
به نام خدا

هرنی و ترمیم آن



هرنی

بیرون زدگی یک عضو از 

هطریق یک دیواره ضعیف شد



اصطالحات

وجود هرنی در دیواره شکم•
هرنی خارجی

وجود هرنی در فضای احشایی•
هرنی داخلی

رون میتوان محتویات فتق را با دست به د•
هرنی جارونده.حفره شکم هدایت کرد

نمیتوان محتویات فتق را با دست به•
هرنی غیر جارونده.  درون حفره شکم هدایت کرد



اصطالحات

ته و محتویات فتق تحت فشار قرار گرف•
هرنی مختنق.خونرسانی آن مختل می شود

نوعی فتق روده ای مختنق که به طور•
هرنی ریچتر.خود به خودی جا می رود

ا احشای شکمی، بخشی از ساک هرنی ر•
هرنی لغزنده.تشکیل می دهند



انواع هرنی

الاینگوین

برشی

فمورال

اپی گاستریکهیاتال

کهیپوگاستری

نافی



هرنی اینگوینال

باالی خط اتصال شکم و اندام تحتانی

شایع در جنس مذکر



هرنی اینگوینال

هرنی اکتسابی•

.در مثلث هسلباخ ایجاد می گردد•
مستقیم

هرنی مادرزادی•

نقص در حلقه اینگوینال داخلی•

معبور روده از طریق این حلقه و ورود آن به اسکروتو•

ورود ساک هرنی به درون طناب اسپرماتیک•
غیرمستقیم



هرنیورافی

ترمیم و حمایت از منطقه ایجاد هرنی

Bassin
i

ضله ایجاد یک کانال اینگوینال جدید با بهم نزدیک کردن لبه ع•
مایل داخلی به لیگامان اینگوینال

Mcva
y

بخیه کردن عضله عرضی شکمی به لیگامان کوپر•

TEP
هرنیورافی الپاراسکوپی با استفاده از پچ خارج صفاقی•



Mcvayهرنیورافی اینگوینال به روش 

پوست و زیرجلد•

Innominateفاشیای اسکارپا و •

عضله مایل خارجی•

لیگامان اینگوینال•

فاشیای اینترپریتال•

عضالت مایل داخلی و عرضی شکمی•

فاشیای ترانسورسالیس•

لیگامان کوپر•

عضله رکتوس شکمی•

پریتوئن•



Mcvayهرنیورافی اینگوینال به روش 



Mcvayهرنیورافی اینگوینال به روش 

تست های تشخیصی 

معاینه اسکروتوم و
لمس آن جهت پیدا 
کردن مسیر هرنی

قابل مشاهده به 
صورت یک بیرون 

زدگی در ناحیه 
اینگوینال

گرفتن تاریخچه و
معاینه فیزیکی



Mcvayهرنیورافی اینگوینال به روش 

اقالم مورد نیاز

سوچور یا 
استاپلر

محیط کشت مش سنتیک درن پنروز



Mcvayهرنیورافی اینگوینال به روش 

درپ•پرپ•

بیهوشی•پوزیشن•

عمومی

اسپاینال

لوکال

سوپاین

ی ربع تحتان
راست یا 

چپ

ل شان استری
و پرفوره



Mcvayهرنیورافی اینگوینال به روش 

برش عضله کرماستر جهت اکسپوز طناب اسپرماتیک

ر قرار دادن درن پنروز اغشته به سالین د
اطراف کورد

جدا کردن طناب اسپرماتیک به طور مدور

باز کردن اپونوروز مایل خارجی با زدن یک برش کوچک بر روی کانال اینگوینال

یاهموستات کرو جهت گرفتن لبه های فاش
و شناسایی اعصاب ایلئوهیپوگاستریک

ایلئواینگوینال

10ایجاد برش مورب با بیستوری 

ای استفاده از هوستات جهت کنار زدن لبه ه
فاشیا

گسترش تا فاشیای سطحی و اسکارپا



Mcvayهرنیورافی اینگوینال به روش 

ترمیم فاشیای ترنس ورسالیس

استفاده از مش در صورت بزرگ بودن 
دیفکت

گامان دوختن فاشیای ترنس ورسالیس به لی
کوپر

بخیه پرس استرینگ جهت بستن گردن ساک هرنی

سفت کردن بخیه برش ساک

ازاد کردن ساک هرنی غیرمستقیم با دایسکشن بالنت یا شارپ تا گردن ساک  

هدایت محتویات ساک به درون شکم با انگشت یا گاز مرطوب



Mcvayهرنیورافی اینگوینال به روش 

ارزیابی ترمیم انجام شده

بستن زخم
رد بخیه زدن عضله کرماستر به اطراف کو

اسپرماتیک 

ثابت کردن مش با استفاده از بخیه در سر جای خود

اطراف طناب اسپرماتیک
سایز مش بر اساس سایز کف کانال 

اینگوینال

برش در غالف رکتوس جهت کاهش کشش بافتی

15اماده کردن تیغ بیستوری 



Mcvayهرنیورافی اینگوینال به روش 

عوارض

عود هرنی•

اسیب عصبی•

عفونت•

پیش آگهی

بهبازگشت•
عیطبیفعالیت

تا6ظرفدر
هفته8

مالحظات

ریکاوری•

اموزش•



TEPروش هرنیورافی اینگوینال به 

ابزارهای الپاراسکوپی•

درجه30الپاراسکوپ •

استاپلر•

تجهیزات

بالون دیسکتینگ•

مش  پرپیلن و بخیه•

لوپ لیگاتور•

اقالم مخصوص

بیس و از بخش میانی قفسه سینه تا سمفیزیس پو•
کناره های بدن

پرپ

درپدرپ الپاراسکوپی شکمی•



TEPروش هرنیورافی اینگوینال به 

ابزارها

تروکار

سوزن 
ورس

رابط 
تاینسوفال
ور

ررابط کوت

رابط 
دوربین

کورد نور

استاپلر و
کارتریج

سوزنگیر



جاگذاری تروکارها



TEPروش هرنیورافی اینگوینال به 

برش در زیر ناف با بیستوری
15

برش در غالف قدامی رکتوس و 
کنار زدن آن به سمت خارج

س ایجاد فضا در زیر عضله رکتو
با استفاده از بالنت دایسکشن

وارد کردن بالون دایسکشن



TEPاینگوینال به روش هرنیورافی 



TEPروش هرنیورافی اینگوینال به 

خروج بالون و وارد کردن تروکار بالنت

ر باد کردن فضای خارج صفاقی و ورود سای
تروکارها

کنار زدن عروق اپی گاستریک تحتانی

ازاد کردن لیگامان کوپر

شناسایی مسیر ایلئوپوبیک و اعصاب 
ژنیتوفمورال و فمورال لترال



TEPروش هرنیورافی اینگوینال به 

و جداسازی لترال تا آزاد شدن برجستگی ایلیاک قدامی
کورد اسپرماتیک

ی جا انداختن ساک هرنی دایرکت یا ازاد کردن ساک هرن
ایندایرکت

کقرار دادن مش بر روی فضای هرنی و کورد اسپرماتی

خروج الپاراسکوپ و تروکارها و بخیه کردن



TEPروش هرنیورافی اینگوینال به 

عوارض

عود 
هرنی

تجمع 
مایع در 
محل مش

عفونت

آسیب 
عصبی



(انسزیونال)هرنی برشی 

هرنی بعد از جراحی•

معموال بعد از زدن انسزیون های میدالین عمودی در جراحی های •

الپاراتومی

به دلیل ضعف بافتی در محل انسزیون های شکمی•

بیرون زدگی ارگان های شکمی به درون دیفکت•

قابل مشاهده به صورت یک برامدگی در دیواره شکم•



هرنیورافی انسزیونال 

گرفتن تاریخچه•

معاینه فیزیکی•
اقدامات تشخیصی

ابزارهای الپاراسکوپی•

10بستوری •

کلمپ آلیس•
تجهیزات



هرنیورافی انسزیونال 

خارج کردن محتویات شکمی از درون ساک هرنی

هدایت محتویات به محل اناتومیکی خود کلمپ اتروماتیک الپاراسکوپی

وارد کردن سوزن ورس

تروکار میانی جهت عبور الپاراسکوپ ورود سه تروکار در اطراف انسزیون

10برداشتن اسکار ناشی از انسزیون قبلی با بیستوری 

نگهداری بافت به عنوان نمونه جراحی  کاراتصال کلمپ آلیس به انتهای بافت اس



هرنیورافی انسزیونال 

استفاده از استاپلر

جلوگیری از بیرون زدگی بافت ثبات مش

ورود مش به درون شکم از طریق تروکار

ثابت کردن مش suture passerوارد کردن 

آزاد کردن چسبندگی ها با کوتر یا تیغه هارمونیک

عالمت گذاری بر روی مش و زدن بخیه 
مونوفیالمنتی

اندازه گیری دیفکت و مش 



(امبیلیکال)هرنیورافی نافی 

وستهرنیساکچندیایکشامل

احشاییاامنتومشاملآنمحتویات

فیناحلقهدرونبهکهباشدمیشکمی

.اندزدهبیرون

.استمادرزادینوزادی،نافیهرنی



(امبیلیکال)هرنیورافی نافی 

گرفتن تاریخچه•

اقدامات تشخیصیمعاینه فیزیکی•

ست ابزار مینور•

تجهیزاتوارمر برای افراد زیر دوسال•

مش سنتتیک•

اقالم مخصوصسوچور•



(امبیلیکال)هرنیورافی نافی 

درپ•پرپ•

بیهوشی•پوزیشن•

جنرال سوپاین

بخش میانی
ه تا قفسه سین

سمفیزیس 
پوبی

الپاراتومی 
اطفال



(امبیلیکال)هرنیورافی نافی 

بخیه پریتوئن به صورت ممتد

وستهبستن زیر جلد با بخیه قابل جذب و پی
ه بخیه رکتوس توسط نخ غیرقابل جذب ب

صورت منفرد

آزاد نمودن ساک هرنی در بین غالف های عضله رکتوس

هدایت محتویات ساک هرنی به درون شکم لیگاتور کردن ساک هرنی

15برش در زیر ناف با بیستوری 

کنار زدن پوست و بافت زیر جلد با 
رترکتور

یاکسپوز فاشیای رکتوس و دیفکت هرن



(امبیلیکال)هرنیورافی نافی 

تحت نظر قرار دادن •

کنترل پانسمان•

مالقات با والدین•

ریکاوری

ترخصی در همان روز•

هفته4تا 2بازگشت به فعالیت در •

آموزش به والدین•

پیش آگهی

عود هرنی•

خونریزی•

عفونت•

عوارض 



(َفمورال)هرنی رانی 

از ساک هرنی از کانال فمورال نشآت گرفته به سمت نقص میانی غالف فمورال و

.لگن به درون بافت های زیرجلدی ران وارد می شودfossa ovalisطریق 



(َفمورال)هرنی رانی 

شیوع در افراد مونث

گیر افتادن گره های لنفاوی ناحیه

نتمایل به گیر افتادن و مختنق شد



(َفمورال)هرنی رانی 

گیر افتادن گره های لنفاوی در داخل ساک هرنی



هرنی اپی گاستریک          هرنی هیپوگاستریک             

در خط وسط و زیر نافدر خط وسط و باالی ناف



هرنی هیاتال

بزرگ شدن سوراخ هیاتال و وارد شدن 
ک بخشی از معده به درون حفره توراسی

paraesophageal sliding



هرنی هیاتال



هرنی هیاتال

درمان

اصالح 
نقص 

اناتومیکی

ترمیم 
مکانیسم 
دریچه ای

درمان طبی

تشخیص

تاریخچه

پفلوروسکو
ی

اندوسکوپی

مانومتری

عالیم

رفالکس 
اسید

اسیب 
مخاطی

سوزش و 
درد غیر 

منتشر

تنگی

درد 
پوزیشنال



هرنی هیاتال

از هیاتوس مری تا منفذ کاردیا•

بر روی سطح خلفی لوب چپ کبد•

اسفنکتر تحتانی مری•

ضعف هیاتوس مری•



هیاتالهرنیورافی 

تجهیزات

تیغه 
هارمونیک

تجهیزات 
الپاراسکو

پی

رترکتور
کبدی

هوک

گراسپر

کلیپ 
اپالیر

تروکار

دیالتور 
مالونی



دیالتور مالونی



هیاتالهرنیورافی 

درپ•پرپ•

بیهوشی•پوزیشن•

جنرال سوپاین

ش از نیپل تا بخ
میانی ران ها

ک الپاراسکوپی
شکمی



(نیسن فاندوپلیکیشن) هرنیورافی هیاتال 

نتهای بعد از انجام هرنیوتومی قسمت فوقانی فوندوس معده به دور ا

.مری پیچیده شده و در چند نقطه بخیه می گردد



(الپاراسکوپیک نیسن فاندوپلیکیشن)هرنی هیاتال 

عدد تروکار5جاگذاری 

باالی ناف در خط وسط

سابکوستال راست

سابکوستال چپ

بین ناف و ساب کوستال چپ

زیر زائده زیفوئید 



(الپاراسکوپیک نیسن فاندوپلیکیشن)هرنی هیاتال 

ورآماده کردن قیچی الپاراسکوپی، هوک کوتر و کلیپ های لیگات

ازاد کردن لیگامان فرنوگاستریک برش در لیگامان فرنوازوفاژیال

باز کردن لسرامنتوم

شناسایی ستون راست هیاتوس
قطع کردن شاخه های خارج معده ای 

عصب واگ

درجه از طریق پورت اطراف ناف30جاگذاری الپاراسکوپ 

اماده کردن رترکتور کبدی
کنار زدن لوپ چپ کبد جهت اکسپوز 

هیاتوس مری



(کیشنالپاراسکوپیک نیسن فاندوپلی)هرنی هیاتال 

ازاد کردن ستون چپ به سمت باال

اماده کردن گراسپر، هوک و کلیپ های 
لیگاتور

اماده کردن نخ سیلک دوصفر

وارد نمودن گراسپر از پورت فوقانی

فی ازاد کردن بافت های چسبیده به بخش خل
مری شکمی

اگ شناسایی پیالر چپ و شناسایی عصب و
خلفی

اماده کردن گراسپر و دایسکتور مورد نظر جراح

گرفتن جدار معده با گراسپر ازاد کردن ستون راست دیافراگم



(کیشنالپاراسکوپیک نیسن فاندوپلی)هرنی هیاتال 

ثابت کردن فاندوس معده به دور مری

بخیه، کنترل خونریزی6تا 4زدن  NGخارج کردن دیالتور مالونی و تعبیه 

گرفتن فاندوس معده و عبور آن از پشت مری

جاگذاری دیالتور مالونی جهت جلوگیری از تنگی مری

کنار زدن معده توسط گراسپر جهت اکسپوز لیگامان گاسترو اسپلنیک

اماده کردن دیالتورهای مالونی
مسدود کردن عروق توسط هوک کوتر و 

کلیپ



(کیشنالپاراسکوپیک نیسن فاندوپلی)هرنی هیاتال 

عوارض

عفونت 
ریوی

ونپرفوراسی

خونریزی

هرنی 
انسزیونال

نیاز به 
الپاراتومی

دیسفاژی

نکروز



به نام خدا

تکنولوژی جراحی روده



اناتومی روده 



جراحی روده 

تومورها اختناق یپیچ خوردگ

نکروز انسداد
بیماری 
کرون

دیورتیکول
مکل

التهابات 
موضعی

تروما



پریتونیت

تعریفالتهاب پرده صفاق در نتیجه یک عفونت باکتریال•

E.coli: مهم ترین عامل•

سه صفرا، پرفوراسیون آسیب و تروما، التهاب کلیه، پارگی یا گانگرن کی: علل دیگر عبارت اند از•
.روده و پپتیک اولسر، انسداد روده ای، پانکراتیک ترومبوز عروق مزانتریک

علل

تشخیص زودرس بیمارانی که در معرض ابتال به بیماری قرار دارند.

شروع سریع درمان•

روش 
های 
رپیشگی
ی



لجی، سفتی شکم، تهوع، درد منتشر در ابتدا و سپس درد شدید و مداوم موضعی، حساسیت برگشتی، ایلئوس ف
استفراغ، تب با درجه پایین،تاکی کاردی، تنفس سطحی

افزایش تعدادWBC  (mm220000 )همراه با شمارش باالی نوتروفیل

عالیم بالینی پریتونیت



هاالکترولیتوکلوئیدمایعات،جایگزینیطبی،درماناصلیهدف

نفخکاهشیبراساکشنورودهگذاریلولهاستفراغ،وتهوعضدهایدارودرد،کاهشبرایمسکنتجویز
.جراحیعملوپریتونیتاولیهمراحلدروسیعدرمانیبیوتیکآنتیشکم،

هامسکنوهاکورتیکواستروئیدبادرمانتحتافراددرازپریتونیتناشیدردادراککاهش

شودمیپرفوراسیونرگسترشتوقفموجبکهاستآبسهدرناژوبرشپریتونیتدرجراحیاصلیمداخله.

مثلعملازبعدعوارضایجادنظرازپریتونیتعملازبعدبیمارARDS،شودکنترلشوکوسپسیس.

درمان پریتونیت



پریتونیت

عوارضعدم التیام زخم و تشکیل آبسه •

التیک، دفع گازکاهش درجه حرارت و نبض، نرم شدن شکم، برگشت صداهای پریست

عالئم شاخص
فروکش 
کردن 

پریتونیت

ولیت ها، بیمار در بررسی درد، عالئم حیاتی، عملکرد گوارشی و تعادل مایعات و الکت
. حالی که زانو هایش خم شده، به پهلو خوابانده شود

ثبت دقیق مقدار مصرف و دفع مایع و فشار ورید مرکزی.

مداخالت 
پرستاری



بیرون زدگی کیسه مانند روده از خالل الیه های عضالنی را دیورتیکول گویند.

چندین دیورتیکول فاقد التهاب را دیورتیکولوز و التهاب آن را دیورتیکولیت می نامند.

ه پارگی یا آبسه می شوددیورتیکولیت به علت باقی ماندن غذا و باکتری در دیورتیکول ها ایجاد می شود که منجر ب.

شیوع آن در مردان و زنان برابر است. وقوع دیورتیکولوز با افزایش سن افزایش می یابد

شایع ترین محل دیورتیکولیت، کولون سیگموئید است.

دیورتیکولیت



دیورتیکولیت

واستامینوفنازمداوماستفادهسیگار،چاقی،کم،فیبرمصرفNSAIDs،زمینه
ارثی

ریسک 
فاکتورها

بی،تهوعتب،ای،رودهحرکاتنظمیبیکرامپی،هایدرد،متناوباسهال
شکمنفخخستگی،اشتهایی،

لرزوتبباهمراهمشکچپتحتانیربعدردحاد،دیورتیکولیتدرعالمتترینشایع•
.باشدمیلکوسیتوزو

عالئم



دیورتیکولیت



دیورتیکولیت

،کولونوسکوپیCT scan تشخیصبا ماده حاجب، تست های آزمایشگاهی

 ،روز آنتی 10الی7رژیم غذایی مایعات صاف شده سپس غذای پر فیبر و کم چربی
در جراحیدر صورت نفخ شکم یا استفراغ، NGبیوتیک، ملین افزایش حجم ساکشن 

نریزی یا انسدادعوارضی مثل پرفوراسیون، پریتونیت، تشکیل آبسه، خوصورت 
درمان



دیورتیکولیت

عوارض.زیپریتونیت، فیستول، سپتی سمی، تشکیل آبسه و خونری

حفظ الگوی نرمال دفع•

تسکین درد•

کنترل و درمان عوارض احتمالی•

مداخالت 
پرستاری



دیورتیکول مکل

ه ایلئوم انتهایی و نوعی ناهنجاری مادرزادی به شکل لوله ای کور مثل آپاندیس که ب
تعریف.نزدیک دریچه ایلئوسکال سر باز می کند

درد شکم در محل ناف

(قرمز تیره) دفع مدفوع خونی•
عالئم

درمانجراحی•



علل

ا تومور استعلل مکانیکی در بروز انسداد روده شامل چسبندگی ها، در هم فرورفتن، پیچ خوردگی، فتق ی.

 انسداد های مکانیکی در روده بزرگ است و غلبا در سیگموئید رخ می دهد% 80سرطان عامل.

 72مدت بیش از معموال بعد از عمل جراحی شکم ایجاد می شود که روده برای( ایلئوس فلجی) انسداد دینامیک

.ساعت عملکردش متوقف می شود

 ،ضربه، هایپوکالمیMIو نارسایی عروقی از عومال ایجاد کننده ایلئوس فلجی اند.

له ساکشن کردن روده بهترین مداخله در ایلئوس فلجی استراحت دادن به روده و پیشگیری از اتساع آن به وسی

.است

انسداد روده



انسداد روده



انسداد روده

،استفراغ درد های کرامپی موجی شکل، افزایش حرکات دودی، دفع موکوس و خون
عالئم.حاوی مدفوع، کم آبی، خواب آلودگی و خستگی، نفخ شکم

درمان معمول جراحی است.

کولستومی موقت یا دائم در انسداد روده بزرگ•
درمان



جراحی روده 



جراحی روده 



جراحی روده 



انتها به انتها 

ساکشن محتویات روده

اناستوموز در دو الیه

مخاط به مخاط             پیوسته با نخ قابل جذب سه صفر

الیه سروماسکوالر          منفرد با سیلک سه صفر

اناستوموز روده ای



انتها به کنار

اناستوموز در دو الیه

مخاط به مخاط            پیوسته با نخ قابل جذب سه صفر

الیه سروماسکوالر              منفرد با سیلک سه صفر

درجه90حالت 

کمک به باز نگهداشتن مسیر روده ای

اناستوموز روده ای



کنار به کنار 

اناستوموز بین لومن های نامتناسب•

سوراخ کوچک در روده•

استاپلرارواره کاتر خطی به درون لومن ها•

کیسه با دو برابر قطر روده•

بستن انتهای کیسه•

اناستوموز روده ای



Roux-en-Y

اناستوموز روده ای



اسیب دیواره دئودنوم در اثر بیماری زخم معده

سوراخ شدن دئودنوم در اثر پپتیک اولسر 



سوراخ شدن دئودنوم در اثر پپتیک اولسر 

کل دیواره•الپاراتومی•
شکم

عمومی•سوپاین•

یبیهوش نپوزیش

پرپدرپ



سوراخ شدن دئودنوم در اثر پپتیک اولسر 

مشخص کردن ناحیه دیستال معده و دئودنوم

سوراخ در قدام قسمت اول دئودنوم

برش میدالین فوقانی

کنار زدن پوست و زیرجلد و لیناالبا و پریتوئن

قبل از جراحی

آنتی بیوتیک NG.Tو سوند فولی



سوراخ شدن دئودنوم در اثر پپتیک اولسر 

شستن حفره پریتوئن

بستن شکم

گره زدن هر سه نخ بهم

نکروز امنتوم عدم سفت بستن گره ها

مشخص کردن محل سوراخ

اوردن قسمتی از امنتوم روی سوراخ گذراندن سه نخ قابل



 سانتی متر در زیر دریچه ایلئوسکال 10تا 8آپاندیس زائده ای کوچک و کرمی شکل با طولی حدود

التهاب آپاندیس

در افراد کمتر از دو سال نادر

 سالگی 30تا10پیک شیوع آن بین

وقوع در مردان بیشتر

شایع ترین جراحی اورژانس شکم

آپاندیسیت



آپاندیسیت

یبروز دیواره روده، فکالیت، پیچ خوردگی آپاندیس، تورم دیواره روده، وضعیت های ف
رسینیاانسداد خارجی روده به علت به هم چسبیدن، عفونت با ارگانیسم ی

علل

به علت انتشار ، ریباند تندرنس(عالمت کالسیک)درد حاد شکمی به شکل موجی•
یف، تهوع، التهاب به صفاق، درد در نقطه مک بورنی ، عالمت روزینگ، تب خف

کاهش اشتها، زبان بودار، تنفس بد بو
عالئم



آپاندیسیت



آپاندیسیت



آپاندیسیت

بزرگ شدن اندازه )موجود درد در ناحیه مک بورنی، لکوسیتوز، رادیوگرافی و سونوگرافی شک•
، الپاروسکوپی تشخیصی(زائده آپاندیس

تشخیص

 پرفوراسیون منجر به پریتونیت یا آبسه

همراه با تهوع و درد مداوم و منتشر در نواحی التهاب، تندرنس، نفخ، ایلئوس های فلجی•
ه از روده عفونی استفراغ و تب باال، التهاب ورید پورت به علت آمبولی منشا گرفت

عوارض



آپاندیسیت

، رفع عفونت تسکین درد،  پیشگیری از کاهش حجم مایعات بدن، کاهش اضطراب•
پوست و ناشی از اختالل موجود و یا احتمالی در دستگاه گوارش، حفظ سالمت

برقراری تغذیه مناسب 
درمان

وضعیت نیمه نشسته و سر به یک طرف •

رکات دودی، سمع کنترل خونریزی، کنترل تب، تجویز مایعات به محض برگشت ح
.تنصداهای روده و سوال از بیمار درمورد دفع گاز، تشویق بیمار به راه رف

مراقبت ها



برداشت آپاندیس در موارد اپاندیسیت حاد •

انسداد لومن اپاندیس به صورت التهاب•

پرفوره یا گانگرن شدن اپاندیس•

ترومبوز سیستم وریدی پورت•

ت یا عالئم شامل درد در ربع تحتانی راست، تهوع و استفراغ، یبوس•

و تبWBCاسهال، افزایش 

تندرنس در ناحیه اپاندیس•

آپاندکتومی



شریان اپاندیکال•

اپاندیس رتروسکال•

اناتومی آپاندیس



آپاندکتومی باز

ست ابزار مینور، لوله کشت•

وتیکدرن پنروز، محلول شستشو آنتی بی•
تجهیزات

پوزیشنسوپاین•

بیهوشیجنرال•

پرپاز ناف تا سمفیزیس پوبیس•

درپربع تحتانی راست شکم•



آپاندکتومی باز

گرفتن اپاندیس با ببکاک

اماده کردن ساکشن ورود به پریتوئن

دنبال کردن نوارهای تنیا

شناسایی اپاندیس جابه جایی آرام سکوم

برش مک بورنی

کنار زدن الیه های شکم رترکتورهای کوچک



آپاندکتومی باز



آپاندکتومی باز

لیگاتور کردن قائده اپاندیس

جدا کردن اپاندیس تای صفر 

کلمپ در نزدیک قائده اپاندیس

نخ قابل جذب سه صفر پرس استرینگ

برش و لیگاتور شریان اپندیکوالر

جدا کردن مزو نخ قابل جذب سه صفر



آپاندکتومی باز



آپاندکتومی باز

بستن الیه های مختلف زخم

انتقال بیمار به ریکاوری

تحویل اپاندیس و ابزارهای الوده به سیرکولر

شستشو با انتی بیوتیک درن پنروز

برگرداندن بخش باقی مانده اپاندیس به درون سکوم

هدایت استامپ به لومن سفت کردن پرس استرینگ



آپاندکتومی باز



آپاندکتومی

عوارض

خونریزی

عفونت

پارگیانسداد

سپسیس



آپاندکتومی الپاراسکوپی

تجهیزات

الاینسوف
تور

سوزن 
ورس

تروکار

تروکار
هاسن

ابزارها

کیسه 
نمونه 
گیری

بی حسی
موضعی



آپاندکتومی الپاراسکوپی



آپاندکتومی الپاراسکوپی

پوزیشنسوپاین با کمی ترند به چپ•

بیهوشیجنرال•

زیس و از بخش میانی قفسه سینه تا سمفی•
طرفین بدن

پرپ

درپالپاراتومی•



آپاندکتومی الپاراسکوپی

تروکار بعدی

پورت کاری ربع فوقانی راست شکم

وارد کردن دوربین

مشاهده موقعیت شکم الپاراسکوپ رژید صفر

پنوموپریتوئن

روش هاسن سوزن ورس



آپاندکتومی الپاراسکوپی



آپاندکتومی الپاراسکوپی

گرسپر درون پورت سوپراپوبیک

تا پایان جراحی گرفتن نوک اپاندیس

RUQببکاک به درون پورت 

کشیدن به سمت سر گرفتن سکوم

میلیمتری5تروکار

پورت ترکشن میدالین سوپراپوبیک



آپاندکتومی الپاراسکوپی

جدا کردن اپاندیس

استاپلر خطی اندوسکوپی، لوپ لیگاتور، سوچور

جدا کردن مزو

عبور ارواره تحتانی از درون مزو استاپلر خطی

رها کردن سکوم و خروج ببکاک

ایجاد منفذ در مزوسالپنس RUQدایسکتور به پورت 



آپاندکتومی الپاراسکوپی



آپاندکتومی الپاراسکوپی

12و 10بستن سوراخ پورت های 

خارج کردن اپاندیس
شست شو، خروج پورت و گاز 

شکم
کنترل استامپ و خط استاپل

بستن ارواره استاپلر

بررسی خط استالپل فعال کردن، خارج کردن

مشاهده تمام طول اپاندیس

گذاشتن استاپلر در قائده گراسپر



آپاندکتومی الپاراسکوپی



آپاندکتومی الپاراسکوپی



استوما و جراحی های کولون

به نام خدا



اناتومی کولون

سکوم•

کولون صعودی•

کولون عرضی•

کولون نزولی•

سیگموئید•

رکتوم•

کانال انال•



اناتومی کولون

الیه سروزی، عضالنی، زیرمخاطی و مخاطی4•

شریان های کولیک راست میانی و چپ•

شریان های مزانتریک تحتانی و فوقانی•

شریان های اینترکولیک و سیگموئید•

شریان رکتال فوقانی•



سرطان کولورکتال

در مردان شایعتر است.

با افزایش سن وقوع آن بیشتر می شود.

افراد کمبود فیبر در افراد مسن عالیمی مثل خستگی، شکم درد، انسداد و تنسموس میدهد و در این

.ریسک فاکتور عمده است

بیشتر از نوع آدنوکارسینوما

فعالیت بدنی و مصرف فوالت در رژیم غذایی دارای اثرات حفاظتی است.



سرطان کولورکتال



سرطان کولورکتال

التهابی روده، سابقه فزایش سن، سابقه خانوادگی سرطان یا پولیپ کولون، پولیپ آدماتوز، بیماری های
سیت مرد، رژیم غذایی چرب و خانوادگی سندروم بواسیر، مصرف زیاد الکل، سیگار، چاقی، سابقه گاسترکتومی، جن

پر پروتئین و کم فیبر، سرطان ژنیتال یا پستان

ریسک 
فاکتورها

گی بدون تغییر در عادات دفع روده ای، وجود خون در مدفوع، کم خونی، بی اشتهایی، کاهش وزن و خست
ک شده، یبوست و دلیل، درد مبهم شکمی و ملنا در ضایعات قسمت راست، درد و کرامپ شکم، مدفوع باری

یه راست نفخ، خون روشن در مدفوع در ضایعات سمت چپ، دفع دردناک توام با فشار مدفوع، درد ناح
.روده، احساس تخلیه ناقص بعد از اجابت مزاج، اسهال و یبوست متناوب و مدفوع خونی

عالیم



سرطان کولورکتال

وامبریونیک برای شناخت عود تست گایاک، باریم انما و کولونوسکوپی و بررسی وجود آنتی ژن کارسین•
تی ژن کارسینوآمبریونیم بیماری، سیگموئیدوسکوپی و نمونه برداری یا آزمایش سیتولوژی، مقدار آن

(CEA) ،CTاسکن شکم و لگن و قفسه سینه
تشخیص

59تا50ن در افراد ترک دخانیات، فعالیت بدنی، رژیم غذایی و حفظ وزن طبیعی، مصرف آسپری
پیشگیری. ساله ای که در معرض بیماری های قلبی عروقی اند



سرطان کولورکتال

درمانجراحی، شیمی درمانی، پرتو درمانی •

یون روده بزرگ، عفونت داخل صفاقی، انسداد کامل روده بزرگ، خونریزی های گوارشی، پرفوراس
از شدن آناستاموز و پریتونیت، آبسه، سپسیس و شوک؛ عوارض مربوط به آناستاموز شامل ب

تشکیل فیستول
عوارض



جراحی کولون

نپوزیش
سوپاین•

بیهوشی

جنرال•

NGلوله •

پرپ
از بخش میانی قفسه سینه تا سمفیزیس پوبیس•

درپ
الپاراتومی•



مالحظات جراحی کولون

تکنیک روده ای•

دو عدد میز مایو•

ایجاد استوما•



جراحی کولون

جدا کردن کولون

یبیستوری یا کوتر، استاپلر خط دو عدد کلمپ در دو طرف

ئنجداسازی کولون از مزانتر، لیگامان های کولیک و اتصاالت خلفی پریتو

لنگاز مرطوب کلمپ بزرگ و نخ سیلک تای

انسزیون میدالین شکمی

مارژین مناسب بررسی کولون



جراحی کولون



جراحی کولون



جراحی کولون

اناستوموز

کنار به کنار 10بیستوری 

اولین ردیف بخیه

تراکشن سیلک یا ویکریل

اناستوموز

نزدیک کردن دو انتها جدا شدن دو انتهای کولون



جراحی کولون



جراحی کولون

برش پوست و زیرجلد

باال کشیدن  انسزیون تا فاشیای قدامی

کولوستومی

باال کشیدن مرکز پوست کلمپ کوخر

استاپلر جهت اناستوموز

کارتریج استاپلر



جراحی کولون

بخیه زدن الیه دوم

تکمیل اناستوموز نخ قابل جذب

برگرداندن مخاط کولون به داخل

ایجاد منفذ بخیه اضافی

دوختن کولون به پریتوئن

هر ربع انتهای کولون به درم بخیه4



جراحی کولون



جراحی کولون

بستن الیه های شکم

تعویض وسایل و گان و دستکش

بخیه زدن الیه سوم

سیلک یا ویکریل روش منقطع



مالحظات بعد از جراحی

انتقال بیمار به ریکاوری•

عدم زور زدن•

هفته8تا 6برگشت به فعالیت طبیعی بعد از •

تغییر سبک زندگی و رژیم بیمار•



عوارض جراحی

سپسیس

تومبوام
بولی

خونریز
ی

عفونت

انسداد

ه آسیب ب
حالب

پارگی 
کولوست

ومی

عوارض 
استوما



استوما

ارتباط بین بخشی از روده به بیرون از حفره شکمی•

حمایت از آناستوموز روده ای•

ه جلوگیری از نشت احتمالی محتویات روده ای ب•
درون حفره شکم

استومای موقت

استومای دائمبعد از برداشت روده•



استوما

کولون 
یدسیگموئ

کولون لوپ 
ایلئوم



استوما

عوارض

ایسکمی

تنگی

خونریزی

لیک

فیستولعفونت

هرنی

یتورفتگ

پروالپس



استوما

زیر حاشیه دنده ای، باالی خط کمربند، لبه خارجی عضله رکتوس شکمی: محل ایجاد•



انواع استوما

از بخش انتهایی ایلیوم•

موقت یا دائم•

End 
ileostomy 



انواع استوما

  Loop ileostomyاستومای موقت جهت تخلیه مدفوع•



انواع استوما

لوپ تعدیل شده•

هر دو انتها در سطح انسزیون •
End – loop 
ileostomy 



انواع استوما

End colostomyکولون نزولی و سیگموئید•



انواع استوما

کولون عرضی•

روش موقتی•
Loop colostomy



انواع استوما

لوپ تعدیل شده•

هر دو انتها در سطح انسزیون•
End-loop 
colostomy



انواع استوما

رایجترین روش کولوستومی دائمی•

بعد از رزکسیون ابدومینوپرینئال•

کمکولوستومی انتهایی در ربع تحتانی چپ ش•

Sigmoid 
colostomy



تجهیزات جراحی کولون

ست ابزار ماژور•

ست ابزار بلند•

GIست ابزار •

GIاستاپلرهای •

رترکتور خودکار بزرگ•



به نام خدا

جراحی های آنورکتال



جراحی های آنورکتال

ناراحتی های متعدد بیمار پس از جراحی•

آماده سازی بیمار•

درد و اختالل در دفع پس از جراحی•



همورئید

واریس و اتساع وریدهای مقعدی•

دو نوع داخلی و خارجی•

خونریزی، خروج توده، درد: عالئم



انواع همورئید

درجه یکخونریزی بدون بیرون زدگی وریدهای واریسی•

خونریزی با بیرون زدگی وریدهای واریسی•

.خود به خود جا می رود•
درجه دو

خونریزی با بیرون زدگی وریدهای واریسی•

.با دستکاری جا می رود•
درجه سه

خونریزی با بیرون زدگی وریدهای واریسی•

.با دستکاری جا نمی رود•

درجه چهار



درمان همورئید

در هموروئیدهای درجه یک و دو•

افزایش تحرک، مصرف مایعات و فیبر فراوان، داروهای •
یزر، موضعی، اسکلروتراپی، کرایوتراپی، امواج مادون قرمز، ل

رابر باند

غیر جراحی

در هموروئیدهای درجه سه و چهار•

و کاهش خونرسانی به شبکه های هموروئیدی و برداشت پوست•
موکوس زائد

هموروئیدکتومی•

جراحی



Rubber band

حلقه در پایه مناطق واریسی1.

در هموروئید های درجه دو و سه2.

ایجاد بی حسی موضعی و زل لیدوکایئن3.

پوزیشن زانویی سینه ای4.

انداختن حلقه به دور هموروئید با کمک اپالیرهای مخصوص5.

روز10تا 7نکروز شدن ناحیه پس از 6.

ازدرد، خونریزی، ترومبوز خارجی، تنگی مجرای مقعدی، سپسیس، خارج شدن بی اختیاری گ: عوارض7.



هموروئیدکتومی

برداشت جراحی وریدهای واریسی، مخاط بیرون زده کانال مقعد و رکتوم



هموروئیدکتومی

پوزیشنلیتاتومی یا جک نایف•

تجهیزاتکایئنکوتر، ست هموروئید، دستکش، بیستوری، نخ، ژل لیدو•

بیهوشیاسپاینال یا عمومی•

پرپقسمت داخلی ران ها، کشاله ران و ناحیه رکتال•

درپدر معرض دید بودن ناحیه مقعدی•



هموروئیدکتومی

مشخص کردن توده های همورویئدی

روش برای لیگیتدو

وارد کردن اسپکلوم درون مقعد

بررسی کانال مقعدی از نظر وجود نقاط هموروئیدی



هموروئیدکتومی

گرفتن توده هموروئید توسط پنس•

لیگیت با نخ کرومیک سه صفر•

جدا کردن توده با قیچی یا چاقو•
روش اول

برش روی مخاط اطراف توده با کمک چاقو•

خارج کردن مخاط اضافی•

لیگیت و بریدن وریدهای واریسی•

بخیه لبه های بریده شده مخاط•

روش دوم



هموروئیدکتومی

یزی استفاده از ژل لیدوکایئن جهت کاهش خونر
و بی حسی منطقه

پنسمان فشاری در منطقه مقعدی



هموروئیدکتومی

عوارضدرد، احتباس ادرای، خونریزی، تنگی کانال مقعدی، فیشر•

تمیز نگهداشتن ناحیه جراحی با شستشو و خشک کردن•

ساعت پس از جراحی24تا 12استفاده از حمام نشیمنگاهی •

کنترل عوارض پس از عمل•

مراقبت های 
پس از عمل



فیستول مقعدی

ایجاد یک مجرا و مسیر از کانال مقعدی به سطح پوست پرینه•

به صورت منفرد یا چندتایی•



انواع فیستول مقعدی

عبور مجرا از اسفنکتر داخلی مقعد •

ادامه مسیر در بین اسفنکتر داخلی و خارجی•

باز شدن به سطح پوست پرینه•

Intersphincteric



انواع فیستول مقعدی

عبور مجرای ایجاد شده از درون اسفنکتر داخلی و خارجی•

ورود به فضای ایسکیو رکتال•

Transsphinctericباز شدن در سطح پوست پرینه•



انواع فیستول مقعدی

حرکت مجرای ایجاد شده در بین اسفنکتر داخلی و خارجی•

عبور از باالی عضله پوبورکتالیس و ورود به فضای •
ایسکیورکتال

باز شدن در سطح پوست پرینه•

suprasphincteric



انواع فیستول مقعدی

ایجاد مسیر از دیواره رکتوم•

ه عبور ازعضله باالبرنده مقعد و باز شدن ب•
سطح پرینه

Extrasphincteric



فیستول مقعدی

تشخیصMRIن و معاینه، فیستولوگرافی، سونوگرافی، سی تی اسک•

درمانفیستولوتومی، فیستولکتومی•

پوزیشنلیتوتومی•

بیهوشیبی حسی اسپاینال•



فیستولوتومی

استفاده در فیستول های سطحی1.

درگیری فیبرهای تحتانی اسفنکتر خارجی2.

وارد کردن پروب به فیستول جهت شناسایی مسیر3.

شکاف روی پروب با چاقو یا کوتر4.

تراشیدن بافت های گرانوله روی فیستول5.

باز نگهداشتن زخم جهت خروج ترشحات6.

پوشاندن زخم با پانسمان 7.



فیستولکتومی

برداشت کامل تمام مسیر فیستول1.

اندیکاسیون برای فیستول های عمقی2.

برش از سطح پوستی فیستول تا مقعد3.

خارج کردن مسیر فیستول با همراه بافت های اطراف4.

بستن کامل زخم با نظر جراح با استفاده از گرفت پوستی5.

اسیب به اسفنکترها، اسیب به عصب پوندال، احتباس ادراری، : عوارض

خونریزی، ترومبوز، هموروئید، تنگی کانال مقعدی



فیشر مقعدی

پارگی شکاف در اپیدرم کانال مقعدی•

از خط دندانه ای به حاشیه و لبه های مقعد•



فیشر مقعدی

نوع اولیهتروما، زایمان، عبور مدفوع سخت، •

آنمی شرایط سیستماتیک بدن نظیر بیماری کرون، لوسمی،•
HIVاپالستیک، عفونت های خاص و وسیع در مبتالیان به 

نوع ثانویه



فیشر مقعدی

عالئمدرد و اسپاسم، خونریزی، فیبروزه شده منطقه، یبوست•

تشخیصمشاهده موضع و آنوسکوپی•

تفاده از پماد بی حس کننده و کورتیکواستروئید، کمپرس گرم، اس•
فیبر در رژیم غذایی، رعایت بهداشت ناحیه آنال

درمان 
حمایتی

گشاد کردن مقعد، شکافتن اسفنکتر داخلی مقعد•
درمان 
جراحی



اسفنکروتومی باز

گذاشتن اسپکولوم در کانال مقعد و نمایان شدن محل فیشر1.

مشخص کردن محل اتصال اسفنکتر داخلی و خارجی با انگشت2.

برش در مرز دو اسفنکتر با بیستوری3.

کنار زدن مخاط روی اسفنکتر داخلی با قیچی4.

جدا کردن فیبرهای عضله اسفنکتر داخلی از اسفنکتر خارجی با قیچی5.

ایجاد برش در اسفنکتر داخلی با قیچی6.

کاهش تون عضالنی اسفنکتر داخلی و التیام فیشر7.

بخیه مخاط با نخ کرومیک سه صفر8.



اسفنکروتومی بسته

درجه آن90در اسفنکتر داخلی و چرخاندن 11فرو کردن بستوری 1.

جدا کردن فیبرهای تحتانی اسفنکتر داخلی2.

جلوگیری از اسیب احتمالی به مخاط مقعد3.

ر در خونریزی، بی اختیاری در دفع مدفوع، تنگی کانال مقعدی، تاخی: عوارض

التیام، عود مجدد



سینوس پایلونیدال

کیست مویی•

نوعی کیست یا آبسه حاوی چرک و مو در باالی شکاف باسن•

برگشت مو به داخل پوست و ایجاد کیست و آبسه•



سینوس پایلونیدال

عالئمدرد، خونریزی، ترشحات بدبو از ناحیه•

درمانتخلیه و خارج کردن کامل کیست به روش جراحی•

پوزیشنپرون یا جک نایف•

بیهوشیبی حسی موضعی یا اسپاینال•



سینوس پایلونیدال

برش طولی در خط میانی پوست و تا پایین حفره آبسه1.

تخلیه و شستشوی حفره حاوی آبسه عفونی2.

برداشتن موهای موجود در حفره3.

تمیز کردن لبه های پوست از ترشحات عفونی4.

باز گذاشتن زخم5.

پر کردن زخم با گازها6.



پایلونیدالمراقبت های پس از عمل سینوس 

شستشو و تعویض پانسمان زخم به صورت روزانه•

پرهیز از نشستن و خوابیدن به پشت•

ترمیم تا سه هفته•

تاخیر در التیام زخم، باز شدن زخم، عود مجدد و برجا ماندن اسکار : عوارض

جراحی



به نام خدا
جراحی های کبد

168



آناتومی و فیزیولوژی کبد

بزرگرین غده بدن•

ساخت، ذخیره، تغییر و ترشح مواد متابولیکی•

خونرسانی توسط ورید پورت و شریان کبدی•

تخلیه وریدی از طریق ورید کبدی به ورید اجوف تحتانی•

سلول های بیگانه خوار کوپفر•

169



کبد
پیچیدگی های آناتومیکی•

ذخیره خونی فراوان•

عملکرد فیزیولوژیکی مهم•

شیوع باالی بیماری های کبد و کیسه صفرا•

170



بررسی عملکرد کبد

تاریخچه•

معاینه فیزیکی•

تست های تشخیصی•

171



بیوبسی کبد

ای اشغال عمومی ترین شاخص ارزیابی اختالالت منتشر پارانشیم و تشخیص لژیون ه•

کننده فضا

بیوبسی توسط اسپیراسیون سوزنی•

خونریزی و پریتونیت صفراوی : عوارض

172



بیوبسی کبد

توجه به نتایج تست های انعقادی•

گرفتن رضایت آگاهانه از بیمار•

کنترل عالئم حیاتی•

اقدامات 
ل پرستاری قب
از بیوبسی

پوزیشن پهلوی راست و قرار دادن بالش زیر دنده های راست•

کنترل عالئم حیاتی•

اجتناب از زور زدن و سرفه کردن•

از اجتناب از بلند کردن اجسام سنگین به مدت یک هفته پس•
بیوبسی

اقدامات 
د پرستاری بع
از بیوبسی

173



الپاراسکوپی

جایگذاری اندوسکوپ فایبراپتیک از طریق شکاف کوچک شکمی •

معاینه کبد و سایر ساختارها•

بیوبسی هدایت شده کبد•

تعیین سبب شناسی اسیت و تشخیص و مرحله بندی تومورهای کبد•

174



الپاراسکوپی

175



هیپرتانسیون پورت

انسداد جریان خون در کبد آسیب دیده •

افزایش فشار خون در سرتاسر سیستم وریدی پورت•

هیپرتانسیون پورت همراه با سیروز کبدی•

اسیب و واریس مری دو پیامد اصلی•

176



آسیت

هیپرتانسیون پورت و افزایش فشار مویرگی ناشی از آن•

انسداد جریان خون وریدی حاصل از کبد آسیب دیده•

وازودیالتاسیون در جریان خون طحالی•

نارسایی کبد•

کاهش ساخت البومین توسط کبد•

177



آسیت

178



آسیت

ت تنفس های کوتاه، افزایش دور شکم، اختالال•
آب و الکترولیت، فتق های نافی

تظاهرات بالینی

، دق شکم، توجه به برجستگی پهلوهای بیمار•
اندازه گیری روزانه و ثبت دور شکم

بررسی و تشخیص

179



درمان آسیت

س ایجاد باالنس منفی سدیم جهت کاهش احتبا•
مایع، محدودیت نمک در رژیم غذایی

اصالح رژیم غذایی

دیورتیکآلداکتون انتخاب اول، فورزماید با احتیاط•

استراحت در تختدر صورت عدم درمان با دیورتیک ها•

180



درمان آسیت

برداشت مایع از حفره پریتوئن از طریق جراحی•

پاراسنتز همزمان با انفوزیون داخل وریدی آلبومین •
پاراسنتز

د هدایت کانول از طریق مسیر ترنس ژگوالر به درون وری•
رون پورت، جایگذاری استنت قابل اتساع به عنوان شنت د

کبدی مابین جریان خون پورت و ورید کبدی

اخل شانت پورتوسیستمیک د
رکبدی از طریق ورید ژگوال

شنت صفاقی وریدیستمیتخلیه مستقیم مایع حفره صفاقی به جریان خون سی•

181



پاراسنتز

182



اقدامات پرستاری در آسیت

بررسی و ثبت جذب و دفع، دور شکم و وزن روزانه•

آموزش مراقبت از خود•

کاهش وزن آهسته•

محدودیت مایعات در صورت پایین بودن غلظت سرم•

مداخله سریع در اسیت ها حجیم مقاوم•

183



واریس های مری

تعریفترگ های متسع شده در اثر افزایش فشار سیستم پور•

ور فشار عضالنی حاصل از بلند کردن اجسام سنگین، ز•
زدن، ازوفاژیت، تحریک عروق

عوامل موثر

هماتمز، مدفوع خونی، اختاللت عمومی در وضعیت •
ذهنی یا جسمی، عالئم و نشانه های شوک

تظاهرات بالینی

184



واریس های مری

185



واریس های مری

ن و اندوسکوپی، بلع باریوم، اولتراسونوگرافی، سی تی اسک•
آنژیوگرافی، اسپلنوپورتوگرافی به همراه تصویر برداری

تشخیص

ریدی ، کنترل عالئم حیاتی، تجویز اکسیژن، مایعات وCVPکنترل •
و الکترولیت ها، ترنسفیوژن خون 

درمان 
طبی

یترات هاوازوپرسین، سوماتوستاتین، الکتروتید، بتابلوکرها و ن•
درمان 
دارویی

186



تامپوناد به وسیله بالون

فشار روی کاردیا با بالون•

فشار موضعی بر واریس پاره شده مری•

ارایه توضیحات دقیق به بیمار•

جلوگیری از جابه جایی لوله، کاهش اضطراب، مراقبت مکرر از دهان، بینی و •

ساکشن دهان

187



اندوسکوپی

اسکلروتراپی اندوسکوپی•

تزریق ماده اسکلروزان از طریق اندوسکوپ فیبراپتیک به داخل واریس مری•

کنترل بیمار از لحاظ خونریزی، پارگی مری، پنومونی و تنگی مری•

188



باندینگ مری

انداختن نوار الستیکی قابل ارتجاع دور واریس مری با اندوسکوپ•

درمان انتخابی جهت کنترل واریس های مری•

زخم های سطحی، دیس فاژی، ناراحتی قفسه سینه، تنگی مری: عوارض

189



باندینگ مری

190



والرشنت پورتوسیستمیک داخل کبدی از طریق ورید ژگ

تعریفمومیایجاد شنت در داخل کبد بین ورید پورت و سیستم وریدی ع•

خونریزی حاد واریسی عود کننده مقاوم به درمان•

اسیت صعب العالج، بیمار در انتظار پیوند کبد•
کاربرد

مبوز خونریزی، عفونت، نارسایی قلبی، سوراخ شدن بافت، ترو•
شنت و نارسایی پیرونده کبد

عوارض
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والرشنت پورتوسیستمیک داخل کبدی از طریق ورید ژگ

192



درمان جراحی واریس مری

بستن مستقیم واریس به روش جراحی•

قطع عرضی مری همراه با برداشتن عروق آن•

جراحی بای پس•

193



بیوبسی کبد

نقش کلیدی در ارزیابی، پیش آگهی بیماری، رد یا قبول پیوند کبد•

تاریخچه مصرف الکل یا سابقه خانوادگی بیماری کبدی•

جراحی های الپاراسکوپی و باز •

فرستادن نمونه به پاتولوژی•

رزرو خون قبل از انجام بیوبسی•

ورود سوزن بیوبسی با گاید جهت جلوگیری از آسیب کبد•
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بیوبسی کبد

پوشاندن محل ورود و خروج سوزن با ژل فوم

جلوگیری از خونریزی احتمالی

برداشتن نمونه توسط سوزن

ارسال نمونه گذاشتن نمونه روی الم

وارد کردن سوزن از فضای بین دنده ای یا تحت دنده ای

حبس کردن نفس بیمار
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بیوبسی کبد

196



بیوبسی کبد با جراحی باز

دوختن زخم جراحی توسط سوزن بلند راند و کند کبدی و نخ کرومیک•

قرار دادن بیمار بر پهلوی راست پس از جراحی •

کنترل خونریزی با کیسه شن•

شر به درد ناحیه بیوبسی، خونریزی، هماتوم، پنوموتوراکس، عفونت، درد منت: عوارض

شانه، خروج ترشحات از ناحیه 
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ترمیم پارگی کبد

ترومای نافذ و غیر نافذ•

ترمیم پارگی کبد کلید موفقیت در کنترل خونریزی کبد•

198



ترمیم پارگی کبد

199

وارد کردن فشار موضعی، کوتر کردن، •
استفاده از مواد هموستاز کننده

1CMپارگی کمتر از 

3cm-1پارگی بین یسوچور توسط نخ کرومیک و سوزن کبد•

پارگی عمیقرزکسیون کبدی•



ترمیم پارگی کبد

200

است شکستگی دنده های تحتانی، ترومای نافذ به قسمت تحتانی ر•
عاملسینه و تجمع خون در قسمت تحتانی قفسه سینه

تجمع خون در حفره صفاقی، افت فشارخون، انمی، حجیم شدن •
شکم، درد شکمی، عدم وجود صداهای روده ای، سفتی عضالت 

شکم و تب
عالئم

تشخیصسونوگرافی و سی  تی اسکن•



درمان ترمیم پارگی کبد

عدم نیاز به جراحی در صورت ترومای غیر نافذ و وضعیت همودینامیکی ثابت•

نیاز به انتقال خون در صورت خونریزی•

استفاده از روش های موقت جهت جلوگیری از خونریزی •

وارد اوردن فشار دستی•

استفاده از پگ فشاری در اطراف کبد•

مانور پرینگل•
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مانور پرینگل

مسدود کردن رباط هپاتودئودنال با دست یا کلمپ•

رباط حاوی شریان کبدی، ورید پورت و مجرای مشترک صفراوی•

یزی احتمال اسیب به ورید وناکاوای تحتانی یا ورید هپاتیک در صورت ادامه خونر•

202



رزکسیون کبد

بدخیمی های کبد•

کارسینومای کیسه صفرا•

خونریزی غیر قابل کنترل در کبد •

پیوند کبد•
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رزکسیون کبد

204

خ ست الپاراتومی، توراکس، عروق، سرجی سل، ژل فوم، ن•
کرومیک و سوزن کبدی، درن، چست تیوب

تجهیزات

بیهوشیعمومی•

پوزیشنسوپاین•

پرپ و درپالپاراتومی•



رزکسیون کبد

205

میزان برداشت بسته به وضعیت و شرایط اسیب دیدگی

جدا کردن رباط های فالسیفورم و راند

ساکشن محتویات شکمی در صورت وجود خون

استفاده از رترکتورهای دیور، ریچاردسون و یا خودکار شکمی

برش میدالین، توراکوابدومینال یا کوخر

باز کردن الیه های شکمی جهت دسترسی به کبد



رزکسیون کبد

206

شستشوی حفره شکمی با نرمال سالین گرم

لیگاتور عروق اصلی کبد در حین برداشت کبد

سرجی سل و ژلفوم یزیاستفاده از کلمپ جهت کنترل خونر

برداشتن قسمت آسیب دیده کبد با بیستوری یا کوتر

به شکل سگمانی یا لوبوالر



پیوند کبد

عمل جراحی تعویض یک کبد نارسا با یک کبد سالم از شخص دیگری•

روش درمانی برای درمان مرحله پایانی بیماری های کبدی و نارسایی حاد•



اندیکاسیون پیوند کبد
Bیا Cهپاتیت مزمن به دلیل هپاتیت •

سوء مصرف مزمن الکل•

وجود بیماری مزمن کبدی و سیروز•

نارسایی برق آسای کبدی•

سیروز صفراوی اولیه•

انسداد یا عدم وجود مادرزادی مجرای صفراوی•

نارسایی حاد کبدی•

بیماری های متابولیک•

کالنِژت اسکلروزان اولیه•

هپاتیت خود ایمن•

ترومبوز عروق کبد•

کارسینوم سلول کبدی•



کنتراندیکاسیون مطلق پیوند کبد 
سرطان متاستاتیک کنترل نشده در خارج از کبد•

کالنژیوم کارسینوم•

صفراوی کنترل نشده-عفونت های خارج کبدی•

سپسیس فعال درمان نشده•

آنومالی های مادرزادی غیرقابل تصحیح•

سومصرف موارد مخدر و الکل•

بیماری قلبی ریوی پیشرفته•

HIVابتال به •



کنتراندیکاسیون نسبی پیوند کبد 
سال70سن باالی •

صفراوی-جراحی گسترده قبلی کبدی•

ترومبوز ورید پورت•

نارسایی کلیوی•

چاقی شدید•

سوتغذیه شدید•

فشار باالی پولموناری•



معیارهای اهدا کننده کبد

عدم سابقه بیماری های مزمن کبدی•

انطباق وزن و قد اهدا کننده با گیرنده•

عدم وجود ترومای کبد•

عدم استفاده طوالنی از وازوپرسورها•

عدم وجود عفونت داخل شکمی•

سال 65سن زیر •



منابع پیوند کبد

مل برداشتن یک قسمت ازکبد سالم فرد زنده طی ع•
جراحی و پیوند به گیرنده

هفته6-4رشد و تکمیل کبد اهدا کننده طی •

عملکرد کامل بخش اهدا شده در فرد گیرنده•

اهدا کننده زنده

تقسیم به دو گرافت و اهدا به دو نفر•

سگمان چپ کبد به دریافت کننده اطفال•

لسگمان راست کبد به دریافت کننده بزرگسا•

اهدا کننده جسد



ویژگی های اهدا کننده زنده در پیوند کبد
عدم بارداری و داشتن اضافه وزن•

سال60تا 18سن بین •

سالمت جسمی خوب بدون بیماری های فیزیولوژیک و دارویی حاد•

هفته قبل از عمل جراحی6سگار نکشیدن حداقل •

ی توانایی درک و پیروی از دستورالعمل ها برای آماده سازی قبل از جراحی و ریکاور•

بعد از آن

داشتن کبد هم اندازه یا بزرگتر از فرد گیرنده•



عوارض پیوند از دهنده زنده

فیستول صفراوی، استاز معده و عفونت•

مشکالت مجاری صفراوی نگران کننده ترین عارضه•

نشت صفرا از سطح برش کبد و یا از محل قطع مجاری صفراوی•



مزیت استفاده از دهنده زنده در پیوند کبد

کاهش زمان انتظار جهت جراحی پیوند•

امکان تطابق بیشتر•



برداشتن کبد در دهنده

جدا کردن عروق خونی تامین کننده سگمان مورد نظر

قطع و خارج کردن بافت کبدی

پرفیوژن کبد با یک ماده خنک و نگهدارنده 

تزریق محلول رینگر الکتات خنک به داخل کبد جهت
خروج پتاسیم و حباب هوا



انواع پیوند کبد

پیوند کبد مستقیمدهجایگزینی کبد بیمار با یک کبد سالم اهدا ش•

قرار دادن کبد اهدا شده در جایی دیگر از مکان •
اصلی خود و دست نخورده ماندن کبد بیمار

پیوند کبد نابه جا

جایگزینی کبد با بخشی از کبد اهدا شده•

رایج در کودکان•
پیوند کبد کاهش اندازه



پیوند کبد

بیهوشیعمومی•

پوزیشنسوپاین•

پرپ و درپالپاراتومی•



پیوند کبد

preanhepaticمرحله 

anhepaticمرحله 

postanhepaticمرحله 



preanhepaticمرحله 

متحرک ساختن و آماده سازی کبد بیمار گیرنده به منظور خارج کردن آن•

جدا کردن ورید اجوف سوپرا و اینفراهپاتیک، ورید پورت و شریان کبدی1.

قطع مجرای صفراوی2.

استفاده از کلمپ عروقی و برداشتن کبد گیرنده3.

ت           هپاتکتومی گیرنده به دلیل اختالالت انعقادی و هیپرتانسیون پور: سخت ترین مرحله پیوند•

آمادگی برای ترنسفیوژن خون به دلیل خونریزی زیاد



anhepaticمرحله 

انسداد ورید اجوف تحتانی و ورید پورت      

کاهش بازگشت وریدی قلب

استفاده از بای پس ورید به ورید

دنبازگرداندن خون اندام تحتانی به قسمت باالی ب



anhepaticمرحله 

قرارگیری کبد اهدا کننده و آناستوموز ساختارهای مربوطه1.

تاناستوموز ورید اجوف سوپراهپاتیک، اجوف اینفراهپاتیک و ورید پور2.

برداشتن کلمپ پورت و ورید اجوف3.

برقرار کردن پرفیوژن مجدد کبد جدید4.

اناستوموز شریان کبدی5.



postanhepaticمرحله 

تغییرات مشخص در وضعیت گیرنده•

هیپوتانسیون و آریتمی های شدید قلبی هنگام برقراری پرفیوژن مجدد•

کمیکاختالل انعقادی شدید به دلیل آزاد شدن عوامل ضد انعقادی طبیعی از کبد ایس•

اختاللت الکترولیتی مانند هیپرکالمی و هیپرکلسمی•

آناستوموز نهایی به منظور تشکیل درناژ صفراوی مشترک گیرنده•



مالحظات پس از عمل پیوند کبد

ثبات و پایداری سیستم های مهم بدن•

ارزیابی عملکرد گرافت و دستیابی به سرکوب سیستم ایمنی مناسب•

نظارت و درمان عوارض مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با پیوند•

پایداری وضعیت همودینامیک•

بررسی مکرر وضعیت مایعات، وضعیت الکترولیت و عملکرد کلیه ها•



مراقبت بعد از جراحی پیوند کبد
مطلوب بودن رنگ و قوام بافت پیوندی•

ثابت ماندن شرایط همودینامیک•

وجود شواهدی از تولید صفرا•

طبیعی بودن وضعیت انعقادی بیمار•

رفع هیپوگلیسمی و هیپربیلی روبینمی•

پاکسازی الکتات سرم•

تولید کافی ادرار•

خروجی مناسب صفرا از طریق لوله صفراوی•



عوارض پیوند کبد
ترومبوز شریان کبدی•

ترمبوز ورید پورت•

عوارض مجرای صفراوی•

خونریزی•

ایجاد عفونت•

اختالالت ذهنی  فکری•

عوارض داروهای ضد رد پیوند•

رد پیوند•



به نام خدا 

جراحی های کیسه صفرا و مجاری صفراوی



. کیسه صفرا کیسه ای گالبی شکل در سطح تحتانی کبد است
:  کیسه صفرا دارای

.است و از لبه تحتانی کبد بیرون زدگی دارد( فوندوس کیسه) یک انتهای گرد •
رضی و است که ممکن در مقابل کولون ع( تنه کیسه صفرا)یک قسمت اصلی درون کیسه •

.بخش فوقانی دوازدهه قرار گیرد
Cyctic)ادامه گردن مجرای کیسه صفرا : گردن• duct ) را می سازد که به مجرای کبدی

.مشترک می پیوندد
لیظ که کار آن تولید صفرا نیست بلکه ذخیره و غ. سی سی می باشد40گنجایش کیسه صفرا 

.  کردن صفرای تولید شده در کبد است
عروق و اعصاب صفرا

ب گیری عص. خونرسانی کیسه صفرا از شریان کبدی و تخلیه وریدی آن به ورید باب می باشد
.کیسه صفرا از شبکه سلیاک می باشد

کیسه صفرا



Hepatic ductsمجاری کبدی 

یکول صفرای تولید شده در سلول های کبدی وارد مجاری صفراوی کوچکی به نام کانال
این مجاری در نهایت به دو مجرای کبدی . می شوند( Bile canaliculi)های صفراوی 

(Hepatic ducts )چپ و راست تخلیه شده و صفرای تولید شده در کبد را خارج می
.کنند

مجرای کبدی راست و چپ به هم پیوسته و مجرای کبدی مشترک

(Common hepatic duct ) را می سازند سپس مجرای کیسه صفرا هم به مجرای
.تشکیل می شوند( Bile duct)کبدی مشترک متصل می شود تا مجرای صفراوی 

جاد مجرای صفراوی در انتها همراه مجرای اصلی پانکراس، آمپول هپاتوپانکراتیک را ای
.کرده و به بخش دوم دئودنوم که حالت عمودی دارد وارد می شود





کوالنژیوگرافی

ای عکس برداری با تزریق ماده حاجب به درون مجرای سیستیک یا مجر•

مشترک صفراوی

بررسی انسدادها، تومورها و مسیر مجاری صفراوی•



کولدوکوسکوپی

وارد کردن اندوسکوپ قابل انعطاف به داخل مجرای مشترک صفراوی•

جهت مشاهده، خارج کردن سنگ و یا نمونه برداری از مجاری صفراوی

وارد کردن کولدوسکوپ از طریق مجرای سیستیک، مجرای مشترک •

صفراوی، به صورت زیرجلدی از طریق کبد و یا امپول واتر

برداشت و خرد کردن سنگ های صفراوی با بسکت یا لیزر•

شستشوی مجاری•



که. به معنای برداشتن کیسه صفرا است( : Cholecystectomy)کوله سیستکتومی 
.رایج ترین عمل جراحی روی مجاری صفراوی است

تومور -2( التهاب کیسه صفرا) کوله سیستیت -1: اندیکاسیون های انجام این عمل
پارگی کیسه صفرا -3کیسه صفرا 
گ کیسه دلیل کوله سیستکتومی، سنمهم ترین عامل کوله سیستیت و مهم ترین 

.صفرا می باشد
:سنگ های صفراوی معموال دو نوع اند

سنگ های کیسه صفرا تشکیل می % 80زرد یا سبز رنگ هستند و :کلسترولی-1
.دهند

.دکوچک و تیره اند و از بیلی روبین ساخته شده ان( : پیگمانی)رنگدانه ای -2

.  اندازه سنگ ها از یک شن تا یک توپ گلف متغیر است

جراحی کیسه 
صفرا





.سنگ های کوچک معموال عالئمی ندارند و کمتر نیاز به درمان دارند•

به دلیل ایجاد انسداد و پیدایش بدخیمی ها باید cm2اما سنگ های بزرگتر از •
.تخلیه شوند

:  شامل. از عالئم شایع آن حمله سنگ بعد از خوردن غذای خیلی چرب می باشد•
وبین سطح بیلی ر. نفخ شکم، کولیک، آروغ زدن، گاز و سوءهاضمه، تهوع و استفراغ•

.سرم هم افزایش می یابد
ر به اگر کوله سیستیت به موقع درمان نشود، می تواند منج: عوارض عدم انجام عمل•

یب به عروق آمپیم، پاره شدن کیسه صفرا، ایجاد آبسه، فیستول، انتریت، ایسکمی، آس
.و نکروز شود

ساعت پس از شروع عالئم، انجام 48تا 24جراحی کیسه صفرا به دالیل فوق باید •
.شود



.انجام می شودالپاراسکوپی و الپاراتومیکوله سیستکتومی به دو روش 
را و کیسه صف. روشی که در آن شکم برش داده می شود و باز می شود:الپاراتومی

.مستقیما از جای خود برداشته می شود
ر سمت سوپاین به همراه گذاشتن یک پد زیر پهلوی راست تا کیسه صفرا د: پوزیشن

.  راست شکم باال بیاید
.شودپوست بیمار از خارخاصره پوبیس تا زیر نیپل با بتادین سبز رنگ می: پرپ
ودن قبل درپ باید از وصل ب. تمام بدن بیمار بجز ناحیه عمل پوشانده می شود: درپ

.پلیت کوتری مطمئن باشیم
–10سرنگ شماره –10تیغ شماره -پگ جنرال-ست الپاراتومی: وسایل مورد نیاز

نخ های -اکارتور های پهن-رایت انگل-لوله ساکشن-قلم کوتر  و پلیت آن-لنگ گاز
(2/0سیلک -2/0ویکریل -کات3/0نایلون ) مورد نیاز جراح 

ید سانتی متری تحتانی دنده دوازدهم می باشد که از گزیفوئ3محدوده برش در : برش
نامیده که این انسزیون، کوخر یا ساب کوستال. تا خط قدامی آگزیال کشیده می شود

.می شود



برای هموستاز عروق . بریده می شود10ابتدا پوست با تیغ بیستوری شماره -1
.خونریزی دهنده از پنس هموستات یا کوتر استفاده می شود

ی بعد از پوست، زیرجلد، عضله مایل خارجی، مایل داخلی، عضله عرضی و فاسیا-2
.عرضی برش داده می شوند

تز به آرامی بعد از برش عضالت با کوتر به پریتوئن می رسیم که با قیچی نسج یا م-3
ا کمی باالدر این هنگام اسکراب با انگشتانش پریتوئن ر. پریتوئن را سوراخ می کنیم

یغ می کشد که مطمئن شود چسبندگی ندارد پس از مطمئن شدن با استفاده از ت
.دیگری پریتوئن را به میزانی که نیاز است می بریم10شماره 

.ی شوداکسپوز ناحیه توسط اکارتور مالیبل، دیور و اکارتور خود کار شکمی انجام م-4
ند تا وارد با استفاده از یک لنگاز کبد، و لنگاز دیگر احشای شکمی کنار زده می شو-5

.  ناحیه عمل نشوند





ه صفرا نمایان با استفاده از یک پنس جفت انتهای کیسه صفرا گرفته می شودتا کیس-6
.شود
ید با استفاده اگر بیمار دچار کوله سیستیت هم باشد و کیسه متسع شده باشد با:نکته

.محتویات داخل آن آسپیره شودcc10از سرنگ 
رسانینکته قابل توجه در کیسه صفرا، شریان سیستیک است که به آن خون: توجه

.و باید مدام مواظب آن بود تا صدمه نبیند.می کند
گشت سروز کیسه صفرا که ادامه سروز کبد می باشد، با هموستات های ظریف یا ان-7

. و نیز به کمک گاز و قیچی متز، کیسه از اطراف کبد آزاد می شودجدا می شود
.همزمان خونریزی های ایجاد شده با کوتر لیگاتور می شوند

دوک با رایت انگل قسمت انتهایی مجرای صفراوی یعنی محل اتصال به مجاری کل-8
یگاتورسپس شریان سیستیک و مجرای سیستیک با سیلک تای ل. مسدود می شود

.می شود
.لیگیت می شود2/0یا 0قسمت پایین مجرا با سیلک -9



فرا به سپس بین دو ناحیه،کات شده و بعد از آزاد کردن کلیه اتصاالت کیسه ص-10
.کبد، کیسه صفرا از شکم خارج می شود

.خونریزی های احتمالی کبد هم توسط سرجی سل کنترل می شود-11
بعد از آن درون ناحیه عمل سرم ریخته و سپس ساکشن می شود -12

ذاشته در نهایت نیز یک درن کاروگیت در ناحیه گ. کلیه وسایل و گاز ها خارج می شوند
سته در نهایت الیه های شکمی به ترتیب ب. فیکس می شود2/0می شود و با نخ سیلک 

.می شوند
2/0پریتوئن          کرومیک 

عضالت            کرومیک صفر+ فاشیای عرضی 
کات3/0یا 2/0پوست             نایلون 

.در نهایت ناحیه عمل و ناحیه درن، پانسمان می شود



:روش دیگر، روش الپاروسکوپی
آن برای که در. این روش، روشی کم تهاجمی تر نسبت به الپاراتومی است:الپاراسکوپی

درصد % 90این روش در . عبور وسایل سوراخ های کوچک روی شکم ایجاد می شود
.موارد موفقیت آمیز بوده است

.ابدکه بعد از ورود گاز به ترندلنبرگ معکوس تغییر می یدرجه15ترندلنبرگ :پوزیشن
.شودپوست بیمار از خارخاصره پوبیس تا زیر نیپل با بتادین سبز ،رنگ می: پرپ
دن قبل درپ باید از وصل بو. تمام بدن بیمار بجز ناحیه عمل پوشانده می شود: درپ

.پلیت کوتری مطمئن باشیم

عدد تروکار و پورت mm 10-2عدد تروکار و پورت 2-درجه30لنز :وسایل مورد نیاز
mm5– رابط های–کوتر –ساکشن –اینسافالتور –منبع نور سرد -مانیتور

–اتیک پنس های تروم-سوزن ورس –( ساکشن، کوتر، نور سرد، اینسافالتور، مانیتور)

و فلزی کلیپس ابرایر پالستیکی-کوروکودیل–قیچی–مریلند –پنس های آتروماتیک 
ست الپاراتومی برای مواقع احتمالی  –ست ظریف برای ایجاد سوراخ ها -





ریتوئن سوزن ورس با قطر کم و نوک بالنتی که دارد، ابتدا از باالی ناف وارد فضای پ-1
به آن سبب پر شدن حفره شکم از این گاز co2می شود، سپس از طریق اتصال شلنگ 

.میلیمتر جیوه برسد15تا زمانی که فشار گاز به . می شود



میلیمتری را درون آن 10زیر ناف را سوراخ کرده و کانوالی mm10با کمک تروکار -2
.کنیمقرار می دهیم سپس لنز الپاراسکوپ را از طریق این کانوال وارد حفره صفاقی می

دکی به بعد از این کار بیمار به ترندلنبرگ معکوس تغیر پوزیشن می دهد و تخت ان-3
.تا نسبت به کیسه صفرا دید کافی داشته باشیم. سمت چپ چرخانده می شود

یکی از . دو سوراخ در فضای تحت دنده ای ایجاد می شودmm5با کمک دو تروکار -4
سوراخ ها در امتداد خط میدکالویکوالر و سوراخ دیگر در امتداد خط آگزیالری قدامی

.زده می شود

که محل عبور . در ناحیه اپی گاستر تعبیه می شودmm10پس از آن یک تروکار -5
.  وسایل می باشد



ی میلیمتری در خط آگزیالری قدامی یک گرسپر تروماتیک وارد م5ابتدا از پورت -6
ی شود تا شود و فوندوس کیسه صفرا گرفته شده وبه سمت شانه راست بیمار کشیده م

.مجرا و شریان سیستیک از بافت های اطراف متمایز شوند
میلیمتر سوراخ میدکالویکوالر قرار 5با دست چپ و گرسپر آتروماتیک که در پورت -7

. ی کشیممی گیرد، اینفاندیبولوم کیسه صفرا را به ترتیب به سمت پایین و لترال م
.همچنین با دست راست مریلند یا هوک از پورت اپی گاستر وارد می شود

.ودتوسط مریلند مثلث کالوت بررسی می شود تا مجرای سیستیک مشخص ش-8



و یک در محل اتصال مجرای صفراوی و مجرای سیستیک( پالستیکی)دو کلیپس -9
وسط قیچی کلیپس در محل اتصال مجرای سیستیک با کیسه صفرا زده می شود سپس ت

.مجرای سیستیک در حد فاصل دو کلیپس دوم و سوم بریده می شود
گ لیگاتور شریان سیستیک نیز طبق روش فوق با دو کلیپس تیتانیومی یا هموال-10

.می شود و بین دو کلیپس بریده می شود



شن استفاده هنگام اکسپلور مثلث کالوت الزم است از کوتر مونوپوالر با مد دایسک:نکته
.شود
.با کمک کوتر تنه کیسه صفرا را از بستر کبدی جدا می کنند-11
ارد شده، بعد از جدا شدن با استفاده از گرسپر کوروکودیل که از ناحیه اپی گاستر و-12

ند و پورت را خارج می کن. مجرای سیستیک را گرفته و آن را به داخل پورت می کشند
.دهانه کیسه صفرا که از روی پوست بیرون آمده با یک پنس گرفته می شود

از شده و اگر امکان خروج کیسه صفرا وجود نداشت، باید سر کیسه صفرا با متز ب:نکته
.محتویات داخل آن ساکشن شده و بعد آن کیسه خالی به راحتی بیرون می آید

و شو بعد از خروج کیسه صفرا محل پورت با اریگیشن، همچنین داخل شکم شست-12
.و ساکشن می شود

.  می شود( 2سیلک )در نهایت یک درن نالتون در محل سوراخ آگزیالری  فیکس -13
.  کات سوچور می شوند3/0و پوست هم با نایلون1سوراخ ها نیز ابتدا فاشیا با ویکریل 

.نالتون هم به یورین بک فیکس می شود





کله سیستوستومی

یسهباز کردن کیسه صفرا و تخلیه محتویات آن بدون برداشتن ک

ه به نخ کرومیک سه صفر در فوندوس کیسه صفرا و باال آوردن کیس
سمت برش 

گذاشتن کاتتر در برش جهت خارج کردن ترشحات سروزی 

سوراخ کردن کیسه صفرا با تروکار

بیرون کشیدن تروکار و تخلیه سنگ ها

جایگذاری درن پتزر در محل و فیکس آن روی پوست



کوله لیتوتریپسی

خرد کردن سنگ های صفراوی•

•ESWL

وارد کردن امواج صوتی به بدن•

دفع سنگ ها از طریق مدفوع•

2MMجهت سنگ های کمتر از •



کوله سیستوستومی

ن باز کردن کیسه صفرا و تخلیه محتویات ان بدو•
برداشتن کیسه صفرا

تعریف

ی، التهاب حاد کیسه صفرا همراه با سنگ های صفراو•
اد کله سیستیت مزمن ناشی از سنگ، پانکراتیت ح

همراه با یرقان انسدادی، سرطان پانکراس
اندیکاسیون

ک تخلیه ترشحات و درناژ با استفاده از وارد کردن ی•
گاید تحت مانیتورینگ و فلوروسکوپی

تکنیک

ی عفونت، گیر کردن سنگ در کیسه صفرا و مجرا•
وله مشترک صفراوی، تشکیل فیستول، عود مجدد ک

سیستیت و کارسینوما
عوارض



کوله سیستوستومی

باز کردن شکم با برش کوخر

قرار دادن نخ کرومیک در فوندوس کیسه صفرا و باال اوردن اندام 
به سمت برش جراحی

گذاشتن کاتتر و خارج کردن ترشحات سروزی

سوراخ کردن کیسه صفرا با تروکار ظریف

بیرون کشیدن تروکار و برداشتن سنگ های  داخل کیسه صفرا



کولدوکوتومی

برش مجرای مشترک صفراوی جهت بررسی و برداشتن سنگ•

شستشوی مجرا•

استفاده از کلدوسکوپ•



پانکراس و طحال

به نام خدا



اناتومی پانکراس

سر پانکراس•

گردن پانکراس•

دم پانکراس•

:شریان های خونرسان پانکراس•

شاخه های شریان سلیاک، شاخه مزانتریک فوقانی و شریان پانکراتیک بزرگ

:عصب دهی پانکراس

عصب واگ و اعصاب اسپالنکنیک از شاخه سلیاک•



اناتومی پانکراس



اختالالت پانکراس

التهابات مزمن و حاد، کیست و تومور•

عمده تومورها در قسمت سر پانکراس•



کیست های پانکراس

بیشتر توده های سفت•

کیست های کاذب، عمومی ترین کیست ها•

دارای دیواره رنگدانه ای یا بافت فیبری شکل•

بیوبسی از کیست از طریق سوزن اسپیراسیون با هدایت اولتراسوند•



کیست های پانکراس

درمانیستتخلیه ترشحات همراه با ساکشن آن و برداشتن توده و ک•

رن مانیتورینگ بیمار جهت انجام درناژ کافی و برداشتن د•
روز10تا 7های خارجی بعد از 

مراقبت پس از
عمل

ود هموراژی، عفونت، تشکیل فیستول و کیست کاذب، ع•
مجدد، انسداد و پارگی

عوارض



پانکراتیکوژژنوستومی

انسداد مجرای پانکراس در اثر پانکراتیت یا کیست•

عدم تخلیه ترشحات به درون دئودنوم•

آناستوموز مجرای پانکراس به ژژنوم•

خونریزی و لیک صفرا: عوارض



پانکراتکتومی

. پانکراتکتومی به معنای برداشت تمام یا قسمتی از پانکراس است•

روش ویپل. 1

ر آن باقی در این روش دم و تنه پانکراس برداشته می شود و س: پانکراتکتومی دیستال. 2

.می ماند

آسیب در این روش قسمت های کوچکی از پانکراس که دچار: پانکراتکتومی سگمانی. 3

.یا تومور شده اند، برداشته می شود

.پانکراس به طور کامل برداشته می شود: پانکراتکتومی توتال. 4



پانکراتکتومی

عدد ساکشن، استاپلرخطی، 2ست جنرال بزرگ، ست عروقی، چراغ پیشانی، •
رکتور سرساکشن های یانکوور و پول، اپالیرها و کلیپ های مربوط به آن، رت
موواگبوک والتر، رترکتور دیور و هارینگتون، بیستوری، سرجی سل، درن ه

تجهیزات

پوزیشنسوپاین•

بیهوشیجنرال•

پرپ و درپالپاراتومی•



پانکراتکتومی

اماده کردن لنگاز مرطوب شده به نرمال سالین و اکارتور خودکار شکمی 

مشخص کردن ضایعه با لمس

باز نمودن امنتوم و کنار زدن خم هپاتیک کولون

نمایان شدن سطح قدامی پانکراس 

انسزیون ساب کوستال چپ یا میدالین فوقانی 

اکسپوز بافتی با رترکتور ها



پانکراتکتومی

جدا کردن عروق خلفی و پانکراس از طحال 

بخش باقی مانده بستن  دم و تنه پانکراس خارج کردن 

پارانشیم پانکراس با بیستوری جدا کردن 

اماده کردن قیچی متزنبام بلند، رایت انگل بلند و هموستات 

اماده کردن نخ بخیه، نخ تای متصل به فورسپس و کلیپ متصل به اپالیر 

کلمپ ساتینسکی بر روی بخش دیستال پانکراس قرار دادن 



پانکراتکتومی

اناستوموز مجرای پانکراتیک به روش انتها به انتها به لوپ ژژونال 

پارانشیم پانکراس به الیه سروزی ژژنوم فیکس 

هموستاز بخش پروگزیمال پانکراس با کلمپ ظریف موسکیتو، کوتر و نخ تای

Roux-en-yبا لوپ ژوژنال آزادشده توسط آناستوموز ( پانکراتیکوژژنوستومی)ترمیم یا بازسازی 



(whipple)روش ویپل

•

جهت تومورهای سر پانکراس 

6جراحی ویپل. سرپانکراس و دئودنوم از عروق شریانی مشترک مشروب می گردند•

ساعته و نیازمند تزریق خون



(   whipple)روش ویپل

دابل کلمپ لیگامان گاستروهپاتیک

دابل کلمپ شریان های گاستریک راست و گاسترودئودنال

استفاده از لنگاز ها به عنوان پکینگ و حفاظت از ساختار های شکمی 

ازاد کردن تمام دئودنوم و سرپانکراس با قیچی متزنبام، کوتر بالنت دیکشن 

برش پارامدین یا سابکوستال دو طرفه 

بررسی حفره شکمی و وضعیت تومور 



( whipple)روش ویپل



( whipple)روش ویپل

بریدن ناحیه بین سر و تنه پانکراس 

انجام اناستوموزها

و جدا کردن آنCBDمشخص کردن 

انتهای پروگزیمال ژژنوم و بریدن آنکلمپ کردن 

جدا کردن بخشی از معده با استاپلر خطی 

کنار زدن دئودنوم به سمت پایین 

مسدود کردن شریان ها توسط هموکلیپ 

توسط قیچی و کوتربخش دیستال معده آزاد کردن 



( whipple)روش ویپل



( whipple)روش ویپل



( whipple)روش ویپل

آناستوموز انتهای پروگزیمال ژژنوم به تنه پانکراس•

کنار به ژژنوم-به-به صورت انتهاCBDآناستوموز •

کنار به ژژنوم-به-آناستوموز بخش دیستال معده به صورت انتها•



( whipple)روش ویپل



( whipple)روش ویپل

شستشو حفره شکم با محلول سالین گرم •

گازهای شکمی و رترکتورها برداشتن •

درن هموواگ گذاشتن •

الیه های شکم به طور معمولبستن •



طحال

بزرگ ترین بافت لنفاوی منفرد بدن•

بین فوندوس معده و دیافراگمLUQجایگیری  در 

راتیکواسپلنیک در نگهداشته شده توسط لیگامان های گاسترواسپلنیک، اسپلنورینال، اسپلنوفرنیک و پانک

سر جای خود



طحال



اختالالت طحال

ت های تروما، بیماری های ترومبوسیتوپنی، اسپلنومگالی، آبسه طحال، کیس: علل

طحال، پارگی طحال

شوک هیپوولمی، افت فشارخون، برادی کاردی و درد: عالئم

ایین تزریق پالکت، تجویز واکسن پنومونی، درمان با دوز پ: مراقبت قبل از عمل

هپارین



اسپلنکتومی اورژانسی

خونریزی شدید در پارگی طحال•

خارج کردن خون و لخته های موجود در حفره شکم با ساکشن•

گرفتن ناف طحال با انگشت یا کلمپ روده•

اسپلنکتومی توتال در صورت اسیب زیاد•



حفظ حیات طحال

ترمیم پارگی ها یا برداشتن بخشی از طحال•

موادی مثل سرجی سل، ژل فوم، بخیه، مش گذاری، الکتروکوتر و لیزر•

وششی موفقیت جراحی بسته به حفظ تمامیت و یکپارچگی کپسول و غالف پ•

طحال



اسپلنکتومی

تعریفبرداشت تمام یا بخشی از طحال •

پارامدین چپ، میدالین، عرضی فوقانی و•

ساب کوستال•
برش

ی ست جنرال، ست عروقی، رترکتورعمقی مانند هارینگتون، اپالیرها•
، پینات ها، ژلفوم، 15و10هموکلیپ، دوعدد ساکشن، تیغ بیستوری شماره

نخ سیلک تای، سرساکشن یانکوور، درن هموواگ
وسایل موردنیاز



اسپلنکتومی



اسپلنکتومی

سوپاین     : پوزیشن

جنرال     : بیهوشی

الپاراتومی: درپ

از بخش میانی قفسه سینه تا سمفیزیس پوبیس و طرفین بدن: پرپ



اسپلنکتومی باز

دایسکشن را تا مشخص شدن عروق طحالی

شریان و ورید طحالی دابل لیگیت 

کنترل خونریزی

نخ تای سیلک به رایت انگل اتصال  لیگیت وریدهای گاستریک کوتاه متصل به معده

ربع فوقانی چپ شکم و انسزیوناکسپوز 

لیگیت لیگامان های آویزان کننده طحال 



اسپلنکتومی باز



اسپلنکتومی باز

خارج کردن طحال

بستن زخم گذاشتن درن 



الپاراسکوپیاسپلنکتومی 

درجه، سوزن ورس، تروکار، قیچی کرو اندوسکوپی، اندو گرسپر 30الپاراسکوپ: ست و وسایل مورد نیاز

کرو، اندو ببکاک، اپالیر و کلیپ، اندواستاپلر، اندوکوتر، اندوساکشن، ایریگاتور، اندوبگ

سوپاین یا لیتاتومی     : پوزیشن

الپاراتومی: درپ

از بخش میانی قفسه سینه تا سمفیزیس پوبیس و طرفین بدن: پرپ



الپاراسکوپیاسپلنکتومی 

اکسپوز طحال با اندوگرسپر و از اندوببکاک 

از طریق خارجی ترین پورت سمت راست شکم 

را در خط وسط و باالی ناف جهت لنز10تروکار وارد کردن 

در سمت چپ خط 5تروکار 
میدکالویکوالر چپ

در زیر زائده گزیفویید5تروکار  در ربع فوقانی چپ شکم12تروکار

CO2سوزن ورس به شکم و تزریق وارد کردن 

پوست شکم و فاصله  از محتویات شکم باال کشیدن 



الپاراسکوپیاسپلنکتومی 

ایجاد سوراخ در لسرساک نزدیک به قوس بزرگ معده 
جدا کردن عروق گاستریک توسط اندوکلیپ یا 

استاپلر اندوواسکوالر 
وارد کردن الپاروسکوپ در داخل لسرساک 

کنار زدن طحال به سمت سر با اندوببکاک 

اتصاالت صفاقی سطح خارجی طحال توسط قیچی جدا کردن 

آزادسازی طحال با جداکردن طحال از خم طحالی کولون 

بخش تحتانی طحالآزاد کردن 
لیگامان اسپلنوکولیک با قیچی جدا کردن 

الپاراسکوپی 



الپاراسکوپیاسپلنکتومی 



الپاراسکوپیاسپلنکتومی 

جدا کردن طحال و قرار دادن در اندوبگ

خارج کردن کانوالها و بستن زخم بررسی بستر طحال از لحاظ هموستاز 

مشخص کردن شریان طحالی از بافت های اطراف 

ورید طحالی لیگیت 

خارج کردن الپاراسکوپ از لسرساک 

جهت جلوگیری از آسیب مشخص کردن دم پانکراس 



الپاراسکوپیاسپلنکتومی 



به نام خدا



تیروئید

گرم25تا 12وزن غده •

اتصال به نای با بافت همبند شل•

خونرسانی توسط شریان های تیروئیدی فوقانی و تحتانی•

اتصال دو لوب توسط ایسموس•

تولید هورمون های تیروکسین و تری یدوتیروتین•

غدد پاراتیروئید در سطح خلفی تیروئید در درون کپسول مخصوص•



تیروئید



تیروئید



تیروئیدکتومی

•

لوبکتومی، ساب توتال تیروئیدکتومی، توتال تیروئیدکتومی و ایسمکتومی: شامل انواع 

در پوزیشن سوپاین بیمار می خوابد دست ها را در کنار بدن با تسمه:  پوزیشن

ندلنبرگ در صورت نیاز از پوزیشن تر. می بندیم و برای دید بهتر از رول در زیر شانه استفاده می کنیم

.معکوس استفاده می کنیم

.از زیر چانه تا باالی پستان با بتادین سبز انجام می شود: پرپ

تمام قسمت های بدن کامال پوشیده می شود بجز ناحیه عمل همچنین از لنگاز در دو طرف بدن: درپ

.برای جلوگیری از افتادن وسایل استفاده می کنیم

•



تیروئیدکتومی

، پگ ، پگ جنرال(یا ست جنرال ظریف)ست تیروئیدکتومی : ست و وسایل مورد نیاز•

(مونو و بای پوالر)لوزه، پنروز، هموواگ، کوتر

بسته به ( مش)، تامپون(15و10)، نخ به انتخاب جراح، بیستوری(سرساکشن لوزه)ساکشن

، اپی نفرین، نیدل آبی، پینات(20و 10)نیاز، سرنگ



تیروئیدکتومی



تیروئیدکتومی

خونگیری عروق سطحی شامل آنتریور ژیگوالر 

لیگیت شریان فوقانی، عروق میانی و تحتانی

2/0دوختن عضالت پالتیسما به شان جهت اکسپوز با استفاده از نخ سیلک

جدا کردن عضالت از غضروف تیروئید و غده ی تیروئید با کوتر

سانتی متر باالی محل اتصال استرنوم و کلویکول 2برش کوالر تقریبا 

( پوست، فاسیا و عضالت پالتیسما)کنار زدن الیه ها



تیروئیدکتومی

2/0بستن عضالت با ویکریل 

بستن الیه ها استفاده از درن

در صورت برداشتن یک لوب 

به لوب دیگر 2/0دوختن ایسموس با ویکریل

برش بافت زیر تیروئید و پایه های عروقی 

خارج کردن تیروئید



تیروئیدکتومی



تیروئیدکتومی

راقب این عصب ریکارنت الرنژیال در زیر تیروئید است پس در هنگام لیگیت و ساکشن باید م: 3نکته•

.عصب بود زیرا آسیب به این عصب باعث اختالل در تکلم می شود

.ممکن است عمل دارای نمونه فروزن باشد که باید منتظر جواب آزمایش بمونیم: 4نکته

.پینات برای کنار زدن عروق و لیگات کردن بیشتر استفاده می شود: 5نکته

را آغشته به اپی نفرین 10در لیگیت از اپی نفرین هم استفاده می شود بدین صورت که سرنگ : 6نکته

.می کنیم و نیدل آبی به آن متصل می کنیم



پاراتیروئیدکتومی

برداشت تمام یا قسمتی از پاراتیروئید•

در صورت هیپرپاراتیروئیدیسم•

برش عرضی در گردن و لیگیت عروق خونرسان و خارج کردن غده•

ساعت48کنترل سطح کلسیم خون به مدت •

اسیب عصب ریکارنت و خشونت و ناتوانی صوتی: عوارض



سرطان پستان

یک ضایعه پاتولوژیک همراه با تغییر ژنتیکی در سلول•

کارسینومای مجاری ارتشاحی، شایعترین سرطان پستان•

متاستاز به استخوان، ریه، کبد، مغز، پوست و جنب•



سرطان پستان

تان، جنس مونث، باال رفتن سن، سابقه قبلی سرطان پس•
تغییرات ژنتیکی، قاعدگی زودرس، زایمان نکردن، 
یائسگی دیررس، داروهای ضدبارداری، هورمون 

درمانی، مصرف سیگار و رژیم غذایی پرجرب

عوامل ایجاد 
کننده

30ورزش منظم، کاهش چربی بدن، حاملگی قبل از •
سالگی، شیر دادن

عوامل تعدیل 
کننده



انواع سرطان پستان

1مرحله ، بدون متاستاز2cmقط تومور •

2مرحله ، احتمال درگیری غدد لنفاوی زیر بغلی5cm-2تومور بین •

3مرحلهاندازه مختلف تومور، متاستاز به غدد لنفاوی•

4مرحله اندازه مختلف تومور، متاستاز به مناطق دوردست•



اندیکاسیون بیوبسی پستان 

لمس توده در معاینات بالینی•

توده کیستی•

ترشح چرکی، خونی یا سروزی از نوک پستان•

گزارش ماموگرافی مبنی بر وجود توده•



جراحی پستان

•

ان، بافت هایی گاهی عالوه بر برداشت پست. به معنای برداشت تمام یا قسمتی از پستان است:  ماستکتومی

.گره های لنفاوی، زیربغل و عضالت سینه ای نیز برداشته می شود: نظیر

دیکال و رادیکال المپکتومی، ماستکتومی پارشیال، ماستکتومی را: ماستکتومی به چند نوع قابل انجام است

اصالح شده

ر د. قسمتی از سینه در حدود یک چهارم که همراه توده سرطانی است، برداشته می شود: المپکتومی

.ضمن غدد لنفاوی زیر بغل همان طرف توسط جراح خارج می گردد

ز خارج می در این نوع عالوه برتومور، بافت های لوبولی که تومور در آن رشد کرده نی: ماستکتومی پارشیال

.گردد



جراحی پستان

ه همراه در این روش پستان، عضالت پکتورالیس ماژور و مینور ب: ماستکتومی رادیکال•

غدد لنفاوی زیر بغلی برداشته می شود

در نوع اصالح شده ی این عمل، عضله پکتورالیس ماژور دست: رادیکال اصالح شده

.نخورده باقی می ماند



جراحی پستان



جراحی پستان

ورد اگر جراح قصد برداشت گره های لنفاوی زیربغلی را نیز دارد، باید دست م).سوپاین است: پوزیشن

(نظر روی جادستی قرار بگیرد

عمومی: بیهوشی

.ناحیه سینه، زیربغل و بازوی طرف مورد نظر باید پرپ شود: پرپ

.ناحیه پستان و زیربغل باید در معرض دید باشد: درپ

اب جراح، ، نخ به انتخساکشن، کوترست جنرال، ست پالستیک، پگ جنرال، : ست و وسایل موردنیاز

، مارکر استریلدرن، بیستوری



جراحی پستان

محل برش با قلم مشخص کردن 

جهت برش بافت موردنظرقیچیاستفاده از بیستوری، کوتر یا 

اعمال ترمیمی مثل پروتزگذاری 

جایگذاری درن در ناحیه ی بعد از انجام ماستکتومی

بستن زخم 



جراحی پستان



ژنیکوماستی

. وضعیتی که اندازه پستان مردان به طور یک طرفه یا دوطرفه بزرگ شده و حالت زنانه می گیرد

. سالگی یا در طول بلوغ روی می دهد40این حالت بعداز 

. طی عمل جراحی بافت زیر آرئول فیبر غددی را خارج کرده و مابقی را ترمیم  می کنند

.نوع دیگر جراحی شامل لیپو ساکشن است



ماموپالستی کاهشی

وقتی سینه خیلی بزرگ باشد یا دچار هایپرپالزی شده باشد که باعث آرتروز گردن می شود، سینه را 

.کوچک می کنیم

پوست و بافت غددی برداشته تیغه درماتوم انجام عمل بدین صورت است که توسط لیزر، اسکالپل یا 

.می شود

.نیپل، آرئول، بافت پستان و عروق و اعصاب مربوط به آن طی این عمل آزاد و جابجا می شود



ماموپالستی افزایشی

طی عمل می توان ایمپلنت از طریق برش. گاهی به طور ژنتیکی بافت سینه کوچک است

.یا آندوسکوپی در زیر عضالت پکتورالیس قرار داد( رایج ترین)زیر بغلی، زیرپستانی



پروتزگذاری


