د لوړو زده کړو وزارت پیغام
د برش د تاریخ په مختلفو دورو کې کتاب د علم او پوهې په
السته راوړلو ،ساتلو او خپرولو کې ډیر مهم رول لوبولی دی.
دريس کتاب د نصاب اسايس برخه جوړوي چې د زده کړې د
کیفیت په لوړولو کې مهم ارزښت لري .له همدې امله د نړیوالو
پیژندل شویو معیارونو ،د وخت د غوښتنو او د ټولنې د اړتیاوو په نظر کې نیولو رسه باید
نوي دريس مواد او کتابونه د محصلینو لپاره برابر او چاپ يش.
له ښاغلو استادانو او لیکواالنو څخه د زړه له کومي مننه کوم چې دوامداره زیار یې
ایستلی او د کلونو په اوږدو کې یې په خپلو اړوندو څانګو کې دريس کتابونه تألیف او
ژباړيل دي ،خپل ميل پور یې اداء کړی دی او د پوهې موتور یې په حرکت راوستی
دی .له نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخه هم په درنښت غوښتنه کوم تر څو په خپلو
اړوندو برخو کې نوي دريس کتابونه او دريس مواد برابر او چاپ کړي ،چې له چاپ
وروسته د ګرانو محصلینو په واک کې ورکړل يش او د زده کړو د کیفیت په لوړولو او د
علمي پروسې په پرمختګ کې یې نېک ګام اخیستی وي.
د لوړو زده کړو وزارت دا خپله دنده بويل چې د ګرانو محصلینو د علمي سطحې د
لوړولو لپاره د علومو په مختلفو رشتو کې معیاري او نوي دريس مواد برابر او چاپ کړي.
په پای کې په بن/جرمني کې له صايف بنسټ او زموږ همکار ډاکرت یحیی وردک څخه
مننه کوم چې د دی کتاب د خپرولو لپاره یې زمینه برابره کړېده.
هیله منده یم چې نوموړې ګټوره پروسه دوام وکړي او پراختیا ومومي تر څو په نیږدې
راتلونکې کې د هر دريس مضمون لپاره لږ تر لږه یو معیاري دريس کتاب ولرو.
په درنښت
پوهنوال دوکتور فریده مومند
د لوړو زده کړو وزیره
کابل۹۳۱۵ ،

د درسي کتابونو چاپول
قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!
د افغانستان په پوهنتونونو کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی له لویوو سوتون و ه وه ګ و
کېږي .یو زیات شمیر استادان او محصلین نويو معلوماتو ته الس رسوی نوه لوريه پوه زاړه میتوود
تدریس کوي او له هغو کتابونو او چپرتونو ه ه ګټه اخيل چې زاړه دي او په بوازار کوې پوه ټیو
کیفیت فوتوکاپي کېږي.
تر اوسوه پوورې موو د ننګرهواره خوسوته کنودهاره هوراته بلو ه کاپیسواه کابو او کابو طبوي
پوهنتون لپاره  ۲۲۳عنوانه م تلف دريس کتابونه د طبه ساينسه انجنیوريه اقتصواد او زراعوت
پوهنځيو ( ۶۹طبي د آملان د علمي همااریو ټولنې DAADه  ۰۱۱طبي رسه له  ۲۱غیر طبوي د
افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې  Kinderhilfe-Afghanistanاو  ۴نوور غیور طبوي د آملوا او
افغا پوهنتونونو ټولنې  )DAUGپه مايل مرسته چاپ کړي دي.
د یادونې وړ دهه چې نوموړي چاپ شوي کتابونه د هېواد ټولو اړونده پوهنځیوو توه پوه وړیوا توګوه
وېش شوي دي .ټول چاپ شوي کتابونوه لوه  www.afghanistan-ecampus.orgویوب پواڼې ه وه
ډاونلوډ کوالی شئ.
دا کړنې په داسې حال کې تر رسه کېږي چوې د افغانستان د لوړو زده کووووړو وزارت د
( ۲۱۰۱و  )۲۱۰۴کلونو په ميل سرتاتیژیک پالن کې راغيل دي چې:

" د لووړو زده کوړو او د وووونې د وووه کیفیوت او زده کووناوو تووه د نویووه کوره او علمووي
معلوماتو د برابرولو لپاره اړینه ده چې پوه دري او پتوتو وبوو د دريس کتوابونو د لیالوو
فرصت برابر يش د تعلیمي نصاب د ریفورم لپاره له انگری ي وبې ه وه دري او پتوتو
وبووو تووه د کتووابونو او دريس مووواد و وبوواړل اړیوون ديه لووه دې اماانوواتو ه ووه پرتووه د
پوهنتونونو محصلین او استادان نيش کوالی عرصيه نویوه تازه او کره معلوماتو ته الس
رسی پیدا کړي".
مونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونونو رسه مرسته وکړو او د چپټر
او لاچوور نووو دوران تووه د پووای ټاووی کېووږدو .د دې لپوواره دا اړینووه ده چووې د لوووړو زده کووړو د
موسساتو لپاره هر کال هه نا هه  ۰۱۱عنوانه دريس کتابونه چاپ يش.
له ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کوو ،چې په خپلوو ملول ب خوخوو کوې نووک کتاخونوه ولی وب،

وژخاړک او یا هم خپل پخواين لی ل شوک کتاخونه ،ل چو نوټونه او چپټوونه ایوېټ او د چوال لپوا
تیا کړک ،زمونږ په واک کې یې اکړک چې په ښه کیفیت چال او و وسته یوې د اړونوپ پوهي وو،
استادانو او محصلیيو په واک کې و کړو .همپا نګه د یاد شوویو ټ وو پوه اړونوپ خپول وړانپیهونوه او
نظویات له مونږ رس رشیک کړک ،تو څو په ګې پپې خوخه کې اغیهمن ګامونه پو ته کړو.

د مؤلفینو او خپرووناو له خوا پوره زیار ایسوت شووی دیه ترهوو د کتوابونو محتویوات د نړیوالوو
علمي معیارونو په اساس برابر يشه خوو بیوا هو کیودای يش د کتواب پوه محتووی کوې نینوې
تیروتنې او ستون ې وليدل يشه نو له درنو لوستوناو ه ه هیله مند یو تور هوو خپو ناریوات او
نیوکې مؤلف او یا مونږ ته په لیالې ب ه راولیږيه تر هو په راتلوناي چاپ کې اصالح يش.
په بن/جرمني کې له صايف بنس ه ه ډېره مننه کوو چې د دغه کتاب د چاپ لګتت یې
ورکړی دی.
په نانګړې توګه د جې آی زیت ( )GIZله دفرت او Center for International Migration & ( CIM

 )Developmentه هه چې زما لپاره یې په تېرو اوو کلونو کې په افغانستان کې د کار اماانات برابر
کړي ديه ه د زړه له کومې مننه کوم.
د لوړو زده کړو له وزیرې پوهنوال دوکتور فریوده مومنوده علموي معوین پوهنووال محمود عو ن
بابريه مايل او اداري معین پوهنوال ډاکرت ګ حسون ولیو يه د ننګرهوار پوهنتوون د پوهنځیوو
رییسانو او استادانو ه ه مننه کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ یې هڅوولې او مرسوته یوې وررسه
کړې ده .د دغه کتاب له مؤلف ه ه ډېر منندوی ي او ستاينه يې کومه چې خپ د کلونو-کلونو
زيار يې په وړيا توګه ګرانو محصلينو ته وړاندې کړ.
همدارنګه د دفرت له هماارانو هر یو حامت هللا ع ی ه احمد فهی حبیبي او فض الرحی ه وه
ه مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې یې نه ستړې کیدوناې هلې نلې کړې دي.
ډاکرت یحیی وردکه د لوړو زده کړو وزارت سالکار
کاب ه اکتوبر ۲۱۰۹
د دفرت ټیليفون۱۴۶۹۱۰۴۹۴۱ :
اميي textbooks@afghanic.org :

ډالــــــۍ
دخپل ګران او قدرمن پالر (الحاج ډګروال سید مرتضی هاشمي صاحب) په درانه نامه  ،چې دژوند په
ډیرو ستونزمنو ټولنیزو ،سیاسي ،اقتصادي شرایطو او حاالتوکې یې هم زما د معنوي او جسمي روزنې
له پاره اسانتیاوې برابرې کړې وې او زه یې له خپل هیواد او خلکو سره دژورې انساني دمینې
خواخوږۍ او خدمت له پاره په اسالمي او ملي روحیه روزلی یم ،خپل دغه لومړنی مسلکي طبي اثر
ډالۍ کوم.
په درنښت
دوکتور سید الفت هاشمي

مننلیک
د ښاغلي دکتور یحیی وردک د لوړو زده کړو وزارت سالکار او ښاغلی ډاکتر ایمل صافی او د هغه
انجمن (صافی بنسټ) چې د دې کتاب په خپرولو کې یې مالی مرسته وکړه ،زما د اسیستانته آغلې
دکتورس ثریا عزت پناه ،چې دعکسونو په انتخاب ،ترتیب او تنظیم کې او له رومل سلیمانخیل څخه چې
د کتاب د متن په کمپوز اوټایپ کې مرسته وکړه او انجینرسیدجمال الدین هاشمي څخه چی په خپلو
هنرمندو ګوتو د کتاب ډیزاین وکړ ،له دغو ټولو ښاغلو څخه دزړه له کومې مننه کوم او کور ودانی ورته
وایم.
په درنښت
دوکتور سید الفت هاشمي
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تقریظ:
دلْی اّ تښًّْکی خذای (ج)پَ سپیڅلي ًاهَ!
زهْږ پَ ګراى ُیْاد افغاًستاى کښې لَ دیرشْ کلًْْ راُیسې پالستیکَ جراحي پَ علوي اّ اکاډهیک ډّل
ترسرٍ کیږي ترُغَ دهخَ ُن لکَ ځیٌې کْچٌې دپالستیکي جراحي عولیاتًْْ تَ پَ ځیٌْ رّغتًًْْْ کښې
ترسرٍ کیذل خْدغَ عولیاتًَْ دافغاًي ټْلٌې دُغَ کْچٌیاًْ پَ ّالدي ًارّغیْ اختَ ّّ اّ ُغَ ًارّغاًْ
چې دجراحي پالستیک ًْر عولیاتًْْاّ یا دا چې دتذى دیْی ترخې د ښکال پَ هٌظْر یې عولیاتْ تَ
ضرّرت درلْد ،تَ ځْاب ًشْ ّیالی اّ اکثرا دغَ خلک اّ ًْی ځْاًاى چې داقتصاد لَ ًظرٍ تَ یې قذرت
درلْد ددغْ عولیاتْ داجرا لَ پارٍ تَ تِرًیْ ُیْادًّْ تَ تیْل کیذل ،خْ کلَ چې پَ افغاًستاى لَ تذٍ هرغَ
جګړی پیل شْی ًْ ،پالستیکَ جراحي تَ ډیرٍ اړٍ پیذا شٍْ ،ځکَ ًْزهْږ جراحاًْ ُن دی هسلک تَ هخَ
کړٍ ،اّ ځیٌې عولیاتًَْ یې اجرا کړل.
خْشثختاًَ پَ دې ّختًْْ کښې دجراحي دغې څاًګې ډیرٍ ّدٍ کړی ،چې تیلګَ یې دپالستیکي جراحي
داساساتْ اّ جراحي دهیتْدًّْ دغَ کتاب دی ،چې دښاغلي داکتر سیذ الفت ُاشوي لَ خْا تالیف شْی.
هادغَ کتاب پَ غْر سرٍ ّلْست پَ ُغَ کښې دتالیف ټْل اساسات پَ پْرٍ غْر اّ اهاًت داری سرٍ پَ ًظر
کښې ًیْل شْی دی اّ لَ ریفریٌسًْْ څحَ پَ علوي ګټَ پْرتَ شْی اّ ًْهْړي داکتر صاحة خپل
تحریثات ُن پکښې لیکلي اّ پَ ډیرّ ښْ اّ عام فِوَ عکسًْْ ُن هسیي شْی دی .دغَ کتاب پَ کرٍ پښتْ
ژتَ لیکل شْی اّ پَ ُغَ کښې دلیکٌې اساسات ،لکَ سادٍ اّ تافِوَ جوالت  ،کاهَ ،شارحَ ،ټکی اّ
دپراګراف هثتذا اّ خثر پَ ًظر کښې ًیْل شْی .
زٍ ښاغلي داکتر سیذ الفت ُاشوي تَ دًْرّ تریاّّ ُیلَ لرم څرًګَ چې دا دجرحي پالستیک لْهړی ټْک
دی پَ آیٌذ ٍ کې ددې کتاب هسلسل ًْر ټْکًَْ ُن تکویل کړي اّ ددغَ کتاب لْستلْ دُغَ دهیتْدًّْ عولي
کْل پَ پالستیکي جراحي کښې ددغَ هسلکُ ،وکاراًْ تَ تْصیَ کْم اّلَ پاک خذایَ لیکْال تَ د ډیر عور
غْښتٌذّی ین .
پَ درًاّی
پُْاًذ داکتر ًجیة هللا اهرخیل
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تقریظ:
دلوی اوبخښونکي څښتن په نامه
زموږ په ګران هیواد (افؽانستان) کې که له یوې خوا د اوږدې مودې تپل شوي جګړی له امله ډیرو وګړو
خپل یو شمیر ؼړي دالسه ورکړي او یا داچې دخپل یو شمیرؼړو نورمال اناتومیکي جوړښت یې دالسه
ورکړیدی ،نو له بلی خوا دخلکو دخراب اقتصادي وضعیت  ،روحي فشارونو ،مهاجرتونو ،دناروؼیو
دزیاتوالي  ،دباکیفیته ؼذایي موادو او ویټامینودنشتوالي له امله ډیرو میندو داسې ماشومان زیږولي دي ،چې
دوجود اکثراً ؼړي یې نیمګړی اناتومیکي جوړښت لري او په ډول ډول والدي ناسم جوړښتونو اخته دي.
اکثراً نوموړي ناروؼان دخپلو ؼړو د دوباره جوړښت یا بیارؼونې له پاره بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي،
چې دیوې خوا یوه اقتصادي درنه ضربه په کورنیو واردیږي او له بلې خوا څحه ډیرې زیاتې پیسې بهرنیو
هیوادونو ته انتقالیږي ،او یادا چې د درملنیې په بهیر کې نوموړې کورنۍ داسې بې تجربه طبیبانو ته
دناروؼانو ددرملنې له پاره مراجعه کوي ،چې دپالستیک جراحي په برخه کې هیڅ تجربه او الزمه پوهه نه
لري.
زما په نظر په اوسني وخت کې ددې اثر لیکنه ،چې (دپالستیک جراحي اساسات او تخنیکونه) په نوم لیکل
شویدی ،ډیرزیات داهمیت وړ دی.
دوکتور سید الفت هاشمي دنوموړي اثر په لیکلو کې نه یوازې دا چې له بهرنیو معتبروطبي آثارو څخه ګټه
اخیستې ،بلکه دخپلو ځانګړو تجربو څخه ،چې دخپل عملي کار په جریان کې یې ترالسه کړیدي ،هم پوره
ګټه پورته کړیده.
نوموړی اثر چې په اتو فصلونو کې لیکل شویدی ،په هر فصل کې خپل اړونده موضوعات دپالستیک
جراحي داساساتو په پام کې نیولو سره په علمي بڼه روښانه شویدي.
دنوموړي اثر په لومړی فصل کې دزخم دجوړیدو مرحلې ،دزخم دجوړیدو له پاره اهتمامات او فکټورونه
تربحث الندې نیول شویدي ،چې دزخم په جوړیدو او ښه ترمیم کې رول لوبوي  .په دوهم فصل کې د
 Scarتعریؾ ملحې  ،ډولونه او د سکار طبي او جراحي درملنه تر مطالعې الندې نیول شویده ،چې
دپالستیک جراحي دانقطی په خپل ځای ځانګړی اهمیت لري  .دنوموړی اثر دریم فصل هؽو تارونو
( )Suture Materialته ځانګړی شویده ،چې په پالسیتک جراحي کې ترینه ګټه اخیستل کیږي .په
نوموړي فصل کې دتارونو ډولونه او دتارونو په وسیله دیو زخم دترمیم ډولونو ته اشاره شویده .دنوموړي
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اثر په څلورم فصل کې دپوستکي ګرفت (،)Skin Graftچې دپالستیک جراحي یوه مهمه برخه تشکیلوي،
تر څیړنې الندې نیول شوی .په نوموړي فصل کې دپوستکي ګرفت په دوو ډولونو بحث شویدی ،چې په
طبیعي ډول دخپل ناروغ څخه او یادیو بل شخص څخه اخیستل کیږي او یا په  Systemicډول جوړیږي ،
همدارنګه د جوړیدو له نقطې له نظره د زخم دؼه سیمې له پاره دپوستکي اخیستل او دهؽې استطبابات هم
په پوره ډول ترمطالعې الندې نیول شویدي.
دکتاب په پنځم فصل کې د پالستیک جراحي لویې او سترې برخې ته اشاره شوې ،چې هؽه دفلپونو په
وسیله دزخمونو له ترمیم او جوړیدو څخه عبارت ده .دا هؽه برخه ده چې دیو پالستیک جراحي طبیب له
پاره د فلپ دجوړولو او اخیستلو ټول اساسات په نظرکې نیسي .
دنوموړي اثر په شپږم فصل کې دپوستکي دشقونو ډولونه او دشقونو داجرا کولو اساسات او دشقونو د
ترمیم په وخت کې د رامنځ ته شوو سورو اشکالو دتحریم اساسات څیړل شویدي.
همدارنګه داثر په اووم او اتم فصلونو کې دپوستکي خالونو درملنې او دپوستکي دتومورونو درملنې ته
ځانګړی شویده ،په اتم فصل کې دپوستکي دتومورونو ډولونه  ،ددرملنې الرې او چارې محترمو طبیبانو
ته پوره ترمطالعې الندې نیول شویدي.
دوکتور هاشمي دا اثر په پښتو ،ساده او روانې ژبې لیکل شویدي ،ترڅو د اثر مطالعه کوونکي وکوالی شی
چې دنوموړي کتاب له مطالعې څخه ښه او په موثره توګه ګټه ترالسه کړي او ناروؼانو ته په درملنه کې
ورڅخه ښه استفاده وکړي.
له بلې خوا څخه ددې اثر په لیکلو کې دنړۍ دمعتبرو طبي آثارو څحه ګټه اخیستل شویده ،زه نه یوازې دا
چې نوموړی اثر په اړوند طبي مسلک کې یو مهم اثر ګڼم ،بلکه دهؽو ځوانو طبیبانو له پاره ،چې ؼواړي د
پالستیک جراحي په رشته کې تخصص ترالسه کړي ،په زړه پورې او ازرښتناک اثربولم .لیکوال ته یې
دالبریالیتوبونو او په دې برخه کې دؼوره خدمتونو هیله کوم.
په درناوی
رنځوروال دوکتور ؼالم مصطفی زمری
داندرګاندي دماشوم دروؼتیا دانستیتوت دماشومانو دجراحي دیپارتمنت شؾ
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دلوی څښتن تعالی په سپیڅلي نامه!
دسریزې پرځاې
دروؼتیاپوهنې په فرهنګونو کې دجراحۍ دترسره کیدو دڅرنګوالي ،اندازې دڅومره والي ،داناټومي او
تخصص له مخې دهؽې زیات شمیر ډولونه (بڼې) ښودل شوي او پیژندل شوي دی .په هؽو کې یو مهم ډول
پالستیکي جراحي یا ( )PlasticSurgeryده ،چې په پیژندنه کې یې راؼلي دي :
((پالستیکي جراحي دجراحۍ هؽه څانګه ده ،چې په هؽې کې معیوب ؼړی یا ساختمان ترمیم او رؼول
کیږي .په دې ډول جراحي کې زیاتره دیو شخص دؼړو له یوې برخې څخه بلې برخې او یا له یوه شخص
څخه بل شخص ته انساج انتقالیږي)).
زموږ په هیواد کې دروؼتیا پوهنې ددؼې مهمې برخې پیاوړي څانګه وال (متخصص) ډاکټر ،ښاؼلی سید
الفت هاشمي ،چې په دې مسلک کې لوړې زده کړې او دوه درې لسیزې اوږده اوپخه کاري تجربه لري،
خپل لیکلی اثر(دجراحي پالستیک اساسات او تخنیکونه) یې دژبنۍ کتنې اصالح ،سمون او دسریزې په نوم
پرهؽې دڅو کرښې لیکنې له پاره راکړی .کتاب مې په همدې منظور ولوست ،دژبنې یا انشایي او امالیي
اصالح او سمون په لړ کې له دې امله ،چې روؼتیا پوهنه زما مسلک نه دی ،هسې نه چې زما لؽوي
اصالح او سمون پکې کومه لویه معنوي تیروتنه او بدلون رامینځته کړي،نو په ډیر ؼور او احتیاط مې
ځینې ژنبۍ سمونې وکړې ،خوعلمي ارزونه یې ځکه نشم کولی ،چې زه دطب ډاکټر نه یم اوهؽه دخوشحال
بابا خبره (( هرسړې پیدا دی خپل خپل کار لره کنه)) نوددې له پاره چې دډاکتر صاحب ؼوښتنه مې
پرځای کړې وي ،اړیم ،چې دمنځپانګې ظاهري بڼې ته په کتنه یې تاسې درنو لوستونکو ته دپیژندنې له
پاره همدومره ووایم چې :لیکوال دروؼتیا پوهنې په برخه کې خپله دؼه لیکنه اوڅیړنه په اتو څپرکوکې په
دې ډول ترتیب او اوډلې ده:
دکتاب دپیالمې په توګه یې دجراحي پالستیک پیژندنه او لنډه تاریخچه ترسرلیک الندې یې په یوې دوه
مخیزه لیکنه کې لومړی دجراحي دؼه ډول راپیژندلی ،ځانګړې ډلبندي اوویشنه یې وړاندې کړې .او بیا یې
دروؼتیا پوهنې دیوې څانګې په توګه دنړۍ په بیالبیلو هیوادونوکې دهؽې دپیدایښت او پایښت لنډ پرمختیایي
بهیر بیان کړی دی .او ورپسې ترتیب سره په لومړي څپرکي کې دزخم جوړیدو پتوفزیولوژي ترسرلیک
الندې دټپ دجوړیدو بیالبیل پړاوونه ،دګرانویشن نسج ډولونه او هؽه عوامل بیانوي ،چې دټپ په جوړیدو
کې اؼیزلري.
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په دویم څپرکي کې سکار ( )Scarاو دهؽه بیالبیل ډولونه راپیژني او ددرملنې په اړه یې هم په زړه پورې
بحث کوي  .دریم څپرکې یې دټپ (زخم) تړلو موضوع ته ځانګړی کړی ،چې پکې دګنډلو بیالبیلې طریقې
او وسیلې هم راپیژني .دڅلورم څپرکي سرلیک یې دپوستکي ګراؾ ( )Skin Graftدی ،چې پکې دګراؾ
بیالبیل ډولونه  ،دګراؾ اهمیت او ماهیت ،دګراؾ دکارولو(استعمال) بیالبیلې الرې چارې تشریح اوپه
انځوریز (تصویري) ډول ښودل شوي دي.
دپنځم څپرکي سرلیک یې فلپونه ( )Flapsدی ،چې پکې دهؽې پیژندنه ،بنسټونه (اساسات)  ،او دؼه عملیه
دبیالبیلو اړخونو له نظره تشریح شوې ،ډولونه اوبڼې یې هم پیژندل شوي او له عملیات څخه دمخه ناروغ
ته ځینې ډیرې ؼوره مشورې او الرښوونې هم پکې وړاندې شوي دی.
شپږم څپرکی ،پرپوستکي باندې دشقونو موضوع ته ځانګړی شوی ،چې پکې ددؼې عملیې له لنډې پیژندنې
سربیره دبیضوي شق ( )Ellipticalهراړخیزه پیژندنه ،بیالبیل ډولونه او دترسره کیدو څرنګوالی په مناسب
تفصیل سره بیان شوی دی .داووم څپرکي سرلیک خالونه ( )Tattooدی ،چې پکې لومړی خال راپیژني او
بیایې بیالبیل ډولونه  ،لکه ترضیقي خالونه ،دښکال خالونه ،طبي خالونه او ( )Ametur Tattooتشریح
کوي او په ځانګړو جدولونو کې یې ځینې ګټې او زیانونه هم بیانوي .دخالونو دلرې کولو دجراحي عملیې
په جدول کې یې دڅرنګوالي ترڅنګ ځینې ګټې او زیانونه او هؽه فکټورو هم راپیژني چې دخالونو دلرې
کولو په مهال ورته پاملرنه ضروري او الزمي ده.
دکتاب وروستی (اتم ) څپرکی یې دپوستکي تومورونو ته ځانګړی کړی ،چې پکې ددؼو تومورونو له
عمومي پیژندنې سربیره دهؽو بیالبیل ډ ولونه (سلیم او خبث تومورونه) دهؽوبیالبیلې بڼې او دهؽو په اړه
ترسره شوی جراحي عملیې ،ددرملنو ډولونه او پړاوونه په انځوریز ډول په ډیره په زړه پورې بڼه ښودل
شوي دي.
داثر عمومي منځپانګې ته په کتو څرګندیږي ،چې په کتاب کې راؼلي مطالب دلیکوال داوږدې مودې کاری
تجربې او دروؼتیا پوهنې په دؼې برخې کې دپراخې اوهر اړخیزې مطالعې  ،په ملي او نړیواله کچه په
ځینو پرمختللیو هیوادونو کې په جوړو شویو علمي – څیړنیزو کنفرانسونو ،سیمینارونو او عملي
ټرینیګونوکې دګډون له الرې دترالسه کړې پوهې او نویو تجربو په رڼا کې په ساده ،روانه ژبه په ښوونیزه
او روزنیزه بڼه په دې موخه او هدؾ لیکلي ،چې دروؼتیا د ډګر دمسلکي زده کوونکو او کارکوونکو
سربیره عام لوستونکي او دمطالعې مینه وال هم لږو ډیره استفاده ورڅخه وکړای شي.
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زه په دې ډاډه یم چې دعلمي څیړنو داصولو له مخې دوی پخپله دې پورتنۍ موخه او هدؾ کې بریالی دي
او دا اثر به یې دروؼتیا دډګر داړوند مسلک زده کوونکو او کارکوونکو دمسلکي وړتیا په لوړولو او
معلوماتي پانګې د کچې زیاتولو له پاره دیو ارزښتمن باوري د درسي او مرستندوی درسی کتاب کار
ورکړي .زه دوی ته وړاندیز کوم ،چې که خپل دا اثر په دري ژبه هم وژباړي ګټه به یې زموږ هیوادوالو
ته نوره هم ډیره او عامه شي.
په پای کې دوی ته ددې ارزښتمن کتاب دلیکلو  ،چاپ او خپروي مبارکي وایم او په راتلونکې کې ورته
ددؼسې نورو علمي – فرهنګي خدمتونو په ډګر کې دالبریالیتوبونو هیله کوم.
په درنښت
سرمحقق سید محی الدین هاشمي
دافؽانستان دعلومو اکاډمي– دژبو او ادبیاتو مرکز
کابل -دزمري دمیاشتې اوومه 13۱۱ ،لمریز کال
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دلیکوال خبرې
وینو چې له یوې خوا په اوسني عصر کې جراحي پالستیک دطبابت یوه عمده،مهم او ضروري څانګه ګڼل
کیږي .نو له بلې خوا له ډیرو کلونو راهیسې په افؽانستان کې هم د پالستیک جراحي عملیاتونه دافؽاني
متخصیصنو لخوا اجرا کیږي او ترڅنګ په څودیپارتمنتونو کې په مسلکي ډول دعامې روؼتیا او د لوړو
مسلکي زده کړو دوزارتونو په چوکاټ کې دځوانو دکتورانو ښوونه او روزنه په منظم ډول روانه ده ،خو
نوموړي متخصصین او دکتوران دخپلو ظرفیتونو دلوړوالي په منظور داسې مسلکي او تحصصي کتابونو
ته ،چې د دوی په خپله مورنۍ او ملي ژبه لیکل شوي وي ،الس رسۍ نه لري.
له همدې امله مې دا اړتیا ولیدله ،چې د پالستیک جراحي په بخش کې په پښتو ژبه کتاب تالیؾ کړم او په
دؼه برخه کې خپلې زده کړې او عملي تجربې له نورو سره شریکې کړم .دا اثر چې په شپږو ټوکو کې به
په راتلونکې ولیکل شي ،دادې لومړی ټوک یې (د پالستیک جراحي اساسات او دهؽې تخنیکونه) په نوم
په اتو څپرکو کې بشپړ او ستاسې داستفادې او مطالعې له پاره وړاندې شو.
دیادونې وړ ده ،چې دا کتاب مې په اړوند مسلک کې دخپلې پوهې او تجربو په رڼا کې له ډیرو معتبرو
علمي معلوماتي سرچینو او منابعو (ماخذونو) څخه په استفاده لیکلې او د رنګه عکسونو البوم هم لري ،چې
ددې ناروؼیو دبیالبیلو بڼو او دهؽو د درملنې بیالبیل حالتونه څرګندوي.
خدای دې وکړي ،چې زموږ ځوان متخصصین او دوکتوران ،چې د پالستیک جراحي مسلک کارکوونکي
او دزده کړې مینه وال دي دا اثر ورته په اړوند روؼتیایي مسلک کې ګټور تمام شي  .په همدې هیله !
دوکتور سید الفت هاشمي

1۱

د جراحي پالستیک پیژندنه او لنډه تاریخچه
تعریففف :پالستتتتیکې یتتتوه یونتتتاني کلمتتته ده چتتتې د  Plastiquڅختتته اخستتتتل شتتتوې ده او د بیرتتتته وروستتتتني
حالتتتت تتتته د وړلتتتو ( )restorationپتتته معنتتتی ده ،پتتته اصتتتطالح کتتتې د جراحتتتي عملیتتتي څختتته عبتتتارت
دي چتتې د وجتتود ستتوی شتتکل  ،دیفکتونتته ،د وجتتود ضتتایع شتتوې برختتې چتتې د زختتم او یتتا بتتل علتتت لتته
املتتتته مینځتتتتته راؼلتتتتې وې پتتتته دی ډول اصتتتتالح کېتتتتږي چتتتتې نورمتتتتال او یتتتتا نورمتتتتال حالتتتتت تتتتته نتتتتږدې
ساختمان او فزیولوژیکې دنده اجرا کړي.
د جراحي پالستیک تقسیم بندي:
Reconstractive Surgery :1
Aesthatic Surgery:2
Burn Sugery :3
Micro Surgery:4
Hand Surgery:5
Laser Surgery :6
تاریخچې
پتته  15۱۱کتتال کتتې د لتتومړي ځتتل لتته پتتاره متتروج شتتوه ،پتته  1۱3۱کتتال کتتې لتتومړني بتتای اینجینرنتتګ
متتتتواد جتتتتوړ شتتتتوsmith.

 Edwinلتتتتومړی ځتتتتل پتتتته خپتتتتل کتتتتتاب کتتتتې درې زره کالتتتته

وړانتتتتدې د

ریکانسترکتیو جراحي په هکله کوم چې د وخت پادشاه ته اجرا شوې وه یادونه کړیده.
پتتته اتمتتته پیتتتړۍ کتتتې د هندوستتتتان لتتته هیتتتواد  Sushrutaد پتتتوزې د تتتترمیم لتتته پتتتاره لتتتومړی د وچتتتورلي
څختتته فلتتتپ اجتتترا کتتتړو ،چتتتې وروستتتته بیتتتا عربتتتي او اروپتتتایي هیوادونتتتو تتتته دؼتتته تخنیتتتک انتقتتتال شتتتو
او 21 Tagliacozzi Josepکالتتته پتتته هنتتتد کتتتې د جراحتتتي پالستتتتیک تخنیکونتتته زده او بیتتتا اروپتتتا تتتته
انتقتتتال او هلتتتته پلتتتی کتتتړل .پتتته  1۱15زیږدیتتتز کتتتال کتتتې د ؼتتتوږ د جوړیتتتدو لتتته پتتتاره لتتتومړني عملیتتتات د
 Romanلختتتوا د لتتتومړي ځتتتل لتتته پتتتاره اجتتترا او پتتته  1461زیږدیتتتز کتتتال کتتتې Sbuncusپتتته خپتتتل کتتتتاب
کې hypspoasdiasisتقسیم بندي نشر کړه.
 Heinrichپه لومړي ځل د نوي پوزي جوړولو تیوری او عملی عملیات یې اجرا کړل .
د  17۱۱نتتته تتتتر  1۱14زیږدیتتتز کتتتال کتتتې  Francoisد شتتتونډی عملیتتتات اجتتترا او د ؼتتتاړي څختتته یتتتې
فلپ د شونډی جوړیدوله پاره استعمال کړو.
1۱

 1۱1۱کال کې  Joseph Carpusد پوزي دوهم عملیات په یو نظامی باندي اجرا کړه.
پتتته  1۱27زیږدیتتتز کتتتال کتتتې  Jhon Peterامریکتتتایې پالستتتتیک جتتتراح د  Cleflt palateلتتتومړني
عملیات اجرا کړه.
په  1۱4۱زیږدیز کال کې  Defenbachد لومړي ځل له پاره د Rhinoplastyاساسات ولیکل.
په  1۱۱7زیږدیز کال کې  Hupynuseلومړني عملیات د ښکال په منظور اجرا کړل.
 Robrt wirد لتتتومړي ځتتتل لتتته پتتتاره د پتتتوزی د جیږوالتتتی پتتته منظتتتور د هیلتتتۍ د ستتتینی د هتتتډوکې څختتته
استفاده وکړه خو ناکام شو.
 Hariod gilliesنیوزلنتتتتدي جتتتتراح چتتتتې د جراحتتتتی پالستتتتتیک د پتتتتالر پتتتته نتتتتوم یتتتتادیږي ،پتتتته دویمتتتته
ڼړیوال جګړي کې د جراحي پالستیک ډیر زیات عملیاتونه اجرا کړل.
 1۱31زیږدیتتتتز کتتتتال کتتتتې  Josephد جراحتتتتي پالستتتتتیک کمی تتتتته او څانګتتتته جتتتتوړه او د نتتتتور جراحتتتتي
څانګو څخه جودا کړه.
په  17۱4زیږدیز کال کې هندی Volya Kumharد  Gentalmanپه مجله کې د جراحې پالستیک
تخنیکونه نشر کړل.
په افؽانستان کې د لمړي ځل لپاره په  1۱۱4زیږدیز کال کې د یو امریکایی پروفیسور لخوا په میوند
روؼتون کې د جراحي پالستیک څانګې په کار پیل وکړو .چې افؽانی داکترانو د ترینیګ برنامه هم یې
پرمخ وړله ،خو د جګړي له امله دري کاله وروسته نوموړي څانګه بیرته وتړل شوه.
د دویتتتم ځتتتل لپتتتاره د جراحتتتي پالستتتتیک څانګتتته پتتته  1۱۱5زیږدیتتتز کتتتال کتتتې د عتتتامي روؼتیتتتا وزارت
پتته چوکتتات کتتي د میونتتد پتته روؼتتتون کتتې د  M.R.C.Aمؤسستتي لختتوا بیرتتته پتته کتتار پیتتل وکتتړو .چتتې
د افؽتتتاني متحصیصتتتونو پتتته واستتتطه پتتترمخ وړلکیتتتده ،پتتته  1۱۱۱زیږدیتتتز کتتتال کتتتې د جراحتتتي پالستتتتیک
څتتتتانګي تخصصتتتتی پروګتتتترام پتتتته عتتتتامي روؼتیتتتتا پتتتته وزارت کتتتتې راجستتتتتر او پتتتته رستتتتمی ډول یتتتتي د
تریننګ برنامه شروع کړه.
په  211۱زیږدیز کال کې د جراحي پالستیک څانګه د لوړوزدکړو په وزارت کې راجستر شوه.
په  211۱زیږدیز کال د پالستیک جراحي انجمن په افؽانستان کې جوړ شو.
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لومړی څپرکی
د زخم جوړیدو پتوفزیولوژي
د زختتتم جوړیتتتدل د عضتتتویت پتتته ټتتتول انستتتاجو کتتتې یتتتو ډول صتتتورت نیستتتي ،مګتتتر د عضتتتویت هتتتر ه
برختتته د ځتتتان لتتته پتتتاره مختلفتتتې درجتتتې ،وختتتت ،او مختلتتتؾ ېمرحلېلتتتري ،چتتتې یتتتو د بتتتل ستتتره توپېرلریتتتد
حجراتو د جوړیدو له پاره اکسیجن او د وینې د اوعیو شتوالی ډیر ضروري دی.
په عمومي ډول د ټپ جوړیدل په پنځه مرحلو کې صورت نیسي:
 :1التهابي مرحله (( inflammation stage
 :2ګرانولیشن مرحله () Granulation stage
 :3د اوعیو د تشکل مرحله () Angiogenesis stage
 :4کونکتیو تیشو مرحله ()Connective Tissuestage
 :5اپتیلیزیشن مرحله ( ) Epithalizationstage
 :1التهاب مرحله ( ) inflammation stage
د جرحتتتې پتتته واریدیتتتدو کتتتې د فشتتتار لتتته املتتته لتتتومړی پتتته  Collagenکتتتې چتتتارج متتتنځ تتتته راځتتتي او یتتتو
مقتتتدار وینتتته د اوعیتتتو د پراختتتوالي لتتته املتتته ستتتاحې تتتته داخلیتتتږي چتتتې د  Collagenد متتتالیکولو ستتتره یتتتو
ځای کیږي او د وینې حلقه منځ ته راوړي.
د  Kininد فعالیتتتتدو لتتتته املتتتته  Vasodilatationمتتتتنځ تتتتته راځتتتتي او هستتتتتامین د  Platelatsاو

Mast

 Cellپتتتته واستتتتطه جتتتتوړیږي .د  Kinin ،Seratoininاو پروستتتتتا ګالنتتتتدېن د افتتتتراز لتتتته املتتتته د اوعیتتتتو
نفوذیتتته قابلیتتتت زیتتتاتیږي او پتتته نتیجتتته کتتتې پتتته زیاتتتته انتتتدازه د وینتتتې ستتتپین کرویتتتات( )WBCاو د وینتتتې
سر کرویات( )RBCساحې ته داخل او د  Fibrinسره یو ځای په فعالیت پیل کوي.
پتتتته لومړیتتتتو دریتتتتو ستتتتتاعتو کتتتتې پتتتته ستتتتاحه کتتتتتې  Lymphocyteاو  P.M.Nحجتتتترات تشتتتتکلیوي نتتتتتو
تروفیتتتتتتتتل حجتتتتتتتترات چتتتتتتتتې Lyticختتتتتتتتواص لتتتتتتتتري او

 Macrophageحجراتچتتتتتتتتې د هضتتتتتتتتمولو

()digestionوظیفتتته پتتته ؼتتتاړه لتتتر ي تتتتر څتتتو حجتتتروي پتتتارچې هضتتتم کتتتړي.د وینتتتی ستتتپین کرویتتتات او
دمتتتوی صتتتفحاتد حجراتتتتو التصتتتاق د جرحتتتې پتتته محیطتتتي برختتته کتتتې د حلقتتتي او  Fibrinپتتته جوړیتتتدو
تحتتتول کتتتوي او د Lymophocyteحرکتتتت د جرحتتتې پتتته محیطتتتي برختتته کتتتې محتتتدودوي چتتتې نتیجتتته کتتتې
پر محیط کې افرازات کم او التهابي عکس العمل په محیط کې کمېږی.
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د اکستتتیجن کمتتتوالي چتتتې د ترومتتتا لتتته املتتته پتتته جرحتتته کتتتې متتتنځ تتتته راځتتتي د دې ستتتبب کېتتتږي چتتتې د
نشونما فکتور د انساجو او حجراتو څخه افراز اود اکسیجن کموالی معاوضه کړي .
پروستتتتتاګالندېن یتتتتو( ) PG1د اوعیتتتتو د تقتتتتب

څختتتته متتتتخ نیتتتتوی کتتتتوي اوپروستتتتتاګالندېن دوه( )PG2د

اوعیو نفوذیه قابلیت زیاتوي .
د التهتتتاب مرحلتتته څلتتتور ورځتتتې پتتته بتتتر کتتتې نیستتتې او د التهتتتاب ټتتتول عکتتتس العملونتتته پتتته کتتتې موجتتتود
وي «.ګرم والي ،سوروالی ،پرسوب ،درد او د وظیفې ضیاع »
 :2د Granulationمرحله
دا مرحلتتتتته پتتتتته پنځمتتتتته ور پیتتتتتل او مختلفتتتتتو کوالجنیونونتتتتته چتتتتتې د امینواستتتتتیدو مختلفتتتتتو ځنځیرونتتتتتو
درلودونکې دی په ساحه کې منځ ته راځې.
کوالجن ( ) Collagent
د کوالجن مختلؾ ډولونه موجود دی لکه:
Prolin په هډوکې ( Ligments ،Tendon ، )Boneاو پوستکې کې موجود دي.
Hydroxy Prolin پتته ؼضتتتروؾ او دریتتتم ډول یتتې پتتته  Fetol dermisکتتتې پیتتدا کیتتتږي چتتتې د
والدت څخه وروسته په  Prolinتبدیلېږي.
د ګرانولیشتتتن نستتتج عمومتتتا ً د  Type 1کتتتوالجن څختتته جتتتوړېږي،د immature Protcollagenڅختتته
پروتوکلوجن ته د تبدیلیدو له پاره ویتامینونونو په ځانګړې توګه ویتامین  )Ascorbic Aid(Cاو اوستپنې تته
عمتتتتتتتده اړتیتتتتتتتا ده .او هتتتتتتتم StableglycosglisationدTropocollagenد جوړیتتتتتتتدو ستتتتتتتبب ګرځتتتتتتتي.
 Tropocollagenد عادي الکترونیکې چارج په واسطه یوځای او عتادي متالګین محلتول پته واستطه منحتل
کیږي د همدې امله د  Fibroblastڅخه جدا ګنل کېږي هر وخت چېMaturationیو کوالجن دبل کوالجن
سره د تماس په نتیجه کتې متنځ تته راشتي ،دا ډول  Collagenد ثابتت کتوالجین ) )StableCollageپته نتوم
یادېږي او د انساجو او کوالجن په جوړیدو ( )Collagenisisکې ډیر رول لري.
:Ground Substance
د  Graound Substanceپه ترکیب کې  Conective Tissue Glycoprotein,Electrolyte,او Muco
 poly Sachridشامل دي ،کوم چې د فبیربالست څخه منځ ته راځي او د  Gelیا پالستیکې ؼضتروؾ پته
ډول موجتود وي اود خارجتالحجروي( )Extra Cellularځمکتې پته جوړیتدو کتې رول لتري چتې Protein
اوPolly Sachridیو ښه مجموعه او یا ترکیب دی.
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چې عمده  Poly sachraidsیې عبارت دی له:
Chondraotin 4Sulphat 
Chondraotin 6 Sulphat 


Dermatin Sulphat

Keratin Sulphat 
Hyaloranic Acid 
 :3د اوعیو د تشکل مرحله ( ) Angiogenesis
دا مرحلتتته هتتتم د  5-4ورځتتتو پتتته متتتوده کتتتې پیتتتل کېتتتږي او د جراحتتت ې پتتته محېطتتتي برختتته کتتتې متتتنځ تتتته
راځتتتي پتتته لتتتومړۍ مرحلتتته کتتتې انتتتدوتیلویوم ؼتتتوټي ()Budجتتتوړوي او وروستتتته مربوطتتته ؼتتتوټي ()Bud
اوږد شتتتتکل ځتتتتان تتتتته ؼتتتتوره کتتتتوي اود وینتتتتې پتتتته رګونتتتتو تحتتتتول کتتتتوي هؽتتتته ستتتتاحې چتتتتې پتتتته جرحتتتته
معروضه شوې نه وي Percyteد Endothelumدجوړیدو څخه مخنیوی کوي.
په پورتني میکانیزم کې د اکسیجن کموالی ډېر رول لري ،چې د نشونما فکتور()GrowthFactorد
 Fibroblastڅخه جوړ او د اوعیواندوتیلوم ؼوټي ( )Budپه نوی او عیې بدلوي.
 :4کونکتیو تیشو مرحله ()Connective Tissue stage
دا مرحلتتتته د  Granulationد مرحلتتتتې ستتتتره یتتتتو ځتتتتای پیتتتتل کتتتتوي او عبتتتتارت د  Collagenاو  Elastinالیتتتتافو
څختتتته دي چتتتتې بتتتتاالخره پتتتته  Scarتحتتتتول کتتتتوي .د Collagenمتتتتالیکولي وزن  27111دالټرونتتتته دي او د ټتتتتول
بدن د پروتین (25 )Proteinفیصدهبرخه جوړوي او د فیبروبالست په واسطه افرازیږي.
 :5اپتیلیزیشن مرحله ( ) Epithalization stage
د زختتتم لتتته محیطتتتي Epidermڅختتته پیتتتل کتتتوي او د مرکتتتز ختتتوا تتتته راځتتتي ،چتتتې  Epithelیتتتې د ځتتتان
څختتتته  Proteolyticانزایمونتتتته افتتتترازوي او ؼیتتتتر فعتتتتال  Collagenesانزایمونتتتته فعتتتتال او حلقتتتتات لتتتته
منځتتتته وړي او د حجراتتتتتو ازاد حرکتتتتت تتتتته زمینتتتته برابتتتتروي او د پنځتتتتو ورځتتتتو پتتتته متتتتوده کتتتتې نتتتتوی
 Epithilمتتتنځ تتتته رواړي چتتتې نتتتازک او ماتیتتتدونکې ختتتواص لتتتري.د 14نتتته تتتتر  72ستتتاعتونو پتتته متتتوده
کتتتتتې قاعتتتتتدو ې حجتتتتتروي ویتتتتتش صتتتتتورت نیستتتتتي او ورو ورو ستتتتتطحې خواتتتتتته راځتتتتتي چتتتتتې د نتتتتتورو
حجراتتتتتو ستتتتره التصتتتتاق پیتتتتدا کتتتتوي  ،د حجراتتتتتو دا ډول حرکتتتتت د  Collagenالیتتتتافو پتتتته واستتتتطه ستتتتره
صورت نیسي.
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د ګرانولیشن نسج ډولونه
 :1هایپرتروفیک ګرانولیشن ( ) Hypertrophic granulation
د اناري سور رنګ نسج څخه عبارت دی ،چې زیات پړسیدلی او د زخم څنډو ته په زوړند ډول موجود
۱

وي.

 1-1انځور :د هایپرتروفیک ګرانولیشن
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 :2منتن ګرانولیشن ( )Infective granulation
خاکې رنګ لري او د فابرین په واسطه پوښل شوی وي،چې پرولینت اګزوجن ترې خارجېږي.
۱

 3-1انځور :د منتن ګرانولیشن .

 2-1انځور :د منتن ګرانولیشن.
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 :3تنبل ګرانولیشن( ) Slugish granulation
دا ډول ګرانولیشتتتن ضتتتعیؾ ستتتور رنتتتګ لتتتري او ډېتتتره بطتتتي نشتتتو نمتتتا لتتتري دا زیتتتاتره هؽتتته ستتتاحوکې
لېدل کېږي چې د وینې د جریان اندازه یې کمه وي.
۱

 4-1انځور :د تنبل ګرانولیشن

 5-1انځور :د تنبل ګرانولیشن

هاپرتروفیتتتک ګرنولیشتتتن بایتتتد پتتته همتتتوار ګرانولیشتتتن تبتتتدیل کتتتړل شتتتي ،چتتتې ستتتاحه بایتتتد Curetاو یتتتا
تراش کړل شی .ددې ډول ګرانولیشن د مخ نیوي په منظور الندې طریقې استعمالېږي:
 هره ور د  Silvernitritد محلول په واسطه په فشار سره د پانسمان اجرا کول.
 د قیچتتي پتته واستتطه د زوړنتتد شتتوي ګرانولیشتتن نستتج لتترې کتتول او وروستتته د هؽتته لتتس .فیصتتده
سلور نایتریت استعمالول او فشار سره د پانسمان اجرا کول.
 هره ور ؼسل کول او د لمر والتراوئیلیت شعاع ته د ساحې ښودل.
د منتتتتن ګرانولیشتتتن موجودیتتتت پتتته صتتتورت کتتتې چتتتې پتتته ستتتاحه کتتتې انتتتتان او یتتتا داچتتتې نکتتتروزي نستتتج
موجود وي په دې حالت کې باید الندې ټکې په نظر کې ونیول شي:
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 هتتتره ور ستتتاحه پانستتتمان او د پینځتتته فیصتتتده متتتالګین محلتتتول پتتته واستتتطه پاکتتته شتتتي ،د مربوطتتته
ساحې د اطراؾ پوستکې باید د تړمو اوبو او صابون په واسطه پاک شي.
 که چېرې په ساحه کې مړ نسج موجود وي ساحه باید  Debretmentشي.
 د یو ښه انتي سیپتیک محلول په واسطه باید هره ور پانسمان اجرا شي.
 د ستتتاحې څختتته بایتتتد ستتتالید واخستتتتل شتتتي ،انتتتتي بیتتتوګرام اجتتترا او نتیجتتتې څختتته وروستتتته یتتتو
مناسب انتي بوتیک ناروغ ته پیل شي.
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هغه عوامل چې د زخم په جوړیدو اغېزه لري
 د ویټامینو اغېزې
Vit-Cد کتتتوالجن الیتتتافو پتتته جوړیتتتدو کتتتې زیتتتات رول لري،لتتته همتتتدي املتتته د Vit Cپتتته کمتتتوالي کتتتې د
کتتتتوالجن جوړیتتتتدل پتتتته مکمتتتتل ډول ستتتتره صتتتتورت نتتتته نیستتتتي او د زختتتتم ستتتتاحه کتتتتې د پتتتتوا ستتتتکار
( )Matur Scarپتتته ځتتتای زوړ ستتتکار(  )Old Scarمتتتنځ تتتته راځتتتي ،چتتتې ختتتواص یتتتې ؼیتتترې ثابتتتت
ويVit-A.

د نستتتتتتج د  Epithalizationد ودې اود Collagenد ځتتتتتتای پتتتتتته ځتتتتتتای کولتتتتتتو لتتتتتته پتتتتتتاره

ضتتتتتتتتروري ګڼتتتتتتتتل کېږي.ختتتتتتتتو د سیستتتتتتتتتمیک ستتتتتتتتترویدتطبیق کتتتتتتتتول د Vit-Aدا فعالیتتتتتتتتت وروستتتتتتتتته
ؼورځوي.همدارنګه د  Vit Eلوړ دوز تطبیق کول د کوالجن د جوړیدو سره مرسته کوي.
 را دیوتراپي اغېزې
د رادیوتراپیتتد شتتعاع اخستتتل مستتتقیما ً حجتتروي ویتتش نهتتی کتتوي او د انستتاجو د ډیتترو کوچنیتتو اوعیتتو
(Circulation

 )Microپتتتتتتته انتتتتتتتدوتیلیم اؼېتتتتتتتزه لتتتتتتتري او د اوعیتتتتتتتو د داخلتتتتتتتي جتتتتتتتدار د التهتتتتتتتاب

(  )Endoartritisسبب کیږي ،او ترومبوز اوفیبروز د اوعیي په جدار کې منځ ته راځي.
د رادیوت راپي تاثیرات د هؽه د دوز او مقدار پورې اړه لري چې په الندې ډول څرګندېږي.
 لومړی مرحله:په لومړیو  6میاشتو کې حاد حجروي تخریب سبب کېږي.
 دویمه مرحله :په دویمو شپږو میاشتو کې  Capillary Fibrosisمنځ ته راځي.
 در یمتتته مرحلتتته :د  6میاشتتتتو نتتته تتتتر  5کلتتتو پتتتورې پتتته پرلتتته پستتتې ډول د رادیتتتوتراپی اخستتتتل
 Capililaryفبروزیس منځ ته راوړی.
 څلورمتتته مرحلتتته :د  5کتتتالو وروستتتته د انستتتاجو اتروپتتتی د انستتتاجو فتتتایبروز او ځینتتتې وختتتت د
انساجو نکروز او  carcinogenicتاثیرات منځ ته راوړي.
 2111راده څخه زیاته د رادیو تراپي د شعاع اخستل د حجروی فلج ( )Mitotic Paralysisسبب ګرځي
چې وروسته له شپږو اونیو په بنفسهي ډول اصالح کېږي او که دوز د ده څخه لوړ وي ،د اصالح موده تر
دو کلونو پورې دوام کوي ځکه چې په ساحه کې د کوچنیو اوعیېو تخریب او د انساجو د اکسیجن کموالی
منځ ته راځي او امکان لري هؽه نسج چې شعاع یې اخستی په قرحه تبدیل شی چې ډیر زیات دردناک او د
حجروی نکروز سره ملګري وي ،په دې صورت کې مربوطه ناحیې ته باید هایپرباریک اکسیجن
توصیه او که اړتیا وی ساحه  debritاو  Flapاجرا شي.

2۱

9

 6-1انځور :د رادیوتراپي د شعاع د لوړه دوز د تطبیق څخه وروسته قرحه
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7-1انځور :د رادیوتراپي د شعاع د لوړه دوز د تطبیق څخه وروسته نیکروز.

2۱

 داکسیجن اغېزې
اکستتتیجن د زختتتم د جوړیتتتدو لتتته پتتتاره ضتتتروري عنصتتتر دی او د میکتتترون پتتته شتتتکل د اوعیتتتو د جتتتدار
څختتتتته تیرېتتتتتږي .د اکستتتتتیجن پتتتتته موجودیتتتتتت کتتتتتې ستتتتتپین کرویتتتتتات باکتریتتتتتا بلتتتتتع کتتتتتوي .د کتتتتتوالجن او
فیبروبلستتتت جوړیتتتدل د اکستتتیجن پتتته م وجودیتتتت کتتتې صتتتورت نیستتتي .د نتتتوی او عیتتتو پتتته جوړیتتتدو کتتتې
زیتتتات رول لتتتري .پتتته لتتتوړو دوز ستتتره (  ) 1211 Hg -1111د اکستتتیجن تطبیتتتق د

Hyperoxia

ستتتبب کېتتتږي چتتتې  Bacterocidalتتتتاثیر لري.پتتته Hypovalumiaکتتتې د وینتتتې د حجتتتم انتتتدازه کمېتتتږي
له همدې امله اکسیجن مربوطه ساحي ته نه رسېږي.
 د دواګانو د استعمال اغېزي
د التهتتتتاب ضتتتتد دواګتتتتانې لکتتتته استتتتپرین او  Indomethacinمستتتتتقیما ً د زختتتتم د جوړیتتتتدو پتتتته پروستتتته
بانتتدې تتتاثیر نتته لتتري ،بلکتتې د پروستتتاګالندېن Synthesisنهتتي کتتوي او د ګرانولیستتایت Phagocytic
خواصو د كمولوسبب کېږي.
 Cytostaticدواګتتتانې د وزن ضتتتیاع او ختتتوار ځتتتواکې متتتنځ تتتته راوړي.پتتته دې حالتتتت کتتتې د Protein
ضتتتیاع متتتنځ تتتته راځتتتي چتتتې پتتته نتیجتتته کتتتې د حجراتتتتو Mitoticفعالیتتتت پتتته تتتتاخیر لتتتوئېتتتږې او د هؽتتته
ضتتتتتروري امنیتتتتتو استتتتتیدونو چتتتتتې د پتتتتتروتین ،کتتتتتوالجن او د قنتتتتتدونود جوړیتتتتتدو لتتتتته پتتتتتاره ضتتتتتروري
دي،فقتتتدان متتتنځ تتتته راځتتتي کتتته چېتتترې د پتتتروتین انتتتدازه د  2mgڅختتته کمتتته شتتتي د زختتتم جوړیتتتدو کتتتې
وروستتته والتتتۍ متتتنځ تتتته راځتتي .زینتتتک ،مګنیتتتزیم او کتتتاپرد کتتتوالجن الیتتافو پتتته جوړیتتتدو او د انستتتاجو پتتته
 Epithalizationکتتتتتې زیتتتتتات رول لتتتتتري .د زینتتتتتک د زیتتتتتات استتتتتتعمال لتتتتته کبلتتتتته دMacrophage
حجرات په ؼیرې فعال شکل بدلیږي.
 د وینې جریان( ) Blood Supply
هؽتته زخمونتته چتتې پتته الس او متتخ کتتې موقعیتتت لتتري د وینتتی د ښتته اوزیتتات جریتتان ددر لتتودو لتته املتته
ژر جوړېږي او د پښو زخمونه چې د زنګانه څخه الندې وي د جوړېدو پروسه په کې بطي وي.
 فشار ( )Tension
فشتتتار پتتته موضتتتعي ډول ستتتره زخمتتتې شتتتوې ستتتاحې تتتته د وینتتتې د جریتتتان کمیتتتدو ستتتبب ګرځتتتي ،چتتتې پتتته
نتیجتتته کتتتې د اکستتتیجن کمتتتوالی او نستتتجيHypoxiaمتتتنځ تتتته راځتتتی .چتتتې د مربوطتتته نستتتج دعتتتدم کفتتتایې
سبب ګرځی.هیماتوم ،وریدي رکودت او انتان د موضعي فشار(  )Tensionسبب کېدای شي.
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 عمفففر (  :)Ageد پتتتروتین کمتتتوالی پتتته پرمختللتتتی عمتتتر کتتتې د دې ستتتبب کېتتتږي چتتتې د زحتتتم د
جوړېدو پروسه بطي کړي.
 اسففتراحت (  : ) Restهؽتتته ناروؼتتتان چتتې  granulationنستتتج ولتتتري ،بایتتد مکمتتتل استتتتراحت
وکړي کوم چې د عادي ترضی
:Uremia یوریمیتتتتا

په وسیله تخریب او خونریزي په کې پیدا کېږي.

د فیبروبالستتتتت د جوړېتتتتدو متتتتخ نیتتتتوی کتتتتوي ،نتتتتو د کلینتتتتک لتتتته نظتتتتره د

دجوړېدو پروسه بطي کوي.
 زیففففړۍ (:)Jaundice

پتتتته دی حالتتتتت کتتتتې د فیبروبلستتتتت او د نتتتتوی رګونتتتتو جوړیتتتتدل ځنتتتتډني

کېتتتږي ،د پوستتتتکې پتتته بایوپستتتي کتتتې د  Hydroxylaseانتتتزایم کمبتتتود لیتتتدل کېتتتږي ،کتتتوم چتتتې د
کوالجن په پخیدو کې رول لري.
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د زخم جوړېدو اختالطات
د جراحتتتتي لتتتته نظتتتتره مختلتتتتؾ فکتورونتتتته د زختتتتم د جوړیتتتتدو د اختالطتتتتاتو ستتتتبب کېتتتتدای شتتتتي ،چتتتتې
عبارت دی له:
 موضعی فکتورونه () Local Factors
 سیستمیک فکتورونه ( ) Systumic Factors
 جراحې فکتورونه ( )Surgecal Factors
 :1موضعي فکتورونه ()Local Factors
ترضتتتی

،انتتتتان ،خباثتتتت  ،رادیتتتو تراپي،اوعیتتتو التهتتتاب ،د اجنبتتتی اجستتتامو موجودیتتتت  ،کواګولیشتتتن پتتته

واستتتتطه نیکتتتتروز او ستتتتوختګي د جوړېتتتتدو پروستتتته ځکتتتته ځنتتتتډنۍ کتتتتوي چتتتتې د اکستتتتیجن د انتقتتتتال مختتتته
نیستتتي او نستتتجی  Hypoxiaمتتتنځ تتتته راوړي ،د انستتتاجو  Ischemiaکېتتتدای شتتتي چتتتې پتتته Microاو یتتتا
 Macroډول سره د نسجی نکروز سره ملګری وي.
 :2سیستمیک فکتورونه ( ) Systumic Factors
په الندې ډول دي:
 میتابولیک تشوشات( د شکری ناروؼي اوخوار ځواکې).
 دوراني تشوشات ،شدېده کم خوني ،د محیطي رګونوافات او د رګونو التهاب.
 هورموني تشوشات په ځانګړې توګه د زیات وخت له پاره د Steroidاستعمال.
 د Auto Immuneناروؼی لکه Rheumatic Arthritis ، Rheumatic Fever
اونور.
 -3د جراحې فکتورونه ( )Surgecal Factors
 خراب پانسمان ()Complicated dressing
 پتتتته دې حالتتتتت کتتتتې د تیتتتتوري او د پانستتتتمان تتتتترمنځ تتتتتوپیر موجتتتتود دی .چتتتتې د نتتتتاروغ عمتتتتر،
عمتتتومي روؼتیتتتا د مربوطتتته ستتتاحې موضتتتعي او نتتتاحیوي حالتتتت بایتتتد مخکتتتې د جراحتتتي عملتتتې
څخه په نظر کې ونېسو.
 هؽه اختالطات چې د جراحتي عملیتې پته وختت کتې د تخنیکتې وستایلو د خرابتوالی لته املته متنځ تته
راځي .مخکې له دې څخه چې ناروغ عملیات شي باید د عملیات څخه مخکې په بستر کې د ناستي،
والړي ،استراحت او ویا حالت کې وکتل شي همدا رنګه وروسته د عملیات څخه د ناروغ حالت د
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عملیتتات د میتتز پتته ستتر او وروستتته یتتو ؼیتتر ترضـــتتـیضی جراحتتی تخنیــــتتـک( Atraumatic
 )Surgical Techniqueد عملیاتی ساحې په جوړېدو کې زیات رول لري.
 بیولتتتوژیکې تؽیتتترات :پتتته دې حالتتتت کتتتې بایتتتد د ستتتاحې اکستتتیجن نارمتتتل وستتتاتل شتتتید اکستتتیجن د
پورته حالت د ساتلو له پاره باید الندې ټکو ته ځیر شو.
 د فشاري پانسمان څخه باید مخنیوی وکړای شي.
 کتتتته چېتتتترې زختتتتم تتتتتر فشتتتتار النتتتتدېراؼلي وي بایتتتتد د ستتتتاحې څختتتته فشتتتتار لتتتتری شتتتتي .د
ستتتاحېې موقعیتتتت پتتته فزیولوژیتتتک ډول ستتتره جتتتوړ او کتتته هیمتتتاتوم موجتتتود وي بایتتتد د
ساحې څخه لرې او تخلیه شی.
 د هؽه دواګانو استعمال چې د ساحې د وینې جریان ښه کوي.
 د  Dextronاو  Aspirinاستعمال چې حلقې د جوړېدو څخه مخنیوی کوي.
 پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې ستتاحه ترضیض تي حالتتت ولتتري بایتتد د جراحتتي عملیتتات څختته
مخکې انتظار وویستل شي.
 پتته موضتتعي ډول درې فیصتتده استتتي استتتیک استتید تطبیتتق ډېتتر ښتته نتیجتته ور کتتوي او
پانسمان باید هر شپږ ساعته وروسته اجرا شي.
پتته تنبتتل ګرانولیشتتن کتتې څرنګتته چتتې قرحتته ډېتتره ژوره وي او د ستتاحې د وین تې جریتتان ښتته نتته وي ،نتتو
ساحه د  Dakinمحلول په واسطه پانسمان او وروسته باید  Excisedشي.
پتته پتتورتني درې واړو حتتاالتو کتتې کتته چیتترې ستتاحه کتتوچنی نتته وی ،د پوستتتکی فلتتپ او د پوستتتیکی
د ګتتتراؾ استتتتطباب اېښتتتو دل کېتتتږي مخکتتتې لتتته دې چتتتې ګتتتراؾ واچتتتول شتتتي ګرانولیشتتتین د ډول پېژنتتتدل
یتتوه ضتتروري خبتتره ده چتتې محتتترم دوکتتتوران یتتې بایتتد وپېژنتتي .وروستتته لتته هؽتتي چتتې د زختتم ستتاحه
نورماله جوړه نه شي ،نو په نتیجه کې سکار په مربوطه ساحه کې منځ ته راځي.
Lacerationشویزخم له پارهاهتمامات
هتتتر کلتتته چتتتې دا ډول زختتتم ستتتره مختتتامخ شتتتوئ بایتتتد د وارد شتتتوې جرحتتتې وصتتتؾ  ،د ستتتاحې موقعیتتتت
او د ستتتتاحې ملتتتتوث کېتتتتدل پتتتته پتتتتام کتتتتې ونیتتتتول شتتتتي ستتتتاحه بایتتتتد پتتتته ؼیتتتترې ترضیضتتتتي ډول ستتتتره
 Debridementاو بیا ساحه ګراؾ او یا فلپ اجرا کړه شي.
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۱

 7-1انځور :د الس Lacerationشوی زخم

 ۱-1انځور :د عملیاتو څخه یوه اونۍ وروسته

۱

 ۱-1انځور :له عملیاتو څخه دري اونۍ وروسته
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 :1مثلثتتتتي  : Lacerationدا حالتتتتت ډیتتتتر وختتتتت د زور او ډېتتتتر فشتتتتار د موجودیتتتتت لتتتته املتتتته متتتتنځ تتتتته
راځي،کلتتته كلتتته د ستتتاحي د  Debrideڅختتته وروستتتته یتتتو ؼیتتتر متتتتوازن حالتتتت میتتتنځ تتتته راځتتتي ،نتتتو
الزمه ده چې نوموړې ساحه د  V.Y Plastyپه واسطه او یا د فلپ په واسطه اصالح کړل شي.
 :2ریونتتتتده ( ) Beveled Lacerationکتتتته چیتتتترې پتتتته دی ډول  Lacerationکتتتتې د زختتتتم جتتتتدار پتتتته
صتتحي ډول یتتتو دبتتتل ستتره و نتتته ګڼتتتدل شتتی داحالتتتت منځتتتته راځتتي ،یعنتتتې پوستتتتکې د پوستتتکی ستتتره ښتتته
التصتتتاق نتتته کتتتوي،او هؽتتته طتتترؾ چتتتې ریونتتتده شتتتوی وی او د بتتتل پوستتتتکې د پاستتته راؼلتتتی وی بایتتتد
لری کړل شی او وروسته د هؽې دواړه خواوې پاکې او دویم ځل وګندل شي.
 : Small Flap Laceration :3زیتتتتاتره پتتتته متتتتخ او وچتتتتورلي کتتتتې متتتتنځ تتتتته راځتتتتي .کتتتته چېتتتترې دا
 Lacerationپتتته ژور ډول ستتتره متتتنځ تتتته راؼلتتتي وي ،نتتتو ستتتاحه د نورمتتتال پوستتتتکې ستتتره معتتتادل او
ژور  Debridementاجرا او دویم ځل ترمیم کېږي.
 :Laceration With abrasion :4دا ډول  Lacerationپتتته استتتانۍ ستتتره کتتتوالی شتتتو بیرتتتته جتتتوړ
کړو اوکه چیرې جراحی ګڼدل شوی تار د پړسوب سبب شوی وي بیرته لرې کېږي.
 : Flap Laceration:5چتتې د کتتوچنی قاعتتدې لتته املتته متتنځ تتته راؼلتتي دي ،کتته چېتترې دفلتتپ قاعتتده
ډېتتره کتتوچنۍ وي پتته دې حالتتت کتتې دفلتتپ پتته قاعتتده کتتې خیاطتته جتتواز نتته لتتري او کتته چیتترې خیاطتته
پتتتته فلتتتتپ د فشتتتتار ستتتتبب شتتتتوی وي ،نتتتتو خیاطتتتته لتتتتری کیتتتتږي او کتتتته چېتتتتري فلتتتتپ کتتتتامال Laceration
شوی وي نو ساحه  Debrideاو د ساحې د پاسه دویم ځل ګراؾ اچول کېږي

35

د زخم د جوړیدو اهتمامات
زخم پریښودل شي تر څو خپله په فشاري ډول جوړ شي

په مستقیم ډول ساحه وګنډل شي

د پوستکې ګراؾ اجرا شي

موضعي فلپ په واسطه ساحه و تړل شي

د محیطي فلپ په واسطه ساحه وتړل شي

د آزاد فلپ په واسطه ساحه و تړل شي
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دویم څپرکې
سکار( ) Scar
تعریففف  :پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې د بتتتدن زخمتتتی شتتتوی برختتته ژوره ستتتوختګي او یتتتا دا چتتتې د بستتتتر
زختتتتم او یتتتتا کتتتتوم بتتتتل جلتتتتدی یتتتتا نستتتتجي نیمګړتیتتتتا پتتتته مکمتتتتل ډول جتتتتوړه نتتتته شتتتتي پتتتته نتیجتتتته کتتتتې
 Connective tissueد هؽه ځای نیسي چې په سکار بدلیږي.
سکارد کلینیک له نظره په درې مرحلو سیر کوي
 4-1 :1اونتتۍ کتتې :پتته دې وختتت کتتې ستتکار نتتازک ،نتترم ،قتتوام یتتې کتتم او ماتیتتدونکی وصتتؾ لتتری چتتې د
مربوطه ناحیه او اطرافو د کشکیدو ( )Contractureسبب نه کیږي.

۱

 1-2انځور :سکار د  4-1اونۍ کې
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 12-4 :2اونتتتۍ :ستتتکار ستتتور ,کلتتتک ,ډبتتتل او قتتتوي حالتتتت ځتتتان تتتته ؼتتتوره کتتتوي ،چتتتې مربوطتتته
ساحه او شاوخوا ؼړی ځان خواته کشکوي.

۱
 2-2انځور :سکار د  12-4اونۍ
 41-12 :3اونتتی :ستتکار تتتدریجا ً نتترم ،مالیتتم،روښااه ا وووی ااښوښاااجریتتان لتته املتته ستتپین
رنګتتته حالتتتت ځتتتان تتتته نیستتتی او قتتتوام نتتترم او استتتتراحتي( )Relaxationحالتتتت ځتتتان تتتته ؼتتتور
کوي.
د سکار پورتني ټول کلینیکی تؽیرات الندې حالتو پوری اړه لري.
 کتتتته دستتتتکار موقعیتتتتت د قتتتتص د هتتتتډوکی او د اوږی د پاستتتته وي پتتتته دې حالتتتتت کتتتتې ستتتتکار پتتتته
متتتتنظم ډول لتتتتوی شتتتتکل (  )Hypertrophicځتتتتان تتتتته ؼتتتتوره کتتتتوي او زیتتتتاتره پتتتته Keloid
تحول کوي .
 ختتتط او ستتتیر  :Directionکتتته چیتتتري ستتتکار د پوستتتتکي طبیعتتتي لینونتتتو لپاستتته وي نتتتو د لویتتتدو
چانس کم او ډیر ژر د استرخا مرحلي ته ځي.
 عمتتتر :هؽتتته خلتتتک چتتتې زیتتتات عمتتتر ولتتتري او د جراحتتتي عمتتتل یتتتې د طبیعتتتي لتتتین بانتتتدې اجتتترا
شتتتتي د نهتتتتو ( )۱میاشتتتتتو وروستتتتته پتتتته شتتتتق شتتتتوې ستتتتاحه کتتتتې ستتتتکار ډیتتتتر کتتتتم لیتتتتدل کېتتتتږي.
همدارنګه د ژوند په اول کال کې سکار په کمې اندازې سره منځ ته راځي.
3۱

 نتتژاد( :) Ethnic groupتتتور پوستتتی نستتبت ستتپین پوستتتو کستتانو تتته د ستتکار وختتیم حالتتت لتتری او
زیاتره په  Keloidتحول کوی.
د سکار ډولونه () Type of Scar
سکار په الندې څلورو ډولو ویشل شوی دی:
 هایپر تروفیک سکار ( ) Hypertrophic scar
 ژور سکار ()Depressed scar
 وسیع کشکونکی سکار ()Extensive Contrated Scar
Kiloid scar 
هایپر توفیک سکار ( ) Hypertrophic scar
دا ډول سکار ډیر په ځوانانو کې منځ ته راځې داسکار د نورمال سکار په ډول خپل مراحل تیروي ،مګر د
سکار تشکل په فعاله مرحله ( )Active Phaseکتې شتدت لتري .وروستته د  12اوونیتو څخته ستکار ختراب
حالت ؼوره کوي په دې حالت کې سکار سور ،ډېر ضخیم او په کمته انتدازه خارښتت لتري دا حالتت ځینتې
وختوکې د  6-3میاشتو پورې پاتې کېږي وروسته سکار په ارام سره ځان نرم او نورمال حالت ته راځي.
کتتتتته چېتتتتترې د ستتتتتکار انتتتتتدازه کمتتتتته وي ،نتتتتتو  Excisionاجتتتتترا او ستتتتتاحه دویتتتتتم ځتتتتتل جتتتتتوړیږي ،کتتتتته
هایپرتروفیتتتک ستتتکار پتتته وستتتیع ډول موجتتتود وي او نتتتاروغ د ؼتتتړي د وظیفتتتې ضتتتیاع موجتتتوده وي او
یتتتا یتتتې دښتتتکال ستتتتونزه متتتنځ تتتته راوړی وي ،نتتتو د جراحتتتی عملتتتې پتتته واستتتطه ستتتکار لتتتري او ستتتاحه د
پوستکې ګراؾ او یا فلپ په واسطه اصالح کېږی.

 3-2۱انځور:هایپرتروفیک سکار
ژور سکار ()Depressed scar
دا ډول ستتتتتکار د پوستتتتتتکي د ستتتتتطحی څختتتتته ژور وي ،کتتتتته چېتتتتترې ستتتتتکار کتتتتتوچنی وي،نتتتتتو پتتتتته دی
صتتورت کتتې ستتاحه د جراحتتي عملیتته پتته واستتطه لتتری او بیرتتته ګنتتډل کیتتږی .کتته چیتترې پتته وستتیع ډول
ستتره دا ډول ستتکار موجتتود وي او د ستتتاحې پتته اطرافتتو کتتتې نارمتتل نستتج انتتتدازه کمتته وي نتتو د جراحتتتی
3۱

عملیتتتې پتتته واستتتطه لتتتری او ستتتاحه بیرتتتته د پوستتتتکی د ګتتتراؾ او یتتتا فلتتتپ پتتته واستتتطه پوښتتتل کیتتتږی .پتتته
ځینتتتتې وختونتتتتو کتتتتې پتتتته ژوره ستتتتاحه کېتتتتد شتتتتحمی ګراؾ،ؼضتتتتروؾ ګتتتتراؾ  ،هتتتتډوکې ګتتتتراؾ او یتتتتا
مصنوعي Siliconتطبیق او ساحه بیرته ګنډل کېږي.
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 4-2انځور :ژور سکار

وسیع کشکونکی سکار ()Extensive Contracted Scar
دې ډول ستتتکار پتتته جراحتتتي پالستتتتیک کتتتې ډېتتتری ستتتتونزې رامتتتنځ تتتته کتتتړي دي پتتته دې حالتتتت کتتتې د
ترضتتی

او یتتا د لتتوی زختتم جوړیتتدو نتته وروستتته ستتکار پتته ژور ډول متتنځ تتته راځتتی چتتې د مربوطتته

ؼړي د وظیفې د مخطل کیدو سبب کیږي.
41

دا ستتکار زیتتاتره پتته مفصتتلی ستتاحو کتتی تشتتکل کتتوی او حرکتتت یتتې محتتدود وې .د اصتتالح لتته پتتاره یتتې
بایتتتد جراحتتتی عملیتتته اجتتترا شتتتی کتتته چیتتترې زختتتم پتتته ابتتتتدایې مرحلتتتو کتتتې وی ستتتاحه بایتتتد ژر تتتتر ژره
ګتتتراؾ او یتتتا فلتتتپ پتتته واستتتطه وپښتتتل شتتتی ،او د زختتتم جوړیتتتدو څختتته وروستتتته نتتتاروغ تتتته فعتتتال حرکتتتت
توصتتیه شتتی ،کتته چیتترې ستتاحه کتتې ستتکار جوړشتتوی وی تاو حرکتتت یتتې محتتدود کتتړی وي ،د اص تالح لتته
پتتاره یتتې بایتتد جراحتتي عمتتل اجتترا شتتي ،ختتو د ستتکار دپوختتوالی تتتر مرحلتتې پتتورې بایتتد انتظتتار وشتتی،
او تتتتر هؽتتتی چتتتې ستتتکار دریمتتتې مرحلتتتې تتتته داخلیتتتږی نتتتو بایتتتد نتتتاروغ تتتته فعتتتال ( )Activeاو ؼیرفعتتتال
( )Passiveحرکتتتات توصتتتیه شتتتی .تتتتر څتتتو چتتتې د بنتتتدونو د انکلتتتوزیس ،وترونتتتواو اربطتتتو دکتتتش کېتتتدو
څخه مخنیوی وشي.
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 6-2انځور:وسیع کشکونکی سکار

 5-2انځور:وسیع کشکونکی سکار

Kiloid scar 
 Keloidپتتتتته ستتتتتپین پوستتتتتتو خ لکتتتتتو کتتتتتې ډېتتتتتر کتتتتتم متتتتتنځ تتتتتته راځتتتتتي او ډیتتتتتر عتتتتتام ځتتتتتای یتتتتتې دقتتتتتص
هډوکېدی.داستتتتې ښتتتتودل شتتتتوي دي چتتتتې تروکېلوئیتتتتد نارمتتتتل نستتتتج هتتتتم ماوفتتتته کتتتتوي .بتتتتل مهتتتتم تتتتتوپیر د
هایپئرتروفیتتتک ستتتکاراو  Keloidتتتتر متتتنځ دادی چتتتې ستتتکار لتتته شتتتپږو میاشتتتتو وروستتتته وختتتیم حالتتتت نتتته
41

ؼتتتوره کتتتوي ،مګتتتر د کیلوئیتتتد وخامتتتت ورو ورو زیتتتاتېږي او دا امکتتتان لري،چتتتې د  11-5کتتتالو پتتتورې
ادامه پیدا کړي.

۱

 7-2انځور:د ؼوږ د پاسه د کیلوئید سکار
د کیلوئیتتتد تتتتداوي ډیتتتره ستتتتونزمنه ده او د جراحتتتي عمتتتل څختتته وروستتتته دبیرتتتته پیتتتدا کېتتتدو چتتتانس ډېتتتر
زیتتتتات وي ،د کورتیکتتتتو ستتتتتیروئید استتتتتعمال پتتتته موضتتتتعي او سیستتتتتمیک ډول ګټتتتته لتتتتری او پتتتته پتتتترمخ
تللي حاالتو کې شعاع اوSurgeryLaserاستعمالیږي.
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 1-2جدول :د کیلویېد او هایپرتروفیک سکار مقا یسه په الندې ډولښودل شوې ده.
کیلوئید

هایپرتروفیک سکار

پتتته دواړو ستتتپین پوستتتتو او تتتتور پوستتتتو کتتتې متتتنځ تتتته را تللتتتی عموما ً په تور پوستو کې.

نژاد

شي.
زیتتتاتره دقتتتص د هډولتتته پاستتته  ،اوږې

موقعیت

د وجود په ټولو برخو کې په جرحه منځ ته راتلی شي.

کلینیکې سیر

وروستتتته تتتتر شتتتپږو میاشتتتتو نتتترم ستتتپین او استتتترخاوي حالتتتت شتتتتتتتپږ میاشتتتتتتتتې وروستتتتتتتته کلتتتتتتتک او

لتتته پاستتته د ژامتتتي د هتتتډوکې لتتته پاستتته
او د ؼوږ ترشاه.
ؼوره کوی.

تقلصي حالت ؼوره کوي.

اعراض

د وخت په تېرید و سره یې تخریشت او کلکوالی کمېږي.

د وختتتتت پتتتته تېریتتتتدو ستتتتره تخرشتتتتي ،

شکل

منظم وي

شکل یې ؼیر منظم وي.

جراحي عمل

بیرته پیدا کېدل کم دی.

 ۱۱فیصتتتتده واقعتتتتاتو کتتتتې بیرتتتتته پیتتتتدا

درد نتتتتتتاک او کلتتتتتتک حالتتتتتتت ؼتتتتتتوره
کوي.

کېږي.

درملنه
 سففففترویېد :څرنګتتتته چتتتتې هایپرتروفیتتتتک ستتتتکار او کیلوئیتتتتد دواړه تخرشتتتتي ختتتتواص لتتتتري ،نتتتتو
مربوطتتتته ستتتتاحې د ډیتتتتر خارښتتتتت در لتتتتودونکې وي ،نتتتتاروغ تتتتته پتتتته موضتتتتعي ډول د کورتیکتتتتو
ستتتتتتروئید ملهتتتتتم د استتتتتتعمال هتتتتتدایت ورکتتتتتول کېتتتتتږي (،کورتیکتتتتتو ستتتتتتروئیدپه ځتتتتتانګړې توګتتتتته
کتتتتورتیرزون ( ) Cortizonکتتتته چېتتتترې ستتتتاحه کتتتتې انتتتتتان موجتتتتود وي استتتتتطباب نتتتته لتتتتري) بنتتتتا ً
نتتتتاروغ تتتتته  Triamicinolonچتتتتې یتتتتو فلورواستتتتیتیدکورتیکو ستتتتتروئید دی ،پتتتته موضتتتتعي ډول
او د ډېر ضرورت وخت کې په سیستمیک ډول  41ملي ګرام په ابتدایي دوززرق کیږي.
 رادیفففو تراپفففي :شتتتعاع د مربوطتتته اوعیتتتو تشتتتکل او د حجراتتتتو نشتتتونما بطتتتي کتتتوي او د ستتتکار او
کیلوئیتتتتدو لویتتتتوالی څختتتته مخنیتتتتوی کتتتتوي .عمومتتتتا ً دجراحتتتتي عملتتتتي څختتتته وروستتتتته د شتتتتعاع
استعمال په کم دوز سره ډیر ښه نتیجه ور کوي.
 جراحففففي :هایپرتروفیتتتتک ستتتتکار او کیلوئیتتتتد تتتتتدواي د جراحتتتتي عملېتتتتې پتتتته واستتتتطه ښتتتته نتیجتتتته
ورکتتتوي ،ختتتو د کیلوئیتتتد دویتتتم ځتتتل پیتتتدا کېتتتدو چتتتانس ډېتتتر زیتتتات دی نتتتتایج هؽتتته وختتتت ډېتتتر ښتتته
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دي چتتتې د جراحتتتي عملتتتي څختتته وروستتتته کورتیکتتتو ستتتتروید عملیتتتات شتتتوی ستتتاحه کتتتی او پتتته
بیرونتتتتی ډول استتتتتعمال کتتتتړل شتتتتي .هتتتتره میاشتتتتت کتتتتې یوځتتتتل لتتتتږ ترلتتتتږه دوه یتتتتا دري ځلتتتتې
 Triamicinolonکتتتوالی شتتتو چتتتې استتتتعمال کتتتړو .هؽتتته ستتتاحې چتتتې د کتتتالو څختتته النتتتدې وي
او پوښتتل شتتوي کیلوئیتتد او یتتا ستتکار د وظیفتتې د ضتتایع ستتبب شتتوی نتته وي او یتتا دا چتتې ستتکار
ډېتتتر زیتتتات پتتترا وي پتتته دې حالتتتت کتتتې د کورتیکتتتو ستتتتروئید استتتتعمال کتتتافي دی ختتتو پتتته هؽتتته
صتتتتورت کتتتتې چتتتتې ستتتتکار د وظیفتتتتې ضتتتتیاع او یتتتتا د ښتتتتکال د خرابتتتتوالي ستتتتبب شتتتتوې وي او
کتتوچنی وي پتته دې حالتتت کتتې د جراحتتي عملتتې پتته واستتطه ستتکار لتتري او د جراحتتې پالستتتیک
ځانګړو تخنیکونو په واسطه فلپ -ګراؾ او یا مستقیم ډول ګنډل په ساحه کی اجرا شي.
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دریم څپرکی
د زخم تړل () Wound Closing
دزخم د تړلو له پاره دالندې میتودونوخخه استفاده کیږی
 -1د تار په واسطه ګنډل ((Suturing

Skin Tap -2
Skin Clip -3
Wound adhesive -4
د تار په واسطه ګنډل ()Suturing

تارونه عموما ً په دوه ډوله دي
 :1جفففکب کېفففدو نکفففې ( :)Absorbableچتتتې د کتتتوالجن او پتتتولي ګتتتول کولیتتتک استتتید څختتته جتتتوړېږي چتتتې د
استتتتتعمال څختتتته وروستتتتته د وجتتتتود انزایمونتتتتو پتتتته واستتتتطه هضتتتتم او  Lyseکېتتتتږي دا ډول تتتتتار عمومتتتتا ً د
ماشتتتومانو پتتته جراحتتتي کتتتې ډیتتتر زیتتتات استتتتعمال لتتتري .دحساستتتیت بتتته صتتتورت کتتتی بایتتتد ددی تتتتار څختتته
استفاده ونشی  .داتارونه عبارت دي له:
 :Catgut د یتتتتو عتتتتام جذبېتتتتدونکې تتتتتار څختتتته عبتتتتارت دی کتتتتوم چتتتتې د کتتتتوالجن د مختتتتاط د
النتتتدېن ۍ طبقتتتې د پستتته د کوچنیتتتو کلمتتتو او ستتتیروزل طبقتتتې او د کتتتوالجن د او تتتتار څختتته هتتتم
جوړېږي.

۱

 1-3انځور:کت ګوټ
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 :Plane Catgut یوبتتتل ډول تتتتار څختتته عبتتتارت دی چتتتې د  Catgutڅختتته ژر جتتتذبېږي او
د دوه اونیو څخه تر دوو میاشتو پورې جذب یې دوام کوي.
 :Dexan د یتو Polygly Colic Acidڅخته عبتارت دی چتې د امنیتو  glycolic Acidدیتو ځتای
کېدو څخه منځ ته راځي د دې ډول تار سره حساسیت ډېر کم لېدل کېتږي ،د تتاثیر دوام یتې دوه
اونیو څخه تر څلورو اونیو پورې دی .او د جراحي په ټولو مواردو کې ترې استفاده کېږي.

۱

 2-3انځور :دیکسان
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 :Vicryl پتتته اوستتتنۍ عصتتتر کتتتې ډېتتتر زیتتتات استتتتعمالیږي د جتتتذب لتتته نظتتتره پتتته دوه ډولتتتو
ویشتتتل شتتتوی ستتتریع جذبیتتتد ونکتتتی (یتتتوې اونتتتۍ نتتته دری اونیوپتتتورې) او کتتتراره جذبیتتتدونکې(
د دری اونیتتتتو څختتتته تتتتتر دری میاشتتتتتو) .چتتتتې پتتتته اوستتتتني عصتتتتر کتتتتې د جراحتتتتي پتتتته ټولتتتتو
متتتواردو کتتتې استتتتعمالیږ ژر جتتتذبېونکې چتتتې د پوستتتتکې پتتته ګنتتتډولو کتتتې تتتترې استتتتفاده کېتتتږي
او اوږد جذب چې په نورو جراحي عملیو کې ترې استفاده کېږي
9

 3-3انځور :ویکریل
:2هغه تارونه چې نه جکبېږي
ارګانیتتتتک تتتتتارونو لکتتتته Elicron،Nylon،Synthetic Silk،Dacron

او  Prolinچتتتتې لتتتتومړنی دوه

ډولنتته یتتې ډېتتر زیتتات عکتتس العمتتل ور کتتوي چتتې د همتتدې املتته د پالستتتیک پتته جراحتتي کتتې ډیتتر زیتتات
نتته استتتعمالېږي .څرنګتته چتتې ډېتتر ښتته ؼوټتته کېتتږي نتتو مختتاطي ؼشتتا او د پوستتتکې د یتتو ځتتای کیتتدو پتته
منظتتور جراحتتي کتتې تتترې استتتفاده کېتتږي ډېتتر زیتتات بایتتد متوجتته ووستتو چتتې د ګنتتډولو پتته وختتت کتتې د
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ګنتتډل شتتوي ستتاحې ستتکار د عملیتتاتو څختته وروستتته معلتتوم نتته شتتي بن تا ً پوستتتکی بایتتد د فشتتار پتته واستتطه
ونه ګنډل شي.
پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې تتتتار دوه اونیتتتو لتتته پتتتاره پتتتر مربوطتتته ستتتاحه کتتتې پتتترې ښتتتودل شتتتي د تتتتار د
پتتترې کیتتتډولو څختتته وروستتتته پتتته مربوطتتته ستتتاحه کتتتې ستتتکار پتتتاتې کېتتتږي بنتتتا ً تتتتار بایتتتد  7-6ورځتتتو پتتته
متتوده کتتې او متتخ کتتې د  5ورځتتو پتته متتوده کتتې لتتری کتتړل شتتي .پتته نهایتتاتو او جتتذع کتتې د  7ورځتتو پتته
متتتوده کتتتې او پتتته پښتتتو کتتتې د  14-7ورځتتتو وروستتتته بایتتتد تتتتار لتتتری کتتتړل شتتتي ،پتتتورتنې ټتتتول حتتتاالت د
جتتراح د قضتتاوت پتتورې اړه لتتري .کتته چېتتري تتتار ډیتتر ډبتتل او ستتاحه د فشتتار ستتره وتتتړل شتتي کلتته چتتې
تتتار پتترې کتتړل شتتي مربوطتته ستتاحه کتتې د ستتکار د پتتاتې کېتتدو ستتبب ګرځتتي بن تا ً بایتتدنازک تتتار لکتته 4/1
 5/1 ،او یتتتا  6/1استتتتعمال شتتتي .کتتته چېتتترې د ستتتاحې ګنتتتډل پتتته طبعتتتی ختتتط کتتتې اجتتترا شتتتي ،نتتتو د تتتتار
دپتترې کیتتدو وروستتته د ستتکار د پیتتدا کېتتدو چتتانس ډېتتر کتتم دي .پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې ګنتتډل شتتوې
ستتتاحه د انتتتتان ستتتره مختتتامخ شتتتوې وي ،نتتتو د انتتتتي ستتتیپتیک پتتته واستتتطه پانستتتمان اجتتترا شتتتي تتتتر څتتتو
ختتارجي جستتم لتتري او ناحیتته پاکتته کتتړل شتتی .د وینتتې جریتتان ښتته او د عملیتتات څختته وروستتته د ستتکار
اندازه کمېږي.

۱

 5-3انځور :ایتلون

 4-3انځور:پرولین

4۱

۱

 7-3انځور :نایلون

 6-3انځور:سیلک
دګنډلو طریقې
 Interupted ډول

پتتتته دې ډول کتتتتې د ګنتتتتډلو ستتتتتنه د  ۱1درجتتتتو پتتتته انتتتتدازه پوستتتتتکې پتتتته څنتتتتډه کتتتتې پتتتته دې ډول ستتتتره
داخلېتتږي چتتې د پوستتتکې النتتدې نستتج هتتم ور ستتره ونیتتول شتتي ،او وروستتته مقابتتل طتترؾ تتته ستتتنه پتته
دی ډول داخلېتتتتږي چتتتتې نستتتتج ورستتتتره و نیتتتتول شتتتتي .هؽتتتته مشتتتتابه مستتتتافه چتتتتې د پوستتتتتکې د څنتتتتډې او
ستتتتنې تتتتر متتتنځ موجتتتوده وي مقابتتتل طتتترؾ تتتته بایتتتد هتتتم پتتته همتتتدې ډول وي .د هتتتر دوو تتتتارونو تتتتر متتتنځ
مسافه د  3mmاو د زخم د څنډې او د ستنې تر منځ  2mmپه اندازې سره وي.
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 ۱-3انځور :انتراپتیتد ګنډل

4۱

Vertical Metru; 
د دې ډول ګنډلو استعمال د دې له پاره ډیر زیات دی چې تر څو ساحه  Evertحالت ځانته ؼوره کړي چې
کوالی شو په تحت المخاطی او یا پوستکې کې استعمال کړو او وروسته د پوستکې څنډې پهInterrupted
ډول سره وګنډو.

11انځور :اعومودی میترس
HorizontalMetrusSuture 
پتتتته دې ډول ګنتتتتډولو کتتتتې ستتتتاحه پتتتته افقتتتتي متتتتترس ډول ستتتتره ګنتتتتډل کېتتتتږي او پتتتته ډېتتتترو متتتتواردو کتتتتې
استعمالېږي.

11
 11-3انځور :ها افقی
51

Half Buried Suture 
د دېتتډول ګنتتډلو استتتعمال پتته  V-Y Plastyکېتتډېر زیتتات ګټتتور دی .چتتې د فلتتپ د څتتوکې د نکتتروز څتته
مخنیتتتوي کتتتوي او وروستتتته د  interuptedطریقتتتي پتتته واستتتطه ستتتاحه تعقیتتتب ېتتتږي .همتتتدا رنګتتته د دې
میتود په واسطه کوالی شو چې فلپ په بله ساحه کې تثبیت کړو.
ContinuesSuture 
څرنګتتتته چتتتتې د دې ډول ګنتتتتډلو څختتتته وروستتتتته پتتتته ناحیتتتته کتتتتې ستتتتکار پتتتتاتې کېتتتتږي بنتتتتا ً پتتتته جراحتتتتي
پالستتتتیک کتتتې د پوستتتتکې د ګنتتتډلو لتتته پتتتاره نتتته استتتتعمالیږي ولتتتی د تحتتتت المختتتاطي د ؼشتتتاؤ پتتته ګنتتتډلو
کتتې د دی ډول ګنتتتډلو څختته استتتتفاده کېتتږي ،بتتتل ډول یتتې د  Continues Lackڅختته عبتتتارت دی .کتتته
چیتتترې  Continuesګنتتتډل د قتتتوی تتتتار پتتته واستتتطه پتتته فلتتتپ بانتتتدی اجتتترا شتتتي د فلتتتپ د نکتتتروز ستتتبب
ګرځي.
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 11-3انځور :کاتنیوس ګنډل
Intera Dermal ContinuesSuture 
پتته دی ډول ګنتتدلو کېتتد زختتم د یتتو طتترؾ پوستتتکې پتته درمتتال ستتاحه کتتې ستتتنه داخلېتتږي او یتتوه خاصتته
ستتاحه د ستتتنې پتته واستتطه نېتتول کېتتږي کلتته چتتې متتو ستتتنه د دې ستتاحې څختته ختتارج کتتړه عین تا ً عملیتته پتته
مقابتتل طتترؾ کتتې هتتم اجتترا کیتتږي ،پتته دی ډول چتتې تتتاریو د بتتل لتته پاستته  Crossو نکتتړي او ؼوټتته نتته
شتتي کلتته چتتې یتتوه ستتاحه پتته مکمتتل ډول ستتره وګنډلتته د تتتار دپاستته ستترونه یتتو د بتتل ستتره وتتتړي ،پتته هؽتته
صتتورت کتتې چتتې ستتاحه ډیتتره زیاتتته اوږده وي پتته دې حالتتت کتتې د هتتر  5ستتانتی مترپتته انتتدازه کتتې تتتار
بایتتد بیتترون کتتې تثبیتتت شتتي تتتر څتتو چتتې د پتترې کولتتو پتته وختتت ستتتونزه پیتتدا نتته کتتړي تتتار بایتتد د 2-3
او نیو په موده کې لرې کړل شي.
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Skin Tap :2
Skin Tapد یتتتو  Stero Stripڅختتته عبتتتارت دی –  1/3انتتتچ څختتته ¼ انتتتچ پتتتورې پراختتتوالی او د 3
څختتتتته تتتتتتر  4انچتتتتتو پتتتتتورې اوږدوالتتتتتی لتتتتتري د پوستتتتتتکې د زخمونتتتتتو د یوځتتتتتای کولتتتتتو پتتتتته منظتتتتتور
استتتتتتعمالیږي .د Tapپتتتتته واستتتتتطه کتتتتتوالی شتتتتتو د پوستتتتتتکې دواړه څنتتتتتډي پتتتتته استتتتتانۍ ستتتتتر یتتتتتواځی
کړو.مخکتتتی لتتته دی څختتته چتتتې Tapاستتتتعمال کتتتړو بایتتتد د زختتتم څنتتتډې د Buried Sutureپتتته واستتتطه
یوځتتتای او نتتتږدې کتتتړو ،تتتتر څتتتو د  Tapد استتتتعمال څختتته وروستتتته ژر جوړېدنتتته متتتنځ تتتته راشتتتي او
دبلي خوا څخه د  invertحالت څخه مخنیوی وشي.
 Burneeپتتته لتتتومړی ځتتتل وښتتتودله چتتتې د  Tapد استتتتعمال څختتته وروستتتته ژر جوړیدنتتته متتتنځ تتتته راځتتتي
او همدارنګتتتته د Tapد استتتتتعمال څختتتته وروستتتتته د وینتتتتې او ختتتتارجي اجنبتتتتي جستتتتم تېرېتتتتدل امکتتتتان نتتتته
لري.،
د استتتتعمال طریقتتته کتتته چېتتترې ستتتاحه وستتتیع وي لتتتومړی بایتتتد انستتتاج طبقتتته پتتته طبقتتته وګنتتتډل شتتتي او
وروستتته لتته هؽتتې پوستتتکې د یتتوانتي س تیپتیک پتته واستتطه پتتاک کتتړل شتتي .او بیتتا د پوستتتکې څنتتډي یتتو د
بتتل ستتره ستتره نتتږدي او وروستتته بیتتا  Tapپتته واستتطه و نیتتول شتتي .پتته دې ډول چتتې ل تومړۍ یتتوه څنتتډه
او بیتتا وروستتته بل ته څنتتډه د  Tapپتته واستتطه نیتتول کیتتږيTap.بایتتد د دستتت کشتتي او یتتا د رابتتر ستتره پتته
تمتتتاس کتتتې رانتتته شتتتي ،همدارنګتتته  Tapبایتتتد د صتتتابون او اوبتتتو پتتته واستتتطه ونتتته مینځتتتل شتتتي او کتتته
چېتتتتترې  glueد عملیتتتتتات څختتتتته مخکتتتتتې استتتتتتعمال شتتتتتي د  Tapد ښتتتتته تثبیتتتتتت کیتتتتتدو ستتتتتبب ګرځتتتتتي.
مګر glueد څو ورځو تېریدو وروسته کمزوري کېږي له همدې امله د استعمال وړ نه دي.
 Tapبایتتد د  2-1اوونیتتو لتته پتتاره پتترې ښتتودل شتتي کتته چېتترې پتته ستتاحه کتتې ویښتتتان موجتتود وي نتتو د
ویښتتتتانو لویتتتوالی د  Tapد سستیدوستتتبب ګرځتتتي ،نتتتو بنتتتا ً د  7-5ورځتتتو پتتته دوران کتتتې بایتتتد لتتتري کتتتړل
شتتي همتتدا رنګتته هؽتته پوستتتکې چتتې طبیعتتي ؼتتوړوالي لتتري  6-4ورځتتو پتته متتوده کتتې  Tapد مربوطتته
ستتتتاحې څختتتته ؼتتتتتور ځېتتتتږي ماشتتتتتومان د شتتتتوخۍ او د نتتتتتا ارامتتتتۍ لتتتتته املتتتته امکتتتتتان لتتتتري چتتتتتې Tap
وؼورځتتتتوي همدارنګتتتته هؽتتتته نتتتتاحې چتتتتې حرکتتتتت ولتتتتري  Tapپتتتترې کتتتتم استتتتتعمالېږي ،عمومتتتتا ً ډېتتتتر
استعمال په نهایاتو او جذع کې دي.
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عموما ً  Tapالندې ګټي لري:
 استعمال او لرې کول یې معین وخت ته ضرورت لري.
 ډیر کم او یا هیڅ جلدي عکس العمل نه لري.
 د عملیات څخه وروسته د نښه د پریښودلو څخه مخنیوی کوي ( ګنډلو د سکار)
 د پانسمان او  Splintالندې د ډېر وخت له پاره پاتې کېدای شي.
 استعمال کې انستیزي ته ضرورت نه لري.
 د زخم ساحه پاکه او مستقیمه وي او سکار یې کم وي.
زیات استعمال یې:
 د  Buried sutureڅخه په ؼیر د پوستکې د څنډو د  Evertedسبب ګرځي.
 په لوند پوستکې هیڅ نه نښلي.

۱

 12-3انځور :ستیرو ستریپ
Skin Clip :3
دا میتتتتتود پتتتته اوستتتتني عصتتتتتر کتتتتې دومتتتتره نتتتته استتتتتتعمالېږي  Clipد ؼاښتتتتونو درولتتتتودنکې دی چتتتتتې د
پوستتتکې پتته دواړو څنتتډو کتتې پتته برابتتر ډول ستتره تثبیتتت کېتتږي او د پوستتتکې څنتتډې ستتره نیتتږدې کتتوي
53

چتتې ښتته  Eversionمتتنځ تتته نتته رواړي لتته پنځتتو نتته تتتر پنځلستتو ورځتتو وروستتته د  Clipلتتري کتتول د
ځانګړي قیچې په واسطه اجرا کېږي.

۱
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 13-3انځور :د سکین کلیپ ماشین

 14-3انځور :سکین کلیپ استعمال

Wound Adhesive:4
 Cyanosylatاو  Cyanomyalatد پوستتتتتکې د یتتتتو ځتتتتاي والتتتتي لتتتته پتتتتاره استتتتتعمالېږي مخکتتتتې لتتتته دې
څختتته چتتتې استتتتعمال شتتتي لتتتومړی ستتتاحه د برئیتتتد او د خیتتتاطی پتتته واستتتطه ګنتتتډل کېتتتږي او وروستتتته د
دواړو زخمونو ترمنځ وهل کېږي.
ددی موادواستتتتعمال د پوستتتتکې د ګتتتراؾ لتتته پتتتاره استتتتطاب نتتته لتتتري ،ځکتتته چتتتې طبیعتتتي بستتتتر خرابتتتوي
او له بلې خوا څخه نوی شریانو نه پهښاډولسره اجوړېږي .


54

څلورم څپرکی
د پوستکې ګرا () Skin Graft
تعریتتتؾ :د پوستتتتکې د یتتتوې ازادې پتتتارچې څختتت ه عبتتتارت دی چتتتې امکتتتان لتتتري یتتتوازې دا یپیتتتدرم او یتتتا
دا چتتتې د پوستتتتکې درې واړه طبقتتتې پتتته برکتتتې و نیستتتي چتتتې دا د پوستتتتکې ازاده پتتتارچې د هؽتتتی ستتتاحې
څخه چې مکمله اروا لري جدا او هؽه ساحه کې چې پوستکې ورته اړتیا لري اچول کېږي.
تتتتاریخچې :د لتتتومړی ځتتتل لتتته پتتتاره پتتته  1۱6۱زیږدیتتتز کتتتال  Revordinد پوستتتتکې یتتتوه کتتتوچنۍ پتتتارچې
د یتتتو الس څختتته واخستتتتته او بتتتل الس کتتتتې چتتتې  granulationنستتتتج پتتترې موجتتتتود وو مربوطتتته نستتتتج
ئتتتې پتتتری پتتتټ کتتتړو .وروستتتته بیتتتا Olliersاو Thierschsپتتته 1۱71زیږدیزکتتتال کتتتې د ریتتتوادین تیتتتوري
تتتته وده ورکتتتړه او د لتتتومړی ځتتتل لتتته پتتتاره یتتتې د پوستتتتکې نتتتری ګتتتراؾ ازاده پتتتارچې واخستتتته او ګتتتراؾ
یتتتې اجتتترا کتتتړو .بیتتتا پتتته 1۱75زیږدیزکتتتال کتتتې  Volfد لتتتومړي ځتتتل لتتته پتتتاره د پوستتتتکې ډبتتتل ګتتتراؾ
( )full thickness graftاجرا کړو.

د ګرا

ډولونه

ګراؾ عموما َ په پنځو ډولونو ویشل شوی دی.
 : Autograft.1پتتته دی ډول ګتتتراؾ کتتتې مربوطتتته شتتتخص د وجتتتود یتتتوی برختتتي څختتته نستتتج اخستتتتل
کېږي او د وجود بلی برخې ته اچول کیږي.
 : Iso Graft.2پتتته دی ډول ګتتتراؾ کتتتې د یتتتو شتتتخص څختتته بتتتل شتتتخص تتتته چتتتې  Geno typeیتتتو
ډول وي اچول کېږي ،لکه په ؼبرګونو کې .
 :)Allo graft (Homo graft.3پتتته دی ډول ګتتتراؾ کتتتې د یتتتو نتتتامعلوم شتتتخص څختتته نستتتج اخستتتتل
کېتتتتږي او بتتتتل شتتتتخص تتتتته اچتتتتول کېتتتتږي .چتتتتې  Immuno Supprasiveدواګتتتتانې بایتتتتد نتتتتاروغ تتتتته
استعمال شي.
 : Xeno graft.4پتته دی ډول ګتتراؾ کتتې د حیوانتتاتو د بتتدن د نستتج یتتوه برختته د انستتان لتته پتتاره پیونتتد
کېږي ،لکه د خوګ د زړ وال چې د انسان د زړ له پاره د  Allo graftپه ډول اچول کېږي.
graft.5

 :Artifiscialپتتتته دی ډول ګتتتتراؾ کتتتتې مصتتتتنوعی هتتتتډوکې یتتتتا ستتتتلیکان متتتتواد د وجتتتتود د

ضتترورت منتتدی ستتتاحه لتته پتتتاره استتتعما لیتتتږي او یتتا دا چتتې مصتتتنوعی ایپیتتدرم د هؽتتته ستتوختګۍله پتتتاره
چې د پوستکې ګراؾ په کې امکان و نه لري اسعتمالولی شو.
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 1-4جدول :د پوستکې د ګراؾ ډولونه
توضیح

شیمره

د ګراؾ ډول

1

د پوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتکې نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتری د پوستکې یوازې یوه طبقه  Epid ermپکې شامل دي
ګراؾ() split skin graft

2

د پوستتتتکې ډبتتتل ګتتتراؾ(  fullد پوستکې ټول طبقات پکې شامل دی.
)thickness skin graft

3

 Penchګراؾ

4

 Meshګراؾ

د پوستتتتتکې  1*1.5ستتتتانتی متتتتتر ګتتتتراؾ څختتتته عبتتتتارت دی
چې ټول طبقات پکې شامل وي.
پتتتته دی ډول ګتتتتراؾ کتتتتې د پوستتتتتکې اخستتتتتل شتتتتوی ټوټتتتته د
 Meshد ماشتتتتین پتتتته واستتتتطه پتتتته جتتتتال ډول بتتتتدلیږي او د
ګراؾ پراخوالی ډیریږي.

 د پوستکې نری ګرا ( ) Split skin graft
د پوستتتتتکې د پیژنتتتتدل شتتتتوو ګرافونتتتتو لتتتته جملتتتتې څختتتته دی چتتتتې پتتتته اوستتتتنې عصتتتتر کتتتتې ډېتتتتر زیتتتتات
استتتتعمالېږي ،چتتتې د ضتتتخامت لتتته نظتتتره مکمتتتل اپیېتتتدرم او یتتتا داچتتتې ترڅنتتتګ د درم د طبقتتتې یتتتوه برختتته
ورسره ملګرې وي او په دریو کتګوریو ویشل شوی دی.
 5 :Thin فیصده داپیدرم تشکیلوي.
 ۱5 :Intermediate فیصده د اپیدرم تشکیلوي.
 111 :Thick Split فیصتتتده اپیتتتدرم ،درم او د هتتتایپودرم د طبقتتتې کمتتته برختتته ځتتتان ستتتره جتتتوړ
وي .
د پوستتتتکې ډبلتتتوالی نظتتتر پتتته عمتتتر جتتتنس او موقعیتتتت بانتتتدې ټتتتوپیر لتتتري .ماشتتتومان د لویتتتانو پتتته نستتتبت
نتتتازک او نتتتری پوستتتتکې لتتتري یعنتتتې د لویتتتانو پوستتتتکې  3.6ځلتتتې د کوچنیتتتانو د پوستتتتکې پتتته نستتتبت
ډبتتتل دی .مګتتتتر د  5کلنتتتۍ عمتتتتر څختتته وروستتتتته د ماشتتتومانو پوستتتتتکې د کتتتاهالنو ستتتتره برابتتتر ېتتتتږي.
همدا رنګه ښځي د نرانو په نسبت نازک پوستکی لري.
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د موقعیتتتتت لتتتته نظتتتتره د الس د ورؼتتتتوي پوستتتتتکې  ،پښتتتتی د تلتتتتې پوستتتتتکې او د ؼتتتتوږ د شتتتتاه پوستتتتتکې
نستتتتبت د وجتتتتود د نتتتتورو برختتتتو پوستتتتتکی تتتتته ډېتتتتر ډبلتتتتوالی لري،حتتتتو د ورانتتتته اپیېتتتتدرم ( Thigh
 )Epidermنظر د وجود د نورو پوستکې په نسبت  21چنده زیات ډبل والی لري.
د پوستتتتتکې د ګتتتتراؾ د اخستتتتتلودرجه د الستتتتي درمتتتتاتوم  ،هتتتتوایې درمتتتتاتوم(

HandandPneumatic

) Dermatmاو بریښتتتنایې در متتتاتوم پتتته واستتتطه پتتته استتتانۍ ستتتره تعتتتین کېتتتږي د ګتتتراؾ د اخستتتتلو درجتتته
بایتتد پتته دقیتتق ډول تعتتین شتتي او وروستتته د هؽتتې ستتاحې څختته چتتې ښتته د وینتتې جریتتان ولتتري واخستتتل
شي او بیا هؽه ساحه باندې چې پوستکې ورته اړتیا لري واچول شي.
ولتتی پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې د پوستتتکې ډبتتل ګتتراؾ واخستتتل شتتي او ستتاحه دویتتم ځتتل ونتته ګنتتډل شتتي
پتته دې صتتورت کتتې د ستتاحې جوړیتتدل وختتت تتته اړتیتتا لتتري بن تا ً ضتتخیم ګتتراؾ بایتتد د داستتې ستتاحې څتته
واخستتتتل شتتتي چتتتې مربوطتتته ستتتاحه د دوهتتتم ځتتتل لتتته پتتتاره وګنتتتډل شتتتي .او یتتتا دا چتتتې پتتته مربوطتتته ستتتاحه
بیرته د پوستکې د نری ګراؾ په واسطه وپوښل شي.

۱

 1-4انځور :د ژوړی سوختګي وروسته کانترکچر
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۱

 2-4انځور :د کانترکچر د اصالح وروسته د پوستکي نري ګراؾ  3-4انځور:د 6ورځودپوستکي در نري ګراؾ استعمال.
وروسته چې سوروالی په ګراؾ کې د وینی جریان معنی ورکوي.

9

 4-4انځور :د سوختګي څخه وروسته

9

 5-4انځور :د  3میاشتو وروسته څخه
ګرانولیشن.د پوستکی نری ګراؾ.

5۱

د پوستکې ډبل ګرا )Full.Thicknes.Graft( :
د پوستتتتکې د ټتتتول طبقتتتاتو او پتتته کمتتته انتتتدازه د پوستتتتکې دالنتتتدېنۍ برختتتې نستتتج د ځتتتان ستتتره لتتتري او د
دې تتتتتر څنتتتتګ د د هنیتتتته ؼتتتتدې ،د خولتتتتو ؼتتتتدې او د ویښتتتتتانو فولیکتتتتو کولنتتتته هتتتتم ور ستتتتره ملګتتتتري او
موجود دي.
د پوستتتتتکې دا ډول ګتتتتراؾ د رنتتتتګ ،مقویتتتتت ،دخولتتتتو ،دهنیتتتته ؼتتتتدواتو او د ویښتتتتتانو د فولیکتتتتول
موجودیتتت او هؽتته ستتاحه چتتې پوستتتکې ورتتته اړتیتتا لتتري د اچولتتو میتتتود پوستتتکې د طبقتتاتو د پوستتتکې
موقعیت ،د پوستکې د اخستلو د میتود او د پوستکې د ګراؾ استعمال له امله توپیر لري.
۱

 6-4انځور :په الس کې د کانترکچر
د اصالح څخه وروسته زخم.

۱

۱

 7-4انځور :د پوستکي د ډبل ګراؾ لپاره

 ۱-4انځور :د پوستکي د ډبل ګراؾ اخستیلو طریقه.

د مؽبانی ناخیی انتخاب.
5۱

۱

 ۱-4انځور :د پوستکي د ډبل ګراؾ اچولو طریقه
۱

 11-4انځور:د ګراؾ د له پاسه د پانسمان تثبیت کول.
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د پوستکې د ګرا

استعمال:

د پوستتتتتکې ګتتتتراؾ پتتتته ټولتتتتو هؽتتتته زخمونتتتتو کتتتتې چتتتتې د وینتتتتې جریتتتتان()Blood Circulation
ولري او یا داچې ګرانولیشن نسج جوړ کړای شي د ساحې د پوښولو په منظور استعمالېږي.
همتتتتدا رنګتتتته د ستتتتوختګي وروستتتتته د وستتتتیع زخمونتتتتو د پوښتتتتولو ،پتتتته دایمتتتتي ډول د یتتتتوې ستتتتاحې د پتتتتو
ښتتولو پتته منظتتور استتتعمال کتتړو او یتتا داچتتې پتته بعضتتي وختونتتو کتتې د کتتوچنۍ ستتاحو د تړلتتو او د لویتتو
ساحاتو د نږدې کولو په منظور په لنډ مهاله ډول ئې استعمال کړو.
څرنګتتته چتتتې د پوستتتتکې نتتتازک ګتتتراؾ د ستتتاحې د تقلتتتص حالتتتت متتتنځ تتتته راوړي نتتتو پتتته زیتتتاتره حتتتاالتو
کتتتې د دې لتتته پتتتاره چتتتې ستتتاحه ثبتتتات او ښتتتکال پیتتتدا کتتتړي نتتتو ګتتتراؾ لتتتري او ستتتاحه  Flapاو یتتتا ضتتتخیم
ګتتراؾ اجتترا کېتتږي .همدارنګتته د پوستتتکې ګتتراؾ پتته هؽتته ستتاحه کتتې چتتې قستتمي د وینتتې جریتتان ولتتري
او د پوستتتتکې النتتتدې بستتتتر عضتتتالتو او هتتتډوکې وي ثبتتتات ور کتتتوي ،همدارنګتتته کتتتولی شتتتو مضتتتمني
قرحي لکه د بستر زخم او  Decubitusقرحي د  F.S.Gاو یا Flapپه واسطه پوا کړو.
د موقیعیت د نظره د ګرا

استعمال:

 :1مخ ( :)Face
د متتتخ پتتته منځنتتتی او لتتتوی زخمونتتتو کتتتې چتتتې د فلتتتپ کولتتتو امکتتتان موجتتتود نتتته وي او هؽتتتو زخمونتتتو کتتتې
چتتتتتې د ترضتتتتتی

 ،ژورې ستتتتتوختګۍ او د پوستتتتتتکې ستتتتترطان (Melanoma,B.cc,S.cc

) لتتتتته املتتتتته

منځ ته راؼلي وي استعمالیږي.
۱

11-4انځور :سوختګي څخه وروسته

 12-4انځور:د پوستکي نړي ګراؾ وروسته د یوي اونۍ.

په تنډی او مخ ګرانولیشن.
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 :2قابضه ساحې ( :) Flexor
د ؼتتتاړې  ،ګوتتتتو او نتتتورو مفاصتتتلو کتتتې د زختتتم د پټولتتتو لتتته پتتتاره عمومتتتا ً د پوستتتتکې د ضتتتخیم ګتتتراؾ
څختتته استتتتفاده کېتتتږي او ددې لتتته پتتتاره چتتتې دویتتتم ځتتتل د کتتتانترکچر څختتته مخنیتتتوی وشتتتي ،ستتتاحه بایتتتد د
میزابتتتی ( )Splintپتتته واستتتطه تثبیتتتت کتتتړل شتتتي او د ښتتته کیتتتدو څختتته وروستتتته ددې لتتته پتتتاره چتتتې د اتیتتتل
د دوامتتتداره استتتتعمال د مفصتتتلونو کلکتتتوالي ( )Stiffnessد نستتتج د اتروفتتتۍ او ضتتتعیفی ستتتبب کېتتتږي نتتتو
د Splintپتتتته لتتتتومړنۍ اونتتتتۍ کتتتتې بایتتتتد نتتتتاروغ تتتتته حرکتتتتات پیتتتتل شتتتتي او وروستتتتته د دوه اونیتتتتو څختتتته د
ناروغ مفصل ته د حرکت تر څنګ فزیوتراپي هم ورکړل شي.

۱
13-4انځور :سوختګي څخه وروسته ګرانولیشن 14-4انځور :د پوستکي د نړي ګراؾ څخه یوه میاشت وروسته

۱

 16-4انځور :د عملیاتو څخه دري اونۍ وروسته.

 15-4انځور:د سوختګي څخه  6میاشته وروسته سوی شکل.
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 :3سوختګي:
د پراختتته ستتتوختګیو د تتتترمیم او پوښتتتولو پتتته منظتتتور د نتتتری ګتتتراؾ ( )S.S Grafڅختتته استتتتفاده کېتتتږي
پتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې ستتتاحه ډېتتتره پراختتته وي او ګتتتراؾ کفایتتتت و نتتته کتتتړي نتتتو ګتتتراؾ بایتتتد متتتیش
کتتتتړل شتتتتی او یتتتتا دا چتتتتې د هؽتتتتې ستتتتاحې څختتتته چتتتتې مخکتتتتې متتتتو ګتتتتراؾ( )S.S Graftاحستتتتتیلی وی،
کتتتوالی شتتتو پتتته ذخیتتتروي ډولیتتتې وستتتاتو پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې اچتتتول شتتتوی ګتتتراؾ منتتتتن او یتتتا دا
چتتې د منځتته والړشتتي کتتوالی شتتو ذخیتتره شتتوی ګتتراؾ دویتتم ځتتل استتتعمال کتتړو پتته هؽتته صتتورت کتتې
چتتې پوستتتکې د بریښتتنا د ستتوختګۍ او یتتا رادیتتو اکتیتتؾ شتتعاع پتته واستتطه ستتوزیدلی وي نتتو د پوستتتتکې
د ګراؾ تر څنګ کوالی شو ساحې ته فلپ هم اجرا کړو چې ښه نتیجه ور کوي.

۱

 17-4انځور:ژوره سوختګي

 1۱-4انځور:ژوره سوختګي

4مخاطي برخه (: )Mucus
پتتته پختتتوا و ختونتتتو کتتتې د پوستتتتکې نتتتری ګتتتراؾ ( )s.s.gد خختتتو د مختتتاطې برختتتې د جوړیتتتدو  ،پتتتزې
مهبتتتل او مثتتتانې د جوړیتتتدو پتتته منظتتتور استتتتعمالو لتتتو ،څرنګتتته چتتتې دپوستتتتکې نتتتری ګتتتراؾ پتتته لومړیتتتو
څلتتتورو میاشتتتتو کتتتې تقلصتتتي کېتتتږي نتتتو مخنیتتتوی یتتتې بایتتتد وشتتتي .همدارنګتتته د هؽتتتې ستتتاحې څختتته بایتتتد
ګتتراؾ واخستتتل شتتي چتتې ویښتتتان ونتته لتتري ،ګتتراؾ کتتوالی شتتي چتتې د پلتتورا او پریتتتوان د پوښتتلو پتته
منظتتور استتتعمال کتتړو .پتته همتتدې ډول د ستتاحې د ښتته ستتاتلو پتته منظتتور کتتوالی شتتو چتتې  Caverڅختته
استتتتفاده وکتتتړو پتتته دې ډول چتتتې لتتتومړی د پوستتتتکې ضتتتخیم ډول د ستتتاحې څختتته چتتتې قاعتتتده ولتتتري جتتتدا
او پوستتتکې النتتتدې نستتتج بانتتتدې ګتتراؾ اچتتتول کېتتتږي کلتتته چتتې ګتتتراؾ ثبتتتات پیتتتدا کتتړو بیتتتا ګتتتراؾ شتتتوې
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ستتتاحه فلتتتتپ کتتتتړو او مربوطتتته ستتتتاحه د خپتتتتل پوستتتتتکې پتتته واستتتتطه دویتتتتم ځلپوښتتتول کېتتتتږي ،مګتتتتر پتتتته
اوسني عصر کې دومره د استعمال وړ نه دی.
په الندې حاالتو کې ګرا

نه استعمالېږي.

 د هډوکې فشار چې Peroistونه لري.
 هؽه عضروؾ چې Prechandriumو نه لري.
 Tendon چې  Pretendonونه لري.
 په فعاله خونریزي کې
 ګرانو لشین نسج د پاسه
 سکارد پاسه
 د منتنی ساحې د پاسه
 خبیثه قرخود پاسه.
د هغه ساحې خواص چې ګرا

تري اخستل کېږي:

عمومتتتتا ً د پوستتتتتکې رنتتتتګ ،قتتتتوام  ،ضتتتتحامت  ،د وینتتتتې د جریتتتتان د اوعیتتتتو موجودیتتتتت او د ویښتتتتتانو
شتوالی باید په دقیق ډول په نظر کې و نېول شي.
 :1د غوږ شاه:
د پوستتتتتکې د ګتتتتراؾ د اخستتتتتلو لتتتته پتتتتاره بهترینتتتته ستتتتاحه ګڼتتتتل کېتتتتږي د پوستتتتتکې هؽتتتته برختتتته چتتتتې
د Mastoidهتتتتډوکې لتتتته پاستتتته ارتکتتتتاز لتتتتري د ګتتتتراؾ پتتتته منظتتتتور استتتتتعمالېږي او د متتتتخ د زخمونتتتتو د
پوښتتولو پتته منظتتور ډیتتره ښتته ستتاحه ګڼتتل ګېتتږي .ستتاحه کتتوالی شتتو دویتتم ځتتل پتته استتانۍ ستتره خپتتل متتنځ
کتتتې وګنتتتډو .همتتتدا رنګتتته کتتتوالی شتتتو چتتتې د ګتتتراؾ یتتتوه لویتتته پتتتارچې د ؼتتتوږ د  Helicdد مستتتتوئید او د
ستتر د ویښتتتانو د لتتین  Hair Lineتتتر متتنځ د ستتاحې واخلتتو پتته ډبتتل ګتتراؾ کتتې څرنګتته چتتې ستتاحه نتته
تړل کېږي نو بیرته د پوستکې د نری ګراؾ په واسطه ساحه پوښل کیږي.
د ؼتتتتوږ د شتتتتاه د ستتتتاحې د پوستتتتتکې ګتتتتراؾ رنتتتتګ پتتتته لومړیتتتتو  6-3میاشتتتتتو کتتتتې روښتتتتان وي ختتتتو
وروسته بیا ورو ورو نورمال حالت ته ګرځي.
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 :2د هډوکې د پاسه ساحه(:) Supra Claveculer
ددېستتتاحې څختتته کتتتوالی شتتتو چتتتې نتتتری او یتتتا ډبتتتل ګتتتراؾ واخلتتتو ،دؼتتتوږ د شتتتاه د پوستتتتکې پتتته ډول ددې
ستتتتاحې ګتتتتراؾ د متتتتخ د پوستتتتتکې ستتتتره د رنتتتتګ نږدیتتتتوالی لتتتتري او پوستتتتتکی یتتتتې کتتتتوالی شتتتتو چتتتتې
ؼنبوري  ،زنې  ،پزې وچورلې( )For headاو پاسنې شونډې له پاره استعمال کړو.
ګتتتراؾ پتتته دي ډول اخستتتتل کېتتتږي چتتتې لتتتومړی نرمتتتال ستتتلین د پوستتتتکې النتتتدې د انفلتریشتتتن پتتته ډول
تطبیتتتق کېتتتږي ،پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې د پوستتتتکې نتتتري ګتتتراؾ ( )s.s.gتتتته اړتیتتتا وي  12تتتتر14
انچتتتتو پتتتته انتتتتدازه چتتتتې  ۱×4cmطتتتتول ولتتتتري ګتتتتراؾ د درمتتتتاتوم پتتتته واستتتتطه اخستتتتتلي شتتتتو .پتتتته هؽتتتته
صتتتورت کتتتې چتتتې F.S.grafتتتته اړتیتتتا وي ستتتاحه د دوهتتتم ځتتتل لتتته پتتتاره ګنتتتډل کېتتتږي نتتتو پتتته ښتتتځو کتتتې د
ښکال د ساتلو په منظور دومره نه استعمالېږي.
 :3پاسنی لېمو (:)Upper Eye Lid
پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې د مقابتتل طتترؾ لېمتتو ( )Eye Lidپوستتتکې پتته ژور ډول ضتتایع شتتتوی وي
نتتتو د تناظریتتتت د ستتتاتلو پتتته منظتتتور د جتتتوړ طتتترؾ څختتته نتتتری پوستتتتکې د بیضتتتوي شتتتق پتتته واستتتطه
اخستتتتتتل کېتتتتتږي او مقابتتتتتل لتتتتتور تتتتتته استتتتتتعمالېږي ( .ولتتتتتي دا عمتتتتتل اوستتتتتني عصتتتتتر کتتتتتې دومتتتتتره نتتتتته
استعمالېږي).
:Anti Cubital :4
د ډبتتتل ګتتتراؾ د اخستتتتلو لتتته پتتتاره مناستتتبه ستتتاحه ګڼتتتل کېتتتږي پتتته دې ډول چتتتې د یوبیضتتتوي شتتتق پتتته
واستتتطه د مربوطتتته ستتتاحې څختتته پوستتتتکې اخستتتتل کېتتتږي او اخستتتتل شتتتوی پوستتتتکی کتتتوالی شتتتو چتتتې د
مخ د زخمونو او د الس د ګوتو د زخمونو د پوښولو په منظور استعمال کړو.
 :5د الس پوستکی (: )Hand Skin
د  ulnaاو  Hypo Tennerد ستتتتاحې څختتتته د ګوتتتتتو د زخمونتتتتو د پوښتتتتولو پتتتته منظتتتتور ،د Tricepsد
انستتتي برختتتې د پوستتتتکې څختتته د پوستتتتکې نتتتری ګتتتراؾ او د پوستتتتکې ډبتتتل ګتتتراؾ واخلتتتو،چې د متتتخ او
ؼاړې د ګراؾ له پاره ښه پوستکی ور کونکې ساحه ګڼل کېږي.
 :6د مغبنی ساحې پوستکې (

:)Inguinal Skin area

ډیتتتره ښتتته د پوستتتتکې ورکتتتونکې ستتتاحه ده او کتتتوالی شتتتو د پوستتتتکې یتتتوه لویتتته ستتتاحه د پوستتتتکې د ډبتتتل
ګتتتراؾ ( )F.s graftپتتته ډول واخلتتتو او پراختتته ستتتاحې او مفصتتتلي برختتتې چتتتې ډبتتتل پوستتتتکې تتتته اړتیتتتا
ولري پوا کړو.
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 :7ورنونه (:)Thigh
قتتتدامي  ،وحشتتتي او انستتتی برختتتو څختتته کتتتوالی شتتتو د پوستتتتکې نتتتری ګتتتراؾ ( )s.s.gپراختتتي او لتتتوی
ټوټې واخلو او هؽه پراخی ساحې چې پوستکې یې ضایع شوي پری پوا کړو.
 Labium Major :8او: Peripoist
د دی ستتتاحو څختتته کتتتوالی شتتتو چتتتې ډبتتتل ګتتتراؾ واخلتتتو ،د  Labium majorڅختتته ګتتتراؾ د ثدیتتته د
څوکې او  Areulaپه جوړولو کې ترې ګټه واخلو.
په ګرا

کې د سوري کولو ګټې:

 :1د هیما توم څخه مخنیوی کوي.
 :2ګراؾ ته وسعت ورکوی او پراخوالی یې زیاتوي.
 :3په ساحه باندې د ګراؾ د تثبیت له پاره اړین دی.
 :4د نوی شریانونو د نشرونما له پاره ښه زمینه برابروي .

Mesh graft
په هؽه صورت کې چې د پوستکې ضایع ډیره پراخه وي ددې ډول ګراؾ څخه استفاده کېږي.
طریقه:
لتتتومړي د پوستتتتکې ګتتتراؾ اخستتتتل کیتتتږي او وروستتتته د پوستتتتکې جتتتال ماننتتتد انتقتتتالونکې تحتتتته بانتتتدی
چتتې پالستتتیکې ستتاحتمان لتتری اچتتول کېتتږي .دا ستتاحتمان جتتال ماننتتد ختتالي ګتتاوي لتتري چتتې ګتتراؾ تتته
څلتتتور چنتتتده شتتتپږ چنتتتده او لتتتس چنتتتده نظتتتر د انتقتتتالونکې تحتتتتی پتتته جتتتال ګتتتراؾ تتتته پراختتتوالی ورکتتتوي،
چتتې وروستتته مربوطتته تحتتته پتته مشتتیر ماشتتین کتتې تثبی تت او ګتتراؾ پتته جتتال ګتتراؾ تبتتدیلېږي او د اړینتته
ساحه پری پوښول کېږي.
دا ډول ګتتتتتراؾ د پراختتتتتي ستتتتتوختګي او پتتتتترا ترضیضتتتتتاتو څختتتتته وروستتتتتته پتتتتتاتي شتتتتتوي زحمونتتتتته د
پوښولو په منظور استعمال لیږي.

66

11

 21-4انځور:د میش ګراؾ

 1۱-4انځور:د میش ګراؾ ماشین

11

 21-4انځور:د میش ګراؾ تطبیق
غونچ ګرا

 22-4انځور :د میش ګراؾ تطبیق

(: ) Pinch Graft

دا ډول ګتتتتراؾ د پوستتتتتتکې د ډبلتتتتتی او د یتتتتتوې کتتتتتوچنۍ پتتتتتارچې څختتتتته عبتتتتتارت دی ،چتتتتتې یتتتتتو ستتتتتانتې
اوږوالتتتی او نتتتیم ستتتانتې متتتتره عتتتر

لتتتري او زیتتتاتره د الس د ورؼتتتوي  ،د پښتتتو پتتته تلیتتتواو پتتته هؽتتته

ستتاحو کتتې چتتې ډېتتر ضتتخامت ولتتري د مقابتتل لتتوري څختته  Pinchاخستتتل کېتتږي او ستتاحه بیرتتته ګنتتډل
کېږي او هؽه برخه چې اړتیا ولري هلته اچول کېږي.
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:ComposedGraft
د پوستتتکې د ؼتتونچ ګتتراؾ څختته عبتتارت دی چتتې د پتتزې د کتترورا پتته جوړېتتدو کتتې تتترې استتتفاده
کېتتتږي او د ؼتتتتوږ څختتته اخستتتتتل کېتتتتږي کتتته چېتتتترې عضتتتتروؾ هتتتم ور ستتتتره واخستتتتتل شتتتي د

Split

 Bananaپه نوم یادېږي.
۱

 23-4انځور:د پوزي د یو برخي کمبود.
د پوستکې د ګرا

 24-4انځور:د ؼونچ ګراؾ څخه دري اونۍ وروسته.

د اروا کېدو میکانیزم:

د پوستکې د ګراؾ د اروا کېدو میکانیزم په درې مرحلو کې صورت نیسي.
 :1په ګرا

کې د پالزما جکبیدل:

هتتتر وختتتت چتتتې ګتتتراؾ د خپتتتل بستتتتر ستتتره التصتتتاق شتتتروع کتتتړي پتتته همؽتتته دقیقتتته د پالزمتتتا جذبیتتتدل د
ګتتراؾ خواتتته پیتتل کېتتږي چتتې دؼتته متتایع د استتفنجي ستتاختمان پتته واستتطه کتتوم چتتې د کوچنیتتو شتتریانچو(
 )Cepillryکتتتې موقعیتتتت لتتتري صتتتورت نیستتتي ،دؼتتته منظتتتره پتتته میکرستتتکوپیک ډول ستتتره د انتتتدوتیلیل
حجراتو په خلیګاو کې لېدل کېږي ،چې د څو دانو سرو حجراتو سره یوځای وی.
د دې پتتته څنتتتګ کتتتې د فتتتابرین فعالیتتتت هتتتم پیتتتل کېتتتږي د فتتتایبرین فعالیتتتت لتتته املتتته د ګتتتراؾ التصتتتتاق
د هؽتتې د ځمکتتې ستتره زیتتاتېږي  ،تتتر څتتو ګتتراؾ پتته مربوطتته ستتاحه کتتې ځتتان ښتته تثبیتتت کتتړي ،د جتتذب
پروستتتتتتتته عمومتتتتتتتتا ً پتتتتتتتته اولتتتتتتتتو دوو ستتتتتتتتاعتو کتتتتتتتتې صتتتتتتتتورت نیستتتتتتتتي چتتتتتتتتې د پالزمتتتتتتتتا د جذبیتتتتتتتتدو
6۱

( )plasmaticImbibitionپتتته نتتتوم یتتتادېږي چتتتې پتتته دې حالتتتت کتتتې د ګتتتراؾ وزن زیتتتاتوالی پیتتتدا کتتتوي
یعنتتتتې پتتتته لومړیتتتتو  24ستتتتاعتونو کتتتتې شتتتتل فیصتتتتده او پتتتته دوهمتتتتو 24ستتتتاعتونکو کتتتتې دیتتتترش فیصتتتتده
زیتتتتاتوالی پیتتتتدا کتتتتوي او پتتتته اختتتترو  4۱ستتتتاعتونو کتتتتې د وینتتتتې جریتتتتان هتتتتم پیتتتتل کېتتتتږي او د پالزمتتتتا د
جذبېتتتدو پروستتته کمتتته او یتتتا پتتته مکمتتتل ډول لتتته منځتتته ځتتتي .هؽتتته ګالبتتتي رنتتتګ چتتتې پتتته لومړیتتتو 12
ستتتاعتونکو کتتتې ګتتتراؾ کتتتې متتتنځ تتتته راځتتتي عمومتتتا ً د ستتترو حجراتتتتو پتتته موجودیتتتت داللتتتت کتتتوي  ،کتتتوم
چې د پالزما د جذبیدو د جریان سره یو ځای ساحې ته داخل شوي دي.
 :2د اوعیو : Inosculation
پتته لومړیتتو  4۱ستتاعتونو کتتې د ګتتراؾ نتتوی اوعیتتو خپتتل تشتتکل پتته فیبرینتتي جتتال کتتې پیتتل کېتتږي او پتته
دې ترتیتتب د ګتتراؾ او اخستتتونکې ستتاحې متتنځ کتتې اړیکتته رامنځتتته کېتتږي دؼتته داختتل شتتوی جتتتال دې
تتته زمینتته برابتتروي تتتر څتتو نتتوی اوعتتي ګتتراؾ تتته داختتل او هلتتته پتته خپتتل فعالیتتت پیتتل وکتتړي .پتته دې
صتتورت کتتې ګتتراؾ ډیتتر ښتته روښتتانه او ګالبتتی ( )Pinkرنتتګ ځانتتته ؼتتوره کتتوي چتتې دؼتته رنتتګ تتته
 Fibrin Lineویتتتل کېتتتږي ،چتتتې پتتته دې صتتتورت کتتتې ځینتتتې ستتتاحې  Cyanoticمنظتتتره ځانتتتته ؼتتتوره
کتتوي چتتې دا د رنتتګ تؽیتتر کتتوالی شتتو د یتتو الستتي ګتتروپ پتته واستتطه وګتتورو چتتې دا تورماننتتده رنتتګ
د وینی په خراب جریان باندې داللت کوي.
۱

 25-4انځور :د ترضی

څخه وروسته زخم

 25-4انځور:د پوستګي نړي ګراؾ تطبیق

6۱

۱

 26-4انځور:د پوستکي ګراؾ یوه اونۍ وروسته
:Ingrowth anew Capillaries :3
هتتتر وختتتت چتتتې د وینتتتې جریتتتان پتتته زړو اوعیتتتو کتتتې پیتتتل شتتتي سمدالستتته نتتتوی اوعیتتتې د بستتتتر څختتته پتتته
ګراؾ کې جوړېږي چې په عمومي صورت دری نظریې موجودي دي.
 -1هؽتتته کتتتوچني رګونتتته چتتتې پتتته ګتتتراؾ کتتتې موجتتتود دي د بستتتتر د لویتتتو اوعیتتتو ستتتره اړیکتتته نیستتتی
او زیاتره خپل ځان لویوي.
 -2هؽتته وریدونتته چتتې د بستتتر د شتتریانو ستتره پتته تمتتاس کتتې راؼلتتي وي ددې قابلیتتت پیتتدا کتتوي تتتر
څو نور نوې رګونه جوړ کړي.
 -3ځینې رګونه چې په ګراؾ کې باقي پاتې وي تخریب او باالکل له منځه ځي .
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د پوستکي د ګرا

تطبیق ،پانسمان او مراقبت

 :1وروستتته لتته هؽتتې چتتې د ګتتراؾ استتتطباب متتو کېښتتود ( ډبتتل یتتا نتتری) او د ښتته میتتتود او درمتتاتوم پتته واستتطه متتوګراؾ
واخیست نو په هؽه صورت کې چې ګراؾ موډبل نه وي ،د ګراؾ ټوټې د جراحی تیػ په واسطه سوري کېږي۱ .

 27-4انځور:د پوستکي په ګراؾ کې که د سوري کولو طریقه
 :2وروسته بیا مربوطه ټوټې په هؽه ساحه کې چې د پوستکې ګتراؾ و رتته اړتیتا لتری اچتول کېتږي او د
ګراؾ څنډې د ځانګړي تار په واسطه مربوطه ساحه کې تثبیت کېږي ،تر څو چې ونه خوځېږي.

۱

 2۱-4انځور:د ګراؾ تطبیق او تثبیت کول د ګنډلو په واسطه
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۱
 2۱-4انځور:د سکار لري کول.

 31-4انځور:د ساحي پوښول د پوستکي دګراؾ په واسطه.

۱
 31-4انځور :د پانسمان تثبیت لپاره اضافه تار.

 32-4انځور:د پانسمان تثبیت کول.
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 :3ګراؾ باید ګونجي نه وي یعنی ښه په بستر هموار کړی شی.
 :4د هؽتتې وروستتته د واستتلین دار ګتتاز((Suffra tullد ګتتراؾ لتته پاستته ایښتتودل کېتتږي ،تتتر څتتو چتتې
د پانستتماني ګتتتاز او د ګتتراؾ متتتنځ کتتتې التصتتا ًق متتتنځ تتته رانتتته شتتتي.او هتتم د پانستتتمان د اجتترا کېتتتدو پتتته
وخت کې د ګراؾ د خ وځیدو څخه مخنیوی وکړي.
 : 5بیتتتا د ستتتاحې لپاستتته جذبېتتتدون کې (  ) Suckingپانستتتمان اجتتترا کتتتړي تتتتر څتتتو د وینتتتې کتتتوچنۍ
پتتتتارچې او همدارنګتتتته د وینتتتتې کتتتتوچنۍ حلقتتتتې چتتتتې د پوستتتتت کې النتتتت دي جمتتتتع شتتتتوي دي پتتتتا کې
شي .
 :6و روستتتتته انتتتتتي ستتتتپتیک دار پانستتتتمان د ګتتتتراؾ لپاستتتته اجتتتترا کتتتتړي او حتتتتد اقتتتتل  7- 5ورځتتتتو
وروستتتته لتتتومړی پانستتتمان تبتتتدیل کتتتړي کتتته چېتتترې د ګتتتراؾ ستتتاحه د مفصتتتل لتتته پاستتته وی نتتتو د
مفصل حوځښت باید محدود شي.
 : 7پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې ډبتتتل ګتتتراؾ متتتو اخستتتتي وي د ګتتتراؾ دستتتاحې څختتته لتتتومړی بایتتتد
هؽتته شتتحم چتتې د ګتتراؾ ستتره التصتتاق لتتري ګتتتراؾ تتترې پتتاک کتتړل شتتي او بیتتا پوستتت کې د یتتتو
جراحتتی تیتتتػ پتتته واستتتطه پتتته متتتنظم ډول ستتتورې کتتتړل شتتتی او بیتتتا مربوطتتته ستتتاحې بانتتتدې همتتتوار
او د ګتتتراؾ څنتتتډې د ضتتترورت لرون کتتتې ستتتاحې د پوستتتت کې ستتتره داستتتې وګنتتتډي چتتتې ګتتتراؾ پتتته
ځمکتتته ( هؽتتته ستتتاحې تتتته چتتتې ضتتترورت دي) ښتتته ارتبتتتاط پیتتتدا کتتتړي .وروستتتته د هؽتتتي د ګتتتراؾ
د پاستته د پانستتمان تتتړل پتته فشتتار ستتره اجتترا کتتړ ئ یعنتتې ګتتاز چتتې د ګتتراؾ لتته پتتاره متتو ایښتتی
دي پتتته فشتتتار ستتتره مربوطتتته ستتتاحې ستتتره وګنتتتډي تتتتر څتتتو د ارتبتتتاط درجتتته ښتتته او مکمتتتل ډول
منځتتتته راشتتتي چتتتې دی ډول پانستتتمان تتتته

 Tie over bolsterوا یتتتي او وروستتتت ه چتتتې د

ستتتاحې حرکتتتت متتتو محتتتدود کتتتړ و  ،بیتتتا پانستتتمان د پنځتتتو نتتته تتتتر اوو ورځتتتو پتتته متتتوده کتتتې ختتتالص
کړل شي.
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۱

 34-4انځور :د پانسمان د تثبیت لپاره تار.

 33-4انځور:د پوستکي د تومور لري کول.
۱

 35-4انځور Tie over bolster :پانسمان د ګراؾ د تثبیت لپاره.
د هؽتتتي ستتتاحې څختتته چتتتې د پوستتتتکې نتتتری ګتتتراؾ اخستتتتل شتتتوي د  11 – 7ورځتتتو پتتته متتتوده کتتتې پتتته
بنف ستتتیهی ډول تتتترمیم کېتتتږي .ستتتاحه بایتتتد د ؼتتتوړي جتتتالۍ پتتته واستتتطه و پوښتتتل شتتتي او بیتتتا پتتتری پانستتتمان
اجتتترا شتتتي .څرنګتتته چتتتې ستتتاحه د عملیتتتاتو څختتته ډیتتتره دردناکتتته وي نتتتو نتتتاروغ تتتته د درد ضتتتد درمتتتل
توصیه کېږي.
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د ګرا

له پاره بیولوژیکي پانسمان

پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې ستتتاحه ډیتتتره پراختتته وي او نارمتتتل پوستتتتکې موجتتتود نتتته وي تتتتر څتتتو چتتتې
ګتتتراؾ تتتتری واخستتتتل شتتتي استتتتعمالیږي ( .پتتته ځتتتانګړې توګتتته پتتته وستتتیع ستتتوختګي ) پتتته دی حالتتتت کتتتې
انستتتانی پوستتتتکې (  ) Allo graftاو خیتتتوانی پوستتتتکې لکتتته د حتتتوږ پوستتتتکې (  ) Xeno graftڅختتته
استتتتفاده کېتتتږي Allo graft .زیتتتاتر پتتته لومړیتتتو وختونتتتو کتتتې لګیتتتږي او وروستتتته لتتته مینځتتته ځتتتي .د
امینتتتو سوفراستتتیؾ دواګتتتانۍ استتتتعمال لتتته مینځتلتتتو متتتوده اوږده وي ،حتتتو  Xeno graftګتتتراؾ کتتتامالً
لمینځه ځي.
مصتتتنوعي ګتتتراؾ لکتتته  Silicon Polymersهمدارنګتتته انستتتانی ایپیتتتدرم هتتتم استتتتعمال لیتتتده شتتتي،خو د
جوړیدو څخه وروسته ساحه ماتیدونکې وي او په زخم بدلیږي.
احتالطات)Complication ( :
انتانات:
پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې ګتتتراؾ منتتتتن شتتتوی وي پتتته دی صتتتورت کتتتې نتتتاروغ تتتته سیستتتتمیک انتتتتی
بایوتیک توصیه کېږي.
د هماتوم او سیروم تشکل :
کتتته چېتتتري د ګتتتراؾ د اچولتتتو پتتته و ختتتت کتتتې د ګتتتراؾ النتتتدي وینتتته جمتتتع شتتتوی وي نتتتو سمدالستتته بایتتتد
تخلیتتته شتتتي او کتتته چیتتترې د څتتتو ورځتتتو پتتته متتتوده کتتتې پتتته ځتتتانګړي ډول د لتتتومړي پانستتتمان وروستتتته د
ګراؾ الندې وینه او یا دا چې سیروم جمع شوی وي باید تخلیه یې اجرا شي.
کش کول:
د نري پوستکې د ګراؾ د استعمال په صورت کې مربوطه ساحه په لومړیو څو میاشتو کې کش کیږي،
خصوصا مفصلی برخي .چې په دی صورت کې دوامدار فیزوتراپی ناروغ ته توصیه شي.
د پوستکې دګرا

کخیره کول:

د پوستتتکې نتترې ګتتراؾ کتتولی شتتو چتتې پتته لونتتد نارمتتل ستتلین لرونکتتې ګتتاز کتتې تتتاو او د څلتتور درجتتې
سانتي ګراید الندي په مخصوص یخچالونو کې د  14 – 11ورځو پوري ژوندي وساتو.
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د پوستکې لینونو( :) Skin Lines
د پوستکې لینونه په دری ډوله دي.
Wrinkle Line :1
Contour Line :2
Line of Dependency:3
: Wrinkle Lin :1
دا خطونتتتتته هؽتتتتته وختتتتتت پیتتتتتدا کېتتتتتږي چتتتتتې عضتتتتتالت تقلصتتتتتي حالتتتتتت ؼتتتتتوره کتتتتتړي د متتتتتخ لینونتتتتته د
 Exprecionلینونوپتتتته نتتتتوم یتتتتادېږي چتتتتې ډیریتتتتې د عمتتتتر ستتتتره متناستتتتب تبتتتتارز کتتتتوي دا ډول ګتتتتونجي
زیتتتتاتره د خنتتتتدا،د تنتتتتدې تریتتتتو کولتتتتو (grimacing

 ) Throwingؼوستتتته کیتتتتدو ،د وښتتتتکی وخلتتتتو

ستتتترګو پټولتتتو او د فشتتتار پتتته واستتتطه او د شتتتونډو تیلتتته کولتتتو (  )Pursing of the lipکتتتې زیتتتات
والی پیدا کوي.
د متتتتتخ ګتتتتتونجي(Line

Exprecion

) د افقتتتتتي ګونجونتتتتتو څختتتتته عبتتتتتارت دی چتتتتتې پتتتتته تنتتتتتدي کتتتتتې

تبتتتارزکوي .او ورتیکتتتل لتتتین د تنتتتدي  glabellaد لتتتین څختتته عبتتتارت دی چتتتې پتتته منځنتتتي برختتته کتتتې
واقتتتع دي او د متتتخ  Obliqueلینونتتته عبتتتارت دي لتتته پتتتزې د وحشتتتي برختتتې لینتتتو نتتتو څختتته کتتتوم چتتتې
پورتتتتتته او ښتتتتتکته خواتتتتتته موقعیتتتتتت لتتتتتري ،همدارنګتتتتته د  Canthusهوروزنتتتتتتال لتتتتتین او د پتتتتتزې او
شتتونډې مشتتترل لینونتته چتتې پتته ښتتکته برختته کتتې متتات حالتتت ؼتتوره کتتوي او یتتوه ځتتانګړې منظتتره ځتتان
تتته ؼتتوره کتتوي چتتې د  Parcel Iinesپتته نتتوم یتتادیږي ،چتتې د ښتتکتني ژامنتتي پتته ستتاحه کتتې خاتمتته پیتتدا
کوي.
:Contour Line :2
دا ډول لینونتته پتته هؽتته ستتاحوکې چتتې د دوو عضتتو اړیکتتی شتتتون ولتتري متتنځ تتته راځتتي ،لکتته د پتتزې
اړیکتتتته د ؼومبتتتتوری ستتتتره د ؼتتتتوږ اړیکتتتته د ؼومبتتتتوری ستتتتر د شتتتتونډي او د شتتتتونډي د محتتتتاطی ؼشتتتتا
تتتتر متتتنځ اړیکتتتې د ؼتتتاړې او متتتخ د پوستتتتکې اړیکتتتې د النتتتدنۍ ژامتتتی پتتته ستتتاحه کتتتې او د ثتتتدیي النتتتدې
او د ثدیي د جدار تر منځ اړیکې.
:Line of Dependency :3
دا ډول ګتتونجې زیتتتاتره پتتته زړو خلکتتتو کتتې لېتتتدل کېتتتږي چتتتې د پوستتتکې د قتتتوام او شتتتحم د ضتتتایع کېتتتدو
له امله منځ ته راځي او د  Turkey gobbler Foldپه نوم یاد ېږي.
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11

 36-4انځور:په مخ باندي طبیعی خطونه

 37-4انځور :په الس او ګوتو باندي طبیعی خطونه.

11

 3۱-4انځور:د بدن په شاه او مخي باندي طبیعی خطونه
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پنځم څپرکی
فلپونه()Flaps
تعریؾ:فلتتپ د هالنتتدي ژبتتې  Dutch Flappyکلمتتې څختته اخستتتل شتتوی چتتې یتتو نستتج پتته ځوړنتتد ډول
چتتتې یتتتوه برختتته یتتتې نښتتتتې وي او یتتتا فلتتتپ د پوستتتتکی او د پوستتتتکې د النتتتدې نستتتج د یتتتوي برختتتې څختتته
عبتتتارت دی ،چتتتې د وجتتتود د یتتتوې برختتتې څختتته بلتتتې برختتتې تتتته یتتتې انتقتتتال کتتتوالی شتتتو  ،فلتتتپ د یتتتوی
قاعتتتتدي چتتتتې د وینتتتتی جریتتتتان ولتتتتری (  )Pedicleدر لتتتتودونکې وي او یتتتتا پتتتته بتتتتل عبتتتتارت د وجتتتتود د
یتتتوې برختتتې ستتتره د تؽتتتذي پتتته منظتتتور ارتبتتتاط ولتتتري .چتتتې دؼتتته ارتبتتتاطی التصتتتاقی نستتتج کتتتوالی شتتتو د
وجتتتتود د یتتتتوې بر ختتتتې څختتتته بلتتتتې برختتتتې تتتتته انتقتتتتال کتتتتړو او یتتتتا د وجتتتتود دبلتتتتې برختتتتې د اوعیتتتتې د
 Segmentسره ارتباط ور کړو.
د فلپ اساسات
د فلتتتپ اساستتتات نظتتتر پتتته وختتتت او زمتتتان تؽیتتتر ختتتوړلی دی ،هؽتتته اساستتتات چتتتې پتتته دې اوستتتني عصتتتر
کې موجود دی ،عبارت دي له:
 :1پتتته دې پروستتته کتتتې بایتتتد انتختتتاب وکتتتړو چتتتې ستتتاحه پتتته کتتتوم ډول فلتتتپ ستتتره تتتتړل او پتتتوا کېتتتږي
لومړی ساده طریقه او وروسته مؽلقه طریقه انتخابېږي.
 :2پتتتالن ګتتتذاري :نظتتتر د هؽتتته ستتتاحې پتتتوری چتتتې فلتتتپ ورتتتته اړتیتتتا لتتتري ،کتتته چیتتترې زیاتتتته وي او
وروستتتته د هؽتتتې څختتته چتتتې فلتتتپ تتتترې اخستتتتل شتتتوي ستتتاحه وتتتتړل شتتتي نتتتو د حرکتتتت د محدودېتتتدو پتتته
منظتتور بایتتتد د مربوطتته ستتتاحې حرکتتات محتتتدود کتتړل شتتتی(دSplintپتته واستتتطه) تتتر څتتتو چتتې د فلتتتپ پتتته
قاعدې او تؽذیوي شریان د فشار څخه مخ نیوی وشي.
 :3د فلپ اوږوالی:
د پوستتتتتکې مثلثتتتتي فلپونتتتته او هؽتتتته فلپونتتتته چتتتتې دوه قاعتتتتدې ولتتتتري د وینتتتتې جریتتتتان یتتتتې د اوعیتتتتې د
پروفیتتتوژن د فشتتتار پتتتورې اړه لتتتري نتتته د هؽتتتې د قاعتتتدې پتتتورې فلتتتپ پتتتدې ډول ستتتره ډېتتتزاین شتتتي چتتتې
د هؽتتتې شتتتریاني او وریتتتدي ستتتیر پتتته پتتتام کتتتې ونیتتتول شتتتي او مربوطتتته اوعیتتتي د وینتتتې جریتتتان مربوطتتته
فلپ تؽذي ته ضرورت لري کافي دی.
هؽه فکتور نه چې د فلپ په اوږدوالی کې د هؽي ښه تؽذېه ساتي عبارت دی له:
التتتؾ :دلتتتوی اوعیتتتې موجودیتتتت د پوستتتتکې د شتتتریان او وریتتتد پتتته ستتتیر کتتتې چتتتې د فلتتتپ د اوږدوالتتتی پتتته
سیر کې موجود وي په دې صورت کې کوالی شو فلپ په زیاته اندازه اوږد کړو.
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ب :هؽه ساحه چې ښه اروا لري کوالی شو اوږد فلپ د مربوط ساحې څخه واخلو.
ج :د پوستتتتکې delayedفلپونتتته استتتتعمال پتتته زیتتتاترو ستتتاحو کتتتې لتتته  111 -21فیصتتتده ښتتته نتیجتتته ور
کتتتوي نظتتتر  Undelayedفلپونتتتو تتتته چتتتې منشتتتایې

Musculo Cutaneous Perforatedاو یتتتا

 Substernalاو Dermal Pleusوي.
و :هؽتتته فلپونتتته چتتتې دو قاعتتتدي ولتتتری( )Bi pedicalنستتتبت هؽتتته فلپونتتتو تتتته چتتتې  Uni pedicalدي
ښه نتیجه ور کوي.
ي :پتتته ځوانتتتانو کتتتې فلپونتتته نظتتترزړو تتتته ،د یابیتتتتک او ا تېتتترو ستتتکلیروتیک خلکتتتو تتتته ښتتته نتیجتتته ور
کوي.
 :4پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې فلتتتپ  delayedشتتتې او دکامیتتتابۍ موضتتتوعیې مطتتترح وي بایتتتد فلتتتپ -2
 3اونیتتو پتتورې وځن تډول شتتي تتتر څتتو وکتتوالی شتتو مخکتتې لتته دې څختته چتتې فلتتپ بلتتې ستتاحې تتته انتقتتال
کړو د ښې اروا درلودونکی دی.
 : 5پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې فلتتتپ پتتته  Crossډول وؼتتتواړو جتتتدا کتتتړو یتتتا دا چتتتې د دوه قاعتتتدوي فلتتتپ
قاعتتتده جتتتدا کتتتړو نتتتو پتتته دې صتتتورت کتتتې الزم دی چتتتې د هتتترې مرحلتتتې پتتته متتتنځ کتتتې  3 - 2اونیتتتو
پورې انتظار وکړو.
 :6هؽتتته فلپونتتته چتتتې د زنګتتتون د بنتتتد النتتتدې ،هؽتتته ستتتاحې چتتتې ستتتکاروي او شتتتعاع ئتتتې اخستتتتي وي –5
 6اونیتتتو پتتتورې مربوطتتته ستتتاحه کتتتې د پوستتتتکې کوچنیتتتوالي (  ) reductionمتتتنځ تتتته راځتتتي او زاړه
خلک ددې له امله چې د وینی ښه جریان نه لري فلپ ئې ښه اوږدوالی نه ورکوي.
 :7پتتته کلتتتک ډول ستتتره د مربوطتتته برختتتې تتتتړل د ستتتاحې قتتتاطول  ،هیمتتتاتوم او انتتتتان کتتته چېتتترې موجتتتود
وي باید په عاجل ډول تدوای شي.
 :۱کتتته چېتتترې ستتتاحه د م وضتتتعي انستتتتیزي پتتته واستتتطه تتتتدواي شتتتي ښتتته بتتته وي ختتتو کوښتتتا دې وشتتتي
چتتتتې د اوعیتتتتو د تقتتتتب

ورکونکتتتتو متتتتوادو فیصتتتتدي ډېتتتتره زیاتتتتته نتتتته وي چتتتتې دفلتتتتپ د نکتتتتروز ستتتتبب

وګرځي.
د پوستکې د وینې جریان
د لتتتتومړی ځتتتتل لتتتته پتتتتاره Williumsاو دانیتتتتل د پوستتتتتکې د وینتتتتې د جریتتتتان ارزښتتتتت د پوستتتتتکې پتتتته
اوعیې کې واضح کړ .او د فلپ له پارهیې الندنۍ دري پوښتنې مطرح کړي:
 څرنګه کوالی شو چې فلپ ته تدور او حرکت ور کړو؟
7۱

 کومه اوعیه اخستونکې ساحه تؽذیه کوي ؟
 مربوطه فلپ د کومې اوعیې او کوم شعبی په واسطه تؽذیه کېږي؟
د اناتومې له نظره د فلپ د اخستلو له پاره الندې دوه نقطو ته باید پاملرنه وکړو:
 :1کومتتته لویتتته اوعیتتتې او یتتتا د هؽتتتې شتتتعبی د عضتتتلې النتتتدې موجتتتود او وروستتتته د عضتتتلې جتتتدار د
سورې کولو څخه یې د پوستکی الندې او پوستکې کې ئې ( )Pedicleجوړ کړي.
 :2پوستتتتکې تتتته اوعیتتته پتتته مستتتتقیم ډول راؼلتتتې ده او کتتته پتتته الره کتتتې یتتتې د عضتتتلې د ستتتطحې لپاستتته
تیتتره شتتوی او بیتتا یتتې د پوستتتکې النتتدې  Plexusجتتوړ کتتړي نتتو پتته دی صتتورت کتتې فلتتپ کتتوالی شتتو
چې  61فیصده د لومړنۍ ماډل فلپ څخه زیات اوږدو کړو.
:Segment Artery
د جتتتذعي (  ) Trunkاو نهایتتتاتو د عضتتتالتو پتتته عمیقتتته برختتته کتتتې دي او پتتته ډېتتترې زیتتتاتې انتتتدازې اوعتتتې
ورکتتتوي ،د امبرلتتتوژي لتتته نظتتتره د دیرشتتتو قطتتتارونو ( )Rowsپتتته حلقتتتې ستتتمت کتتتې وجتتتود لتتتري چتتتې د
ا ورتتتتتتا څختتتتته او د ستتتتتپینل کتتتتتارد خلفتتتتتي رامتتتتتوس تشتتتتتکیلوي او Ram
Tube

 Verticalیتتتتتې د  Lumberاو

 intercostalتشتتتتتکیل وي ددې دواړو قطتتتتتارونو (  ) Rowsتتتتتتر متتتتتنځ ارتبتتتتتاط پتتتتته مستتتتتاوي

هراړخیتتتتتزه او اوږد ډول ستتتتتره متتتتتنځ تتتتتته راځتتتتتي چتتتتتې د Mammary

 Internalاو

Internal

EpigastricArteryجوړوي.
 Axilary Arteryاو  Femoral Arteryدا بهتتتتر لتتتتویې څتتتتانګې دي چتتتتې پتتتته لتتتتومړي کتتتتې ژور او
وروسته سطحې سیر لري په عمومی ډول دؼه لوی سګمنتونه الندې ځانګړتیاوی لري:
 ډیر لوی شریانونه دي چې د ابهر په دوام کې منځ ته راځي .
 د عضالتو په عمیقه برخه کې واقع دي.
 دا عصب او ورید سره یوځای سیر لري.
ژور عضلي شریانونه ( )Perforated Mescal Cutaneous Art
دا اوعیتتتتې د  Segmentاو  Axillaryشتتتتریانو څختتتته من شتتتتي اخلتتتتي عضتتتتلي ستتتتوري کتتتتوي او وروستتتتته
بیتتتا پوستتتتکې تتتته داختتتل او د پوستتتتکې النتتتدې د ؼړنتتتدی دجتتتال«  »Spiderپتتته ډول ذخېتتترې جتتتوړوي،
وریدونه یې شریانی جریان ته ورته والی لري.

Perforated Direct Cutaneous Artery
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د اشتتتریانونه د عضتتتالتو پتتته ستتتطحې برختتته کتتتې ستتتیر لتتتري د عضتتتلې Fasciaتتتته نتتتږدې موقعیتتتت لتتتری
او د پوستتتتکې النتتتدي نتتتږدي  Plexusجتتتوړوي ،وریتتتدي جریتتتان یتتتې شتتتیریانی جریتتتان تتتته ورتتتته والتتتی
لتتتري .اوPlexusیتتتې , sub dermal veinDermal veinاو  Paired Vain Comateپتتته نتتتوم
یادیږي.
هؽه شریانونه چې مستقیما ً پوستکې تؽذیه کوي عبارت دی له:
Super Facial Temporal 
Post Auricular Art 
Super Tracholar Art 
Super Orbital Art 
Occipital Art 
Facial Art 
Internal Mammary 
Lateral Long Thoracic Art 
Artery 

 Super Thoracicچتتتتې عمومتتتتا ً  ۱او flap ۱

Epigastric

thuracoلتتتته پتتتتاره

زمینه برابروي.
 Super Fascia Epigastric Art چتتتې د Lower Epigastric flap
برابروي.
 Super facialiliac Circumflex چې د grin flapله پاره زمینه برابروي.
 د  penisد خلؾ شریان.
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لتتته پتتتاره زمینتتته

د فلپ اقسام د وینې د جریان له نظره:
 :1ؼیتتتترې متتتتنظم ( ) Randomڅرنګتتتته چتتتتې دا ډول فلتتتتپ خپلتتتته اروا د درمتتتتال او ستتتتب درمتتتتل ذخیتتتترو
څختتتته اخلتتتتي بنتتتتا ً د فلتتتتپ اوږدووالتتتتی د هؽتتتتي د قاعتتتتدې د وستتتتعت پتتتتورې اړه لتتتتري ،یعنتتتتی  1/5 -1پتتتته
همتتتدې منظتتتور دا ډول فلپونتتته ډېتتتر کتتتم استتتتعمالېږي پتتته ستتتفلي اطتتتراؾ کتتتې ددې فلپونتتتو طتتتول د قاعتتتدې
په نسبت  1!1دی.
 :2ځنتتتتتتتډونکې فلتتتتتتتپ (flap

 )Delayingدې ډولفلتتتتتتتپ نستتتتتتتبت (  1!1 ) ratioدی ،پتتتتتتته دې ډول

مرحلتتتوی فلتتتپ کتتتې کتتتوالی شتتتو چتتتې اوږد فلتتتپ رستتتم کتتتړو نتتتو د هتتترې مرحلتتتې پتتته متتتنځ کتتتې 11 – 7
ورځتتتتو وختتتتت تتتتته اړتیتتتتا ده ،ددې میخانیکیتتتتت چتتتتې ولتتتتي دې ډول تتتتته ځنتتتتډونکې فلتتتتپ ( Delaying
 )flapویل کېږي معلوم نه دی ولي الندې عوامل پکې رول لري.
 د اکستتیجن فشتتار پتته نستتجی مربوطتته ستتاحه کتتې نستتبت د نستتج اطتتراؾ ستتاحې څختته کتتم دي،
نتتتو پتتته دې حالتتتت کتتتې مربوطتتته نستتتج پتتته مربوطتتته ستتتاحه کتتتې د کتتتم اکستتتیجن ستتتره خپتتتل ځتتتان
عادت کوي.
 په ساحه کې نوی او کوچنی شریانونه جوړېږي.
 Cathecolamin پتتتته مقابتتتتل کتتتتې حستتتتاس کېتتتتدل او پتتتته نتیجتتتته کتتتتې د وینتتتتې جریتتتتان ستتتتطحي
شریانچو ( )Capillaryته زیاتوالی پیدا کوي.
د ځنډونکې فلپ ( )Delaying flapؼیرې مفادات عبارت دی له:
 ډېر زیات وخت نیسي.
 د عملیتتتات څختتته وروستتتته پتتته ستتتاحه کتتتې ستتتکار متتتنځ تتتته راوړي ځکتتته چتتتې فلتتتپ نستتتبت هؽتتته
ساحې ته چې انتقالېږې زیات وخت نیسي.
 :Axil Flap دا ډول فلتتتتپ د مستتتتتقل شتتتتریان او وریتتتتد درلتتتتودنکې وي څرنګتتتته چتتتتې د وینتتتتې
فشتتتار ډېتتتر نارمتتتل وي نتتتو کتتتوالی شتتتو چتتتې پتتته استتتانۍ ستتتره انتقتتتال او تتتتدور ورتتتته ورکتتتړو
همدارنګتتتته کتتتتوالی شتتتتو چتتتتې اوږد او وستتتتیع ډول ستتتتره یتتتتو فلتتتتپ دیتتتتزان کتتتتړو .دا ډول فلتتتتپ
نسبت پورته دواړو ته زیات استعمالېږي.

۱2
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 1-5انځور:اکسل فلپ
 جزیتتتتروي فلتتتتپ ( :)Islander Flapد  Axilفلتتتتپ ستتتتره ورتتتتته والتتتتی لري،ختتتتو شتتتتریان او
وریتتتد یتتتې د الرې پتتته اوږدو کتتتې تستتتلیح کېتتتږي او کتتتوالی شتتتو دې ډول فلتتتپ تتتته  1۱1درجتتتې
تدور ورکړو.
 آزاد فلتتتپ ( )Free Flapدا هتتتم د  Axilفلتتتپ یتتتو ډول دی ،مګتتتر پتتته دې حالتتتت کتتتې شتتتریان او
وریتتتد دواړه پتتته ازاد ډول اخستتتتل کېتتتږي او دبتتتدن ضتتتروري برختتتې د وریتتتد او شتتتریان ستتتره
تړل کېږي.
ځانګړي فلپونه
 :Neuro VascularFlap -1دا ډول فلپونته ستر بېتره پتر دې چتې شتریان او وریتد د ځتان ستره لتري عصتبي
جریان هم د ځان سره لري .د دې ډول فلپ ګټی دا دی چې فلپ د اعصبي ډندی له نظره ؼني وي.

11

 2-5انځور :فلپ ته د عصبي جریان شکلونه
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 :Muscul Cutaneousflap -2دا ډول فلپونتتته چتتتې عضتتتلې سیستتتتم هتتتم پکتتتې شتتتامل وي

Free

 axilاو  Islanderفلپونتتتو پتتته ډول اجتتترا کېتتتږي ښتتته مثتتتال یتتتې د ستتتینه () Breastپتتته جوړیتتتدو
کتتتې ده Letusmus dorsi myo Cutaneous flapاو یتتتا  Rectus Abdomenد عضتتتلي
 Axilاو  Freeفلپ ډېر ښه مثالونه دي.
9

 4-5انځور:په وسیع ډول د تومور لري کول.

 3-5انځور :د پوستکي تومور.

 5-5انځور 6-5 Letusmus dorsi myo Cutaneous flap:انځور :فلپ ترڅنګ د پوستکي نړي ګراؾ.
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9
 7-5انځور :د تراپیزس عضلي فلپ

9

 ۱-5انځور :د جراحي عملیي څخه دري میاشتي وروسته

 ۱-5انځور :په پاسني ژامي مخ اوشونډي زخم او ضایع
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د فلپ ویشل د ضحامت له نظر
د ضحامت له نظره فلپ په څلور ډوله دی.
 -1پوستکې او د پوستکې د الندې نسج درلودونکې فلپ.
 -2پوستکی چې  Fasciaور سره ملګري وي.
 -3پوستکی هؽه فلپ چې عضله ورسره موجوده وي.
 -4د پوستکې هؽه فلپونه چې هډوکې هم ور سره ملګري وي.
د فلپ د استعمال ځایونه:
پتتته ع متتتومي ډول فلتتتپ د زخمونتتتو د پوښتتتولو پتتته منظتتتور او یتتتا دا چتتتې د ښتتتکال د متتتنځ تتتته راوړلتتتو پتتته
منظور استعمالېږي چې ساحه کې د پوستکې د ګراؾ د اچولو جواز موجود نه وي لکه.
 -1هؽتته ستتاحه چتتې د وینتتې جریتتان یتتې کتتم وی ،لکتته هتتډوکې  ،تنتتدون ،عضتتروؾ یاهؽتته ستتاحې
چې شعاع یې اخستې وي.
 -2هؽتتته زخمونتتته چتتتې د وجتتتود د جتتتوؾ بانتتتدې موقعیتتتت لتتتري ،لکتتته د ختتتالص صتتتدر ،د ختتتالص
بطتتن زخمونتتته او یتتتا هؽتته زخمونتتته چتتتې د خختتتو د عمیتتق شتتتق څختتته وروستتته د خختتتو پتتته جتتتوؾ
کې منځ ته راؼلي وي.
 -3هؽه زخمونه چې د  Compositeنسج د ضایع کیدو له امله منځ ته راؼلي وي.
 -4د حسیت د ساتلو په منظور په ساحه کی Neuro vascularپه واسطه .
د فلپ اخستیلو څخه وروسته په لنډ وخت کې الندې تؽیرات منځ ته راځي.
 حساستتتتیت( )Sensitivitiesپتتتته لتتتتومړني وختتتتت کتتتتې کتتتتم وي ختتتتو د وختتتتت پتتتته تېریتتتتدو ورو
ورو پیدا کېږي.
 د ویښتانو نشونما نارمل وی .
 د خولتتو او  Sebaceous glansفعالیتتت پتته لتتومړي ستتر کتتې موجتتود نتته وي ختتو کلتته چتتې
حساسیت پیداشي .ؼدوات هم په فعالیت پیل کوي.
 رنګ چې مهمه موضوع ده د فلپ د اخستل شوي ساحې د رنګ پورې اړه لري.
د عضالتو د وینې جریان:
د هؽتتو عضتتالتو د وینتتی جریتتان پتته کتتوم کتتې چتتې د فلتتپ پتته منظتتور تتتری استتتفاده کېتتږي د لتتومړي ځتتل
له پاره د  Mathesاو  Nahaiلحوا په پنځو ډولونو وویشلی شو.
۱6

:) Single vesculer muscls (  یو شریان لرونکې عضالت:1
 چتتې د عضتتلی فلتتپ پتته وختتت کتتې بایتتد پتته دقیتتق ډول،پتته دی ډول کتتې یتتو شتتریان عضتتلی تتته داخلیتتږي
: چې مهم عضالت یې عبارت دي له.ولټول شي
Audoctor digiti minimi



Audoctor Pollicis bravis



First Dorsalis interosseous



Gastrocneminus 
hypoglossus



Genoglassus



Styloglassus 
Longitudinallis 
Tensor fascia lata 

Dominant

Transverus and vertical lingue



Vastus lateralis



(  د یتتتتتو لتتتتتوی برجستتتتتته شتتتتتریان او یتتتتتو کتتتتتوچنی شتتتتتریان درلتتتتتودونکې عضتتتتتالت:2
: )Vescular pedical and minimi vescular pedical muscls

،پتتته دې حالتتتت کتتتې عضتتتالت بتتتر عتتتالوه د دې چتتتې یتتتو لتتتوی شتتتریان لتتتری یتتتو کتتتوچنی شتتتریان هتتتم لتتتري
:چې مهم عضالت یې عبارت دي له
Abductor digitorm minimi (foot) 

۱7

Abductor halluces



Digitorn bravis



Proneus longus



Platysma



Rectus femoris



Soleus





Strnoclido mastoid

Trapezius 


Triceps



Vastus medialis

 :3دوه لوی شریان لرونکې عضالت ( ) Two domanit pedical Muscls
په دی ډول کې دوه لوی شریانونه عضلې ته داخلیږي ،چې عبارت دي له:


Gluteus maximus



Inter costal



Pectoralis minor



Rectus abdominis



Serratus



Temporalis

 :4د څو شریان در لودونکې عضالت ( )Multi segmental pedical Muscls
پتته دي ډول کتتتې څتتتو شتتتریانونه عضتتلی تتتته داخلیتتتږي او هتتتر شتتتریان د عضتتلي یتتتوه برختتته اروا کتتتوي پتتته
هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې عضتتتلی فلتتتپ د اخستتتتلو پتتته جریتتتان کتتتې کتتته شتتتریانونه پتتته ؼیتتتر پالنتتتی ډول جتتتدا
کړای شي د مربوطه ساحو نکروز سبب کېږي .مهم عضالت عبارت دي له:
Extensor digitorm longus 
Extensor hallucis longus 


Extensor oblque

Flexur digitorum longus 
Flexur hallucis longus 


Sartorious



Tibialis anterior
۱۱

 : 5یتتتتو لتتتتوی شتتتتریان او د بتتتتل شتتتتریان یتتتتوه څانګتتتته (

secondry

and

pedical

Dominat

)segmental pedical flap
پتته دي ډول کتتې ستتربیره پتتردې چتتې عضتتله یتتو لتتوي شتتریان پتته واستتطه اروا کېتتږي د دوهتتم شتتریان پتته
واستتطه کتتوم چتتې د اطتتراؾ څختته چتتې د یتتو بتتل شتتریان شتتریانچې ده هتتم اروا کېتتږي .چتتې عبتتارت دی
له:


Internal oblique



Latissimus Doris



Pectoralis major

Prefabricate Flap
پتتته دې ډول فلتتتپ کتتتې پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې د ضتتتایع شتتتوی نستتتج ستتتاحه وستتتیع وي پتتته ځتتتانګړې
توګتته پتته ؼتتاړه او ستتر کتتې د تتترمیم لتته پتتاره یتتې د څتتو فلپونتتو څختته استتتفاده کېتتږي .او ک ته چې تري د فلتتپ
ستتتره یوځتتتاي هتتتډوکې او یتتتا ؼضتتتروؾ تتتته اړتیتتتا وي نتتتو د مربوطتتته شتتتخص د هتتتډوکې یتتتا ؼضتتتروؾ او
یا داچې هؽه هډوکې او ؼضروؾ چې په بایو اینجینرینګ کې جوړیږي یو ځاي استفاده کړو.
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 11-5انځور :د پوسکتني عضلي فلپ ته د ویني د شریانونو د جریان ډولونه.

۱۱

ستل شوي فلپونوله پاره تستونه
 د فشتتار تستتت :د خپلتتی ؼټتتی ګتتوتي پتته واستتطه فلتتپ تتته فشتتار ورکتتړي  ،مربوطتته ستتاحه تتته وینتتی
راتګ د فلپ په ښه اروا داللت کوي.
 د قطتتتع تستتتت :پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې

 pedical Flapمتتتو اجتتترا کتتتړی وی او وؼتتتواړی

چتتتتې د فلتتتتپ دویمتتتته اروا چتتتتې د اخستتتتتونکې ستتتتاحې څختتتته ده آزمایښتتتتت کتتتتړي ،د فلتتتتپ قاعتتتتده د
شتتریان ګیتتر پتته واستتطه د پینځتته دقیقتتو لتته پتتاره قطتتع کتتړي ،کتته چېتتري د فلتتپ رنتتګ تؽیتتر ونتته
کتتتتړو نتتتتو فلتتتتپ د اؼستتتتتونکې ستتتتاحې څختتتته اروا کېتتتتږي ،چتتتتې دی ډول اروا تتتتته ثتتتتانوی دوران
وایي.
 هستامین تست :د هستامین زرق وروسته مربوطه ساحې ته د وینې جریان زیاتوي.
 رادیتتتو ایتتتزو ستتتودیم تستتتت :پتتته دی تستتتت کتتتې  1.15ستتتی ستتتی نارمتتتل ستتتلین د  1.5څختتته تتتتر
 1.1میکتتترو کتتتارینر رادیتتتو اکتیتتتؾ ستتتو دیم د فلتتتپ پتتته قاعتتتده کتتتې پتتته انتتتترا درمتتتل ډول تطبیتتتق او
وروسته د فلپ د ویني جریان معلومیږي.
 د رڼتتتا تستتتت:د یتتتو الستتتی ګتتتروپ پتتته واستتتطه د فلتتتپ د پوستتتتکې رنتتتګ و ګتتتوري  ،کتتته چیتتترې
رنګ سور یا ګالبی وي د فلپ به کامیابی داللت کوي.
 حرارت تست :د فلپ ګرم والی د فلپ په کامیابی داللت کوي.
 د اتروفین د استعمال تست:
 کلتتتورئین او :Salinپتتته دې حالتتتت کتتتې  5فیصتتتده ستتتودیم کلوریایتتتد پتتته ستتتریع ډول نتتتاروغ تتتته
زرق کېتتتتږي او نتتتتاروغ تیتتتتاره اطتتتتاق تتتتته وړل کېتتتتږي او وروستتتتته د فلتتتتپ ستتتتاحه د ګتتتتروپ پتتتته
واستتتطه کتتتتل کېتتتږي چتتتې فلتتتپ ستتتور رنتتتګ لتتتري او کتتته نتتته چتتتې ستتتور والتتتی د فلتتتپ پتتته کامیتتتابۍ
داللت کوي.
موضعي فلپونه
په دې ډول فلپونو کې د اوعیو سیر دومره مهم نه دي او ډولونه یې عبارت دي له:
Transposition Flap
دا ډول فلتتتپ زیتتتاتره د متتتخ پتتته زخمونتتتو او تنتتتدي کتتتې استتتتعمالېږي او کلتتته چتتتې فلتتتپ تتتته دور ور کتتتړل
شتتتتي نتتتتو د دور څختتتته وروستتتتته پتتتته مربوطتتتته ستتتتاحه کتتتتې  Defectاو متتتتنځ کتتتتې یتتتتو زاویتتتته لرونکتتتتې
پوستتتکې بتتاقی پتتاتې کېتتږي او وروستتته د هؽتتې چتتې فلتتپ پتته مربوطتته ستتاحه کتتې وتتتړل شتتي نتتو د فلتتپ
۱1

څختتته پاتېستتتاحه بېرتتتته دویتتتم ځتتتل خولتتته پتتته خولتتته ګنتتتډل کېتتتږي کتتته چېتتترې د فلتتتپ اروا اطمینتتتاني وي نتتتو
کتتوالي شتتو چتتې فلتتپ تتته  1۱1درجتتې زوایتته ور کتتړو.او کتته چېتتري اروا یتتې اطمینتتاني نتته وي فلتتپ تتته
د  ۱1درجو څخه زیات تدور د فلپ د خرابوالی سبب کېږي.
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 11-5انځور :ترانسپوزیشن فلپ دیزین.
۱

 12-5انځور:د عملیاتو څخه مخکي زخم.

 13-5انځور :د ترانسپوزیشن څخه  3ورځي وروسته.
۱1

۱

 14-5انځور:په مخ بانډی نیوس

 15-5انځور:ترانسپوزیشن فلپ د عملیات څخه  3ورځي وروسته.

استطباب:
استتتتطباب پتتته هؽتتته ستتتاحو کتتتې چتتتې زخمتتتي ستتتاحه پراختتته وي ،پتتته دې منظتتتور چتتتې ستتتاحه کتتتې ستتتکار
جوړ نه شي زیات استعمالېږي.
مضاد استطباب:
 د اوږدې مودې سکار چې په مکمل ډول سره یېونه شو کوالی چې پټ کړل شي.
 د فلپ د څوکې نکروز.
 د فشار لوړوالی.
 د شکرې ناروؼي .
 سګرت د زیاتو څښلو له امله استطباب نه لري.
د عملیاتو څخه مخکې د ناروغ سره مشورې:
 -1د ستتتګرت او الکولتتتو قطتتتع کتتتول دوه اونتتتۍ مخکتتتې د جراحتتتي او یتتتوه اونتتتۍ وروستتتته د جراحتتتي
عملیاتو څخه.

۱2

 -2د جراحتتتي عملیتتتاتو څختتته لتتتس ورځتتتې مخکتتتې بایتتتد استتتپرین او کورتیتتتو کوستتتتروید قطتتتع کتتتړل
شي.
 -3ناروغ باید  Cosmeticمواد استعمال نه کړي.
 -4عملیاتي ساحه وچې وساتئ.
 -5پړسوب امکان شته چې یوه اونۍ یا پنځلس ورځو پورې پاتې شي.
 -6د ډېر زیات وزني کار څخه حد اقل دوه اونۍمخنیوي وکړئ.
 -7د 72 - 24ساعتونووروسته د کنټرول له پاره داکټر ته مراجعه وکړئ.
 -۱زیاتره ګنډل شوی تارونه پینځو نه تر اووه ورځې وروسته لري کړئ.
 -۱وروستتته ددې نتته متتو چتتې تتتار لتتری کتتړو د دوه اونۍلتته پتتاره Sterio Stripاستتتعمال کتتړئ او
وروسته عملیاتي  Cosmeticمواد استعمال کړئ.
 -11د عملیتتتتاتو څختتتته وروستتتتته  6 – 4اونیتتتتو پتتتتوری کتتتته چېتتتترې فلتتتتپ نتتتتورې اصتتتتالح تتتتته اړتیتتتتا
ولری تاسوته به مشوره در کړل شي.
د T.Pقسمونه:
Single Transposition Flap
الؾNaso Labial Flap:
بRhambiod Flap :
ج :د  31زوایې لرونکې فلپ.
د رمبتتتور فلتتتپ دیتتتو  T.Fڅختتته عبتتتارت دی چتتتې د رمبتتتور منظتتتره لتتتري دوه د شتتتپیتو «  » 61درجتتتود
کنجونتتتته او دوه د  121درجتتتتو کنجونتتتته لتتتتري پتتتته دې حالتتتتت کتتتتې فلتتتتپ د دوو څختتتته د څلتتتتور و ؼتتتتاړو
څختتته ډېتتتزاین کېتتتږي کتتتوم چتتتې د دایتتتروي ډیفیتتتک پتتته شتتتاوخوا کتتتې تتتتر ستتتمېږي النتتتدې نقتتتاطو تتتته بایتتتد
توجو پکې وکړی شي.
-1

د فلپ حرکت :ډېر ضروري ده چې نارمل خوا ته ښه حرکت ور کړو .

-2

د اطتتتراؾ د نستتتج حرکتتتت چتتتې نستتتج څتتتومره ا الستتتتیک لتتتري تتتتر څتتتو ستتتاحې تتتته چتتتې فلتتتپ ور

تتتته ضتتترورت دی پتتته استتتانۍ پوښتتتولی شتتتي او کتتته نتتته او پتتته دې صتتتورت کتتتې بایتتتد زیاتتتته پاملرنتتته
وشتتتي،لومړی درجتتتي هؽتتته فلتتتپ تتتته چتتتې متتتو تتتتدور ور کتتتړي او د هؽتتتې څحتتته کتتتوم چتتتې د پوستتتتکې
کمتتوالی متتنځ تتته راؼلتتي دي بایتتد د ډېتتر کتتم تخریتتب څختته وروستتته یتتاده ستتاحه بایتتد پتته استتانۍ ستتره
۱3

تتتترمیم شتتتي .او هتتتم دا چتتتې مربوطتتته فلتتتپ بایتتتد ښتتته لمفاتیتتتک درینتتتاژ ولتتتري تتتتر څتتتو چتتتې د Trap
 Doorیتتا  Pin Cushioningڅختتته مخنیتتتوی وکتتتړی شتتتي ،چتتتې پتتته پورتتتته حالتتتت کتتتې هؽتتته فلپونتتته
چتتتې ستتتلفې قاعتتتده ولتتتري ډېتتتره ښتتته درینتتتاژ لرونکتتتې وی پتتته ځتتتانګړې توګتتته چتتتې زاویتتته یتتتې121
درجې وي.
:Bilobed Flap
د دوو لوبونتتتو فلتتتپ څحتتته عبتتتارت دی تتتتر څتتتو چتتتې نستتتجی نقتتتص وکتتتړای شتتتو د ابتتتتدایي او دویمتتتې فلتتتپ
پتتته واستتتطه تتتترمیم کتتتړو متتتثالً کتتته پتتته پتتتزه کتتتې وؼتتتواړو دا ډول فلتتتپ اجتتترا کتتتړو پتتته دې صتتتورت کتتتې
لتتتومړی لتتتوب فلتتتپ د زختتتم د ستتتاحې ستتتره معتتتادل جتتتوړېږي او د دویتتتم فلتتتپ چتتتې د لتتتومړی فلتتتپ ځتتتای
نیستتتتتي بایتتتتتد د لتتتتتومړي فلتتتتتپ څختتتتته شتتتتتل فیصتتتتتده کتتتتتم ډیتتتتتزاین شتتتتتي ځکتتتتته چتتتتتې د نومتتتتتوړي ستتتتتاحې
نرمتتتوالی()Laxityزیتتتات دي او پتتته استتتانۍ ستتتره تتتتړل کېتتتږي مګتتتر پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې دوه لوبتتته
لرونکتتې فلتتپ پتته متتخ کتتې استتتعمال کتتړو پتته دې حالتتت کتتې لتتومړی فلتتپ بایتتد د لتتومړي زختتم څختته شتتل
فیصتتده کتتم ډېتتزاین شتتتي او د هتتر فلتتپ متتتنځ کتتې یتتوه زاویتتته متتنځ تتته راځتتتي چتتې کیتتدای شتتتي ۱1 – 45
در جتتتو وی  ،کتتته چېتتترې مربوطتتته زاویتتته ددې څختتته لتتتوړه وي پتتته دې حالتتتت کتتتې د نقیصتتتی د تتتترمیم
څختته وروستتته  dog earد جوړیتتدو ستتبب کېتتږي او کتته چېتترې زاویتته  45درجتتې وي نتتور dog ear
او  Cushioning Pinڅختتته مخنیتتتوی کېتتتږي دا ډول فلتتتپ زیتتتاتره هؽتتته نقیصتتتو کتتتې چتتتې  1.5 cmپتتته
انتتتدازه وی ،او زیتتتاتره د پتتتزې  1/3ښتتتکتنۍ برختتته کتتتې موقعیتتتت ولتتتري تستتتلیخ کتتتول او د شتتتحم لتتتري
کتتتول د ښتتته تتتتدور او تتتترمیم زمینتتته برابتتتروي تتتتر څتتتو چتتتې د کشتتتش ()Contractureاو ستتتکار څختتته
مخنیوی وشي.
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 16-5انځور :د بایلوپ فلپ دیزین.
۱4
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 17-5انځور :بایلوپ فلپ د عملیات څخه وروسته.
Advancement Fla
پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې استتتتعمالېږي چتتتې د زختتتم د ستتتاحې د شتتتاوخوا نستتتج یتتتوې ختتتوا او یتتتا دواړو ختتتوا
وتتتته آزاد حرکتتتت ولتتتري .او کتتتوالی شتتتو چتتتې دا ډول فلپونتتته پتتته تنتتتدی (  ، )Foreheadپورتتتته شتتتونډې
او Helical rimپ ته ستتاحو ک تې چتتې کتتوالی شتتو نستتج تتته بتتی لتته دې څختته چتتې اطتتراؾ تخریتتب کتتړو پتته
استتتانۍ ستتتره حرکتتتت ور کتتتړو پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې وؼتتتواړو زیتتتات نستتتج  advanceکتتتړو پتتته دې
حالتتت کتتتې زیتتاتو شتتتقونو تتته ضتتترورت دی ( مجموعتتا ً  2 – 5پتتتورې ) شتتق بایتتتد داستتې ډول ستتتره اجتتترا
شتتتي چتتتې پتتته طبعتتتي لینونتتتو کتتتې پتتتټ او د عملیتتتاتو څختتته وروستتتته ئتتتې د ستتتکار چتتتانس ډیتتتر کتتتم وي
کوښتتتا دي وشتتتي چتتتې پوستتتتکې زیتتتات کتتتش نتتته کتتتړل شتتتي تتتتر څتتتو چتتتې نتتتور طبعتتتي لینونتتته د خپتتتل
نورمتتا ل او طبعتتي موقعیتتت څختته بتتې ځایتته نتته شتتي( لکتته  )Helical Sulcusهمدارنګتته تستتلیخ بایتتد پتته
صتتتحیح ډول ستتتره اجتتترا شتتتي او ددې منظتتتور لتتته پتتتاره چتتتې فشتتتار ( )Tensionپتتته ستتتاحه کتتتې کتتتم کتتتړل
شي باید  Buraid Sutureاستعمال شي.
استطباب-:
دا فلپونه په نهایتو , Helix ،پاسنۍ شونډه او وچورلی.
مضاد استطباب :ؼنبورې او د پزې په وحشي جدار کې.

۱5

محتتتدودیت :امکتتتان لتتتري چتتتې ستتتتونزمن وي تتتتر څتتتو ددې ډول فلتتتپ شتتتقونه ټتتتول پتتته طبعتتتي لینونتتتو کتتتې
پټ کړو.
د عملیات څخه وروسته الرښونی :
 -1تارونه  7 – 5ورځو پورې وروسته باید لرې کړل شي.
 -2ساحه باید حد اقل  24ساعته وچې وساتل شي.
 -3امکان شته چې پړسوب تر څو ورځو پورې ادامه پیدا کړي.
 -4امکان لري چې ساحه در مابریژون ته ضرورت پیدا کړي 12 – ۱ (.اونیو وروسته)
 -5مربوطه ساحه امکان لري چې په لسو ورځو کې جوړه شي.
اختالطات:
 -1د فلپ نکروز.
 -2د نکروز څخه وروسته د سکار جوړیدل.
 -3انتانات.
چتتې لتته لتتومړني اختتتالط کتتې اول متتړ نستتج لتترې کېتتږي ،بیتتا د پوستتتکې ګتتراؾ او یتتا پوستتتکی یتتو د بتتل
سره ګنډل کېږي.
د flapAdvancementډولونه:
Unilateral Advancement Flap -1
11

11
 1۱-5انځور :د ادوسنمنت فلپ دیزین.
۱6

 1۱-5انځور :د یوطرفه ادونسمنت فلپ دیزاین او تطبیق.

۱

 21-5انځور :د ساخي پوښل د یوطرفه ادوانسمنت

 21-5انځور :د پوستکي د تومور لري کول.

فلپ په واسطه.

۱7

 -2دوطرفه ادوانسمنت فلپ ()Double advancement

11
 22-5انځور :د دوطرفه ادوانسمنت فلپ دیزاین.

Island Flap -3

11
 23-5انځور :د اسلیندر فلپ دیزاین او عملیه .

۱۱

Y To V Plasty -4او V to Y Plasty

11
 24-5انځورY To V Plasty :او  V to Y Plastyدیزاین او عملیه.
:Rotation Flap
دا ډول فلتتتپAdvancementفلتتتپ تتتته نتتتږدې والتتتی لتتتری ،څرنګتتته چتتتې زیتتتات تتتتدور تتتته اړتیتتتا لتتتري نتتتو
استتتتعمال یتتتې کتتتم دي ،زیتتتاتره د متتتخ او شتتتقیقو (  )Templeپتتته ستتتاحوکې استتتتعمالېږي ختتتو کتتته د ستتتر د
پوستتتتتکې ضتتتتیاع موجتتتتوده وي د ډیتتتتر کتتتتم استتتتتعمال وړ دي ځکتتتته چتتتتې د فلتتتتپ انتتتتدازه بایتتتتد د نقیصتتتتی
( )Defectلږترلږه درې نه تر څلور چنده پورې وي.
استطباب )indication( :
 -1په اسانه طریقه کوالی شو چې نسج ته ښه تدور ور کړو.
 -2کوالی شو چې زیات نسج مربوطه ساحې ته ور کړو.
 -3هؽتته ستتاحه چتتې پوستتتکی متتو تتترې اخستتتې وي ،کتتوالی شتتو چتتې پتته استتانه او ستتاده ډول ستتره یتتې
ترمیم کړو.
 -4په هؽه برخو کې چې د Advancementفلپ په واسطه ساحه ونه تړل شي.
مضاد استطباب:
 -1هؽه نسج چې ضعیفه اروا ولري.
 -2هؽه ساحې چې االستیکیت یې کم وي.
۱۱

محدودیت:
 -1اجرا کول یې ډیرې تجربي او مهارت ته اړتیا لری.
 -2اضافی نسج او پوستکې ته ضرورت لري تر څو دواړه بازوګان په ښه ډول وتړل شي.
 -3د څتتتتوکې تتتتتوروالی ( ) Tip Necrosisچتتتتانس ډیتتتتر دی پتتتته ځتتتتانګړې توګتتتته کتتتته دفلتتتتپ د شتتتتاه
برخه قطع شوې وي.
د عملیات څخه مخکې ناروغ ته الزمي مشورې او الرښونی
عبارت دی له:
 -1ددې فلپ ښه ګټه دا ده چې ساحه د نیږدي نسج په واسطه ښه ترمیم کېږي.
 -2خرابتتته ګټتتته یتتتې دا ده چتتتې ډېتتترو شتتتقونو تتتته اړتیتتتا لتتتري کتتتوم چتتتې پتتته نیتتتږدي نستتتج کتتتې د ستتتکار
سبب کېږي.
 -3هماتوم او انتان امکان شته چې منځ ته راشي.
 -4د لندي موده له پاره د ساحه شکل تؽیر کوی.
 -5ناروغ باید دوه اونۍ مخکې او یوه اونۍ وروسته د عملیات څخه سګرت قطع کړي.
 -6د ناروغ د روؼتیوی تؽذیه الزمه ده او ناروغ باید د لوړې انرژي لرونکی خوراکې مواد وخوري.
 -7د عملیات څخه دوه اونۍ مخکې باید ټولی انتي کواګوالنت درمل قطع شي.
 -۱پتتته هؽتتتته صتتتورت کتتتتې چتتتې د عملیتتتتاتو څختتته وروستتتتته ستتتکار تشتتتتکل و کتتتړي  1۱ – 6اونیتتتتو
وروسته ساحه دویم ځل عملیات شي سکار لري او ساحه دویم ځل اصالح شي.
د عملیات څخه وروسته د درد د مخنیوی له پاره اهتمامات:
 -1کودین اواستوامینوفنین د  72 – 4۱ساعتونو پوری د درد له پاره ورکول کېږي.
 -2او د امکان په صورت کې 72ساعتو له پاره باید د ساحې حرکات محدود شي .
اختالطات:
 -1که چیرې ناروغ ښه مراقبت نشی نو د هماتوم انتان او دویم ځل خالصیدو امکان شته.
Trap Door -2او

 Hypertropicستتتکار کتتته چېتتترې متتتنځ تتتته راشتتتي څلتتتور اونتتتۍ وروستتتته

نتتاروغ تتته  Local Cortico therapyاجتترا کېتتږي او کتته چېتترې ستتکار اصتتالح نتته شتتي – 6
 12میاشتو وروسته عملیات اجرا کېږي.

111

د تدورې فلپ ډولونه:
 :1ساده()Simple Rotation
:2دوه اړخي یا ډبل فلپ ()Double Rotation Flap
عمتتتومي ډول دو اړختتتي تتتتدوري فلتتتپ زیتتتاتره پتتته هؽتتتو ستتتاحو کتتتې چتتتې د پوستتتتکې کشتتتش ( ) Laxityکتتتم
وی ډېر د استعمال وړ دي.

11
 25-5انځور :روتیشن فلپ دیزاین.

11

 26-5انځور :روتیشن فلپ عملیه.

 27-5انځور :روتیشن فلپ د عملیاتو څخه وروسته.

111

Z Plasty
 Z Plastyد یتتتو ستتتاده تخنیتتتک څختتته عبتتتارت دی چتتتې دویتتتم ځتتتل دوه مثلثتتتي فلپونتتته پتتته داستتتي ډول تؽیتتتر
وختتتوري چتتتې یتتتو د بتتتل ځتتتای ونستتتي د هندستتتي لتتته نظتتتره مربوطتتته دی پتتته مرکتتتزي برحتتتی او اطرافتتتو
بانتتتدې چتتتې د دؼتتتی اطرافونتتتو تؽیتتتر ختتتوړل او ځتتتای پتتته ځتتتای کیتتتدل د  Zمتتتنځ تتتته راتلتتتو ستتتبب ګرځتتتی .
دواړه اطرافونتتتته بایتتتتد مستتتتاوي وي دا مستتتتاوات مستتتتتقیما ً تړلتتتتي دي د  Zد مرکتتتتزي اوږدوالتتتتی پتتتتورې
چتتتې پتتته استتتاني ستتتره مربوطتتته مثلثتتتو نتتته بیتتترون خواتتتته دور وختتتوري ،پتتته دې ډول  ۱1 – 31درجتتتو
پوری زاویې منځ ته راوړي.
د جراحتتتي پالستتتتیک لتتته نظتتتر ؼتتتوره زاویتتته چتتتې ډېتتتره استتتتعمالېږي  61درجتتتې ده .پتتتدې زاویتتته کتتتې
جتتترا ح کتتتوالی شتتتي فلتتتپ تتتته پتتته استتتانه طریقتتته او پتتته ازاد ډول تتتتدور ورکتتتړي .تتتتر څتتتو متوستتتط ختتتط
وتړي .همدا رنګه کوالی شي  ۱1په  ۱1در جوکې Zاجرا کړو.
11

 2۱-5انځور Z Plasty:دیزاین کول.
112

د  Z Plastyڅخه السته راغلی اوږدوالی :
د Zپالستتتتتی اوږدوالتتتتي د هؽتتتته د ستتتتمت پتتتتوری او د مرکتتتتزي نقطتتتتی د موجودیتتتتت پتتتته استتتتاس محاستتتتبه
کېږي .
 1-4جدول :کې د Zپالستی اوږدوالي د هؽه د سمت پوری او د مرکزي نقطی په اسانۍ سره کوالی شو
مشاهده کړو.
السته راؼلی اږدوالی

د Zپالستی زاویو درجي

 ٪25اوږد والی

03 °-31°

 ٪51اوږد والی

45°-45 °

 ٪75اوږد والی

61°- 61°

 ٪111اوږد والی

75 °- 75°

 ٪121اوږدوالی

۱1° -۱1°

پتتته ښتتتکاره ډول معلتتتومیږي چتتتې د هندستتتې لتتته نظتتتره الستتت ته راؼلتتتی اږدوالتتتی د زاویتتتو د درجتتتو پتتتوری
اړه لتتتري او بایتتتد پتتته دقیتتتق ډول محاستتتبه شتتتي Kenni de .او  Gibsonپتتته علمتتتی ډول ستتتره پتتتورتني
حالتتت پتته  Four Flap Z Plastyکتتې مشتتاهده کتتړو ،پتته پتتایلی کتتې هؽتته ولیتتدل چتتې د زاویتته لتته نظتتره د
الستتتته راؼلتتتی اوږدوالتتتی ګټتتته  16- 14فیصتتتدو څختتته کمتتته او  27 – 7فیصتتتدو څختتته زیاتتتته وه ،نظتتتر
په دې چې هؽه محاسبه کړي وه .
وروستتتته بیتتتا  Furanceاو  Feischeدا موضتتتوع چتتتې د تنتتتي پتتته پوستتتتکې کتتتې مشتتتاهده کتتتړه پتتته دې
حالت کې د اوږدوالی ګتي د هؽه محاسبې څخه کمی وي ،کوم چې هؽه محاسبه کړي وه.
د  61°درجتته زاویتته کتتې د اوږدوالتتی ګتتته پتته 2۱فیصتتدو کتتې وه ،نظتتر پتته دې چتتې هؽتته محاستتبه ک تړی
وه ( البته په  ۱سانتي متره Zپالستي کې ).
د  75 - 45درجتتتو الستتتته راؼلتتتې زاویتتته کتتتې ،کتتتوم چتتتې د نهایتتتاتو اوږدوالتتتی یتتتې کتتتم وي،د الستتتته
راؼلی اوږدوالی د 2۱فیصدو څخه کم ور کړو ،کوم چې محاسبه وه.

113

د متوسط برخې اوږدوالی او د هغې د زاویې د اندازې ډولونه:
د  Zپالستتتتي پتتته پتتتالن کولتتتو د زاویتتتې انتتتدازه مستتتتقیما ً د مرکتتتزي برختتتی پتتتورې ارتبتتتاط لتتتری ،د دواړو
بازوګتتتانو او د مرکتتتزي برختتتې اوږدوالتتتی پتتته مستتتاوي ډول او د هؽتتته ستتتاحه چتتتې د فلتتتپ څختتته وروستتتته
پاتې کېږي باید په مساوي ډول پاتي شي.
د زاوې انتتتدازه او الستتتته راؼلتتتی اوږدوالتتتی فیصتتتدي چتتتې د  Zپالستتتتي د دواړو بازوګتتتانو پتتته کتتتنج کتتتې
ستتیر کتتوی  ،ډېتتر قتتدرت تتته اړتیتتا لتتري تتتر څتتو مربوطتته فلتتپ پتته خپتتل نتتوی موقعیتتت کتتې تثبیتتت کتتړو ،
په هر هؽه اندازه چې د فلپ اوږدوالی زیاتېږي د فلپ زاویه هم زیاتیږي.
د مرکزي برخې اوږدوالی
پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې مرکتتتزي برختتته اوږدوالتتتی ولتتتری ،هتتتم د  Zپالستتتتي تعتتتداد اوږدوالتتتی پتتته
مطتتابق زیتتاتېږي ،پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې د مرکتتزي نستتج زیاتتته ضتتیاع شتتتون وي پتته دې حالتتت کتتې
د دوامتتتداره (Z Plasty ) Serialلتتته پتتتاره اړتیتتتا پیتتتدا کېتتتږي تتتتر څتتتو چتتتې مربوطتتته ستتتاحه وپوښتتتل او
وتړل شي خو د سکار د پاتې کېدو سبب ګرځي.
په ځانګړیتوګه هؽه  Zپالستي چې په دوامدار ډول په ۱cmساحه کې جوړه یږي.
 Lanberg 1946د څلور فلپونو Z Plasty
پتته لتتومړۍ ځتتل Lanbergپتته کتتال  1۱46زیږدیتتز کتتال کتتې اجتترا کړه،پتته دی ډول جراحتتي  Zپالستتتی
کتتتې  ۱1° - ۱1°درجتتتو زاویتتته رستتتمېږي او وروستتتته بیتتتا هتتتر فلتتتپ پتتته  45درجتتتو زاویتتته بانتتتدې ویشتتتل
کېتتږي چتتې دا ډېتتزاین دي تتته اجتتازه ورکتتوي تتتر څتتو زیتتات اوږدوالتتی متتنځ تتته راوړیتتاو پتته ستتاحه کتتې
فشتتار کتتم شتتي .دا ډول  Zپالستتتي زیتتاتره د پراحتتي ستتاحي پتته تتتداوي کتتې استتتعمالېږي .هؽتته فلپونتته چتتې
 121°درجتتتې زاوې تتتته اړتیتتتا ولتتتري بایتتتد پتتته  61° - 61°درجتتتو بانتتتدې و ویشتتتل شتتتی .تتتتر څتتتو اجتتتازه
ور کتتتړې چتتتې څلتتتور فلپونتتته متتتنځ تتتته راشتتتي ،دا ډول  Zپالستتتتی تتتته
کېږي.
د  Zپالستي د استعمال ځایونه:
د الندې درې مواردو له پاره استعمالېږي:
 -1په خپل مربوط استقامت د پوستکې د زیاتوالي سبب کېږي.
 -2د سکار خط او سیر ته تؽیر ورکوي.
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 jumping Z Plastyهتتتم ویتتتل

 -3د  Zپ الستتتتي فلپونتتته کتتتوالی شتتتي پتتته استتتانۍ ستتتره هؽتتته ستتتاحه پتتتوا کتتتړي چتتتې د کتتتانتر کتتتتر د
اصالح په منظور پرې جراحی اجرا شوی وي.

11
 2۱-5انځور :د  4او  5فلپ دیزاین
11

 31-5انځور 4 :فلپ د جراحي عملیي څخه وروسته
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۱
 31-5انځور :دوامدار  Z Plastyدیزاین مخکي او وروسته له عملیاتو څخه.

۱
 32-5انځور :د دوامداره  Z Plastyتطبیق دیزاین او نتیجه.

116

د  Tissue Expanderګټې:
 Tissue Expanderد سلیکانی بالون څخه عبارت دي چې مختلؾ اندازی او شکلونه لري  .په هؽه
صورت کې چې د وجود پوستکې کم وي نو د دي په خاطر چې په ساحه کې پوستکې زیات شي
استعمالیږي .لومړي د پوستکې د کمبود اندازه معلومه او وروسته د  Expanderاندازه او شکل ؼوره
کېږي .بیا د پوستکې د کمبود ساحې په نیږدي برخې کې لومړي د جراحې عملیه په واسطه د پوستکې
الندي یو تونل جوړ چې د  Expanderپه اندازه وي  Expanderتطبیق کېږي Expander .د یو
مخصوص پیپ درلودونکی وي ،چې د بالون سره نښتي وي .هر اونۍ په کافیه اندازه مایع د پیپ د الری د
سورنج په واسطه بالون ته داخلېږي .بالون تر هؽې باید په څو مرحلو کې د مایع څخه ډک شي ترڅو چې د
اړتیا وړ پوستکې السته نه وي راؼلی .
اختالطات:
 :1د مایع د تطبیق په وخت کې درد.
 :2د زیات مایع د تطبیق له امله د پوستکې د ویني د جریان کموالی چې مایع باید کمه کړل شي.
 :3په تونل کې د هماتوم تشکل.
 :4د سورنج په واسطه د بالون سوري کېدل.
 :5انتانات.
 : 6د سلیکان موادو سره حساسیت چې په دی صورت کې باید بالون لری کړل شي.
11

 33-5انځور :د Tissue Expanderنموني او تطبیق یی.
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شپږم څپرکی
په پوستکې باندې شقونه
د شق تعری :
د یو منظم جراحی پالن الندي د جراحي پل (  )Bladeپه واسطه د ساحې د ؼوڅولو څخه عبارت دی.

بیضوی Ellipticalشق:
کتتتته څتتتته هتتتتم جراحتتتتي کتتتتې دا ډول شتتتتق ډېتتتتر کتتتتم استتتتتعمالېږي،خو پتتتته زیتتتتاترو حتتتتاالتو کتتتتې محتتتتترم
متخصصتتین کلتته لکتته د داستتې ستتتونزو ستتره مختتامخ کېتتږي ،نتتو فکتتر کتتوي چتتې ستتاحه څتته ډول د شتتق
پتتته واستتتطه لتتتري او څرنګتتته یتتتې دویتتتم ځتتتل جتتتوړه کتتتړي .د دؼستتتې ستتتاحو د لتتترې کولتتتو او د هؽتتته پتتته
استتان ډول د دویتتم ځتتل جوړولتتو لتته پتتاره د  Epشتتق څختته استتتفاده کېتتږي ،چتتې د فوټبتتال د تتتوپ منظتتره
ؼتتتوره کتتتوي او نستتتبت یتتتې 1/3وی ،پتتتدې ډول چتتتې هتتتره زاویتتته ئتتتې د  31°درلتتتودنکې ده .چتتتې ددې
درجتتې پتته تعتتین کتتې اوږدوالتتی او مستتاحت زیتتات رول لتتري تتتر څتتو چ تې وکتتړای شتتو پ ته استتانۍ ستتره پتته
ستتتتاحه کتتتتې خفیتتتتؾ ستتتتکار د عملیتتتتاتو څختتتته وروستتتتته متتتتنځ تتتتته راشتتتتی  .پتتتته هؽتتتته صتتتتورت کتتتتې چتتتتې د
پوستتتتکې د کشتتتکولو انتتتدازه کمتتته وي پتتته دې حالتتتت کتتتې نستتتبت یتتتې¼ ده مخکتتتې لتتته دې څختتته چتتتې پتتته
ستتتاحه کتتتې شتتتق اجتتترا شتتتي هؽتتته ختتتط چتتتې د فشتتتار لتتته املتتته متتتنځ تتتته راؼلتتتی او د پوستتتتکې د نرمتتتوالی
حالتتت بایتتد پتته پتتام کتتې ونیتتول شتتي .مخکتتې لتته دې څختته چتتې ستتاحې تتته انستتتېزي ورکتتړل شتتي بایتتد هؽتته
ستتاحه چتتې د جراحتتي شتتق پتته واستتطه لتتري کېتتږي بایتتد پتته نښتته کتتړل شتتي .همدارنګتته هؽتته ستتاحه چتتې
خریولتتو تتته اړتیتتا ولتتري  ،د جنشتتن وایلیتتت پتته واستتطه نښتته کتتړل شتتي ،ځکتته چتتې خریتتول او موضتتعي
انستتتېزي ورکتتول د ستتاحې د مخشتتوش تیتتا او مختتتل کېتتدو ستتبب کېتتږي ،پتته هؽتته ستتاحو کتتې چتتې ګتترد
او قتتتوس ماننتتتد شتتتکل ولتتتری لکتتته د متتتخ ژورهCanthus ،Temple ،او د ؼتتتوږ کتتته چېتتترې ونتتته ګنتتتډل
شتتتي بیتتتا هتتتم نتیجتتته دومتتتره بتتتده نتتته ده او پتتته بنفستتتهي ډول ستتتره ښتتته کېتتتږي پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې
جوړیتتتدل زر صتتتورت و نتتته نیستتتي پتتته دې صتتتورت کتتتې د ښتتتکال لتتته نظتتتره پتتته ستتتاحه کتتتې ستتتکار تشتتتکل
کتتتتوي .د ستتتتاحې ګنتتتتډل او جوړېتتتتدل د رنتتتتګ ،مقاومتتتتت او ښتتتته جوړښتتتتت(  )Texturد متتتتنځ تتتتته راتلتتتتو
سبب کېږي په هؽه صورت کې چې د ساحې د پوستکې کشش کم وي باید ساحه حتما ً وتړل شي.

11۱
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 1-6انځور:بیضوی Ellipticalشق دیزاین او تطبیق.
د شق اجرا کول
پتتته هؽتتته ستتتاحه چتتتې شتتتق اجتتترا کېتتتږي بایتتتد د فشتتتار النتتتدې ونیتتتول شتتتي ،تتتتر څتتتو د ختتتونریزۍ څحتتته متتتخ
نتتتتوی وشتتتتی او وروستتتتته بیتتتتا د جراحتتتتې تیتتتتػ چتتتتې انتتتتدازیې  15نمبتتتتر وی ،پتتتته واستتتتطه پتتتته دقیتتتتق ډول
لتتومړی پوستتتکې او وروستتته پتته عمیتتق ډول د پوستتتکې النتتدې نستتج شتتق کتتړل شتتې ،او بیتتا هؽتته ستتاحه
د جراحتتتې تیتتتػ پتتته واستتتطه پتتته داستتتی ډول لتتتری کتتتړی چتتتې د کتتتنج زاویتتته  31°وي او هؽتتته ستتتاحه چتتتې
لري کول ؼواړي باید په اسانۍ سره وګنډل شي.
بیضوي شق استطباب
 -1د پوستکې هؽه تومورنه چې  Electricاو  CryoSurgeryپه واسطه ښه نتیجه نه ورکوي.
 -2د متتتخ پتتته جراحتتتي کتتتې تتتتر څتتتو چتتتې وکتتتړای شتتتو د پوستتتتکې د طبعتتتی خطونتتتو پتتته ستتتیر بانتتتدې
شتتق اجتترا کتتړو تتتر څتتو د عملیتتاتو وروستتته ستتکار پتته مخفیتتې ډول ستتره متتنځ تتته راشتتي ،چتتې د
ښکال ساتلو له پاره ډیر اړین دي.
مضاد استطباب:
 -1خونریزي ته تمایل او هیماتوم .
 -2په عمومي ډول د ټپ (  ) woundد جوړیدو په پروسه کې ستونزی.
 -3د ویني تشوشات او د کواګولیشن په پروسه کې ستونزي.
11۱

له عملیاتو څخه مخکې ناروغته الزمي الرښوني:
 -1مخکتتې لتته دې څختته چتتې عملیتتات اجتترا شتتي بایتتد الکتتول او ستتګرټ څکتتل بنتتد شتتی ( دوه اونتتۍ
مخکې او یوه اونۍ وروسته د عملیاتو څخه).
 -2د جراحي عملیات څخه باید لس ورځې مخکې  Asprinقطع کړل شي.
 -3هؽه ساحه چې عملیات کېږي په همؽه ور باید هیڅ ډول د ښکال مواد استعمال نه شي.
 -4پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې نتتتاروغ پتتته موضتتت عي بتتتې هوشتتتي عملیتتتات کېتتتږي بایتتتد نارمتتتل ؼتتتذا
وخوري.
 -5کتته چېتتري د نتتاروغ نهایتتات عملیتتات کېتتږي بایتتد وپوهتتول شتتي چتتې امکتتان شتتته د محتتدود ورځتتو
لتتته پتتتاره یتتتې د نهایتتتاتو حرکتتتات پلستتتتر پتتته واستتتطه محتتتدود شتتتي او ددې امکتتتان هتتتم شتتتته چتتتې د
عملیتتتات څختتته وروستتتته نتتتاروغ تتتته مخصتتتوص حرکتتتات او لتتتوازم توصتتتیه شتتتي ( پتتته ځتتتانګړی
توګه د پښو په عملیات کې).
 -6پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې جراحتتي عملیتتات د خختتو پتته جتتوؾ کتتې اجتترا کېتتږي امکتتان شتتته چتتې
د څتتتتتو ورځتتتتتو پتتتتتورې د خوړلتتتتتو څختتتتته منتتتتتع کتتتتتړل شتتتتتي او د موظتتتتتؾ ډاکټتتتتتر لختتتتتوا ور تتتتتته
مخصوصه درمل د خخو د مینځلوله پاره توصیه کېږي.
 -7پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې جراحتتي عمتتل پتته متتخ کتتې وي نتتاروغ بایتتد د ختتوب پتته وختتت کتتې خپتتل
ستتتر جتتتګ اوستتتاتي پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې جراحتتتي عمتتتل پتتته تنتتتدي کتتتې صتتتورت ونیستتتي پتتته دې
صتتورت کتتې پړستتتوپ د ستتترګو پتتته شتتاخوا کتتتې او د متتخ پتته جراحتتتي کتتې پړستتتوب د ژامنتتي پتتته
ساحه کې منځ ته راځي.
 -۱مربوطه پړسوپ امکان لري چې  14 – 11ورځو پوری وخت ونیسي.
 -۱د جراحتتتي عملیتتتات څختتته تتتتر  7ورځتتتو پتتتورې بایتتتد د ستتتریع او تیتتتزو حرکتتتاتو څختتته مخنیتتتوی
وکړل شي.
 -11په عمومي ډول تار باید د  7 – 5او یا لسو ورځو په موده کې لرې کړل شي.
 -11وروستتتته لتتته دې څختتته چتتتې تتتتار متتتو پتتترې کتتتړو ډېتتتره بتتته ښتتته وي چتتتې حتتتد اقتتتل د 15 – 11
ورځتتو پتتورې پتته موضتتؽی ډول  Steroidاستتتعمال کتتړو او وروستتته لتته هؽتتې کتتوالی شتتو چتتې
 Cosmoticمواد ناروغ ته توصیه کړول.
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 -12امکتتان لتتري چتتې دوی تم جراحتتي عملیتتات تتته هتتم اړتیتتا پیتتدا شتتي ،چتتې وروستتته د12اونیتتو دویتتم
جراحې عملیات اجرا کړو.
عملیات څخه مخکې د ناروغ چمتووالی:
 -1پتتتته تتتتتاریخچې کتتتتې د  ،ستتتتګرټ څښتتتتل ،دوینتتتتې نتتتتاروؼۍ  ،د زختتتتم نتتتته رؼېتتتتدو تتتتتاریخچې د زړه
 Pacemakerتطبیتتتتتتتق  ،د مختتتتتتتدراتو د څښتتتتتتتلو تتتتتتتتاریخچې ،د  HIVاو  Hepatitisتتتتتتتتاریخچو
شتون باید رد کړل شي.
 -2د تیتتر جراحتتي عملیتتات او هؽتته ستتکار بایتتد وکتتتل شتتي تتتر څتتو د ټتتپ د جوړېتتدو پروستته معلومتته
شي.
 -3دوینې د تطبیق په هکله باید د ناروغ څخه پوښتنه وشي.
د عملیاتو څخه مخکې اړتیاوي:
 -1د ساحې تعقیم.
 -2کافي ړڼا.
 -3جراحي کواګوالتور .
 -4موضعی انستیزي.
 -5نازکه جراحي سامان آالت او مناست تار
د عملیاتو څخه وروسته مراقبت:
 -1د درد لتتته پتتتاره استتتیتوامینوفین ،دای کلوفینتتتک او د درد نتتته کنتتتترول پتتته صتتتورت کتتتې د متتتورفین
د مشتقاتو څخه په لومړی  4۱ساعتو کې استفاده وکړو.
 -2پاستتتنمان بایتتتد پتتته دقیتتتق ډول ستتتره اجتتترا شتتتي او کتتته چېتتترې  Stero Stripفشتتتار ستتتره کېښتتتودل
شي تر څو د خونریزي او د هیماتوم څخه مخنیوي وشي.
اختالطات:
 -1خونریزي:
 -2انتان چې باید په موضعی او سیستمیک ډول تدواي شي.
 -3د ټپ بیرته خالصیدل او نسجی مړینه چې باید  Debretشي.
د عملیاتو څخه وروسته لومړني تغیرات:
 -1هایپر تروفیک سکار:
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هایپرتروفیتتک ستتکار امکتتان لتتري چتتې پتته نهایتتاتو کتتې د فشتتار لتته املتته متتنځ تتته راشتتي پتته ځتتانګړې توګتته
د بتتازو او ستتتترنوم پتته حصتتته کتتې چتتتې بایدپتته لومړیتتتوکې  Sialestic jellاو وروستتتته د دوه میاشتتتتو
څخه کورتیکوستروید باید استعمال شي.
 -2پتترا ستتتکار :زیتتتاتره پتتته ځوانتتتانو کتتتې متتنځ تتتته راځتتتي چتتتې بایتتتد شتتتق کتتړل شتتتي او ستتتاحه د Z
Plastyعملیه په واسطه دویم ځل ترمیم شي.
 -3فشتتاري ستتکار :چتتې د انستتاجو ضتتایع لتته املتته متتنځ تتته راځتتي دویتتم ځتتل بایتتد شتتق او پتتري کتتړل
شتتتي او ستتتاحه بیرتتتته ورؼتتتول شتتتی همدارن تتته پتتته موضتتتعی ډول د  Collagenذرق ښتتته نتیجتتته
ورکوي.
 -4د پوستکې د درم طبقی په امتداد هموار اسکار درمابریژن ته اړتیا لري.
 -5د ستتتکار ګالبتتتي رنتتتګ چتتتې د ستتتکار د پوښتتتوالي پتتتورې اړه لتتتري(  3 – 1کتتتالو پتتتوری ) چتتتې د
کتتتام فلتتتک ستتتکار پتتته نتتتوم یتتتادیږي او اصتتتالح لتتته پتتتاره یتتتې Cosmoticمتتتواد او یتتتا Hair Styl
تطبیق کېږي.
بیضوي شق ډولونه:
 -1منخني ( )Curvilinearشق:
په هؽه صورت کې چې ساحه زیاته او ؼیرې منظم شکل ولري نوله دې ډول شق څخه استفاده کېږي .د
دیله پاره چې د عملیات څخه وروسته سکار د طبعی خطونوڅخه بیرون رانشي نو د ډول شق زیات
استعمالېږي د دی ډول شق څخه وروسته ساحه باید په الندې ډول وګنډل شي.
 لومړي باید خیاطه د ټپ په دواړو نهایاتو او منځ کې ووهل شي.
 وروسته دپورته خیاطو په منځ کې نوری خیاطی ووهل شي.

11

 2-6انځور:منخني شق.
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 :2د S Cureشق
دا ډول شق ډیرپه بازوګانو ،پورتنی او ښکتنی نهایاتو کې استعمالېږي.

11

 3-6انځور S Cure:شق.
M Plasty :3
هر وخت چې د بیضوي شق اوږدوالی په سم ډول نه وي اجرا شوي نو امکان لری د ګنډلو وروسته په یو
نهایات کې dog earمنځ ته راشي چې د اصالح له پاره یتې M Plastyڅخته استتفاده کېتږي .کته چیترې دو
بیضوي شقونه د یو بل تر څنګ کیښودل شي نو  M Plastyمتنځ تته راځتي  .پته دی صتورت کتې د dog
 earد منځ ته راتلو څخه مخنیوي کوي .همدارنګه کوالی شو چتې  M Plastyد هتر شتق پته دواړو نهایتاتو
کې اجرا کړو چې د  Double M Plastyپه نوم یادېږي.
د  Dog earتعری :
Dog earعبتتتارت د اضتتتافي پوستتتتکې څختتته چتتتې د پوستتتتکې د فوزیفتتتوم او یتتتا بیضتتتوي شتتتق چتتتې
زاوایتته یېتتد  31درجتتو څختته اضتتافه وي د رؼیتتدو څختته وروستتته متتنځ تتته راځتتي چتتې د ټتتپ ؼلتتط ګنتتډلو
او یتتا بتتې توازنتته ګنتتډلو بانتتدې داللتتت کتتوي پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې  Dog earبرجستتته نتته وي ،نتتو
پتتته دې وختتتت کتتتې  ۱ – 6اونیتتتو وروستتتته امکتتتان لتتتري چتتتې پتتته خپلتتته پتتته بنفستتتهی ډول لتتته منځتتته والړل
شي.
113

په څلورو طریقو سره کوالی شو  Dog earاصالح کړو:
 -1د جراحې شق اوږد والی ()Extension of line
 -2د هاکې د لرګې په شکل د اضافې پوستکې لرې کول(.)Hockey Stick revision
 -3د  Tپه ډول د اضافی پوستکې لرې کول ( ) T Plasty
 -4د M Plastyپه ډول.

11

11
 4-6انځور :داګ ایر لري کول د مستقیم او د څنډی د لري کولو په واسطه .
114

11

6
 5-6انځور :د داګ ایر لري کول د  W Mتخنیک په واسطه.
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11

6

 7-6انځور :د  Tاو هاکي د لرګي تخنیک.

116

اووم څپرکی
خالونه ( ) Tattoo
تعری :
د پوستتتتکې پتتته ایپیتتتدرم او درم طبقتتته کتتتې د یتتتو مخصتتتوص رنتتتګ څختتته عبتتتارت دی ،کتتتوم چتتتې د رنتتتګ
لرونکو جروحاتو څخه وروسته او یا داچې د ښکال په منظور استعمالیږي.
په عمومی ډول د خالونو (  ) Tattoosډولونه عبارت دی له:
 :1تر ضیضي خالونه ( : )Traumatic Tattoo
په دې ډول خالونو کې پګمنت شوی مواد د پوستکې په درم طبقه په اوبلین ډول سره داخلېږي دا ډول
خالونه عموما ً د ترضیضاتو او انفجاراتو څخه وروسته منځ ته راځي.

11

 2- 7انځور :وروسته له عملیاتو څخه.

 1-7انځور :ترضیضي خالونه.

117

:2د ښکال خالونه (:) Cosmotic Tattoo
دا ډول خالونه د مخصوص رنګونو د استعمال په واسطه په فرمایشی ډول جوړ او د بدن د پوستکې
په مختلفوبرخو کې د خال او ښکال په منظور استعمالېږي.

11

 3-7انځور :د ښکال خال.
:3طبي خالونه ( : )Medical Tattoo
د ا ډول خالونتتته عمومتتتا ً پتتته طبیعتتتی او یتتتا د پیدایښتتتتی ډول د انستتتان پتتته پوستتتتکې کتتتې شتتتتون لتتتری،
لکه هیموانجیوما او یا : portvein stain
11

 4-7انځور :والدي طبي خال.

 5-7انځور :د لوي والي په وخت کي د پوستکي خال ()Vitligo

11۱

: AmeturTattoo:4
د یتتتتو مخصتتتتوص رنتتتتګ د استتتتتعمال څختتتته عبتتتتارت دي چتتتتې د پوستتتتتکې پتتتته ستتتتطحي طبقتتتته کتتتتې د
ښتتکال لتته پتتاره پتته متتوقتي ډول اس تتعمالیږي چتتې پتته هندوستتتان کتتې ډیتتر زیتتات متتروج دي .د ښتتکال د
خال او  Ameturد خال تر منځ تفریقي تشخیص:

11

 6-7انځور :اماتور خال.
 1-7جدول :د ښکال د خال او اماتور خال تر منځ توپیر.
شمیره

د ښکال خالونه

شمیره

 Ameturخالونه

1

مختلؾ رنګونه لري

1

ځانګړي رنګ لري.

2

د پوستتتتکې النتتتدي طبقتتته هتتتم پتتته بتتتر کتتتې 2

پتتتتتتته مختلفتتتتتتتو درجتتتتتتتو او ستتتتتتتطحي ډول

نیسي.

استعمالیږي.

د یتتتتتو مستتتتتلکې او روزل شتتتتتوي شتتتتتخص پتتتتته 3

پتتتتتته کتتتتتتور او د هتتتتتتر چتتتتتتا پتتتتتته واستتتتتتطه

واسطه په یو پاک صالون کې اجرا کېږي.

استعمالیدلی شي.

لتتري کتتول یتتې جراحتتې عملیتته او لیتتزر تتته 4

لتتتری کتتتول استتتان دي او جراحتتتې عملیتتته

اړتیا لري.

او لیزر ته اړتیا نه لري.

3
4

په الندې جډولونو کې د خالونو (  ) Tattoosډولونه او د هؽوي تداوي ذکر شوې ده.

11۱

 2-7جدول:تر ضیضي خالونه ( )Traumatic Tattoo
د تداوي ډول

د تداوي نتیجه:

Darma brision

ښه نتیجه ور کوي،خو په ساحه کې سکار پاتې کېږي.

Excision

ښتتته دی ختتتو تنهتتتا پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې جراحتتتي عملیتتته
په طبعي لین کې اجرا شي.
خرابتتتته نتیجتتتته ورکتتتتوي او دا امکتتتتان لتتتتري چتتتتې ستتتتاحه کتتتتې

Selabrision

فشتتتتاري ستتتتکار راوړي او نتتتته شتتتتو کتتتتوالی لویتتتته ستتتتاحه کتتتتې
استعمال کړو.
ډیتتتره ښتتته نتیجتتته ورکویختتتو ستتتاحه کتتتې ستتتکار پتتتاتې کیتتتږي کتتته

Q. Switch Laser

چېتترې پتته مکمتتل ډول ستتاحه لتتري نتته شتتي پتته ستتاحه کتتې د تتتور
داغ د پاتې کېدو سبب کېږي.
 3-7جدول :طبي خالونه ( )Medical Tattoo
Q. Switch Laser

ښه نتیجه ور کویڅو سکار ور کوي

Derme brision

نسبتا ً ښه نتیجه ور کوي خو په ساحه کې سکار پاتي کېږي.

Tongentionl

نستتبتا ً ښتته نتیجتته ورکتتوي خ تو ژر نتته جتتوړېږي او ستتاحه کتتې ستتکار پتتاتې

Excision

کېږي.

Exesion

زیتتتتاتره د کوچنیتتتتو ختتتتالونوTatooلتتتته پتتتتاره استتتتتعمالېږي د لویتتتته تتتتتاتو لتتتته
پاره نور نسج او یا  Tissue Expenderضرورت دی.

Sala brision

خرابتتته نتیجتتته ور کتتتوي او کتتته چېتتترې  Pigmentationپتتته مکمتتتل ډول لتتترې نتتته شتتتي
دویم ځل را ګرځې.
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 4-7جدول :د ښکال خالونه () Cosmotic
د تداوي ډول

د تداوي نتیجه:

Q. Switch Laser

ښتته نتیجتته ور کتتوي خوپتته ستتاحه کتتې ستتکار پتتاتې کېتتږي ،کته چېتري پتته
مکمتتل ډول ستتاحه لتتری نتته شتتی پتته ستتا حتته کتتې د تتتور داغ د پتتاتی کیتتدو
سبب کېږي.

Derme brision

نسبتا ښه نتیجه ورکوي.

Exesion

خرابتته نتیجتته ورکتتوي او یتتواځې کتتولی شتتو د کوچنیتتو خالونولتته پتتاره
یې استعمال کړو.

Co2 Laser

ښه نتیجه ورکوي خو ځنی وخت سکار منځ ته را وړي.

د جراحتتتي لتتته نظتتتره پتتته عمتتتومي ډول ستتتره د ختتتالونو (  ) Tattoosپتتته لتتترې کولتتتو کتتتې النتتتدې ټکتتتو تتتته
باید پاملرنه وشي.
 :1خالونتته (  ) Tattooبایتتد د کوچنیتتو بیضتتوی شتتقونو پتته واستتطه لتترې شتتی او ستتاحه بیرتتته وګنتتډل
شي .
 :2کتتته چېتتترې خالونتتته (  ) Tattooلتتتوی وی او پتتته مکمتتتل ډول لتتتوی جراحتتتي عملتتتی تتتته اړتیتتتا ولتتتري
او د ستتتاحې تتتتړل د دوهتتتم ځتتتل لتتته پتتتاره ستتتتونزمن وي ،پتتته دې صتتتورت کتتتې بایتتتد د ستتتاحې تړولتتتو لتتته
پتتتاره د فلپونتتتو د ډولونتتتو څختتته د پوستتتتکې فلتتتپ  ،ګتتتراؾ او یتتتا دا چتتتې د  Tissue Expenderد تطبیتتتق
څخه استفاده وشي.
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 5-7جدول :کې د خالونو (  ) Tattoosد تداوي ډولونه او د هؽې استطباب او مضاد استطباب شامل
دي په  Ablativeډول تدواي کېږي.
تخنیک

ګټي

Chemical

ستتتاده ؼیتتتر مضتتتر او ټولتتتو  Pigmentپتتتتته مکمتتتتتل ډول نتتتتته لتتتتترې کېتتتتتږي او

Destruction

رنګونتتتتتتو لتتتتتته پتتتتتتاره کتتتتتتار ستتتتتاحه کتتتتتې ستتتتتکار او
ورکوی.

نقصونه
Alopeciaمتتتتتنځ تتتتتته

راوړي.

قمیتتت یتتې کتتم دي ،تخنیتتتک  Pigmentپتتتتته مکمتتتتتل ډول لتتتتترې کېتتتتتږي او څتتتتتو

Selabrion

ستتتتاده  ،ټولتتتتو رنګونتتتتو تتتتته ځلتته تتتدواې تتتته اړتیتتا لتتری اوستتتاحه کتتې ستتتکار او
ګټتتته لتتتری او انستتتتیزي تتتته  Alopeciaپاتي کېږي
اړتیا نه لري.
Dermobrison

قیمتتت یتتې کتتم دی ،تخنیتتتک  Pigmentپتتته مکمتتتل ډول نتتته لتتتري کېتتتږي ستتتکار
ستتتتتتتاده او ارزان او متتتتتتتواد او Alopeciaپیتتتدا کیتتتږي کتتته چېتتترې ستتتاحه ډېتتتره
یتتتتې پتتتته استتتتانۍ ستتتتره پیتتتتدا لویتتته وي پتتته دې صتتتورت کتتتې ډېتتتر مقتتتدار یتتتخ تتتته
کېږي

Chemo brison

ضرورت دی.

ستتتتاده ارزانتتتتته او د زیتتتتتاتي مکتتتترر تتتتتدواي تتتتته اړتیتتتتا لتتتتري او ستتتتاحه کتتتتې د
تداوی مخ نیوی کوي.

رنګ کموالی منځ ته راوړي.

ستتتتتاده ،استتتتتانه او ارزونتتتتته انستتتیزي تتته اړیتتتا لتتري او ستتاحه کتتې ستتکار پیتتدا

Curtage

طریقه

کېږي.

Cryo Surgery

ساده او ارزانه طریقه

درد نتتتاک میتتتتود دی .د رنتتتګ کمتتتوالی پتتته ستتتاحه

Electric Surgery

ساده او ارزانه طریقه

کې پیدا کېږي سکار هم پیدا کېدای شي.
 HyperPigmentationاو ستتتاحه کتتتې د ستتتکار د
پیدا کېدو سبب کېږي.
Red

 Interiorساده ارزانه طریقه ده

انستتتتیزي تتتته اړتیتتتا لتتتري .دجوړېتتتدو پروستتته اوږده
ده .کیتتتتدای شتتتتیچې Alopeciaمتتتتنځ تتتتته راوړي او

Coagulator

ځانګړو وسایلو ته اړتیا لري.
Chemical Filling

ارزانه طریقه ده:

نه اتکل کیدونکې نتیجه ورکوي.
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 6-7جدول:مضاد استطباب:
نقصونه

عملیه

د ستتتاحه لتتته پاستتته د دویتتتم ډیتتتزاین جتتتوړول Trabe Over ( .او هتتتتم تتتتتاتو کېتتتتدای شتتتتي چتتتتې د لتتتترې
کولو چانس خراب او کم کړي.

) Tatting
اولنتتتتي حالتتتتت تتتتته ورتتتتته والتتتتی لتتتتري( .

 Trabe Tattooهتتتم تتتتاتو کیتتتدای شتتتي چتتتې د لتتترې کولتتتو

) Supplementation

چانس خراب کړي.

داؼول () Scarification

ستتتاده او کتتتم قیمتتتت طریقتتته ده ،دویتتتم ځتتتل تتتتدوای
ته اړتیا لري او نتیجه د وړاندوینې وړده.

 7-7جدول:د خالونو (  ) Tattoosپرې کولو له پاره د جراحي عملي
تخنیک

نقصونه

ګټي

یتتتتتتتواځي د ختتتتتتتال (  ) Tattooستتتتاده ،کتتتتم قیمتتتتته او ښتتتته نتیجتتتته یتتتواځي کتتتوالی شتتتو کتتتوچني خالونتتته ( Tattoo
لتتتترې کتتتتول او د هؽتتتتې ابتتتتتدایي السته راوړي.

) لرې کرو او خطی سکار منځ ته راوړي

بستتتته کتتتولExcision and (.
)primary closer
څتتو مرحلتته لتتری کتتول او بیرتتته کتتتوالی شتتتو چتتتې ډېتتتر لتتتوی ختتتال د لتتتری کولتتتو پروستتته اوږده ده او ډېتتتر وختتتت تتتته
تتتتتړل(

Excision

Stag

اړتیا لري.

هم پرې لری کړو

)+Primary Closer
+

Expender

 Tissueکتتتوالی شتتتو چتتتې ډېتتتر لتتتوی ختتتال ډېتتر زیتتات وختتت تتته اړتیتتا لتتري .قیمتتت یتتې لتتوړ

Primary Closer

او د سکار د منځته راتلو سبب کېږي.

هم پرې لری کړو.

لتتتتتتتتری کتتتتتتتتول او د پوستتتتتتتتتکی متوستتتط او کتتتوچني ټتتتاټو دواړه پتتته د ښتتتکال لتتته نظتتتره پتتته ستتتاحه کتتتې ستتتکار پتتتاتې
ګتراؾ(  Excision + S. graftیتتتوه مرحلتتته کتتتې کتتتوالی شتتتو چتتتې کېږي او قیمت یې لوړېږي.
)

تداوي کړو.

Tonsyential Expaision

تیتتتتز ستتتتاده او لتتتتوی ختتتتال کتتتتوالی پتتته ستتتاحه کتتتې ستتتکار پتتتاتې کېتتتږي زیتتتات وختتتت
تتته اړتیتتا لتترې چتتې ستتاحه تتترمیم شتتي پتته همتتوار

شو چې لری کړو.

اناتومیتتتتک موقعیتتتتتت کتتتتې محتتتتتدود او د کتتتتتوچني
خالونو له پاره نه استعمالېږي.
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 ۱-7جدول :د خالونو (  ) Tattoosلرې کول د  Laserپه واسطه :
د لیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزر اندازه د شعاع
سیتسم

اوږدوالی
-514

دوامتتتتتدار امتتتتتواج یتتو ځتتل تتتداوي تتته اړتیتتا د شتتتتتکل مشتتتتتابه ستتتتتاحه نتتتتته شتتتتتو
او اوږد Plus

ارګون
()Argon

خروج

ګټي

نقصونه

لتتتتري ستتتتاحه پتتتته مکمتتتتل کتتوالی چتتې لتتری کتتړو پتته دومتتداره
ډول پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاکېږي د ډول د هایپوکستتتتتتتتتیمیا او د ستتتتتتتتتکار

Nm 4۱۱

حسایستتتي ګرانتتو لتتوم لتته جوړیتتتتتتتتتتتدل ،اوږدی مرحلتتتتتتتتتتتې او
پتتتتتتتتتتاره ښتتتتتتتتتته نتیجتتتتتتتتتته زیات وخت تداوی ته اړتیا لري.
ورکوي.
ستتتتتترګي او ورؼتتتتتوی بایتتتتتد تتتتتترې

دوامتتتتداره امتتتتواج
کتتتتتتتتتتتتتتاربن دای

11 – 61nm

او لنډPuls

د ستتکار ستتبب نتته کېتتږي وستتتتتاتل شتتتتتی د جوړیتتتتتدو پروستتتتته
د شتتتتتتتتتتتتتتتتین رنتتتتتتتتتتتتتتتتګ زیتتتات وختتتت تتتته اړتیتتتا لري(حتتتداقل

اکساید C21

اوترضیضتتتی ختتتالونو لتتته  1۱میاشتتتتتتتې) موضتتتتتتعي بېهوشتتتتتتي
پتتتتتتتتتتتاره استتتتتتتتتتتتتعمالېږي تتته اړتیتتا لتتري ستتکار او پګمنتتت پتته
عملیتتتات څختتته وروستتتته مکمل ډول له منځه ځي.
مراقبت ته اړتیا لري.
پتتتته متتتتوقتي ډول هایپوکستتتتیمیا متتتتنځ
6۱4nm

ستتتتتتکار متتتتتتنځ تتتتتتته نتتتتتته تتتتتتته راوړي ،د ستتتتتتور رنتتتتتتګ او د

روبي
Q Swithch

Roby
Nd YAG

راوړي انستتتتتتتتتیزي تتتتتتتتته حسایستتتتي ګرانتتتو لومتتتا لتتته پتتتاره نتتته
اړتیتتا شتتته د ستتور رنتتګ استتتتتتتتتعمالېږي ،د ښتتتتتتتتکال خالونتتتتتتتته

1164nm

او تروماتیتتتتک ختتتتال لتتتته امکان شته چې تور کړي.
Q Swithch

پتتتتتتتتتاره ښتتتتتتتتته نتیجتتتتتتتتته
ورکتتتتتوي .مراقبتتتتتت تتتتتته

او

اړټیا لري.

متتوقتي هایپوکستتیمیا شتتین رنتتګ لتتته

بعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ددې  Asد پتتتاره استتتتعمالېږي ،د ښتتتکال خالونتتته
Alexa

532nm

Roby

تتتتتتتتتتوروي او شتتتتتتتتتکاؾ لرونکتتتتتتتتتی

Nadrit

711nm

د جملې څخه دی.

خواص لري.
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11
 ۱-7انځور :سالبریژن استعمال څخه وروسته نتیجه.

 7-7انځور :درمبریژن استعمال څخه وروسته نتیجه .

11

 ۱-7انځور :د کیو لیزار د استعمال وروسته نتیجه.

125

هغه فکتورونه چې د خالونو (  ) Tattoosپه لری کولو کې ورته پاملرنه وکړل شي
 -1د خال اندازه  ،شکل او موقعیت.
 -2د عملیات څخه وروسته د ساحې منظره او د ناروغ ؼوښتنی.
 -3د خالونوډول (د ښکال تروماتیک خال اماتور او یا طبي خال دی) .
 -4قوام.
 -5دپګمنت ژوروالی.
 -6د رنګونو خواص.
 -7د خال دوام.
 -۱د عملیات څخه مخکې او یا پخواني عملیاتی سکار یا نښه .
 -۱د پوستکې ډول.
 -11د عملیات قیمت.
 -11د حساسیت او د حساسیتي ګرانو لوم موجودیت.
11
11

 11-7انځور:
 :1درمابریژن اختالط.

 :2د جراحي عملیه اختالط
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 :3د سالبریژن اختالط.

اتم څپرکی
د پوستکې تومورنه
د پوستتتتکې تومورنتتته ډېتتتر زیتتتات دي ،د وجتتتود د نتتتورو تومورونتتتو پتتته ډول ځتتتانګړي تکثیتتتري ختتتواص
لتتري چتتې د یتتوې ؼیتتر طبعتتي کتلتتې د منځتتته راتلتتو ستتبب ګرځتتي ،چتتې د نورمتتال نستتج پتته ډول نشتتونما
او ستتتیر نتتته لتتتري ددې ډول تومورونتتتو پتتته متتتنځ تتتته راتلتتتو کتتتې ارثتتتي او محیطتتتي فکتورونتتته د خیتتتل ګڼتتتل
کېتتتږي ختتتو پتتته عمتتتومي ډول استتتباب یتتتې نتتتامعلوم دی د پوستتتتکې تومورونتتته پتتته النتتتدې ډولونتتتو ویشتتتل
کېږي.
 -1د پوستکې سلیم تومورونه
 -2د پوستکې خبیث تومورونه
.1د پوستکې سلیم تومورونه:
د یتتتو اصتتتل پتتته ډول د پوستتتتکې ټتتتول ستتتلیم تومورونتتته تتتتر څتتتو چتتتې اعراضتتتیې نتتته وي ورکتتتړی او یتتتا دا
چتتتې د وظیفتتتې د مختتتتل کیتتتدو ستتتبب و نتتته ګرځتتتي ،تتتتداوی اوعملیتتتات تتتته اړتیتتتا نتتته لتتتری ،ختتتو زیتتتاتره د
ښکال د بهبود په منظور عملیات کېږي.
د نتتتړۍ پتالوژستتتتانو د پوستتتتکې ستتتلیم تومرونتتته د پوستتتتکې د ستتتاختمان او د هؽتتته د طبقتتتاتو د وېتتتش
له امله په الندې ډولونو ویشلی دی:
ال  :دا پیدرم دطبقې سلیم تومورونه
kerato acanthoma wartsSeborrhoric 
Tricho Epitheloma 


Sebaceoas Adenoma

ب :د درم د طبقې سلیم تومورونه
Cutaneus Tage 
Dermato Fibroma 
Keloid 


Lipoma

Sublingual Excstosis 
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Nevro Fibromatosis 
Pyogenicgronuloma 
Nevus



Scrotul Angio Keratema 
 تومورونهPre Concerous:ج
Solar Keratosis  اوActinic Kertosis-Senil Keratosis 
Leukoplakia 
Xeroderma Pyogenicus 
Cuterneus Horn 
Oral Florid papilomotosis 
Radio dermatitis 
 د پوستکې خبیث تومورونه:2
 دا پیدرم خبی ث تومورونه: ال
Malegnant Melanoma 
Sq. Cell Carcinoma 
Bascel. Cell Carcinoma 
Bown Disease 
Pagit Disease 
. د درم خبیث تومورونه:ب
Kaopsi Sarcoma



Hogdken diseas 
 جګتتتر پروستتتتات او د پښتتتتورګی د تومورونتتتو ستتتره،  هؽتتته تومورونتتته چتتتې پتتته ثتتتانوې ډول د ثتتتدي-ج
.یواځي منځ ته راځي

12۱

د پوستکې)Basal Cell Carcinoma(BCC
د Rodent ulcerاو یا د  Rodent cancerپه نوم هم یادېږي دا تومورونته د پوستتکې د  Baselد طبقتې د
 Sebaceosڅخه سر چېنه اخلي او د پوستکې سرطان  45فیصده تشتکیل وي دا تومورونته ډیتر متیتا ستتاز
ته میالن نه لري او یو موضعي خبیث توموردي .په زړو خلکو کتې نستبت ځوانتانو تته پته نتارینوکې نستبت
ښځو ته زیات تصادؾ کوي په عمومي ډول جذع وروسته بیا علوي نهایات بیا سفلي نهایات او وروسته بیتا
د وجود نورې برخې مبتال کوي .ددې تومور اساسي علت معلوم نته دی امتا د هؽتې پته پیداښتت کتې د لمتر
شعاع سره ډېر تماس د ګاما او Xد وړانګو سره تماس ،د سوختګي ندبات او ارسینک زیات استعمال د خیل
ګڼل کېږي.
کلینکې منظره :
لتتومړی تومتتور د یتتتوې انتتدفاع پتته ډول پیتتتل کتتوي او وروستتتته ورو ورو وستتعت پیتتدا کتتتوي او یتتا دا چتتتې
د یتتتوې قرحتتتې پتتته ډول یتتتا د یتتتو ستتتوروالی ،سیستتتت او یتتتا د یتتتوې  Keratoticانتتتدفاع پتتته ډول پیتتتل کتتتوي
انتتتدفاع عمومتتتا ً مکشتتتوفه ستتتاحې مبتتتتال کتتتوي او زیتتتاتره پتتته زړواشخاصتتتو کتتتې منځتتتته راځتتتي ،عمومتتتا ً یتتتو
انتتتدفاع ختتتو نتتتدرتا ً کېتتتدای شتتتي چتتتې څتتتو انتتتدفاعو پتتته ډول پیتتتل وکتتتړي ،دا ډول تومورونتتته عمومتتتا ً بتتتي
اعراضتتته وي او تتتتر څتتتو چتتتې موضتتتعي تخریتتتب پیتتتل نشتتتي ناروؼتتتداکتر تتتته مراجعتتته نتتته کتتتوي انتتتدفاع
زیتتتاتره د متتتخ پتتته پورتتتته برختتته کتتتې( د ختتتولی د کتتتنچ څختتته پورتتتته  65فیصتتتده او پتتتاتی د ختتتولی د کتتتنچ
څختتتته ښتتتتکته )ؼتتتتاړی ،ستتتتینه او نهایتتتتاتو کتتتتې پیتتتتدا کېږیتتتتاو ورو ورو مبتتتتتال شتتتتوې ستتتتاحه د وختتتتت پتتتته
تیریدوپه تدریجي ډول تقرحي کېږي.
کلینکې شکلونه
 :SupperfacialMultipal BCC.1زیتتتاتره پتتته جتتتذع کتتتې پیتتتدا کېتتتږي او متعتتتددي انتتتدفاع ګتتتانې دې
دا تومورونتتته د تفلثتتتي او ارتشتتتاح ی پتتتال کونتتتو پتتته ډول پیتتتل کتتتوي او د ستتتطحي تقرحتتتاتو او ارچتتتق پتتته
ډول ځان ښکاره کوي.

12۱

:Pigmentid BCC.2میالنومتتتا تتتته ورتتتته منظتتتره لتتتري ( کلینکتتتې ستتتیر بطتتتی دی ) دمیالنتتتین دتجمتتتو
له امله تور رنګ ځانته ؼوره کوي.

۱

 1-۱انځور:د پوزي پیګمنتید بي سی سی

 2-۱انځور 3 :میاشتي وروسته له عملیات څخه.

.

11

 3-۱انځور:پیګمنتید بي سي سي
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:Sclerosingmorphic type :3د زیتتتړ رنتتتګ ستتتکلیروتیک پتتتالک پتتته ډول چتتتې اطتتتراؾ معتتتین نتتته
وي او زیتتتتاتره د متتتتخ پتتتته جنبتتتتئ ناحیتتتته او پتتتته صتتتتدؼي ستتتتاحه کتتتتې پتتتته نظتتتتر رستتتتېږي ،څرنګتتتته چتتتتې د
پوستکې له پاسه Tongelactosisموجود وي نو د Morhpic typeپه نوم هم یادېږي.

11

 4-۱انځور :سکلیروتیک پالک.
 :Cystic Type.4په دې حالت کې  B.C.Cد  cystپه ډول منظره او پیل کوي.

9
 5-۱انځور:سیستیک شکل.

 6-۱انځور :دو اونۍ وروسته له عملیاتو څخه.
131

: Ulcerative Type.5د یتتو کتتوچني نتتوډول پتته ډول پیتتل کتتوي او د هؽتتې لتته پاستته پړستتوپ پتته نظتتر
رسېږي ،ورو ورو لوېږي او په قرحه تبدېلېږي .چې د رودیت قرحي یو حقیقي شکل دی.

.

۱
 7-۱انځور:قرخوي شکل.

 ۱-۱انځور :دو میاشتي وروسته له عملیاتوڅخه.

11

 ۱-۱انځور :قرخوي شکل.
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:Linar B.C.C.6د یتتتو ډول نصتتتواري رنګتتته نتتتوډول څختتته عبتتتارت دی ،چتتتې پتتته ارثتتتي ډول موجتتتودي
وی.

د B.C.Cتشخیص په الندې ټکو استوار دي
 -1د پوستکې اندفاع چې ډېر ورو ورو نشرنما ولري ( کلونه وخت نیسي )
 -2د څو کالو راپه دې خوا د یو موضعي تخریب او همیشنۍ قرحې موجودیت.
 -3زیاتره هؽه ساحې مبتال کوي چې د لمر د شعاع سره مخامخ وي.
 -4یو نوډول او د یوې قرحي موجودیت.
 -5قطعي تشخیص د بایوپسی په واسطه صورت نیسي.
تفریقي تشخیص
Seborrhebic Keratosis -1
Submucosal carcirome -2
Syphlis -3
Actinic Keratosis -4
Lupus Erythromatosis -5
Kerato Canthoms -6
Lupus Volgaris -7
Melano Carcinoma -۱
Lashmaniatic Nuduler Ulerateon -۱
Tuberclusic Ulceration -11
Cebauos Cyst and Traumethic Cyst -11
Non Spescific Ulceration -12

تداوي
پته هؽته صتورت کتې چتې کتلته کتوچنۍ وي (  2 cmڅخته کتم ) د کورتتاژ Electric desections cryo
 sugeryاو Mohan sugeryپه واسطه تداوي کېږي.او که چیرې کتله یا قرحه د  2 cmڅخته لویته وي د
جراحي عملیات په واسطه په دې ډول سره چې د ساحې اطراؾ  1.5-1سانتی مترو پته فاصتله قطتع شتي
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او وروسته ساحه د جراحي پالستیک د مختلفو میتودونو په واسطه ګراؾ او یتا د فلتپ پته واستطه تترمیم او
تړل شي.همدارنګه شعاع په مستقیم ډول او یا دا چې د عملیات څخه وروسته د نتاروؼی بیرتته پیداکیتدل کتم
وی ،د شعاع استعمال په هؽه صورت کې ګټه لري چې تومور لري ساحوته میتاستاز ورکړی وی.خو بیاهم
امکان لري چې قرحه د  5کالو څخه وروسته بیا نکس وکړي.

د تداوي ډولونه
:Curret in elctrict dissection-1د دی عملتتتی پتتته واستتتطه تومتتتوری ستتتاحه  Curretاو ستتتاحه
برقتتی  dissectionپتته واستتطه ستتوزول کېتتږي .نتیجتته یېښتته دهختتو د ستتاحې بیرتتته جوړیتتدل وختتت تتته
اړتیا لري او ساحه کې سکار منځ ته راځې.
 Mohn-2سفففرجری :ډیتتتره ښتتته نتیجتتته ورکتتتوي .پتتته دی عملیتتته کتتتې ستتتاحه د میکروستتتکوپ النتتتدې لتتتومړی
 Freezeاو وروستتته لتتري کېتتتږي او د لتترې شتتوې ستتتاحې څنتتډې او هؽتته ستتتاحه چتتې کتلتته تتتتری اخستتتل شتتتوی
ده بایوپستتی کېتتږي او د بایوپستتی نتېجتتی وروستتته هؽتته ستتاحه چتتې تومتتور تتتري لتتري شتتوي کتته چیتترې تومتتور
پتتتاتې وی ،ستتتاحه د نورمتتتال ستتتاحې پتتتورې لتتتری کېتتتږي .دا عملیتتته ډیتتتر وختتتت تتتته اړتیتتتا لتتتري ختتتو نتیجتتته ډیتتتره
ښه ده او ساحه د جراحې پالستیک په عملیاتو په واسطه همزمان ټړل کېږي.
 Cryo -3سفففرجری :پتتته دی طریقتتته کتتتې تومتتتور د لیکوایتتتد نتتتایتروجن پتتته واستتتطه ستتتوزول کېتتتږي او
هؽتته ارچتتق چتتې ستتاحه کتتې متتنځ تتته راؼلتتی پتته بنفستتهی ډول د څتتو ورځتتو پتته متتوده کتتې لتتری کېتتږي خ تو
په ساحه کې د سکار پیداکیدو چانس شته.
-4

Therapy

Dynamic

 :Photoپتتتته دی حالتتتتت کتتتتې د کتلتتتتی لتتتته پاستتتته

Amino

5

Leualinicacidاستتتتعمال او وروستتتته بیتتتا ستتتاحه د یتتتو قتتتوی ګتتتروپ او یتتتا د لمتتتر شتتتعاع پتتته واستتتطه
ستتوزول کېتتږي چتتې د ستتوزیدو څختته وروستتته ستتاحه کتتې ارچتتق متتنځ تتته راځتتي چتتې پتته بنفستتهی ډول د
څو ورځو په موده کې لري کېږي او مربوطه ساحه کې سکار تشکل کوي.
 : Lazer Therapy -5په سطحی ډول استعمالېږي ډیره ښه نتیجه نه ورکوي 1او د بیرته پیدا کیدو چانس یې ډیر دی.

 :Chymo therapy -6پتته موضتتعي ډول  Imiquimedاو  5 Fluro Uracilاستتتعمال د تومتتور
پتتتتته کنتتتتتترول کتتتتتې ګټتتتتته کتتتتتوي .پتتتتته هؽتتتتته صتتتتتورت کتتتتتې چتتتتتې تومتتتتتور میتاستتتتتتاز ورکتتتتتړی وي نتتتتتو
 Vismadigiveاو Sonidagiveاستعمال د خولې له الرې ډیره ګټه کوي.
:Radio Therapy -7پتتته یتتتواځې او یتتتا داچتتتې د جراحتتتې عملیتتتاتو څختتته وروستتتته دواړه پتتته یوځتتتاې
ښه نتیجه ورکوي او بیرته د پیدا کیدو چانس له منځه وړي.
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انففزار :پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې تومتتور میتاستتتاز نتته وي ور کتتړي او د جراحتتي عملیتته یتتې پتته صتتحي
ډول اجتتترا شتتتي نتیجتتته تقریبتتتا ً ښتتته ده ،ختتتو بیتتتا هتتتم  4نتتته تتتتر  6کالتتته وروستتتته د دي ډول تومتتتور د بیرتتتته
پیدا کیدو چانس شته.د  B.C.Cد انزار ښه دی او مړینه منځ ته نه راوړي.

)Squamous Cell Carcinoma (SCC
د پوستتتتتتکې د خبیتتتتتث ډول تومتتتتتور څختتتتته عبتتتتتارت دی چتتتتتې  Keratenocyteڅختتتتته منشتتتتتی اخلتتتتتي او
زیتتاتره پتته ستتر ،ؼتتاړه  ،علتتوي نهایتتاتو او مختتاطي طبقتته کتتې پیتتدا کېتتږي ،ډېتتر ژر پتته وستتیع ډول ستتره
میتاستتتتتاز ور کتتتتوي همدارنګتتتته د وېنتتتتې او لمفاتیتتتتک سیستتتتتم لتتتته الري هتتتتم میتاستتتتتاز ور کتتتتوي .نتتتتران د
ښتتتتځو پتتتته نستتتتبت زیتتتتات پتتتتری اختتتتته کېتتتتږي .وروستتتتته د  B.C.Cڅختتتته دوهتتتتم عتتتتام تومتتتتور دي او 21
فیصتتتتدو واقعتتتتاتود پوستتتتتکې
ترضی

ستتتترطان جتتتتوړوي  .دا تومتتتتور زیتتتتاتره  Keratenocyteد تخریتتتتب او د

له امله منځ ته راځي سپین پوستکې نظر تور پوستو ته زیات پرې اخته کېږي.

د التتتر او ایلیتتت شتتعاع ستتره زیتتات مواجتته کېتتدل یتتې عمتتده ستتبب ګڼتتل شتتوي دي ،ختتو ځینتتې نتتور فکتورنتته هتتم
ددې تومتتتتور متتتتنځ تتتتته راتلتتتتو کتتتتې رول لتتتتري .لکتتتته د ستتتتوختګي مزمنتتتتی قرحتتتتي ،هایتتتتدرو کاربونیتتتتک شتتتتعاع
،ارسینیک او د تنباکو زیات استعمال  ،مزمن انتانات او د هډوکومزمن التهابات.
دا تومتتتور لتتتومړی پتتته موضتتتعي ډول ستتتره انتشتتتار کتتتوي یعنتتتې چتتتار چتتتاپیر او عمیتتتق ډول ستتتره او وروستتتته بیتتتا
شاوخوا انساج ماوؾ اوبیا لمفاتیک عقدات مبتال او وروسته بیا په وریدي متیاستاز پیل کوي.

۱
 11-۱انځور:سکواموس سیل کارسینوما د عملیات مخکي او وروسته.
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کلینکې منظره
امکتتتان لتتتري چتتتې د یتتتوې قرحتتتې پتتته ډول ستتتره چتتتې اطتتتراؾ او  Tongelastasisپکتتتې موجتتتود وي او
د یتتتتوې ؼیتتتترې متتتتنظم جتتتتدار درلتتتتودنکې وي او یتتتتا داچتتتتې د  Caullyflowerپتتتته ډول منظتتتتره ور کتتتتوي
چتتتې د Keratocyteپتتته واستتتطه پوښتتتل شتتتو وي ا و یتتتا دا چتتتې د یتتتوې کتلتتتې پتتته ډول ستتتره تبتتتارز وکتتتړي.
اوکلتتته کلتتته د یتتتوې قرحتتتوي نستتتج پتتته ډول چتتتې ستتترئې د  Crustپتتته واستتتطه پوښتتتل شتتتوی وي متتتنځ تتتته
راځتتتي کلتتته چتتتې  Crustلتتترې کتتتړل شتتتي پتتته دې صتتتورت کتتتې پتتته نومتتتوړي ناحیتتته کتتتې نکتتتروزي انستتتاج
او جوفیې په منځ موجود وي.
diseas

 Bownتومتتتتور دThicknes

 Fullپتتتته ډول موجتتتتود او د یتتتتو ستتتتور  Plagesپتتتته ډول چتتتتې

التصاقي  Scalliesپه ډول د پوستکې سره منځ ته راځي او په کراره وده کوي.
قطعي تشخیص یې د کلنیکې منظرې او  Biopsyپه واسطه اجرا کېږي.
تداوي
 :Chymo therapy -1نتیجتته دومتتره ښتته نتته وي ختتو پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې لتترې ستتاحو تتته
متیاستاز منځ ته راؼلي وي د مر

پرمختګ څخه مخ نیوی کوي.

 -2پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې تومتتور  2 cmڅختته لتتوی او متیاستتتاز ئ تې نتته وي ور کتتړی جراحتتي
عملیتته ئتتې ښتته نتیجتته ورکتتوي ستتاحه بایتتد  1-1- 1cmد نارمتتل نستتج پتته اطتتراؾ کتتې Excise
شي.
 -3که چېرې ساحه  2 cmڅخه کوچنۍ وي  Mohanسرجري ښه نتیجه ور کوي.
 -4د جراحتتي عملتتې څختته وروستتته د شتتعاع ورکتتول حتمتتی او ضتتروري ده پتته هؽتته صتتورت کتتې
چې تومور لري ساحو ته متیاستاز نه وي ورکړلی نتیجه یې ډېره عالي ده .
انزار :په هؽه صورت کې چې تومور متیا ستاز نه وي ور کړي او جراحي عملیه صحي ډول سره اجرا
شي نتیجه ښه ده Sq CCد 3-2کالو په موده کې ساحوي لمفاوي ؼدواتو ته متیاستاز ور کوي که چېرې
تشخیص مو SCCوي نو دي ټکې ته باید پاملرنه وکړي ،چې هؽه تومور نه چې  2 cmاندازه ولري
1 .4cmژور دي او څومره یې چې خپل اطراؾ ماوؾ کړی وي په همؽه اندازې یې نورو خوواته هم تخریبات
منځ ته راوړي وي .د جراحي عملي څخه وروسته که لرې ساحي مبتال نه وي شعاع بیرته نکس کموي.
د ټولتتتتو امکانتتتتاتو ستتتتره ستتتتره  51فیصتتتتده ناروؼتتتتان چتتتتې د پوستتتتتکې SCCولتتتتري د متیاستتتتتاز لتتتته املتتتته
مري.
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Nevous and Malignant Melanoma
Nevousد پوستکې د سلیم تومور څخه عبارت دی په کوم کې چې میالنین زیات تشکل کوي.
د پوستکې په درم طبقه کې صورت نیسي .په عموم ډول سره په درېډوله دي:
Melanocyte -1
Common Mole -2
Dysplastic Mole -3
 :Melanocyte-1دNevouscellد ؼیتتترې نورمتتتال حالتتتت څختتته عبتتتارت دی ختتتو خباثتتتت تتتته زیتتتات متتتیالن نتتته
لتتتري .نارینتتته او ښتتتځینه دواړه پتتته یتتتو ډول پتتته دې افتتتت مبتتتتال کېتتتږي ،هؽتتته  Neviچتتتې د والدت څختتته وروستتتته
په ماشوم توب کې موجود وي د  Genital Neviپه نوم یادېږي چې یو فیصد پېښې تشکیلوي.
 Agired Neviزیتتاتره د ښتتتوونځي د ستتن پتته عمتتتر تتتر  31کلنتتۍ پتتتورې تصتتادؾ کتتوي د لمتتتر شتتعاع او Ultro Violet
شعاع ګانيNeive Cellپه نښه کوي د  Neviرنګ امکان شته چې تور او منځنۍ برخه کې روښان وي.

تقسیم بندي
د کلنیک له نظره  Nevousپه الندې اقسامو وېشل شوی دي.
-1

 :Junctionalنستتواري ماننتتتده همتتتوار او پتته کمتتته انتتتدازه د پوستتتتکې څختته جګتتتوالی لتتتري پتته ماشتتتومانو کتتتې زیتتتاتره

پیتتتتدا کېتتتتږي د پوستتتتتکې نشتتتتاني د  Nevousلتتتته پاستتتته هتتتتېڅ پتتتته مشتتتتاهده نتتتته رستتتتېږي .زیتتتتاتره د Dermo Epidermal
 Junctionڅخه منشا اخلي .د الس د ورؼوي د پښوتلي مخاطي ؼشا او  Genitalساحې کې لیدل کېږي.

11
 11-۱انځور:جنکشنل میالنوما
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-2

Nevus

:Compoundدا ډول  Nevusپتتتتتته کمتتتتتته انتتتتتتدازه جګتتتتتتوالی لتتتتتتري او Pigmented

انتتتتدازه یتتتتې د نتتتتورو ستتتتاحو پتتتته نستتتتبت کمتتتته ده .ددې ډول  Neviمنشتتتتا د

Epidermal

Dermo

 Junctionدواړو برختتتو څختتته ده .ؼیتتترې متتتنظم جتتتدار لري،خومشتتتابه وي ستتتطحه یتتتې همتتتواره او پتتته
کمه اندازه  Papilemaltosوي .مرکزي

11

 12-۱انځور :کمپوند نیوس.

13۱

-3

Pigmentیتتتتې لتتتته اطرافتتتتو څختتتته زیتتتتات وي .د عمتتتتر پتتتته زیتتتتاتوالی ستتتتره یتتتتې د  Pigmentاو

ؼټوالی اندازه زیاتېږي.

9
 13-۱انځور:پیګمنتید نیوس.
-4

Nevus

 14-۱انځور :د عملیاتو څخه وروسته.

:Interadermalد نصتتتتتواري Fleshyپتتتتته خفیتتتتتؾ او متوستتتتتط ډول

Pigmentic

پتتتاپول څختتته عبتتتارت دی .رنتتتګ یتتتې تتتتور نصتتتواري ماننتتتد او یتتتا نارمتتتل پوستتتتکې پتتته ډول دی ،امکتتتان
لتتتري چتتتې تتتتور ماننتتتد وېښتتتتان پتتترې موجتتتود وي .د عمتتتر پتتته پتتترمخ تللتتتي وختتتت کتتتې زیتتتات لېتتتدل کېتتتږي
زیاتره  Dermڅخه سرچېنه اخلي او کېدای شي چې د تحت الجلد شحم سره هم اړیکې ولري

9
 15-۱انځور :انتردرمل نیوس

 16-۱انځور :وروسته له عملیات څخه.
13۱

-5

 :Blue Nevusد ابي ماننده او منزوي ( )Solitoryډول مکول او یا پاپول څخه عبارت دی.

زیاتره په ؼاړه ،سر او  Buttackکې پیدا کېږي ورو نشونما لري او  15 – 11کالني کې تصادؾ کوي
 Spinoleماننده حجرات د پوستکې د  dermپه Junctionبرخه کې موجود وي.

۱

 17-۱انځور:بلو نیوس.

 1۱-۱انځور :وروسته له عملیات څخه.

11

 1۱-۱انځور:بلو نیوس.
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9

9
 21-۱انځور :بلو نیوس.

 21-۱انځور:وروسته له عملیات څخه.

 : Congenital hairy Nevus -6د یتتتو والدی نیتتتوس څختتته عبتتتارت دي چتتتې ویښتتتتان پتتتری موجتتتود وی
او د ښکال له نظره ډېره بده منظره ورکوي.

1
9
 22-۱انځور :ویښته لرونکي نیوس.
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 23-۱انځور 6:ورځي وروسته له عملیات څخه.

 :Spitz Nevusد ستتتور ګالبتتتي ماننتتتده همتتتوار ګنبتتتد تتتته ورتتتته ( ) Domeشتتتکل لتتتري پتتته متتتخ،

ستتتر او لینګتتتتي ( )Legکتتتې زیتتتتاتره لیتتتدل کېتتتتږي ،چتتتې زیتتتتاتره د ښتتتوونځی د دورې پتتتته ماشتتتومانو کتتتتې

141

تصتتادؾ کتتتوي .کتتته چېتتترې  Polymorphicډول ختتودل شتتتي پتتته خباثتتتت داللتتت کتتتوي پتتته همتتتدې منظتتتور
باید په وسیع ډول د جراحي عملي په واسطه لري کړل شي.

11
 24-۱انځور:سپایز نیوس.
-8

:Halonevusزیتتتاتره پتتته ځوانتتتانو کتتتې لېتتتدل کېتتتږي هؽتتته پوستتتتکې چتتتې د  Neviشتتتاوخوا کتتتې

موجتتتتود وي زیتتتتاتره  Hypopigmentوي .چتتتتې زیتتتتاتره پخپلتتتته دویتتتتم ځتتتتل Repigmentedکېتتتتږي دا
 Neviد Vitilgoلتته پتتاره زمینتته برابتتروي چتتې دا ډول ناروؼتتان بایتتد د پوستتتکې د یتتو متخصتتص پتته
واسطه په دقیق ډول معاینه شي.

11

 25-۱انځور:هالو نیوس.
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-۱

همدارنګتتتتتته والديNevus

Melanocyticلکتتتتتته  Beakersاو

Mangolian

Dermal

 spotکلنیکې ډولونه وجود لري چې « په تصویر کې ښودل شوی دي».

11
Epidermal Nevus -11

۱
 26-۱انځور:درمل نیوس.

 27-۱انځور 11 :ورځي وروسته له عملیات څخه.

د  Neviناروغانو ته الزم هدایات
 Nevi ناروؼان باید د کیمیاوي موادود موضعي استعمال څخه په مربوط ساحه کې مخنیوی وکړي.
 Nevis باید په دوامدار ډول زخمي نه شي.
 د لمر د شعاع څخه باید مربوطه ساحه وساتل شي.
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په الندې حاالتونو کې د جراحي عملیه یې استطباب موجود دي :

 په هؽه حاالتو کې چې Neviپه ؼیرې نورمال ډول نشو نماپیل وکړي.
 په هؽه حاالتو کې چې نوی د پاسه قرحه موجوده وي.
 په هؽه صورت کې چې Neviد موقیعت له نظره په دوامداره ترضی

سره مخامخ وي.

 هؽتته ستتاحي چتتې خریتتول کېتتږي او  Neviولتتري بایتتد  Neviپتته ابتتتدایي ډول ستتره لتترې کتتړي
شي ،ترڅو په راتلونکې کې د زخمي کیدو څخه یې مخنیوی وشي.
 د ښکال په منظور
 که چېرې ساحې متیاستاز نه وي ور کړي او  Neviخباثت ته میالن پیدا کړی وي.
 په هؽه صورت کې چې  Neviد خونریزي سبب شي.
Common Mole :2
د پوستتتتکې د میالنوستتتایت د تومتتتور څختتته عبتتتارت دي چتتتې د بتتتدن پتتته لوڅتتتو برختتتو کتتتې چتتتې زیتتتاتره د
لمتتتر ستتتره مختتتامخ دي ،متتتنځ تتتته راځتتتي چتتتې  Nevusپتتته نتتتوم هتتتم یتتتادیږي .چتتتې مجموعتتته کتتتې Nevi
 massڅختتتته کتتتتوچني او مستتتتاحت یتتتتې 1/4انچتتتتې دي .ستتتتطح یتتتتې همتتتتواره ،متتتتدور او هګتتتتې تتتتته ورتتتتته
شتتکل لتتري .کلتته کلتته لک تۍ دار متتول هتتم لیتتدل کېتتږي .تتتور پلتتک یتتې تتتور ماننتتد بتتول او ستتپین پلتتک یتتې
ګالبتتي ماننتتد بتتول لتتري .هؽتته اشتتخاص چتتې پتته بنتتد کتتې د  51څختته زیتتات  Common Moleولتتري
دMelanoma

Malignantد پیتتتتدا کیتتتتدو چتتتتانس پتتتته کتتتتې ډیتتتتر دی .پتتتته النتتتتدې حتتتتالتو کتتتتې بایتتتتد د

 Common Moleجراحې اجرا شي:
 خارښت د پیداکیدو په صورت کې
 که چېري په جسامت کې لویوالی پیدا شي.
 کله چې په رنګ کې تؽیر راشي.
 کله چې د مول په سطح کې  Crustپیدا شي.
 کله چې مول سخت او ځالنده شی.
 کله چې خونریزي او یا په قرحه معرو

شي.

 کله چې په انداز ،شکل او جسامت کې تؽیر راشي.
 د ښکال د ساتلو په منظور.
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11
 2۱-۱انځور :د کمان مول مختلؾ شکلونه.
: Dysplastic Mole:3
د یو  Atypicalمول څخه عبارت دی ،چې د  Melanocytحجرات پته کتې  Dysplasticوي ،دا متول د
 Common Moleڅخه لویوالی لري .چې د  5ملی متره څخه لوی وي .مختلؾ رنګونته لتري ختو ګالبتي
او نسواري رنګونه یې عام دي .سطح یې همواره او زیږه ( ) Scalyوي.
په الندې حالتو کې باید جراحي عملیه اجرا شي.
 خارښت د پیداکیدو په صورت کې
 که چېرې په جسامت کې لویوالی پیدا شي.
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 کله چې په رنګ کې تؽیر راشي.
 کله چې د مول په سطح کې  Crustپیدا شي.
 کله چې مول سخت او ځالنده شی.
 کله چې خونریزی او یا په قرحه معرو

شي.

 کله چې په انداز ،شکل او جسامت کې تؽیر راشي.
 د ښکال د ساتلو په منظور.

11

 2۱-۱انځور :د دیسپالستیک مول شکلونه.
Malignant Melanoma
د  Melonocytد خبیتتث حالتتت څختته عبتتارت دی .چتتې پتته ابتتتدایې تشتتخیص کتتې د جراحتتي عملیتته پتته
واستتتطه د تتتتداوي وړ دی .نارینتتته نستتتبت ښتتتځو تتتته زیتتتات مبتتتتال کېتتتږي او زیتتتاتره  31 – 2۱کلنتتتی عمتتتر
کتتې لیتتدل کېتتږي ،چتتې پتته ښتتځو کتتې د ثتتدی د ستترطان څختته ورو ستتته دویتتم ستترطان دی ،د لمتتر شتتعاع
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 Typicalډول ستتتتره د مستتتتاعد کتتتتونکې فکتورونتتتتو لتتتته

،کتتتتورنۍ تتتتتاریخچې او د  Neviموجودیتتتتت پتتتته
جملې څخه دی.

د کلینتتتک لتتته نظتتتره کلتتته چتتتې یتتتو Neviخبیتتتث حالتتتت ؼتتتوره کتتتړي نشتتتو نمتتتا یتتتې ؼټېږي،ؼیتتترې منظمتتتی
څنتتډې او یتتا درد پیتتدا کتتوي ،رنتتګ یتتې تؽیتتر ختتوري او یتتا دا چتتې هتتیڅ یتتو پتتورتني کلینک تي حالتتت و ن ته
لری.
د  Melanomaد موجودیت په صورت کې د  A B C D Eد فورمول څخه استفاده کېږي.
A= Asymetry
B= Border irregular
)C= Color (Varegiated
)D= Diameter (More than 6mm wide 1.24 inch
نظر په قد E= Evolving
 1-۱جدول:که چېرې تشخیص په ابتدائي ډول سره صورت ونیسي نتایج په الندې ډول دي.
مرحله

درجې

ضحامت

د جراحتتتتي عملیتتتتې نتایج
پتتتتتتتتتته واستتتتتتتتتتطه د
اطرافتتتتتو مرکتتتتتزي
کول

IA

Local

<1.75 cm

1 cm

٪۱5

IB

-

1.5 cm

1 – 2 cm

٪ ۱5 – ۱1

IIB

-

1.54 cm

2 cm – 1

٪75 – 61

IIIB

-

4 cm

3CM

٪51

III

Regional

لمفتتتتتتتاوي عقتتتتتتتدات وستتتتتیع شتتتتتق چتتتتتې <٪21

IV

Destail

ته میتا ستاز

لمفتتتتتتتاوي عقتتتتتتتدات
یې هم لري شي.

لتتتتترې ستتتتتاحو تتتتتته لمفاویعقتتتتتتتدات او د <٪21
ساحې لرې کول

میتاستاز
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Supper fascial melanic spreading
Caucasian :1پتته پوستتتکې کتتې لېتتدل کېتتږي ،زیتتتا تره جتتذع او نهتتا یتتاتو کتتې موجتتود وي  ۱1فیصتتتده
د ټولو میالنو تشکیلوي نوډول یې زیاتره د  6ملي متره څخه لویوالی لري.

11

 2۱-۱انځور:کاکوژن میالنوما.
ستتتس :2نتتتو ډولتتتر میالنتتتو  15 – 11فیصتتتدو واقعتتتات تشتتتکیلوي پتتته لتتتومړي کتتتې  Lesionنصتتتواري او
تور ماننده وي او وروسته ډېر ژر تؽیر خوري او پاپول ماننده منظره ؼوره کوي.

11

 31-۱انځور :نوډولر میالنوما مختلؾ ډولونه.
14۱

 Lentigo melanoma :3د 5- 11فیصده واقعات تشکیلوي زیاتره د  Intera Epidermalمیالنو ما یو
شکل دی.
11

 31-۱انځور :لینتیګو میالنوما.
 7 : Acral Lentago :4فیصتتتتده واقعتتتتات تشتتتتکیلوي ،نارینتتتته نستتتتبت ښتتتتځو تتتتته زیتتتتات مبتتتتتال کېتتتتږي،
زیتتتاتره الس پښتتتو ،او نوکتتتانو تتتته نتتتږدې پیتتتدا کېتتتږي مشتتتابح  Lesionکیتتتدای شتتتي چتتتې د خختتتو مختتتاطي
ؼشا ،مقعد شاوخوا او  Genitalساحه کې منځ ته راشي.
11

 32-۱انځور:اکرل میالنوما مختلؾ ډولونه.
14۱

 2:Amelanotic Melanoma :5فیصده د ټولو میالنوما تشکیلوي.
د ټولتتتو میالنوماګتتتانو تتتتر متتتنځ تفریقتتتي تشتتتخیص د Biopsyپتتته واستتتطه کېتتتږي پتتته تتتتداوي کتتتې کلینکتتتې
منظره او د میالنو ،مرحلې چې په چوکاټ کې ذکر شوي ډېر زیات رول لري.
انتتتتزار :د خبیتتتتث میالنومتتتتا انتتتتزار ختتتتراب او د ډیتتتتر ژر میتاستتتتتاز ورکتتتتوي او عمومتتتتا د  6میاشتتتتتو نتتتته
دریو کالو پورې مړینه منځ ته راوړي.
11

 33-۱انځور :امیالنوتیک میالنوما مختلؾ ډولونه.
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Fundamental Techniques of Plastic Surgery: And Their Surgical
Applications, 01e 01th Edition
by Alan D. McGregor MD FRCS(Glas) FRCS(Plas Surg) (Author), Ian A. McGregor DSc
ChM FRCS(Eng) FRCS(Glasg) Hon FACS Hon FACS(Eng) (Author
Facial Scar Management, An Issue of Facial Plastic Surgery Clinics of North
America, 0st Edition Author: David B. Hom
Pediatric Facial Plastic and Reconstructive Surgery, An Issue of Facial Plastic
Surgery Clinics of North America
Sherard Tatum
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Cosmetic Facial Surgery, 2nd Edition
Author: Joe Niamtu
Year Book of Plastic and Aesthetic Surgery 4102
Stephen Miller
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Pre-Expanded Perforator Flaps, An Issue of Clinics in Plastic Surgery, 0st
Edition
Authors: Lee L.Q Pu & Chunmei Wang
Pediatric Facial and Reconstructive Surgery, An Issue of Facial Plastic Surgery
Clinics of North America, E-Book
Sherard Tatum
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Craniofacial Surgery for the Facial Plastic Surgeon, An Issue of Facial Plastic
Surgery Clinics, 0st Edition
Authors: Lisa M. Morris & Sherard Austin Tatum
Facial Nerve Rehabilitation, An Issue of Facial Plastic Surgery Clinics of North
America, E-Book
Daniel Alam
Jan 4102
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Free Tissue Transfer to Head and Neck: Lessons Learned from Unfavorable
Results, An Issue of Clinics in Plastic Surgery, 0st Edition
Authors: Fu-Chan Wei & Nidal Farhan AL Deek
Facial Nerve Rehabilitation, An Issue of Facial Plastic Surgery Clinics of North
America
Daniel Alam
Dec 4102
Flaps and Reconstructive Surgery, 2nd Edition
Authors: Fu-Chan Wei & Samir Mardini
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Evidence-Based Procedures in Facial Plastic Surgery, An Issue of Facial Plastic
Surgery Clinics of North America, E-Book
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Surgical Management of the Transgender Patient, 0st Edition
Author: Loren Schechter
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Facial Reconstruction Controversies, An Issue of Facial Plastic Surgery Clinics,
0st Edition
Author: Mark Wax
Functional and Cosmetic Eyelid Surgery, An Issue of Facial Plastic Surgery Clinics,
E-Book
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Minimally Invasive Rejuvenation of the Face and Neck, An Issue of Clinics in
Plastic Surgery, 0st Edition
Author: Kenneth Rothaus
Minimally Invasive Rejuvenation of the Face and Neck, An Issue of Clinics in
Plastic Surgery
Kenneth Rothaus
Jul 4102
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Publishing Textbooks
Honorable lecturers and dear students!
The lack of quality textbooks in the universities of Afghanistan is a serious
issue, which is repeatedly challenging students and teachers alike. To
tackle this issue, we have initiated the process of providing textbooks to
the students of medicine. For this reason, we have published 223 different
textbooks of Medicine, Engineering, Science, Economics and Agriculture
(96 medical books funded by German Academic Exchange Service, 100
medical with 20 non-medical books funded by German Aid for Afghan
Children and 4 non-medical books funded by German-Afghan University
Society) from Nangarhar, Khost, Kandahar, Herat, Balkh, Kapisa, Kabul and
Kabul Medical universities. It should be mentioned that all these books
have been distributed among the medical and non-medical colleges of
the country for free. All the published textbooks can be downloaded from
www.ecampus-afghanistan.org.
The Afghan National Higher Education Strategy (2010-2014) states:
“Funds will be made available to encourage the writing and publication of
textbooks in Dari and Pashto. Especially in priority areas, to improve the
quality of teaching and learning and give students access to state–of–the–
art information. In the meantime, translation of English language textbooks
and journals into Dari and Pashto is a major challenge for curriculum
reform. Without this facility it would not be possible for university students
and faculty to access modern developments as knowledge in all disciplines
accumulates at a rapid and exponential pace, in particular this is a huge
obstacle for establishing a research culture. The Ministry of Higher
Education together with the universities will examine strategies to overcome
this deficit.”
The book you are holding in your hands is a sample of a printed textbook.
We would like to continue this project and to end the method of manual
notes and papers. Based on the request of higher education institutions,
there is the need to publish about 100 different textbooks each year.

I would like to ask all the lecturers to write new textbooks, translate
or revise their lecture notes or written books and share them with us
to be published. We will ensure quality composition, printing and
distribution to Afghan universities free of charge. I would like the
students to encourage and assist their lecturers in this regard. We
welcome any recommendations and suggestions for improvement.
It is worth mentioning that the authors and publishers tried to prepare the
books according to the international standards, but if there is any problem
in the book, we kindly request the readers to send their comments to us
or the authors in order to be corrected for future revised editions.
We are very thankful to SAFI Foundation in Bonn/Germany, which has
provided fund for this book.
I am especially grateful to GIZ (German Society for International
Cooperation) and CIM (Centre for International Migration &
Development) for providing working opportunities for me during the past
seven years in Afghanistan.
In our ministry, I would like to cordially thank Minister of Higher Education
Prof Dr Farida Momand, Academic Deputy Minister Prof M Osman
Babury, Deputy Minister for Administrative & Financial Affairs Prof Dr Gul
Hassan Walizai, and lecturers for their continuous cooperation and
support for this project.
I am also thankful to all those lecturers who encouraged us and gave us all
these books to be published and distributed all over Afghanistan. Finally I
would like to express my appreciation for the efforts of my colleagues
Hekmatullah Aziz, Ahmad Fahim Habibi and Fazel Rahim in the office for
publishing books.
Dr Yahya Wardak
CIM-Expert & Advisor at the Ministry of Higher Education
Kabul, Afghanistan, October, 2016
Office: 0756014640
Email: textbooks@afghanic.org

Message from the Ministry of Higher Education
In history, books have played a very important role
in gaining, keeping and spreading knowledge and
science, and they are the fundamental units of
educational curriculum which can also play an
effective role in improving the quality of higher
education. Therefore, keeping in mind the needs of the society and
today’s requirements and based on educational standards, new
learning materials and textbooks should be provided and
published for the students.
I appreciate the efforts of the lecturers and authors, and I am very
thankful to those who have worked for many years and have
written or translated textbooks in their fields. They have offered
their national duty, and they have motivated the motor of
improvement.
I also warmly welcome more lecturers to prepare and publish
textbooks in their respective fields so that, after publication, they
should be distributed among the students to take full advantage of
them. This will be a good step in the improvement of the quality of
higher education and educational process.
The Ministry of Higher Education has the responsibility to make
available new and standard learning materials in different fields in
order to better educate our students.
Finally I am very grateful to SAFI Foundation in Bonn/Germany and
our colleague Dr. Yahya Wardak that have provided opportunities
for publishing this book.
I am hopeful that this project should be continued and increased
in order to have at least one standard textbook for each subject, in
the near future.
Sincerely,
Prof. Dr. Farida Momand
Minister of Higher Education
Kabul, 2016

