
:تاندون انگشتان دست

را به هستند که عضالت ییتاندون ها بافت ها
که عضالت یهنگام. کنندیاستخوان وصل م

یشوند، تاندون ها استخوان ها را میمنقبض م
يشود قسمت هایباعث ميزیچنیکشند و چن

يتاندون ها.حرکت کنند) مانند انگشت(بدن 
دهند که انگشتانتان را یانگشتان به شما اجازه م

که انگشتان و شست دست را یعضالت.دیخم کن
يتاندون ها. دهند در ساعد قرار دارندیحرکت م
و ابندییعضالت تا مچ دست امتداد منیبلند از ا

کوچک انگشتان و شست دست يبه استخوان ها
.شوندیمتصل م
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یپـارگ ينشـانه هـا  نیترعیشا
:تاندون عبارتند از

ــارگ ــد بریپ ــاز مانن ــب ــف دســت یدگی ک
ــتریب ــاش ــردن  ییدر جاه ــم ک ــا خ ــه ب ک

.خوردیست تا مانگشت پو
ــاتوان ــردن  ین ــم ک ــدر خ ــکی ــداد ای تع

از مفاصل انگشتيشتریب
     احســاس درد بــه هنگــام خــم کــردن

انگشت
ــ ــت و  تیحساس ــداد انگش ــه درد در امت ب

انگشتیدر سطح کف
نوك انگشتیحسیب
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ــارگ ــیپ ــبرای ــدونیدگی در ســاعد، مــچ، یتان
در امتـداد انگشـت خـم کـردن     ایـ کف دسـت  

از مفاصـل انگشـت را   يشـتر یبتعـداد  ایـ کی
ـ بـه ا .ممکن خواهد سـاخت ریغ کـه  لیـ دلنی

کیــنزدیلــیتانــدون هــا بــه ســطح پوســت خ
ــتند، بر ــهس ــعمیدگی ــال ز قی ــه احتم ــب ادی

ــار بر  ــدون را هــم دچ ــتان ــیدگی ــدیم در . کن
ـ تانـدون بر ،يمواردنیچن شـده اغلـب بـه    دهی

تانـدون هـا ماننـد    .شـود یممیدو قسمت تقس
ــوار ــتين ــهیکیالس ــال دادن  ب ــام اتص هنگ

اگـر  . عضله به اسـتخوان تحـت فشـار هسـتند    
ــدون ــاره یتان ــپ ــبرای ــا دهی ــود دو انته يش

شـده دور  دهیتاندون از قسمت پـاره شـده کشـ   
ــ  ــرار م ــم ق ــدیگیاز ه ــرن ــه چن ــچنیک يزی

یممکــن مــریــبهبــود خودبخــود تانــدون را غ
چون اعصـاب انگشـتان بـه تانـدون هـا      .سازد

ـ نزدیلیخ ـ اسـت بر هسـتند، ممکـن  کی یدگی
ـ . بشـود زیـ اعصـاب ن دنیدبیباعث آس نیچن

هــر دو ایــکیــیحســیمنجــر بــه بــيزیـ چ
یاگـر عـروق خـون   . طرف انگشت خواهـد شـد  

چیشـوند، ممکـن اسـت انگشـت هـ     دهیهم بر
ــذخ ــونرهیـ ــدیخـ ــته باشـ ــ. نداشـ نیدر چنـ

.داردازینیاحانگشت فورا به جریتیوضع
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان
مرکز آموزشی درمانی شهداي عشایر

پارگی تاندون

واحد آموزش به بیمار  
:سایت بیمارستان
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33236401- 7:شماره تلفن هاي بیمارستان

:توصیه به بیماران عزیز

 ــس و ر ــر حــ ــتان را از نظــ ــگ انگشــ نــ
کنتــــرل کنیــــد و طبیعــــی و خــــونریزي

موارد غیر طبیعی را اطالع دهید
   ــع و ــه موقـ ــده را بـ ــویز شـ ــاي تجـ داروهـ

کنیدسر ساعت مصرف
  ــل ــی ، آتـ ــل گچـ ــتن آتـ ــورت داشـ در صـ

ــفت  ــاد س ــد زی ــل را  نبای ــد، آت ــل باش ــا ش ی
ــدن آن    ــیس شـ ــد و از خـ ــز نگهداریـ تمیـ

.جلوگیري کنید
     در صــورتیکه جراحــی تــرمیم عصــب یــا

تعــویض پانســمان بایــد   شــتیدتانــدون دا
بـــا نظـــر پزشـــک وتوســـط فـــرد مجـــرب

.انجام شود
  هــر گونــه بــوي بــد یــا ترشــح بایــد اطــالع

داده شود
      ــه ــه اي ک ــو بگون ــتن عض ــه داش ــاال نگ ب

بــاال (قــرار گیــرد  بــاالتر از ســطح قلــب  
ــورم     ــاهش ت ــث ک ــو باع ــتن عض ــه داش نگ

ــو ــریع   عضــ ــدن درد و تســ ــم شــ و کــ
).بهبودي زخم میشود

احمد علی اسدي نوقابی: رسنامه جامع پرستاري تالیفکتاب د:منابع
. زھرا کشتکاران-سیاوش بھمنیار:کتاب نکات برتر پرستاری NVP
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:پارگی تاندون آشیل

ــه     ــا ب ــاق پ ــله پشــت س ــده عض ــل کنن ــدون وص تان
ـ استخوان پاشـنه   ـ ای تانـدون  نیتریقـو لیآشـ یزردپ

ـ  ـ ای ـ ا. بــدن اسـت یزردپ تانــدون موجـب اتصــال  نی
بـه پشـت اسـتخوان پاشـنه     پشت سـاق پـا   عضالت 

از طـرف عضـله بـه اسـتخوان     رویـ شده و با انتقـال ن 
.شودی آمدن پا منییموجب پا

: عالیم پارگی شامل
،ایجاد صدا در پشت پا،درد، تورم
 خونریزي زیر پوستی، احساس درد به هنگام

.پارگی می باشدلمس محل
و شده فیضعیاوقات بافت تاندون به عللیگاه
توانندیمریعلل ز. شودیپاره ميکمتريروهایبا ن

:کنندفیتاندون را ضع
کورتن در يحاويداروهاقیتزر

تاندونیکینزد
و التهاب تاندون ،و باال رفتن سن

و یمفصلسمیروماتبیماریهایی مثل ،
نقرس
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