӯрад. Дар давраи Абӯалии Сино барои боздоштани хунравк оҳани тафсони
сурхшударо ба кор мебурданд.
Дар айни замон бо ин мақсад теғи барқк, даламабандони барқк, теғи лазерк ѐ
плазмавиро истифода мекунанд. Ин асбобҳо сафедаи хун ва бофтаҳои атрофи хунрагро
далама бандонида ѐ сӯзонида (вобаста ба тартиби кораш) хунравиро медорад.
Усули кимиѐии боздошти хунравӣ
Асоси ин усул ба кор бурдани доруҳои гуногун мебошад. Онҳо хунрагҳоро кашиш
медиҳанд ѐ лахтабандии хунро метезонанд. Дар вақти хунравии мӯрагҳо, шараѐн ва варид
қисман истифода кардани 3%-а маҳлули перекиси ҳидроген хунравиро суст ва баъд боз
медорад. Дар амалияи пизишкк духтурони чашм, гулӯ ва гӯшу бинк маҳлули 0,1~фоизаи
адреналинро ҷузък истифода мекунанд, зеро хунрагҳоро кашиш дода, хунравиро медорад.
Маводи таъсири умумидошта, яъне тезонандаи лахтабандии хун, масалан, маҳлули
хлориди калсий (sol.calcii chlorati 10%)-ро ба варид мефиристонанд; ҷавҳари аминокапрон
(ac.aminocapronicum 5%), желатина (10% - аз 10 то 50 мл. ба варид ѐ мушак), дисинон (2-4
мл, вояи шабонарӯзи 10-12 мл ба варид), карбазохром (нифозати мӯйрагро кам карда,
микросиркулясияро меъѐр мегардонад), ба ин гурӯҳ дохиланд. Маҳлули 40%-аи глюкоза
низ ба лахтабандии хун мусоидат мекунад, спирти этилии 96%-а ва этоксисклерол
склерози хунрагро ба миѐн меорад. Бинобар ин ҳангоми хунравк аз мӯйрагҳо ба кор
мебаранд.
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Усулҳои умумии боздошти хунравӣ
Хосияти умумии (ҳаѐтии) боздошти хунравиро препаратҳои биологк доранд, онҳо
ҳосилшавии тромб (судда) ва лахташавии хунро дар ҷисми бемор вусъат медиҳанд.
Препаратҳои таъсири резорбтивк дошта бештар ҳангоми хунравии дохилк истифода
мешавад. Асосии онҳо қарори зайл аст:
- хуни консервшудаи навситрат. Гузаронидани қатра-қатраи 250 мл гурӯҳи хуни
ҳамном ба таваққуфи хунравк аз рагҳои майда мусоидат мекунад.
- зардобаи аслии навяхкунонида.
- массаи тромбоситарк (бемории Верлгоф, сиррози ҷигар ва ғ.).
- зардобаи зиддиҳемофилк, пресипитати зиддиҳемофилк (аз омилҳои системаи
лахтабандии хун бой аст). Барои муолиҷаи ҳемофилия, бемории Виллебранд истифода
мебаранд.
- фибриноген.
- маҷмӯи протромбинк.
- препаратҳои биологии зиддифибринолитикк (трасилол, контрикал, инипрол).
- Витамини “С” ва “Р” (нуфузоти девораи мӯйрагҳоро кам карда, дар лахташавии
хун иштирок мекунад).
Усули ҳаѐти ѐ биологии боздошти хунравӣ
Солҳои охир ба ин усул эътибори ҷиддк медиҳанд. Ҳини ин усул низ ду гурӯҳи
моддаҳоро ба кор мебаранд. Ба гурӯҳи аввал доруи хунк (хунлахта, исфанҷи хунбанд,
пардаи фибрина, инфанҷи желатинк, фатилаи антисептикии биологк, тахакомб ва ғ.) ва
бофтаҳои бадан (чарбу, мушак, насҷи равганк, ниѐм) дохил мешаванд. Онҳоро ба сатҳи
захм мепошанд ѐ медӯзанд. Масалан, вақти хунравии паренхиматозк фатиламонии
бофтаҳое, ки тромбокиназа доранд, хуб аст. Ин навъ бофтаҳо чарбу ва мушак мебошад.
Ҳангоми захмин гардидани узвҳои паренхиматозк (ҷигар, гурда, сипурз) порчаи чарбуро
бурида гирифта, ба сатҳи хуншор медӯзанд.
Таъсири хуни гузаронида
Таъсири хуни гузаронида бисѐр мураккаб мебошад ва алҳол қатък муайян
нашудааст. Хуни гузаронида ба амали фаъолияти узвҳо таъсир расонида, мубодилаи
моддаҳоро метезонад, ба инкишофи раванди масунк (иммунк) мусоидат мекунад; таркиби
хунро тағйир медиҳад.
Дар амалияи таъсири таъвизи фаъолгардон, хунбанд (ҳемостатк), подзаҳрк
(дезинтоксионк), ҳаѐтиву масунк ва ғизоии хунро аз ҳам фарқ мекунанд.
Ҳангоми талафи шадиди хун таъсири таъвизии хуни гузаронида муҳимтарин
мебошад. Дар ин ҳолат ҳаҷми хуни гардон афзуда, мубодилаи моддаҳо, хусусан мағзи cap
ва дил фаъол мегардад. Сатҳи такафуси эритросит зиѐд ва мубодилаи оксиген мӯътадил
мегардад, ки барои мувозинати туршию ишқорк муҳим аст.
Таъсири фаъолгардони хун бештар ба сафедаи хуноба вобаста аст. Маҳсули
сафедаи порашуда амали узвҳо, пеш аз ҳама хунҳосилкунандаро фаъол мекунад. Дар
натиҷа кори дил ва амали хунрагро афзуда, фишори шараѐн баланд ва нафаскашк бештар
мешавад.
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Таъсири хунбандии хуни гузаронида ба фаъолгардонии омили лахтабандии хуноба
ва тромбоситҳо вобаста аст. Ба ҳосилшавии хунлахта дар ҷои садама ва ба барқарории
гузароии хунрагҳо мусоидат мекунад.
Таъсири подзаҳрии хуни гузаронида ба қисми глобулини хуноба ва қисман бо
эритроситҳо, ки дар сатҳашон моддаҳои зарарнокро адсорбсия мекунанд, вобаста аст.
Таъсири подзаҳриро ба беҳтар гардидани узвҳои хориҷкор, фаъол шудани мубодилаи
моддаҳо ва ҷараѐни оксидгардк вобаста медонанд.
Таъсири масунии хуни гузаронида ба вусъати вокуниши масунии бадан равона
шудааст. Зери таъсири сафедаи хуноба, хусусан глобулинҳо, фаъолияти фагоситии
лейкоситҳо афзуда, подтанҳо зиѐдтар ҳосил мешаванд. Қобилияти аксуламали бадан ба
эътидол меояд. Бинобар ин барои ба даст овардани таъсири масунк бештар барои
муолиҷаи бемориҳои сироятк, хусусан хуни донорҳоеро, ки ба ин ѐ он касалангезҳо
масуният (иммунитет) доранд, истифода мекунанд.
Пештар хунро чун ғизо ба рагҳои паҳлук мегузарониданд. Ҳоло бо ин мақсад хун
намегузаронанд, чунки албуминҳои хун баъди ду ҳафта ҳазм мешаванд. Бинобар ин барои
ғизои параэнтералк доруҳои махсус ба мисли аминосоли 10%-а, албумини 5-25-фоиза,
алвезин, валин, аминокровин, гидролизин, липофундин, интралипидро истифода
мекунанд, ки зудтар дар мубодилаи моддаҳо иштирок мекунанд. Бо вуҷуди ин ҳангоми
набудани маводи зикршуда истифодаи хуноба натиҷаи хуб медиҳад.
Нишондод ва норавоии хунгузаронӣ
Муолиҷаи трансфузионк дар амали ҷарроҳк мавқеи муҳим дорад. Хунгузаронк
муолиҷаи асосии гипоксия, камхунк, ҳипопротеинемия, шоки садамавк ва хунталафии
шадид мебошад. Хуни холиси одам бофтаи зинда буда омилҳои зиѐди муолиҷавиро
дорост. Бинобар ин вақти хунгузаронк бомулоҳиза ва эҳтиѐткор будан шарт аст, зеро ҳар
як ҷузъи вай хусусияти муолиҷавии махсус дорад; амали онҳоро дониста ба кор бояд
бурд, то ки зарар нарасонад. Аз ин ҷиҳат таъсири хун ва ҷузъҳои онро хуб донанд, оид ба
хунгузаронк амиқ андеша кунанд. Нишондод ба хунгузаронк мутлақ ва нисбк хоҳад буд.
Нишондоди мутлақ ҳодисаҳое мебошанд, ки агар муолиҷа бе хунгузаронк имконнопазир,
яъне ҳаѐти бемор дар хавф бошад ва бо дигар усулҳо онро бартараф кардан нашавад. Он
гоҳ ба хунгузаронк садде нахоҳад буд. Масалан, хунравии шадид боиси шоки геморрагк
(ѐ дигар шокҳо – садамавк, сӯхтагк, ҷарроҳк) шудааст, ки хунгузаронк ҳаѐти беморро
эмин медорад. Вобаста ба талафи хун аз 0.5 то 3 л ва зиѐда аз он хун гузарондан мумкин
аст. Ҳангоми ҷарроҳии мураккаб, ки талафи хун ҳамроҳк дорад (хусусан ҳангоми
ҷарроҳие, ки зери хунгардиши сунък мегузарад), хунгузаронк пеш меояд. Дар дигар
ҳолатҳо имконияти гузаронидани ҷузъҳои хунро фикр бояд кард. Барои фаъол кардани
қувваи масунк массаи лейкосити ва афзудани эритросит массаи эритроситк, баланд
кардани лахтбандк - массаи тромбоситк ва безаҳргардонии бадан хунобаю маҳлулҳои
хунивазкунанда мегузаронанд. Вале ҳангоми набудани шароит барои тайѐр кардани
ҷузъҳои хун (дар вақти камхунии музмин) ва тайѐрк ба ҷарроҳк хун гузаронидан мумкин
аст.
Истеҳсоли хунивазкунандаҳои самарабахш ақидаро ба гузаронидани хун (ҳангоми
ҷappoҳии таъҷилк ва муқаррарк) тағйир дод. Хунивазкунандаҳои истеҳсолк ҳоло бо
хосиятҳои худ ба хун то андозае монанданд. Дар вақти тағйироти вазнини хунгардиш
хунобивазкунандаҳо, маҳлулҳои хурдмолекула ва миѐнамолекула дар дохили хунраг
бардавом гардиш карда, хунгардишро ба эътидол меоварад. Бинобар ин ҳангоми
камхунии шадид гузаронидани полиглюкин, поливинол, желатинол ҲХГ, фишори
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коллоидк (осмоск ѐ онкотии вай) баробарии об ва намак, таносуби ионҳои Na+, К+ ва ғ.ро дар ҳуҷайра ва холигии байниҳуҷайрагк ба эътидол оварда, хавфи инкишофи алоими
диатези хунравиро (ДВС) кам хоҳад кард.
Барои танзими ҳемостаз ҷузъҳои хун ва хунобаивазкунандаро ба кор бурдан
мувофиқи талаб аст. Ба ин мақсад адвияи фаъоли реологк, ҳемодинамикк (полиглюкин,
желатинол), микросиркулятсия (реополиглюкин), мубодилаи намакҳо (маҳлули Рингер,
лактасол)-ро беҳтаркунанда ва безараркунандаҳо (ҳемодез, реополиглюкин) ва доруҳои
масунк,
яъне
иммунк
(хунобаи
зиддистафилококкк,
гамма-глобулини
зиддистафилококкк), маводи хунбанд (фибриноген) истифода мекунанд. Барои пешгирии
гипоксия ва камхунк массаи эритроситк мегузаронанд.
Маълум аст, ки ҳангоми 10-20% талаф ѐфтани ҲХГ бо ивазкунандаҳои хун ва
хуноба онро барқарор кардан мумкин аст. Ҳангоми шоки хунравк агар хун бозистода
бошад ва ҳангоми шоки садамавк ҳаҷми хуни гузаронидашаванда баробар ѐ зиѐд
набошад, чунки ба қадри кифоя фиристодани хунивазкунандаҳо ва гузаронидани хуни
донор ба миқдори 30-60% хуни талафшуда ҲХГ-ро барқарор мекунад (ҷадвали 10).
Ҷадвали 10.
Муолиҷаи таъвизк вобаста аз ҳаҷми талафи хун
Дараҷаи
талаф

Ҳаҷми талаф

Сабук
Миѐна
Вазнин
Бузург

500-700 мл
700-1200мл
1200-200мл
Зиѐда аз 2000мл

Ҳаҷми умумк
трансфузия (фоиз
ба ҳаҷми талаф)
100-200%
200-250%
300%
400%

Хуни бутун
(фоиз ба ҳаҷми талаф)
40%
70%
100%

Таносуби маҳлули намакк
ба коллоидк
1:1
1:1
1:2
1:3

Ё миқдори зайли препаратҳои хун ва хунивазкунандаҳоро дохили варид
мефиристонанд (ҷадвали 11).
Ҷадвали 11.
Муолиҷаи трансфузионк вобаста аз ҳаҷми талафи хун

Хунравии сахт (ҳолати
пеш аз марг) (iu)

1. Хун 500 мл (ia)
2.Полиглюкин 500мл (ia)
3. Полиглюкин 500мл
бо фаввора фиристодан.
4. Полиглюкин 1000мл
Қатра-қатра(ia) фиристодан қатра-қатра).
5. Албумин 1000-1500
мл (iu қатрагк фиристодан ҳангоми набудани
полиглюкин).

Камхунии шадиди вазнин. Талафи хун-2,5-3 л
(хунравк нест)
1. Хун ѐ массаи эритросит 3500 мл (iu фиристодан аввал бо фишор,
баъд қатрагк).
То хунгузаронии дилхоҳ
(iu қатрагк):
Полиглюкин 10001500 мл. 2. Гидролизин
Л-103 – 1000 мл.
3. Хунобаи хушк-1000
мл.

Камхунии шадиди миѐ
на, талафи хун-1,5-2 л
(хунравк нест)
1. Полиглюкин 10001500(iu аз он фиростодани фавори).
1. Хун ѐ массаи эритросити – 250 мл (дар рӯзи
оянда, баъд дар ҳар як 2
ѐ 3 рӯз.

Камхунии шадиди сабук,
талафи хун 1л. (хунравк
нест)
1. Полиглюкин 500- 800
мл
2. массаи эритросити –
250 мл (танҳо рӯзи
оянда).

Манъи хунгузаронӣ
Ҳангоми хунгузаронк миқдори зиѐди маҳлули сафедаи вайроншуда ба бадан дохил
мешавад. Дар ин маврид онҳо ба амали узвҳои безаҳркунанда (ҷигар), хориҷкор (гурдаҳо)
ва мутаҳаррик (дилу хунраг) таъсир мекунанд. Агар амали ин узвҳо вайрон шуда бошад,
ҷараѐни фаъолияти узвҳо шиддат меѐбад. Аз ин рӯ нишондоди манъи хунгузаронк
инҳоанд.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

1. Норасоии талофинопазирии дил.
2. Варами шадиди шуш.
3. Ҳолати ва бемориҳои гармбодк (аллергк) (зардзахми шадид, зиққуннафас ва ғ.).
4. Афзудани лахтабандии хун, ки хавфи хунлахтагк дорад.
5. Сили фаъол дар марҳалаи инфилтратк.
Хунгузаронк ҳангоми баъзе бемориҳо манъ хоҳад буд. Масалан, бемориҳои шуш,
ки ба онҳо инъиқоди хунгардии давраи хурд ҳамраҳк мекунад.

БОБИ III.
ХУНГУЗАРОНӢ
Фикри гузаронидани хун бо мақсади муолиҷа таърихи куҳан дорад. Одамон
медонистанд, ки ҳаѐт ба хун вобаста аст ва хунравк пурхавф аст. Дар таърихи
хунгузаронк давраи инкишоф ва таназзул ба назар мерасад. Бинобар ин барои маълумоти
мушаххас доштан таърихи хунгузарониро ба чаҳор давра ҷудо мекунанд.
Давраи аввал аз ҳама тӯлонк буда, аз давраи ибтидок то а.XVII идома мекунад,
вале далелҳои муайяне доир ба хунгузаронии муолиҷавк дастрас нест. Дар асарҳои
адибони юнонк, масалан, дар гузориши Ҳомер гуфта, ки Одиссей ба фариштаҳо барои
нӯшидан хун медод, то ки ба ҳуш оянду забони онон барқарор шавад. Ҳамин гуна ақида
инчунин дар метаморфози Овидия ба назар мерасад, ки гӯѐ нӯшидани хун куҳансолро
ҷавон месозад. Дар таърих чунин ақида вуҷуд дорад, ки гӯѐ ба саррӯҳонии Рим
Инокентии VIII (1492) хуни писарбачаро гузаронидаанд, вале ин гуфтор далел надорад,
чунки хуни ҷавонро барои тайѐр кардани "ҷавҳари кимиѐк" истифода намудаанд, то ки
Инокентий бинӯшад.
Дар бораи судмандии хунгузаронии муолиҷавк Буқрот ҳам навиштааст. Ӯ ба
беморон хуни одами солимро медод. Аммо якумин маълумот доир ба хунгузаронк ба
одам дар асари Либавия (1615) сабт шудааст. Ӯ навиштааст, ки барои гузаронидани хун
вариди бемор ва донорро ба найчаи нуқрагк васл кардаанд. Аммо ба тасдиқи ин
навиштаҷот далели аниқе нест.
Давраи дуюм чоряки дуюми а.XVII то асри ХХ-ро фаро мегирад. Он баъди кашфи
қонуни гардиши хун (Ҳарвей, 1628) оғоз меѐбад. Ин кашф ба олимони Англия имкон дод,
ки ба омӯзиши хунгузаронк таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд. Соли 1638 руҳонк Поттер ақида
изҳор кард, ки аз ҳайвон ба ҳайвони дигар гузаронидани хун имконпазир аст. Аббати
фаронсавк Бурделло ин ақидаро такмил дода чунин менависад: "Ба ивази муолиҷаи
тӯлонк (хунгирк) ман агар медонистам дар муддати муайян ба раги бемор хуни ҳайвони
ҷавонро мегузаронидам". Аммо ин корро ташреҳгар ва бунияшиноси машҳури инглис
Ричард Лоуэр (1666) ба ҷо овард. Ӯ аз як саг ба саги дигар бо муваффақият хун гузаронд.
Ба вариди сагҳо бори аввал май, пиво, шир гузаронд. Ва хулосаи таҷрибаи худро дар
ҷаласаи дарбори Лондон маърӯза кард. Мутаассифона, олимони он замон хусусияти амали
хун ва хунивазкунандаҳоро намедонистанд. Фикри олимон ба он равона буд, ки чк тавр ба
воситаи хун ба асаби марказк таъсир расонанд. Ба ин лиҳоз табиби шинохтаи даргоҳи шоҳ
Роберт Бойл савол дод, ки "оѐ дар мавриди гузаронидани хуни саги тарсончак ба саги
ҷасур мумкин аст, ки саги ҷасур тарсончак гардад? Оѐ имконпазир аст, ки тавассути
хунгузаронк саги пир ҷавон гардад?" Бо ҳамин саволҳо маҷлис бе натиҷа хотима ѐфт.
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Хунгузарониро аз одам ба одам бори аввал дар Фаронса профессори файласуф ва
риѐзк Дени ва ҷарроҳ Эмерс ҳамроҳ ба ҷо овардаанд. Онҳо ба шахси ҳаҷомат (хунгирии
тӯлонк) карда, ки дар дами марг буд, хуни ҳайвон гузарониданд. Ҷавон солим гардид. Ба
бемори дигар хуни барра гузарониданд, бемор ҳалок гардид. Ин ҳодисаи фоҷиавк дар
Академияи илмҳои Фаронса муҳокима гардид. Ҳарчанд Дени ва Эмерсро гунаҳкор
надонистанд, вале амали онҳоро нодуруст шумориданд. Ин хулосаи оқилона имкон дод,
ки таҷрибаро давом диҳанд.
Дар асри XVII дар Фаронса, Англия, Итолиѐ ва Олмон ҳамагк 20 маротиба ба
беморон хун гузарониданд. Баъд ин усул фаромӯш шуд. Пас аз 150 сол дар Лондон
профессори бунияшинос ва пизишки амрози зан Блендел (1819) бори аввал аз одам ба
одам хун гузаронд. Хунро асосан аз хешовандони бемор гирифта буданд. Блендел бо
шогирдонаш ҳамагк ба 11 маризи хун талафдода, хун гузарониданд.
Дар Русия хунро аз одам ба одам табиби амрози зан Волфи петербургк соли 1832
ба ҷо овард. Ӯ ба зане, ки ҳини тавлиди кӯдак бисѐр хун талаф дода буд, хун гузаронд.
Дар таҷриба аҳамияти хунгузарониро ҳангоми талафи хун А.М.Филамофитский (1848)
омӯхта, "Пешниҳод доир ба гузаронидани хун ҳамчун роҳи ягонаи наҷот додани бисѐр
бемориҳо" ном китоб таълиф кард. Бо вуҷуди ин комѐбиҳои илмию амалии хунгузаронк
кам истифода мешуд, пас тамоман фаромӯш карданд. Сабаби инкори хунгузаронк тез
лахта шудани хун буд. Аз тарафи дигар маҳлули физиологиро фаровон истифода
мебурданд, чунки фиристодани вай бехатар мебошад.
Давраи сеюм ду даҳсолаи а.ХХ-ро дарбар мегирад. Дар ҷараѐни ин давра ба
олимон муяссар гардид, ки сабаби арази хунгузаронк (эмболия, лахтбандк ва ҳалшавии
хун)-ро муайян намуда, тадбирҳои пешгирии онро ѐбанд.
Барои гузаронидани хун ҳодисаи ҳемагглютинасия аҳамияти калон дорад, зеро
эритроситҳо қобилияти агглютинасия кардан доранд ва ба воситаи хунобаи гурӯҳи дигари
хун ба ҳамдигар мечаспанд. Ин ҳодисаро ба назар гирифта Карл Ландштейнер (1901)
исбот кард, ки зардоби хуни бемор ва шахси солим қобилияти агглютинасия кардан бо
эритроситҳои бемору шахси солим доранд. Ин ҳодисаи изоҳемагглютасионк ҳодисаи
эътилолк (касолатк) набуда, буниявист.
К. Ландштейнер аломати масуниву гении хунро, ки антигени махсус дорад, ба
қалам дод. Дар натиҷаи он се гурӯҳи хуни одамро сабт кард. Адриано Штурли назарияи
устодашро инкишоф дода, гурӯҳи чаҳоруми хунро муайян кард. Вале дар бисѐр китобҳои
дарск ва рисолаҳо навиштаанд, ки ин гурӯҳи хунро бехабар аз якдигар олими чех ЯнЯнский (1907) ва амрикои В.Л. Мосс муайян карданд. Ин ақида ба ҳақиқат рост намеояд.
Дар асоси тадқиқот ду антиген (А ва В) дар эритроситҳо ва ду подтан (α ва β) дар
зардоби хун муайян гардид, ки ҳамбастии онҳо чаҳор гурӯҳи хунро ташкил медиҳад (Оа,
Аβ, Ва , АВ0). К. Ландштейнер роҳи танзими хунро дарѐфт. Аз ин рӯ хунгузарониро аз рӯи
дониш ба ҷо меовардагк шуданд. Аммо лахтабандии хун мушкилоти асоск буд. Ин
масъаларо дар солҳои 1914-1915 новобаста бо ҳамдигар В.А. Юревич ва М.М. Розенгардт
(Русия), Hustin (Белгия), Agote (Аргентина) ва Lewinsohn (Амрико) ҳал карданд. Онҳо
барои ташбияти хун (шах нашудани хун) нитрати натрий истифода карданд. Дар ҳамон
солҳо дар Англия, Амрико ва Фаронса зардоби муқаррариро барои таҳқиқи гурӯҳи хун
тайѐр карданд. Дар натиҷа ба табибон шароит пайдо шуд, ки ба хунгузаронк аз нав шурӯъ
намоянд.
Давраи чаҳорум аз даҳсолаи сеюми а.XX огоз ѐфтааст. Дар ин давра
К.Ландштейнер ҳамроҳи шогирдаш Филип Левин (1927) дар эритросити хуни одам боз 4
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антиген (М,Н,Р,р)~ро муайян карданд. Дар асоси он харитаи изоантигенҳои хунро
омӯхтанд. Имрӯз беш аз 300 изоантигени хунро муайян кардаанд.
Соли 1940 К. Ландштейнери 72-сола ҳамроҳи шогирдаш А.Винер омили Rh-и
эритроситро муайян сохтанд.
Дар давраи чаҳорум асоси таъсиси муассисаҳои умури хун барпо гардид. Дар
Амрико назди бемористонҳои калон гурӯҳи хундиҳандагон (донорк) барпо шуд. Баъдтар
дар Англия, Итолиѐ, Фаронса маркази хундиҳанда бунѐд гардид. Аммо дар ин кишварҳо
хунгузаронк ба таври васеъ густариш наѐфт. Дар Иттиҳоди Шуравк бори аввал дар ҷаҳон
бо ташаббуси А.А. Богданов дар ш. Москав соли 1926 донишгоҳи интиқоли хун таъсис
ѐфт. Саҳми ин донишгоҳ дар такмили илми хуншиноск ва хунгузаронк дар муассисаҳои
тиббк бузург аст. Дар ин соҳа саҳми академик А.А.Богдасаров, ки аз соли 1930 то 1960 ба
он роҳбарк кард, арзанда аст. Таъсиси марказк давлатии омӯзиши хун ва хундиҳанда дар
собиқ Шуравк барои тараққиѐти ин соҳа саҳми арзанда гузошт. Дар бештари ҷамоҳир
донишкада ѐ маркази хунгузаронк бунѐд шуд.
Дар Тоҷикистон шабақаи хунгузаронк соли 1930 дар ш. Душанбе таъсис шуд ва
соли 1957 ба шӯъбаи хунгузаронии марказии ҷумҳурк табдил ѐфт. Марказ ҷузъҳои хун, аз
он ҷумла албумин тайѐр мекард. Дар соли 1971 назди беморхонаҳои калони ҷумҳурк
шӯъбаи хунгузаронк таъсис ѐфтанд.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи асосии маркази хунгузаронк то соли 2009
таъмин намудани талаботи бемористон бо хун буд. Б.Б. Баҳовадинов сарварии ин
марказро соли 2009 ба ӯҳда гирифт ва лабораторияи иммунологии типикунони системаи
антигении HLA таъсис дод. Дар лаборатория ҳама намуди тадқиқу ташхиси
ҳозиразамонии хун, аз он ҷумла усулҳои таҳқиқи лимфотоксикк ва генетикиро ба роҳ
монд ва имконияти таъмин намудани пайвандсори узву бофтаҳо муҳайѐ гардид. Ҳоло дар
ҷумҳурк маркази пайвандсозии узвҳо кушода шуд ва мутахассисон ба пайвандсозии гурда
шурӯъ карданд.
Баҳои изоиммунологии гурӯҳи хун ва омили резус
Гурӯҳи хун модарзодк (генетикк) аломати ҳаѐтк мебошад. Бинобар ин гурӯҳи
хунро бо антигенҳое муайян мекунанд, ки дар эритросит, лейкосит, тромбосит ва сафедаи
зардобаи хуни одам мавҷуд аст. Дар транфузиология аҳамияти асосиро антигени ҳуҷайра
мебозад. Гурӯҳи хун аз насл ба насл мегузарад, дар 3-4 моҳи давраи инкишофи батнк
ташаккул меѐбад ва дар тамоми умри инсон бетағйирот мемонад.
Хусусияти антигении хуни одамро илми махсус - изосерология меомӯзад. Ҳоло
зиѐда аз 500 антигенҳои гуногун муайян намудаанд, ки нисфи онҳо дар сатҳи эритростҳо
ҷойгиранд. Агглютиногенҳои (антигенҳои) эритросит қарори зайл аст: АВО, Rhesus, Kell,
Duffy, Kidd, Levis ва ғ. Таркиби онҳо аз полисахарид иборат буда, ба гармк устуворанд.
Антигенҳои лейкоситу тромбоситҳо дорои қобилияти хос ҳастанд. Байни онҳо
аҳамиятноктарин системаи HLA - антигенҳои умумии лейкоситҳо мебошанд. Онҳо дар
ҳуҷайраҳои гурда, шуш, ҷигар, мағзи устухон ва дигар бофтаҳою узвҳо мавҷуданд. Ин
антигенҳоро антигени ҳистомувофиқ меноманд.
Муайян намудани гурӯҳи хун бо зардоби
изогемагглютатсионии стандартӣ
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Муайян кардани омили резус бо системаи АВО чанд навъ аст: ба воситаи зардоби
изогемагглютасионии якхела (стандартк); бо зардоби изогемагглютасионии якхела ва
эритросити стандартк, яъне бо усули солибк; ба воситаи антителаҳои моноклоналии
анти–А ва анти–В.
Муайян кардани гурӯҳи хун
Барои муайян кардани гурӯҳи хуни одам зардоби муқаррарк О(I)α,β, А(II)β, B(III)α
ва як ампула зардоби AB(IV) лозим аст. Барои созгор истифода бурдан ба зардоби
изогемагглютасионии стандартк ранги муқаррарк медиҳанд: гурӯҳи О(I) - беранг, А(II) кабуд, B(III) - сурх ва AB(IV) - зард. Ғайри он дар этикеткаи зарф мисли ранги зардоба
тамғаи рангоранг дорад. Дар этикеткаи зардоби О(I) рах нест, зардоби А(II) - ду рахи
кабуд, зардоби B(III) - се рахи сурх ва зардоби AB(IV) - чаҳор рахи зард дорад.
Дар зардоб на танҳо агглютининҳо, инчунин титри онро маълум кардан лозим аст.
Титри зардоб бояд аз 1:32 кам набошад.
Зардобаро пеш аз истифода аз рӯи алоими зер муайян бояд кард: зардоб бояд
шаффоф, бе нишонаи лахтбандк, чирксорк ва хирагк бошад. Дар ҳар ампула гурӯҳ ва
титри зардоб, ҷой ва вақти тайѐр кардан, муддати қобили истифода бурдани онро сабт
карда, дар яхдон (4-6°С) нигоҳ медоранд.
Гурӯҳи хунро одатан бо усули мустақим ба зардоби муқаррарк агглютининҳояш
маълум муайян мекунанд. Дар ҳодисаҳои нофаҳмо гурӯҳи хунро бо эритроситҳои
муқаррари гурӯҳаш маълум (одатан гурӯҳи II ва III) таҳқиқ мекунанд.
Барои муайян кардани гурӯҳи хун лозиманд: лаъличаи чинк ѐ сирдору сафеди
барои се гурӯҳи хун тақсимдор, маҳлули изотони намаки ошк, чубчаи шишагк,
қатрачаккон, сӯзан барои хунгирк.
Санҷиши гурӯҳи хун бо зардоби муқаррарк пахта ѐ дока, спирт ва зардоби
муқаррарии 1,11,III гурӯҳи хун лозим аст. Дар ҳуҷраи ҳарораташ аз 15 то 25°С (6еҳтар 1822°С бошад) гурӯҳи хунро тадқиқ кардан лозим аст. Барои ин дар лаъличаи нишондор
(расми 10) ду қатрагк зардоби муқаррарии I-11-III-po мечакконанд. Бояд ҳap гурӯҳ
қатрачаккони алоҳида дошта бошад. Баъд бо чӯбчаи шишагк қатраи хурди хуни муайян
мекардаро назди қатраҳои зардоб мечакконанд. Ҳар қатраи хунро бо зардоб бо чубчаи
алоҳида омехта, лаъличаро муддати 5 дақиқа меҷунбонанд. Дар ин муддат, мумкин аст
агглютинатсия ба вуҷуд омада, яъне инфиол анҷом ѐфта ба муайян кардани гурӯҳи хун
имкон диҳад (ҷадвали 12).
Ҷадвали 12.
Муайян кардани гурӯҳи хун бо зардоби муқаррарк
Мавҷудияти агглютинатсия дар гурӯҳҳо бо зардоби муқаррарк
Гурӯҳи
хун
О(I)
А(II)
B(III)
АВ(IV)

0αβ(I)

Аβ (II)
Bα (III)
АВ₀(IV)
Агар ба зардоби муқаррарк 1,11,III гурӯҳи хун агглютинатсия, яъне зарраҳои бо
ҳам часпидаи эритроситҳо пайдо нашаванд, эритросити гурӯҳи хуни таҳқиқшуда
агглютиноген надорад ва хун ба гурӯҳи O(I) дохил мешавад.
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Агар агглютинатсия бо зардоби I ва III гурӯҳҳо ба вуҷуд ояд, вале бо зардоби
гурӯҳи II мушоҳида нагардад, он гоҳ хуни таҳқиқшуда гурӯҳи А (II) мебошад.
Агар агглютинатсия бо зардоби гурӯҳҳои I ва II ба вуҷуд омада, бо гурӯҳи III рух
надиҳад, хуни таҳқиқшуда ба гурӯҳи В(Ш) дохил мешавад. Агар агглютинатсия бо
зардоби ҳap се гурӯҳ ба вуҷуд ояд, гурӯҳи хун АВ (IV) мебошад. Дар ин маврид барои рад
кардани агглютинатсияи қалбаки эритроситҳои хуни беморро бори дигар бо зардоби
гурӯҳи IV таҳқиқ кардан лозим меояд (бояд агглютинатсия ба вуҷуд наояд).
Агар бо ду усули номбурда гурӯҳи хунро муайян намоянд, усули солибк мегӯянд
(ҷадвали 13).
Ҷадвали 13.
Таҳқиқи гурӯци хун бо усули солиби
Агглютинатсия бо зардоби изогемагглю- Агглютинатсия бо эритроситтасионии стандартк
ҳои стандартк
О(I)
А(II)
B(III)
AB(IV)
О(I)
А(II)
B(III)

Гурӯҳи
хун
О(I)
А(II)
B(III)
AB(IV)

Асоси ин инфиол (реаксия)-и изогемаглютинатсия мебошад, ки ба воситаи аагглютинин, А-агглютиногенҳо ѐ β-агглютинин В-агглютиногенҳо бо ҳам мечаспанд, яъне
агглютинатсия ба вуҷуд меояд. Натиҷаи таҳқиқи хун бо усули солибк он гоҳ саҳеҳ аст, ки
далелҳо бо зардоби изогемагглютинатсионк ва эритроситҳои стандартк мувофиқ оянд.
Дар вақти муайян кардани гурӯҳи хун одатан се навъ хатогк рух медиҳад:
I. Хатоии техникк. Дар лаълича саҳван ҷой гирифтани зардоб ѐ эритроситҳои
муқаррарк.
Омехтани зардоб ѐ эритроситҳои гурӯҳи гуногун.
Беэътидолии таносуби миқдории зардоб ва эритроситҳо (зардоб бояд 5-10
маротиба аз эритроситҳо зиѐд бошад).
Ба озмоиш барвақт (беш аз 5 дақиқа) баҳо додан.
Шустани қатрачаккон бо оби қубур ѐ муқаттар (ба ҷои маҳлули физиологк), ки
мумкин аст гемолизи эритроситҳо ба вуҷуд ояд.
Эритроситҳои дар атрофи қатраи хушк ҷамъшударо чун агглютинатсия
шуморидан.
Агглютинатсияи ғайриҳақиқиро ҳақиқк шуморидан (агар маҳлули физиологк
ҳамроҳ накунанд).
Озмоиши гурӯҳи хун дар ҳуҷраи ҳарораташ аз +15°С паст (панагглютинатсияи
сардк мумкин аст) ѐ аз +25°С баланд (агглютинатсия мумкин аст дар 5 дақиқа пайдо
нашавад ѐ номуайян бошад).
Муайян кардани хуни ҳемолизк, уфунатк, пӯсида ѐ луобмонанд.
II. Хатоии марбути сифати зардоби муқаррарк. Истифодаи зардоби кӯҳна.
Истифодаи зардоби камфаъол (титри зардоб аз 1:32 паст ѐ нофаъол).
Истифодаи зардоби уфунатии муқаррарк.
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III. Хатоии марбути хусусияти ҳаѐтии хуни санҷишк. Дар эритроситҳои санҷишк
мавҷудияти навъи антигени сусти А (Аз,А4 ва ғ.) ѐ В (BV, В суст).
Суст шудани фаъолияти антигени А ва В ҳангоми баъзе бемориҳо (сепсиси шадид,
лейкоз).
Феномени панаглютинатсияи хуни санҷишк (пайдоиши аглютинатсия бо зардоби
муқаррарии ҳама гурӯҳҳо).
Хатогк аз фаъолияти пасти агглютининҳо ѐ набудани онҳо ва мавҷудияти
экстраагглютининҳои a₁ ѐ а₂ низ рӯй медиҳад.
Дар вақти тадқиқи гурӯҳи хун, хусусан беморон, хаток ва мушкилоте, ки
вобастаанд ба агглютинатсияи номахсус:
1. Агглютинатсияи ғайриҳақиқк. (Pseudo haemaglutinatio), яъне эритроситҳо болои
ҳам ҷамъ меоянд.
2. Панагглютинатсияи сардк. Дар зардоби аксар панаглютининҳои сардк
мавҷуданд. Онҳо дар ҳарорати пасттар аз +15°С фаъол мешаванд ва аглютинатсия ба
вуҷуд меоранд.
3. Панагглютинатсияе, ки ба тағйироти таркиби сафедаи зардоби хуни санҷишк
(афзалияти глобулинҳо, пайдоиши макроглобулинҳо) вобаста аст. Ҳангоми бемориҳои
музмини ҷигар, гурда, саратон ва ғ. мушоҳида мегардад.
4. Агглютинатсияи фузун (эритроситҳо бо ҳамаи зардоби муқаррарк
агглютинатсия мекунанд) ѐ саросарчаспии (эритроситҳо бо зардоби худ аглютинасия
мекунанд) эритроситҳои санҷишк. Ин ба тағйироти эритроситҳо вобаста мебошад.
Агар ҳангоми таҳқиқи гурӯҳи хун шубҳа пайдо шавад, он гоҳ дар шӯъбаи
хунгузаронк бо усули солибк, яъне ҳам бо зардоби муқаррарк ва ҳам бо эритросити
гурӯҳаш маълум муайян кардан лозим аст.
Дар вақти дохил шудани бемор ба шӯъбаи ҷарроҳк гурӯҳи хун ва омили резуси ҳар
беморро муайян месозанд, ин далелҳоро дар таърихи беморк ва собиқаи мариз сабт
мекунанд.
Агглютиногенҳои АВО (дар гурӯҳи якум антигени сусти О вуҷуд дорад ва
инфиоли агглютинатсия намедиҳад) пайвастаи органикии ба гармк устуворанд. Онҳо дар
эритроситҳо ва дигар ҳуҷайраҳои бадан, ғайр аз бофтаи мағзи cap, вуҷуд доранд. Ин
антигенҳо дар тифли 3-моҳаи батн пайдо шуда, дар ҷараѐни ҳаѐт тағйир намеѐбад, боиси
ҳосил шудани подтанҳои (комплементари) махсус мегарданд.
Аглютиногенҳои аҳамияти амалидошта дар сатҳи ҳуҷайраҳои хун мавҷуданд. Онҳо
сабаби изомасунк мешаванд. Ба онҳо подтанҳо васл мешаванд. Дар натиҷа аглютинатсия
ва гемолиз рух медиҳад. Аглютининҳо (α ва β) глобулини хуноб мебошанд. Онҳо дар
лимфа, тарашшуҳот ва ихроҷи илтиҳобк вуҷуд доранд. Дар хуноби навзодон титри
агглютнинҳо бисѐр паст аст. Баъд тадриҷан афзуда, дар синни 10-20 – солагк ба авҷи
инкишоф мерасанд. Минбаъд титри агглютининҳо тағйир намеѐбад. Дар хуноби одам
титри а-агглютинин аз 1:32 то 1:128 хоҳад шуд, титри β-агглютининҳо бошад, бештар
инфиоли агглютинатсия ба вуҷуд омаданаш мумкин аст. Агглютининҳои гурӯҳи хун
молекулаҳои гамма-глобулинҳо буда, назар ба дигар иммуноглобулинҳои хун, қобилияти
васл шудан бо антигенҳои ҳамном доранд. Вале дар зардоби хуни одам подтанҳои
зиддиантигенк, ки дар эритроситаш дорад, нест ва баръакс, агглютиноген ва агглютинини
носозгор вуҷуд дорад.
Вобаста аз мавҷудияти А ва В агглютиногенҳо дар эритроситҳо ва дар хуноб α ва β
аглютининҳо чаҳор гурӯҳи хунро фарқ мекунанд:
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Гурӯҳи якум О (I) - дар эритроситҳо агглютиногенҳо нестанд, дар хуноб
агглютининҳои α ва β ҳастанд.
Гурӯҳи дуюм А (II) - дар эритроситҳо агглютиногени ҳаст ва дар хуноб
агглютинини β.
Гурӯҳи сеюм В (Ш) - дар эритроситҳо агглютиногени А ҳаст ва дар хуноб
агглютинини α.
Гурӯҳи чаҳорум АВ (IV) - дар эритроситҳо агглютиногенҳои А ва В ҳастанд ва дар
хуноб агглютининҳо нестанд.
Таълимот дар бораи гурӯҳи хун барои хунгузаронк аҳамияти бузург дорад, зеро
риоя накардани гурӯҳи хун аразҳои вазнинро ба миѐн меорад, ѐ бо марги бемор анҷом
меѐбад.
Бояд қайд кард, ки солҳои тӯлонк қоидаи Отенбергро риоя мекарданд. Мувофиқи
он танҳо эритросити хуни мегузаронида, яъне донор агглютинатсия мекунад. Чунки
агглютининҳои донор дар хуни бемор ҳал мешавад ва хосияти агглютинатсия кардани
эритроситҳоро гум мекунад. Бинобар ин танҳо хуни ҳамгурӯҳ, инчунин дигар гурӯҳи хун,
ки зардобаш эритросити донорро агглютинатсия намекунад, мегузарониданд.
Аммо маълум гардид, ки чанд зергурӯҳҳои агглютининҳо вуҷуд доранд. Байни
зергурӯҳҳои агглютиногени А муҳимтаринаш A1 ва А2 мебошад. Агглютиногени A1
антигени пурзӯр аст ва дар 88% одамоне, ки гурӯҳи хуни А(II) доранд, мушоҳида
мегардад. Агар дар эритроситҳо антигени A1 бошад, инфиоли агглютинасия зуд ҳосил
мешавад ва баръало ба назар мерасад. Антигени А2 камқувват буда, то 10-12% мушоҳида
мегардад. Инфиоли агглютинатсия бисѐр суст аст. Бинобар ин фаҳмидани он мушкили
дорад. Антигенҳои дигар зергурӯҳҳо боз ҳам камқуваттар мебошанд ва чандон аҳамияти
амалк надоранд. Агглютиногени В низ чанд зергурӯҳ дорад (В₁, В₂, В₃) ба онҳо ҳам дар
амал эътибор намедиҳанд.
Антигенҳои A₁ ва А₂ бо сохташон фарқ мекунанд, бинобар ин дар зардоб ғайри
агглютининҳои табик подтани (экстраагглютинини) α1 ба назар мерасад; он танҳо бо
антигени A₁ эътино мекунад ва агглютинини бо агглютиногени А2 (ҷадвали 14).
Ҷадвали 14.
Омилҳои гурӯҳи хун аз тартиби АВО
Зергурӯҳ

Агглютиногенҳо
дар эритросит

нест

нест

Аβ (II)

A₁(II)
A₂(II)

Вα (III)

нест

В

Гурӯҳи
хун
Оαβ (I)

АВ0(IV)

АВ(IV)
АВ₂(IV)

A₁
A₂

A₁ ва В
A₂ ва В

Агглютининҳо
дар хуноб
α ва β

Β (α₂ - аҳѐнан)
Β (α₁- дар 20%)
α
Нест (α₂– аҳѐнан)
Нест (α₁- дар 20%)

Миқдори
рӯй додан, %
33,5%
32,1%
5,7%
20,6%
6,8%
1,3%

* Экстрааглютининҳо: α₁, α₂
Бештар экстраагглютинини α₁ дар шахсоне, ки гурӯҳи хуни зергурӯҳи А2 чаҳорӯм
(26%) ва дуюм (0,1-1%) доранд, ба назар мерасад. Экстраагглютининҳо подтанҳои сардк
мебошанд. Аз ин сабаб ҳангоми 37°С ва зиѐда аз он будани ҳарорат фаъолияти худро гум
мекунанд. Бинобар ин ҳангоми тадқиқи гурӯҳи хун бо усули солибк мумкин, хатогк рӯй
диҳад.
Дар вақти гузаронидани хуни якгурӯҳа (ҳамном) низ инфиол рух доданаш мумкин
аст. Агар дар ресипиент гурӯҳи хун A₁(II) βα2 бошад ва дар донор А2(II) бошад,
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агглютинатсия ба вуҷуд меояд, зеро α2-и ресипиент бо агглютиногени А2~и донор пайваст
мешавад. Ғайр аз он дар давоми ҳаѐти шахе агглютининҳои масунии α ва β (зидди А- ва
зидди В-подтанҳо) пайдо хоҳанд шуд. Бинобар ин онҳо сабаби афзудани титри умуми
агглютининҳо 1:512 ва зиѐда аз он мешаванд. Масалан, бо антигени А масунии зани донор
дар вақти дуҷонк (агар тифл аз падараш антигени А мерос гирад) ѐ гузаронидани хуни
дигар гурӯҳ, хуноб ва зардоб ба вуҷуд омаданаш мумкин аст. Дар вақти гузаронидани
хуне, ки подтани масунии зидди А ба ресипиенте, ки гурӯҳи хуни А(II) ѐ AB(IV) дорад,
аразҳои хунгузаронк рӯй доданаш мумкин аст, чунки подтанҳои хуни донор бо антигени
А-и хуноб васл накарда, бо эритросити ресипиент мечаспад ва ҳемолиз ба миѐн меорад.
Аз ин рӯ ҳамеша гузаронидани хуни ҳамгурӯҳ лозим аст. Дар ин маврид ҳам ба
мавҷудияти экстраагглютинини α₁ бояд аҳамият дод.
Дар айни замон барои муайян намудани гурӯҳи хун системаи АВО соликлони
анти-А, анти-В ва анти-АВ пешниҳод шудааст. Ин усули таҳқиқ нисбатан сода буда,
баҳодиҳк ба натиҷаи тадқиқ осон мебошад, чунки дар таркиби соликлонҳо иловаҳои
баландмолекулявк вуҷуд надорад, ки сабаби полиагглютинатсияи эритроситҳо гардад.
Муайян кардани гурӯҳи хун бо подтанҳои
моноклоналӣ (соликонҳо)
Барои ба даст овардани подтанҳои моноклоналк биотехнологияи гибридомк
истифода мебаранд. Подтанҳои моноклоналии анти-А ва анти-В - ро ду гибридомаи муш
ҳосил мекунад ва ба иммунноглобулини класси М дохил мешавад. Силиклони анти-АВ аз
омехтаи подтанҳои моноклоналии анти-А ва анти-В иборатанд. Технологияи омода
сохтани реагент имконияти контиментасияи онро бо вирусҳои бемориовари одам истисно
мекунад.
Гибридома – ин гибриди ҳуҷайравк мебошад. Дар натиҷаи якшавии ҳуҷайраи
омоси мағзи устухон (миеломҳо) бо лимфоситҳои иммунк ҳосил шуда, подтанҳои
моноклоналии хос синтез мекунанд. Гибридома ду хусусият дорад: инкишофи бемаҳдуд
мисли ҳуҷайраи омос (саратон) ва амали ба лимфаситҳо хос - ҳосил намудани подтанҳои
иммуннк. Соликлонҳоро барои муайян намудани подтанҳои моноклоналк ба кор
мебаранд. Соликлони анти-А хокаи сурх ва анти-В хокаи кабуд мебошад. Ин хокаро пеш
аз тадқиқот дар маҳлули изотонии хлориди натрий ҳал мекунанд.
Усули тадқиқ. Ба лавҳачаи сафед ѐ планшета соликлони анти-А ва анти-В ду
қатрагк (0,1 мл) бо навиштаҷоти мувофиқ чаконида, дар паҳлӯи қатраҳои антителаҳо як
қатраи хурди (0,01-0,03 мл) хуни таҳқиқшавандаро мечаконанд ва бо реагент омехта
мекунанд. Агглютинасияи эритроситҳо бо соликлонҳо одатан дар 3-6 сония ба вуҷуд
меояд. Бо вуҷуди ин назоратро 3 дақиқа давом додан лозим аст, чунки намуди сусти
антигени А ва В-и эритроситҳо дертар агглютинатсия хоҳанд кард.
Баҳодиҳи ба натиҷаи тадқиқи гурӯҳи хун ба воситаи соликлонҳо осон аст (ҷадвали
15).
Ҷадвали 15.
Мавҷудияти агглютинатсия ба аксуламали соликлонҳо
Анти-А
Анти-В
Анти-А+В
+
+
+
+
+
+
+

Гурӯҳи хун
Оαβ (I)
Аβ(II)
Вα (III)
АВ0 (IV)
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Ба кор бурдани соликлонҳо барои муайян намудани гурӯҳи хун имкон дод, ки аз
хуни донорҳо (зардоби изогемагглютасионии стандартк тайѐр мекарданд) истифода
набаранд. Дар натиҷа гузаронидани вируси ҳепатит ва ВИЧ истисно гардид.
Cистемаи антигении омили резус
Омили резус (Rh-rhesus) - истилоҳ аз хели маймун macacus rhesus. Ин маҷмӯи
антигени аллогении хуни одам мебошад. Ба системаи гурӯҳи АВО ва дигар аломати гении
хун вобаста нест. Омили Rh-po дар ҳуҷайраҳои хун ва дигар бофтаҳою моеъи бадан
муайян кардаанд, аммо он антигени nypқyвваттар дар эритросит мебошад. Дар хун одатан
зидди омили Rh подтан вуҷуд надорад. Он пас аз гузаронидани хуни омили Rh дошта ба
шахси ин омилро надошта пайдо мешавад, ки агглютинини зиддирезус меноманд. Дар
ҳомилаи омили Rh надошта, зидди резус агглютинин аз тифли омили Rh аз падар насл
гирифта пайдо мешавад. Дар ин маврид подтани бештар нопурраи IgG дар хуни модар
ҳосил шуда, ба бадани тифл гузашта, ҳемолизи эритроситро ба вуҷуд меорад ва ба узвҳои
хунҳосилкунанда-ҷигар, мағзи cap осеб мерасонад. Ин ҳолатро бемории ҳалшавии
эритроситҳо меноманд. Агар ба шахси Rh манфии масунишуда хуни Rh мусбк
гузаронанд, он гоҳ амрози ҳемотрансфузионк рух дода, мумкин аст боиси марг гардад.
Дар хуни одам навъҳои зиѐди антигени омили Rh ҳастанд. Онҳоро R.E.Rosen field (1962)
бо адади нишон дод: Rh 1 то Rh 35.
Алҳол 6 навъи асосии антигени резусро ҷудо кардаанд. Онҳоро ба ду навъ тақсим
мекунанд: А.Винер бо аломатҳои Rh0, rh1, rh11, Hr0, hr1, hr11. Фишер ва Рейс бо ҳарфҳои D,
С, Е} d, с, е номгӯк кардаанд. Баъзан дуи онҳоро якҷоя ба кор мебаранд, ки қабули умум
аст.
Антигени Rh0 (D) антигени асосии омили Rh мебошад, зеро амалан муҳим аст. Дар
асоси мавҷудияти Rh0 (D) резус мусбат хунро фарқ мекунанд. Хуни одамоне, ки
эритроситашон ин антигенро надорад, ба гурӯҳи резуси манфк дохил мешавад. Дар байни
аҳолии Аврупо Rh-мусбк 85% ва Rh-манфк 15% аст. Дар Муғулистон шахсони Rh-манфк
0,5% мебошанд. Дар Тоҷикистон, мувофиқи далелҳои мо, одамони Rh-манфк 8,4%-ро
ташкил мекунанд. Донорҳои резус-манфк он шахсонанд, ки дар эритроситашон
антигенҳои Rh0 (D), rh1(С) ва rh11(E) надоранд. Онҳо ҳамаги 12-13%-анд. Ба донорҳои
хуни Rh-манфк дошта муносибат дигар acт. Эритросити онро бояд ягон антигени Rh0 (D),
rh1 (С) ва rhu(E) надошта бошад. Ин хел муносибат ба донорҳо имкон медиҳад, ки хавфи
аразҳои хунгузаронк аз байн равад. Одатан 2-3%-и донорҳои Rh-и манфидор дар
эритроситашон антигени rh1(С) ва rhn(E) доранд. Дар ин ҳол онҳо ба гурӯҳи Rh-мусбк, дар
вазъи ресипиенти ба гурӯҳи Rh-манфк дохил мешаванд, чунки антигени Rh0(D) надоранд.
Дар эритросити одам антигени маҷмӯи Нг- hr0, hr1, hr11 вуҷуд доранд. Онҳо подтани
хос ҳосил мекунанд, вале қобилияти антигениашон назар ба антигени омили резуси Rh0
(D) суст мебошад. Антигени hr1(С) бештар, антигени rhJI(E) ва Hr0 (d) камтар сабаби
масунияти қисми инсон хоҳанд гардид. Ҳамаи шахсони Rh манфк дар як вақт Нr мусбк
мебошанд, агар дорандаи антигени hrJ(C) бошанд. Мавҷудияти антигени Нг моро огоҳ
мекунад, ки хуни Rh манфиро ба бемори Rh мусбк нагузаронем, зеро мумкин масунии
баданро ба вуҷуд оварад, ѐ баъди хунгузаронк аз антигени hrJ (C) араз руй диҳад, агар
хуни бемор манфк бошад.
Подтани зидди резус одатан тамоми умр боқк мемонад, аммо мумкин аст, титри
потдан паст шавад. Вале дар вақти такрорк тамос кардан бо антиген дар организми
сенсибилизатсия (баландҳассос) шуда, ҳосилшавии подтан якбора тез меафзояд.
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Усули таҳқиқи омили резус
Омили резуси хунро бояд дар лаборатория таҳқиқ намоянд. Дар ҳодисаҳои таъҷилк
омили резусро дар клиникаи бемористон бо усулҳои тачҳизоти махсуси лабораторк талаб
намекарда таҳқиқ мекунанд:
1. Усули таъҷилк бо реагенти универсалии стандартк дар найчашишаи хушк бе
истифодаи ҳарорати гарм.
Асбобҳо барои ҷиҳозонидан: зардоби стандартии анти-резус АВ(IV), зардоби
резус-манфк АВ(IV) (назоратк); лавҳачаи сафед; маҳлули физиологии намаки ошк;
сӯзанҳо; олоти нештарзан, чакрарез; чӯбчаи шишагк.
Ба лавҳачаи сафед ному насаби беморро менависанд. Дар тарафи чапи лавҳача
менависанд “зардобаи антирезус”, дар тарафи росташ “зардоби назоратк”. Зери навиштаи
чапи лавҳача як қатраи калон реактиви анти-резус ва назоратк зардоба мечаконанд. Хуни
аз ангушт ѐ варид гирифтаро (0,5 ҳачми зардобаи гирифта) бо зардобаҳои озмоиши бо
чӯбчаҳои покизаи хушк алоҳида омехта мекунанд ва лавҳачаро андаке меҷунбонанд.
Баъди 3-4 дақиқа як қатраги маҳлули физиологии намаки ошк ҳамроҳ мекунанд ва пас аз
5 дақиқа хулоса мебароранд. Ҳангоми агглютинатсияи эритроситҳо бо зардоби анти-резус
ва набудани он бо зардоби назоратк хун резус мусбат аст. Агар бо ҳар ду зардоб
агглютинатсия набошад, хуни резус манфк мебошад (ҷадвали 16).
Ҷадвали 16.
Натиҷаи таҳқиқи таъҷилии омили резус
Аксуламал бо зардоби анти-резус
Зардоби антирезус Зардоби назоратк

Мансубияти
хун ба резус

Rh-мусбат
Rh-манфк
Омили резусро бо усули гемагглютинатсия таҳқиқ мекунанд. Барои ин зардоби
подтани зидди резус лозим аст. Онро аз хуни шахси Rh манфк дошта ва ба омили резус
дар натиҷаи хунгузаронк, дуҷонк ѐ сунък масунишуда омода месозанд. Зардоби зидди
резус бояд ба АВО - гурӯҳи хун тааллуқ дошта бошад, ки дар бемор ҳаст.
Дар амали ҳаррӯза барои гузаронидани хун танҳо антигени Rh₀ (D)-и хунгиранда
(ресипиент)-ро тадқиқ мекунанд. Аммо дар шароити лаборатория барои муайян намудани
резуси хуни бемор чаҳор усули асосии таҳқиқ истифода мешавад.
1. Таҳқиқи омили резус бо анти-D подтанҳои моноклониалк. Дар планшета ѐ
косачаи Петрк қатраи калони (0,1 мл) анти-D подтанҳои моноклониалк ва қатраи хурди
(0,01 мл) хуни таҳқиқшавандаро омехта, ба аксуламали онҳо 3-5 дақиқа назорат мекунанд.
Агар намунаи эритроситҳо резус мусбат бошад, агглютинатсияи гулбаргмонанд пайдо
мешавад. Ҳангоми хун резус манфк будан агглютинатсия ба вуҷуд намеояд (ҷадвали 17).
Ҷадвали 17.
Инфиоли поликлонҳо
бо анти-D супер

Омили резуси
хун
Rh-мусбк
Rh-манфк
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2. Усули таъҷилии таҳқиқи омили резус. Барои таъҷилк таҳқиқ кардани омили
резус реагенти махсус - зардобаи антирезуси гурӯҳи IУ(АВ) дар 20-30%-а албумини одам
ѐ 30-33% маҳлули полиглюкини рақиқ шуда, ки агрегатсияи эритроситҳоро дар ҳарорати
хона метезонад, истифода мебаранд.
Усули озмоиш. Ба косачаи Петрк дар ду ҷо як қатрагк (0,1 мл) зардоби антирезуск
ва назоратк чаконида, ба паҳлуи онҳо қатраи (0,01 мл) хуни таҳқиқ мекардаро
мечаконанд. Бо чубчаи шишагк ҳар як қатраро алоҳида омехта, қутрашро то 2 см васеъ
мекунанд, ки мисли пардаи нафис мешавад. Лаъличаро ҷунбонида, 5 дақиқа мунтазири
натиҷа мешаванд. Ҳангоми агглютинатсияи эритроситҳо бо зардобаи анти-Rh ва
нашудани агглютинасия бо зардобаи назорати хуни таҳқиқи резус мусбат мебошад. Агар
бо ҳар ду зардоба агглютинасия ба вуҷуд наояд, хун резус манфк аст.
3. Усули таҳқиқи омили резус дар муҳити намакк. Барои ин зардобаи махсуси
подтани пурраи анти-резус доштаро истифода мебаранд. Дар шишанайчаи эритроситҳои
2%-и маҳлули изотонии хлориди натрий дошта зардобаи антирезуси ҳамроҳ мекунанд.
Шишанайчаро дар термостати ҳарораташ 37°С дар мудати як соат ниҳода, пас
эритроситҳои дар қаъри зарф таҳшин шударо ба воситаи лупа (оинаи булӯр) месанҷанд.
Агар резус мусбк (Rh+) бошад, таҳшинк ресмонмонанд ѐ донача-донача мешавад. Агар
резус манфк (Rh-) бошад, таҳшини қабати баробар мехобад ва шакли давра дорад.
4. Таҳқиқи омили резус бо желатина (инфиоли часпиш). Дар ду шишанайчаи хушку
тоза барои санҷиш эритроситҳои таҳшиншударо 0,01-0,03 мл мегиранд. Баъд ба
шишанайчаи якум 2 қатра (0,1 мл) 10%-а маҳлули желатина ва ду қатра (0,1 мл) зардобаи
анти-резуск ҳамроҳ мекунанд. Ба шишанайчаи дуюм (назоратк) ду қатра (0,1 мл) 10%-а
желатина ва ду қатра (0,1 мл) маҳлули физиологии намаки ош мерезанд. Зарфҳоро
ҷунбонида омехта мекунанд ва ба термостати ниҳода, дар ҳарорати 45-48°С мудати 30
дақиқа мемонанд. Пас аз он 5-8 мл маҳлули физиологии намаки ош ҳамроҳ карда, барои
омехта шудан 1-2 маротиба чаппагардон мекунанд.
Омехтаро дар рӯшании тиреза ѐ болои қоғази сафед санҷида хулоса мебароранд.
Дар зарфҳои агглютинатсия ба вуҷуд омада зарраҳои эритросит мечаспанд. Агар
агглютинасия ҳосил нашавад, маҳлул гулобии бенур ва якранг мемонад.
5. Тести ғайримустақимии антиглобулинк (аксуламали Кумбс).
Озмоиши ғайримустақимии Кумбс бештар барои муайян намудани подтанҳои
нопурра ба ауто- ва изоантигенҳои эритроситҳо қобили қабул аст. Ин вазъият ҳангоми
мушкили ва ноаѐнии таҳқиқи омили резуси хун бо дигар усулҳои таҳқиқ ба миѐн меояд.
Асоси ин аксуламал истифода бурдани зардобаи антиглобулинк мебошад. Ҳангоми
коркарди резус мусби эритроситҳо бо нопурра подтанҳои анти- Rh онҳоро иҳота мекунад,
нисбати зардобаи антиглобулинк сенсибилизатсия шуда, эритроситҳои сенсибилизатсия
шударо агглютинатсия мекунад, чунки подтан ба глобулин дорад.
Тариқаи озмоиш. Ба найчашиша зардобаи анти-Rh ва эритроситҳои бо маҳлули
физиологк шуста андохта, ба термостат дар ҳарорати 37°С як соат мемонанд. Баъд
эритроитҳоро бодиққат мешӯянд. Як қатра омехтаи эритроситро бо ҳамин миқдор
зардобаи антиглобулинк омехта, натиҷаашро меомӯзанд. Агар агглютинатсия ба вуҷуд
ояд, хуни таҳқиқшуда резус мусбк аст ва ҳангоми набудани агглютинатсия резус манфк
мебошад.
Маводи асосӣ барои муолиҷаи трансфузионӣ

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дар айни замон исбот шудааст, ки барои муолиҷаи трансфузионк хуни донор
маводи универсалк нахоҳад буд. Ҳамчунин антигенҳои эритросит, лейкосит ва тромбосит,
омилҳои хуноб метавонанд аксуламали баданро ба миѐн оранд. Аз ин ҷиҳат хунгузаронк
хавфи муайян дорад. Аввал ин омили масунк (махсуск, номахсуск), сонк омили уфунк
(ҳепатити В, оташак, вараҷа ва ғ.), сеюм омили мубодила (атсидоз, заҳролудии ситратии
калиевк ва аммиакк, ҳемолиз), чаҳорум микролахтии хун, панҷум омили сардк ва шашум
хатои зоҳира ва вайрон кардани тариқати хунгузаронк. Бинобар ин на танҳо бартарии
хунгузаронк, инчунин норасоии вайро ба ҳисоб гирифтан лозим аст.
Нишондод барои истифодаи маводи трансфузионк (хуни консервонида ва ҷузъҳои
адвияи он ѐ хунивазкунандаҳои гуногун) дар ҷарроҳк ҳангоми ҳиповолемия, тағйироти
реологк, миқдор ва қисматҳои сафедаи хун, обу намак ѐ мубодилаи мӯрагҳо, барои
безаҳргардонк ва ғ. ба миѐн меояд. Ин ҳолат дар вақти рӯйдоди садама, талафи хун ва
бемориҳои шадид мушоҳида мегардад. Дар ин ҳол таҷдиди амали қисми бемор ва
мӯътадил гардонидани ҳемостаз шарт аст ва он муолиҷаи трансфузионк металабад. Ҳар
маводи истифодашаванда, новобаста аз он ки хуни консервонида ѐ адвияи истеҳсоли хуни,
хунивазкунанда ѐ ислоҳкунанда аст, самти муолиҷавии муайян дорад. Бинобар ин маводи
трансфузиониро дар асоси тариқати таъсир, қобилияти ислоҳкунии он ѐ ин соҳаи
тағйироти ҳемостаз интихоб кардан лозим аст.
Муайян кардани короӣ хун ба хунгузаронӣ
Барои хунгузаронк дар зарфи хун мавҷудияти тамғақоғаз ва рақами он, санаи тайѐр
карда, номи аниқи консервант, ному насаби донор, муассисаи хун тайѐр карда, муддати
коршоямк ва имзои духтур буданаш лозим аст.
Барои хуни томи дар зарфи шишагк нигоҳ дошта, се қабат будани хун хос аст: дар
қисмати поѐн эритроситҳо (аз ин лиҳоз рангаш сурх), болои он рахи борик - лейкоситу
тромбоситҳо ва болои онҳо - зардоби шаффоф (плазма) мехобад. Коршоямии хунро
чунин муайян мекунанд: зардоби парда ва поға дошта аз хуни сироятгирифта ва
мавҷудияти лунлахтаи зардчатоб - аз гемолизи хун шаҳодат медиҳад. Агар болои зардоб
пардаи сафед бошад, то 37°С гарм кардан лозим аст. Дар ин ҳолат хун шаффоф шавад,
пажмурда аст ва агар хира монад сироятгирифта мебошад.
Дар вақти муайян намудани як камбудк ва аломати зикргардида, ин навъ хунро
гузаронидан қатъиян манъ аст.
Тариқи озмоиши шахсии мувофиқати хунгузаронӣ
Аз вариди хунгиранда 3-4 мл хун гирифта, сентрафуга мекунанд. Ба лаълича қатраи
калони зардоби хунгирандаро чаконида, назди он як қатра хуни донорро муносибати 1:51:8 мечаконанд ва бо чӯбчаи шишагк омехта мекунанд. Лаъличаро гоҳ-гоҳ ҷунбонида,
баъди 5 дақиқа қатраи маҳлули физиологии намаки ошк ҳамроҳ мекунанд. Агар
агглютинатсия ба миѐн ояд, хун мувофиқат намекунад ва гузаронидани хун манъ каст.
Ҳангоми агглютинатсия набудан хуни донор ва хунгиранда мувофиқ мебошад.
Тариқи озмоиши биологӣ
Дар ҳуҷраи хунгузаронк ѐ ҷойгаҳи бемор баъди васл кардани системаи
транфузионк 15-20 мл хунро фавран мефиристонанд, пас системаро маҳкам намуда, 3
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дақиқа аҳволи беморро назорат мекунанд. Ҳангоми набудани клиникаи инфиол ѐ аворизи
хунгузаронк ҳамин тариқ боз ду карат такрор мекунанд.
Аломати инфиоли хунгузаронк аввал афзудани набз мебошад, баъд нафастангк,
гиперемияи рухсора, табларза, дарди шикам ва камар ба миѐн меояд.
Тариқи озмоиши шахсии мувофиқати
омили резус бо усули Т.Г.Соловѐва
Аз вариди хунгиранда 3-4 мл хун гирифта, сентрафуга мекунанд. Дар косачаи
Петрк ду чакка зардоби беморро чакконида, ба вай як қатра эритросити таҳшини донор
ҳамроҳ мекунанд, бо чӯбчаи шишагк омехта, косачаро дар оби ҳарораташ 45-47°С 10
дақиқа мемонанд.
Набудани агглютинатсия аз мувофиқатии омили резуси хуни донор ва ресипиент
огоҳ мекунад, мавҷудияти агглютинатсия (дурдаи аз агглютинасия ҳосилшуда) аз
номувофиқатии омили резуси хуни донору ресипиент.
Тариқи озмоиши шахсии мувофиқати омили
резус бо маҳлули 33%-аи полиглюкин
Аз вариди хунгиранда 3-4 мл хун гирифта, сентрафуга мекунанд. Ба қаъри
найчашишаи сентрафуги 2 қатра зардоби бемор, як қатра хуни донор ва як қатра маҳлули
33%-и полиглюкин андохта, омехта мекунанд. Пас найчашишаро то кӯндаланги хобонида,
оҳиста баробари тираш гирд мезанонанд. Дар натиҷа маҳлул ба девораи шиша қабати
баробар парда ҳосил мекунад. Баъд аз 5 дақиқа 3-4 мл маҳлули физиологии намаки ошк
ҳамроҳ карда, маҳлули шишанайчаро 2-3 маротиба оҳиста хаму рост намоянд, омехта
мешавад.
Набудани агглютинатсия ва якхела ранг гирифтани шишанайча мувофиқати резуси
хуни донор ва ресипиент буда, мавҷудияти агглютинатсия аз номувофиқии омили резуси
хуни хундиҳандаю хунгиранда мебошад.
Таркиб ва компонентҳои хуни бутун
Барои муолиҷаи беморон навъҳои хуни бутунро истифода мебаранд (ҷадвали 18).
Ҷадвали 18.
Навъи хуни бутун ва компоненту препаратҳои вай
Хуни бутун
Таркибҳои
хун

Препаратҳои
хун

Хуни навситрати донор
Хуни консервонии донор
Хуни аутологи бемор
Массаи эритроситк
Массаи лейкоситк
Масаи тромбоситк
Зардоб
Препарати таъсири маҷмӯк дошта
Ислоҳкунандаи системаи ҳемостаз
Препарати таъсири иммунк дошта

Хуни навситрати донор
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Дар маҳлули туршиаш миѐна ситрати натрий тайѐр мекунанд. Ин хунро байни 1-2
соат истифода мебаранд.
Хуни консервонии донор
Ба таркиби маҳлули консерванткунанда одатан маҳлули глюкоза ва маводи
антисептикк дохил мешавад. Дар глюгисир ѐ ситроглюкофосфат хуни консервонишудаи
коршоямиаш 21 рӯз ва дар сиглюфат 35 рӯз аст. Дар ин муддат хун ҳама амалашро нигоҳ
намедорад. Бо мақсади боздории хунравк хуни то 2-3 рӯза ва хуни иммунк 5-7 рӯзаро
истифода мебаранд.
Хуни аутологӣ
Ин хунро аз бемор мегиранд, барои омодасози ба ҷарроҳк ва гузаронидан ҳангоми
ҷарроҳк истифода мебаранд- аутогемотрансфузия. Бартарии аутогемотрансфузия эмин
доштан аз аллоиммунизасия, уфунат ва кам кардани хавфи аксуламали хунгузаронк ва
фаъол намудани эритропоэз аст.
Дар айни замон гузаронидани хуни бутун дар ҳолатҳои эътилолк усули хатарноки
муолиҷа ба ҳисоб меравад. Ин ягона нуқтаи назари табибон ба камсамаранокк ва
хатарноки гузаронидани хуни бутун вобаста аст.
Дар шароити ҳаѐти (физиологк) меъѐр фаъолияти эритроситҳо 100-120 рӯз буда,
дар ҳамин мавсим 200 км роҳ тай мекунанд. Давомнокии фаъолияти лейкоситҳо дар
хунраг муайян нашудааст. Д.А.Жданов ба қалам додааст, ки дар як шабонарӯз
лейкоситҳои хун аз ҳисоби ҳосилшавии онҳо дар лимфағудда пурра иваз мешаванд.
Муддати гардиши тромбоситҳо дар ҷараѐни хун 8-11 рӯз аст.
Хуни консервонишуда ба тағйироти гуногун: биохимк, морфологк, кимиѐвк,
реологк ва ғ. дучор мешавад ва он ба мубодилои моддаҳои ҳуҷайра вобаста аст.
Дар эритроситҳо ғилзати АТФ ва 2,3-ДФГ, ки ҷавобгари интиқоли кислород
мебошанд, кам мешавад, миқдори Н₂О ва ионҳои K, Na, Ca, системаи ферментҳо дар
ҳуҷайра тағйир меѐбад. Баробари ҷараѐни давомнокии захираи хун на танҳо ҳуҷайраҳо,
балки липидҳои зардоб тағйир меѐбанд. Бинобар ин принсипи асосии трансфузиологияи
ҳозиразамон истифода бурдани компонентҳои алоҳидаи хун мебошад.
Усул ва тарзи гузаронидани хун
Хунро бо ду усул мегузаронанд: хунгузаронии мустақим ва хунгузаронии
номустақим. Аз донор ба бемор бевосита гузаронидани хунро хунгузаронии мустақим
меноманд. Гузаронидани хуни консервонидаро хунгузаронии номустақим мегӯянд. Усули
аввал бартарк дорад, чунки хуни наву тозаи тағйирнаѐфта ва холисро мегузаронанд. Ин
барои муолиҷаи талафи шадиду аз ҳад фузуни хун муҳим аст. Аммо ташкили ин гуна
хунгузаронк мушкил мебошад. Аксари беморон майли гирифтани хуни шахси маълумро
надоранд. Дар айни замон ҳоҷат ба гузаронидани хуни пурра бисѐр кам ба миѐн меояд.
Бинобар ин хунгузаронии номустақим бештар истифода мешавад. Хун ва ҷузъҳои онро
дохили варид, шараѐн ва устухон мефиристонанд.
Барои дохили варид фиристодани хун вариди миѐнҷои оринҷ, вариди пеши
устухони соқи калон ва вариди зери чанбарро ба воситаи venaepunctio (сӯзанзанк) ѐ
venaesectio (сӯзанк баъди чок кардани пӯст) иҷро мекунанд. Хунро одатан қатра-қатра ва
гоҳо босуръат мефиристонанд (расми 13).
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Расми 13. Сӯзанзанк ба варид.
Ба шараѐн хунро одатан дар ҳолати интиҳок ѐ шоки вазнин ва ѐ хунталафии
шадиду аз ҳад зиѐд мегузаронанд. Барои ин шараѐни соид ѐ ронро кушода сӯзан мехаланд.
Азбаски ғалаѐни хун дар шараѐн баланд ва хун бозмегардад, балони Ричардсонро пайваст
карда фишорро то 180-200 мм сутуни симобк баланд мекунанд. Дар ин ҳол хун баръакс аз
шараѐн ба дил меравад, бараретсепторҳои шараѐн ва дилро барангехта, амалашонро
барқарор мекунанд.
Дохили устухон хунро ҳангоми набудани имкони хунгузаронии дохиливаридк
(сӯхтагии сатҳи фарохи пӯст) мегузаронанд. Дар ин ҳолат хун чун ба варидгузаронида
таъсир мекунад, зеро аз устухон ба варидҳо дохил мешавад. Барои ба даруни устухон
фиристодани хун одатан парраи устухони тиҳигоҳ, буҷулҳо, устухони пошна ва чаноғро
истифода мекунанд. Аммо ба дигар устухонҳои исфанҷии калонҳуҷра низ хун
гузаронидан мумкин аст. Барои ин корро ба ҷо овардан сӯзани меҳвардор (Бир ѐ
Кассирский) лозим аст, зеро ҳангоми ба устухон хастан равзани сӯзан бо устухонпора
маҳкам намешавад. Дар вақти хунгузаронк дар устухон дард пайдо мешавад. Бинобар ин
пеш аз гузаронидани хун 2-5 мл маҳлули 2-фоизаи новокаин мефиристонанд.
Барои хунгузаронии мустақим ѐ номустақим найчаи резинк ѐ полиэтиленк, сӯзан,
зарфи шишагк ѐ халтачаҳои полихлорвинилк ва асбобҳо лозим аст. Барои ба таври
мустақим гузаронидани хун асбобҳои Бек, Теанка-Брайцев, Жувале ва ПКПУ-и ҳамакорро
истифода мебаранд. Дар ин маврид хуни донор ба вариди бемор бо найча муттасил
меравад (расми 14).

а.

б.

Расми 14. Асбоби хунгузаронии муттасил (а), ҳоло таркибаҳои хунро дар
халтачаҳои полиэтиленк мебароранд (б).
Барои хунгузаронии номустақим ғайри олоти хунгузарон ва зарфҳои фавқулзикр,
асбоби махсуси яккаратаи таъмизшударо истифода мекунанд. Ин асбобро дар завод бо
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гамма-шуоъ таъмиз карда, дар халтачаи полихлорвинилк мебароранд ва он то 2 сол
қобили истифода аст.
Консервонии хун
Бо усули консервонк (лотинии conservare-нигаҳ доштан) хусусият ва қимати ҳаѐтк,
фаъолияти хунро берун аз бадан нигоҳ медоранд. Хуни консервонида хусусияти моеък ва
вазъи таъмизиашро вақти муайян бе гемолиз ва лахтгандк нигаҳ медорад. Аз ин рӯ онро
барои муолиҷа истифода кардан мумкин аст. Дар асоси глюкозоситратҳои турш
консерванти нави хунро ҳосил кардаанд. Масалан, ситроглюкозофосфат. Он иборат аст аз
ҷавҳари лимӯ 1 г, тринатрифосфат - 0.75 г, глюкоза - 3 г, оби дукарат тақтиркарда - то 100
мл. Барои консервонк 20 мл-и ин маҳлулро ба 80 мл хун омехта мекунанд.
Дар бисѐр мамлакатҳо аз с. 1947 маҳлулҳои туршии глюкозоситратҳо қабули умум
гардид. Онҳо имкон доданд, ки хуни консервонида дар ҳарорати -4-8°С то 21 рӯз нигаҳ
дошта шавад. Эритроситҳои хуни гузаронида то 70% қобилияти зистан ва амал кардан
доранд, ки ба меъѐри байналмилалк баробар аст. Дар собиқ Иттиҳоди Шуравк ҳамчун
консерванти хун маҳлулҳои зайлро истифода мебурданд.
1. Марлули ЦОЛИПК-76 (ситрати натрийи ҷавҳари лимӯдор - 2.5 г, глюкоза - 3 г,
левомисетин - 0.015 г, оби ду бор тақтиpшуда то 100 мл). Ин маҳлулро то 2 сол нигаҳ
доштан мумкин аст.
2. Маҳлули ЛИПК-Л-6 (ситрати натрийи ҷавҳари лимӯдор - 2.5 г, глюкоза – 3 г,
сулфасили натрий - 0.5 г, оби дукарат тақтиркарда то 100 мл). Онро то 7 рӯз нигаҳ доштан
мумкин аст.
Аз нуқтаи назари самарабахшк натиҷаи гузаронидани хуни наву тоза бартарк
дорад, вале дар вақти набудани имконият гузаронидани хуни 2-3 рӯза беҳтар аст. Чунки
дар ин муддат дар хуни консервонида миқдори омилҳои лахтбандон то 50% ҳолати
ибтидоиашро нигоҳ медорад ва баъзан кам мешаванд.
Дар ҳолатҳои таъҷилк ҳангоми набудани хуни консервонида, хуни навситрат (дар
4% ситрати натрий) омода кардан мумкин аст. Аммо ба осонк чирк мекунад. Бинобар ин
баъди тайѐр кардан онро танҳо дар ду соати аввал ба кор бурдан мумкин аст.
Дар даҳсолаи охир хунро бо гепарин устувор мекунанд (50-60 мг ба як литр хун).
Хуни бо гепарин устуворкарда дар муддати 4-6 соат аз лахтбандк эмин мебошад. Онро то
як шабонарӯз дар асбоби хунгардони сунък истифода мекунанд. Пас аз он хун нобуд
хоҳад шуд.
Усули консервонии сардӣ
Ҳуҷраҳои хун ва хунобро танро дар сардк нигаҳ доштан мумкин аст. Он гоҳ
ҳуҷайраҳо ҳолати анабиозк ва мубодилаи сустро нигаҳ дошта, фаъолияти маҷмӯи
ферментиро гум намекунанд ва қобили зистан доранд.
Ду навъи консервонии сардии хун мавҷуд аст: яхбандонии фавқулсуръат дар азоти
обакк (-196° С) бо миқдори ками (15%) дараҷаи ғилзати глитсерин ва яхбандонии оҳиста
дар ҳарорати миѐнасардк (-40°, -80°С) бо ғилзати баланди глитсерин (30-50%). Ин корро
дар камераи ҳавоии рефрижератори барқк ба ҷо меоранд. Дар натиҷаи ин навъ
консервонк 80-95%-и эритросити хун солҳои тӯлонк вайрон намешаванд; ҳангоми аз ях
фароварда истифода кардан амали худро идома медиҳад.
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Консервонии лейкоситҳо ва тромбоситҳо бо усули тадриҷан яхбандонк бартарк
дорад, зеро таҷҳизоти азотии обакк лозим нест. Чунки рефрижератори барқк кифоя аст.
Таркибҳои хун
Массаи эритроситк асоси таркибии хуни пурра мебошад. Онро бо ду усул ба даст
меоранд: таҳшинонк ва сентрафугк. Усули дуввум осон ва босуръат аст, вале бисер
тромбоситҳо вайрон мешаванд. Бинобар ин массаи эритроситиро бо усули таҳшинонк ба
даст меоранд. Массаи эритроситк аз хуни донор бо он фарқ дорад, ки миқдори ситрати
натрий кам ва ғилзати эритроситҳо зиѐд, ҳематокриташ 0,7-0,9 г/л (70-90%) мебошад.
Мӯҳлати нигаҳдорк дар ҳарорати 4°С 21 рӯз аст.
Массаи эритроситиро дар вақти камхунк, алалхусус камхунии шадид
мегузаронанд, зеро зуд дар интиқоли оксиген иштирок мекунад. Ба лахтабандии хун
таъсир накарда, вокуниши баъдихунгузаронк бисѐр кам ба вуҷуд меояд. Барои афзудани
фаъолияти реологии массаи эритроситк маҳлулҳои пастмолекулавк - реополиклюкин (1:2
ѐ 1:3) ҳамроҳ гузаронидан хуб аст, зеро ғилзати массаи эритросит ба ғилзати хуни пурра
баробар ѐ ҳатто кам хоҳад шуд.
Массаи эритросити фенотипӣ
Маҷмӯъи нишонаҳо ва хосиятҳои организмро, ки дар ҷараѐни инкишофи фардк
муайян шудаанд, фенотипк ном дорад. Дар ин масса беш аз 5 антиген, бидуни омили
резус, мавҷуд аст. Ин массаи эритроситиро барои ба назар гирифтани ҳолати
иммунологии ояндаи ресипиент бар зидди антигенҳои дигар иммуногенҳои гурӯҳи хун
таъин мекунанд.
Массаи эритроситии лейкоситу
эритроситҳоро кам карда (ЭМОЛТ)
Дар ҳодисаҳои ба омилҳои зардоб сенсибилизасия шуда, хусусан системаи HLA,
антигенҳои бофтаҳо ва лейкоситу тромбоситҳо таъин мекунанд. Ин масса барои муолиҷаи
таъвизк занҳои бисѐр таваллудкарда ва шахсоне, ки хунгузарони безобита аст, таъин
мекунанд.
Эритросити консентратӣ (ЭК)
Хуни бутуни филтр накардаро аз сентрафуг мегузаронанд ва ҳамаи зардоби намоѐн
ва қабати лейкотромбоситҳоро ҷудо мекунанд. Дар эритросити консентратк нисбатан ба
хуни бутун 50-60% миқдори лейкоситҳо ва ситрати натрий кам аст. Ҳематокрити
эритросити консентратк 0,7-0,9 л/л ва муддати нигаҳдорк дар ҳарорати 4°С 21 рӯз
мебошад.
Эритроситҳои шуста
Ин навъ эритроситро аз эритроситҳои баландконсентрат, ки хуни бутунро аз
лейкофилтр гузаронида ва ҳуҷайраҳои сурхро ду карат бо маҳлули физиологии намаки ош
шуста, аз плазма соф карда, омода месозанд. Эритросити шӯстаро дар омехтаи маҳлули
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намакк то 24 соат нигаҳ доштан мумкин аст. Ин омехта дар як воя то 1,0-10⁵ ва зардоби
донорро на зиѐдтар аз 0,5 г/л дорад.
Омехтаи эритроситӣ
Ин омехтаи эритросит ва маҳлули консервонии ЦОЛИПК-8 мебошад. Масса ва
омехтаи эритроситро дар яхдони ҳарорати +4, +6°С дошта то 5-7 рӯз нигаҳ доштан
мумкин аст.
Эритроситҳои шустаи яхкарда массаи аз лейкоситҳо, тромбоситҳо ва сафедаи
хуноб ҷудокарда иборат мебошанд. Барои ин эритроситҳоро бо маҳлулҳои махсус 3-5
маротиба мешӯянд ва дар рефрижератори барқк дар ҳарорати сард (-70°,-80°С) оҳиста ѐ
дар азоти моеъ босуръат (-196°С) ях мекунонанд. Ин навъ эритроситҳоро то 8-10 сол
нигаҳ доштан мумкин аст. Барои аз ях фаровардани онҳо контейнери эритроситҳоро дар
ҳарорати +45°C нигаҳ дошта, аз маҳлули нигаҳдоранда озод мекунанд. Баъд танҳо дар
давоми як шабонарӯз истифода кардан мумкин аст ва дар ин муддат дар ҳарорати +4°С
нигаҳ медоранд. Азбаски эритроситҳои шуста аз хуноб озоданд, баъди ба бадан
гузаронидан аразҳои баъдитрансфузионк ба вуҷуд намеоранд.
Ҳангоми гузаронидани маводи эритроситдошта риоя кардани қоидаҳои
хунгузаронк шарт аст.
Солҳои охир омехтаи омехтаи эритроситро ба воситаи ҳамроҳ кардани вай ба
массаи эритроситк, эритросити ғилзатбаланд (консентратк) ѐ эритроситҳои шуста бо
маҳлулҳои суспензикунанда (омехтакунанда) ва консервоникунанда тайѐр мекунанд.
Барои омода сохтани омехтаи эритроситҳо маҳлулҳои эритрокаф (бо аденом), Модежел,
Модежел-АФ (бо аденом) ѐ дар мамлакатҳои Аврупо бо AS-1, AB-3,AS-4 (бо аденом) ва
маннитол истифода мебаранд.
Ҳамаи маҳлулҳои суспензикунандаро, бидуни Модежел, Модежел-АФ, ба массаи
эритросит муносибати эритросит-маҳлул 2:1 ҳамроҳ (зам) мекунанд.
Ба маҳлули глюкоза-гелий аденин зам намоянд, мӯҳлати нигаҳдории омехтаи
эритроситк меафзояд (то 42-58 рӯз). Ҳангоми чанде, ки барвақт истифода баранд сифати
ҳуҷайраҳои сурх нисбатан хуш аз ҷиҳати амалк ва морфологк мемонад.
Дар мамлакатҳои мутараққии ғарб, агар шароит барои шустани онҳо дар системаи
пӯшида бошад, ба санҷиши эритроситҳои шуста роҳ медиҳанд. Дар ин ҳолат мӯҳлати
нигаҳдории онҳо дар 4°С ба 2-3 шабонарӯз мерасад.
Эритроситҳои консервонида ѐ аз ях фароварда
Дар он ҷо ба ин амал машғул мешаванд, ки шароит барои нигаҳдории эритросити
шуста дар ҳарорати паст (-85°С, -70°С), яхдони пастҳароратк ѐ азоти моеъ (-186°С)
бошад. Барои хислати криопротекторк глитсерин истифода мебаранд, пас аз вай
эритроситҳоро шуста покиза кардан лозим аст.
Лейкоситҳои дар хуни бутуни донор вуҷуддошта дар 3-7% ҳодисаҳо ҳангоми
гузаронидани хун ба инкишофи аксуламал ва авориз мерасонад: ҳарорати баланди бадан,
новобаста ба хунгузаронк (зери наркоз бошад - ҳолати стресск), бесарусомонии иммуннк
(HLA - аллоиммунизасия ѐ иммуносупресия), гузаронидан ѐ фаъол гардидани уфунати
вирусии ресипиент, фаъол шудани инкишофи омос ва метастази он, пайдоиши бемории
“трансплантант зидди соҳиб”. Ҳамаи ин аразҳо бештар ба марг мерасонад.
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Барои аз хуни бутун дур кардани лейкоситҳо дар амали болинк полоиш
(филтрасия) аз лейкофилтер ҷорк шудааст. Бо ин усул лейкоситҳоро то савияи на беш аз
1,0-10⁶ дар як воя нигаҳ медоранд.
Массаи лейкоситӣ
Ин моддаи серлейкосит мебошад. Бо усули таҷзия ба даст меоранд. Дар флакон ѐ
халтачаҳои пластикк истеҳсол мешавад. Дар ҳарорати +4°С - +б0С то 24 соат нигаҳ
доштан мумкин аст. Ампулаи 50 мл як вояи массаи лейкоситк дорад ва он ба лейкосити
500 мл хун баробар мебошад. Дар вақти гузаронидани массаи лейкосити гурӯҳи хун ва
омили Rh-ро муайян кардан шарт ва агар лозим ояд, мувофиқати дигар антигенҳо (HLA)ро низ ба ҳисоб мегиранд. Массаи лейкоситиро ҳангоми бемориҳои ба лейкопения
оваранда, агранулоситоз, сепсис, фурӯнишинии хунҳосилшавк дар вақти муоличаи шуоък
ва кимиѐшифок мегузаронанд. Авориз мисли табларза, нафастангк, ҳароратбаландк,
тахикардия ва паст шудани фишори хун ба миѐн омаданаш мумкин аст. Массаи
лейкоситиро пас аз ҳap 2-3 рӯз мегузаронанд.
Самаранокии гузаронидани массаи лейкоситк, хусусан гранулоситҳоро, дар амали
болинк то ҳоло муҳокима мекунанд: талаботи баланд ба мутобиқати иммунологк,
гаронбаҳоии арзиши як дозаи муолиҷавк, истифода бурдани таҷҳизоти махсус ва омода
сохтани мутахассис мебошад. Барои гузаронидани массаи лейкоситк бояд гурӯҳи хун ва
омили резуси хунгирандаю хундиҳанда рост ояд ва озмоиши биологк ба ҷо овардан шарт
аст.
Массаи тромбоситӣ
Ин зардоби тромбоситдор мебошад. Аз хуни пурраи консервонида ба воситаи
фраксиякунк (қисматҳояшро аз таркиби хун ҷудо кардан) ба даст меоранд. Дар як флакон
як воя ҷой мекунанд, ки ба миқдори тромбосити дар 500 мл хун буда, баробар аст. Дар
ҳарорати меъѐри хона то 24 соат ва ҳарорати +4°С то 3 шабонарӯз нигаҳ доштан мумкин
аст.
Нишондод ба гузаронидани массаи тромбоситк ҳангоми тромбоситопения
(бемории хун, дар вақти химиятерапия, шуоъшифок), синдроми хунлахташавии
дохиливаридк (СХД) ба миѐн меояд.
Зардоб ѐ плазма
Ин ҷузъи дуюми хун мебошад. Зардоб ҲПГ-ро зиѐд карда, хосияти реологии хуни
ресипиентро нигаҳ медорад. Дар таркиби зардоб фибриноген, қисмати тромбопластин ва
глобулини зиддиҳемофилк нест.
Дар таркиби зардоб миқдори зиѐди сафеда, липидҳо, витаминҳо, ангиштоб, намак
ва маҷмӯи липопротеинҳо, глюкопротеинҳо, ферментҳо, ҳормонҳо ва ғ. мавҷуданд. Дар
зардоб то 8% сафеда, 2% моддаҳои органикк ва ғайриорганикк, 90% об ҳаст. Аз хуни
консервонида зардобро бо усули таҳшинонк (24-48 соат) ѐ сентрафугк ҷудо мекунанд.
Азбаски зардоб ба таъсири ҳарорат устувор нест, онро дар ҳарорати +4°С нигаҳ дошта,
танҳо дар давоми 48 соат истифода бурдан мумкин аст. Баъд фибриноген таҳшин шуда,
дигар сафедаҳо (глобулини зидди ҳемофилк) омили лахтабанд, ҳормонҳо, ферментҳо ва ғ.
вайрон мешаванд.
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Барои нигаҳ доштани қисматҳои пурбаҳои зардоб онро дар рефрижератори барқк
дар ҳарорати -25°- 45°С ях мекунонанд. Зардоби яхкардаро то 6 моҳ нигаҳ доштан мумкин
аст. Барои бисѐртар нигаҳ доштани моддаҳои ҳаѐтан муҳим, ки дар зардоб мавҷуданд, аз
он плазмаи хушк тайѐр мекунанд. Плазмаи хушкро дар ҳарорати хона то 5 сол нигаҳ
медоранд.
Дар айни замон зардоби наву тозаи яхкунонида, наву тоза тайѐркарда, зардоби
хушк (лиофилк) ва иммунниро истифода мебаранд. Зардоби аслк ва хушк ҳангоми
омодасозк чанд хусусияти худро гум мекунанд. Бинобар ин зардоби наву тоза
яхкунонидаро истифода мебаранд, чунки вай ҳама хусусияти ҳаѐтии худро нигоҳ медорад.
Дар ҳарорати -25°С ва пасттар аз он 12 моҳ нигоҳ доштан мумкин аст. Зардоби аз ях
фаровардаро бояд то як соат ба кор баранд, вагарна хосияти худро гум мекунад ва
истифода бурдани он қатъиян манъ аст.
Нишондод ба гузаронидани зардоби яхкунонида норасоии омилҳои лахтакунандаи
зардоб аст:
- талафи бузурги шадиди хун зиѐд аз 30%-и ҲХГ,
- синдроми бузурги ҳемотрансфузионк,
- синтроми СХД,
- вазъи сироятию септикк,
- ҳемофилияи “А” ва “В”
- паст шудани омилҳои лахтабандии зардоб ҳангоми бемории ҷигар,
- зиѐд фиристодани антикоагулянтҳои таъсири номустақим дошта,
- ҳангоми плазмофорез ба гирифтори бемории Верлгоф - пурпураи (гулафшони)
тромбоситопени, заҳролудии вазнин, сепсис,
Зардоби яхкунонида хатари гузаронидани уфунатҳои вируск дорад, Бинобар ин
барои гузаронидани зардоби аз ях фароварда бояд нишондоди дақиқ бошад.
То ҳоло навъҳои махсуси плазма мисли зардоби хушк ѐ зардоби зиддиҳемофилк,
зиддистафилококкк, зиддиқаламчамикроби рӯда ва кабуд аз хуни донор бо анатоксини
махсус иммунизатсия карда ва ѐ шахси касалшуда тайѐр мекунанд. Ин плазмаҳоро ба
беморони вазнин барои иммунизатсияи нофаъол истифода мебароранд. Барои
гузаронидани ин навъ плазмаҳо гурӯҳи хун ва омили резуси бемор ва донор бояд мувофиқ
бошад.
Адвияи сертаъсир ва танзимгари лахтабандии хун
Албумин. Яке аз муҳимтарин сафедаи плазмаи хун мебошад. Онро аз плазмаи
донор ҷудо мекунанд. Дар намуди 5%, 10%, 20% маҳлул истеҳсол мешавад, то 5 сол нигоҳ
доштан мумкин аст. Вируси ҳепатит ва ВИЧ надорад.
Албумин қариб 20 аминҷавҳар (глисин, вамин, лейсин, фенилаланин, тирозин,
триптофан, серим, треонин ва ғ.) дорад. Фишори онкотикии 1г албумин ба 18 мл хуноб
баробар буда ва боз ҳамин қадар қобили пайваст кардан дорад. Аммо 1г сафедаи плазма
бошад, ҳамагк 15 мл маҳлулро мепайвандад. Бинобар ин гузаронидани албумин назар ба
плазма самарабахш мебошад, чунки 20-25 г албумин ба 400-500 мл плазма баробар аст.
Гузаронидани 200 мл албумини 20% ҲПГ-ро то 700 мл зиѐд мекунад, зеро ба хунраг
маҳлули байниҳуҷайрагиро ҷалб мекунад. Албумин фишори колоидию осмосии хунро
устувор карда, доруҳои ба бадан фиристодаро кашонида ва пайваста, маҳсули мубодила ва
заҳри баданро нофаъол мекунад, инчунин манбаи азот мебошад.
Нишондод ба гузаронидани албумин хунравк, плазмаферез, бемории сӯхтаги,
ҷараѐни сироятии септикк, масумият мебошад, агар дар плазма албумин то 25 г/л паст
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шавад. Барои гузаронидани албумин гурӯҳи хунро ба ҳисоб намегиранд, аммо санҷиши
биологк гузаронидан қобили қабул аст.
Протеин. Ин модда маҳлули 4,3-4,8% изотонии сафедаи хуни донор мебошад. Дар
таркиби протеин 80-85% албумин, 15-20% α ва β глобулин мавҷуданд. Дар флакон 250,
400 ва 500 мл истеҳсол мешавад, дар ҳарорати пасттар аз 25°С то 5 сол нигаҳ медоранд.
Нишондод ба гузаронидани протеин чун албумин мебошад. Вируси ҳепатит ва ВИЧ
надорад. Барои пешгирии аксуламли аллергк санҷиши биологк қобили қабул аст.
Фибриноген. Таъсири хундорандагк дорад. Як вояи фибриноген (1-2 г доруи
хушк) аз 1 л хуни наву тозаи донор ҷудо мекунанд. Пеш аз гузаронидан дар оби ду карат
муқаттаркарда (1-2%) ҳал мекунанд. Меъѐри шабонарӯзии фибриноген 2-6 г мебошад.
Барои пешгирии тромбоэмболия ҳангоми гузаронидани фибриноген миқдори ками
гепарин фиристодан лозим меояд. Нишондод ба гузаронидани фибриноген ҳипо- ва
набудани фибриноген ѐ баланд шудани фаъолияти фибринолитикии хун мебошад.
Криопресипитат. Дар таркибаш омили VIII ва XIII дорад. Дар як вояи дору то
200в. омили VIII (глобулини зиддиҳемофилк), фибриноген ва дигар сафедаҳо, аз он ҷумла
омили XIII (фибринустуворкунанда) мавҷуд аст. Барои муолиҷа ва пешгирии хунравк ба
беморони ҳемофилияи “А”, Виллебрант ва дигар хунравиҳое, ки омили VIII кам мешавад,
истифода мекунанд.
Глобулини зиддиҳемофилӣ. Ин консерванти омили лахтбанди VIII мебошад.
Барои муолиҷаи ҳемофилияи “А” ба кор мебаранд. Азбаски подтанро ҳосил мекунад, зудзуд истифода бурдан хуб нест, чунки вокуниши анафилактикк инкишоф хоҳад кард.
Фибринолизин. Ин ҷузъи табиии хуни одам мебошад. Таъсири протеолитикк
дорад. Фибрини наву тозаро (тромби навҳосилшуда) ҳал мекунад. Ҳангоми тромбози
шараѐн ѐ варид, инфаркти миокард ва ғ. аз 25 ҳ. то 35 ҳ.в. дохили хунраг мефиристонанд.
Дар вақти бемориҳои номбурда истифодаи фибринолизин ҳамроҳи дигар тромболитикҳо
(стрептаза, стрептокиназа, авелизин ва урокиназа) бисѐр муфид аст.
Адвияи таъсири ҷузъидоштаи хун. Ба ин гурӯҳ тромбини хушк, исфанҷи
хундоранда, пардаи фибринк ва фатилаи ҳемостатикк дохил мешавад. Онҳо миқдори
зиѐди тромбоплатин доранд, барои боздоштани хунравии муйрагҳо ва паренхиматозк
истифода мекунанд.
Арази хунгузаронӣ ва пешгирии он
Хунгузаронк ҳангоми қатък риоя кардани нишондод ва шартҳои мамнӯъ, қоидаи
омодагии хун ва тариқати хунгузаронк усули беҳтари муолиҷавк мебошад. Дар вақти ба
ин қоидаҳо риоя накардан аксуламали бадан ва аразҳои баъдитрансфузионк пайдо
мешавад. Он хавфҳое, ки ба хунгузаронк вобастаанд, инҳоанд:
Хунгузаронии номувофиқ. Ин ҳолат ҳангоми нодуруст муайян кардани гурӯҳи
хун (маҷмӯи АВО), омили резус ва дигар антигенҳои хун мушоҳида мегардад. Ба ҳаѐти
бемор хатарнок аст, чунки агглютинатсияи эритроситҳо ва баъд гемолизи онҳо ба
вайроншавии вазнини амали узвҳои ҳаѐтан муҳим (шоки ҳемотрансфузионк) оварда
мерасонад.
Дар вақти гузаронидани 25-30 мл хуни гурӯҳи номувофиқ нооромк, тарси ҷон,
дард дар миѐн ва қисмати поѐни шикам мушоҳида мегардад. Ранги бемор парида, арақи
хунук мекунад. Аз ибтидои хунгузаронк набз афзуда, фишори шараѐн паст мешавад.
Беҳолк, дилбеҳузурк ва сарчархк пайдо мегардад. Пешоб қаҳваранг мешавад, чунки
ҳемолизи эритроситҳо ба вуҷуд меояд. Дар натиҷаи илтиҳоби гурдаҳо пешоб хеле кам
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шуда, бадан заҳролуд мегардад. Агар хуни номувофиқ зиѐд гузаронида бошанд, ғайр аз
алоими зикршуда, анурия ва баъдан зардпарвин рух медиҳад. Бемор аз ҳуш меравад,
ҳалқамушакҳояш фалаҷ мешаванд, пас мумкин аст, фавтад. Сабаби ин вайрон шудани
гардиши хуни микрорагҳо ва амали узвҳои паренхимавк (лахмк) аст.
Дар вақти инкишофи шоки гематрансфузионк фавран тадбири иншор андешидан
зарур аст, зеро вақт дар ин маврид омили хеле муҳим мебошад. Ҳар қадар барвақт ва
босуръат кӯмак расонанд, оқибати беморк ҳамон қадар беҳтар хоҳад шуд. Муолиҷаи шок
бояд ба барқарор кардани ҲПГ, ҳолати реологии хун ва гардиши хуни микрорагҳо,
баровардани моддаҳои заҳрнок ва беҳтар кардани идрор, бетарафгардонии ферментҳои
таҷзиявк ва пешгирии лахтбандии хуни дохиливаридк равона шавад. Барои таҷдиди
ҳемодинамика ва гардиши хуни микрорагҳо маҳлулҳои хунивазкунандаи таъсири реологк
дошта (реополиглюкин, желатинол, ҳемодез), плазма, албумин, маҳлули физиологии
хлориди натрий ѐ Рингер гузаронидан лозим аст.
Барои пешгирии ҳосилшави гематини перхлорид ба каналчаҳои гурда ва варид
маҳлули 4%-аи ҳидрокарбонати натрий (то аксуламали пешоб ишқори шудан)
мефиристонанд. Дар як вақт идрорро бо фурасемид ѐ лазикс бо якҷоягии маҳлули
эуфиллин фаъол мекунанд. Барои бетарафгардонии моддаҳои ҳаѐтан фаъол (гистамин,
серотонин, брадикинин) супрастин ѐ дипразин (2-3 маротиба дар як шабонарӯз) таъин
мекунанд. Тазриқи преднизалон (60-120 воҳид ва зиѐда аз он) аксуламали антиген
подтанро суст ва тазриқи коргликон ѐ строфантин бо кокорбоксилаза кори дилро беҳтар
мегардонад. Агар зарурат ба миѐн ояд, гузаронидани вояи мӯътадили хуни наву тоза
(беҳтараш мустақим) ѐ массаи эритросити ҳамгурӯҳи мувофиқ хуб аст.
1. Гузаронидани хуни бисѐр. Ба ихтилоли гардиши хуни майдараг мусоидат
мекунад. Аз ин рӯ хуни беморро гирифта ба ивазаш хуни бисѐри донор фиристодан
номатлуб аст. Одатан дар натиҷаи ин тадбирҳо бемор аз ҳолати шоки ҳемотрансфузионк
(дар давоми 1-6 соат) мебарояд. Баъди устувор гардидани ҳолати бемор барои муолиҷаи
норасоии шадиди амали гурдаҳо ӯро ба шӯъбаи махсус мегузаронанд. Дар он ҷо беморро
гемодиализ ва гемосорбсия мекунанд.
2. Гузаронидани хуни номувофиқ. Ин ҳолат ба шоки гемотрансфузионк ѐ
"хунифлоск" мерасонад; он дар натиҷаи гузаронидани хуни ношоям (ғайритабик denaturatio) ва ҳемолизк ба вуҷуд меояд. Пешгирии ин араз ба тартиби захираву нигаҳ
доштани хун вобаста аст.
3. Хатогӣ тариқати хунгузаронӣ. Дар вақти ба тариқати хунгузаронк аҳамият
надодан чанд араз инкишоф меѐбад:
Эмболияи ҳавок. Сабабаш нодуруст пур кардани асбоби хунгузарон бо хун ва
тариқати номураттаби хунгузаронк мебошад.
Тромбоэмболия дар натиҷаи фиристодани зарраҳои лахтаи хун ѐ лахти аз вариди
бемор кандашуда ба вуҷуд меояд.
Фарохии шадиди дил. Ҳангоми босуръат ва бисѐр гузаронидани хун рӯй медиҳад,
чунки ба қисми рости дил зӯр меорад. Аломати он нафаскашии мушкил, зиқии дил, кабуд
шудани лабу рухсора, нимаи болои қафаси сина ва инкишофи норасоии кори дил
мебошад.
4. Гузаронидани хуни уфунатолуд ва донорҳои бемор. Хуни уфунатолуд. Ин ҳол
дар натиҷаи нодуруст тайѐр кардани тасбити хун ва таъмизи носаҳеҳи он, риоя накардани
асептика ҳангоми хунгирк ва захираи он ба вуқӯъ меояд. Инкишофи микробҳои
грамманфк (E.coli ps.aeruginosa, klebsiella) пурхавф мебошад, зеро онҳо метавонанд боиси
шоки анафилактикк, вараҷа, табларза, сепсис, заҳролудк, гемолиз ва анурия шаванд.
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Барои муолиҷаи ин аразҳо, ғайр аз чорабинии зиддишокк, антибиотикҳои сертаъсир ва
микробкуш таъин кардан шарт аст.
Ҳепатити зардобк дар айни замон ҳам арази маъмул ва вазнини
баъдитрансфузионк мебошад. Беморк дар тӯли аз 6 ҳафта то 6 моҳ инкишоф карда,
зардпарвин (ярақон) мушоҳида мегардад. Шакли безардпарвини ҳепатит хавфнок
мебошад, чунки муддати дароз бемуолиҷа монда, мумкин аст ба сиррози ҷигар табдил
ѐбад. Бинобар ин таҳқиқи хун ба антигени В ва С ва подтан ба он лозим аст, зеро имкон
медиҳад, ки шакли ниҳонии бемориро муайян намоянд.
Ба ин гурӯҳи аразҳо гузаронидани амрози донор ба бемор: сифилис, табларза, ВИЧ
ѐ СПИД – синдроми норасоии иктисобии масуният ва ғ. дохил мешавад.
5. Хунгузаронии ҷасим. Зери истилоҳоти "трансфузияи ҷасим" он миқдори
хунгузарониро дар назар бояд дошт, ки дар муддати кӯтоҳ (24 соат) ба вариди бемор зиѐда
аз 40-50% ҲХГ мефиристонанд. Дар ин маврид ҳолати вазнини эътилолк ба вуқӯъ меояд,
ки алоими ҳемологии хун (синдроми трансфузияи ҷасим) меноманд. Аломати он коллапси
хунраг, брадикардия, кашиши нокифоя ва фибрилятсияи меъдачаҳои дил мебошад. Дар
хун атсидози мубодилавк, норасоии калсий, серкалийи, баландии часпакк, камхунии
ҳипохромк, тромбоситопения, лейкопения мушоҳида мегардад. Амали ҷигару гурда
вайрон мешавад. Беморон одатан ба ҳолати ҳаяҷон гирифтор мешаванд.
Одатан ҳамеша баъди трансфузия аксуламали бадан ба вуҷуд меояд, зеро бегоҳк
ҳарорати бадан ба 37°С расида, дар пешоб сафеда пайдо мешавад.
Баъзан пас аз хунгузаронк аксуламалк пирогенк, гармбодк ѐ анафилактикк рух
медиҳад. Дар вақти аксуламали пирогенк хастагк, табларза ва афзудани ҳарорати бадан
ба назар мерасад. Вобаста ба ҷараѐни касолат се дараҷаи аксуламали пирогенк мушоҳида
мегардад: сабук, миѐна ва вазнин. Ҳангоми аксуламали сабук андак беҳолк ба вуҷуд
омада, ҳарорати бадан то 1°С зиѐд мешавад. Дар вақти аксуламали миѐна ҳарорати бадан
1,5-2°С баланд шуда, табларза, тахикардия, зуд-зуд нафаскашк ва хастагк ба миѐн меояд.
Ҳангоми аксуламали вазнин ҳарорати бадан аз 2°С зиѐда то ба 40°С расида, лабҳо
кабудча, табларза, нафастангк, дарди cap, гоҳо дарди миѐну устухонҳо пайдо мешавад.
Сабаби ин аксуламал ба хун дохил шудани моддаҳои пирогенк ѐ изосенсибилизатсия ба
антигени лейкоситҳо, тромбоситҳо ва сафедаи плазма мебошад. Пешгирк: риоя кардани
қоидаи захираи хун, тариқати хунгузаронк ва дуруст таъқим кардани асбобҳои лозимк
аст.
Аксуламали аллергӣ. Аксар ҳангоми такроран ѐ якчанд бор гузаронидани хун ѐ
плазмаи як донор ба назар мерасад, чунки дар бадани бемор зидди сафедаи плазмаи донор
подтанҳо ҳосил мешаванд.
Аломати аксуламали гармбодк хориши пӯст, пайдоиши саглес, варами Квинке,
дилбеҳузурк, қайкунк, набззанк мебошад. Дар ҳодисаҳои вазнин шоки аллергк
(анафилактикк) инкишоф меѐбад. Ҳарорати бадан то 38°С афзуда нафастангк,
ҳипотонияи шараѐн ва ҳатто варамии шуш мушоҳида мегардад.
Пешгӯии аразҳои баъдитрансфузиони мушкил аст. Пешгирии он ба интихоби
оқилонаи маводи гематрансфузионк ва ба ҳисоб гирифтани тариқати таъсири онҳо,
хусусияти тағйироти патофизиологии ҷисми бемор алоқаманд мебошад.
Далелҳои оварда нишон медиҳад, ки гузаронидани хун ва ҷузъҳои он аз як тараф
самарабахш буда, аз тарафи дигар амали масъулиятнок аст.
БОБИ IV. МАҲЛУЛҲОИ ХУНИВАЗКУНАНДА
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Дар айни замон дар ҷарроҳк хунивазкунандаҳо хеле муҳиманд. Бо ѐрии онҳо шоки
садамавк, талафи шадиди хун, заҳролудии вазнини баданро бо муваффақият муолиҷа
мекунанд. Миқдори маҳлулҳои хунивазкунанда сол аз сол афзуда истодааст. Онҳоро
барои ислоҳ намудани тағйироти муҳими гемостаз дар ҳолати гуногуни эътилолк
истифода мебаранд.
Бо вуҷуди он, ки гузаронидани хуни бутун ва препаратҳои вай дар бисѐр маврид
самарабахш аст, вале хавфи гузаронидани бемориҳои уфунии гузаранда ва инкишофи
аксуламали носозгор дорад. Бинобар ин ҳаддалимкон ба ивази хун препаратҳои махсус
истифода мебаранд ва онҳоро маҳлулҳои хунивазкунанда меноманд.
Маҳлулҳои коллоидк ва кристолоидк таъсири хос дошта барои беморони ҷарроҳк
муҳиманд. Масалан, маҳлулҳои коллоидк ҲПГ-ро зуд зиѐд карда, фишори коллоидию
осмосии хун, фишори шараѐн ва ҳемодинамикаи марказиро баланд мекунад. Маҳлулҳои
пастмолекулавк бошанд, гардиши хуни муйрагҳо (микрорагҳо)-ро беҳтар мекунанд ва
қобилияти безаҳргардонк доранд. Маҳлулҳои хурдмолекулаи ба осонк ба фазок
байнибофтагк дохилшуда, мубодилаи обу намакро барқарор мегардонанд. Бинобар ин ба
воситаи хунивазкунандаҳои ҳозиразамон ҳемостази дохили баданро идора кардан мумкин
аст.
Декстран. Ин полимери глюкоза мебошад. Ба воситаи синтези биологк ва кишти
бактерияҳои декстранҳосилкунанда, ки махсус мебароранд, ба даст меоранд. Барои бадан
декстран пайвасти кимиѐии бегона мебошад. Аммо он мисли гликоген то глюкоза таҷзия
шуда, дар мубодилаи моддаҳо иштирок мекунад, дар узвҳо тағйирот ба вуҷуд намеорад,
безаҳр буда, хосияти антигениаш суст аст.
Адвияи миѐнамолекулаи декстран полиглюкин (Русия), макродекс (Швесия),
плазмодекс (Маҷористон), ҳемодекс (Булғория) мебошад.
Полиглюкин. Ин маҳлули 6%-аи декстран буда, вазни молекулавиаш аз 15 то 150
ҳазор аст. Аз онҳо 50%-шон вазни молекулавии 60-80 ҳазор доранд. Ҳамин қисмати
полиглюкин аз гурда намегузарад. Аз ин рӯ дар хун аз 3 то 6 рӯз гардиш мекунад, дар
натиҷа ҲПГ, фишори шараѐн ва ҳаҷми хуни дар як задан аз дил мебаромада, меафзояд.
Натиҷаи ҳемодинамики полиглюкин назар ба ҳамаи дигар хунивазкунандаҳо беҳтар аст.
Аксуламал ба гузаронидани полиглюкин бисѐр кам (то 0,1%) мушоҳида мегардад. Он ҳам
бошад, ҳангоми бисѐр гузаронидани декстрани баландмолекулавк рӯй медиҳад. Он ба
тағйироти хосияти реологии хун (дар муйрагҳо ва эритроситҳо қабат-қабат мехобанд)
вобаста аст. Бинобар ин полиглюкинро дар як маврид аз 200 мл то 1.5-2 л мегузаронанд.
Ба адвияи хурдмолекулаи декстран реополиглюкин (Русия), реомакродекс
(Шветсия), ломодекс (Англия), декстран-40 (Лаҳистон, Олмон), ремодекс (Булғория)
дохил мешавад.
Реополиглюкин. Ин маҳлули 10%-аи декстрани ҳидролизкарда мебошад, ки дар
маҳлули 0,9%-аи хлориди натрий тайѐр мекунанд. Вазни малекулавиаш аз 10 то 80 ҳазор
буда, қисмати асосиаш (70-75%) 30-40 ҳазор мебошад. Азбаски қисмати хурдмолекулавии
дору аз гурдаҳо хуб мегузаранд, 60-70%-и он дар муддати 6-7 соат бо пешоб мебарояд.
Қисмати боқимондаи реополиглюкинро аъзои ретикулоэндотелиалк истифода мекунад ѐ
ба воситаи ҳидролизи ферментативк то глюкоза тақсим мешавад. Реополиглюкин моддаи
гипертонк буда, маҳлули байни ҳуҷайрагиро ба худ ҷалб мекунад. 1 г декстрани
хурдмолекулавк 20-25 мл маҳлулро ба худ мепайвандад. Аз ин рӯ зуд ҲПГ ва фишори
шараѐн баланд мешавад, хуни ғализро обакк карда, гардиши хуни микрорагҳоро беҳтар
мегардонад.
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Ба адвияи хурдмолекулавк желатинол (Русия), геможел (Олмон), физиогел
(Фаронса), желафузин (Швесария) дохил мешавад.
Желатинол. Ин маҳлули 8%-аи қисман палахакардаи желатина мебошад. Дар
маҳлули изотонии хлориди натрий тайѐр мекунанд, вазни малекулявиаш аз 15 то 25 ҳазор.
Желатинол қобилияти дар муддати кӯтоҳ зиѐд кардани ҲПГ-ро дорад, зеро баъди 2 соат
то 20% ҳаҷми гузаронида мемонад. Пас аз 24 соат желатинол пурра аз бадан хориҷ мегардад. Бинобар ин асосан қобилияти реологии вайро истифода мекунанд, чунки зери
таъсири желатинол хун обакк, гардиши хуни муйрагҳо тез, ҷамъшавии (агрегатсияи)
эритроситро бартараф ва гардиши микрорагҳо мӯътадил мешавад. Ғайри он гардиши хуни
муйраги гурдаҳоро тезонида, аз мембранаи тӯбчаи гурда осон мегузарад. Аз ин рӯ
пешоброн мебошад. Нишондод ба гузаронидани желатинол асосан шоки ҳеморрагк,
ҷарроҳк ва садамавии дараҷаи I-II, заҳролудк, сӯхтагк мебошад.
Адвияи хурдмолекулаи поливинилу пирролидонӣ. Ин мавод ба полимери сунък
дохил мешаванд. Асоси маҳлули ибтидок барои ҳосил кардани онҳо аситилен ва аммиак
аст. Хусусияти асоси полимери сунък - қобилияти баланди адсорбсионк мебошад. Ба ин
гурӯҳ ҳемодез, полидез (Русия), неокомпенсан (Австрия), перистон (Олмон) дохил
мешавад.
Ҳемодез. Ин маҳлули 6%-аи поливинилпирролидони хурдмолекулавк (10-15%)
мебошад, вазни малекулавиаш аз 12 то 27 ҳазор аст. Қобилияти пайваст кардан ва
безаҳргардонк дорад. Баъди гузаронидани маҷмӯи маводи ҳосилшуда дар муддати 4-8
соат аз бадан бо пешоб мебарояд. Дар натиҷаи хунро обакк кардани ҳемодез бадан
тадриҷан безаҳр ва ғилзати заҳр паст мешавад. Гемодез ба сабаби фаъолияти баланди
осмосию коллоидк маҳлули байниҳуҷайрагиро дохили хунраг ҷалб мекунад. Дар натиҷа
ғилзати хун паст, заҳри бадан рақиқ ва бо пешоб хориҷ мегардад.
Барои шахсони болиғ вояи яккаратаи гемодез 400 мл мебошад. Баъди 12 соат
такроран фиристодан мумкин аст.
Неогемодез. Ин маҳлули 6%-аи хурдмолекулаи (аз 6 то 10 ҳазор)
поливинилпирролидони бо иловаии натрий, калий ва калсий мебошад. Қобилияти
безаҳргардониаш аз гемодез афзун аст.
Полидез. Ин маҳлули 3%-аи спиртии поливинилк мебошад. Массаи молекулавиаш
аз 10 то 12 ҳазор. Дар маҳлули изотонии хлориди натрий таҳия мекунанд. Полидез
адсорбенти хуб буда, заҳрро пайваста дар муддати 24 соат бо пешоб мебарорад. Ҳамчун
подзаҳр вобаста ба ҳолати бемор дар ҳap шабонарӯз то 1л гузаронидан мумкин аст.
Реоглюман. Ин дору қобилияти реологии хунро беҳтар мекунад. Таъсири
безаҳргардонк, пешобоварк ва хунгардишк дорад.
Адвияи ғизоии парентералӣ
Ғизои парентералк - ин ҳифзи ҳаѐти бемор ба воситаи ба варид фиристодани
миқдори лозимии моддаҳои сохторк (тармимк), муқаввк, маъданк ва витаминҳо
мебошад. Таркиби асосии ғизои парентералк аминҷавҳарҳо, равғанҳо ва ангиштоб
мебошанд. Адвияи сохторк (таркеҳк), ки ба варид мегузаронанд, бояд миқдори лозимии
аминҷавҳарҳо дошта бошад ва барои ҳосил шудани маводи бадан кифоя бошад. Липидҳо
(равеан, фосфатидҳо, стеаринҳо) барои бунѐди ҳуҷайра лозим буда, манбаи неру
мебошанд. Ангиштобҳо ашѐи неру ҳастанд. Дар ҷигар ва мушак ҳамчун гликоген
ҷойгиранд. Гликоген ба равиши оксидшавии анаэробк ва аэробк лозим аст. Дар ҷараѐни
мубодилаи сафеда ва ангиштобҳо иштирок мекунад. Таъсири зиддизаҳрк ва муҳофизк
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дорад. Аз ин рӯ беҳтарин маводест, ки талаботи ҷисмро ба нитроген таъмин мекунад,
ҳидролизатҳои сафедавк (ҳидролизати казеин, ҳидролизин, аминопептид, амипин,
аминозол, амиген, аминокровин, аминон ва ғ.) мебошанд. Барои таъмин кардани таносуби
нитроген ва баробарии вай ҳap рӯз то 1,5-2 л ҳидролизатҳо мегузаронанд.
Барои ғизои паренталк баробари омехтаи аминҷавҳарро, ки дар таркибаш
аминҷавҳарҳои озод дорад (полиамин, мориамин, липофузин, вамин, фриамин, алвезин,
левамин ва ғ.) бисѐр истифода мешаванд. Онҳоро бадан назар ба ҳидролизати сафеда осон
ва пурратар ҳазм мекунад. Омехтаи аминҷавҳарро дар шабонарӯз аз 400 то 1200 мл (10-15
рӯз) ба варид мефиристонанд. Барои хубтар ҳазм шудани ҳидролизати сафеда ва омехтаи
аминҷавҳарҳо онҳоро бо ангиштобҳо (глюкоза, сорбит) ва эмулсияи равғанк гузаронидан
муфид аст.
Нишондод ба ғизои парентералк ҳангоми ба роҳи ҳозима монеъ будани ғизо ва
дигар ҳолатҳо: ногузароии рӯда, сӯхтагии вазнин, талафи бисѐри хун, бемориҳои
сироятии шадиди давомнок, лоғарии то ҷарроҳк ва баъди ҷарроҳк ба миѐн меояд.
Ангиштоб ва равған манбаи асосии неру мебошад, ба мубодилаи аминҷавҳарҳо
таъсир мекунад. Асоси натиҷаи нитрогеннигаҳдорандагии ангиштоб ва равған дар он аст,
ки онҳо бо нерӯи бойи молекулаи АТФ таъмин мекунанд. Бо ин мақсад маҳлули 20-30%
глюкоза, 6% сорбит (1 г дору мисли глюкоза 4 Ккал медиҳад), эмулсияи равғанк (10%-аи
липофундин, 20%-аи интралипид, липозин) мефиристонанд. Беҳтарин таносуби ангишобу
равғанҳо 2:1 мебошад.
Маҳлулҳои хунивазкунанда хун ва ҷузъҳои онро пурра иваз карда наметавонанд.
Аммо дар мавриди муайян (ҳолати бӯҳронк) ҳаѐти беморро эмин хоҳад дошт.
Эмулсияи фторуглеродҳо
Фторкарбон ин карбонгидрат мебошад, ки дар он ҳамаи атомҳои гидроген бо атоми
фтор иваз шудааст. Фторкарбони моеъ ҳалкунандаи хуб барои оксиген ва гази ангидриди
карбон мебошад. Аз ин рӯ ин пайвасти беҳамтост барои бунѐди эритросити сунък. Ба
воситаи эмулгиронии фторкарбонат дар маҳлули намаки изотонии буферк мумкин аст аз
1 то 1.5 ва зиѐда аз он зарраи сунъии фторкарбонат ҳосил кунанд. Он мисли шир буда,
барои перфузияи узв ѐ ҳамаи бадан истифода мешавад. Бо ҳамин маҳлул Kowalewski
ҳаѐти ҳайвони бехункардаро чанд рӯз нигаҳ доштан мумкин аст.
Норасоии фторкарбонат дар ҳавои нафас боиси афзудани фишори порсиалии
оксиген мешавад. Азбаски далелҳои аниқ дар бораи захира, таъсири заҳрии фторкарбон ба
мубодилаи моддаҳои масуният нест, барои дар амалия истифода кардани ин дору барвақт
мебошад.
Ҳоло эмулсияи перфторуглеродҳо (перфторан, перфукол, флюсол-Да) ҳосил
кардаанд, онҳо моддаҳои кимиѐи бефаъол буда, дар ҷисми инсон ба тағйироти метаболи
мубаддал намешавад. Перфторуглеродҳо нофаъол оксиген ва гази ангедрити карбонро
мутаносубан ба тағйир ѐфтани (афтодани) фишори газ ба таври мувофиқ мегузаронанд.
Препаратҳои номбурда чун зиддишокк ва зиддиишемк истифода мешавад, таъсири
реологк, ҳемодинамикк, пешоброн, устуворкунандаи мембрана доранд. Онҳо хусусияти
сорбсионк доранд, бинобар ин агрегатсияи эритроситҳо кам мешавад. Дар айни замон
тадқиқот ва таҷриба ба амиқ омӯхтани проблемаи таъқими препаратҳо ва арзиши онҳо
идома дорад.
Маҳлулҳои электролитӣ
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Барои муолиҷаи камхунии шадид маҳлулҳои электролитк муҳиманд. Аз 30% зиѐд
талаф шудани ҲПГ барои ҳаѐт хавф дорад. Аммо талафи ҳамин миқдор эритроситҳо ба
тагйироти муайяни мубодилаи газ намеорад, зеро ҳемоглобин захираи секаратаи
ғунҷоиши оксиген дорад. Бинобар ин дар ибтидои муолиҷаи трансфузионк дар ҳолати
камхунии вазнин истифодаи хунобивазкунандаҳо, масалан, маҳлулҳои электролитк
маводи муҳимми муолиҷавк мебошад.
Барои таҷдиди талафи хун ва устувор кардани ҲПГ ҳамон миқдор маҳлулҳои
электролитк фиристодан лозим аст, ки 3-4 маротиба аз хуни талафшуда зиѐд бошад, зеро
таносуби фазои дохили хунраг ва байнибофтагк 1:3 (3-4 л маҳлул дохили хунраг ва 10-12
л дар фазои байнибофтагк) мебошад. Электролитҳо хосияти "реологк"-и хунро беҳтар,
гардиши микрорагро мӯътадил гардонида, инкишофи хуншахшавии дохилирагиро
пешгирк мекунад.
Барои ин маҳлулҳои кристалоидк мисли Рингер, Рингер-Локка, лактасол ва ғ.,
диуретикҳои осмотикии спиртии бисѐратомк: 15%-а маннитол ва 30%-а сорбитол
истифода мебаранд. Онҳо мувофиқи нишондод дар амали болинк васеъ итифода мешавад.
Дар айни замон навтарин гурӯҳи хунивазкунанда антигипоксантҳо дар таркибашон
антигипоксант фумарат натрий дошта: мафусол, полиоксифумарин ва суксинат дошта,
реамберин ҳосил кардаанд. Онҳо аз ҳисоби фурамат ва суксинати ин гурӯҳ препаратҳо
метаболизми ҳуҷайраро барқарор ва ба норасоии оксиген мусоидат менамояд.
ИСЛОҲИ МУВОЗИНАИ ОБУ ЭЛЕКТРОЛИТ
1. Тақсимоти об ва таркиби маҳлули бадан. Дар бадани шахси солим миқдори
маҳлул ба қад, вазн ва ҷинс вобаста аст. Миқдори об дар бадани мардҳо тақрибан 60%,
занҳо - 50%, кӯдакон 65% ва навзодҳо 75%-и вазнашон аст. Оби ҳуҷайра ва маҳлули
байниҳуҷайрагк 40%-и вазни бадан мебошад. Маҳлули ғайриҳуҷайрагк аз плазма ва
моеъи мобайнк ѐ байнибофтагк иборат аст. Вай 20-25%-и вазни бадани мард ва 40-50%-и
вазни бадани навзодонро ташкил медиҳад. Ин се қисми оби бадан ба ҳам алоқаманданд.
Плазма сафеда (асосан албумин) ва ионҳо (асосан натрий, хлор ва бикарбонат)
дорад. Об ва электролитҳо оэод дар байни плазма (қисми дарунирагк) ва фазои
байнибофтагк гардиш мекунад. Сафедаи плазма танҳо ҳангоми вайрон шудани гузароии
эндотелияи мӯйрагҳо ба фазои байнибофтагк гузашта метавонад (масалан, шоки заҳрк ѐ
сӯхтагк). Сафедаи плазма ба фишори коллоидию осмосии дарунирагк (омили асосии
диффузияи маҳлул ва эндотелия) ҷавобгар аст. Дар плазма қисми ночизи калийи узвҳо
вуҷуд дорад. Аммо ғилзати он дар плазма барои таъмин кардани амали асабу мушак ва
дил муҳим аст.
Маҳлули байнибофтагк аз иони ба плазмаи хун монанд таркиб ѐфтааст. Ҳангоми
норасоии маҳлули қисми дарунирагк моеъ ва электролитҳо аз фазои байнибофтагк ба
хунраг гузашта, ҲХГ-ро барқарор мекунанд. Дар вақти ба варид фиристодани
электролитҳо (0.85% хлориди натрий, лактати Рингер) зуд ба фазои байнибофтагк
мегузаранд. Бинобар ин дар мавриди норасоии ҳама қисми маҳлули ғайриҳуҷайрагк
(камобии бадан) маҳлулҳои ба варид фиристода ҲХГ-ро танҳо муваққатан зиѐд мекунад.
Хун, плазма ва маҳлулҳои коллоидк, ки чун ивазкунандаи плазма ба кор мераванд
(декстран, желатина ва ғ.), дар хунраг бардавом гардиш мекунанд. Аз ин рӯ барои ислоҳи
ҲХГ таҳриқаи нисбатан самарабахш мебошад.
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Маҳлули дохилиҳуҷайрагк аз маҳлули ғайриҳуҷайрагк бо таркиби худ фарқ
мекунад. Катиони асосии маҳлули дохилиҳуҷайрагк калий ва магний бо фосфор аст.
Анионҳои асоск сафеда мебошад.
Маҳлулҳои изотонк (физиологк), ки ба варид мефиристонанд, одатан дар қисми
моеъи ғайриҳуҷайрагк мемонанд. Маҳлули глюкоза бошад, дар натиҷаи мубодилаи
моддаҳо дар ҳама қисми бадан паҳн мешавад.
Дар хотир бояд дошт, ки ҳеҷ гоҳ ба варид оби тоза фиристодан мумкин нест, чунки
ҳемолизи ҳаѐтан пурхавф ба вуҷуд меорад.
2. Мувозинаи обу электролитҳои шабонарӯзк. Ҳаҷми мӯътадили маҳлулу
электролитҳои аз бадан ҷудошавандаву аз ғизо дохилшаванда баробар аст (ҷадвали 19,20).
Танзими асосии ҳаҷму таркиби моеъҳои баданро гурдаҳо ба ҷо меоранд. Ихроҷи моеъ ба
воситаи шуш ва пӯст андак буда, ин узвҳо ба танзими моеъи узвҳо иштирок намекунанд.
Ҷадвали 19.
Мувозинаи шабонарӯзии моеъи марди болиғ ба ҳисоби миѐна, мл
Талафи моеъ бо:

Кишварҳои
Кишварҳои иқлимаиқлимашон гарм
шон мӯътадил
1700
1000
Шуш ва пӯст
Пешоб
1500
1500
200
200
Наҷосат
3400
2700
Ҷамъ
Оби дар бадан ҳосилшуда
200
200
(ҳангоми оксидк)
Моеъи истеъмолшуда
3200
2500
3400
2700
Ҷамъ

Ҷадвали 20.

Нишондоди талафи калий ва натрий дар марди

болиғ дар як шабонарӯз ба ҳисоби миѐна, ммол
Иқлими гарм

Пешоб
Арақ
Наҷосат
Ҷамъ
Пешоб
Арақ
Наҷосат
Ҷамъ

Иклими мӯътадил
Натрий:
114
80-110
16
0
10
10
140
90-120
Калий:
47
60
ночиз
60
10
10
57
70

3. Мувозинаи ҷавҳару ишқор. Дар ҷараѐни мубодилаи моддаҳои аъзои шахси
солим миқдори зиѐди иони гидроген (N+) ва гази карбонат (S02) ҳосил мешавад. Иони
ҳидроген озод ба моеъи бадан мегузарад, гази карбонат бо об ҳамроҳ шуда, ҷавҳари
карбонат (N2SO3) ҳосил мекунад.
Аъзо қобилияти самарабахши бетараф кардани ҷавҳар дорад. Аммо ин амал дар
вақти беморк дар бисѐр маврид вайрон мешавад. Байни маҳлулҳои буферии аъзои бадан
бикарбонатҳо - ҷавҳари ангиштоб муҳиманд. Буферҳои муҳими дохилиҳуҷайрагк сафеда
ва хусусан ҳемоглобин мебошад. Буферҳо - тағйироти сурати элиминасияи ҷавҳари
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карбонат ба воситаи шуш ва танзими ғилзати бикарбонати (NSO 3 ) плазма - рН~и
плазмаро андак баланду паст карда, нигаҳ медорад, рН-и мӯътадил 7,4 мебошад.
4. Ихтилоли мувозинаи об. Тағйироти ҳаҷм ва таркиби оби муҳити баданро, ки то
ҷарроҳк, дар вақти амалиѐт ва пас аз он ба миѐн меояд, ҳатман зуд ислоҳ кардан лозим
аст. Чунки он дар бисѐр маврид ба беэътидолии вазнини буниявк мерасонад. Тагйироти
ҳаҷми моеъи ҳини амалрухдиҳанда, бевосита ба ҳаҷми моеъи ғайриҳуҷайрагк вобаста аст.
Ихроҷи моеъ ҳангоми хунрезии берунк ва дарунк дар натиҷаи секвестрасия - аз нав
тақсимшавии моеъи бадан (гузаштани як қисми моеъ ба дигар қисм) дар узву бофтаҳои
осебдида мушоҳида мегардад. Масалан, дар беморони сӯхтагк, шахсони гирифтори
алоими пахшшавии бофтаҳо ѐ алоими Краш, газаки сифоқ, ногузароии рӯда ва ғ. ба
талафи оби аз нав тақсимшудаи дохилии ғайриҳуҷайрагк, ки ба "фазои сеюм" вобаста аст,
одатан эътибор намедиҳанд. Аммо айнан ҳамин моеъ бештар ба кам гардидани ҲХГ боис
мегардад.
5. Муайян кардани ҳаҷми он моеъ, ки аз бадан гум мешавад. Барои донистани
сабаб ва тақрибан маълум намудани норасоии моеъи бадани бемор аз ӯ ѐ хешу табораш
собиқаи касолатро хуб фаҳмида, пас ба таҳқиқи ҷиддк шурӯъ мекунанд. Ташхис бештар
бояд дар асоси далелҳои иллат гузошта шавад. Ҳолати бемор аз миқдор ва суръати моеъи
"гумшуда”, иллати асоск ва касолати ба он ҳамроҳ, самарабахшии тарзҳои компенсаторк
вобаста аст. Барои донистани норасоии моеъ аломати боэътибор вуҷуд надорад, масалан,
ҳангоми муайян кардани ғилзати иони натрий дар плазма ба хаток метавон poҳ дод. Бо
вуҷуди ин тадқиқи хуни бемор далелҳои судманд медиҳад. Дар вақти бартараф накардани
норасоии ҳаҷми моеъи ғайриҳуҷайрагк мумкин аст дурда (мочевина)-и хун афзояд.
Дараҷаи норасоии маҳлул ва электролитҳоро сатҳи ҳемоглобин ѐ нишондоди ҳематокритк
муайян мекунанд.
Дар вақти камобии бадан бемор аз ташнагк ва хушкии даҳон шикоят мекунад.
Чашмҳои ӯ фурӯ мераванд ва ѐзандагии пӯст суст мешавад. Набз зуд-зуд зада, фишори
шараѐн паст мефарояд. Ҳангоми талафи шадиди моеъ шоки ҳиповолемк (норасоии ҲXГ)
ба вуҷуд омада, идрор кам ва вазни хоси пешоб баланд мешавад.
6. Ислоҳи мувозинаи об. Дар беморони аломати ҳиповолемия набуда моеъи
гумкардаро бо роҳи обнӯшк ислоҳ метавон кард. Ба ин мақсад маҳлулҳои бисѐриони ба
варид гузаронандаро (ҷадвали 21,22) ба кор мебаранд.
Ҷадвали 21.
Маҳлули бисѐрионк барои истифодаи дохиливаридк
г/л
Ҷузъи таркибк
Хлориди натрий
3.5
Ситрати тринатрий, дегидрат*
2,9
Хлориди калий
1.5
Глюкоза, беоб**
20.0
* ѐ гидрокарбонати натрий (бикарбоната натрий) 2.5 г
** ѐ глюкозаи моногидрат, 22.0 г ѐ глюкоза 40.0 г

Барои бемории сӯхтагк нӯшидани ин маҳлулҳо илова ба муолиҷаи дохиливаридк
самарабахш аст. Маҳлуле, ки ба варид мефиристонанд, тарқибан бо маҳлули гумшудаи
бадан мувофиқат дошта бошад беҳтарин аст. Барои нигаҳдории нормоволемия, баъди
барқарории оби гумшуда, ҳар шабонарӯз ҳамон миқдор маҳлул таъин кардан лозим аст, ки
бемор гум кардааст. Дар вақти муолиҷа бемор бештар ба қабзият дучор меояд.
Ҷадвали 22.
Таркиби молекулавии маҳлули бисѐрионк
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барои ба варид фиристодан
Ҷузъи таркибк
Натрий
Калий
Хлор
Ситрат*
Глюкоза**

ммол/л
90
20
80
10
111

*ѐ бикарбонат 30 ммол/л.
** ѐ глюкоза 117 ммол/л.

Барои ислоҳи он баробарии обу электролитро ба назар гирифта талаботи
шабонарӯзи маҳлулҳоро таъмин кардан лозим аст (ҷадвали 23).
Ҷадвали 23.
Маҳлулҳои танзимии ҲХГ
Навъи маҳлул

Ионҳо, ммол/л
N+
Cl
K+

Ангиштобҳо г/л

Эзоҳ

Талафи хун.

Хун
Маҳлули изотонк (9г/л)2

140
154

100
154

4
0

Маҳлули лактат Рингер3

131

112

5

0

0

0

50

837 (200)

31

31

0

40

669 (160)

1000

0

0

0

0

Атсидози шадид.

144

144

0

0

0

Барқароргардонии ҲХГ.

145

150

0

0

669 (160)

Барқароргардонии ҲХГ.

Маҳлули глюкоза 50 г/л
Маҳлули глюкозаю намак
(маҳлули глюкоза 40 г/л+
NaCl 1,8 г|л).
Маҳлули
бикарбонати
натрий, 84 г/л.
Дектран 70 дар маҳлули
изотонк
Полигелин

5-8
0

Каллориянокк
0

Талафи хун+ маҳлули ғайри

-ҳуҷайрагк.
Талафи хун ва маҳлули
ғайриҳуҷайрагк.
Камобк.
Ислоҳи мувозинаи обу
электролит.

Са2+ дорад, 2-3 ммол/л.
2
Маҳлули 0,9 – фоиза.
³ Дар таркибаш Са2 + 3ммол/л, лактат 28 ммол/л дорад, ки ба бикорбанат мубаддал мешавад.
Бинобар ин барои ислоҳ кардани атсидоз ба кор меояд, Na-ро истифода намекунанд.
Муолиҷаи гипонатриемия кам нӯшидани маҳлул мебошад. Барои мӯътадил гардонидани сатҳи
натрийи плазма ба варид фиристодани маҳлули гипертонк манъ аст.

Дар беморони баданашон камоб, ки аломати гиповолемия аѐн аст, барои
барқарории ҲПГ аввал маҳлулҳои намак (маҳлули 0.9-0.85%-аи хлориди натрий) ѐ
лактати Рингерро истифода бурдан лозим аст. Дар мамлакатҳои гарм об аз бадан назар ба
электролитҳо зиѐдтар хориҷ мешавад. Бинобар ин маҳлулҳои намакиро боэҳтиѐт дар
якҷоягк бо маҳлули 5%-аи глюкоза фиристодан хубтар аст. Дар ин маврид ба масона
катетер хаста идрори ҳарсоата ва вазни хоси пешобро муайян мекунанд. Ҳаҷм ва суръати
маҳлулеро, ки ба варид мефиристонанд, вобаста ба аксуламали бадани бемор тағйир
медиҳанд. Барои ин аломати беморк (идрори ҳарсоата, фишори марказии варидк) муҳим
аст; идрори хуб - 0.5 мл/кг/соат ва зиѐда аз он. Маҳлули таъинкардаро дар давоми ҳар 6-8
соат тағйир додан лозим аст, зеро оби гумшаванда ва ҳаҷми моеъи бадан ҳам ҳар хел
тағйир меѐбад.
7. Ислоҳи тағйироти электролитӣ. Сабаби баланд гардидани миқдори натрийи
хун аз бисѐр гузаронидани маҳлули изотонк ѐ ғизои камоби “сандк” ба вуҷуд меояд. Дар
ин ҳолат бемор ноором гардида, пардаи луобиаш хушк ва часпак мешавад. Набз тез гашта,
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мумкин аст ҳарорати баданаш баланд шавад. Барои ислоҳи гипернатрийемия истеъмоли
намакро кам карда, ба варид маҳлули 5%-аи глюкоза мефиристонанд.
Гипонатрийемия дар вақти гузаронидани миқдори зиѐди маҳлулҳои бенамак маҳлули глюкоза инкишоф меѐбад. Ин ҳол дар кӯдакон, алалхусус дар гирифторони
бемории Гишпрунг, пас аз мондани ҳуқна мушоҳида мегардад. Бинобар ин, ба онҳо
ҳуқнаи об мондан лозим нест. Дар вақти гипонатрийемия бемор хоболуд гардида, дасту
пояш сард ва фишори хунаш баланд мешавад. Дилзанк, кампешобк ва ҳатто бепешобк
инкишоф меѐбад.
Муолиҷаи гипонатриемия кам нӯшидани маҳлул мебошад. Барои мӯътадил
гардонидани сатҳи натрийи плазма ба варид фиристодани маҳлули ҳипертонк манъ аст.
Ихтилоли ғилзати калийи плазма назар ба натрий барои дарки беморк муҳим аст.
Калий барои кори дил ва асабу мушакҳо хеле зарур мебошад. Дар плазма сатҳи калий (3.54.6 ммол/л) вобаста аз баробарии ҷавҳару ишқор ва амали гурдаҳо тағйир меѐбад.
Гиперкалиемия дар бисѐр маврид баъди садамаи вазнин (аз ҷумла сӯхтагк, осеби
ҷарроҳк), ки ба атсидоз расонидааст, ѐ дар вақти бисѐр тақсимшавии моддақои мураккаби
аъзо ба маводи оддк (катаболизми баланд) ва норасоии шадиди кори гурдаҳо мушоҳида
мегардад. Дар ин ҳолат дилбеҳузурк, қай, хала ва дарунравк ба вуҷуд ояд ҳам, ба
гипокалиемия хос нест. Дар электрокардиограмма дандони Т баланд ва борик мешавад,
маҷмӯи QRS васеъ гардида, депрессияи сегментк S-Т инкишоф меѐбад. Оҳанги дил
бисѐртар тағйир ѐфта, боиси аз кор мондани дил мегардад.
Муолиҷаи дохиливаридии гиперкалиемияро ба тариқи зерин ба ҷо меоранд:
1. 20 мл маҳлули 10%-аи (100г/л) глюконати калсийро дар муддати 20 дақиқа ба
варид тазриқ медиҳанд.
2. 100 ммол (8.4г) маҳлули бикарбонати натрийро қатра-қатра равон мекунанд (дар
ҳолати атсидоз ба гузаштани калий ва плазма ба ҳуҷайра мусоидат мекунад).
3. 100 мл маҳлули 50%-аи (500г/л) глюкозаро бо инсулин (аз ҳисоби 1в.
байналмилалк ба ҳар 5г глюкоза) мефиристонанд.
Ҳамин навъ муолиҷа одатан амали дилро зуд барқарор мекунад. Агар
ҳиперкалиемия аз норасоии шадиди гурдаҳо ба миѐн омада бошад, маризро пас аз иншор
(реаниматсия) ҳаддалимкон барвақт ба шӯъбаи гемодиализ гузаронидан лозим аст. Дар
акси ҳол ба сифоқшӯк (dialisis peritonealis) шурӯъ мекунанд.
Гиперкалиемия бештар дар натиҷаи давомнок истифода кардани адвияи пешобовар
ѐ бениҳоят зиѐд гум кардани моеъ тавассути роҳи ҳозима (дарунравк, қай) мушоҳида
мегардад. Дар ин ҳолат мушакҳои бемор суст, рефлекси пойҳо паст ва ногузароии
таҳриқаи рӯда ба назар мерасад. Дар кардиограммаи барқи дандони Т паҳнак ва сегменти
S-Т депрессия мешавад. Барои ислоҳи норасоии калий идрори комилан мувофиқ ба даст
овардан лозим аст (0.5 мл/кг/соат). Ба варид маҳлули хлориди калий (ба 1 мл маҳлули
хлориди натрий ѐ маҳлули 5%-аи глюкоза 40 ммол хлориди калий ҳамроҳ мекунанд)
қатра-қатра бо суръати 40 ммол калий дар як соат мефиристонанд. Баъди фиристодани ҳap
40 ммол маҳлул сатҳи калийи плазмаро муайян мекунанд. Маҳлули ғилзати баланддоштаи
хлориди калийро ба кор бурдан манъ аст.
БОБИ V.
МАДҲУШШИНОСӢ Ё ИЛМИ БЕҲИСГАРДОНӢ
Беҳисгардонк - ин илмк бедардсозк ва усулҳои ҳимоя намудани ҷисми одам аз
таъсири таъҷилии садамаи ҷарроҳк мебошад. Бедардсозк ва пешгирк аз вазъияти
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номатлуби амалиѐти ҷарроҳиро ба воситаи беҳисгардонии ҷузък (бемор ҳушашро нигоҳ
медорад) ѐ наркоз (бедардсозк ва муваққатан хомӯшии ҳушу рефлекси бемор) ба ҷо
меоранд.
Марҳалаи асосии инкишофи илми беҳисгардонӣ
Барои бартараф намудани ҳиссиѐт табибон аз қадим доруҳо ва усулҳои гуногунро
истифода бурдаанд. Дар Мисри Қадим, Чин, Юнон, Рум барои дафъи дард решаи
меҳргиѐҳ (мандрагор) хашхош, шоҳдона, чакида ва ғ. ба кор мебурданд. Доруи
беҳискунанда (анестетик)-ро истеъмол мекарданд, ба пӯст мемолиданд ѐ ҳуқнa
мемонданд. Дар натиҷа дард бартараф ва бемор парешонҳол (саргаранг) мегардид. Дар
асри миѐна ба санҷиш ва бунѐди усули муштарак ва ҷузъии беҳиссозк шурӯъ кардаанд.
Шайхурраис Абӯалии Сино ва дигар олимони машҳур ба мақсади дафъи дард бандина (аз
шибит ва тухми банг) мемонданд ѐ доруи мадҳушк ва хобовар истифода мекарданд.
Хосияти сардиро омӯхта бори аввал барои дафъи дард ба кор бурда буданд. Ин далелҳои
Абӯалии Синоро табиби артиши Наполеон Д.Ж. Ларрей тасдиқ кардааст. Амбруаз Паре
барои беҳис намудани по ѐ даст тобида ниҳода сутуни асабро фишурда ҷарроҳк мекард.
Бо вуҷуди истифодаи ин усулҳои беҳисгардонк ҷарроҳк бедард намегузашт. Бинобар ин
ҳатто ҷарроҳии бисѐр хуб ҳам ба ҳаѐти бемор хавф дошт ѐ аразҳои гуногун инкишоф
меѐфтанд. Ҷарроҳон одатан ҷарроҳии сабукро ба ҷо меоварданд. Ба тараққиѐти
истеҳсолот ва алалхусус илми кимиѐ барои дарѐфти маводи беҳисгардонк шароит
фароҳам овард. Соли 1800 олими инглис Хемфри Деви дар бораи закиси азотро чун омили
мадҳушовар ва дафкунандаи дард истифода бурдан маълумот дод. Вале дар амал танҳо 11
декабри 1844 духтури дандон Уэллс (H.Wells) закиси азотро барои кандани дандони худ
истифода намуд, чунки таъсирашро бисѐр санҷида буд. Дар яке аз беҳиссозк қариб буд,
ки беморе бимирад. Ҳамкасбон ӯро масхара карданд ва ӯ аз толор бадар рафт. Уэллси 33сола аз ин ҳол дилгир шуда даст ба худкушк зад.
Соли 1275 R.Lullius эфирро ҳосил кард. Ҳамин навъ моддаро V.Cordus (1540) чун
равғани ширин - "витриол" ҳосил кард ва тавсия дод, ки онро дар амали тиб истифода
баранд. Танҳо соли 1818 Майк Фарадей дар таҷриба нишон дод, ки эфир таъсири хобовар
дорад. Дар асоси ин далелҳо J.С .Warren 16 октябри 1846 дар беморхонаи шаҳри Бостон
(Амрико) беморро бо эфир мадҳуш сохта, омоси зери ҷоғашро бурида гирифт. Ба бемор
Чилберт Эберт эфирро духтури дандон W.Morton дод. Ин сана дар таърих чун рӯзи
тавлиди мадҳушсозк ѐ беҳиссозк (анестезиология) сабт ѐфт.
Дигар маводи беҳисгардон - хлороформро олими англис J.Simpson (1847) бори
аввал санҷида навишт, ки назар ба эфир зудтар мадҳуш мекунад ва зудтар ба ҳуш меояд.
Дар амали тиббк ба зани зоянда хлороформ дода, мадҳуш намуд ва хулосаи тадқиқашро
чоп кард. Ҷарроҳон ҳавасманд гардида хлороформро бисѐр истифода карданд. Аммо
ҷиҳати заҳрк ва арази зиѐди хлороформ назар ба эфир ба қатъ гардидани истифодаи он
сабаб шуд.
Қайд бояд кард, ки беҳиссозк бо эфир барои ҷарроҳон воқеаи муҳим гардид. Дар
Русия тақрибан дар як вақт эфирро Ф.И.Иноземтсев дар Москва ва Н.И.Пирогов дар
Петербург (моҳи феврали 1847) ба кор бурданд. Баъд наркози эфирк дар мамлакатҳои
ҷаҳон маъмул гардид.
Соли 1902 Н.П. Кравтсов барои беҳисгардонии дохиливаридк гедоналро пешниҳод
намуд. Бори аввал онро соли 1909 дар дармонгоҳи С.П.Федоров санҷиданд. Аз ин рӯ дар
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адабиѐт беҳиссозии гедоналиро "беҳиссозии руск" меноманд. Азбаски беҳисгардонии
муштарак аз норасок холк нест, олимон ҳамеша дар ҷустуҷӯи усули камхавфи
беҳисгардонии ҷузък буданд. Соли 1879 В.К.Анреп хосияти беҳиссозии кокаинро муайян
кард. Ин руйдод ва дар амали тиб ҷорк шудани соранг ( Л . Wood, G.Pravaz, 1853) сабаби
инкишофи давраи нави бедардгардонии ҷузък гардид. W.S.Hoisted (1884) барои блокадаи
сутуни асаби дандон ва тӯрбофти асаби китф кокаинро ба кор бурд. А.И.Лукашевич
(1886) ва M.O.Oberst (1886) усули ноқили бедардсозии ангуштонро бо кокаин мураттаб
сохтанд. Ин усул дар айни замон низ истифода мешавад. Пас, далелҳои мутахассисон ба
дарѐфти роҳҳои бедардсозии иртишоҳк имкон доданд. И.Д. Манастирский зери
беҳиссозии иртишоҳк узвҳои батнро ҷарроҳк мекард, вале ғилзати кокаин баланд буд ва
баъзан таъсири мусбк дошт. А.В.Орлов (1887) ғилзати пасти маҳлули новокаинро (1:60)
ба кор бурда, нисбатан натиҷаи хуби ҷарроҳии узвҳои даруниро ба даст овард. Ин давраи
бедардсозии ҷузък бо асарҳои P.Reclus (1890) ва C.L.Schleich (1891) хотима ѐфт.
Ҷустуҷӯи маводи бедардгардони нисбатан камзаҳр бомуваффақият гардид. Соли
1905 A. Einhorn новокаин ҳосил кард. Ин кашф барои интишори бедардсозии ҷузък ва
таҳияи навъҳои нави он (инфилтрасионк, мавзеи) хеле муҳим буд. А.В.Вишневский
(1923-1928) бо шогирдони худ усули наҷиби бедардсозии инфилтрасионии ҷузъиро
мураттаб сохт. Он дар собиқ Иттиҳоди Шӯравк усули асосии бедарсозк буд. Ҳангоми
Ҷанги Бузурги Ватани бо ин усул 80%-и захминонро аз покизагии нахустини ҷарроҳк
мегузаронданд. Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон бедардсозии ҷузъии иртишоҳк
мавқеи бисѐр муҳим дорад.
Дар амали ҷарроҳк дохил шудани маводи кураремонанд мушкилоти
беҳисгардониро ҳал кард, зеро мушаки кӯндалангнах суст гардида, ба кам сарф шудани
анестетикҳо мусоидат мекунад. Адвияи кураремонанд (мушаксусткунанда)-ро бори аввал
дар Канада с. 1942 H.Griffiih ва дар Русия с. 1947 дар дармонгоҳи П.А.Куприянов
истифода карданд. Дар Тоҷикистон мушаксусткунандаро ҳангоми беҳиссозии муштарак
дар дармонгоҳи ҷарроҳии муштараки факултаи муолиҷавк бо ташаббуси академик
К.Т.Тоҷиев истифода бурданд.
Ба таркиби наркоз чун ҷузъи иловагк дохил шудани мушаксусткунандаҳо барои
танзими нафаскашк шароит муҳайѐ кард. Дар айни замон барои наркоз танҳо як усули
беҳиссозк истифода намешавад. Барои хусусияти аъзои бадан ҳар шахсро ба назар
гирифтан наркози мураккаб (сертаркиб)-и вобаста ба зарурат беҳтар аст.
БЕҲИСГАРДОНӢ
Ҳиссиѐти дард ва аксуламал ба дард дар савияи гуногуни системаи асаб ташаккул
меѐбад. Аз ин лиҳоз беҳисгардониро ба гурӯҳи зайл тақсим кардан мумкин аст: ҷузък,
мавзек, марказк ва умумк (ҷадвали 24).
Ҷадвали 24.
Навъи беҳисгардонк
Ҷузък (боздошти банд- 1. Беинҳолятсионк: сардии ҷузък, беҳиссоҳои анализатори ноҳиявк)

Мавзек (блокадаи роҳи
асаб байни қисмати
марказк ва периферк)

зии тамоск
2. Тазриқк: иртишоҳк, ҷои касолатдида
1. Гузаронанда
2. Бедардсозии асаббофт ва гиреҳҳои асаб
3.Дохиливаридк ва дохилиустухонк
4. Ҳароммағзк ва эпидуралк
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Умумк (наркоз)

Марказк
1. Мононаркоз: инголясионк,беинголятсионк
2. Нейролептоаналгезия
3. Наркози дохилихирноии мураккаб

Қайд бояд кард, ки наркоз дар асл ҳиссиѐти дардро барҳам медиҳад, вале
аксуламали поѐн аз системаи марказии асабро ба ангезиши носисептивиро
(ноцицептивное) бартараф намекунад. Дар натиҷа ҳангоми набудани ҳиссиѐти
субъективи дард метавонад ба инкишофи вазнини шок расонад. Бо вуҷуди ин дар тибби
амалк истилоҳи “наркоз”-ро чун синоними истилоҳи “беҳиссозии умумк” истифода
мебаранд, зеро ки на танҳо беҳуш карданро дар назар доранд, балки таъмин намудани
блокадаи нейровегетативк, бартараф кардани аксуламали гормонк, метаболк ба ангезиши
носисиптивк лозим аст.
Беҳисгардонии умумк (nагсоsis)-po одатан дар натиҷаи ба бадан фиристодани
маводи беҳискунанда ба амал меоранд, аммо бо таъсири бapқ (наркози барқӣ) ѐ гипноз
(хобоварӣ) ҳам беҳис намудан мумкин аст. Беҳисгардонии дорук нисбатан камхавф ва
беҳтар аст. Таъсири дору ҳар қадар тӯлонк бошад, наркоз ҳамон қадар камхавф мегузарад.
Вобаста ба мавқеъ ѐ узве, ки маводи беҳискунанда мефиристонанд, беҳиссозк
истиншоқк ва ғайриистиншоқк мешавад. Агар анестетикро (буғ ѐ газ) ба роҳи нафас
равон намоянд, наркозро истиншоқк меноманд. Ҳангоми ба варид, мушак ѐ роҳи ҳозима
(даҳон, pӯдаи рост) равон сохтани маводи беҳиссозк наркозро ғайриистиншоқк
меноманд. Беҳиссозии якдоругк-мононаркоз, бисѐрдоругк, омехта ва сертаркибро
мураккаб меноманд.
Наркози мурракаб аз ҷузъҳои беҳисгардонанда ва нигахдоранда иборат аст: аз байн
бурдани фаҳмиш, бедардсозк, суст кардани мушакҳои кӯндалангнах, танзими сунъии
нафаскашк ва ҲХГ. Наркози мураккаб ду марҳала дорад: ибтидок ва асоск.
Наркози ибтидок барои зуд хобонидани бемор ва кам сарф кардани маводи
беҳискунанда истифода мешавад. Ин марҳала одатан кӯтоҳмуддат аст. Наркози асоск
барои анҷом додани ҷарроҳк мебошад. Баъзан барои пурзӯр намудани наркози асоск
дигар навъи доруи беҳискунанда (нигаҳдоранда)-ро илова мекунанд. Масалан, агар
наркози асоск закиси азот бошад, барои беҳиссозии амиқ муваққатан фторотан илова
намоянд, наркоз нигаҳдоранда мешавад. Ба ин навъ наркоз зарурат кам аст. Одатан доруи
бедаркунандаро ба варид фиристода, релаксант ва анестетики истиншоқк медиҳанд.
Назарияи мадҳушӣ
Аз ибтидои давраи беҳиссозк то ба ин рӯз 160 сол гузашт, вале назарияи ягонаи
инкишофи наркоз мураттаб нашуд. Ҷидду ҷаҳди олимон натиҷа набахшид. Бо вуҷуди ин
далелҳои тадқиқоти онҳо барои илм муҳиманд ва тасаввурот доир ба тарзи беҳисгардонк
ва чанде аз ҳақиқати наркоз маълумот хоҳад дод.
Назарияи инъиқодӣ (коагулятсионӣ)
Мувофиқи далелҳои W.Kuhne (1864) ва Клод Бернар (1875) бо таъсири буғи эфир ѐ
хлороформ инъиқоди протоплазмаи ҳуҷайра ба вуҷуд меояд. Инъиқоди протоплазмаи
ҳуҷайраи асаб бозгарданда буда, боиси инкишофи беҳисск мешавад. Ин ҳолат ба тангии
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сатҳи мембрана, тағйироти гузарок ва ғилзати протоплазмаи ҳуҷайра вобаста аст; аз
таъсири эфир ва хлороформ рӯй медиҳад. Тадқиқи П.А.Макаров (1938) нишон дод, ки
ҳангоми беҳисгардонии умумк ғилзати анестетик бисѐр кам буда, ба ҳолати каллоидии
протоплазма таъсири муайян намерасонад.
Назарияи липидӣ
Мувофиқи ақидаи Ҳерманн (1866) наркоз натиҷаи созгории маводи беҳискунанда
ва липидии дохилиҳунайрагк мебошад. K.Meyer (1889) ва Ch.E.Overton (1901) натиҷаи
таъсири моддаҳои наркозиро аз хосияти равғанро ҳал кардани онҳо вобаста медонанд.
Азбаски дар мағзи cap леситин ва холестерин зиѐд аст, беҳискунандаҳо ба ҳуҷайра ворид
гардида, амали онҳоро тағйир медиҳанд. Дар амал ин ҳодиса чун ҳолати мадҳушк зоҳир
мешавад. Ҳамин тавр вобастагии равғанро ҳал кардани маводи мадҳушк исбот шудааст
(E.I.Eger, 1965). Вале анестетикҳое ҳастанд, ки ба ҳуҷайраҳои липиднадошта таъсир
мекунанд. Масалан, барбитуратҳо ва стероиди карахтсоз. Аммо баъзе маводи карахтсоз
таъсири беҳиссозк доранду равғанро ҳал намекунанд.
Назарияи адсорбсионӣ
Мувофиқи ин назария қисми моддаи беҳискунанда дар пардаи ҳуҷайра, аз он ҷумла
ҳуҷайраи асаб, ҷаббида шуда, фаъолияти ферментии онҳоро фурӯ менишонад (О.Warburg,
1914). Аз ин ҷиҳат мубодилаи моддаҳои ҳуҷайра суст ва нопурра гардида, маводи
беҳискунанда самаранок таъсир мекунад. Дараҷаи фурӯнишинии фаъолияти ҳуҷайра ба
миқдори анестетики ҷаббидаи мембрана вобаста аст (S.Loowe, 1912). Анестетик дар
мембрана ҳар қадар бештар ҷаббида шавад, фаъолияти ҳуҷчайра ҳамон қадар зиѐд тағйир
меѐбад. Ин ҳолро аъзои бадан бо беҳисск зоҳир мекунад.
Назарияи гузароӣ
Мувофиқи ин назария маводи беҳискунанда сафедаи варамидаи ҳуҷайраро вайрон
мекунад. Дар ҳуҷайра миқдори об кам мешавад. Каллоиди сахтшудаи мембрана ва
тағйироти гузароии вай иқтидори барқиро вайрон мекунад ва ҳассосии ҳуҷайраро барҳам
медиҳад. Ин ҳолат ба инкишофи наркоз боис мешавад. Бозгардандагии ҷараѐни наркоз ба
ғилзати беҳиссозанда вобаста аст.
Назарияи микрокристаллҳои обӣ
Дар асоск тадқиқи рентгении сохти бофтаҳо исбот шудааст, ки атом ва
молекулаҳои баъзе газҳои инертк ва этан, хлороформ, сиклопропан дар маҳлули обк
микрокристаллҳо ҳосил мекунанд. Дар маркази онҳо молекулаи гази инертк ва
беҳискунандаҳо (қувваи Ван-дер-Ваале медорад) ҷой мегиранд. Дар баробари афзудани
ҳарорати бадан кристаллҳои обк ҳосил намешаванд. Аз ин рӯ L.Pouling (1961) менависад,
ки дар ин ҷараѐн заряди барқк дар занҷири паҳлуии молекулаи сафедабуда ҳангоми
созгории моддаи мадҳушк ва ҳуҷайраи асаб мавқеи муҳим дорад. Бояд қайд кард, ки
бисѐр маводи мадҳушк (эфир, фторатан ва ғ.) дар ҳарорати 0°С, фишори мӯътадили фазо,
фишори баланди худи мавод дар омехтагк микрокристалли обк ҳосил намекунанд.
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Назарияи ихтилоли ҷараѐни оксидшавӣ
Соли 1812 М.Ферворн навишта буд, ки маводи мадҳушк ҷараѐни оксиду
барқароршавиро дар ҳуҷайра вайрон мекунанд. Дар вақти кифоя будани ғилзати
беҳискунандаҳо амали ҳуҷайраи узвҳо тағйир меѐбад. Мувофиқи ақидаи баъзе муаллифон
кам сарф гардидани оксиген сабаби ихтилоли аксуламали ҳуҷайраи асаб набуда, натиҷаи
ба интиқоли синапск таъсир кардани маводи мадҳушк аст.
Назарияи мембранӣ
Дар ибтидои а. XX баъзе олимон (Hober, 1907; Н.Winterstein, 1916) ақида доштанд,
ки бо таъсири беҳискунандаҳо гузароии пардаи ҳуҷайра тағйир меѐбад. Баъд таҷрибаи
А.Хаджкина ва Э.Хаксли (1940-1952) маълум кард, ки маводи беҳискунандаи умумк ва
ҷузък гузароии пардаи ҳуҷайраро барои натрий, калий ва хлор тағйир медиҳад. Аз ин рӯ
поляризатсияи пардаи ҳуҷайра ба вуҷуд омада, иқтидори ҳаракатии ҳуҷайраи асаб барҳам
мехӯрад ѐ маҳдуд мешавад.
П.А. Анохин (1959) тариқати раванди мадҳуширо аз ташаккули шабака (ташкилаи
тӯр-тӯр)-и танаи мағзи cap медонад. Ин шабака бо бисѐр марказҳои қишри мағзи cap ва
сохти зериқишрк алоқа дорад. Ҳангоми мадҳушк ин алоқа вайрон мешавад. Дар ин ҳолат
аввал дард аз байн меравад, сониян хусусияти ҳассосии таҳрикии мағзи cap суст мешавад,
хоб мебарад ва бемор аз ҳуш меравад.
Назарияҳое, ки оид ба тариқати мадҳушк пешниҳод шудаанд, алҳол ҳалли худро
наѐфтаанд. Бахусус созгории беҳискунанда ва пардаи ҳуҷайра, органеллаҳо ва дигар
унсурҳои он дар арафаи омӯзишанд.
МАДҲУШИИ ИСТИНШОҚӢ - НАРКОЗ
Барои ин навъи мадҳушк як ѐ ду газ ѐ моеъи буғшавандаи мадҳушоварро ба
воситаи ниқоб ѐ найчаи эндотрахеалк ба роҳи нафас нақл мекунанд. Маводи мадҳушии
истиншоқии маъмул инҳоянд:
Закиси азот (Nitrogenum oxydulatum) гази беранг ва бебӯй аст. Онро дар шакли
моеъ зери фишори 50 атм дар балон нигаҳ медоранд. Як кг закиси азот то 500 мл газ ҳосил
мекунад. Ҳангоми ба аъзои бадан дохил шудан пайвастагк ҳосил намекунад. Барои наркоз
закиси азотро бо оксиген (4:1) омехта ба кор мебаранд. Азбаски аналгезияи закиси азот
бисѐр сатҳк аст, эфир ѐ хлороформ ҳамроҳ карда медиҳанд. Ҳангоми ғилзати закиси азот
80 будан бемор пас аз 2-3 дақиқа аз ҳуш рафта, баъди манъи он дар муддати 3 дақиқа
ҳушѐр мешавад.
Эфири мадҳушӣ (Aether pro narcosi) маҳлули софи беранг буда бӯйи хоси ангезанда
ва таъми сӯзонанда дорад. Эфир зуд аланга мегирад ва метаркад. Беҳискунандаи
пурқувват мебошад. Дар хун ғилзати эфир ба 0.18-0.35 г/л расад, аналгезия рух медиҳад.
Дар вақти ба 0.9-1.1 г/л расидан (3-6 ҳаҷм %) хоби ҷарроҳии дараҷаи III1 инкишоф меѐбад.
Эфирро одатан дар зарфи тираву ҷои торик то 3 моҳ нигаҳ медоранд.
Фторатан (Phthorotanum, Нalothanum) моеъи беранг, соф ва андак тез мебошад,
таъми ширин дорад ва беҳискунандаи бисѐр пурзӯр аст. Ҳангоми 2-3 ҳаҷм % нафас
кашидан дар давоми 1-2 дақиқа ором мехобад. Фторатан наметаркад, вале ба дил таъсири
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беҳолк (фишори хунро паст мекунад) мерасонад. Нисбат ба эфир чор маротиба пурқувват
аст. Ҳангоми бемории ҷигар, талафи хун ва норасоии кори дилу хунрагҳо истифодаи
фторотан манъ аст.
Бидуни анестетикҳои номбурда барои беҳисгардонии истиншоқк баъзан хлорэтил
(Aethyli chloridum), этран ѐ энфлуран (Enfluran), трихлорэтилен (trichloraethylenum),
сиклопропан (cyclopropanum)-ро истифода мебаранд.
Марҳалаҳои наркоз
Ҳангоми ба бадан ворид кардани доруи мадҳушкунанда дар системаи асаби
марказк ва ҳама узвҳои организм тағйироти хоса мушоҳида мегардад. Ин навъ дигаргунк
одатан ҳангоми наркози эфирк аѐнтар зоҳир мегардад. Бинобар ин марҳалаи наркози
эфириро дар таҷриба чун намуна (стандарт) ба кор мебаранд.
Чаҳор марҳалаи наркозро фарқ мекунанд: I - набудани ҳисси дард (аналгезия), II ҳаяҷонк, III - хоби мадҳушк (ҷарроҳк) ва IV-бедоршавк аз хоб.
Марҳалаи аналгезия (I)
Ба ин марҳала, ки одатан 3-4 дақиқа давом мекунад, фурӯнишинк ва баъд оҳиста
инкишоф ѐфтани беҳушк хос аст. Ҳиссиѐти ҳароратию ламск ва рефлекск маҳфузанд,
вале ҳиссиѐти дард бисѐр паст аст. Бинобар ин дар ин марҳала, ки марҳалаи рауш наркоз
меноманд, ҷарроҳии кӯтоҳмудат кардан мумкин аст.
Ин марҳала се савия дорад:
- ибтидои хобравк. Бемор пурра фаромӯшхотир (амнезия) намешавад ва аз
ҳиссиѐти дард эмин намемонад;
- савияи бедардии пурра ва фаромӯшхотирии нопурра;
- савияи бедардк ва фаромӯшхотирии пурра;
- савияи истифодаи барзиѐдии вояи анестетикк (аломати наздик шудани марг).
Марҳалаи ҳаяҷонӣ (II)
Дар ин марҳала таскин (тормозшави)-и қишри майнаи марказк инкишоф меѐбад,
вале гуфтору ҳаракати аппарати муҳаррика дар ҳолати ҳаяҷонк мемонад. Бемор беҳуш
бошад ҳам, набзаш зуд-зуд шуда, фишори шараѐн меафзояд. Ин тағйирот ба фаъол
гардидани сохтори маркази зерқишрк вобаста аст ва аз 1 то 5 дақиқа давом мекунад.
Марҳалаи хоби мадҳушӣ ѐ ҷарроҳӣ (III)
Дар ин марҳалаи наркоз бемор баробари сершавии организм бо анестетик
(беҳискунанда) ором шуда, нафаскаши мунтазам, миқдори набз ва фишори шараѐн ҳолати
ибтидок мегирад. Ҳама намуди ҳиссиѐт барҳам мехӯрад, тонуси мушакҳо суст мешавад.
Савияи аввали марҳалаи III₁ ҷарроҳӣ
Мардумаки чашми бемор тангтар шуда, аксуламал ба равшанк дорад. Дар заминаи
хоби ором тонуси мушакҳо ва рефлексҳо ҳаст. Ғӯлаки чашм оҳиста ҳаракати даврагард
мекунад. Набз ва фишори хун ба ҳолати ибтидок меояд.
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Савияи дуюми марҳалаи III₂ ҷарроҳӣ
Ин давраро давраи рефлекси қарниявк мегӯянд. Ғӯлакҳои чашм ноҷунбон ва
мардумакаш танг шуда, аксуламал ба равшанк дорад, аммо рефлеки қарниявк ва дигар
рефлексҳои ҳалқ ва ханҷара нест. Тонуси мушакҳо паст, нафаскашк мунтазам ва суст.
Савияи сеюми марҳалаи III₃ ҷарроҳӣ
Наркоз амиқ аст. Мардумаки чашм васеъ ва аксуламалаш ба равшанк бисѐр суст
мебошад. Дар ин давра тонуси мушакҳо, аз он ҷумла байниқабурғавк пурра суст,
нафаскашк сатҳк ва диагфрагмалк мешавад. Дар натиҷаи сустии мушакҳои ҷоғи поѐн ва
поѐн фаромадани ҷоғ решаи забон фурӯ меравад. Дар ин ҳолат даромади ҳалқ маҳкам
шуда, ба таваққуфи нафаскашк мерасонад. Набз зуд-зуд, нопурра ва фишори шараѐнк
паст мешавад. Дар ин савия гузаронидани наркоз ба цажти бемор хавфи зиѐд дорад.
Савияи чаҳоруми марҳалаи III₄ ҷарроҳӣ
Ин савияи мадҳушсозии хавфнок дар вақти миқдори ниҳоят зиѐди вояи
анестетикро истифода бурдан ба миѐн меояд. Бинобар ин башоратдиҳандаи ѐ
муждарасони марг гуфтан мумкин аст. Дар ин давра мардумаки чашм бисѐр васеъ шуда,
аксуламал ба нур надорад, пардаи чашм хушк ва тира мешавад. Нафаскашк
диагфрагмалк, сатҳк ва номураттаб (аритми) мегардад, набз риштамонанди зуд-зуд,
фишори шараѐн паст ва гоҳо муайян кардан мушкил аст. Агар сари вақт додани доруҳои
мадҳушкунандаро қатъ накунанд, фалаҷи маркази хунраг ва нафас инкишоф карда,
амалаш қатъ мегардад.
Дар мавсими ҷарроҳк амиқии мадҳушсозк бояд аз савияи III₁ - III₂ зиѐд нашавад,
мумкин аст раво донистани кӯтоҳмудат то савияи III₃ мадҳушсозк.
Марҳалаи бедоршавӣ аз хоб (IV)
Ин марҳалаи наркоз баъди хотима додан ба фиристодани моддаҳои мадҳушкунанда
ва кам шудани ғизлати онҳо дар хун ибтидо меѐбад. Мудати бедоршавк ба ҳолати бемор,
давомнокк ва амиқии наркоз вобаста буда, аз якчанд дақиқа то чанд соат давом мекунад.
Омодасозии бемор ба наркоз
Ба тайѐр кардани бемор ба наркоз ва амалиѐти ҷарроҳк анестезиолог бевосита
иштирок мекунад. Барои ин на танҳо ба касалии асоси ҷарроҳк мешуда аҳамият
медиҳанд. Балки ҳамаи ҷараѐни эътилолии ҳамраҳикунандаро муайян менамоянд. Агар
бемор аз рӯи нақша ҷарроҳк мешуда бошад, бемориҳои ҳамраҳикунандаро ҳадди имкон
муолиҷа мекунанд. пеш аз додани наркоз роҳи ҳозимаро аз мӯҳтавк соф кардан лозим аст.
Наркози омехтаи интубатсионӣ
Дар айни замон наркози умуми муштарак (омехта)-и интубасионк нисбатан
боэътимод, идорашаванда ва усули ҳамакораи мадҳушсозк мебошад. Пайдарҳамии
гузаронидани ин наркоз аз чанд давра иборат аст.
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Премедикасия ѐ пешдармон. Дар шаби пеш аз амалиѐти ҷарроҳк барои асаби
беморонро ором карда хобонидан трансквилизаторҳо - диазепам медиҳанд ѐ анестетикҳои
асаркунандаи умуми тазриқ мекунанд.
Наркози муқаддимавк (ворида). Ба дохили варид препаратҳои барбитурат
(фентанил 2 мл) тазриқ мекунанд. Ҳангоми фурӯнишинии нафаси бемор бо ниқоб нафас
дода, миорелаксанти таъсири кӯтоҳмудат дошта ба варид мегузаронанд. Баъди барҳам
хӯрдани тонуси мушакҳои ихтиѐрк найчаи интубатсиониро ба хирной дохил карда, бо
аппарат нафаскашии сунъиро идома медиҳад. Бартарии наркози муқаддимавк - бемор бе
марҳалаи барангезиш ором хоб меравад.
Наркози асосиро бо анестетикҳои инголятсионк - омехтаи закиси азот+оксиген ѐ
фторатан, голотан ва ғ. медиҳанд. Ҳангоми набудани анестетикҳои номбаршуда (бештар
дар ноҳияҳо) оксигени бо ҳаво омехта дода, дохили варид кетамин ѐ ..... мефиристонанд ва
барои суст кардани тонуси мушакҳои ихтиѐрк миорелаксанти таъсири бардавом дошта
истифода мебаранд.
Наркози эндотрахеалк бартарии бисѐр муҳим дорад: ба организм фиристодани
вояи аниқи анестетикҳо ба воситаи хирной, зуд идора кардани наркоз, ором хобидани
бемор, пешгирии арази аспиратсионк ва имконияти сари вақт покиза кардани хирной аз
моеъи дар мавсими амалиѐти ҷарроҳк ҷамъшуда.
МАДҲУШИИ БЕИСТИНШОҚӢ
Беҳиссозии ғайринафасиро мадҳушии беистиншоқк мегӯянд. Вобаста ба роҳи ба
узвҳо фиристодани маводи беҳискунанда наркоз дохиливаридк, дохилиустухонк,
дохилибатнк, зерипӯстк ва рострӯдагк мешавад. Ҳама навъи ин наркоз чун ибтидок ѐ
асоск ба беҳиссозии мураккаб мансубанд. Маводи беҳискунандаи дохиливаридк ҳангоми
наркози тӯлонк мумкин аст ба заҳролудии вазнини аъзои бадан боис гардад ва дигар
аразро ба вуҷуд орад. Ҳамчунин ками байни вояи беҳисгардонанда ва заҳролудшаванда
танзими наркозро мушкил менамояд. Агар анестетикро кам фиристонанд, хоби беҳисск ба
вуҷуд намеояд, агар бисѐр тазриқ намоянд, ба араз мерасонад.
Дар айни замон аксар маводи мадҳуширо барои беҳисгардонии ибтидок ва асоск
истифода мебаранд. Ба ин мақсад гексенал (hexenalum) ѐ тиопентали натрий (thiopentalum
natrium) истифода мешавад. Ин барбитуратҳоро дар зарфи шишагк (якграммк) дар шакли
хока мебароранд. Пеш аз истифода маҳлули 1-2%-и физиологии онро тайѐр мекунанд.
Гексонал ѐ тиопентали натрийро ғайри наркози ибтидок баъзан барои ҷарроҳии
кӯтоҳмуддат (наркози амиқ наталабад) истифода мебаранд. Онҳо амали дилу хунрагҳоро
фурӯ менишонад, мушакҳоро суст намекунанд ва ҳатто вояи муқаррарк ба ҷигар ва
гурдаҳо таъсир мекунад.
Тиопентали натрий беҳискунандаи пурзӯр мебошад. Дар ибтидои беҳиссозк назар
ба гексонал бештар сулфа, ларингоспазм ва бронхоспазмро ба вуҷуд меорад.
Алоим. Дар вақти ба варид фиристодани маҳлули 1-2%-и барбитуратҳои номбурда
бемор зуд бе нафастангк, дилбеҳузурк ва қайкунк хоб меравад. Дар ибтидои беҳиссозк
ғулакҳои чашм "шино" мекунанд. Рефлекси қарния фаъол мемонад, вале нафаскашк андак
фурӯ менишинад ва ҳисси дард мемонад. Барои ин 10-20 мл барбитурат сарф мекунанд.
Баъд марҳалаи хобии наркоз ба миѐн омада, ҳисси дард аз байн меравад, ғулакҳои чашм
дар як ҷо қарор мегиранд ва нафаскашк руякк мегардад.
Дар вақти мӯътадилии наркози дохиливаридк аразҳо кам ба вуҷуд меоянд.
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Беҳиссозии стероидӣ
Доир ба беҳиссозии стероидк бори аввал Г.Селйе (1941) хабар дод. Бемор аз
таъсири стероиди беҳисгардонанда зуд ва ором хоб меравад ва ҳамин тариқ бедор мешавад. Барои наркози стероидк бештар предион (predionum), ки виадрил ѐ презурен
(Viadril, presuren) низ мегӯянд, истифода мешавад. Виадрил хока аст. Дар ампула ѐ зарфи
20 мл истеҳсол мешавад, ки дар он 500 мг дору ҳаст. Виадрилро аз 0,5 то 5% дар оби
таъқимкарда ѐ маҳлули физиологк ҳал мекунанд. Барои мадҳушгардонии ибтидок 10-20
мг/кг вазн, асоск ва мустақим 15-20 мг/кг ба кор мебаранд. Вояи умумии дору аз 0,5 то
3,5г мебошад. Ҳангоми як маротиба ба ҷисми бемор гузаронидани дору ӯ 30-40 дақиқа
хоб меравад.
Ҷараѐни наркози виадрил чун беҳиссозии барбитуратк аст, аммо фурӯнишинии
рефлекси ҳалқу гулӯ ва сустии мушакҳо зиѐдтар мебошад, аъзои бадан камтар заҳролуд
мегардад. Виадрил метавонад нафасро фурӯ нишонад, фишори шараѐнро паст намояд ва
дар ҷои фиристода тромбофлебит ба вуҷуд орад. Зарурат ба наркози виадрилк бемориҳои
ҷигар, гурдаҳо, заҳролудии бадан ва ҷарроҳии ҳомилагон дар мавриди заҳролудии
бевақтк (чоки Қайсар) мебошад.
Пропанидид ѐ самбревин (Sombrevin, propanidium) барои ташхис, ҷарроҳии
кӯтоҳмуддат ѐ наркози ибтидок истифода мешавад. Ҳангоми 500 мг фиристодани
самбревин наркоз зуд инкишоф ѐфта, бемор 4-5 дақиқа хоб меравад. Арази самбревин
боди гарм (аллергия) ва шоки анафилакск аст.
Кетамин ѐ калипсол, кеталар (кetaminum, кalipsol, кetalar) дар зарфи 20 ва 10 мл
истеҳсол мешавад. Дар зарфи аввал ҳар як мл маҳлул 10 мг ва зарфи дигар 50 мг кетамин
дорад. Ин доруро чун наркози ибтидок ѐ асоск истифода метавон кард. Дар вақти ба
варид як карат фиристодан (2 мг/кг вазн) баъди 1-2 дақиқа марҳалаи ҷарроҳии наркоз
(III1) инкишоф меѐбад, ки 10-15 дақиқа давом мекунад. Бемор 30-40 дақиқа хоб меравад.
Барои нигаҳ доштани ҳолати мадҳушк 1/2 ѐ 1/3 қисми вояи ибтидоии кетаминро ба варид
мефиристонанд.
Аломати беҳисск. Дар ибтидои наркоз чашмҳо боз ва рефлекс зинда мемонад.
Ҳаҷми дақиқавии дил афзуда, миқдори набз нисбат ба ибтидок 10-15 бор зиѐд ва фишори
шараѐн 20-30% баланд мешавад. Ба беморони саръ ва ҳолати ҳаяҷонии асабу рӯҳидошта
истифодаи калипсол манъ аст.
Оксибутирати натрий (Natrii oxybutyras) хокаи сафед буда дар об ба осонк ҳал
мешавад. Барои наркози ибтидок ва мураккаб ба кор мебаранд. Ҳангоми фиристодани 70120 мг/кг дору пас аз 10-20 дақиқа (2-4 соат) хоб меравад. Оксибутирати натрий дигар
анестетикҳоро қувват медиҳад, вале дар танҳок беҳискунандаи суст мебошад ва
мушакҳоро хеле суст мекунад. Ҳангоми гипокалиемия, миастения истифода кардани ин
дору мумкин нест.
Маводи созгори наркоз
Дар амали беҳисгардонии ҳозиразамон барои таъмини наркози комилан мувофиқ
бидуни анестетикҳо доруҳоеро ба кор мебаранд, ки ба гурӯҳи беҳискунандаҳо дохил
нестанд. Онҳо нейролептикҳо, маводи мусаккин ва ғ. мебошанд. Дар натиҷаи таъсири
моддаҳои пурзӯри карахткунандаи асаб ва невролептикк карахтии узвҳои ҳис
(невролептаналгезия) ба вуҷуд меояд.
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Дроперидол (droperidolum), фентанил (phentanylum) ва таламонал (thalamonalum)
маводи асосии таъминкунандаи ҳолати невролептаналгезия мебошанд.
Дроперидолро дар шакли маҳлули 0,25-фоизк дар ампула (5 ва 10 мл) истеҳсол
мешавад. Дроперидол таъсири оромибахш дорад. Дар як мл маҳлул 2,5 мг модда ҳаст.
Онро дар ҷои торик ва ҳарорати 0-5°С нигаҳ медоранд.
Фентанил аналгетики сунъии пурқувват ва зудтаъсир мебошад. Ҳангоми ба варид
фиристодан пас аз 1-3 дақиқа таъсири пурзӯри он зоҳир мешавад ва 15-30 дақиқа давом
меѐбад. Таъсири номатлуби фентанил шах шудани мушакҳои қафаси сина, мушкилии
нафаскашк ва суст задани набз мебошад. Фентанил аз афюн дида 100 маротиба пурқувват
аст. Дар зарфи 2 ва 5 мл маҳлули 0.005%-а мебароранд.
Таламинал маводи омехтаи дроперидол ва фентанил мебошад. Дар ампулаи 2 мл ва
флакони 10 мл мебароранд. Як мл маҳлули 2.5 мг дроперидол ва 0.05 мг фентанил дорад.
Усули гузаронидани нейролептаналгезия ба мақсаде, ки наркоз истифода мешавад,
вобаста аст. Барои ҷарроҳии сабук (ғайри узвҳои дарунк) таъмини мадҳушии сабук ва
нафаскашии табик кифоя аст. Аз ҳама хелҳои ин навъи беҳиссозк усули бедардгардонии
истиншоқк бо миқдори ками маҳлули новокаин беҳтарин аст. Барои ин пеш аз
мадҳушгардонк ба мушак ѐ вариди бемор таломиналу атропин ва доруи
мушаксусткунанда мефиристонанд.
Дар мизи ҷарроҳк ба варид 0,1 мг/кг дроперидол ва 0,05-0.1 мг фентанил
фиристода, ҷои ҷарроҳиро бо новокаин беҳис мегардонанд. Дар мавриди ҷарроҳк дар
давоми ҳар 30-40 дакиқа вояи адвияи номбурдаро барои нейролептаналгезия тазриқ
медиҳанд. Дар ин ҳол имконияти таъсири манфии фентанил ба нойи шуш
(муқовиматашро баланд мекунад) вуҷуд дорад. Барои пешгирии он ба варид 5-10 мл
маҳлули 2.4%-аи эуфиллинро дар 10-20 мл глюкозаи 20% ѐ 40% ҳал карда
мефиристонанд. Ин усул на танҳо барои таъмини бедардк, инчунин барои оромии асабу
руҳк ва нигаҳ доштани нафасгирии табиии бемор муфид аст.
Анестетикҳои асосии беҳисгардонии ҷузъӣ ва регионарӣ
Комѐбиҳои имрӯза илмию амалии наркози умумк ба талабот пурра ҷавоб
намедиҳанд. Ҷустуҷӯи анестетикҳои камхавф, хелҳои хосаи наркоз (беҳискунандаҳои
камсарф ва безаҳр) идома дорад. Аз ин рӯ зиѐда аз 50%-и беморон зери беҳисгардонии
ҷузък ҷарроҳк мешаванд.
Дар айни замон анестетикҳоро ба ду гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст:
а) навъи эфирк-новокаин, дикоин ва ғ.;
б) навъи амидк-лидокаин, тримекаин, совкаин, пиромекаин, припокаин, карбокаин
ва ғ. Фарқият байни ин ду гурӯҳ препаратҳо дар он, ки анестетикҳои навъи эфирк
қобилияти васеи терапевтк доранд, зеро зуд дар бофтаҳо гидролиз шуда, баъд
самарабахшии худро гум мекунанд. Бинобар ин такроран тазриқ кардан мумкин аст.
Анестетикҳои навъи амидк аз организм бетағйирот мебароянд ва ин таъсири доруро зиѐд
мекунад ѐ дар ҷигар қисман пора мешавад.. Аз ин лиҳоз ҳангоми такроран тазриқ кардани
онҳо вояи умумк препаратро қатъиян риоя кардан шарт аст. Маводи беҳисгардонии ҷузък
инҳоанд:
Кокаин (cocainum hydrochloricum) аввалин беҳисгардонандаест дар ҷаҳон, ки барои
беҳисгардонии ҷузък ба кор мебаранд. Ин дору хокаи сафеди булӯрк, бебӯй ва тунд аст.
Дар об ва спирт хуб ҳал мешавад. Қувваи беҳиссозии кокаин аз новокаин се маротиба ва
заҳриаш 16 маротиба зиѐд аст. Дар айни замон барои карахтгардонии рӯякк (пардаи
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луобк) дар соҳаи урология, стоматология, отоларингология (2-5%) ва офталмология (13%) истифода мешавад. Лекин на танҳо таъсири заҳрии ҷузък, балки марказии кокаин
маҷбур кард, ки аз ин дору даст кашанд ва онро ба дигар препаратҳои нисбатан камзаҳр
иваз намоянд.
Новокаин - novocainum (номи байналмилалиаш прокаин) ягона анестетики ҷузък
аст, ки дар ҷаҳон фаровон истифода мешавад. А.Эйнҳорн (1905) новокаинро ҳосил карда
буд. Имрӯз беш аз 20 синоним дорад: аллокаин, амбокаин, аминокаин, анестокаин ва ғ.
Новокаин эфири мураккаби ҷавҳари парааминобензоат, хокаи булӯрк, тунд ва бебӯй
мебошад. Дар спирт ва об хуб ҳал мешавад. Дар хун, моеъ ва бофтаҳои аъзои бадан ба
ҷавҳари парааминобензоат ва диэтиламиноэтанол ҳидролиз шуда, ҳисро аз байн мебарад.
Ҳангоми ба хун фиристодан ҷиҳати заҳрии новокаин назар ба новокаини ба бофта
фиристода 10 маротиба меафзояд. Новокаинро бофтаи асаб, хусусан ҳуҷайра ва торҳои
симпатикии асаб ба худ мекашанд, бинобар ин хунрагҳо васеъ мешаванд. Новокаин
пайдарпай ба ҳар як навъи ҳис таъсир расонида, амали онҳоро муваққатк қатъ мекунад:
дар аввал ҳисси сардк, пас гармк, дард ва фишор бо вуҷуд меояд. Барои карахтии сатҳк
новокаини 5-10%-а, ноқили 1-2%-а, ҳароммагзк (зери пардаи сахт) 5%-а (2-3 мл) ва
перидуралк 1-3%-а (20-25 мл) истифода мебаранд. Барои бедардсозии иртишоҳк
маҳлули 0.25%-аи новокаинро ба кор мебаранд. Вобаста ба ҳаҷми ҷарроҳк дар як соат аз
400 то 1000 мл новокаинро истифода кардан мумкин аст. Барои нисбатан давомнок
намудани таъсири новокаин ба 100 мл 2-3 қатра маҳлули 0.1%-аи адреналинро ҳамроҳ
мекунанд.
Ҳангоми дар бадан афзудани вояи новокаин ранги пӯст (хусусан рухсора) ва
пардаи луобк сафедча мешавад. Бемор apaқи хунук мекунад, дилбеҳузурк, қай, сарчархк
рух медиҳад. Набз афзуда, нопурра мешавад, фишори шараѐн паст фаромада коллапс
мушоҳида мегардад. Алоими озурдагии мағзи cap: рагкашк, ҳаяҷони ҳаракатовар буда,
тарс ва галлютсинатсия ба назар мерасад. Дар ҳолати заҳролудии узвҳо эфедрин,
хлориди калсий, кофеин ва барбитуратҳо муфиданд.
Воҳиди таъсири беҳискунандаҳои ҷузък ва ҷиҳати заҳрии онҳоро таносубан бо
новокаин (таъсираш як воҳид) ба ҳисоб мегиранд.
Лидокаин - Lidocainum (муродифаш астракаин, ксилокаин, лигнокаин) хокаи
сафед, дар об хуб ҳалшаванда ва хеле устувор мебошад. Ҳангоми ҷӯшонидан ва таъсири
ишқор ѐ туршк расонидан хосияташро гум намекунад. Аз новокаин 4 маротиба пурқувват
ва ду карат заҳрнок аст. Лидокаин пас аз тазриқ кардан зуд ҷаббида мешавад, суст вайрон
мегардад ва таъсираш нисбатан ба новокаин тӯлонист (3-5 соат). Барои беҳиссозии сатҳк
маҳлули 4-10%, инфилтратсионк 0,25-0.5% (то 500-1000 мл) ва дар амали офталмологк
2%-аи дору истифода мешавад. Лидокаин ба сустшавии масуният монеъ мегардад.
Аз сохтор ва таъсири фармакологк прилокаин ва карбокаин бо лидокаин
муқоисашаванда аст. Агар заҳрнокии лидокаин бештар ба қишри майна ва дилу хунраг
бошад, асари манфии прилокаин дар инкишофи метҳемаглобинемия мебошад. Карбокаин
ба бофтаи асаб таъсири зижд дорад, аммо вояи камаш бедардсозии хуб таъмин мекунад.
Тримекаин - trimecoinum (муродифаш мезокаин) тримекаин - хлорид таъсираш аз
новокаин се маротиба зиѐд ва якуним маротиба заҳрноктар мебошад. Барои
беҳисгардонии инфилтратсионк, регионарк, ҳароммағзк ва эпидуралк истифода
мебаранд, аммо солҳои охир нисбатан камтар истифода мешавад.
Совкаин-sovcainum (номгӯи байналмилалиаш синхокаин, дибукаин, перкаин) хокаи
сафеди зардча мебошад. Дар об ҳал мешавад, вале ноустувор аст. Бинобар ин танҳо пеш
аз ба кор бурдан тайѐр мекунанд. Совкаин чун беҳискунанда аз новокаин 20 маротиба
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пурқувват ва 30 бор заҳрнок аст. Дар шахсони фишорбаланд ва ҳассос ба ин дору
истифодаи совкаин манъ аст. Совкаин таъсири пурзӯри ҳипотензивк дорад.
Дикаин - dicainum (номи байналмилалиаш тетракаин) бедардсози пурзӯр, вале
бениҳоят заҳрнок аст. Одатан барои беҳисгардонии ҷузъии сатҳк истифода мебаранд.
Вояи максималии дору барои одамони болиғ 0,09г (3мл 3%-а маҳлул) мебошад. Бинобар
ин кам ба кор мебаранд.
Пиромекаин (pyromecainum) хокаи сафед ѐ булурии зардча мебошад. Дар спирт ва
об ҳал мешавад. Барои бедардсозии сатҳк дар офталмология, отоларингология ва
бронхоскопия истифода мешавад. Нисбатан ба дикаин камзаҳр аст. Маҳлули 2% то 30 мл
барои омода сохтан ба интубасия ва эндоскопия истифода мебаранд.
Барои давомнок намудани таъсири анестетикҳои ҷузък ба маҳлулҳои онҳо
адреналин 1:200000 ѐ 250000 ҳамроҳ мекунанд, Дар ин ҳолат ҷаббиши анестетик ба
хунраг суст ва таъсири заҳриаш кам мешавад. Аммо барои беҳисгардони ангуштони дасту
пой, ҷарроҳии ҷоғари заҳрк, фишорбаландк ва ғ. ҳамроҳ намудани адреналин ба
анестетикҳо манъ аст.
Азбаски барои беҳисгардонии ҷузък нисбатан зиѐд новокаин истифода мешавад,
ҳангоми нақл намудани усулҳои беҳисгардонии ҷузък асосан вояи ҳамон анестетик
оварда мешавад.
Ба кор бурдани вояи аз ҳад зиѐди анестетикҳо метавонад арази гуногун ба миѐн
орад: сарчархзанк, дилбеҳузурк, сустии умумии бадан, тез-тез нафаскаши, паст шудани
фишори шараѐнк ва ҳатто инкишофи коллапс. Аксуламал аз ҷониби системаи асаби
марказк ихтилоҷи, ҳаяҷонии муҳаррика (ҳаракатнокк), ҳиссиѐти тарс, галютсинатсия
мебошад. Ин навъ аксуламали ҷисм ҳангоми ба анестетик ҳиссиѐти баланд доштани
бемор аз вояи меъѐри дору ҳам ба миѐн меояд.
Хусусияти истифодабарии дигар анестетикҳои ҷузък дар ҷадвали 25 оварда
шудааст.
Ҷадвали 25.
Хосияти асоск ва вояи макималии беҳиссозандаҳои ҷузък (G.Francoisetal.,1981) (ҷад.10).
Мавод
Кокаин
Прокаин
Новокаин
Скюрокан
Неокаин
Лидокаин
Ксилокаин
Лигиокаин
Тетракаин
Лантокаин
Лонтокаин
Мепивакаин
Карбокаин
Сканокаин
Бупивакаин
Маркаин
Перкаин
Нюперкаин
Прилокаин
Ситанест
Этидокаин

Давомнокии Заҳрнокк
беҳисск

Навъи беҳиссозк ва вояи беҳиссозанда
120 мг 3-4%
-

5 мл 2%
2 мл 5%
25 мг
5 мл 0,5%
-

1% марҳам

1000
200 мл 0,5%
100 мл 1%
50 мл 2%
500 мг
100 мл 0,5%
500мг 0,5%
200 мг
500 мл
100 мл
50 мл 1%
150 мг
60 мл 0,25%
40 мг
40 мл
400 мг
40 мг 1%

200
4 мл 5%

1000
50 мл 2%

20-30 дақиқа
40-60 дақиқа

++++

150 мг
3 мл 5%
20 мг
2 мл 1%
160 мг
4 мл 4%
10 мг
4 мл
60 мг
2 мл 2%

600 мг
30 мл 2%
125 мг
500 мг
50 мл 1%
25 мл 2%
100 мг
400 мг
20 мл 2%

1-1,5 соат

+
++

300 мг

30 мл 1%

300мг

2-3 соат

1,5-3 соат
1-3 соат
5-6 соат
2-3 соат
2 соат
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+++
++
++
+++++
++
Метцемоглобинемия
+++

Дюранест

60 мл 0,5%

30 мл 1%

Маҳлули беҳисгардонадандаи ҷузъиро одатан пеш аз ба кор бурдан тайѐр
мекунанд. Маҳлули дар зарф ѐ ампула буда бояд софу зулол бошад. Барои хаток содир
накардан ҳамшира пеш аз ҷарроҳк намуди берунк ва ғилзати беҳискунандаро ба ҷарроҳ
нишон доданаш шарт аст.
НАВЪИ БЕҲИСГАРДОНИИ ҶУЗЪӢ
Беҳисгардони сатҳӣ ѐ тамосӣ
Бештар дар беморхонаи амрози чашм, гӯшу бинию гулӯ ѐ тадқиқи эндоскопк ба
кор мебаранд. Ба пардаи луобк беҳискунандаро мепошанд, сачоқи докагиро тар карда
мепӯшонанд ѐ қатра-қатра мечаконанд. Барои ин байни бедардкунандаҳо кокаин (1-3%) ва
лидокаин (2-5%) хеле созгор аст.
Беҳисгардонии иртишоҳӣ
Ба пӯсти ҷои буридашаванда бар қадди буриш маҳлули новокаин мефиристонанд.
Пӯст андак дамида рангаш мепарад ва ба "пӯсти лимӯ" монанд мешавад (расми 15а).
Барои ин соранги 5 мл ва сӯзани борик хуб аст, зеро соранги бузург аз фишор мешиканад.
Баъд бо сӯзани ғафстар ва соранги 10-20 мл маҳлули новокаинро қабат ба қабат ба насҷи
зерипӯстк, ниѐм ва мушак фиристода беҳис мегардонанд. Агар сатҳи ҷарроҳк амиқ бошад
ва сатҳи фарохи аъзоро фаро гирад, илова ба он пардаи сифоқи (плевра) ва ҷойҳи бофтаи
асаб ва гузариши сутуни асабҳоро беҳис мегардонанд. Бедардсозии хатти буриш шарт аст.
ҳамчунин бедардгардонии ромбшакл (чоркунҷа), лозим ояд гирдогирдро (расми 15 б) низ
ба ҷо меоранд. Дар ин ҳолат ҳисси дард пас аз 5-10 дақиқаи маҳлули новокаин
фиристодан барҳам мехӯрад.

а.
в.
Расми 15. Беҳиссозии иртишоҳк. Иртишоҳи пӯсти
хатти буриш барои ҷарроҳии чурра(шарҳ ва матн).
Дар асоск беҳиссозии иртишоҳк ва ноқили А.В.Вишневский (1932) усули
беҳиссозии иртишоҳии хазанда офарид. Бартарии усули ӯ дар он аст, ки пас аз
фиристодани миқдори зиѐди маҳлули 0,25%-аи новокаин то беҳис гардидан интизорк
кашидан лозим нест, зеро тарангии бофтаҳоро зуд беҳис мекунад, чунки маҳлули бо
фишор ба ғилофа фиристода бевосита ба торҳои асаб ва нӯги онҳо меравад. Ҳангоми
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қабат ба қабат фиристодани маҳлули новокаин бофтаҳо варамида бо ҳам мепайванданд.
Дар ин ҳолат мегӯянд, ки “новокаин асабро ѐфт”. Дар вақти буридани бофтаҳо хунраг ва
сутуни асаб дар варам ба осонк намоѐн мегарданд. Азбаски маҳлули новокаин зери ниѐм
фишор оварда хазида меравад ва бофтаҳоро варам мекунонад, А.В. Вишневский “усули
иртишоҳии хазанда” номидааст.
Беҳисгардонии ноқилӣ ѐ мавзеӣ
Асоси ин усул дур аз сатҳи ҷарроҳк боздоштани гузариши импулс аз нӯг ва сутуни
асаб мебошад. Бо ин мақсад ба бофтаи асаб ѐ фазои атрофи вай маҳлули 1-2%-аи новокаин
мефиристонанд. Ба ҷо овардани ин навъи беҳиссозк дониши хуби мавқеи асабу хунрагро
металабад. Дар акси ҳол мумкин аст хунраги канори асаб осеб бинад ѐ дур аз сутуни асаб
маҳлули зиѐди беҳискунанда фиристода, сатҳи ҷарроҳиро пурра бедард нагардонад.
Ҳисси дард дар вақти ба дохили асаб фиристодани новокаин пас аз 3-5 дақиқа, ба
фазок гирди асаб равон кардан баъди 10-15 дақиқа аз байн меравад.Барои беҳиссозии
ангуштон усули Оберст-Лукашевич (расми 16) истифода мешавад. Барои ин ба асоси
ангушт тобида ниҳода аз паҳлӯяш 5-8 мл маҳлули 1%-аи новокаин тазриқ мекунанд.
Ангушт пас аз 5-10 дақиқа беҳис мегардад.

Расми 16. Беҳисгардонк бо усули Оберст-Лукашевич.
Беҳиссозии ноқилиро барои муҳосираи асаби гумроҳ ва симпатикии гардан,
асабҳои байниқабурғагк, дандонҳо ва дар амали микроҷарроҳк, шикастабандк (асаббофти
китф бо усули Куленкампф, асаби сурин), проктологк (беҳиссозии эпидуралию чорбандк)
ва ғ. ба кор мебаранд.
Беҳисгардонии дохилиустухонӣ
Як навъ беҳисгардонии дохиливаридист, зеро беҳискунанда асосан ба қисми
вариди хунраг дохил мешавад.
Барои беҳисгардонк по ѐ дастро боло бардошта тобида мемонанд, ки гардиши хун
бозистад. Баъд ҷои сӯзанзаниро то устухон новокаин фиристода бедард месозанд. Пас аз
он бо сӯзани меҳвардор даврзанон 1-1,5 см ба даруни моддаи исфанҷи устухон ворид
намуда, меҳварашро мегиранд ва вобаста ба андозаи по ѐ даст аз 50 то 120 мл маҳлули
0.25%-аи новокаин мефиристонанд. Барои беҳиссозии попанҷа дар қисми поѐни соқи по
тобида ниҳода, маҳлули новокаинро ба сари устухони панҷаи миѐнаи по ѐ пошна тазриқ
мекунанд. Барои беҳисгардонии соқи по ба қисми поѐни рон тобида ниҳода, маводи
бедардкунандаро ба буҷулак ѐ пошна равон месозанд. Барои беҳиссозии банди даст ба
китф тобида ниҳода сӯзанро ба эпифизи устухони соид ѐ оринҷ хаста маҳлули новокаин
мегузаронанд.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Беҳисгардонии дохиливаридӣ
Ин усул одатан барон ҷарроҳии даст ѐ по истифода мешавад. Болотар аз ҷои
ҷарроҳк тобида ниҳода ба варид маҳлули бедардкунанда равон мекунанд. Маҳлул дар
бофтаҳо паҳн гашта, ба унсурҳои асаб таъсир мекунад, бинобар ин ҳис, аз он ҷумла ҳисси
ноқили муҳосира мешавад. Усули классикии беҳиссозии дохиливаридиро бори аввал Бир
(1908) ба қалам дод. Мувофиқи навиштаҷоти ӯ бемор дар миз рӯболо мехобад, по ѐ дасти
ҷарроҳишаванда боло бардошта аз ангуштон то қисми болои рон ѐ бозу бинти чандир
мепечонанд, то ки бехун гардад. Барои боздоштани гардиши хун болотар аз сатҳи ҷарроҳк
тобида мемонанд. Пас бинтро гирифта поѐнтар аз ҷои ҷарроҳк тобидаи дигар мемонанд.
Байни тобида варидро бараҳна намуда маҳлули 0,25-0,5%-аи новокаин (50-100 мл)
мефиристонанд. Маҳлул аз муйрагҳо дохили бофтаҳо рафта ба асаб таъсир мекунад. Дар
натиҷа гузариши импулси дард манъ гардида, бофтаҳо беҳис мешаванд. Маводи
беҳискунандаро ба вариди хурду калони соқи по ва вариди асоск ѐ мобайнии даст равон
мекунанд. Баъди хотимаи ҷарроҳк аввал тобидаи проксималк, пас дисталиро кушодан
лозим аст. Дар ин ҳолат новокаин дар аъзои бадан суст паҳн гардида, заҳролудк ба вуҷуд
намеояд.
Дар айни замон беҳиссозии дохилиустухонк ва дохиливаридиро аҳѐнан ба кор
мебаранд.
Беҳисгардонии ҳароммағзӣ
Ин усулҳо навъи дигари бедардгардонии ноқилк мебошанд. Барои беҳиссозии
ҳароммағзк маҳлули беҳискунандаро ба фазои зериарахноидк канали ҳароммағз равон
мекунанд. Мавзеи ҷарроҳк пурра беҳис мегардад, мушакҳо андак суст мешаванд, вале
бемор ҳушѐр мемонад. Дар адабиѐт беҳисгардонии ҳароммағзиро субдуралк,
субарахноидк ва камарк низ меноманд. Б.В. Петров (1954) навиштааст, ки "ягон навъи
беҳиссозии ҷузък ѐ ноқилк нест, ки чун ҳароммағзк беҳис созад. Ва аз ҷиҳати техникк
усули дигаре нест, ки ҳамин тариқ шароити мусоид барои ҷарроҳии мураккаби узвҳои
батн муҳайѐ намояд". Аммо беҳиссозии ҳароммағзк дорои чанд норасоист, баъзан хавф
дорад ва метавонад боиси араз гардад.
Зарурати беҳиссозии ҳароммағзк бештар ҳини ҷарроҳии по, узвҳои коси хурд ва
батн ба миѐн меояд. Барои иҷрои ин навъи бедардгардонк сӯзани махсуси меҳвардор (аз
навъҳои сӯзани Бир, дар завод таъқим карда) лозим аст, ки ба фазои зериарахноидк
бихаланд (расми 17). Чун беҳиссозанда маҳлули новокаин (5%-1,5-2 мл) ѐ совкаин (1%0,3-1 мл) истифода мешавад. Дар айни замон дигар беҳисгардонандаҳои беҳтар
(лидокаини 5%, менивакаини 4%, аметокаини 1%, бупивакаини 0,5%)-ро ба кор мебаранд.
Мағзпардаи сахт
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Расми 17. Беҳисгардонии ҳароммағзк: сӯзан дар
фазои дарунк (а) ва берунк (б) пардаи сахт.
Беҳисгардони ҳароммарзк барои кӯдакон, шахсоне, ки фишори шараѐнашон паст
(110 мм сут. симоби – 14,7 кПа) аст ва гирифтори бемории руҳк, захм ва касолати
чирксории доираи камар ҳастанд, манъ мебошад. Ҳамчунин ба одамони фарбеҳ низ
номатлуб аст.
Тайѐрк ба беҳисгардонии ҳароммарзк чун тайѐрк ба дигар навъҳои беҳисгардонк
мебошад, вале маводи фишорпасткунанда истифода бурдан мумкин нест. 30-40 дақиқа
пештар аз ҷарроҳк ба зери пӯст 1-2 мл маҳлули 2-фоизаи промедол ѐ дигар беҳиссозанда
тазриқ карда, 10-15 дақиқа пеш аз бедардгардонк 1 мл маҳлули 5%-аи эфедрин
фиристодан лозим аст, то ки фишори шараѐн устувор монад. Барои беҳисгардони соранги
1, 2, 5 мл ва сӯзани дарози (10-12 см) меҳвардор лозим аст.
Тарзи беҳиссозк. Бемор дар мизи ҷарроҳк менишинад, зери пояш курск мемонад.
Зонуро қат мекунад ва дастҳояшро ба шикам меоварад. Сар ва танаашро то метавонад ба
пеш хам мекунад. Ёрдамчии ҷарроҳ аз пеш истода, беморро дар як вазъ устувор медорад.
Ҳангоми ба атрофи ҳароммағз сӯзан хастан беуфунатиро қатък риоя кардан шарт аст.
Пӯсти камарро бо йод, пас ду маротиба бо спирт пок менамоянд, ки таъсири йод
намонад.
Барои муайян намудани ҷои сӯзанзанк миѐнаи хатти кӯндаланг, ки пихи устухони
тиҳигоҳи рост ва чапро васл мекунад ва аз болои шохаи шавқи мӯҳраи IV мегузарад,
нишона мекунанд. Барои ҷарроҳии пойҳо сӯзанро байни шохаи шавқи мӯҳраи L₁₁₁ ва L₁v
ва ҷарроҳии узвҳои батн L₁ ва L₁₁ мехаланд.
Дар айни замон сӯзанҳои нафис мебароранд, ки онҳо садамаи саҳл мерасонанд
(расми 18).

а.

б.

в.
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Расми 18. Вазъи бемор барои беҳиссозии ҳароммағзк (а): сӯзанзании
айнизамонии камсадама (б), самт кунҷи ва сӯзанзании байни мӯцраи
қамар (в) барои беҳиссозии узвҳои коси хурду пойҳо.
Ҷарроҳ ҷои сӯзанзаниро бо маҳлули новокаин бедард гардонида, бо ангуштони
дасти чап шохаи шавқиро фишурда болои он сӯзани меҳвардорро самти сагиталк ворид
менамояд. Кунҷи ҳамии сӯзан бояд ба ҳамин шохаи шавқи мӯҳра рост ояд. Баъди аз
бандаки байни шавқи мӯҳра гузаштани сӯзан меҳварашро гирифта ба пеш оҳиста равон
мекунанд. Ҳангоми сӯрох шудани бандаки зард ва мағзпардаи сахт аз бофтаи зич
гузаштани сӯзан эҳсос мешавад. Аз сӯзан моеъи софу зулол фаввора зада ѐ қатра-қатра
мебарояд. Сӯзанро дар ҳамин вазъ дошта, бо соранг васл намуда миқдори лозими
беҳискунандаро мефиристонанд. Пас аз гирифтани сӯзан беморро дар миз мехобонанд.
Агар бо новокаин беҳис гардонанд, сари беморро ва бо совкаин беҳис созанд пояи мизро
боло бардоштан лозим аст, зеро вазни совкаин сабук ва новокаин вазнинтар аз моеъи
ҳароммагз мебошад.
Арази беҳиссозии ҳароммагзк ҳангоми сӯзанхалк ва пас аз барҳамхӯрии беҳисск
мушоҳида мегардад. Арази вазнин паст гардидани фишори шараѐн ва инкишофи коллапс
мебошад. Дар ин ҳолат ба варид доруҳои дилу хунраг ва полиглюкин гузаронда,
оксигеншифок мекунанд. Агар мушакҳои нафас фалаҷ шаванд ва нафаскашк бозмонад, ба
асбоби сунъии нафаскашк мегузаронанд. Дар давраи баъдиҷарроҳк баъзан дарди cap азоб
медиҳад. Ин араз аз рехтани моеъи ҳароммагз ба фазои перидуралк вобаста аст (сӯзан
ғафс бошад ѐ агар чанд маротиба сӯзан зананд). Ҳамчунин мумкин парез ба вуҷуд ояд, ки
одатан ба садамаи ҳароммағз вобаста мебошад. Риоя накардани қоидаи беуфунатк ба
инкишофи сарсоми фасодк боис мегардад. Азбаски арази беҳиссозии ҳароммағзк зиѐд
аст, бештар беҳиссозии перидуралиро истифода мебаранд.
Беҳисгардонии атрофи сахтпардаи ҳароммағз
Маҳлули беҳискунандаро ба фазои байни варақаи дарунк ва берунии сахти
ҳароммағз (фазои эпидуралк) равон мекунанд. Ин фазо на ба ковокии ҷумҷума пайваст
мешаваду на ба фазои субарахноидк. Бинобар ин маҳлули ба ин фазо фиристода решача
ва шохчаҳои асаби ҳароммағз, гиреҳи байнимӯҳрагк ва гиреҳи симпатикии сарҳадиро
фаро гирифта, беҳис месозад.
Тайѐрк ба беҳиссозк. Аввал аз бехатарк ва бартарии беҳиссозк маълумот дода,
беморро қаноатбахш кардан лозим аст. Бегоҳк пеш аз ҷарроҷк вояи умумии маводи
хобовар аз мусаккин таъин намуда, рӯзи ҷарроҳк 40 дақиқа пеш аз сӯзанхалк ба мушак
беҳискунанда ва атропин тазриқ мекунанд. Маризро дар мизи толори ҷарроҷк ба паҳлӯ
хобонида, набз ва фишори шараѐнро муайян кардан лозим аст. Пас беморро "кулча
занонида" мехобонанд. Дар ин вазъият ҳатто сутуни мӯҳраи шахсони фарбеҳ баръало
намоѐн мешавад. Барои сӯзанхалк табиб дар курск бояд тавре бинишинад, ки чашмаш
баробари сарҳади болои тахтапушти бемор бошад ва пояш сахт ба фарш такя намояд. Ба
ҷои сӯзанзанк бо бриллианти кабуд нуқта монад. Барои ин хати Якоб (тоҷи устухони
тиҳигоҳи чап ва ростро мепайвандад), ки баробари фосилаи 3-4 мӯҳраи камар мегузарад,
муҳим аст. Дар ин ҷо фазои перидуралк нисбатан васеъ мебошад.
Тариқи сӯзанхалк. Асептика ва антисептикаро риоя карда бо ангуштони 4 ва 2
дасти чап шохаи шавқи мӯҳраи 3 ва 4-ро дошта, пӯстро таранг медоранд. Сӯзани борикро
ба дасти рост гирифта кӯндаланг ба тири сутуни мӯҳра монда дохили пӯст маҳлули
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беҳискунанда фиристода, пас ҳамин тариқ то бандаки болоишавқк беҳис мекунанд. Агар
самти сӯзан мӯътадил набошад, ҳаракати сӯзан мушкил аст, чунки бандаки байнишавқи
ба озод равон кардани беҳискунанда монеъ мешавад. Фосилаи то фазои перидуралк
одатан 3-4 см мебошад. Сӯзани аввалинро гирифта ба ҳамин нуқта сӯзани меҳвардорро то
нимаи фосилаи атрофи пардаи сахти ҳароммағз (перидуралк) мехаланд ва меҳварашро
мегиранд. Ва ба соранги маҳлули беҳискунанда (5мл) ва ҳубобчаи ҳаводор васл мекунанд.
Баъд вазъи дастро тағйир дода, пушти панҷаи дасти чапро ба тахтапушти бемор такя
кунонида, бо ангуштони калон ва ишорат рафти сӯзанро идора мекунанд. Ҳангоми ба
бандаки зард расидани сӯзан муқовимати бофтаҳо меафзояд ва ҳавои соранг фанарвор
ҳаракат мекунад. Дар лаҳзаи ба фазои перидуралк гузаштан "фурӯравк" ҳис мешавад,
муқовимат аз байн меравад ва ҳубоби ҳавоии соранг аз ҳаракати фанарвор мемонад. Барои
ҷудо шудани насҷи равғанк ва хунрагҳо зуд 2-3 мл маҳлули беҳискунанда равон кардан
лозим аст. Баъд сӯзанро аз соранг ҷудо карда, ба бозгашти маҳлули фиристода назорат
мекунанд. Маҳлули бозгашта бояд софу зулол ва сард бошад, то 2-5 сония қатра-қатра
баромада, сипас бозистад.
Барои беҳисгардонк вояи озмоиши маҳлули анестетики ҷузък (масалан, 2.5%
тримекоин 5 мл) ѐ дигар анестетикҳо фиристода назорат менамоянд. Баъди 3-5 дақиқа
одатан аломати ибтидои беҳисск - сарчархии сабук ва шав-шуви гӯш мушоҳида мегардад.
Фишори шараѐн андак паст гардида, набз тағйир намеѐбад. Дар миз беморро хобонида,
фишори шараѐнро муайян менамоянд. Пас тримекоинро (10-12 мл) ба бофтаҳо тазриқ
медиҳанд ва он якҷоя бо вояи озмоишк 15-17 мл мешавад. Баъди 7-10 дақиқа пойҳо
карахт ва мушакҳо суст шуда, ҳисси "мурчадавк" рух медиҳад. Ҳисси дард аз байн
меравад, вале эҳсоси ламс мемонад. Фишори шараѐн нисбат ба ибтидок 10-15% паст
гардида, набз андак кам мезанад. Барои анҷом додани ҷарроҳк бештар вояи яккаратаи
маҳлули тримекоин (2.5% 25-30 мл) кифоя аст. Агар катетер монда бошанд, вояи умумии
тримекоинро чанд маротиба (3-4) фиристодан мумкин аст. Дар ин ҳолат беҳисск нисбатан
пурдавом мешавад. Агар дар ин маврид аломати беҳисск пайдо нашавад, нишонаи дар
фазои перидуралк будани сӯзан мебошад. Баъд вояи боқимодаи маҳлулро
мефиристонанд. Дард пас аз 20-30 дақиқа бардам хӯрда, мушакҳо суст мешаванд. Ин
ҳолат 3-4 соат давом мекунад.
Хусусияти асосии беҳиссозии перидуралк ба дараҷаи сӯзанхалк вобаста аст.
Беҳискунанда ҳар қадар боло равад, узвҳои болок ҳамон қадар бештар беҳис мегарданд
(ҷадвали 26).
Ҷадвали 26.
Дараҷаи сӯзанзанк барои беҳиссозии перидуралк вобаста ба мавзеъ ва узви
ҷарроҳишавандаи бадан
Мавзеъ ва узви ҷарроцишаванда
Дараҷаи сӯзанзанк
L ₁v-v
Пойҳо, чатан, бавосирбурк, сфинктеролеваторопластакаи пеш
Кофта гирифтани носури рӯдаи рост
L ₁₁₁ – ₁v
Пластикаи ҳалқамушаки рӯдаи рост бо малафаи
L ₁₁ – ₁₁₁
мушаки бузурги думба, масона, ғадуди простата
Tх₁-х₁₁
Фатқи хаткашак, фатқи рон, рӯдаи мутақим
Tх-х₁
Кирмрӯда
Т
v₁₁- v₁₁₁
Гурдаҳо, пешоброҳа, рӯда
Т ₁₁ – ₁₁₁
Меъда, киса ва роҳи сафро
L ₁ – ₁₁
Ғадуди шир, шуш, сурхрӯда
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Арази пунксияи камар гуногун аст, вале хатарноктарини он ҳангоми беҳиссозии
эпидуралк ва ҳароммағзк коллапс мебошад. Дар ин ҳолат фишорпастии шараѐни
идоранашаванда хоҳад шуд. Дар вақти қатъи риоя кардани усули анестезия ва техникаи
пунксияи эпидурали субдуралк аворизи аҳѐнан ба миѐн меояд.
Усули беҳиссозии ҷузъии новокаинӣ
Бедардсозии минтақаи дардро бо маҳлули ғилзаташ пасти новокаин (прокаин) ба
ҷо меоранд. Усули аѐни ин навъ беҳиссозии иртишоҳк (инфитративк) усули А.В.
Вишневский (1932) мебошад. Мисол: иртишоҳи новокаин дохили пӯст ва қабат-қабат зери
пардаҳои атрофи гурда (ниг.расми 20).
Блокадаи байниқабурғавӣ
Нишондод ба ин блокада шикастани қабурға мебошад. Вазъи бемор барои
гузаронидани блокада: нишаста андаки китфи ҷониби озурдаро мебардорад ѐ ба паҳлӯ
мехобад. Сӯзанро канори поѐни қабурғаи шикастаги хаста ва андаке сатҳи дарун ворид
намуда, новокаини 0,5%-а 10 мл мефиристонанд. Бофтаҳои атрофи асаби қабурға варам
карда (инфилтратсия), ҳиссиѐти асаб барҳам мехӯрад. Агар маҳлули новокаинро дуртар аз
ҷои касолатдида наздик тазриқ намоем, беҳиссозк ноқилк мешавад. Ҳангоми новокаинро
як қабурға боло ва поѐн аз ҷои шикаста низ тазриқ кардан беҳиссозк пурсифат мешавад
(расми).

Расми 19. Блокадаи асабҳои байниқабурғавк: а-болотар аз ҷои шикаста (1); б-атрофи
мӯҳра (2-қабурға, 3-асаби байни мӯҳра).
Бояд дар назар дошт, ки ҳангоми шикастани бисѐр қабурғаҳо дар вақти блокада
эҳтимоли зиѐд (вояи аз ҳад зиѐд) фиристодани новокаин ва амиқ хастани сӯзан имконияти
захмин гардидани сифоқпарда ва шуш ҳаст.
Блокадаи паранефралӣ бо усули Вишневский
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Барои беҳиссозк ҳангоми халаи гурда, парези рӯда, холесистит ѐ панкреатити
шадид, ногузароии шадиди рӯда ва шоки сӯхтагк ѐ анафилактк, Краш-синдром (барои
ҷилавгири норасоии шадиди гурда)-ро ба кор мебаранд.
Бемор ба паҳлӯ хобонида, пои поѐнро дар банди зону ва рон қат карда, пои болоро
дароз мекунад, болиштак байни қабурғаи XII ва қаноти устухони тиҳигоҳ мемонанд.
Кунҷи қабурғаи XII бо лаби берунии мушаки росткунандаи қоматро муайян намуда,
сӯзанро мустақим ба насҷи паранефралк то “ба ҷои холк фурӯ рафтан” хаста, 60-100 мл
0,25%-а маҳлули новокаин мефиристонанд (расми 20).

а.
б.
Расми 20. Блокадаи паранефралк- усули Вишневский: нуқтаи
хастани сӯзан (а); мавзеи фиристодани анестетик (б).
Блокадаи коси (усули Школников-Селиванов)
Нишондод ба ин беҳиссозк шикастани устухони кос аст. Аз тарафи садама гирифта
як см дарун аз шавқи пеши болоии устухони кос хаста, оҳиста амудк ба пӯст ба дарозии
сатҳи боли устухони кос дарун хаста, то 200-250 мл 0,25%-а новокаин равон мекунанд
(расми 21а,б).

а.
б.
Расми 21. Блокадаи дохиликоск бо усули Школников-Селиванов:
нуқтаи сӯзанхалк (а), зонаи анестетик мефиристода (б).
Беҳисгардонии чорбандӣ
Ин навъи беҳисгардониро эпидуралк ѐ каудалк низ меноманд. Маводи
беҳискунандаро ба ҷисми дисталии фазои перидуралк, ки дар доираи чорбанд ҳаст,
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мефиристонанд. Ин фазоро эпидуралк мегӯянд. Маҳз аз ин ҷост номгӯи беҳиссозии
эпидуралк ѐ сакралк (чорбандк).
Беҳисгардонии чорбанд одатан дар амали колопроктологк ва урология истифода
мешавад. Бемор ба зону, оринҷ ѐ ба паҳлӯ хобида пояшро ба шикам ҷафс медорад. Ҷои
сӯзанзаниро аз рӯи қоидаи умумк пок намуда, бедард месозанд. Баъд сӯзани меҳвардорро
байни шохаи чорбанд (cornua sacrilas) зери кунҷи 45 ворид карда, аз бандаки чорбанду
думғоза мегузаронанд. Кунҷи сӯзанро то 20 фароварда ба канали чорбанд 5-6 см равон
мекунанд (расми 22).

Расми 22. Беҳисгардонии чорбандк. Сӯзан дар канали чорбанд
Меҳвари сӯзанро мегиранд ва маҳлули 2%-аи новокаин (40- 50 мл) ѐ ксилокаини 12% (30-40 мл), дикоини 0.3% (30-35 мл) ѐ лидокаини 1-2% (40-50 мл) мефиристонанд. Хуб
мебуд, ки 8 мл маҳлули беҳискунандаи номбурдаро фиристода 5 дақиқа назорат намоянд.
Агар сӯзан дар фазои перидуралк бошад, хун ѐ дигар моеъ наояд, маҳлули боқимондаро
оҳиста равон мекунанд. Пас аз 20-25 дақиқа пурра беҳис гардида, мушакҳои чатан,
мақъад, қисми поѐни рӯдаи рост, узвҳои таносул, сатҳи дарунии рон суст ва беҳис
мешавад.
Беҳисгардонии чорбандк ҳангоми шоки осебк, муҳосираи пурраи дастаи ҳис
(қабзаи пешдилу меъдача), тағйироти лахтабандии хун, садама ва бемории фасодк мавзеи
чорбанду думғоза мумкин нест.
Интихоби усули беҳиссозк дар соҳаи анестезиология бисѐр муҳим аст. Ба ҳамаи
амали худ мутахассис-анестезиолог ҷавобгарии ҳуқуқк дорад ва интихоби усули
беҳисгардониро дар ихтиѐр дорад. Аммо ҷавобгарии ҳуқуқк, муайян намудани нишондод
ва интихоби вақти ҷарроҳк дар ихтиѐри пизишки муолиҷакунанда, яъне ҷарроҳ аст.
Бинобар ин, барои оромии асаб ва бехатарии бемор мутахассисон бояд якҷоя масъаларо
ҳал намоянд, лозим шавад, бо мудирони шӯъба ва мутахассисони пуртаҷриба маслиҳат
кунанд.
Дар вақти ҷарроҳк анестезиолог пурра ба беҳисгардонк, назорат бар ҳолати бемор
ва ҳангоми инкишофи тағйироти гуногун дар организм ба чорабиниҳои муолиҷавиаш
ҷавобгар аст. Дар ин давра ҷарроҳ ба тактика ва техникаи амалиѐти ҷарроҳк ҷавобгар
мебошад.
Баъди хотима ѐфтани амалиѐти ҷарроҳк анестезиолог то устувор гардидани ҳолати
бемор, баромадан аз беҳисгардонк ва мусовк шудани нафаскашии мустақилона,
фурӯбарк, тонуси мушакҳо ва нишондоди меъѐри гемодинамикаро таъмин мекунад. Дар
вақти ба шӯъбаи реаниматсия интиқол кардан ба саломатии бемор ва то баровардан аз он
ҷо анестезиолог-реаниматологи шӯъба ҷавобгар аст. Пизишки муолиҷ дар ин давра
маслиҳатгар буда, ба амалиѐти иҷрокардааш ҷавобгар мебошад.
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БОБИ VI.
БУНИЯИ ЭЪТИЛОЛӢ ВА РЕАНИМАТСИЯ
Муваффақиятҳои бахши ҷарроҳк, анестезиология ва реаниматсия пеш аз ҳама ба
инкишофи бунияи эътилолк марбут аст, зеро бунияи эътилолк дар амал узвҳои ҳаѐтан
муҳимро пеш аз ҷарроҳк, ҳангоми ҷарроҳк омӯхта, майлони касолатиро пешгирк
менамояд. Дар давраи пешазҷарроҳк таҳқиқ ва таҳлили амали аъзо, қобилияти созгорк ва
хусусияти талофии бадан, назорати пайвастаи амали узвҳои ҳаѐтан муҳим, сари вақт
мадад намудан ва таъмини фаъолияти ҳаѐтк, ҳамчунин омӯзиши тариқати талафи аъзо ва
барқарор кардани қобилияти корк дар давраи баъдиҷарроҳк (Rehabilitatio) масъалаҳои
асоск мебошанд.
Тадқиқи амалк дар ҷарроҳк барои муайян кардани тағйироти амали узвҳои
осебдида, такмили ташхис, баҳо додан ба аломатҳои беморк ва қобилияти таҷдидии аъзо
истифода мешавад.
Тағйироти амали узвҳо на ҳамеша ба дигаргунии сохти онҳо мувофиқат мекунад.
Дар баъзе ҳолатҳо имконияти таҷдидии амали узвҳо нигаҳ дошта мешавад ва ҳаҷми
ҷарроҳк васеъ буда метавонад. Дар дигар ҳолатҳо бемориҳои ҳамроҳикунанда қобилияти
таҷдидии аъзоро суст менамояд, ки ҳатто ба ҷо овардани ҷарроҳии ночиз ҳам
имконнопазир аст.
Усул ва интихоби ҳаҷми ҷарроҳк, тайѐрии пешазҷарроҳк ва муолиҷаи бошиддат
дар давраи баъдиҷарроҳк дар асоси далелҳои бунияи эътилолии аъзо гузаронида мешавад.
ПЕШГИРӢ ВА БАРҚАРОР КАРДАНИ АМАЛИ УЗВҲОИ ҲАЁТАН МУҲИМ
Амали узвҳои ҳаѐтан муҳимро ҳангоми ҷарроҳк ва дар марҳалаи аввали
баъдаҷарроҳк идора кардан масъалаи муҳими беҳиссозк мебошад. Тадқиқи тағйироти
бунияи амрозии амали узвҳои ҳаѐтан муҳим имкон дод, ки усулҳои нави муолиҷа, чун
нафаскашк ва хунгардиши сунък, оксигендиҳк, гемодиализ, гемо- ва лимфсорбсия,
фаъолгардонии барқии кори дил ва ғ.-po барои табобат истифода баранд. Онҳо ҳангоми
ҷарроҳк амали узвҳоро мӯътадил мегардонанд ѐ фаъолияти ҳаѐтии барҳамхӯрдаро худ ба
ҷо меоранд. Имконияти фаъолона танзим намудани мубодилаи моддаҳо, аз он ҷумла
мубодилаи газ ва хунгардиш барои инкишофи иншоршиноск шароит муҳайѐ сохт. Дар
айни замон маънои иншоршиноск на танҳо зиндагардонии (re - аз нав, animare - зинда
кардан) шахси дар дами маргбударо, инчунин муолиҷаи бошиддати он тағйиротро ҳам, ки
ба ҳаѐт хатар меорад, дар назар дорад.
ШӮЪБАҲОИ РЕАНИМАТСИЯ ВА МУОЛИҶАИ БОШИДДАТ
Комѐбиҳои муолиҷавк ба хидмати кормандони бахши иншор (reanimatioзиндагардонк) вобаста аст. Бахши умури иншорро одатан дар бемористони калон таъсис
медиҳанд. Шӯъба бояд дар назди толори амалиѐт ҷойгир шуда, асбобҳои ташхисии
таъҷилк ва муолиҷавк дошта бошад. Масъалаҳои асосии шӯъбаи иншор ва муолиҷаи
бошиддат дар дармонгоҳи ҷарроҳк пешгирк ва бартараф намудани тағйироти амалии
ҳаѐтан муҳим дар шахсони садамагирифта, бемории камҳушии шадид ѐ дар марҳалаи
аввали баъдиҷарроҳк мебошад, зеро дар онҳо бештар ихтилоли ҳаракати хун, нафаскашк,
мубодилаи моддаҳо ва тағйири ҳаракати бадан мушоҳида мегардад. Аз ин ҷиҳат ба
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ташхиси ихтилоли гардиши хун (олати маниторк, қастарахалк ба дил ѐ хунрагҳои калон
ва ғ.), норасоии шадиди нафас (санҷиши тағйироти амали нафаси берунк, таркиби гази
хун, мувозинаи туршию ишқорк), номураттабии мубодилаи обу электролитҳо, кори ҷигар,
гурдаҳо ва лахтабандию зидди лахтабандии хун диққати ҷиддк медиҳанд.
Рафтори мувофиқ дар интихоби усули ислоҳи муолиҷавк ва танзими амали ҳаѐтан
муҳими аъзои бадан имкон медиҳад, ки аворизи марговари ҷарроҳк ва дами марги
беморони ҷарроҳиро ба вуҷуд оварда, кам ѐ бартараф намояд.
Ёрии аввалин дар дами марг. Амали иншор (reanimation)- ин маҷмӯи тадбирҳост
барои зиндагардонии ҷисм. Мақсади асосии он барқарор кардан ва нигаҳ доштани кори
дил, нафаскашк ва мубодилаи моддаҳо мебошад. Эҳѐи ҳаѐт дар вақти ногаҳон аз кор
мондани дил ва мавҷудияти имкони талафи ҷисм самарабахш аст. Дар акси ҳол амали
иншор натиҷа намебахшад.
Ҳолати вопасин
Ҳолати вопасин аз се марҳала иборат аст: пешазназък, ҷонканк ва фавт.
● Дар марҳалаи пешазназък бемор гаранг, дамкӯтаҳ, рангпаридаи кабудча
мегардад. Фишори шараѐн 60-70 мм сутуни симобк ѐ тамоман муайян намешавад. Набз
нопурра буда, зуд-зуд мезанад.
● Дар ҳолати ҷонканк (agonia) аэ ҳуш меравад, набз риштамонанд буда, гоҳе
тамоман муайян намегардад; рагкашк мушоҳида мешавад.
● Марги клиникк. Baқтe ки аз нафаскашк монда, гардиши хун бозмеистад, марг
фаро мерасад; ин ҳол дар 3-5 дақиқа рух медҳад. Вале мубодилаи моддаҳои асоск
бениҳоят суст гардида, аз ҳисоби гликолизи анаэробк (оксиген нест) давом мекунад. Баъд
аз 5-6 дақиқа ҷараѐни бебозгашти мубодилаи моддаҳо фаро мерасад. Дар ин ҷараѐн аввал
магзи cap мемирад ва пас марг мушоҳида мегардад.
Дил якбора ѐ оҳиста аз кор мемонад. Дил якбора дар натиҷаи мурдани мушак
(infarctus miocardii), маҳкам шyдани роҳи нафас бо ҷисми бегона, ягон ангезаи
ҳаяҷоновар, захм гирифтан, шоки анафилактикк, садамаи барқк, ғарқ гаштан,
гиперкалиемия аз кор мемонад. Дил оҳиста ҳангоми бемориҳои музмини давомнок аз кор
монданаш мумкин аст. Дар ин ҳол марҳалаи пешазназък ва ҷонканк мушоҳида мегардад.
Аломатҳои фавти тиббк инҳоанд:
-

номаълумии садои дилзанк ва набз дар шараѐни хоб;

-

васеии мардумак, ки ба таъсири рӯшнок аксуламал надорад;

-

таваққуфи нафас;

-

беҳушк;

-

рангпаридагк ѐ гоҳе кабудчагии пӯст;

-

набудани фишори шараѐн.

Ин ҳолатро сари вақт муайян карда ба иншор шурӯъ бояд кард.
Иншори дилу шушӣ
Барқарор намудани гузароии роҳи нафас: рафъи ҷисми бегона, луоб, хун, қай ѐ
забони ҳалқро маҳкамкарда. Таъмини нафаскашии сунък: даҳон ба даҳон, даҳон ба бинк ѐ
бо ниқоб ва халтаи Амбу, асбоби нафаскашии сунък. Масҳи дил (мустақим ѐ
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номустақим), ташхиси тафриқавк, дорудавок (дохиливаридк). Дефибрилятсияи дил
(бартараф кардани мушакпарк).
Мадҳушӣ (Syncope)
Дар натиҷаи якбора вайрон шудани гардиши хуни мағзи cap норасоии оксиген
мушоҳида мегардад. Ин ҳолат аз тарс инкишоф меѐбад ва бештар занону кӯдакон дучор
мегарданд.
Алоим. Дар аввал дилбеҳузурк, гӯшҷеғзанк, сарчархк, хирагии чашм ба вуҷуд
омада, ранги бемор андак мепарад. Баъд рангаш сафед шуда, арақи хунук мекунад,
нафаскашиаш сатҳк ва набзаш нопурра гардида, мардумак васеъ мешавад ва аз ҳуш
меравад.
Муолиҷа. Ба тахтапушт хобонида, гиребони беморро раҳо мекунанд, оби хунук
мепошанд, ѐ бӯи навшодирро ба димоғаш мерасонанд. Пас чойи ширин ѐ қаҳва медиҳанд.
Коллапс (Collapsus)
Норасоии шадиди хунраг мебошад, ҳангоми зуд вайрон шудани амали асаби
маркази муҳаррики рагҳои хун инкишоф меѐбад. Дар натиҷа фишори шараѐну варидҳо
паст шуда, боиси фурӯнишинии кори узвҳои ҳаѐтан муҳим, хусусан мағзи cap мегардад.
Аз ин рӯ аломати коллапс ба шок монанд аст.
Коллапс дар чунин мавридҳо инкишоф ѐфта метавонад.
1. Зотуррияи алѐфк, исҳоли хунин, домана, заҳролудк аз xӯpок ва ғ. Ҳангоми
шиддати бемориҳои зикршуда афзудани ҳарорати бадан ѐ якбора паст шудани ҳарорати
бадан норасоии шадиди хунраг ба вуҷуд меояд.
2. Талафи зиѐди хун.
3. Норасоии оксиген дар кӯҳи баланд ѐ тайѐра.
4. Илтиҳоби шадиди ғадуди зери меъда ѐ садамаи қисми рости шикам, ки дар ғадуд
хунрезк ба вуҷуд меояд.
5. Қоматросткунк. Қомати бемори бистариро босуръат рост намоянд, фишори
шараѐн зуд паст мешавад.
Алоим. Ранги бемор парида кабудча мешавад. Фишори шараѐн паст, набз нопурраи
зуд-зуд ва нафасгирк сатҳк мегардад; камҳушу бепарво ва гоҳе беҳуш шуда, ба савол
оҳиста, бо мушкилк ҷавоб медиҳад.
Ёрии аввалини коллапс беморро ба тахтапушт хобонида, гиребонашро кушода,
маводи тақвиятбахши хунраг тазриқ мекунанд. Баъд сабаби бемориро фаҳмида муолиҷа
кардан лозим аст. Агар коллапс аз талафи хун бошад, ҲХГ-ро барқарор менамоянд ва агар
сабаби он панкреатит бошад, бидуни он барои нофаъол кардани ферментҳои ғадуди зери
меъда тадбирҳо мегузаронанд:
ШОК (Schock)

Ҳолати бӯҳрони ҷисм, ки дар натиҷаи босуръат фурӯнишинии амали узвҳои ҳаѐтан
муҳим мушоҳида мегардад; тағйироти вазнини гардиши хун, нафаскашк ва мубодилаи
моддаҳо, хусусан камоксигении бофтаҳо ҳамраҳк мекунад. Вобаста ба сабаб навъҳои
зерини шокро аз ҳам фарқ мекунанд:
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Шоки дардӣ ѐ садамавӣ. Аз таъсири омилҳои берунк ва дарунк инкишоф меѐбад.
Омилҳои берунк садама, сӯхтагк, ҷарроҳк, барқк, сардк мебошад. Омилҳои дохилк
қалбк, гурдагк, шушу ҷанбк, халаи ҷигар ва гурда, сӯрохи реши узвҳои ҳозима мешавад.
Шоки хилдӣ ѐ ҳуморалӣ. Ба ин гурӯҳ шоки пептонк (маҳсули таҷзияи нахустини
сафеда), ҳемолитикк, заҳрк, анафилакск, инсулинк, адреналинк дохиланд.
Шоки кардиогенӣ. Сабаби бештарини шоки кардиогенк инфаркти миокард, гоҳо
миокардит ва таъсири заҳр ба миокард мебошад.
Шоки руҳӣ. Бо вуҷуди сабабҳои ҳархелаи шок ва фарқи ҷараѐни онҳо, асоси шок
васеъ шудани хунрагҳо ва кам гардидани ҲХГ мебошад. Ин аз талафи хун ва тағйироти
тақсимоти маҳлули бадан байни хунрагу бофтаҳо ба вуҷуд меояд. Дар ин ҳолат
нобаробарии ҲХГ ва ғунҷоиши хунрагҳо ба кам шудани ҳаҷми дақиқавии дил ва
беэътидолии гардиши хуни рагҳои хурд мерасонад.
Вобаста ба вақти инкишоф шок якумин ва дуюмин мешавад. Шоки якумин пас аз
таъсири омили шоковар ба миѐн меояд. Агар бемор баъди садама ба худ омада аз осеби
иловагк ба шок дучор шавад, он гоҳ шокро дуюмин мехонанд. Масалан, заҳролудии
садамавк - toceicosus traumatica.
Вобаста ба ҷараѐни инкишоф марҳалаи ҳаяҷонк-эректилк ва марҳалаи боздорк
(карахтк)-торпидии шокро аз ҳам фарқ мекунанд. Марҳалаи аввал кӯтоҳ буда, зуд баъди
садама инкишоф меѐбад, бемор ба ҳаяҷон меояд ва фишори шараѐн андак баланд
мешавад. Дар марҳалаи дуюм мариз ба ҳолати карахтк афтода, фишори шараѐн паст
мегардад. Аломати муҳими шоки садамавк, ки ҳоли беморро муайян мекунад, фишори
шараѐн мебошад. Аз ин рӯ чаҳор дараҷаи шокро аз ҳам фарқ мекунанд:
Шоки дараҷаи I. Аҳволи умумии бемор мӯътадил мемонад, ҳуш дорад ва гоҳе
андак карахту рангпарида мегардад. Кулли рефлексҳо паст, миқдори набз то 90-100 бор
дар як дақиқа ва фишори шараѐн 100/60 мм сутуни симобк мешавад. Нафаскашк ва
ҳарорати бадан мӯътадил мемонанд.
Шоки дараҷаи II. Аҳволи умумии бемор миѐна гашта, карахт мешавад. Рангаш
мепарад ва арақи сарди часпак мекунад. Нохунҳо кабудча мешаванд. Ҳангоми бо ангушт
фишор овардан ранги пӯст суст барқарор мегардад. Нафаскашй сатҳк (то 30 маротиба),
набз нопурраи зуд-зуд (то 110-130 маротиба дар як дақиқа), фишори шараѐн 85/60 мм
сутуни симобк ва ҳарорати бадан паст мешавад.
Шоки дараҷаи III. Аҳволи умумии бемор вазнин шуда, пӯст ва пардаи луобк
сафеди хокистарранг ѐ кабудча (ранги "лаҳадзада" мегӯянд) гашта, арақи сард мекунад.
Бемор ҳуш дорад, вале тамоман карахт аст. Ба саволҳо ҷавоб намедиҳад ва агар ҷавоб
диҳад ҳам, мушкилфаҳм аст. Нафастангк ба назар мерасад. Набз то 130-140 бор дар як
дақиқа ва фишори шараѐн пасттар (60/30 мм сутуни симобк) мешавад. Ҳарорати бадан то
35°С фаромада, пешоб ҷудо намешавад.
Шоки дараҷаи IV. Аҳволи умумии бемор бениҳоят вазнин гардида, ҳолати
пешазназък ѐ коллапси геморрагк фаро мерасад. Бемор аз ҳуш меравад, рангпаридаи
кабудча мегардад, рефлексҳо муайян намешаванд. Нафаскашк сатҳию тез мегардад.
Фишори шараѐн то 40-30/0 мм сутуни симобк мефарояд. Ҳалқамушакҳои бадан суст шуда
пешоб ва фазла беихтиѐр меравад.
Агар ба садамаи бадан осеби cap ҳамраҳк намояд, аҳволи бемор вазнинтар шуда,
дар ибтидои садама ҳушаш тағйир хоҳад ѐфт. Мумкин аст дар аввал миқдори набз кам
(брадикардия) ва ҳарорати бадан баланд шавад.
Ташхиси шок дар асоси аломати беморк ва далелҳои аслк мушкил нест.
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Муолиҷа. Самарабахшии муолиҷаи шок ба чорабиниҳои саҳеҳи табобатк ва сари
вақт гузаронидани онҳо вобаста аст. Дар ҳолати шок тадқиқи бемор ва муолиҷаи ҷарроҳк
бидуни боздошти хунравк ва мондани трахеостома мумкин нест. Дар ин ҷо масъалаи
аввалиндараҷа мӯътадил гардонидани амали асаби марказк, гардиши хун, мубодилаи газ,
мувозинати обу электролит мебошад. Ҳангоми муолиҷа ба омилҳои шоковар (куҳансолк,
фарбеҳк, касолати ҷигару гурдаҳо, сустии қобилияти талофи узвҳои нафас, ноустувории
хунрагҳо) аҳамият додан лозим аст.
Шоки заҳрӣ
Шоки заҳри ѐ уфунати заҳрк аксуламали мураккаби ҷисм ба ногаҳон беҳад зиѐд ба
хун ворид шудани уфунат ва заҳри он аст ва дар натиҷаи ихтилоли шадиди гардиши хун,
беэътилолии гардиши хуни рагҳои хурд, ки сабаби тағйироти мубодилаи моддаҳо
мегардад, ба вуҷуд меояд. Ба шоки заҳрк бемориҳои илтиҳоби роҳи пешоб ва нафас,
газаки сифоқпарда, оризаи баъди исқоти тифл ва таваллудк, сепсис боис мешаванд.
Алоим. Аҳволи умумии бемор пайваста вазнин мегардад. Дар ҳолатҳои махсуси ин
касолат табларза ба вуҷуд омада, ҳарорати бадан баланд (то 40-41ºС) мешавад. Баъди хуб
арақ кардан ҳарорати бадан мӯътадил ѐ субфебрилк мегардад, Дар як вақт (гоҳе пеш аз
вазнинии аҳволи бемор) фишори шараѐн паст фаромада, олигурия ва тағйироти рӯҳк
инкишоф меѐбад. Бемории сабабгори шок ҳар қадар вазнин бошад (масалан, сепсис),
оқибати он ҳамон қадар хавфнок аст. Агар сабаби шоки заҳрк уфунати граммманфк
бошад, дар 48 соати аввал зиѐда аз 50%- и онҳо мефавтанд.
Муолиҷа. Муолиҷаи шоки заҳрк бояд ба сабаби беморк равона шавад. Давои
зиддиуфунк, норасоии хунраг ва ҲХГ, беҳтар кардани кори дил ва нафаскашк асосист.
Бояд вояи зиѐдтарини антибиотикҳои пуртаъсирро таъин кард. Барои барқарории ҲХГ
полиглюкин, реополиглюкин, желатинол ва ғ. таъин мекунанд. Чорабиниҳои
безаҳргардонк мегузаронанд. Барои муолиҷаи шоки заҳрк истифодаи гормонҳо
(гидрокартизон, преднизалон) ва вазопрессорҳо (мезатон, норадреналин ва ғ.) муҳим аст.
Шоки хуншорӣ. Ҳар хунравк аксуламали ҷисми беморро ба вуҷуд меорад.
Дараҷаи вазнинии он ба ҳаҷм ва суръати талафи хун вобаста аст. Хун ҳар қадар зиѐд ва
босуръат талаф шавад, шок ҳамон қадар вазнин инкишоф хоҳад ѐфт. Вазнинии шокро бо
индекси Алговер муайян кардан мумкин аст. Индекси мӯътадил баробар:
60 набз дар як дақиқа
120 мм сутуни симобк = 0.5. Ҳангоми инкишофи шок индекси Алговер тағйир меѐбад:
100 набз дар як дақиқа
100 мм сутуни симобк = 10; индекс ҳар қадар баланд шавад, шок ҳамон қадар вазнин
мешавад. Агар дар мавриди хунравк сеяки (1/3) ҲХГ талаф гардад, ба ҳаѐт хавфовар аст.
Шоки хуншорк талофк ва барнагарданда мешавад.
Муолиҷаи шок боздошти хунравк ва барқарории ҲХГ мебошад (нигаред 6а мавзӯи
хунравк).
Шоки сӯхтагӣ. Асоси шоки сӯхтагк дарди сахти сӯзонанда ва талафи зиѐди хуноб
мебошад. Марҳалаи ҳассосияти ин шок бардавом аст, бинобар ин онро табибони шӯъбаи
сӯхташиноск мушоҳида менамоянд. Ғайри он беморон зуд ба олигурия ва анурия дучор
мешаванд.
Шоки анафилаксӣ. Ин навъ шок одатан таъсири мутақобили моддаҳои ҳаѐтии
подтанҳосилкунанда ва подтанҳо мебошад. Хунгузаронк (гурӯҳи хун ѐ омили резус рост
наояд), тазриқи антибиотик ѐ маводи масунк, гоҳе антисептикҳо, масалан йод боиси шоки
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анафилакск хоҳанд гашт. Аломати шок гуногун мешавад. Дар баъзе маврид пеш аз ҳама
аломати беэътилолии кори дилу рагҳо: ихтилоли оҳанг, набзи тез-тези нопурра, паридани
торҳои ҷудогонаи мушаки меъдачаҳо ва пешдил ба миѐн меояд. Дар мавридҳои дигар
беэътилолии амали роҳи нафас: нафастангк, садои хир-хири шуш ҳангоми нафаскашк ва
кабудча гардидани пӯст, хусусан лабҳо ва нохунҳо мушоҳида мегардад, чунки шуш ва
хекиртак варам карда, гардиши хун дар рагҳои хурд тағйир меѐбад. Дар баъзе беморон дар
сафи аввал аломати норасоии оксиген, беэътилолии гардиши хуни муйрагҳо ва варами
мағзи cap ба назар мерасад. Бинобар ин беҳушк, тағйироти амали асаби ҷумҷумаю мағзи
cap инкишоф меѐбад.
Вобаста ба вазнинк 4 дараҷаи шоки анафилаксиро аз ҳам фарқ мекунанд: сабук,
миѐна, вазнин, беҳад вазнин. Ҳангоми дараҷаи сабук пӯст мехорад ва доначаҳо медаманд,
дарди cap ва сарчархк мушоҳида мегардад. Дар вақти дараҷаи миѐнаи шок ба алоими
зикргардида варами Квинке зам мешавад; набз тез-тез, фишори шараѐн паст ва индекси
Алговер баланд мегардад. Агар дараҷаи вазнини шок инкишоф ѐбад, ҳуши бемор тира
гашта, норасоии шадиди нафас ва кори дилу par ба вуҷуд меояд. Ҳангоми инкишофи
дараҷаи беҳад вазнини шок бемор аз ҳуш меравад, набз муайян намегардад, фишори
шараѐн бисѐр паст мефарояд, Ҳалқамушакҳо суст гардида, пешоб ва фазла беихтиѐр равон
мешаванд.
Муолиҷаи шокро аз рӯи қоидаҳои муштарак гузаронидан лозим аст.

БОБИ VII.
БАНДИНАШИНОСӢ
Бандинашиноск ѐ десмургия фасли мустақилест аз ҷарроҳии умумк ва
таълимотест дар боби бандина ва усулҳои бандиши захм (осеб). Бандина ин маҷмӯи
маводест, ки барои муолиҷа ва ҳифз аз таъсири муҳит ба захм мениҳанд. Амал ва ҷараѐни
мӯътадили бандинагузориро бандиш меноманд. Бандина нарм ва сахт мешавад. Бандинаи
нарм барои муолиҷаи захм ѐ ҷойи иллатнок истифода мешавад. Бандинаи сахтро барои
ноҷунбон кардани ин ѐ он қисми аъзо ба кор мебаранд.
Бандинаи нарм докагк, пахтагк (докагию пахтагк), лигнинк мешавад. Онҳо
сифати хоса доранд; намкаш, чандир, беангезишанд, баъди беуфунат кардан, аз
тарашшӯҳи захм хосияташонро гум намекунанд. Аз ин рӯ лигнин бандинаи беҳтарин
мебошад, вале зери таъсири тарашшӯҳк захм пора шуда, ба сари вақт солим шудани захм
халал мерасонад
Бандинаи нарм муҳофиз, фишоранда ва ҳавоногузар мешавад. Барои маҳкам
доштани бандина докабанд (бинт), рӯймоли секунҷаи докагк ѐ читк, тӯрбанди
зуғӯташакл, ширеш ва часпонак (лейкопластир)-ро истифода мебаранд.
Барои бандиш докабанди бараш 5-12 см ва дарозиаш 2-5 м.-ро кор мефармоянд.
Духтур бояд нӯги докабандро дар дасти чап ва қисми печидаашро дар дасти рост гирифта
ба бастан шурӯъ намояд. Қоидаҳои асосии докабандк инҳоанд:
1. Шахси бандинабанд бояд рӯ ба рӯи бемор истад.
2. Бемор бояд мушакҳояшро суст намояд ва узви басташаванда дар ҳолати
мӯътадил бошад.
3. Қисми бандпечшавандаи бадан бояд ба ҳаракат халал нарасонад.
4. Бандиш бояд аз поѐн сурат гирифта боло равад ва аз чап ба рост ҳаракат намояд
(ғайри чашми чапро бастан ва ба дасти рост бандинаи Дезо мондан).
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5. Бандина бояд мӯътадил хобад, налағжад, нороҳатк наорад ва шинам бошад.
6. Гиреҳи баста дар қисми беосеби бадан хобад, суст нашавад ва халал нарасонад.
Навъҳои асосии бандиш инҳоанд (расми 23,24,25): Навъҳои асоии бандиш: а)
Мудаввар ѐ гирда. Докабандро болои бандина гирдогирд печонида маҳкам мекунанд. Бояд
ҳар як даври докабанд болои даври аввала хобад. Агар даври аввалаи докабандро андак
каҷ печонида, нӯги онро каме монда бо нӯги охирини докабанд банданд, он гоҳ бандина
намелағжад. б) Морпеч. Барои пӯшондани бандинаи ҷароҳати фарох ба кор меояд. Даври
охирини докабандро бо ширеш ба пӯст часпонидан мумкин аст, то ки бандина налағжад.
в) 8-шакл. Барои маҳкамии бандинаи ҷароҳати пушти cap, кафи пой, қафаси сина ба кор
мебаранд. г) Хӯшашакл. Як навъи бандиши 8-шакл мебошад. Барои мӯътадил доштани
бандинаи китф хуб аст. д) Бозгард. Барои маҳкамии бандинаи cap, попанҷа, култаи по ѐ
дасти бурида мемонанд. е) Сафолакшакл. Одатан ба зону ва оринҷ мемонанд. Ду навъи ин
бандина ҳаст: ҷамъшаванда ва дуршаванда. Барои бандиши навъи аввал докабандро ба
паҳлуи зону печонида (боло ва поён), пас давр-давр ба мобайн меоранд. Дар ҷои чуқурии
зери зону докабанд болои ҳам кӯндаланг мехобанд. Навъи дигари он аз миѐни зону cap
шуда, пас ба ду паҳлу меравад. Бандинаи фалахмонандро бештар ҳангоми захми рухсора
ва барои боздошти хунравк аз даҳон мемонанд (ж,з).

а.

б.

д.

е.

в.

г.

ж.

з.

Расми 23. Навъҳои асосии бандиш: мудаввар (а), морпеч б), 8-шакл (в), хӯшашакл (г),
сафолчашакл (д,е), фалахмонанд (ж,з).
Бандинаи рӯймолк. Рӯймоли секунҷаи докагк ѐ читиро истифода мебаранд. Бо ин
рӯймол бандинаи захми панҷаи дасту по, сина, cap ва ҳангоми шикастани устухони китф,
чанбар банди дастро ба рӯймол монда, ба гардан овезон мекунанд. Бандинаи Т-шакл.
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Фақат осебу захми чатанро ин тавр мебанданд. Турбандии зуғӯташакли чандир.
Қутри ин бандина ҳар хел мешавад. Бинобар ин ба ҳамаи ҷисми аъзои бадан ниҳодан
мумкин аст (расми 24).

Расми 24. Навъҳои тӯрбанди зуғӯташакл.
НАВЪҲОИ БАНДИНАИ АЪЗОИ БАДАН
Бандинаи cap ва гардан
Барои бандиши cap ва гардан докабанд ва рӯймоли секунҷаро истифода мебаранд.
Барои ин докабанди бараш 5 см ва дарозиаш 5 м хуб аст, зеро бандинаро маҳкам медорад
ва шинам мешавад. Бандинаи захми сарро одатан бо усули "кулӯта" ва "кулоҳи Буқрот"
маҳкам мекунанд. Бандинаи кулӯта сода ва мувофиқ мебошад ва як кас ба осонк монда
метавонад; докабанди дарозиаш 70-80 см-ро аз тори cap баробари гӯш ба ду тараф овезон
мекунанд; докабандии дигарро як бор ба атрофи cap печонда, онро бо докабандии якум аз
чапу рост печ дода пеш ва пушти сарро пӯшонда то ба тори cap мераванд; нӯгҳои
бандинаро аз таги манаҳ ба ҳам мебанданд (расми 25).
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Расми 25. Бандинаи кулӯтаи сар
Барои ниҳодани "кулоҳи Буқрот" ду докабандро гирифта, якеро гирди cap печонда
бо дуюмк сарро аз пеш ба ақиб ва аз ақиб ба пеш мепӯшонанд. Нӯги бандинаҳоро дар
пушти cap мебанданд (расми 26).

Расми 26. Кулоҳи Буқрот.
Бандинаи як ѐ ҳарду чашмро ҳам бо докабанд маҳкам метавон кард (расми 27).

Расми 27. Бандинаи як чашм.
Бандинаи захми пушти сар, минтақаи пайванди соқу попанҷаро 8-шакл маҳкам
мекунанд (расми 23 в).

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Бандинаи Дезоро пас аз ҷо ба ҷо кардани китфи баромада ѐ шикастани чанбар ба
кор мебаранд. Ба ин мақсад бандинаи Велпоро истифода кардан мумкин аст, вале вай
ҳаракати қафаси синаро андак маҳдуд мекунад (расми 27 а,в). Асоси ин бандинаҳо ба тана
маҳкам шудани даст мебошад.
Барои бастани бандинаи Дезо дасти озурдаро то оринҷ қат карда ба тана ҷафс
мекунанд. Ҳангоми озурдагии китфи рост докабандро як бор аз чап ба рост печонида, пас
аз болои банди дасти қаткарда аз зери бағали чап гузаронида бо тахтапушт ба китфи
ранҷур бурда, пас ба поѐн, яъне ба банди дасти озурда меоранд. Баъд докабандро аз
тахтапушт ба зербағали солим мегузаронанд ва аз он ҷо ба китфи озурда ва аз пушт ба
банди дасти озурда меоранд. Ҳангоми хуб печонидани докабанд ду секунҷа - аз ақиб ва
пеши қафаси сина пайдо мешавад. Ҳамин тавр тамоми дастро ба қафаси сина печонида
маҳкам мекунад.
Бандинаи фалаҳмониро ҳангоми табобати осебу захми зери ҷоғ, бинк, чакка ва
пушти сар ба кор мебаранд. Барои ин докабандро дуқат карда, баробари дарозиаш
мебуранд, ки 3-4 см монад. Ҷои нобуридаи онро болои бандина монда, нӯги поѐниашро
поѐн кашида мебанданд. Дар ин ҳолат бандинаи бинк ѐ ҷоғ тавре метобад, ки дар расми
23 ж. акс ѐфтааст.
Бандинаи қафаси сина ва китф
Баробари ин ҷойҳоро гирда, морпеч, 8-шакл ва хушамонанд бастан, бандинаи Дезо,
Велпо низ мегузорад. Бандинаи Дезоро пас аз ҷо ба ҷо кардани китфи баромада ѐ
шикастагии чанбар ба кор мебаранд. Бо ин мақсад бандинаи Велпоро истифода кардан
мумкин аст, вале вай ҳаракати қафаси синаро андак маҳдуд мекунад (расми 28).

а.
б.
в.
Расми 28. Бандинаи гирда (а), Дезо (б) ва Велпо (в).
БАНДИНАИ САХТ
Бандинаи сахт барои ноҷунбон кардани қисми осебдидаи бадан истифода мешавад.
Ин навъ бандина ба узв ҳолати муайян дода, оромк мебахшад ва шароити мӯътадили
солимк муҳайѐ месозад. Бандинаи сахт нақлк ва муолиҷавк мешавад. Мақсади асосии
бандинаи нақлк пешгирии осеби иловагк ва шок мебошад.
Қоидаҳои асосии ноҷунбонгардонии узвҳои осебдида инҳоанд:
1. Бедардсозк.
2. Ноҷунбонгардонии мавзеи иллатнок.
3. Боздошти хунравк ва бандинаи безарар ниҳодан ба захм.
4. Ҷабира (шина)-ро ба бадани бараҳна ниҳодан мумкин нест.
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5. Ду пайвандро (боло ва поѐнтар аз ҷои шикаста) ноҷунбон кардан лозим аст. Агар
рон шикаста бошад, ҳатман се пайвандро ноҷунбон мекунанд.
6. Шикастагии даст ѐ по, ки пӯст захм надорад, кашида ноҷунбон мекунанд;
шикастагие, ки пӯст захмин шудааст, кашидан мань аст.
7. Ҳангоми ба бемористон бурдани бемор аҳволи умумк ва ҷойи ноҷунбонкардаи
ӯро назорат намудан лозим аст.
Бандинаи нақлк муқаррарк (ҷабираи Дитерихс, Крамер, ҷабираи дамии сунък) ва
ғайримуқаррарк, яъне чизе ки алҳол зери даст мавҷуд аст (тахта, хода, картон ва ғ.)
мешавад.
Дар вақти шикастани устухони рон ҷабираи Дитерихс мемонанд (расми 29).

а.
б.
в.
г.
д.
Расми 29. Ҷабираи Дитерихс (а); мустаҳкам кардани пошна (б); мустаҳкам кардани ҷабира
(в); кашидани по ба воситаи печонидан (г); ноҷунбон шудани пой бо ҷабира (д).
Вай пойро кашида ноҷунбон медорад ва ба беҷошавии устухонпора poҳ намедиҳад.
Ҷабираҳои стандартиро дар вақти шикастани ҳама гуна устухон истифода бурдан мумкин
аст, вале хусусияти кашидан надорад (расми 30).

а.

б.

в.
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г.

д.

е.

Расми 30. Ҷабираҳои стандартии нақлиѐтк: нардбоншакли Крамер (а); ҷабира аз
лифи дарахт (б); ҷабираи тӯршакл (в); ҷабираи дамкарда (г); занбари вакуумк (д);
ноҷунбон кардани китфи шикаста бо ҷабираи нардбоншакл (е).
Бандинаи сахти муолиҷавӣ
Ба ин гурӯх бандинаҳои шахшаванда: гаҷк, ширешк, оҳарк, шишаи моеъи сунък,
ҷабираи паҳлубарандаи Донишқадаи маркази садамашиноск ва шикастабандии Русия
(ДМООР), ҷабираи Беллер ва олоти фишорандаю кашанда дохил мешаванд. Талабот ба
бандинаи сахти муолиҷавк ва докабанд як хел аст, вале ба муддати дароз - аз 1-2 ҳафта то
2-3 моҳ мемонанд. Дар ин ҳолат хатои бандинагузорк боиси арази вазнин хоҳад шуд. Агар
бандинаи гаҷиро ба даст ѐ по фишор оварда монем, он гоҳ гардиши хун вайрон мешавад
ва қаросони бофтаҳо мушоҳида мегардад. Дар вақти фишор овардани бандинаи гаҷк ба
ҷузъҳои алоҳидаи узвҳо, масалан, сари устухони соқи хурд асаби он осеб дида нимфалаҷ
хоҳад шуд. Аз ин рӯ ба ҷои бофтаҳои нармаш кам ва ғурридоштаи по ѐ даст аз пахтаю
дока бандина мондан лозим аст.
Пеш аз ниҳодани бандинаи гаҷк сифати гаҷро фаҳмидан зарур аст, зеро гаҷ
намии ҳаворо ба худ кашида корношоям мешавад. Гаҷи тиббк ин сулфати калсий аст, ки
то 140°С тасфонида шудааст. Онро ба докабанд як қабати бисѐр нафис молида, нарм ва
озод қат карда мепечонанд. Алҳол докабанди гаҷии тайѐрро корхонаҳо дар халтачаи
полиэтиленк мебароранд, ки ин кори табибонро осон мегардонад.
Барои фаҳмидани коршоямии гаҷ хамира карда (таносуби 2:1), саққо месозанд.
Саққо бояд дар 5-7 дақиқа шах шавад ва ҳангоми аз баландии як метр партофтан пора
нашавад. Ҳамчунин аз хамираи гаҷ, бӯи тухми вайрон наояд ва дар вақти ба каф
гирифтан ғурӯшаҳо набошад ва шакл ҳосил накунад. Дар айни замон докабанди гаҷиро
дар завод омода месозанд ва истифода бурдани вай мушкилк надорад.
Барои тайѐр кардани бандина дар сатили сирдор об гирифта докабанди гаҷдорро
мемонанд. Докабанд бояд худ обро кашида тар шавад, вагарна гаҷ мебарояд. Баъд
докабандро аз ду паҳлуяш ба каф гирифта, андак фишор меоранд, ки оби зиѐда барояд.
Лангетаро босуръат тайѐр кардан шарт аст, вагарна гаҷ шах мешавад. Одатан бандинаи
гаҷк дар 5-10 дақиқа шах ва дар 24 соат хушк мешавад. Барои тезонидани шахшавии гаҷ
докабандро дар оби гарм тар мекунанд ва хушкидаи онро зери каркас мемонанд.
Докабанди гаҷк гуногуншакланд:
1. Лангетк. Аз 5-7 қабат докабанди гаҷдор иборат аст. Дар вақти осеби бофтаҳои
по ва даст мемонанд.
2. Гирда ѐ печопеч. Барои ноҷунбон карда оромк бахшидан ба даст, по ѐ тана
мемонанд.
3. Лангетию гирда. Дар вақти шикастани устухони по, даст ѐ мӯҳраҳо мегузоранд.
4. Найчашакл. Ҳангоми шикастани собунак мемонанд.
5. Бандинаи даричадор. Барои ноҷунбон кардани ҷои шикаста ва муолиҷаи захми
фасодк мемонанд.
6. Бандинаи пулшакл. Дар минтақаи пайванд ва мавҷудияти манбаи фасод
мегузоранд.
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7. Бандинаи корсетк, гарданк ва қатшаклро бидуни шикастагии устухон барои
муолиҷаи сили мӯҳра, пайванд ва ғ. ҳам истифода мекунанд. Ба бандинаи сахт ҷабираҳои
муқаррарию муолиҷавии ДМООР, Беллер ва асбобҳои фишорандаю кашанда, масалан,
асбоби Илизаров дохиланд (расми 31).

а.
б.
в.
г.
д.
е.
ѐ.
ж.
з.
Расми 31. Навъҳои бандинаи гаҷк: лангети ба дасти рост (а) ва пои чап (б); даврагк
(в); тирезадор (г);. пулмонанд (д); ошиқ-маъшуқдор (е); тутори гаҷк барои ноҷунбонии
банди зону (ѐ); коксити эрозшакл (ж) ва бе эзор (з).
Дар айни замон бидуни бандинаи корсетии гаҷк конструксияи махсус барои
ноҷунбон кардани мӯҳраи шикастаи гардан пешниҳод шудааст (расми 32).

а.
б.
в.
г.
Расми 32. Бандинаи корсетии гаҷк (а) ва конструксияи махсуси сардоранда (б)
барои ноҷунбон кардани мӯҳраи шикастаи гардан, омода сохтани ҷабираи Крамер (в) ва
ба он ноҷунбон кардани сару гардан (к)-бандинаи Башмаков муайян шудааст.

БОБИ VIII.
ТАҲҚИҚИ БЕМОРИҲОИ ҶАРРОҲӢ
Пешрафти илму техника барои тараққиѐти соҳаҳои нави илми тиб шароит муҳайѐ
намуд. Ин имконияти шинохтани бемориҳои ҷарроҳиро хусусан дар ибтидои касолат
фарохтар гардонид. Ҳамчунин ғайр аз такмили усулҳои алоҳидаи тадқиқ ки дастраси
ҷарроҳон буд (санҷишк ѐ лабораторк, рентгенк, микробиологк, ашколк, эндоскопк ва ғ.),
усулҳои нав (амалк, масунк, ултрасадок, томографияи компютерк, радионуклеидк ва ғ.)-ро
мураттаб сохтанд; онҳо барои ташхиси беморк хеле муҳим аст. Бо вуҷуди ин барои аниқ ѐ
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илова кардани ташхис ва самтгирии ҷарроҳк усулҳои анъанавии тадқиқи бемор мавқеи
асоск доранд, чунки барои оқибати ҷарроҳк покизакорк муҳим аст. Дар ин бора Cordon
(1966) навиштааст, ки " ... тадқиқи анъанавиро ҳар қадар бодиққат ба ҷо орем, ҳамон қадар
вақтро сарфа, ҳаѐти беморро эҳтиѐт карда аз ғаму ғусса бештар наҷот меѐбем".
Дар давраи ҳозираи махсусгардонии соҳаҳои тиб бештари табибон низ дар асоси
таҳлили омилҳои гуногун, хусусан тадқиқи аломатҳои амалии беморк хулосаи охирин
мебароранд. Хуб донистани усулҳои тадқиқи ҷарроҳк ба онҳо кӯмак мерасонад ва ба
дарки усулҳои иловагии ташхис мусоидат мекунад.
Барои ташхиси бемориҳои ҷарроҳк дониши алоими касолатро таҳлил карда
тавонистан лозим аст. Тадқиқи мунтазами бемор (анамнез, муоина, ламс, ангуштзанк,
гӯшандозк), таҳлили далелҳои санҷишк, рентген, ултрасадо, томографияи компютерк ва
дигар усулҳои тадқиқ барои мyқappap намудани ташхис заруранд. Саросемагк ҳини
ташхис одатан ба вайронии тадқиқи мунтазам, нодуруст фаҳмидани аломатҳо, камсамарии
табобати бемор сабаб мегарданд.
Ҷараѐни тадқиқ
Собиқа. Таърихи бемориро (anamnesis morbi) одатан дар ибтидои тадқиқ ҷамъ
меоранд: оилавк, шахск ва инкишофи ҳозираи беморк Ин қоидаро на ҳамеша барои
беморони умумиҷарроҳк риоя мекунанд, хусусан дар ҳолатҳои таъҷилк. Агар барои
пурсиш вақт маҳдуд бошад, ба даст овардани далелҳои муҳим барои ҷарроҳии
дарпешистода кифоя аст. Дар ин мавридҳо вақтро ба омӯхтани аҳволи ҷузък сарф кардан
судманд мебошад.
Саволи ташхисгари бемор - чк ӯро маҷбур кард, ки ба табиб муроҷиат намояд? дар бисѐр ҳолатҳо имкон медиҳад, ки ба вазъи пешазбеморк баҳо диҳад. Далелҳои
анамнези оилавк барои ташхиси бемориҳои ирск муҳим аст, вале барои касолати фатқи
рон ѐ шикастани устухони соқи калон дар вақти варзиш чандон муҳим нест.
Таърихи инкишофи беморк (anamnesis vitae). Пурсуҷӯй одатан аз шикоят, хосияти
вай, вақти пайдоиш, давомнокии касолат ва ғ. ибтидо мегирад. Баъд ҷараѐни кунунии
бемориро муайян намуда, аз шароити ҳаѐтк, корк, амрози аз cap гузаронида ва собиқаи
ирск мепурсанд. Қимат ва эътибори далелҳои ба дастомада на танҳо аз одоб,
мушоҳидакорк ва ростгӯии бемор, инчунин ба пурсиши саҳеҳ ва бо мариз маслиҳат карда
тавонистан вобаста аст. Қимати пурсуҷӯйро асосан аз бомаърифатк ва ҳунармандии
ташхисгар вобаста медонанд. Дар аввал шикояти асосии беморро донистан лозим аст.
Масалан, доир ба дард. Барои ин ба ҳамаи омилҳои ба дард дахлдошта: вақти пайдоиш,
хусусияти вай, минтақаи инкишоф, фарогириву давомнокк, вобастагк аз ҳаракат, вазъи
бадан ва омилҳои шиддатдиҳанда ѐ сусткунандаи дард эътибор додан лозим аст. Дар
натиҷаи далелҳои ба дастоварда аз ин ѐ он беморк гумонбар шуда, ташхисро бо саволу
тадқиқи иловагк аниқ мекунанд.
Муоина
Ин дастрастарин усули таҳқиқ буда, барои он ягон тачҳизоти махсус лозим нест.
Он имкон медиҳад, ки барои ташхис далелҳои муҳим ба даст оранд. Табиб ҳар қадар
пуртаҷриба бошад, бо дидани мариз ҳамон қадар бо осонк вазъи беморро маълум
мекунад. Таассуроти пизишк дар бораи бемор аз лаҳзаи мулоқоти ӯ ҳосил мешавад. Ранги
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рӯй ва пӯсти бадан, нутқ, чашм ва мардумаки он, ҷӯши доначаҳо, хунхобравк ва ғ., ки ба
ташхиси ин ѐ он касолат мусоидат мекунад.
Ҳангоми ташхис бисѐр муҳим аст, ки пизишк аз қиѐфаи бемор ҳолатҳои эътилолии
ӯро фаҳмида тавонад. Аҳамият ва қимати таассуроти аввалин бо бемор ба табибон маълум
аст. Аммо дар хотир бояд дошт, ки аз будаш зиѐд қадр кардани ин таассурот ва
саросемагк метавонад сабаби хатоии ташхис гардад. Бинобар ин то пурра тадқиқ кардан
аз хулосабарорк даст кашидан лозим аст.
Муоинаи ҷузък манбаи касолатро муайян мекунад. Агар вай дар як нимаи бадан ѐ
дар яке аз узвҳои ҷуфт инкишоф намояд, андоза ва хусусияти онро муқоиса карда,
бемориро нисбатан осон шинохтан мумкин аст. Масалан, илтиҳоби мағзи устухони рон
метавонад варам, шаклвайронк, тағйироти муҳаррикк ва ғ. ба вуҷуд орад. Дар ин ҳолат
андоза, намуди берунк, ҳаракати пайвандҳо ва дигар амали рони озурдаро бо рони солим
муқоиса карда ба хулоса меоянд. Агар сурхии мунташири даст, по ѐ рухсора бошад,
аломати илтиҳоби пӯст ѐ насҷи зерипустк аст. Дар ҳамин ҳолат пӯст суп-сурх ва ҳадди
ноҳамвор бошад аз бемории саромос шаҳодат медиҳад.
Муоина он гоҳ пурбаҳост, ки бемор муфассал ва ҳаматарафа тафтиш шуда бошад.
Агар ба шикояти бемор такя карда танҳо ҳамон қисми баданро муоина намоянд, эҳтимоли
хатоии ташхис меафзояд. Одатан аксари хатоии руйдода ба риоя накардани қоидаҳои
муоина вобаста аст.
Ба табиат гуногунхислати хос аст ва ҳолати эътилолиро аз навъҳои бунявк бештар
дар якҷоягии собиқаи беморк фарқ кардан мумкин аст. Аз ин ҷо бармеояд, ки пеш аз баҳо
додан ба муоина далелҳои анамнезро ба ҳисоб гирифтан лозим аст.
Ламс ѐ палмосидан (palpatio)
Ламскунк яке аз усулҳои амалии мустақими тадқиқи бемор мебошад. Барои
фаҳмидани хусусияти табиии бофтаҳо ва узвҳо, таносуби мавзеии байни онҳо, ҳассосии
онҳо ва ѐфтани баъзе ҳолатҳои амалии аъзо истифода мешавад. Табиб ламсро дар амали
ҳаррӯза барои тадқиқи бемор ба кор мебарад. Барои ѐфтани далелҳои зиѐд ҷарроҳ бояд
қоидаи маъмули ламскуниро аз худ намояд ва бо машқи доимк малакаи муайян ҳосил
кунад.
Дар вақти ҳар як даст задан ба бемор аксуламал ба вучуд меояд. Дараҷаи вай аз як
тараф ба ангезиш ва эҳсосоти бемор, аз тарафи дигар ба тарзи рафтори ламсгар вобаста
аст. Аз мақсади тадқиқи узв ѐ аъзо ламс гуногун мешавад, вале ҳамеша қонуни муайянро
дорост. Масалан, барои фаҳмидани ғафск, чандирк ва ѐзандагк пӯст ва мушакро чимдк
мекунанд. Ҳароратро бошад, даст ба бадан ва дасту по ниҳода (ҳангоми шок фарқаш зиѐд
аст) ѐ болои пайвандҳои мутаносиб монда (пӯсти пайванди газакгирифта гарм мешавад)
муайян мекунанд ва ғ.
Ламс сатҳк ва амиқ мешавад. Дигар навъи ламси амиқ "воридшаванда" мебошад,
ки барои донистани ҷои дард сари ангушт (бештар ангушти ишора)-ро ба нуқтаи алоҳидаи
бадан ниҳода фишор меоваранд. Ламс якдаста, дудаста, таконмонанд (палмоcидани ҷисми
сахт андаруни моеъ – ҷигар ҳангоми астсит) ва лағжида (палмосидани узви дар қаъри шикамбуда)
мешавад.
Далелҳои пешакк аз минтақаи ҷараѐни эътилолк водор мекунад, ки палмосиданро
аз атрофи минтақаи иллатнок оғоз намоянд. Масалан, ҳангоми дарди ноҳияи сари дил
аввал қисми поѐни шикамро палмосида, пас ба зерқабурғаи чап ва рост гузашта, дар охир
минтақаи дардро мепалмосанд. Дар вақти ранҷурии ноҳияи тиҳигоҳи рост палмосиданро
аз тиҳигоҳи чап оғоз карда, ба қисми болои шикам, пас самти тиҳигоҳи рост мераванд.
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Барои палмосидан тадқиқгар назди болини бемор аз тарафи рост нишаста, бо як даст
мепалмосад ва бо дасти дигар кӯмак мерасонад. Дар аввал бояд ламси сатҳк, баъд бо ду
даст ламси мунтазами амиқ мекунанд. Ламси сатҳк ҷои дард, тонуси мушак, мавудияти
омос ѐ фатқ, аломати ангезиши сифоқпардаро муайян месозад. Ламси амиқ ҳосилаи
эътилолк, андоза, дараҷаи ғилзат, муҳаррикк ва дарднокии вайро маълум менамояд.
Палмосидани шикам эҳтиѐткории махсусро талаб мекунад. Бемор одатан ба
тахтапушт хобида, пойҳояшро қат мекунад. Дар ин ҳолат мушакҳои шикам хеле суст
мешаванд. Ламскунанда дасташро ба шиками бемор ниҳода, ҳангоми нафасгирк оҳиста ба
ковокии шикам меғӯтонад. Дасти тадқиқгар бояд ба девораи шикам ҷафс хобад ва дар
вақти нафаскашк рафтуо намуда, оҳиста амиқ равад. Аҳамияти ламси шикамро бори аввал
олими фаронсавк F.Glenard ба қалам дод, вале хусусияти табиии ҳар узви роҳи ҳозимаро
муфассал В.П. Образтсов ва Н.Д. Стражеско навиштаанд.
Ҷарроҳ бояд рӯдаи рост ва маҳбалро бештар бо ангушт тадқиқ карда, малакаи
амалк ба даст орад, зеро ин усул барои ташхиси бемориҳои рӯдаи рост ва узвҳои таносули
занона муҳим аст. Ба воситаи ангушт ҳолати ҳалқамушаки рӯдаи рост, гиреҳҳои бавосир,
ангурак, саратон, мавҷудияти моеъро дар шикам, думмали коси хурд, омоси
пешичорбандк ва ҳатто бемории бачадону масонаро маълум кардан мумкин аст.
Ангуштзанӣ (percussio)
Ангуштзанк усулест барои фаҳмидани ҳолати узвҳои дарунк аз рӯи садое, ки
ҳангоми бо ангушт задан пайдо мешавад. Ин усул ҷамъ шудани моеъ ѐ газро дар
ковокиҳои аъзо пас аз садама ѐ бемориҳои гуногун муайян хоҳад кард. Агар дар қафаси
сина ѐ шиками беморони садама гирифта садои ангуштзанк кунд бошад, аз захми шуш ѐ
узвҳои шикам (ҷигар, сипурз ва ғ.) шаҳодат медиҳад. Агар ба ҷои садои муқаррарии шуш
овози ғайримуқаррарк, яъне тимпонк шунавида шавад, аз пневмоторакс дарак медиҳад.
Агар садои кунди ҷигар несту тимпанк пайдо шавад, ба кафидани узвҳои дарунхолк
(меъда, рӯда) гумон бурдан лозим аст.
Гӯшандозӣ (аускултасия)
Ин усул барои фаҳмидани ҳолати шуш, дил ва рӯда муҳим аст. Суст гардидани
нафаскашк ҳангоми зотулҷанби фасодк, набудани садои ҳаракати рӯда дар вақти
перитонит, пайдоиши садои хунраг ҳангоми аневризма ѐ носури шараѐну варидк барои
шинохтани касолат кӯмак мерасонад.
Усулҳои махсуси таҳқиқ
Усулҳои зиѐди иловагии тадқиқ барои ташхис низ истифода мешавад. Байни онҳо
лабораторк (амалк, масунк, бактерияшиноск), рентгенк, эндоскопк, ултрасадок, амалк,
мавзеии компютерк ва ғ. муҳиманд.
Таҳқиқи лабораторӣ
Барои аниқ намудани ташхиси беморк ва системаи ҷисми бемор таҳқиқи клиникк
ва биокимиѐвии хун, миқдори ҳуҷайраҳои хун, ҳемоглобин, суръати таҳшиншавии
эритроситҳо (СТЭ), миқдори қанд дар хун ва пешоб, лахтабандии хун, тарашшуҳи захм ва
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ковокиҳо шарт аст. Ҳамчунин барои ҷарроҳии мураккаб миқдори сафедаи хун ва намунаи
он, ферментҳо (фосфотаза, ҷавҳарк ва ишқорк, ACT ва AЛT), миқдори билирубин,
креатинин ва дурдаи пешобро муайян мекунанд.
Таҳқиқи ҳистологк ва ситологк барои муайян намудани ташхиси бемориҳо,
хуусан, онкологк муҳим аст. Ташхиси ҳуҷайраву бофташиноск аз ҷараѐни илтиҳоб,
мавҷудияти ҳуҷайраҳои ғайримуқаррарк ва ҳолати бофтаҳо маълумот медиҳад.
Тадқиқи амалӣ
Инкишофи ин усулҳо аз самти буниявк гирифтани илму амали тиб вобаста аст.
Далелҳои тадқиқи аппаратк ва озмоишк асоси ташхис аст. Барои ба кори системаи узвҳои
аъзо ва бофтаҳои бемор баҳои воқек додан дар ҳолати оромк ва баъди меҳнату ҳаракат
тадқиқ мегузаронад. Бо ин усулҳо тағйироти амалиро, ки зери таъсири муолиҷа ба вуҷуд
меояд, пайдарпай назорат карда меомӯзанд. Ва воситаи асбобҳои ҳозиразамон бисѐр
нишондодҳои буниявии одамро яклухт ѐ ба таври ҷудогона омӯхтан мумкин аст. Масалан,
спирометрия ва спирография (дамсанҷк ва дамнигорк), электрокардиография ва
электрофонография (таҳқиқи барқк ва оҳангу садоҳои дил), электрогастрография ва
рН-метрия (таҳқиқи барқк ва омӯхтани туршии меъда), электроэнсефалография (таҳқиқи
барқии мағзи cap), оксиҳемометрия (андозагирии оксигени хун) ва ғ.
Тадқиқи рентгенологӣ
Тадқиқи рентгенк барои ташхиси бемории ҷарроҳк яке аз усулҳои иловагии
асосист. Ҳамчунин, рентгеноскопия ва аксбардории рентгению қабатк, аксбардории
рентгении узвҳои дарунхолк, ковокиҳои аъзо, носури амрозк, аксбардории шараѐни дилу
варидҳо ва аъзои пешоб ва ғ.-ро ба ҷо меоранд, ки барои санҷиши касолат муҳимманд.
Томографияи компютерк (ТК) яке аз намуди тадқиқи рентгенк мебошад. Ин усул
имкон медиҳад, ки ҳар як қисмҳои баданро қабат ба қабат акс бардоранд. Бинобар ин ТК–
ро васеъ барои ташхиси омоси ҷигар, майна, шуш, ғадуди зери меъда, гурдаҳо ва
мавҷудияти тағйиротҳои эътилолк дар сутунмӯҳра, шикастагиҳои устухон ва ғ. бо
муваффақият истифода мебаранд. Бо томографҳои ҳозиразамон омосҳои узвҳои дохилии
ҳаҷмаш 0,5-1,0 см-ро муайян мекунанд.
Тадқиқи ултрасадоӣ
Дар вақти мавҷудияти ҳосилаи эътилолк: омос, думмал, инфилтрати ҳархелаи
узвҳои дарунк ѐ мағзи cap, санги сафро, бемориҳои дил ва шоҳрагҳои ҳаҷми
муайяндошта, ултрасадо маълум хоҳад кард; дар амали момои барои фаҳмидани ҳолати
ҷанин, роҳҳои тухмгузар ва бачадон низ муҳим аст.
Тадқиқи эндоскопӣ
Дар айни замон яке аз усулҳои муҳими ташхиси беморҳои ҷарроҳк, хусусан амрози
узвҳои ҳозима мебошад. Бо фиброэндоскоп сурхрӯда (эзофагоскопия), меъдаю рӯдаи
дувоздаҳангушта (гастродуоденскопия), рӯдаи ғафс (колоноскопия), нойи шуш
(бронхоскопия), байндевори қафаси сина (медиастипоскопия) ва шикам
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(лапароскопия) ва дар вақти ҷарроҳк холедоскопия мекунанд. Фиброэндоскопҳо сӯзан
ва василаи гуногун доранд, ки қисми бофтаи шубҳаангезро канда гирифта (биопсия)
тадқиқ мекунанд. Ҳамчунин боздошти хунравк, муолиҷаи дорувории ҷузъии реши ҳозима
(сӯзандору) ѐ ҷарроҳиро (ангурак, кирмрӯда, кисаи сафроро бурида мегиранд) ба
ҷо овардан мумкин аст.
Тадқиқи электрофизиологӣ
Ба ин усул ташхиси бемориҳое, ки дар асоси қайдкунии импулси аз узвҳои
иллатдидаи дарунк бавуҷуд омада аст, дохил мешавад. Дар беморони ҷарроҳк аз рӯи
нақша бештар реографияи хунрагҳои дасту пойро таҳқиқ мекунанд.
Таҳқиқи радиоизотопӣ
Ин усул дар асоси фурӯбарии моддаҳои радиоизотопк дар баъзе бофтаҳо гузошта
шудааст. Изотопҳои радиоактивк (′³′I, ⁸⁷Sr ва ғ.) истифода бурда мешавад, ки давраи
кӯтоҳи порашавиро доранд ва ба организми инсон таъсири манфк намерасонанд. Дар
айни замон барои муайян намудани бемориҳои ғадуди сипаршакл радиоизотопк (′³′I)
васеъ истифода мебаранд.
Томографияи магнито-резонансӣ (ТМР)
Дар асоси бақайдгири мавҷи электромагнитк, ядрои ҳуҷайра (интраскопияи ядромагнитк) фаъолият мекунад. Таҳқиқи магнито-резонанск имкон медиҳад, ки бофтаҳои
мулоимро фарқ карда, лонаи майдатарини эътилолиро (мм ва хурд аз он) муайян намоем.
ТМР имкон медиҳад, ки шакл, андоза, мавҷудияти омос, диски байни сутунмӯҳра,
маҷроҳи талхаи ҷигар, ғадуди зери меъда, лонаи фасодк ва ғ. муайян карда шавад.
БОБИ IХ. АМАЛИЁТИ ҶАРРОҲӢ
Дар пизишкии имрӯза ҳамаи усулҳои муолиҷаи бемориҳои соҳаи гуногунро ба ду
гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: табобати илоҷиявк (консервативк) ва муолиҷа бо усули
ҷарроҳк. Аммо бемории ҳар кадом узвро метавон бо усули илоҷиявк ва ҷарроҳк муолиҷа
кард. Бо вуҷуди ин байни амалиѐти ҷарроҳк ва усулҳои илоҷиявии муолиҷаи бемориҳо
фарқи ҷидди ҳаст – будан ва набудани зарбу лат, яъне захми ҷарроҳк.
Вайрон шудани бутунии ҷилд ва узви одам: пӯст, пардаи луобк, сифоқпарда,
рагҳои хуну лимфа, захми узвҳои дохилк хавфи инкишофи хунравк, сирояти бофтаҳо,
перитонит, сепсис ва ғ. дорад. Ин авориз ба кор бурдани усулҳои махсуси ташхиск ва
ҷарроҳиро металабад.
Амалиѐти ҷарроҳк ба омилҳои хурӯшонии табъ (эмосия) ва одоби табиб вобаста
аст. Ҷарроҳ ҳангоми нишондод ба амалиѐти ҷарроҳк дар мудати кӯтоҳ ба ковокиҳои сар,
қафаси сина, батн дохил шуда тавақуфи хунравк, барқарор кардани сохти узви иллатдида
ва ѐ захми сатҳи баданро дӯзад. Аз ин лиҳоз ҷарроҳк дар ҳақиқат санъат буда, чун
ҷодугарк метобад, вале на ғайриҳақиқк, зеро ба назар расанда аст. Бинобар ин, ҷарроҳон
дар ҳама давру замон ва байни ҳама миллатҳо эҳтироми хоса доштанду доранд. Беҳуда
нест, ки дар манускриптаи Сушрут-ҳиндустони қадим, омада аст: “Ҷарроҳк якумин,
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беҳтарин ва гаронбаҳотарин байни илми тиб асари осмонк ва манбаи ҳақиқи шаъну
шараф аст”.
Ҷарроҳк (operatio) амалест, ки барои муолиҷа ѐ ташхис ба бофтаҳо ва узвҳо таъсири
механикк мерасонанд. Ҳангоми ин амал бофтаҳоро аз ҳамдигар ҷудо мекунанд, ки узви
ҷарроҳишаванда намоѐн гардад. Хунравк ҳамраҳи ҷарроҳист; талафи хун ба ҳаҷм,
давомнокк ва узви озурдаи ҷарроҳк вобаста аст. Ҷарроҳии ташхиск, метавонад ба
муолиҷавк ѐ баъзан ҷарроҳии муолиҷавк ба ташхиск мубаддал гардад. Масалан, агар дар
вақти амалиѐт маълум шавад, ки саратони рӯдаи рост ба ҷигар, меъда ва лимфағуддаи
атрофи аорта реша рондааст ва имкони бурида гирифтан нест, ҷарроҳк ташхисро аниқ
мекунад. Баръакс, ҳангоми ҷарроҳии ташхиск агар имкони саратони меъдаро буридан
бошад, меъдаро қисман мебуранд, он гоҳ ҷарроҳк ба муолиҷавк табдил меѐбад.
Ба ҷарроҳии ташхиск торактомия, лапаротомия ва биопсияи ҷарроҳк мансубанд.
Ду навъи аввали амалиѐтро танҳо ҳангоми набудани дигар роҳи ташхис истифода
мебаранд, зеро то ба андозае хавф дорад.
Ҷарроҳии муолиҷавк. Аксари ҷарроҳк муолиҷавк мебошад. Вобаста ба масъалае,
ки назди табиб меистад ва имконоти иҷрои он ҷарроҳк кулл ва таскинк мешавад. Агар узв
ѐ қисми узви осебдида (кирмрӯда, кисаи сафро, реши меъда) ва ѐ думмалро бурида гиранд,
ҷарроҳк кулист, зеро имкони такрор шудани беморк аз байн меравад. Агар имкони
бурида гирифтани узв ѐ бофтаҳои иллатдида набошад, барои беҳтар намудани сиҳҳатии
бемор ҷарроҳии паллиативро ба ҷо меоранд. Масалан, дар шахсони гирифтори саратони
сурхрӯда ба меъда носури сунъии ғизогирк мемонанд. Ё ҳангоми саратони кӯррӯда, ки ба
дуриҳо реша рондааст ва бо узвҳои ҳамсоя часпидааст, илеостома мемонанд, ѐ рӯдаи
тиҳигоҳро ба қулуни арзк пайваст мекунанд.
Вобаста ба касалк бемории ҷарроҳк зудк (таъҷилк), фаврк - таъхирк ва бафурсат
(аз рӯи нақша) мешавад.
Ҷарроҳии таъҷилӣ
Байни ду соат ташхисро муайян карда, ҷарроҳк намудан лозим аст. Масалан,
газаки кирмрӯда, ногузароии рӯда, реши сӯрохшудаи узвҳои ҳозима. Дар баъзе мавридҳо
ҳатто чанд дақиқа таъхир додан ба амалиѐти ҷарроҳк хавфнок аст, бинобар ин бе тайѐрк
ҷарроҳк мекунанд. Масалан, захми дил, ки тампонада ба миѐн овардааст ѐ хунрагҳои
бузург, ҷигар, сипурз ва ҷисми бегонае, ки роҳи нафасро маҳкам кардааст ва ғ.
Ҷарроҳии фаврӣ – таъхирӣ
Дар давоми 4-5 рӯзи пас аз ба шӯъба овардани мариз ҷарроҳк бояд кард, зеро тӯл
кашидани амалиѐт мумкин аст, ки боиси имконнопазирии ҷарроҳии кулл гардад (саратони
метастаз надошта реша меронад) ѐ аҳволи бемори суст вазнин шавад (носури қисмати болои
рӯдаи наҳиф), хавфи ҷарроҳк афзояд ѐ имконияти амалиѐт аз даст равад.
Ҷарроҳии нақшавӣ
Амалиѐтро доимо дар вақти ба бемору табиб мусоид ба ҷо овардан мумкин аст.
Барои ин баъзан 1-2 рӯз, гоҳе якчанд ҳафта лозим аст. Азбаски солҳои охир ташхис ва
тайѐрк барои ҷарроҳии нақшавк дар дармонгоҳ ба ҷо меоранд, давраи пешазҷарроҳк дар
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бемористон аз чанд соат то 3-4 рӯз мешавад. Ҷарроҳк вобаста ба ҳолати бемор ва
вазнинии беморк яккарата, дукарата ва бисѐркарата мешавад. Одатан аксари маризон як
маротиба ҷарроҳк мешаванд. Дар вақти ба ҷарроҳк тоб оварда натавонистани бемор онро
ба ду марҳала тақсим мекунанд. Масалан, саратони қулуни арзк, ки боиси ногузароии
рӯда гаштааст. Дар давраи аввал секостома (носури кӯррӯда) мемонанд; пас аз беҳтар
гардидани саломатии бемор саратонро бурида гирифта, муттасилии рӯдаро барқарор
мекунанд. Ҷарроҳии бисѐркарата одатан дар соҳаи комбустиология (сӯхташиноск)
истифода мешавад. Баробари аз бофтаҳои фавтида соф шудани сатҳи сӯхтагк чандин
маротиба пӯст мешинонанд. Пӯстшинонии поядор бо усули Филатов аз ҷумлаи чунин
пӯстшинонист.
ДАВРАИ ПЕШАЗҶАРРОҲӢ ВА ОМОДАГИИ БЕМОР
Аз рӯзи ба бемористон омадани мариз то лаҳзаи ҷарроҳк давраи пешазҷарроҳк ба
ҳисоб меравад. Давомнокии ин давра ба вазинии беморк, ҳолати умумии бемор, ҳаҷми
амалҳои ҷарроҳк, мӯҳлати ҷарроҳк, тағйироти узвҳои ҳаѐтан муҳим ва ғ. вобаста аст.
Давраи ба амалиѐт тайѐр кардани шахсоне, ки таъҷилан ҷарроҳк мешаванд, кӯтоҳ аст ва
танҳо қисми зарури тадқиқро (хун, пешоб, акси рентгении шуш) ба ҷо меоранд. Барои
одамоне, ки аз рӯи нақша ҷарроҳк мешаванд, вақти даркориро истифода мебаранд.
Принсипи парастории беморон
Парастории беморон ҷузъи шартии ҷараѐни муолиҷавк мебошад, дараҷаи муайян
ба самарабахшии муолиҷа асар мекунад, алалхусус ҳолаташон вазнин бошад. Ин амал дар
ӯҳдаи ҳамшираи тиббк мебошад, вале назорату корҳои ташкилк ва ҳамаи чорабини дар
ӯҳдаи табиби муолиҷ аст, зеро вай ба натиҷаи муолиҷаи беморон ҷавобгар мебошад.
Парастори беморон ҳангоми муолиҷаи интенсивк хусусияти хос дорад ва ба чанд
омилҳо вобаста аст. Аввало ин ба нороҳатии психиологк, беморк ва чорабиниҳои
ташхисию муолиҷавк; дуюм, вазнинии беморк, камқувватк (ноҷунбонк) ва тағйироти
ҷузък гардиши хун; сеюм, фурӯнишинии ҳуш ва рефлекси муҳофиз, хатари аспиратсия ва
инсидоди роҳи нафас, хушк шудани пардаи луобк, ниҳоят хунукхӯрии бадан дар натиҷаи
талафи гармк ба воситаи пӯсту ковокиҳои кушод, ки ба инъиқод дар шуш ва пневмония
мерасонад.
Заҳролудии бадан, тағйироти гемодинамика, баробарии обу электролит ва ҷавҳару
ишқорк ба энсефалопатия ва психоз хоҳад расонд. Катаболизми барзиѐд ба ҳолати
бӯҳронии касалк хос аст. Дар ин вазъият талафи вазни бадан вусъат ѐфта, сарфи энергия
ва ҷараѐни барқароршави тағйир меѐбад.
Ҳангоми аз як ҷо ба дигар гузаронидани беморони ҳолаташон вазнин, хусусан дар
ҳолати депрессия ва (ѐ) зери таъсири дору буда, бо мулоҳизакорк иҷро кардан лозим аст,
вагарна садамаи расонида сабаби вазнинтар шудани бемори мегардад. Ин навъ беморон
ҳатман зери назорати табиб бошанд.
Ҷойгаҳ бояд мувофиқи қаду бари бемор ороста карда шавад. Барои беморони
пешоб ѐ наҷосат дошта наметаваниста ҳадди имкон дар кати тувакдор хобонидан қобили
қабул аст. Ҳангоми ифлос шудани куртаю эзори бемор зуд бо мулоҳиза иваз кардан шарт
аст. Дар вақти ин амалро иҷро кардан бемор азият накашад ва хунук нахӯрад, вагарна
ҳолаташ вазнинтар мегардад.
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Нигоҳубини пӯст барои беморони мудати дароз хобида аҳамияти муҳим дорад.
Пӯсти беморони вазнинро ҳар рӯз бо пахта ѐ докаи ба спирти камфорк таркарда ѐ ба оби
ҷӯшонида спирт ҳамроҳ карда молидан лозим аст, алалхусус он минтақаҳое, ки бисѐр арақ
мекунанд: ғадуди шир, чини қавуқ ва ғ.
Пӯсти узвҳои ҷинск ва чатанро ҳар рӯз бо маҳлули гулобранги беҳоли
перманганати калий шустан шарт аст. Парастории беморони лоғару камқувват ҷилавгири
кардани яғерро металабад. Яғер бештар дар минтақаи қабати нафиси мушак дошта:
думғоза, чорбанд, буҷулакҳо, дӯнгии устухони пошна, мӯч ва пихи рон инкишоф меѐбад.
Ба инкишофи он замина тағйироти метаболизм ва трофики организм, гардиши хуни
майна, садамаи майна ва косахонаи сар мебошад. Аммо норасоии парасторк бештар ба
яғер мерасонад.
Барои пешгирии яғер, бемор бояд зери назорати доими бошад ва чинҳои куртаю
эзор, авраи ҷогаҳро бечин, ҳамвор ва покиза нигаҳ доранд. Беморони давомнок хобидаро
зуд-зуд аз паҳлу ба паҳлу гузаронида, зери думбаҳо давраи резинии дам карда ниҳодан
лозим аст. Ҷойҳои бисѐр пахш мешудаи қисмати баданро ду маротиба дар шабонарӯз бо
спирти камфорк молидан қобили қабул аст.
Барои пешгирии зотуррия (пневмония) гимнастикаи нафас, массаж ва тағйир
додани вазъи бадан самарабахш аст. Дар ин ҳолат ҳар қисмати шуш пурра ба нафаскаши
иштирок карда, инъиқоди лимфа ва хун бартараф гардида, таъмини бофтаҳо бо ғизо
беҳтар мешавад.
Ба қоидаи беҳдошти шахск нигоҳу бини покизагии даҳон муҳим аст. Беморон бояд
ҳар рӯз ду маротиба дандонҳояшонро шӯянд ва даҳонашонро чайқонанд. Даҳони
беморони вазнину лоғарро бо 0,5% маҳлули гидрокарбонати натрий ва маҳлули изотонии
намаки ош ѐ маҳлули гулобиранги перманганати калий шустан қобили қабул аст.
Давраи пешазҷарроҳӣ
Давраи пешазҷарроҳк ба марҳалаи тахшиск ва тайѐрк ҷудо мешавад. Дар
марҳалаи аввал ташхис, нишондод ва мамнӯъии ҷарроҳиро аниқ мекунанд. Дар марҳалаи
дигар тағйироти амали узвҳо ва аъзоро ислоҳ намуда, ба тайѐрк шурӯъ менамоянд.
Натиҷаи амалиѐт дар бисѐр маврид ба тайѐрии пешазҷарроҳк вобаста аст. Дар ин
давра масъалаи асоск пешгирии хатари ҷарроҳист. Ҷарроҳ аразҳои дар вақти ҷарроҳк ѐ
баъд аз он инкишофѐбандаро бояд дар назар дошта бошад, зеро онҳоро сари вақт пешгирк
карда тавонад. Аразҳои рухдиҳанда одатан ба навъи беҳиссозк, имкони инкишофи шок (аз
дард ѐ талафи шадиди хун), ҳолати талофи аъзои бемор ва ғ. вобаста аст. Бинобар ин, дар
давраи пешазҷарроҳк пешгирии аразҳои ҷарроҳк шарт аст. Барои ин, аниқ кардани
воҷибии ҷарроҳк, руҳан тайѐр намудани бемор ва ҳолати ҷисму аҳволи умумии ӯ (дилу
рагҳо, узвҳои нафас, ҳозима, пешобу таносул ва ғ.), мӯътадил ѐ бештар гардонидани иллати
ҷузък, нақшаи ҷарроҳк ва навъи беҳиссозк муҳим аст.
3aрурати ҷарроҳк мутлақ ва нисбк мешавад. Агар муолиҷаи иллат танҳо ҷарроҳк
бошад, зарурати он мутлақ аст. Агар иллатро мувақатан аз ҷарроҳк боздошта бо усулҳои
дигар муолиҷа кардан мумкин бошад, зарурати он нисбист.
Дар ҳар ҳодисаи мушаххас барои аниқ кардани зарурати ҷарроҳк хусусияти шахск
ва иллати бемор, дараҷаи вазнинии амалиѐти ояндаро дар назар бояд дошт. Дар марҳалаи
ба ҷарроҳк тайѐрк дидан, барои пешгирии аразҳо тадбирҳо андешида, тагйирѐбии амали
узвҳоро ислоҳ намуда, ба афзудани муқовимати бадан мусоидат мекунанд.
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Тайѐрк ба ҷарроҳк, муштарак ва махсус мешавад. Ҳамаи беморони
ҷарроҳишаванда, ба тайѐрии муштарак (хуқна, холи кардани масона, оббозк, мӯи ҷои
ҷарроҳишавандаро тарошидан, сару либос, астару авра иваз кардан) эҳтиѐҷ доранд. Барои
ҷарроҳии баъзе узвҳо (меъда, рӯдаи ғафс) тайѐрии махсус мебинанд. Масалан, пеш аз
ҷарроҳии рӯдаи ғафс 2-3 рӯз зидди уфунати рӯда антибиотикҳо таъин мекунанд ва ҳуқнаи
покгардонии рӯдаро ба ҷо меоранд. Дар ин ҳолат фаъолияти уфунати рӯда фурӯ
менишинад, ки ба ҷараѐни давраи баъдиҷарроҳк созгор аст.
Ҳангоми ба амалиѐт омода сохтани бемор ҳолати узвҳо ва аъзои баданро ба ҳисоб
гирифта, ба бехавфию мӯътадилии амали онҳо шурӯъ мекунанд. Барои ин ба омилҳои
зерин махсус эътибор медиҳанд:
Силсилаи асаб. Рӯҳан омода будани бемор ба ҷарроҳк муҳим аст, зеро ҳатто ба
хотир овардани ҷарроҳии оянда, дард ва бехобк ба вуҷуд меорад, ба асаб осеб мерасонад.
ҷарроҳ бояд ба боварии ҷарроҳишаванда ноил гардад ва асаби ӯро ором созад. Ин ба
бемор қувваи иловагк бахшида, ба ҷараѐни сиҳҳатк мусоидат мекунад. Агар бемор дар
давраи пешазҷарроҳк ноорому бехоб шавад, адвияи хобовар ѐ оромибахш ва давои дард
таъин мекунанд.
Дилу хунрагҳо. Дар вақти мӯътадилии фаъолияти дилу рагҳо омодасозк ба
ҷарроҳии сабук ва миѐна ҳоҷат нест. Аммо пеш аз ҷарроҳии вазнину мураккаб, ки одатан
бофтаҳо осеб мебинанд ва хун талаф меѐбад, ихтилоли дилу хунрагҳо тайѐрии ҷиддк
лозим аст. Бинобар ин барои онҳоро омода сохтан на танҳо ҷарроҳ, инчунин терапевт
машғул мешавад (хусусан ҳини ҷарроҳии дил). Ба шахсони камхун ҷузъҳои таркибии
лозимии хунро гузаронида, барои фаъолии кори узвҳои хунофар маводи оҳан, витамини
“В” ва ғизои пурсафедаю сервитамин таъин мекунанд.
Ба беморони хунгумкарда, ки одатан ҳангоми реши хунравии роҳи ҳозима,
тухмроҳаи кафидаи ҳомила, захми узвҳои лаҳмк ба назар мерасад, пеш аз ҷарроҳк,
ҳангоми он ва баъди амалиѐт хунивазкунандаҳо (реополиглюкин, полиглюкин) ва
таркибаҳои хунк (эритросит, плазма, албумин, протеин) мефиристонанд.
Беморони солхӯрда ва лоғар бештар ба хунлахтагк ѐ эмболия гирифтор мегарданд.
Барои пешгирии он сари вақт аз ҳолати лахтабандии хун бохабар гардида, маводи
зиддилахтабандк, ки мустақим (ҳепарин, вазопростан, флебодия 600, клексан, аспирин
кардио) ва номустақим (синкумар, дикумарин, неодикумарин, пелентан, тромбо АСС,
венодиол, фундопорен, детролекс ва ғ.) таъсир мерасонанд, таъин мекунанд.
Узвзҳои нафас. Дар 5-10%-и беморони ҷарроҳишуда ихтилоли нафаскашк
мушоҳида мегардад, ки ба арази шуш вобаста аст. Одатан дар шуш араз он гоҳ рушду
равнақ меѐбад, ки пеш аз ҷарроҳк касолат дошта бошад. Барои пешгирии арази шуш
бемор бояд мӯътадил ва чукур нафас гирифтанро машқ намояд, зеро амали алвеолаҳо ва
нойҳои шуш ба эътидол омада, тарашшуҳ сари вақт берун мебарояд.
Амалиѐти ҷарроҳк ва беҳиссозии интишоқк ба афзудани луоби нойҳои шуш
мусоидат мекунад. Агар луоб андармон шавад, метавонад алвеолаҳо ва нойҳои хурди
шушро бандад. Дар ин ҳолат ателектаз, пас зоттурия инкишоф меѐбад. Барои пешгирии ин
араз баъди ҷарроҳк ҳар чи зудтар маводи дафъи дард тазриқ дода, беморро маҷбур бояд
кард, ки сулфида-сулфида балғам ҷудо намояд. Истиншоқи трипсин, химиотрипсин ѐ
содда балғамро нарм мегардонад ва он нисбатан осон канда мешавад. Барои пешгирии
арази баъдиҷарроҳии роҳи нафас, варзиши муолиҷавк, барвақт роҳ гаштан низ мусоидат
хоҳад кард.
Роҳи ҳозима. Ба ҷарроҳк омодасозии меъдаю рӯда ба хусусияти касолат ва
мақсади пешниҳодаи ҷарроҳ вобаста аст. Ковокии даҳонро ҳамеша покиза кардан шарт
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аст, зеро дар он бемориангезҳои гуногун мавҷуданд. Миқдори онҳо ҳангоми илтиҳоби
музмини милки дандон ва бодомакҳо, мавҷудияти дандони кирмзада чанд маротиба
меафзояд. Барои ҷарроҳк, бидуни роҳи ҳозима гурусна доштани бемор, таъин кардани
маводи исҳоловар ва такроран ҳуқна мондан ҳоҷат нест, зеро таҳриқаи рӯда суст гардида,
мувозанаи туршию ишқорк бадан тағйир меѐбад ва асидоз ба вуҷуд меояд. Дар натиҷа
шикамдамк, андармонии пешоб ва заҳролудии аъзои бадан мушоҳида мегардад. Бинобар
ин, ин тадбирҳо зарарноканд. Дар вақти қазои ҳоҷат карда натавонистани бемор ҳуқна
мондан равост. Аммо барои ҷарроҳк кардан дар доираи чатан ва рӯдаи ғафс пеш аз
амалиѐт рӯдаро тавассути ҳуқна аз мӯҳтавк озод намудан лозим аст, зеро баъд аз ҷарроҳк
қазои ҳоҷатро чанд рӯз нигоҳ доштан лозим меояд, то ки захм олудаи уфунат нагардад,
Масалан, пас аз сфинктеролеваторопластика бемор бояд 5-6 рӯз қазои ҳоҷат накунад.
Барои ин оби анор, шоколад ва афюн таъин мекунанд.
Меъдаро бегоҳк пеш аз ҷарроҳк тоза шуста, пагоҳк санд мемонанд, ки мӯҳтавии
шаб ҷамшуда барояд. Ҳангоми ба ҷарроҳк омода сохтани роҳи ҳозима гиҷҷаҳо бошанд
нобуд кардан лозим аст, зеро онҳо баъди амалиѐт метавонанд то меъдаву сурхрӯда ва
ҳатто роҳи нафас раванд ѐ ба маҷрои сафро даромада боиси зардпарвин шаванд.
Ҳодисаҳое мушоҳида шудаанд, ки гиҷҷаи тасмашакл ба кирмрӯда даромада, сабаби
илтиҳоб (аппедитсит) гардидааст.
Ҷигар. Барои фаъолияти ҷисми инсон ҷигар басо муҳим аст. Аз ин рӯ онро
“озмоишгоҳи” аъзои бадан медонанд. Ҳангоми норасои кори ҷигар хавфи амалиѐти чанд
маротиба меафзояд. Агар 25%-и ҳуҷайраҳои ҷигар мӯътадил амал намояд, аломати
норасоии узв баръало ба назар намерасад. Аз ин рӯ санҷиши ҳаматарафаи амали ҷигар то
ҷарроҳк шарт аст. Дар бадан манбаи гликоген ҷигар мебошад. Истеъмоли ками ғизо то
ҷарроҳк ва баъди он гликогенро кам мекунад. Дар ин ҳолат сабзиши бофтаҳо суст ѐ қатъ
гардида, эҳтимоли рушди аразҳо меафзояд. Барои пешгирии онҳо ҳӯроки наву тозаи
пурсафеда, меваҳои ширин, глюкоза ва витамин “С” муфид аст. Амали ҷигарро метионин,
липокаин, витамин “В” беҳтар хоҳад кард.
Гурда. Барои омода сохтани узвҳои пешоббарор кори гурдаҳоро пеш аз ҷарроҳии
нақшавк санҷидан лозим аст, зеро тазриқи доруҳо, маҳлулҳо ва таркибаҳои хун ба
гурдаҳо вазнинк меоварад.
Омода сохтани ҷои ҷарроҳӣ
Дар давраи пешазҷарроҳк пӯсти сатҳи баданро муоина кардан шарт аст.
Мавҷудияти манбаъи фасоди пӯст, новобаста аз минтақаи бадан барои ҷарроҳии нақшавк
мамнӯъ мебошад. Аммо барои ҷарроҳии таъҷилк монеъ намешавад, вале антибиотикҳо
таъин кардан лозим аст, ки уфунатро фурӯъ нишонад. Бемориҳои илтиҳобии ин ѐ он
бофта ва узви солим гашта барои ҷарроҳии нақшавк низ хавфноканд, зеро дар ҳафтаи
аввал уфунат дар лимфағуддаҳо мавҷуданд. Дар ин маврид ҷарроҳк метавонад ба аразҳои
гуногун, аз ҷумла сепсис боис гардад.
Дар арафаи ҷарроҳк беморро бояд оббозк доронда либоси таг, астару авраи
болинро иваз намоянд. Мӯи ҷои буришро 1-2 соат пеш аз ҷарроҳк метарошанд, бо йод
ва спирт пок карда, бандинаи беуфунат мемонанд ва ба толори амалиѐт мегузаронанд.
Беморони вазнинро оббозк намедоранд, вале бо сачоқи тар пок мекунанд. Барои
бомуваффақият гузаштани ҷарроҳк навбат ба навбат иҷро кардани ҳар марҳалаи
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амалиѐт шарт аст. Барои ин пайдарпай ба ҷо овардани марҳалаҳои зерини ҷарроҳк
қобили қабул аст:
1. Хобонидани бемор дар мизи ҷарроҳк мувофиқи ҳар навъи амалиѐт.
2. Омодасозии ҷои ҷарроҳк.
3. Карахтгардонк.
4. Роҳи ҷарроҳк.
5. Иҷрои ҷарроҳк.
6. Анҷоми ҷарроҳк.
Агар ҷарроҳк зери мадҳушии умумк мекарда бошанд, дар аввал беҳис гардонида,
сипас ба мизи ҷарроҳк мехобонанд.
Вазъи бемор дар мизи ҷарроҳӣ
Дар мизи ҷарроҳк беморро тавре хобондан лозим аст, ки узви иллатдида ба
осонк дастрас гардад. Барои ҷарроҳии узвҳои шикам ѐ қафаси сина бемор одатан ба
тахтапушт мехобад. Агар лозим ояд ҳангоми ҷарроҳк вазъи беморро тағйир медиҳанд
(naҳлу ѐ қисми cap ва ѐ поро пасту баланд мекунанд), зеро мизи амалиѐтии ҳозиразамон
ба ин имкон медиҳад. Барои дар доираи чатан ѐ рӯдаи рост ҷарроҳк кардан, бемор бояд
ба тахтапушт ду пояшро бардошта хобад. Хини касолати мавзеи думғоза маризро ба
шикам хобонида пайванди рон ва зонуро то 70-80° қат мекунанд. Вазъи паҳлугк барои
ҷарроҳии қафаси сина ва гурдаҳо истифода мешавад. Дар вақти ҷарроҳк ҷои истодани
ҷарроҳ ва ѐрдамчиҳои вай муҳим аст. Одатан ҷарроҳ аз паҳлуи рости бемор меистад,
вале барои иҷро кардани баъзе амалҳои ҷарроҳк (сипурз, рӯдаи мустақим, ҳиссаи чапи
шуш) аз ҷониби чапи бемор истодан мувофиқ аст. Агар ҷарроҳк зери мадҳушии умумк
гузарад, ба беҳиссозк шурӯ мекунанд. Агар зери бедардсозк ҷузък бошад дар аввал ҷои
ҷарроҳиро бо йод, люгол ва спирт пок карда, сипас бо маҳлули беҳискунанда карахт
месозанд.
Роҳи дастрасӣ ба узви иллатдида
Дар он ҷое бофтаҳоро буридан лозим аст, ки узви иллатдида фарох кушода шавад
ва ҳолати ташреҳк риоя шавад, яъне ба бофтаҳо камтар осеб расонад. Интиҳоби роҳи
дастрас кардани узви бемор барои оқибати ҷарроҳк муҳим аст. Дар вақти мӯътадил
будани ин роҳ ҷарроҳк нисбатан осон ва озод мегузарад. Баъзан ин роҳ мураккаб хоҳад
шуд. Масалан, барои бурида гирифтани рӯдаи рост ду дастаи ҷарроҳон амал мекунанд: аз
ҷониби шикам ва чатан. Дар айни замон камтарин иллат ба бофтаи девораи шикам
ҷарроҳии лапороскопк мерасонад.
Иҷрои ҷарроҳӣ
Ин марҳалаи асоси ҷарроҳист. Дар ин давра дар манбаъи касолат ѐ узви иллатдида
ҷарроҳк мекунанд. масалан, кирмрӯда ѐ қисаи сафрои газакгирифтаро бурида мегиранд,
дабиларо чок мекунанд, ба думмал наштар мезананд. Баъди буридани узв (кисаи сафро) ѐ
ҳиссаи узв (меъда) бофтаҳоро қабат ба қабат дӯхта барқарор мекунанд ѐ заҳкаш монда,
медӯзанд.
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Ҷарроҳк одатан дар толори махсус гузаронида мешавад. Амалиѐти сабукро дар
бандишхона ҳам ба ҷо овардан мумкин аст. Ҷарроҳ одатан бо як ѐ ду ѐрдамчк амал
мекунад. Ҳангоми амал кардани ду дастаи ҷарроҳон дастаи аввал (3 ҷарроҳ) тарафи
шикам ва дастаи дигар (2 ҷарроҳ) аз ҷониби чатан ҷарроҳк карда, рӯдаи мустақимро дар
муддати кӯтоҳ бурида мегиранд (саратони рӯдаи рост). Ҳамчунин ду ҳамшираи ҷарроҳк
бо мизи алоҳидаи худ, карахтгардон бо ѐрдамчиаш ва техник хидмат мекунанд (ҷарроҳии
дил, иваз кардани ҷигар ва ғ.). Дар ин навъ амалиѐт ҷарроҳиҳо дастгоҳҳои мураккаби
танзимии кори дил, мағзи cap ва назораткунанда, аломатҳои хун, пешоб ва ғ. истифода
мешаванд.
ДАВРАИ БАЪДИҶАРРОҲӢ
Ин давра аз лаҳзаи хотима ѐфтани ҷарроҳк то барқарор гардидани фаъолияти
кории бемор давом мекунад. Ҷавобгарии табиб дар давраи баъдиҷарроҳк аз мавриди
ҷарроҳк кам нест, зеро хатогк оқбати бад дорад. Давраи баъдиҷарроҳк аз се марҳала
иборат аст: 1. Марҳалаи аввал – 3-5 рӯз. 2. Марҳалаи дуввум – 2-3 ҳафта. 3. Марҳалаи
саввум тӯлонист то барқарории қобилияти кории ҷарроҳишуда.
Масъалаи асоск дар давраи баъдиҷарроҳк пешгирк ва муолиҷаи аразҳои амалиѐт
ва таъмини шароити сабзиши босуръати бофтаҳои озурда мебошад. Ин давр мӯътадил ѐ
бо араз мегузарад. Ҳангоми равиши мӯътадили аксуламали аъзои бадан ба садама
комилан мувофиқ мешавад. Дар вақти инкишофи араз (бештар дар марҳалаи аввал cap
мезанад) аксуламали бадан зиѐд ѐ суст мешавад. Дар ин ҳолат ихтилоли кори узвҳо ба
ҷараѐни инкишофи араз мусоидат мекунад. Аммо на ҳамеша ҷараѐни мӯътадили
баъдиҷарроҳиро аз марҳалаи араздор фарқ метавон кард. Бемор вобаста ба асаб
шикоятҳои гуногун мекунад. Барои сари вақт фаҳмидани арази баъдиҷарроҳк ҳолати
беморро пайваста назорат кардан лозим аст.
Вобаста ба мураккабии ҷарроҳк кори узвҳо ва аъзои бадан тағйир меѐбанд, ки
инҳоянд:
Мубодилаи ангиштоб. Дар 90%-и шахсони ҷарроҳишуда серқандии хун
(Hyperglycaemia) ва бо пешоб баромадани глюкоза (Glucosuria) мушоҳида мегардад ва 34 рӯз давом мекунад.
Мувозанаи ҷавҳару ишқор. Дар ибтидои давраи баъдиҷарроҳк захираи алкали
хун кам шуда, аломати сертуршк ба вуҷуд меояд. Дар аввал асидоз талофк мешавад,
сипас баробари кам гардидани ишқор талафнопазир мегардад. Бинобар ин асидоз
инкишоф меѐбад. Дар ин ҳолат дилбеҳузурк, қай, шикамдамк, дарди cap, бетоқатк,
бехобк рух медиҳад. Барои пешгирии сертуршк бидуни омодасозии пешазҷарроҳк, ба
варид глюкозаю инсулин ворид карда, барвақт хӯрок медиҳанд.
Мубодилаи сафеда. Дар ибтидои марҳалаи баъдиҷарроҳк азоти боқимондаи хун
меафзояд, миқдори сафеда кам ва ҳиссаи глобулин зиѐд мешавад. Баъди ҷарроҳии
мураккаб 5-6 шабонарӯз кам шудани сафедаи хун авҷ мегирад, баъдан тадриҷан
мӯътадил мегардад. Барои барқарории миқдори сафедаи хун, хӯроки пурғизо ва
таркибаҳои хун (албумин, протеин, плазма), аминокислотаҳои ивазнопазир (алвезин,
вамин ва ғ.) таъин мекунанд.
Мубодилаи обу электролитҳо. Пас аз ҷарроҳк миқдори хлорид ва мувозанаи
электролитҳо тағйир меѐбад, бадан камоб мегардад. Шахси солим дар як шабонарӯз ба
воситаи гурдаҳо 1-1.5л, шуш 0.4-0.5л об ҷудо мекунад. Баъди ҷарроҳк, хусусан ҳангоми
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афзудани ҳарорати бадан, обҷудокунии пӯст ва шуш меафзояд. Ба ҳар як дараҷа
ҳарорати баланд шудаи бадан, аз 36,5-37°С, шуш ва пӯст то 500 мл зиѐда аз меъѐр моеъ
ҷудо мекунад. Дар як вақт миқдори натрий дар фазои байниҳуҷайравк кам ва дар
дохили ҳуҷайра зиѐд мешавад. Баръакс, ғилзати иони калий дар ҳуҷайра кам гардида,
дар фазои байниҳуҷайра меафзояд. Дар натиҷа гармиҷудошавк вайрон ва ҳарорати
бадан баланд мешавад. Ба камии оби бадан қайи такрорк, арақкунк ва хунравк низ
мусоидат мекунад.
Пешгирии ихтилоли мубодилаи обу электролит, бидуни омодасозии
пешазҷарроҳк аз истифодаи миқдори лозимии моеъ (вобаста ба ҳолат, шахсият, синну
соли бемор, мавсими сол) дар шабонарӯзҳои аввали баъдиҷарроҳк вобаста аст. Агар
манъ набошад бо роҳи ҳозима ворид шудани моеъ бартарк дорад, зеро ба гардиши
моеъи ҷигару рӯда иштирок мекунад, электролитҳо ва шираи узвҳои ҳозима кам талаф
меѐбад. Дар акси ҳол маҳлулҳоро ба варид, зери пӯст ѐ рӯдаи мустақим ворид намудан
лозим аст. Электролитҳо ва хлоридро дар як соат аз 1,6 то 3-4 мл ба як кг вазн таъин
мекунанд.
Таркиби хун. Вобаста ба вазнинии ҷарроҳк дар 2-5 рӯзи аввали баъдиҷарроҳк
лейкоситҳои хун зиѐд мешаванд. Ин ҳодисаи муқаррарист, ки ба аксуламали аъзои
бадан ба ҷаббиши маҳсули порашудаи сафеда ва уфунати ба захмдаромада (ҷарроҳк бо
беуфунатии мутлақ имконнопазир аст) вобаста мебошад. Дар ин марҳала миқдори
эритросит, тариқати лахтабандк ва зидди лахтабандии хун низ тағйир меѐбад. Сабаби он
талафи хун дар вақти ҷарроҳк ҳамроҳ шудани моеъи байнибофтагк ба ҷараѐни хунраг
ва босуръат вайрон гаштани эритроситҳои хуни гузаронида мебошад. Миқдори
хунлахтаҳо то 4-5 рӯзи баъдиҷарроҳк кам шуда, дар давоми 9-10 шабонарӯз барқарор
мешавад. Дар аксари беморон ғилзати хун аз камобии бадан ва ихтилоли мувозанаи
албумину глобулин (албумин кам ва глобулин зиѐд) меафзояд. Бинобар ин хатари
инкишофи лахтабандии хун ва эмболия ба вуҷуд меояд. Паст шудани ғилзати хун,
афзудани миқдори протромбин ва пайдоиши фибриногени "В" аз инкишофи аразҳо
(перитонит, зотуррия, чирксорк) огоҳк медиҳад. Лейкоситҳо, хусусан қаламчаядродор
дар вақти фасод кардани захм ѐ чирксории ягон узв хеле зиѐд мешаванд.
Таҳлили арази баъдиҷарроҳк нишон медиҳад, ки ихтилоли мубодилаи моддаҳо
баъзан аз касолати ҷигару гурда ва дигар узвҳову аъзо (эндокринк, асаб) дар давраи
пешазҷарроҳк ба вуҷуд омадаанд. Табиист, ки дар онҳо аксуламали аъзо ба садамаи
амалиѐт фарқ мекунад ва эҳтимоли арази баъдиҷарроҳк меафзояд. Пешгирии
заҳролудии бадани ин навъ беморон иборат аст аз: 1. Ҳарчи камтар садама расонидан ба
бофтаҳо ҳини ҷарроҳк. 2. Манбаъи фасодро фарох кушода, комилан мувофиқ заҳкаш
кардан. 3. Ба варид фиристодани маҳлулҳои зиддизаҳрк (Рингер, маҳлули 0.85%-аи
намаки ош) глюкоза ва ҳемодез. 4. Сари вақт таъин кардани ғизое, ки кори узвҳои
ҳозимаро фаъол мекунад. Ин тадбирҳо ба инкишофи сертуршк монеъ шуда, ба ҷараѐни
сабзиши захм мусоидат мекунад.
Дар давраи баъдиҷарроҳк ба ҳаракат даромада роҳ гаштани бемор муҳим аст,
зеро дар беморон, хусусан куҳансолон, ки камҳаракат ҳастанд, инъиқоди хун ба вуҷуд
омада, бештар зотуррия инкишоф меѐбад. Барои пешгирии он усули самарабахш
барвақт таъин кардани варзиши нафас, ба ҳаракат даровардани дасту по ва роҳ гаштани
бемор мебошад.
ПЕШГИРӢ ВА МУОЛИҶАИ АРАЗИ БАЪДИҶАРРОҲӢ
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Баъди ҳар кадом ҷарроҳк мумкин аст ин ѐ он араз ба вуҷуд ояд, вале пас аз
ҷарроҳии мураккабу вазнин дар узвҳои қафаси сина ва шикам бештар мушоҳида
мегардад. Арази баъдиҷарроҳк барвақтк ва бевақтк мешавад. Барои сари вақт
шинохтани арази ҷарроҳк назорати пайдарпайи аҳволи бемор лозим аст.
Дар соатҳои аввал ѐ шабонарӯзи якуми ҷарроҳк мумкин аст хунравк, шок,
тағйироти рӯҳк ѐ арази узвҳои нафас (ателектаз, варами шадиди шуш, зотуррия,
зотуррияи нойи шуш ва ғ.) ба вуҷуд ояд. Арази бевақтии ҷарроҳк одатан ба норасоии
ғизо, ихтилоли тариқати лахтабандк ва зидди лахтабандии хун, заҳролудии бадан,
чирксории захм ва оқибати вай вобаста аст.
Шок дар натиҷаи талафи хун ҳангоми ҷарроҳк ва бедардсозии комилан
номувофиқ инкишоф меѐбад. Дар ин ҳолатҳо ихтилоли гардиши хурди хуни бофтаҳо ва
мубодилаи моддаҳои ҳуҷайраҳо ба вуҷуд меоянд. Дар вақти пайдоиши аломати шок:
пӯсти рангпаридаи хокистартоб, кабудии лаб ва нохунҳо, набзи зуд-зуду нарми нопурра,
пастии фишори шараѐн фавран тадбирҳои зиддишокк андешида ба варид таркибаҳои
лозимии хун, полиглюкин, ҳормонҳо, маводи дилу рафъи дард гузаронида, витаминҳо ва
оксигендавок таъин мекунанд.
Аразҳои аъзои нафас. Пас аз ҷарроҳк мумкин аст ателектаз, трахеит, зотуррия ва
ҳатто думмал инкишоф ѐбад. Вазнинии аразҳо ба дараҷаи интишору вусъати ин ѐ он араз
вобаста аст; одатан дар 3-4 рӯз муайян мешавад. Барои пешгирии онҳо беморро дар
давраи ҷарроҳк ва баъд аз он аз гарму хунук шудан эмин дошта, варзиши нафас таъин
мекунанд. Ба девораи қафаси сина банка (зарфи бо ҳавои гарм барои кашидани пӯст) ѐ
халдарқоғаз монда, барвақт роҳ гаштанро тавсия медиҳанд.
Аразҳои дилу хунрагҳо. Норасоии шадиди кори дилу хунрагҳо дар заминаи сусти
дил (аввалин) ѐ шок ва камхунк (дуюмин) инкишоф меѐбад. Норасоии шадиди кори дил
бештар аз меъдачаи чап cap зада, пас меъдачаи рост касолат мебинад. Ангезандаи беморк
одатан ба варид тазриқ додани миқдори зиѐди маҳлул мебошад. Бинобар ин, пас аз
ҷарроҳк аксари норасоии шадиди кори дил дар беморони гирифтори кардиосклерози
атеросклерозк, нуқсони аортагк, галаѐни хун ва ғ. инкишоф мекунад. Аломати ин араз
ҳисси ҳаво нарасидан, арақ, паридани ранги пӯст, кабудча шудани лабҳо, дилбозк,
балғами хунолуд, аз пурхуни варамидани вариди гардан, ҷигари калоншудаи дарднок
мебошад. Барои муолиҷа глюкозидҳои дилк (строфантин, коргликон, селанид),
пешобронҳо (лазикс, верошпирон; маннитол ва ғ.) ва маводи фаъолияти муйрагу рагҳои
хурдро афзоянда (кодеин, эфедрин, допамин) таъин мекунанд. Пешгирии ин араз ба
омодасозии ҷарроҳк, сари вақт муайян кардани мавҷудияти амрози дил ва миқдори
маҳлули ба варид фиристодашаванда вобаста мебошад.
Норасоии шадиди хунраг (масалан, коллапс) дар натиҷаи фалаҷи асабҳои
муҳаррики рагҳо, ки боиси сустии мӯйрагҳо ва камии ҲХГ мегардад, ба вуҷуд меояд.
Ҷараѐни хун суст ва ҳипоксияи бофтаҳо мушоҳида мегардад.
Яке аз аразҳои вазнини давраи баъдиҷарроҳк хунлахтагии вариди пой ва кос аст, ки
бештар дар шахсони фарбеҳ рух медиҳад. Сабаби он садамаи девораи варид, сустии
гардиши хун, бемории илтиҳобии узвҳои кос, серхобк ва тағйири хусусияти лахтабандию
зидди лахтабандии хун мебошад. Аломати хунлахта варами пой, дарди барқади варид ва
тарҳи баръало намоѐни варидҳои пой (поѐнтар аз ҷои тромбоз) мебошад. Барои пешгирии
лахтабандии хун варзиши нафас ва варзиши муолиҷавк, масҳ, серҳаракатк таъин
мекунанд; ҷои ҷарроҳк шударо бо бинти қаиш мепечонанд. Дар вақти тағйири
лахтабандии хун ва барои муолиҷаи он ҳепарин, неодикумарин, фенилин, синкумар,
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тромбо АСС, венодиол, фундопорен, детролекс, вазопростан, флебодия 600, клексан,
аспирин кардио ва ғ. ба кор мебаранд.
Аразҳои узвҳои ҳозима бештар пас аз лапаротомия (шикамкушок) ба вуҷуд меояд.
Аз ҳама вазнинтарин араз баъди шикамкушоии илтиҳоби сифоқпарда (перитонит),
думмали байни ҳалқаҳои рӯда, ногузароии рӯда ва носури меъдаю рӯда мебошад. Дар
рӯзҳои аввал вобаста ба ихтилоли муҳаррикк ва тарашшӯҳи узвҳои роҳи ҳозима мумкин
аст оруқдиҳк, дилбеҳузурк, қай, шикамдамк ва ғ. мушоҳида гардад. Қайи яккарата одатан
чорабинии махсус наметалабад, мумкин аст, ки қай дар беморе, ки аз мадҳуши
набаромадааст, ба роҳи нафас равад. Вале қайи пайваста ба камобии аъзо, норасоии
хлориду электролитҳо, заҳролудии бадан ва асидоз сабаб мегардад.
Перитонити баъдиҷарроҳк метавонад пас аз ҳар кадом ҷарроҳк дар шикам ба
вуҷуд ояд, аммо бештар баъди раҳо шудани кӯки меъда ѐ рӯда инкишоф меѐбад.
перитонит маҳдуд ва мунташир мешавад.
Муолиҷаи перитонит ба воситаи ҷарроҳии такрорк, заҳкашии манбаъи фасод ѐ
ҷойҳои пурфасод ва доруворк (антибиотикҳо, таъминии оромк) мешавад.
Ногузароии баъдиҷарроҳк бештар пас аз амали ба пайвастани меъдаю рӯда ва
байни рӯда, кафидани узвҳои дарунковок ба вуҷуд меояд. Сабаби ин араз механикк
(варамии газакк, инфилтрати минтақаи васлкарда - анастомоз, рӯдапечк) ва динамикк
(атонияи меъдаю рӯда, ѐ кашиши рефлектории рӯда) мебошад.
Аломати парези меъдаю рӯда ҳисси дам ва вазнинии шикам, қайи усораи
ҷамъшуда, бод нашикастан ва ғ. аст. Ин ҳолат одатан дар охири шабонарӯзи 2 ва аввали
шаби 3 ба вуҷуд меояд. Барои пешгирию муолиҷа дар рӯзи дуввуми ҷарроҳк ба меъда
санд (муваққатк ѐ доимк) монда, аз мӯҳтавк холк мекунанд ва мешӯянд. Агар зарур
бошад ҳуқнаи поккорк ѐ ҳипертонк, равғанк ва ѐ бо усули Огнев (30 мл глисерин, 30 мл
пероксиди ҳидроген, 40 мл маҳнули 10%-аи намаки ошк) мекунанд. Барои фаъолии
таҳриқаи рӯда пеш аз ҳуқна мондан фиристодани прозерин ѐ питуитрин, убретин натиҷаи
хуб медиҳад. Дар бисѐр мавридҳо фаъолгардонии барқк бо дастгоҳи "Эндотон-01Б" ва
аккупунктураи барқк, блокадаи паранефралк ѐ беҳиссозии перидуралк бо новокаин
самарабахш аст. Барои афзудани фаъолияти аъзо фиристодани маҳлули 0.85%-аи намаки
ошк, 5-10%-аи глюкоза, аминҷавҳарҳо, таркибаҳои лозими хун, электролитҳо, хусусан
калий (фаъолкунандаи таҳрикаи pӯда) хеле муҳим аст.
Арази узвҳои пешоббарор. Баъди ҷарроҳк, хусусан ҷарроҳии узвҳои таносул ва
рӯдаи мустақим, шошабандк (ischuria), кампешобк (oliguria) ва баъдан бепешобк (anuria)
мушоҳида мегардад. Ин араз ба садама, илтиҳоби узвҳо ва роҳҳои пешоббарор вобаста ѐ
рефлекторк мешаванд.
Бемор барои пешоб кардан ба доираи масона ва чатан гармкунак мемонад ѐ ҷумаки
қубури обро кушода садои обрезиро ба гӯши мариз мерасонанд, ки рефлекси идрор пайдо
шавад. Дар акск ҳол ҳамаи қоидаи беуфунатиро риоя карда, ба масона катетер хастан
мумкин аст. Пас аз пешоб масонаро бо ҳамин катетер бо маҳлули безараргардон
(хлорҳексидин, фурасилин) мешӯянд. Дар вақти газаки узвҳои пешоббарор антибиотикҳо
ва маводи безараргардон (уротропин, фурадонин ва ғ.) таъин мекунанд.
Арази захми ҷарроҳк хуншории захм (берун ѐ ба ковокиҳо), ҳематома, инфилтрат,
чирксории захм, берун баромадани узвҳои дарунк (eventratio) мебошад. Хунрезии
барвақтк дар натиҷаи лағжидани кӯки хунраги баста ба вуҷуд меояд ва бевақтк ҳангоми
чирксории захм (девораи хунраг чаққа шавад) одатан дар 4-7 рӯз ба вуҷуд меояд. Хуни
рехта дар ковокиҳои аъзо ѐ дохили бофтаи нарм ҷамъ мешавад ва ѐ берун мебарояд.
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Муолиҷаи хунравк ба шиддат ва сабаби он вобаста аст. Хунравии мӯйрагҳоро бо
доруҳо (хлориди калсий, викасол, массаи тромбоситк) муолиҷа мекунанд. Дар вақти аз
рагҳо шоридани хун онҳоро мебанданд. Агар имкони бастани хунраги захм (чирксории
захм) набошад, он гоҳ болотар аз захм раги хуншорро ѐфта мебанданд.
Гематома бофтаҳоро лағжонида ҷамъ шудани хун мебошад. Дар вақти набастани
хунрагҳои майда ѐ ҳангоми баланд шудани фишори хун, баромадани хунлахтаи онҳо
инкишоф меѐбад. Гематома оқибат ҷаббида мешавад, ба киста мубаддал мегардад, чирк
карда думмал ҳосил мекунад; намаки калсий таҳшин шуда, "санг" пайдо мешавад. Дар
вақти чирксории ҳематома онро чок карда заҳкаш мекунанд.
Иртишоҳ. Дар минтақаи захми дӯхта нисбатан зиѐд инфилтрат инкишоф меѐбад.
Аломати он пайдоиши омоси сахти илтиҳобии гуногунҳаҷм ва дарднок мебошад. Пӯсти
болои инфилтрат сурх мешавад ва дигар алоими газак ба назар мерасад. Ҳангоми сари
вақт ва комилан мувофиқ муолиҷа кардан инфилтрат ҷаббида мешавад, вале бештар
чирксор мегардад.
Пешгирии инфилтрат ҳангоми ҷарроҳк рафтори боэҳтиѐт бо бофтаҳо ва қатък риоя
кардани қоидаи асептикк мебошад.
Чирксории захм. Баъди ҷарроҳии асептикк чирксории захм одатан дар 2-5%-и
маризон мушоҳида мегардад. Сабаби вай сустии муқовимати аъзои бадан, уфунати
берунию дарунк ва ҷарроҳии осебк мебошад. Захми чирксорро аз рӯи қоидаи умумк
табобат мекунанд. Ибтидои пайдоиши манбаъи фасод ҳар қадар пештар муайян гардад,
бофтаҳо ҳамон қадар кам тағйир ѐфта оқибати беморк нек анҷом меѐбад.
Дар вақти чирксории захми ҷарроҳии узвзҳои батнк эҳтимоли аз шикам
баромадани узвҳо ба вуҷуд меояд. Ин ҳодиса пас аз сулфа кардан, атса задан ѐ дамиши
шикам бештар дар беморони солхӯрда ва лоғар (дар 6-12 шабонарӯз) мушоҳида мегардад.
Муолиҷаи эвентрасия ҷарроҳии таъҷилк мебошад. Пас аз ҷо ба ҷо кардани узвҳои
баромада ҳама қабати девораи шикамро бо риштаи мустаҳкам медӯзанд ва то солим
гаштани захм шикамбанд (бандаж) истифода мекунанд.
Баъди ҷарроҳии беуфунатк, агар захм бо илтиѐми аввалин солим гардад, вобаста ба
синну сол, узви ҷарроҳишуда, амрози ҳамроҳикунанда кӯки пӯстро дар 5-12 ва ҳатто 1516 шабонарӯз мекананд Пас аз ҷарроҳии ҷумҷума, рухсора ва гардан кӯкро дар 5-6, дар
девораи шикам ва қафаси сина 7-9 ва буридани пой дар натиҷаи қандкасалк кӯкро дар 1216 рӯз кандан мумкин аст.
Аразҳои барвақти захми ҷарроҳк инҳоанд: бемории иттисолк дар натиҷаи ба ҳам
часпидани узвҳо ва девораи шикам, фатқи баъдиҷарроҳк, хатшаи келлоидк, носури
риштагк ва ғ.
БОБИ Х.
ОСЕБШИНОСӢ
Кӯмаки тиббк ба беморон дар ҳама замон яке аз муҳимтарин масъалаи тиб буд ва
мемонад. Ба кӯмаки тиббк дар шароити экстремалк (вопасинк) на танҳо кормандони
махсуси тиб, балки табибони дигар соҳа, ҳатто донишҷӯѐни донишқадаи тибро сафарбар
мекунанд. Бинобар ин амиқ омӯхтани масъалаи ѐрии таъҷилк дар донишгоҳи тиббк ва
баъд аз он қобили қабул аст.
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Осебшиноск (травматология, аз trauma-осеб, logos-илм) илмест оид ба омӯзиши
осеб. Муҳиммии ин бахши илм дар он аст, ки дар айни замон аз се як қисми беморони ба
мадади ҷарроҳ эҳтиѐҷманд шахсони осебдида мебошанд.
Осеб чист? Зарбаву таъсири ногаҳонии омилҳои берунк ба бадан мебошад.
Тағйироти ташреҳк (анатомк) ва амалк ба вуҷуд меорад. Кулли осеби дар гурӯҳи
муайяни аҳолк дар вақти кӯтоҳ ба миѐн омадаро осебият меноманд. Агар ҳангоми осеб
расонидан пӯст ѐ луобпарда вайрон шавад, осеби кушод ѐ захм мегӯянд. Дар вақти ба
бофтаи амиқ осеб расонидан, луобпарда ѐ пӯст вайрон нашуда бошад, ин осебро пӯшида
меноманд. Ҳангоми осеби фарох зуҳуроти гуногуну якҷоя зарби кушодаю пӯшида,
тағйироти ҷузък ва аксуламали вазнини бадан cap мезанад. Он бештар боиси бемории
осебк мегардад. Сабаби осеб механикк (зарбхӯрии бешуурона, беихтиѐрона), табик
(гармо, сармо, шуоъ, барқ), кимѐк (тезоб, ишқор, алафи юган) ва рӯҳк хоҳад шуд.
Осебият чист? Маҷмӯъи осеб дар минтақаи муайян (давлат, вилоят, шаҳр, ноҳия) ѐ
байни иддаи одамон (дар хоҷагии деҳа, истеҳсолот, варзиш ва ғ.) мебошад.
Дар айни замон тараққиѐти илму техника ва дар натиҷаи он тағйироти тарзи ҳаѐти
инсон шароит ба осеби вазнин гирифтор шудан, хусусан ҳангоми ҷанг, тағйир дод. Ба
садама мардҳо, назар ба занҳо, ду маротиба зиѐд гирифтор шуда истодаанд. Дар
мамлакатҳои мутараққк касалшавии мардҳои 15-29 сола аз садама ҷои аввалро ишғол
мекунад.
Дар гузашта шӯъбаи травматология ҳаҷми васеъи корк дошт, чунки ҳама
проблемаи ташхис ва муолиҷаи зарбу лат дар ӯҳдаи мутахасис травматолог буд.
Пайдоиши ихтисоси нав ба нави махсус мафҳум ва мазмуни травматологияро назаррас
танг гардонид. Масалан, осеби гармк, барқк, шуоък, кимѐк ба инкишофи сӯхта
(сармозада) мерасонад ва муолиҷаи махсусро металабад. Ба ҳамин сабаб, муолиҷаи сӯхта
ва сармозада аз травматология ба ихтисоси махсус (комбустиология) ҷудо шуд. Ғайри он
осеби майна ва ҳароммағз дар шӯъбаи асабҷарроҳк, зарбу лати шикам дар шӯъбаи
ҷарроҳии таъҷилк, осеби қафаси сина дар шӯъбаи ҷарроҳии қафаси сина ѐ торакоабдоминалк муолиҷа мешаванд.
Таснифи осеб. Осебро дар асоси сабаб, аломат, давомнокии зарбгири ва ғ. тасниф
мекунанд. Чунин таснифи осебҳо қабул шудааст:
1. Осеби ғайриистеҳсолк (нақлиѐтк, кӯчагк, варзишк).
2. Осеби истеҳсолк ѐ касбк (истеҳсолотк, кишоварзк).
3. Осеби қасдк (дар ҷанг, осоиштагк, худ ба худ).
Вобаста ба омили осебрасон осеби механикк, гармк, барқк, шуоък, кимѐк, рӯҳк ва
ғ.-ро аз ҳам фарқ мекунанд. Тақсимоти осеб ба кушода ва пӯшида аҳамияти муҳим дорад.
Ҳангоми осеби кушода захми пӯст луобпардаи во буда, хавфи сирояти бемориангез
меафзояд, зеро барои уфунат “дар” кушода аст. Дар вақти осеби пӯшида дохил шудани
уфунати берунк чилд монеъ мешавад.
Осеби вориднашаванда ва воридшавандаро низ аз ҳам фарқ мекунанд. Дар ҳодисаи
аввал захм рӯякк ва дар мавриди дуввум умқк буда, мумкин узвҳои даруниро фаро гирад.
Вобаста ба хусусияти осеб танҳо ва сершумор хоҳад шуд. Агар осеб аз якчанд омил
бошад осеби мураккаб мехонанд. Масалан, осеби механикк ва сухтагк. Агар аъзои
гуногуни бадан осеб дида бошад, осеби иттисолк меноманд. Масалан, даридани супурз ва
шикастани устухони coқи пой, латмаи майна ва захми ҷигар.
Осеби бофтаҳо мустақим ва номустақим мешаванд. Агар осеби бофтаҳо дар ҷои
зарба ба вуҷуд ояд, осеб мустақим аст. Осеб дур аз ҷои зарба бошад осеби номустақим
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мебошад. Масалан, ҳангоми дар ҷойи ноҳамвор ба устухони сурин ѐ ба пошнаи пойҳои
рост афтодан мумкин аст мӯҳраи миѐн шиканад.
Осеб шадид ва музмин низ мешавад. Бештари осеб одатан шадид аст. Вале дар
гурӯҳи мутахассисон, хусусан дар бахши кишоварзк ва балет осеби музмини ҳунарк рух
медиҳад, ки ташхис душвор аст. Ин ҳолро ба назар гирифта таснифи зерини микроосеби
музминро пешниҳод кардаанд.
1. Микроосеби музмини мушак: миоэнтезит, нимдарони мушак, ҳематомаи сангк.
2. Микроосеби музмини пай: паратеноит, тендопараостопатия, даридани
эътилолии пай.
3. Микроосеби устухон (азнавсозии эътилолии амалк), ки чанд марҳала дорад:
марҳалаи аввал параостоз, марҳалаи сонк - бозсозии минтақавк (тағйироти pax-pax ва
лакунк). Ин таснифи осеби музмин муҳим аст, зеро ба осеби музмин на танҳо
варзишгарону раққосони балет, инчунин дигар шахсон (пӯшидани пойафзоли танг,
коргарони баъзе дастгоҳо) дучор мешаванд. Дар ин маврид ташхиси беморк мушкилтар
мебошад.
Ёрии аввалии муолиҷавӣ ба осебдида
Ёрии аввалк ба осебдидагон ҷицати хоса дорад. Новобаста аз шароит, ҷои осеб ва
дараҷаи осеб ба тарзи зер мадад мерасонанд:
1. Дар ҷои осебруйдода.
2. Дар роҳ ҳангоми ба беморхона бурдан.
3. Дар марҳилаи осебк (табобатгоҳи осеб) ѐ шӯъбаи осебшиноск.
Дар ҷои осебдида ѐрии аввалиро одатан ҳамкору хешовандон мерасонанд. Онҳо
одатан дониши тиббк надоранд. Дар муассисаҳои калоне, ки одатан кормандони тиб шабу
рӯз навбатдорк мекунанд, ѐрии авалиро ҳамшира ѐ духтур мерасонад.
Барои сари вақт ба дармонгоҳ овардани шахси осебдида кори нақлиѐт, ѐрии
таъҷилк, ҳавопаймои тиббк муҳим аст. Осебдида ҳар қадар барвақт ба шӯъба расад ва дар
роҳ тадбири муолиҷаи зиддишокк андешанд, натиҷаи муолиҷа ҳамон қадар хуб мешавад
ва нек меанҷомад.
Ба осебдидагони маҳалҳои камаҳолк муолиҷаи махсуси ихтисосиро дар шӯъбаи
ҷарроҳии умумк мутахассис ба ҷо меорад. Дар вилоятҳо дармонгоҳи осеб ѐ шӯъбаи
осебшиноск ва дар шаҳрҳои марказк донишқадаи осебшиноск кӯмак мерасонанд.
Пешгирии осебу осебият ба омилҳои гуногун: шаҳрсозк, хуб азхуд кардани ҳунар,
риояи техникаи бехатарк, мавҷудияти масолеҳи муҳофиз (сару либоси корк, айнак,
остинча), ҳолати техникии нақлиѐт, асбоб ва ғ. вобаста аст. Барои пешгирии осебият аз
шароб парҳез кардан муҳим мебошад.
Тадқиқи беморони осеби шадид
Тадқиқи бемороне, ки сабук осеб дидаанд, аз тадқиқи беморони ҷарроҳк фарқи
муайян надоранд, вале зуд ташхис карда, кӯмаки махсус расонда, натиҷаи хуб ба даст
овардан мумкин аст. Аммо ба тадқиқи шахсоне, ки сахт осеб дидаанд, диққати ҷиддк ва
муттасил лозим аст, чунки аҳволи саломатии онҳо вазнин мебошад ва дар сурати
инкишофи шоки садамавк боз вазнинтар мегардад. Аз ин рӯ ҷарроҳ бояд пешомади
шахсеро, ки сахт садама дидааст, пай бурда тавонад, онро сари вақт ташхис намояд ва
кӯмаки комилан мувофиқ расонад.
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Саҳеҳ ташхис кардан аз ҷарроҳ донистани алоими беморк, ҷамъ овардани далелҳои
лозимк ва дуруст хулоса бароварданро металабад. Пурсуҷӯи мариз ва муоинаи он мисли
беморони ҷарроҳк мебошад, вале ин амалро дар вақти кӯтоҳ иҷро бояд кард. Ҳангоми
ташхис мулоҳизакорона ва пайдарпай ба даст овардани далелҳо: собиқаи беморк, муоина,
палмосидан, ангуштзанк, гӯшкунк, озмоиш, усулҳои рентгенк, эндоскопк, ултрасадок ва
ғ. муҳим аст. Дар ин маврид хеле хуб донистани далелҳои як усул ва аҳамият надодан ба
ҷиҳатҳои дигар усулҳо хатост, зеро дар осебдидагон, ғайри тағйироти ҷузък, мумкин аст
ихтилоли кори дигар узвҳо (даридани ҷигар ѐ кафидани ҷумҷума) ва ҳолати вазнини
умумк (шок, камхунии шадид, заҳролудии осебк) ба амал ояд.
Дар вақти ҳодисаҳои садамаи вазнин ҳаѐти осебдида одатан дар хатар мешавад, ки
бештар ба хунравк, асфиксия ва ғ. вобаста аст. Дар ин маврид ба тағйироти мавҷуда баҳои
саҳеҳ дода, таъҷилан ѐри расонида (масалан, боздошти хунравк, барқарор кардани
гузароии роҳи нафас), пас ба тадқиқи бемор ва ташхис машғул мешаванд. Дар ҳолати
мадҳушии бемор далелҳои лозимиро доир ба ҳодисаҳои рӯйдода аз хешу ақрабо ѐ
шоҳидон ба даст овардан мумкин аст.
Дар шахсони осебдида эҳсосот, ҳолати пеш аз садамавк, лаҳзаи садама ва пас аз он,
мувофиқати осеб ба тағйироти рӯйдода, кӯмаки расонида, ташхис ва тарзи муносибату
муолиҷа муҳим аст; ҳангоми беэътилолии ин ѐ он узв осеби ночиз беморро ба ҳолати
вазнин хоҳад расонид. Масалан, дар вақти осеби сабуки шикам ва қафаси сина эхинакокки
таранги ҷигар ѐ шуш кафида, аҳволи беморро вазнин мекунад.
Бемории осебӣ
Бемории осебк ин беэътидолии фаъолияти ҳаѐтии қисми инсон зери таъсири
садамаи вазнин мебошад, ки носозкори маҷмӯъи ҳомеостаз рух медиҳад. Агар ҳангоми
муолиҷа танзими марказк бенатиҷа монад, аразҳои вазнини пурхавф инкишоф хоҳад кард.
Беморк одатан баъди садамаи вазнин зуд инкишоф меѐбад, ибтидои шадид ва равиши
тӯлонк дорад. Дар айни замон этиопатогенези бемори осебиро пурра наомӯхтаанд. Чаҳор
давраи ин бемориро аз ҳам фарқ мекунанд.
Давраи аввал аксуламали қисми бемор ба садама - аз лаҳзаи осеби вазнини
механикк то таҷдиди фаъолияти асосии бадан, пеш аз ҳама гардиши хун. Ин давра аз чанд
соат то ду шабонарӯз давом мекунад. Ба номураттабии нахустини амали узвҳои
садамагирифта, инкишофи шоки осеби гуногундараҷа ва талафи шадиди хун хос мебошад.
Ҳангоми латхӯрии мунташири бофтаҳо заҳролудии осебк ва гоҳо эмболияи равғанк
мушоҳида мегардад.
Давраи дуюм зуҳуроти барвақти беморк ѐ пасишокк аст; одатан то 12-14 рӯз давом
мекунад. Ихтилоли ноустувори амали узвҳо (ба вазнини беморк вобаста) ба миѐн меояд.
Амали асаби марказк тағйир ѐфта, носозгории нафас, норасоии амали ҷигару гурда,
вайронии баробари обу электролит ва фурӯнишинии аксуламали масунии қисми бемор
мушоҳида мегардад. Бинобар ин, дар ин давра бештар арази илтиҳобк (чирксорк,
зотуррия, зотулҷанб ва ғ.) инкишоф мекунад.
Давраи сеюм зуҳуроти бевақтист. Пас аз 14 рӯзи беморк cap зада, моҳҳо идома
меѐбад. Дар ҳамин давра ҷараѐни таҷдид ба миѐн омада, дар як вақт ҳолатҳои
пажмурдагию шахгардк, хусусан дар узвҳое, ки гардиши хуни мӯйрагҳо бардавом вайрон
шудаанд, инкишоф меѐбад. Дар устухонҳои шикаста илтиѐм суст гардида, мумкин аст
банди ғайриҳақиқк пайдо шавад.
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Давраи чаҳорум солимшавк ѐ таҷдиди қобилияти меҳнатк. Амалу сохти бадан
қисман ѐ пурра барқарор мешавад.
Дараҷаи зуҳуроти алоими касалк ва давомнокии ҳар як давраи бемории осебк ба
сабабҳои зайл вобаста аст: мавқеъи (локализасияи) садама, хусусият ва ҳолати осеби
механикк, ҳолати ҷисм, арази инкишофѐфта ва муолиҷаи комилан мувофиқу саривактк.
Дар ибтидои беморк ѐрии таъҷилиро ба бартараф кардани омилҳои барои ҳаѐт
хатарнок равона карда, ихтилоли ҳемодинамика ва нафасро ислоҳ мекунанд. Баъдан
муолиҷаро идома дода доир ба пешгирии аразҳои беморк тадбир андешида дар сурати
инкишофи араз ба муолиҷаи он мепардозанд.
Осеби пӯшидаи механикии бофтаҳо
Қуввае, ки ба бадан таъсир карда, тағйири сохт ва амалиро ба вуҷуд меорад, осеб
мегӯянд. Агар ин қувва пӯст, пардаи луобк ѐ сифоқпардаи узвҳоро даронад, осеби кушода
(захм) ва агар танҳо бофтаҳои амиқро вайрон кунад, осеби пӯшида мегӯянд.
Ларза (commotio). Ларзаи бофтаи нарм баъди осеби шадид аломати хос надорад,
зеро тағйироти муайяни ташреҳк (анатомк) ба вуҷуд намеояд. Бинобар ин аломати ларза
зуд барҳам мехӯрад. Аммо омили ларзарасони музмине, ки амплитудаи зиѐда аз 35 гц
дорад, сабаби бемории навасон (вибратсионк) хоҳад шуд. Дар ин ҳол тағйироти на танҳо
бофтаи нарм, инчунин асабу хунраг ва ҳатто устухон (экзостаз, киста, лакуна) мушоҳида
мегардад.
Муолиҷа. Пеш аз ҳама таъсири омили осебрасонро бартараф кардан лозим аст.
Ҳангоми пайдоиши дард ѐ шиддати бемории навасонк оромиро таъмин карда, маводи
дофеъи дард ва зиддиуфунк таъин мекунанд. Баъд муолиҷаи табик хусусан обшифок
бисѐр натиҷабахш аст.
Лат (contusio) осеби механикии бофтаҳо ѐ узвҳо бе вайрон шудани яклухтии онҳо
мебошад, вале тағйироти ташреҳиву бофтавк ба миѐн меояд. Аломати лат ба намуд,
андоза, суръати қисми осебрасон ва қисмати осебдидаи бадан вобаста аст. Муқовимати
насҷи зерипӯстк, мушак ва узвҳои паренхиматозк назар ба ниѐм, апаневроз ва пӯст суст
аст. Бинобар ин, қисми якхелаи осебрасон дар онҳо боиси садамаи гуногун мешавад.
Байни бофтаи осебдидаю солим минтақаи "шок" мавҷуд аст. Дар ин ҷо амали бофтаҳо
муваққатк суст мешаванд. Ҷои бофтаҳои мустақим осебдида, одатан ба пӯсидан ва чирк
кардан моил мебошад.
Алоими лат варамк, хунрезк, тағйироти ранг, пайдоиши дард ва ихтилоли амал
мебошад. Дард ва ихтилоли амал зуд баъди лат хӯрдан пайдо мешавад, аломати
боқимонда оҳиста инкишоф мекунад. Зӯрии дард ба минтақаи латхӯрда вобаста аст,
Минтақаи латхӯрда ҳар қадар ба устухон, банд ва асаб наздик бошад, дард ҳамон қадар
пурзӯр мешавад. Варамк ва хунрезк баъдтар инкишоф карда, ба ҳадди олии худ (охири
шабонарӯзи аввал) мерасад. Агар минтақаи латхӯрда васеъ бошад, ҳарорат афзуда,
аломати заҳролудии бадан мушоҳида мегардад.
Дараҷаи инкишофи варамк низ ба ҳолати хунрагҳо, лахтабандии хун, муқовимати
бофтаҳо вобаста аст. Дар шахсоне, ки ҳолати беэътидоли хунлахтабандк доранд, ѐ
гирифтори склерози мӯйрагу хунрагҳо мебошанд, дар бофтаҳо хунрезии гуногун (холхол,
васеъ мунташир ва ҳематома) рӯй медиҳад. Дар атрофи минтақаҳои хунрехта алоими
илтиҳоби асептикк пайдо мешаванд.
Касолатро аз рӯи натиҷаи таърихи беморк ва аломати он муқаррар мекунанд.
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Муолиҷа. Қисмати латхӯрдаи баданро ором доштан зарур аст. Дар шабонарӯзи
аввал ба он ҷо барои наафзудани варам сардк (бандинаи хунук, кисаи яхдор) мемонанд.
Баъд бандина аз спирти 45-50° ѐ марҳам (марҳами А.В.Вишневский беҳтар) гузоштан
лозим аст, он гоҳ варам мегардад. Агар гематомаи зерипӯстк мунташир бошад, ба кӯчи
пӯст мерасонад. Бинобар ин сӯзан хаста хуни рехтаро мегиранд ва бандинаи андак
фишоранда мемонанд.
Езиш (distorsio). Дар натиҷаи таъсири қувваи баҳамзид рух медиҳад. Ин нав осеб
дар вақти давидан, афтодан, бор бардоштан ва тагу рӯ шудани попанҷа (бандаки буғуми
панҷаи пой меѐзад) мушоҳида мегардад.
Даридан (ruptura). Қyвae, ки зиѐда аз қобили ѐзиши бофтаҳо таъсир мекунад, боиси
даридани онҳо мешавад. Аломати чунин ѐзиш пайдоиши рахҳои кӯндаланг (stria
gravidarum) дар пӯсти шиками зани ҳомила мебошад. Аломати даридагк ҳангоми
баромадани нопурраи музмини банд (амфиартроз ва "банди ҷунбонак") мушоҳида
мегардад.
Аломати ѐзиш ва даридани бофтаҳо зери ҷилд бо ҳам монанданд. Аммо ҳангоми ба
ин осеб ҳамраҳ будани садамаи асаб (ѐзиш, даридан ѐ пахшшавк) дарди сахти ҷаҳанда
(иррадиасионк) пайдо шуда, амали даст ѐ пой зиѐдатар вайрон мешавад. Ин ҳолат бештар
дар вақти шикастани устухон ѐ баромадани сари устухон ба вуҷуд меояд. Ҳангоми
садамаи хунраг зери осебрасони кунд гоҳе аломати назаррас муайян намешавад, аммо
гематома оҳиста (баъзан босуръат) меафзояд. Ҳисси қабати дарунии хунраг ба осеб зиѐд
буда, қабати берунии он нисбатан кам мебошад. Оқибати осеби шараѐн хунлахта, инсидод
(облитератсия) ѐ зери мавҷи набз пайдо шудани аневризмаи ҳақиқк мебошад.
Муолиҷа. Дар ибтидои беморк муолиҷаи ѐзиш мисли латхӯрда мебошад. Аммо
ноҷунбонии даст ѐ пой (бо лангетаи гаҷк) давомноктар мебошад. Дар 2-3 рӯзи беморк
марҳамгузорк, тарбандии алкоҳолк, табобати табик (физиотерапия) таъин мекунанд. Агар
пай, танаи асаб, хунраг ѐ мушак пурра дарида бошад, танҳо бо усули ҷарроҳк
пайдарпайии онҳоро барқарор метавон кард.
Фишориш (compressio). Дар вақти давомнок таъсир кардани қувваи осебрасон рух
медиҳад. Алоими фишориши сабук мисли латхӯрда мебошад. Хунрезк одатан амиқтар
шуда, андозаи он ба омили фишориш вобаста аст.
Фишориши давомноки бофтаҳо, хусусан дар беморони лоғар, гардиши хунро дар
хунрагҳои хурд суст ва баъдан тамоман қатъ карда, мавти бофтаҳои нарм (пӯст, насҷи
зерипӯстк, мушак)-ро ба вуҷуд меорад. Чунин ҳол дар бемороне, ки мудати дароз хобанд,
дар минтақаи чорбанду думғоза, парраи устухони тиҳигоҳк, ақиби пошна, пушти cap ва ғ.
инкишоф хоҳад кард. Онро реш (decubitus) меноманд. Агар сатҳи фарохи бофтаҳо
фишурда шавад ва хунрагҳои бузургро пахш кунад, ишемияи мушак ба вуҷуд меояд. Дар
натиҷа варамк бофтаҳо, парезу фалаҷи асаби осебдида инкишоф меѐбад. Бинобар ин
заҳролудии бадан ба вуҷуд омада, фаъолияти гурдаҳо вайрон мешавад. Аломати беморк
мисли синдроми фишориши давомнок мебошад.
Заҳролудии осебӣ
Заҳролудии осебк дар натиҷаи фишориши давомноки бофтаҳои нарми дасту пой
(4-8 соат ва зиѐда) ба вуҷуд меояд.
E.Queni (1948) аксуламали баданро баъди озод кардани осебдида аз фарсудан ва
6apқapop шудани гардиши хуни даст ѐ пойи фишордида навишта аст. E.Bywaters, D.Beall
(1941) аксуламали баданро ба муддати дароз зери вайрона пахш гардидани даст ѐ пойро
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алоими Краш номидаанд. Ин касолатро Н.Н.Еланский (1949) дар зилзилаи шаҳри Ашқобод
мушоҳида карда, заҳролудии осебк номид. Ҳангоми зилзила ин касолат дар 3.5-5%-и
осебдидагон рух додааст. Бештар назар ба даст (14%) пой (79,9%) фишор мебинад.
Ҳангоми фишориши пурдавоми бадан се омил таъсир мерасонад: 1. Дард-маҷмӯи
мураккаби носозгори нейроҳуморалк ва нейроэндокринк. 2. Заҳрхунк (токсемия)-и осебк.
Аз макиши маҳсули бофтаҳои ҳалшуда ба вуҷуд меояд. 3. Талафи плазма ва хун. Ба варам
ва хуншории ҷои пахшшуда ѐ ишемияи пурдавоми бофтаҳо вобаста аст.
Тағйироти ибтидои заҳролудии осебк ба аломати шоки ҳиповолемк монанд буда,
тағйироти сонии он ҳамчун норасоии шадиди фаъолияти гурдаҳо мебошад. Аломати
беморк одатан баъди раҳо ѐфтани осебдида аз омили пахшкарда ва барқарор шудани
гардиши хун пайдо мешавад. Мушаки даст ѐ пой пас аз чанд соати таҷдиди гардиши хун
75% миоглобулин ва фосфор, 70% креатинин, 66% калий талаф медиҳад. Онҳо ҳамроҳи
маҳсули аутолизи мушак (пептидҳо, ферменти таҷзиявк) ба хунраг дохил шуда, боиси
шоки заҳрк мегарданд.
Равиши амалии заҳролудии осебк се марҳала дорад: ибтидок, мобайнк ва бевақтк.
Марҳалаи якум - ибтидоист, ки то 48 соати пас аз раҳо шудан аз фишориш давом
мекунад. Ин давраро марҳалаи тағйироти ҷузък ва заҳролудии эндогенк мегӯянд. Дар ин
давра аломати шоки осебк: дарди сахт, стресси руҳк, эҳсосот, ноустувории гемодинамикк
бештар зуҳур меѐбад. Бемор аз дард, беқувватк, дилбеҳузурк, ташнагк ва душвории
ҳаракат шикоят мекунад. Пой пас аз ҷои осеб раҳо шудан зуд варам мекунад. Дар натиҷаи
варами мушак ва тарангии ғилофаи он бофтаҳои пой мисли тахта сахт мешаванд. Дар пӯсти
ҷои осебдида хуншорк, ҷароҳат, обилаҳои пурзардоб ѐ моеъи хунин пайдо мешаванд. Дар
натиҷаи дарду варам ҳаракати банди пой имконнопазир мегардад. Дар қисми дисталии пой
набз суст, ҳис барҳам мехӯрад. Фишори шараѐн вобаста ба вазнини ва давомнокии
фишориш паст мешавад. Хун ғализ (ҳематокрит баланд ва ҳемоглобин зиѐд) ва ҲХГ кам
мегардад. Миқдори пешоб аз ибтидои беморк кам (50-300 мл дар як шабонарӯз), рангаш
мисли локи сурх буда, баъд қирмизк мешавад, зеро ҳемоглобин ва миоглобини аз мушак
ҷудо шуда бо пешоб мебарояд.
Марҳалаи дуюм - миѐнаҳои давраи норасоии шадиди кори гурда мебошад. Аз 3-4
рӯз то 8-12 рӯз давом мекунад. Варами пой ѐ дасти аз фишориш раҳоѐфта меафзояд.
Хунғализк ба хунобакк иваз мешавад. Аҳволи бемор беҳтар гардида, дард як қадар барҳам
мехӯрад. Фишори шараѐн мӯътадил ѐ андак баланд мешавад, аммо набз зуд-зуд метапад ва
ҳарорати бадан баланд (37.5-38.5°С) мемонад. Олигурия ѐ анурия идома ѐфта, миқдори
калий, фосфор, дурдаи пешоб, азоти боқимондаи хун меафзояд. Дар 4-5 рӯзи беморк
уремия инкишоф мекунад. Дар ҷои фишориши сахт бофтаҳо пӯсида пӯст меафтад ва
ҷароҳат пайдо мешавад. Дар ин давра бо вуҷуди муолиҷаи инфузионк то 35% мефавтанд.
Марҳалаи бевақти осеби заҳрк ѐ барқарорк аз 3-4 ҳафта оғоз меѐбад, аломати
муштараки беморк барҳам хӯрда, аломати ҷузък асоск мегардад. Кори гурдаҳо барқарор
мешавад, баробарии обу электролит мӯътадил мегардад ва варам аз байн меравад, вале
пажмурдагии мушакҳои ҷои осебдида, шахдами ѐ контрактураи (шахаки) бандҳо ба вуҷуд
меояд.
Муолиҷа. Дар марҳалаи аввали беморк баъди раҳои аз фишориш зуд даст ѐ пои
осебдидаро бандпеч мекунанд ѐ бандтоб монда ноҷунбон кардан лозим аст. Дар натиҷа
суръати ба хун ворид гардидани заҳри бофтаҳои вайрон суст мешавад. Пеш аз тадқиқи
бемор маводи рафъи дард, оромибахш ва муқаввии дил тазриқ мекунанд. Дар як вақт
тадбири зидди шок гузаронидан лозим аст. Дар беморхона барои бартараф кардани
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ҳиповолемия полиглюкин, реополиглюкин, ҳемодез, лактасол, перистон, маҳлули 5%-аи
глюкоза мегузаронанд. Барои устувор доштани фишори шараѐн, хусусан ҳангоми паст
шудани он норадреналин, мезатон, допамин, добутамин ба кор мебаранд. Тазриқи
контрикал ѐ трисалол, гардокс ва истифода кардани оксигенасияи ҳипербали самарабахш
аст. Барои беҳтар кардани гардиши хуни гурдаҳо ва тақсимоти калий оксибутерати натрий
(30-40 мг ба 1 кг вазн) натиҷаи хуб медиҳад.
Пас аз барқарор шудани ҲХГ талафи об ва электролитро ба назар гирифта
муолиҷаи инфузиониро давом додан лозим меояд. Чок кардани пӯсту насҷи зерипӯстии
ҷои бофтаи осебдида чандон манфиат надорад. Ниѐми гурӯҳи мушакҳои осебдидаро чок
намуда, мушакҳоро аз фишориш ва камхунк раҳо кардан беҳ аст. Барои устувор доштани
инфиоли ишқори пешоб 2-4г ҳидрокарбонати натрий (6 маротиба дар як шабонарӯз) таъин
мекунанд (2-3 рӯз). Агар норасоии шадиди кори гурда ба миѐн ояд (ҳиперкалиемия 7
мэкл/л ва зиѐда аз он) ҳемодиализ кардан лозим аст. Фавти беморони осеби заҳрк ба 30%
мерасад.
Муолиҷаи ҷузък мисли муолиҷаи ҷароҳат мебошад. Ҳангоми мавти зиѐди даст ѐ по
бофтаҳо ѐ онҳоро бурида мепартоянд.
ОСЕБИ ПӮШИДАИ КОСАХОНА ВА МАҒЗИ САР
Осеби косаи cap (ҷумҷума) зуд-зуд мушоҳида мегардад. Дар вақти оромк сабаби
асосии он фалокати роҳу нақлиѐт мебошад. Аз осебият садамаи косахонаю мағзи cap 3040% ва осеби иттисолк (якҷоягк) 80% аст. Доир ба садамаи косахонаю мағзи cap дар
рисолаи Буқрот, Абуали Сино, А.Паре маълумот ба даст овардан мумкин аст. Аммо оид ба
ин масала Петит (J.L.Petit) маълумоти пурра додааст. У се навъ осеби мағзи сарро аз ҳам
фарқ мекунад: ларз, латма, фишориш. Дар собиқ иттиҳоди Шӯравк с. 1986 дар асоси
таснифи Петит таснифоти нави осеби косахонаву мағзи сарро пешниҳод карданд:
1. Ларзи мағзи cap.
2. Латмаи мағзи cap (сабук, миѐна, вазнин).
3. Фишориши мағзи cap бо ҳамраҳии латма.
4. Фишориши мағзи cap бе ҳамраҳии латма.
Осеби пӯшидаро вобаста ба ҳолати воқеият ба сабук, миѐна ва вазнин тақсим
мекунанд. Ба дараҷаи сабук ларз ва латмаи сабуки мағзи cap, ба дараҷаи миѐна латмаи
миѐнаи ва ба осеби вазнин латмаи сахти мағзи cap ва ҳама навъ фишориши майна дохил
мешавад.
Ҳолати бемор сабук, миѐна, вазнин, хеле вазнин ва ниҳок мешаванд. Ба аҳволи
осебдида дар асоси омӯхтани се ҷиҳати муҳимми беморк-фаҳмиш (ҳуш), дараҷаи
тағйироти амали ҳаѐтан муҳимми танаи мағзи cap ва аломати иикишофи беэътидоли
ҷузъии асаб баҳо медиҳанд.
Baқте, ки мағзи cap осеб дид, ҳини санҷиш ҳуши ӯро ба аниқ, гаранг, нимгаранг
ҷудо мекунанд; тирагии ҳуш бо хоби жарф ѐ ҳолати сопорк зуҳур меѐбад; иғмо, ки
зуҳуроти беҳушист мӯътадил, жарф ва сопории аз ҳад зиѐд мешавад. Агар ба ин алоим
баҳои дуруст дода тавонем, ҳолати беморро саҳеҳ метавон муайян кард; он вақт муолиҷаи
инфузионк гузаронида сари вақт ҷарроҳк намудан мумкин аст.
Ларзи мағзи сар (мағзларз)
Ларзи мағзи cap (commotio cerebri) маъмултарин навъи осеби пӯшидаи он аст.
Беморк бештар тағйироти амалк ба миѐн меорад ва ҷараѐни баргарданда мебошад.
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Ҳангоми таъсири яклаҳзагии механикк дар майна инкишоф меѐбад. Дар ин ҳол ду қувва
(қувваи мустақими кинетикк, хунгардишк ѐ гемодинамикк) ба мағзи cap таъсир мекунад; дар
натиҷа моеъи мағзи сару ҳароммағз ба меъдачаҳои мағз гузашта фишорро баланд
мекунад. Ин ҳол дар натиҷаи бо пушти cap афтодан, бо ҷисми кунд задан ва бархӯрдани
нақлиѐт (агар сарро устувор надошта бошад) мушоҳида мегардад.
Беморони мағзларзро пештар ба се дараҷа тақсим мекарданд. Бемороне, ки аз як то
се соат ва зиѐда аз он беҳуш шудаанд ва тағйироти алоими умумии мағзи cap, фаъолияти
асабияи вегетативк ва ҳаѐтк мушоҳида мегардид ба мағзларзии дараҷаи вазнин дохил
мекарданд. Таҷриба нишон медиҳад, ки ҳангоми ин ҳодисаҳо алоими беморк ба
озурдагии қисмати диэнсефалию танаи мағзи cap хос аст. Бинобар ин, бояд онҳо ба гурӯҳи
латмаи мағзи cap дохил шаванд. Ҳамчунин ларзи сабуки мағзи сарро аз дарди
миѐнавазнин фарқ кардан амри маҳол аст, зеро алоими асабии онҳо ноустуворанд.
Алоим. Яке аз аломатҳои хоси мағзларзи беҳушк дар вақти садама мебошад.
Беҳушк мумкин аст як лаҳза, чанд сония ѐ дақиқа давом кунад. Агар беҳушк аз 30 дақиқа
зиѐд давом ѐбад, сухан дар бораи латмаи мағзи cap меравад. Ба мағзларзк аз хотир
баромадани рӯйдоди пеш аз садама (амнезияи ретроградк) хос аст. Бемор одатан баъди ба
ҳуш омадан аз дарди cap, ғӯзаи чашм ва пешонк, дилбеҳузурк, қай, сарчархк шикоят
мекунад. Дард ҳангоми таъсири рӯшноии баланд меафзояд (аломати Манн Гуревич). Чашм
худ аз худ роғ меравад (нистагм). Мардумаки чашм одатан танг буда, ба рӯшанк этиноъ
намекунад. Рефлексҳои пӯсту пайҳо суст мешаванд, ѐ муайян намегардад. Набз дар
бештари беморон зиѐд ва гоҳе кам метапад, тарангии набз мушоҳида мегардад. Фишори
шараѐн одатан мӯътадил мемонад ва гоҳе андак баланд хоҳад шуд. Дар ибтидои беморк
ҳарорати бадан андак паст шуда, баъд то субфебрилк мерасад.
Пунксияи камар аҳамияти ташхиси ифтироқк дорад. Моеъи мағзи сару ҳароммағз
шаффоф мебошад. Фишори он дар 39%-и беморон баланд (200 мм сутуни симобк ва зиѐда аз
он), дар 4% паст (100 мм сутуни симоб ва пасттар) ва дар боқимондагон мӯътадил хоҳад шуд.
Агар моеъ хунолуд бошад бемор гирифтори латмаи мағзи cap аст.
Муолиҷа. Оромк ва реҷаи бистарк таъин мекунанд (то 7-10 шабонарӯз). Баъд
мумкин аст дар хона ҳаракат намоянд, ба ошхона ѐ ҳоҷатхона раванд. Аз рӯзи аввали
беморк папаверин (бо дибазол) медиҳанд. Агар фишори шараѐн баланд шавад, резерпин ѐ
раунатин, ҳипотиазид таъин мекунанд. Дар вақти баланд шудани фишори дохилии
ҷумҷума фурасемид ѐ лазикс (2-6 мл) рӯз дар миѐн (ду маротиба дар як ҳафта) тавсия
медиҳанд. Агар фишор паст шавад маҳлули Рингер ѐ глюкозаи 5%-а бо ҳармонҳо (50 мг
ҳидрокартизон ѐ 2-4 мл дексазон), витамиҳои С ва В-ро ба варид мегузаронанд. Истеъмоли
омехтаи пиполфен, димедрол ва аналгин ҳар бегоҳ (4-6 рӯз) натиҷаи хуб медиҳад.
Ҳангоми риояи реҷаи бистарк ва гузаронидани муолиҷаи комилан мувофиқ дар ин
муддат беморон солим мегарданд. Дар 10-12 рӯз аз беморхона мераванд. Дар вақти риоя
накардани реҷаи бистарк бемор ба хастаҳолк, сустхотирк, дарди cap, ноором ва мубтало
хоҳад шуд.
Латмаи мағзи сар
Латмаи мағзи cap (contusio cerebri) осеби пӯшидаи нисбатан вазнин ва гуногуншакл
мебошад. Дар ҷои зарбаи мустақим ва зидзарб ба девораи муқобили ҷумҷума майнаи cap
зарб хоҳад дид. Дар ҷои осебдидаи мағзи cap хунрезк ва қитъаҳои хурди табоҳат ѐ нарм ба
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вуҷуд меоянд. Алоими касолати манбаъи мағзи cap ва хунрезии субарохноидалк, гоҳе
кафидани тори cap ва асоси ҷумҷума мушоҳида мегардад.
Алоим. Дар лаҳзаи садама дидан аломати латмаи мағзи cap зуд пайдо шуда, дар
давоми чанд соат зери таъсири вараму хунрезк инкишоф мекунад. Фалаҷ ѐ нимфалаҷии
дасту пой, асабҳои ҷумҷумаю мағзи cap ва номутаносубии (асиметрияи) рефлекск ба вуҷуд
омада, баъд тадриҷан кам мешавад. Аммо тамоман барҳам намехӯрад. Пайдоиш ва
дараҷаи аѐнии латмаи мағзи cap ба вазнинии осеб, ҷойгирии касолат ва қитъаи хунрезк
вобаста аст. Бинобар ин, се дараҷаи вазнинии латмаи мағзи сарро аз ҳам фарқ мекунанд:
Латмаи сабук. Беҳушк назар ба ларзи майнаи cap давомнок мешавад. Алоими
беморк дуруст аѐн нагардад ҳам, аломати осеби мағзи cap аниқ ба назар мерасад. Гоҳ
латмаи сабук бе тағйироти фаҳмиш мегузарад, аммо ҳамеша хунрезии субарохноидалк
мушоҳида мегардад. Таҳқиқи ташреҳиву эътилолии мағзи cap дар сатҳи як ѐ чанд сиканҷ
(gyrus) pyx додани хунрезиро муайян мекунад, ки аз осеби хунрагҳои хурди пардаи нарм ва
қабати берунии қишр ба вуҷуд меоянд. Пунксияи камар нишон медиҳад, ки моеъи
ҳароммағзу мағзи cap хунолуд мебошад.
Латмаи миѐна. Беҳушии бемор чуқуртар ва давомнок (4-6 соат) мешавад. Алоими
беэътидолии фаъолияти мағзи cap устувор буда, ҳатто моноплегия, ҳемиплегия,
ҳемианестезия, афазия, рагкашк инкишоф мекунад. Ин алоим ба номураттабии кори танаи
мағзи cap хос ва баргарданда мебошад. Хунрезии субарахноидалк одатан мунташир буда,
қитъаи мағзи сарро фаро мегирад. Набз ва нафаскашк тез ва ҳарорати бадан андак
(субфебрилк) баланд мешавад. Моеъи ҳароммағзу мағзи cap бо хуни зиѐд омехта шуда,
фишор то 200-250 мм сутуни обк меафзояд.
Латмаи вазнин. Тағйироти ҳуши бемор бисѐр амиқ ва вазнин мешавад. Беҳушк аз 6
соат зиѐд, гоҳе чанд рӯз ѐ як ҳафта давом мекунад. Осебдида ба ҳолати сопор ѐ кома
афтода, ҳаяҷони оҳиста ба ҳолати ғанаб мегузарад. Алоими асабк гуногун хоҳад шуд: аз
тағйироти сабук то вазнинии нимкураи мағзи cap ва мезенсефалк (носозгории мардумаканизокария, кураи чашм - нистагм), рагкашк, афзудани ҳарорати бадан ва фишори шараѐн. Ба
канали ҳароммағзу мағзи cap хуни фаровон рехта, фишорро то 250-400 мм сутуни обк
баланд мекунад. Баръакс, гоҳе фишори моеъи ҳароммағз паст мешавад, зеро фазои
субарахноидалк ва меъдачаҳои мағзи cap ба хуни лахта ѐ ҷои варамкардаи мағзи cap банд
мешавад.
Барои баҳо додан ба касолати латмаи мағзи cap ва пешгӯии оқибати он на хусусият
ва дараҷаи инкишофи алоими беморк, балки пайдарпайи инкишоф ва тамоюли афзудан ѐ
барҳам хӯрдани онҳо муҳимтаранд. Махсусан амиқк ва давомноки беҳушк, зудк ва
хусусияти нафаскашк, миқдор ва сифати набз, фишори шараѐн ва моеъи ҳароммағз,
ҳарорати бадан, дараҷаи инкишофи алоими асабк ва пардаи мағзи cap мавқеи асоск
доранд.
Муолиҷаи латмаи мағзи cap ҳамчун ларзи он мебошад. Аммо реҷаи бистарк
давомнок (ба ҳисоби миѐна як моҳ) мебошад. Дар вақти инкишофи ҳематомаи
субарахноидалк, ки ба бофтаи мағзи cap фишор меорад ва ҳематомаи дохилии мағзи cap
(вобаста ба ҳаҷм, локализасия ва алоим) ҷарроҳк мекунанд.
Фишориши мағзи сар
Фишориши мағзи cap (compressio cerebri) вазнинтарин шакли осеби ҷумҷумаю мағзи
сар мебошад. Дар 90%-и осебдидагон беморк дар заминаи латмаи мағзи cap инкишоф
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мекунад. Ҳолати эътилоли фишори мағзи cap ба афзудани ҳаҷми иловагии ҷумҷума
вобаста аст. Ин вазъ ба фишориш ва беҷошавии мағзи cap, тағйироти гардиши моеъи
ҳароммағз ва хуни майна боис мегардад.
Фишориши мағзи cap шадид ва музмин мешавад. Фишориши шадид бештар ба
осеби хунраг ѐ мағзи cap, ки ба ҳематома (эпидуралк, субдуралк, дохилимағзк), ҷамъ шудани
моеъи ҳароммағз дар фазои субдуралк (ҳидрома) ҳангоми даридани торпарда, шикастагии
пахшшудаи устухони ҷумҷума ва варами афзуни мағзи cap вобаста аст. Ба фишориши
шадид баъзе беморк ва аразҳои он: рагкафк, баландфишорк ва атеросклероз, кафидани
аневризмаи хунраг, мавти мағзи cap ва варамии атрофи он боис мешаванд.
Фишориши музмин ҳангоми омоси суставҷгирандаи мағзи cap ва пардаи он,
илтиҳоби сустҷараѐн, ки боиси думмал мегардад, ба вуҷуд меояд. Бинобар ин, барои эмин
доштани ҳаѐти бемор дар бисѐр маврид ҷарроҳии таъҷилк лозим мешавад.
Фарқи фишориш аз ларз ва латмаи мағзи cap дар он аст, ки алоими фишориш ва
инкишофи ҳипертензияи даруни ҷумҷума шадид пайдо намешавад. Дар ибтидои беморк
"давраи рӯшанк" муддати гуногун давом мекунад. Минбаъд мумкин аст алоими
фишориши шадид муайян гардад ва босуръат инкишоф карда, билохир ба марг расонад.
Алоими фишориши мағзи cap он гоҳ инкишоф мекунад, ки агар ҳаҷми ҳематомаи
эпидуралк ба 50-70 мл ва субдуралк наздик ба 100 мл расад, зеро байни мағзи cap ва
ҷумҷума фазои захирагк (8-15%) мавҷуд аст. Ин миқдори хун пас аз чанд дақиқа ѐ дар
чанд рӯз ҷамъ мешавад.
Алоим. Пас аз осеб дидан афзудани беҳушк ва инкишофи аломати умумию ҷузъии
мағзи cap "давраи рӯшанк" ѐ ба ҳуш омадан мушоҳида мегардад. Ҳангоми мавҷудияти
аломати латмаи вазнини мағзи cap ѐ ҳолати бадмастк ва набудани "давраи рӯшанк"
аҳволи умумии осебдида (тағйироти ҳуш, нафаскашк, набз, фишори шараѐн ва моеъи
ҳароммағз) ва аломати ҷузък (фалаҷк, нимфалаҷк) тадриҷан шиддат меѐбад. Дарди cap кам
нашуда, баръакс меафзояд (гӯѐ cap "мекафад"). Бемор ноором шуда, дар бистар меҷунбад,
оҳ кашида сари худро медорад, ба пӯсташ мурғак медамад. Мекӯшад, ки ба тарафи
ҳематома буда хобад. Қай такрор меѐбад. Нафаскашк тез то 50-60 ва набз суст то 60-40
маротиба дар як дақиқа мешавад. Дар як вақт фишори шараѐн (хусусан тарафи муқобили
ҳематома) ва моеъи ҳароммағз баланд мешавад. Ҳаяҷони рӯҳк мумкин аст афзояд ва
хазѐнгӯк зам шавад.
Ҳангоми фишори шадиде, ки дар заминаи латмаи мағзи cap ба вуҷуд омадааст,
шояд беҳушк рӯй диҳад; он бо осеби мағзи cap вобаста аст. Бо вуҷуди он, ки ҳематома
одатан дар дақиқаи аввали осеб инкишоф мекунад, фишори мағзи cap метавонад пас аз
чанд дақиқа, соат ва ҳатто рӯз ба вуҷуд ояд. Аз ин рӯ дар баъзе беморон "давраи рӯшанк"
мушоҳида мегардад. Баъд зери омили фишордиҳанда бемор боз ба беҳушии авҷгиранда
дучор мешавад.
Қисми беморон ҳангоми осеб дидан беҳуш намешаванд ва ҳатто шикоят
намекунанд. Баъдтар дарди cap пайдо шуда, тоқатнопазир мегардад. Дар як вақт
дилбеҳузурк, саргардк, қай ва беэътидолии тавозун пайдо мешавад. Нафаскашк зуд-зуд
ва сатҳк, миқдори набз кам ва пурра ѐ таранг мешавад, ки набзи фишориши мағзи cap
меноманд. Дар тарафи осебдидаи мағзи cap мардумак васеъ (анизокория) мешавад. Дар
тарафи муқобил фалач рух дода, рефлексҳо барҳам мехӯранд. Баъзан пеш аз фалаҷк
рагкашк мушоҳида мегардад. Бемор тираҳуш ва пас беҳуш мешавад, ки ба ҷараѐни
инкишофи ҳипертензияи даруни ҷумҷума вобаста мебошад. Ҳамчунин агар ҳематома аз
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тарафи рост ҷойгир бошад (дар ростадастон), дар "давраи рӯшанк" тағйироти авҷгирии
нутқ зам мешавад.
Аломати фишориши музмини мағзи cap дарди авҷгирандаи cap, дилбеҳузурк, қай
ва инъиқоди хун дар қаъри чашм мебошад. Алоими асабк (парези асабҳои ҷумҷумаю мағзи
cap, норасоии пирамидалк, носомонии нуқт, ҳис ва ғ.) оҳиста инкишоф мекунад. Дар марҳалаи
муайян фишориши музмин дар натиҷаи пайдоиши ҳипертензияи даруни ҷумҷума (хунрезк
дар омоси майна) метавонад ба фишориши шадид мубаддал шавад.
Дар асоси шикояти бемор, алоими фишори мағзи cap ва таҳқиқи томографияи
компютерк, энсефалографияи барқк ва ангиография онро ташхис мекунанд.
Муолиҷа. Ҳаѐти ин гуна беморонро танҳо бо ҷарроҳии таъҷилк эмин доштан
мумкин аст. Ҳангоми ҷарроҳк на танҳо аз ҳематома, устухони шикастаи пахшшуда раҳо
кардан лозим аст, инчунин пешгирк ва муолиҷаи боди бемориро (дислокасияи мағзи cap,
мисли фона даромадани он) баҷо оранд: чок кардани хаймаи майнача, заҳкаши меъдачаҳои
мағзи cap ва ҷавфи боқимондаи ҷои касолат.
Агар ларзи мағзи cap одатан ягон хел бод намонад, пас аз латми мағзи cap ва
фишориши он, мумкин аст сарсом, арахноидит, думмал, сардардк, тағйироти рӯҳк боқк
монад.
ОСЕБИ ПӮШИДАИ ҲАРОММАҒЗ
Дар замони оромк осеби пӯшидаи ҳароммағз одатан ҳангоми афтодан аз баландк,
фишори бори вазнин ва садамаи нақлиѐтк ба вуҷуд меояд. Дар ин ҳолат сутунмӯҳра
бештар дар доираи серҳаракат (қисмҳои поѐни гардан, қафаси сина, болои камар) аз ҳад зиѐд
қат ѐ рост мешавад.
Ба осеби ҳароммағз дард, сустии мушакҳо, маҳдудии ҳаракати фаъоли буғуми даст
ѐ пой, гоҳҳо фалаҷи онҳо, носомонии ҳис ва кори узвҳои коси хурд (қазои ҳоҷат) хос аст.
Бесомонии амали ҳароммағз ба дараҷаи ларз, латма ѐ фишориш ва тағйироти
ҳемодинамикаи он вобаста мебошад.
Ларзи ҳароммағз (commotio medullae spinalis) одатан осеби сабук ва нисбатан кам
вомехӯрад. Ба ларзи ҳароммағз зуд пас аз осеб дидан, ихтилоли ҳис, ҳамчунин мумкин аст
фалаҷ ѐ нимфалаҷ мушоҳида гардад. Баъзан беҳиссии томи сегментк ѐ ноқилии асабк ба
вуҷуд омада, бесомонии фаъолияти узвҳои коси хурд ба назар мерасад. Ин тағйироти
асабк дар давоми чанд дақиқа, соат ѐ чанд рӯз (3-5) барҳам мехӯрад.
Латмаи ҳароммағз (contusio medullae spinalis). Дар ибтидои марҳалаи шадид, агар
латмаи вазнин бошад, шоки ҳароммағз ва алоими ихтилоли пурраи асаб, фалаҷи сусти
мушакҳо, берефлексии пайҳо ва номуайянии ҳама хелҳои ҳис (поѐн аз ҷои осебдида) ва
носомонии фаъолияти узвҳои кос мушоҳида мегардад. Ин аломат то 3-5 ҳафта давом
мекунад. Дараҷаи вазнини ҳақиқии осеби ҳароммағзро танҳо пас аз баромадан аз шок ва
барқарор шудани пешоббарорк (хотимаи шок), кори мушакҳо, баланд шудани рефлексҳои
пай ва ғ. муайян мегардад. Агар баъди латма дар ҳароммағз мавзеи нарм ба вуҷуд ояд,
амали ҳароммағз пурра барқарор нахоҳад шуд.
Фишориши ҳароммағз (compressio medullae spinalis) одатан дар вақти шикаста беҷо
шудани мӯҳра, ҳематомаи канали ҳароммағз ва варамии ҳароммағз ба вуҷуд меояд.
Ҳангоми фишориши ҳароммағз носомонии сегментк ва ноқилии асабк ба назар мерасад.
Агар ҷисми "думиаспк" ҳароммағз зери фишор монад, фалаҷи сусти мушакҳою ихтилоли
ҳисси пой (бо осеби решачаю асаб вобаста) ва дошта натавонистани пешоб мушоҳида
мегардад.
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Аломати фишориши конуси ҳароммағзии беҳиссии мавзеи чатан, дошта
натавонистани пешоб (чак-чак рехта меистад), пайдоиши ҷароҳат ҳангоми беосебии пой
мебошад. Арази маъмули осеби ҳароммағз пайдоиши реш аз норасоии ғизо мебошад.
Муолиҷа. Азбаски дар вақти осеби сутунмӯҳраю ҳароммағз 50%-и беморон ба шок
дучор мешаванд, ѐрии аввалин зидди шок ва тағйироти фаъолияти ҳаѐтан муҳим
гузаронида мешавад. Агар ҳароммағзи гардан ва қисми болои қафаси сина осеб дида
бошад, беморро одатан ба нафаскашии сунък, баъд ба вентилясияи сунъии шуш
гузаронидан лозим аст. Ҳангоми фишориши ҳароммағз тариқати ҷарроҳк ба хусусияти
фишориш вобаста аст. Агар гузароии фазои зерторпарда тағйир ѐфта бошад,
ламинэктомия (бурида гирифтани камончаи мӯҳра)~ро ба ҷо оварда, канали ҳароммағзро
кушода аз фишориш раҳок медиҳанд. Пас аз ҷарроҳк беҳбудк шуданаш мумкин аст, аммо
беҳбудк бисѐр оҳиста дар муддати чанд моҳ рух медиҳад. Агар пайдарпаии ҳароммағз
пурра вайрон шавад, оқибати иллат беҳбудк надорад ва бемор аз арази сироятк мефавтад.
ОСЕБИ ПӮШИДАИ ҚАФАСИ СИНА ВА УЗВҲОИ ОН
Дар шароити оромк осеби қафаси сина аз 8 то 24%-и садамаи механикк аст. Осеби
пӯшида назар ба кушода 8-9 маротиба зиѐд рух медиҳад; он ба осебияти роҳу нақлиѐт
вобаста аст. Ба осеби қафаси сина бештар садамаи узвҳои ҳаѐтан муҳим: шуш, дил
хунраги бузург, миѐнҷои қафаси сина (миѐндевор) ва шикастани қабурға ҳамроҳк мекунад.
Дар натиҷа омилҳои марговар зиѐд мешаванд.
Осеби пӯшидаи қафаси сина ларз, латма ва фишориш буда метавонад. Аммо ин
тасниф ҳама шакли садамаи қафаси синаро фаро намегирад. Бинобар ин, дар айни замон
ин садамаро ба пӯшидаи осеби узвҳои дохилидошта ва пӯшидаи беосеби узвҳо тақсим
менамоянд.
Ларзи қафаси сина (commotio thoracis)
Дар вақти таъсири таркиш ва мавҷи ҳавои тарқиш ба вуҷуд меояд. Аммо мавҷи
тарқиш на танҳо ба қафаси сина, инчунин ба тамоми бадан, аз он ҷумла мағзи cap таъсир
мекунад. Аз ин рӯ аввал аломати ихтилоли амали мағзи cap муайян мегардад. Ҳаво бо
қувваи бузург ба роҳи нафас (хусусан даҳон кушода бошад) даромада, шушро дам мекунад,
алвеолаҳо ва ҳатто нойнафасҳоро мекафонад.
Алоим. Дар ин ҳолат аломати ҷузъии осеб одатан муайян намешавад, вале алоими
муштараки беморк афзалият дошта, чун шок зуҳур меѐбад. Пас аз осеб дидан
нафаскашии сатҳк ва суст, кори дил вайрон мешавад. Ранги бемор парида кабудча
гардида, арақи хунук мекунад.
Муолиҷа. Реҷаи бистарк, маводи дил, оксигеншифок таъин мекунанд. Агар шок
инкишоф карда бошад муолиҷаи зиддишокк ва алоимк мегузаронанд.
Латмаи қафаси сина (contusio thoracis)
Латмаи бофтаҳои нарми қафаси синаро ҳамчунон дигар бофтаҳои нарми бадан
ташхису муолиҷа мекунанд. "Бофтаҳои нарми қафаси синаро вақте ташхис метавон кард,
ки дигар бофтаҳо ѐ узвҳо осеб надида башанд. Аммо ҳангоми латмаи сина бештар
шикастани кабурға, осеби хунраг ва шушпарда, даридани шуш ба вуҷуд омада, аразҳои
вазнин: пневмоторакс, ҳемоторакс, ҳемопневмоторакс ва эмфиземаи зерипӯстк инкишоф
хоҳанд кард (расми 30).
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а.
б.
Расми 33. 1. Пневмоторакси кушод. Схема ҳаракати ҳаво дар ковокии плевра ва шуш
ҳангоми марҳалаи гуногуни нафаскашк. Нафаскашии парадоксалк: нафас кашидан (а);
нафас баровардан (б).

а.
б.
2. Пневмоторакси дарғотк ва таранг. Схемаи ҳаракати ҳаво дар марҳалаи гуногуни
нафаскашк; нафас кашидан (а); нафас баровардан (б); беҷошавии узвҳои байндевори
қафаси сина ҳангоми пневмоторакси таранг (в).
Тарҳи осеби пӯшидаи ҷанб (плевра) ва шуш: ақбарак ба захми шуш, осеби ҷанб ва
ҳубобчаҳои ҳаво ишора мекунад.
Фишориши қафаси сина (compressio thoracis)
Дар вақти фурӯравии замин, пахш кардани буфери қатораҳо, кузови мошин ѐ зери
девор мондан ва фалокати автомобилк ба миѐн меояд. Фишориши қафаси сина бо аломати
гуногун аѐн мешавад: танҳо аз дард то носомонии вазнини ҳемодинамикк, ки хусусияти
инъиқоди моеък ва рефлекторк дорад.
Ҳангоми фишориши мунтазам, хусусан дар лаҳзаи нафаскашк, асфиксияи осебк
инкишоф мекунад; ин аломати аксар фишориши қафаси сина мебошад. Дар ин ҳолат хун
дар бозгашт ба вариди гардан меравад, зеро он дарғот (valva) надорад. Дар натиҷа фишори
варид баланд шуда, варидҳои хурд ва мӯйрагҳо мекафанд.
Алоим. Дар вақти асфиксияи осебк нафаскашк мушкил, набз тез ва фишори
шараѐн паст мешавад. Пӯсти рухсораю гардан, гоҳе қисми болои чаноғ кабудча гардида,
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агар фишориш вазнин бошад, мумкин аст ҳӯш ва шунавок тира, чашм хира ва ҳатто кӯр
шавад.
Муолиҷа. Аввал аз фишор раҳо карда, либоси тангро мекашанд. Маводи дил ва
дофеъи дард мегузаронанд, ором карда, оксигени нарм барои нафаскашк медиҳанд.
Бояд гуфт, ки омилҳое, ки боиси ларз, латма ва фишориши қафаси сина мешаванд,
метавонанд ба девора ва узвҳои қафаси сина осеби вазнин расонанд. Бинобар ин, мумкин
аст қабурға шиканад, хунраги байниқабурғагк, шушпарда, шуш ва ҷои дарида, аразҳои
вазнин - ҳемопневмоторакс, ҳемоторакс ва пневмоторакс ба вуҷуд оянд (ниг. расми 33).
Шикастани қабурға (Fractura costae)
Дар вақти осеби пӯшидак қафаси сина (то 50-60%) рух медиҳад. Бештар қабурғаҳои
поѐн мешикананд. Шикастани 2-5 қабурға аломати таъсири қувваи бузурги осебрасон
мебошад. Қабурғаҳои 10-12 нисбатан осон мешикананд ва бештар ба сипурз, гурдаҳо ва
диафрагма осеб мерасонанд.
Алоим. Дар ҷои шикастани қабурға дарди сахти шадид пайдо шуда, ҳангоми
нафаскашк, сулфа кардан, атса задан, ҷунбидан ва палмосидан меафзояд. Аз ин рӯ бемор
сатҳк нафас мегирад. Агар қисми устухонии қабурга шикаста бошад "ғичирос" мезанад.
Баъзан қабурғаи шикастаро дар асоси акси рентгенк мефаҳманд.
Муолиҷа. Беҳтарин усули бартараф кардани дард блокадаи новокаини мебошад. Ба
ин мақсад ба ҷои шикаста маҳлули 1-2%-аи новокаин тазриқ мекунанд. Агар бисѐр
қабурга шикаста бошад, хусусан аз ду тараф, блокадаи вагосимпатикии гардан бо усули
Вишневский самарабахш аст (расми 34). Пас барои нафаскашк оксигени нарм (аз об
мегузарад) медиҳанд.

Расми 34. Блокадаи вагосимпатикии кабурғаҳои
шикаста бо усули Вишневский.
Пневмоторакс (Pneumathorax)
Пневмоторакс ҷамъ шудани ҳаво дар ковокии пардаи шуш мебошад. Ҳавои
ҷамъшуда шушро пахш карда пуч месозад (collapsatio), байндеворро ба ҷониби солим
мелағжонад. Пневмоторакси садамавк - баланд шудани фишори дохили ѐ захмдор шудани
шуш ва худзод, ки бемориҳои шуш ва шушпарда (сил, эмфиземаи серқубла, омос ва ғ.) хоҳад
шуд. Пневмоторакс пӯшида, кушода ва сарпӯшдор мешавад.
Дар вақти пневмоторакси пӯшида ҳавои ба ковокии шушпарда дохилшуда қисман ѐ
пурра шушро пуч мекунад, пас бо ҳавои фазо ҳамроҳ намешавад. Аз ин рӯ пневмоторакси
пӯшида хусусияти маҳдуд дорад ва ба фаъолияти дилу шуш кам ѐ тамоман таъсир
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намерасонад. Аммо пневмоторакси пӯшидаи мунташир метавонад ба беэътидолии ҷиддк
расонад, вале баъди ҳавогирк барҳам мехӯрад.
Ҳангоми пневмоторакси кушода ковокии шушпарда ба воситаи захми девораи
қафаси сина бо ҳавои фазо пайваст мегардад. Дар вақти нафаскашк ҳаво ба ковокии
шушпарда озод ѐ бо садои ҳуштакзанк ворид гардида, ҳангоми нафасбарорк ҳам ҳамон
тавр берун мебарояд. Дар натиҷа фишори манфии ковоки шушпарда барҳам хӯрда шуш
пуч мешавад. Дар давраи хурди хунгардиш инъиқоди хун ба вуҷуд меояд, таҳмил (бори
иловагк) ба дил меафзояд.
Пневмоторакси сарпӯшдор (таранг) вазнин ва пурхавф мебошад; дар натиҷаи
захми малафадори шуш ба вуҷуд меояд. Ҳаво ба ковокии шушпарда медарояд, вале роҳи
баромадан надорад. Бинобар ин дар натиҷаи ҳар нафаскашк фишори ҳаво дар ковокии
пардаи шуш меафзояд (пневмоторакси таранг). Ҳаво ба ковокии пардаи шуш мумкин аст
ҳам ба воситаи захми девораи қaфаси сина (пневмоторакси клапандори берунк) ва ҳам ба
воситаи захми шуш ѐ ноъи нафас (пневмоторакси клапандори дарунк) дарояд. Шиддат
ѐфтани фишори ковокии шушпарда (гоҳе аз фишори фазо зиѐд) на танҳо ба пуч шудани
шуш, инчунин ба фишориши дилу варидҳои бузург, инкишофи эмфиземаи байндевор ва
насҷи зерипӯстк боис мегардад. Дар натиҷаи ин тағйирот ва таъсири рефлекторк
носомонии вазнини дилу шушк ба вуқӯъ меояд.
Алоим. Пневмоторакси сабук одатан маҳдуд буда, бе таҳқиқи рентгенк муайян
кардани он мушкил мебошад. Дар вақти пневмоторакси мунташил тарафи осебдидаи
қафаси сина назар ба солим аз ҳаракати нафаскашк ақиб мемонад, фосилаи
байниқабурғагк ҳамвор мешавад. Дар мавзеи пневмоторакс ларзиши овоз муайян
намешавад, дар ҷои пучи шуш, баръакс ларзиши овоз шиддат меѐбад.
Дар вақти пневмоторакси таранг аҳволи бемор бисѐр вазнин мешавад. Тағйироти
гардиши хун ва нафаскашк рух медиҳад ва ҳар дақиқа вазнинтар мегардад. Дар ин маврид
фосилаи байниқабурғагии тарафи садамагирифта васеъ ва навардвор ҷаста мебарояд.
Шакли қафаси сина бочкамонанд мешавад. Ранги рухсора, лабҳо ва ангуштони дасту пой
кабудча, нафаскашк сатҳию тез, набз номураттаб ва баъд суст мешавад. Эмфиземаи
зерипӯстк инкишоф карда, бештар ба шоки шушпардаю шушк ѐ дилу шушк боис
мегардад.
Ба пневмоторакси кушода ба ковокии пардаи шуш ба воситаи захм бо садои
ҳуштакк даромада баромадани ҳаво хос аст. Баъзан қатраҳои ҳаво хунолуд мебароянд.
Агар байндевор ба тарафи солим лағжад нафаси авлончк ѐ парадоксалк мушоҳида
мегардад. Ин навъ нафаскашии "ҷунбон" бисѐр хавфнок мебошад, зеро зуд ба норасоии
нафас ва фаъолияти дил мерасонад.
Муолиҷа. Пневмоторакси кушодаро бо усули ҷарроҳк муолиҷа мекунанд.
Муолиҷаи пневмоторакси пӯшида ба воситаи пунксия ҳавокашк мебошад Азбаски
пневмоторакси клапандор вазнин ва аҳволи бемор ҳар дақиқа вазнинтар мешавад, бояд
духтур дар марҳалаи то дармонгоҳк кӯмак расонад. Барои ин ба ковокии шушпарда
сӯзани ғафс хаста мемонанд, яъне муваққати ба пневмоторакси кушода мубаддал
мекунанд. Агар пунксия натиҷа надиҳад, бо рӯдаи резинк заҳкаш карда, ба нӯги берунии
рӯда сарпӯш (ангушти дастпӯши робарк) пӯшонда, ба зарфи маҳлули зиддиуфунидор
медароранд. Дар мавриди вазнин аспирасияи доимк (дастгоҳи кашанда, масалан Бобров) ва
асбобҳои барқк истифода мекунанд. Агар захм калон бошаду хун ояд торактомия карда
захми шуш ѐ нойро медӯзанд ва ѐ қисмати осебдидаи шушро бурида мегиранд.
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Эмфиземаи зерипӯстӣ ва байндеворӣ
(emphysema subcutaneum et mediastineum)
Осеби пӯшидаи қафаси сина зуҳуроти захми шуш ѐ нойи нафас тавсиф меѐбад. Дар
ҷои осебдида варами бофтаҳо, хунрезк ва крепитатсия муайян мешавад. Эмфизема,
мумкин аст қафаси синаро фаро гирад, ба китф, гардан, рухсора паҳн шавад. Аммо
эмфиземаи бофтаҳои амиқи гардан ва байндевор бисѐр пурхавф аст. Ин ҳол бештар
ҳангоми захми хирной ѐ нойи нафас ба вуҷуд меояд. Баъзан ҳаво ба ковокии косаи cap
ворид мешавад.
Муолиҷа. Агар эмфиземаи зерипустк инкишоф накунад, муолиҷаи махсус лозим
нест, зеро ҳаво ҷабидда мешавад. Дар ҳолатҳои вазнин барои паҳн нашудани эмфизема ва
зудтар берун баровардани ҳаво дар ҷойҳои пурҳаво сӯзани ғафс мехаланд, ѐ пӯстро чок
мекунанд. Агар дар гардан ва байндевор эмфизема инкишоф кунад, хавфи фишорѐбии дил
ба миѐн меояд, ки ҷарроҳии таъҷилк лозим мешавад. Барои ин болотар аз обхӯрак пӯст ва
насҷи зерипӯстиро кӯндаланг бурида, бо ангушти ишоратк бофтаи нармро то камони
аорта аз пушти чаноғ ҷудо мекунанд (медиастинотомия). Ба захм мумкин аст рӯдаи резинк
монанд. Дар ин маврид ҳам баъзан пӯсти дигар мавзеъро чок мекунанд, ки ҳаво ба ҷавфи
косаи cap наравад. Барои муолиҷаи эмфиземаи эътилолк, бемориро, ки боиси ин ҳолат
гаштааст, табобат мекунанд.
Ҳематоракс (Haemothorax) ҷамъ шудани хун дар ковокии шушпарда мебошад.
Ҳематоракс яктарафа ва дутарафа мешавад. Хун дар ковокии шушпарда ҳангоми даридани
шуш, хирной, хунрагҳои девора ва байндевор ҷамъ мешавад. Вобаста ба миқдори хуни
рехта ҳематоракси хурд, миѐна ва мунташирро аз ҳам фарқ мекунанд. Ҳематоракси хурд ҷамъ шудани хун танҳо дар ҷайби қабурғаю диафрагма, миѐна - аз диафрагма то баробари
хатти байни ду сина (аз пеш ѐ кунҷи белак аз ақиб) ва ҳематоракси мунташир - аз диафрагма
то боло (аз хатти байни ду сина ва кунҷи белак аз ақиб). Одатан ҳематоракси хурд (то 200 мл)
аломат ҳам надорад ва бо рентген ҳам муайян намегардад. Дар вақти ҳематоракси зиѐд
(вобаста ба миқдори хун) фишориши шуш ва лағжидани байндевор рух дода, нафаскашк
ва кори дил вайрон мешавад, камхунии шаддид зам мегардад (расми 35).

Расми 35. Акси рентгении ҳемоторакс ва навъҳои он: хурд (а); миѐна (б); калон (в)

Алоими ҳематоракси миѐна ва мунташир дамкӯтоҳк, ақиб мондани тарафи
осебдидаи қафаси сина вақти нафаскашк мебошад. Ангуштзанк овози кундро муайян (дар
қисмати поѐни қафаси сина) мекунад ва хатти ин овози кунд ҳангоми иваз шудани вазъи
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бемор тағйир меѐбад. Ҳангоми гӯшандозк садои сусти нафас, овози хафифи дил ба гӯш
мерасад. Фишори шараѐн паст шуда, аломати камхунии шадид пайдо мегардад (ниг. ба
боби Хунравк).
Муолиҷа. Беморони гирифтори ҳематоракси мунташир ва камхунии шадид ба ѐрии
аввалин эҳтиѐҷ доранд. Ба онҳо хунивазкунандаҳои зиддишокк гузаронда, ба беморхона
мебаранд. Дар ин ҷо ҳангоми ҳематоракси миѐна ва мунташир ҷарроҳк карда, заҳкаш
мемонанд (расми 36).

Бюлау.

Расми 36. Захкаши аз ковокии плевра бо захкаши клапандори

Бояд гуфт, ки ҳангоми пневмоторакс назди ҷарроҳ суол ба миѐн меояд – хунравк
монд ѐ давом дорад? Хуни ба ковоки рехта, агар хунравк намонад, дар соатҳои наздик
лахта мешавад. Пас, тақрибан дар охири шабонарӯзи аввал боз обакк мешавад. Агар хуни
дар зарф гирифта лахта шавад, далели он аст, ки хунравк давом дорад (озмоиши РивилуаГрегуар).
ОСЕБИ ПӮШИДАИ УЗВҲОИ БАТН
Осеби пӯшидаи узвҳои батн (шикам) барои ҳаѐт пурхавф мебошад, 4-5%-и садамот
аст. То 78%-и онҳо ба шоки осебк гирифтор мешаванд. Бинобар ин фавт зиѐд аст.
Осеби пӯшидаи узвҳои шикам дар натиҷаи ба мавзеи шикам ва қисмати поѐнии
қафаси сина задани ҷисми кунд ѐ ба болои ҷисми сахт афтодан ба вуҷуд меояд. Аммо
сабаби асосии он ҳодисоти роҳу нақлиѐтист. Дараҷаи зарба хӯрдан на танҳо аз қувваи
осебрасон, инчунин дигар омилҳо - тонуси мушак ва ѐзандагии девораи шикам, инкишофи
насҷи зерипӯстк ва ҳолати ташреҳиву буниявии узвҳо: холи ѐ пурии меъдаю рӯда,
касолати ҷигар ѐ сипурз ва ғ. вобаста аст.
Ташхиси осеби шикам яке аз масоили муҳими ҷарроҳии фаврк мебошад.
Мушкилоти ташхис бештар дар вақти осеби ҷигар, сипурз ва гурдаҳо ба миѐн меояд.
Барои аниқ кардани ташхис тариқати осеб (фишориш ё задан ба шикам, аз баланди
афтодан) ва вақти аз лаҳзаи осеб гузашта (динамикаи зуҳуроти аломати беморк)-ро
донистан лозим аст.
Алоим. Аломати беморк ба узвҳои осебдида вобаста аст. Осеби узвҳои
паренхиматозк аз осеби узвҳои ҳозима фарқ дорад.
Дар вақти кафидани узвҳои ҷавф (ҳозима, кисаи сафро, шошадон) аз ибтидои
беморк аломати илтиҳоби шадиди сифоқпарда (перитонит) аѐн мешавад. Дарди сахт,
тарангии мушакҳои девораи батн пайдо шуда, шикам ба нафаскашк иштирок намекунад.
Палмосидан дардро пурзӯр мекунад. Аломати Блюмберг-Шеткин мусбк мешавад.
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Ангуштзанк низ дардро ба миѐн меорад. Ҳангоми кафидани узвҳои ҷавф ҳаво мебарояд.
Бинобар ин ангуштзанк сарҳади кундсадои ҷигарро муайян намекунад.
Муолиҷа. Фавран ҷарроҳк бояд кард. Тариқати ҷарроҳк ба дараҷа ва мавзеи осеби
узвҳои ҷавф вобаста аст. Захми меъда ва рӯдаи борикро одатан медӯзанд. Пас аз ҷарроҳк
сандро дохили меъда фиристода 2-3 рӯз фишори дохили онро паст мекунанд. Агар беморк
дер ташхис шавад ва перитонит инкишоф ѐбад, илеостома ѐ колостома ва навъҳои онҳоро
мегузоранд.
Осеби узвҳои паренхиматозӣ
Аломати осеби узвҳои паренхиматозк одатан хунравии дарунк мебошад. Хунравк
ҳар қадар зиѐд шавад, аломати камхунк ҳамон қадар саҳеҳ ба назар мерасад, шоки
ҳеморрагк инкишоф мекунад.
Осеби ҷигар
Аломати аввалин ва барвақтарини хоси осеби ҷигар дард дар ноҳияи зерқабурғаи
рост мебошад. Дард андак ѐ шадид хоҳад шуд; ба хусусияти осеб вобаста аст. Ҳангоми
осеб дидан зуд муоина кунем, шикам заврақшакл метобад, зеро мушакҳояш кашиш
мехӯранд ва ба нафаскашк суст иштирок мекунанд. Агар хунравк давом кунад, аломати
Каленкампф (дардноки ҳангоми шиками мулоим) мушоҳида мегардад. Аломати Блюмберг Шеткин барои давраи бевақти беморк хос аст. Ин аломат дар ибтидои осеб гирифтан (ба
дараҷаи миѐна танҳо дар 30%-и осебдида) муайян мешавад.
Агар маҷрои талха ѐ кисаи сафро низ кафида бошад, дар натиҷаи парези
лимфокапиллярҳо ҷамъ шудани моеъ меафзояд, аломати ангезиши сифоқпарда (Блюмберг Шеткин) инкишоф меѐбад.
Муолиҷа. Агар ташхиси осеби ҷигар муайян гардад, бо хунгузаронк дар як вақт
ҷарроҳк кардан лозим меояд, зеро фурсатпок назар ба ҷарроцк пурхавфтар аст. Агар
гематомаи зериғилофк аниқ муайян бошад бо дору муолиҷа мекунанд. Ҳангоми бад
шудани аҳволи бемор ва ҳодисаҳои даридани ҷигар ҷарроҳии таъҷилк лозим аст, зеро
ҷарроҳк ҳар қадар пештар анҷомад, самара хубтар хоҳад шуд. Дар вақти ҷарроҳк ҳамаи
бофтаҳои қобили зистнадоштаро бурида, ҳемостази ҷиддк мекунанд.
Осеби сипурз
Дар натиҷаи зарб дидани қисми болои шикам, аз баланди афтодан, осеби нақлиѐтк
ва шикастани қабурраҳои поѐни тарафи чап, хусусан қабурғаи даҳум, даридани сипурз мушоҳида мегардад. Байни садамаҳои пӯшидаи узвҳои батн осеби сипурз 20-30% аст.
Бемориҳое, ки ба афзудани ҳаҷми сипурз мадад мерасонанд, ба даридани он мусоидат
мекунанд. Осеби сипурз якка ва сершумор хоҳад шуд. Мумкин аст танҳо ғилофа ѐ лаҳми
сипурз ва ѐ ҳам ғилофаю ҳам лаҳми узв дорад. Даридани сипурз яклаҳзагк ва дулаҳзагк
мешавад. Дар ҳодисаи аввал хунравк баъди осеб ба миѐн омада, хун озод даруни
сифоқпарда меравад. Дард пайдо мешавад ва ҳангоми палмосидан меафзояд, пас аломати
камхунии шадид инкишоф мекунад. Дар ҳодисаи сонк лаҳми сипурз дарида, хун зери
ғилофа ҷамъ мешавад. Агар хунравк идома ѐбад, баъд аз чанд соат ѐ рӯз (гоҳо ҳафта ѐ моҳ)
ғилофаи сипурз кафида, хунравк ба ковокии шикам мушоҳида мегардад. Бинобар ин, дар
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ибтидои беморк беморон кам шикоят мекунанд. Баъд дард пайдо шуда, камхунк ва парези
рӯда вусъат меѐбад. Дар ин маврид ташхиси иллат мушкил мегардад. Барои муайян
кардани ибтидои беморк томограмма, скинтиграфия, ангиография, лапароскопияро ба кор
мебаранд.
Муолиҷа. Дар вақти муайян шудани осеби сипурз фавран ҷарроҳк мекунанд. Агар
даромадгоҳи сипурз дарида бошад узвро бурида мегиранд. Дар айни замон осеби сатҳии
сипурз бошад бо теғи плазмавк ѐ лазерк сӯзонида хунравиро боз медоранд.
Осеби гурдаҳо
Дар замони оромк осеби гурдаҳо то 60% бо ҳамроҳи осеби дигар узвҳои ҷавфи
батн рух медиҳад. Бештар дар натиҷаи латмаи камар, фишориш, афтодан аз баландк ба
вуҷуд меояд. Ҳангоми тағйироти эътилолии онҳо (пионефроз, ҳидронефроз) андак садама
боиси осеби гурдаҳо мегардад.
Алоим. Осеби гурдаҳо метавонад бо аломати умумк, аломати садамаи якҷоя ва бо
аломати осеби танҳо гурдаҳо зоҳир гардад. Алоими умумк паст шудани фишори шараѐн,
набзи нопурраи риштамонанд, рангпарридагк, арақи хунук ва дигар аломатҳои шоки
хунрав мебошад.
Ба аломати осеби гурдаҳо дард, кашиши ҷузъии мушаки девораи шикам, ҳематурия
ва уроҳематомаи насҷи атрофи гурдагк ва пасисифоқк дохиланд. Ҳематурия ҳангоми
захми лаҳми гурда, ки то ҳавзак ва ҷомча намеравад, ѐ пурра ҷудо шудани хунрагҳо ва
маҷрои гурда мушоҳида мегардад.
Муолиҷа. Захми хурди гурда бо дору муолиҷа мешавад. Агар хунравк хавфнок
шавад, ҷарроҳк карда, захми гурдаро медӯзанд. Аммо бештар гурдаро буридан рост
меояд, зеро дӯхтани захм барои боздоштани хунравк имконнопазир мегардад.
Осеби масона
Азбаски масона дар коси хурд ҷойгир аст, кам (то 12%) осеб мебинад. Дар занҳо
масона ҳангоми таваллуд кардан осеб мебинад. Даридани дарунисифоқк ва
берунисифоқии масонаро аз ҳам фарқ мекунанд. Осеби пӯшидаи масона асосан арази
шикастагии устухони кос мебошад, вале баъзан алоҳида медарад. Азбаски мушакҳои
масона ба се самт тӯр меронад, пас аз даридан захми лабҳояш ноҳамвор ба вуҷуд меояд.
Аз варидҳои дарида бисер хун рехта насҷи атрофи масонаро фаро мегирад. Агар хуну
пешоб даруни шикам равад, аксуламали сифоқпарда рух медиҳад. Баъд перитонити
пешобк инкишоф меѐбад.
Ташхиси осеби масона дар соатҳои аввал мушкил мебошад, чунки пешоби
беуфунат нисбатан кам аломати ангезиши сифоқпардаро ба вуҷуд меорад. Пас, дар поѐни
шабонарӯзи аввал аломати ангезиши сифоқпарда зуҳур меѐбад. Аз ин рӯ аксари беморон
дер ҷарроҳк мешаванд.
Аломати асосии даридани масона бесомонии пешоб мебошад. Баъди садама дар
бемор дард, хоҳиши доимии пешоб кардан ва зӯрзанк пайдо шуда, қазои ҳоҷат карда
наметавонад, вале ҳисси пуррии масона дорад. Баъзан ҳангоми зӯрзанк лахтаи хун
мебарояд, бо вуҷуди он, ки гурдаҳо пешоб ҷудо мекунанд. Ин ҳолатро "идрори хунин"
меноманд. Боздошти хунинии пешоббарорк аломати дохилисифоқии даридани масона
мебошад. Агар масона дар қисми поѐнаш дарад, пешоб ба насҷи атрофи узв рехта,
дабилаи пешобк ба вуҷуд меорад. Дар натиҷа заҳролудии вазнини бадан ба вуқӯъ меояд.
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Муолиҷаи осеби масона ҷарроҳк мебошад. Захмро бидуни луобпарда дӯхта,
носури фавқизиҳорк мемонанд.
Осеби ғадуди зери меъда
Ҳодисаи нодир мебошад (1-4,2% байни ҷумлаи осеби узвҳои шикам). Бештар танаи
ғадуд медарад. Ин ба хусусияти ҷойгирии узв вобаста аст. Чанд навъи осеби ғадуди зери
меъдаро аз ҳам фарқ мекунанд:
1. Латмаи ғадуд ҳангоми томии ғилофааш.
2. Даридани нопурра (қисман ѐ танҳо ғилофа).
3. Даридани пурра (тамоман ѐ қисман ҷудо шудан).
Баъзан даридани дулаҳзагии ғадуд мушоҳида мегардад. Дар ин маврид дарди
шадиди ибтидои хомӯш шуда, баъд аз нав дарди сахт пайдо мешавад ва он ба инкишофи
панкреатиту перитонит ва ҷамъ шудани тарашшӯҳи хунин вобаста аст. Дар вақти осеби
ғадуди зери меъда, мумкин аст аз хунравк ѐ худҳазмии аломати беморк аѐн гардад ва ѐ
думмал, киста ва носур ташаккул ѐбад.
Муолиҷаи даридани ғадуди зери меъда фавран ҷарроҳк кардан аст.
Хунрезии пасисифоқк. Ин масъалаи муҳимму мураккаби амалияи тиб мебошад.
Дар вақти шикастани устунҳои кос ва даридани хунрагҳо ба вуҷуд меояд. Ҳаҷми хуни
рехта ба бузургк ва ҷои устухони шикаста, беҷошавии устухонпораҳо вобаста аст. Вақте
устухони кос мешиканад, хунрезии пасисифоқк аз 7,4 то 27% мерасад.
Алоим. Дарди ҳаринаи доимии шикам, тарангии ҷузъи мушак ва кундсадоии
маҳдуд, ки ҳангоми иваз кардани вазъи бемор сарҳадаш тағйир намеѐбад (аломати Джойс)
ва парези барвақтии рӯда мебошад.
ОСЕБИ ЯКҶОЯИ ШИКАМ ВА ДИГАР ҚИСМАТИ БАДАН
Серосебк ва якҷоягии осеби қисмҳои гуногуни бадан ду баробар афзудааст. Осеби
яклухт ва серосебк дар шӯъбаҳои махсуси шаҳрҳои бузург 15-20%-ро ташкил медиҳад.
Ин ҳол хусусан ба якҷоягии осеби боаразу арази сутунмӯҳра ва узвҳои батн дахл дорад.
Бинобар ин таснифи зер қобили қабул аст (ҷадвали 27).
ТАСНИФИ ОСЕБИ ЯКЛУХТ ВА СЕРОСЕБ
СЕРОСЕБ
ОСЕБИ ЧАНДГОНА
ОСЕБИ ЯКЛУХТ

ОСЕБИ ДУ УЗВ
ДАР ЯК КОВОКИ
ВА ЗИЁДА АЗ ОН

ОСЕБИ ПАЙВАСТ
ОСЕБИ УЗВҲОИ ДАРУНИ ВА
ДАСТГОҲИ ТАКЯВУ ТАҲРИК,
ҶУМҶУМА, ҚАФАСИ

ОСЕБИ УЗВҲОИ
ДАРУНИИ ДУ МИНТАҚА
ВА ЗИЁДА АЗ ОН

ОСЕБИ ДУ БАНДИ
ДАСТУ ПОй
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Истилоҳи серосебк (политравма) мафҳуми ҷамъбанд буда, осебҳои механикии зерро
дар бар мегирад: серосеб, яклухт ва пайваст (комбинатсионк). Садамаи серосеб осеби ду ва
ѐ зиѐда узвҳои дарунии як ҷавф, ду ва ѐ зиѐда сегментҳои дасту пой мебошад. Масалан,
даридани сипурз ва меъда, шикастагии рон ва соқи пой. Садамаи якҷоягк осеби узвҳои
дарунии ду ҷавфи бадан ва зиѐда аз он ѐ узвҳои дарунию сегменти дастгоҳи такяву таҳрик
аст. Масалан, даридани узвҳои шикам ва шикастани устухонҳои даст ѐ по, садамаи
ҷумҷума ва осеби узвҳои кос. Ба садамаи пайвастк чанд омили осебрасон дохил
мешаванд. Масалан, механикк ва гармк, кимѐк ва шуок.
Барои серосебк хусусияти зайл хос аст:
1. Мушкилии дутарафа овардан – хунравк шоки осебиро вазнин карда, ҷараѐни
садама ва оқибати бемориро бад мекунад.
2. Якҷоягии осеб бисѐр вақтҳо мушкилии муолиҷавиро ба миѐн меорад.
3. Аразҳое, ки боиси ҳолати бӯҳронк мегарданд: камхунии шадид, шок, заҳролудк,
норасоии шадиди кори гурдаҳо, тромбоэмболия, эмболияи равғанк.
4. Дар вақти осеби ҷумҷумаю шикам, сутунмӯҳраю шикам ва дигар осеби якҷоя
аломати беморк ноаѐн ва тафрифк гардида, ба ташхиси хато мусоидат мекунад.
Дар вақти серосебк ҳодисаи фавтидан ба вазнинии садамот ва аразҳои он (камхунии
шадид, коллапс, кома, шоки омехта) вобаста аст.
Нишондод ба ҷарроҳк ҳангоми осеби сершумори узвҳои шикам бояд васеъ ниҳода
шавад. Азбаски вазнинии ҳолати бемор ба хунравк ва шок вобаста аст, тадбири ягонаи
эмин доштани ҳаѐт боздоштани хунравк бо усули ҷарроҳк мебошад.
Дар III съезди травматолог-ортопедҳо садамаи механикиро ба моно-ва политравма
ҷудо намуда, таснифи ягонаи садамаро чун “политравма-серосеби” қабул карданд. Дар
айни замон дар шӯъбаи травматологии беморхонаҳои бузург серосебк-15-30% ва ҳангоми
фалокат то 40%-и беморонро ташкил медиҳад.
Монотравма (садамаи маҳдуд). Садамаи як узв дар ҳар як қисмати бадан ѐ нисбат
ба устухон дар ҳудуди як сегменти ташреҳк (устухон, банд) мебошад. Ҳар як ин гурӯҳ
садама моно-ѐ полифокалк хоҳад шуд. Масалан, захми рӯдаи ғафс дар чанд қисмат ѐ
шикастани устухон дар ду ва ѐ зиѐда аз он. Зарбу лати дастгоҳи такяву муҳарик ҳамроҳи
шоҳрагу танаи асабро чун арази садама мешуморанд.
Истилоҳи «политравма» мафҳуми шумораҳо буда, маънои навъи садама: серосебк,
тавъами (осеби якҷоя) ва мураккаб мебошад.
Ба осеби мураккаби механикк зарбу лати ду ѐ бисѐр узвҳои дохилк дар як ковокк
(масалан, ҷигар ва рӯда), ду ѐ зиѐда аз системаи такяву муҳарики-шикастани рон ва банди
даст дохил мешаванд.
Осеби якҷоя гӯѐн зарбу лати узвҳои дохилк дар ду ѐ зиѐда аз он ковокиҳо,
(масалан, осеби шуш ва сипурс) ѐ осеби узвҳои дохилк ва сегменти системаи такяву
муҳарикк (масалан, осеби ҷумҷумаю майна ва шикастани устухони даст ѐ пой) дар назар
доранд.
Осеби мураккаб дар натиҷаи таъсири механикк, ҳароратк, радиатсионк ба миѐн
меояд. Масалан, шикастани устухони бозу ва сӯхтани ягон қисмати бадан ѐ садамаи
ҷумҷумаю майна ва шуоъзании радиатсионк. Варианти яквақтаи омилҳои гуногуни
садамаи мураккаб вуҷуд дорад. Дар ин ҳолат бештар шоки садамавк, талафи хун, хатари
бесарусомонии хунгардиш ва нафаскашк ба назар мерасад.
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Аз вазнинии серосеби нишондоди марговар шаҳодат медиҳад. Ҳангоми шикастагии
ҷудогона марговарк 2%, бисѐр-16% ва осеби якҷоягк марговарк ба 50% ва зиѐда аз он
мерасад.
Дар гурӯҳи осебдидагони механикк якҷоягии зарбу лати дастгоҳу такяву муҳарикк
бештар бо садамаи ҷумҷумаю майна ҳамраҳк мекунад. Дар як вақт басо 3-4 минтақаи
бадан-тана, сандуқи сина, батн ва дастгоҳи такяву муҳарикк ба садама дучор мешаванд.
Дар ин ҳолат тағйироти дар ҷисм ба миѐн омадаро “бемории травматикк ѐ садамавк”
меноманд, вале аломати клиникии вай танҳо дар вақти шоки вазнин инкишоф хоҳад кард.
Дар равиши бемории травматикк чаҳор марҳалаи касалиро фарқ мекунанд.
Марҳалаи аввал (шокк) аз якчанд соат то 1-2 шабонарӯз давом мекунад. Дар
натиҷаи осеби мустақим ва бесарусомонии ҳиповолемк, нафаскашк ва майнак,
фаъолияти узвҳои ҳаѐтан муҳим тағйир меѐбад.
Марҳалаи дуйюмро тағйироти баъдиреанимасионк, баъдишокк, баъдиҷарроҳк
муайян мекунад. Ин марҳала 4-6 рӯз давом мекунад. Аломати клиникии беморк ҳархела
буда, аз характери касолатк бартарк дошта ва бештар норасоии дилу хунраг, нафаскашк,
синдроми хунлахташавии дохиливаридк, эндотоксикоз вобаста аст. Дар ҳамин давра ин
синдромҳои эътилолк хатари ҳаѐти бемор хоҳад шуд.
Марҳалаи сейюм пас аз 4-5 рӯз фаро мерасад ва метавонад аз якчанд ҳафта то
моҳҳо идома ѐбад. Ин марҳаларо одатан тағйироти ҷузък ва умумк уфунати ҷарроҳк
муайян мекунад.
Марҳалаи чаҳорум солимшавк мебошад. Ҳангоми ҷараѐни мусоиди “бемории
травматикк” фаро мерасад. Дар ин марҳала фурӯнишинии системаи иммунологк, суст
шудани сабзиши бофтаҳо, астенизатсия, дистрофия, гоҳо тағйироти бардавоми амали
узвҳои дохилк, системаи такяву муҳарикк инкишоф мекунад. Бинобар ин, касолати
аввалиндараҷаи политравмаро муайян намуда, табобати комилан мувофиқро кардан лозим
аст.
УСТУХОНБАРОӢ
Устухонбарок (Luxatio) беҷошавии ҳампайвастии устухонҳо мебошад. Баромадани
устухон пурра (luxatio) ва нопурра ѐ нимбаромад (subluxatio) хоҳад шуд. Одатан баромадагк
гӯѐн беҷоии устухони дисталии бандро дар назар доранд. Масалан, баромадани рон (luxatio
femoris). Баромадани мӯҳра аз ин қоида истисно аст, зеро мӯҳраи болохобида мелағжад, на
мебарояд.
Устухон одатан аз садамаи номустақим мебарояд. Дар натиҷаи садамаи мустақим
ба баромадани устухон бештар шикастагии он ҳам зам мегардад, ки бузургии қувваи
осебрасонро нишон медиҳад.
Тасниф. Баромадани устухон модарзодк ва иктисобк хоҳад шуд. Баромадагии
иктисобк садамавк ва эътилолк (паталогк) мешавад. Баромадагии осеби шадид (нав),
кӯҳна ва расмк мешавад.
Баромадагии модарзодии рон назар ба дигар устухонҳо бештар рух медиҳад: он дар
навзодон 0,2-0,5%-ро ташкил медиҳад. Сабаби баромадани устухон беэътидолии
инкишофи банди кӯдак дар батни модар мебошад. Дар моҳҳои аввали ҳаѐт таъхири
ҳаракати фаъол дар банди рон ба назар мерасад. Дар ин маврид сараки рон ба нӯги болои
ҳуққа лағжида, пас кашиши мушак, вазни бадан ҳангоми роҳгардк саракро ақибу боло
мелағжонад. Ҳар қадар сараки рон боло равад, тири рон ҳамон қадар самти каҷ мегирад.
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Дар ҳафтаи аввали ҳаѐти тифл ташхиси ин иллат мушкил аст. Баъд номутаносибии
чинҳои дунба, андак маҳдудии кушодани рон (adductio) муайян мешавад. Ҳангоми
роҳгарди кӯдак ба тарафи рони баромада мелангад. Агар рон аз ду тараф баромада бошад,
он гоҳ кӯдак монанди ғоз роҳ мегардад. Минбаъд тағйироти вазнини эътилолии банд
инкишоф меѐбад.
Муолиҷа. Ин гуна кӯдаконро бо усули консервативк муолиҷа мекунанд. Дар 2-3
соли аввал, алалхусус то 6-моҳагк натиҷаи хуб ба даст овардан мумкин аст. Барои ин сари
ронро ба ҷояш монда, беморро дар вазъи гукмонанд се моҳ лангета мегузоранд.
Баромадани эътилолии устухон дар шахсони гирифтори артрит (аввалин ва
реактивк), сил, оташак, омос, газаки устухонмағз мушоҳида мегардад.
80-90%-и устухонбарок аз осеб аст. Аз ҳама бештар устухони китф мебарояд.
Баромадани устухонҳои оринҷ, рон, зону ва соқу панҷаи по нисбатан камтаранд.
Баромадани устухонҳои найчашакли хурд ва паҳну ҳамвор аҳѐнан рух медиҳанд.
Баромадани устухони китф (50-60%-и устухонбарок) бештар дар 40-60-солагк
мушоҳида мегардад. Агар устухон нопурра баромада бошад, капсулаи банд одатан
намедарад ва агар пурра бошад капсула дарида, ҳематома ба вуҷуд меояд. Вобаста ба
лағжидани сараки устухони китф чанд хели устухонбароиро аз ҳам фарқ мекунанд:
1. Пешлағжк: а) пешуболок ѐ минқорк; б) пешупоѐнк ѐ зерибағалк.
2. Ақиблағжк: а) оқибуболок; б) оқибупоѐнк.
3. Поѐнлағжк: Сараки китф зери хуфраи шона ва ғилофаи банд ҷой мегирад.
4. Бололағжк: Баромадагии китф ба боло баъзан дар вақти ба чуқурии борик ва
дасти қати ба бадан ҷафс, ба оринҷ задан ба вуҷуд меояд.
Алоим. Китфи баромада ноҷумбон шуда, вазъи маҷбурк мегирад. Варам, хунрезк
ва дарди сахт пайдо мешавад. Агар вазъи дастро тағйир диҳанд, муқовимат ба ҳаракат
(ноҷумбонии Фанарк) пайдо шуда даст ба вазъи худ меояд. Дар банд ҳаракат имконнопазир
мегардад, чунки дард меафзояд. Сари устухони китф дар ҷои ғайримуқаррарк устувор
мешавад. Тадқиқи рентгенк ташхисро аниқ мекунад.
Муолиҷа. Дар айни замон зиѐда аз 50 усули ҷобаҷо кардани устухони баромадаи
китф вуҷуд дорад. Онҳо се гурӯҳанд: фашангк, заифии мушак, теладиҳии сари устухони
баромада. Аммо бештар маҷмӯи усулҳо истифода мешаванд. Масалан, усули Кохер
фашангк мебошад, вале онро одатан бо кашидан низ истифода мекунанд.
Усули Буқрот
Бемор дар миз ба тахтапушт мехобад. Дар тарафи дасти осебдида духтур дар курси
нишаста, кафи пои лучи худро ба бағали китфи баромада мениҳад, сипас бо ду даст, банди
дасти беморро мегирад (расми 37); дар як вақт бо кафи пой бағали бемор (сари китфи
баромада)-ро фашангвор пахш мекунад ва баробари тири амудк дастро мекашад. Дар вақти
мулоҳизакор будан ин усул безарар буда, натиҷаи хуб медиҳад.
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Рами 37. Ҷобаҷои устухони баромадаи китф. Усули Буқрот.
Усули Абуалии Сино
Асоси ин усул мустақиман тела додани сараки устухони китф (бе кашидан ѐ андак
кашидан) мебошад. Барои ин табиб ду сарангушти калонро ба сараки китфи баромада
монда, бо ангуштони боқимонда ба акромион такя мекунад. Пас сараки китфро фишурда
ба хуфраи шона ҷобаҷо мекунад (расми 38).

а.
б.
Расми 38. Ҷобаҷои устухони баромадаи китф (а.б). Усули Абуалии Сино.
Усули Кохер
Беморро ба курси шинонида ѐрдамчии духтур бо сачоқ банди китфи баромадаро
медорад (расми 39). Дар ин ҳолат шона устувор ва барҷо кардани китф осон мегардад.
Духтур дасти баромадаи беморро боло аз оринҷ медорад (дасти чапро бо чапу, ростро бо
рост). Бо дасти дуюм банди мӯҷи дасти ӯро дошта, дар оринҷ то кунҷи мустақим қат
мекунанд. Баъд ҷарроҳ устухонҳои беҷоро пайдарҳам ҷобаҷо месозад:
Марҳалаи аввал. Китфи баромадаро оҳиста ба поѐн кашида ба танааш ҷафс
мекунанд.
Марҳалаи дуюм. Дасти кашидаро суст накарда ба берун метобанд. Дар ҳамин
ҳаракат китф бештар ҷобаҷо мешавад.
Марҳалаи сеюм. Китфро ба пеш ва миѐна оварда, ба сатҳи пеши қафаси синааш
мелағжонанд.
Марҳалаи чаҳорум. Дастро ба дарун гардонида ба болои бозуи солим мемонанд ва
дар ҳамин ҳолат ду ҳафта бо лангетаи гаҷк ноҷунбон мекунанд.
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Расми 39. Ҷобаҷои устухони баромадаи китф. Усули Кохер:
марҳалаи аввал (а), дуюм (б), сеюм (в) ва чаҳорум (г).
Усули Чаклин
Бемор ба тахтапушт устунно хоб меравад Табиб дасти ба сандуқи сина овардаи
китфи беморро ба дарозиаш мекашад. Сараки китфро бо дасти дуюми зери бағал бурда
ақиб менишонад. Ҳангоми суст кардани дасти кашола карда, сараки китф ба ҷояш
меравад. Пас аз ҷобаҷо шудани сараки устухон китфро бо бандинаи гаҷи Дезо ноҷунбон
мекунанд (рисми 40).

Расми 40. Ҷобаҷои устухони ба пеш баромадаи китф.

Ноҷунбонкунии нақлиѐти ҷоғшикаста
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Ҳангоми шикастани ҷоғ барои ба бемористон бурдан бо ҷабираи стандарти
нақлиѐтк: манаҳк ва ҷоғиболок ноҷунбон мекунанд (расми 41а,б)

а.
б.
Расми 41. Ҷабираи стандартии манаҳк (а) ва стандартии ҷоғиболок (б).
Ҷобаҷои баромадани банди соид
Барои ҷобаҷо кардани соиди ба пеш баромада, ҷарроҳ ангушти якуми ду дасташро
ба нӯги ғуррии оринҷ ниҳода, ба ғуррии барҷастаи китф (акромион) аз пеш ба ақиб фишор
медиҳад ва дар як вақт ғуррии оринҷро ба пеш тела мекунад (расми а). Дар ин лаҳза
ѐрдамчии ҷарроҳ дастро рост мекашад ва банди оринҷро қат мекунад.
Барои ҷобаҷо кардани соиди ба ақиб баромада ѐрдамчии ҷарроҳ банди даст ва
панҷаро кашида, оҳиста қат мекунад. Дар ин ҳолат ҷарроҳ ду ангушти якумро ба пушти
қисмати ақиби устухони китф ниҳода, боло мебардорад ва дар як вақт банди дастро бо
ҳамаи панҷаҳо ақиб мекашад (расми 42).

а.
б.
Расми 42. Ҷобаҷои баромадани банди соид ба ақиб (а) ва ба пеш (б).
Дар вақти баромадани қисмати акромиалии чанбар бо бандинаи гаҷк “портупейк”
ноҷунбон мекунанд (расми 43).
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Расми 43. Бандинаи гаҷии “портупейи” Салников.
Баромадагии кӯҳани китф
Ин оқибати сари вақт ба духтур муроҷиат накардан мебошад. Муолиҷаи он танҳо
ҷарроҳк аст. Баъди ҷарроҳк 3-4 ҳафта лангетаи гаҷк монда, ноҷунбон мекунанд.
Баромадагии муқаррарии китф
Сабаби бемориро инкишофи номӯътадили пайҳои банд мешуморанд, вале бештар
дар натиҷаи усули дурушти барҷосозк, дастро баъди барҷосозк ноҷунбон накардан
мушоҳида мегардад, зеро унсурҳои банд тағйир меѐбанд. Муолиҷаи беморк ҷарроҳии
пластикк мебошад.
Баромадагии рон (Luxatio femoris)
Баромадагии рон дар натиҷаи таъсири қувваи бузурги номустақим ба вуҷуд меояд.
Сари рон аз ҳуққа ба тарзи пешуболок (болоизиҳорк ѐ поѐнизиҳорк) ѐ пешупоѐнк (сидодк),
ақибуболок (таҳигоҳк) ѐ ақибупоѐнк (суринк) ва баъзан ба "марказ" баромаданаш мумкин
аст. Агар сари рон ҳуққаро шикаста ба ҷавфи коси хурд дарояд, баромадагии "марказк"
мехонанд (расми 44).

Расми 44. Баромадагии “марказии” сари рон.
Одатан 70-80%-и баромадагии рон ақибк мешавад. Навъи баромада аз дараҷаи қат
кардан, гардиш ва наздик ѐ дур намудани рон вобаста аст. Баромадагии рон ба ақиб дар
вақти қат кардан, наздик намудан ва гардиши рон ба дарун ба вуҷуд меояд. Ба пеш бошад
ҳангоми қат, дур кардан ва гардиш ба берун. Агар пой рост бошад ҳуққа шикаста сари рон
ба кос дохил мешавад (баромадагии марказк).
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Барои барҷо кардани рони баромада усули Кохер ѐ Ҷанелидзеро ба кор мебаранд.
Усули Кохер
Бемори рони ба ақиб баромадаро ба кати тахта устунно хобонида, ѐрдамчии табиб
ду дасташро болои пихи устухони кос ниҳода медорад. Ҷарроҳ пои баромадаро дар зону
ва банди кос қат карда, ба дарун печ медиҳад. Дар лаҳзаи ҷобаҷо шудан, овози ҳӯппоқ
мебарояд (расми 45).

Расми 45. Ҷобаҷои рони баромада. Усули Кохер
Усули Ҷаналидзе
Бемор пои баромадаро аз миз овезон карда, ба шикам 20-25 дақиқа мехобад. Пас аз
суст шудани мушакҳо зонуро ба кунҷи мустақим қат карда, ронро берун ва дур мекашанд.
Попанҷаро дошта бо умқи зери зонуи бемор духтур бо зонуаш зӯр пахш карда, чанд
ҳаракати гардиш мекунад. Дар натиҷа "қарсае" садо баромада, рон барҷо мешавад. Баъдан
бемор ду ҳафта бистарк мешавад. Баъзан устухони ҷобаҷоро бо лангетаи гаҷк ноҷунбон
мекунанд.
Дар айни замон ба ивази доруҳои карахтгардонии ҷузък, карахткунандаҳои умумк
ва маводи мушаксусткунанда истифода бурда бандҳои баромадаро барҷо мекунанд.
Баромадагии ҷоғи поѐн
Ҷоғи поѐн одатан дутарафа ва бештар ба пеш мебарояд. Барои барҷо кардан бемор
ба курск мешинад. Духтур муқобили ӯ истода ду сарангушти бузурги дасташро ба даҳони
бемор дароварда, болои дандонҳои курск мегузорад. Бо ангуштони боқимонда шохаи
уфуқии ҷоғи поѐнро аз берун медорад. Пас бо сарангуштон ҷоғро ба поѐн фишурда, дар як
вақт бо ангуштони боқимонда ҷоғи беморро боло мебардорад. Агар духтур
сарангуштонашро бо бинт печонад хуб аст, зеро бемор мумкин аст ангушти духтурро
газад. Баромадагии муқаррарии ҷоғи поѐн одатан бо муолиҷаи ҷарроҳк солим мешавад.
Доир ба алоими баромадагии дигар устухонҳо ва муолиҷаи онҳо дар китоби дарсии
осебшиноск маълумоти муфассал овардаанд.
ШИКАСТАГИИ УСТУХОН
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Вайрон шудани яклухтии устухонро шикастагк (Fractura osseum) меноманд.
Шикастани устухон осебк ва эътилолк мешавад. Устухон ҷисми сахт буда, ҳадди
устувору чандирии табик дорад. Агар таъсири ногаҳони қувваи механикк аз чандирии
устухон бештар бошад шикастагк рух медиҳад. Ин тарзи шикастагиро механикк ѐ осебк
меноманд.
Шикастагии эътилолк дар заминаи ягон бемории устухон (аз таъсири қувваи ночиз
ва ҳатто дохилк) мушоҳида мегардад.
Ҳар як шикастагии устухон вобаста ба омили осебрасон бофтаҳои атрофашро ба
дараҷаи гуногун вайрон мекунад. Аз ин рӯ пурхавфтарини он осеби узвҳои ҳаѐтан муҳим,
хунрагҳои бузург, сутуни асаб ва ғ. мебошад. Дар бадан аразҳои илтиҳоби инкишоф ѐфта,
мумкин аст боиси уфунати фасодии бадан ("хунифлоск") гарданд.
ТАСНИФИ ШИКАСТАГИИ УСТУХОН
Таснифоти шикастагии устухон ба чанд аломат вобаста аст:
1. Ба пайдоиш. Шикастагии модарзодк ва иктисобиро аз ҳам фарқ мекунанд. Дар
натиҷаи инкишофи номӯътадили устухонбанд (шикастагии батниву модарзодк) ба вуҷуд
меояд. Агар дар вақти таваллуд шудан устухони тифл шиканад шикастагии иктисоби аст.
2. Сабаб. Шикастаги осебк ва эътилолк мешавад. Агар устухон дар ҷои гузориши
қувва шиканад, шикастагии мустақим ва агар дур аз ҷои гузориши қувва шиканад,
шикастагии номустақим меноманд.
Сабаби шикастагии эътилолии устухон газаки устухонмағз, сил, сифилис, саратон,
эхинококк, ихтилоли мубодилаи моддаҳо ва бемориҳои асаб хоҳад шуд. Дар ин ҳолат
бемории асоск аввалиндараҷа мешавад.
3. Ҳолати ҷилд (пӯсту луобпарда). Шикастагк кушода ва пӯшида мешавад. Дар
вақти шикастагии кушода пӯст ѐ пардаи луобк вайрон шуда, дари уфунат во мешавад.
Бинобар ин навъ шикастагк зуд-зуд фасод мекунад. Агар яклухтии пӯсту луобпарда
тағйир наѐбад, шикастагк пӯшида ҳисоб мешавад. Ҳамаи шикастагии пӯшида асептикк ва
шикастагии кушода сироятк мебошанд. Аз тири тӯфан шикастани устухонҳо шикастагии
кушода мебошанд.
4. Дараҷаи шикастан. Шикастагк пурра (fractura) ва нопурра (fissura) мешавад. Ду
қисми шикастагии устухонро устухонпора (fragmentum ossis) мегӯянд. Байни ин ду навъ
шикастагк, шикастагии зери устухонпардагк мушоҳида мегардад; он одатан дар наврасон
ба назар мерасад (онро шикастагии "шохчакабуд" мегӯянд).
5. Тариқати устухоншиканк. Шикастагк аз тобхӯрк (торсионк), қадшавк
(флексионк), фишориш (компрессионк) ва ѐзиш (кандашуда) ба вуҷуд меояд. Аммо
тариқати шикастагк бештар мураккаб мебошад. Масалан, қадшудаю тобхӯрда, фишурдаю
кафида ва ғ. (расми 46).

Расми 46. Шакли кадшудаю тобхӯрда устухони шикастаи соид.
6. Шакли хатти шикастагк (расми 46): а) шикастагии печутобк (морпеч). Аз
таъсири қувваи морпеч ба миѐн меояд. Ин ҳолат дар конкатозҳо (зери ду қувваи
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муқобил - муқовимат ва гардиш) бештар бо шикастагии рон мушоҳида мегардад; б)
шикастагии кӯндаланг дар натиҷаи қадшавии устухон ба вуҷуд меояд; в) шикастагии
фишорк. Устухон аз фишор пахш мешавад; г) шикастагии кандашуда. Аз ѐзидани қисми
устухон канда мешавад; д) шикастагии пора-пора. Дар натиҷаи бо суръат таъсир кардани
қувваи бузурги сатҳи васеъ ба вуҷуд меояд; е) шикастагии халида (фонавор). Дар вақти
таъсири қувваи механикк барқади устухони найшакл бештар метафиз мешиканад,
ҳамчунин шикастагии каҷ, амудк, П, Т, У - монанд ва ситорашакл (аз садамаи тир)
мушоҳида мегардад.

а.

б.

е.

в.

ѐ.

г.

д.

ж.

Расми 47. Шакли шикастагк: кӯндаланг (а), каҷ (б), пора-пора кандашуда (в),
фонавор (г), бо аппарат ҷобаҷокарда (д), тобхӯрдаю порашуда (е), пора шуда бо захми тир
(ѐ), компрессияи фонашакли тани мӯҳра (ж).
7. Ҷои шикастаи устухони найчашакл. Шикастагии эпифизарк ѐ дохилимафсилк,
метафизарк ва диафизарк мешавад.
Таснифи вазнини захми садамаи кушодаи устухон ба андоза ва амиқиаш вобаста
аст (ҷадвали 28).
Ҷадвали 28.
Таснифи вазнинк аз андозаи захми садамаи кушодаи устухонҳои найчашакл
Андозаи захм
I
II
III
IV
Вазнинк ва фарохии
То
1,5см
То
9см
зиѐд
9см
Навъи
вазнинтарибофтҳои мулоими
- хурд
- миѐна
- калон
ни захм бо тағйивайроншуда
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А - сабук (захми
халида ва бурида)
Б - миѐнавазнин
(захми латхӯрда ва
бурида)
В - вазнин (захми
маҷақу пахшшуда)

IА

II А

III А

IБ

II Б

III Б

IВ

II В

III В

роти
қобилияти
зисти дасту пойҳо
(бофтаҳои мулоим
фароху васеъ иллат дида; захмини
шараѐни шоҳраг)

8. Мураккабк. Шикастагии оддк ва мураккаб аст. Агар як устухон шиканад оддк ва
зиѐдтар шиканад мураккаб меноманд. Устухон мумкин аст аз ду ѐ аз якчанд ҷояш
шиканад ва ѐ яклухтии устухонҳои гуногун коста гардад.
9. Шикастагии устухон аразк, иттисолк ва омехта (мураккаб) низ мешавад (ниг. ба
осеби шикаму қафаси сина).
Дар солҳои охир вобаста аз вақт ва механизми пайдоиши захм навъи зайли
шикастагии кушоди устухонро фарқ мекунанд:
- шикастагии кушоди аввалини устухон, ки дар натиҷаи вайрон шудани бутунии
пӯст ва бофтаҳои зерипӯстк аз таъсири қувваи берунк ба вуҷуд меояд (расми 47а).
- шикастагии кушоди дуйюмини устухон, ки дар натиҷаи вайрон шудани бофтаҳо
ва бутунии пӯст бо устухонпора аз дарун ѐ оҳиста инкишофи некрозии пӯст дар минтақаи
шикастагк ба вуҷуд меояд (расми 47 б).
- шикастагии устухон аз тири оташфишон, ки алоими ташреҳии эътилолк, ҷараѐни
клиникк ва оқибати хос доранд.

а.
б.
Расми 48. Шикастагии кушод: а) аввалин, б) дуюмин.

Вазнинтарин захм бидуни фарохк аз вайрон шудани бофтаҳо ба ҳаҷм ва тарзи
осеби асабу хунраг вобаста аст.
БЕҶОШАВИИ УСТУХОНПОРА
Устухон узви нофаъол мебошад. Ивазшавии вазъи устухонпораро мушаку бандҳо
муайян мекунанд. Ин амал дар натиҷаи хусусияти ѐзандагк, кашишхӯрк ва тарангии
мушак ба вуҷуд меояд. Мушакҳо, ки ба устухон мечаспанд ҳангоми шикастани устухон аз
такягоҳ маҳрум гардида, зери таъсири ѐзандагк то дарозии табии худ кӯтоҳ мешаванд.
Ҳар бандчаи мушаки зинда аз импулси асабфиристода кашиш мехӯрад. Дар лаҳзаи
шикастани устухон мувофиқи кашиши мушак устухонпора ба самти муайян меравад. Ин
ҷараѐн аз ду амали мушак - ѐзидану ғунчашудан ва кашиш хӯрдан ба вуҷуд меояд. Ин ҳол
асосан ба дард вобаста аст. Ҳангоми шикастагии зериустухонпардагк беҷоии устухон ба
вуҷуд намеояд.
Самт ва дараҷаи беҷоии устухонпарда вобаста аст: а) ба хусусият ва ҷои
шикастагк; б) ба самти таъсир ва андозаи қувваи осебрасон; в) ба шаклу ҳаракатнокии
банд, ки бо он устухонпораи марказк ѐ дисталк васл мешавад; г) ба кашиши рефлексии
мушакҳо. Вазнинии беморк ба дараҷаи ҷои иваз кардани устухонпора низ вобаста аст.
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а.
б.
в
г.
д.
Расми 49. Навъи беҷошавии шикастагк паҳлук (а), кунҷк (б), ба дарозк дуршуда
(в), ба дарозк кӯтоҳшуда (г), печида (д).
1. Беҷоии нисбатан дарози устухон - dislocaiio ad longitudineum. Устухонпораҳо
муқобили ҳамдигар мераванд, ѐ ба ҳамдигар фонавор медароянд. Дар натиҷа даст ѐ пой
кӯтоҳ мешавад. Агар устухонпораҳо аз ҳамдигар дур шаванд, беҷошавиро муфозотк dislocatio ad peripheriam мегӯянд. Масалан, шикастани кӯндаланги собунак.
2. Беҷоии паҳлук (паҳнк) - dislocatio ad latum. Устухонпораҳо аз танаи ҳамдигар
ба паҳлӯ мераванд.
3. Беҷоии кунҷк - dislocatio ad axin. Устухонпораҳо нисбат ба ҳамдигар дар кунҷҳои
гуногун мехобанд.
Ҳама навъ беҷоии устухонпора омехта хоҳад шуд. Ҳамчунин беҷошавк аввалин ва
дуюмин мешавад. Агар устухонпора лаҳзаи садама ҷойро иваз кунад, беҷоии аввалин ва
агар пас аз осеб аз дарду кашиши мушакҳо беҷо шавад, дуюмин меноманд.
ТАҒЙИРОТИ ЭЪТИЛОЛИЮ ТАШРЕҲӢ ҲАНГОМИ ШИКАСТАНИ УСТУХОН
ВА ЧАСПИДАНИ УСТУХОНПОРА
Дигаргуниҳои ташреҳии шикастану часпидани устухонро ба се марҳала ҷудо
мекунанд.
Марҳалаи аввал - тағйироти пасазосебк ва инкишофи илтиҳоби асептикк. Баъди
шикастани устухон хунрезк, фавти ҳуҷайраҳои устухон ва бофтаҳои атрофи он ба миѐн
омада, унсурҳои гардиши хуни рагҳои хурд (мӯйрагҳо, варидҳои хурд) васеъ ва носомонии
гардиши хун мушоҳида мегардад. Лейкоситҳо баромада, атрофи бофтаҳои иллатдидаро
фаро мегиранд. Илтиҳоби уфунк оҳиста инкишоф мекунад ва варам пайдо мешавад. Агар
ҷараѐни илтиҳоб мӯътадил бошад, ҳуҷайраҳои фавтида ва зардоби гематома ҷаббида
мешаванд ва варам мегардад. Баробари ин ҷараѐн ҳуҷайраҳои мезенхимк ва пас
остеобластҳо афзоиш мекунанд, ки ин асоси пайдоиши пинаи устухон (кallum) мебошад.
Марҳалаи дуюм - инкишофи пинаи устухон. Ин ҷараѐн аз рӯзҳои аввали шикастагк
cap зада, дар давоми 2-3 ҳафта устухонпораҳоро ба ҳам мечаспонад (пинаи аввалин).
Сарчашмаи пайдоиши пинаи устухон ҳуҷайраҳои норасидаи бофтаи пайвандии дар
канали мағзи устухон, фазои байни болои моддаи исфанҷк ва қабати камбиалии
устухонпарда буда, мебошанд. Пинаи устухон дар бофтаҳои осебдидаи атрофи шикастагк
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ва ҳематома (зардобаш ҷаббида шавад) низ инкишоф меѐбад. Аз ин ҷиҳат пинаи
гирдиустухонк, устухонпардагк, мобайнк ва эндосталиро аз ҳам фарқ мекунанд. Ин
тақсимот дар асл назариявк мебошад. Дар амал ҳама қабати пинаи устухон дар як вақт
инкишоф мекунад, вале бо дараҷаи афзоиш ва мустаҳкамк аз ҳам фарқ доранд.
Пинаи периосталк нисбатан мустаҳкам мебошад, зеро қабати камбиалии
устухонпарда қобилияти бузурги афзоиширо дорад. Дар устухонпарда тӯри хунрагу
лимфарагҳо хуб инкишоф кардаанд. Бинобар ин, ҷараѐни афзоиши пина босуръат
мебошад. Дар охири ҳафтаи аввали шикастагк фазои байни устухонпораро фибрин,
остеобласт ва хунрагҳо пур мекунанд.
Қабати эндосталии пинаи устухон нисбатан нафис ва нарм мебошад. Аз
ҳуҷайраҳои эндосту мағзи устухон ташаккул меѐбад.
Қабати мобайнии пинаи устухон аз унсурҳои канали гаверсии устухонпора
инкишоф меѐбад. Дараҷаи афзоиши он ба мӯътадилии ҷобаҷоии устухонпораҳо вобаста
аст. Устухонпораҳо ҳар қадар ҷафс ва рост барҷо шаванд, пинаи мобайнк ҳамон қадар
нафис хоҳад шуд.
Қабати гирдиустухонии пина дар бофтаҳои нарми осебдидаи атроф ва хуни рехта
афзоиш мекунад, агар ҳуҷайраҳои устухон дошта бошад. Дар ин ҷо лахтаи хун мавқеи
муҳим дорад, зеро пас аз ҷаббиши хуноб тӯри фибринозк ҳосил мешавад. Дар як вақт аз
эндотелияи мӯйрагҳои хун ва лимфа, эндости канали Гаверс ва периост ҳуҷайраҳои
мезенхимк ва фибробластҳо инкишоф мекунанд. Остеобластҳои афзоишкарда фазои
байни устухонпораро пур мекунанд. Аз ин бофтаҳои навбунѐд пинаи устухон ташаккул
меѐбад. Ин пинаро пинаи гранулятсионк меноманд. Дар он мӯйрагҳо тӯри сеченак ҳосил
мекунанд. Пас, дар 2-3 ҳафта пинаи аввалини устухон инкишоф меѐбад. Асоси он бофтаи
пайвандк мебошад. Аз ин рӯ пинаи муваққатии устухон мехонанд, чунки муҳаррики ҷои
шикастагк боқк мемонад. Дар 2-3 ҳафтаи оянда бозсозии пинаи аввалин хусусияти
устухонк ѐ тағоякк мегирад, намаки оҳакк таҳшин мешавад ва ҷараѐни устухонбандк
инкишоф меѐбад. Остеобластҳо зери таъсири остеоитҳо қисман пажмурда шуда, пас
барҳам мехӯранд. Барои инкишофи пинаи аввалини устухон 4-6 ҳафта ва агар байни
устухонпора фазо зиѐд монда бошад, 7-8 ҳафта лозим аст. Баъд дар пинаи устухон намаки
калтсий босуръат таҳшин шуда, лавҳачаҳои устухонк ба вуҷуд меоянд – пинаи дуюмини
ибтидоии устухон пайдо мешаванд. Дар натиҷаи бозсозии оянда баробари самти хунрагҳо
канали Гаверс ва дар охир торҳои асаб пайдо мешаванд. Ин гуна пинаро пинаи дуюмини
(доимк) устухон меноманд, ки аз сохти устухони мӯътадил хеле фарқ мекунад. Барои
инкишофи пинаи дуюмин 5-6 ҳафта лозим аст. Дар ҳамин муддат ҷои шикастагк
ноҷунбон гардида, амали даст ѐ пойи шикаста оҳиста барқарор хоҳад шуд. Аммо таҷдиди
пинаи устухон давом мекунад. Дар канали мағзи устухон пинаи аввалин оҳиста ҷаббида
шуда канал шакли ибтидоии худро мегирад.
Таҷдиди пинаи устухон одатан ҷараѐни бардавом буда, баъзан чанд сол тӯл
мекашад.
Солимгардии шикастаги ҷараѐни танҳо ҷузък набуда, балки умумк ҳам мебошад.
Аввал мубодилаи моддаҳо, хусусан калтсий тағйир меѐбад; намаки калтсий ҳам аз
устухонпора ва ҳам аз дигар устухонҳо ҷудо шуда, ба оҳакбандии пина иштирок мекунад.
Ин ҳолати декалсинатсияшавии устухонро баъди 2-3 ҳафта дар сабти рентгенк муайян
метавон кард.
Мутаҳарикии устухонпораҳои ҷобаҷошуда ѐ ноҷунбонии онҳо ба гардиши хун,
ҷараѐни афзоиш ва ашқоли пина таъсири муайян мерасонад. Дар шароити устуворк
устухонпораҳо ва садамаи ночизи баъдиосеби бофтаю тӯрҳои хунраг ва лимфараги
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устухони шикастагк ба пинаи эндосталк ва периосталии нафис мечаспанд. Ин навъ
часпиши устухонк дар тӯли 2-4 ҳафта анҷом меѐбад.
Шароити мусоид барои солимии шикастагк оеби фарохи бофтаҳо, тағйироти
таъмини хун ва иннервасия, костии устухонпарда, инкишофи уфунат ва хатогк ҳангоми
ноҷунбон кардан мебошад. Дар ин ҳол ҷараѐни афзоиш суст гардида, пинаи аввалин
устухон нашуда ба тағояк мубадал мегардад.
Дар наврасон ва шахсони бардаму солим агар шикастагиро мӯътадил ҷобаҷо ва
ноҷунбон кунанд, беҷирм дуруст мешавад.
Алоими шикастагӣ. Аломати шикастагк ҷузък ва муштарак ѐ умумк мешавад.
Дар вақти шикастани устухонҳои бузург ва шикастагии мураккаб мумкин аст шоки осебк,
камхунии шадид ва ихтилоли кори гурдаҳо инкишоф ѐбад.
Аломати ҷузъии шикастагк барои ташхис асоск мебошад; он ба пуррагии
шикастагк ва дараҷаи беҷошавии устухонпора вобаста аст. Дар вақти пурра шикастани
устухон ва беҷошавк, дарди сахт ҳангоми ҷунбиш авҷѐбанда, шаклвайронк, гематома,
варам, мутаҳаррикии ҷои шикаста, кӯтоҳии даст ѐ пой ва крепитатсия (ғичироси
устухонпора) мушоҳида мегардад. Аломати шикастагии зери устухонпардагк одатан дард,
ҳематома ва ихтилоли фаъолият (амал) мебошад.
1. Дард. Дар лаҳзаи осеб дидан, дард зуд пайдо шуда, муддати гуногун давом
мекунад. Шиддати дард ба сатҳ ва дараҷаи осеби устухонпарда, аз бофтаҳои нарм, танаи
асаб ва ҳаҷми гематома вобаста аст. Ҷунбиши ҷои шикаста дардро шиддат медиҳад, ҳини
оромк суст ва ҳатто рафъ мешавад. Ангуштзанк ва палмосидан дар ҷои шикастаи устухон
дарди сахт ба вуҷуд меорад. Ин аломат ҳангоми ноаѐнии аломатҳои дигар бештар
шикастагии зери устухонпардагк ѐ кафидагии утухонро муайян мекунад.
2. Шаклвайронк. Ин аломат дар натиҷаи беҷошавии устухонпора рух медиҳад.
Дараҷаи шаклвайронк, вобаста ба шакл ва ҷои шикастагк, варам, ҳематома ва ғ. гуногун
мешаванд. Ҳангоми муқоисаи ҷои шикастагию қисми мутаносиби мӯътадили бадан
шаклвайрониро ба осонк метавон фаҳмид.
3. Ихтилоли амал. Ҳамеша ба шикастагк ҳамроҳ аст. Агар устухонҳои найчашакли
бузург шикананд, амали даст ѐ пой бисѐр вайрон мешавад. Ҳангоми шикастагии фонавори
онҳо (масалан, рон) фаъолияти онҳо нисбатан кам тағйир меѐбад.
4. Мутаҳаррики эътилолк. Зуҳуроти мустақими шикастагк мебошад. Ба он
шикастагии устухони дарози найчашакл хос аст.
5. Кӯтоҳк. Дар натиҷаи кашиши мушакҳо ва беҷошавии устухонпораҳо бар қадди
даст ѐ пой шикаста кӯтоҳ мешавад. Барои муайян кардани ин аломат байни ғуриҳои
доимии қисмҳои устухони пой ѐ дастро чен мекунанд. Масалан, дарозии ронро аз пихи
калон то рӯймӯчи берунк ѐ роғи банди пойро аз роғи банди устухони соқи калон то
буҷулаки дарунк чен мекунанд.
Ҳангоми шикастани диафизи устухони даст ѐ пой ва беҷошавии устухонпораи онҳо
дар ҳақиқат кӯтоҳ мешаванд. Ба шикастаи қисмати болои рон шаклвайронк мисли
«галифе» хос аст (расми 49), барои муайян кардани вай тасмаи сантиметриро ба кор
мебаранд.
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а.
б.
Расми 50. Шаклвайронии рони шикаста (а) ва муайян намудани дарозии рон (б).
6. Варам ва хунрезк дар ҷои шикастагк гуногун мешаванд; он ба шакл ва қисми
устухони шикаста, аразҳои ба вуҷуд оварда (осеби хунраг ва бофтаҳои нарм) вобаста аст.
7. Крепитатсия. Аломати мустақими шикастагк мебошад. Дар вақти палмосидан ва
ҷунбиши ҷои шикастаи устухон мушоҳида мегардад. Ин аломатро баъди дафъи дарди
ҷузък муайян кардан мумкин аст. Вагарна боиси дарди сахт шуда, мумкин аст
устухонпора боз беҷо шавад, ѐ ба хунрагу танаи асаб осеб расонад.
Дар мавриди аѐнии алоими номбурда, ташхиси шикастагк мушкил нест. Барои
муайян кардани мавқеъ ва хати шикаста, дараҷаи беҷои ва миқдори устухонпора тадқиқи
рентгенк масъалаи асосист. Аз рӯи қоидаи рентгенография ѐ рентгенографияи барқиро
дар ду самт (пеш ва паҳлӯ) баҷо овардан лозим аст.
Муолиҷаи шикастагӣ. Дар ҷои ҳодисаи нохуш, ба бемор ѐрии таъҷили расонидан
шарт аст. Бинобар ин, масалаи аввалин барҳам додан ѐ кам кардани дард, пешгирии шоки
осебк ва ҳатталимкон аз байн бурдани беҷоии ояндаи устухонпора мебошад. Агар
хунравк ѐ шок инкишоф ѐфта бошад, дар як вақт хунравиро боздошта ва тадбири
зиддишокк андешида, ҷои шикастаро ноҷунбон кардану ба беморхона расонидан мебояд.
Мақсади асосии муолиҷа дар шӯъбаи махсуси таҷдиди томии ташреҳк ва
фаъолияти устухони шикастагк мебошад. Ба ин комѐбк танҳо ҳангоми баҷо овардани
чаҳор қоида (ҷобаҷо кардани устухонпора, ноҷунбон кардани шикастагк, муолиҷаи
комилан мувофиқ ба таҷдиди амал ва фаъолгардонию афзоиши пинаи газакгирифтаи
устухон) ноил метавон шуд.
1. Ҷобаҷо кардани утухонпора (repositio). Сари вақт барҷо кардани устухонпора
муҳим аст, зеро онро ҳар қадар барвақт ҷобаҷо гардонанд, инкишофи пинаи устухон ва
часпидани шикастагк ҳамон қадар беҳтар хоҳад шуд. Аз ин рӯ то инкишофи варам ва шах
шудани торҳои мушак (contraktura) устухонро ҷобаҷо кардан лозим аст. Агар устухонпора
мӯътадил ва ҷафс барҷо шавад, устухон нисбатан ба пинаи кам мечаспад. Барои ба даст
овардани ҳамин тавр часпидани устухон тариқати беҷоии устухонпораро хуб дониста,
дардро дафъ карда, мушакҳоро пурра суст мегардонанд.
Барҷо кардани устухонпора яклаҳзагк, батадриҷ ва бардавом мешавад.
Ҷобаҷо кардани яклаҳзагиро бо даст, асбобҳо ва бо усули ҷарроҳк иҷро мекунанд.
Агар устухони хурд шикаста бошад, ҷарроҳ бо ѐрдамчиҳояш дасти шикастаро ба самти
муқобил кашида барҷо мекунанд.
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Дар айни ҳол, барҷо кардани шикастагк зери назорати дастгоҳи рентгенк нилгунк беҳтар мебошад, зеро устухонпораро бо чашм дида, мӯътадил ва осон ҷобаҷо
намудан мумкин аст.
Ҷобаҷогардонии бардавоми тадриҷк. Ин корро бо усули ѐзонидан (лейкопластк,
скелетк) ѐ тавассути асбобҳои фишоришу кашиш иҷро мекунанд (расми 51).

а.

б.

в.

г.
д.
Расми 51. Ҷобаҷои мӯҳраҳои баромадаи гардан бо галоаппарат (а); ҷобаҷои
пӯшидаи устухони шикастаи банди даст бо аппарати Иванов (б); ҷобаҷои устухони китфи
шикаста бо шинаи “СИТО” (в); ҷобаҷои “демпфери” устухони рону соқи пойи шикаста
(г); ҷобаҷои кушоди устухони рони шикаста (д).
Дар ин ҳодисаҳо бо мурури замон мушакҳо суст шуда, устухонпораҳо барҷо шуда
мечаспанд.
2. Ноҷунбонгардонк (immobilisatio). Устухонпораи барҷокардаро бо чанд усул
ноҷунбон месозанд; бо ѐрии бандинаи гаҷк, ѐзониш, ҷарроҳк.
Бандинаи гаҷӣ
Ин бандинаро Абӯалии Сино барои ноҷунбонии шикастагии устухон ва
баромадагк ба кор мебурд, вале он бо мурури замон фаромӯш шуд. Аз навъ бандинаи
гаҷиро барои муолиҷаи шикастагк W. Mathisen (1852) пешниҳод кард. Дар ҷарроҳии
ҳарбии саҳрок Н.И.Пирогов бандинаи гаҷиро фаровон истифода мебурд.
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Қоидаи асосии истифодаи бандинаи гаҷк ноҷунбон кардани ду банд (проксималк
ва дисталии ҷои шикастагк) мебошад. Баъзан як банд ва гоҳе се бандро низ ноҷунбон
мекунанд. Агар устухони рон ѐ китф шикаста бошад, бояд се бандро ноҷунбон намоянд.
Агар собунак ѐ устухони соид дар ҷои хоса (tipicus) шиканад, ноҷунбон кардани банди
зону ѐ соиду меъсам кифоя мебошад. Навъи бандинаи гаҷк ба устухони шикаста ва қисми
он вобаста аст. Костии бандинаи гаҷк шах шудани мушакҳо, бандҳо ва аз назар пинҳон
будани даст ѐ пойи зери бандина мебошад.
Усули ѐзониш
Бартарии ин усул дар он аст, ки ғайри ноҷунбонк, мутаҳаррикии банд ва
фаъолияти мушакҳои даст ѐ пойи осебдидаро эмин медорад, зеро бандина пахш
намекунад ва гардиши хун дар ҳолати табии мемонад. Ин вазъият ба инкишофи
мӯътадили пинаи устухон мусоидат мекунад. Инчунин сатҳи даст ѐ пойи шикаста зери
назорат мебошад. Костии ин усул дар он аст, ки бемор мудати тӯлонк бистарк буда, ба
парастор мӯҳтоҷ мешавад ва ноҷунбонии пурраи устухонпораро таъмин карда
наметавонад, ба бемориҳои рӯҳи истифода кардан имконнопазир аст.
Усули ѐзонишро асосан барои муолиҷаи шикастагии устухони найчашакл ба кор
мебаранд.
Шикастагии устухони китфро ба шинаи баранда ва рон ѐ соқи калони пойро дар
шинаи Белер монда ѐзониши лейкопластк (зимоди часпак) ѐ скелетк истифода мекунанд.
Ёзониши лейкоплатк дар амалияи муолиҷаи шикастагии навзодон ва бачаҳо маъмул, вале
онро гоҳҳо барои табобати шикастагии устухони китфи болиғон низ ба кор мебаранд. Ба
ивази лейкопласт клеол, ширеш ѐ манжеткаи махсуси матоък, истифода метавон кард.
Аммо ѐзониши скелетк (мехи махсус мегузаронанд) бартарк дорад, чунки бори ѐзонанда
ба устухон мустақим таъсир мекунад. Бо ин мақсад ба ивази мехи махсус мишбаки оҳанин
пешниҳод шудааст, ки нӯги тезаш ба устухон медарояд (ниг. расми 43 а,б,в,г).
M. Kirschner (1922) барои ѐзониши скелет сих ва пармаи дасти пешниҳод кард ва
ин ба маъмул шудани ин усул мусоидат намуд. Ҷои сихгузаронк аз қисми шикастаи
устухон вобаста аст. Одатан сихро бо пармаи дастк ѐ барқк гузаронида, таранг мекашанд
ва бо олати наълмонанди махсус васл мекунанд. Баъд дар кат бо шинаи Белер ѐ Чаклин ва
ѐ Богданов пойро гузошта мехобад. Ба олати наълшакл канаб баста, аз ғарғараи шина
гузаронида бор меовезанд.
Ёзониши склетиро одатан ҳангоми шикастани устухонҳои китф, рон, соқи калони
пой ва баромадагии “марказк”-и рон итифода мебаранд. Ин имкон медиҳад, ки барои
ѐзониши бори даркориро овезанд. Агар устухонпора ба паҳлу лағжида бошад, ѐзониш бо
тири амудк натиҷа надиҳад, бори иловагиро ба паҳлу мекашанд.
Вазни бори ѐзонанда ба синну сол, инкишофи мушакҳо ва беҷоии устухонпора
вобаста аст. Барои ѐзониши шикастагии рон 7-12 кг соқи по 2,5-6 кг бор лозим аст. Барои
баҷо овардани зидди кашиш қисми боло ѐ поѐнии катро мебардоранд.
Мӯҳлати ѐзониш бо ҷобаҷо шудани устухонпора вобаста буда, одатан 3-6 ҳафта
давом мекунад. Дар ин муддат барои муайян кардани ҳолати устухонпора чанд маротиба
рентгенография мекунанд. Агар лозим шавад бори овехтаро кам ѐ зиѐд мекунанд.
Ҳангоми барҷо шудани устухонпора бори зиѐдатиро мегиранд, ки вақти часпидани
устухонпораҳо дар байни онҳо фазо намонад.
Банди даст ѐ пойи шикаста дар давоми муолиҷа бояд дар вазъи миѐнаи физиологк
ноҷунбон бошад. Дар ин ҳолат гурӯҳи мушакҳои асосии зидди ҳам амалкунанда, яъне
қату росткунанда, як хел суст мешаванд. Ин ҳолати бандҳо яке аз сабабҳои асосии

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

инкишофи анкилоз ва беҷошавии дуюмини устухонпора мебошад. Вазъи миѐна барои ҳар
як банд гуногун хоҳад шуд. Дар ҳолати боздоштани банди китф дастро 100-110°, соиду
меъсамро 10-15°, банди косу ронро 30-40° қат мекунанд. Банди зонуро одатан зери кунҷи
140° қат, банди соқу попанҷаро 90° қат мекунанд. Дар амал на ҳамеша ин тавр мешавад,
зеро он мушакҳоро бояд суст кард, ки устухонро беҷо мекунад. Масалан, агар яке аз се
қисмати болои устухони китф шиканад, бариш бояд 90°, қисмати миѐнааш 45° бошад.
Агар қисми поѐни китф шиканад бариш ҳоҷат надорад.
Баъди часпидани устухонпора ба таҷдиди фаъолияти мушаку бандҳо шурӯъ
мекунанд. Барои ин масҳ ва оҳиста банди зери бандина бударо қату рост карда ба андозаи
ҳаракати ибтидоиаш мерасонанд, муолиҷаи табии ва обшифок таъин мекунанд.
Барои фаъолии инкишофи пинаи устухон истеъмоли хӯроки пурқуввати
сервитамин ва серсафеда лозим аст. Тадбирҳои физиотерапевтк ва маводи фосфору калий
таъин мекунанд. Барои инкишофи пинаи устухон маводи самарабахш мумиѐ мебошад, ки
таърихи куҳан дорад. Мумиѐ мӯҳлати инкишофи пина ва часпидани устухонро то 13-15
рӯз метезонад. Ин доруро ба дили наҳор (0,2г) як маротиба дар як шабонарӯз (10 рӯз)
медиҳанд. Баъд 10 рӯз дам гирифта боз як бор мумиѐ қабул метавон кард.
Роҳ гаштан бо бандинаи гаҷк ба инкишофи пинаи устухон мусоидат мекунад. Агар
ҳосилу мустаҳкам шудани пина суст бошад, онро аз чанд самт парма кунанд ѐ бо сӯзан
дохили пина хун (хуноба) фиристонанд (аутоҳемотерапия), инкишоф вусъат меѐбад. Дар
айни ҳол барои инкишофи пинаи устухон ба ҷои шикаста, ҷараѐни барқк истифода
мекунанд.
Муолиҷаи ҷарроҳии шикатагӣ
Усули ҷарроҳк имкон медиҳад, ки дар як вақт устухонпораро ҷобаҷо ва мустаҳкам
намоянд. Барои ин зери мадҳушии умумк (мушакҳо худ суст мешаванд) ҳангоми ҷарроҳк
ѐрдамчиҳои ҷарроҳ устухонпораи дисталии даст ѐ пойро кашида ба устухонпораи марказк
ҷафс мекунанд. Дар ин ҳолат ҷарроҳ устухонро ҷобаҷо, баъд мустаҳкам мекунад. Ҳангоми
ҷарроҳк, усулҳои мустаҳкамгардонии устухони шикаста инҳоанд:
1. Дӯхтан бо ришта (капрон, викрил, нейлон ва ғ.) ва сими зангнозан.
2. Маҳкам кардан бо лавҳачаҳои филизк ва мехи печдор.
3. Ба канали мағзи устухон даровардани пайвандаки (штифти) пластмаск, филизк,
устухонк ѐ дуги ҷайра, пари паранда.
4. Кафшери фавқулсадоии устухон.
5. Истифодаи асбобҳои фишоранда-ѐзонанда (J. Bittner, 1936; Г.А. Илизаров;
В.К.Калиберз, 1973).
Дар даҳсолаҳои охир барои муолиҷаи шикастагии наву уфунатк ва псевдоартроз,
асбобҳои фишоранда-ѐзонанда фаровон истифода мешаванд.
Усули Илизаров. Сихи симро аз устухонпораҳо ба шакли салиб гузаронида, таранг
кашида, ба қасқони филизк маҳкам мекунанд. Ҳолати сихҳоро нисбати ҳамдигар тағйир
дода устухонро ҷобаҷо кардан ҳам мумкин аст.
Усули Гадушаури
Сихи симиро аз наздикии хатти шикастаи устухон мегузаронанд. Таранг кашида ба
нимдавраҳо маҳкам мекунанд. Нимдавраҳоро тавре танзим мекунанд, ки устухонпора дар
ҳолати мӯътадил хобад, хатти шикастаи устухонпораҳо ба ҳам ҷафс шаванд. Асбоби
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Гадушаури чаҳор нимдавра барои ѐзониши скелет дорад ва онҳоро ба ҳам васл мекунанд.
Ин асбоб шикастагиро пурра ноҷунбон намекунад. Бинобар ин, ба тарзи илова ноҷунбон
кардан лозим аст.
В.К.Калнберз асбобҳои пурзӯр ва сахтро барои маҳкам кардани шикастагк
пешниҳод кардааст. Асбоби пурзӯр, яъне "стресс-асбоб" сохтори мутаҳаррикк мебошад.
Ҳалқаҳояшро байни ҳамдигар бо фанари зуғӯтавк (силиндрк) васл мекунанд. Асбоби
сахт, яъне "шахакасбоб" барномаи васеъи ҷобаҷо ва мустаҳкаму собитгардонк дорад.
Аразҳои усули ѐзониш ва мустаҳкамгардонии асбобк дар натиҷаи надонистани
ташреҳи мӯътадил ва вайрон кардани тариқати сихгузаронк (аз устухон) ба вуҷуд меояд.
Дар вақти гузаронидани сих ба хунраг ѐ сутуни асаб осеб расонидан мумкин аст. Минбаъд
дар бофтаҳои атрофи сих гоҳе илтиҳоби фасодк, газаки устухонмағз, артрит инкишоф
ѐфта, беҷошавии дуюмини устухон рух медиҳад. Ноҷунбонии тӯлонии пой ѐ даст ба
носомонии гардиши хун, шаклвайронк, шахии банд хоҳад расонд.
Дар айни замон дар асоси асбобҳои фишуранда - ѐзонанда бисѐр асбобҳои махсуси
ҷобаҷову мустаҳкамгардонии шикастагии ин ѐ он устухони алоҳида пешниҳод шудаанд.
Нишондод ба ҷарроҳии шикастагк мутлақ ва нисбк хоҳад шуд. Агар шикастагк
дар як вақт бо осеби хунраги бузург, сутуни асаб, мағзи cap, ҳароммағз ѐ узвҳои дарунк
ҳамроҳ бошад, нишондод ба ҷарроҳк мутлақ аст. Ба ҷарроҳии таъхирк (баъди аз шок
баровардан) ва нақшавк нишондод чунин аст:
1. Шикастагии авсати гарданаи устухони рон.
2. Шикастагии кӯндаланги рон, ки бо дигар усулҳо барҷо кардан амри маҳол аст.
3. Шикастагии кӯндаланги миѐни ҳарду устухони банди даст.
4. Шикастагии аз ҳам ҷудошуда.
5. Мавҷудияти бофтаҳои нарми байни устухонпораҳо.
6. Шикастагии кушодаи пора-пора.
7. Фишориши устухонпора ба узвҳои ҳаѐтан муҳим.
Нишондод ба ҷарроҳии шикастагии кӯҳна:
1. Дар вақти бенатиҷагии муолиҷаи консервативк.
2. Ночаспонии шикастагк ва инкишофи банди ғайримуқаррарк.
3. Шаклвайронии даст ѐ пой дар натиҷаи номӯътадил часпидани устухон.
Садди муолиҷаи ҷарроҳии шикастагк - ҳолати вазнини умумк (шок, камхунии
шадид, сирояти ҷузък ва умумк), бемориҳои вазнини ҳамроҳбуда.
Шикастагии пӯшида бештар беараз (бебод) солим мешавад. Часпидани
шикастагк ва барқарории қобилияти кории бемор ба устухони шикаста вобаста аст.
Мӯҳлати пайвастии устухонҳо гуногун хоҳад буд.
Шикастагии кушода. Дар вақти шикастагии кушода, бофтаҳои атрофи устухон,
пӯст ѐ луобпарда вайрон мешаванд; масъалаи асосии муолиҷаи ин гуна беморон ҳарчи
барвақт (то 6-8 соат) моҳирона бо роҳи ҷарроҳк пок кардани он мебошад, зеро бофтаҳои
қобили зист набуда ва олударо бурида партофтан хавфи аз бемориангезҳо сироят ѐфтани
захмро бартараф мегардонад. Сипас барои муолиҷаи шикастагк яке аз усулҳои
фавқулзикрро истифода мебаранд.
Аразҳо ва оқибати шикастагӣ
Ҷараѐни пайвасти устухони шикаста ҳангоми инкишофи аразҳо бисѐр тағйир
меѐбад. Сабабҳо гуногунанд:
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I. Шоки осебк. Дар натиҷаи инкишофи навъҳои техника миқдори шоки осебии
вазнин бо ҳамраҳии хунравк афзуда истодааст. Барои муайян намудани зуҳуроти клиникк
ва маҳаки асосии баҳодиҳк ба шоки садамавк ва пешгӯии оқибати шок далелҳои сазовор
овардаанд (ҷадвали 29,30,31).
Ҷадвали 29.
Зуҳуроти клиникии шок вобаста аз ҳаҷми талафи хун
Марҳалаи
инкишофи шок
Гардиши хун
вайрон
Шоки
компенсатсияшуда
Шоки декомпенсатсияшудаи
бозгаштпазир
Шоки декомпенсатсияшудаи
бебозгашт

Фишори шараѐн
Меъѐр
Ҳипотензияи
мӯътадил, пастфурок ФМВ
ФШсист <100
мм с.с., фишори
набз паст
ФШсист <60 мм
с.с., ҳипотензия
зиѐд аз 14 соат

Алоими клиникк
Зудии каши- Диурез
ши дил
Меъѐр
Меъѐр
Тахикардияи
мӯътадил то Меъѐр
100 дар як
дақ.
Тахикардия Олигуто 120 дар
рия
як дақ.
Тахикардия Анурия
> 120 дар як
дақ.

Боқимонда

Ҳаҷми талафи
хун (мл)

нест

450-550 (10%)

Сафедчаранг

700-1300 (1525%)

Сафедчаранг,
арақи сард,
бетоқатк
Ҳуш нест, бениҳоят сафедчаранг, арақи сард

1300-1800 (2535%)
2000-2500 (то
50%)

Усули баҳодиҳк ба оқибати шоки садамавк, таҳқиқи градиенти ҳароратии мақъадк
ва пӯстк мебошад (ҷадвали 30).
Ҷадвали 30.
Маҳаки асосии баҳодиҳк ба шоки садамавк ва талафи хун
Дараҷаи Фишори систолк, Индекси Ҳангоми талафи хун
Алговер
Фаҳмиш
литр
% аз ҲХГ
шок
мм сут.сим.
I
> 90
07-0,8
то 1
10
нигоҳдошта
II
70-90
07-0,8
1-1,5
20
нигоҳдошта
III
50-70
> 1,2
1,5-2
30
сопор
IY -(ҳолати интиҳок)
пеш аз ҷонканк (фишори систолк > 50 мм сут. симоб, нафаскашии
сатҳк, фаҳмиш нест);
- ҷонканк (фишори шараѐн муайян намешавад; нафас тунуки ташаннуҷк
бо иштироки мушакҳо);
- марги клиникк (дилзанк, нафаскашк ва рефлекс нест,

Ҷадвали 31.
Ташхис ва пешгӯии озмоиши шоки садамавк
Градиенти ҳарорати мақъаду пӯстк
Меъѐр
3-5°С
Шок
6-16°С
Пешомад мусоид нахоҳад буд:
1. Градиенти ҳарорати мақъаду пӯстк
зиѐд аз 16°С.
2. Ҳарорати хуни варид зиѐд аз 30°С.
3. Реаксияи прессорк ба фиристодани
дохили варид норадреналин (15 мг дар 500
мл маҳлул) ѐ фиристодани дохили шараѐн
(хунивазкунандаҳо) нест.
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Дар вақти муайян шудани пешомади номусоид, муолиҷаи комилан мувофиқи
инфузионию трансфузионк, алалхусус хуни ба ковокиҳо баромадаро бозгашт ба хунраг
гардонидан, метавонад беморро аз марг эмин дорад.
II. Осеби узвҳо ва бофтаҳои атрофи устухони шикаста (хунраг, сутуни асаб, шуш,
мағзи cap, масона ва ғ.).
III. Аразе, ки ба бемориҳои пеш аз осеб вобастааст: қандкасалк, камвитаминк,
шуоъбеморк, сил, лоғарк ва ғ.
IV. Аразе, ки дар натиҷаи хатоии муолиҷаи шикастагк рӯй додааст (ҳангоми риоя
накардани қоидаи ҷобаҷову ноҷунбонгардонии шикастагк).
V. Арази илтиҳобк: уфунати ҷузък (думмал, дабила, газаки устухонмағз ва умуми сепсис).
Ин аразҳо аксаран аҳволи беморро вазнин, ҳатто боиси фоҷиа мегарданд. Аз ин рӯ
пешгирк ва муолиҷаи ин аразҳо ҳангоми кӯмаки аввал ба шахси устухонаш шикаста
масъалаи муҳим мебошад. Агар устухонпораҳоро нодуруст ҷобаҷо намоянд, ҷараѐни
пайвасти он вайрон мешавад. Устухонпора метавонад начаспида банди номӯътадил ҳосил
шавад ѐ хато часпад ва пинаи зиѐдатии устухон инкишоф намояд. Дар ин ҳол хунрагу асаб
фишурда мешаванд ва фаъолияти даст ѐ пой вайрон мешавад. Агар байни устухонпора
мушак ѐ ниѐм дохил шавад, банди ғайриҳақиқи (pseudoartrosis) ба вуҷуд меояд. Дар вақти
гирифтори қандкасалк ѐ камвитаминк ва дигар бемориҳои вазнин будани мариз
инкишофи пинаи устухон беҳад суст мешавад. Ноҷунбонии бардавом сабаби шахшавк ѐ
сустҳаракатии банд, пажмурдагии мушакҳо мегардад, таҷдиди фаъолияти даст ѐ пой тӯл
мекашад. Агар ҷои шикастаро то пинаи устухон мустаҳкам шудан ноҷунбон накунанд,
беҷоии дуюмини устухонпора метавонад ба вуҷуд ояд, ҷараѐни часпидани устухон ва
фаъолияти даст ѐ пойи шикаста вайрон шавад. Бандинаи гаҷк танг гардиши хунро вайрон
карда, ба нобудии даст ѐ пой мерасонад. Ё ҷои алоҳидаи баданро пахш кунад реш ва гоҳе
парезу фалаҷ инкишоф хоҳад кард.
Аразҳои муштараки шикастагк (шок, камхунии шадид, эмболияи равғанк) бештар
ҳангоми шикастани устухонҳои бузург ва хунрагро захмин кардани устухонпора
мушоҳида мегардад.
Оқибатҳои шикастагк чунинанд:
1. Сохти ташреҳии устухон ва кори банди ҷои шикаста пурра барқарор мешавад.
2. Устухонпора бо тағйироти сохти ташреҳк мечаспад, аммо кори ҷои шикаста
барқарор мешавад.
3. Устухонпора мӯътадил мечаспад. Сохти ташреҳк барқарор мегардад, вале
фаъолияти даст ѐ пой суст мемонад ѐ нопурра мешавад.
4. Шикастагк мечаспад, сохти ташреҳ номӯътадил (каҷ ѐ кӯтоҳ) ва фаъолияташ бад
мешавад.
5. Шикастагк намечаспад, банди ғайриҳақиқи ҳосил мешавад.
ЗАХМ – САДАМАИ КУШОДА
Омӯхтани захм ва муолиҷаи он ба таҷрибаи аввалини одамк дар соҳаи тиб аст. Яке
аз рисолаи боэътимоди аввалини соҳаи тиб, ки дар бораи муолиҷаи захм ба қалам
додаанд, сеюм ҳазорсола то милод дар Миср навиштаанд. Вай дар таърих чун масолеҳи
хатнавиш (папирус)-и Эберса маълум аст. Дар пешниҳоди ин рисола барои муолиҷаи захм
равған, шароб истифода бурданро тавсия карда, барои хуб солим гардидан лаби захмро бо
ҳам ҷавс менамуданд. Дар Юнони қадим омӯхтани илми захм давом ѐфт, хусусан дар
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асарҳои падари тиб Ҳиппократ омадааст. Вай бори аввал ду намуди солимшавии захмро
фарқ кард: солимшавии якумин, яъне бе чирксорк ва дуюмин, ки баъди чирк кардан
солим мешавад. Ин ҳақиқат дар омӯзиши илми захм чун мавқеъи устувор то ҳоло вуҷуд
дорад. Ҳиппократ аввалин шуда, дар бораи заҳкашкунии захм ба воситаи заҳкашии
филизк навиштааст. Машҳуртарин пешниҳоди ин аллома: ubi pus, ibi evakuo мебошад, ки
то ҳоло принсипи асоси муолиҷаи сирояти ҷарроҳк аст.
Захми боз (vulnus apertum) ѐ садамаи кушода вайронии яклухтии пӯст ва луобпарда
зери таъсири механикк мебошад. Дар ин ҳолат бофтаҳои амиқ низ метавонад осеб бинад.
Хавфи захм ба чанд омил вобаста аст. 1. Хунравиест, ки боиси камхунии шадид
мегардад. 2. Шоки осебк. 3. Инкишофи уфунати ҷузък ва умумк. 4. Садамаи узвҳои
ҳаѐтан муҳим.
Зуҳуроти захм бо алоими ҷузък (дард, хунравк, захми боз) ва умумк - арази захм
(шок, камхунии шадид, уфунат) иборат аст.
Дард аз садамаи нӯгҳои асаб ва торҳои он дар лаҳзаи осеб дидан ба вуҷуд меояд.
Зӯрии дард ба миқдори нӯги асаби осебдида, ҳолати асабу рӯҳк ва вокуниши ҷисми
бемор, хусусияти омили осебрасон ва суръати расонидани садама вобаста аст. Дар доираи
захм миқдори нӯги асаб ҳар қадар зиѐд бошад ва торҳои асаб осеб ѐбад, дард ҳамон қадар
пурзӯр хоҳад шуд. Дар ноҳияи пистон, мақъад ва узвҳои таносул, ангуштон пӯст назар ба
дигар ҷойҳои бадан зиѐдтар нӯгҳои асаб доранд. Бинобар ин, захми ин ҷойҳо сахт ва
пурдавом дард мекунанд.
Маълум аст, ки одамон дардро ҳар хел ҳис мекунанд. Шахсони асабию рӯҳк буда
ва одамони баландэҳсос, дардро бад (бо мушкилк ва бетоқатк) аз cap мегузаронанд.
Инкишофи дард ба суръати садама ва хосияти силоҳ низ вобаста аст. Силоҳ ҳар
қадар тезу бурро бошад ва зуд захм расонад, дард ҳамон қадар мӯътадил рух медиҳад,
зеро бофтаҳои атрофи захм осеб намебинанд.
Хунравк аз захм. Дараҷа ва суръати хунравк ба миқдор ва бузургии хунраги
осебдида вобаста аст. Агар шараѐни калон захмин шавад, хун босуръат рафта, зуд боиси
камхунк мегардад. Дар вақти захми узвҳои лаҳм хунравк пурдавом рух медиҳад ва боз
доштани он мушкил аст, хусусан дар ҳолати эътилолк чунин шуда бошад. Агар ба он
иллати хун (ҳемофилия, лейкоз, бемории Верлгоф) ҳамроҳ бошад, боз доштани хунравии
мӯйрагҳо ҳам амри маҳол ва ҳатто имконнопазир хоҳад буд.
Захми боз. Васеъ ва боз будани захм ба андоза, амиқии садамаи бофтаҳо ва самти
осеби тори чандири пӯст (тори Лангер) вобаста аст. Захми кӯндаланги гардан назар ба
захми амудк васеъ боз мешавад.
Таснифи захм. Вобаста ба пайдоиш ва хусусият захм чанд навъ аст:
I, Вобаста ба хусусияти осеби бофтаҳо ва омили осебрасон захмҳои бурида,
қимавор, халида, латхӯрда, дарида, пахшшуда, харошида, нешзада, омехта, масмунк ва
тири мавҷуданд. Ҳар захм ба дараҷаи муайян хавф дорад, чунки ҳатто захми сатҳк ва
захми ночиз ҳам метавонад ба "хунифлоск" боис гардад.
Захми халида (Vulnus puncta)
Захми халида аз таъсири сих, мех, олоти нӯгтез ва ғ. ба вуҷуд меояд. Хусусияти
ташреҳк ин захм осеби ночизи ҷилд (пӯст, пардаи луобк) мебошад ва ҳамеша ба захми
узвҳои ҳаѐтан муҳим, лаҳмк, дарунковок ва дастаи хунрагу асаб хавф дорад. Дар ин ҳол
ташхиси захми халида ва осеби он ба узвҳои дарунк то зуҳуроти алоими онҳо мушкил аст,
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зеро аз захм мӯҳтави узвҳои дарунковок ѐ хун намебарояд. Аз ин ҷиҳат барои сари вақт
ташхис кардан тадқиқи қатък ва назорати пай дар пай зарур аст.
Захми бурида (Vulnus incisa)
Захми бурида бо олоти тез рух медиҳад. Азбаски бофтаҳои атрофи захм бисѐр кам
осеб меѐбад, хунравк пурдавом мешавад. Хунравии мӯйрагҳо одатан то 5-7 дақиқа давом
мекунад. Агар хунравк зиѐда аз 15-20 дақиқа давом ѐбад, ин аломати осеби хунраги калон
мебошад. Инчунин боз будани захм имкон медиҳад, ки обияти (тарашшӯҳи) захм барояд
ва узвҳои осебдида аѐн шаванд.
Захми қимавор (Vulnus caesum)
Захми қимаворро бо чизи вазнини тез (табар, шамшер, досткала) мерасонанд.
Бофтаҳо, одатан амиқ осеб дида, захм васеъ во мешаванд. Хунравк назар ба захми бурида
кам мебошад, зеро бофтаҳои атрофи захм бисѐртар гирифтори ларз ѐ латма мешаванд.
Захми латхӯрда ва дарида
(Vulnus contusum et laceratum)
Захми латхӯрда ва дарида аз зарби чизи кунди ғурридошта пайдо мешаванд,
бофтаҳои атрофи захм бисѐр лат хӯрда, пахш мешаванд, хунхобравк ба миѐн меояд.
Қобилияти зисти бофтаҳои латхӯрда паст мебошад, зеро дар хунрагҳо лахтаҳо ҳосил
мешаванд. Фавти якӯмин ва баъдан дуюмини бофтаҳо мушоҳида мегардад. Бинобар ин,
хунравк андак ба назар мерасад, вале хавфи инкишофи уфунати фаҷк ва анаэробк зиѐд
мебошад.
Захми дандон ѐ нешзада (Vulnus mогsum)
Захми дандон ѐ нешзада, ҳангоми захми дандон гирифтан микробҳои вирулентноки
даҳони одам ѐ ҳайвон, гоҳо жовандагон ба захм дохил шуда, бештар уфунати шадид ба
вуҷуд меорад. Арази вазнини захме, ки ҳайвон расонидааст, вируси ҳорк (lissa, rabies)
мебошад. Дар солҳои охир дар заминаи захми дандони одам уфунати анаэробк зуд-зуд
рух медиҳад.
Захми масмумӣ ѐ заҳри мор (Vulnus venetatum)
Захми масмумк ҳангоми газидани мор ѐ гаждум ва ғ. ба вуҷӯд меояд. Заҳролудии
захм дар натиҷаи таъсири моддаҳои масмумк, кимѐи низ мушоҳида мешавад. Байни онҳо
асари заҳри мор ба организм бисѐр вазнин ва хатарнок аст.
Алоим. Ҳангоми газидани мор ҷои захм варам ва дард карда, варам зуд паҳн
мешавад. Бемор хоболуд, фурӯнишинии нафас, коллапс, гемолизи дохиливаридк ва
гемоглобинурия ба миѐн меояд. Хунрезии зери пӯст ва гоҳо ташануҷ мушоҳида мешавад.
Имконияти инкишофи норасоии гурда ба вуҷуд меояд. Агар мори кобра газад тағйироти
ҷузъи камтар инкишоф намуда, бесарусомонии амалии майнаи дарозрӯя-булбарк: нутқ,
фурӯбарк, птоз, параличи мушакҳои нафас ва фурӯнишинии нафас зиѐдатар мушоҳида
мешавад.
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Кӯмаки аввалин. Оромии мутлақ дар вазъи дароз кашида хобидан таъмин
мекунанд. Аз захм хунро ҷиқида баровардан (3-4 қатра) қобили қабул аст. Даст ѐ пойи
касолатдидаро ноҷунбон карда, ба ҷои газида халтаи ях мемонанд. Хуни захмро макида
кашидан қатъиян манъ аст.
Кӯмаки то табибк. Хун ва лимфаи захмро пас аз газидани мор дар мудати як соат
ба воситаи зарфи хункашанда кашида гирифтан лозим аст. Захмро бо 1% маҳлули
перманганати калий шуста, дохили мушак бедардсозандаи мисли промедол ва 2 мл 1%
маҳлули димедрол тазриқ мекунанд. Ҳангоми набудани табиб зуд ба бемористон бурдан
лозим аст.
Ёрии таъҷилии табиб. Чорабиниҳои гузаронидаро ба ҳисоб гирифта, табиб боло аз
ҷои даст ѐ пойи ранҷури моргазида, онро бо маҳлули 0,5%-и новокаин блокадаи
гирдогирд мекунад. Сипас, ҳадди имкон барвақт сивороткаи моно- ѐ поливалентии
зиддиморк, баъди ба варид фиристодани 125 мл гидрокартизон ѐ 60-90 мг преднизалон,
тазриқ мекунанд. Дар ҳолатҳои сабук 500-1500 АЕ ва вазнин 2000-2500 АЕ дохили мушак
- аввал 0,1 мл, пас аз 10-15 дақиқа 0,25 мл ва ҳангоми набудани аксуламал ҳама вояи
боқимондаро мефиристонанд. Дохили варид 400 мл 5% маҳлули глюкоза, 10-15 ҳ. воҳид
гепарин, 90-150 мг преднизалон ѐ 125-250 мг ҳидрокартизон (вояи пеш фиристодаро ба
ҳисоб гирифта), 400 мл полиглюкин, 40-80 мг фуросемид ѐ лазикс ворид мекунад. Барои
барҳам додани синдроми дард 1 мл 1% маҳлули промедол ѐ эквиваленти вай ҳамин
миқдор тазриқ карда мешавад. Ҳангоми норасоии шадиди нафас, беморро ба нафаскашии
сунък гузаронида, оксиген медиҳанд.
Беморро бо нақлиѐти ѐрии таъҷилк дар занбар хобонида, бо ҳамраҳии табиб ба
бемористон мебаранд. Агар мори айнакдор (кобра) газида бошад дар роҳ ба нафаскашии
сунък гузаронидан омода будани табиб шарт аст, зеро имконияти инкишофи
бесарусомонии булбарк аз эҳтимол дур нест.
Дар муассисаи тиббк дар вақти масмумияти дараҷаи вазнин зуд ба шӯъбаи иншор
(реаниматсия) хобонида, такроран фиристодани зардобаи зиддиморк, зардобаи
зиддикузозк (агар тазриқ накарда бошанд) ва тезонидани диурез лозим аст. Ҳангоми
заҳролудии вазнин ҳемосорбсия, инкишофи норасоии ҷигару гурда ҳемодиализ ва
гемосорбсия намуда, муолиҷаро вобаста ба алоими инкишоф намуда, ба ҷо мекунанд.
Преднизалон (то 500 мг дар шабонарӯз) ва доруи антигистаминк такроран
мефиристонанд. Дар вақти инкишофи коагулопатияи заҳрк дохили варид 0,5л плазмаи
навях, 50-100 ҳ. воҳид контрикал ѐ трисалол дар 400 мл 0,9% маҳлули изотонии намаки
ош, 20-80ҳ. воҳид гепарин дар шабонарӯз мефиристонанд. Ҳангоми инкишофи миопатияи
заҳрк ва норасоии шадиди нафас дохили варид 15-20 мл 20% маҳлули оксибутират натрий
фиристода, ба нафасгирии сунък мегузаронанд ва оксиген медиҳанд.
II. Вобаста ба сабаби осеб захми ҷарроҳк, тасодуфк ва қасдк (ҳангоми ҷанг, худ ба
худ) мешавад.
Захми тир (Vulnus sclopetarium)
Аз аслиҳаи оташфишон (тир, тикка) мерасад. Тирзахм аз ҷумлаи захмҳои вазнин
буда, вайронии фарохи бофтаҳоро ба вуҷуд меорад ва дорои хусусиятҳои зерин аст:
1. Шакл ва дарозии канали захм гуногун аст: аъмо (кӯр), гузаро (дутарафа), тамоск
мешавад.
2. Тағйироти ташреҳии мураккаби хоса: даромад, баромад, вайронии бофтаҳо
дорад.
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3. Захм минтақаҳои хос (дар канали захм детрит ва ҷисми бегона ҳаст) дорад. Ин
каналро минтақаи мавти осеби бофтаҳо ва минтақаи ларзи молекулавк ѐ фавти садамавии
дуюмин фаро мегирад.
4. Дараҷаи баланди уфунатк дорад.
Захм аз яроқи оташфишон - ин лат хӯрдани механикии бофтаҳо, вайрон шудани
бутуни пӯст ѐ пардаи луобк ва инкишоф намудани тағйироти фаъолияти ҳаѐтии ҷузък
(дар ҳудуди омили осеб расонда), минтиқавк (дар ҳудуди минтиқаи захм) ва умумк (дар
организм) мебошад.
Зуҳуроти ҷузъи вайроншави бофтаҳо, захми тиру туфанг, мавҷудияти тағйироти
анатомк ва физиологк девораи канали захм мебошад. Чунки суръати тири яроқи
ҳозиразамони оташфишон баланд аст, парвози ноустувор дорад. Бинобар ин, бофтаҳои
атрофи баромади канали захм касолати бениҳоят зиѐд дида, қобилияти зинда монданашон
амри маҳол аст (расми 52).

а.
б.
в.
Расми 52. Таъсири садамарасонии тир. Набазон (пулсатсия)-и муваққатии ковокк
(а), зонаи касолати захми тир (6): 1-канали захм; 2-мавҷи зарб (зарб аз паҳлу); 3-зонаи
лати малекулярк ѐ некрози дуюмин; ақрабак самти ҳаракати тирро ифода мекунад (в).
Тағйироти минтақаи дур аз ҷои осеб гирифта инкишоф карда, ба вокуниши
рефлекторк, садамаи асаб ва шоҳраги хун вобаста аст. Тағйироти умумии организм баъди
захм гирифтан: шок (аз дарду хунравк) ва эндотоксикоз (аз ҷаббиши маҳсули пора ва
маҷақшудаи бофтаҳо) ба вуҷуд меояд.
Яке аз омили муҳим барои донистани характери тағйироти захм аз яроқи
оташфишон, дониши баллистикии тиру туфанг аст. Тири рост бо суръати баланд рафта,
назар бо захми тиккаи тири тӯпи ҳамин тавр вазн ва суръати ҳаракат дошта, камтар
вайронии бофтаҳоро ба миѐн меорад. Ковокии канали захм, қутри сӯрохи баромад ва
даромади он одатан ба қурти снаряди захмрасон рост намеояд. Қутри канали захм ҳамеша
аз қутри сӯрохии беруна афзун аст. Қутри баромад ва минтақаи бофтаҳои касолатдида, аз
он ҷумла канали захм, некрози якӯмин ва латмаи молекулярк назар ба қутри даромади
тиру туфанги захм расонида 30-40 маротиба зиѐд мешавад.
Бидуни захми ҷарроҳии ҳама қонуни асептика ва антисептикаро риоя намуда баҷо
оварда, дигар захмҳо уфунатолуда ба ҳисоб меравад. Захми уфунатолударо аз уфунат
гирифта фарқ кардан шарт аст. Дар захми уфунатолуда бактерияҳо бо чизи захмрасон
ҳангоми захм гирифтан дохил мешавад (уфунатолудаи ибтидок) ѐ баъд аз он ва ѐ бо роҳи
эндогенк (уфунатолудагии дуюмин). Аммо дар захм уфунат ҳангоми шароити мусоид
будан (ихтилоли гардиши хун, лимфостаз) инкишоф мекунад. Дар ин ҳолат бофтаҳо варам
мекунанд. Сабаби он афзудани камхунии бофтаҳо, обгирифтани бофтаҳо ва ҷамъ шудани
маҳсули аутолиз.
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Дар натиҷаи афзудани ҳаҷми бофтаҳо равзани канали захм танг шуда, мӯҳтавиаш
берун мебарояд. Ин ҷараѐнро покизашавии якӯмини захм меноманд. Дар 3 рӯз варам
одатан кам мешавад ва дар 4 шабонарӯз аз байн меравад, агар уфунат инкишоф накунад.
Покизашавии якӯмини захм ба захмҳои сатҳк (тарошида, харошида, зери ниѐм
нарафта) хос аст. Илтиҳоби бофтаҳо баъди барҳам хӯрдани варами садамавии аввалин ва
пайдоиши марзк (хатти демаркасионк) захм (ҷудо шудани бофтаи зинда аз фавтида)
муайян мешавад.
Покизасозии нахустини ҷарроҳии захм аз 3 марҳалаи паси ҳам иҷрошаванда: чок
кардани бофтаҳо, буррида гирифтани бофтаи фавтида ва барқароркунк иборат аст.
1. Чок кардани бофтаҳо (ниг. расми 52). Бофтаро бояд баробари девораи захм чок
намоянд. Бурриш ҳатман тӯли нахи мушак равад ва хунрагу асабро ба инобат гирифтан
лозим аст. Дар як сегмент ҳангоми якчанд захм бо ҳам наздик будан, онҳоро ба ҳамдигар
ҳамроҳ карда, бо як бурриш буррида гирифтан мумкин аст. Бурриши пӯст ва насҷи
зерипӯстиро ҳамин тариқ баҷо овард, ки ҳама кисаи захм намоѐн гардад. Ниѐмро бештар
Z-монанд чок мекунанд, чунки на танҳо тафтиши захм мумкин аст, балки декомпрессияи
мушакро таъмин мекунад. Ин ҳолат пешгирии маҷақшавии мушакро таъмин карда, аз
инкишофи варами эмин медорад. Захм бояд ба як ковоки мубаддал гардад. Захмро бо
маҳлули антисептикк фаровон шуста, мӯҳтавии ковокии захмро бо электроотсос кашида
мегиранд.
2. Қоидаи умумии покизасозии нахустини ҷарроҳи захми тиру туфангк низ барои
бурида гирифтани ҳамаи бофтаҳои қобилияти ҳаѐти надошта мебошад. Аммо ин қоидаро
на ҳамеша баҷо овардан мумкин аст. Дар вақти набудани имконияти ташреҳи (захми
рухсора, дастпанҷа, дар захм будани хунрагу асаб) имконияти бурриши фарох вуҷуд
надорад, вале ҳадди имкон аз бофтаҳои вайрон захмро озод кардан лозим аст.
3. Реконструксияи захм. Агар шоҳрагҳои хунраг захмин бошад, бо ришта медӯзанд
ѐ шунт мемонанд. Асабҳои захм гирифта ва коста набударо нӯг ба нӯг медӯзанд, ва агар
коста бошад надӯхта мемонанд, то ки дар оянда реконструксия баҷо оварда шавад.
Пайҳои захмин, хусусан дар қисмати дисталии дасту пойҳо, бояд пас аз дӯхтан
накӯчад, вагарна нӯги пайҳо аз ҳамдигар дур мешаванд, баъдан барқарор кардани бутуни
онҳо имконнопазир мегардад. Мушакҳои захминро барқарор мекунанд. Агар қобилияти
зисти бофтаҳои маҷақшуда шубҳаовар бошад, покизасозии нахустини ҷарроҳии том
имкон надорад. Дар ин вазъият барои пӯшидани устухони захмин ва хунрагу асаби
бараҳна, кӯки якка мондан мумкин аст. Сипас бофтаҳои захмро бо маҳлули антибиотик
сертаъсир иртишоҳ намуда, дренажҳои комилан мувофиқ, ҳатто аз контраппертура,
мондан шарт мебошад. Баъди покизасозии нахустини ҷарроҳк захми тиру туфанг,
мондани кӯк қатъиян манъ аст.
III. Вобаста ба асоси моддк (субстрат) ташреҳи захми оддк ва араздор (осебк
узвҳо, шикастани устухон) хоҳад буд.
IV. Вобаста ба ковокиҳои бадан захм воридк, беворидк ва гузаранда (дорои
даромадгоҳу баромадгоҳ) мешавад.
V. Вобаста ба мавҷудияти уфунат ва инкишофи он захми асептикк ѐ захми "тоза",
уфунатолуд, захми фасодиро аз ҳам фарқ мекунанд. Захми асептикк захми ҷарроҳк
мебошад. Асептикк ѐ захми "тоза" мафҳуми нисбк мебошад, зеро ҳамеша ҳангоми
ҷарроҳк миқдори муайяни уфунат ба захм ворид мешаванд. Ҳамаи захмҳои тасодуфк
уфунатолуд мебошанд, аммо то б-8 соат аломати илтиҳоб надорад, чунки дар ин муддат
уфунат ба шароити нав одат мекунад. Сипас аз инкишофи уфунат (12-24 соат) ва
пайдоиши алоими илтиҳоб захм фасодк хоҳад шуд.
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VI. Вобаста ба ҳолати бофтаҳои атрофии захм захми маҳдуди осебк ва захми осебк
(бофтаҳои атроф бештар фавтидаанд) ҳаст. Ба гурӯҳи аввал захми бурида ва халида, ба
гурӯҳи дигар захми латхӯрда ва дарида дохиланд.
Уфунати захми ҷарроҳӣ
Тадқиқоти солҳои охир (Steven L. Peterson. D.V.M., M.D., 2004) муайян намуданд,
ки уфунати захм дар давоми 30 рӯз баъди дахолати ҷарроҳк инкишоф хоҳад кард, агар дар
захм ҷисми бегона намонда бошад. Дар акси ҳол хатари инкишофи уфунати захм дар
мудати як сол боқи мемонад. Вобаста ба амиқи захми бофтаҳо хатари уфунати ҷарроҳк се
навъ мешавад: уфунати сатҳии захм, уфунати амиқи захм ва уфунати ковокиҳои бадан
(паҳн шудани уфунат ба ҳар кадом қисмати анатомии амалиѐти ҷарроҳк шуда).
Аломати уфунатк дар ковокиҳои шикам паҳншударо пайдоиши вараҷа, ногузароии
рӯда ва (ѐ) шок муайян мекунад. Барои аниқ намудани ташхис мумкин аст тадқиқоти
иловагк лозим шавад.
Вобаста ба дараҷаи ифлосии бофтаҳо захми ҷарроҳк аз рӯи нақша чаҳор навъ
мешаванд:
1. Захми тозаи аломати илтиҳоб надошта. Ин вазъият одатан ҳангоми қатък риоя
кардани асептика ва дар вақти ҷарроҳк накушодани узвҳои дарунковок ба миѐн меояд.
2. Захми тозаи контамини (бо уфунат олуда). Мисли захми аввала мебошад, вале
ҳангоми ҷарроҳк узви дарунковокро мекушоянд.
3. Захми контаминк. Бо чизи тозаи уфунати кам дошта мерасонанд.
4. Захми уфунатолуд. Дар натиҷаи садама гирифтан бо чизи ифлос ѐ дохил шудани
чизи уфунатолуд ба захми ҷарроҳк мушоҳида мегардад. Миқдори сироят кардани ҳар як
навъи захм ба таври мувофиқ 2,1%; 3,3%; 6,4% ва 7,1% баробар аст.
ҶАРАЁН ВА ТАРЗИ СОЛИМ ШУДАНИ ЗАХМ
Ҷараѐни захм ҳодисаи мураккаби ҳаѐтист, одатан бо сиҳатѐбк хотима меѐбад.
Ҳангоми дар ҳар як захм, аз он ҷумла захми ҷарроҳк миқдори муайяни ҳуҷайраҳо
мемиранд, хунрезк ва лимфарея ба вуҷуд меояд, ба захм уфунат дохил мешавад. Агар
қувваи муҳофизии бадан кифоя бошад, ҳуҷайраҳои фавтида, хун ва лимфаи рехта ҷаббида
мешаванд. Девораи бо ҳам наздики захм бо фибрин мечаспад ва хунрагҳо сабзида ба
фибрин медароянд. Захм бо илтиѐми якумин солим мешавад.
Аз мавҷудият ѐ хавфи инкишофи араз, хусусан ҳангоми захми амиқи ба ковокиҳо
дохил шуда, тағйироти санҷишии хун далелҳои объективк медиҳад - афзудани СТЭ,
лейкоситоз ва лағжидани формулааш ба чап, лимфопения ва камхунк дар ҳодисаҳои
вазнин. Ин нишондодҳо, дар вақти ҷараѐни меъѐри солимшави захм, бояд дар 6-7
шабонарӯзи ҷарроҳк меъѐр гардад. Нишондоди Калф-Калиф-индекси заҳролудии
лейкоситари (ИЗЛ ѐ ЛИИ) аҳамияти ташхиси дорад. Ҳангоми ҷараѐни меъѐри марҳалаи
баъдиҷарроҳк ЛИИ ба 0,6±0,09 баробар аст. Агар ин нишондод зиѐда аз 1,4 шавад одатан
дар бораи инкишофи араз гувоҳк медиҳад.
Дар вақти сустии қувваи муҳофизи бадан ангезиши механикк, таъсири захми
уфунат ва бофтаҳои фавтида афзуда ба уфунати фасодк боис мегардад. Баъдан захм тоза
шуда, бофтаи навбунѐди донагк месабзад ва захмро фаро мегирад. Захм бо илтиѐми
дуюмин солим мешавад.
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Ҷараѐни шифоѐбии захм, ҳамчун ҷараѐни илтиҳоб ду давра дорад. Дар вақти захми
фасодк байни онҳо фарқи муайян мушоҳида мегардад, аммо захми бо илтиѐби якумин
сиҳатѐфта ба дараҷаи равшан маълум намешавад.
Давраи аввал (обгирк, варамк - hydratatio). Дар ин давра алоими илтиҳоби шадид
ҳамчун сурхии пӯст, афзунин гузароии хунрагу лимфараг, тарашшӯҳ ва кӯчи лейкоситҳо
ба вуҷуд меояд. Баъд дар хунрагҳо лахта пайдо шуда, ғизои бофтаҳо тағйир меѐбад ва
ҷараѐни дегенеративк инкишоф мекунад.
Давраи аввалро барои он ҳидрататсия мегӯянд, ки ҷои захм варам мекунад ва
тарашшӯҳи он фаровон мебарояд. Дар захм ва атрофи он таносуби ҳидроген ва гурӯҳи
ҳидрооксил (ОН-) вайрон шуда, дар бофтаҳо ҷавҳари шир фузун мегардад. Мубодилаи
моддаҳо беҳад вусъат ѐфта, ҳидроген меафзояд. Дар натиҷа асидоз инкишоф меѐбад. Дар
мавзеи илтиҳобк калтсий кам, калий ва гази карбон зиѐд шуда, ҳипоксияи бофтаҳо суръат
мегирад. Ҳуҷайраҳо ва бофтаҳои фавтида, заҳри ҳосилшуда ва маҳсули порашудаи
бофтаҳо бисѐр ҷудо мешаванд. Фаъолияти фагоситк ва ферментативии ҳуҷайраҳо
(аутолизатҳо, ҳетеролизатҳо, некроҳармонҳо) ба ҳал шудани бофтаҳои фавтида мусоидат
мекунанд.
Сабаби беморк дар асоси арази сироятии ин ѐ он уфунати бемориовар гузошта
мешавад. 1. Ба чирксории стафилококк фасоди қаймоқмонанди сафедчатоби бебӯйи
думмалҳосилкунанда хос аст. 2. Ба қаламчамикроби кабуд фасоди бӯйи хос дошта,
ҳалшавии пӯсти кӯчати, напӯшидани эпителий, нӯги захм дарида ва тамоюли
думмалҳосилкунк хос мебошанд. 3. Ба фасоди микрофлораи граммусбк ранги хокистарии
тира ѐ хокистарии кабудча ва ѐ хокистарк хос аст. Чанде, ки захм бардавом ва аломати
ибтидоии уфунат зиѐд бошад, ҳамон қадар эҳтимоли ҳамроҳ шудани бактерияи
грамманфк меафзояд.
Аломати касолат дар давраи ҳидротатсия дарди сахт, афзудани ҳарорати ҷузък ва
умумии бадан, инкишофи хесса (инфилтрат) ва варам (хусусан захми фасодк) ва ихтилоли
фаъолият мебошад. Варам ҳар қадар зиѐд бошад ва босуръат афзояд, дард ҳамон қадар
шадид хоҳад шуд.
Давраи дуюм (беобк, сабзиш-Dehydratatio). Дар ин марҳала аломати барқароршавк
пайдо мешаванд. Дар атрофи захм бофтаҳои навбунѐди донагк инкишоф ѐфта, асидоз
оҳиста паст, миқдори ионҳои натрий ва калтсий кам мешаванд. Гардиши хун дар бофтаҳо
беҳтар, ҳидроген зиѐд ва мубодилаи моддаҳо нисбатан паст мегардад. Сабзиши бофтаи
навбунѐди донагк оҳиста афзуда, ковокии захмро фаро мегирад ва ҷараѐни хадшагирк
мушоҳида мегардад.
Аломати касолат дар давраи деҳидротатсия мавҷудияти захм ва андаке тарашшӯҳ
мебошад. Дард хомӯш, ҳарорати бадан мӯътадил ва варам барҳам мехӯрад. Ихтилоли
фаъолият барқарор гашта, захм тоза, уфунат кам ва рушди пӯст оғоз меѐбад.
Се марҳалаи сиҳатѐбии захмро аз ҳам фарқ мекунанд: тайѐрк, таҷдиди бофтаҳои
ибтидоиву охирк. Ин марҳалаҳоро давраи тозагардии нахустини захм, давраи илтиҳоб ва
давраи сабзиши захм мешуморанд. Ҷараѐни захмро ба марҳалаҳои тозагардк, пуршавк бо
бофтаи донашакли навбунѐд ва хадшагирк ҷудо мекунанд. М.И.Кузин дар ҷараѐни
солимшавии захм марҳалаҳои зерро аз ҳам фарқ кардааст:
1. Давраи илтиҳоб, ки аз ду марҳала иборат аст: а) тағйироти хунраг; б) тозашави аз
бофтаҳои фавтида.
2. Давраи сабзиш ва расидани бофтаи навбунѐди донагк.
3. Давраи инкишофи хадша ва фарогирии пӯстпарда (эпителий).
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Барои беҳтар фаҳмидани ҳодисаи сиҳатѐбк ба давраи гидротатсия ва дегидротатсия
тақсим кардани ҷараѐни захм мусоидат мекунад. Аммо дар амал ин давраҳои захмро аз
ҳамдигар фарқ кардан (алалхусус ҳангоми сиҳатѐбк ва илтиѐми нахустин) мушкил аст,
зеро дар як вақт ҳам аломати давраи гидротатсия ва ҳам аломати давраи дегидротатсия ба
назар мерасанд.
Ба ҷараѐни сиҳатѐбии захм се омил таъсири муҳим мерасонад:
1. Ҳуҷайраҳои бофтаи пайвандк (фибробластҳо, фибрocитҳо). 2. Субстансияи
асосии мобайнк, ки вобаста ба баробарии обу электролит мебошад, 3. Лифҳои коллогенк.
Фибробластҳо субстансияи асосии мобайнк (гликозаминогликанҳо - мукополисахаридҳо)
ҳосил мекунанд. Барои лифҳои коллаген ядрои фибробласт матриксро ба худ ҳамроҳ
мекунад (таркиби acocҳо дар як занҷираи ЧДН). Ин ҷараѐн барои ҳосилшавии сафеда
шарт мебошад. Мономерҳои молекулаи коллаген аз се занҷири полипептидии дарозии як
хеладошта ва полимеризатсиянашуда иборат аст. Онҳо аз фибробласти байни фазои
ҳуҷайра баромада, ба қисми ҳалнашаванда - лифҳои коллагенк мубаддал мешавад.
Тарзи сиҳатѐбии захм
Ҳамаи захми ба ҳам монанди қисмҳои гуногуни аъзо ва узвҳо қонуни муштараки
инкишоф ва равиши хос дорад. Сиҳатѐбии онҳо низ як хел аст. Шифо ѐфтани захм ба
мабдаъи ташреҳк, ҳаҷм ва дараҷаи иллати бофтаҳо, ҳолати умумии бадан ва тарзи
муолиҷа вобаста аст. Бо вуҷуди ин, ҳар ҷараѐни захм як навъи сиҳатѐбии ҷароҳатро
инъикос мекунад. Бофта ҳар қадар олитафриқ бошад ҳамон қадар суст барқаpop мешавад.
Аммо ҳуҷайраҳои асаби марказк бapқapop намешаванд. Пӯстпарда, деривати бофтаи
пайвандк (ниѐм, пай, устухон) баръакс хуб сабзиш мекунанд. Сиҳатѐбии захм ба ҳолати
умумии бадан ва бемориҳои ба он ҳамроҳ мисли қандкасалк, камвитаминк, норасоии
кори дил, ҷигар, гурда ва дигар омилҳои бадтаъсир (сину сол, лоғарк) вобаста аст.
Сиҳатѐбии захм гӯѐн одатан ҳолати ибтидоии таҷдиди бофтаҳои осебдидаро дар
назар доранд. Ин ҷараѐн аз сабзиши бофтаҳои иллатида (эпителий, бофтаи пайвандк,
устухон) ѐ дар натиҷаи пур шудани нуқсон бо хадшаи бофтаи расида ба вуҷуд меояд. Аз
ин ҷихат ду навъи сиҳатѐбии захмро аз ҳам фарқ мекунанд.
Сиҳатѐбии захм бо илтиѐми якумин (Sanatio per primam intetionem); дар ин ҳол
канори захм бо ҳам бо бофтаи мобайнк нафис мечаспад, ки чандон назаррас нест. Бо
илтиѐми нахустин одатан захми асептикк ва захми тасодуфк, ки сари вақт бо роҳи
ҷарроҳк пок кардаанд, солим мешавад.
Барои бо илтиѐми якумин солим гардидани захм шароити зер лозим аст: 1. Захм
бояд ҷисми бегона, бофтаҳои фавтида ва уфунат надошта бошад. 2. Канори захм ҳамвор,
суфта ва ҷафс бошад. 3. Дар захм баъди дӯхтан ковоки намонад, чунки хун ва тарашшӯҳ
ҷамъ шуда, сабаби фасод мегардад.
Захми асептикк одатан дар давоми 4-9 рӯз андак устувор мечаспад. Агар захми
меъдаю рӯда ва мушак дар 4-5 рӯз часпад, захми қисми поѐнии соқ ва попанҷа дар 7-8 рӯз
мечаспад. Аломати илтиҳобии ин навъ сиҳатѐбии захм мӯътадил мешавад ва танҳо онро
ҳангоми пажуҳиши бофтаҳо муайян мегардад.
Яке аз аломатҳои маҳкам часпидани захм ин озмоиш ба роғ кардан мебошад. Ба ин
озмоиш дар 14 рӯз танҳо 20%-и захми часпида тоб меоварад. Дар шахсони лоғар, куҳансол
ва норасоии ғизодошта (хусусан сафеда), маҳкам часпидани захм 5-8 рӯз тӯл мекашад.
Хадшаи захми сиҳатѐфта пас аз 40-45 рӯз метавонад ба таҳмили мӯътадили
бофтаҳо тоб оварад, вале бо хун таъмин шудани узвҳои дӯхта (пай, ниѐм, сутуни асаб)
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суст бошад, барои барқарор кардани мустаҳкамк ба озмоиши poғ намудан ҳамон қадар
вақти зиѐд лозим мешавад.
Сиҳатѐбии захм бо илтиѐми дуюмин (sanatio per secundam intestionem) дар он вақт
мушоҳида мегардад, ки яке аз шароитҳои солимшавк (ҷисми бегона, ковокк ва уфунати
бемориовар) бошад. Дар ин ҳолат шифо ѐфтани захм то бо бофтаи навбунѐди донашакл
пур шудани он тӯл мекашад.
Байни солимшавии илтиѐми якумин ва дуюмин ҳаѐтан фарқи ҷиддк надоранд, зеро
ҳар захм давраи гидротатсия ва дегидротатсияро аз cap мегузаронад. Аммо дараҷаи
инкишофи онҳо фарқи амиқу назаррас дорад.
Сатҳи захми наву тозаро омехтаи ҳуҷайраҳои хун бо фибрин мепӯшад, ки аз
таъсири механикк ҳимоя мекунад. Дар 3-6 шабонарӯз фибробластҳо ва мӯйрагҳо сабзида,
даруни қабати фибринк тӯр ҳосил мекунанд. Мӯйрагҳои ин тӯр чанд қабат мехобанд, ки
онҳоро бо се андоза (се ченак) муайян метавон кард.
Ҳангоми солимшавк бо илтиѐми якумин мӯйрагҳои канори захм муқобили ҳам
сабзида васл мешаванд. Дар вақти илтиѐми дуюмин, азбаски фазои байни канораи захм
васеъ мебошад, ҳалқа мебанданд. Атрофи ҳар ҳалқаи хунрагро ҳуҷайраҳои бофтаи
пайвандк фаро гирифта мечаспанд ва донашакл мешаванд (аз ҳамин ҷост истилоҳи
granulatio). Ин бофта ковоки захмро оҳиста пур мекунад. Баробари сабзиши вай дар қабати
амиқи бофтаи донагк фибробластҳо тағйир меѐбанд. Сатҳи бофтаи навбунѐдро бештар
ҳуҷайраҳои плазмавк ташкил медиҳанд, дар амиқтари он ҳуҷайраҳои дугшакл афзуда,
бофтаи пайвандк лифдор ҳосил мекунанд. Хадшабандии қабати амиқи бофтаи донагк
канори захмро кашида, ҳаҷмашро хурд мекунад. Сипас пӯстпарда месабзад ва сатҳи
бофтаи навбунѐдро фаро мегирад. Торҳои асаб аз нӯги асаби вайроншуда сабзида, ба
самти пӯстпарда мераванд ва дар он ҷо ҳисгирҳо ҳосил мекунанд.
Дар ҷисми бофташиноск бофтаи донагк шаш қабатанд:
1. Қабати лейкоситк-фавтии сатҳк. Ин қабат аз лейкоситҳо, боқимондаи ҳуҷайраи
порашуда (детрит) ва микроорганизмҳо иборат аст.
2. Қабати хунраги ҳалқашакл. Дар ин қабат ғайри хунрагҳо, полибластҳо ва лифҳои
коллагении баробари сатҳи захмхобида мавҷуданд.
3. Қабати хунрагҳои амудк. Дар ин қабат хунрагҳо ба таври амудк (нисбат ба сатҳи
захм) мехобанд. Унсурҳои атрофи онҳо ва моддаҳои бешакли байниҳуҷайрагк низ
ҳастанд. Аз ҳуҷайраҳои ҳамин қабат фибробластҳо ҳосил мешаванд. Ин қабати нисбатан
инкишофѐфта мебошад.
4. Қабати расида. Дар ин қабат фибробластҳои атрофи хунрагк ба таври уфуқк
мехобанд ва аз хунрагҳо дур мешаванд. Байни онҳо лифҳои коллагенк ва аргирофилк
месабзанд. Дар ҷараѐни сиҳатѐбии захм ин қабат як хел мемонад ва ҳуҷайраҳои гуногун
дорад.
5. Қабати фибробластҳои уфуқк. Давоми қабати расида мебошад, ҳуҷайраҳояш
якхелаанд. Лифҳои коллагенк бисѐр буда, тадриҷан ғафс мешаванд.
6. Қабати алѐфк. Равиши расидани бофтаи навбунѐди донагиро ифода мекунад.
Дар ҷараѐни сиҳатѐбии захм бофтаи донагк мавқеи муҳим дорад, захмро
мепӯшонад ва аз уфунат эмин медорад. Тарашшӯҳи бофтаи навбунѐди донашакл
қобилияти бактериякушк дорад. Ин бофта ба осонк захмин шуда, хун меравад. Дар ин
ҳолат уфунат метавонад ба бадан ворид шавад ва боиси араз гардад. Аз ин рӯ ҳангоми
муолиҷаи захм боэҳтиѐт будан лозим аст, зеро ҳатто бандинаи нарм ҳам ба бофтаи
навбунѐд осеб мерасонад.
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Бофтаи донагк одатан гулобиранг ва донаҳояш тару тоза мебошад, тарашшӯҳи
бисѐр кам дорад ва ба садама нисбатан устувор мешавад. Сари вақт донистани тағйироти
ин бофта аҳамияти амалк дорад. Агар бофтаи донагк ногаҳон рангпаридаю ҷилодор ва
хушк гардад, ин алоим мувофиқи таҷрибаи мо бештар ба "хунифлоск" хос мебошад. Дар
вақти ногаҳон ва босуръат инкишоф кардани бофтаи навбунѐд (мисли гулкарам шудан) ва
ба осонк ранҷур шудани он дар заминаи бемориҳои музмин (пеш аз ҳама реш) ба саратон
мубадал гардидани захмро ифода мекунад.
Ба инкишофи бофтаи донагк уфунат низ таъсир мерасонад. Стафилококк ин
бофтаро хушк ва бисѐр хунрав мекунад. Қаламчамикроби кабуд бошад пӯкка карда,
фасодк кабуд мебарорад.
Солимшавии захм зери карахш
Захмҳое, ки ҳама қабати пӯстро фаро намегиранд (xapoшидa, тарошида), зери
карахш осон шифо хоҳад ѐфт. Ин карахш аз фибрин, лейкоситу эритроситҳо иборат буда,
ҳангоми харошидан аз лимфа ва хунрагҳо мебароянд. Пас об бухор шуда, карахш ҳосил
мешавад ва баъди 4-5 рӯз пӯстпарда сабзида, захм солим мешавад.
Миқдор ва таркиби тарашшӯҳи захм дар давраи муолиҷа ҳархела мешаванд. Фасод
ин тарашшӯҳи илтиҳоб мебошад ва сафедаи зиѐд дорад. Дар фасод нейтрофилҳо, уфунати
ҳархела ва ферментҳои бисѐр мавҷуданд. Тадқиқоти ҳуҷайраи фасод аз ҳолати марҳалаи
илтиҳоб ва қобилияти худмуҳофизии бадан хабар медиҳад. Дар давраи гидротатсияи захм
ҳуҷайраҳои мурда зиѐданд. Дар давраи дегидротатсия бошад, баръакс ҳуҷайраҳои
вайроннашуда ва мӯътадил афзунанд. Аз ин рӯ маълумоти пай дар пай доштан оид ба
тарашшӯҳи захм имкон медиҳад, ки самти инкишофи ҷараѐни фасодк сари вақт муайян
гардад ва тариқати комилан мувофиқи муолиҷа гузаронида шавад.
Муолиҷаи захм
Мақсади асосии муолиҷаи захм сохт ва амали ибтидоии бофта ѐ узвро барқарор
кардан мебошад. Қонуни муолиҷаи захм дар асоси ҳодисоти рӯйдиҳандаи ҳаѐтк
гузаронида мешавад. Тадбирҳои муолиҷавк бояд ҷараѐни сабзишро бештар гардонда,
шароитро барои инкишофи уфунати захм номусоид созад. Маҷмӯи тадбирҳои муолиҷавк
бояд таъсири ҷузък ва умумк расонанд ва ба ҷараѐни захми ҳархела ва дараҷаи инкишофи
ҷараѐни ҳипорергк, норморергк ва ҳиперергк мувофиқат намоянд.
Захми бофтаи нарми ҷарроҳк муолиҷаи хоса надорад. Ин захмҳо одатан
"беуфунат" мебошанд ва бо илтиѐми якумин (95 -97%) солим мешаванд. Дар рӯзи дуюм
бандинаро иваз кардан шарт аст. Пас, тарзи муолиҷа ба ҷараѐни сиҳатѐбии захм вобаста
аст. Агар аразҳои фасодк ѐ хунравк ба миѐн ояд, тарашшӯҳро дур месозанд ѐ хунравиро
боз медоранд.
Захми наву тасодуфк ҳамеша уфунатолуд мебошад, инчунин уфунат метавонад
такроран дохил шавад. Бинобар ин, захмро бо санд таҳқиқ кардан ѐ бо ангуштон
палмосидан хатост, зеро уфунати захм амиқтар даромада, паҳн хоҳад шуд.
Дар вақти расонидани ѐрии аввалин пӯсти атрофи захмро бо оби ҷӯшонидаи хунук
ѐ маҳлули зиддиуфунк шуста, ҷисми бегонаро рафъ месозанд, бандинаи беуфунат
мемонанд. Сипас, маризро ба беморхона бурдан лозим аст.
Дар беморхона мутахассис нахустин поксозии ҷарроҳк мегузаронад. Ин марҳалаи
аввалини муолиҷа мебошад, ки сиҳатѐбии захмро метезонад ва ба барқарории бофтаҳо
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мусоидат мекунад. Покгардонии нахустини ҷарроҳиро дар таҷриба с. 1898 Friedrich исбот
кард. Ӯ ба ҳайвонҳо захми хоколуд расонида, дар 6 соати аввал канор ва қаъри захмро
бурида гирифт ва дӯхт. Ин захмҳо бо илтиѐми якумин солим шудаанд.
Дар айни замон покгардонии нахустини ҷарроҳиро дар 6-12 соати аввали баъди
садама иҷро мекунанд. Агар дар захм уфунат инкишоф наѐфта бошад, мумкин аст ин
корро дар 24 соати аввал баҷо оранд. Дар аввал атрофи захмро бо чутка ва собуни ироқк
шуста, бо маҳлули физиологк обшор мекунанд. Боқимондаи ҷисми бегонаро гирифта
мепартоянд ва мӯи атрофи захмро метарошанд.
Тариқати покгардонии нахустини ҷарроҳк: Бемор дар мизи ҷарроҳк мехобад.
Пӯсти атрофи захмро бо маҳлули зиддиуфунк (қиѐми йод, йодонат, спирт ва ғ.) пок
мекунанд. Сатҳи ҷарроҳиро бо сачоқ ѐ авраи беуфунат маҳдуд мекунанд. Зери карахтии
ҷузък ѐ умумк барои муайян кардани дараҷаи садама (захм амиқ бошад) самти амудии
захмро васеъ кардан қобили қабул аст. Покгардонии ҷарроҳиро пайдарпай аз сатҳ ба
бофтаи амиқ қабат ба қабат гузаронидан лозим аст. Барои ин пӯсти канори захмро бисѐр
нафис бурида мегиранд. Баъдан дар ҳар қабат ҳамаи бофтаҳои қобили зист набударо
бурида мепартоянд. Мушакҳои мурда ѐ қобили зист набуда одатан сиѐҳ, нарм, ба осонк
кандашавандаю даранда ва кашишнахуранда мешаванд. Хотимаи покгардонии нахустини
ҷарроҳк аз ҷисми садамарасонанда вобаста аст (расми 53).

а

б

в
г
д.
Расми 53. Марҳалаи аввали покизасозии ҷарроҳии захм: чок кардани пӯст (а);
бурида гирифтани лаби захм (б); бурида гирифтани бофтаҳои табоҳ- ниѐм ва мушак (в,г);
буридани пӯст барои суст кардани тарангии захми дӯхта (д).
Дар ҳодисаҳои захми араздошта (шикастани устухон), устухонпораи бисѐр хурдро
гирифта партофтан мумкин аст, вале устухонпораи калонтареро, ки манбаъи
хунтаъминшавк дорад, ѐ ба сохти ташреҳк костк намеоварад ва ба сиҳатѐбии захм зарар
намерасонад, гирифта партофтан нашояд. Мушак ва устухонпардаро аз устухон ҷудо
кардан хаток ҷиддист.
Баъди покгардонии нахустини ҷарроҳк асаб, хунраг ва пайро дар ҷояш мондан
лозим аст. Хунрагҳои осебдидаро новобаста ба он, ки хунравк ҳаст ѐ не бастан шарт аст.
Хунрагҳои бузурги садама ѐ латма гирифтаро зарур бошад мебанданд, вале пас аз муайян
кардани хуни қисми дисталии даст ѐ пой. Барои ин хунрагро ба турникети резинк ѐ
тасмача пахш карда, назорат мекунанд (хунтаъминкунк аз коллатералҳо ба вуҷуд меояд ѐ не ?).
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Нӯгҳои озод хобидаи асаби буридаро ба як ѐ ду риштаи борики сиѐҳ гирифта
мемонанд. Нӯгҳои пайи буридаро низ ҳамин тариқ мегиранд, ки минбаъд кашишхӯрии
пай пешгирк шавад.
Асаб ва пайро пас барқарор мекунанд. Хуб мебуд агар ин амалро мутахассис баҷо
меовард.
Баъди анҷоми покгардонии ҷарроҳк бештар захмро медӯзанд. Агар шубҳа ба
уфунат бошад риштаро гузаронида, бо бандинаи хушкшавандаи зиддиуфунк захмро
мепӯшонанд, пас аз 2-5 рӯз риштаро мебанданд. Баъд аз покизасозии нахустини ҷарроҳк
захми тир расонидаро дӯхтан манъ аст.
Ҳини табобати захми cap ва рухсора эҳтиѐт бояд кард, ин ба ороишу пардоз
(косметика) вобаста аст. Бинобар ин, канораи захми олударо бисѐр нафис (1-2 мм) бурида
мегиранд. Агар лабҳои захм суфта, ҳамвор ва тоза бошанд, ба покгардонии нахустини
ҷарроҳк ҳоҷат нест, чунки обшорк бо пероксиди ҳидроген ва маҳлули хлорҳексидин ва ғ.
кифоя мебошад. Азбаски хунтаъминии бофтаҳои нарми cap ва рухсора хуб аст, захмро
медӯзанд.
Захми дандон аз нуқтаи назари уфунат бисѐр хавфнок мебошад. Ин навъ захмро пас
аз покгардонии ҷарроҳк кӯки росткунандаи якка мемонанд. Агар шубҳа ба уфунат бошад
(хусусан вируси ҳорк) захмро кушод монда, бандинаи беуфунат мемонанд. Обѐрии фишори
даврагк ба кам ѐ барҳам додани уфунат мусоидат мекунад. Теғи плазмавк, лазер,
ултрасадо, кварс низ самарабахш мебошад.
Покгардонии нахустини ҷарроҳк ҳангоми вазнин будани вазъи умумии бемор
(шоки осебк, камхунии шадид) ва инкишофи уфунати захм манъ аст.
Муолиҷаи захми фасодӣ
Муолиҷаи захм одатан ҷузък ва умумк мешавад. Муолиҷаи умумк ба пурқувват
кардани қувваи муҳофизии бадан ва фурӯнишонии уфунат равона мешавад. Барои
муолиҷаи ҷузък марҳалаи инкишофи захмро ба инобат гирифтан лозим аст. Дар марҳалаи
гидрататсияи захм ба бартараф намудани дард ва тоза кардани чирк ва бофтаҳои фавтидаи
он шурӯъ менамоянд. Барои ин шароити зерро таъмин бояд кард:
1. Оромк ба узви осебдида. Барои ин дар вақти дар даст ѐ пой мавҷуд будани захм
лангетаи гаҷк мемонанд ва ҳангоми захми бадан дар кати амалк шароит фароҳам
меоваранд.
2. Рафъи тарашшӯҳи захми фасодк. Барои ин ҳамаи усулҳои зиддиуфунии табииро
ба кор мебаранд. Бо маҳлули зиддиуфунк обшор кардани захм (қатрагк, мавсимк зери
фишор) ва кашида гирифтани мӯҳтавои захм (бо асбобҳои махсус) низ натиҷаи хуб медиҳад.
3. Ҳал кардани бофтаҳои пӯсидаи захм. Ба ин мақсад ферментҳои ҳалкунандаи
бофтаи пӯсида, аз ҷумла трипсин, химотрипсин, терратилин, рибонуклеаза,
стрептокиназа, фибринолизин, ируксол ва маводи ҷаббанда-"голевин"-ро истифода
мекунанд. Онҳо бофтаи пӯсидаро ҳал карда, ҳассосии уфунатро ба антибиотикҳо
меафзоянд.
Барои муолиҷаи захми фасодию мавтк марҳами ҷавҳари бензок бо анестезин ва
омехтаи ҷавҳари бензоию ҷавҳари шир бо анестезин, ки мо (А. Қаҳҳорк, 1978) кор карда
баромадем, бисѐр самарабахш аст:
I. Ҷавҳари бензоӣ 10.0
Анестезин – 3.0

II. Ҷавҳари бензои - 10.0 III. Ҷавoари бензоӣ - 10.0
Ҷавҳари шир - 3.0
Анестезин - 3.0
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Ланолин - то 100.0

Анестезин - 3.0
Раврғани зайтун- то 100.0

Полиэтиленоксид 400 - 100.0
Полиэтиленоксид 1500 - 25.0

Ин марҳам бофтаи пӯсидаро ҳал карда (1-2 бандиш), уфунати ковок ва девораи
захмро (то 0.5 см) ҳалок мекунад. Бинобар ин, аз паҳн шудани уфунат эмин медорад.
Қобилияти ангезишовари сабуки марҳам ба инкишофи бофтаи навбунѐди донашакл
мусоидат мекунад.
4. Фурӯнишонии уфунат. Дар айни замон антибиотикҳои нимсунъии гурӯҳи
пенисиллин (оксасилин, амписиллин, пентрексил) ва сефалоспоринҳо (кефзол, сфалоридин,
сефалексин) бо якҷоягии аминоглюкозидҳо (гептамисин, бруламисин, канамисин, амикасин)
истифода мешаванд. Пеш аз таъин кардани антибиотик ҳассосии онро ба микробҳо
муайян кардан шарт аст. Дар вақти норасоии фаъолияти ҷигар антибиотики гепатотокск
таъин кардан нашояд. Антисептикҳои сунъии таъсири умумидошта (диоксидин,
метронидазол, фурагин) ва сулфаниламидҳо (этазол, дитрим) барои фурӯнишонии уфунати
захм ва уфунати умумии фасодк бо муваффақият истифода мешаванд.
Дар солҳои охир аксар бемориҳои фасодию мавтиро уфунати фаҷк ҳамроҳи
уфунати анаэробк беҳог ба вуҷуд меоранд. Аз ин ҷиҳат ҷараѐни беморк вазнин гардида,
захм дер сиҳат меѐбад. Барои муолиҷаи онҳо беҳтарин мавод дар айни замон
антисептикҳои сатҳк фаъоланд. Ин антисептикҳо маҳлули 10%-аи детергент – новокаинк,
хокаи "Айна" ("Лотос"Барф") ѐ 3%-аи пероксиди ҳидроген дошта, маҳлулҳои димексид (5070%), диоксидин (0.1-1%), фурагин (0.1%), хлоргексидин (0.02%), уресултан мебошанд. Дар
ибтидои марҳалаи гидротатсия, бандинаи маҳлули 1%-аи уресултан самарабахш мебошад,
зеро уфунатро фурӯнишонда, тозашавии захмро метезонад.
Дар марҳалаи ҳидратасия барои муолиҷаи захм аз лазери ҷузък ва дохили варидк,
нурзанонии ултрабунафшк, оксигеншифоии ҳипербалк истифода мекунанд. Онҳо
муқовимати ҷузъиро ба уфунат ва қобилияти муҳофизати баданро пурқувват мегардонанд.
Оксигеншифоии ҳипербалк дар камераи ҳавонодаро зери фишори 1.5-3 атмосфера
то 60-90 дақиқа гузаронида мешавад. Як дафъаи муолиҷа аз 5-10 сеанс иборат буда,
мумкин аст ҳар рӯз ѐ як рӯз дар миѐн гузаронида шавад. Оксигеншифоии ҳипербалк
мубодилаи газро беҳтар, заҳролудк ва дардро кам, сабзиши бофтаи навбунѐдро фаъол
мегардонад.
5. Фаъол кардани аксуламали масунию ҳаѐтк. Уфунати захм одатан тағйироти
масунии баданро ба вуҷуд меорад. Ин ҳолат бештар дар шахсони гирифтори бемории
сепсис мушоҳида мегардад. Бинобар ин, одамони зуд-зуд ба уфунати фасодии ҷузък ѐ
бемории фасодк дучоршаванда мӯҳтоҷи масуншифок мебошанд. Ба онҳо массаи
лейкоситк, плазмаи зидди стафилококкк ѐ қаламчамикроби кабуд (вобаста ба сабаби иллат)
мегузаронанд. Барои пешгирии уфунати фасодк подзаҳри ин ѐ он микробҳоро
гузаронидан лозим аст, зеро он дар бадан подтани зидди онҳоро ҳосил мекунанд. Дар
солҳои охир масуншифок (иммунотерапия)-ро якҷоя бо пешобронк, лимфосорбсия,
ҳемосорбсия ва истифодаи моддаҳои безаҳркунанда (ҷаббанда) истифода мекунанд.
Муолиҷаи захм дар марҳалаи дегидрататсия дар навбати аввал эмин доштани
бофтаи навбунѐди донагк мебошад. Бинобар ин, бандина бояд ба бофтаи навбунѐд
начаспад, чунки садамаи доимк инкишофи бофтаро боз медорад. Аз ин рӯ аз бандинаи
марҳами (Вишневский, антибиотики зиддиуфунк) ва равғанк (ангар, хуч - настаран) истифода
мекунанд. Дар вақти инкишофи сусти бофтаи навбунѐд ѐ аз сабзиш мондан марҳами
ҷавҳари бензоат муфид мебошад, чунки уфунатро мекушад ва таъсири ангезиш
оварандааш ба инкишофи бофта мусоидат мекунад.
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Уфунати фасодк ҳангоми қандкасалк ҷиҳати хоса дорад. Он ба ноустувории
мубодилаи моддаҳо вобаста аст. Дар натиҷаи уфунати фасодк асидоз инкишоф меѐбад.
Инсулин зери таъсири ферментҳои таҷзия вайрон шуда, метавонад ба декомпенсасияи
қандкасал расонад. Дар ин ҳолат захми фасодк инкишоф карда, паҳн мешавад ва ҷараѐни
беморк вазнин мегардад. Бинобар ин, сиҳат ѐфтани захми шахсони қандкасал 2-3
маротиба зиѐдтар тӯл мекашад ва муолиҷа вазнин мешавад.
Дар қандкасалҳо бештар уфунати фасодию мавтии ангуштони пой (қарасони диабетии
пой) ѐ ҳафтпӯсти пушти сару гардан мушоҳида мегардад.
Муолиҷаи бемориро ба мӯътадилии мубодилаи моддаҳо, аз он ҷумла миқдори қанди
хун, безаҳргардонии бадан, ҷарроҳии комилан мувофиқ, бурида партофтани бофтаҳои
пӯсида, рафъи тарашшӯҳи захм равона мекунанд.
Барои муолиҷаи инфузионк хуб аст, ки бисѐртар сафеда (албумин, протеин, плазма) ва
ҷавҳарҳои аминк (алвезин, вамин, мориамин ва ғ.)-ро истифода мекунанд. Дар ин ҳолат
мубодилаи моддаҳо бештар шуда, захм тоза мешавад ва бофтаи навбунѐд хуб инкишоф
мекунад. Агар пӯсидани бофтаҳо идома ѐбад ва заҳролудии бадани бемор инкишоф
намояд, нишондод ба буридани пой аст.
СӮXТА
Сӯхта - ин осеби бофтаҳои бадан аз таъсири ҳарорати баланд, моддаҳои кимѐк,
шуоъ ва барқ мебошад. Барои сӯхтаи амиқ ва паҳн, фавти бофтаҳо хос аст. Аммо тариқати
садама ҳархела мебошад ва ба омили таъсиррасон, ҳолати гирифтани осеб вобаста аст.
Сӯхтаи гармӣ
Ҳароратгузароии бофтаҳо гуногун мешаванд. Асабу хунраг гармиро осон ва
устухон душвор мегузаронад. Ба фурӯъ бурдани гармк, дараҷаи шохбандк ва
пигментнокии пӯст, мавҷудияти мӯй ва равған, миқдори оби бофтаҳо таъсир мекунанд.
Гармии аз 44°С паст фавти ҳуҷайраро дар муддати тӯлонк ба вуҷуд меорад. Гармии 44°С
ҳуҷайраҳои руйпӯши пӯстро дар 6 соат вайрон мекунад. Ҳангоми аз ин 1°С зиѐд шудани
ҳарорат муддати фавти ҳуҷайраҳо ду маротиба кӯтоҳ мешавад. Ҳарорати аз 51°С зиѐда
ҳуҷайраро зуд ва ҳарорати 70°С дар як лаҳза вайрон мекунад. Дар ҳуҷайраҳо тағйироти
барнагардандаи сафеда, липидҳо, нофаъолии ферментҳо ба вуҷуд омада, мубодилаи
моддаҳо ва оксиду барқароршавк вайрон мегардад.
Тағйироти ишқорк бофтаҳо ба дараҷаи гармшавиашон вобаста аст. Агар ҳарорат аз
60°С зиѐда нашавад мавти марбут (колликвативк) ва агар зиѐда шавад мавти хушк
(коагулясионк - дурдабаста) инкишоф мекунад.
Пӯст бисѐрқабата мебошад. Дар байни онҳо пӯстпарда ва пӯст (дерма) аҳамияти
амалии аввалиндараҷаро доранд. Дар дерма қабати пистонк ва шабакк, ғадуди равған ва
apaқ ҳастанд, мӯйрагҳои хун ва лимфа тӯри хурдшабақавк ҳосил мекунанд. Ғафсии пӯст
ба ҷинс, синну сол ва қисмҳои бадан вобаста аст. Дар сатҳи ақиби бадан таносуб
пӯстпарда ба пӯст аз 1:6 то 1:10 хоҳад шуд. Дар сатҳи зиѐди танаи одам ғафсии пӯстпарда
(эпидермис) 0.07-0.17 мм мебошад. Дар рухсора, пилки чашм, пушти панҷаи дасту по
пӯстпарда 0.1-1.17 мм ва кафи дасту по 0.6-1.2 мм мешавад. Аз ин рӯ ҳарорати муайян дар
як вақт дар қисматҳои бадан сӯхтагии ҳархела ба вуҷуд меорад.
Таснифи сӯхта. Барои амиқии сӯхта онро ҳар хел тасниф мекунанд. Бештари онҳо
имрӯз аҳамияти амалк надоранд. Онро амалан ба се дараҷа ва шаклан ба панҷ (C.Creibich)
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ва чаҳор дараҷа (дар анҷумани ҷарроҳони иттиҳоди Шӯравк с.1960 қабул шуда буд) ҷудо
мекунанд.
Таснифи амалии сӯхта
Сӯхтаи дараҷаи аввал (combustio erythematosa). Пӯст сурх шуда, варам мекунад ва
"лаввас" зада дард мекунад. Сӯхтаи дараҷаи дуюм (combustio bullosa). Аломати беморк чун
дараҷаи якуми сӯхта мешавад, аммо дарди "лавваск" афзуда, варами зиѐдатари пӯст ба
назар мерасад. Азбаски хунрагҳои амиқтар низ осеб мебинанд, зардоб аз мӯйрагҳо бисѐр
баромада, пӯстпарда ва қабати шохи пӯстро мекӯчонад. Дар натиҷа обилаҳои
гуногунҳаҷми пурзардоб пайдо мешаванд. Сӯхтаи дараҷаи сеюм (combustio escharotica).
Дарди сахт пайдо мешавад. Ҳама қабати пӯст фавтида, карахш ҳосил мешавад. Агар
ҳарорати баланд, хусусан аланга давомнок таъсир намояд, пӯст зуғол мешавад. Сӯхтаи
дараҷаи сеюм одатан танҳо инкишоф намекунад, ҳамеша ба вай сӯхтаи дараҷаи якум ва
дуюм ҳамроҳ аст.
Таснифи Крейбих тағйироти сохту шакли бофтаҳоро дарбар мегирад.
Дараҷаи якуми сӯхта. Хунрагҳо васеъ мешаванд, пӯст варам мекунад ва пӯстпарда
мемирад.
Дараҷаи дуюми сӯхта. Қабати шохи пӯст кӯчида, аз сатҳи пӯст баланд мешавад ва
мемирад.
Дараҷаи сеюми сӯхта. Пӯстпарда ва қабати пистонаки пӯст мемирад. Пӯст варам
мекунад.
Дараҷаи чаҳоруми сӯхта. Қабати пӯстпарда, пистонак ва қисми сатҳи пӯст
мемиранд. Дар мӯйрагҳо хун шах мешавад, насҷи зерипӯстк варам мекунад.
Дараҷаи панҷуми сӯхта. Ҳама бофтаҳо, аз он ҷумла устухон, мемиранд.
Таснифи сӯхта, ки дар анҷумани ҷарроҳони Иттиҳоди Шӯравк (Вишневский А.В.)
қабул шуда то ҳоло тағйир наѐфта аст:
Дараҷаи якуми сӯхта. Пӯст сурх шуда, варам мекунад ва пӯстпарда мемирад. Асоси
ин ҳодиса васеъшавии хунраг ва илтиҳоби тарашшӯҳк мебошад.
Дараҷаи дуюми сӯхта. Пӯст то қабати пистонакк мемирад, пӯстпарда кӯчида
обилаҳо пайдо мешаванд.
Дараҷаи сеюми сӯхта. Ба ду навъ аст: дараҷаи III-А пӯстпарда ва қисми болои
қуллаи қабати пистонакк мемирад. Байни пистонакҳо минтақаи сабзанда эмин мемонад.
Дараҷаи Ш-Б ҳама қабати пӯст ва қисман насҷи зерипӯсти мемирад, карахш ҳосил
мешавад.
Дараҷаи чаҳоруми сӯхта. Ҳама бофтаҳо: пӯст, насҷи зерипӯстк, ниѐм, мушак, пай,
устухон, буғум мемиранд (зуғол ва мавти бофтаҳо).
Дар асоси ҷараѐни касолат ва хусусияти муолиҷа сӯхтаи дараҷаи I, II, III-a ба
сӯхтаи сатҳк, дараҷаи Шб ва IV ба сӯхтаи амиқ (расми 54) дохил мекунанд. Сӯхтаи сатҳк
бо дору, амиқ бо ҷарроҳк муолиҷа мешавад.
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Расми 54. Муайян намудани умқи сӯхтаи ҳароратк дараҷаи I-IV.
Дараҷаи I-эритема (сурхк) – касолат дар ҳудуди эпидермис;
Дараҷаи II- ҷудо шудани эпидермис; Дараҷаи III-касолати пӯст;
Дараҷаи III А-қисман вуҷуд доштани элемент (унсур)-и пӯст;
Дараҷаи III Б-пурра касолат дидани унсури пӯст; Дараҷаи IV-касолати
пӯст ва бофтаҳои амиқ (насҷ, ниѐм ва ғ.) то пурра зуғол шудан.
Дар конгреси II ҷарроҳони Украина (1998) комбустиологҳо таснифи такмилдодаи
сӯхтаро пешниҳод карданд. Асоси он ҳангоми сӯхтаи дараҷаи I ва II дар пӯст тағйироти
морфологк танҳо варами зардобк мебошад ва дигар фарқият надорад. Бинобар ин,
Фесталю Э.Я. дараҷаи якум ва дуюми сӯхтаро чун сӯхтаи эпидермалк номид, яъне як
дараҷа (ҷадвали 32).
Ҷадвали 32.
Таснифи сӯхтагк
Таснифи Фесталю Э.Я. (1998)
Дараҷаи I. Сӯхтаи эпидермалк

Дараҷаи II. Сӯхтаи сатҳии пӯст
Дараҷаи III. Сӯхтаи амиқи пӯст
Дараҷаи IV. Сӯхтаи субфасиалк

Таснифи Вишневский А.А. (1960)
Дараҷаи I. Сурхшавии пӯст
Дараҷаи II. Пайдоиши ҳубобчаҳо
Дараҷаи III A. Некрози нопурраи пӯст
Дараҷаи III Б. Некрози пурраи пӯст
Дараҷаи IV. Некрози пӯсту бофтаҳои амиқ

Сӯхтаи дараҷаи II-ро муаллиф сӯхтаи сатҳии пӯст мешуморад ва аз амиқи сӯхта ба
таснифи вуҷуд доштаи дараҷаи III А баробар мекунад. Дигар дараҷаҳои таснифи
пешниҳод шуда аз таснифи амалкунанда фарқи ҷиддк надорад.
Ташхиси сӯхта
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Дар вақти сӯхтаи дараҷаи I-II дарди "лаввас" пайдо шуда, пӯст сурх мешавад ва
варам мекунад. Обилаҳои пурзардоб пайдо мешаванд. Ҳангоми фишориши ангушт ба
сурхшуда, ранги пӯст мепарад, сипас бapқapop мешаванд. Ин аломат аз мӯътадилии
таъмини хун гувоҳк медиҳад. Дар ибтидои беморк, ташхиси сӯхтаи дараҷаи III-a ва
амиқтар аз он мушкил аст. Муайян кардани фарқи он тахминк мебошад, аз таҷрибаи
духтур, на ба далелҳои саҳеҳ вобаста аст. Пӯст хушк шуда, рангаш зарди сиѐҳтоб ѐ тира,
сиѐҳ мегардад. Пӯстпарда одатан намекӯчад, агар гоҳе кӯчад, мисли парда осон ҷудо
метавон кард. Аломати дақиқи сӯхтаи амиқ мавҷудияти варидҳои лахтабастаи намоѐни
зери карахш мебошад. Фавти бофтаҳо якумин ва дуюмин мешаванд. Фавтидани якумин
ҳангоми сӯхтан ва дуюмин пас аз он дар натиҷаи вайрон шудани гардиши хун ва лимфа
дар атрофи сӯхта мушоҳида мегардад.
Минтақаи сӯхта вобаста ба таъмини хун ба се қисм тақсим мешавад. Аз канор
сурхшуда (гиперемия). Ин қисм пӯстпарда надорад, рангаш мисли гулоби бенур мебошад.
Дар вақти бо ангушт фишурдан рангаш мепарад ва пас барқарор мешавад. Дар қисми
мобайнии сӯхтагк стази рагҳо ба назар мерасад ва ҳангоми фишурдан рангаш тағйир
намеѐбад. Дар қисми марказк, аломати мавти хушк ва намии бофтаҳо мушоҳида мешавад.
Мавҷудияти стази хунрагҳо аломати осеби амиқи бофтаҳо буда, дар охири шабонарӯзи
аввал инкишоф мекунад.
Сӯхтаи амиқ ва сатҳиро ба воситаи сӯзанзанк муайян кардан мумкин аст. Дар
минтақаи сӯхтаи амиқ сӯзанхалк ҳис намешавад. Дар минтақаи сӯхтаи сатҳк ҳассосият
вайрон намешавад ѐ андак меафзояд.
Вазнинии бемории ғайрамиқк ба сатҳи сӯхта вобаста аст. Барои муайян кардани
сатҳи сӯхта усулҳои ҳархеларо пешниҳод кардаанд. Ба воситаи онҳо муносибати сатҳи
сӯхтаро ба сатҳои умумии бадан (бо фоиз) муайян мекунанд. Таҷрибаи аксар муассисаҳои
сӯхташиноск шаҳодат медиҳад, ки барои ба осонк муайян кардани сатҳи сӯхта усули
Уоллес (Wallace) - "қоидаи нӯҳ" ва "қоидаи каф" аз ҳама мувофиқ мебошад. Дар асоси
"қоидаи нӯҳ" сатҳи ҳар як қисми ташреҳи бадан ба 9% баробар аст: сару гардан 9%, даст
9%, пой 18%, сатҳи пеши бадан 18%, сатҳи ақиби бадан 18%, чатан ва узвҳои таносул 1%
(расми 55).
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а.

б.
в.
Расми 55. Муайян намудани сатҳи сӯхтагк бо усули Уоллес: барои болиғон (а)
кӯдакони 5 сола (б) ва яксола (в).
Барои муайян кардани сатҳи ками сӯхта "қоидаи каф" мувофиқ мебошад. Як каф ба
1% баробар аст. Далели "аниқи" сатҳи сӯхта барои нақшагирии пӯстшинонк лозим аст.
Барои чен кардани сатҳи сӯхта дар кӯдакон ҷадвали махсус пешниҳод шудааст, ки
муносибати қисмҳои баданро вобаста ба синну сол дарбар мегирад (ҷадвали 33).
Ҷадвали 33.
Сатҳи сӯхтаи қисмҳои алоҳидаи аъзои кӯдакон вобаста ба синну сол, %
(Lund et Brouder, 1944).
Синну сол
Қисми бадан
Навзод
1
5
10
15
Сар
20
17
13
10
8
Гардан
2
2
2
2
2
Қафаси сина:
аз пеш
10
10
10
10
10
Шикам
8
8
8
8
8
Тахтапушт
11
11
11
11
11
Сурин (2)
5
5
5
5
5
Узвҳои таносул
1
1
1
1
1
Китф (2)
8
8
8
8
8
Банди даст
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Дастпанҷа
11
13
16
18
19
Рон (2)
9
10
11
12
13
Соқи по (2)
5
5
5
5
5
Попанҷа (2)

Дар вақти ташхиси беморк таърихи беморк, навъ, дараҷа ва ҷои сӯхта, сатци
умумк ва амиқи осебдидаи бофтаҳоро сабт кардан шарт аст. Сатҳи умумк ва амиқи
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сӯхтаро дар шакли каср дар сурат менависанд ва бо фоиз ифода менамоянд. Дар махраҷ
дараҷаи сӯхтаро сабт мекунанд. Масалан, сӯхтаи гармии сатҳк 30% (10%) пеши қафаси
II – IV

сина ва дастҳо.
Барои аѐн шудани ташхис дар таърихи беморк тарҳ (раҷҷа) мемонанд. Дар он ба
тарзи нақшавк тавассути алоими шартии сатҳ, амиқк ва ҷои воқеии сӯхтаро нишон
медиҳанд.
Барои пешомадгӯии сӯхтаи болиғон қоидаи сад (синну сол+сатҳи сӯхта)-ро пешниҳод
кардаанд. Агар ин адад то 60 бошад пешомад мусоид, 61-80 нисбатан мусоид, 81-100
бадгумон ва аз 100 зиѐд бошад, бад анҷом меѐбад.
Барои пешомадгӯии сухта "индекси Франк" низ истифода мешавад. Мувофиқи вай
ҳар як фоизи сӯхтаи сатҳк ба 1% ва ҳар як фоизи сӯхтаи умқк ба 3% баробар аст.
Масалан, сӯхтаи гармк 25% (5%)
I - III b
"Индекси Франк" ба 40 баробар аст. Ин "индекс"-ро
ҳам барои пешгӯии сӯхтаи атфол ва ҳам шахсони болиғ истифода кардан мумкин аст.
Агар "индекси Франк" 30 бошад пешомад мусоид, 31-60 - нисбатан мусоид, 61-90 бадгумон ва аз 91 зиѐда бошад бад анҷом хоҳад ѐфт.
Пӯст барои нигаҳ доштани ҳемостаз хеле муҳим аст. Ба танзими ҳарорати бадан,
нафаскашк, мубодилаи моддаҳо, баровардани маҳсули мубодилаи моддаҳо иштирок
мекунад, узви ҳис, ҷаббиш, хунанбор ва муҳофиз мебошад. Ҳангоми иллат дидани пӯст
тағйироти гуногун рӯй медиҳад. Дар вақти сӯхтани сатҳи фарох ва амиқ, бемории сӯхта ба
миѐн меояд.
Ёрии аввалин ҳангоми сӯхтан
Ёрии аввалинро ба шахси сӯхтагк одатан одамони дониши тиб надошта мерасонанд.
Дар ин маврид масъалаи асоск аз сӯхтор баровардан ва аз либоси сӯхтаистода озод кардан
мебошад. Баъд ба ҷои сӯхта (то омадани ѐрии таъҷилк) оби сард рехтан (12-15 дақиқа) лозим
аст, дард суст мешавад. Духтур доруи дофеи дардро барои пешгирии шок тазриқ карда, ба
авраи тоза печонида, ба беморхона мерасонанд.
Муолиҷаи захми сӯхта
Ба муолиҷаи захми сӯхта баъди аз шок баровардан шурӯъ кардан лозим аст,
вагарна осеби иловагк ҳолати беморро вазнинтар мекунад. Ибтидои муолиҷаи захми
сӯхта, покгардонии нахустини ҷарроҳк мебошад. Ин амал ба сатҳ ва амиқии осеб вобаста
аст. Сӯхтаи фарохро зери карахтии умумк ва сӯхтаи маҳдуди сатҳиро баъди тазриқи
маводи дофеи дард, покгардонии нахустини ҷарроҳк иҷро кардан лозим аст.
Дар ҳодисаҳои сӯхтаи дараҷаи якум атрофи сатҳи осебдидаро бо спирти этил пок
карда, ба сатҳи сӯхта бандина (аз равғани моҳк ѐ эмулсияи синтомитсин) мемонанд. Дар
ҳодисаҳои сӯхтаи дараҷаи Il-III-a сатҳи сӯхтаро бо маҳлули 0.25%-аи новокаин ва
хлорҳексидин ѐ фурасиллин обшор карда, аз гил ва ҷисми бегона тоза мекунанд. Атрофи
сатҳи иллатнокро бо спирт ѐ бензин покиза кардан мумкин аст. Ба обилаҳо сӯзан хаста ѐ
аз паҳлӯ бо миқрози беуфунат бурида, зардобашро дур мекунанд. Пӯстпардаи аз пӯст
ҷудошударо бурида партофтан лозим нест, зеро он сатҳи захмро пӯшонда, аз уфунат ҳифз
мекунад ва ҳангоми солим шудан осон ҷудо мешавад.
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Усули ҷузъии муолиҷаи захми сӯхта гуногун аст. Онҳо ба се гурӯҳ тақсим
мешаванд: кушода, пӯшида ва омехта.
Усули пӯшида
Барои ин муолиҷаи захми сӯхтаро аз ибтидои беморк бо бандинаи зиддиуфунк ба
ҷо меоранд. Бандина бештар аз "тари хушкшаванда", яъне бо маҳлули зиддиуфунк ѐ
марҳами асосаш ҳидрофилк (5%-аи диоксидин, 1%-аи йодопирин, алгипор, сулфадиазин намаки нуқра, аргосулфан ва ғ.) иборат аст.
Дар вақти карахши гирдогирди даст ѐ пойро фарогирифта, ҳадди имкон барвақт
некротомия (чок кардани карахш) лозим аст, зеро хунраг ва лимфарагҳоро пахш карда,
ҷисми канории узвҳоро ба қарасон хоҳад расонд. Дар дигар ҳолатҳо аз рӯзи 4-7 cap карда
некрэктомияи кимѐк (40% марҳами ҷавҳари салисилат ѐ 10%-аи марҳами ҷавҳари бензоат барои
атфол) ѐ механикк мегузаронанд. Баъд муолиҷаи захм то пайдоиши бофтаи навбунѐд ба
инкишофи уфунат ва тарашшӯҳи захм вобаста аст. Ҳангоми пайдоиши бофтаи навбунѐди
донашакл дар сатҳи 1-2%, новобаста дар атрофи он захм чирксор аст ѐ не, шинонидани
пӯсти худи бемор натиҷаи хуб медиҳад. Дар айни замон пӯсти кӯчатиро тӯршакл
мекунанд, ки 2-3 маротиба зиѐд сатҳи захмро пӯшонад (раcми 56).

Расми 56. Сӯхтаи амиқи рону банди пой. Пӯсти ғалбермонанд
сӯрохкарда дар аппарат (а), ба сатҳи сӯхтаи амиқ шинонида (б).
Усули кушода ѐ бебандина
Одатан барои муолиҷаи қисмҳои кушоди аъзо: рухсора, даст ва пой истифода
мешаванд. Барои ин сатҳи сӯхтаро бо маводи даббоғк (спирт, перманганати калийи 2-3%а, нитрати нуқра 10%-а) пок мекунанд. Дар сатҳи захм карахш пайдо мешавад ва зери он
захм солим мегардад.
Муолиҷаи кушодаи сатҳи фарохи сӯхтаро дар ҳуҷраи шуодиҳии ултрасурх бо
дастгоҳи аэротерапевтк ва ҷараѐни ҳавои гарм (30-32°С) ва беуфунат ѐ дар ҳуҷраҳои
ҷудогонаи ҷараѐни ҳавои гарму беуфунат ба ҷо меоранд. Мақсади асоси муолиҷа дар ин
дастгоҳҳо зери карахш солим кардани сӯхтаи дараҷаи Il-IIIа ва ҳангоми сӯхтаи III-6-IV ба
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даст овардани хатти демаркасионк ва бурида гирифтани бофтаи фавтида мебошад. Ба
изолятор парасторон ва табибон бояд сару либоси беуфунат пӯшида дароянд.
Агар ин навъи ҳуҷра ва дастгоҳҳо набошанд, беморро болои авраи беуфунат
хобонида, қолиби чароғи барқк мемонанд. Дар зери қолиб ҳарорат бояд дар ҳадди 23-25°С
бошад. Дар ин ҳолат моеъ аз сатҳи захм бухор шуда, карахш пайдо мешавад.
Усули омехта
Дар вақти бо усули кушода муолиҷа кардани сӯхта захм фасод гирад, он гоҳ
некрэктомия ѐ некротомия карда, муолиҷаро бо бандинаи зиддиуфунк давом медиҳанд.
Бемории сӯхта ва марҳалаҳои он
Сӯхтаи фарох як қатор тағйироти эътилоии узвҳои даруниро ба вуҷуд оварда,
амалан ҳама аъзои ҳаѐтан муҳимро дар бар мегирад. Бемории сӯхта алоим ва аразҳои хос
дорад; ба дараҷаи муайян ҳангоми 20-25% сӯхтаи дараҷаи I-IIIa ѐ беш аз 10% дараҷаи IIIб
- IV инкишоф мекунад. Дар шахсонии лоғар ва камқувват, гирифтори бемориҳои вазнини
музмин 15-20%-и сӯхтаи сатҳк метавонад бемории сӯхтаро ба вуҷуд орад. Азбаски
кӯдакон ва калонсолон ин бемориро бад аз cap мегузаронанд, 5-10%-и сӯхтаи амиқ,
мумкин аст фавтанд.
Дар айни замон бемории баъди сӯхтани вазнин инкишоф кардаро ҳар навъ тасниф
мекунанд, вале ягонтои онҳо ба талаботи муолиҷа пурра ҷавоб дода наметавонад. Аммо
ба таснифе, ки дар собиқ ҷамоҳири шуравк маъмул буд, такя хоҳем кард. Он чунин аст:
- марҳалаи шок,
- марҳалаи заҳролудии шадид,
- марҳалаи септикотоксемия ѐ сепсис,
- марҳалаи реконваленсесия ѐ солимшавк.
Шоки сӯхта аз 1 то 3 шабонарӯз давом карда, пас ба заҳролудии шадид иваз
мешавад. Ин марҳала баъди садама 10-15 рӯз идома меѐбад ва ибтидои вай ба ҷудо
шудани бофтаҳои фавтидаи захм рост меояд. Давомнокии марҳалаи заҳролудк гуногун
мебошад ва мавҷудияти захми сӯхта муайян мекунад. Агар захм солим шавад ѐ пӯсти
шинонида часпад, он гоҳ марҳалаи сиҳатѐбк cap мезанад. Тағйироти ҳангоми сӯхтан
рӯйдода боз мегардад.
Шоки сӯхта
Шоки сӯхта аз ҷои захм cap зада, импулсҳои дард инкишоф меѐбанд. Онҳо
тағйироти танзими дилу хунрагҳо, нафас ва асаби марказиро ба вуҷуд меоранд. Дар
натиҷа номувофиқатии фаъолияти узвҳои боқимондаи бадани бемор мушоҳида мегардад.
Барои шоки сӯхта бардавомии марҳалаи эҳсоск хос аст. Чанд дараҷаи ин навъи шокро аз
ҳам фарқ мекунанд.
Шоки сӯхтаи сабук. Дар вақти рӯяки сӯхтани сатҳи пӯст (20-25%) ѐ 10% ва зиѐда
сӯхтани амиқи бофтаҳо инкишоф меѐбад. Дар ин ҳолат ранги пӯст мепарад, баъзан
дилбеҳузурк ѐ қай мушоҳида мегардад. Ҳуши бемор хуб мемонад, хунаш андак ғализ
мешавад. Ин дараҷаи шок одатан пас аз чанд вақт инкишоф мекунад, зеро дар 4-6 соати
аввал ташаннуҷи хунрагҳои дурдаст (периферк) ва марказишавии ҳемодинамика тағйироти
ба вуҷуд омадаро барқарор мекунад. Дар ин маврид аломати шок инкишоф намеѐбад.
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Садамаи иловагк (кашонидани бемор) ба инкишофи алоими шок мусоидат мекунад.
Ҳангоми сари вақт муолиҷа кардан, бемор аз шок дар охири шабонарӯзи аввал мебарояд.
Шоки сӯхтаи миѐна. Ҳангоми 20-40% сӯхтани рӯякк ѐ то 20% сӯхтани амиқ ба
вуҷуд меояд. Пӯст хушку сард гардида, рангаш мепарад. Табларза, ташнагк, дилбеҳузурк,
баъзан қай ноором мекунад. Одатан ҳуши бемор саҳеҳ аст, вале гоҳе ҳаяҷонии
кӯтоҳмуддат инкишоф мекунад. Дар болиғон нафаскашк тез ва куҳансолон нафастангк ба
вуҷуд меояд. Лабу нӯгҳои ангуштон кабудча шуда, фишори шараѐн паст, хун ғализ, набз
дар як дақиқа то 120 ва ҲХГ 10-20% кам хоҳад шуд. Кампешобк мушоҳида мегардад. Аз
шок бемор дар муддати ду шабонарӯз мебарояд.
Шоки сӯхтаи вазнин. Дар вақти рӯякк сӯхтани (40-60%) бадан ѐ сӯхтани амиқ (то
40%) сатҳи пӯст (индекси Франк 60-120) мушоҳида мегардад. Аҳволи бемор бисѐр вазнин
мешавад. Ҳуш дошта бошад ҳам сараш гаранг мешавад. Дилбеҳузурк ва қай зуд-зуд рӯй
дода, пӯст ва луобпарда сафедча, дасту пояш сард ва рангпаридаи кабудча мешавад. Набз
дар як дақиқа то 120-130, фишори шараѐн паст, ҲХГ 20-30% кам ва хун ғализ шуда,
кампешобк мушоҳида мегардад. Давомнокии ин давра аз 48 то 60 соат аст. Дар вақти
муолиҷаи омехта бештари беморонро аз ин ҳолат раҳо додан мумкин аст.
Шоки сӯхтаи беҳад вазнин. Ҳангоми сӯхтаи рӯякк беш аз 60% ва амиқ - 40%
(индекси Франк 130) инкишоф мекунад. Бемор саргаранг ѐ беҳуш, рангпарида мисли санги
мармари хокистарранг мешавад. Набз риштамонанд то 130 дар як дақиқа, фишори шараѐн
100-90 мм сутуни симобк, ҲХГ 20-40% кам ва ғилзати хун бисѐр баланд хоҳад шуд.
Табларза, нафастангк, ташнагк, қайъ (қаҳваранг) ва анурия ба вуҷуд меояд. Дар шуш садои
хир-хири тар пайдо мешавад. Аз ин ҳолат танҳо баъзе беморон paҳо меѐбанд. Дар онҳо
давомнокии шок 60-72 соат мебошад.
Бо вуҷуди алоими сӯхта будан, ташхиси шок мураккаб аст, зеро ягон аломате нест,
ки ҳангоми ҳамаи ҳодисаи шок ба назар нарасад ѐ дар дигар ҳолатҳои сӯхтагк мушоҳида
нагардад (ба истиснои сатҳи сӯхта, хусусан амиқ, ки ҳадди муайянро гузашта аст). Ба боварии
комил метавон гуфт, ки "индекси Франк" аз 120 зиѐда бошад шоки сӯхта инкишоф меѐбад.
Тақрибан дар ҳама ҳодисаҳои сӯхтагк "индекси Франк" аз 30 кам буда, шок инкишоф
намекунад.
Ба як аломат ѐ алоим такя карда ташхиси саҳеҳ гузоштан имконнопазир аст, зеро
ҳамеша хаток рӯй хоҳад дод. Бинобар ин, барои кам кардани хаток, алоими нисбатан
муҳимми зерро ба назар гирифтан лозим аст:
- паст шудани фишори интиҳоии шараѐн (аз 95 мм сутуни симобк) ва олигурия (аз 30
мл кам будани пешоб дар як соат) дар муддати 6-9 соат,
- ҳарорати мӯътадили бадан,
- азотемия (азоти боқимонда аз 35.7-42.8 ммол/г зиѐд),
- қайи доимк,
- макроҳемоглобинурия,
- асидози мубодилавк (лағжидани РН-и хун то 7.3 ва зиѐда аз он),
- фарқи ҳарорати мақъад аз пӯст зиѐда аз 9°С.
Ин алоим дар давоми ду шабонарӯз ба назар мерасад ва имкон медиҳад, ки шокро
ташхис кунем. Аммо набудани баъзеи онҳо ва ҳатто алоими зикршуда барои рад кардани
шок асос нахоҳад буд, чунки онҳо ҳангоми шоки вазнину беҳад вазнин ба назар мерасанд
ва дар вақти шоки сабук муайян намегарданд. Барои маълум кардани дараҷаи шок низ
ҳамин тариқ меъѐри муайян нест. Аз ин ҷиҳат ҷамъи алоим ва дараҷаи инкишофи онҳоро
ба назар гирифта, масъаларо ҳал кардан мумкин аст (ҷадвали 34).
Ҷадвали 34.
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Алоими асоск ҳини ҳархела будани дараҷаи шоки сӯхта
(Б.С.Вихриева, В.М.Бурмистрова, 1981)
Нишондод
Сатҳи сӯхтаи амиқ, %
Ҳолати пӯст

Сабук
То 20
Мӯътадил ѐ рангпарида

Шок
Вазнин
20-40
Рангпарида, хушк

90-100

100-120

Мӯътадил

Ноустувор, гоҳе паст, то
95-90
Паст то 40-20

Пасти давомнок, то 90-95

Олигурия, миқдори шабонарӯзии пешоб то 600
мл.

Анурия (пурра ѐ бонавбатшаванда. Идрори шабонарӯзк 400-300 мл ва кам.

Набз дар як дақиқа
Фишори систолк мм
сутуни симобк
Фишори
марказии
варидк, мм сут.об
Диурез

Мӯътадил ѐ паст то 50-40.
Олигурияи мавсимк мӯътадил, миқдори шабонарӯзии пешоб мӯътадил.

Беҳад вазнин
Зиѐда аз 40
Рангпарида, гоҳе хираи
хокистарранг, хушк, сард.
110-160

Аз 20 паст

Азотемия

Нест, гоҳе азоти боқимонда то 28,5-32,1 ммол/л.

Дар охири шабонарӯзи
аввал азоти боқимонда
35,7-42.84 ммол/л.

Дар охири шабонарӯзи
аввал азоти боқимонда
зиѐда аз 42,84 ммол/л.

Ҳемоглобинурия

Нест то 28,5-32,1 ммол\л.

Гоҳе кӯтоҳмуддат дар
шабонарӯзи аввал.

Аз соати аввал, давомнок,
пешоб сиѐҳ бо бӯи сӯхта.

Қай

Баъзан.

Зуд-зуд дар қай хуни
пинҳонк мусбат.

Такрорк, гоҳе қайи қаҳваранг.

Фалаҷи рӯда

Нест.

Нест.

Асидоз

Нест ѐ барқарор шуда.

Ҳарорати бадан

Субфебрилк.

Барқарор нашуда, асидози мубодилавк (РН 3,357,35).
Мӯътадил ѐ субфебрилк.

Аз соати аввал инкишоф
мекунад.
Барқарор нашуда асидози мубодилавк (РН кам аз
7,25).
Мӯътадил ѐ бештар паст.

Марҳалаи заҳрхунӣ (Тoxaemia)
Баъди аз шок раҳо ѐфтан ҷаббиши моеъ аз сатҳи захм авҷ меѐбад. Тағйироти амиқи
гузароии хунрагҳо ва паст шудани қобилияти безаҳргардонии ҷигар шароити мусоид
барои зуд паҳн гардидани заҳри ҷои сӯхта пайдо мешавад. Авҷи заҳролудк одатан дар 2-3
рӯзи беморк ба вуҷуд омада, 10-15 рӯз давом мекунад. Дар вақти сӯхтаи вазнин якбора
чанд омил ба бадан таъсир мекунад. Ин пеш аз ҳама маҳсули сафедаи порашуда,
микроорганизмҳо ва заҳри онҳо мебошад. Дар натиҷаи дастаи антигенҳо ҳосил шуда,
сабаби пайдоиши подтанҳо мегарданд ва бозсозии масунии ҷисми беморро ба вуҷуд
меоранд (ниг. ҷадвали 32).
Алоими беморк дар марҳалаи заҳрхунк ба фарохк, амиқк ва ҷойгирии сӯхта
вобаста аст. Ҳангоми сӯхтаи амиқу фарох аломати ибтидоии хотимаи шок ба эътидол
омадани идрор ва вараҷаи ҷаббишк мебошад. Хатти каҷи ҳарорати бадан бештар баланду
паст (remitcns) шуда, ҳарорат то 38-39°С мехезад. Агар захм чирксор гардад, ҳарорати
бадан баланд мешавад. Чеҳраи бемор пажмурдаву чашмҳо фурӯ рафта, пӯст хокистарранг
ва лабҳо кабудча мешаванд. Дарди cap дилбеҳузурк, қайъ ва беиштиҳок мушоҳида
мегардад. Баъзан ба ҳаяҷон омада, ҳушаш парешон ѐ руҳафтода мешавад. Дар натиҷаи
норасоии ҲХГ идрор аввал суст, сипас тамоман қатъ мегардад, чунки эпителияи
каналчаҳои гурда осеб дида, софкории пешоб дар тӯбча (гломерула) ба амал намеояд.
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Миқдори гемоглобин кам, лейкоситҳо ва СТЭ зиѐд мешаванд. Лейкоситҳои қаламчак ва
сегментк меафзоянд, сафеда боз ҳам кам шуда, ҳипокалиемия ва асидоз инкишоф меѐбад.
Уфунат дар хуни 33% беморон мушоҳида мегардад, ки онро уфунати сорк мехонанд. Дар
ҷигар ҷараѐни дистрофк ва лоначаҳои мавти инкишоф мекунанд. Дар луобпардаи узвҳои
ҳозима хунрезк ба вуҷуд омада, баъзан газаки меъдаи хунрав ѐ реши шадид пайдо
мешавад.
Пешгӯи ҳангоми аз 40°С баланд шудани ҳарорати бадан ва дар як соат аз 30-50 мл
кам ҷудо шудани пешоб номусоид аст.
Марҳалаи уфунат ва масмумияти хун (Septicotoxaemia)
Дар ин марҳала инкишофи уфунат ҳодисаи одатист. Бинобар ин, мумкин аст
"хунифлоск" инкишоф ѐбад. Ин марҳаларо шартан ба ду давра тақсим мекунанд: 1. Аз
ибтидои ҷудо шудани карахш то пурра тоза гардидани захм. Агар ҷараѐни беморк созгор
бошад то 2-3 ҳафта давом мекунад. 2. Аз ибтидои пайдоиши бофтаи навбунѐди донашакл
то солимии пурра ѐ пӯстшинонк. Аломати амалии ҳар кадом давра ба хусусияти ҷараѐни
захм вобаста аст. Дар давраи аввали уфунат ва масмумияти хун захм оҳиста аз бофтаҳои
фавтида тоза мешавад, вале дар як вақт илтиҳоби бофтаҳои атрофи захм инкишоф меѐбад.
Бофтаҳои мурдаву зинда бо ҳам сахт часпида мемонанд. Дар 3-4 ҳафтаи сӯхта аломати
бемориро ҷаббиши маҳсули порашудаи бофтаҳо ва фаъолияти микроорганизмҳо муайян
мекунад. Дар ин маврид аҳволи бемор вазнин буда, ҳарорати бадан баланд устувор
мемонад. Ҳарорати бадан пагоҳк ва бегоҳк чандон фарқ надоранд. Нобаробарии байни
набз ва ҳарорати бадан (аломати "миқроз") мушоҳида мегардад. Табларза, ранҷурии умумк
ва беиштиҳок ба вуҷуд омада, лоғар мешавад. Гоҳе бехобк ва ҳаяҷон мушоҳида мегардад.
Миқдори лейкосит афзуда, ҳемоглобин кам мешавад. Ҳепатити заҳрк дар беморони
сӯхтаи вазнин инкишоф мекунад. Трансаминаза зиѐд (0.8-1.9 г/л), уробилин ва пигменти
сафро дар пешоб пайдо мешавад. Бактериемия дар 70%-и беморон муайян мегардад.
Инкишофи бофтаи навбунѐд қатъ, дар зери карахши захм фасод ҷамъ мешавад. Дар
атрофи захм ва дуртар аз он лимфангоит, лимфаденит ва дабила ташаккул меѐбад.
Ҷараѐн ва аломати давраи дуюми марҳалаи септикопиемия асосан ба андозаи сатҳи
захми сӯхта, муддати мавҷудияти захм ва хусусияти муолиҷаи умумк, ки зидди лоғарк ба
ҷо меоранд, вобаста аст. Модоме, ки лоғарк инкишоф надорад, ҳолати бемор қаноатбахш
мемонад. Агар дуру дароз захм солим нашавад ва сатҳаш аз 10% зиѐд бошад, лоғарк то
андозае дар бештари беморон инкишоф меѐбад. Дар ин давра хусусан интишори уфунат
(сепсиси сӯхта) хавфнок мебошад.
Муолиҷаи шоки сӯхта
Асосан мисли муолиҷаи шоки осебк мебошад, вале баъзе хусусият дорад; он ба
тарашшӯҳи босуръати хуноби дохилии бофтаҳо, инкишофи варам ва ғализии хун вобаста
аст. Маҷмӯи тадбирҳои муолиҷаи шок инҳоянд:
1. Безаҳргардонк ва аз ҳолати ҳаяҷон баровардан.
2. Барқарор кардани ҳемодинамика, мубодилаи газ ва рафъи асидоз.
3. Муолиҷаи тағйироти кори гурда ва ислоҳи баробарии обу электролит.
4. Барқарор гардондани норасоии сафеда, рафъи инкишофи заҳролудк ва
эътидолии мубодилавк.
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Барои дафъи дард оромии томро таъин карда, доруҳои карахтк (промедол, пантопон,
омнопон, аналгин) 3-4 маротиба тазриқ мекунанд. Дар як вақт доруҳои зиддигистаминк
(димедрол, пиполфен, дипразин) таъин кардан лозим аст. Дар ҳолати ҳаяҷонк бемор
оксибутирати натрий (50-100 мг 6а 1 кг вазн) истифода мебаранд. Доруро ба варид
фиристодан беҳтар аст, зеро гардиши хуни муйрагҳо ҳангоми шок бисѐр тағйир меѐбад ва
доруҳои ба зери пӯст ѐ ба мушак фиристода бад ҷаббида мешаванд.
Барои ислоҳи ҳемодинамика маҳлулҳои коллоидк ва кристолоидк истифода
мекунанд. Азбаски ҳангоми шоки сӯхта, назар ба шоки осебк, на танҳо ҲХГ кам мешавад,
инчунин ҳемолизи эритротсит ба вуҷуд меояд ва ҳипоксияи бофтаҳо инкишоф меѐбад,
оксигеншифок ва гузаронидани хуни нав лозим аст. Барои муолиҷаи инфузионк усули
J.Evans-ро ба кор мебаранд, ки чунин аст:
Дар 24 соати аввал, X см3 хун, хуноб, декстран
+Х см3 0.85% намаки ошк,
2 л маҳлули 5%-аи глюкоза.
Дар 24 соати дуюм, X см3/2 хун, хуноб, декстран,
4-Х см3/2 маҳлули 0.85%-аи намаки ошк,
2 л маҳлули 5%-аи глюкоза.
X см ин сатҳи сӯхтаи амиқ зарби вазни бемор мебошад. Масалан, вазни бемор 70
кг, сатҳи сӯхтаи амиқ 30%. Барои муайян кардани ҳаҷми моеъи инфузионк: 30х70=2100
мл хун, хуноб, декстран, ҳамин миқдор маҳлули 0.85%-аи намаки ошк + 2 л глюкозаи 5%
ҳамагк дар шабонарӯзи аввал 6200 мл баробар ба 11%-и вазни бемор. Дар 24 соати дуюм
2050 мл хун, хуноб, декстран+1050 мл маҳлули 0.85%-аи намаки ошк+2 л 5%-а глюкоза,
ҳамагк 4100 мл.
Дар ин марҳала истифодаи албумин, сафеда, желатинол муфид аст.
Азбаски сабаби асоси асидози мубодилавк тағйироти ҳемодинамика, гардиши хуни
муйрагҳо ва мубодилаи газ мебошад, ислоҳ кардани онҳо баробарии ҷавҳару ишқорро
мӯътадил мекунад. Аммо асидози баланд ба мӯътадилгардонии гардиши хуни рагҳои
майда ва таҷдиди мубодилаи газ монеъ мешавад. Барои аз ин ноқиск бештар баровардан
маҳлули 5%-аи ҳидрокарбонати натрий истифода мекунанд. Миқдори норасоии ин
маҳлулро аз норасоии асос (BE) бо формулаи зер муайян мекунанд.
Маҳлули 5%-и NaHCOз (мл) = [(-BE) х вазни бемор (кг)] /2 Агар имкони муайян
кардан набошад, он гоҳ норасоии асосро тахминан ислоҳ кардан лозим аст. Барои ин
ҳангоми шоки сабук маҳлули 5%-и содда 200 мл, шоки вазнин 250-300 мл ва шоки беҳад
вазнин 350-400 мл як маротиба ба варид мегузаронанд.
Барои пешгирии инкишофи бознагарданда дар гардиши хуни муйрагҳо ва
дезагрегатсияи ҳуҷайраҳои хун ҳепаринро (5000 воҳид дар ҳар 4 соат) ба варид
мегузаронанд. Баъдан муолиҷаи беморк ба алоими мавҷуд вобаста аст, зеро марҳалаи шок
оҳиста ба марҳалаи хунзаҳролудк мегузарад. Дар ин марҳала барои таъмин кардани
муҳити доимк шурӯъ кардан лозим аст. Баъдан муолиҷаи бемории сӯхта ба алоими
беморк алоқаманд мебошад.
Муолиҷаи трансфузионӣ дар марҳалаи
хунзаҳролудӣ ва септикотоксемия
Дар ин маврид мақсади асосии илоҷияи трансфузионк, пешгирк ва муолиҷаи
камхунк, норасоии сафеда, безаҳргардонк, мукаммал кардани сарфи нерӯ ва ба эътидол
овардани баробарии обу электролит мебошад. Барои муолиҷаи трансфузионк бештар чанд
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мавод истифода мекунанд. Агар имкон бошад, беҳтараш доруро бо роҳи ҳозима истифода
кардан лозим аст. Таҷриба нишон медиҳад, ки ҳангоми сӯхтаи сатҳк танҳо 1.3%, сӯхтаи
амиқ зиѐда аз 10% ҳар чаҳорум бемор ва дар вақти осеби фарохи амиқ ҳамаи беморон ба
муолиҷаи трансфузионк эҳтиѐҷ доранд. Дар марҳалаи хунзаҳролудк ва септикотоксемия
зуд-зуд камхунк мушоҳида мегардад. Бинобар ин, таркиби лозимии хуни нав гузаронидан
ба ҳамаи беморони сӯхтаи IIIб-IV дошта муҳим аст. Вояи яккаратаи вай 150-200 мл
мебошад.
Беморони сӯхтаи амиқ 10-15%-и бадан ва 20-25%-и сӯхтаи сатҳи одатан ба
безаҳргардонк мӯҳтоҷанд. Ба ин мақсад ҳемодез, полидез, реополиглюкин, маҳлули
Рингер, лактасол, дисол, маҳлули 5-фоизаи глюкоза ва ғ.-po ба кор мебаранд. Дар вақти
тирамоҳ тарбузи лаълмк истеъмол кардан беҳтар аст, зеро нерӯ ҳам медиҳад. Агар
хунзаҳролудк бо азотениемияи баланд ҳамраҳи гардад, усули тезонидани идрорро
истифода кардан беҳтар аст. Ин аз ҳисоби тазриқи пешобронҳои осмоск (маннитол,
сорбитол ѐ лазикс) баъди сероб кардани бадан (маҳлули Рингер-Лакка, 5%-аи глюкоза) ва бо
навбат фиристодани маводи сафеда (плазма, албумин, протеин) ба ҷо оварда мешавад. Дар
як шабонарӯз ҷамъи маҳлули фиристода то 2.5-3.5л. хоҳад шуд. Ҳангоми норасоии кори
гурдаҳо, фишорпастк ѐ варами шуш тезонидани идрор манъ аст. Дар ҳолатҳои вазнин
ҳемосорбсия мекунанд.
Дар вақти норасоии сафеда сарфи нерӯк ва пластк аз ҳисоби бофтаҳои бадан
таъмин мешаванд. Бинобар ин, таҷзияи сафеда беҳад меафзояд. Сӯхтаи вазнин ҳар рӯз то
500г мушакро нобуд мекунад, ки ба 125г сафеда рост меояд. Ғайри он то 250г равғани
бадан оксид мешавад. Дар вақти ҳароратбаландии фасодк - ҷаббишк бемор бояд то 6-8
ҳафта 4-4.5 ҳазор ккал ва 2-3г сафеда (ба 1кг вазн) дар як шабонарӯз қабул намояд.
Витаминҳои “С, В, В, В, А” воя ду баробар зиѐд аз вояи шабонарузк ба варид тазриқ
мекунанд.
Барои нигоҳ доштани баробарии электролит ҳар рӯз 1 ммол (ба 1кг вазн) калий, 2 натрий, 1.5 - хлор ва 0.25 ммол (ба 1 кг вазн) магний таъин мекунанд. Барои ислоҳи
мубодилаи витамин витаминҳои “С, В, В, В, А” воя ду баробар зиѐд аз вояи шабонарӯзк
ба варид гузаронидан лозим аст.
Дар вақти сӯхтаи амиқи зиѐда аз 10%-и сатҳи бадан ҳамеша аразҳои гуногуни
уфунк рӯй медиҳанд. Бинобар ин, антибиотикҳоро баъди муайян кардани ҳассосии
микробҳо аз рӯзҳои аввал таъин кардан лозим аст. Дар як вақт фиристодани хуноби
зиддистафилококкк инкишофи уфунати фасодиро суст карда, таъсири антибиотикро ба
уфунат беҳтар хоҳад кард. Агар ҳарорат баланд, заҳролудии бадан муайян, фасоди захм
фаровон ва хавфи инкишофи интишори уфунат бошад, зарурати дар як вақт истифода
бурдани чанд антибиотики ҳамамал ба миѐн меояд. Ба ин одатан беморони сӯхтаи амиқ (аз
20% зиѐд) эҳтиѐҷ доранд.
Дар вақти сӯхтаи сатҳк ва ҷузък, ки ҷараѐнаш мусоид мебошад, ба таъин кардани
антибиотикҳо ҳоҷат нест. Ҳангоми баланд шудани ҳарорати бадан аз фасоди захм,
муолиҷаи зиддиилтиҳобк ва истифодаи доруи табшикан кифоя мебошад, зеро
антибиотикҳо дар захми сӯхта инкишофи уфунатро боз дошта наметавонанд.
Барои барқарории ихтилоли мубодилаи моддаҳо ҳангоми сӯхтаи амиқу фарох
маводи боздорандаи протеолиз ва фаъолкунандаи ҳосилшавии сафеда дар бофтаҳо
(ретаболил, нероболил, метасил, пентаксил, метионин) ва аминҷавҳарҳо (алвезин, вамин) таъин
кардан лозим аст.
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Инкишофи сепсис бештар ба нигоҳубини умумк ва ҷузък вобаста аст. Ба амал
баровардани як зумра тадбирҳои муолиҷавии зикршуда, сари вақт ба ҷо овардани
некрэктомияи механикк ѐ кимѐк ва дар ин марҳала ҳар ҳафта 3-6 маротиба таркибаи
лозимии хун гузаронидан, захми сӯхтаро ба пӯстшинонк омода кардан барои пешгирии
аразҳо муҳим аст. Дар вақти мусоид инкишоф ѐфтани ҷараѐни беморк, давраи чаҳорум солимшавии сӯхта фаро мегирад. Дар ин муддат рангу рӯи бемор ба худ омада, иштиҳо
пайдо мешавад. Ҳарорати бадан ба эътидол омада, вазни бадан тадриҷан меафзояд.
Аломатҳои хун (миқдори лейкосит, СТЭ, ҳемоглобин, эритросит, сафеда) бештар гардида,
ихроҷи фасод кам мешавад ва инкишофи бофтаи навбунѐд суръат мегирад. Дар ин давра
равонпизишкк ва ғизои хушсифат хеле муҳим аст.
Дар вақти ҷарроҳии пластикк миқдори доруи ба варид фиристодашавандаро кам
карда, ба бемор 5-6 маротиба хӯрок додан лозим аст. Агар вазни бадан 5-6% кам шуда
бошад, ғизои ғайриҳозимавии иловагк додан лозим меояд. Баъди солим шудани захми
сӯхта одатан хадшаи бадшакл мемонад. Шахии мушакҳо ва буғумҳо мушоҳида мегардад.
Ҳангоми сари вақт пешгирк кардани ин аразҳо инкишофи онҳо суст хоҳад шуд. Аммо
онро бештар бо ҷарроҳии пардозгарк барқарор мекунанд. Марговарии бемории сӯхта ба
амиқк ва сатҳи осеб, синну сол ва амрози ҳамроҳ вобаста аст. Дар айни замон имкон
пайдо шудааст, ки ҳатто дар сурати сӯхтани 50-60%-и сатҳи бадан, офатзадаро аз марг
наҷот диҳанд. Ин комѐбиҳо ба муолиҷаи пурсамари инфузионк, сари вақт пӯстшинонк
вобаста аст. Аммо сӯхтаи амиқу фарохи 40%-и сатҳи бадан ва зиѐда аз он, хусусан дар
куҳансолон баданҷом аст.
Сӯхта aз маводи кимѐӣ
Сӯхтаеро, ки аз таъсири ҷавҳар, ишқор, намаки филизоти вазнин, фосфор ва дигар
маводи тез ба вуҷуд омадааст, сӯхтаи кимѐк меноманд. Сӯхтаи кимѐии пӯст одатан дар
истеҳсолот рух дода, то 12% сӯхтаи кимѐк мебошад. Сӯхтаи кимѐии пардаи луобк бештар
аз омилҳои маиши фавқулода (дар ҳолати мастк, ҳаяҷонк) ѐ ҳангоми қасдан нӯшидани
сирко, ишқор ва тезобҳо рӯй медиҳад. Сӯхтаи луобпардаи рӯдаи мустақим ва сигмашакл
дар натиҷаи нодуруст имола мондан (ба ивази об туршк, ишқор, спирти нашатир) ба вуҷуд
меояд. Таъсири тезоб ва намаки филизоти вазнин сафедаро зуд хушк ва лахта (coagulatio)
мекунанд. Аз ин ҷиҳат онҳо ба бофтаҳо чуқур рафта наметавонанд, зеро зуд карахш ҳосил
мешавад. Ин тарзи мавти бофтаҳоро некрози коагулясионк меноманд. Карахш аз таъсири
ҷавҳари сулфат пайдошуда, сиѐҳтоб ва аз ҷавҳари нитрат зардча мешаванд. Ишқор,
баръакс, сафедаро ҳал мекунад ва равғанро кафкунонда ба бофтаҳо медарояд. Бинобар ин,
мавти тар инкишоф мекунад ва сӯхтаи вазнини дараҷаи III-IV мушоҳида мегардад. Ранги
бофтаи мавтк сафед мебошад.
Фосфор ва напалм сӯхтаи бисѐр чуқур ба миѐн меорад, зеро онҳо ба пӯст часпида
то тамом шудан месӯзанд. Аз сатҳи сӯхта бӯи хос бӯи сир меояд. Дар аввал сатҳи сӯхтаро
пардаи хокистарранг мепӯшонад, пас захм фасод мекунад. Дар вақти сӯхтани сатҳи зиѐди
пӯст фосфор ва маҳсули бофтаҳои вайроншуда заҳролудии баданро ба вуҷуд оварда, ба
норасоии шадиди кори ҷигару гурда боис мешаванд.
Сӯхта аз маводи кимѐк одатан суст инкишоф меѐбад. Аз ин рӯ, суст сабзида солим
мегардад.
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Ерии аввалин. Беҳтарин ѐрии аввалин бо оби равон шустан мебошад. Баъд муолиҷа
ба маводи осебрасон вобаста аст. Агар сӯхта аз таъсири ишқор бошад, бо маҳлули 1-2%-аи
сирко, ҷавҳари бор ѐ лиму ва аз тезоб бошад бо маҳлули 2%-аи ҳидрокарбонати натрий
бетараф карда, бандинаи асептикк мемонанд. Дар вақти сӯхтаи фосфорк қатраҳои
боқимондаи фосфорро гирифта партофта, бо маҳлули 5%-аи фосфати мис ѐ 0.1-0.2%-аи
перманганати калий шуста, бандина аз маҳлулҳои зиддиуфунк мондан лозим аст. Марҳам
гузоштан лозим нашояд, зеро фосфори боқимонда бошад дарунтари бофтаҳо даромада,
заҳролудии баданро зиѐд мекунад.
Ҳангоми сӯхтани луобпардаи роҳи ҳозима зуд об нӯшонида, қай кунонидан ѐ ба
воситаи бинк то меъда санд ниҳода мешӯянд, баъд маҳлули 0.25%-аи новокаин
менӯшонанд (қулт-қулт). Дард кам ва меъда аз хун ва лахтапораи пардаи луобк озод мешавад. Дар 2-3 рӯзи аввал 5-10 мг ҳидрокартизон (3-4 маротиба дар як шабонарӯз) ва
антибиотикҳо истифода мекунанд. Сипас муолиҷа ба алоими беморк вобаста аст.
Дар вақти танг шудани сурхрӯда бо бужи гуногунандоза васеъ кардан мумкин аст,
вале на ҳамеша дарозмуддат васеъ мемонад, чунки бофтаҳо сабзида, боз танг мекунанд.
Агар бужхалк имконнопазир гардад, муолиҷаи ҷарроҳк лозим аст. Дар айни замон ҷои
тангшудаи сурхрӯдаро бурида, ҳамин андоза рӯдаи борикро ба он васл мекунанд.
Хунрагҳои рӯдаро бо хунраги қафаси сина мепайванданд.
Осеби барқӣ
Ранҷурк аз таъсири барқ ба осеби махсус дохил мешавад, чунки ба ҷисми одам
барқ на танҳо ҳангоми тамос, инчунин ба воситаи матоъҳои дар дасташ дошта, таъсир
мекунад. "Маккории" барқ дар он аст, ки бӯй ва ранг надорад, дида намешавад ва бесадо
таъсир мерасонад. Аз ин рӯ онро ҳис кардани узвҳо имконнопазир аст. Қувваи барқ
баосонк ба қувваҳои дигар табдил меѐбад ва мумкин аст осеби механикк, кимѐк ва гармк
расонад. Дигар қобилияти барқ он аст, ки на танҳо ҷои бофтаи тамос, инчунин бофтаҳои
роҳи гузаштаашро вайрон мекунад.
Зери истилоҳи "осеби барқк" ранҷурии бофтаҳоро аз таъсири барқ медонанд. Дигар
навъи таъсири бapқ низ вуҷуд дорад, ки онро шуморидан нашояд. Масалан, сӯхтаи
алангаи "камони волт" ба сӯхтаи гармк, на ба барқк мансуб аст. Аз ин рӯ якҷоягии осеби
барқк ва сӯхта аз камони волт садамаи омехта мебошад. Манбаъи барқи осебрасон
дастгоҳи корхонаҳои истеҳсолк, маишк ва гоҳе раъду барқ табии мебошад. Дар вақти
тамос бо ноқили барқ ѐ қисми дастгоҳҳои гуногуни барқк, осеби барқк рух медиҳад.
Ҳолати ранҷурии осебдида ба қувваи бapқ ва муддати таъсири он вобаста аст. Навъи барқ
(тағйирѐбанда, сефаза ѐ доимк) муҳим нест, аммо барқи ҷузък (220 В) назар ба барқи доимк,
пурхавфтар аст. Омилҳои барқгузарони баданро кам ѐ зиѐд метавон кард. Сару либоси тар,
пӯсти нам муқовимати онро кам, гузаронидани барқро зиѐд мекунад. Бинобар ин,
пойафзоли мехзада хавфнок мебошад, чунки дар шахсони барқзада бисѐр вақт мехи
пошнаи пойафзол, танга ва калиди дар ҷайббуда гудохта мешавад. Ғайр аз қувва ва
муддати тамос роҳи гузари бapқ мавқеи асоск дорад. Ин роҳро "ҳалқаи барқ" меноманд
(расми 57) ва пурхавфи онҳо дасту пойҳо, сару даст, сару пой ва ғ. мебошад. Барқ ба бадан
таъсири ҳаѐтан махсус (гармк, кимѐк, механикк) ва номахсус (камони волт-ҳарораташ то
4000°С) мерасонад.
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Расми 57. Роҳи гузариши барқ дар ҷисм.
Таъсири ҳаѐтии бapқ
Таъсири бapқ ба ҳама бофтаҳои бадан ҳаяҷоновар аст. Дар вақти гузаштан аз бадан
мушакҳоро кашиш медиҳад, метавонад ба нафаскашк монеъ гардад, шикастани устухон,
баромадани даст ѐ пой ва кашиши бандакҳои овозиро ба вуҷуд оварад. Кашиши тонусии
мушакҳо фишори шараѐнро афзуда, ба беихтиѐр рафтани пешоб ва фазла мусоидат
мекунад. Таъсири барқ ба дил, мумкин аст фибрилятсияи (fibrillatio) меъдачаҳои дилро ба
вуҷуд оварда, боиси марг гардад.
Таъсири кимиѐии барқ
Дар пӯст таъсири кимѐии бapқ чун электролиз зоҳир мешавад. Газ ва буғи ҳангоми
электролиз ҳосилшуда ба бофтаҳо сохти ҳуҷайраҳо медиҳад. Агар дар вақти электролиз
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пӯст ба филиз расида бошад, фулузотии минтақаи тамос мушоҳида мегардад. Дар ин
ҳодисаҳо ранги пӯст мисли ранги ҳамон навъи филиз мешавад.
Таъсири ҳароратии барқ
Пӯст ва бофтаҳои амиқ сӯхта, ҳатто карахши сиѐҳ ҳосил мекунад. Дар устухон гоҳе
"шаддаи марворидмонанд" ба назар мерасад, ки аз гудохтани устухон ва ҷудо шудани
фосфати калтсий ба вуҷуд меояд. Ин амал ба омили ба ҳарорат мубаддал шудани барқ
вобаста аст, зеро дар бофтаҳо миқдори зиѐди гармк (гармии Ҷоулс-Ленс) ҷамъ мешаванд.
Таъсири механикии барқ
Қувваи барқи бузург бофтаҳои баданро ба қабатҳо ҷудо мекунанд, ҳатто қисми
алоҳидаи баданро меканад. Таъсири номахсуси барқ ба берун аз бадан ба дигар навъи
қувва вобаста аст. Масалан, алангаи камони волт ѐ филизи сурхшуда сӯхтаи гармиро ба
вуҷуд меорад. Дар натиҷаи аз камони барқ баромадани нури рӯшнок (шуоъ),
ултрабунафш, инфрасурх, мумкин аст пилк ва қарнияи чашм сӯзад ва ҳатто асаби бенок
атрофия шавад.
Алоими осеби барқӣ
Зуҳуроти осеб ба дараҷаи ранҷурк вобаста аст. Аломати беморк ҷузък ва умумк
мешавад. Дар ҷои осеб захми сӯхтаи зардчаю қаҳваранг ѐ хокистарранг мушоҳида
мегардад. Захми осеби барқк бештар гирда буда, дар ҷои даромади барқ 2-3 мм ва
баромади он 2-4 см мешавад; одатан андозаи ба сатҳи тамоси бадан (даромаду баромадгоҳи
барқ) вобаста аст. Миѐнаи захми барқк ҳамвор ва атрофаш лӯламонанд ғафс (нишонаи
ҷараѐни барқ) мешавад, вале дард ва сурхи пайдо намешавад. Чуқурии захмро муайян
кардан душвор аст. Гоҳе бофтаҳо дар роҳи гузариши барқ мурда, ковокк ѐ роҳи
қубурмонанд ҳосил мекунанд.
Аломати умумии осеби барқк ба дараҷаи садама вобаста аст. Дар ҳолатҳои сабуки
осеб, ваҳмак ва гоҳе беҳушии кӯтоҳмудат рӯй медиҳад. Пас аз он ҳисси ногувор,
беқувватк ва сарчархк мушоҳида мегардад. Дар сурати миѐна будани осеб аломати шок
рух дода, дар ҳолати вазнинтар офатзада мурдамонанд мешавад. Нафаскашк қатъ меѐбад,
бемор беҳуш шуда, фибрилятсияи меъдачаҳои дил вусъат мегирад. Агар осебдида аз марг
эмин монад, хатари варами шуш, номураттабии кори дил, инкишофи зотулҷанб, зотуррия,
хунравк, тромбофлебит ва норасоии фаъолияти ҷигару гурдаҳо ба вуҷуд меояд. Чашми
бемор хира ва беқувват мешавад. Дар вақти фибрилятсияи меъдачаҳои дил ѐ шоки барқк
бемор мумкин аст ба зуди бимирад.
Муолиҷаи осеби барқӣ
Дар ҳолати вазнини осеби барқк, ки бемор мурдамонанд мешавад, ѐрии аввалин аз
тадбирҳои иншор (то марги аслк ѐ то солимк) иборат аст. Барои ин, аввал аз таъсири барқ
қоидаи худмуҳофизиро риоя намуда (буридани сими барқ, ҷудо кардани нуқтаи пешгирк) озод
кардан лозим аст. Агар нафасгирк қатъ ѐфта бошад, сунък нафас (даҳон ба даҳон, даҳон ба
бинк) медиҳанд. Ҳангоми аз кор мондани дил ба он дору гузарондан ва фибрилятсияи
меъдачаҳои дилро дефибрилятсия кардан шарт аст. Аммо ҳамеша оксиген додан лозим
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аст, зеро гипоксия инкишоф меѐбад. Баъд зардоби зиддикузозк ва подзаҳр тазриқ
мекунанд. Агар фишори дохили ҷумҷума афзояд, пунксияи ҳароммағз лозим аст. Дар
вақти баланд шудани фишори моеъи ҳароммағз ва сахт дард кардани cap, муолиҷаи
беобкунанда (маннитол ѐ дурдаи пешоб, маҳлули ҳипертони глюкоза ѐ намаки ошк ва ғ.)
гузаронида, ба сари бемор кисаи яхпорадор мемонанд. Дар як вақт тадбири зиддишокк
(албумин, плазма, полиглюкин, реополиглюкин, полифер ва ғ.) гузаронида, барои аз байн
бурдани ташаннуҷи шараѐнҳои хурд ба варид маҳлули 0.25%-аи новокаин
мефиристонанд. Ҳангоми бенатиҷагии ин тадбирҳо пурра хун гузаронидан мумкин аст.
Муолиҷаи ҷузъии сӯхтаи барқк мисли сӯхтаи гармк мебошад ва ба марҳалаи
инкишофи захм вобаста аст. Солимии захми сӯхтаи барқк нисбатан суст мебошад. Барои
тезонидани солимшавк, сари вақт некротомия ва некрэктомия кардан самарабахш аст.
Осеби раъду барқи табик ба озурдагии барқ (электр) монанд аст, вале барқи фазо
кӯтоҳмуддат таъсир намояд ҳам, беҳад пурқувват мебошад. Осеби он одатан шакли
морпеч дорад. Муолиҷаи осеби барқк табик ва электр як хел аст.
Осеби шуоъӣ
Дар амалияи тибби зуд-зуд иллати ултрабунафшк (шуоъи офтоб, лампаи кварс)
мушоҳида мегардад. Он одатан сӯхтаи дараҷаи I-II-po ҳамчун сӯхтаи гармк ба вуҷуд
меорад. Дар айни замон инкишофи илму техника имкон додааст, ки нури ионноккунанда
ва нерӯи ядрои дар амал васеъ истифода шавад. Аз ин ҷиҳат оид ба таъсири нури
ионноккунанда ба ҷисми инсон маълумот зиѐд аст.
Қувваи шуоъи дарозамвоҷ (аз дарозамвоҷ то беҳад сахти гамма - нурафшон),
пайдоиши рӯшанк ва гармк ҳангоми таркидани бомбаи атомк осеби омехта (садама, сӯхта,
шуоъзанк)-ро ба вуҷуд меоранд. Моддаҳои радиоактивк, ки дар вақти таркидан ҳосил
мешаванд, бо чанг омехта шуда, ба луобпардаи роҳи нафас ва захм таҳшин мешаванд. Дар
натиҷа, осеби ҷузъии шуоък инкишоф меѐбад. Нурҳои бета, гамма ва рентген мавқеи
амалк доранд. Аз таъсири онҳо аксуламали умумии бадан, бемории шуоък ва тағйироти
ҷузък мушоҳида мегардад. Таъсири ҳаѐтии ионноккунандаи ба давомнокии шуоъзанк,
миқдор ва навъи омили шуоъбарор, ҳолати ҷисм (ҳиссиѐт, реактивк) вобаста аст. Нури
ионноккунанда дар бадан тағйироти амалк ва ҷисмиро ба вуҷуд меорад. Фаъолияти асаби
марказк, дилу рагҳо ва мубодилаи моддаҳо вайрон мешаванд. Аз ҷаббиши маҳсули
бофтаҳои вайроншуда заҳролудии бадан инкишоф меѐбад.
Алоим. Вобаста ба шиддати иллати шуоъии шадид, нимшадид ва музмин мешавад.
Нури босуръат ионноккунандаи вояаш 600-1000 рад (дараҷаи III) марговар мебошад.
Ионнокшавк бо ин ададҳо шуоъбемории шадид ба вуҷуд меорад, мумкин аст вайро
шакли гузаранда аз магзиустухонк ба рӯдавк шуморид. Вояи таъсири шуоъ дар қисмҳои
бадан 2,5 баробар аз ҳам фарқ мекунанд.
Осеби ҷузъии шуоъбемории шадид одатан пас аз марҳалаи ниҳонк (7-15 рӯз)
маълум мешавад. Дараҷаи зуҳуроти дерматити шуоъи ба вояи шуоъдиҳк вобаста аст.
Сӯхтаи шуоъи пӯст ба аҳволи умумии бадан, оқибати беморк, мӯҳлати тадбирҳои
пешгирк ва муолиҷавк таъсир мерасонад (ҷадвали 35, 35).
Ҷадвали 35.
Шакл ва дараҷаи шуоъбемории шадиде, ки аз ионнокии берунк инкишоф кардааст
Воя., рад

Шакли иллат

Ҳолат

Оқибат
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100-200
200-400
400-600
600-1000
1000-2000
2000-8000
8000

Мағзиустухонк
----- « ---------- « --------- « ----Рӯдагк
Заҳролудк (хунрагк)
Майнавк

Сабук
Миѐна
Вазнин
Бисѐр вазнин
----- « --------- « --------- « -----

Мусоид, хуб
Нисбатан мусоид
Дар гумон
Номусоид
Бедаво
----- « --------- « -----

Сиҳат шудани захм дар давраи ниҳонк шуоъбеморк тағйир намеѐбад. Бинобар ин,
аз миѐна то марҳалаи авҷи беморк сиҳатѐбк мӯътадил хоҳад буд. Дар марҳалаи авҷи
шуоъбеморк ҷараѐни илтиҳоб ва кӯчидани бофтаи нобудшуда суст мешавад. Тоза шудани
захм таъхир ѐфта, хавфи инкишофи уфунат меафзояд. Дар марҳалаи беобшавии захм
сабзиши бофтаи навбунѐд коста мегардад. Бофтаи сабзида рангпарида гардида, ба осонк
осеб меѐбад, хунрав мешавад ва мемирад. Бофтаҳои фавтида суст мекӯчанд. Пардаи пӯст
суст ѐ тамоман намесабзад. Агар захм солим шавад, хадшаи васеи келлоидк мемонад.
Муолиҷа. Зарурат ба оғози муолиҷаи махсус пайдоиши эритемаи дуюмин (7-3%
ҳафта) мебощад. Ба ин одатан бемории дараҷаи II ва зиѐда аз он эҳтиѐҷ доранд. Барои
ҷараѐни илтиҳоб ва гузароии мӯйрагҳоро суст, импулсҳои эътилолиро бартараф намудан
блокадаи новокаини (0.25-0.5%-а 100-200 мл) карда, ҳидрокартизон (5 мг) фиристодан лозим
аст. Агар алоими бади бофтаҳо (варам, дард) пайдо шавад, ин тарзи муолиҷаро қатъ карда,
маводи зидди сафедаҳалкунанда (контрикал, трисалол, годокс) ва хунивазкунанда (ҳемодез,
полиглюкин, реополиглюкин, неокомпенсан) ҳар рӯз ѐ рӯз дар миѐн (10-15 рӯз) таъин
менамоянд.
Ҷадвали 36.
Зуҳуроти асоси касолат ва ҷаббиши шуоъ (гамма шуозании кӯтоҳмуддат) ҳангоми осеби
ҷузъии пӯст
Марҳалаи инкишофи “сӯхтаи шуоък”
Эритема
Давраи ниҳонк
Исцороти давраи
авҷи беморк

Бозгашти беморк

Оқибат

Сабук
600-1200
Якчанд соат давом
мекунад, гоҳо нест.
15-20 рӯз
Баъди таъсири шуоъ
эритемаи дуюмин

Пӯстпартоии хушк,
20-25 рӯз.

Пӯст хушк. Тағйироти пигментк.

Дараҷаи вазнинк ва вояи тахминк, рад
Миѐна
Вазнин
1200-2000
2000-2500
Якчанд соат , то 2-3 Бараъло муайян, 3-4-6
рӯз давом мекунад. рӯз давом мекунад.

Беҳад вазнин
2600-3000 ва зиѐд
Бараъло ҳангоми авҷи беморк суст намешавад.
Нест.
Варам, дард, хунрезк,
мавт.

10-15 рӯз
Баъди таъсири шу оъ эритемаи дую
мин, обила, эрозия,
решишуоък, фасод

7-14 рӯз
Баъди таъсири шуоъ
эритемаи дуюмин, варам,
дард

Пӯстпартоии нам,
пайдоиши пӯстпардаи нав дар 12 моҳ.

Солимшави реш суст,
моҳҳо давом мекунад.
Муолиҷаи реши чуқур танцо ҷарроцист.

Эҳтимоли атрофияи пӯст, насҷ, мушак, пайдоиши
реши бевақтк

Хадша ва ҳуҷайраҳои пӯстпарда нара- Нуқсони ампутасисида метавонад вай- онии реши такророн шавад, тағйироти рк, шахшавк.
амиқи трофикк, дегенеративк, склеротикк.

Маҳдуди ва кӯчи
бофтаҳои
фавтида
суст-3-6 ҳафта. Қарасон бо заҳролуди ва
сепсис. Ҷарроҳии
саривақти мумкин
эмин дорад.
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Муолиҷаи ҷузъиро бояд ба пешгирии уфунат равон кард. Ба ин мақсад бандинаи
хлорҳексидинӣ, фурасиллинк ѐ аз марҳами асосаш ҳидрофилк истифода мекунанд. Баъд
дар вақти сабзиши пӯст бандина аз марҳами метилурасил, саркосерил ѐ
кортикостероидҳоро ба кор мебаранд. Аз таъсири шуоъ парези шараѐну варидҳои хурд ба
вуҷуд омада, дар онҳо хунлахта ҳосил мешаванд. Дар натиҷа ҳипоксияи бофтаҳо
инкишоф меѐбад. Барои ба ин раванди эътилоли таъсир кардан ангинин, продектин (I
қурси 3-4 маротиба), гливенол (I капсула 2-3 маротиба) ва саркосерил (б-8 мл ба мушак ҳар рӯз
як маротиба тазриқ мекунанд) ба кор мебаранд.
Солимшавии реши шуоък ҳатто ҳангоми муолиҷаи омехта ҳам то 2-3 моҳ тӯл
мекашад. Бенатиҷагии муолиҷаи консервативк аз зарурати муолиҷаи ҷарроҳк дарак
медиҳад.
САРМОЗАНӢ
Озурдагии бофтаҳо, ки аз таъсири ҳарорати паст, хусусан ҳавои сарди фазо ба
вуҷуд омадааст, сармозанк меноманд. Аломат ва интишори сармозаниро муфассалтар
олимони рус омӯхтаанд. Сармозаниро ҳаматарафа с. 1934 С.С. Гирголав бо шогирдонаш
омӯхтаанд.
Дар бораи сармодазагон Буқрот, Абуалии Сино, Арасту ва Ҷолинус маълумот
додаанд. Сармозанк бештар дар минтақаи Шимол мушоҳида мегардад ва 0,8-1,2%-и
садамот аст. Миқдори сармозада ҳангоми ҷанг меафзояд. С. 1709 ҳангоми торумори Карли
XII дар Украина ду ҳазор аскари шведҳо, ки аз ағбаҳои Алп мегузаштанд, аз сармозанк
фавтиданд. Дар вақти муҳосираи Тронгейм (1719) артиши Шветсия дар натиҷаи сармозанк
7000 аскарро талаф дод. Дар ҷанги якуми ҷаҳонк артиши Фаронса ҳар сол аз сармозанк то
30 ҳазор аскар талаф додааст.
Таснифи сармозанк. Вобаста ба амиқии касолати бофтаҳо чаҳор дараҷаи
сармозаниро аз ҳам фарқ мекунанд.
Сармозании дараҷаи аввал. Дар пӯст гардиши хун тағйир меѐбад. Ранги пӯст
кабуди сиѐҳтоб ѐ қирмизк мешавад, аммо садамаи барнагарданда (мавти бофтаҳо) ба вуҷуд
намеояд.
Дар минтақаи иллатдида хориш, сӯзиш ва дард пайдо шуда, қобилияти ҳисск гум
мешавад. Пас аз чанд рӯз илтиҳоб барҳам хӯрда, ҷои осебдида пӯст мепартояд ва ранги
одатии худро мегирад.
Сармозании дараҷаи дуюм. Пӯст то қабати малпигк мемирад ва обилаҳои пур аз
хуноби соф пайдо мешавад. Агар обилаҳо хуни вайрон дошта бошанд, сармозанк дараҷаи
III ѐ IV мебошад. Беҳиссии пӯст якчанд рӯз давом меѐбад ва агар уфунат инкишоф
накунад, сиҳҳатѐбии захм бо илтиѐми аввалин хотима меѐбад.
Сармозании дараҷаи сеюм. Дар доираи сармозада пӯст мемирад (расми 58).
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А.
Б.
Расми 58. А - Cармозадаи ангушти даст: пӯст (а); бофтаҳои мулоим (б); устухон (в)
ва дараҷаи амиқии сармозада (1,2,3,4): дараҷаи 1 сармозада дар схема нест; дараҷаи 2
сармозада-қабати сатҳии пӯст фавтида; дараҷаи 3 сармозада-пӯст ва насҷи зерипӯсти
фавтида; дараҷаи 4 сармозада-ҳамаи бофтаҳо ҳамроҳи устухон фавтида. Б - Сармозадаи
попанҷа. Тарҳи ҷараѐни эътилолии сармозанк: минтақаи фавти куллк (1), тағйироти
ҷараѐни бозногард (2), бозгард (3) ва минтақаи ҷараѐни эътилолии болорав (4).

Ҷараѐни мавти бофтаҳо оҳиста инкишоф мекунад. Байни бофтаи мурдаю зинда
хатти тафриқа пайдо мешавад. Пӯст ранги кабудчаи қирмизк гирифта, тамоман ҳис
намекунад. Ҳангоми барқарор шудани гардиши хун, андозаи минтақаи мавти бофтаҳои
ҷои аввала тағйир меѐбад. Ҳангоми беморк агар хунрагҳо боз лахтабанд шаванд, сатҳи
бофтаи нобудшуда аз аввала дида меафзояд. Дар қисмати дуртари дасту пой бофтаҳои
мумиѐ (напӯсида хушк) мешаванд. Агар уфунат инкишоф кунад, қаросони тарак ба вуҷуд
меояд. Аҳволи бемор аз заҳролудк вазнин мегардад.
Сармозании дараҷаи чаҳорум. Ҳамаи бофтаҳо, аз он ҷумла устухон мемирад (расми
59). Минтақаи иллатнок рангпаридаву кабудча шуда, обилаҳои сиѐҳтоб пайдо мешаванд.
Ҳангоми палмосидан сардии том мушоҳида мегардад. Дар 9-17 рӯз хатти тафриқа аниқ
пайдо мешавад. Дар доираи илатдида ҳама навъ ҳис аз байн меравад.

Расми 59. Сармозании дараҷаи чаҳорум. Акси рентгени баъди
ҳафт ҳафтаи сармозанк ва се ҳафтаи ҷарроҳк.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Сабаб ва равиши сармозанӣ
Таъсири вайронкунандаи хунукк ба бофтаҳо зери омилҳои номусоиди муҳит (ҳавои
нам, шамоли сахт) меафзояд. Аммо сармозанк зери таъсири гармк (то +120С) низ мушоҳида
мегардад. Пойафзоли танг, пайтова ва ҷуроби нам, гуруснагк, мондагк ва амрози дигар
низ ба сармозанк мусоидат мекунад.
Таҷриба нишон медиҳад, ки ҳуҷайраҳо ва бофтаҳои зиндаи яхкарда қобилияти
хуби ҳаѐтк доранд. Бофтаҳои пӯстпарда ва пайвандк, мағзи ҷигар, гурда, шуш ва мағзи
cap ба сардии дараҷаи зиѐду тӯлонк тоқат карда метавонанд. Бо вуҷуди ин, қобилияти
ҳаѐти аъзои одам ҳангоми аз 30-35°С паст шудани ҳарорат иллат мебинад. Агар ҳарорати
бадан 22-25°С шавад тағйироти барнагарданда инкишоф меѐбад.
Алоим. Дар марҳалаи ибтидои беморк (реактивк) аломати асосии касолат илтиҳоби
зардобию хунк (дерматитпи сардк) мебошад ва бо мавти асептикк хотима меѐбад.
Барвақтарин аломати марҳалаи реактивк сурхи кабудтоб гардидани пӯст ва инкишофи
варам буда, пас аз он обилаи хунобарори соф (дараҷаи II) ѐ хунолуд (дараҷаи III-IV)
мебошад.
Сармозании дараҷаи I. Аҳволи умумии бемор одатан андак тағйир меѐбад, вале
баъди гарм кардан дар ҷои иллатдида хориш, дарди сӯзанда ва ҳисси сихзанк пайдо
мешавад. Ҳиперестезия ва парестезия инкишоф мекунад. Дар рӯзи 5-8 омос ва варами
пӯст (pastositas) ва дар рӯзҳои 7-10 солим мегардад. Дар бисѐр мавридҳо доғи пӯст
мемонад.
Сармозании дараҷаи II. Дарди сахт ва тарангии бофтаҳо мушоҳида мегардад. Дар 2-3
шабонарӯзи сармозанк, баъзан дертар дар ҳафтаи якуми марҳалаи реактивк обилаҳо
пайдо мешаванд. Муҳтавии обилаҳо ба ғилзати фибрин вобаста аст. Мумкин обакк шавад
ва ѐ желемонанд. Агар уфунат инкишоф накунад, дар давоми 2-3 ҳафта бемор сиҳат
меѐбад, хадша намемонад. Аммо ҳассоск ба хунукк мемонад.
Сармозанк дараҷаи III. Дар ҷои иллатнок дарди сахт, сардк, беҳисск ва тағйироти
ранги пӯст мушоҳида мегардад. Обилаҳо пур аз моеъи хунин мебошанд. Набз дар
шараѐни банди даст ва пушти попанҷа суст ѐ тамоман муайян намешавад, зеро аз варами
бофтаҳо тарангтар мешаванд. Дар охири ҳафтаи аввал варам мегузарад. Агар қаросони
хушк инкишоф кунад, карахш пайдо шуда, баъди 2-3 ҳафта ҷудо мешаванд, чунки зери вай
бофтаи навбунѐди донагк месабзад. Гоҳе узвҳо (бинк, садафаи гӯш, закар) қисман ѐ тамоман
ҷудо мешаванд.
Сармозанк дараҷаи IV. Ба ин дараҷаи сармозанк бештар дасту пой дучор мешаванд.
Дар ибтидои марҳалаи реактивк варам аз сатҳи сармозада зиѐдатар фаро мегирад.
Тағйироти бофтаҳо чун қаросони тарак инкишоф меѐбад ѐ бо мумиѐк хотима меѐбад.
Мумиѐк одатан ҳангоми сармозании ангуштон мушоҳида мегардад. Дар ин ҳолатҳо хатти
тафриқа пас аз 2-4 ҳафта ба вуҷуд меояд. Агар ҷараѐни касолат ба қисми дисталии банди
пой гузарад, хатти тафриқа одатан баъди 2-3 моҳ инкишоф меѐбад. Бинобар ин, ҷараѐни
эътилоли ҳангоми сармозанк се давра дорад:
1. Мавти бофтаҳо ва пайдоиши обила.
2. Ҷаббиши заҳри ҳосилшуда, ҷудо гардидани бофтаи мавтк ва инкишофи бофтаи
навбунѐди донагк.
3. Хадшабандк ва пӯшидани пӯстпарда.
Аразҳои сармозанӣ
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Дар сурати сармозании дараҷаи II обилаҳо чирк гирад, қабати асосии пӯстпарда ва
зоидҳои пӯст мемиранд. Дар ин ҳолат марҳалаи солимшавк қатъ мегардад, захм бо
инкишофи хадша хотима меѐбад. Ҳангоми сармозании дараҷаи III ва IV, мумкин аст
аразҳои уфунати захми (анаэробк, фасодк, фосидк) ба вуҷуд оянд ва лимфангоит,
лимфаденит, думмал, дабила мушоҳида гарданд.
Ташхис. Масъалаи асосии ташхиси сармозада сари вақт муайян кардани дараҷа,
ҳадди минтақаи касолат ва тағйироти дегенеративии бебозгашт мебошад. Ҳалли ин
масъала дар марҳалаи тореактивк имконнопазир аст. Муоина, термографияи ҷузък ва
капилляроскопия далелцои ночиз медиҳанд. Вале ангиография ва термографияи
инфрасурх барои ташхис хубтаранд. Дар амали табобат Билрод тавсия медиҳад, ки бофтаи
тағйироти бозгарданда ва бебозгаштро тавассути ҳиссиѐт муайян кунанд. Агар ҷои беҳис
пас аз 24 соат бетағйир монад ва ҳангоми сӯзанхалк моеъи хунини сиѐҳ барояд, аломати
бофтаи мавтк мебошад. Касолати устухонро бо ѐрии рентгенограмма (баъди 12-14 рӯз)
муайян мекунанд.
Ёрии аввалин ва муолиҷаи сармозада
Дар марҳалаи тореактивии сармозанк барои бартараф кардани ташаннуҷи хунрагҳо
ҷои осебдидаро оҳиста гарм мекунанд. Ҳангоми сармозании оммавк осебдидагонро дар
толор ҷой карда, ҳарорати толорро тадриҷан баланд мекунанд. Бо пахта ѐ докае, ки ба
спирт тар карда шудааст, ҷойҳои кушоди узвҳо (гӯш, бинк, даст ва пой)-ро мемоланд. Агар
бемор танҳо бошад ӯро ба обзан (ташт)-и оби ҳарораташ 20°С мегузоранд ва ҳарорати
обро тадриҷан ба 37°С мерасонанд. Ҳарорати обро босуръат афзудан мумкин нест, чунки
мавти ҷузъии бофтаҳо ба вуҷуд меояд. Баъди обзан ба ҷои сармозада бандинаи хушк
мемонанд.
Ташхиси дараҷаи сармозанк дар рӯзҳои аввали беморк мушкил аст. Агар дараҷаи
якуми сармозанк бошад, баъзан баъди 1-2 рӯз обилаҳо пайдо мешаванд ва пас аз 5-7 рӯз
дараҷаи III, IV сармозанк муайян мегардад.
Муолиҷаи сармозада умумк ва ҷузък хоҳад буд. Муолиҷаи умумк сармозада ба
безаҳргардонк, беҳсозии амали узвҳои дарунк ва боқувват кардани бадан равона мешавад.
Муолиҷаи ҷузък сармозада ба дараҷаи ин касолат вобаста аст. Дараҷаи аввали беморк ба
муолиҷаи махсус эҳтиѐҷ надорад. Ҳангоми дараҷаи дуюм ҷои сармозадаро бо спирт пок
мекунанд. Обилаҳоро сӯрох карда, аз моеъ озод мекунанд. Пас, мумкин аст усули кушод ѐ
пӯшидаро истифода намоянд. Барои бо усули пӯшида муолиҷа кардан аз маҳлули
зиддиуфунк бандина мемонанд. Барои бо усули кушод муолиҷа кардан, беморро дар
ҳуҷраи беуфунат ѐ зери қолиби чароғдор (ғайри сару гардан) гузошта, захмро хушк
мекунанд. Дар ин сурат карахш ба вуҷуд меояд. Агар захм рӯякк бошад зери карахш бо
илтиѐми аввалин солим мешавад. Ҳангоми амиқии захм зери карахш бофтаи навбунѐди
донагк месабзад ва карахш мекӯчад. Ҳангоми гирдогирди даст ва пойро фаро гирифтани
карахш, барои аз фишор вайрон нашудани гардиши хун карахшро чок мекунанд. Минбаъд
некрэктомияро бо усули ҷарроҳк ѐ кимѐк кардан мумкин аст. Барои некрэктомияи кимѐк
марҳами 10% ҷавҳари бензоатро бо анестезин истифода бурдан муфид аст.
Сармозаниро аз фарошозанк (pernio) ва хунукхӯрии умумк фарқ бояд кард.
Ҳангоми якчанд маротиба рух додани сармозании рӯякк ташаннуҷи рефлектории
мӯйрагҳо ва шараѐнҳои хурд, тағйироти гардиши хуни канорк ба касолати музмини пӯст
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мерасонад. Бештар пӯсти ангуштони даст, садафаи гӯш ва бинк кабудча шуда, варам
мекунад. Ба хунуки хеле ҳассос мешавад. Ин ҳолатро фарошозанк меноманд. Зуҳуроти он
мисли сармозании дараҷаи I мебошад. Дар вақти фарошозании бисѐркарата варами пӯст
афзуда, сурхи кабудтоб сахт шуда медурахшад. Минтақаи иллатноки пӯст одатан хунук
мебошад, ҳини андак фишор додан дард мекунад.
Ташхиси фарошозанк дар асоси таърихи беморк (бениҳоят хунукхӯрк) ва аломатҳои
он гузошта мешавад.
Муолиҷа. Ғизои пурқувват, витаминҳо, маводи калтсий ва оҳан таъин мекунанд. Аз
усулҳои табобати табик бо солюкс, УВЧ истифода мебаранд.

Боби ХI.
УФУНАТИ ҶАРРОҲӢ
(бемориҳои илтиҳобк ва фасодк)
Масъалаи ҳамешагии илми тиб уфунати ҷарроҳк мебошад. Уфунат (infectio) - алоқаи
тарафайни ҷондорон, ки дар тӯли таҳаввул (эволюция) ба вуҷуд омадааст ва яке дар бадани
дигар зиндагк ба cap мебарад. Аз назари ҳаѐтшиноск мафҳуми уфунат ба мафҳуми
мушокарат (simbiosis) мувофиқат меояд. Дар як вақт мушокарат барои онҳо судманд
(мутизм), яъне бо ихтиѐри тарафайн мебошад, дар мавриди дигар уфунати дохилк ѐ сатҳк
яке ба дигаре зарарнок - туфайлк (parasitism) аст, яъне яке аз ҳисоби дигар зиндагк ба cap
мебарад.
Дар айни замон шахсони ба илтиҳоби сироятк гирифтор 20-40%-и беморони
ҷарроҳиро ташкил мекунад. Арази баъдиҷарроҳк дар 30% беморон мушоҳида мегардад.
Омилҳои муҳити берунк, ки қобилияти аксуламал ба миѐн оварданро доранд,
уфунати бемориангез мебошанд. Онҳо дар ҷараѐни таҳаввул аз сапрофитҳо ба вуҷуд
омада, ба ғизогирии туфайлк одат кардаанд. Уфунати бемориангези амрози ҷарроҳиовар
дар муҳити зист, сатҳи бадан, пардаи луобк, роҳи ҳозима, нафас ва рӯда беҳад зиѐданд. Ба
бадан ангезандаҳои беморк аз "даромадгоҳ"-пӯст ѐ луобпардаи захмин медароянд;
уфунати вирулентнок ҳар қадар бисѐр дохил шаванд ва қувваи худмуҳофизи бадан суст
бошад, эҳтимолияти инкишофи уфунати ҷарроҳк ҳамон қадар меафзояд.
Дар муборизаи зидди уфунат ба сабаби пайдоиши антибиотикҳо ва беҳбудии
шароити зисту зиндагонк муваффақиятҳои муайян ба даст оварда будем. Вале имрӯз
шахсони ба уфунат ҳассос хеле афзудаанд. Ин вазъи ногувор сабаби пайдоиши навъҳои
микроби бемориангези ба антибиотик устувор гардид, ки мутахассисони тиб
мутаҳайиранд, зеро уфунати ҳоспиталк сабаби асосии беморк ва афзуданк харҷи табобат
гардида, хавфест ба сиҳатии башарият.
Тасниф. Вобаста ба ҷараѐни касолат ва тағйироти бофтаҳо уфунати ҷарроҳк ба
гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд:
I. Уфунати шадиди ҷарроҳк: 1. Уфунати шадиди фасодии ҷарроҳк. 2. Уфунати
шадиди номахсуси анаэробк. 3. Уфунати шадиди махсуси анаэробк (кузос; сӯхтанк,
гулӯзиндонак). 4. Уфунати шадиди пӯсишовар.
II. Уфунати музмини ҷарроҳк: 1. Уфунати музмини номахсус. 2. Уфунати шадиди
махсус (сил, сифилис, актиномикоз ва ғ.).
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Ҳар уфунати зикргардида ҷараѐни гуногун доранд. Дар яке бештар аломати ҷузък
аѐнтар мешавад, дар дигаре - алоими умумк назар ба ҷузък инкишоф меѐбад, ки сепсис
(уфунати чирксори умумк) мехонанд.
Вобаста ба минтақаи ранҷури бадан:
- уфунати пӯст, насҷи зерипӯстк ва миѐндевор (mediastinum),
- уфунати узвҳои қафаси сина ва шикам,
- уфунати устухон ва бандҳо.
Вобаста ба сабаби беморк: стафилококкк, стрептококкк омехта бо анаэробҳо ва ғ.
Агар уфунати ҷарроҳк аз як навъи микроби бемориовар ба вуҷуд ояд, моноуфунатк (дар
лабораторияи бактериологи танҳо як уфунатро кишт мекунанд) мегӯянд ва агар чанд
уфунат сабаби беморк гардад, серуфунатк мехонанд.
Уфунати номахсуси шадиди ҷарроҳӣ
Дар ибтидои а.XX сабаби асосии бемориҳои илтиҳобк стрептококк буд. Бо мурури
замон ҷои ӯро стафилококк ишғол кард. Дар солҳои охир бемориангези уфунати ҷарроҳк
зуд-зуд микрофлораи грамманфк (қаламчамикроби pӯда, сапрофитҳо - proteus vulgaris ва
бактерияҳои грамманфк бемориангези шартк) гардида аст. Вале кайҳост, ки сабаби илтиҳоби
фасодк ҳамзистии анаэроб ва аэроб ва омехтагии онҳо мебошад.
Шакли гуногуни стафилококк ва стрептококк, усули зист ва ҷои вуҷуди онҳо, роҳи
дохил шудан ба бадан (дарунк, берунк), осеб расонидан ва ғ. маълум аст. Барои инкишофи
ҷараѐни фасодк, роҳи дохилу ва паҳн шудани уфунати бемориангезро донистан муҳим
мебошад. Пӯст ва луобпардаи том барои дохил шудани микроб ба бадан ҳоил аст. Агар аз
таъсири механикк ѐ кимиѐк яклухтии пӯст ѐ пардаи луобк вайрон шавад, микробҳо ба
фазои байни бофтаҳо, баъд ба лимфарагҳо даромада метавонанд чуқуртар раванд. Онҳо
дар ҷое андармон шуда, инкишоф меѐбанд ва ин ѐ он навъи бемории фасодиро ба вуҷуд
меоранд. Микробҳои ба бофтаҳо дохил гардида, экзотоксин ҳосил мекунанд. Микроб
экзотоксинро дар ҳаѐт, эндотоксинро пас аз вайрон шудан ҳосил менамоянд.
Дар айни замон исбот кардаанд, ки вирулентнокии микроорганизмҳо ба энзимҳо
(плазмокоагулаза, гиалуронидаза) низ вобаста аст. Гиалуронидаза ҷавҳари гиалуронк (моддаи
асоси бофти пайвасткунанда)-ро таҷзия мекунад ва шароити ба байни бофтаҳо дохилу паҳн
шудани уфунат муҳайѐ мегардад. Вале инкишофи илтиҳоби фасодк ба миқдор ва
вирулентнокии микрофлора, ҳолати масунии ҷисм ва хусусияти ташреҳиву буниявк
вобаста аст. Масалан, дар бофтаи нарми cap ва рухсора тӯри зичи хунраг мавҷуд аст. Аз
ин ҷиҳат бемории фасодк назар ба дигар қисми бадан кам дучор мешавад. Ғайри он
хусусияти ҷузъии масунии бофтаҳо ба зудк ва вазнинии ҷараѐни фасодк таъсир мекунад.
Масалан, бемории фасодк дар чатан кам руй медиҳад, сабзиши бофтаҳои захм назар ба
дигар ҷойҳо босуръат мебошад.
Барои инкишофи микрофлора шароити мусоид чунин аст:
1. Дар ҳадди ранҷур мавҷудияти муҳити ғизо: хунрезк, бофтаи фавтида ва ғ.
2. Дохил шудани чанд навъ микроб, ки таъсири синергистк доранд.
3. Ҳисси баланди ҷисм ба уфунат.
4. Ба бофтаҳо даромадани микробҳои вирулентнок.
Аксуламали ҷузък. Ҳангоми ба бофтаҳо даромадан, аксуламали баданро ба вуҷуд
овардани уфунат илтиҳоб инкишоф меѐбад. Алоими илтиҳоб сурхк (rubor), дард (dolor),
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омос (tumor), ҳарорати баланд (collor), тағйироти амали бофтаҳо ѐ узвҳои ранҷур (functio
laesio) ва атрофи ҷои илтиҳобро фаро гирифтани лейкоситҳо (ҳемотаксис) мебошад.
Тағйироти ҷузък ва суръати инкишофи илтиҳоб ба қобилияти зуҳуроти аксуламали
бадан вобаста аст. Аз ин ҷиҳат аксуламали ҳиперергк, норморергк ва ҳипорергиро аз ҳам
фарқ мекунанд. Ҳассосии аз ҳад зиѐд (ҳиперергк) аксуламали вазнини ҷузък ва умумии
бадан мебошад. Новобаста ба тарзи муолиҷа оқибати нек надорад, зеро бемор бештар
вафот мекунад. Ҳассосии мӯътадил (норморергк) ҷараѐни нисбатан сусти чирксорк дорад.
Ҳарорати батан на он қадар баланд мешавад ва ба осонк муолиҷа кардан мумкин аст.
Ҳассосии суст ѐ паст (ҳипорергк) тағйироти сусти ҷузък ва умумк дорад, ҳарорати бадан
андак зиѐд (субфебрилк) аст. Дар вақти пурқувватии ҷисми бемор тағйироти ҷузък худ аз
байн меравад.
Ҷараѐни интишори илтиҳоби фасодк гуногун мешавад. Манбаъи чирксор баъзан
дар ҳудуди бофтаҳои сатҳии бадан маҳдуд мешавад. Дар ин ҳолат думмал, пучак,
ҳафтпӯст, боди сурх ва ғ. инкишоф меѐбад ѐ уфунат ба самти бофтаҳои амиқ паҳн шуда,
дабилаи зерипӯстк ѐ байнимушакиро ба вуҷуд меорад.
Аксуламали умумк. Ҳар манбаъи фасодк дараҷаи муайяни аксуламали умумии
ҷисмро ба вуҷуд меорад. Зуҳуроти касолат ба вирулентнокии уфунат, миқдори бофтаҳои
порашуда ва муқовимати бадани бемор вобаста аст. Дар вақти аксуламали аѐни умумк
ҳарорати бадани бемор баланд (39-40°С) шуда, табларза, дарди cap, сустии бадан ва
тағйироти амали узвҳои дарунк мушоҳида мегардад. Дар хун миқдори албумин кам шуда,
қисмати иммуноглобулинҳо меафзояд. Дараҷаи тағйироти онҳо ба навъи илтиҳоб ва
бофтаҳои порашуда вобаста аст. Дар як вақт миқдори лейкоситҳо афзуда (15-20-30 х10~9
дар як мкл), навъи онҳо тағйир меѐбад, СТЭ зиѐд ва дар пешоб сафеда пайдо мешавад.
Агар манбаъи фасодии бадан аксуламали баланди умумк зоҳир намояд, бояд беморҳои
сироятк ѐ инкишофи сепсисро дар назар дошт.
Аксуламали умумии бадан аз чирксорк, баъди кушодани манбаъи фасод барҳам
мехӯрад. Баракс, агар аксуламалии бадан сепсис бошад, баъди кушодани манбаъи чирксор
алоими беморк тағйир намеѐбад ѐ анадаке суст шуда, баъд босуръат инкишоф меѐбад.
Билохир хусусият, инкишоф ва оқибати ҷараѐни чирксорк вобаста аст ба: а) ҳолати
қувваи масунии макрорганизм; б) навъ, миқдор, вирулентнокк ва хосияти уфунат; в)
ҳолати гардиш таркиби хун; г) дараҷаи гармбодк (аллергк)-и ҷисми бемор.
Пешгирии бемориҳои фасодк. Роҳҳои асосии пешгирк ѐ кам кардани бемориҳои
чирксор инҳоанд: дониши ҳифзи сиҳҳатк ва беҳдошти аҳолк, муолиҷаи саривақтк ва
ҷилавгирии микросадама дар ҳаѐт ва истеҳсолот, қатък риоя кардани асептика
антисептика дар муассисаҳои тиббк, истифодаи фаъолкунандаи махсус ва номахсуси
реактивнокии ҷисми одам.
Муолиҷаи уфунати чирксор консервативк ва ҷарроҳк мешавад. Вале ин усулҳоро
аз ҳам ҷудо кардан шартист, чунки дар давоми муолиҷаи уфунати чирксор ҳарду усул
истифода мешавад. Дар ибтидои илтиҳоб ҳангоми марҳалаи зардоби тадбирҳои
гармибахш (тарбандии пимспиртк, бандинаи марҳамк, гармкунак), физиотерапевтк
(ултрабунафш, ултрасадо, УВЧ, лазер) ба кор бурдан натиҷабахш аст. Дар вақти чирксор
гардидани илтиҳоб дард афзуда, алоими илтиҳоби фасодк инкишоф меѐбад. Дар ин ҳолат
вобаста ба минтақа ѐ узви ранҷур сӯзан хаста фасодро кашида мегиранд, бо найчаҳои
полиэтиленк заҳкаш мекунанд ва бо онҳо ҳар рӯз чанд маротиба ковокии манбаи фасодро
пайдарпай шуста, доруи зиддиуфунк мефиристонанд. Аммо дар вазъи манбаи фасодро
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чок карда, бофтаҳои пӯсидаро бурида партофтан беҳтар аст. Баъдан муолиҷа ба марҳалаи
захм вобаста мебошад.
Муолиҷаи умумии уфунати шадиди фасодии ҷарроҳк иборат аст аз: 1.
Безаҳргардонии бадан; 2. Фурӯнишонии фаъолияти уфунати бемориовар; 3. Фаъол
кардани қувваи масунк ва таҷдид; 4. Афзудани ҳалшавии бофтаҳои мурда ва баровардани
он аз захм; 5. Мӯътадил гардонидани амали узвҳои осебдида.
Заҳролудии баданро ба воситаи берун баровардани ихроҷи захм ва дохили варид
фиристодани маҳлули 5%-аи глюкоза, ҳемодез, лактасол, дисол, реополиглюкин ѐ
истемоли асал бо лимӯ ва нӯшидани оби маъдани, тарбузи лалмк бетараф метавон кард.
Ба кор бурдани муолиҷаи оксигенк, беҳтар гардонидани амали ҷигару гурда низ
заҳролудии баданро кам мекунад.
Барои баланд кардани қувваи худмуҳофизи бадан гузаронидани массаи лейкоситк,
антитоксин, анатоксин, ҳаммаглобулинҳои ба ин ѐ он уфунат таъсиррасон аҳамияти калон
дорад. Дар вақти нағз ҳазм шудани ғизо истеъмоли хӯрокҳои пурқуввату витаминдор
қувваи худмуҳофизии баданро баланд ва устувор мекунад, вале ҳамаи усулҳои муолиҷаи
консервативк ҳангоми пайдо шудани фасод одатан натиҷа намебахшад. Бинобар ин
қоидаи қадими "манбаи фасодро наштар зан" ѐ тавсияи Буқрот "ubi pus, ibi evacua", яъне
ҷое фасод дорад, пок бигардон" муҳим аст.
Қоидаи муолиҷаи ҷарроҳӣ захми
чирксор ва бемориҳои фасодӣ
Ҳар уфунати фасоди ҷузък дар вақти инкишофи минбаъда метавонад ба уфунати
умумии бадан (sepsis) табдил ѐфта, арази ба ҳаѐт пурхавфро ба вуҷуд оварад. Аз ин ҷиҳат
муолиҷаи саривақтии онҳо кафолати солим шудани бемор мебошад. Зарурати ҷарроҳк
заҳкаш нашудан ѐ бад заҳкаш шудани ҳар як манбаи фасод мебошад; дар акси ҳол дар ҳар
шабонарӯз андозаи манбаи фасод 2 маротиба ва зиѐда аз он калон хоҳад шуд.
Тайѐрии пешазҷарроҳии шахсони гирифтори амрози фасодк одатан кӯтоҳмуддат
мешавад, аммо баъзан дар натиҷаи аҳволи вазнини бемор вақти зиѐд лозим аст. Масъалаи
асосии тайѐрии пешазҷарроҳк ҳарчи камтар кардани хатари ҷарроҳк ва аразҳои он
мебошанд. Аз ин рӯ, ба як гурӯҳ беморон тайѐрк ба мӯътадил гардонидани гемостаз
(гузаронидани маҳлулҳои хунивазкунанда, витаминҳо, маводи дил ва ҳатто ҳармонҳо), ба гурӯҳи
дигар тадбирҳои беҳдоштк (оббозк, ҳуқна, мӯйи ҷои ҷарроҳиро тарошидан) кифоя мебошад.
Барои ҷарроҳии беморони илтиҳобк карахтгардонии мӯътадил муҳим аст. Барои
ҷарроҳии кӯтоҳмуддат бедардгардонии ҷузък, дохиливаридк ѐ истиншоқро (бо роҳи
нафас) истифода мебаранд. Баъзан бедардгардонк бо ноқили ҷараѐни асаб (сутуни асаб)
мумкин аст. Мӯътадил будани ин навъи бедардгардонк дониши хуби ташреҳи асабро
металабад. Ба ин усул бедардгардонии ҳароммағзк, сакралу эпидуралк (барои ҷарроҳии
минтақаи чатан ва рӯдаи мустақим) низ дохил мешавад. Барои иҷрои ҷарроҳии давомнок ва
мураккаб беҳисгардонии истиншоқи ниқобк ѐ эндотрахеалиро ба кор мебаранд.
Барои хуб хориҷ шудани мӯҳтавии захм буридани лонаи фасоднок муҳим аст. Агар
бо як буриш мақсад иҷро нагардад, иловагк чок (conturapertura) мекунанд ва пас захмро бо
тасмаи резинк ѐ найчаҳои полиэтиленк заҳкаш кардан лозим меояд. Дар ин ҳолат одатан
мӯҳтавии захм пурра хориҷ гардида, ҷаббиши вай хотима меѐбад. Ҳангоми аниқ кардани
мавқеи фасод дар наздикии хунрагу торҳои калони асаб буриш бояд аз онҳо дуртар ва
комилан мувофиқ бошад, ки манбаъҳои фасод пурра кушода шаванд ва фасод намонад.
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Дар марҳалаи аввали ҷараѐни захми фасодк истифода бурдани маводи ҳалкунандаи
бофтаҳои фавтида, фибрин, фасоди ғализ (ҳормони протеолитк, марҳами ҷавҳари бензоат)
натиҷабахш аст. Дар ин маврид зидди микрофлораи грамманфк шустани захм бо маҳлули
хлоргексидин ва уфунати граммусбк перекиси гидроген, перманганати калий,
фуратсиллин, уресултан муфид аст. Дар марҳалаи гаштани варами захм барои эмин
доштани бофтаи навбунѐди донагк ҳаргуна марҳам, хусусан марҳами Вишневскийро
истифода мебаранд. Ҳангоми варамидани атрофи захм УВЧ, электрофорез бо ферментҳои
ҳалкунанда ва барои зудтар сабзидани захм лазери инфрасурхро ба кор мебаранд.
Барои муолиҷаи захми фасодк антибиотикҳо бисѐр истифода мешаванд. Онҳо
баъзе норасоиҳо низ доранд - ҳассоси ҷисм, аксуламали анафилактк, дисбактериоз
(тағйироти мӯътадили микрофлораи рӯда) ва инкишофи занбӯруғча - кандидозро ба вуҷуд
меоранд. Дар айни замон микрофлораи бемориангез ба антиботикҳо рӯз то рӯз устувор
гардида, се гурӯҳ аразҳои аз ҳамдигар бо тариқаи инкишофи худ фарқкунанда: гармбодк,
заҳрк ва дисбактериозро ба вуҷуд оварда метавонанд. Бинобар ин, самарабахшии
антибиотикҳоро ба назар гирифта, тарзи муолиҷаи илтиҳоби фасодиро ба роҳ мондаанд.
Ҳоло баъди кушодани манбаъи фасод, агар хавфи инкишофи интишори уфунат набошад,
ба таъин кардани антибиотик ҳоҷат нест.
Бо вуҷуди он, ки усулҳои гуногуни муолиҷавк вуҷуд доранд, истифодабарии
бандина, усули асосии муолиҷаи захм мебошад, чунки истифодабарии он мушкилк
надорад ва дастрас аст.
Ба проблемаи кор карда барои масолеҳк бандиш аҳамияти калон дода истодаанд.
Дар ИМА 45 компания зиѐда аз 125 навъи бандиши захм ва 2000 навъҳои гуногуни онро
мебароранд. Ҳамин тариқ, дар Аврупои ғарбк ва солҳои охир дар Русия мебароранд.
Тадқиқоти G.D. Winter (1962) нишон дод, ки зери бандинаи окклюзионк
эпителизасияи захм суръат мегирад. Ин барои коркарди бандинаҳои нави захм мусоидат
намуд. Истифода бурдани бандинаи нам нигаҳдоранда (ба нигоҳ доштаи ҳарорат ва
муҳити намии захм) барои таъмин кардани микроклимати созгори захм шароит фароҳам
меоварад. Дар натиҷа ҷараѐни инкишофи сабзиш (репарасия)-и бофтаҳои захм беҳтар
мегардад.
Бандинаи окклюзионк ба тоза шудани захм мусоидат мекунад, чунки энзиму оби
барои лизиси бофтаҳои қобилияти ҳаѐт надошта лозимиро медорад (дар он протеиназа
ҳаст). Ин бандина миқдори хобравии (таҳшиншавии) фибрини атрофи прекапилляриро
кам мекунад.
Хулоса. Исбод шудааст, ки бандинаи тари болои захм ниҳода ба солимшавк суръат
медиҳад. Аммо истифода бурдани бандинаи намдорандаи окклюзионк ба беморони
камқуввати лоғаршудаи вазнин ва мавҷудияти норасоии иммуннк, оҳиста ба кор бурдан
лозим аст, зеро метавонад уфунати захмро фаъол гардонад (ҷадвали 37).
Ҷадвали 37.
Доруҳои ба солимшавии захм таъсиррасонанда
Дору
Таъсири дору
Стероидҳои
Марҳалаи илтиҳобро суст мукунад. Синтез ва ғизлати протеин
ва эпителизасияро пахш мекунад.
зиддиилтиҳобк
Стероидҳои анаболики
Репарасияи аз таъсири стероидҳо ба вуҷуд омадаро барқарор
мекунад. Ба таҳшиншави коллаген суръат медиҳад.
Антикоагулянтҳо
Хунравиро баланд мекунад (ташаккули ҳематома).
Аспирин
Аксуламали илтиҳобиро пахш мекунад.
p-аминопроприонитрил
Ба инкишофи кӯндаланг чашпиши малекулаи коллаген монеъ
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(BAPN)
Доруи химиотерапевтк
Колхисин
Дефенилгидантион
methysergide
Гидроген
Пенисилламин
Пенисиллин
Pentazocine
Радиационное излучение
Ҳормонҳои ҷинск, доруи
антифертилк
Витамин А
Синк

мешавад.
Репликасияи ҳуҷайраро медорад, реаксияи илтиҳоби ва
синтези сафедаро пахш мекунад.
Репликасияи ҳуҷайраро суст ва интиқоли коллагену
контраксияи захмро пахш мекунад.
Ба хадшабандии гипертрофк (барзиѐд) мусоидат карда,
метевонад ҳам синтези коллаген ва ҳам коллагенолизисро
фаъол намояд.
Ба хадшабандии барзиѐд мусоидат мекунад
Ба эпителизатсия ва синтези коллаген мусоидат мекунад.
Норасоии ҳидроген ҳарду ҷараѐнро суст мекунад.
Ба ҳосилшавии алоқаи кӯндаланг дар малекулаи коллаген
монек мекунад.
Ба озод шудани пенисилламин мусоидат мекунад
Ба инкишофи фибрози аз ҳад зиѐд мусоидат мекунад.
Репликасияи ҳуҷайраро пахш мекунад ва дар натиҷаи
эндартериит гардиши хунро тағйир медиҳад.
Асари ноустувор дорад: монеъшавии сабуки ангиогенез
Ҷараѐни илтиҳобии аз таъсири ҳормони стероидк инкишоф
кардаро барқарор мекунад.
Норасоии синк суст кардани синтези коллаген ва
эпителизатсия мебошад. Вояи барзиѐд ба ҷараѐни солимшави
таъсир намерасонад.

Муайян намудани сабаби беморк дар асоси инкишофи арази сироятии ин ѐ он
бемориовар гузошта мешавад. Барои чирксории стафилококки фасоди қаймоқмонанди
сафедчаи бебӯй ва думмалҳосилкунанда хос аст. Барои қаламчамикроби кабуд рими
кабудчаи бӯйи хос дошта, ҳалшавии кӯчати пӯст, эпителий напӯшидан, нӯги захми
дарида ва тамоюли думмалҳосилкунк хос мебошад. Барои фасоди микрофлораи
граммусбк ранги хокистарии тира, хокистарии кабудча ѐ хокистарк хос аст. Чанде, ки
вақт аз захм гирифтан то пайдоиши аломати аввалини уфунат зиѐд бошад, ҳамоно
эҳтимоли ҳамроҳ шудани уфунати грамманфк меафзояд.
БЕМОРИҲОИ ШАДИДИ ФАСОДӢ
Фолликулит (Folliculitis) илтиҳоби чирксори халтачаи мӯй мебошад. Одатан
стафилакокки тилоранг ба миѐн меорад. Дигар уфунати бемориангез сабаби беморк шуда
метавонад.
Алоим. Дар атрофи мӯй обилаи пурфасоди бедард пайдо мешавад. Мӯй ба осонк
рехта солим мешавад. Дар ҷои мӯй зич (ҷафс) буда, илтиҳоби халтачаи мӯй ба вуҷуд
меояд ва илтиҳоб ҷараѐни музмин мегирад (масалан, рихинаксорк ѐ сикози ришу мӯйлаб).
Дар асл фолликулитро махсус муолиҷа намекунанд, он худ аз худ нест мегардад. Ҳангоми
сикоз ба таври консервативк муолиҷа мекунанд.
Фурункул (Furunculus)

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Фурункул ѐ кӯрак ин илтиҳоби фасодии халтачаи мӯй, ғадуди равғании пӯст ва
бофтаҳои атрофи он мебошад. Кӯрак, яке аз бемории маъмул буда, стафилококк ва дигар
уфунати бемориовар ба вуҷуд меорад. Ин беморк дар натиҷаи беқувватии ҷисми одам,
беэътидолии мубодилаи моддаҳо (пеш аз ҳама қандкасал), норасоии витаминҳо ва
ифлосии пӯст инкишоф меѐбад. Кӯрак дар ҷойҳои бештар соишхурандаи бадан (гардан,
камар, ронҳо, тахтапушт) мушоҳида мешавад.
Алоим. Бофтаҳои атрофи халтачаҳои мӯй об гирифта, варам мекунад ва сахт
мешавад, ки онро инфилтрат мехонанд. Дар доираи инфилтрат хориш пайдо мешавад.
Ҳарорати бадан андак баланд ва гоҳҳо то 38-38,5°С мерасад. Дар 1-2 шабонарӯз пӯсти ҷои
инфилтрат сурх шуда, дард ва варам меафзояд. Дарди кӯрак одатан мӯътадил мебошад.
Агар кӯрак дар бинк инкишоф ѐбад дарди сахт мушоҳида мегардад. Дар маркази илтиҳоб
меҳвари сиѐҳи чирксор пайдо шуда, пас аз 4-7 рӯз бофтаҳои пӯсида ҳамроҳи мӯй берун
мераванд. Бемор беҳбуди ҳис мекунад, чунки инфилтрат хурд ва захм бо бофтаи навбунѐд
пур мешавад. Пӯстпарда сабзида захмро мепӯшад. Агар кӯрак калон бошад, он гоҳ
хадшаи нафиси сафедранг мемонад. Кӯракро аз илтиҳоби ғадуди арақ, бофтаи донаги
силк ва сифилиск, актиномикоз фарқ кардан лозим аст. Дар ҷои мӯйнабуда кӯрак пайдо
намешавад.
Муолиҷа. Дар ибтидои беморк то пайдоиши фасод бо спирти 70% ѐ 2-3% маҳлули
спиртии йод пок карда, тарбандк мекунанд. Нурафшони кварск, гарм кардан ва УВЧ
натиҷаи хуб медиҳад. Дар вақти пайдоиши фасод ҷарроҳк мекунанд.
Кӯраксорк (Furunculosus) бемориест, ки ба тағйироти масунии бадан вобаста
мебошад. Дар шахсони лоғар ва гирифтори беэътилолии мубодилаи моддаҳо бештар
мушоҳида мегардад. Кураксориро ба таври ҷуъзк ва умумк муолиҷа мекунанд. Барои ин
хӯроки серғизову сервитамин, зардоби хун, массаи лейкоситк ва ҳематерапия (3-5 мл
хуни худи беморро даруни мушаки дунба мефиристонанд ) таъин (3-5 маротиба)
мекунанд. Ба кор бурдани зардоби зиддистафилококкк бисер вақт шифобахш мебошад.
Карбункул (Carbunculus)
Карбункул ѐ ҳафтпӯст илтиҳоби фасодиву мавтии халтачаҳои мӯй, ғадуди
равғанию насҷи атрофи онҳо мебошад. Ҳангоми ба халтачаи мӯй дохил шудани уфунати
фаҷк ба вуҷуд меояд. Ҳафтпӯст бештар дар пушти cap, гардан, миѐн ва лаби болою поѐн
мушоҳида мегардад.
Алоим. Дар ноҳияи ҳафтпуст инфилтрати сатҳи ноҳамвор ва дард пайдо мешавад.
Пӯст сурху баъдтар қирмизии кабудча мешавад. Варамии бофтаҳо афзуда, дарди сахти
тоқатфарсо инкишоф меѐбад. Ҳарорати ҷузък ва умумии бадан баланд мешавад. Пӯсти
сатҳи ҳафтпӯст ҷой-ҷой нафис шуда мекафад, фасод мебарояд. Дар натиҷаи пайдоиши
сӯрохиҳои фасодбаро, сатҳи ҳафтпӯст ба ғалбер монанд мешавад. Баъдан девораи ба
сӯрохиҳо ҳалшуда мерезад ва ҷароҳати калон ба вуҷуд меояд.
Дар вақти инкишофи ҳафтпӯст, вобаста ба ҳадди он, гоҳе аҳволи бемор вазнин
шуда, ҳарорати бадан то 39-40°С мерасад, дилбеҳузурк, дарди cap, бехобк ва қай
мушоҳида мегардад. Баъд аз чок кардан ѐ бурида гирифтани ҳафтпӯст, заҳролудии бадан
кам ѐ хотима ѐфта, аломати зикргардида аз байн меравад. Ҳафтпӯстро аз сӯхтанк ва
саратони вайрон фарқ бояд кард.
Муолиҷа. Агар ҳафтпӯст дар рӯй барояд ба шӯъбаи ҷарроҳк мехобонанд. Дар
ибтидои беморк УВЧ таъин карда, тарбанди нимспиртк (ҳар 2-3 соат) мемонанд. Бо
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антибиотики пуртаъсир электрофорез мекунанд. Табибони халқк ба он пиѐзи дар
хокистари гарм пухтаро мебанданд, ки асос дорад. Ҳангоми чирк кардани ҳафтпӯст
ҷарроҳк мекунанд. Усули ҷарроҳк ба ҷои инкишофи ҳафтпӯст вобаста аст. Ҳангоми дар
тахтапушт, дунба ѐ рон ҷой гирифтан онро аз ҳадди бофтаи мӯътадил бурида мегиранд, ки
захми тоза монад. Агар ҳафтпӯст дар рухсора бошад, онро чок карда, марҳами ҷавҳари
бензоат ѐ аз трипсин, химиотрипсин бандина мемонанд, ки бофтаҳои мавтиро ҳал
мекунад. Азбаски ҳафтпӯст бештар дар шахсони гирифтори қандкасал мушоҳида
мегардад, ғайри муолиҷаи ҷузък, мӯътадил гардонидани миқдори қанди хун, муолиҷаи
инфузионк (албумин, протеин алвезин, плазма) муфид аст, чунки қандкасал аз ҳолати
декомпенсатсия бештар ба компенсатсия мегардад.
Ҳидроаденит (Hidradenitis)
Ҳидроаденит (юнонк: hidros–арақ+itis-ғадуд) ѐ сунон газаки ғадудҳои арақ
мебошад. Дар натиҷаи ба маҷрои ғадуд дохил шудани стафилококки тилоранг инкишоф
меѐбад. Ҳидроаденит бештар дар зери бағал, атрофи мақъад, чатан ва атрофи пистонаки
занҳо мушоҳида мегардад. Дар ибтидои касолат уқдаи рӯякии дарднок пайдо мешавад.
Агар якчанд уқдаҳо газак гиранд, инфилтрати калон ба вуҷуд меояд. Ҳангоми алоҳидаалоҳида газак гирифтани якчанд бези арақ уқдаҳои махрудшакл пайдо мешаванд. Ин
навъи инкишофи касолатро русҳо "пистонаки саг" мехонанд, ки дар асл монанд мешавад.
Дар вакти чирк карда кафидани уқдаҳо носур ба вуҷуд меояд. Гоҳе ҳидрааденит ҷараѐни
музмин дорад ва зуд-зуд шиддат меѐбад. Дар ин ҳолат, беморк солҳо давом мекунад.
Ҳидроаденитро аз кӯрак, сили ғадуди лимфавк, лимфагрануломатоз ва саратон фарқ
кардан лозим аст.
Муолиҷаи ҳидрааденит ҷарроҳк мебошад.
Думмал (Abscessus)
Илтиҳоби маҳдуди фасодии бофтаҳо мебошад. Атрофи думмалро ғилофаи пиогенк,
ки аз ду қабат иборат аст (дарунк-бофтаи донагк, берунк-фиброзк), фаро мегирад. Сабаби
беморк ба бофтаҳо даромада, инкишоф кардани уфунати фаҷк, гоҳе анаэробии беҳог
мебошад. Онҳо дохили бофтаҳо мустақим ѐ ба воситаи роҳи лимфаю хунраг (думмали
метастазк) дохил мешаванд.
Алоим. Дар ибтидои беморк ҳадди иллатдида дард ва варам мекунад. Баъд пӯст
сурх мешавад, варам меафзояд ва дарди ҷонкоҳ мушоҳида мегардад. Ҳарорати бадан то
39°С мерасад. Дар хун афзудани миқдори лейкоситҳо, тағйироти навъи онҳо, афсудани
СТЭ мушоҳида мегардад. Аломати флуктуатсия, яъне мавҷзании моеъ ба назар мерасад.
Муолиҷаи думмал ҷарроҳк мебошад. Беҳтарин усул думмалро бо ғилофааш
бурида гирифта, захмро дӯхтан аст. Вале бештар манбаъи фасодро кушода, заҳкаш
мемонанд.
Дабила (Phlegmone)
Ин илтиҳоби фасодии беҳудуди (беғилофа) насҷ мебошад. Дабила одатан дар он
минтақаи бадан инкишоф мекунад, ки насҷи пӯккаи бофтаи пайвандк бошад (зерипӯстк,
байнимушакк, пасисифоқк, атрофигурдагк ва ғ.). Ангезандаи дабила бештар стафилококк,
стрептококк, қаламчамикроби рӯда ва уфунати анаэробк мебошад. Онҳо баъди садама ба
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таври мустақим дохил мешаванд. Агар дабила ҳангоми дар бадан набудани манбаи чирк
ба вуҷуд ояд, дабилаи якӯмин ва агар аз манбаъи чирксор (кӯрак, ҳафтпӯст, ҳидроаденит ва
ғ.) ба воситаи хун ѐ лимфа уфунат рафта, беморк ба вуҷуд орад, дабилаи дуввумин
меноманд.
Дабила аз думмал ба он фарқ дорад, ки ғилофаи пиогенк надорад ва чирк мисли
"орихона" ҷойгир мешавад. Инкишофи дабила нисбатан босуръат мебошад. Аз ин лиҳоз,
лӯлаи лейкоситии атрофи минтақаи чирксор зуд вайрон мешавад ва шароит барои ҳосил
шудани ғилофаи пиогенк аз байн меравад. Дабиларо аз дигар бемориҳои фасодк, хусусан
остеомиелити ҳематогенк фарқ кардан лозим аст.
Дабиларо бо роҳи ҷарроҳк табобат мекунанд. Хатти бурриш бояд аз ҳудуди бофтаи
солим гузарад, вагарна дар вақти боқк мондани ҳатто як манбаъи фасод беморк боз
инкишоф меѐбад. Ҳангоми сатҳи калонро фаро гирифтани дабила ду-се ва зиѐда аз он
бурриш лозим мешавад. Дар ин вазъ мақсади асоск бо ҳам пайваста кушодани манбаҳои
фасод мебошад.
Боди сурх (Erysepelas)
Боди сурх ѐ саромос илтиҳоби шадиди авҷкунандаи пӯст ва гоҳе луобпарда мебошад.
Ангезандаи боди сурх стрептококк буда, аз микросадама дохили лимфатӯри пӯст
мешавад. Баъд босуръат афзуда паҳн мешавад. Омили мусоидаткунандаи беморк сустии
қувваи худмуҳофизии бадан ва риоя накардани беҳдошти пӯст мебошад.
Алоим. Беморк одатан ногаҳон cap мезанад. Ҳарорати бадан то 38-39°С афзуда,
табларза мегирад. Дар ҷои озурдаи пӯст сурху равшан шуда, варам мекунад ва сурхию
варамк зуд паҳн мешавад. Дарди сӯзонанда мушоҳида мегардад. Дар ҳамин давра беморк
гоҳе бозгашт мекунад, ки ба шакли эритематози боди сурх хос аст.
Дар заминаи алоими зикршуда обилаи пур аз хуни вайрон пайдо шавад, шакли
обилавк ѐ серқублаи боди сурх (Erysepelas bullosum) мебошад. Дар ин ҳолат дард афзуда,
аломати заҳролудии бадан муайян мушоҳида мешавад. Агар илтиҳоб чуқур рафта, насҷи
зерипӯстиро фаро гирад ва дигар уфунати фаҷк ҳамраҳк кунад, он гоҳ шакли дабилавк ѐ
қарасонии боди сурх инкишоф меѐбад (Erusepelas gangrenosum). Дар ин ҳолат варами пӯст
ва насҷи зерипустк босуръат меафзояд. Обилачаҳои пур аз хуни вайрон пайдо мешаванд.
Дарди чонкоҳ мегирад. Алоими заҳролудии бадан: дарди cap, камқувватк, ҳарорати
баланд (бо табларза), сераракк, беиштиҳок.
Аразҳои боди сурх бештар тромбофлебити сайѐр, гоҳе сепсис ва норасоии шадиди
кори гурдаҳо мебошад. Дар вақти музмин гардидани боди сурх ва зуд-зуд шиддат ѐфтани
беморк (пойҳо) дарди филпок инкишоф хоҳад кард.
Муолиҷаи боди сурх ҷузък ва умумк мешавад. Барои муолиҷаи ҷузък атрофи
минтақаи озурдаро бо спирт даббоғк мекунанд. Кварсшуок ва таъин кардани
антибиотикҳо ҳамроҳи сулфаниламидҳо натиҷаи хуб медиҳад. Ҳангоми шакли обилавии
боди сурх онҳоро кушода, антибиотикҳои ба стрептококк таъсиррасон мебошанд. Шакли
дабилавии боди сурхро ҷарроҳк кардан лозим аст. Бемор бояд бисѐртар моеъ нӯшад. Ба
беморони гирифтори шакли музмини беморк мояи зиддистрептококкк муфид аст.
Боди сурхи хук (Erysipeloidum)
Боди сурхи хук ѐ эризипелоид (юнонк, erysipelas-боди сурх+eidos-намуд; муродиф:
боди сурхи хук) Ин бемориро қаламчамикроби эризипелоиди хук-еrhusiopathie, B. trysipela
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suis ва стафилококк ба вуҷуд меорад. Аз хук мегузарад. Давраи ниҳонии беморк 3-7 рӯз
мебошад. Дар ибтидои беморк одатан пушти ангуштони даст сурхи равшан шуда, варам
мекунад ва хориш пайдо мешавад. Бемор одатан байни 10-12 рӯз солим мегардад, вале
мумкин аст пӯсти пушти даст осеб бинад, ҳамчунин касолат такрор шавад. Арази беморк
лимфангоит, лимфаденит, артрити бандҳои ангушт, гоҳҳо эндокардид ва миокардити
метастазк мебошад. Бо вуҷуди он, ки ташхиси беморк осон аст, сабаби беморк гоҳе
номуайян мемонад ва хасмол ѐ дерматит мегӯянд.
Муолиҷа. Блокадаи новокаинк бо антибиотикҳо, хусусан таъин намудани вояи
максималии пенисиллинҳо, кварс ва ноҷунбон кардани ангуштон мебошад.
НАВЪИ ҶУДОГОНАИ ДАБИЛАИ АМИҚ
Дабилаи амиқи гардан (phlegmone colli). Беморк беҳад вазнин мебошад, зеро дар
гардан, узвҳо ва бандчаи хунрагу асаб ниѐми бисѐрқабата дорад. Лимфарагҳои амиқу
сатҳии онҳо бо ҳам анастомози зиѐде доранд, ки барои паҳн шудани уфунат ба кавокии
cap ѐ байндевори қафаси сина мақоми муҳим мебозад. Ангезандаи беморк уфунати фаҷк
ва фосидк хоҳад буд. Онҳо аз кавокии даҳон (дандони кирмзада, ғадудҳои ҳалқ) мустақим аз
захми гардан ѐ манбаъи фасоди дигар қисми бадан бо хун ѐ лимфа дохил мешаванд.
Алоим. Тарафи осебдидаи гардан дард ва варам мекунад. Бемор сари худро андак
ба тарафи озурда хам карда, намеҷунбонад, чунки дард пурзӯр мешавад. Баъд варам
афзуда, шакли гардан ва ҳатто рухсора вайрон мегардад. Ҳарорати бадан то 400С афзуда,
алоими заҳролудии бадан аѐн ба назар мерасад. Миқдори лейкоситҳо то 15-25 х109 афзуда,
навъи онҳо тағйир меѐбад. Агар газак босуръат паҳн шуда, аз ғудуди мушаки чаноғ
чанбару пистонашакл гузашта, байндеворро фаро гирад, алоими медиастинит ба вуҷуд
меояд. Ҳангоми ба насҷи зерипустк гузаштан ва мавти он (бештар дар вақти шакли фосидк),
зери пӯстпарда рихинакчаҳои зиѐде пайдо мешаванд. Беморк ҷараѐни хунифлоск
мегирад. Дар ин ҳолат инкишофи сепсис аз эҳтимол дур нест. Аз ин рӯ, дабилаи амиқи
гарданро дабилаи хунифлоск мехонанд.
Дабилаи амиқи гардан шакли вазнини бемориҳои фасодии ин минтақа мебошад ва
хушбахтона кам рӯй медиҳад. Дар минтақаи мушаки чаногу чанбару пистонашакл бештар
газаки дабилавии лимфағадудҳо (аденофлегмона) мушоҳида мегардад, чунки аксари
лимфағадудҳо бар қадди вариди юғк ҷойгиранд. Онҳо одатан газак гирифта, пас илтиҳоби
фасодк ғилофаашонро ҳал карда, насҷи бофтаҳои атрофро фаро мегиранд. Дар натиҷа
лимфаденит ба аденофлегмона мубаддал мешавад. Ба ҳамин сабаб ҷараѐни беморк аз
дабилаи амиқи гардан нисбатан сабук ва инкишофи алоими беморк сусттар мебошад.
Вобаста ба мавқеъи лимфағадуди озурда алоими беморк дар қисми боло, миѐна ва поѐни
гардан инкишоф хоҳад кард.
Дабилаи байндевори қафаси
сина (Mediastinitis purulenta)
Илтиҳоби фасодии насҷи байндевори қафаси синаро медиастинит меноманд. Он
баъзан чун бемории асоск рух медиҳад. Одатан арази захми сурхрӯда ѐ нойи нафас,
сӯхтагии кимиѐии сурхрӯда, андармони ҷисми бегона дар сурхрӯда ва ѐ баъди ҷарроҳии
узвҳои қафаси сина мебошад. Дар ин ҳолатҳо уфунат метавонад ба насҷи байндевор дохил
шуда, илтиҳоби фасодк ба вуҷуд орад. Медиастинит гоҳе метастазк мешавад.
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Алоим. Алоими ҷузък ва умумии дабилаи байндевор ногаҳон пурҷӯшу хурӯш cap
зада, ҳарорати бадан то 39-40°С мерасад ва боиси беҳолк мегардад. Арақшорк ва табларза
рух медиҳад. Набз зуд ва нопурра шуда, фишори шараѐн барвақт паст мешавад.
Дамкӯтоҳк ва сианоз (зӯроқ) инкишоф мекунад. Бемор аз дарди оқиби чаноғ шикоят
мекунад. Дар вақти медиастинити пеш кӯбиши (тап-тапзанк) доираи чаноғ дарди сахт ба
миѐн меорад. Қисми поѐни гардану болои чаноғ варам мекунад. Тадқиқоти рентгенк газ ѐ
хирагк ва моеъро нишон медиҳад. Ҳангоми медиастинити оқиб дар минтақаи чаноғ дарди
набзан мушоҳида мегардад. Ин дард байни белакҳо иррадиатсия мекунад ва дар вақти
фурӯбарк, чуқур нафас кашидан ѐ шохаи мӯҳраи синаро фишурдан шиддат меѐбад.
Дар ибтидои беморк ташхис мушкил аст. Тадқиқоти рентгенк, томография,
медиастинография, ултрасадок, томографияи ҳадди чаноғ ташхисро аниқ хоҳад кард.
Арази медиастинит пиоторакс, пиопневмоторакс, перикардити фасодк ва гоҳе
перитонит мебошад.
Тарзи муолиҷаи дабилаи байндевор ҷарроҳист. Дар вақти медиастинити пеш
манбаъи фасодро болои чаноғ ѐ шохаи ханҷаршакл бурида мекушоянд, вале мумкин аст
ҳарду буришро ба кор баранд. Барои кушодани дабилаи байндевори ақиб бурриши
беруниплевралк ѐ дохилиплевриро истифода мебаранд. Бофтаҳоро баробари қади сутуни
мӯҳра чок карда, сифоқпардаро ба пеш тела дода, манбаъи фасодро мекушоянд. Гоҳе
пардаи сифоқиро низ бурида, ба манбаъи фасод аз дохили қафаси сина роҳ мекушоянд.
Дигар усулҳои ҷарроҳк ба сабаби беморк вобаста аст. Масалан, агар сурхрӯда сӯрох шуда
бошад, гастростома низ мемонанд.
Дабилаи пасисифоқӣ (Рhlegmone retroperitonealis)
Дабилаи пасисифоқк илтиҳоби фасодии насҷи паси сифоқпарда мебошад. Дар
натиҷаи рост аз захм ѐ аз узвҳои бофтаҳои илтиҳобк ба насҷи пасисифоқк дохил шудани
уфунат дабила ба вуҷуд меояд. Баъзан уфунат аз манбаъи фасод ба воситаи роҳи лимфа ѐ
хун ба насҷи паси сифоқпарда меояд. Дар ин ҳолат дабилаи метастазк мехонанд ва
ташхиси он мушкил мешавад. Ангезаи беморк бештар стафилококк, стрептококк,
қаламчамикроби рӯда ѐ уфунати анаэробк хоҳад буд.
Алоим. Дар ибтидои касолат алоими беморк гоҳе суст, гоҳе якбора ба хурӯш
инкишоф меѐбад. Бемор аз дилбеҳузурк, қай, беқувватк, дами шикам ва дарди сахти
тахтапушту қамар шикоят мекунад. Ҳарорати бадан то 40°С мерасад. Миқдори
лейкоситҳо меафзояд ва навъи онҳо тағйир меѐбад. Агар фасод ба самти диафрагма паҳн
шавад, зотулҷанби рашҳк мушоҳида мегардад. Баъракс, баробари қади мушаки тиҳигоҳу
қамар паҳн гардад, дарди самти рон сихзананда пайдо мешавад. Бемор пойҳояшро қатъ
карда, вазъи маҷбурк мегирад. Баъзан дар қамар, бештар аз тарафи рост (сабабаш газаки
кирмрӯда бошад), варам пайдо шуда, шакли қамарро вайрон мекунад.
Фасоди фазои пасисифоқк метавонад ба ҷавфи шикам ѐ қафаси сина, ба равзани
рӯда ѐ масона рахна карда, дохил шавад. Дар ин ҳолат алоими бемории узвҳои зикршуда
мушоҳида мегардад. Мумкин аст хунрезк (аз ҷои рахна) рух диҳад.
Муолиҷаи дабилаи пасисифоқк ҷарроҳк мебошад. Вагарна бемор сад дар сад
мемирад. Ҷои буриш ба сабаби беморк вобаста аст. Аммо бештар камарро чок карда, ба
фазои пасисифоқк дохил мешаванд. Ҳангоми кушодани манбаъи фасод бояд ҳамаи
хуфрачаҳояшро кушоянд, зеро аз як хуфрачаи накушода илтиҳоб инкишоф хоҳад ѐфт.
Баъди кушодани дабила бо якчанд найчаҳои полиэтиленк заҳкаш кардан лозим аст, ки
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фасод ба тамом берун барояд ва дар вақти бо маҳлули зиддиуфунк шустан маҳлул
манбаъи фасодро фаро гирад.
Дабилаи насҷи атрофи рӯдаи мустақим (Paraproctitis)
Газаки шадиди насҷи атроф ва девораи рӯдаи мустақимро ханосия ѐ парапроктит
меноманд. Беморк дар натиҷаи ба насҷи атрофи рӯдаи мустақим дохил шудани уфунати
омехта, бештар қаламчамикроби рӯда, энтерококкҳо ва анаэробҳо ба вуҷуд меояд. Замина
барои инкишофи ханосия қабзият, дарунравк, бавосири газакгирифта, тарқиши мақъад,
криптит хоҳад буд. Вобаста ба мавқеъи озурдагии бофтаҳо ханосияи ҷилдк (зерипӯстию
зерпардаи луобк), сурину мустақим, косу мустақим ва ақиби мустақимро аз ҳам фарқ
мекунанд.
Алоим. Ханосияи шадиди фасодк насҷи амиқи атрофи рӯдаи мустақимро ҳар қадар
фаро гирад, беморк ҳамон қадар вазнин мешавад. Дарди набззан дар атрофи мақъад ба
миѐн омада, қазои ҳоҷат мушкил мегардад, гоҳе ҷарроҳк имконнопазир мешавад.
Ҳарорати бадан то 39-40°С афзуда, табларза мегирад. Ташхиси ханосияи косумустақим,
назар ба дигар шакли беморк дар ибтидои касолат мушкил мебошад. Алоими масунии
бадан ба назар мерасад. Дар вақти насҷи зерипӯстиро фаро гирифтани касолат ташхис
осон аст. Ташхиси ханосия баъди тадқиқи ангуштк аниқ мешавад, зеро варами пардаи
луобии рӯда ва манбаъи фасодро муайян мекунад. Думмали насҷи атрофии рӯдаи
мустақим назар ба дабила суст инкишоф меѐбад ва сабук мегузарад (расми 60).

Расми 60. Ҷойгиршавии ханосия мувофиқи тарҳи Eisenhammer: А) думмали
байнимушакии боло паҳншаванда, B) думмали байнимушакии поѐн ҷой гирифта, С) думмали
наълмонанд, D) думмали зерилуобк, E) думмали поѐн ҷойгирифтаи зерилуобию зерипӯстк, F)
думмали косу рӯдаи мустақим, G) думмали ишиоректалк, H) думмали зерипӯстк.

Ханосияи фаҷиро аз газаки бавосир, тарқиши мақъад, илтиҳоби ғадуди простата,
саратони рӯдаи рост, бемории Крон, остеомиелити чорбанд фарқ кардан лозим аст.
Дабилаи анаэробии насҷи атрофи рӯдаи мустақим бисѐр вазнин ва хатарнок аст.
Варам ва мавти бофтаҳо, масумияти бадан босуръат инкишоф меѐбад; шакли
инкишофѐбии лимфангоити амиқи болорав бисѐр пурхавф аст, чунки сабаби дабилаи
анаэробии пасисифоқк мегардад. Дар ин ҳолат марговари сад дар сад буда, танҳо
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ҷарроҳии пешгирк (расми 61), ки роҳи интишори уфунатро медорад, аз марг эмин хоҳад
дошт.

Расми 61. Ҷарроҳии “пешгиранда”-и ханосияи анаэробии болорав:
тарҳи усули ҷарроҳии ханосияи анаэробк ҳангоми паҳн шудани
уфунат ба насҷи пасисифоқк.

Муолиҷаи парапроктити шадид ҷарроҳии таъҷилк мебошад. Барои ин ду усули
буриш истифода мешавад: нимдоира ва радиалк (рост). Дабилаи амиқро зери мадҳушии
умумк 1,5-2 см берун аз сфинктер ба дарозии 6-8 см қабат-қабат мебуранд ва
ҳалакамушак бояд осеб наѐбад. Парапроктити зерҷилдиро бо буриши рост мекушоянд.
Баъди ҷарроҳк манбаъи фасодро ба ҳаҷми захм вобаста ба 1-2 найчаи полиэтиленк ва
тасмаи резинк заҳкаш мекунанд. Баъд муолиҷа ба марҳалаи захм вобаста аст. Барои ҳал
кардани бофтаҳои мурда марҳами асосаш гидрофилии ҷавҳари бензоат муфид аст.
ИЛТИҲОБИ ҒАДУДИ ПИСТОН
Синадард – илтиҳоби ғадуди пистон (mastitis) яке аз бемориҳои қадиму шинохтаи
инсон мебошад. Байни халқи тоҷик синадард, ки ба "кӯр шудани сина" мерасонад, маълум
аст. Аксари синадард (то 90%) ба занҳои синамакон, алалхусус ба занҳое, ки бори нахуст
таваллуд кардаанд, рост меояд ва бештар дар 5-6 ҳафтаи баъдитавлиди кӯдак мушоҳида
мегардад. Микробҳое, ки синадардро ба вуҷуд меоваранд, стафилококк, қаламчамикроби
рӯда, баъзан стрептококк ва қаламчамикроби кабуд мебошанд. Вале дар баъзе маҳалҳо
уфунати анаэробк низ касолатро ба вуҷуд меорад. Уфунати бемориовар ба сина одатан бо
роҳи лимфа дохил мешавад. Даромадгоҳи уфунат тарқиши сарпистону пӯсти атрофи вай
мебошад. Барои инкишофи илтиҳоби сина мавҷудияти уфунат кам аст. Муҳите лозим аст,
ки дар вай микроб афзоиш намояд. Ин муҳит бемориҳои зукомк, равиши вазнини
ҳомилагк (заҳролудии ҳомиладорк), мушкилу давомнок ва мураккаб таваллуд кардан,
хунрезк ҳини тавлиди кӯдак, рукути шири пистон, бемориҳои ҳамроҳи (камхунк, нефрит,
гепатит, тонзилит ва ғ.) мебошад. Омилҳои зикршуда ба сустии қувваи худмуҳофизати
организм мерасонад. Дар ин ҳолатҳо инкишофи синадарди баъди таваллуди кӯдак аз
эҳтимол дур нест.
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Алоим. Вазнинии илтиҳоби ғадуди пистон ба мавқеъи манбаъи фасодк сина ва
марҳалаи инкишофи газак вобаста аст. Дар сина манбаъи фасод ба тариқати ҳархела
ҷойгир мешавад (расми 62 а, б).

а.

б.

в.
г.
Расми 62. Сохти ғадуди пистон (а): 1-ғилофаи равғанк, 2-фазои ақибипистонк, 3ҳиссачаҳои ғадуд; 4-маҷрои ширк; 5-пистон. Ҷои пайдоиши фасод дар пистон (б,в): 1зери ареола; 2-пеши пистонк; 3-дохили пистонк; 4-оқиби пистонк. г- эҳтимоли
паҳншавии уфунат бо лимфараг аз лимфағуддаҳои пистон ба девораи сандуқи сина.
Вобаста ба ҷараѐни илтиҳоб марҳалаҳои зерини синадардро аз ҳам фарқ мекунанд:
1. Газаки зардобк. 2. Иртишоҳк (инфилтративк). 3. Пайдоиши думмал. 4. Газаки дабилавк.
5. Газаки қарасонк (гангренавк). 6. Газаки иртишоҳии музмин. Агар озурдагк ғадуди
шириро фаро гирад ва марҳалаи дабилавк ѐ қарасонии синадард бошад, ҷараѐни беморк
бисѐр вазнин шуда, алоими септикк мушоҳида мегардад.
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Дар ибтидои беморк сина дард мекунад. Ҳарорати бадан то 38-39°С мерасад. Сина
варам мекунад. Ҳангоми палмосидан дарди сахт ба вуҷуд меояд. Дар вақти авҷи газак
беморк ба марҳалаи иртишоҳи мегузарад. Дар ҷои газак пистон сахт ва пӯсташ сурх
мешавад. Дар бисѐр беморон лимфағадуди зери бағалро илтиҳоб фаро гирифта, калон ва
дардманд мешавад. Баъд иртишоҳ чирк мекунад. Агар ғилофаи пиогенк ҳосил шавад,
думмал ба вуҷуд меояд. Баръакс, илтиҳоби бофтаҳо босуръат инкишоф карда, лӯлачаҳои
лейкоситк атрофи ҷои газакро фаро гирад, ба марҳалаи дабилаи мегузарад. Дар натиҷа
аҳволи умумии бемор низ вазнин гардида, ҳарорати бадан то 40°С мерасад, табларза
ҳамраҳк мекунад. Пӯсти варамкардаи сина сурхи андак ҷулодор ва вариди зерипӯстк
васеъ шуда, аломати лимфангоит мушоҳида мегардад. Сарпистон дарун кашида мешавад.
Дар вақти палмосидан ѐ ангуштзанк мавҷзании моеъ (фасод) пайдо мешавад. Дар хун
ҳамаи тағйироти ба бемории фасодк хосбуда (афзудани СТЭ, миқдори лейкоситҳо ва
тағйироти навък онҳо, пайдоиши сафеда, зуғӯтаҳои тағоякк ва донадор дар пешоб) мушоҳида
мегардад. Агар бемор ба худмуолиҷа машғул шуда, ба духтур дер муроҷиат намояд,
марҳалаи қарасонии синадард ба вуҷуд меояд, чунки хунрагҳои сина тромбоз шуда,
бофтаҳо мемиранд (panmastitis). Дар ин марҳала аҳволи саломатии бемор боз вазнин шуда,
дар бисѐр маврид сепсис инкишоф меѐбад.
Марҳалаи иртишоҳи музмини синадард аҳѐнан рух медиҳад. Сабаби он комилан
номувофиқ муолиҷа кардани марҳалаи шадиди беморк мебошад. Аҳволи умумии бемор
қаноатбахш мемонад, вале ҳарорати бадан субфибрилк мешавад. Дарди мӯътадил доимо
ноором мекунад. Носури фасодк амал карда, иртишоҳи сахти кабудча мемонад.
Синадарди музмини иртишоҳк ба касолати пешазсаратонк дохил мешавад, зеро дар вақги
бардавом вуҷуд доштанаш мумкин аст ба саратон табдил ѐбад.
Синадарди анаэробии ғадуди пистон босуръат инкишоф меѐбад. Дар ибтидои он
пӯсти сина варам карда, таранг, андак ҷиловдор мешавад, доғҳои кабудтоб инкишоф
меѐбад. Дар вақти чок кардан хуни вайрон мебарояд. Агар чирк карда бошад, бадбӯй
мешавад. Илтиҳоби ғадуди пистонро аз рукути шир (lactostasis) ва саратони сина фарқ
кардан лозим аст.
Пешгирии синадард бояд аз мавриди ба воярасии духтар сурат гирад. Барои ин
сарпистони ҳамвор, дарун даромада ѐ бисѐр хурдро (расми 63) оҳиста ва мунтазам (дар
мудати 2-3 моҳ ва зиѐда аз он) кашола карда, ба шакли мӯътадил даровардан шарт аст, зеро сарпистони номбаршударо кӯдак макида наметавонад ѐ пӯсти атрофи сарпистонро ба
даҳон мегирад, ки кафиданаш осон мебошад. Дар вақти пайдо шудани тарқиши пистон
сари вақт муолиҷаю қоидаи макониданро риоя кардан ва пешгирк намудани синадард
зарур аст.

Расми 63. Навъҳои сарпистон: муқаррарк (а), миѐна (б), хурд (в).
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Муолиҷа. Дар марҳалаи зардобк синадардро бо дору муолиҷа мекунанд. Синаи
дардмандро намаконида, сари вақт ҷӯшидан лозим аст, то ки шир нахушкад. Пас
антибиотикҳои пуртаъсир ва сулфанилаламидҳо таъин мекунанд. Ин доруҳо дар заминаи
хӯроки серғизои наву тоза одатан самарабахш аст. Агар думмали зерипустк бошад,
чиркро кашида гирифта, бо маҳлули зиддиуфунк шуста, бо ҳамин сӯзан маҳлули ҷавҳари
бензоати асосаш ҳидрофилк мефиристонанд. Дар ин ҳолат одатан дар як шабонарӯз
чиркдон тоза мешавад. Баъд думмалро бурида, захмро медӯзанд. Дар вақти амиқ ҷой
гирифтани думмал ѐ фаро гирифтани лаҳми ғадуди ширк синаро рост чок карда (расми
64), манбаи фасодро мекушоянд. Думмал ва дабилаи ақиби синаро бо шакли нимдавра
баробари чини зери сина васеъ ва дароз бурида мекушоянд.

Расми 64. Кушодани лонаи фасоди сина:
буриши рост (а), нимдавра (б).
Синадарди анаэробиро таъҷилан ҷарроҳк мекунанд. Дар ҳар ҷои иллати сина
пӯсту насҷи зерипӯстиро то лонаи эътилолк мебуранд. Захмҳоро бо ҳам васл карда, барои
пайдарпай бо маҳлули зиддиуфунк шустан заҳкаш мемонанд. Антибиоткҳо таъин карда,
таҳти фишор оксигеншифок мегузаронанд, ки хеле самарабахш аст.
Илтиҳоби ғадуди баногӯш (Рarotitis)
Илтиҳоби ғадуди баногӯш ѐ тепку ҳангоми аз даҳон ѐ роҳи лимфавк ва ѐ хунраг ба
ғадудҳои базоқ дохил шудани уфунати фаҷк ба вуҷуд меояд. Тепку одатан дар заминаи
бемориҳои сироятк: махмалак, домана, нағзак (чечак) ва баъди ҷарроҳии мураккаб, дар
ҳолати беобшавии бадан ва камқувватк инкишоф меѐбад, чунки агар оби даҳон кам шавад
уфунат ба осонк ба маҷрои ғадудҳои базоқ ворид мегардад.
Алоим. Баногӯш варам ва дард мекунад. Хоиш ва фурӯбарии хӯрок мушкил
мешавад. Варам ва дарди ҷонкоҳ рӯз аз рӯз афзуда, пӯст нафис, сурх ва палмосидан бисѐр
дардманд мешавад. Сарҳади омос ҳамвор ва аниқ муайян мегардад. Дар вақти ба бофтаҳои
атрофи ғадуд гузаштани газак ҳадди омос номуайян мешавад. Агар ғилофаи ғадуд вайрон
шуда, фасод ба бофтаҳои атроф паҳн шавад, дарди сахт мемонад, вале хусусияти ҷонкоҳ
аз байн меравад. Дар ин ҳолат чеҳра ѐ зери ҷоғ, ком ѐ ҳалқ варам хоҳад кард. Дар баъзе
беморон парези асаби чеҳра рух медиҳад. Бинобар ин муайян кардани ҳудуди омос амалан
муҳим аст.
Пешгирии тепку беҳдошти даҳон мебошад. Барои ин даҳони беморони вазнинро
ҳар шабонарӯз 3-4 маротиба бо маҳлулҳои зиддиуфунк чайқонидан лозим аст.
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Муолиҷа. Дар марҳалаи газаки зардобк тепкуро бо дору муолиҷа мекунанд.
Тарбандии нимспиртк, марҳам, гармкунаки барқк, намаку реги гарм ѐ солюкс, УВЧ ва
антибиотикҳо таъин мекунанд. Дар вақти инкишофи думмал ѐ дабила ҷарроҳии таъҷилк
лозим аст. Ҳангоми буриш бояд ба самти шохҳои асаби чеҳра аҳамият дод, то ки асаб осеб
набинад. Баъди чок кардани пӯсту насҷи зерипустк ғилофаи ғадуди баногӯш менамояд.
Онро бурида, манбаъи фасодро кушода, бо маводи зиддиуфунк ва тасмаи резинк ѐ
найчаҳои полиэтиленк монда заҳбур мекунанд. Дар давраи аввали баъдиҷарроҳк аз
маҳлулҳои зиддиуфунк бандина мемонанд. Барои босуръат тоза шудани захм марҳами
ҷавҳари бензоати асосаш ҳидрофилк самарабахш мебошад. Баъд бандина бо дигар навъи
марҳам мемонанд, то ки бофтаи навбунѐди донагк осеб набинад. Маводи безаҳркунанда,
ҷузъҳои таркибии лозимии хун, витаминҳо таъин карда, зидди беобии бадан тадбирҳо
меандешанд.
Илтиҳоби лимфарагҳо (Limphangitis)
Илтиҳоби шадиди рагҳои лимфа бод (араз)-и бемориҳост, ҳатто дар заминаи
касолати фасодии ночиз инкишоф меѐбад. Уфунати бемориовар ва заҳри онҳо ба
лимфамуйрагҳо макида мешаванд ва пас ба рагҳои лимфавии сатҳк ѐ амиқ медароянд. Дар
онҳо уфунат инкишоф намуда, боиси газаки девораи рагҳо мегарданд.
Алоим. Аломатҳои лимфангоит ба мавқеъи лимфараги газакгирифта, вирулентноки
уфунат ва аксуламали ҷузъии бофтаҳо вобастаанд. Ҳангоми газаки лимфарагҳои сатҳк, ки
онҳо одатан ба хунрагҳо ҳамраҳк мекунанд, рахҳои сурх, гоҳе нордбонмонанд, варам ва
дард мушоҳида мегардад. Пӯст андак мехорад ва сӯзиш мекунад. Баъд ин ҷараѐн
лимфарагҳои ба ғадуд равандаро ҳам фаро мегирад; дард, варам ва сурхии пӯст афзуда,
гоҳе барқади лимфарагҳо думмалчаҳо ѐ дабила ба вуҷуд меояд. Дар баъзе ҷойҳо газаки
лимфараг лимфатӯри пӯст ва насҷи зерипӯстиро фаро мегирад. Рахҳои сурх бо ҳам омехта
шуда, сарҳади муқаррарии ба лимфангоит хосро гум карда, ба саромос монанд мешавад.
Лимфангоитро аз тромбофлебити сайѐр фарқ кардан лозим аст. Лимфангоити амиқро дар
асоси алоими бемории ин ѐ он узв, ки лимфаашро заҳбур мекунанд, ташхис менамоянд.
Муолиҷа. Ба даст ѐ пои озурда оромк бахшида, бандинаи гармкунанда мегузоранд,
тадбирҳои физиотерапевтк андешида, антибиотикҳо ва сулфаниламидҳо таъин мекунанд,
вале аввал манбаъи фасодро, ки сабаби лимфангоит гаштааст, муолиҷа бояд кард.
Илтиҳоби лимфағудда (Lymphadenitis)
Илтиҳоби ғуддаи лимфа ѐ лимфаденит мисли лимфангоит боди беморист. Уфунати
фасодк, фосидк ва анаэробк ба лимфағудда аз лимфарагҳо дохил мешаванд, вале баъзан
аз бофтаҳои газакгирифтаи атроф медарояд.
Алоим. Аломатҳои илтиҳоби лимфағудда ба ҷараѐн ва шакли илтиҳоб вобаста аст.
Дар вақти газаки шадид лимфағуддаҳо варамида дард мекунад. Ҳангоми палмосидан дард
шиддат меѐбад ва ҳатто тоқатнопазир мегардад. Баъд аз бо ҳам часпидани лимфағуддаҳо
конгломерат (тӯда) пайдо мешавад. Агар сари вақт муолиҷа намоянд, дард барҳам хӯрда,
лимфағуддаҳо ҳаҷм ва шакли худро мегиранд. Ҳангоми вирулентнокии уфунат ва
қобилияти сусти худмуҳофизии бадан илтиҳоби зардобк ба фасодк мубаддал мешавад.
Пӯсти болои лимфағуддаҳои мавзек сурх шуда, варамаш зиѐдтар мегардад. Лейкоситҳо
афзун мешаванд. Агар ҷараѐн ғилофаи лимфағуддаро фаро гирифта, вайрон кунад,
дабилаи ғуддавк (adenophlegmona) ба вуҷуд меояд.
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Лимфаденитро аз лимфагранулематоз, сили лимфағудда, саратон, думмал ва дабила
фарқ кардан лозим аст.
Муолиҷа. Сабаби лимфаденитро бартараф кардан лозим аст. Ба ҷойҳои
лимфағуддаҳои газакгирифта гармк мебахшанд ва антибиотикҳо таъин мекунанд.
ИЛТИҲОБ ВА ПАЙДОИШИ ХУНЛАХТА ДАР ВАРИД
Илтиҳоби варид (phlebitis) ва пайдоиши хунлахтаи варид (thrombophlebitis) дар
натиҷаи инкишофи уфунати фаҷк рух медиҳад. Уфунат ба девораи варид мустақим ѐ аз
бофтаҳои атрофи газакгирифта дохил мешавад. Баъзан уфунат бо ҷараѐни хун
(endophlebitis) ѐ лимфа (periphlebitis) омада, боиси беморк мегардад. Илтиҳоби асептикии
варид аз таъсири садамаи берунк ѐ дохилк (мондани катетр) инкишоф меѐбад. Заминаи
газакгирк ва лахтабандии варид беэътидолии гардиш ва системаи лахтабандии хун
мебошад. Ба бемории варид бисѐр одамон, алалхусус занҳо мубтало мешаванд; вариди по
бештар иллат меѐбад. Вобаста ба ҷараѐни касолат тромбофлебити шадид, нимшадид ва
музминро аз ҳам фарқ мекунанд. Вобаста ба мавзеъи хунраги озурда тромбофлебит сатҳк
ва амиқ, вобаста ба навъи газак фасоддор ва бефасод мешавад.
Алоим. Аломати аввалиндараҷаи тромбофлебити амиқи даст ѐ пой дарди сахт ва
варам мебошад. Пӯст таранги кабудтоби рангпарида шуда, гоҳе доғҳои қирмизк пайдо
мешаванд.
Ҳарорати бадан то 39-40°С мерасад, вале ҳарорати по ѐ дасти озурда назар ба
солим паст аст. Агар тромбофлебити сатҳк бошад, пӯсти болои варид гиреҳҳои сахти
дардманд пайдо мешавад. Гиреҳҳо баъзан чирк карда, думмалчаҳои якка ѐ бисѐрқабата
ҳосил менамоянд. Онҳо метавонанд ба ҳамдигар пайваста дабила ба вуҷуд оранд.
Тромбофлебити шадид одатан 2-4 ҳафта давом мекунад, пас оҳиста-оҳиста беҳбуди
ба назар мерасад. Гоҳе тромбофлебит баъди ҷарроҳии бардавом, сиқти тифл (abortis) ѐ
таваллуд кардан мушоҳида мегардад. Тромбофлебити музмин аз якчанд моҳ то солҳо
давом хоҳад кард. Дар ин ҳолат аҳволи бемор кам тағйир меѐбад, вале беморк метавонад
зуд-зуд шиддат ѐфта, озурда кунад. Яке аз навъҳои тромбофлебит газаки сайѐри варидҳои
сатҳк мебошад. Ногаҳон дар қади варид (хурд ва бузург) гиреҳчаи сурхи дардманд пайдо
мешавад ва баъди муолиҷа оҳиста барҳам мехӯрад. Аммо дар дигар ҷой гиреҳи нав ба нав
ба вуҷуд меояд. Ҳамин тариқ, солҳо давом хоҳад кард. Ба тромбофлебити сайѐр одатан
илтиҳоби шараѐн ҳамраҳк мекунад. Арази пурхавфи тромбофлебит тромбоэмболияи
шараѐни шуш ва сепсис мебошад.
Тромбофлебитро аз лимфангоит, эндартерити маҳдудкунанда ва саромос фарқ
кардан лозим аст.
Муолиҷа. Ба по ѐ дасти ранҷур оромк бахшида, беморро дар шӯъбаи ҷарроҳии
хунраг бистарк мекунанд, зеро хавфи интишори уфунат ва тромбоэмболия кам мешавад.
Доруҳои зиддиилтиҳобк ва рафъи дардро таъин карда, гарм нигаҳ медоранд. Агар газак
инкишоф ѐбад ва ҳарорати бадан баланд шавад антибиотикҳо, тарбандии нимспиртк ѐ
марҳам (гепаринӣ, Вишневский) истифода мекунанд. Ҳамчунин, истифодаи оҳанрабои
барқк, электрофорез аз ферментҳои сафедаҳалкунанда (трипсин, химиотрипсин), ҳепарин
ѐ лидаза самарабахш мебошад.
Барои пешгирии лахтабандии хун дар оянда антикоагулянти таъсири
мустақимдошта (маҳнули ҳenapин 5-10 ҳ.в. 4-6 маротиба дар як шабонарӯз) ва ба
лахташавии хун таъсиркунанда (дикумарин, неодикумарин, синкумар, фенилин, пелентан)
таъин мекунанд. Дар солҳои охир бо ин мақсад доруҳои зиѐде пешниҳод шудааст:
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клексан, аспирин кардио, детралекс, венодиол ва ғ. Дар вақти қабули антикоагулянтҳо
индекси протромбинро дар ҳудуди 40-50% доштан лозим аст. Барои паст кардани
лахтабандии хун шуллук (5-10 дона) мемонанд. Шуллук гирудин ҷудо карда, ба хун равон
мекунад, ки лахтабандк ва лузучи хун паст мешавад. Шуллукро кандан мумкин нест,
чунки ҳангоми 10-20 мл хун макиданаш мекӯчад. Барои ҳал кардани лахтаи нав
фибринолизин, ҳепарин, стрептодеказа, стрептаза мефиристонанд. Дар вақти тромбози
варидҳои амиқ тромбэктомия ва вариди сатҳии васеъшудаи лахтадор венэктомия
мекунанд.
ИЛТИҲОБИ ФАСОДИИ ЗАРДОБПАРДА
Илтиҳоби зардобпарда (serositis) ҷараѐни ногувори болинк дорад. Пас аз солим
гаштан аразҳои сангини кафшерк (часпидагиҳо) мемонад, ки гоҳе ба ҳаѐт хавф дорад.
Илтиҳоби зардобпардаи қисмҳои гуногуни бадан номгӯи хос дорад. Газаки пардаи майна
менингит (meningitis), ғилофаи дил перикардит (pericarditis), ҷанб ѐ шушпарда плеврит
(pleuritis) ва илтиҳоби сифоқпардаро перитонит (peritonitis) меноманд. Илтиҳоби фасодии
пардаи зардобиро уфунати фаҷк, бештар стафилокк, қаламчамикроби рӯда ва кабуд,
анаэробҳо ба вуҷуд меоранд. Пас аз солим гаштани бемории илтиҳобии сифоқпарда
баъзан аразҳо боқк мемонад, ки аз онҳо халос шудан душвор аст. Уфунат дар ковокиҳои
зардобпарда инкишоф ѐфта, илтиҳоби зардобк, зардобию фибринозк ѐ фасодк ба вуҷуд
меоранд. Заҳри уфунат ва маҳсули бофтаҳои порашуда ҷаббида шуда, тағйироти
дегенеративии узвҳои лаҳмиро пайдову амали онҳоро вайрон мекунад.
Сарсоми фасодӣ
Бемори сарсоми фасодиро дар шӯъбаи асабҷарроҳк бистарк мекунанд. Ангезандаи
касолат стрептококк, стафилококк, менингококк ва баъзан (бештар дар кӯдакон)
қаламчамикроби рӯда ѐ домана мебошад. Сарсоми фасодк одатан бемории сонист.
Уфунат ҳангоми бемориҳои фасодк аҷвофи бинк (ҷавфи Ҳаймор, пешонк, нокшакл), ком
ва ғадуди баногӯш ба пардаи мағзи cap ворид мешавад. Сарсом метавонад метастазк
шавад, ѐ пас аз захми тир ва ҷарроҳк дар ҷумҷума инкишоф ѐбад.
Алоим. Аломатҳои хоси сарсоми фасодк дарди cap, қай, ҳисси баланди пӯсту пай,
хоболудк, хираҳушк, шахии мушакҳои пушти cap ва пайдоиши алоими Кернинг,
Брудзовский, Бехтерев мебошад. Дарди cap аломати доимии сарсом буда, сарро пурра ѐ
қисман (пушти cap ва пешонк) фаро мегирад. Ҳангоми қабули хӯрок ба дарди cap қай
ҳамраҳ мешавад. Бемор ҳолати хоси сарсомро мегирад, яъне сараш ба оқиб хам, тана
кашола, шикамаш "заврақмонанд" мешавад ва дастҳояшро ба сандуқи сина ва пойҳояшро
ба шикам ҷавс мекунад. Лейкосит афзуда, навъи онҳо тамоюли тағйирѐбк доранд. СТЭ
зиѐд мешавад. Фишори моеъгии ҳароммағз баланд (400-500 мм сут. оби), рангаш хира
гардида, аз сӯзан фаввора зада ѐ қатра-қатра мебарояд.
Сарсоми фасодиро аз латма, фишориш ва думмали мағзи cap, кузоз, энсефалит ва
сепсис фарқ кардан лозим аст.
Муолиҷа. Дар ибтидои беморк антибиотикҳо ва сулфаниламидҳо таъин мекунанд.
Маҳлули антибиотикро ба канали ҳароммағз низ мефиристонанд. Сабаби сарсомро
муайян карда, бо дору ѐ бо роҳи ҷарроҳк бартараф кардан лозим аст.
Зотулҷанби фасодӣ
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Илтиҳоби шадиди фасодии ҷанб ѐ шушпарда, яъне плевра (pleuritis purulenta acuta)
бемории сонк мебошад. Одатан арази бемориҳои фасодии узвҳои қафаси сина ва шикам
буда, онро стафилококк, стрептококк, пневмококк ва баъзан қаламчамикроби рӯда ѐ
уфунати омехта меангезад. Уфунат ҳангоми кафидани думмали шуш ва захми
воридшавандаи қафаси сина ба ковокии ҷанб мустақим дохил мешавад. Зотулҷанби
фасодк дар натиҷаи аз узвҳои газакгирифтаи шикам (аппендисит, холесистит, панкреатит,
думмали зери диафрагма ѐ дабилаи пасисифоқк) бо роҳи лимфа паҳн шудани уфунат ба
вуҷуд омаданаш мумкин аст. Баъзан зотулҷанб метастазк мешавад ѐ дар заминаи
плеврапневмония ва кафидани киста ѐ кавернаи шуш инкишоф меѐбад.
Алоим. Дар заминаи аломатҳои беморие, ки ба зотулҷанби фасодк боис мешавад,
дарди пуршиддати сихзананда дар шуши озурда пайдо мегардад. Ҳангоми нафаскашк
сулфидан дард меафзояд. Нафаскашк сатҳк ва зуд-зуд набз нопурраи нарм шуда, шуши
иллатк ҳангоми нафаскашк таъхир мекунад. Фазои байни қабурға васеу ҳамвор мешавад.
Ҳарорати бадан 39-40°С мерасад. Бемор суст, беиштиҳо ва камқувват шуда, вазъи
маҷбурк мегирад.
Тадқиқи рентгенк барои аниқ кардани ташхиси касолат далелҳои муҳим медиҳад.
Рентген хирагии қисмати ранҷури шуш, мавҷудияти моеъи ковокии ҷанб ва лагжидани
байндеворро муайян мекунад. Пунксияи ковокии ҷанб барои маълум кардани хусусияти
тарашшӯҳ ва тадқиқи бактерияҳо мусоидат мекунад. Хун мисли дигар бемориҳои фасодк
тағйир меѐбад. Гемоглобин тадриҷан кам, СТЭ зиѐд ва навъи лейкоситҳо тағйир меѐбанд.
Зотулҷанби фасодиро аз киста ва эхинакокки чирккарда, думмали шуш, думмали
зери диафрагма, ателектаз ва саратони шуш фарқ кардан лозим аст.
Муолиҷа. Зотулҷанби фасодиро дар як вақт бо сабабҳои беморк муолиҷа кардан
самарабахш аст. Ҳангоми сабук будани беморк ковокии ҷанбро пунксия карда, фасодро
кашида мегиранд. Баъд бо маҳлули зиддиуфунк шуста, маҳлули антибиотикҳои ба
уфунати бемориовар таъсиркунанда мефиристонанд. Агар пунксияи бисѐркарата натиҷа
набахшад, заҳкаши доимамал ниҳода, ба асбоби кашанда васл мекунанд. Дар ҳолати
вазнин, агар тадбирҳои зикршуда натиҷа набахшанд (ин ҳолат кам ба миѐн меояд),
торакотомия мекунанд. Барои ин қабурғаро қисман бурида гирифта, ковокии ҷанбро васеъ
кушода, аз фасоду пардаи фибринк озод мекунанд ва заҳкаш мемонанд. Дар як вақт ҷузъи
шуши озурдаро бурида мегиранд. Сари вақт ковокии ҷанбро кушода, барқарор намудани
амали шуш гарави барҳам додани фазои "холк" ва пешгирии инкишофи думмали музмин
мебошад.
Илтиҳоби фасодии сифоқ (Peritonitis)
Илтиҳоби сифоқ одатан арази бемории фасодии узвҳои шикам мебошад; баъди
ҷарроҳк ѐ садама низ мумкин ба вуҷуд ояд.
Сабаб ва инкишофи перитонит. Илтиҳоби сифоқи шикамро метавонад
қаламчамикроби рӯда, стафилококк, стрептококк ѐ пневмококк ба вуҷуд орад, вале
бештар сабаби перитонит уфунати омехта мебошад. Дар солҳои охир уфунати анаэробк
беҳог низ зуд-зуд сабаби илтиҳоби сифоқпарда мегардад. Уфунат ба сифоқ аз узвҳои
газакгирифта (аппендисит, холесистит, панкреатит, салпингит) ѐ сӯрохшуда (реши узвҳои
ҳозима) дохил мешавад. Дар вақти захми воридшавандаи шикам ѐ лапоратомия ба батн
метавонад уфунати берунк дарояд. Аз таъсири садамаи механикк, гармок ва кимѐк
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перитонити асептикк инкишоф ѐфтанаш мумкин аст. Агар сабаби илтиҳоби сифоқ муайян
нашавад, перитонити криптогенк, яъне ноаѐн мегӯянд.
Ҷараѐни илтиҳоби фасодии сифоқ ба навъи уфунати бемориангез вобаста аст.
Перитонити стрептококкк майли маҳдудшавк надорад, зеро дар фасод фибрин кам ѐ
тамоман нест. Бинобар ин, фасод обакк буда, ба осонк паҳн мешавад ва батнро фаро
мегирад. Баръакс, дар фасоди перитонити қаламчамикроби рӯдагк ва пневмококкк
фибрин бисѐр мешавад ва бештар минтақаи ранҷурро маҳдуд мекунад. Аз ин рӯ
часпидагиҳои зиѐда мушоҳида мегардад. Дар аввал сабаби перитонит газаки дабилагк ва
гангренози кирмрӯда, пас сӯрох шудани реши меъдаю рӯдаи дувоздаҳангушта, кисаи
сафро ѐ рӯдаи мавтк мебошад.
Тасниф. Таснифоти перитонит дар асоси зуҳури алоими беморк, сабаб, қисмати
фарогирифтаи газак ва хусусияти тарашшӯҳ вобаста аст:
1. Аз рӯи навъи бемориангези касолат перитонити қаламчамикробк, стафилококкк,
стрептококкк ва омехта мешавад.
2. Аз рӯи навъи уфунат перитонити махсус ва номахсусро аз ҳам фарқ мекунанд.
3. Вобаста ба сабаб перитонит садавамк, ҳематогенк, лимфогенк, баъдиҷарроҳк ва
криптогенк хоҳад шуд.
4. Вобаста ба интишори газак перитонит ҷузък (маҳдуд ва номаҳдуд) ва умумк
мешавад.
5. Аз рӯи хусусияти тарашшӯҳ перитонит зардобк, зардобию фибринозк, фасодк,
фосидк ва анаэробк мешавад.
6. Вобаста ба марҳалаи газак перитонит реактивк, заҳрк, интиҳок ва беморхезк
(сиҳҳатѐбк) мешавад.
Ҷараѐни перитонити ҷузък суст ѐ босуръат мегузарад. Агар беморк суст инкишоф
ѐбад, бештар инфилтрат ѐ думмал ба вуҷуд меояд. Дар вақти ҷараѐни босуръат доштани
газак уфунат паҳн шуда, ба перитонити умумк сабаб мегардад. Дар ин ҳолат шоки заҳрк
бисѐртар инкишоф меѐбад.
Алоим. Аломатҳои илтиҳоби сифоқ ба аломати беморие, ки ба перитонит оварда
мерасонад, оҳиста зам мешавад. Бемор аз сустк, ташнагк, шикамдамк шикоят мекунад.
Чеҳрааш чун хокборида гардида, чашмҳояш фурӯъ мераванд ва биниаш нӯгтез мешавад.
Шикам ба нафаскашк иштирок намекунад. Бинобар ин, алоими барвақтии перитонитро
сари вақт муайян кардан муҳим аст. Ин дарди шикам, дилбеҳузурк, қай ва таранги
девораи шикам мебошад. Ҳаракати рӯда шунида намешавад. Дар батн тарашшӯҳи
гуногундараҷа пайдо мешавад.
Дард. Вобаста ба марҳалаи перитонит ва минтақаи озурдаи шикам дард гуногун
хоҳад шуд. Агар узвҳои дарунковок сӯрох шуда бошанд, дарди сахти тоқатнопазир чун
"ханҷар зада" рух медиҳад, аммо шиддати вай ба қисми узви сӯрох вобаста аст. Узви
дарунковоки захмин ҳар қадар дар қисми болои батн ҷой гирифта бошад, дард ҳамон
қадар сахттар авҷ мегирад. Дар ҷои сӯрохии узв дард пурзӯр буда, тадриҷан баробари
интишори мӯҳтавои узв шикамро фаро мегирад. Дар ин ҳолат мушакҳои девораи шикам
таранг (defanse musculaire) "тахта"-монанд мешавад. Алоими Блюмберг-Шеткин мусбат
шуда, аҳамияти ташхисиву тафриқк пайдо мекунад. Ин аломат барои перитонит доимк
мебошад. Дар ибтидои инкишофи беморк пайдо шуда, дар минтақаи ранҷур бараълотар
аѐн мешавад. Ҳамин қисмати озурда манбаъи газаки сифоқ мебошад.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дилбеҳузурк ва қай. Дар ибтидои перитонит ин аломатҳо пайдо шуда, баъд дар
ҳамаи марҳалаи беморк ба назар мерасанд ва ба воситаи рефлекс зоҳир мешаванд. Дар
аввал массаи қайро мӯҳтави меъда ташкил мекунад, пас сафро ва мӯҳтави рӯда ҳамроҳ
мешавад. Қайи пайдарпай оби баданро кам карда, мувозинати обу намакҳои маъдании
ҷисми беморро вайрон мекунад.
Тарашшӯҳ. Дар батн ҳангоми илтиҳоби сифоқ бисер вақт тарашшӯҳ (зардобк,
зардобию фибринозк, фасодию фибринозк ва фосидк) мушоҳида мегардад. Хусусияти
тарашшӯҳ ба узви газаккарда ѐ сӯрохшуда вобаста аст. Агар перитонит дар натиҷаи сӯрох
шудани кисаи сафро ѐ реши дувоздаҳа ба вуҷуд омада бошад, тарашшӯҳ аз сафро ва
муҳтавии рӯда иборат аст. Агар масона захмин шуда, пешоб ба батн дохил шавад,
тарашшӯҳ бо пешоб омехта мешавад. Ҳангоми ангуштзанк дар батн мавҷуд будани
тарашшӯҳро кундсадок маълум мекунад. Сарҳади ин садо дар вақти аз паҳлу ба паҳлу
гардонидани бемор тағйир меѐбад. Агар миқдори тарашшӯҳ аз 400-500 мл зиѐд шавад,
аломати тамавлуҷ (лиқ-лиқи моеъ)-флуктуасия пайдо мешавад. Барои муайян кардани
мавҷзании моеъ кафи дастро аз як тарафи шикам монда, аз тарафи дигар такон медиҳанд.
Ҳангоми перитонит доим фалаҷи меъдаю рӯда мушоҳида мегардад. Алоими вай
шикамдамк, андармони боду фазла ва дард мебошад; ҳаракати рӯда тамоман маълум
намешавад.
Илтиҳоби сифоқ бисѐр мавридҳо байни 6 соати беморк маҳдуд мешавад. Агар ин
ҳодиса рӯй надиҳад, перитонит ба марҳалаи беҳбудии тасаввурк мегузарад. Дард андаке
хомӯш шавад ҳам, дами шикам зиѐд ва тарангии деворааш нисбатан суст мешавад.
Ҳиққосзанк ба вуҷуд меояд ва чеҳраи бемор пажмурда мегардад.
Дар марҳалаи интиҳок (перитонити вогузашта) алоими беморк чун чеҳраи Буқрот
(facies Hippocratica s. abdominalis) аз қадимулайѐм маълум аст. Бемор рангпарида, рухсора
ва чашмҳояш фурӯрафта, биниаш нӯгтез шуда, гирди чашмҳо давраи кабуд пайдо
мешавад. Забони бемор хушк гардида, сатҳашро ғубори сафед ѐ чиркин мепӯшад. Дар
ҳолатҳои вазнини перитонит пӯст ва сафедпардаи чашм зардча хоҳад шуд ва он аз
вайроншавии эритросит вобаста аст. Ин аломат ҷараѐни септикк гирифтани бемориро
нишон медиҳад.
Шиками дамшуда ба нафаскашк иштирок намекунад. Бемор беҳад хушдимоғ
(euphoria) шуда, вазъи маҷбури интихоб мекунад (пойҳо дар банди зону ва рон қад ва
ноҷунбон мехобад). Ҳини ламси шикам тарангии мушакҳо ва дардманди аѐн мегардад.
Фишори шараѐн оҳиста ва мунтазам паст, набз нопурраи зуд-зуд (то 120-140 дар як
дақиқа) мешавад. Ҳарорати бадан дар ибтидои беморк ба 38-39°С расида, пас баробари
суст гардидани бадан мӯътадил ва ҳатто паст мешавад. Ҳангоми ҷараѐни септикк
гирифтани беморк табларза мушоҳида мегардад. Дар пешоб сафеда, эритросит, лейкосит
ва ҳуҷайраҳои зуғуташакли донадор пайдо мешаванд. Дар хун миқдори эритросит ва
ҳемоглобин кам шуда, СТЭ ва лейкоситҳо аз ҳисоби нейтрофилҳо ва қаламчаядродорҳо ва
шакли норасидаи онҳо меафзоянд, навъи лейкоситҳо тағйир меѐбанд.
Аразҳои перитонити умумк ҳархелаанд; ин ҷамъ шудани фасод дар хамиҳои батн,
эвентрасияи рӯда баъди ҷарроҳк, носури фазлагк, сепсис ва хунрези септикк аз девораи
рӯда мебошад.
Дар мавриди перитонити шадиди маҳдуд саломатии бемор назар ба перитонити
умумк кам тағйир меѐбад. Дард танҳо минтақаи озурдаро фаро мегирад. Ҳуши бемор
равшан монда, нафаскашиаш тағйир намеѐбад. Набз зуд-зуди нопурра мешавад. Аммо дар
ибтидои беморк дард шикамро пурра фаро мегирад. Шикам дам ва деворааш таранг
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мешавад, кай мекунад. Агар ҷараѐн маҳдуд шавад, алоими умумии перитонит барҳам
хӯрда, дард, тарангии мушакҳо ва дами шикам танҳо дар ҷои газакгирифта мушоҳида
мегардад. Маҳдудии перитонит ва ҷамъ шудани фасод одатан дар минтақаи тиҳигоҳи рост
(лонаи кирмрӯда), коси хурд (фазои Дуглас), зери диафрагма, атрофи кисаи сафро ва
кисаи байни халтаи рӯда ба вуҷуд меояд.
Ташхиси тафриқк. Илтиҳоби сифоқпардаро аз ногузароии шадиди рӯда, илтиҳоби
шадиди кисаи сафро ва ғадуди зери меъда, халаи ҷигар ва рӯда, хунрезк ба батн,
зотуррияи асос фарқ кардан лозим аст.
Муолиҷа. Шахсони гирифтори перитонити фасодк мӯҳтоҷи ҷарроҳии таъҷилк
мебошанд. Ҷарроҳк бояд дар муддати ду соат аз ибтидои аниқ кардани ташхиси беморк
сурат гирад. Дар ин маврид нишондоди ҳемостазро бештар кардан зарур аст, чунки дар
ҳолати пешазназък (praeagonalis) ва аз 70 мм сутуни симобк паст будани фишори шараѐн
ҷарроҳк кардан манъ аст. Мақсади асосии ҷарроҳк бартараф намудани манбаи уфунати
ибтидок, фасоди батн ва заҳкаши комилан мувофиқ ниҳодан аст. Дар вақти ҷарроҳк
батнро аз фасод пок карда, бо маводи зиддиуфунк шуста, маҳлули антибиотики
сертаъсирро мефиристонанд ва ба манбаи аввалини фасод, ҷойҳои фасод ҷамъшуда
найчаҳои полиэтиленк ниҳода, заҳкаш мекунанд. Дар марҳалаи баъдиҷарроҳк масъалаи
асоск мубориза бар зидди уфунат, заҳролудии бадан, афзудани қувваи худмуҳофизк ва
беҳ гардонидани амали узвҳои осебдида мебошад.
УФУНАТИ ШАДИДИ ФОСИДӢ
Уфунати фосидк ѐ пӯсишоварро бактерияи ҳархелаи анаэробк ва фосидк (В.
putrificus, В. proteus, В. coli, Fusobaсterium--ҳo, Bacteroides), баъзан бо ҳамроҳи
стафилококку стрептококк ба вуҷуд меорад. Ин бактерияҳо аз муҳити зист, яъне аз берун
ѐ аз дарун (даҳон, рӯда, роҳи пешоб) дохил шуда, ба бофтаҳо осеб мерасонанд. Заминаи
интишори уфунат бофтаҳои пӯсидаю тосидаи амиқ мебошад, ки онҳо шароити анаэробк
дошта бошанд. Уфунати пӯсида зуд-зуд бо стафилакокки анаэробк ҳамраҳи мекунад. Аз
ин рӯ уфунати шадиди фосидк бештар дар насҷи атрофи рӯдаи мустақим, паси балъум ва
зери ҷоги поѐн инкишоф менамоянд. Порашавии бофтаҳо ва дар як вақт ҳосил шудани бод
-газ (ҳидрогенсулфат, метилмеркаптан) ба ин беморк хос аст.
Алоим. Аз захм бӯи бад меояд, тарашшӯҳи ҳеморрагии фаровон ҷудо мешавад.
Ранги захм хокистарк мешавад ва тарашшӯҳи бадбӯи ҳеморрагк мебарорад. Мушакҳои
захм мисли гӯшти пухта ва бофтаҳои гирди вай варами кабудчатоб мешавад. Агар дар
захми уфунати анаэробк беҳог дар тарашшӯҳ ва бофтаи пайванди ҳубобчаҳои ҳаво бисѐр
майда бошанд, ҳангоми анаэроби ҳогк онҳо гуногунҳаҷм шуда, одатан дар мушакҳо ҷой
мегиранд.
Бофтаи навбунѐди донагк рангпаридаи сафедчаи хокистаранг мешавад, инкишофи
суст дорад, газ дар насҷи зерипӯстк мушоҳида мегардад. Фарқияти асосии аломати
клиникии уфунати пӯсида аз анаэробк ҳосилшавии газ дар насҷ буда, мушак одатан эмин
мемонад. Дар натиҷаи инкишофи заҳролудк ҳарорати бадан бисѐр баланд мешавад,
аломати менингит инкишоф мекунад. Барои сари вақт аниқ намудани арази уфунати
пӯсида аз анаэробк, аломати классикии онҳоро фарқ кардан лозим аст (ҷадвали 38).
Ҷадвали 38.
Зуҳуроти классикии газаки фосидк ва гангренаи газк
Аломати илтиҳоб Газаки фосидк - пӯсида* Гангренаи газк**
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Дард - dolor

Дард ҷузък, тапанда,

Ҳарорати баланд color
Сурхшавк - rubor
Варамк - tumor

Ҳарорати ҷузък баланд

паранда

Дарди кафонандаи, сарҳади
ҷузъии муайян надорад
Ҳипертермияи ҷузък нест

Сурхии ҷузък
Сурхии ҷузък нест
Варамии паҳншуда,
Варамии бофтаҳо дар
сарҳади муайян надорад
атрофи лонаи фосидк
Тағйироти амалк - Тағйироти амалк ҳангоми ҳама намуди уфунати захм
functio laesa
ба миѐн меояд.
* газ дохили насҷ ҳосил мешавад ва дар дохили мушак нест. ** газ дохили
мушак ва насҷ ҳосил мешавад. *** Газ ба дабила ѐ думмали параректалк аз сӯрохи
дарунии роҳи фасоди рӯдаи мустақим дохил хоҳад шуд.
Фарқияти асосии аломати клиникии уфунати фосидк аз анаэробк ҳосилшавии газ
дар насҷ мебошад, вале мушак эмин мемонад.
Аломати умумк беморк ба дараҷаи заҳролудии бадан вобаста аст. Заҳролудк ҳар
қадар сахт бошад, ҳарорати бадан ҳамон қадар афзуда, беиштиҳок, табларза ва хоби
ноором мушоҳида мегардад. Набз афзуда, фишори шараѐн паст мешавад ва дигар алоими
септикк инкишоф меѐбад.
Муолиҷа. Табобати уфунати фосидии шадид ҷарроҳии таъҷилист. Дар вақти буриш
ҳама кисаҳои фасодро кушода, бофтаҳои фавтидаро бурида мегиранд. Ба захм тасмаи
резинк ѐ найчаи полиэтиленк ниҳода, заҳкаш мекунанд, то ки тарашшӯҳ банд нашавад.
Захмро ба маводи зиддиуфунк (перманганати калий, пероксиди ҳидроген) ѐ маҳлули
антибиотики пуртаъсир қатра-қатра пайдарпай ѐ даврк обѐрк мекунанд. Дар вақти зарури
ҷузъҳои таркиби хун ва хунивазкунандаҳо ба варид мефиристонанд. Маводи
безаҳркунанда, оксигенизатсияи ҳипербалк, антибиотикҳо таъин мекунанд. Принсипи
муолиҷаи антибиотикии уфунати фосидк мисли муолиҷаи уфунати анаэробк аст.
Пешгирии уфунати фосидк ба сари вақт муолиҷа кардани беморҳои илтиҳобк
вобаста аст, зеро уфунати фасодк заминаи сирояти фосидк хоҳад шуд.
Остеомиелит (Osteomyelitis)
Илтиҳоби мағзи устухонро остеомиелит мегӯянд. Дар амали тиббк ин истилоҳро
ҷарроҳи намоѐни фаронсавк Рейно ҷорк кардааст. Вале зери истилоҳи остеомиелит
иллатнокии ҳамаи қабати устухонро (panostitis) дар назар бояд дошт. Доир ба илтиҳоби
устухон Буқрот, Ҷолинус, Абӯалии Сино, Petit (1705) навиштаанд. Аммо омӯхтани ин
мараз аз нимаи дуввуми а.XIX ибтидо гирифт. Аз ин рӯ, тадқиқоти Э.Лексер (1894),
Венгеровский (1964) бисѐр муҳим аст.
Алҳол сабаби остеомиелит маълум аст. Дар 60-90%-и беморон стафилококк, 1731% стрептококк, 10-15% уфунати омехта ва 2-12% дигар уфунатҳо ба вуҷуд меоранд.
Аммо пайдоишу инкишоф (патогенез)-и остеомиелит муайян нагардидааст, зеро танҳо
мавҷудияти уфунат бемориро ба вуҷуд намеорад. Ҳолати масуниву ҳаѐтии бадан,
хусусияти ташреҳиву буниявии вирулентнокк ва миқдори уфунати бемориангез, ҳолати
зуҳуроти аксуламали аъзо (мӯътадил, баланд ва сустҳисск), омили берунк ва ғ. муҳим аст.
Ақида доранд, ки барои инкишофи остеомиелит сохт ва хунтаъминии ҷисмҳои устухони
найчашакл сабабгор аст. Дар ҷойҳои байни эпифиз ва метафиз мӯйрагҳо бисѐр хурданд,
анастомози байни рагтӯри ин ду қисмати устухон на чандон хуб инкишоф ѐфтааст. Дар
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натиҷа гардиши хун нисбатан суст мебошад. Шароит барои андармони уфунат мусоид аст.
Ҳамин навъ сохт ва хунтаъминии устухони найчашакл дар кӯдакон ва наврасон муайян ба
назар мерасад. Бинобар ин, дар ҳамин синну сол эмболи бактериявк дар мӯйрагҳои
манотиқи метаэпифизарк андармон шуда, илтицоб ба вуҷуд меорад ва илтиҳоб инкишоф
карда, интишор меѐбад.
Мувофиқи назарияи эмболии Е.Lexer (1896) асоси инкишофи остеомиелити шадид
септикопиемия мебошад. Эмболи бактериявк дар хунрагҳои охирини минтақаи метафиз
андармон мешавад за манбаъи ҷузъии фасод ҳосил мекунад. Аз рӯи назарияи Виленски
А.О. (1934), Венгеровский И.С. (1964) пайдоишу инкишофи остеомиелитро аз вусъати
тромбартериит ва тромбофлебит медонанд. Вале аҳамияти ин омилҳо барои инкишофи
остеомиелит, ҳамчунин вуҷуд доштани хунрагҳои охирин дар устухони навзодон ва
кӯдакони хурдсол бо тадқиқоти баъдина рад карда шуд.
С.М.Дерижанов (1937) назарияи эмболи Лексерро оид ба пайдоишу инкишофи
остеомиелит рад карда, назарияи гармбодк (аллергк) пешниҳод кард. Мувофиқи далелҳои
ӯ дар заминаи "уфунати ниҳон" бадан сенсибилизасия мешавад. Ангезандаи такрори
аксуламали ҳиперергк зуҳур ѐфта, дар устухон манбаъи илтиҳоби асептикк (мисли
феномени Артюс) ба вуҷуд меорад. Дар баробари ин шароит барои инкишофи "уфунати
ниҳон" пайдо мешавад. Он зуд дар канали мағзи устухон афзоиш меѐбад. Уфунат боз
вирулентноктар гардида, ба инкишофи уфунати фасодк мерасонад. Аломати аллергк
варами фибриноиди девораи хунраг ва бофтаи пайвандк ҳамроҳи некрози фарох мебошад.
Вале дар ҳайвонҳои таҷрибавк С.М.Дерижанов ба ғайр аз остеомиелит эндокардити
септикк ва гломерулонефритро низ мушоҳида кард, ки ин дар асл сепсис мебошад.
Дар пайдоишу инкишофи остеомиелити шадиди ҳемотогенк асаби марказк ва
дигар омилҳо (дохилк, берунк) низ сабабгоранд. Онҳо дар назарияи Е.Лексер ва
С.М.Дерижанов ҷой наѐфтаанд. Бо вуҷуди он дар замони ҳозира хусусияти ташреҳиву
буниявии устухони найчашакл, сенсибилизатсияи бадан, ҳолати масунк, зуҳуроти
аксуламал, вирулентнокии уфунати бемориангез ва ғ. инкишофи остеомиелитро муайян
мекунанд.
Ташреҳи касолат. Пеш аз ҳама дар метафиз илтиҳоби шадиди зардобк cap мезанад,
пас ба илтиҳоби дабилавк мубаддал мешавад. Баъди фасод ҳосил шудан ин ҷараѐн самти
каммуқовиматро фаро мегирад (расми 65).

а.

б.

в.

г.
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Расми 65. Остеомиелити шадиди ҳематогенк: илтиҳоби қисмати мета-эпифизарк
(а), диафизарк (б), дабилаи зериустухонпардагк (в) ва пардаро сӯрох карда, паҳн шудани
фасод (г).
Дар ҷойҳои иллатдидаи устухон фишори фасод одатан зӯр мешавад. Фишор
барқади мағзи устухон ва кӯндаланг ба ҷониби моддаи зичи он рафта, дабилаи зери
устухонпардаро ҳосил мекунад. Баъзе ҷойҳои устухонпардаи газакгирифта мемирад.
Баъди рахна шудани устухонпарда фасод шорида, ба насҷи байнимушаки осеб расонда,
насҷи зерипӯстиро фаро мегирад. Пас аз он пӯстро сӯрох карда, берун меравад. Дар
натиҷа носур ба вуҷуд меояд.
Устухонпардаи кӯдакон пӯк аст ва ба устухон нисбатан суст мечаспад. Дар вақти аз
канал баромадани фасод устухонпарда гирдогирд ва ба дарозии устухон осон ҷудо
мешавад, остеомиелити куллк ба вуҷуд меояд. Агар устухон қисм-қисм аз хунтаъминк
маҳрум шавад, секвестрҳои гуногун ҳосил мешаванд. Бинобар ин, чанд навъи секвестрро
(расми 66) аз ҳам фарқ мекунанд: нопурра, қишрк, марказк, воридк ва куллк (аз метафиз
то метафиз).

Расми 66. Навъҳои секвестр: қишрк (1), эндосталк (2), воридшаванда (3),
куллк (4), ҳал ва беҷошавии секвестр (5).
Агар сари вақт муолиҷа накунанд, ҷараѐни эътилолк ҳамаи устухон, аз он ҷумла
бандро фаро мегирад. Дар ин вазъият устухон бештар дар қисмати зӯр омада мешиканад
(рентгенограммаи а,б,в,г,д).
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а.
б.
в.
г.
д.
Рентгенограммаи остеомиелити шадиди ҳематогенк бо секвестрҳои хурду калон ва
шикастагиҳои эътилолк: китф (а), рон (б), соқи по (в,г) ва пурра нобуд шудаи устухони
соқи калон аз диафиз то диафиз (д).
Ба вайроншавии устухон рушд ҳамраҳк мекунад. Дар ин ҷо устухонпарда ба
устухони навбунѐд мечаспад. Дар минтақаи секвестр устухонпарда мемирад. Бо мурури
замон дар атрофи секвестр бофтаи навбунѐди донагк инкишоф меѐбад, Агар секвестр
бисѐр хурд бошад, аз носур баромаданаш мумкин аст, аммо устухони нобудшуда бениҳоят
суст ҳал мегардад. Бинобар ин, носур то пурра ҳал шудани секвестр маҳкам намешавад.
Тасниф. Чанд навъ таснифи остеомиелит пешнҳод шудааст. Таснифи амалии
беморк муҳим аст ва инҳоянд:
I. Остеомиелити шадиди ҳематогенк.
II. Музмин шудани шакли шадиди он.
III. Остеомиелити музмини аввалин: а) думмали Броди; б) остеомиелити албуминии
Оллиер (Oilier) в) остеомиелити мусаллиби Гарре; г) остеомиелити апофизарm; д)
остеомиелити омосмонанд.
IV. Вобаста ба тарзи иллатѐбк: а) остеомиелити шадиди ҳематогенк; б)
остеомиелити захмк (берунк). Остеомиелити захмию садамавк, тамоск ва захми тир.
V. Вобаста ба мавзеи иллат: остеомиелити эпифизарк, метафизарк, диафизарк ва
куллк.
Остеомиелити шадиди ҳематогенк вобаста ба равиш ва зуҳуроти аломати касолат
шакли заҳрк ѐ бемадорк, септикк (вазнин) ва ҷузък (сабук) дорад.
Аломати шакли заҳрии остеомиелити шадиди ҳематогенк аз бемории шадид
ибтидо ѐфта, ҳарорати бадан баланд мешавад. Дарди cap, дилбеҳузурк ва қай мушоҳида
мегардад. Шакли заҳрии касолат бисѐр вазнин чун шакли барқосои сепсис мегузарад.
Ҳарорати бадан то 40-41°С расида, дарди мушакҳо ва буғуму устухонҳо, шалпарк, ларзиш
ба вуҷуд меояд. Ҳуши бемор тира гашта, хазѐн мегӯяд. Аломати ангезиши пардаҳои мағзи
cap ва рагкашк пайдо мешавад. Беморон одатан дар рӯзи 3-4 мемиранд.
Алоими шакли септикии остеомиелити шадиди ҳемотогенк дар ду рӯзи ибтидои
касолат нотобк, дарди банду устухонҳо, дарди cap ва мушакҳо мебошанд. Баъд табларза
пайдо шуда, ҳарорати бадан то 39-40°С мерасад, беқувватк, шалпарк ва баъзан қай,
беиштиҳои мушоҳида мегардад. Ранги рухсораи бемор парида, лабҳо ва луобпарда
кабудча гашта, забонаш хушк ва ғуборнок мешавад. Пӯст хушки зардтоб ва қобилияти
тарангшавиаш суст мегардад. Набз зуд-зуд, нопурра ва миқдораш ба ҳарорати бадан
мувофиқ мешавад. Фишори шараѐн паст ѐ дар ҳудуди мӯътадил мемонад. Нафаскашк
одатан тез ва сатҳк мешавад. Ҷигар ва испурч калон шуда, дар вақти палмосидан дард
мекунад. Дар пешоб сафеда ва ҳуҷайраҳои зуғӯташакл пайдо мешаванд. Лейкоситҳо то
15-20х103, баъзан то 30х103 меафзояд. Бинобар ин беморон бештар дар шӯъбаи беморони
сироятк бистарк мешаванд. Баъзан пас аз пайдо шудани дарди ҷузък ва кашишу тарангии
мушакҳои қаткунанда ба шӯъбаи ҷарроҳк мегузаронанд. Баробари инкишофи илтиҳоби
фасодк ҳарорати бадан баланду паст ва фарқи ҳарорати пагоҳк аз бегоҳк зиѐд мешавад.
Аломати шакли мавқеъии остеомиелити шадиди ҳематогенк аз дарди минтақаи
иллатдида ибтидо мегирад. Мушакҳои қаткунанда шах мешаванд, ҳарорати бадан то 3839°С мерасад. Дар натиҷаи пайдоиши ин аломатҳои муайян бемор ба ҷарроҳ муроҷиат
мекунад. Давомнокии давраи шадиди остеомиелит ба шахси мариз вобаста; мумкин аст як
ҳафта ѐ як моҳ ва зиѐда аз он давом ѐбад. Марҳалаи нимшадиди остеомиелит одатан вақти
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гузариш ба шакли музмини касолат мебошад. Дар ин маврид тағйироти умумк барҳам
мехӯрад, аммо вайроншавии ҷузък давом мекунад. Давомноки ин марҳала аз як то се моҳ
аст.
Дар мавсими оромк бештар остеомиелити шадиди ҳематогенк мушоҳида мегардад
(75%). Болиғон назар ба кӯдакон кам ба ин беморк гирифтор мешаванд, вале дар даҳсолаи
охири асри гузашта остеомиелити қишрии болиғон низ афзуда буд. Бинобар ин
остеомиелит "ҷавонтар" гардид шумориданд. Таҷрибаи мо нишон медиҳад, ки ин тариқ
инкишофи навъҳои беморк дар як мавсим суръат гирад, дар дигараш нисбатан кам
мешавад ва он ба беҳтар гардидани шароити ичтимок вобаста аст.
Устухонҳои дарози найчашакл бештар гирифтори остеомиелит мешаванд (83-85%),
пас устухонҳои мусаттах (8-10%) ва кӯтоҳ (5-6%). Байни устухони найчашакл рон (3537%), соқи калон (31-32%) ва китф (7-8%) зиѐдтар гирифтори остеомиелит мешаванд.
Метафизу диафизи онҳо то 70% ва эпифиз то 30% офат мебинад.
Ташхиси иллат дар вақти ҳодисаи хос мушкил нест. Муайян кардани шакли заҳрк
ва ибтидои шакли септикк бисѐр мушкил мебошад. Барои ташхиси саҳеҳ далелҳои
рентгенк хуб аст, аммо барои шакли шадиди касолат аллакай нафъ надорад, чунки
тағйироти дар устухон аз ҳафтаи севум мушоҳида мегардад. Томографияи 1,2,3 маротиба
калонкарда, манбаъи иллатдидаи 3-4 мм-ро муайян менамояд. Барои муайян кардани
остеомиелит денситометрия, ангиография, томография ва ултрасадоро истифода
мекунанд. Вале вобаста ба натиҷаи ба канали мағзи устухон сӯзан хаста муайян кардани
зардоб ѐ фасод ва фишори он барвақт ташхис мекунанд. Давомнокии марҳалаи шадиди
остеомиелит аз шахсияти бемор ва муолиҷаи сари вақтк вобаста аст; шояд як ҳафта ѐ як
моҳ ва ѐ зиѐда аз он давом ѐбад.
Давраи нимшадиди остеомиелит одатан давраи ба шакли музмин гузаштан
мебошад. Дар ин ҳолат тағйироти умумк барҳам мехӯрад, вале вайрон шудани ҷузъи
устухон давом мекунад. Давомнокии он аз 1 то 3 моҳ аст.
Ташхиси тафриқк. Остеомиелити шадиди ҳематогениро дар ибтидои беморк аз
домана, сарсом, зотуррияи марказк фарқ кардан лозим аст, зеро дар ин маврид аломати
ҷузък ба назар намерасад. Дар вақти пайдоиши алоими ҷузък аз илтиҳоби шадиди ғадуди
лимфавк, дабилаи амиқи насҷ ва сепсис ташхиси тафриқк мегузаронанд.
Араз. Аразҳои остеомиелит умумк ва ҷузък мешаванд. Ба аразҳои умумк
камхунии дуввумин, ҳассосии музмин, сепсис ва амилоидоз мансубанд. Аразҳои ҷузък
артрити фасодк, псевдоартроз (банди ғайриаслк), шикастани худбахудк, баромадани
касолатии банд, шахии дасту по ва буғумҳо, шаклвайронк, ба саратон мубаддал шудани
бофтаи носур ва ғ. мебошанд.
Муолиҷа. Остеомиелити шадиди ҳематогениро одатан ҳаматарафа умумк ва ҷузък
табобат мекунанд. Қисмҳои асосии он инҳоянд:
1. Таъмини оромк ба минтақаи иллатдида. Агар остеомиелити даст ѐ по бошад
бандинаи гаҷии лангетк мемонанд.
2. Дар ибтидои касолат истифодаи антибиотикҳои пуртаъсир, пас иваз намудани
онҳо мувофиқи муайян шудани уфунати бемориангезҳо.
3. Муолиҷаи ҷарроҳк. Интихоби ин ѐ он усули ҷарроҳк ба мавриди касолат вобаста
аст. Дар ибтидои беморк сӯзани ғафси тирдор (Бир)-ро ба ҷои иллатдида хаста, ба канали
мағзи устухон дохил мекунанд. Аз як сӯзан антибиотику маводи зиддиуфунк
мефиристонанд, аз дигараш берун мешавад. Дар вақти вазнинии беморк бо парма (қутраш
аз 0,5 то 1см) сӯрох мекунанд, пас найчаи полиэтиленк монда пай дар пай ҳассосии
уфунатро ба ҳисоб гирифта (бо антибиотик + маводи зиддиуфунк) мешӯянд. Агар беморк
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гузашта дабилаи зериустухонпардагк ѐ зерипӯстк ба вуҷуд оварда бошад, манбаъи
уфунатро фарох кушода, устухонро то канал бо парма сӯрох мекунанд. Баъд захм ва
канали мағзи устухонро заҳкаш карда, пай дар пай бо маводи зиддиуфунк мешӯянд. Дар
вақти музмин шудани касолат секвестр пайдо мегардад. Дар ин ҳол ҷарроҳии куллк –
гирифта партофтани секвестр ва қисми нобудшудаи устухон шарт аст, вагарна устухони
вайрон бисѐр суст ҳал шуда, ба сиҳатѐбк монеъ мегардад.
Баъди секвестрэктомия масъалаи муҳим ковокии ҳосилшуда мебошад. Шеде (1889)
ин ковокиро бо лахтаи хун, Н.Н.Петров ва Г.Е.Островерхов (1948) бо гаҷ пур мекунанд.
Ғайр он ба ин мақсад бофтаи равғанк, чарбу, мушак, устухон, тағояк, исфанҷи хунбанд ва
АКР-100-ро истифода мебаранд. Бояд гуфт, ки бо лахтаи хун пур кардани ковокии
баъдиҷарроҳк бартарк дорад, чунки ҳангоми аз уфунат эмин доштани лахтаи хун бо
устухонбофта иваз хоҳад шуд. Бинобар ин, дар Анҷумани ҷарроҳони Белорусия (1974) ба
кор бурдани ин усулро тавсия карданд.
Остеомиелити музмини ибтидоӣ
Дар натиҷаи дохил шудани уфунати бемориангези суствирулент ва зуҳуроти
мӯътадили аксуламали макроорганизм остеомиелити музмини ибтидок рӯй медиҳад.
Думмали Броди (abscessus Brodie). Соли 1832 бори аввал ҷарроҳи англис думмали
устухонро, ки дар моддаи исфанҷии доираи метафиз ҷойгир аст, тавсиф кард. Думмали
Броди як навъ остеомиелити ҳематогенист. Аломати беморк дарди сим-сими доимии по
(бештар устухони соқи калон) мушоҳида мегардад. В.Д.Чаклин дар равиши касолат чаҳор
марҳала (пинҳонк, инфилтратк, фасодк ва носурк)-ро аз ҳам фарқ кард. Тадқиқи
рентгенк дар устухон ковокии мудаварро нишон медиҳад.
Остеомиелити мусаллиб ѐ дурушт (Osteomyelitis scleroticans Garre, 1893). Аломати
муайян надорад, бемор ба дарди доимии дасту пой (хусусан шабҳо) шикоят мекунад.
Бештар мардони 20-30 сола гирифтор мешаванд ва қисми миѐнаи диафиз осеб мебинад.
Дар рентгенограмма ҳиперостоз ва остеосклероз ба назар мерасад, канали магзи устухон
танг мешавад.
Остеомиелити албуминозк ѐ издиѐди моддаҳои сафеданок (osteomyelitis albuminosa
Oilier, 1864). Дар қишр ѐ зери устухонпарда устухон газак гирифта, ковокк ѐ сурохи ҳосил
мекунад. Дар ин фазои пайдо шуда, тарашшӯҳи сафедавк ҳаст. Ба он шахсони 10-20 сола
бештар гирифтор мешаванд. Касолат тадриҷан ҷараѐн меѐбад. Беморон аз дарди доимии
сусти дасту пой шикоят мекунанд. Дар рентгенограмма ғафс ва сахт шудани устухон ва
тағйироти гирдиустухонк ба назар мерасад.
Остеомиелити апофизарк. Ба ин касолат одатан пихи калон ва хурди устухони рон
гирифтор мешавад. Он бисѐр суст инкишоф ѐфта, дарди доимии сим-сим пайдо мешавад.
Тадқиқи рентгенк ғафс ва тағйироти склеротикии пихи ронро нишон медиҳад. Ба ин гурӯҳ
касолат остеомиелити омосмонанд низ дохил мешавад. Ташхиси он танҳо баъди таҳқиқи
бофташиноск муайян хоҳад шуд.
Муолиҷа. Остиомиелити албуминозк ва думмали Бродиро одатан ҷарроҳк
мекунанд. Дигар навъҳои остеомиелити музмини ибтидоиро бо дору (физиотерапевтк,
фароғатк, зиддиуфунк) дармон мебахшанд.
Остеомиелити садамавӣ
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Дар натиҷаи ба устухон ворид шудани уфунати берунк илтиҳоби шадиди фасодк
ба вуҷуд меояд. Уфунат ба устухон ҳангоми захми қимавор, халида, ҷарроҳии устухон,
шикастани кушоди устухон, тирзахм ѐ аз манбаъи фасоди бофтаи нарми ҳамҳудуд
(уфунати тамоск) дохил мешавад. Агар ҳангоми остеомиелити шадиди ҳематогенк уфунат
кулли қабатҳо ва сатҳи зиѐди устухонро фаро гирад, дар ибтидои остеомиелити садамавк
нисбатан ба сатҳи хурди қабати қишрии устухон (ғайри тирзахм) осеб мерасонад. Баъд
интишори илтиҳоб ба қобилияти муҳофизи бадан ва тадбирҳои саривақтк андешидаи
табиб вобаста аст.
Дар ибтидои беморк касолати устухонро муайян кардан мушкил аст, вале сустии
рушди бофтаи навбунѐди донагк ва фасодбарории захм, тағйироти ранги пӯсти ҷои
иллатдидаи устухон (рангаш қирмизии кабудча мешавад) ва бисѐр суст гузаштани варам
аломати инкишофи остеомиелит мебошад. Тадқиқоти рентгенк одатан дар рӯзҳои 12-14
беморк вайрон шудани қабати қишр ѐ нӯги шикастаи устухонро муайян мекунад.
Дар шароити номусоиди шифоѐбк уфунат ба қишри устухон фарохтар осеб
мерасонад. Ғизои минтақаи осебдида вайрону устухон нобуд мешавад. Дар атрофи он хати
тафриқа ва секвестр пайдо мешавад. Касолат музмин мегардад. Дар ин ҳолат носур ҳосил
мешавад. Аз носур фасод ва баъзан устухонреза мебарояд.
Шиддати уфунат мумкин аст ҳангоми шамол кашидан, амрози зукомк, садама ѐ
сустии бадан ба вуҷуд ояд. Дар ин маврид ҳарорати бадан баланду дарди сахти ҷузък
пайдо мешавад. Дабилаи бофтаҳои нарми назди устухони осебдида инкишоф ѐфта,
носурҳо кушода мешаванд. Дар марҳалаи илтиҳоб ва атрофи он атрофияи мушакҳо ва
пӯст рух медиҳад ва пӯст ба устухон мечаспад. Носур ва реши бедаво пайдо мешавад.
Муддати тӯлонк фасодшор будани носурҳо ва зуд-зуд шиддат ѐфтани остеомиелит
амилоидози узвҳои даруни ба вуҷуд меояд.
Пешгирии остеомиелити садамавк ва тамоск ба сари вақт ва қатък покиза кардани
захм бо роҳи ҷарроҳк, муолиҷаи комилан мувофиқи бемориҳои фасодк ва пурқувват
гардондани ҷисми бемор мебошад.
Муолиҷа ба марҳалаи беморк вобаста аст. Ҳангоми шиддат ѐфтани он муолиҷа
мисли табобати остеомиелити шадид мебошад. Дар вақти мавҷудияти секвестр ѐ бардавом
амал кардани носур ҷарроҳк мекунанд: секвестрро гирифта, халтачаҳои фасоду бофтаҳои
нобудшударо бурида мегиранд. Баъзан танҳо нӯгҳои устухони шикаста фасод мекунанд.
Дар ин ҳолат қисми иллатдидаи устухонро бурида гирифта, бо асбоби дистраксионк
ҷобаҷо ва ноҷумбон мекунанд.
Илтиҳоби пайванд
Илтиҳоби пайвандро артрит (arthron-пайванд, itis-илтиҳоб) меноманд. Истиллоҳи
"артрит"-ро Буқрот ҷорк кардааст. Дар а.XIX F.Miiller касолати пайвандро ба илтиҳобк
(arthritis) ва дистрофк (arthrosis) ҷудо кард, ки алҳол аҳамияти амалк дорад.
Сабаби инкишофи илтиҳоби пайванд уфунати ҷузък ѐ умумк, гармбодк ѐ осеби
ҷузък ва ғ. буда метавонад. Пайдоишу инкишофи он мураккаб ва ҳархела аст. Хусусияти
сохти бофтаҳои пайвандк (хунтаъминии пардаи синовиалк, нӯгҳои зиѐди асаб) боиси зуд
инкишоф кардани аксуламали илтиҳобк ба таъсири мустақим ва ғайримустақими ҳархела
мегардад. Бемориангези илтиҳоби фасодии пайванд бештар стафилококк, баъд
стрептококк, гоҳе пневмококк ва уфунати рӯда хоҳад шуд. Онҳо ба пайванд мустақим аз
манбаъи фасоди дар атрофи пайвандбуда (дабила, думмал ва ғ.) ѐ ба воситаи хун ҳангоми
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сепсис дохил мешаванд. Баъзан илтиҳоби шадиди уфунати хос (гонококк, басилаи тифи
шикамк) ба вуҷуд меорад.
Ташреҳи эътилолк. Тағйироти ташреҳк ба сабабҳои газаки пайванд, дараҷаи
шиддат ва давомнокии беморк, амиқии касолати бофтаҳо вобаста аст. Ҷараѐни илтиҳоб
мумкин аст ҳамаи унсурҳои пайванд (пардаи синовиалк, бандакҳо, тағояк, устухон)-ро ѐ
танҳо пардаи синовиалиро фаро гирад. Вобаста ба хусусияти тарашшӯҳ илтиҳоб зардобк,
зардобию фибринозк, фасодк ва фосидк мешавад. Дар вақти илтиҳоби фасоди ҷараѐн
ҳама қaбати ғилофаи пайвандро фаро гирифта, ба бандакҳо мегузарад. Бинобар ин, чанд
навъи аломати шаклу сохти онро аз ҳам фарқ мекунанд:
1. Синовити фасодк ѐ римхона (empiema).
2. Дабилаи ғилофа (phlegmone capsula).
3. Илтиҳоби фасодии кулл (panarthritis).
Дар ибтидои синовиити фасодк тарашшӯҳ соф буда, пас зуд ба фасод ѐ фасоди
хунолуд мубаддал мешавад. Ҳангоми мавҷудияти уфунати анаэробк ва фосидк дар фасод
ҳубобчаҳои газк пайдо мешаванд (шакли фосиди артрит). Дар вақти вогузоштагии беморк
сохти пайванд тағйир ѐфта, манбаъи фарохи фасод пайдо мешавад. Баъд ғилофаи пайванд
сӯрох шуда, дабилаи байнимушакк ба вуҷуд меояд.
Алоим. Аломатҳои беморк ба пайванди осебдида ва фарохии тағйироти ташреҳк
вобаста аст. Дар амал бештар илтиҳоби пайванди зону (гонит), пас косу рон (коксит), китф
ва соқу панҷаи по мушоҳида мегардад. Дар ин ҳолат бофтаҳои варамида тарҳи пайвандро
ҳамвор мекунанд. Шакли пайванд вайрон ва ҳаҷмаш калон мешавад. Бемор аз дард,
маҳдудии ҷунбиши банди иллатдида ва афзудани дард дар вақти ҳаракат шикоят мекунад.
Агар тарашшӯҳ ѐ фасоди пайванд зиѐд бошад, аломати "мавҷзанк"-и собунак мушоҳида
мегардад. Агар капсула сӯрох шуда, фасод аз ковокии банд барояд, дард суст мешавад ва
дабилаи байнимушакк ѐ зерипӯстк бо алоими хоса инкишоф меѐбад. Дар вақти вайрон
шудани бандакҳо шароит барои баромадан ѐ набаромадани устухон муҳайѐ мегардад, баъд
анкилоз инкишоф мекунад.
Муолиҷаи артрит, яъне газаки пайванд ҷузък ва умумист. Дар аввал пайванди
осебдидаро бо бандинаи гаҷк ноҷунбон мекунанд. Ҳангоми илтиҳоби зардобк бо
сӯзанхалк ва кашида гирифтани мӯҳтави банд ва фиристодани маҳлули антибиотик
муолиҷа кардан муфид аст. Дар ин ҳолат одатан пас аз чанд сӯзанзанк, истифодаи
ионофорези новокаинк, майдони оҳанрабои барқк ҷараѐни касолат ба хубк мегузарад.
Дар вақти инкишофи артрити фасодк сӯзанзании такрорк, кашида гирифтани
фасод ва фиристодани маҳлули антибиотик (ҳассосии микрофлораро 6а инобат гирифта)
дар бисѐр ҳолатҳо натиҷаи хуб медиҳад. Дар як вақт муолиҷаи умумк гузаронидан лозим
аст. Барои ин маводи таркибии зарурии хун, хунивазкунандаҳо, оксигеншифок ва хӯроки
хушсифат истифода мекунанд. Баъд аз байн рафтани илтиҳоби шадид усулҳои табобати
табик (УВЧ, майдони оҳанрабои барқк, масҳ, варзиши шифок) таъин кардан лозим аст.
Агар ин тадбирҳо натиҷа набахшад, сатҳи банди устухон ва ғилофаи банд вайрон
шавад, ин аломат ба ҷарроҳк - кушодани пайванд (arthrotomia) далолат мекунад. Дар ин
ҳолат пайвандро фарох кушода, бо марҳами асосаш ҳидрофилк муолиҷа мекунанд. Дар
ҳолатҳои вазнин, ки вайроншавии сатҳи бандии устухон идома меѐбад ва қатъ ѐфтани он
ба назар намерасад, пайвандро резексия кардан равост. Вале хуб аст, ки ин амал пас аз
қатъ шудани ҷараѐни шадиди илтиҳоб иҷро шавад.
Газаки халтачаи махотӣ

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Илтиҳоби ғилофаи махотии пайвандро бурсит (вursitis) меноманд. Бештар бурсити
оринҷ, пешисобунакк, китф ва баъзан шона, тиҳигоҳ ба вуҷуд меояд. Ангезандаи бурсит
уфунати чирковар мебошад. Ба воситаи захм ѐ аз манбаъи фасодии наздик ба ғилофаи
махотк ворид мешавад. Осеби музмини маҳалии пайванд одатан заминаи инкишофи
бурсит мебошад.
Тағйироти ташреҳию эътилолк ҳини илтиҳоби зардобк ѐ фасодк, пурхунии
ғилофаи махотк ва варамии бофтаҳои нарми атрофи он мушоҳида мегардад. Дар ғилофаи
махотк зардоб, зардобу фибрин ѐ фасод ҷамъ мешавад. Агар бурсити осебк бошад,
мумкин аст тарашшӯҳи хунолуд ҷамъ шавад. Илтихоби ғилофаи мухотк шадид ва музмин
хоҳад буд.
Алоим. Бурсити шадид бо дард ибтидо ѐфта, тадриҷан сахт мешавад ва ҳангоми
ҷунбиш шиддат мегирад. Ҳарорати бадан баланд ва пӯсти ҷойи варам сурх мешавад.
Муолиҷа. Дар ибтидои касолат лангетаи гаҷк монда, тадбирҳои гармибахш тарбандии нимспиртк, марҳам андешида, УВЧ, солюксро истифода мекунанд. Ба воситаи
пунксияи ғилофаи мухотк тарашшӯҳро кашида гирифта, бо ҳамон сӯзан маҳлули
антибиотик мефиристонанд. Баъд бандинаи фишоровар мондан лозим аст. Агар бурсит
фасодк бошад, манбаъи фасодро чок мекунанд. Дар ҳолатҳои музмин ғилофаи мухотиро
бурида гирифтан (extirpatio) натиҷаи хуб медиҳад.
Илтиҳоби устухонпарда (Periostitis)
Илтиҳоби пардаи устухон одатан дар натиҷаи садама гирифтан инкишоф меѐбад,
вале бештар ҷузъи илтиҳоби устухон мебошад.
Алоим. Дар маҳалли илтиҳоби устухонпарда дард, варам ва ҳарорат баланд
мешавад. Агар ҷои илтиҳоб фасод кунад, ҷараѐни касолат одатан қишри устухонро фаро
мегирад, алоими думмал ѐ дабила зуҳур меѐбад.
Муолиҷа. Ороми ва ноҷунбонии даст ѐ пойро таъмин карда, тадбирҳои гармибахш
меандешанд ва УВЧ таъин мекунанд. Дар вақти инкишофи думмал ѐ дабила ҷарроҳк
мекунанд.
Хасмол ѐ милкак (Panaritium)
Илтиҳоби бофтаи ангуштҳо, яъне хасмол бемории маъмул мебошад. Хасмол кам
нашуда баръакс, солҳои охир афзудааст. Милкак одатан дар сатҳи кафии ангушт, ки мӯй
ва ғадуди равғани надорад, инкишоф меѐбад. Ҷараѐни хасмол ва баъзе аломати касолат
бештар ба хусусияти сохти ташреҳии дастпанҷа ва ангуштҳо вобаста аст. Пушти панҷаи
дасту ангуштҳо бо сохти ташреҳк аз дигар қисмҳои бадан фарқи хос надорад. Аммо дар
сатҳи кафии онҳо бофтаи фибрози насҷи зерипӯстк мисли васса амудк ҷой гирифта, ба
пардаи фибрози ниѐми пай ва устухонпардаи ангуштҳо ѐ апоневрози кафи даст мечаспад.
Интишори илтиҳоби фасодк ба ин вассачаҳои фиброзк вобаста аст. Бинобар ин, ҷараѐни
касолат ба осонк бофтаҳои амиқфо фаро гирифта, боиси хасмоли пай ѐ устухон шуданаш
мумкин аст.
Пӯсти кафи даст дар натиҷаи бо танобчаҳои алѐфк маҳкам шудан кам меҷунбад.
Дар пушти панҷаи дасту ангуштҳо бошад нисбатан ҷунбон мебошад, зеро насҷи
зерипустк пӯкка аст. Дар ин ҷо рагу мӯйрагҳои лимфа лимфабофт ҳосил мекунанд. Қутри
мӯйрагҳои кафи даст хурд доранд, онҳо тӯри калоншабақаро ба вуҷуд меоранд. Ин ду
силсилаи лимфабофтаҳо байни ҳамдигар сахт пайванданд. Лимфа бештар ба рагҳои пушти
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даст меравад. Ҳангоми илтиҳоби зерипӯстии кафи даст илтиҳоб метавонад ба пушти даст
гузарад. Дарк кардани ин хусусияти силсилаи лимфавк барои муайян кардани мавқеъи
манбаъи фасод ва дуруст ташхис намудан муҳим аст.
Ниѐми пайи ангуштони II-III-IV аз ҳамдигар ва аз ниѐми синовиалии пайҳои банди
даст ҷудо ҳастанд. Ниѐми пайи I ва V ангуштон бо ғилофаи синовиалии соиду оринҷ васл
мешавад. Бинобар ин, илтиҳоб метавонад аз як фосила ба дигар ѐ ба банди даст гузарад
(расми 67).

Расми 67. Сохти ташреҳи ниѐми пайҳои якум ва панҷӯм ангуштони
даст. Ғилофаи синовиали пайи мушакҳои қаткунандаи кафи дасти рост. Пайи дорандаи
мушакҳо ва қисман мушакҳои панҷаи даст бурида гирифта. 1. Vagina synovialis tendinis m.
flexoris radialis; 2.Vagina synovialis tendinis m. flexoris pollisis longi; 3. M. flexoris pollisis
brevis; 4. Vagina synovialis tendinis m. flexoris pollisis longi; 5. Vagina synovialis tendinis
digitorum manus; 6. M. pronator quadratus; 7. M. flexoris digitorum profundus (tendinem); 8.
M. flexoris digitorumsuperficialis, tendines (ба паҳлу кашида); 9. Retinaculum flexorum
(бурида).
Хасмолро бештар стафилококк боис мегардад, гоҳе сабаби беморк стрептококк,
қаламчамикроби рӯда ѐ микрофлораи омехта мебошад. Хасмол одатан баъди ҳар гуна осеб
ѐ хор даромадан инкишоф мекунад.
Барои муолиҷаи комилан мувофиқ ду марҳалаи инкишофи хасмолро аз ҳам фарқ
кардан лозим аст. Дар ибтидои беморк ҷараѐни илтиҳоб зардобию рашҳк шуда, баъд
фасодию мавтк мешавад.
Тасниф. Вобаста ба навъи бофтаи иллатдида шаклҳои зерини хасмолро аз ҳам фарқ
мекунанд: 1. Хасмоли пӯст. 2. Хасмоли зерипӯст. 3. Хасмоли пайю ниѐм. 4. Хасмоли пайванд. 5. Хасмоли устухон. 6. Хасмоли зеринохун. 7. Хасмоли атрофи нохун. 8. Хасмоли
лӯлаи нохун (paronichia). 9. Хасмоли ҳамаи бофтаҳои ангушт-пандактилит (pandactilitis)
(расми 68).
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Расми 68. Навъҳои хасмол: зеринохунк (а), паронихия (б), паранихияи зеринохун
ворид шуда (в,г), пӯстк (д), зерипӯстк (е), зерипӯстии монанди запонка (ѐ), пайк (ж),
пайвандк (з), устухонк (и), фаланги нохунк (к), пандактелит (л).
Барои муолиҷаи ҷарроҳии хасмол усулҳои гуногун пешниҳод шудааст (расми 69).
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Расми 69. Хатти буриши паранихий (а,б,в), бурриши пӯстпардаи болоинохунк (г)эпонихий ва атрофинохуни (паронихий)-и зери нохун паҳншуда (д). Хати буриш
эпонихий (е) ва паронихий (ѐ) - усули Кановалл.
Хасмоли пӯст
Илтиҳоб дар ҳудуди пӯсти сатҳи каф ѐ пушти ангуштҳо инкишоф мекунад. Одатан
пас аз осеби сатҳк ва бештар аз даромадани хор ѐ тарошидан ба вуҷуд меояд. Пӯстпарда
мекӯчад ва дар зери он тарашшӯҳ ҷамъ мешавад (ниг. расми 69ж,з).
Аломатҳои беморк дарди мӯътадил, варам ва сӯрхии пӯст, пайдоиши ҳубобчаи
римнок мебошад. Баъзан лимфангоит ва лимфаденит инкишоф ѐфта, дарди сахт ва рахҳои
сурх, варами лимфағадуди оринҷ, зери бағал, зери зону ѐ қадкашак ба миѐн меояд.
Муолиҷаи хасмоли пӯст ҷарроҳк мебошад. Пӯстпардаи кӯчидаро пурра бурида
гирифта, бандина аз марҳами Вишневский ѐ равғани ангар, эмулсияи синтомитсин,
маҳлули хлоргексидин, фуратсилин ѐ марҳами асосаш гидрофилк мемонанд. Агар баъд аз
бурида гирифтани пӯстпарда носур, ки зери пӯст меравад муайян шавад, бемориро мисли
хасмоли зерипӯстк муолиҷа мекунанд.
Хасмоли зерипӯстӣ
Ин шакли беморк назар ба илтиҳоби фасодии ангушт ва панҷаи дастҳо аз ҳама зиѐд
рух медиҳад. Одатан дар сатҳи кафии ангушт инкишоф мекунад (ниг. расми 68 е, 69 з).
Дар марҳалаи илтиҳоби зардобк беморон ба табиб кам муроҷиат мекунанд. Дар натиҷаи
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худ муолиҷакунк онро ба илтиҳоби фасодию мавтк ва ҳатто шакли вазнини хасмол
(ниѐми пай, банд, устухон) мерасонанд.
Алоим. Дар маҳалли манбаъи фасод дарди сахти лӯқ-лӯқкунанда пайдо шуда,
ангушт варам мекунад, пӯсташ сурх ва таранг мешавад. Бинобар ин, ҳеч гоҳ флуктуатсия
мушоҳида намегардад. Манбаъи фасод хурд бошад ҳам, бемор аз дард бетоқат ва хоб
ноором мешавад. Ҳарорати бадан то 37,5-38°С мерасад.
Муолиҷа. Усули асосии табобати хасмоли зерипӯстк ҷарроҳист. Дар ибтидои
беморк омилҳои гармибахш (дар оби гарм ғӯтонидан, тарбандии спиртк, марҳам), УВЧ
мумкин аст натиҷаи хуб бахшанд. Ҳангоми илтиҳоби фасодк, ки ба шаби аввали бехобк
рост меояд, фавран ҷарроҳк кардан шарт аст. Барои ин бедардгардонии новокаинк (банди
миѐнаю охирини ангушт бошад) бо усули Оберст-Лукашевич, дохиливаридк (самбревин,
гексонал, тиопентал) ѐ истиншоқк (эфир, фторотан, наркотан) истифода мешавад.
Манбаъи фасодро боэҳтиѐт васеъ бурида, кушодан рост меояд, вагарна ба ниѐми банд,
ғилофаи банд ѐ хунрагу асаби ангушт осеб расонидан мумкин аст. Банди ангуштро бояд аз
як тараф (аз паҳлуи пеш ѐ ақиб) бурида, баъд чустакро ба захм дароварда, болои онро аз
тарафи дигар мебуранд, тасмаи борики резинк мегузаронанд ва аз маҳлули маводи
зиддиуфунк бандина мемонанд. Манбаи фасодк дар фаланги охирини ангушт бошад,
чавгонмонанд ѐ нимдавра бурида, бофтаи фавтидаро бурида мегиранд ва бо тасмаи
резинк заҳкаш мекунанд. Бо фатилаи докагк заҳкаш кардан номатлуб аст, зеро он
бофтаҳоро фишурда боиси мавти дуюмини онҳо мегардад. Заҳкаш кардан бояд то хотима
ѐфтани заҳидани фасод идома ѐбад.
Илтиҳоби пай ва ниѐми он (Tendovaginitis)
Илтиҳоби номахсуси пай ва ниѐми он ду навъ мешавад: қиртосзананда (crepitans),
фасодк (purulentus). Шакли аввал дар натиҷаи кори бардавоми ҷисмонии шахсони одатан
машғули меҳнати ақли мушоҳида мегардад, чунки маҳлули синовиалк аз соиши ниѐму
пай ҷаббида шуда, пас илтиҳоби асептикк инкишоф меѐбад.
Истиллоҳи тендовагинит якчанд маъноро дар бар мегирад: бемориҳои илтиҳобк ва
дегенеративии пайю ғилофи пай. Илтиҳоби пай ва ниѐмро (тендосиносит) аз илтиҳоби
танҳо ниѐми пай (тендовагинит) қатъи ҷудо кардан мумкин нест, чунки бештар сухан дар
бораи марҳалаҳои як беморк меравад. Бемории дегенеративк ва илтиҳоби пайҳо ва ниѐми
онҳо сабаби гуногун дошта бошанд ҳам дар амал на ҳамеша фарқ кардан мумкин аст.
Ҳангоми тендовагинити илтиҳоби ҳамеша тағйироти муайян ба назар мерасад, вале ба
тендовагинити дегенеративк илтиҳоби реактивк ҳамроҳк мекунад.
Фаъолияти мушак барои инкишофи тендовагинит низ роли муҳимро мебозад. Ба ин
лиҳоз беморк бештар дар дастҳо инкишоф меѐбад.
Илтиҳоби ниѐму пай навъи вазнини бемории фасодист. Одатан арази хасмоли
зерипӯстк, пайвандк ва устухонк мебошад. Баъзан баъди осеб ѐ ҳангоми ҷарроҳии ниѐм
мушоҳида мегардад. Ниѐму пайи мушакҳои қаткунанда назар ба росткунанда, бештар ба
хасмол гирифтор мешаванд.
Ҷараѐни илтиҳоби ниѐми пай ба хусусияти сохти ташреҳи ниѐми синовиалк
вобаста аст. Ниѐми пайи мушаки қаткунандаи ангушти якум аз ҷои часпиши худ - фаланги
дисталк cap зада, аз kanalis carpalis мегузарад ва дар фазои Пирогов-Перон хотима меѐбад.
Ниѐми пайи II-III-IV ангуштон аз ҷои часпиши пайи мушаки қадкунандаи амиқ cap зада,
баробари пайванди миѐнапанҷаю устухончаҳои ангуштони даст хотима меѐбад. Ниѐми
пайи ангушти V бошад пайи мушакҳои қадкунандаи ангуштони II-III-IV-ро фаро гирифта,
халтачаи махсуси калон (vagina sinovialis communis mm.flexorum) ҳосил мекунад. Ин ниѐм
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байни қисми канории банди даст ва миѐнаи кафи даст (аз canalis carpalis гузашта) ба
ниѐми пайи ангушти якум ҷавс мехобад. Бинобар ин илтиҳоб баробари ниѐми пайҳо паҳн
хоҳад шуд.
Ташреҳи касолат. Дар ибтидои беморк илтиҳоби зардобк инкишоф меѐбад ва зуд
ба фасодк мегузарад. Бофтаҳои атрофи ниѐми пай мунтазам ба як андоза варам мекунад.
Ин навъ варами ба хасмоли пай хос аст. Ангушт ҳасибмонанд ва андак қат мешавад. Дар
натиҷа гардиши хун вайрон шудаву пай мемирад ва пора мешавад.
Алоим. Аломати тендовагинити асептикк: дарди сахт, ҳангоми қату рост кардани
панҷаи даст баромадани садои қирт-қирт, варам, сурхии пӯсти ҷои осебдида ва маҳдудии
ҷунбиши пайванди соиду меъсам. Ангушт варам мекунад ва дар вазъи хами устувор
мемонад. Дар вақти ҷунбонидани ангушт дарди тоқатнопазир пайдо мешавад. Хасмоли
пайи ангуштони I ва V пурхавф аст, зеро метавонанд ба ҳам осеб расонида, боиси дабилаи
V-монанди кафи даст шаванд. Дар ин ҳолат аҳволи бемор бад шуда, нооромк, дарди cap,
ҳарорати баланд ва дарди сахт дар кафи даст пайдо мешавад. Ҳамчунин тендовагинити
фасодии ангуштони I ва V ба ниѐми пайи мушакҳои қадкунандаи соиду меъсам гузашта,
мумкин аст дар фазои Пирогов-Пирон дабила ба вуҷуд орад.
Муолиҷа. Дар ибтидои беморк ба ниѐм сӯзан зада, зардобро кашида мегиранд ва
бо ҳамин сӯзан маҳлули антибиотики пуртаъсир мефиристонанд. Ғилзати маҳлули
антибиотик бояд баланд бошад, чунки ғунҷоиши ковокии ниѐми пай бисѐр кам (1-3 мл)
мебошад. Агар хасмол фасодк бошад, ҷарроҳии таъҷилк лозим аст. Дар сатҳи пешу паҳлу
ѐ ақибу паҳлуи банди ангушти асоск ва миѐна ба таври мутавозк мебуранд, захмҳоро аз
пушти пай ба ҳам васл мекунанд. Ҷои халтамонанди ниѐмро дар кафи даст бо як буриш
мекушоянд (расми 70).

а.

б.

в.

г.

д.

е.

ѐ.
ж.
З.
и.
Расми 70. Кушодани лонаи фасодии ангуштон ва кафи даст. 1. Хатти буриши
дабилаи кафи даст: а. дабилаи tenar ва миѐнаи кафи даст: 1-буриши Iselin, 2-Канавел, 3-4Войно-Ясенеский; б. Дабилаи қисмати миѐнаи кафи даст: 1-буриши Iselin. 2-буриши Пик
(каторнуқтаҳои сатҳи пӯст ишора шудан ба фазо); в-буриши Канавел (каторнуқтаҳо
дабилаи ба банди даст паҳншуда). 2. Буриш (г) ва дренажи (д) дабилаи минтақаи дӯнгии
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оринҷк (tenar) ва соидк (hipotenar). 3. Буриши хасмоли пайи ангуштон: II бо усули Клапп, III
- Рижих-Фишман, IV - Канавел ва V - бо усули Гартл (е). 4. Тендовагинити фасодк. Дренаж
дохили ғилофаи пайи ангушти дуюм (ѐ), соранг барои шустан бо антисептик (ж). 5.
Дренажи хасмоли банд. Намуд аз пеш (з) ва аз паҳду (и).
Барои озод аз захм баровардани фасод аз пушти пай тасмаи резинк мегузаронанд,
ки хунтаъминии пай вайрон нашавад. Ҳангоми хасмоли пайи якум ѐ панҷӯми ангуштҳо
зарур бошад дар банди даст бо буриши мутавозк манбаъи фасодро кушода, заҳкаш
мемонанд (расми 71).

а, б
Расми 71. Буриши мутавозии кушодани чиркдони фазои Пирогов-Парон. Дренаж барои
шустани дабилаи U-монанд: а-ҷои бурриш, б-дренаж дохили ғилофаи синовиалк I ва Y
ангуштон.
Хасмоли устухон
Илтиҳоби устухони ангуштҳо одатан арази хасмоли зерипӯстист. Баъзан уфунат бо
хун ѐ захми халидаи устухонпардаи фаланги ангуштҳо ба устухон медарояд. Бинобар ин
хасмоли якумин ва дуюмини ангуштонро аз ҳам фарқ мекунанд. Ба хасмоли устухон
бештар фаланги дисталии ангуштони даст гирифтор мешавад (расми 72).

Расми 72: 1.Хасмоли дуюмини устухон.

2. Хасмоли ибтидои устухон.

Сабаби асосиаш сари вақт муолиҷа накардани хасмоли зерипустк ѐ буриши хурд,
ки тарашшӯҳи захмро бад меҷаббад.
Дар ибтидои беморк ташхис хеле душвор аст, зеро хасмоли устухон аломати хос
надорад ва нишонаҳояш мисли хасмоли зерипустк мебошад. Бо мурури замон баъзе
алоими ба хасмоли устухон хос: ғафсшудани кӯзамонанди фаланги нохуни иллатдида,
варами ба кафи даст гузаранда (хасмоли фалангаи асос) ѐ дугшакл (хасмоли фалангаи миѐна)
мебошад. Аммо ҳамеша ранги пӯст қирмизии кабудча мешавад ва кушодани манбаъи
фасод ранги аслашро намегирад. Агар носур пайдо шуда бошад бофтаи навбунѐди
донагии қорчшакл мушоҳида мегардад.
Дар рентгенограмма то ду ҳафта тағйироти устухон ба назар намерасад. Баъд
касолати устухон секвестрҳои хурдро дидан мумкин аст. Дарди доимии такондиҳанда ѐ
сим-сим (шаб авҷ мегирад) пайдо мешавад. Беморк ҳафтаҳо ѐ моҳҳо давом меѐбад.
Муолиҷа. Дар ибтидои беморк (чирк набошад) омилҳои гармибахш: тарбандии
спиртк, УВЧ, тазриқи ҷузъии маҳлули антибиотикҳо ва фиристодани онҳо ба дохили
варид ѐ шараѐн муфид мебошанд. Дар вақти фасод кардан ҷарроҳии таъҷилк шарт аст.
Агар хасмоли фаланги нохунк бошад, бо буриши чавгонмонанд кушода, бофтаҳои
фавтида ва секвестрро гирифта мепартоянд. Аммо ҳамеша устухонро ҳатталимкон нигоҳ
доштан лозим аст.
Хасмоли пайванд
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Хасмоли пайванд дар натиҷаи захми халидаи маҳалии банди ангушт ѐ интишори
илтиҳоби зерипӯстк ба даруни банд ба вуҷуд меояд. Азбаски сатҳи пушти пайванди
ангуштонро қабати нафиси бофтаи нарм мепӯшонад, захми ин ҷой ба осонк ба даруни
банд меравад ва уфунат медарояд.
Тағйироти эътилоливу ташреҳк. Дар ибтидои беморк тарашшӯҳи зардоби дохили
банд ҷамъ мешавад ва пас зуд ба фасод мубаддал шуда, сатҳи тағоякии пайвандро вайрон
мекунад. Баъд устухон, ғилофаи банд ва пайҳо вайрон мешаванд, ҳаракати ғайримуқарарк
пайдо шуда, ҳисси қиртосзанк мушоҳида мегардад.
Дар ибтидои касолат дарди сахт пайдо шуда, ҳангоми қату рост кардани ангушт
дард авҷ мегирад, бемор ноором мешавад. Агар носур пайдо шавад ѐ табиб бандро
кушояд, дарди сахт барҳам мехӯрад. Дар вақти инкишофи ҷунбиши ғайримуқаррарк
садои қиртоск мушоҳида мегардад ва баромадани устухон ба назар мерасад. Дар
рентгенограмма вайрон шудани сохти устухонҳои пайванд муайян мешавад.
Муолиҷа. Дар марҳалаи илтиҳоби зардобии хасмол ба ковокии банд сӯзан хаста,
бо соранг зардобро мекашанд ва бо ҳамин сӯзан маҳлули антибиотик мефиристонанд.
Агар ин амал натиҷа набахшад ва хасмоли фасодк гардад, бандро кушода бо маҳлули
маводи зиддиуфунк ѐ антибиотик шуста, тавассути тасмаи резинк заҳкаш мекунанд.
Лангетаи гаҷк монда, ноҷунбон кардан лозим аст. Агар қисми зиѐди устухон вайрон
шавад, резексия ѐ бурида рафъ мекунанд.
Хасмоли зеринохунӣ
Дар натиҷаи ба таги нохун даромадани хор ѐ захми халида ва чирксории хуни зери
нохунхобида ба вуҷуд меояд (ниг. расми 69и).
Алоим. Дарди лӯқ-лӯқе, ки ҳангоми ҷунбиш авҷ мекунад, пайдо шуда, зери нохун
фасод ҷамъ мешавад.
Муолиҷаи хасмоли зеринохунк ҷарроҳист. Баъзан гирифта партофтани хор кифоя
аст. Барои ин нӯги нохуни ҷои хор даромадаро фонамонанд бурида мегиранд. Агар дар
ҷои хурди зери нохун думмал бошад, нохунро шикоф карда, чиркро раҳо мекунанд. Дар
ҳолатҳои вазнин нохунро гирифта мепартоянд ва аз марҳами асосаш ҳидрофилк ѐ
маҳлули маводи зиддиуфунк бандина мемонанд.
Хасмоли атрофинохунӣ
Илтиҳоби бофтаҳои болиштаки атрофи нохунро паронихия меноманд. Сабаби
беморк одатан ҷӯробак ѐ кафидани пӯст, осеби пардози нохун мебошад.
Алоим. Болиштаки атрофи нохун варам мекунад ва сурх шуда, дард пайдо
мешавад. Дар вақти андак фишурдан чирк мебарояд. Болиштак одатан аз як тараф осеб
мебинад, баъзан ҳамаи бофтаи атрофи нохун фасод карда, ба шакли вазнинтари хасмол
мегузарад.
Муолиҷа. Дар ибтидои беморк бо дорувор муолиҷа кардан (тарбандии спиртк,
маҳлули ҳипертонк, йод) натиҷаи хуб медиҳад. Агар фасод пайдо шавад, ҷарроҳк лозим аст.
Барои ин сутуни асабро беҳис гардонида, буриши кулӯлаи нохунро якчанд мм поѐн
бурида, решаи нохунро бараҳна мекунанд ва марҳам мемонанд.
Пандактелит (Pandaktelitis)
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Илтиҳоби кулли бофтаҳои ангуштро пандактилит меноманд (ниг. расми 68 л, 69 к).
Пандактилит арази хасмоли устухонбанд ѐ пай ва ниѐми пай мебошад. Дар натиҷаи сари
вақт муолиҷа накардани хасмол ѐ хато даво кардан ба миѐн меояд.
Алоим. Ангушт варамида шаклан вайрон мешавад. Пӯсти ангушт кабудча шуда,
ангушт аз ҳаракат мемонад. Дар рентгенограмма вайронии сохти устухон мушоҳида
мегардад.
Муолиҷа. Муолиҷаи пандактилит ҷарроҳк мебошад. Ангуштро мебуранд.
СЕПСИСИ ҶАРРОҲӢ
Сепсис (тааффун, хунифлоск)-и мунташир бемории уфунии бебозгашт аст. Дар вақти
харобии ҳоили хилтк (ҳуморалк) ва ҳуҷайрагк ба хун дохил шудани уфунат ва афзуда пай
дар пай ҷудо кардани заҳр ба вуҷуд меояд. Барои сепсиси ҷарроҳк мавҷудияти манбаъи
фасод хос аст. Мунташирии уфунат ҳодисаи тасодуфк набуда, ба таъсири мутақобилаи
чанд омил вобаста мебошад. Дар аввал омили бемориангез (навъ, вирулентноки ва миқдори
уфунат), баъд хусусияти даромадгоҳи уфунат ва вокуниши бадан. Барои инкишофи сепсис
андоза, мавқеъ ва хусусияти манбаъи аввалини фасод муҳим аст. Сепсис дар 90,1%-и
беморон ҳангоми манбаъи васеъи фасод ва ба ҳолати бӯҳронк расидани миқдори уфунат
(105 дар 1 г бофтаи захм) инкишоф меѐбад. Дар 4,5%-и беморон сепсис дар заминаи манбаъи
хурди аввалини фасодк ба вуҷуд меояд. Бе муолиҷа маризони сепсис сад дар сад
мемиранд. Сепсиси ҷарроҳк нисбатан кам (0,1%) мушоҳида мешуд. Солҳои охир сепсис
зуд-зуд (2,1%) ба назар мерасад, ки ба афзудани навъҳои микроби ба антибиотикҳо
устувор, сустии қувваи худмуҳофизи бадан вобаста аст.
Сабаб ва тарзи инкишофи беморӣ
Ангезандаҳои сепсис гуногунанд ва аз гурӯҳи уфунати фасодк ва анаэробк буда
метавонанд. Ангезандаҳо ба ҷараѐни хун одатан аз муҳити зист тавассути захм ѐ аз узвҳо
ва бофтаҳои худи бемор ворид мешаванд. Вобаста ба ин, далелҳои олимон нисбат ба
навъи уфунат ҳар хел аст. Ҳангоми сепсис дар 74% -и беморон стафилококк ва аз 6,6% то
26%-и онҳо уфунати грамманфиро мушоҳида кардаанд.
Дар пайдоишу инкишофи сепсис се омили асоск муҳим аст:
1. Ангезандаи сепсис. 2. Даромадгоҳи уфунат. 3. Ҳассосияти бадан. Аз онҳо
муҳимтарашон ҳассосияти бадан мебошад, зеро баъди онро донистан маълум мешавад, ки
чаро дар як ҳолат пас аз осеби ночиз сепсис инкишоф меѐбад, вале дар ҳолати садамаи
вазнин на танҳо он, инчунин илтиҳоби вазнини фасодк ба вуҷуд намеояд. Қобилияти
ҳаѐтии ангезандаҳои сепсис муҳим аст. Масалан, стрептококк қобилияти фибринро ҳал
кардан дорад. Бинобар ин, дар бофтаҳо таҳшин намешавад ва нисбатан кам (35%) метастаз
медиҳад. Стафилококк таҳшин гашта, ба осонк ба бофтаҳо медарояд ва бисѐр (95%)
метастаз медиҳад. Ба инкишофи сепсис заҳри уфунат ва маҳсули бофтаҳои мавтк
мусоидат мекунанд.
Ҷузъи муҳим барои инкишофи сепсис даромадгоҳи уфунат мебошад. Ин пеш аз
ҳама осеби кушодаи бофтаҳои нарм, устухонҳо, банд ва ковокиҳои бадан, вале бештар
захми фарохи хунхобидаву бофтаҳои пӯсида ва баъд манбаъи фасоди ҷузък (кӯрак,
ҳафтпӯст, думмал, дабила, хасмол, лимфангоит ва ғ.) мебошанд; ба асептика ва антисептика
эътибор надода, агар ҷарроҳк намоему осеб расонем, боз ба пайдоиши сепсис мусоидат
мекунем.
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Уфунати манбаи аввалин, ғайри бактериемия ба миѐн овардан, ҳассосии баданро
зиѐд карда, қобилияти вокуниши ҷисми беморро тағйир медиҳад. Дар беморони манбаъи
фасоди ҷузък дошта, то 30% бактериемияи муваққатк мушоҳида мегардад. Тақрибан
сеяки онҳо аломати назаррас надоранд, зеро узвҳои ретикулоэндотеалк уфунати ба
ҷараѐни хун дохилшударо нобуд мекунанд. "Сабаби инкишофи сепсис, - навиштааст И.В.
Давидовский, - вайрон шудани масуният ѐ норасо ба воя расидани он ..." мебошад. Сабаби
вайрон шудани масуният бисѐр аст. Дар таҷриба нишон додаанд, ки тухмафшонии
бемориангезҳо ба ҳолати бӯҳронк расад, эҳтимоли мунташири уфунат ба миѐн меояд,
манбаъи бузурги ҳассосият ва заҳролудии бадан мешавад.
Аксуламали бадан ба ҳассоси ҳангоми сепсис се навъ мешавад.
1. Аксуламали табик (normergia). Дар бадан ҷараѐни илтиҳоб бартарк дорад. Сепсис
одатан дар заминаи илтиҳоби фасодк ва интиқоли касолат (metastasis) мегузарад.
2. Аксуламал бо ҳассосии аз ҳад зиѐд (hyperergia). Беморк бо хурӯш инкишоф
меѐбад ва ҷараѐни шаклдигаргунк (destructivus) бартарк дорад.
3. Аксуламали заиф (anergia). Беморк бо илтиҳоби суст ва аксуламали заифи бадан
давом мекунад. Ин ҷараѐн ҳангоми масунияти пурқувват ѐ зуд суст шудани қувваи
худмуҳофизии бадан мушоҳида мегардад.
Тағйироти эътилоливу ташреҳӣ
Барои сепсис аломати хоси шаклу сохт вуҷуд надорад. Одатан тромбофлебит,
порашавии фасодии бофтаҳо, хунхобравк ва тағйироти дегенеративи узвҳои дарунк
мушоҳида мешавад. Агар сепсиси метастазк бошад дар насҷи зерипӯстк, узвҳо ѐ
ковокиҳо манбаъи фасодии гуногунҳаҷм муайян мегардад. Баъди мурдан бофтаҳо
босуръат вайрону эритроситҳо ҳал гашта, дар бофтаҳо хунхобк мушоҳида мегардад ва
зардпарвин ба вуҷуд меояд. Сипурз калон ва пурхун мешавад. Дар ашѐи бофташиноск
афзоиши пулпаи сипурз (ҳуҷайраи плазмавк, лейкоситҳо) ба назар мерасад. Лимфағуддаҳо
калон мешаванд ва дар ҷигару гурдаҳо, мағзи cap аломати сепсис (холангит ва нефрити
септикк, сарсом) инкишоф меѐбад. Дар шуш аломати илтиҳоби ҳеморрагк ва баъзан
думмалҳо муайян мешаванд.
Тасниф. Асосан чунин шаклҳои сепсис мавҷуданд:
1. Вобаста ба равиши беморк - барқосои, шадид, нимшадид, такрорк ва музмин.
2. Вобаста ба мавҷудияти манбаъи уфунат - аввалин ва дуюмин.
3. Вобаста ба мавқеъи аввалини уфунат - сепсиси ҷарроҳк, дандонк, гӯшк, момок,
пешобк ва ғ.
4. Вобаста ба навъи уфунати бемориовар - сепсиси граммусбк (стафилококкк,
стрептококкк), грамманфк (қаламчамикробҳои рӯда, кабуд, протей), ҳогдор ва беҳог.
5. Вобаста ба марҳалаи инкишофи беморк - сепсиси ибтидок (заҳролудк),
септисемия (бактериемияи беметастаз) ва септикопиемия (бактериемияи доимк бо метастази
фасодк).
6. Вобаста ба пайдоиш – захмк, баъдиҷарроҳк, дарунк (гулӯзиндонак, газаки гӯш,
ҳайморит ва ғ.) ва криптогенк.
Сепсис ҳалқаест дар занҷири инкишофи уфунати ҷарроҳк, ҷои аввалини он
манбаъи фасодк мебошад (тарҳи 1)
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ТАРҲИ ИНКИШОФИ СЕПСИС

↓

манбаъи фасодии ҷузъӣ
дараҷаи рими (аз ҷаббиш)

↓

марҳалаи аввалини
бавуҷудоии сепсис

↓

сиҳатѐбӣ

← септисемия →

(уфунатолудии хун)

сепcии музмин

↓

септикопиемия
(римолудии хун ва метастаз)

↓

мурдан - фавтидан

Уфунати ҷарроҳк дар ибтидои касолат чун иллати фасодии ҷузък вуҷуд дорад.
Баъд агар ҷараѐни беморк равиши номусоид гирад, мумкин аст уфунати умумк инкишоф
ѐбад. Дар ин ҳол вараҷа аз ҷаббиши фасодк ҷои иллатнок ба вуҷуд меояд. Ҳарорати бадан
аз 38°С зиѐдтар шуда, табларза, лейкоситоз ба назар мерасад ва навъи лейкоситҳо тағйир
меѐбанд, вале хун тоза мемонад. Дар вақти гузаронидани ҷарроҳии мусовк (халтачаҳои
фасодро кушода, бофтаи фавтидаро бурида гирифтан) аломати умумии беморк одатан дар
давоми 7-10 рӯз барҳам мехӯрад.
Агар аломати умумии уфунат бартараф нашуда, бактериемияи муваққатк мушоҳида
гардад, марҳалаи аввали сепсис мебошад. Дар ин ҳолат агар муолиҷаи бовусъати умумк
ва ҷузък гузаронанд, сепсис дар давоми 10-15 рӯз бартараф мешавад. "Кишти такрории
хун" покии онро нишон медиҳад. Агар қатъи назар аз муолиҷаи бовусъат алоими
заҳролудии аъзо давом карда, "кишти такрории хун" натиҷаи мусбат диҳад ва манбаъи
фасодии метастазк набошад, фаро расидани марҳалаи септисемия мебошад. Дар марҳалаи
септисемия ғайри алоими зикршуда уфунат ба воситаи ҷараѐни хун ба бофтаҳо рафта,
манбаъи фасодии метастазк ба вуҷуд меорад.
Алоим. Дар вақти мавҷудияти манбаъи фасодк аввалин аломати умумии беморк
(вараҷа, миқдори зиѐди лейкоситҳо) ба тағйироти ҷузък (навъ ва равиши илтиҳоб, андозаи
бофтаи фавтида, тapaшшӯҳи захм) мувофиқ меояд (ҷадвали 39).
Ҷадвали 39.
Аломатҳои асосии сепсис
Алоим
Манбаи аввалин
Ҳарорат зиѐда аз 38°С
Дилзани зиѐда аз 100 дар як дақиқа
Нафастангк
РСО2 – 35 мм с. с.
Ларзиш

Фоиз
100
88
82
76
84
26

Алоим
Тромбофлебит
Манбаъи фасод
Тағйироти навъи лейкоситҳо
Камлимфоситк
СТЭ (60 мм дар як соат ва зиѐда)
Камсафедагк (кам аз 6г/л)

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Фоиз
17,0
47,2
87
87
87
85

Варами атрофк
Ҳепатити заҳрк
Зотуррияи сепсиск
Думмали сепсиси шуш

23
81
37
14,7

“Кишти хун”– и боуфунат
Тағйироти пӯст
Дамиш, пӯстпартои
Дамиш, пӯстпартои

80,3
17
17
17

Инкишофи сепсис аломатҳои хос надорад. Баъзан сепсисро аз заҳролудк, ки дар
ибтидои касолати фасодк ѐ бемории сироятк ҳамраҳк мекунад, фарқ кардан мушкил аст.
Дар ибтидои сепсис ҳарорати бадан то 38-39°С расида, баъд боз баландтар мешавад.
Миқдори лейкоситҳо афзуда, "кишти хун" то 60% инкишофи уфунатро нишон медиҳад.
Дар як вақт аломати ҷузъии хоси сепсис пайдо мешавад. Пеш аз ҳама ин кам ѐ тамоман
қатъ гардидани тарашшӯҳи захмест, ки фасоди фаровон дошт. Лаби захм варам карда,
дард мекунад ва ранги пӯсти атрофи он қирмизии кабудча ѐ сурхи кабудтоб мешавад.
Агар захм дар марҳалаи инкишофи бофтаи навбунѐд бошад, ранги бофтаҳои донагк
парида, ҷилодор ва хушк мешаванд. Бинобар ин захми "хушк" мегӯянд.
Дар вақти устувор ба хун дохил шудани уфунат ва заҳри он (септисемия) ҳарорати
бадан баъд аз табларза то 40-41°С мерасад ва шабонарӯзҳои оянда фарқи ҳарорати
пагоҳии бадан аз бегоҳк андак (0.3-0.5°С) мешавад. Набз ва нафаскашк зуд-зуд шуда,
бемор босуръаттар суст мешавад. Аломати "миқроз", яъне нобаробарии байни набз ва
ҳарорати бадан пайдо мешавад. Дар вақти вазнинии ҳоли бемор ѐ муолиҷаи номувофиқ
дамиши махмалакмонанд пайдо шуда, баъзан ҷигар ва сипурз калон мешавад. Миқдори
лейкоситҳо кам ва эозинофилҳо тамоман нест мешаванд. Дар ин марҳалаи сепсис, назар ба
дигар марҳалаҳояш, шоки заҳрк бештар инкишоф меѐбад.
Дар марҳалаи септикопиемия, илова ба алоими зикршуда, манбаи метастазии
фасод пайдо мешавад. Аҳволи саломатии бемор бисѐр вазнин гардида, ҳарорати бадан
бегоҳк баъди ларзиш то 40-41°С мерасад ва пагоҳк то 3-4°С паст мешавад. Аммо
пастубаландии ҳарорати бадан бештар ба суръати пайдоиши манбаи метастазк, мавқеъи
он, навъи уфунат ва муолиҷаи комилан мувофиқ вобаста аст. Баъзан ҳарорати бадан чанд
рӯз баланд (ҳангоми инкишофи манбаъи метастазк) ва пас аз кушодани манбаи фасод то
инкишофи манбаъи минбаъдаи фасодк, ҳарорат субфебрилк мешавад. Дар қисми беморон
дарди cap ва дасту по, беҳолк ва баъзан ниммадҳушк ба назар мерасад. Набз ва
нафаскашк ҳамеша тез мебошанд. Омилҳои лахтабандк ва зиддилахтабандии хун тағйир
меѐбанд. Дар марҳалаи септисемия омилҳои зиддилахтабандии хун фаъол мешаванд, зеро
маҷмӯи мономери ҳалшавандаи фибрин ва маҳсули фибрини хосияти худ гумкарда ва
фибриноген дар заминаи камфаъолии антиплазминҳо мушоҳида мегардад. Ҳангоми
септикопиемия, ғайри ин тағйирот фаъолияти ҳепарин меафзояд. Навъи лейкоситҳо
бештар аз ҳисоби қаламчаядроҳо меафзоянд. СТЭ аз ибтидои беморк вобаста ба равиш ва
арази сепсис баланд мешавад.
Дар натиҷаи пайдоиши манбаи метастазии нав ба нав ва мавқеъи пайдоиши он,
аҳволи бемор вазнин, аломати касолат, манбаи метастази нав аввалиндараҷа мешавад. Дар
ин марҳалаи беморк арази хавфнок низ шоки заҳрк мебошад ва бештар ҳангоми сепсиси
бисѐруфунатии грамманфк инкишоф меѐбад.
Дар вақти сепсиси барқосо алоими касолат аз ибтидо бо хурӯш cap мезанад. Дар
соатҳои муайян аҳволи бемор вазнин мегардад ва ӯ одатан дар 1-3 рӯз вафот мекунад.
Сепсиси грамманфк дар асл шоки уфунии заҳрк мебошад. Дар шабонарӯзи аввал, гоҳе
соатҳои аввали баъди вараҷа ѐ таъсири садамаи вазнин, ҷарроҳк, бачапарток, маҳлули
боуфунати ба варид фиристода инкишоф мекунад. Аломати сепсиси шадид дар давоми
чанд рӯз инкишоф меѐбад, лекин равиши минбаъдаи беморк бештар аз муолиҷа вобаста
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аст. Шакли нимшадиди сепсис дар 2-3 ҳафта алоими худро зоҳир мекунад. Сепсиси
музмин бошад дар чанд моҳ инкишоф меѐбад. Шакли музмини такрории сепсис баъзан
мушоҳида мегардад ва дар давраи шиддати беморк (вараҷа, бактериемия, манбаи метастазк)
ба давраи сиҳатѐбк иваз мешавад.
Ташхис. Ташхиси сепсис дар асоси муқоисаи ҳаматарафаи аломатҳои беморк ва
далелҳои санҷишк аниқ мегардад. Барои ин ба далелҳои зайл такъя мекунанд: мавҷудияти
даромадгоҳи уфунат (захм ѐ бемори фасодк), афзудани миқдори набз ва аломати "миқроз",
хатти каҷи вараҷаи заҳрк (саммк) ва ларзиш пеш аз баландии ҳарорати бадан. Аз далелҳои
санҷишк, хусусан ба камхунк, кам шудани сафедаи хун, албумин, лейкоситоз ва ҳангоми
беаксуламалк ба лейкопения, аз ҳад зиѐдии СТЭ ва бактериемия эътибор додан лозим аст.
Барои муайян кардани сепсис ба чаҳор аломати беморк ва як аломати санҷишии
боэътибор такъя кардан қобили қабул аст:
1. Заҳролудии умумк, вараҷа ҳангоми мавҷудияти манбаъи хурди уфунк (кӯрак,
хасмол, захмчаи чирксор), ки одатан боиси заҳролудк намешавад. Агар дар ҳамин ҳол
заҳролудк ба вуҷуд ояд, ҳатман интишори уфунати шартан бемориангез мебошад. Дар
вақти бештар аз 5 рӯз давом кардани заҳролудк ташхиси сепсис аниқ аст.
2. Пас аз бо ҷарроҳк пок кардани манбаи фасодк идома ѐфтани заҳролудии
умумк. Агар комилан боварк дошта бошем, ки манбаи фасодро пурра пок карда буданд ва
ҳарорати баланди бадан ѐ заҳролудк бо ҳарорати баланд беш 1-2 рӯз давом кунад - ин низ
аломати интишори уфунати бемориовар мебошад. Ҳангоми заҳролудии аъзо аз 5 рӯз зиѐд
идома ѐбад ба сепсиси шадид шубҳа нест.
3. Пайдоиши метастаз (новобаста ба фасоди ѐ инфилтративк).
4. Ҳангоми назорати пай дар пай дар заминаи манбаъи фасод доим калон шудани
сипурз.
Алоими зикршуда боэътимод аст ва мавҷудияти яке аз онҳо ташхиси дурусти
сепсисро исбот мекунад.
5. Бо усули санҷишк муайян кардани уфунати хун муҳим мебошад. Дар рӯзҳои
аввали сепсис "кишти хун" уфунатро аз 12.8% то 50%-и беморон нишон медиҳад. Баъд
уфунатро дар хун то 80.3% муайян мекунанд.
Ташхиси сепсиси манбааш номаълум (криптогенк) бисѐр мушкил аст ва он 0.19%21.9%-и сепсиси ҷарроҳк мебошад. Дар вақти ҳаѐти беморон дар сеяки онҳо ташхис саҳеҳ
мешавад. Дар ин ҷо ба алоими зайл такъя мекунанд: Ҳарорати баланди бадан бе тағйироти
намоѐни ҷузък, дар 95%-и беморон набудани дарди cap бо вуҷуди он, ки ҳарорати бадан
баланд аст. Агар сепсис грамманфк бошад, заҳролудк доманамонанд мешавад. Он гоҳ
мумкин аст бо роҳи тафриқавк сепсисро аз домана, сили решрон, касолати бофтаи
пайвандк, лейкоз, саратон, лимфагрануломатоз фарқ намоем. Баъзан муайян кардани
сепсиси стафилакоккк (хусусан шакли барқосои) дар натиҷаи пайдо шудани алоими хоси
беморк - пӯсидани шадиди пӯст (қарасони хушкак ѐ марбут), пайдоиши фасод баъди вараҷа
(cristalina milliaria) дамиши зарра-зарраи пурмоеъ дар шикам ва синаҳо осон мешавад.
Дар назар бояд дошт, ки ҳангоми сепсиси шадиди стафилакоккк дерматит ва
артрити уфунии аллергк ѐ гармбодк, миозит зуд-зуд мушоҳида мегардад. Аз ин рӯ,
мумкин аст фикри духтур аз муайян кардани сепсис дур шавад. Дар ин ҳол сепсисро рад
накарда, ҷиддиву ҳаматарафа таҳқиқ кардан лозим аст, алалхусус ягон рихинак ѐ
илтиҳоби ночиз бошад ҳам. Сепсиси шадиди стафилококкиро алоими "гармбодк" метавон
шуморид. Бояд гуфт, ки истифодаи глюкокортикоидҳо беҳбудии муваққатк бахшида (2-3
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рӯз), пас шиддати аз аввала вазнинтарро ба вуҷуд меорад; ин барои бемор пурхавф
мебошад.
Ташхиси сепсиси музмин мушкил аст, вале вақт барои тадқиқот бисѐр мебошад.
Покизагардонии ҷарроҳк манбаъи илтиҳоби музминро сиҳат намекунад, аммо ин амал
барои исбот кардани ташхис шарт аст. Ин амалро бояд мутахассис ба ҷо орад. Ташхиси
шоки септикк осон аст. Одатан дар асоси муайян кардани фишори шараѐн ва аломатҳои
беморк ташхис мекунанд. Барои "кишти хун" хунро ҳангоми вараҷа ва афзудани миқдори
набз гирифтан лозим аст, зеро дар ин маврид миқдори зиѐди уфунат ва заҳри он ба хун
ворид мешавад. Аломатҳо ва натиҷаҳои санҷиширо пайваста ва ҷиддк назорат намоянд,
ташхиси сепсис сари вақт аниқ мешавад.
Ташхиси манбаи фасодии аввалин одатан осон аст агар сатҳк дар бофтаҳои нарм,
бандҳо ва устухонҳо ҷойгир бошад. Мушкилот дар вақти пайдо шудани вай дар узвҳои
дарунк, насҷи амиқ хобида (пасисифокк, атрофи гурда, дар фосилаи миѐни қафаси сина ва ғ.) ба
вуҷуд меояд. Дар ин ҳолат далелҳои анамнези беморк ва ҷарроҳии аз саргузаронида (санги
сафро, санги гурда, ситқи кӯдак ва ғ.), томографияи рентгенк ва компютерк, артериография
ва лапароскопия муҳим аст. Дар вақти муайян шудани манбаъи уфуни пунксия мавқеъи
далелҳои муҳим медиҳад.
Араз. Дар вақти сепсис бисѐр аразҳо рӯй доданашон мумкин аст. Онҳо ба манбаъи
ҷузъии фасодк ѐ метастазк вобастаанд. Арази сепсис баъзан аломати бемориро куллан
тағйир дода, оқибаташро муайян мекунад. Бештари аразҳо думмали шуш мебошад. Дар
рентгенограмма ин думмалҳои септикк девораи нафис дошта, сатҳи моеъгк надоранд.
Ҳангоми вазнин гузаштани касолат арази барои ҳаѐти бемор хавфнок: норасоии шадиди
нафасгирк, ихтилоли шадиди ҷигару гурдаҳо, хунравк, тромбоэмболия, норасоии кори
дилу хунрагҳо ва ғ. мушоҳида мегардад.
Муолиҷа. Сепсисро ҳаматарафа табобат кардан лозим аст, Барои ин ба хусусияти
ҳар бемор, сабаб ва равиши сепсис, навъи уфунат, ҷои иллатнок, арази пешомада,
ҳассосии аъзо эътибор дода муолиҷа гузаронидан зарур мебошад. Аз ин рӯ, муолиҷа ба
чанд самт равона месозанд:
1. Пок сохтани манбаи уфунати ҷузък.
2. Муборизаи зидди уфунати мунташир.
3. Муолиҷаи бовусъати умумк барои: а) ба эътидол овардани амали узвзҳои ҳаѐтан
муҳим; б) мӯътадилгардонии мубодилаи тағйирѐфтаи моддаҳо.
4. Фаъол кардани қувваи ҳаѐтк.
Ба усулҳои муолиҷавии ҷарроҳк чок кардан, некрэктомия, секвестрэктомия,
резексия, ампутатсия ва ғ. мансубанд. Манбаъи фасодии аввалин ва метастазиро чок
карда, халтачаҳояшонро кушода, бофтаҳои фавтидаро пурра бурида мегиранд. Пас, агар
аломати илтиҳоби атрофи захм набошад, кӯки аввалин ниҳодан мумкин аст. Далелҳои
воқек агар ба илтиѐми аввалини сиҳатѐбии захм шубҳа оварад, бо маҳлули зиддиуфунк
муолиҷа карда, кӯки ботаъхир (3-6 рӯз) ѐ дуввумин (10-12 рӯз) мондан беҳтар аст.
Дар назди манбаи фасодк мавҷудияти сутуни асаб ѐ хунрагҳои бузург пурра
бурида гирифтани бофтаҳои фавтидаро имконнопазир мекунад. Дар ин вазъият
некрэктомияи навбат ба навбат ѐ некрэктомияи кимиѐвк бартарк дорад. Барои
некрэктомияи кимѐвк ферментҳо (трипсин, химиотритгсин) ѐ марҳами ҷавҳари бензоатро
истифода мекунанд. Марҳами 10%-аи ин ҷаҳар бо анестезин бофтаҳои фавтидаро
босуръат дар давоми се шабонарӯз ҳал мекунад. Ба уфунат таъсири марговар мерасонад,
сабзиши бофтаи донагиро метезонад
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Яке аз санади муҳими муолиҷаи манбаи фасодк заҳкашк мебошад. Барои ин
фатилаи докагк, тасмаи резинк ва найчаи сунъиро истифода мекунанд. Вобаста аз ҳаҷми
ҷароҳат найчаҳои полихлорвинилк ѐ полиэтилениро (қутрашон 0.2-1.5см) бо усулҳои
гуногун ба захм (аз 1-2 то 4-8 дона) мемонанд. Бо онҳо захмро мешӯянд ѐ дору
мефиристонанд ва заҳкаш мекунанд.
Муолиҷаи зиддиуфунк. Алҳол илоҷи зиддибактериявк асоси усули муолиҷаи
сепсис мебошад. Бинобар ин, ҳангоми гумон доштан ба инкишофи сепсис
антибиотикҳои пуртаъсирро, ки ба уфунати граммусбк ва грамманфк асар мекунанд,
таъин кардан лозим меояд. Донистани меъѐри муайян кардани сепсис (ниг. боло) то
маълум шудани ҳассосии микрофлора ба антибиотикҳо интихоби маводи
зиддибактериявиро осон мекунад, зеро дарки сабаби сепсис (стафилококкк ѐ уфунати
грамманфк) кӯмак мерасонад. Дар вақти ба даст овардани антибиотикограмма хуб мебуд
агар вояи ниҳоии 2-3 антибиотики таъсири якхела доштаро таъин намоянд. Давомнокии
қабули онҳо вобаста аз алоими беморк то се ҳафта хоҳад буд. Асоси ягона барои ивази
антибиотик бесамарии вай мебошад. Ҳангоми самарабахши мӯтадилии ҳарорати бадан
(то 10 рӯз) ва 2-3 маротиба тадқиқи хун пок шудан истифода набурдани антибиотик тарзи
муолиҷаро тағйир медиҳад. Бояд гуфт, ки ҳатто дар вақти муолиҷаи самарабахши
зиддиуфунк ҳам барои тамоман нобуд кардани омили бемориовар иштироки қувваи
муҳофизии ҷисми бемор шарт аст.
Масуншифок. Барои иштирок кардани қувваи муҳофизии бадан бар зидди омили
бемориовар баланд бардоштани ҳассосии масунк (махсус ва номахсус) шарт аст. Бо
мақсади масуншифоии номахсус норасоии омили хилтк ва ҳуҷайрагии масуниятро
пурра мекунанд. Масуншифоии махсуси фаъол ва нофаъол мешавад. Масуншифоии
фаъол дар вақти сепсиси шадид бесамар аст, зеро барои ҳосил кардани подтанҳо вақти
зиѐд (то як моҳ) лозим мешавад. Дар заминаи лоғарии ҷисм мумкин аст таъсири манфк
расонад. Бинобар ин, масуншифоии нофаъолро ба ҷо меоранд.
Кам шудани миқдори Т-лимфоситҳо аломати норасоии омили масунияти
ҳуҷайрагист ва гузаронидани тазоҳуми лейкосити шахси солим нафъ дорад. Камфаъолк
ва камии миқдори В-лимфоситҳо аз норасоии масунияти хилтк дарак медиҳад. Барои
фаъол кардани онҳо дар айни замон массаи лейкоситии махсус омода сохта ѐ хуноби
серғилзати масунк (зиддиқаламчамикроби кабуд, зиддистафилококкк) мефиристонанд. Дар
вақти сепсиси музмин масунигардонии фаъолро бо анатоксини стафилококкк истифода
бурдан лозим аст.
Муолиҷаи инфузиониро барои пурқувват кардани бадан ба ҷо меоранд:
1. Танзими камсафедагк ва камхунк. Хангоми сепсис дар натиҷаи сарфаи зиѐди
қувва ва заҳролудии бадан миқдори сафедаи хун, эритроситҳо ва ҳемоглобин хеле кам
мешаванд. Бинобар ин, бо ғизои парентералк таъмин кардан зарур аст. Аз ин рӯ, албумин,
протеин, хуноби асил ва хушк, хуни наву тозаи ҳепариншуда, маводи муқуввк
(интралипид, липофундин), аминоҷавҳарҳо (вамин, амин, аминозол, алвезин ва ғ.), маҳлули 1020%-аи глюкоза истифода мекунанд. Агар амали роҳи ҳозима мӯътадил бошад, як қисми
ғизоро бо ин роҳ қабул намоянд, беҳтартарин аст. Барои ин ғизои хушсифат: аз сафеда (80100 г), равған (80 г), ангиштоб (400-500 г) ва витаминҳои табик, хусусан аз гурӯҳи "С" ва "В"
таъин мекунанд. Аммо дар ибтидои касолат ғизои парентералк бартарк дорад.
2. Безаҳргардонии бадан. Барои ин маҳлули изотонии намаки ошк, маҳлули 5%-аи
глюкоза, ҳемодез, реополиглюкинро ба варид тазриқ мекунанд. Агар лозим шавад (андармонии
моеъ) фурасемид ѐ лазикс таъин мекунанд, ки ихроҷи пешобро метезонад.
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3. Тасҳеҳи ҳаҷми моеъи гардишкунандаи бадан (ҳуҷайрагк ва ғайриҳуҷайрагк),
баробарии электролитҳо ва туршию ишқорк. Азбаски ҳангоми сепсис вобаста ба равиши
касолат зуҳуроти онҳо тағйир меѐбад (алкалоз ѐ асидоз, калий ва натрийи хуноб ва
эритросит) сари вақт бояд тадқиқ карда, бо усулҳои маълум тасҳеҳ кардан лозим аст.
4. Танзими аломатҳои ҷараѐни хун (rheologia) ва беҳтар кардани гардиши хуни
бадан. Беморк ҳар қадар вазнин гузарад, ҳамоно тағйири нишондоди маҷмӯи лахтабандк
ва зидди лахтабандии хун ҳамон қадар меафзояд. Бинобар ин ҳепарин (2500-24000 в.),
дезагрегант (аспирин 2-3 г) ва реополиглюкинро барои беҳтар кардани гардиши хуни
мӯйрагҳо таъин мекунанд. Агар аломати фаъолии зидди лахтабандии фибринҳалкунанда
ба миѐн ояд, маводи боздорандаи протеаз (контрикал, гордокс, салол, трисалол)-ро ба кор
мебаранд. Онҳо бояд зери назорати пай дар пай ба таҳқиқи хун фиристода шаванд, вагарна ба арази
вазнин гирифтор шудан мумкин аст.
Дар бораи истифодаи ҳармонҳои стероидк (преднизалон, ҳидрокартизон,
дексаметазон) ҳини муолиҷаи сепсис ақидаи олимон гуногун аст. Аммо дар мавриди шоки
заҳрк ѐ давраи пеш аз шокк истифода бурдани ҳормон зарур аст. Дар вақти афзудани як
гурӯҳи Т-лимфоситҳо (Т-киллерҳо) барои паст кардани онҳо низ қабули ҳормон лозим
меояд. Ҳангоми шоки заҳрк 1000-1500 мг дар як шабонарӯз таъин мекунанд (1-2 рӯз), пас
миқдорашонро кам (200-300 мг дар як шабонарӯз) карда, 2-3 рӯз медиҳанд. Вале нишондод
ба истифодаи ҳормони анаболитикк мутлақ мебошад. Онро 1мл ҳафтае як маротиба ба
мушак мефиристонанд.
Дар маҷмӯи муолиҷаи сепсис барои безаҳргардонк ҳемосорбсия, лимфосорбсия,
плазмофорез, нурафшонии лазерии дохиливаридк (HЛД) хуни беморро аз субурси хук
гузаронидан ва бозгашт фиристодан, хуни беморро баъди нурафшони ултрабунафш (НУБ)
истифода мекунанд. Далелҳо нишон медиҳад, ки истифодаи ҳемособсия, НУБ ва НЛД,
хусусан дар ибтидои беморк натиҷаи хуб медиҳад.
Оқибат. Анҷоми сепсис ба вирулентнокии уфунат, қувваи масунии бадани бемор ва
муолиҷаи ҳаматарафаи комилан мувофиқи саривақтк вобаста аст. Агар ин омилҳо барои
бемор мусоид бошад, оқибати табобат хуб хоҳад буд; дар акси ҳол ва мавҷудияти дигар
амрози музмини вазнин, хусусан қандкасалии бодгузошта (қарасони по ѐ дигар бемориҳои
фасодк), оқибати сепсис пурхавф аст. Дар ин ҳол 80-90%-и беморони куҳансол мефавтанд.
Пешгирии беморк ба дуруст ва сари вақт муолиҷа кардани уфунати ҷарроҳии
ҷузък ва бемориҳои фасодк вобаста мебошад. Қатък риоя кардани асептика ва
антисептика ҳангоми тазриқи сӯзандору ва дигар дастамали ҷарроҳк шарт аст. Бандиши
нарм ва боэҳтиѐт, осеб нарасонидан ба захм ва муолиҷаи инфузионк пешгирии барои
сепсис аҳамияти калон дорад.
УФУНАТИ АНАЭРОБӢ
Уфунати анаэробк ва ассотсиасияи онҳо бо аэробҳо, мувофиқи фаҳмиши
ҳозиразамон, асоси сабаби бемориҳои уфунии одам мебошад. Сирояти микрофлораи
анаэробу аэробҳо ба миѐн оварда, хусусияти ба худ хос дорад. Анаэробҳои қатъиро бо
усули бактереологии одати муайян намудан амри маҳол аст. Бе муайян намудани навъи
анаэробҳо ташхиси этиологи ҳақиқи нашуда, уфунати зиѐди гурӯҳи номаълум мемонад.
Агар кишти уфунати захмро дар муҳити ғизои махсус ба ҷо наорем одатан стафилакокки
тилоранг (70%) кишт мекунад, аммо кишти ҳақиқии вай 4% аст. Дар ибтидои асри ХХ
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амрози уфунати анаэробк ба вуҷуд меоварда ба гурӯҳи махсус дохил мешаванд. Гурӯҳи
калонтарини онҳо аз бемориҳои фасодию пӯсида иборатандю
Гурӯҳи дуюмро аз хусусияти уфунати бемориангез ва алоими клиникк кузоз ва
ботулизм ташкил мекунад.
Гурӯҳи сеюмро қаламчамикробҳои ҳоговари граммусбк уфунати анаэробиро ба
вуҷуд меорад. Ин гурӯҳи беморк қисми камтарини (5%) амрози анаэробии одам мебошад.
Ба ғайри бофтаи нарм ба зардобпарда ва узвҳои дохили офат мерасонад. Боз гуруҳи
дигари уфунати анаэробк ҳастанд, ки ҳог надоранд. Байни онҳо Bacteroides, Fusobacterium
(қаламчамикроби грамманфк) Peptococcus, Peptostreptococcus (кокҳои граммусбк),
Enterobacterium, Veillonella Actinomyces (қаламчамикроби граммусбк) ва ғ. асосианд.
Бемориҳои онҳо ба миѐн меовардаро уфунати анаэробии беҳог меноманд. Бемории ин
уфунат сабаб гардида кам нестанд ва аз аломати клиникк дар ибтидои касалк фарқи хоса
надоранд. Онҳо гурӯҳи зиѐди уфунати ҷарроҳиро ташкил мекунанд. Таҷриба нишон
медиҳад, ки гурӯҳи асосии бемориҳои уфунати анаэробк бо ҳамраҳии аэробҳо мебошанд.
Аломатҳои махсус надоранд, вале тағйироти ҷузък ба вуҷуд оварда, равиши созгор
доранд, баъзан беморк вазнин мегузарад ва бад меанҷомад. Бинобар ин, гурӯҳи уфунати
анаэробк ҳогк ва беҳогиро аз ҳамдигар ҷудо кардан беасос аст, зеро аз назари
ҳаѐтшиноск онҳо як гурӯҳанд.
Уфунати анаэробк бештар дар он ҷо мушоҳида мешавад, ки анаэробҳо зиѐданд:
ҷарроҳии роҳи ҳозима ва ҷоғу рухсора, бемориҳои отоларенгиологк, гинекологк ва
уфунати бофтаҳои мулоим.
Микрофлораи даҳон 99% аз анаэробҳо иборат - наздик ба рӯдаи ғафс аст. Аммо
рӯдаи ғафс дар натиҷаи набудани оксиген ва бисѐр паст будани ҷараѐни окискунию
барқароркунк (-250 мВ) манбаи асосии анаэробҳо мебошад. Захираи рӯда 20-405 аз
микроорганизмҳо иборат аст. Аз онҳо 975 анаэробҳои қатък мебошад. Қаламчамикроби
рӯда, баракси ақидаи паҳншуда ҳамагк 0,1-0,45-ро ташкил мекунад.
Иштироки анаэробҳо байни уфунати бемориҳои ҷарроҳк гуногун аст. Масалан,
ҳангоми думмали майна то 60%, дабилаи гардан 100%, пневмония 93%, дабилаи шуш
100%, чирксории ковокии шикам 90%, перитонити аппендикулярк 96%, уфунати
гинекологк 100%, думмали бофтаҳои мулоим 60% аст.
Ақидаи табибон чунин аст, ки шакли асосии уфунати анаэробиро бактерияи
ҳоговар боис мешаванд. Аз ин рӯ, дар китобҳои дарск ва раҳнамои ҷарроҳк маълумот
асосан доир ба қарасони газк овардаанд. Яке аз сабаби асосии ин тасаввурот бисѐр
мушкил будани тадқиқи анаэробк беҳог мебошад. Аз дигар тараф дар бофтаҳои
осебдида бидуни анаэробҳо аэробҳо низ мушоҳида мешаванд.
Уфунати анаэробиро микробҳои бисѐру ҳархела ба вуҷуд меоранд, ки аломатҳои
хосро дорост. Ҳини мавти бофтаҳо газ ҳосил мешавад. Заҳри уфунати захм ва маҳсули
бофтаҳои вайроншуда боиси заҳролудии вазнини бадан мегардад. Уфунати анаэробк
одатан арази захм, хусусан тирзахм мебошад. Дар давраи оромк кам мушоҳида мегардад.
Аммо дар солҳои охир уфунати анаэробк чун арази бемориҳои фасодк афзудааст. Ин
аввал аз ҳисоби ханосияи анаэробк, баъдан инкишофи он дар заминаи қарасони
қандкасалк. Дар 10%-и шахсони гирифтори қарасони диабетк по ѐ даст инкишофи
уфунати анаэробк мушоҳида мегардад.
Уфунати анаэробк аз қадим ба табибон маълум аст. Буқрот дар "Шикастани
кушоди устухони рон" ном асараш навиштааст, ки дар ин маврид арази марговар, чунончи
варами бузург ва зардпарма ба вуҷуд омаданаш мумкин аст. Ин аломати уфунати
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анаэробк мебошад. Аммо қарасони газиро чун беморк Амбруаз Паре (1562) ба қалам
дода, қарасони ҳоспиталк номид. А.Велпо (1829) сабаби бемориро ба садама вобаста кард.
Соли 1853 Мезонов ба равиши босуръати беморк аҳамият дода, қарасони барқосо номид;
ин сабаби пайдоиши истилоҳи қарасони газк гардид. Н.И.Пирогов (1864) тавсифи
классикии уфунати анаэробиро зери номгӯи "шахшавии ҷузък, қарасони аҷиб, варамии
шадиди бад" навиштааст.
Омилҳои беморизо. 1. Моддаҳои хусусии заҳрк. 2. Ферментҳо. 3. Антигенҳо.
Гепариназаи анаэробҳо ба инкишофи тромбофлебит мусоидат мекунад. Ғилофаи
анаэробҳо зуд вирулентнокии уфунатро зиѐд мекунад ва ҳатто ассотсиатсия (ҷамъият)-и
онҳоро ба ҷои якум мебарорад.
Бактерияҳои ҳогдори ангезандаи уфунати анаэробк инҳоанд: Kl .perfringens, ки дар
табиат паҳншудатарин уфунати анаэробист. Шаш навъ (А, В, С, D, Е, F) дорад. Аз 44 то
90% мушоҳида мегардад. Дар рӯдаи ҳам инсон ва ҳам ҳайвон мезияд. Ҳангоми ба бофта
ворид шудан босуръат инкишоф ѐфта, ферментҳои гуногун ҳосил мекунад. Масалан,
навъи "А" заҳри а (леситиназа), навъи "С" эритроситҳалкунанда ва марговар дошта, навъи
"F" заҳри энтерити марговарро ҳосил мекунад. Дар натиҷаи таъсири ин заҳрҳо муҳити
Ph турш гардида, бофтаҳо мемиранд ва газ ҳосил мешавад.
Kl .oedematiens. Ин микроб чаҳор навъ дорад ва аз 15 то 50% мушоҳида мегардад.
Барои инсон навъи "А" ва "В" бемориовар мебошад. Ҳангоми ба бофтаҳо ворид шудан 8
хел фермент ҷудо мекунанд. Онҳо глитсерин, глюкоза, малтоза ва фруктозаро таҷзия
мекунанд. Аз таъсири заҳри Kl. oedematiens заҳролудии бадан босуръат инкишоф меѐбад.
Варам одатан гулобк ѐ беранг мешавад. Ҳангоми чок кардани варами хуноби ҳеморрагк
ҷудо мешавад.
Kl. septicum. Ду навъи ин уфунат (А,В) вуҷуд дорад, аз 10 то 30% мушоҳида
мегардад. Дар вақти ба бофтаи нарм даромадан 4 хел фермент ҳосил мекунад, ки
қобилияти марговарк, ҳемолитикк ва таҷзия кардани сахароза доранд.
Kl. Hystoliticum. Ин бактерия нисбатан кам (2-6%) мушоҳида гардад ҳам, иллати
вазнинро ба вуҷуд меорад. Ферменти сафедаҳалкунанда (каллогенеза, протеиназа) ҳосил
мекунад. Аз асари ин ферментҳо мушак пора мешавад.
Kl. sporogenesis et sordellii. Дар танҳои беморк ба вуҷуд овардан ѐ наовардани ин
бактерияҳо исбот нашудааст, аммо ба уфунати анаэробк ҳамраҳк мекунанд, равиши
беморк вазнин мегардад. Ферменти протеолитикк (гиалиронидаза, ҳемолизин,
фибрионолизин) ҳосил мекунанд.
Уфунати анаэробк дар минтақаи сераҳоли бештар мушоҳида мегардад, чунки
анаэроб бисѐр аст. Бо вуҷуди он, ки захми тасодуфк, аз он ҷумла тирзахм ҳамеша бо
анаэроб олуда мешавад, аммо уфунати анаэробк на ҳамеша инкишоф меѐбад. Ҳангоми
тирзахм танҳо дар 1-2%-и беморон инкишофи уфунати анаэробк мушоҳида мегардаду
халос. Бинобар ин, барои инкишофи ин иллат танҳо дохил шудани уфунати анаэробк
кам аст. Омилҳое, ки ба иллати анаэробк боис мешаванд, умумк ва ҷузъианд. Омили
ҷузък захми пораҳои гулӯлаҳо ва тир, хусусан захми рону сурин, ки мушакҳои калон
дорад, нодуруст кушодани манбаъи иллатнок, садамаи вазнин, ки шикастани устухон
ҳамраҳк мекунад, тағйироти минтақавии гардиши хун ва ноҷунбонгардонии даст ѐ по
мансубанд. Омилҳои умумии уфунати анаэробк камхунии шадид, шоки садамавк,
сустии аъзо аз лоғарк, гуруснагии давомнок, ҳавои наму сард мебошад.
Уфунати анаэроби ҳоговар ҷиҳатҳои хос дорад. Ҳамаи онҳо граммусбк буда, ба
ҷӯшонидан устуворанд. Ҳемолизин, заҳр ва газ (ҳидрогенсулфат, амиак, метан) ҳосил
мекунанд. Дар захм уфунати ҳогк ба уфунати беҳогк ҳамраҳанд. Аз рӯи шаклу сохт
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онҳоро аз ҳам фарқ кардан мушкил аст. Ҳамаи онҳо ферменти сафедаҳалкунанда, қанд
таҷзиякунанда (гликолитик) ва гемолизин ҳосил мекунанд. Аз асари гликолитик мушакҳо
пора ва нобуд мешаванд. Дар ибтидои беморк заҳри микроб хунрагро кашиш дода, баъд
фалаҷ месозад. Дар натиҷаи аз хунраг баромадани зардоб варами бофтаҳо меафзояд.
Мӯҳтавии варам бактерияҳо ва заҳри бисѐр дорад. Заҳри бактерияҳо ба боло паҳн шуда,
қобилияти гузарониши девораи хунрагҳоро зиѐд мекунад. Дар натиҷа зардоби хун
баромада, варами қисми болоии захм афзудан мегирад. Насҷи атрофи хунраг ва байни
мушакҳо пай дар пай мемиранд. Пӯстпарда қабат-қабат ҷудо ва обилаи пур аз зардоби
хунин пайдо мешавад. Маҳсули ҳемолиз ва мушаки порашуда (миоглобин) ба насҷ ва
пӯст ҷаббида мегардад ва доғи сиѐҳтоб, кабудча ѐ биринҷк пайдо мекунад. Аз ин ҷост,
ки уфунати анаэробиро саромоси кабуд ѐ биринҷк меномиданд. Ҷаббиши заҳри микроб
ва маҳсули сафедаи порашуда боиси заҳролудии бадан гашта, амали узвзҳои ҳаѐтан
муҳимро фурӯъ менишонанд. Аз ин ҷиҳат ва заҳидани зиѐди моеъ аз бофтаи осебдида,
мувозинаи обу электролит ва туршию ииқорк тағйир меѐбад.
Дар вақти муолиҷа боздошти интишори раванди эътилолк ва барҳам хӯрдани
уфунати анаэробк бофтаҳои фавтида зери таъсири микроорганизмҳои фосидк ва фаҷк
фасод мекунад. Илтиҳоби тафриқа инкишоф ѐфта, захм бо илтиѐми дуюмин солим
мешавад. Баъди қарасони газк покии захм зери таъсири микрофлораи фасодк аз назари
пизишкк мусоид мегузарад. Аммо вараҷа аз ҷаббиши заҳрҳо давом мекунад, гоҳе сепсис
инкишоф меѐбад. Анаэробҳо дар бофтаҳои зиндае, ки бо оксиген мӯьтадил таъминанд,
инчунин дар бофтаҳои фавтидаи ҳавоирас ҳам инкишоф намеѐбанд. Бинобар ин, асоси
омили ҷузъии инкишофи уфунати анаэробк ҳаҷми бузурги бофтаи фавтидаи ба оксиген
бадтаъмин мебошад. Ин шароит бештар ҳангоми захми халтамонанди амиқ, ки дар
атрофаш мушакҳои иллатнок зиѐданд ва бо ҳаво бад алоқа доранд, муҳайѐ мегардад.
Асоси тағйироти касолату ташреҳи уфунати анаэробк оғози илтиҳоби шадид
(алтернативк) мебошад, зери таъсири заҳри берунк уфунат (гемолизин, миотоксин,
невротоксин ва ғ.) фавти бофтаҳоро ба миѐн оварда, баданро заҳролуд мекунад.
Фаъолтарин эндотоксини ин гурӯҳи анаэробҳо инҳоянд:
1. а-заҳр - таъсири ҳемолитикк ва мавтиовар мерасонад.
2. /3-зах,р - таъсири дилро заҳролуд кардан дорад.
3. Каппа заҳр - сафедаҳалкунанда мебошад.
4. Ну-заҳр (гиалуронидаза) ва Му-заҳр - ба ҶДН-и ҳуҷайра осеб мерасонад.
5. Фибринолизин - фибринро ҳал мекунад.
6. Нейромидаза - ҳисгир (даррок)-и масунии эритроситро вайрон мекунад.
7. Ҳемагглютинин - боздорандаи фагоситоз мебошад.
Пайдоишу инкишофи уфунати анаэробк бисѐр мураккаб мебошад. Барои мавти
мушак таъсири худро пеш аз ҳама заҳри уфунат мерасонад. Сипас, дар натиҷаи
инкишофи варам, зардоби хунин фишори дохили наѐмиро баланд мекунад. Ҳипоксияи
мушакҳо ва камхунк рух медиҳад. Аз таъсири заҳр ва илтиҳоб варидҳо хунбанд шуда,
гардиши хунро боз бадтар мегардонанд. Инкишофи уфунати анаэробк ду марҳала аст:
варами заҳрк ва қарасони мушаку бофтаи пайвандк бо ҳамроҳи газҳосилшавк.
Инкишофи беморк чунин аст: дар натиҷаи таъсири заҳри анаэробгузаронии
девораи хунраг афзуда, хуноб ва қисман ҳуҷайраҳои хун берун мебарояд. Ин ҷараѐнро
кашиши девораи хунрагҳо метезонанд. Дар натиҷа варам инкишоф меѐбад, мушакҳо пора
мешаванд ва газ ҳосил мешавад. Фишори дохили бофтаҳо афзуда, хун ва лимфарагҳоро
мефишоранд, гардиши хун суст шуда, камхунк ва ҳипоксия мушоҳида мегардад. Дар
бофтаҳои фавтида анаэробҳо бо хурӯш инкишоф меѐбанд.
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Таснифи уфунати анаэробк
Дар айни замон таснифи M.Weinberg бо иловаи ташреҳиноси эътилолк Н.И.Пирогов
қобили қабул аст, зеро аломати беморк, хусусияти уфунати анаэробк ва ташреҳиро ба
назар мегирад. Аз рӯи дараҷаи инкишофи варам ва ҳосилшавии газҳо ашқоли зерини
бемориро аз ҳам фарқ мекунанд: эмфизематозк ѐ классикк, варамк ѐ заҳрк, омехта,
бофтаҳалкунанда, фосидк ва дабилавк (расми 73).

а.
б
Расми 73. Уфунати анаэробк рони чап (а), банди пой ва рони рост (б).
Шакли эмфизематозк дар 19.7%-и беморон мушоҳида мегардад. Ҳосилшавии газҳо
назар ба шакли варамк зиѐд мебошад. Равиши касолат нисбат ба шакли варамк ва омехта
сабук мегузарад. То 36.2%-и беморон мемиранд.
Шакли варамк дар 31.1% беморон ба вуҷуд меояд. Равиши беморк беҳад вазнин
мебошад ва бо заҳролудии умумии бадан давом мекунад; ба марги 32%-и маризон боис
мешавад.
Шакли омехта дар 29.2% беморон мушоҳида мегардад. Ашқоли варамк аз
газҳосилшавк тақрибан дар як вақт баробар инкишоф меѐбанд. Равиши касолат вазнин
мебошад, марговарк ба 41.1% мерасад.
Шакли фасодк дар 9.3%-и беморон мушоҳида мегардад. Ба ғайр аз дигар анаэробҳо
Kl. sporogenesis ҳамчун уфунати бемориовар иштирок мекунад. Марговарк ба 22,3%
мерасад.
Шакли бофтаҳалкунандаи беморк камтар (0,6%) рух диҳад ҳам, равиши вазнин
босуръат дорад. Ҳатто дар вақти муолиҷаи саривақтк марговарк ба 90% мерасад.
Вобаста ба суръати авҷи беморк уфунати анаэробиро ба барқосо, зуд паҳншаванда
ва оҳиста паҳншаванда ҷудо мекунанд. Ҳангоми навъи барқосо пас аз чанд соати захм
гирифтан ѐ ба садамаи фаррохи қимашуда, беморк инкишоф мекунад. Аломати он зуд ва
пай дар пай зоҳир шуда, бо хурӯш инкишоф меѐбад. Аломати касолат ҳар қадар барвақт
cap занад, равиши он ҳамон қадар вазнин шуда, оқибати беморк беҳбудк надорад; одатан
бо марг меанҷомад.
Аз назари ташреҳк уфунати анаэробк, болониѐмк ва зериниѐмк мешавад. Ҳангоми
шакли аввал, насҷи зерипӯстк осеб мебинад ва ҷараѐн зери ниѐм паҳн намешавад.
Бинобар ин касолат нисбатан сабук ва оҳиста инкишоф меѐбад. Дар вақти шакли
зериниѐмк насҷи байнимушакк ва мушакҳо босуръат вайрон мешавад, чунки фишори
дохилиниѐмк афзуда, осеб зуд паҳн мешавад. Мушак мисли гӯшт пухта мегардад.
Заҳролудии умумк аҳволи беморро бисѐр табоҳ мегардонад.
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Дар солҳои охир вобаста ба чанд далелҳои беморк уфунати анаэробиро тавре
тасниф мекунанд, ки хусусияти бактерияи ҳогк ва беҳогро дарбар мегирад.
1. Сабаби беморк вобаста ба навъи уфунат: бактериоидҳо, пептострептококкҳо,
ҳогдорҳо, фузобактерияҳо ва чанд хели дигари ҳамин уфунати бемориовар.
2. Вобаста ба хусусияти микрофлора: якуфунатк, серуфунатк (якчанд уфунати
анаэробк), омехта (анаэробию аэробк).
3. Вобаста ба ҷои осебдидаи бадан: уфунати бофтаҳои нарм, уфунати ковокиҳои
сифоқпарда, уфунати хунрагҳо.
4. Вобаста ба интишори ҷараѐни касолат: ҷузък, маҳдуд, номаҳдуди паҳншаванда
(манотиқк), мунташир.
5. Вобаста ба манбаъи уфунат: берунк, дарунк.
6. Вобаста ба пайдоиши беморк: берун аз беморхона, дохили беморхона
(госпиталк).
7. Вобаста ба сабаби пайдоиш: садамавк, худпайдо ва ятрогенк.
8. Вобаста ба вақти пайдоиш: аввалин (баъди садама то инкишофи чирксорк) ва
дуйумин (дар заминаи бемориҳои чирксор, хусусан қаросони қандкасалк).
Хусусияти уфунати анаэробӣ
Аломати доимии асоск, ки мавҷудияти уфунати анаэробиро муайян мекунад, бӯи
фасоди тарашшӯҳи захм мебошад. Ин аломат дар охири а.XIX маълум буд, вале онро аз
фаъолияти қаламчамикроби рӯда медонистанд. W.Altemeir (1938) дар асоси тадқиқи 100
беморк перитонит, ки дар натиҷаи кафидани кирмрӯда ба вуҷуд омада буд, бӯи бади
тарашшӯҳи захмро ҳангоми набудани қаламчамикроби рӯда мушоҳида кард. Парвариши
бактерия тасдиқ кард, ки бадбӯии тарашшӯҳ, ҳамеша ба мавҷудияти анаэроб вобаста аст.
Аэробҳо бӯи бад надоранд, яъне бори дигар собит карданд, ки қаламчамикроби
рӯда сабаби бадбӯии тарашшӯҳ нахоҳад шуд ва он ба мавҷудияти анаэроб вобаста
мебошад. Дар ҳақиқат на ҳама анаэробҳо моддаҳои бадбӯй ҳосил мекунанд. Бинобар ин
дар тарашшӯҳ набудани бӯи бад ба тамоман набудани анаэроб ишора намекунад, вале
тарашшӯҳи бадбӯй ҳамеша мавҷудияти анаэробҳоро нишон медиҳад. Мумкин аст ба ин
ҷараѐн аэробҳо иштирок намоянд.
Аломати дуюмини касолати анаэробк хусусияти фасодии беморк мебошад. Дар
минтақаи осебдида бофтаҳои мурда мисли ҳосилаи бофтаҳои табоҳи (Detritis) бесохт
мешаванд. Бофтаҳои атрофи он хокистарранг ѐ хокистарранги кабудча гардида, гоҳе сиѐҳ
ѐ қаҳваранг хоҳад шуд. Ин тариқ манбаъи осебдида аҳѐнан шакли ковокк ва тарҳи
маҳдуди мӯътадил дорад. Бештар шакли хос дошта, роғи байнибофтагиро фаро мегиранд.
Аломати сеюмини касолати анаэробк тарашшӯҳи хокистарранги сабзча ѐ
қаҳваранг мешавад. Ранги тарашшӯҳ якхела набуда, қатраҳои хурди равған доранд. Дар
насҷ фасод бисѐр ҷамъ шавад, чирк бисѐр обакк мешавад ва дар тарашшӯҳ лейкосит
мушоҳида намегардад. Дар вақти уфунати анаэробк тарашшӯҳи мушак кам аст ва онро
бофтаҳои офатдида ҷаббида мегирад. Аммо ҳангоми чирксории анаэробк (pus bоnum et
lauda bile) тарашшӯҳ зиѐду ғализ мешавад. Ин хислати фасодро одатан дар ибтидои
беморк муайян кардан осон аст, вале ҳангоми гузаштани он ин фарқият аз байн хоҳад
рафт.
Аломати хоси шакли варамии уфунати анаэробк - пӯсти таранги андак
дурахшанда, ранги гулобии кабудча ва тарашшӯҳи ҷигарранг (хуноб) мебошад. Дигар
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аломати муҳимми уфунати анаэробк газҳосилшавист. Ин ҳолат аз он сабаб ба вуҷуд, ки
дар натиҷаи мубодилаи анаэробк гидроген ва метани дар об бад ҳалшаванда ҷудо
мешавад.
Дар манбаи уфунати анаэробк се навъ газҳосилшавк мушоҳида мегардад. Байни
онҳо эмфиземаи бофтаи нарм хостарин мебошад. Аломати амалии вай крепитатсия (қиртқирткунк) аст. Дар ибтидои касолат ҳангоми заҳкаши захм дар тарашшӯҳ ҳубобчаҳои
хурди газк ба назар мерасанд. Онҳоро то ҷарроҳк муайян кардан имконнопазир аст.
Шакли дигари ҷамъоии газро бо рентген муайян мекунанд. Дар рентгенограмма
сатҳи газу моеъ муайян мегардад. Баъзан газ бисѐр ҷамъ шуда, узвҳои дохилк ѐ бофтаҳоро
пахш мекунад ва дар вақти чок карда кушодан бо фишор шавшувзанон берун мебарояд.
Эмфиземаи уфунатк аз беуфунатк бо аломатҳои ғафсии насҷу байндевори
ҳуҷайраҳои чарб, хирагии ҳуҷайраҳо аз варамк фарқ мекунанд; онҳоро дар
рентгенограмма муайян метавон кард.
Дар бемор агар ду ва зиѐда аз он аломатҳои оварда мушоҳида гарданд, он гоҳ
иштироки анаэробҳо дар ҷараѐни илтиҳоб шубҳа надорад. Тадқиқи бактерияшиноск аниқ
будани ташхисро тасдиқ мекунад.
Баъзе уфунати анаэробк аломати хос дорад. Масалан, мавти клостридиалии мушак
ѐ актиномикоз.
Алоими қаросони газк, ки дар китобҳои дарск ва роҳнамои ҷарроҳк омадааст, дар
асоси навъ ва вирулентнокии уфунат, мавзеъи осебдида ва ҳолати бадан гузашта шудааст.
Аломати беморк одатан дар 50%-и беморон дар се рӯзи аввал ва дар 80%-и онҳо дар
давоми 5-6 рӯзи захм гирифтан ба назар мерасад. Cere фон Мантейфел, Д.А.Арапов (1972)
пас аз 4 соат ва К.Рейер баъди 6 соати захмгири инкишофи уфунати анаэробиро мушоҳида
кардаанд. Давомноктарин давраи ниҳони бемориро Frans (23 рӯз) ва М.Н.Ахутин (2 моҳ)
ба қалам додаанд. Мо шакли эмфизематози равиши нимшадидии касолатро мушоҳида
кардем, ки ду маротиба дар қисми миѐнаи соқи пойи рост инкишоф ѐфта буд. Фосилаи
хуруҷи якум ва дуюм 10, 16 моҳ мебошад.
Дар айни замон ташхиси беморк дар асоси алоими зикршуда мушкил нест.
Мушкилии ташхис дар ибтидои касолат ба вуҷуд меояд. Аломати аввалини беморк,
варамк ва дарди ҷонкоҳ мушоҳида мегардад. Дар ин маврид бемор аз фишори бандина ва
аз нав пайдо шудани дарди барҳамхӯрда шикоят мекунад. Дар рентгенограмма, мумкин
аст ҳубобчаҳои газ ба назар расанд. Дар вақти такрор кардани рентгенограмма ҳубобчаҳои
газ афзун мешаванд. Баъд сустк, ташнагк ва дилбеҳузурк ба вуҷуд меояд. Хоби бемор
ноором мешавад. Ҳолати ҳаяҷонк ба табъи хуш (эйфория) иваз мешавад ва баъзан хазѐн
мегӯянд. Ранги пӯст парида хоктоб ѐ зардча мешавад. Дар пӯст доғи биринҷк ѐ кабудча ва
варидҳои масдудшуда пайдо мешаванд. Захми тарашшӯҳдошта хушк гардида, қобили
ҳаѐтк надорад. Мушакҳои мурда мисли гӯшти пухта шуда, аз захм дамида мебароянд.
Насҷи зерипустк ва байнимушакк низ варам карда, хун ҷаббида полудамонанд мешавад.
Ин ҳолати захмро И.М.Талман чунин навиштааст: "Дар захм илтиҳоб нест, фасод нест,
пурхунк нест - дар он ҷо танҳо марг аст".
Варамк захм ба боло босуръат афзуда, андозаи даст ѐ пой ѐ қисми онҳо калон
мешавад. Афзудани варамро бо аломати А.В.Мелников муайян метавон кард. Барои ин
пой ѐ дастро болотар аз захм бо ришта мебанданд. Агар баъди 20-30 дақиқа ришта пӯстро
"бурида" дарояд, пас маълум мешавад, ки варам афзуда аст. Набз зиѐд мешавад, вале
бештар ба ҳарорати субфибрилк (гоҳе баланд)-и бадан рост намеояд (аломати "миқроз").
Фишори шараѐн одатан паст мешавад. Тадқиқоти хун камхунк, зиѐд шудани миқдори
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лейкоситҳо ва тағйири навъҳои онҳоро муайян мекунад. Бемор бисѐр нӯшад ҳам
ташнагиаш намешиканад. Дар пешоб сафеда, ҳуҷайраҳои зуғӯташакл пайдо мешавад.
Шакли эмфизематози уфунати анаэробӣ
Бофтаҳои ҷои варами ҷузък аз таъсири бактерияҳо ва заҳри онҳо мемиранд, газ
ҳосил мешавад. Газ дар натиҷаи метаболизми анаэробии дар об бад ҳалшаванда гидроген,
азот ва метан ҷудо мешавад. Захми наву тарак ѐ захми фасодк хушк шуда, варамк атрофи
захм меафзояд ва кабудча мешавад. Ҳангоми фишор додан аз захм ҳубобчаҳои газ ва моеъ
мебарояд (беморк аллакай гузаштааст). Баъд мавти бофтаҳо ва газҳосилшавк вусъат ѐфта,
пой ѐ дастро фаро мегирад ва ба тана мегузарад. Дарди захм афзуда ноором мекунад. Дар
натиҷаи инкишофи ҷараѐни илтиҳоб мушакҳо пора, сиѐҳча, шӯламонанд мешаванд.
Тарашшӯҳи захм мисли оби гӯшт мешавад. Дар ин ҳол бӯи мурда ба димоғ мерасад.
Фишори шараѐн боз ҳам паст шуда, набз муайян намешавад. Ҳангоми палмосидан садои
ғарч-ғарч мебарояд.
Шакли варами уфунати анаэробӣ
Варам бо хурӯш инкишоф меѐбад, гоҳе андак газ ҳосил мешавад. Ранги пӯст
парида, каме медурахшад. Аз захм зардоби хунин ҷудо мешавад. Мушакҳо варам карда,
ҷаста мебароянд. Бинобар ин, ба заҳкаш шудани тарашшӯҳи захм монеъ мегардад. Аз
захм бӯи мурда меояд. Фишори шараѐн паст шуда, набз муайян намегардад. Дард пурзӯр
ва тулонк мешавад. Аломати А.В.Мелников мусбат буда, дар андак вақт муайян мегардад.
Шакли омехтаи уфунати анаэробӣ
Вараму газҳосилшавк дар як вақт ба вуҷуд меояд. Захмро ғубори хокистарранг
мепӯшонад, хуни вайрон бо ҳубобчаҳои газ мебарояд. Равиши касолат мисли ду шакли
дар боло зикршуда бо хурӯш мешавад.
Шакли флегмонози уфунати анаэробӣ
Беморк нисбатан суст инкишоф мекунад, тамоюли қисми зиѐди аъзоро фаро
гирифтан надорад, баъзан гурӯҳи мушакро фаро мегирад. Муайян кардани навъи
болоиниѐмк ѐ зерниѐмии он осон аст. Мавти бофтаҳо одатан кам аст, аммо ҷараѐн байни
мушакро интишор меѐбад. Аз захм фасоду газ мебарояд. Агар уфунати анаэробк пас аз
тазриқи сӯзандору ба вуҷуд омада бошад, ҳубобчаҳои газ одатан байни бандчаҳои мушак
пайдо мешаванд. Бинобар ин, ҷарроҳи камтаҷриба ҳангоми кушодани дабилаи анаэробк,
мумкин аст, газро муайян накунад ва ба хусусияти тарашшӯҳ аҳамият надиҳад. Дар
натиҷа дабилаи анаэробк чун дабилаи фаҷк ба ҳисоб меравад. Дар асл ҳамин тавр ҳам
ҳаст.
Шакли фасоди уфунати анаэробӣ
Ин иллат бе хурӯш cap зада, босуръат ба самти насҷи байнимушакк ва фазои
атрофи хунрагу асаб паҳн мешавад. Тарашшӯҳи захм бадбӯй, ифлос ва газдор мебошад.
Азбаски уфунати фосидк қобилияти зиѐди сафедаҳалкунандагк дорад, ба девораи хунраг
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осеб мерасонад. Аз ин рӯ хунравк аз захм бештар рух медиҳад. Ҳамчунин уфунати
фосидк бештар дар қисми поѐни роҳи ҳозима мавҷуд аст. Бинобар ин, касолат бештар
насҷи атрофи рӯдаи ростро фаро мегирад.
Уфунати анаэробк дар заминаи захм ѐ иллати фасодк, хусусан қаросони
қандкасалк бештар инкишоф меѐбад. Дар ин ҳолат касолат бе аломати хос ба вуҷуд
меояд. Аз ин ҷиҳат ташхиси беморк дер муайян мегардад. Агар то с. 1985 ҳангоми
қаросони қандкасалк инкишофи уфунати анаэробк кам мушоҳида гардида бошад, ҳоло ин
араз дар 25%-и ин маризон инкишоф меѐбад.
Ташхис. Инкишофи нисбатан босуръати варам, заҳролудии бадан ва далелҳои
воқеъии ҷузък (таҷдиду афзудани дард, пайдоиши пардаи ғубори хокистарранг,
ҳубобчаҳои ҳаво ва тарашшӯҳи хуноб), шикояти бемор аз дарди ҷонкоҳ ва фишори
бандина аз инкишофи уфунати анаэробк хабар медиҳад.
Бояд гуфт, ки пайдоиши ҳубобчаҳои ҳавои захм ѐ инкишофи эмфиземаи зерипустк
ҳангоми дер муайян кардани иллат мушоҳида мегардад. Яке аз аломатҳои аввалини
инкишофи уфунати анаэробк таҷдиди дарди барҳамхӯрдаи захм, афзудани варам ва
заҳролудии бадан, пайдоиши алоими "миқроз" ва Мелников мебошад. Дар ибтидои
касолат ба ин алоим бояд диққати ҷиддк дод. Рентгенограммаи пай дар пай (байни ҳap 11,5 соат) далели муҳим медиҳад.
Муолиҷа. Асоси муолиҷаи уфунати анаэробк ҷарроҳк мебошад. Таҷриба нишон
медиҳад, ки беморони ҷарроҳинашуда мемиранд. Ҳангоми муолиҷаи беморк ба
масъалаҳои зер эътибор додан лозим аст:
1. Фурунишонии фаъолияти ҳаѐти уфунати бемориовар.
2. Афзудани муқовимати ҷисми бемор (махсус ва номахсус).
3. Рафъи тағйироти ба вуҷуд овардаи беморк.
Дахолати ҷарроҳк ҳангоми уфунати анаэробк бояд фавран бошад, зеро таъхири
ҳатто 1-2 соат ҳам ҳалокатовар буда метавонад. Дар айни замон се навъи ҷарроҳк
қаросони газк ҳаст:
1. Буриши дарозу чуқури лампаск (тасмамонанд). Агар илтиҳоб пой ѐ дастро
гирдогирд фаро гирифта бошад, ҳатман се буриш лозим аст (барои кушодани ниѐми се
гурӯҳи мушак); яке аз онҳо бояд аз болои захм гузарад. Дар ин ҳолат ғилофаи кушода
фишори дохилии онро паст мекунад, зеро тарашшӯҳи заҳрк озод берун мебарояд.
Ҳамчунин маводи зиддиуфуние, ки қатра-қатра фиристода мешавад, ба бофтаҳо бештар
даромада, ҳамроҳи заҳри захм ва уфунат берун меравад.
2. Бурида гирифтани бофтаҳои пӯсида, ки заҳролудиро кам мекунанд.
3. Буридани даст ѐ пойи осебдида барои аз марг наҷот додан. Азбаски ин навъи
ҷарроҳк маюб мекунад, бинобар ин танҳо дар сурати набудани илоҷи дигар баҷо меоранд.
Ин амалро дар чунин мавридҳо ба ҷо меоранд:
а) ҳини захми шоҳраг ѐ хеле мураккаб будани шикастаи устухони бузург; б)
озурдагии ҳамаи бофтаи даст ѐ пой, баъди ҷарроҳии аввалин, агар хавфи ба бадан паҳн
шудани осеб бошад; в) қаросони газк дуюмин дар заминаи қаросони қандкасалк.
Дар ин мавридҳо усули оддии ампутатсия ба кор бурдан лозим аст. Култаи пой ѐ
дастро набояд дӯхт, вале дар назар доштан лозим аст, ки баъд култаро пӯшидан шарт
мебошад. Усули ҷарроҳии "ҳасибмонанд"-ро ба кор намебаранд, чунки самарабахш нест.
Дар вақти ба инкишофи уфунат гумон бурдан болотар аз хати буриш, яъне аз култа то
тана буриши иловагк ба ҷо меоранд.
Бояд гуфт, ки ҳангоми қаросони қандкасалии даст ѐ пой уфунати анаэробк солҳои
охир зуд-зуд мушоҳида мегардад, алалхусус дар бемороне, ки ампутатсияи "баланд"-ро

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

рад мекунанд. Бинобар ин, ҳангоми инкишофи уфунати анаэробк пойро танҳо баробари
1/3 қисми болоии устухони рон буридан лозим аст, вагарна уфунат ба тана паҳн мешавад.
Муолиҷаи махсус аз истифодаи зардоби зиддиқаросонк ва оксигеншифоии
фишорк иборат аст.
Агар ба захми нахустин покизакунии ҷарроҳк карда, шубҳа ба инкишофи уфунати
анаэроби ҳогк бошад, як вояи пешгирии зардоби зиддиқаросонк мефиристонанд. Ин
зардоби поливалентк аз 10 ҳ.в. зидди Kl..perfringens, 10 ҳ.в. зидди Cl .septicus ва 10 ҳ.в.
зидди Cl. oedematiens иборат аст. Ҳангоми ба мушак фиристодан усули Безредкоро ба кор
мебаранд. Ба варид бошад бо маҳлули физиологк ҳамроҳ карда, қатра-қатра
мефиристонанд, зеро пас аз 3-4 қатраи он аксуламали бадан муайян мешавад.
Барои муолиҷаи махсус уфунати анаэробк 8-10 вояи пешгирии зардоби
зиддиқаросонк мефиристонанд. Агар лозим шавад боз фиристодан мумкин аст. Ҳоло
олимон ба натиҷабахшии зардоби зиддиқаросонк шубҳа доранд.
Таҷрибаи солҳои охир нишон дод, ки оксигеншифок зери фишори 2,5-3
атмосфераи техникк маводи пурқувват зидди уфунати анаэробк мебошад.
Табобати инфузионк барои нигоҳ доштани ҳемеостаз шарт аст, зеро моеъ аз захм
бисѐр талаф мешавад. Дар як вақт ба безаҳргардонии бадан шурӯъ мекунад. Аз ин рӯ ба
варид ҳар шабонарӯз то 4-5 л маҳлули Рингер, лактасол, трисол, глюкоза бо витаминҳо,
бикарбонати натрий ва ғ. мефиристонанд. Азбаски дар давраи беморк камхунк ва
камсафедагк ба миѐн меояд, ба варид эритроситҳо, лейкоситҳо ва плазмаро тазриқ
медиҳанд.
Муолиҷаи зиддисироятк аз истифодаи антибиотикҳои пуртаъсир иборат аст. Ба
уфунати анаэробк пенисилин ва синтомитсин таъсири хуб дорад. Ҳар шабонарӯз то 20-30
млн воҳид пенисилин таъин мекунанд. Ҳангоми инкишофи дигар уфунат антибиотикҳоро
вобаста ба ҳассосии микрофлора истифода мебаранд.
Пешгирии уфунати анаэробии захминшудагон муҳим аст. Асоси он сари вақт
покгардонии нахустин ҷарроҳии комилан мувофиқ мебошад. Инфилтрасияи пенисилинии
атрофи захм муфид аст. Дар ҳолати ба инкишофи уфунати анаэробии захм гумонбар
будан захмро надухта муолиҷа кардан лозим аст, хусусан дар давраи ҷанг.
Маълум аст, ки уфунати анаэробии ҳогк ба уфунати гузарандаи шартк тааллуқ
дорад. Онҳо ба ҳарорати баланд устуворанд. Бинобар ин маризро дар ҳуҷраи алоҳида
бистарк мекунанд. Амалиѐти ҷарроҳк ва бандиш низ дар бандишхонаи алоҳида иҷро
мешавад. Хилъат, авраю кӯрпа ва дигар ашъѐҳои беморонро дар маҳлули детергент ѐ
маҳлули 2-фоизаи ангидрати сода тар мекунанд. Баъд дар ҳамин маҳлул як соат ҷӯшонида
мешӯянд. Матоъи бандиш ва чабираи ҷӯбинро месӯзонанд.
Ҳини муолиҷа табиб, ҳамшираи тиббк ва парастор пеш аз бо дигар беморон тамос
гирифтан бояд сару либосро иваз кунанд. Агар имкон бошад ба муолиҷаи беморони дигар
иштирок накунанд.
УФУНАТИ МАХСУСИ ШАДИДИ ҶАРРОҲӢ
Ба уфунатк махсуси шадиди ҷарроҳк кузоз, сӯхтанк, ҳорк (дарди обтарск)
мансубанд. Барои ҷарроҳон кузоз, ҳорк ва ҳафтпӯсти сӯхтанк асосианд, чунки ба захм
вобаста ѐ ба дигар маризи ҷарроҳк монанд мебошанд.
Кузоз (Tetanus)
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Кузоз - иллати уфунии захм мебошад. Онро заҳри қаламчамикроби анаэробии ҳогк
(Kl. tetani) ба вуҷуд меорад. Қaламчамикроби кузоз аз захми пӯст ѐ луобпарда ба бадан
ворид мешавад. Бинобар ин донишҷӯѐн кузозро дар бахши ҷарроҳии умумк меомӯзанд ва
бештар ба аломати инкишофи амалк ва пешгирии он эътибор медиҳанд. Дар вақти ҷанг
кузоз бисѐртар мушоҳида мегардад, чунки тирзахм ѐ тиккаи тири тӯп захмро чирколуда
мекунад.
Дар ҷаҳон ба кузоз солҳои 1951-1980 соле то 1 млн одам гирифтор мешуд, 70%-и
онҳо кӯдакони навзод буданд. Дар 14 кишварҳои Осиѐ ва Баҳримиѐназамин с.1981 ба
кузоз 600 ҳазор одам гирифтор шуда, 500 ҳазори онҳо вафот карданд. Ҳоло дар сайѐра аз
кузоз зиѐда аз 160 ҳазор одам ҷон медиҳад, марговари аз ин беморк аз 30 то 40%-ро
ташкил медиҳад.
Ҳогк кузоз ба ҳарорат устувор аст. Cl. tetani ҳангоми ҷӯшонидан ва дар ҳарорати
хушки 150°С намемирад. Ин қаламчамикроб таъсири эътилоли худро дар натиҷаи ҳосил
кардани ду тоифа экзотоксин мерасонад: тетаноспазмин – системаи асаби марказиро
вайрон карда, сабаби синдроми ташаннуҷк мегардад ва тетанолизин – ҳемолизи
эритроситро ба миѐн меорад. Дар асаби маркази тетаноспазмин ба сохтори
тормозкунандаи маркази ҷавобгар таъсир мерасонад, вале ба сохтори ҳаяҷоновар асар
намерасонад.
Дар 35-37% захми наву тоза Cl. tetani кишт мекунад, вале танҳо дар захми дарида
пӯла (маҷақ) шуда, дарида латхӯрда, тирзахм ва захми якҷоя бо синдроми маҷақшудаи
бардавом гирифтор гардидагон, қаламчамикроби кузоз ба шароити мусоид ноил мегардад.
Барои ба организм дохил шудани ин микроб шароит тарошидагк ва кафидагии пошнаи
пой мебошад. Бояд дар назар дошт, ки чаққашавк ѐ ҳангоми сӯхта ҷудо шудани
эпидермис ва пайдоиши ҳубобчаҳо (ҳатто нокафида) дарвоза барои дохил шудани
қаламчамикроби кузоз муҳайѐ мешавад.
Манбаи уфунати бемориовар ҳайвон ва одам мебошад, чунки дар рӯдаи онҳо
каламчамикроби кузоз зист мекунад. Давраи афзоиши беморк аз 4 то 14 рӯз мебошад,
вале метавонад дертар ҳам рух диҳад. Дар вақти кӯтоҳ будани давраи инкубасионк (кам аз
7 рӯз) пешомад одатан беҳбуди надорад.
Таснифи кузоз ба чанд омил вобаста аст:
I. Ба навъи садама: а) захмк; б) баъди тазриқи дору ѐ ҷарроҳк; в) баъди сӯхтагк ѐ
сармозанк.
II. Ба паҳншавк ва мавқеъ: а) умумк; шакли поѐнрав ва болорав. б) ҷузък: дасту
пой, сару гардан, танаю узвҳои дарунк, омехта - даст ѐ пой бо ҳамроҳи тана ва ғ.
III. Ба равиши беморк: а) шакли шадиди хурӯшкунанда; б) шакли музмин; в) шакли
аломати муайяндошта: г) шакли номуайяни равиши хос надошта.
IV. Ба ҷараѐни вазнинк: сабук, миѐна, вазнин, беҳад вазнин. Вазнинии касолат ба
дараҷа ва зудии пайдоишу аломати кашишхӯрк аз ибтидо, ҳарорати бадан, ҳолати дилу
рагҳо, нафаскашк ва мавҷудияти араз вобаста аст.
Вобаста ба аломати клиникк кузоз шадид (инкишофи пурҷӯшу хурӯшдор), музмин
ва аниқ муайяннашаванда хоҳад шуд. Аммо ба мақсади амалк бештар таснифи дараҷаи
инкишофи клиникаи беморк муҳим аст.
Дараҷаи I. Давомнокии марҳалаи инкубасионк аз се ҳафта кам набуда, беморк бе
ташаннуҷи умумк инкишоф мекунад ва баъди 2-3 ҳафта худ аз худ хотима меѐбад.
Дараҷаи II. Марҳалаи инкубасионк 2 ҳафта шуда, синдроми ташаннуҷк инкишоф
намекунад ѐ оҳиста меафзояд.
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Дараҷаи III. Марҳалаи инкубасионк 7-14 шабонарӯз аст ва дар 3-4 рӯзи беморк
сахт кашишхӯрк инкишоф намуда, фурӯбарк мушкил мегардад, вале ба тағйироти
мушкилии нафаскашк намерасонад. Муолиҷа бо доруҳои зиддиташаннуҷк самарабахш
мебошад.
Дараҷаи IV. Марҳалаи инкубасионк аз 4 то 7 шабонарӯз давом мекунад, мумкин
аст то 24 соат давом кунад. Синдроми ташаннуҷи пурзӯр инкишоф мекунад ва истифода
бурдани доруҳои зиддиташаннуҷк бенатиҷа мешавад. Бинобар ин, наркози муолиҷавк бо
миорелаксантҳо ба кор мебаранд.
Алоим. Дар мавриди номуайянии касолат мариз зуд-зуд асабк, сардард, монда,
беҳол арақшор мешавад. Дард ва мушакпари атрофи захм ва таранги мушакҳо ба миѐн
меояд. Баъд аломати классикии сегонаи беморк инкишоф мекунад: кашиши мушаки хоиш
(таказзус), дард ва мушкилии фурӯбарк (дисфагия), қазозат ѐ шахаки мушакҳои пушти
сар. Яке аз аломатҳои хоси кузоз, таказзус (тризм) мебошад ва аз тарангии мушакҳои
хоиш, хусусан mm.masseter ба вуҷуд меояд. Дар ин маврид кушодани даҳон мушкил
мегардад. Кашишхӯрдану шах шудани мушакҳо баъзан ба кашиши ихтилоҷк (клоникк)
табдил меѐбад. Мушакҳои табассум ташаннуҷи кашиш карда, ба чеҳра намуди заҳрханда
(risus sardonicus) медиҳад. Пешонии бемор пурчин, чашмҳояш таранг мешаванд ва
лабҳояш ѐзида, кунҷи даҳон мефарояд, ки дар зоҳир табассуми масхараомез менамояд.
Исҳороти клиникк асосан ба паҳн шудани кашиши мушакҳо аз боло (мушаки пушти сар)
ба поѐн (мушакҳои пойҳо) вобаста аст.
Дар натиҷаи кашиши мушакҳо фурӯ додан мушкил мегардад. Ин се алоими
ибтидок буда, пайдоиши онҳо ба кузоз хос мебошад.
Баъд кашиши гурӯҳи дигари мушакҳо - мушакҳои пушти cap ва қомат ба вуҷуд
меояд. Дар ин ҳолат бемор ба пушт хобида, сараш ба ақиб ва миѐнаш ба пушт хам
мешавад (расми 74). Ин вазъро эпистотонус меноманд. Ҳангоми шиддати кашишхурии
мушакҳо дилбозк ба вуҷуд омада, бемор забонашро мегазад.

Расми 74. Бемор дар вазъи эпистотонус.
Дар вақти кузоз ҳарорати бадани бемор доимо баланд аст. Арақшории доимк ва
оби даҳонравк мушоҳида мегардад. Доим ҳушѐр аст, вале андак ғавғо, рӯшанк ва дигар
омили ҳаяҷоновар ба шиддати кашишхӯрии мунташир боис мегардад. Ҳассосии пӯст ва
рефлекҳо меафзоянд.
Дар вақти шакли вазнини кузоз ҳамаи аломатҳои он зуд дар муддати 12-24 соат,
баъзан зудтар (шакли барқосо) зуҳур меѐбанд. Ҳангоми равиши мӯътадили беморк
аломати муайяни мунташирк ва ҷузъии кузоз то 2-4 ҳафта давом мекунад. Баъди 10-15
рӯзи беморк кашиши ихтилоҷии мушакҳо камтар шуда, сабуктар мегузарад. Пас аз 17-18
рӯзи беморк шиддати касолат хотима меѐбад, яъне давраи сиҳатк фаро мерасад.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Аразҳои кузоз дар 25-70%-и маризон мушоҳида мегарданд. Онҳо барвақт ѐ дер
пайдо мешаванд. Арази барвақттарин зотуррия, ателектаз ва варами шуш мебошад. Арази
дер даридани мушакҳо, номӯътадилии шакли сутунмӯҳра, шахшавии бандҳо,
фишорпастии шараѐн ва ғ. ба вуҷуд хоҳад омад. Кузози навзод ва кузози баъди сиқти
кӯдак ѐ дар хона таваллудшуда бештар боиси сепсис мешаванд.
Ташхис. Кузоз дар асоси таърихи беморк ва аломатҳои амалии он гузошта
мешавад.
Муолиҷа. Беморони вазнин ва миѐна бояд дар шӯъбаи иншор ѐ табобати бовусъат
бистарк шаванд. Покизагардонии захм новобаста ба муддати гузашта шарт аст, аз он
ҷумла захми хурди солимшуда, чунки дар захм мумкин аст ҷисми бегона ѐ
қаламчамикроби кузоз бошад. Барои пешгирии дохилшавии заҳри микроб ба атрофи
захми аъзои бадан пеш аз покизагардонии ҷарроҳк, зардоби зиддикузозк (ЗЗК) аз 3 то 10
ҳазор воҳид гирдогирд фиристодан лозим аст. Ин амалро зери мадҳушии умумк ба ҷо
овардан шарт аст, вагарна дард метавонад кашиши бошиддати мушакҳоро ба вуҷуд орад.
Барои муолиҷаи ҷузък истифодаи ферменти сафедаҳалкунанда муфид аст, зеро ба
ҷараѐни некролиз суръат дода, захмро тоза мекунад ва сабзиш фаъол мегардад. Барои
рафъи заҳри дар хун гардишкунанда ба мушак (лозим шавад дохили варид ѐ моеъи мағзи
мӯҳра) 50-100 ҳазор воҳид зардоби зиддикузозк мефиристонанд. Ин миқдори зардоб 2-3
ҳафта хуни беморро бо маводи зиддизаҳрк таъмин мекунад. Бинобар ин, ба такроран
фиристодани ЗЗК ҳоҷат нест.
Алҳол маводи беҳтарини зиддизаҳрк иммуноглобулини зиддикузозк аз одами
масунишуда мебошад. Ба вариди бемор як маротиба 200 воҳиди байналмилалк (6 мл)
мефиристонанд.
Кашиши тоникк ва тетанокк шакли сабук ва миѐнаи касолатро тавассути
нейролептикҳо (аминазин, дроперидол), транквилизаторҳо (седуксин) ѐ хлоралгидрат
бартараф метавон кард. Кашиши ихтилоҷии шакли вазинини кузозро ба релаксанти
мушакк бартараф мекунанд. Таҷзияи беморро ба воситаи санд ба ҷо меоранд. Дар солҳои
охир ин навъ беморонро бо оксигендиҳии ҳиперболк низ муолиҷа мекунанд. Муолиҷаи
ҷарроции ҷузъии бартараф кардани лонаи аввалини уфунати кузоз – аз покизасозии
дуюмини ҷарроҳк то қатъи даст ѐ пойи касолатдида мебошад, агар лонаи уфунат дар ин
узвҳо бошад.
Оқибати беморк. Дар натиҷаи муолиҷаи ҳозира фавтидани беморони кузоз то 1718% кам гаштааст.
Пешгирк. Пешгирии кузоз аз ду марҳала иборат аст:
1. Пешгирии махсуси фаъол ва нофаъоли зиддизаҳрк, ки ба заҳри кузоз подтанро
фаъол мекунад. Усули фаъол аз рӯи дастур ба мушак ѐ зери пӯст фиристодани подзаҳри
кузоз иборат аст. Усули нофаъоли масунк 3000 ВБ ЗЗК-ро пешбинк (бо тарзи Безредко)
менамоянд (новобаста ба синну сол).
2. Пешгирии ғайримахсус аз тадбирҳои нобудсози уфунати захм (покизагардонии
нахустини ҷарроцк) ва ба вуҷуд овардани шароити номусоиди зист барои инкишофи
уфунат иборат мебошад.
Ҳ ОР Ӣ
Ҳорк ѐ обтарск (Hydrophobia) бемории шадиди уфунк аз гурӯҳи зоонозҳост ва
вирус (аз олами рабдовирусҳо) сабабгор аст. Ба системаи асаб таъсир мекунад. Бинобар
ин, вақтҳои охир ҳориро бемории сироятии системаи асаби марказк мехонанд.
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Арасту (384-322 то м.) байни сагҳо паҳн шудани девонагиро мушоҳида карда буд
ва Селе (а.1) ба зуд бемор шудани саг ва дигар ҳайвонҳо эътибор дод. Ӯ навишта аст, ки
обтарск аз таъсири оби даҳони ҳайвони газанда ба вуҷуд меояд. Соли 1271 дар Олмон
ҳории сагу гургҳо интишор ѐфта буд (с. 1500 дар Белгия ва Испания). Соли 1570 дар
Фаронса эпизоотияи ангезандаи ҳории гургон ба вуҷуд омад. Соли 1991 дар чанд ноҳияи
шарқии департаменти Перу Мадре де-Дос 58 кас аз ин беморк фавтиданд. Паҳнкунандаи
он кӯршабпарак (хаффош) мебошад.
Сабаби беморк вируси ҳорк мебошад, ки қобилияти антигенк, масъунк ва
ҳемагглютинк дорад, in vivo ва in vitro инкишоф меѐбад. Омезаҳои махсус - ҷисмчаи
Бабеша-Негри (0.5-25 микрон) ҳосил мекунад. Дар ситоплазмаи нейрон ҷойгир мешавад.
Ҳангоми ду дақиқа ҷӯшонидан вирус мемирад. Маҳлули лизол ѐ хлорамин (2-3%) ва ѐ
0.1%-аи сулема матоъҳои вирусолудро зуд безарар мекунад.
Пайдоишу инкишоф. Ҳангоми газидани ҳайвони гирифтори ҳорк ѐ тамоси оби
даҳони он аз захми пардаи луобк ѐ пӯст вирус ба бадан дохил мешавад. Вирусҳо аввал ба
фазои атрофи асаб ворид шуда, пас ҳаракат карда то мағзи cap ва ҳароммағз мераванд. Дар
ин ҷо инкишоф меѐбанд.
Ба ҳорк дар одам масунияти табик вуҷуд надорад. Танҳо ҳайвоноти сардхун
масуният доранд. Баъзан беҳассосии одам ва ҷондори гармхун аз мавҷудияти масуният ба
ҳорк низ дар гармхунҳо гувоҳк медиҳад, вале дар парандаҳо, назар ба ширхӯрон
бештаранд. Алҳол мавҷудияти масунияти табик ба ин касолат исбот нашудааст.
Алоим. Давраи ниҳонии беморк 30-90 рӯз мебошад. Баъзан ин давра то 10 рӯз
мешавад. Дар давраи ниҳонии касолат аҳволи саломатии саггазида (одам ѐ ҳайвон) тағйир
намеѐбад. Дар инкишофи он давраҳои ниҳонк, инкишоф ѐ ҳаяҷон, фалаҷиро аз ҳам фарқ
мекунанд.
Аломати аввалини касолат дар ҷои газида муайян мешавад. Дар ин ҷо хориш,
дарди сим-сим, дард баробари тӯли сутуни асаби ҳамҳудуди захм мушоҳида мегардад.
Нотобк, дарди cap, ҳарорати субфебрилк ва ҳассоск ба омилҳои ҳаяҷоновар (шунавоию
бинок) пайдо мешавад. Баъзан ҳисси зиққи дил ва гулӯ, хоби пурдаҳшат, пас бехобк ба
вуҷуд меояд. Дар бемор ҳисси фироқ, тарс ва парешонк пайдо шуда, фикри мурдан
мекунад.
Аломати аввалини муайяни шиддати беморк "пароксизми ҳорк" мебошад, ки
ногаҳон зери таъсири ягон омили ҳаяҷоновар ба вуҷуд меояд. Якбора бадан меларзад,
дастҳо ларзону ба пеш бардошта мешаванд, cap ва миѐн ба пушт мехаманд. Ба ин шиддат
чанд сония тангшавии мушаки гулӯ ҳамраҳк мекунад. Нафаскашк мушкилу бо ҳуштак ва
нафасбарории сатҳк мешавад. Чеҳраи бемор кабудча шуда тарс ва азиятк ӯро нишон
медиҳад. Мариз бетоқат гардида кӯмак металабад. Экзофталми муайян ба назар мерасад.
Шиддати касолатро рӯшанк (фотофобия), гардиши ҳаво (аэрофобия), фикр дар бораи об ѐ
дидани об (ҳидрофобия), овози баланд (акустикофобия) ва ғ. ба вуҷуд меорад. Пас аз 1-2
рӯз оби даҳон равон ва бисѐр мешавад, аз манаҳаш меравад, зеро фурӯъ дода наметавонад.
Арақшорк ва қай меафзояд. Дар ин марҳала бемор луқмаи хурдро фурӯъ медиҳад, чунки
фалаҷи мушаки ҳалқ рух намедиҳад.
Дар марҳалаи инкишофи беморк ѐ ниҳонии он иллати асаби канорк пайдо хоҳад
шуд. Агар бемор дар марҳалаи дуввум аз фалаҷи ногаҳонии маркази нафаскашк ѐ
муҳаррики хунрагҳо ҷон надиҳад, қабл аз 1-3 рӯзи фавтидан ба марҳалаи фалаҷк
мегузарад.
Беморк баданҷом аст. Пешгириаш несту нобуд кардани ҳайвони гирифтори ҳорист.
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СӮХТАНӢ
Сӯхтанк (anthrax) дар гов ва бузу гӯсфанд мушоҳида мегардад. Ангезандаи он
қаламчамикроби Anthracis мебошад; ба одам одатан аз мӯй, пӯст ва гӯшти ҳайвони бемор
мегузарад. Бемории сӯхтаниро дар Русия реши сибирк мехонанд (расми 75).

Расми 75. Маркази решро карахши сижц пӯшида, насҷи зерипӯстк
атрофи реш варамида.
Алоим. Давраи ниҳони сӯхтанк 2-7 рӯз аст. Сӯхтанк се шакл дорад: ҷилдк, шушк
ва рӯдавк. Азбаски ташхиси шакли рӯдавк ва шушии он бисѐр мушкил аст ва он беҳад
вазнин инкишоф меѐбад. Бинобар ин, бештар беморк пас аз марг муайян мешавад. Шакли
ҷилдии сӯхтанк нисбатан сабук мебошад ва чун ҳафтпӯст инкишоф меѐбад. Одатан дар
чеҳра, дастҳо, гардан, cap ба вуҷуд меояд. Дар ҷои уфунати бемориовар дохилшуда, пас аз
1-2 шабонарӯз) обилаи моеъаш гулобии кабудча пайдо мешавад. Атрофи обила варам
мекунад, вале дарди сахт ва ҳарорати бисѐр баланд мушоҳида намегардад. Пас аз
кафидани обила карахши ғафсу сахти сиѐҳ захмро мепӯшонад. Азбаски сипсиѐҳ аст
"ангишт" (anthrax) меноманд. Дар гирди обилаи аввалин обилачаҳои нав пайдо мешаванд.
Бо вуҷуди ин аҳволи умумии бемор нисбатан қаноатбахш хоҳад буд.
Намуди пӯстии сӯхтаниро аз кӯрак, ҳафтпӯст, шакли хиѐраки тоъун (чума-pestis)
лозим аст. Марговарии намуди пӯстии сӯхтанк 2-20% аст, хусусан дар рухсора ва гардан
ҷойгир бошад.
Арази сӯхтанк лимфангоит, лимфаденит ва ба тамоми бадан паҳн шудани микроби
сӯхтанк мебошад.
Сӯхтаниро бо дору табобат мекунанд. Обилаи дар миѐни ҳафтпӯст бударо бояд
чунин бурида гирифт, ки бофтаи донагк осеб набинад, вагарна қаламчамикроби сӯхтанк
ба бадан паҳн мешавад. Баъд маҳкам мемонанд, зардоби (глобулини) махсуси
зиддисӯхтанк (50-150 воя пас аз 2-3 рӯз тазриқ мекунанд) ва антибиотикҳои пуртаъсир
таъин мекунанд. Пешгирии бемориро бо ваксинаи зиндаи сибирии (СТИ) сӯхтанк баҷо
меоранд.
ХАННОКИ ЗАХМ
Ханнок ѐ дифтерия (diphtheria) бемории бисѐр шадиди сироятист. Одатан дар ҳалқу
гулӯи кӯдакон пайдо мешавад. Ангезандаи он қаламчабактерияи Леффлер
(Corynebacterium diphteriaе) мебошад. Агар ин микроб ба захм дарояд, пардаи
хокистарранг ҳосил мешавад ва ба сатҳи захм маҳкам мачаспад. Пӯсти атрофи захм варам
карда сурх мешавад, марҳалаи илтиҳоб бисѐр пурдавом мебошад. Барои ташхиси он
тадқиқоти бактерияшиноск лозим аст. Мавҷудияти микроби Леффлер дар захм ташхисро
муайян мекунад.
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Муолиҷа. Антибиотикҳои пуртаъсир,
зиддиханнокиро истифода мебаранд.

маводи

зиддиуфунк

ва

зардоби

УФУНАТИ МУЗМИНИ ҶАРРОҲӢ
Уфунати музмини ҷарроҳк махсус ва номахсус мешавад. Шакли ғайримахсус
одатан бемории сонист ва дар заминаи уфунати шадид (илтиҳоби мағзи устухон,
зотулҷанб, синадард, дабилаи бофтаҳои амиқ) инкишоф хоҳад ѐфт. Ин навъи уфунат
ҳангоми сустии муқовимати бадан, ҷараѐни сабзиши сусти бофтаҳо, мавҷудияти омилҳои
ба сиҳатѐбк халалрасонанда (секвестри устухон, ҷисми бегона, риштаи уфунатолуд,
манбаъи фасод) ба вуҷуд меояд. Алоим, ташхис ва муолиҷаи онҳо тақрибан чун шакли
шадиди ин беморк мебошад.
Уфунати музмини махсуси ҷарроҳк бемориангезии ба хосае дорад. Ба ин гурӯҳ
сили ҷарроҳк актиномикоз, оташаки устухону банд мансубанд. Ҳамчунин ҳар беморк аз
ҳамдигар ба куллк фарқ мекунад; огози алоими онҳо аѐн ба назар намерасанд. Бинобар
ин, ташхиси касолат мушкил буда, барои аниқ кардани он биопсияи бофтаҳо, санҷиши
уфунати бемориангез ва реаксияи зардобк (моягк)-ро ба кор мебаранд, ки мавқеи
ҳалкунанда дорад. Ин бемориҳоро бо дору муолиҷа мекунанд ва пешгириашон ба
тадбирҳои беҳдоштк вобаста аст.

БОБИ ХII. УФУНАТИ МАХСУСИ ҶАРРОҲӢ
Сили ҷарроҳӣ
Бофтаю узвҳои бадан метавонад ба бемории сил (tuberculosis) гирифтор шавад, вале
ба сили ҷарроҳк бемориҳое дохиланд, ки барои муолиҷаи онҳо усули ҷарроҳк лозим аст.
Ба ин гурӯҳ сили устухону банд, лимфағуддаҳо, пардаи зардобк, меъдаву рӯда, гурдаҳо,
узвҳои таносул ва шакли алоҳидаи сили шуш мансубанд.
Дар 80-90%-и одамон манбаъи аввалини сил инкишоф мекунад, вале қариб 1%-и
онҳо гирифтори сил мешаванд, чунки манбаи аввалин дар лимфағудда ҷой гирифта оҳак
мебандад ва уфунат қувваашро гум мекунад, аммо дар вақти сустии бадан метавонад аз
нав инкишоф ѐбад.
Сабаб ва ҷараѐни беморк. Ангезандаи сил қаламчамикроби сил (micobacterium
tuberculosis) ва бештар навъи микроби одамон (typus humanis) мебошад, вале микроби
ҳайвонк - басилаи сил (typus bovinus) низ сабаби беморк буда метавонад. Ба бадан
ангезандаи сил одатан бо роҳҳои зер дохил мешавад:
1. Ҳангоми нафаскашк ҳамроҳи чанг.
2. Бо роҳи ҳозима ҳамроҳи ғизо (шиp, гӯшт), ки басилаи сил дорад.
3. Аз захми ҷилд (пӯст, пардаи луобк).
Микобактерияи сил дар дохили бофтаҳо заҳр ҷудо карда, табодули махсус ба миѐн
меорад. Дар натиҷа грануломаи (ғурричаи) сил пайдо мешавад. Дар гранулома ҳуҷайраҳои
бузурги Лангҳанс ҳастанд, ки байни онҳо микобактерияи сил ва ҳуҷайразҳои зиҳорк
(эпителк) мехобанд. Лимфоситҳо атрофи грануломаро фаро мегиранд. Баъд чанд ғуррича
як шуда, ғуррии ба чашм намоѐн (манбаъи сил)-ро ҳосил мекунад. Дар маркази онҳо
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некрози хоси казеозк (чаккамонанд) инкишоф мекунанд. Агар бадан пурқувват бошад ба
ивази некроз намаки калтсий таҳшин мешавад ва бофтаи пайвандк месабзад. Пас бо
мурури замон зери таъсири омилҳои номусоид (гуруснагк, бемории сироятк, майзадагк
ва ғ.) сил шиддат меѐбад. Он гоҳ басилаи сил бо роҳи лимфа ѐ ҷараѐни хун паҳн хоҳад
шуд. Барои микроби сил лимфағуддаҳо садди асоск мебошанд, чунки дар ин ҷо андармон
хоҳад шуд. Дар ин ҳолат ба лимфағудда осеб расонида, алоими силро ба вуҷуд меорад.
Сили устухону банд
Ин беморк дар болиғон ва хусусан кӯдакон зуд-зуд мушоҳида мегардад. Басилаи
сил асосан дар устухонҳои исфанҷк ѐ қисми исфанҷи устухони бузурги найчашакл қapop
гирифта, осеб мерасонад. Устухони мусаттаҳ (қабурға, ҷумҷума, белак) ва кӯчак (меъсам,
қадам, ангуштон) хеле кам гирифтори сил мешаванд. Сили мӯҳра 40%, косу рон 20% ва
зону 15%-и бемории сили ҷарроҳиро ташкил мекунад. Дар айни замон сохтори беморк
тағйир ѐфтааст: сподилит тақрибан 60%, сили косу рон ва coқy панҷаи пой 6-7% аст. Ба
инкишофи сил садама ва уфунати вирулентнок сабабгори асосист, вале муқовимати бадан
мавқеи муҳим дорад.
Сили мӯҳра
Ҳангоми спондилит манбаъи аввалини сил одатан дар қисми пеши танаи мӯҳра ҷой
мегирад. Баъд оҳиста фавтида фасод мекунад ва фасод панир ѐ чаккамонанд (caseosus) мешавад. Танаи мӯҳраи боло ва поѐн хобидаву ба ҳам наздик шуда, танаи мӯҳраи
осебдидаро пахш мекунад ва букрк ѐ кӯзапуштк (gibbus) инкишоф меѐбад. Ин ҷараѐн
тадриҷан бофтаи пайвандии пӯккаи атрофро фаро мегирад ва ба самти поѐн меравад.
Азбаски ибтидои чирксорк музмин мебошад, онро дабилаи сарди "дурафтанда" меноманд.
(расми 66).
Сил дар қисми метаэпифизарии устухони найчашакл cap мезанад ва остеомиелити
махсусро ба вуҷуд меорад. Дар бофтаҳои атрофи банд илтиҳоби реактивк инкишоф
меѐбад. Баъзан ин ҷараѐн ковокии бандро ҳам фаро мегирад ва артрит инкишоф мекунад.
Дар ин ҳол се марҳалаи силро мушоҳида метавон кард: қаблартриитк, артриитк ва
баъдиартриитк.
Сили банди устухон
Дар моддаи исфанҷи наздики сатҳи бандии устухон манбаъи аввалини сил cap зада,
илтиҳоби устухон (ostit)-po ба вуҷуд меорад. Се шакли сили бандро аз ҳам фарқ мекунанд:
синовиалк, фунгозк ва устухонк. Ҳангоми шакли аввал пардаи синовиалк зиѐд тарашшӯҳ
мебарорад. Агар ҷараѐни беморк мӯътадил равад, тарашшӯҳ ҷаббида мешавад ва
грануломаи луобпарда надба мебандад, амали банд кам тағйир меѐбад. Дар акси ҳол
фибрин бисѐр таҳшин шуда, сатҳи бандро фаро мегирад. Аз ин рӯ ҳаракати банд маҳдуд
мешавад.
Шакли занбӯруғк ѐ фунгозии касолат ҷараѐни босуръати инкишофи бофтаи
навбунѐди донагк дорад. Бофтаи донагк аввал ковокии банд, сипас сабзида ғилофа ва
бофтаҳои атрофи бандро фаро мегирад. Бинобар ин, ҳаҷми банд меафзояд, пӯсташ нафис
ва таранг шуда, рангаш мепарад; аз ин рӯ онро "омоси сафед" (tumor albus) мегӯянд.
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Азбаски бофтаи навбунѐд пардаи синовиалк, насҷи зерипустк, устухон ва ковокии бандро
фаро мегирад, ҳаракати банд маҳдуд мешавад.
Ҳангоми шакли устухонии сили банд илтиҳоби аввалин (ostit) бо ҳамроҳи газаки
реактивк cap мезанад. Дар устухон ковокии пур аз таҷзияи казеозк (лурк) ва секвестрҳои
майда пайдо мешавад. Агар газак ҷараѐни тарашшӯҳк гирад шахшавии пуравҷи банд
мушоҳида мегардад. Носурҳо пайдо мешаванд ва беҷоии банд ба вуҷуд меояд, чунки
тағояк ва қисми устухонии банд ва ғилофаи вай вайрон мешавад. Дар ин маврид одатан
артрити сонк инкишоф мекунад. Ҳангоми шароити мусоиди ҷараѐни илтиҳоб манбаъи
сили дар устухон ва секвестрҳои вай надба баста сиҳат меѐбад. Аммо вакте ки бадан суст
мешавад, сил мумкин аст аз нав шиддат ѐбад.
Алоим. Аломатҳои сили устухону банд гуногунанд. Онҳо ба шакл ва марҳалаи
инкишофи беморк, мавзеи ранҷурк вобастаанд. Зуҳуроти ҳар аломати касолат ботадриҷ
буда, бисѐр тӯл мекашад. Алоими ҷузъии дард варамк, шаклвайронк, атрофияи мушак ва
маҳдудии ҳаракати банд мебошад.
Дард доимк ва мавсимк мешавад ва аз фишори тарашшӯҳу ангезиши нӯгҳои асаб
ба вуҷуд меояд. Дар вақти шиддати беморк ѐ сарборк дард меафзояд. Агар ҷараѐн сутуни
асабро низ фаро гирад, он гоҳ тамоми мавзеи асаби озурдаро озурда дард фаро мекунад.
Ҳаракат дар банд аз ибтидои беморк маҳдуд мешавад, чунки дард халал мерасонад. Агар
бемор гирифтори сили мӯҳраи камар ѐ қафаси сина бошад, ҳини бардоштани чизе
қоматашро рост медорад, вагарна дард меафзояд.
Дар натиҷаи муддати дароз маҳдуд будани ҳаракати банд ва таъсири заҳри сил ба
ҳуҷайраҳо тағйироти ғизоию асабк ба вуҷуд омада, атрофияи мушакҳо авҷ мегирад. Дар
як вақт даст ѐ пойи ранҷур варамида, тасалуби насҷи зерипустк инкишоф меѐбад. Аз ин
рӯ чини насҷи зерипӯстк дар пойи озурда назар ба пои солим ғафстар мешавад (алоими
Александров).
Шаклвайронии банди озурда одатан аломати дери беморк буда, аз пардаи пайҳоро
фаро гирифтани ҷараѐни касолат дарак медиҳад. Агар шакли рашҳии (exudativus) сили
банд бошад тарашшӯҳи заробк ѐ зардобию лифк ѐ фасодк ҷамъ шуда, тарҳи банд аз
варамк ҳамвор мешавад. Аз ин рӯ банд дугшакл, пӯсташ нафис ва рангпарида мегардад,
ки "омоси сафед" мехонанд. Баъд минтақаи нафистарини пӯст кафида носур пайдо
мешавад. Аз носур фасоди обакии сабзчаи дуғобмонанд (порашавии казеозк, поғаҳои
фибрин) ва устухонрезаҳо (секвестр) мебарояд. Пас носурро тадриҷан бофтаи навбунѐди
донагк фаро мегирад. Ин бофта одатан сустсабз ва рангпарида мебошад. Баъзан носури
зиѐд инкишоф меѐбад ва эҳтимоли ҳамроҳ шудани уфунати фаҷк ба миѐн меояд. Агар
фасод ғилофаи бандро хӯрда шикоф намояд, ба насҷи байнимушаки осеб расонида ба
самти поѐн меравад ва думмали сардро ба вуҷуд меорад. Аввал дар ҷои фасод ҷамъшуда
ранги пӯст ва ҳарорати ҷузък мӯътадил мемонад. Минбаъд пӯсти болои думмал сӯрх ва
нафис мешавад, мекафад ва носур ба вуҷуд меояд. Думмали сард бештар ҳангоми
спондилити сили камар ѐ қафаси сина инкишоф мекунад. Фасоди спондилити камарк
баробари тӯли m.iliopsoas ба насҷи байнимушакк осеб расонида то тиҳигоҳ меравад, ѐ
барқади m.psoas то секунҷаи Скарпи (қисми болои сатҳи пеши рон) фаромада ҷамъ
мешавад.
Алоими умумк дар ибтидои сили устухону банд ноаѐн аст ѐ бисѐр суст зуҳур
меѐбад. Сустк ва камхунк мунтазам инкишоф мекунад. Ҳарорати бадан дар ҳудуди 3737.6°С мемонад. Агар уфунати дуюмин инкишоф ѐбад, ҳарорати бадан зуд баланд, дарди
сахт пайдо шуда, аҳволи беморро бад мекунад. СТЭ ва миқдори лейкосит меафзояд.
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Муддати дароз амал кардани носур ба лоғарк, вайронии амали ҷигару гурдаҳо ва
амилоидоз боис мегардад. Бинобар ин инкишофи сили арзансор (miliaris) аз эҳтимол дур
нест.
Дар марҳалаи баъдиартритк сутуни мӯҳра каҷ (букрк) ва қомат номӯътадил
гардида, банди даст ѐ пойи ранҷур дугмонанд ва кӯтоҳ хоҳад шуд, мумкин шикастагии
эътилолк ба вуҷуд ояд.
Ташхис. Ҳангоми пурра инкишоф кардани сил ва мавҷудияти алоими дар боло
оварда ташхис мушкили надорад, вале дар ибтидои беморк мушкилиҳо зиѐданд. Барои
аниқ кардани сили банду устухон тадқиқи рентгенк, томографияи компютерк ва
бактерияшиноск муҳим аст.
Ташхиси тафриқии силро аз остеомиелити аввалини музмин (думмали Броди,
албуминози Олъе, тасаллуби Гарре, омосшакл, апофизарк), оташаки устухону банд,
артрити сироятк (баъди домана ѐ махмалак, сӯзок), остеомиелити эпифизарк, обхӯра
(истисқо)- и банд, артрити тарбодк ва баъдиосебиро аз ҳам фарқ кардан лозим аст.
Муолиҷа. Муолиҷаи сили устухону банд тӯлонист. Бемор бояд дар шӯъбаи
махсуси зиддисилк бастарк шавад. Чорабиниҳои муолиҷавиро ба умумк ва ҷузък ҷудо
мекунанд. Муолиҷаи ҷузък барои кам кардани аксуламали умумии ҷисми бемор равона
мешавад. Муолиҷаи умумк бо мақсади пурқувват намудани муқовимат ва хосияти
масунию ҳаѐтии бадан, фаъол кардани ҷараѐни сабзиш ба ҷо меоранд. Барои ин ғизои
пурқуввати хушсифат, ҳавои тозаи офтобк, муолиҷаи меҳнатк ва варзишк, маводи хун ва
кимиѐшифок таъин мекунанд. Чорабинии зидди бактериявк (ба ангезандаи касолат
марговар) қисми муҳимми муолиҷа мебошад. Дар заминаи ғизои серсафеда ва витаминҳо
истифода бурдан оқибати бемориро беҳтар мекунад.
Барои муолиҷаи ҷузък усули ҷарроҳк ва дору истифода мешавад. Бандро бо
бандинаи гаҷк (лангетк, даврагк, корсет, коксит ва ғ.) ѐ ѐзониш (устухонк, зимоди
часпакк) ноҷунбон мекунанд. Бандинаи гаҷк ба кӯдакон ниҳодаро байни ҳар 4-6 ҳафта
иваз карда, дар як вақт таслеҳи мавсимк (ислоҳи бехуни гаҷк) - Redressatio баҷо меоранд.
Кӯдакони гирифтори спондилит, ки дар кати гаҷк хобидаанд, баробари инкишофи қаду
қоматашон бандинаро иваз кардан лозим аст. Онҳо дар ин вақт то 1-2 сол, баъзан то 3-4
сол мехобанд. Баъд барои кат корсети гаҷк мемонанд.
Усули ҷарроҳии сили устухону банд аз сӯзанхалк барои аниқ намудани ташхиси
беморк ѐ муолиҷа, кушодани думмал, резексияи банд, ампутатсия, ҷарроҳии ортопедк
(ислоҳкунанда ѐ ноҷунбонкунанда) иборат аст. Барои кашидани фасоди думмали сард ба
тарзе сӯзан задан лозим аст, ки бофтаро чин занонида ба чиркдон дарояд. Вагарна баъди
кашида гирифтани сӯзан канали рост мемонад, носур инкишоф хоҳад ѐфт. Баъди аз фасод
пок кардани чиркдон бо ҳамон сӯзан, бо антисептикҳо мешӯянд ва маҳлули стрептомисин
ѐ канамитсин мефиристонанд. Ҳамин тариқ то қатъ гардидани ҷудошавии фасод муолиҷа
кардан лозим аст.
Нишондод ба кушодани думмали сард танҳо ҳамроҳ шудани уфунати фаҷк
мебошад. Барои ҷарроҳии том сатҳи бандро бурида мегиранд. Ба ин амал бояд нишондоди
мутлақ ва марҳалаи шадиди беморк хотима ѐфта бошад. Дар ваҳти пурра вайрон будани
устухону банд ва хавфи инкишофи сепсис онҳоро бурида рафъ кардан раво аст; беҳтарин
усули ҷаррооҳк бо узви сунък иваз кардани онҳост, зеро ҳаракати бандро таъмин
мекунад.
Сили лимфағудда
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Илтиҳоби сили лимфағудда (Limphadenitis tuberculosa) мумкин аст ҳамчун бемории
алоҳида инкишоф ѐбад ѐ ҳамроҳи сили дигар узвҳо ба вуҷуд ояд. Сили лимфағудда одатан
дар кӯдакон ва наврасон ба назар мерасад, вале солҳои охир дар ҷавонон низ зуд-зуд
мушоҳида мегардад. Тақрибан сеяки сили ҷарроҳк лимфаденити силк мебошад.
Лимфағуддаҳои зериҷоғк ва гардан назар ба дигар лимфағуддаҳо бештар ба сил мубтало
мегарданд (расми 76).

Расми 76. Сили лимфағудаҳои гардан.
Сили лимфағуддаи дурдаст ҷузък ва мунташир мешавад. Одамон бештар ба шакли
ҷузъии он гирифтор мешаванд. Сили лимфағуддаи зериҷоғк ва гарданк 70-80%-и сили
ҷарроҳк мебошад. Сили лимфағуддаи масориқа низ афзудааст. Барои муҳити зист шакли
носурии сил пурхавф аст, чунки манбаъи басилаи сил мебошад.
Алоим. Дар 80-90%-и одамон лимфаденити сили суст ва тӯлонк инкишоф меѐбад.
Дар ибтидои беморк бероҳатию нотобк ба миѐн омада, ҳарорати бадан андак (37,2-37,6)
баланд мешавад. Миқдори лейкосит ва суръати таҳнишасти эритроситҳо афзуда,
лимфағуддаҳо калон мешаванд, аммо палмосидан бедард мебошад ва бо ҳамдигар
намечаспад. Дар вақти бофтаҳои атрофи ғадудро фаро гирифтани ин ҷараѐн "бастаи"
бузурги омосмонанд мушоҳида мегардад. Палмосидани онҳо дарднок буда, баъзан
мавҷзании моеъро муайян кардан мумкин аст; ин аломати таҷзияи гиреҳи сил (казеозк)
мебошад. Баъд пӯсти болои лимфағудда оҳиста нафис шуда мекафад, носур пайдо
мешавад ва мудати дароз амал мекунад. Пас аз солим шудани бемор хадшаи рах-рахи
пистонакк мемонад.
Сили лимфағуддаро аз касолати сили лимфағудда, лимфагрануломатоз,
лимфасаркома, метастази саратон ва бемориҳои хун фарқ кардан лозим аст.
Муолиҷа. Сили лимфағуддаро бо дору ва ҷарроҳк табобат мекунанд. Усули аввал
мувофиқи қоидаи умумии муолиҷаи сил аст. Адвияи зиддисилк (дар як вақт бо усули
DOTS дору)-ро муддати дароз (8-12 ѐ 15 моҳ) то хотима ѐфтани марҳалаи шадиди сил
таъин мекунанд. Гелиотерапия, шуоъдавок, лазер ва нурҳои ултрабунафшро низ ба кор
мебаранд. Шакли алѐфию кавернозк, ҷузък ва омосии силро, ки ба хунраг фишор меорад,
лимфағуддаҳои ранҷурро бо эҳтиѐт мегиранд. Дар давраи пешазҷарроҳк ва пас аз он
маводи зиддисилк ва антибиотикҳо таъин мекунанд.
Актиномикоз
Актиномикоз (actinomicossis) бемории музмини махсус мебошад. Дар вақти ба
бадан дохил шудани занбӯруғи нурафшон пайдо мешавад. Ба ҳама бофтаҳо ва узвҳои
бадан касолат расонида, инфилтрати зиѐди сахт ҳосил мекунад. Беморизои актиномикоз
дар табиат бисѐр паҳншуда мебошад. Занбӯруғ дар рустаниҳои хушадор (ҷав) ва
сӯзанбарг инкишоф мекунад. Дар коҳи хушк солҳо умр ба cap мебарад, чунки ҳог дорад.
Ба бадан бо роҳи ҳозима, нафас ва захми пӯсту луобпарда ворид мешавад.
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Актиномисети дар шароити анаэробк инкишоф мекарда, ба одам танҳо ҳангоми
илтиҳоби узвҳо ѐ захм гирифтан дохил мешавад. Ва одатан зуд-зуд бо уфунати фаҷк
(стрептококк, стафилококк, анаэробҳо) ҳамраҳк мекарда, беморизо мегардад.
Давраи ниҳонии актиномикоз аз чанд рӯз то чанд сол хоҳад шуд. Ҳини ба насҷи
зерипӯст ѐ зери луоб даромадани занбӯруғи нурафшон гранулома (actinomycoma)
инкишоф меѐбад, ки сохти хос дорад. Гранулома оҳиста вайрон шуда чирк мекунад ва дар
як вақт ба бофтаи алѐфк мубаддал шуда, хадша мебандад ва чун тарояк сахт мегардад.
Манбаъи фасод кушода мешавад, ки мисли орухона аст.
Алоим. Аломатҳои беморк ба ҷои занбӯруғ даромада вобаста аст. Актиномикоз
бештар (58%) дар ҷоғи поѐн ва гардан инкишоф меѐбад. Инфилтрати сахти тахтамонанд
ва андак ҷунбон пайдо мешавад. Дар атрофи гранулома бофтаи навбунѐд месабзад. Аз ин
рӯ инфилтрат ноҷунбон мегардад. Агар он пӯстро ҳам фаро гирад, ҳосилаи гиреҳмонанди
хурду калон ва чини сахти кабудтоби қирмизк пайдо мешавад (расми 77), сатҳи зоҳириаш
ба сифилис монандк дорад.

Расми 77. Актиномикози чатан ва думбаҳо
Бо мурури замон (якчанд моҳ, ҳатто сол) инфилтрат вайрон ва нарм шуда мекафад,
носур ба вуҷуд меояд. Фасоди аввал баромада доначаҳои зард (друза) дорад. Санҷиши
микроскопии он ташхисро аниқ мекунад.
Дар вақти бо роҳи ҳозима даромадани занбӯруғи нурафшон актиномикози батн
инкишоф меѐбад. Ин ҷойгирии беморк 10-20%-и актиномикоз аст. Актиномисет бештар
дар кирмрӯда, кӯррӯда ва рӯдаи мустақим қарор мегирад. Дар кирмрӯдаи газакгирифта
60.3%-и занбӯруғи нурафшони анаэробк, 10.8% навъи бофтагии друзаи занбӯруғи
нурафшонро ѐфтаанд. Бинобар ин, дар пайдоиши актиномикози батн кирмрӯда мавқеъи
асоск дорад. Дар ҷои актиномисет буда инфилтрати сахти сатҳаш ноҳамвор пайдо
мешавад. Вайро ба осонк омос, инфилтрати кирмрӯда ѐ сили кӯррӯда шуморидан мумкин
аст. Баъди фасод кардани инфилтрат носури каҷу килеби ба рӯда часпида ҳосил мешавад.
Агар актиномикоз дар девораи рӯдаи мустақим инкишоф ѐбад, тадриҷан носурҳои
параректалк ба назар мерасанд.
Актиномикози узвҳои қафаси сина 10-20%-и ин беморист. Алоими он ба ҷойгирии
актиномикоз дар шуш (ҳиссаи боло ѐ поѐн, аз пеш ѐ ақиб) вобаста аст. Дар гирди
актиномикома газаки перифокалк cap мезанад (зотуррия мешуморанд), пас думмал пайдо
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шуда, ба девораи қафаси сина мечаспад ва пӯстро фаро мегирад, носурҳо инкишоф
мекунанд.
Актиномикозро аз лимфаденити силк, омоси саратонк ва ғайрисаратонк фарқ
кардан лозим аст.
Муолиҷа. Табобати актиномикоз омехта хоҳад буд. Антибиотику, маводи йод,
моддаҳои таркибаи хун, рентгендавок истифода мешаванд. Барои муолиҷаи махсус
актинолизатро ба кор мебаранд. Актинолизатро ду маротиба дар як ҳафта ба пӯст ѐ мушак
мефиристонанд. Тазриқи якум 0.5 мл, баъд ба ҳар як тазриқи оянда 0.1 мл илова карда
миқдори актинолизатро ба 2 мл мерасонанд. Як дафъаи муолиҷа 20-25 тазриқ мебошад.
Муолиҷаро пас аз 2-3 моҳ такрор кардан мумкин аст.
Гунгунаи устухону банд
Гунгунаѐ сифилиси устухону банд (syphilis seulues) бемории вазнин мебошад. Аз
уфунати тамоск инкишоф мекунад. Ангезандаи оташак трепонемаи сафедча аст. Вай аз
хурдтарин захми пӯст ѐ пардаи луобк даромада, ба ҷараѐни хун ѐ лимфа ба фазои
атрофиасабк рафта паҳн мешавад, аксуламали умумк ва ҷузъии баданро ба вуҷуд меорад.
Марҳалаи аввали оташак ин пайдоиши сифиломаи ибтидок мебошад. Дар рӯй, лабҳо,
бағбаға, забон, коми нарм, мақъад, пистонакҳо инкишоф хоҳад ѐфт. Дар марҳалаи дуюми
он устухон ва бандҳо осеб мебинанд. Устухонпардаи ҷумҷума, сатҳи пеши устухони соқи
калон, чаноғ ва қабургаҳо газак мегиранд.
Дар айни замон гунгунаи захм аҳѐнан ба назар мерасад. Дар марҳалаи гуммозии
беморк ҳангоми инкишоф кардани реш ва носур, дар натиҷаи ҳамроҳ шудани уфунати
фаҷк, ҷарроҳонро ба худ ҷалб мекунад.
Алоим. Дар ҷои илтиҳоби оташаки устухонпарда дард ва омоси нарм пайдо
мешавад. Дард бегоҳк ва хусусан шаб авҷ мегирад. Дар кӯдаконе, ки модарзодк
гирифтори оташаканд, дар як вақт бо илтиҳоби устухонпарда устухон месабзад ва шакли
устухон вайрон мешавад. Агар устухони соқи калон осеб бинад, шамшермонанд мешавад.
Дар марҳалаи сеюми оташак (муолиҷа накунанд) зери устухонпарда гумма пайдо
шуда, устухон ва мағзи устухонро фаро мегирад. Гумма бештар дар чаноғ, қабургаҳо,
банди даст ѐ соқи пой инкишоф мекунад. Устухонҳои хурд (6инк, ком) пурра нобуд
хоҳанд шуд. Гумма тадриҷан калон шуда ба пӯст осеб расонад, реш ҳосил мешавад. Агар
устухонро фаро гирад ба осонк шикастагии касолат рух медиҳад. Гирдогирди реши
пӯстро бофтаи пайвандии сахт фаро мегирад. Пас аз сиҳат ѐфтан хадшаи ситорашакл
мегузорад. Гунгунаи банд одатан дар марҳалаи дуюм ва сеюми беморк ба вуҷуд меояд.
Аввал як ѐ якчанд банд ба он гирифтор шуда, дард мекунад. Дар банд моеъ ҷамъ мешавад.
Дар марҳалаи сеюми оташак тағояк, устухон ва ғилофаи банд нобуд мешавад. Гунгунаи
банду устухонро аз сили устухон, остеомиелит ва саратон фарқ кардан лозим аст.
Гунгунаро махсус муолиҷа мекунанд. Дар вақти ҳамроҳ шудани уфунати фаҷк,
усули табобат ҷарроҳист.
БОБИ XIII.
ИХТИЛОЛИ ГАРДИШИ ХУН
Тағйироти гардиши хун ба бадан таъсири номатлуб мерасонад, оқибати вазнин
дорад, ҳатто метавонад сабаби марг гардад. Дараҷаи ихтилоли гардиши хун ба навъи
хунраг, қутр ва мавқеи раги осебдида вобаста аст. Раги осебдида ҳар қадар калон бошад

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

(шараѐн ѐ варид) ҳамон қадар пурхавф мешавад. Тағйироти гардиши хунро лахтабандк
ва эмболяи хунраг, эндартерити масдудк ва атеросклероз ба вуҷуд меорад.
Лахтабандии шадиди хуни шараѐн ва варид
Хунлахтагк ѐ суддат (тhrombosis) дар дохили хунраг рух медиҳад. Сабаби асосии
пайдоиши судда (thrombus) осеби девора (хусусан интима) ѐ бемории хунраг
(эндартериит, тромбофлебит), тағйири хусусияти лахтабандк ва зиддилахтабандии хун,
сустии гардиши хун мебошад.
Судда хунрагро метавонад пурра ѐ қисман фаро гирад (расми 78). Ба дараҷаи
фарогирии судда алоими беморк низ вобаста аст. Хунлахтагии варид назар ба шараѐн
бештар (4:1) мушоҳида мегардад.

а.
б.
в.
Расми 78. Ҳематомаи набззан (а), тромбози шараѐн (б), шунти сунъи.
Алоим. Дар вақти суддати вариди пойҳо инъиқоди хун рух дода, поѐнтар аз ҷои
суддат пой варам мекунад, пӯст кабудча мешавад. Ҳангоми хунлахтагии шараѐни даст ѐ
пой ранги пӯст парида, дарди сахт ба вуҷуд меояд. Ҳама навъи ҳис вайрон шуда.
ҳаракати пой маҳдуд мешавад. Набз поѐн аз ҷои маҳками шараѐн муайян намегардад.
Агар бемор сари вақт муолиҷаи мувофиқ набинад, мумкин аст бофтаҳо аз бехунк
бимиранд (қаросон).
Муолиҷа. Хунлахтагиро бо дору ва бо ҷарроҳк табобат мекунанд. Дар марҳалаи
шадиди беморк антикоагулянтҳои таъсири мустақим (ҳепарин 5-10 х,.в. 6 маротиба) ва
номустақимдошта (синкумар, дикумарин, неодикумарин), фибринолизин, доруҳои
зиддиташаннуҷк ва рагвасеъкунанда таъин мекунанд. Суддаи нав одатан ҳангоми сари
вақт ба варид тазриқ додани ҳепарин ва фибринолизин ҳал мешавад. Зарурати ҷарроҳк
(тромбоэктомия, протезкунк, шунтмонк) ҳини самара надодани дору ба миѐн меояд.
Эмболия (Embolia)
Эмболия ногаҳон дар лаҳзаи бо лахтаи хун, ҳаво ѐ равған маҳкам шудани par pyx
медиҳад. Эмбол аз хунлахтаи девораи пешдил, аневризмаи дил (ҳангоми эндокардити
озахк), варидҳои калони дурдаст (бештар по) канда шуда, бо ҷараѐни хун рафта дар
рагҳои алоҳида андармон мешавад (нақшаи 2). Эмболи ҳавои дар вақти осеби вариди
бузург (vv.cava, portae, jugularis) ѐ ба варид фиристодани моеъ ба вуҷуд меояд. Эмболи
равған дар бисѐр мавридҳо ҳангоми ҷарроҳии устухони бузурги найчашакл (штифт
мондан) мушоҳида мегардад.
Нақшаи 2.
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Алоим. Дар даст ѐ пойи бемор ногаҳон дарди сахти тоқатнопазир cap мезанад.
Ҳатто тазриқи афюн дардро бартараф карда наметавонад. Агар лахта дар аорта ѐ шоҳраг
(тиҳигоҳ, рон, китф) андармон шавад, коллапс ѐ шок рух медиҳад. Пӯсти пой ѐ дасти
озурда сафедча ва сард мешавад. Набз поѐн аз эмбол муайян нашуда, варидҳо аз бехуни
андак пуч мешаванд. Болотар аз ҷои эмбол набз пурра ва пурмавҷ мегардад. Ҳисси тамоск
ва амиқи пои озурда вайрон мешавад. Пас, оҳиста пӯст мармарранг ва пой мисли пойи
мурда шах мешавад, Қаросон инкишоф меѐбад.
Муолиҷа. Табобати шахси гирифтори эмболияро дар шӯъбаи махсуси хунраг ѐ
ҷарроҳии умумк мегузаронанд. Дар шӯъба маводи зиддишокк (афюн, промедол,
реополиглюкин) дода, адвияи рагвасеъкунандаи папаверин, но-шпа, феинкаберан,
саркосерил, трептал, ва ғ. таъин мекунанд. Дар як вақт болотар аз ҷои эмбол ба шараѐн
равон кардани маҳлули новокаин муфид аст (2%-15-20 мл).
Барои пешгирии пайдоиши хунлахтаи минбаъда ба варид гепарин ва фибринолизин
фиристодан лозим аст. Агар дар давоми ду соат дору натиҷа набахшад, ҷаррохк
(эмболэктомия) шарт аст.
Эндартериити масдудӣ
Бемории вазнини суставҷи хунраг буда, беэътидолии гардиши хун боис мегардад
ва бо инкишофи қаросон анҷом меѐбад. Эндартериити масдудк бештар дар мардҳои 2530 сола ба вуҷуд меояд. Дар аввал ба он шараѐни пойҳо гирифтор мешаванд. Сабаби
беморк алҳол аниқ нашудааст, вале шароити мусоид барои инкишофи он сармозании
такрорк бо ҳамраҳии садама, осеби руҳию асаб, масмумияти музмини никотинк
(чилимкашк, носкашк) мебошад.
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Алоим. Беморк оҳиста cap мезанад, аммо мунтазам инкишоф меѐбад. Пӯсти пой ѐ
дасти ранҷур сафедча ва сард шуда, ҳангоми роҳгардк мушаки "моҳича" дард мекунад.
Бемор маҷбур мешавад, ки бозистад ва боз роҳ гардад ("лангон-лангон").
Дар вақти афзудани дард набз бисѐр суст мешавад ѐ тамоман муайян намегардад.
Бо мурури замон дард ба хурӯш омада, доимк мешавад. Бемор руҳафтода ва асабонк
мегардад. Ҷараѐни ин иллат се марҳала дорад:
1. Марҳалаи баэътидолорк. Алоими муайяни беморк ба назар намерасад, чунки
ихтилоли гардиши хунро коллатералҳо ба эътидол меоранд, аммо ҳини ба ангуштони пой
зӯр омадан онҳо зуд сард мешаванд. Баъзан дар соқи пой ҳисси биҷир-биҷир ба миѐн
омада, дард мекунад.
2. Марҳалаи декомпенсатсия. Дард сабабгори "ланг-лангонк" гашта, ҳангоми
роҳгардк пой зуд сард ва шалпар мешавад. Ранги попанҷа сафедчаи кабудтоб мегардад.
Ҳисси "мурчадавак" ба вуҷуд омада, рагкашии мушаки "моҳича" мушоҳида мегардад.
Баъд дар натиҷаи тағйири ғизои бофтаҳо пӯстпарток, афтодани мӯй, варам, ба осонк
шикастани нохунҳо ба назар мерасад. Дар мавриди оромк, хусусан пас аз хуфтан, аз дарди
пой бемор бeқapop шуда, хоб намеравад ва оҳиста реш инкишоф меѐбад.
3. Марҳалаи қаросонк Дарди пой тоқатнопазир гардида, бофтаҳои ангуштон
(аввало ангушти калон) ѐ попанҷа мемирад. Аз ҷароҳат тарашшӯҳи зардобу хун ҷудо
мешавад. Бофтаи навбунѐд бисѐр суст месабзад.
Эндартериити масдудиро дар асоси алоими беморк, допплерография, реография,
платизмография ташхис мекунанд.
Муолиҷа. Эндартериитро бо дору ѐ бо усули ҷарроҳк муолиҷа менамоянд.
Мақсади муолиҷаи доругк аз байн бурдани ташаннуҷи хунрагҳо ва мусоидат кардан ба
инкишофи коллатералҳо мебошад. Бинобар ин, хӯроки парҳезк (тухм, ҳасиб, консерв
манъ аст) таъин карда, чилимкашк ва носкашк қатъиян манъ аст. Обзани муолиҷавк ва
табобати гилк (лойқаи махсус) аҳволи беморро беҳтар менамояд. Витамшҳо (В1, В12, Е,
С), доруҳои рагвасеъкунанда, блокадаи паранефралк, бандина аз марҳами Вишневский,
оксигендавок ба кор мебаранд. Дар гузашта барои табобати эндартериит омехтаи
витаминк пешнҳод кардаанд, ки иборат аст аз: ҷавҳари аскорбини 5-фоиза (5 г),
витамини B1 5-фоиза (3г), ҷавҳари никотин 1-фоиза (10г), глюкозаи 40-фоиза (15г). Ин
омехта гардиши хуни мӯйрагҳоро беҳтар карда, ташаннуҷи хунрагро аз байн мебарад.
Витамин B1 давои полиневрит мебошад, ки ба беморк ҳамраҳи мекунад. Ғайри он
маҳлули новокаин (1%-10,0) ва афюн (1%-1,0) дохили шараѐн барои манъ кардани
импулси ба асаби марказираванда таъин мекарданд. Дар вақти бенатиҷагии муолиҷаи
доругк ҷappoҳк бояд кард, ки иборат аст аз:
1. Симпатэктомия. Гиреҳи симпатии II ва Ш-ро аз пои озурда, баъзан аз ҳарду
бурида мегиранд.
2. Шунтмонк. Қисми маркази (боло аз ҷои тангшуда) ва дисталиро (поѐн аз он) бо
хунраги сунък васл мекунанд.
3. Тромбоэктомия. Суддаро ҳамроҳи пардаи дарунии хунраг (интима) бурида
мегиранд.
4. Қисми тангшудаи шараѐнро резексия карда, бо вариди худи бемор иваз
мекунанд.
5. Буридани даст ѐ пойи беҷон (ампутасия).
Атеросклерози масдудӣ (Atherosclerosis obliterans)
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Атеросклероз бемории пурдавом буда, асосан дар натиҷаи беэътидолии
мубодилаи моддаҳо ба вуҷуд меояд. Дар пардаи даруни шараѐн моддаҳои чарбу, баъд
бофтаи пайвандк ва холестерин ҷамъ мешаванд, пулакчалҳо (Lameltas) пайдо мегарданд.
Пулакчаҳо сахт ва дурушт шуда, сӯрохии шараѐнро танг мекунанд. Бо мурури замон
бофтаи пайвандк сабзида, пардаи мушаки хунрагро фаро мегиранд ва намаки калтсий
таҳшин мешавад. Пас, дар болои пулакчаҳо лахта инкишоф ѐфта, артериосклерози
масдудк ба вуҷуд меояд. Ба ин беморк бештар қисми поѐни аортаи батнк, шараѐнҳои
бузург (тиҳигоҳ, рон) гирифтор мешаванд.
Алоим. Дар пойи озордида дарди сахт ва хисси "мурчадавак" мушоҳида мегардад.
Ҳангоми роҳгардк дард афзуда маҷбур мекунад, ки бемор дар ҳар 50-100м қapop
гирифта, пас боз ба роҳ дарояд. Ин ҳолатро лангидани "навбат ба навбат" (clandicatio
intermittens) мегӯянд. Дар соқи пой мӯй рехта, по сард ва нохунҳо осоншикан, ранги пӯст
чун ранги устухони фил мегардад.
Ҷараѐни беморк аз чаҳор давра иборат аст:
1. Дар давраи аввал бемор ҳангоми роҳгардк навбат ба навбат мелангад.
2. Дар давраи дуюм алоими беморк муайянтар гардида, тағйироти ғизок
(атрофияи мушакҳо, шикастани нохунҳо, пӯспарток) ба вуҷуд меояд. Дар вақти ором
хобидан ҳам дарди пой ноором мекунад.
3. Дар давраи сеюм дарди сахт, хусусан шабҳо озор дода, ҳангоми ҳатто 30-50 м
роҳ рафтан ҳам мелангад. Бофтаи ангуштон (дар аввал ангушти бузург) мемиранд ва реш
пайдо мешавад. Пойҳо вазъи маҷбурк (овезон доштан) мегиранд. Дар ин давра садамаи
ночиз ба қаросон сабаб мешавад.
4. Дар давраи чаҳорум бофтаи ангуштон ѐ попанҷа мемирад (марҳалаи қаросонк).
Артѐриосклерозро дар натиҷаи алоими касолат, хусусан набз дар шараѐни попанҷа
(a.dorsalis pedis), соқи пой (a.tibialis posterior) ва рон (a.femoralis) ва ангиография муайян
мекунанд.
Муолиҷа. Ин бемориро ба монанди эндартериити масдудк бо дору ва усули
ҷарроҳк табобат менамоянд.
РЕШ
Реш ѐ қарҳа (ulcus) нуқсони набзананда ѐ суст сабзандаи пӯст ѐ пардаи луобк ва
бофтаҳои амиқ мебошад. Реш одатан арази бемориҳои гуногун мебошад. Онҳо иҳоанд:
1. Ихтилоли гардиши хун ва ҷараѐни лимфа (52%), ки дар натиҷаи хунлахта,
эмболия, тромбофлебит ба вуҷуд меояд; банд шудани лимфа (филпок) ѐ варами бофтаҳо.
2. Бемории девораи хунраг (эндартериит, атеросклероз, касолати Рейно).
3. Арази осеби бофтаҳо: механикк, кимиѐк, гармк, шуок.
4. Уфунк (сил, оташак, актиномикоз, махав ва ғ.)
5. Тағйироти мубодилаи моддаҳо (қандкасал).
6. Тағйироти ғозия (садамаи ҳароммағз ва мағзи cap, танаи асаб).
7. Омоси ғайрисаратонк (некзот) ва саратонк (ҳазорреша), ки тамоюли решк
дорад. Ин омилҳо нишон медиҳанд, ки сабаби реш бештар бемориҳое ҳастанд, ки мавти
бофтаҳоро ба миѐн меоранд.
Вобаста ба ҷараѐни беморк реш шадид (ҳаяҷонк-стресск) ва музмин (ғизок,
силк, оташакк) мешавад (расми 79). Реш дар мардҳо тақрибан се маротиба зиѐд
мушоҳида мегардад. Занҳо бештар ба реши ғизок, ки арази бемории васеъваридк
мебошад, дучор мешаванд. Ҳолати бофтаҳо барои пайдоиши реш омили муҳим мебошад.
Ихтилоли хунтаъмини ѐ асабдории бофтаҳо шароити мусоид барои инкишофи реш
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мебошад. Ин вазъият дар вақти қандкасалк низ ба вуҷуд меояд. Реш метавонад гирда,
дарозрӯя ѐ бешакл бошад. Ҳаҷми реши ғизок аз 1x1 см то беҳад калон мешавад, ки
давродаври соқи пойро фаро мегирад. Дар атрофи реш ранги пӯст қирмизии кабудча ва
сахти ноҷунбон гардида, андак варам мекунад. Қаъри решро бофтаи навбунѐди донагк
ва сарҳадашро пӯстпардаи хушк мепӯшонад.

а.
б.
в.
г.
д.
Расми 79. Навъҳои реш: сифилиск (а,б), силк (в), саратонк (г), трофикӣ (д).
Реши оташакк (сифилиск) дар марҳалаи сеюми беморк инкишоф мекунад. Дар
дохили пӯст ғурриҳо пайдо шуда, пас оҳиста маркази онҳо мепӯсад ва решчаҳои гирда
ҳосил мешавад. Пӯсти лаби реш мисли лӯла овезону сахт мешавад.
Реши каллѐзк одатан дар роҳи ҳозима ба вуҷуд меояд ва суст месабзад. Бофтаи
пайванди сулб гирди решро лӯлавор фаро мегирад. Бинобар ин, қаъри реш чуқур аст.
Агар реш ба саратон мубадал шавад, бофтаи навбунѐди донагк босуръат гунбазмонанд
месабзад ва дард барҳам мехӯрад. Агар реши ғизок ба саратон гузарад, бофтаҳои донагк
дар атрофаш нисбат ба марказаш зиѐдатар месабзанд.
Реши силк одатан назди бандҳо инкишоф мекунад, зеро сили устухон ва пайҳо
дар ин минтақаҳо бештар мушоҳида мегардад. Ҳаҷми берунии реш аз ковокиаш хурдтар
ва зери лабҳояш хӯрда шудааст.
Реши сили қисмати миѐнаи соқи пой (бемории Базена) одатан мутаносиб болои
хессаи тарҳаш ноҳамвор ҷой мегирад, ранги пӯсти атрофи реш кабудча мешавад.
Арази реш. Реши ғозиявк зуд-зуд шиддат меѐбад, хунравии дуюмин, пенетратсия
(гузариш ба узвҳои ҳамсоя) ѐ сӯрохшавк мушоҳида мегардад, гоҳе ба саратон мубадал
мешавад. Агар реш солим шавад метавонад стенози баввоби меъда ѐ рӯда ба вуҷуд ояд, ѐ
аз нав шиддат ѐбад.
Муолиҷаи асосии реш аз бартараф кардани сабаби беморк иборат аст. Реши силк
ва оташакиро бо дору, реши инкибозк (стенози) ва ба саратон мубадалшударо бо усули
ҷарроҳк муолиҷа мекунанд.
НОСУР
Носур (fistula) арази инкишофи бемориҳои гуногун мебошад. Баъзан носурро бо
мақсади муолиҷа сунък месозанд. Носур одатан манбаъи касолати узв, ковокк ѐ
бофтаҳои амиқро ба сатҳи бадан васл мекунад. Канали носурро бофтаи навбунѐди донагк
ѐ луобпарда мепӯшонад. Вай дар натиҷаи илтиҳоби бофтаи амиқ ѐ мавҷудияти ҷисми
бегонаи бадан, бемории сил, саратон, садама ва ғ. инкишоф меѐбад.
Тасниф. Таснифоти носур ба чанд омил вобаста аст.
1. Ба пайдоиш. Носур модарзодк ва иқтисобк (эътилолк, сунък) мешавад. Агар
носур ҳангоми инкишофи ҷанин пайдо гардад модарзодк мехонанд. Масалан, носури
мобайнк ѐ паҳлуии гардан, носури ноф ѐ маҷрои маҳкамнашудаи масона (urachus). Носури иқтисобк дар вақти илтиҳоби бофтаи нарм (риштаи уфунатолуд, ҷисми бегона) ва
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устухон (остеомиелит, сил), вайрон шудани саратон, чаққа ва сӯрох шудани девораи узв
(реши узвҳои ҳозима) мушоҳида мегардад. Аз ин рӯ носури масонаю бачадон, шошадону
рӯдаи мустақим, меъдагк, рӯдагк, байни меъдаю рӯда ѐ ҳалқаҳои рӯда ва ғ. пайдо
мешавад. Барои муолиҷаи муваққатк, баъзан носури сунък (сафрок, рӯдагк, меъдагк,
шошагк) месозанд.
2. Вобаста ба муҳити зист носур берунк ва дарунк мешавад. Носури берунк
узвҳои дарунк, ковокиҳо ва бофтаҳои амиқро ба сатҳи бадан (параректалк, рӯдаи
дувоздаҳангуштагк, нойнафаск ва ғ.) васл мекунад. Носури дарунк байни узвзҳои ҳамсоя
ѐ узву ковокк (меъдаю рӯдагк, сурхрӯдаю хекиртакк, нойнафасу қафаси синагк) ба
вуҷуд меояд.
3. Вобаста ба сифати тарашшӯҳ носур фасодк, фазлагк, шошагк, луобк, оби
даҳонк, моеъи ҳароммағзк ва ғ. мешавад. Вобаста ба сохти носур, бофтаи навбунѐд
донагк ва эпителк хоҳад буд. Девораи дарунк шакли аввалро бофтаи набунъѐди
донашакл, шакли сониро эпителий мепӯшонад. Баъзан носур канал надорад. Ин навъ
носурро лабмонанд мегӯянд. Масалан, носури лабмонанди рӯда. Дар ин ҳолат пардаи
луобии рӯда ба пӯст мечаспад.
Омилҳои ба маҳкам шудани носур халалрасонанда инҳоанд: а) доимо баромадани
тарашшӯҳ аз манбаи касолат (остеомиелит, ҷисми бегона, cӯpoxи узви ҳозима); б)
таъсири усораи узвҳо (меьда, рӯдаи дувоздаҳангушта, ғадуди зери меъда), ки бофтаҳоро
ба ҳаяҷон меорад ва метавонад пора намояд ва ҳатто реш ба вуҷуд орад. Ғайри он
бофтаҳои атрофи носур надба мебандад ва ба нигаҳ доштани уфунат мусоидат мекунад.
Барои пайдоиши носур бештар якчанд омилҳо мусоидат мекунад. Аз ин рӯ дараҷаи
тағйироти бофтаҳои атрофи носур ба фаъолии онҳо вобаста аст.
Ташхис. Муайян намудани носуре, ки ба сатҳи бадан кушода мешавад осон аст,
чунки дар асоси шикояти бемор далелҳои воқек (чашмдид) ва фистулография маълум
мешавад. Барои фистулография ба даруни носур маводи боздорандаи шуои рентген
(йодолипол, билигност, уротраст, венографин ва ғ.) фиристода сурат мегиранд. Дар
аксномаи рентген дарозк, васеъгк, мавҷудияти манбаъи чирк ва ҳаҷми онро дар қади
носур муайян метавон кард. Ташхиси носури байни узвзҳои дохилк нисбатан мушкил
аст. Онҳоро дар асоси тағйироти амали узвҳои ранҷур, таҳқиқи рентгенк ва эндоскопк
аниқ мекунанд.
Муолиҷа. Носури аз ҳудуди бофтаи нарм ѐ устухон сарзада, одатан баъди гирифта
партофтани ҷисми бегона, риштаи ифлос ва секвестр барҳам мехӯрад. Агар носур аз
узвзҳои дарунхолк cap зада бошад зидди таъсири тарашшӯҳи онҳо (сафро, усораи меъда,
ғадуди зери меъда) тадбирҳо меандешанд. Барои ин ба даруни носур заҳкаш мемонанд ѐ
фазлагиракро ба кор мебаранд. Атрофи носурро бо марҳами рух, хамираи JIaccap,
ширешҳои гуногун мепӯшонанд. Носури донагк дар вақти рафъ шудани манбаъи касолат
ѐ ангезонидани бофтаи навбунъѐди донашакл бо маводи йод, нуқра ва марҳами ҷавҳари
бензоат солим хоҳад шуд. Аммо аксари носурҳоро ҷарроҳк мекунанд. Сӯрохи носури
лабмонандро танҳо баъди ҷудо кардани девораи узви дарунхолии озурда дӯхта ѐ
фонамонанд, баъзан қисман бурида мегиранд ва анастомоз мемонанд.
Носури сунъӣ
Барои муваққатан берун баровардани муҳтави узв (холесистостома, колостома) ѐ
таҷзия (гастростома, энтеростома), носури сунъиро истифода мебаранд. Носури берунии
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муваққатиро барои ба ҷарроҳк тайѐр кардан мемонанд. Носури дарунк (доимк)-ро барои
муолиҷа дар байни узвзҳо (гастродуоденоанастомоз, холедоходуоденоанастомоз,
илеотрансверзоанастомоз) месозанд. Носури сунъии берунк мумкин аст худ сиҳат ѐбад.
Дар акси ҳол баъди беҳбудии аҳволи бемор ҷарроҳк мекунанд (расми 80).

а.

б.

в.

г.
Расми 80. Носури сунъии шикам: илеостомаи якмила (а), думила то анҷоми
амалиѐт (б), баъди хотима ѐфтани ҷарррохк (в) ва тубаки гуногун барои пӯшонидан ба
носур (г).
Баъзан носури сунък як умр боқи мемонад. Масалан, колостома баъди бурида
гирифтани рӯдаи рост ҳангоми қулуни кӯтоҳ.
ЯҒИР
Дар беморони сусту лоғари бистарк фишор ба қисмҳои алоҳидаи бадан (чорбанду
думғоза, пушти cap, белакҳо, тоҷи устухони кос, пушти пой) тағйири хунтаъмини ѐ асабу
ғизоии пӯсту насҷи зерипустк ба вуҷуд меояд. Ҳангоми дар як вазъ, ҳатто мудати кӯтоҳ
(2-3 соат) хобидани бемор мавти бофтаҳои нарм мушоҳида мегардад. Ин навъ мавти
бофтаро яғир (decubitus) мегӯянд.
Алоим. Дар ибтидои яғир пӯст андак варам карда, рангпаридаи кабудча мешавад.
Бемор аз дарди ҷои фишурдаи бадан шикоят мекунад. Пас пӯстпарда мекӯчад ва тадриҷан
пӯст мемирад. Бофтаҳои фавтида ҷудо мешаванд ва мумкин аст устухон намоѐн гардад.
Хавфи яғири пошхӯрии уфунат мебошад, ки метавонад ба сепсис боис шавад.
Муолиҷаи яғири беморони сусту лоғар бисѐр мушкил аст. Он ба сабзиши беҳад
сусти бофтаҳо вобаста аст. Бофтаҳои фавтидаро бурида мегиранд ѐ некрэктомияи кимѐк
(марҳами бензоат, трипсин, химиотрипсин) мекунанд. Баъд ҷароҳати тозашударо бо
қоидаи умумии муолиҷаи захм табобат мекунанд. Ба таги ҷойҳои яғиршуда резинии
гирдаи ҳаводор ѐ ҳалқашакл пахта мондан лозим аст.
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Пешгирии яғир ба риоя кардани беҳдошт: чайқонидан ва шустани даҳон, покиза
нигаҳ доштани пӯст, баъди қазои ҳоҷат таҳорат кунонидан ва ғ. вобаста аст. Пӯсти
минтақаҳои моили яғирро 2-3 маротиба (дар як шабонарӯз) бо спирти кофурк молиш
додан лозим аст, зеро хунтаъминк ва муқовимати пӯст беҳтар мешавад. Байни ҳар 2-3
соат беморро аз паҳлӯ ба паҳлӯ гардонида, авраи катро рост бечин кашида, зери сурину
камар гирдаи резинии дамкарда мондан, яғирро пешгирк хоҳад кард.
Боби XIV.
МАВТИ БОФТАҲО
Мавт ѐ некрози (necrosis) қисмати ҳуҷайраҳо, бофтаҳо ѐ узв бемории мустақим
набуда арази дигар бемориҳост. Сабаби мавти бофтаҳо инҳоанд:
1. Мустақим вайроншавии бофтаҳо зери таъсири садамаи механикк (фишориш,
даридан, захм гирифтан), табик (гармк, сардк, барқк), кимѐк (ишқор, тезоб), шуоък
(рентгенк, радиоактивк) ва таъсири заҳри уфунат (вайроншавии фосидк ѐ анаэробии
бофтаҳо).
2. Ихтилои ғизои бофтаҳо. Дар натиҷаи декомпенсатсияи фаъолияти дил, эмболия ѐ
лахтабандии шоҳраги хун, ѐ захми хунраг (мавти рӯда ҳангоми пахш шудани чурра ѐ
қарасони дасту пой аз фишори бандинаи гаҷк, бемориҳои музмини хунраг (аортоартрити
номахсус, эндартериит, касолати Рейно) мушоҳида мегардад.
3. Бемории мубодилаи моддаҳо. Дар вақти бемории қандкасал, хусусан дар
марҳалаи декомпенсасияи он, қарасони даст ѐ пой ба вуҷуд меояд.
4. Ихтилоли таҷзияи бофтаҳо. Дар вақти бемории асаби маркази чун саратон,
оташак, сирингомиелия ѐ осеби ҳароммагз ва танаи асабҳо ба назар мерасад.
Шароитҳои мавти бофтаҳо инҳоанд: 1. Хусусияти ташреҳиву буниявии бадан ва
бофтаи (узви) касолатк. 2. Мавҷудияти уфунат ва заҳролудии бадан. 3. Шароити муҳити
зист (сармозанк, сардшавк).
Хусусияти ташреҳиву буниявии ҷисм, ки дар заминаи вай мавт инкишоф меѐбад,
умумк ва ҷузък мешавад. Дар ҳолатҳои аввал уфунати шадид ѐ музмин, заҳролудии
бадан, лоғарк, камхунк, норасоии амали дил, ҳолати мубодилаи моддаҳо, норасоии
витаминҳо, сардк ва гуруснагк асосист. Хусусияти ҷузък ба сохт, тақсимшавии шараѐн ва
хунтамини вобаста аст: тақсимшавии магистралк ѐ парешон, мавҷудияти коллатералҳо,
суръати вайронии гардиши хун, ҳолати девораи хунраг (эндартериит, склероз), уфунат ва
заҳри он, хунукхӯрии давомнок ва ҳарорати баланд. Ин ҳама замина барои мавти бофтаҳо
ва ҷараѐни фарогирии он мебошад.
Тасниф. Ду навъи мавти бофтаҳоро аз ҳам фарқ мекунанд: мавт ва қарасон. Мавти
хушк (коагулясионк) навъи маъмули мавти бофтаҳост. Бофтаи мурда аз солим одатан
ҷудо шуда, хушк ва хокистарранг мегардад. Яке аз хелҳои ин навъи мавт ихтилоли
казеозк (чакка ѐ лурмонанд) мебошад. Ин навъ мавти бофтаҳо ҳангоми бемории сил,
оташак ва баъзе омосҳо мушоҳида мегардад. Ба мавти тар (колликвасионк) одатан мағзи
cap ва лаҳми ҷигар гирифтор мешавад. Дар ин ҳолат бофтаи нобудшуда зуд ҳал гашта,
шавламонанд мегардад.
Аломати мавт ба сабаб ва қисми ранҷури бадан вобаста аст. Алоими микроскопии
мавти бофта об шуда барҳам хӯрдани мағзи хуҷайра (кариолиз), зич ва чиндор гаштани
мағз (карипикноз) ѐ дарида ба қисматҳо ҷудо шудани хуҷайра (кариорексис) мебошад.
Дар ин вазъият аввало протоплазмаи ҳуҷайра варам мекунад, хираву равғандор, сипас
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пора ва об мешавад. Ҷараѐни мавти бофтаҳо се марҳала дорад: 1. Нобудшавк. 2.
Пайдоиши илтиҳоби тафриқа ва ҷудо шудани бофтаҳои мурда. 3. Таҷдид баъди кӯчи
бофтаҳои нобудшуда.
Қарасони хушкак (Gangrena sicca)
Одатан дар вақти суст тромбоз шудани шохраги пой, даст, бинк ва садафаи гӯш ба
вуҷуд меояд. Байни бофтаҳои мурдаю зинда илтиҳоби тафриқа инкишоф мекунад, сипас
бофтаи навбунѐди донагк пайдо мешавад. Бофтаи фавтида хушк шуда, пӯст мепартояд.
Агар то хушк шудани бофтаҳо уфунати фосидк дохил шавад, ба қарасони тарак
мегузарад.
Алоим. Дар ибтидои касолат дар минтақаи озурда дарди сахт ва сардк ҳис
мешавад. Ранги пӯсти пой ѐ дасти ранҷур оҳиста чун санги мармар гардида, ҳама навъ
ҳиссиѐт барҳам мехӯрад. Набз дар шараѐни дурдаст муайян намегардад. Дар байни бофтаи
мурдаю зинда, лӯлаи тафриқа инкишоф меѐбад ва он чун рахи сурх ба назар мерасад. Баъд
бофтаи фавтида хушк ва сиѐҳ мешавад. Пас аз кӯчи онҳо захм мемонад, ки онро бофтаи
навбунѐди донагк мепӯшонад. Дар ин ҳолат маҳсули порашавии бофтаҳо кам мебошад.
Аз ин рӯ аҳволи умумии бемор чандон тағйир намеѐбад.
Муолиҷаи қарасони хушкак ба сабаби беморк ва арази он равона мешавад. Барои
ин аввал асептикаро қатъи риоя карда, бандинаи хушк мемонанд, пой ѐ дастро бо лангетаи
гаҷк ноҷунбон мекунанд. Истифодаи УВЧ, ултрабунафш ва тарбандии нимспиртк муфид
аст. Бурида дур кардани қисми фавтида танҳо баъди муайян пайдо шудани хатти тафриқа
мумкин аст.
Қарасони тарак (Gangrena humida)
Бештар дар шахсони фарбеҳ ва бофтаҳои варамчадор ҳангоми босуръат вайрон
шудани гардиши хун рух медиҳад. Дар ин вазъият уфунат ба бофтаҳои фавтида дохил
шуда, ривоҷу равнақ меѐбад. Ба қарасони тарак узвҳои дарунк (кирмрӯда, кисаи сафро,
шуш), пой ва даст ҳангоми лахтабандии варидҳои онҳо (тиҳигоҳ ѐ рон, таҳти тарқува ѐ
зербағал) гирифтор мешаванд. Қандкасалк низ ба инкишофи беморк мусоидат мекунад.
Дар ҳолати тағйироти хунтаминии бофтаҳо ва намии зиѐди онҳо барои уфунати
фосидк замина муҳайѐ мегардад.
Алоим. Ранги бемор парида, пой ѐ дасти озурда сард мешавад ва варами бофтаҳо
босуръат меафзояд. Баъд доғи кабудчаи сиѐҳтоб ва обилаҳои пур аз моеъи хунолуди
бадбӯй пайдо мешавад. Заҳри бофтаҳои вайрон баданро олуда мекунад. Ҳарорати бадан
баланд шуда, хусусияти пастубаландк мегирад. Набз зуд-зуди нопурра ва фишори шараѐн
поѐн мефарояд. Заҳри бофтаҳои порашуда ва заҳри уфунат ҷаббида мешавад ва баданро
заҳролуд мекунад. Дар натиҷа қувваи худмуҳофизи ҷисм суст мешавад. Аз ин рӯ рахи
тафриқа инкишоф намеѐбад, чунки ҷараѐни пӯсиш босуръат минтақаи нав ба нави
бофтаҳои солимро фаро мегирад. Агар сари вақт муолиҷаи комилан мувофиқи ҷарроҳк ба
ҷо наоранд, бемор ба сепсис гирифтор мешавад, ки марг аз эҳтимол дур нест.
Дар қандкасалҳо равиши қарасони тарак ҷараѐни нисбатан босуръат дорад, зеро
қанди зиѐди хун ба инкишофи уфунат мусоидат мекунад.
Муолиҷаи қарасони тарак умумк ва ҷузък мешавад. Муолиҷаи умумк ба
безаҳргардонии бадан (ҳемодез, реополиглюкин, 5-10%-аи глюкоза), ислоҳи миқдори
қанд, сафеда (албумин, протеин, плазма, ҳидролизин, аминоҷавҳарҳо), обу электролит

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

(калий, натрий, хлорид), беҳтар намудани амали дилу хунрагҳо (коргликон, строфантин,
кордиамин, сулфокамфокоин, кокарбоксулаза) ва мубориза зидди уфунат (антибиотикҳо)
равона мешавад. Баъди ислоҳи нишондодҳои ҳемостаз ба маҳдудии бофтаҳои фавтида
умед набаста, ҷарроҳк кардан лозим аст, вагарна беморро аз марг раҳо додан амри муҳол
аст. Ҳангоми ампутатсия хатти буриш бояд дар ҳудуди бофтаи солим гузарад. Дар акси
ҳол ҷараѐни пӯсиш давом хоҳад кард. Дар вақти қарасони узвҳои дарунк нишондод ба
лапоротомияи таъҷили, яъне бурида гирифтани узви ранҷур (на ҳамеша ҷомаи амал
мепӯшад) ба миѐн меояд.
Боби XV.
ОМОС
Омос* - ин ҳосилаи касолатист. Дар натиҷаи рушд ва нумӯи барзиѐди бофтаҳо
инкишоф меѐбад. Ҳуҷайраҳо ногаҳон бе сабаби муайян шакли ҳархела гирифта, босуръат
мунфарид (ҷудогона, алоҳида) меафзоянд. Сохти омос ба бофта ѐ узве, ки аз он месабзад,
монанд мешавад, вале новобаста аз онҳо инкишоф мекунад.
Омори омос. Далелҳои ташкилоти байналмилалии тандурусти нишон медиҳанд,
ки дар ҷаҳон ҳар сол зиѐда аз 6 млн одамон гирифтори омоси саратонк мешаванд ва то 5
млн мемиранд. Мардҳо назар ба занҳо якуним баробар зиѐд ба ин омос гирифтор
мешаванд. Дар давлатҳои мутараққк марговарии ин беморк дар ҷои дуюм (баъди амрози
дилу рагҳо) аст. Дар 30-40 соли охирин омос асосан аз ҳисоби омоси шуш, ғадуди ширк
ва рӯдаи рост афзуда истода аст.
Дар айни замон доир ба пайдоиши ин навъ омос назарияи умумк вуҷуд надорад.
Олимони ҷаҳон оид ба сабаби беморк назарияи вирусиро пешниҳод карданд.
Назарияи вирусӣ
Ҷонибдорони ин назария инкишофи омосро аз таъсири махсуси вирус медонанд.
Далелҳои онҳо нишон медиҳад, ки моддаҳои омосангез бофтаро тағйир дода, барои
таъсири вирус замина тайѐр мекунанд. Ташаккули назарияи илмии ҳозиразамонии
саратонвируск ба олими шинохта Л.А.Зилбер (1968) тааллуқ дорад. Ӯ бори аввал фарзияи
ҳампайвандии вируси омосҳо ва ҳуҷайраҳоро пешниҳод кард. Вале ин фарзия ба монанди
назарияи омос баъди вафоти олим қобили қабул гардид.
Назарияи пурсабабӣ
Ҷонибдорони ин назария сабаби омосро на аз як омил, балки аз таъсири гурӯҳи
омилҳо-онкогенк, физикк (ионноккунанда, нурафшонии УБ), кимиѐк (бензпирен, 2нафтиламин, бензидин, уретан ва ғ.) ва ҷондорҳо (вирусҳои саратонангез, хусусан
онкорнавирусҳои ҶРН ва ҶДН-дор) медонанд, чунки онҳо амали мӯътадили ҳуҷайраро
вайрон карда, ба афзоиши эътилолк мерасонанд ва омос ташаккул меѐбад.
Омилҳои модарзодк ва мизоҷк, тағйироти ғадудҳои дарунк боқимондаи бофтаи
ҷанинк барои инкишофи омос низ таъсир доранд. J.E.Cohnhein навиштааст, ки омос аз
ҳуҷайраи ҷанини муддати дароз "хобида" инкишоф меѐбад. Ин ҳуҷайраҳо ҳангоми
инкишофи ҷанин ба бунѐди узв иштирок намекунанд. Пас, бо мурури замон, аз таъсири
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омилҳои ангезишии кимиѐк ѐ механикк босуръат инкишоф мекунанд, омос пайдо
мешавад.
Омоси ғайрисаратонк (tumor benignus) одатан суст меафзояд, реша намеронад ва
ғилофа дорад. Бофтаи атрофашро ба ду тараф лағжонида ҷудо мекунад. Реша намеронад,
баъди ҷарроҳк тамоман солим мешавад. Ба аҳволи умумии бемор кам таъсир мерасонад.
Агар омос ба узв, хунраг ѐ асаб фишор орад, он гоҳ алоими ихтилоли амали онҳо
мушоҳида мегардад. Масалан, омоси фишоровари пардаи мағзи cap - meningioma.
Ин навъ омосҳо номи худро аз бофтаҳо мегиранд, ки аз онҳо инкишоф ѐфтаанд ва
дар охири калима "ома" ҳамроҳ мешавад. Масалан, омос аз мушак - mioma, аз тағояк chondroma, аз чарбу - lipoma. Омос мумкин аст аз бофтаҳои ҳархела сабзад (tumor mixtus).
Масалан, аз бофтаи алѐфию мушакк - fibromioma.
Омоси саратонк (tumor malignus) хусусияти сабзиши иртишоҳк дорад. Ба дохили
бофтаҳо реша меронад, босуръат месабзад ва ғилофа надорад. Дар вақти гузаронидани
беморк ҳуҷайраҳои омос ба лимфараг ва хунраг реша ронда, бо ҷараѐни онҳо паҳн
мешавад (metastasis). Дар ин ҳолат мубодилаи моддаҳо вайрон шуда, бадан заҳролуд ва
бемор лоғар мешавад.
Дар ибтидои инкишофи омоси саратонк алоими назаррас мушоҳида намешавад,
бинобар ин, беморон ба табиб муроҷиат намекунанд. Агар алоими муайяни касолат пайдо
шавад, пас аз ҷарроҳк ҳатто радикалк ҳам омос зуд-зуд аз нав месабзад. Ҳангоми вайрон
.*Tumor (л)- омос, варами sin. Neoplazma (б) – номия, омос: Blastoma (в) – омоси ҳақиқк
шудани омос хунрезк ба вуҷуд меояд, пас реш боқи мемонад.
Омосро ба саратонк ва ғайрисаратонк ҷудо кардан шартист, зеро омоси
ғайрисаратонии назди узвҳои ҳаѐтан муҳим рӯида (мағзи cap, байндевори қафаси сина)
афзуда метавонад ба саратонк табдил гардад ѐ ба узвҳо фишор оварда ба марг расонад.
Омосҳое ҳастанд, ки сохти ғайрисаратониву аломати саратонк (сабзиши босуръат)
доранд. Ба чунин омос, омоси бофтаи пайвандк - фибромаи десмоидк ва липомотози
Меделунг мансубанд.
Аломати липомотози Меделунг мутаносиб (симметрк) сабзидани бофтаи равғанк
мебошад. Одатан дар гардан пайдо шуда, сониян ба китф, сина, бозу, тахтапушт паҳн
мешаванд. Ба узвҳо фишор оварда, кори онҳоро вайрон мекунанд.
Муолиҷаи липоматоз танҳо ҷарроҳк мебошад. Ҳангоми ҷарроҳк бояд кулли
омосро бурида гиранд, вагарна омос аз нав месабзад.
Алоим ва ташхиси омос
Санҷиши беморе, ки аз омос гумонбаранд бояд ба чанд масъала рӯшанк андозад:
1. Он омоси ҳақиқист ѐ аломати дигар беморк мебошад.
2. Омос ғайрисаратонист ѐ саратонист. Метастаз дорад ѐ не.
3. Имкони ҷарроҳк ҳаст ѐ не, ѐ бо дигар усулҳо муолиҷа кардан даркор аст.
Барои ба ин саволҳо ҷавоби саҳеҳ гирифтан пурра шикоят ва таърихи беморк,
санҷиши ҳаматарафаи касолат, тадқиқи лабораторк, ҳуҷайрашиноск, масунк, эндоскопк,
рентгенк, томографияи компютерк, ултрасадок лозим аст.
Шикояти беморро муайян карда, аз ибтидои равиши касолат cap карда далелҳои
мукаммал ба даст овардан муҳим аст. Бемори гирифтори омоси ғайрисаратонк шикоят
намекунад ва аз мавҷудияти омос одатан ногаҳон бохабар мешавад, зеро омос суст
месабзад. Омоси дар сатҳи бадан буда бисѐр вақтҳо шакли лӯнда ѐ серҳисса дорад. Ба
бофтаҳои атроф намечаспад, ҷунбон ва бедард мебошад. Ҳаҷми лимфағуддаҳои мавзек

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мӯътадил мемонад. Омоси узвҳои дарунк ѐ назди онҳоро аз алоими фишориш ва
тағйироти амалии узв шинохтан мумкин аст.
Омоси саратонк дар аввали беморк алоими муайян надорад. Пас оҳиста тағйироти
умумк: беиштиҳок, сустк дар вақти кор, нороҳатк дар шикам ѐ қафаси сина мушоҳида
мегардад. Бо мурури замон аломати ҷузъии беморк пайдо мешавад. Масалан, бемории
меъда ѐ рӯдаи рост ва пайдоиши варами сахт. Дар ибтидои касолат омос дард намекунад
ва баъд аз реша рондан, фаро гирифтани нӯг ва сутуни асаб дарди сахти доимк пайдо
мешавад. Бемор бисѐр азоб мекашад, лоғар ва заҳролуд мегардад.
Равиши омоси саратонӣ
Омоси саратонк сабзиши босуръати инфилтративк дорад. Шинохтани алоими
беморк дар ҳар як марҳалаи инкишофи омос муҳим аст, зеро барои пешгӯи ва муолиҷа
хеле муҳим аст. Аз ин рӯ дар Анҷуманҳои байналмилалии "муборизаи зидди саратон,
1967, 1997" барои таснифбанди омос силсилаи TNM пешниҳод карданд. Асоси вай
маълум кардани омоси ибтидок, интишори саратон дар асоси санҷиши далелҳои беморк
ва шаклу сохтор мебошад. Мазмуни ҳарфҳои TNМ чунинанд: Т - tumor -омоси ибтидок, N
- noduli - лимфағудда, М - metastasis - интиқоли омос ба узвҳо ва бофтаҳо дур аз омоси
ибтидок. Илова ба ин нишонаи амиқи осеби омос расонидаро ба девораи узвҳои ҳозима
ҳарфи "Р" ифода мекунад.
Нишонаи "Т" - омоси ибтидоиро тавсиф мекунад ва аз чанд марҳала иборат:
Т0, Т isi, T1-4.
Т0 - омоси ибтидоии ноаѐн.
Тis - омоси маҳдуди дохилиэпителк.
Ti-4 - марҳалаи амалии омос. Дар марҳалаи 1-2 ҷарроҳии радикалк имконнопазир
аст. Дар марҳалаи саввум дар ҳолатҳои алоҳида ҷарроҳии фарох мекунанд ва дар
марҳалаи чаҳорӯм аз рӯи аломатҳо муолиҷа менамоянд, ѐ ҷарроҳии таскинк
мегузаронанд.
Нишонаи "N" - метастаз дар лимфағуддаи мавзек. Бо чанд аломат нишон
медиҳанд: No, Ni-з, Nx.
No - дар лимфағудда лимфастаз нест,
Ni-з - метастаз дар лимфағуддаҳо: Ni - дар сафи аввал, N2 - дар сафи сонк, N3 - дар
лимфағуддаҳои дурдаст.
Nx - далели аниқ аз омос ѐ калон шудани лимфағудда нест.
Нишонаи "М" - метастази дурдастро аѐн мекунад. Чанд дараҷаи метастазро аз ҳам
фарқ мекунанд: Mo, Mi, Мх.
Мо - алоими метастази дурдаст нест.
Mi - метастази дурдаст ҳаст.
Мх - аз мавҷудияти метастаз далели саҳеҳ нест.
Дар асоси далелҳои бофташиноск барои маълум карлани решаи омос дар узвҳои
дорунковок аломати Pi-4 истифода мешавад.
Pi - омос танҳо пардаи луобиро дарбар мегирад.
Р2 - омос пардаи луобк ва зерилуобиро дарбар мегирад.
Рз - омос пардаҳои луобк, зерилуобк ва мушакиро дарбар мегирад.
Р4 - омос ҳама девораи узвро фаро гирифта, берун мебарояд.
Дараҷаи вазнинии омосро алоҳида бо аломати Сi, C3, Cх нишон медиҳанд. Сари
вақт муайян кардани ташхис барои муолиҷа ва оқибати омос муҳим аст Ҷарроҳии дар
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марҳалаи дохилиэпителии омос гарави аз беморк раҳоист. Дар марҳалаи 1-2 (Т1-2, No)
омос ҷарроҳк ва гузаронидани кимиѐшифок сабаби сиҳатѐбии аксари беморон мешавад.
Барои ташхиси саҳеҳи омос донистани таҳриқаи таърихи касолат ва инкишофи
беморк, муоинаи умумк ва ҷузък далели муҳим медиҳад. Ҳангоми пурсиши таърихи ин
иллат ба мавҷудияти бемориҳои музмин, инкишоф ва пайдоиши омос, ихтисос ва урфу
одати зарарнок эътибор додан лозим аст.
Пас аз анҷом додани муоинаи умумк ба санҷиши ташкилаи эътилолк шурӯъ
мекунанд. Ҳангоми муоина кардан ҷунбонии омосу муносибати вай ба бофтаҳои атроф,
мавҷудияти метастаз, ҳолати лимфағуддаҳои мавзек (калон, сахт ѐ мулоим) муайян
кардан шарт аст. Агар омос дар сатҳи бадан вайрон шавад, хунрезк ба вуҷуд омада, пас
реш ҳосил мешавад.
Барои ташхиси омоси саратонии дарунк санҷиши гуногун: эндоскопк,
лапороскопк, ҳуҷайраву бофташиноск, рентгенк, ултрасадок, томографияи компютерк,
озмоишк ва масунк истифода мешавад. Дар ҳолатҳои ноаѐн ташхисро бо ҷарроҳк
(лапоротомия, торакотомия) аниқ мекунанд. Ин ҷарроҳии ташхиск гоҳе ба муолиҷавк
мубаддал мегардад, агар имкони гирифта партофтани омос бошад.
Бемориҳои пешазсаратонӣ
Dubrenis (1896) бемориҳои ба саратон мубаддалшавандаро омӯхта истилоҳи
precancer (пешазсаратонк)- ро пешниҳод кард, ки он қабули ҳамагон гардид. Дар айни
замон исбот шудааст, ки дар заминаи бемориҳои музмини куҳан ва бофтаҳои зуд-зуд
осеббинанда қисми омоси саратони инкишоф мекунад. Масалан, бемории бронхоэктазк,
газаки музмини меъда, ангураки патдор, ангураксори мунташир, реши номахсуси рӯдаи
ғафс, синадарди иртишоҳии музмин ва ғ. Ташхис ва муолиҷаи бемориҳои номбурда яке аз
омилҳои пешгирии саратон мебошад.
Асоси муолиҷаи омос
Муолиҷаи омоси ғайрисаратонк ҷарроҳист. Омосро бо ғилофааш бурида мегиранд.
Агар қисми хурдтарин ва ҳатто ҳуҷайраҳои омос боқи монанд, омос аз нав месабзад.
Муолиҷаи омосҳои хурди ғайрисаратониро мавқуф гузоштан мумкин аст. Аммо ҳангоми
тағйир ѐфтани ҳаҷм ѐ ранги омос ҷарроҳии саривақтк шарт аст. Аз ин рӯ нишондоди
мутлақ ба ҷарроҳк чунин аст:
1. Алоими фишориш овардани омос ба узв.
2. Осеби доимии либос ба омоси рӯякихобида.
3. Сабзиши босуръат ва гумон бурдан ба саратонк будани омос.
Ҳар як омоси бурида гирифтаро аз санҷиши бофташиноск гузаронидан шарт аст.
Агар пеш аз ҷарроҳк навъи омос маълум набошад, дар вақти амалиѐт биопсияи таъҷилк
кардан лозим аст, зеро ин имкон медиҳад, ки ҳаҷми ҷарроҳиро мувофиқи далели
бофташиноск сари вақт тағйир диҳанд.
Муолиҷаи омоси саратонк ба марҳалаи инкишофи беморк вобаста аст. Усули
муолиҷа ҷарроҳк ва омехта аст: шуоъшифок ва доруворк (ҳормонк, химиѐк, масунк).
Нишондоди мутлақ ба муолиҷаи ҷарроҳк омоси саратонист. Дар вақти ҷарроҳк ба паҳн
нашудани ҳуҷайраи омос (ablastika) диққат додан лозим аст. Барои ин амалиѐтро бо
эҳтиѐт баҷо овардан бояд ба омос ва бофтаҳои атрофи вай чандон осеб нарасонанд. Аввал
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хунраг ва лимфараги омосро баста мебуранд. Баъд аз омос дуртар дар ҳудуди бофтаи
солим омосро бо лимфағуддаҳо бурида мегиранд. Ҳини ҷарроҳк шустани даст, иваз
кардани дастпӯш ва асбобҳо шарт аст. Ҳамчунин барои нобуд кардани ҳуҷайраи саратонк
(антибластика) тадбирҳо андешидан лозим аст. Барои ин теғи барқк ѐ плазмавк, олати
криогенк, лазер, ултрасадо, шуои рентгениро ба кор мебаранд. Сатҳи ҷои ҷарроҳиро бо
спирт пок мекунанд.
Агар беморк кӯҳна ва метастаз дода бошад ва заҳролудии бадан ба вуҷуд ояд,
ҷарроҳии паллиативк равост, чунки аз ин касолат раҳо ѐфтан имконнопазир мегардад,
вале сабукк меорад ва умри бемор андак дароз мешавад.
Шуоъшифок. Асоси шуоъдавок аз ҳассосии ҳуҷайраҳои саратонк ба шуои рентген
ва радий вобаста аст. Дараҷаи ҳассосии онҳо ҳархела мешаванд. Бинобар ин, пешгӯии
натиҷаи муолиҷа мушкил мебошад. Ба шуоъшифок бештар лимфомаи саратонк
(лимфосаркома), омоси узвҳои хуновар (миелома) ва шакли ҷудогонаи омоси пӯстпарда
(семинома) хеле ҳассосанд. Азбаски қобилияти такрори касолати номбурда зиѐданд, пурра
сиҳатѐбк имкон надорад. Шуоъшифок одатан бо якҷоягии ҷарроҳии паллиативк амалк
мегардад. Масалан, табобати шуои пеш ва баъд аз ҷарроҳии саратони рӯдаи ғафс ѐ ғадуди
шир.
Муолиҷаи дорувории омос
Табобати дорувории омос кимиѐк, ҳормонк ва масунк мешавад.
Табобати кимиѐк. Дар айни замон бисѐр доруҳои зиддисаратонк ҳосил кардаанд,
ки мавриди истифодаанд. Бемориҳои омосмонанди хунро (лейкози музмин,
лимфогрануломатоз, лимфосаркома, ретикулома)-ро бо эмбихин (embichinum),
новэмбихин (noboembichinum), допан (dopanum), милеран (mileranum) ва ғ. муолиҷа
мекунанд. Барои муолиҷаи омоси тухм (seminoma)-и метастазк, ретикулосаркома,
саркомаи Юинг, бемории миеломк, ангиоэндотелиома сарколизин таъин мекунанд. Дар
ибтидои инкишофи саратони пӯст марҳами омаин (ornainum) ба кор мебаранд.
Саратонк ғадуди шир, тухмдони занҳо ва шушро бо сиклофосфан
(cyclophosphanum), бензотэф (bensotephum), тиофосфамид (tiophosphamidum), тиотэф
(thiotephum) муолиҷа мекунанд. Барои табобати омоси саратонк бисѐр доруҳои дигар низ
пешниҳод шудаанд: дактиомисин, митомисин С, оливомисин, рубомисин ҳидрохлорид,
брунеомисин, андриамисин ва ғ.
Табобати ҳормонк. Одатан дар вақти саратони ғадуди шир ва простата истифода
мебаранд, вале онҳо омоси саратониро пурра даво намекунанд. Аммо ҳини миқдори зиѐди
ҳормони мардро ба зан ѐ ҳормони занро ба мард фиристодан, ҳолати ҳормонии ҷисми
бемор тағйир меѐбад. Дар ин ҳол шароити боздоштани инкишофи омос пайдо мешавад.
Бинобар ин ба занҳое, ки то давраи климакси ба саратони ғадуди шир гирифтор шудаанд
метилтестестерон, тестестерон пропионат, пролотестрон ва дар давраи аз ҳайз мондан –
менопауза (ба мардҳои гирифтори саратони простата ҳам) синэстрол, фосфэстрол, гоҳе
АКТГ таъин мекунанд. Табобати ҳормонк бо муолиҷаи ҷарроҳк ва кимиѐк гузаронида
мешавад.
Табобати масунк. Ба ин мақсад левамизол, зимозан, предигозан ва ғ.-po ба кор
мебаранд. Онҳо қувваи худмуҳофизии баданро баъди ҷарроҳк фаъол мекунанд. Илова ба
ин табобати кимиѐк натиҷаи муолиҷаро беҳтар менамояд.
Хусусияти навъҳои алоҳидаи омос
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(омосҳои ғайрисаратонӣ)
Фиброма (Fibroma)
Фиброма омоси расидаи бофтаи пайвандк мебошад. Байни бандчаҳои омос
ҳуҷайраҳои бофтаи пайвандк мехобанд. Ин ҳуҷайраҳо ҳар қадар бисѐр бошанд, фиброма
ҳамон қадар нарм мешавад. Фибромаи сахт чун озах ѐ гиреҳ мебошад ва бештар ба пӯст
мечаспад. Дар тахтапушт ва сатҳи дарунии рон зиѐдтар ба назар мерасад. Пӯсти сатҳи
фибромаи нарм нафис ва чиндор аст. Фиброма шакли омехта низ дорад: фибролипома,
неврофиброма, фибромиома ва ғ.
Муолиҷа. Табобати фиброма ҷарроҳк мебошад. Омосро бо пӯсти атрофаш бурида
мегиранд.
Липома (Lipoma)
Липома аз насҷи равғанк ва нахи бофтаи пайвандк иборат аст. Ғилофааш хуб
инкишоф ѐфтааст. Липома яклона ва серлона мешавад. Одатан дар насҷи зерипӯстк
минтақаи белак, китф, даст ѐ пой мушоҳида мегардад. Занҳо назар ба мардҳо бисѐртар
дучор мешаванд. Липома суст месабзад.
Муолиҷа. Табобати липома ҷарроҳист. Омосро бояд бо ғилофааш пурра бурида
гиранд, вагарна аз нав месабзад.
Хондрома (Chondroma)
Хондрома аз ҳуҷайраи расидаи тағояк инкишоф меѐбад. Сатҳи омос ноҳамвор ва
пӯсташ нафис мешавад. Азбаски ба устухон мечаспад сатҳи устухон ҳам вайрон хоҳад
шуд. Дар қисми тағоякии ангуштон, бандҳои меъсам ва попанҷа, қабурғаҳо оҳиста
сабзида, метавонад ба саратонк табдил гардад ва метастаз диҳад.
Муолиҷа. Ҷарроҳист.
Остеома (Osteoma)
Остеома аз бофтаи расидаи устухон месабзад. Остеома сахт ва сатҳаш ноҳамвор
аст. Дар қисми метафизи устухонҳои найчашакл ѐ қабурғаҳо инкишоф меѐбанд. Агар омос
сохти номияи (зоидк) устухонк дошта бошад (exostosis), модарзодк мешуморанд. Агар
остеома калон шавад бештар ба асаб фишор оварда, амалашро вайрон мекунад, дард пайдо
мешавад. Равиши беморк бе хавф буда, ташхисро рентгенограмма аниқ мекунад.
Омоси саратонӣ
Саркома (sarcoma) аз ҳуҷайраи норасидаи бофтаи пайвандк иборат аст. Ранги омос
гулобии сафедча мебошад. Дар вақти буридан мисли гӯшти моҳк метобад. Омос босуръат
сабзида, ба бофтаҳои атроф реша меронад. Барвақт метастаз медиҳад, ки бо ҷараѐни хун
ва ҷисмҳои гуногуни бадан меравад. Саркома чанд намуд дорад: лундаҳуҷайрагк,
дугҳуҷайрагк, фибросаркома, хондросаркома, остеосаркома ва ғ. Дар болиғон саркома
бештар мушоҳида мегардад. Остеосаркома одатан дар устухони найчашакли дароз, кос ва
ҷумҷума инкишоф меѐбад. Саркомаи аз магзи устухон сарзадаро марказк ѐ миелогенк, аз
устухонпарда сабзидаро периосталк ѐ остеогенк меноманд.
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Алоим. Дар ибтидои беморк дард пайдо шуда, баъди ниҳодани бандина авҷ
мегирад. Пас шакли даст ѐ пой вайрон, дарди сахт пайдо мегардад, ба роҳгарди халал
мерасонад, мумкин устухон шиканад. Остеосаркома босуръат сабзида, метастази бисѐр
меронад.
Муолиҷа. Табобати остеосаркома ҷарроҳист. Даст ѐ пойи иллатиро мебуранд.
Омоси мушак, раг ва асаб
Миома (Mioma) аз бофтаи мушакк месабзад ва саратонист. Агар аз мушаки суфта
инкишоф намояд, лейомиома (Leiomyoma), аз мушаки кундалангнах сабзад рабдомиома
(rhabdomioma) мегӯянд. Миома ғилофа дорад бинобар ин, аз бофтаҳои атроф маҳдуд
мебошад. Миома бештар дар бачадон ва узви роҳи ҳозима мушоҳида мегардад.
Алоим. Омос агар калон шавад ба ин ѐ он узв фишор оварда, амалашро вайрон
мекунад.
Ангиома (Angioma)
Ангиома омоси ғайрисаратонист. Агар аз хунраг cap занад ҳемангиома
(haemangioma), аз лимфараг инкишоф намояд лимфангиома (lymphangioma) меноманд.
Ангиома дар кӯдаки инкишоф ѐфта, пас тадриҷан аз сабзиш мемонад. Ҳемангиома шакли
мӯйрагк, коворагк (кавернозк) ва сершоха дорад.
1. Шакли мӯйрагк омоси оддк мебошад, мӯйрагҳо васеъ мешаванд. Дар рухсора ва
гардан зиѐдтар мушоҳида мегардад. Ранги омос қирмизии кабудча ѐ сурх мешавад.
2. Шакли кавернозк чун гиреҳ месабзад, ковокии пур аз хун мебошад. Пӯст ѐ
пардаи луобк омосро мепӯшонад, бисѐр нафис, қирмизии кабудча аст. Дар ҷое, ки пайдо
мешавад (pӯй, cap, бачадон, ҷигар, сипурз) шакли узвро вайрон мекунад.
3. Шакли сершоха. Аз хунрагҳои васеъгардидаи набззан иборат аст. Сарҳади омос
аниқ мебошад. Дар вақти фишурдан пуч мешавад, пас зуд шакл ва ҳаҷми худро мегирад.
Муолиҷа. Табобати шакли оддии ҳемангиома шуоъшифок ѐ коагулятсияи барқк
хоҳад буд. Шакли сершоха ѐ кистозк ва кавернозии омосро ҷарроҳк мекунанд.
Лимфангиома (Lymphangioma)
Лимфангиома назар ба ҳемангиома кам аст. Шакли оддиаш бештар дар забон ва
рӯй ба назар мерасад, мисли pax ѐ ғурри шуда дард намекунад ва мулоим мебошад. Дар
вақти фишурдан барҳам хӯрда, баъд зуд пайдо мешавад.
Шакли ғории лимфангиома сарҳади муайян надорад, ҳангоми кӯҳна шудани
касолат зардча ѐ сурхчатоб мешавад. Дар лабҳо ва рухсора мушоҳида мегардад.
Шакли кистозии лимфангиома яклона ва серлона хоҳад шуд. Дар гардан ва
масориқаи рӯда инкишоф меѐбад.
Муолиҷа. Табобати шакли оддии лимфангиома чун ҳемангиома шуоъшифок ѐ
коагулятсияи барқк мебошад. Дар ҳолатҳои кистозк ва кавернозк ҷарроҳк мекунанд.
Глиома (Glioma)
Глиома аз асаббофт cap мезанад. Дар мағзи cap ва ҳароммағз пайдо мешавад. Чанд
навъи глиома мавҷуд аст: медуллоглиома, ганглиоглиома, спонгиоглиома ва ғ. Алоими
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беморк ба мавқеи омос ва дараҷаи фишор овардан ба мағзи cap вобаста аст. Алоими
умумии глиома дарди cap, сарчархк, қай, камфаҳмк, тағйироти бинок мебошад.
Глиома ғайрисаратонк бошад ҳам пурхавф аст, зеро ба мағзи cap ѐ сутунмӯҳра
фишор меорад ва ҳатто ба марг мерасонад.
Муолиҷа. Табобати глиома ҷарроҳист.
Невринома (Neurinoma)
Невринома барқади асабҳои дурдаст ва гоҳе решачаи ҳароммағз инкишоф меѐбад,
аз ин рӯ омос дард мекунад.
Муолиҷа. Табобати невринома ҷарроҳк мебошад.
Ганглионевринома (ganglioneurinoma) омоси ғайрисаратонист, ки аз yқдаи асабҳои
аъзои симпатии қисми батни ва қафаси сина инкишоф меѐбад. Табобати омос ҷарроҳк
мебошад.
Омоси пӯстпарда. Ин омос низ саратонк ва ғайрисаратонк мешавад.
Папиллома (Papilloma) аз пӯстпардаи серқабат месабзад. Дар cap, тахтапушт, пардаи
луобии даҳон ва мақъад мушоҳида мегардад. Папиллома суст месабзад, пистоншакл ѐ
озахмонанд мешавад. Одатан кам нороҳат мекунад, вале дар мақъад ѐ роҳи пешоб бошад
хунравк ба вуҷуд меояд.
Муолиҷа. Табобати папиллома ҷарроҳк мебошад. Омоси бурида гирифтаро
санҷиши бофташиноск шарт аст, чунки баъзан саратонк мешавад. Агар папиллома дар
луобпарда бошад, коагулятсияи барқк мекунанд.
Аденома (Adenoma)
Аденома аз бофтаи алѐфию пӯстпардагк инкишоф меѐбад. Сохти ғадудк дорад.
Сатҳи аденома ноҳамвор буда, чанд навъ дорад: пистонакк, кистозк, найчагк ва алвеолк.
Аденома бештар дар ғадуди шир, тухмдони занҳо, гурдаҳо, баъзан дар пӯст ѐ луобпарда
мушоҳида мегардад.
Муолиҷа. Табобати аденома бурида гирифтани гиреҳҳои осебдида мебошад.
Санҷиши бофташиносии омос шарт аст.
Дермоид (Dermoidum)
Дермоид ѐ кистаи дермоидк аз боқимондаи эктодермаи ҷанинк ба вуҷуд меояд.
Даруни киста аз равған ва ҳосилаи эктодермалк (мӯй, дандон, пӯстпарда) пур мешавад. Дар
абрӯ, назди бинк, думғоза, байндевори сина мушоҳида мегардад. Агар дермоид дар
байндевори қафаси сина пайдо шавад, алоими фишориши дилу хунраг ба миѐн меояд. Дар
вақти чирксор шудани киста, думмал ва носур ҳосил мешавад. Табобати кистаи дермоидк
ҷарроҳк мебошад.
Омоси саратонии руйпӯши бофтаҳо
Ҳазорреша (carcinoma) - омоси эпителии саратонк буда, зуд-зуд рӯй медиҳад. Он
дар бофтаҳои пайвандие, ки дорои рагҳои хуну лимфаанд ва дар узвҳои лаҳмк инкишоф
меѐбад, шаклан тӯр-тӯр аст. Агар саратон асосан аз ҳуҷайраҳои калон иборат бошад,
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омоси мағзк (медуллярк) меноманд. Дар ҳолатҳои бофтаи пайвандк зиѐд будан саратони
скиррк (думмоғк) ѐ ҳуҷайраҳои ғадудк зиѐд будан саратони ғадудк (аденокарсинома) меноманд. Саратон дар узв ѐ бофтае, ки эпителий дорад метавонад инкишоф намояд.
Пайдоиши саратон ба тағйир ѐфтани шакли пӯстпарда вобаста аст. Пеш аз шакли
номуқаррарк гирифтани ҳуҷайра унсурҳои асоси бофтаи пайвандк афзуда, саратон
босуръат бофтаи атрофро фаро мегирад ва ба лимфағудда реше меронад.
Алоим. Нишонаҳои ин мараз ба мавқеи ҷойгирк ва марҳалаи инкишофи он вобаста
аст.
Саратонӣ меъда
Бештар дар заминаи бемориҳои пешазсаратонк (газаки бетуршии меъда, реши
каллозк, ангураксории меъда) инкишоф меѐбад. Алоими ибтидои беморк "нороҳатии
батнк", сустк ва беиштиҳок мебошад. Пас бо мурури замон дарди пуравҷ дилбеҳузурк,
қай ва лоғарк ба вуҷуд меояд. Агар омос вайрон шавад хунрезк, фазла сиѐҳ ѐ хунолуд ва
қай хундор мешавад.
Ҳангоми саратони сурхрӯда нороҳатк дар қафои чаноғ cap зада, баъд фурӯбарк
мушкил (дисфагия) ва оби даҳон зиѐд шуда, лоғарк ба назар мерасад. Беморон одатан дар
ҳамин марҳалаи беморк ба табиб муроҷиат мекунанд, ки аллакай дер аст.
Саратони рӯда
Бештар дар қулун ва рӯдаи рост инкишоф меѐбад. Азбаски дар ибтидои беморк
дард намекунад, беморон пас аз нороҳатии шикам алоими ногузароии музмин ѐ шадиди
рӯда, баъзан хунравк ба духтур муроҷиат мекунанд.
Саратони пӯст
Бештар дар кунҷи чашм, рухсора, садафаи гӯш пайдо мешавад ва аз ҳуҷайраи асос
инкишоф меѐбад (Baseloma). Гиреҳои саратон суст афзуда, бофтаҳои атрофашро фаро
мегирад. Пас вайрон мешавад ва реш ба вуҷуд меояд.
Саратонӣ ғадуди шир
Одатан беаломат cap мезанад, варами хурди сахт пайдо мешавад ва босуръат
сабзида реш меронад. Ба лимфағуддаҳои зери бағал, зери чанбар реша меронад. Аввал
ғадуд сахт ва андак ноҷунбон, баъд ноҷунбон шуда, дард мекунад. Дар вақти гузаштани
беморк ҷараѐни он кабурғаҳо ва ҷанбро ҳам фаро мегирад ва ба шуш мегузарад.
Саратонӣ шуш
Дар ибтидои беморк аломати муайян ба назар намерасад. Пас, оҳиста сулфаи хушк,
хунтуфкунк, нафастангк ва дард паси ҳамдигар ҳамроҳ мешавад.
Муолиҷа. Табобати саратон асосан ҷарроҳк мебошад. Дар марҳалаи I-II беморк
ҷарроҳии кулл, дар марҳалаи III ҷарроҳии фарох (дар ҳодисаҳои алоҳида) мегузаронанд ва
дар марҳалаи IV бо дору муолиҷа мекунанд.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Дар солҳои охир миқдори беморони гирифтори саратон асосан аз ҳисоби саратони
шуш, ғадуди шир ва рӯдаи мустақим афзуда истодааст.
Омоси омехта
Дар натиҷаи тағйироти инкишофи ҳаѐти батниву ҷанинк омоси омехта пайдо хоҳад
шуд. Ин навъ омос аз чанд хел бофтаҳо иборат аст. Дар ғадуди базоқи назди гӯш бештар
инкишоф меѐбад. Дар даруни ғадуд одатан ғурриҳои дарднок пайдо мешаванд. Дар бисѐр
мавридҳо ин омос мумкин аст саратонк гардад.
Муолиҷа. Табобати омоси омехта ҷарроҳист. Баъди ҷарроҳк шуошифок ва
кимѐшифок мекунанд.
Тератома (Teratoma)
Омоси модарзодк ва аз чанд бофтаҳои ҳархела иборат аст. Дар омос баъзан қисми
узви расида, мӯй, устухон ва дигар ҳосила мушоҳида мегардад. Тератома дар думғоза,
рухсор, гардан ва байндевори қафаси сина, пеши чорбанд инкишоф меѐбад.
Муолиҷа. Табобати тератома ҷарроҳк мебошад.
Тасниф ва сохти омоси омехтаро аз ташреҳияи эътилолк алоими беморк ва
муолиҷаи онро аз саратоншиноск ва бемориҳои ҷарроҳк пурра меомӯзад.
Дар ин китоб мадҳушсозии умумк тавсиф нагардидааст, чунки ин мавзӯъро
донишҷуѐн пурра дар бахши мадҳушишиноск меомӯзанд. Зарурати илму амали ҷарроҳк
барои омодасозии табиб инҳост:
1. Ҷарроҳк яке аз соҳаҳои асосии тиб мебошад.
2. Дар амали тиб бисѐр вақт фавран ҷарроҳк кардан лозим меояд. Аз ин рӯ ҳар
табиб новобаста ба ихтисосаш бояд алоими бемории ҷарроҳиро донад, касолатро ташхис
намуда, ѐрии таъҷилк (боздошти хунравк, чоки нойи нафас ва ғ.) расонда тавонад.
3. Дар шароити ногувор (ҳангоми офати табик, ҷанг, садама) ҳар табиб ба ѐрии
таъҷилк ҷалб мешавад. Бинобар ин, онҳо дар шуғлҳои махсус ҷарроҳиро меомӯзанд, то ки
кӯмаки фаврк расонида тавонанд.
Дар бахши ҷарроҳии муштарак ташкили кӯмаки ҷарроҳк, парастории беморон,
хусусияти санҷиши бемориҳои ҷарроҳк, беуфунат ва зиддиуфунат, масалаҳои умумии
беҳиссозк, хуншорк ва боздошти хунравк, хунгузаронк ва аразҳои он, хунивазкунандаҳо
ва дигар масъалаҳои эътилолии ҷарроҳиро меомӯзонанд.
Барои бомуваффақият азхуд кардани илму амали ҷарроҳк дарсҳои назариву амалк
гузаронидан, мустақилона аз китоб баҳра бурдани донишҷӯѐн ва таҷрибаомӯзии онҳо дар
шӯъбаҳои ҷарроҳк шарт аст.
МУНДРИҶА
Боби I. ТАЪРИХИ АНТИСЕПТИКА ВА АСЕПТИКА
Сохтори ҳозиразамони илми ҷарроҳӣ
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I. 1. А С Е П Т И К А

Уфунати дохилӣ
Уфунати ҳоспиталӣ
Проблемаи СПИД дар ҷарроҳӣ
Пешгирии уфунати ҳавоӣ ва ҳавоию қатрагӣ
Сохт ва тартиби кори бахши ҷарроҳӣ
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Пешгирии уфунати тамосӣ ва кӯчатӣ
Усулҳои таъқими кимиѐвӣ
Таъқим бо маҳлули антисептикӣ
Таъқими олот
Таъқими рифодот ва либосу авраи ҷарроҳӣ
Либоси ҷарроҳӣ

I. 2. МАТОИ ЗАХМДӮЗИ ВА ТАЪҚИМИ ОН

Таъқими матои захмдӯзӣ
Таъқимгардонӣ
Тайѐрии дасти ҷарроҳ ба ҷарроҳӣ
Омодасозии ҷои ҷарроҳӣ
Назорати сифати покизагии пешазтаъқимӣ
Пешгирии уфунати кӯчатӣ
ВИЧ – норасоии масунии вирусии одам дар ҷарроҳӣ

I. 3. А Н Т И С Е П Т И К А

Мафҳум ва навъҳои антисептика
Антисептикаи механикӣ
Антисептикаи физикӣ
Антисептикаи кимиѐвӣ
Моддаҳои асосии зиддиуфунӣ
Маводи кимиѐӣ
Доруҳои табии зиддибактерӣ
Антисептикаи омехта

I.4. АНТИБИОТИКҲО

Гурӯҳи асосии антибиотикҳо
Антибиотикҳои гуногунгурӯҳ
Антибиотикҳои зиддизанбӯруғӣ
Аворизи муолиҷаи антибиотикӣ

I.5. СУЛФАНИЛАМИДҲО

Ҳосилаи хиноксидин
Ҳосилаи 8-оксихинолин
Истифодаи маводи зиддиуфунӣ
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Тағйироти организм ҳангоми талафи шадиди хун
Механизми компенсатори-мувофиқшавии ҷисм
Аломати хунравӣ
Аломати хунравии дарунӣ
Хунравӣ 6а дохили ҷумҷума
Хунравӣ ба ҷавфи плевра
Хунравӣ ба шағофи дил
Хунравӣ ба ҷавфи шикам
Хавфу оқибати хунравӣ
Таҳқиқи ҳаҷми талафи хун
Боздошти хунравӣ
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Усули боздошти муваққатии хунравӣ
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Мафҳуми маҷмӯии боздошти хунравӣ
Усули механики боздошти хунравӣ
Усули механики боздошти хунравӣ
Усули табиӣ ѐ ҳароратии боздошти хунравӣ
Усули кимиѐи боздошти хунравӣ
Усулҳои умумии боздошти хунравӣ
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Тариқи озмоиши биологӣ
Тариқи озмоиши шахсии мувофиқати омили резус бо усули Т.Г.Соловѐва
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X.3.6.Эмфиземаи

зерипӯстӣ ва байндеворӣ (emphysema
subcutaneum et mediastineum)

X.4. ОСЕБИ ПӮШИДАИ УЗВҲОИ БАТН

Осеби узвҳои паренхиматозӣ
Осеби ҷигар
Осеби сипурз
Осеби гурдаҳо
Осеби масона
Осеби ғадуди зери меъда

X.5. ОСЕБИ ЯКҶОЯИ ШИКАМ ВА ДИГАР ҚИСМАТИ БАДАН
X.6. УСТУХОНБАРОӢ

Усули Буқрот
Усули Абуалии Сино
Усули Кохер
Усули Чаклин
Ноҷунбонкунии нақлиѐти ҷоғшикаста
Ҷобаҷои баромадани банди соид
Баромадагии кӯҳани китф
Баромадагии муқаррарии китф
Баромадагии рон (Luxatio femoris)
Усули Кохер
Усули Ҷаналидзе
Баромадагии ҷоғи поѐн

X.7. ШИКАСТАГИИ УСТУХОН ТАСНИФИ ШИКАСТАГИИ УСТУХОН
БЕҶОШАВИИ УСТУХОНПОРА
X.8. ТАҒЙИРОТИ ЭЪТИЛОЛИЮ ТАШРЕҲӢ ҲАНГОМИ ШИКАСТАНИ
УСТУХОН ВА ЧАСПИДАНИ УСТУХОНПОРА

Бандинаи гаҷӣ
Усули ѐзониш
Муолиҷаи ҷарроҳии шикатагӣ
Усули Гадушаури
Аразҳо ва оқибати шикастагӣ

X.8. ЗАХМ – САДАМАИ КУШОДА

Захми халида (Vulnus puncta)
Захми бурида (Vulnus incisa)
Захми қимавор (Vulnus caesum)
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Захми латхӯрда ва дарида (Vulnus contusum et laceratum)
Захми дандон ѐ нешзада (Vulnus mогsum)
Захми масмумӣ ѐ заҳри мор (Vulnus venetatum)
Захми тир (Vulnus sclopetarium)
Уфунати захми ҷарроҳӣ

X.8.1. ҶАРАЁН ВА ТАРЗИ СОЛИМ ШУДАНИ ЗАХМ

Тарзи сиҳатѐбии захм
Солимшавии захми зери карахш
Муолиҷаи захм
Муолиҷаи захми фасодӣ

X.8.2. С Ӯ X Т А

Сӯхтаи гармӣ
Таснифи амалии сӯхта
Ташхиси сӯхта
Ёрии аввалин ҳангоми сӯхтан
Муолиҷаи захми сӯхта
Усули пӯшида
Усули кушода ѐ бебандина
Усули омехта
Бемории сӯхта ва марҳалаҳои он
Шоки сӯхта
Марҳалаи заҳрхунӣ (Тoxaemia)
Марҳалаи уфунат ва масмумияти хун (Septicotoxaemia)
Муолиҷаи шоки сӯхта
Муолиҷаи трансфузионӣ дар марҳалаи хунзаҳролудӣ ва септикотоксемия
Сӯхта aз маводи кимѐӣ
Осеби барқӣ
Таъсири ҳаѐтии бapқ
Таъсири кимиѐии барқ
Таъсири ҳароратии барқ
Таъсири механикии барқ
Алоими осеби барқӣ
Муолиҷаи осеби барқӣ
Осеби шуоъӣ

X.8.3. САРМОЗАНӢ

Сабаб ва равиши сармозанӣ
Аразҳои сармозанӣ
Ёрии аввалин ва муолиҷаи сармозада

Боби XI. УФУНАТИ ҶАРРОҲӢ (бемориҳои илтиҳобк ва фасодк) 217
Уфунати номахсуси шадиди ҷарроҳӣ
Қоидаи муолиҷаи ҷарроҳӣ захми чирксор ва бемориҳои фасодӣ
XI.1. БЕМОРИҲОИ ШАДИДИ ФАСОДӢ

Фурункул (Furunculus)
Карбункул (Carbunculus)
Ҳидроаденит (Hidradenitis)
Думмал (Abscessus)
Дабила (Phlegmone)
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Боди сурх (Erysepelas)
Боди сурхи хук (Erysipeloidum)

XI.2. НАВЪИ ҶУДОГОНАИ ДАБИЛАИ АМИҚ

Дабилаи байндевори қафаси сина (Mediastinitis purulenta)
Дабилаи пасисифоқӣ (Рhlegmone retroperitonealis)
Дабилаи насҷи атрофи рӯдаи мустақим (Paraproctitis)

XI.2. ИЛТИҲОБИ ҒАДУДИ ПИСТОН

Илтиҳоби ғадуди баногӯш (Рarotitis)
Илтиҳоби лимфарагҳо (Limphangitis)
Илтиҳоби лимфағудда (Lymphadenitis)

XI.3. ИЛТИҲОБ ВА ПАЙДОИШИ ХУНЛАХТА ДАР ВАРИД
XI.3.1. ИЛТИҲОБИ ФАСОДИИ ЗАРДОБПАРДА
XI.3. 2. Сарсоми фасодӣ

XI.3. 3. Зотулҷанби фасодӣ
XI.3. 4. Илтиҳоби фасодии сифоқ (Peritonitis)
XI. 4. УФУНАТИ ШАДИДИ ФОСИДӢ
XI.4.1. Остеомиелит (Osteomyelitis)

Остеомиелити музмини ибтидоӣ
Остеомиелити садамавӣ
XI.4.2. Илтиҳоби пайванд
XI.4.3. Газаки халтачаи махотӣ
XI.4.4. Илтиҳоби устухонпарда (Periostitis)
XI.4.5. Хасмол ѐ милкак (Panaritium)
Хасмоли пӯст
Хасмоли зерипӯстӣ
Илтиҳоби пай ва ниѐми он (Tendovaginitis)
Хасмоли устухон
Хасмоли пайванд
Хасмоли зеринохунӣ
Хасмоли атрофинохунӣ
Пандактелит (Pandaktelitis)
XI.5. СЕПСИСИ ҶАРРОҲӢ

Сабаб ва тарзи инкишофи беморӣ
Тағйироти эътилоливу ташреҳӣ

XI.6. УФУНАТИ АНАЭРОБӢ

Таснифи уфунати анаэробк
Хусусияти уфунати анаэробӣ
Шакли эмфизематози уфунати анаэробӣ
Шакли варами уфунати анаэробӣ
Шакли омехтаи уфунати анаэробӣ
Шакли флегмонози уфунати анаэробӣ
Шакли фасоди уфунати анаэробӣ

Боби XII. УФУНАТИ МАХСУСИ ҶАРРОҲӢ
XII.1. КУЗОЗ (Tetanus)

273

XII.2. Ҳ ОР Ӣ
XII.3. С Ӯ Х Т А Н Ӣ
XII.4. ХАННОКИ ЗАХМ
XII.5. УФУНАТИ МУЗМИНИ ҶАРРОҲӢ
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Сили ҷарроҳӣ
Сили устухону банд
Сили мӯҳра
Сили банди устухон
Сили лимфағудда
Актиномикоз
Гунгунаи устухону банд
Боби XIII. ИХТИЛОЛИ ГАРДИШИ ХУН
279
XIII. 1. Лахтабандии шадиди хуни шараѐн ва варид
XIII. 1.2. Эмболия (Embolia)
XIII. 1.3. Эндартериити масдудӣ
XIII. 1. 4. Атеросклерози масдудӣ (Atherosclerosis obliterans)
XIII. 2. Р Е Ш
XIII. 3. Н О С У Р
Носури сунъӣ
XIII.4. Я Ғ И Р
Боби XIV. МАВТИ БОФТАҲО
Қарасони хушкак (Gangrena sicca)
Қарасони тарак (Gangrena humida)
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Боби XV. ОМОС
292
Назарияи вирусӣ
Назарияи пурсабабӣ
Алоим ва ташхиси омос
Равиши омоси саратонӣ
Бемориҳои пешазсаратонӣ
Асоси муолиҷаи омос
Муолиҷаи дорувории омос
Хусусияти навъҳои алоҳидаи омос (омосҳои ғайрисаратонӣ)
Фиброма (Fibroma)
Липома (Lipoma)
Хондрома (Chondroma)
Остеома (Osteoma)
Омоси саратонӣ
Омоси мушак, раг ва асаб
Ангиома (Angioma)
Лимфангиома (Lymphangioma)
Глиома (Glioma)
Невринома (Neurinoma)
Аденома (Adenoma)
Дермоид (Dermoidum)
Омоси саратонии руйпӯши бофтаҳо
Саратонӣ меъда
Саратони рӯда
Саратони пӯст
Саратонӣ ғадуди шир
Саратонӣ шуш
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Омоси омехта
Тератома (Teratoma)

Расми 59. Минтақаи инкишофи лонаи фасодк дар насҷи параректалк - дабила:1)
зерипӯстк, 2) сурину мустақим, 3) зери пардаи луобӣ,4) косу мустақим, 5) думмали фазои
Дуглас.
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