








 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 

معیارونو، د وخت د غوښتنو او د ټولنې د اړتیاوو په نظر کې نیولو رسه باید  پیژندل شویو

 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 

څانګو کې دريس کتابونه تألیف او ایستلی او د کلونو په اوږدو کې یې په خپلو اړوندو 

ء کړی دی او د پوهې موتور یې په حرکت راوستی   ژباړيل دي، خپل ميل پور یې ادا

دی. له نورو ښاغلو استادانو او پوهانو څخه هم په درنښت غوښتنه کوم تر څو په خپلو 

يس کتابونه او دريس مواد برابر او چاپ کړي، چې له چاپ اړوندو برخو کې نوي در 

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 

 لپاره د علومو په مختلفو رشتو کې معیاري او نوي دريس مواد برابر او چاپ کړي.لوړولو 

څخه  کاو زموږ همکار ډاکرت یحیی ورد  صايف بنسټ لهپه بن/جرمني کې  ېپه پای ک

 د خپرولو لپاره یې زمینه برابره کړېده.  دی کتابمننه کوم چې د 

څو په نیږدې هیله منده یم چې نوموړې ګټوره پروسه دوام وکړي او پراختیا ومومي تر 

 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

 ۹۳۱۵کابل، 



 چاپولدرسي کتابونو   د
 

 قدرمنو استادانو او ګرانو محصلینو!

کې د دريس کتابونو کموالی او نشتوالی له لویوو سوتون و ه وه ګ و   ونوافغانستان په پوهنتون د

ړه میتوود معلوماتو ته الس رسوی نوه لوريه پوه زا ونويشمیر استادان او محصلین  یو زیاتکېږي. 

 ټیو چې زاړه دي او په بوازار کوې پوه  ګټه اخيله ه  نوچپرتو  او نواو له هغو کتابو  تدریس کوي

 کیفیت فوتوکاپي کېږي.

طبوي  او کابو ه کابو  کاپیسواه ننګرهواره خوسوته کنودهاره هوراته بلو  موو  د ېاوسوه پوور  تر

ساينسه انجنیوريه اقتصواد او زراعوت  د طبه يس کتابونهدر  م تلفعنوانه  ۲۲۳لپاره  پوهنتون

د غیر طبوي  ۲۱طبي رسه له  ۰۱۱ هDAADان د علمي همااریو ټولنې آملد  يطب ۶۹) وپوهنځي

آملوا  او  د ينوور غیور طبو ۴او  Kinderhilfe-Afghanistan افغان ماشومانو لپاره د جرمني کمېټې

 .چاپ کړي ديپه مايل مرسته  (DAUG افغا  پوهنتونونو ټولنې

پوهنځیوو توه پوه وړیوا توګوه اړونده و واد ټولېچې نوموړي چاپ شوي کتابونه د ه هد یادونې وړ ده

 وه ه ڼېویوب پوا www.afghanistan-ecampus.org لوه کتابونوه يچاپ شو ټول  .ش  شوي ديېو 

 .کوالی شئ ډنلو و اډ

 د  ې د افغانستان د لوړو زده کووووړو وزارت وحال کې تر رسه کېږي چ ېدا کړنې په داس

 يل دي چې:کلونو په ميل سرتاتیژیک پالن کې راغ (۲۱۰۴و  ۲۱۰۱)

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 

او پتوتو  ي وبې ه وه دريانگری  لپاره له   ریفورمي نصاب د يش د تعلیمفرصت برابر 

و وبوواړل اړیوون ديه لووه دې اماانوواتو ه ووه پرتووه د مووواد دريساو  وبووو تووه د کتووابونو

الس نيش کوالی عرصيه نویوه تازه او کره معلوماتو ته  استادانپوهنتونونو محصلین او 

 ."پیدا کړيرسی 

رسه مرسته وکړو او د چپټر  نومونږ غواړو چې د دريس کتابونو په برابرولو رسه د هیواد له پوهنتونو 

د و ران تووه د پووای ټاووی کېووږدو. د دې لپوواره دا اړینووه ده چووې د لوووړو زده کووړ او لاچوور نووو  دو 

 .کتابونه چاپ يشدريس عنوانه  ۰۱۱ هه نا ههموسساتو لپاره هر کال 
 

کوې نووک کتاخونوه ولی وب، ، چې په خپلوو ملول ب خوخوو وله ټولو محرتمو استادانو څخه هیله کو 



نوټونه او چپټوونه ایوېټ  او د چوال لپوا    وژخاړک او یا هم خپل پخواين لی ل شوک کتاخونه، ل چو

 ،وو وسته یوې د اړونوپ پوهي  و اکړک چې په ښه کیفیت چال او  یې په واک کې مونږز  ،تیا  کړک

او  پوه اړونوپ خپول وړانپیهونوهټ وو  یاد شوویو همپا نګه د .استادانو او محصلیيو په واک کې و کړو

 .همن ګامونه پو ته کړویپپې خوخه کې اغڅو په ګې  تو ، له مونږ رس  رشیک کړک نظویات

ترهوو د کتوابونو محتویوات د نړیوالوو  هلفینو او خپرووناو له خوا پوره زیار ایسوت  شووی دیؤ د م 

تووی کوې نینوې  د کتواب پوه محکیودای يش بیوا هو علمي معیارونو په اساس برابر يشه خوو 

یو تور هوو خپو  ناریوات او  ه نو له درنو لوستوناو ه ه هیله مندوليدل يشتیروتنې او ستون ې 

 تر هو په راتلوناي چاپ کې اصالح يش. هلف او یا مونږ ته په لیالې ب ه راولیږيؤ نیوکې م

چې د دغه کتاب د چاپ لګتت یې  ه ه ډېره مننه کوو صايف بنس  په بن/جرمني کې له

 .ید یړ کور 

 & CIM (Center for International Migrationله دفرت او  (GIZ)آی زیت  جېد په نانګړې توګه 

Development)  کلونو کې په افغانستان کې د کار اماانات برابر  اووچې زما لپاره یې په تېرو ه هه

 مننه کوم.د زړه له کومې  ه   ديه يکړ 

پوهنووال محمود عو  ن علموي معوین یوده مومنوده د لوړو زده کړو له وزیرې پوهنوال دوکتور فر

پوهنځیوو د د ننګرهوار پوهنتوون  ګ  حسون ولیو يه ډاکرت پوهنوال معینري امايل او اديه بابر 

وررسه یوې او مرسوته  لېهڅوو یې او استادانو ه ه مننه کوم چې د کتابونو د چاپ لړۍ رییسانو 

کلونو -خپ  د کلونو ېکومه چ ېينه يمنندوی ي  او ستار ېډلف ه ه ؤ د دغه کتاب له م. ړې دهک

 کړ.  ېپه وړيا توګه ګرانو محصلينو ته وړاند ېزيار ي

ه وه احمد فهی  حبیبي او فض  الرحی   هر یو حامت هللا ع ی ه همدارنګه د دفرت له هماارانو

 نه ستړې کیدوناې هلې نلې کړې دي.ه  مننه کوم چې د کتابونو د چاپ په برخه کې یې 
 

 سالکارد لوړو زده کړو وزارت  هکورد ډاکرت یحیی 

   ۲۱۰۹ کتوبراکاب ه 

 ۱۴۶۹۱۰۴۹۴۱  ټیليفون: د دفرت

 textbooks@afghanic.orgاميي : 
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 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 

دژورې انساني دمینې له پاره اسانتیاوې برابرې کړې وې او زه یې له خپل هیواد او خلکو سره 
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

 
 
 

 لیکمنن
هغه   صافی او د لمیا کړو وزارت سالکار او ښاغلی ډاکترد لوړو زده  د ښاغلي دکتور یحیی وردک 

دې کتاب په خپرولو کې یې مالی مرسته وکړه، زما د اسیستانته آغلې  چې دسټ( انجمن )صافی بن
دکتورس ثریا عزت پناه، چې دعکسونو په انتخاب، ترتیب او تنظیم کې او له رومل سلیمانخیل څخه چې 

په خپلو  څخه چی متن په کمپوز اوټایپ کې مرسته وکړه او انجینرسیدجمال الدین هاشمي کتاب د د
کتاب ډیزاین وکړ، له دغو ټولو ښاغلو څخه دزړه له کومې مننه کوم او کور ودانی ورته  ګوتو دهنرمندو 

 وایم.
 په درنښت 

 دوکتور سید الفت هاشمي
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 تقریظ:

 پَ سپیڅلي ًاهَ!)ج(دلْی اّ تښًّْکی خذای 

ّل هیک ډډزهْږ پَ ګراى ُیْاد افغاًستاى کښې لَ دیرشْ کلًْْ راُیسې پالستیکَ جراحي پَ علوي اّ اکا

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 

َ هٌظْر یې عولیاتْ تَ ترخې د ښکال پ ْیچې دجراحي پالستیک ًْر عولیاتًْْاّ یا دا چې دتذى دی

تَ ځْاب ًشْ ّیالی اّ اکثرا دغَ خلک اّ ًْی ځْاًاى چې داقتصاد لَ ًظرٍ تَ یې قذرت  ،ضرّرت درلْد

چې پَ افغاًستاى لَ تذٍ هرغَ  کلَخْ  ،درلْد ددغْ عولیاتْ داجرا لَ پارٍ تَ تِرًیْ ُیْادًّْ تَ تیْل کیذل

ًْزهْږ جراحاًْ ُن دی هسلک تَ هخَ ،ځکَ ړٍ پیذا شٍْ ًْ پالستیکَ جراحي تَ ډیرٍ ا ،جګړی پیل شْی

 کړٍ، اّ ځیٌې عولیاتًَْ یې اجرا کړل. 

چې تیلګَ یې دپالستیکي جراحي  ،خْشثختاًَ پَ دې ّختًْْ کښې دجراحي دغې څاًګې ډیرٍ ّدٍ کړی

 ف شْی. داکتر سیذ الفت ُاشوي لَ خْا تالی ښاغليچې د ،داساساتْ اّ جراحي دهیتْدًّْ دغَ کتاب دی

هاًت داری سرٍ پَ ًظر اهادغَ کتاب پَ غْر سرٍ ّلْست پَ ُغَ کښې دتالیف ټْل اساسات پَ پْرٍ غْر اّ 

داکتر صاحة خپل  ًْهْړيي ګټَ پْرتَ شْی اّ علوکښې ًیْل شْی دی اّ لَ ریفریٌسًْْ څحَ پَ 

دغَ کتاب پَ کرٍ پښتْ  .فِوَ عکسًْْ ُن هسیي شْی دیعام ښْ اّ  ّي اّ پَ ډیرلتحریثات ُن پکښې لیک

َ، ټکی اّ حلکَ سادٍ اّ تافِوَ جوالت ، کاهَ، شار ،ژتَ لیکل شْی اّ پَ ُغَ کښې دلیکٌې اساسات

 اّ خثر پَ ًظر کښې ًیْل شْی . ذاثتدپراګراف ه

داکتر سیذ الفت ُاشوي تَ دًْرّ تریاّّ ُیلَ لرم څرًګَ چې دا دجرحي پالستیک لْهړی ټْک  ښاغليزٍ 

َ دهیتْدًّْ عولي ٍ کې ددې کتاب هسلسل ًْر ټْکًَْ ُن تکویل کړي  اّ ددغَ کتاب لْستلْ دُغدی پَ آیٌذ

ډیر عور  تَ د لیکْالجراحي کښې ددغَ هسلک، ُوکاراًْ تَ تْصیَ کْم اّلَ پاک خذایَ  يکْل پَ پالستیک

 غْښتٌذّی ین . 

 پَ درًاّی 

 پُْاًذ داکتر ًجیة هللا اهرخیل 
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 تقریظ:

 خښونکي څښتن په نامهدلوی اوب

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 

شارونو، مهاجرتونو، دناروؼیو ورکړیدی، نو له بلی خوا دخلکو دخراب اقتصادي وضعیت ، روحي ف

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. 

اره جوړښت یا بیارؼونې له پاره بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي، اکثراً نوموړي ناروؼان دخپلو ؼړو د دوب

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 

رملنې له پاره مراجعه کوي، چې دپالستیک جراحي په برخه کې هیڅ تجربه او الزمه پوهه نه دناروؼانو دد

 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.

ه یوازې دا چې له بهرنیو معتبروطبي آثارو څخه ګټه دوکتور سید الفت هاشمي دنوموړي اثر په لیکلو کې ن

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 

 ه پام کې نیولو سره په علمي بڼه روښانه شویدي.جراحي داساساتو پ

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 

Scar  طبي او جراحي درملنه تر مطالعې الندې نیول شویده، چې تعریؾ ملحې ، ډولونه او د سکار

دپالستیک جراحي دانقطی په خپل ځای ځانګړی اهمیت لري . دنوموړی اثر دریم فصل هؽو تارونو 

(Suture Material ته ځانګړی شویده، چې په پالسیتک جراحي کې ترینه ګټه اخیستل کیږي. په )

نو په وسیله دیو زخم دترمیم ډولونو ته اشاره شویده. دنوموړي نوموړي فصل کې دتارونو ډولونه او دتارو



 

14 
 

(،چې دپالستیک جراحي یوه مهمه برخه تشکیلوي، Skin Graftاثر په څلورم فصل کې دپوستکي ګرفت )

تر څیړنې الندې نیول شوی. په نوموړي فصل کې دپوستکي ګرفت په دوو ډولونو بحث شویدی، چې په 

ډول جوړیږي ،   Systemicاو یادیو بل شخص څخه اخیستل کیږي او یا په طبیعي ډول دخپل ناروغ څخه 

له نقطې له نظره د زخم دؼه سیمې له پاره دپوستکي اخیستل او دهؽې استطبابات هم  جوړیدو همدارنګه د

 په پوره ډول ترمطالعې الندې نیول شویدي.

اره شوې، چې هؽه دفلپونو په دکتاب په پنځم فصل کې د پالستیک جراحي لویې او سترې برخې ته اش

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 .

شقونو د دنوموړي اثر په شپږم فصل کې دپوستکي دشقونو ډولونه او دشقونو داجرا کولو اساسات او 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 

انو ځانګړی شویده، په اتم فصل کې دپوستکي دتومورونو ډولونه ، ددرملنې الرې او چارې محترمو طبیب

 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.

خوا څخه ددې اثر په لیکلو کې دنړۍ دمعتبرو طبي آثارو څحه ګټه اخیستل شویده، زه نه یوازې دا له بلې 

چې نوموړی اثر په اړوند طبي مسلک کې یو مهم اثر ګڼم، بلکه دهؽو ځوانو طبیبانو له پاره، چې ؼواړي د 

.لیکوال ته یې  پالستیک جراحي په رشته کې تخصص ترالسه کړي، په زړه پورې او ازرښتناک اثربولم

 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

داناټومي او  ،ې دجراحۍ دترسره کیدو دڅرنګوالي، اندازې دڅومره واليهنې په فرهنګونو کدروؼتیاپو

دی. په هؽو کې یو مهم ډول  ښودل شوي او پیژندل شوي (بڼې)تخصص له مخې دهؽې زیات شمیر ډولونه 

 ( ده، چې په پیژندنه کې یې راؼلي دي :PlasticSurgeryکي جراحي یا )پالستی

ده، چې په هؽې کې معیوب ؼړی یا ساختمان ترمیم او رؼول ))پالستیکي جراحي دجراحۍ هؽه څانګه 

ول جراحي کې زیاتره دیو شخص دؼړو له یوې برخې څخه بلې برخې او یا له یوه شخص ډکیږي. په دې 

 بل شخص ته انساج انتقالیږي.(( هڅخ

سید ښاؼلی  ،صص( ډاکټرخڅانګه وال )مت يزموږ په هیواد کې دروؼتیا پوهنې ددؼې مهمې برخې پیاوړ

الفت هاشمي ،چې په دې مسلک کې لوړې زده کړې او دوه درې لسیزې اوږده اوپخه کاري تجربه لري، 

سمون او دسریزې په نوم ،کتنې اصالح  ۍې دژبنی( دجراحي پالستیک اساسات او تخنیکونهخپل لیکلی اثر)

انشایي او امالیي  دژبنې یا ،څو کرښې لیکنې له پاره راکړی. کتاب مې په همدې منظور ولوستدپرهؽې 

لؽوي زما مسلک نه دی، هسې نه چې زما اصالح او سمون په لړ کې له دې امله، چې روؼتیا پوهنه 

مې احتیاط او په ډیر ؼور  ي،نواصالح او سمون پکې کومه لویه معنوي تیروتنه او بدلون رامینځته کړ

هؽه دخوشحال اوب ډاکټر نه یم چې زه دط ،سمونې وکړې، خوعلمي ارزونه یې ځکه نشم کولی ۍځینې ژنب

خپل خپل کار لره کنه(( نوددې له پاره چې دډاکتر صاحب ؼوښتنه مې  یبابا خبره )) هرسړې پیدا د

یژندنې له کتنه یې تاسې درنو لوستونکو ته دپپه ، اړیم ،چې دمنځپانګې ظاهري بڼې ته يو ېپرځای کړ

تو څپرکوکې په یړنه په اڅخه کې خپله دؼه لیکنه اوهمدومره ووایم چې: لیکوال دروؼتیا پوهنې په بر هرپا

 لې ده:دې ډول ترتیب او اوډ

دوه  ېپه یویې دجراحي پالستیک پیژندنه او لنډه تاریخچه ترسرلیک الندې یې دکتاب دپیالمې په توګه 

یې . او بیا ړېوړاندې کیې ډلبندي اوویشنه  ې، ځانګړدلیمخیزه لیکنه کې لومړی دجراحي دؼه ډول راپیژن

او پایښت لنډ پرمختیایي دپیدایښت دهؽې دروؼتیا پوهنې دیوې څانګې په توګه دنړۍ په بیالبیلو هیوادونوکې 

کې دزخم جوړیدو پتوفزیولوژي ترسرلیک  يترتیب سره په لومړي څپرک ورپسې. او بیان کړی دیبهیر 

 بیانوي، چې دټپ په جوړیدو الندې دټپ دجوړیدو بیالبیل پړاوونه، دګرانویشن نسج ډولونه او هؽه عوامل

 اؼیزلري.  کې
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( او دهؽه بیالبیل ډولونه راپیژني او ددرملنې په اړه یې هم په زړه پورې Scarپه دویم څپرکي کې سکار )

پ )زخم( تړلو موضوع ته ځانګړی کړی، چې پکې دګنډلو بیالبیلې طریقې ټپرکې یې دڅبحث کوي . دریم 

( دی، چې پکې دګراؾ Skin Graftي سرلیک یې دپوستکي ګراؾ )او وسیلې هم راپیژني. دڅلورم څپرک

دګراؾ دکارولو)استعمال( بیالبیلې الرې چارې تشریح اوپه  ،بیالبیل ډولونه ، دګراؾ اهمیت او ماهیت

 ول ښودل شوي دي. ډانځوریز )تصویري( 

ت( ، او دؼه عملیه ( دی، چې پکې دهؽې پیژندنه، بنسټونه )اساساFlapsم څپرکي سرلیک یې فلپونه )ځدپن

تشریح شوې، ډولونه اوبڼې یې هم پیژندل شوي او له عملیات څخه دمخه ناروغ ه دبیالبیلو اړخونو له نظر

 وړاندې شوي دی.  هم پکې ینې ډیرې ؼوره مشورې او الرښوونېځته 

دنې پرپوستکي باندې دشقونو موضوع ته ځانګړی شوی، چې پکې ددؼې عملیې له لنډې پیژن ،رکیپشپږم څ

ولونه او دترسره کیدو څرنګوالی په مناسب ډ( هراړخیزه پیژندنه ،بیالبیل Ellipticalسربیره دبیضوي شق )

( دی، چې پکې لومړی خال راپیژني او Tattooپرکي سرلیک خالونه )څتفصیل سره بیان شوی دی. داووم 

( تشریح Ametur Tattooاو )خالونه  يبیایې بیالبیل ډولونه ، لکه ترضیقي خالونه، دښکال خالونه ،طب

ګټې او زیانونه هم بیانوي. دخالونو دلرې کولو دجراحي عملیې ځینې او په ځانګړو جدولونو کې یې  يکو

ني چې دخالونو دلرې یژینې ګټې او زیانونه او هؽه فکټورو هم راپځپه جدول کې یې دڅرنګوالي ترڅنګ 

 کولو په مهال ورته پاملرنه ضروري او الزمي ده. 

نو ته ځانګړی کړی، چې پکې ددؼو تومورونو له وستی )اتم ( څپرکی یې دپوستکي توموروکتاب ورد

ولونه )سلیم او خبث تومورونه(  دهؽوبیالبیلې بڼې او دهؽو په اړه ډهؽو بیالبیل دعمومي پیژندنې سربیره 

زړه پورې بڼه ښودل ددرملنو ډولونه او پړاوونه په انځوریز ډول په ډیره په  ې،ترسره شوی جراحي عملی

 دي. يشو

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 

نارونو او عملي ییړنیزو کنفرانسونو، سیمڅ –مختللیو هیوادونو کې په جوړو شویو علمي ځینو پر

ه، روانه ژبه په ښوونیزه دتجربو په رڼا کې په سانویو نیګونوکې دګډون له الرې دترالسه کړې پوهې او ټری

چې دروؼتیا د ډګر دمسلکي زده کوونکو او کارکوونکو  ،او روزنیزه بڼه په دې موخه او هدؾ لیکلي

 وکړای شي. ورڅخه نه وال هم لږو ډیره استفاده سربیره عام لوستونکي او دمطالعې می
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کې بریالی دي او هدؾ دوی پخپله دې پورتنۍ موخه دعلمي څیړنو داصولو له مخې یم چې  هزه په دې ډاډ

او دا اثر به یې دروؼتیا دډګر داړوند مسلک زده کوونکو او کارکوونکو دمسلکي وړتیا په لوړولو او 

ارزښتمن باوري د درسي او مرستندوی درسی کتاب کار یو ه پاره دزیاتولو لد کچې معلوماتي پانګې 

زموږ هیوادوالو دا اثر په دري ژبه هم وژباړي ګټه به یې خپل ورکړي. زه دوی ته وړاندیز کوم ،چې که 

 عامه شي.او نوره هم ډیره ته 

کې ورته  ېلونکپه پای کې دوی ته ددې ارزښتمن کتاب دلیکلو ، چاپ او خپروي مبارکي وایم او په رات

 فرهنګي خدمتونو په ډګر کې دالبریالیتوبونو هیله کوم. –ې نورو علمي سددؼ

 په درنښت

 سرمحقق سید محی الدین هاشمي 

 دژبو او ادبیاتو مرکز –يدافؽانستان دعلومو اکاډم

 لمریز کال 13۱۱اوومه،  ېدزمري دمیاشت -کابل
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 دلیکوال خبرې

ګڼل  څانګهاو ضروري  ،مهمعصر کې جراحي پالستیک دطبابت یوه عمده ياوسنپه چې له یوې خوا  وینو

جراحي عملیاتونه دافؽاني پالستیک  په افؽانستان کې هم د راهیسېډیرو کلونو  له بلې خوا له نوکیږي. 

لوړو د او روؼتیا عامې ډول دکې په مسلکي  څودیپارتمنتونوپه ترڅنګ ا کیږي او خصیصنو لخوا اجرمت

 خوپه منظم ډول روانه ده،  ښوونه او روزنهپه چوکاټ کې دځوانو دکتورانو  ونودوزارت زده کړوکي مسل

ونو باداسې مسلکي او تحصصي کتپه منظور  يصصین او دکتوران دخپلو ظرفیتونو دلوړوالتخم ينوموړ

 الس رسۍ نه لري. ي،و ياو ملي ژبه لیکل شو ۍخپله مورنپه  د دویچې  ،ته

او په  تالیؾ کړمکتاب په بخش کې په پښتو ژبه  جراحيپالستیک  چې د ،مې دا اړتیا ولیدلهله همدې امله 

 ټوکو کې بهشپږو چې په  اثردا  .تجربې له نورو سره شریکې کړم يدؼه برخه کې خپلې زده کړې او عمل

په نوم  (هجراحي اساسات او دهؽې تخنیکونپالستیک  د)لومړی ټوک یې  دادې  ،يولیکل ش په راتلونکې 

 په اتو څپرکو کې بشپړ او ستاسې داستفادې او مطالعې له پاره وړاندې شو.

چې دا کتاب مې په اړوند مسلک کې دخپلې پوهې او تجربو په رڼا کې له ډیرو معتبرو  ،دیادونې وړ ده

ري، چې علمي معلوماتي سرچینو او منابعو )ماخذونو( څخه په استفاده لیکلې او د رنګه عکسونو البوم هم ل

 او دهؽو د درملنې بیالبیل حالتونه څرګندوي.دبیالبیلو بڼو ددې ناروؼیو 

مسلک کارکوونکي جراحي پالستیک  چې د ،کتورانوصصین او دخچې زموږ ځوان مت ،خدای دې وکړي

 !مینه وال دي دا اثر ورته په اړوند روؼتیایي مسلک کې ګټور تمام شي . په همدې هیله دزده کړې او 

 سید الفت هاشمي دوکتور 
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 هچتاریخلنډه او  پیژندنهپالستیک  يد جراح

د بیرتتتته وروستتتتني  اوده  ېڅختتته اخستتتتل شتتتو Plastiquکلمتتته ده چتتتې د  يیتتتوه یونتتتان کېپالستتتتی:تعریففف 

عبتتتارت څختتته  يعملیتتت يپتتته اصتتتطالح کتتتې د جراحتتت ( پتتته معنتتتی ده،restorationد وړلتتتو  )تتتته حالتتتت 

ه علتتت لتت چتتې د زختتم او یتتا بتتل ېبرختت ېونتته، د وجتتود ضتتایع شتتودي چتتې د وجتتود ستتوی شتتکل ، دیفکت

 ېپتتتته دی ډول اصتتتتالح کېتتتتږي چتتتتې نورمتتتتال او یتتتتا نورمتتتتال حالتتتتت تتتتته نتتتتږد ېو ېمینځتتتتته راؼلتتتتاملتتتته 

 اجرا کړي. ده دن کېساختمان او فزیولوژی

 پالستیک تقسیم بندي:جراحي د 

1:Reconstractive Surgery  

2: Aesthatic Surgery 

3:Burn Sugery  

4:Micro Surgery 

5:Hand Surgery 

6:Laser Surgery  

 چېتاریخ

مړني بتتای اینجینرنتتګ لتتو کتتېکتتال  1۱3۱متتروج شتتوه، پتته  لتته پتتارهد لتتومړي ځتتل  کتتېکتتال  15۱۱پتته 

د  وړانتتتتدې هزره کالتتتت ېځتتتتل پتتتته خپتتتتل کتتتتتاب کتتتتې در یلتتتتومړ Edwin smithمتتتتواد جتتتتوړ شتتتتو.

 وه یادونه کړیده. ېاجرا شو وخت پادشاه ته دریکانسترکتیو جراحي په هکله کوم چې 

 يلرد وچتتتو یلتتتومړ لتتته پتتتارهد تتتترمیم  ېد پتتتوز Sushrutaکتتتې د هندوستتتتان لتتته هیتتتواد   ۍپتتته اتمتتته پیتتتړ

 تخنیتتتک انتقتتتال شتتتودؼتتته هیوادونتتتو تتتته  ياو اروپتتتای يوروستتتته بیتتتا عربتتت چتتتېڅختتته فلتتتپ اجتتترا کتتتړو، 

او بیتتتا اروپتتتا تتتته ه دهنتتتد کتتتې د جراحتتتي پالستتتتیک تخنیکونتتته ز پتتته کالتتته Tagliacozzi Josep 21او

لتتتومړني عملیتتتات د  لتتته پتتتارهد ؼتتتوږ د جوړیتتتدو زیږدیتتتز کتتتال کتتتې  1۱15پتتته پلتتتی کتتتړل. هلتتتته انتقتتتال او 

Roman  زیږدیتتتز کتتتال کتتتې 1461او پتتته اجتتترا  لتتته پتتتارهلختتتوا د لتتتومړي ځتتتلSbuncus  پتتته خپتتتل کتتتتاب

 تقسیم بندي نشر کړه. hypspoasdiasisکې 

Heinrich اجرا کړل . یېلو تیوری او عملی عملیات په لومړي ځل د نوي پوزي جوړو 

 یتتتېد شتتتونډی عملیتتتات اجتتترا او د ؼتتتاړي څختتته  Francoisزیږدیتتتز کتتتال کتتتې  1۱14نتتته تتتتر  17۱۱د 

 استعمال کړو.  له پارهجوړیدو فلپ د شونډی
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 د پوزي دوهم عملیات په یو نظامی باندي اجرا کړه.  Joseph Carpusکال کې  1۱1۱

لتتتومړني  Cleflt palateپالستتتتیک جتتتراح د  یېامریکتتتا Jhon Peterزیږدیتتتز کتتتال کتتتې  1۱27پتتته 

 عملیات اجرا کړه. 

 .اساسات ولیکلRhinoplastyد  له پارهد لومړي ځل  Defenbachزیږدیز کال کې  1۱4۱په 

 لومړني عملیات د ښکال په منظور اجرا کړل.  Hupynuseزیږدیز کال کې  1۱۱7په 

Robrt wir  څختتته  کېد جیږوالتتتی پتتته منظتتتور د هیلتتتۍ د ستتتینی د هتتتډود پتتتوزی  لتتته پتتتارهد لتتتومړي ځتتتل

 استفاده وکړه خو ناکام شو.

Hariod gillies نتتتتوم یتتتتادیږي، پتتتته دویمتتتته  نیوزلنتتتتدي جتتتتراح چتتتتې د جراحتتتتی پالستتتتتیک د پتتتتالر پتتتته

 عملیاتونه اجرا کړل.  زیاتڼړیوال جګړي کې د جراحي پالستیک ډیر 

تتتتته او څانګتتتته جتتتتوړه او د نتتتتور جراحتتتتي د جراحتتتتي پالستتتتتیک کمی Josephزیږدیتتتتز کتتتتال کتتتتې  1۱31

 څانګو څخه جودا کړه. 

په مجله کې د جراحې پالستیک   Gentalmanد  Volya  Kumharزیږدیز کال کې هندی 17۱4په 

 تخنیکونه نشر کړل. 

زیږدیز کال کې د یو امریکایی پروفیسور لخوا په میوند  1۱۱4په افؽانستان کې د لمړي ځل لپاره په 

راحي پالستیک څانګې په کار پیل وکړو. چې افؽانی داکترانو د ترینیګ برنامه هم یې روؼتون کې د ج

 پرمخ وړله، خو د جګړي له امله دري کاله وروسته نوموړي څانګه بیرته وتړل شوه. 

زیږدیتتتز کتتتال کتتتې د عتتتامي روؼتیتتتا وزارت  1۱۱5د جراحتتتي پالستتتتیک څانګتتته پتتته د دویتتتم ځتتتل لپتتتاره 

مؤسستتي لختتوا بیرتتته پتته کتتار پیتتل وکتتړو. چتتې  M.R.C.Aروؼتتتون کتتې د پتته چوکتتات کتتي  د میونتتد پتته 

زیږدیتتتز کتتتال کتتتې د جراحتتتي پالستتتتیک  1۱۱۱د افؽتتتاني متحصیصتتتونو پتتته واستتتطه پتتترمخ وړلکیتتتده، پتتته 

څتتتتانګي تخصصتتتتی پروګتتتترام پتتتته عتتتتامي روؼتیتتتتا پتتتته وزارت کتتتتې راجستتتتتر او پتتتته رستتتتمی ډول یتتتتي د 

 تریننګ برنامه شروع کړه.

 د جراحي پالستیک څانګه د لوړوزدکړو په وزارت کې راجستر شوه. زیږدیز کال کې 211۱په 

 زیږدیز کال د پالستیک جراحي انجمن په افؽانستان کې جوړ شو. 211۱په 
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 یکڅپر یلومړ

 د زخم جوړیدو پتوفزیولوژي

هتتتر ه  عضتتتویت دمګتتتر  ،و کتتتې یتتتو ډول صتتتورت نیستتتيجاپتتته ټتتتول انستتتل د عضتتتویت ړیتتتدد زختتتم جو

د ، چتتتې یتتتو د بتتتل ستتتره توپېرلریتتتيلتتترېمرحلې مختلتتتؾمختلفتتتې درجتتتې، وختتتت، او  لتتته پتتتارهد ځتتتان  برختتته

 د اوعیو شتوالی ډیر ضروري دی. ېاکسیجن  او د وین له پارهحجراتو د جوړیدو 

 نځه مرحلو کې صورت نیسي:په پ لجوړید ټپډول د  يپه عموم

 inflammation stage )مرحله ) ي: التهاب1

 (  Granulation stage: ګرانولیشن مرحله )2

 (Angiogenesis stage  د تشکل مرحله  ) اوعیو : د3

 (Connective Tissuestage: کونکتیو تیشو مرحله )4

 ( Epithalizationstage: اپتیلیزیشن مرحله ) 5

 (  inflammation stage : التهاب مرحله )1

ځ تتتته راځتتتي او یتتتو کتتتې چتتتارج متتتن Collagenد فشتتتار لتتته املتتته لتتتومړی پتتته  واریدیتتتدو کتتتې  پتتتهې د جرحتتت

یتتتو ه د متتتالیکولو ستتتر Collagenپراختتتوالي لتتته املتتته ستتتاحې تتتته داخلیتتتږي چتتتې د د اوعیتتتو د  مقتتتدار وینتتته

 او د وینې حلقه منځ ته راوړي.  يځای کیږ

 Mastاو  Platelatsهستتتتتامین د  او متتتتنځ تتتتته راځتتتتي Vasodilatationد فعالیتتتتدو لتتتته املتتتته  Kininد 

Cell  جتتتتوړیږي. د پتتتته واستتتتطهSeratoinin ،Kinin  د افتتتتراز لتتتته املتتتته د اوعیتتتتو  نالنتتتتدېپروستتتتتا ګاو

 ېد وینتتت او(WBCستتتپین کرویتتتات)  ېد وینتتتنفوذیتتته قابلیتتتت زیتتتاتیږي او پتتته نتیجتتته کتتتې پتتته زیاتتتته انتتتدازه 

 کوي.  پیلسره یو ځای په فعالیت  Fibrinساحې ته داخل او د ( RBCسر کرویات)

وي نتتتتتو حجتتتترات تشتتتتکلی P.M.Nاو  Lymphocyteپتتتته لومړیتتتتو دریتتتتو ستتتتتاعتو کتتتتې پتتتته ستتتتاحه کتتتتتې 

 ولوهضتتتتتتتتم چتتتتتتتتې دتاحجر  Macrophageختتتتتتتتواص لتتتتتتتتري او Lyticچتتتتتتتتې تروفیتتتتتتتتل حجتتتتتتتترات

(digestion)او د وینتتتی ستتتپین کرویتتتاتي تتتتر څتتتو حجتتتروي پتتتارچې هضتتتم کتتتړي.وظیفتتته پتتته ؼتتتاړه لتتتر 

پتتته جوړیتتتدو  Fibrinد حلقتتتي او  کتتتې  حجراتتتتو التصتتتاق د جرحتتتې پتتته محیطتتتي برختتتهد دمتتتوی صتتتفحات

حرکتتتت د جرحتتتې پتتته محیطتتتي برختتته کتتتې محتتتدودوي چتتتې نتیجتتته کتتتې  Lymophocyteتحتتتول کتتتوي او د

 ې افرازات کم او التهابي عکس العمل په محیط کې کمېږی. ط کپر محی
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چتتتې د ترومتتتا لتتته املتتته پتتته جرحتتته کتتتې متتتنځ تتتته راځتتتي د دې ستتتبب کېتتتږي چتتتې د کمتتتوالي د اکستتتیجن 

 معاوضه کړي .  الید اکسیجن کموجو او حجراتو څخه افراز اونشونما فکتور د انسا

د  (PG2)هن دوالندېپروستتتتتاګد اوعیتتتتو د تقتتتتب  څختتتته متتتتخ نیتتتتوی کتتتتوي او(  PG1ن یتتتتو)الندېپروستتتتتاګ

 زیاتوي .  یتوذیه قابلاوعیو نف

پتتته کتتتې موجتتتود  ونتتتهس العملکتتتڅلتتتور ورځتتتې پتتته بتتتر کتتتې نیستتتې او د التهتتتاب ټتتتول ع د التهتتتاب مرحلتتته

 « یاع ګرم والي، سوروالی، پرسوب، درد او د وظیفې ض» وي.

 مرحله Granulationد :2

دا مرحلتتتتته پتتتتته پنځمتتتتته ور  پیتتتتتل او مختلفتتتتتو کوالجنیونونتتتتته چتتتتتې د امینواستتتتتیدو مختلفتتتتتو ځنځیرونتتتتتو 

 درلودونکې دی په ساحه کې منځ ته راځې.

 ( Collagentکوالجن ) 

 موجود دی لکه: ډولونهمختلؾ  کوالجند 

 Prolin( په هډوکېBone ) ،Tendon ،Ligments  ې موجود دي.ک کېپوستاو 

 Hydroxy Prolin یتتې پتتته  ډولپتته ؼضتتتروؾ او دریتتتمFetol dermis  کتتتې پیتتدا کیتتتږي چتتتې د

 لېږي.یتبد Prolinوالدت څخه وروسته په 

 څختتته immature Protcollagen،دکتتتوالجن څختتته جتتتوړېږي Type 1د ګرانولیشتتتن نستتتج عمومتتتاً د 

ستپنې تته اواو C(Ascorbic Aid )ویتامین  ګهپه ځانګړې توویتامینونونو  له پارهپروتوکلوجن ته د تبدیلیدو 

د جوړیتتتتتتتدو ستتتتتتتبب ګرځتتتتتتتي. Tropocollagenد Stableglycosglisationاو هتتتتتتتم. هد اړتیتتتتتتتاعمتتتتتتتده 

Tropocollagen چارج په واسطه یوځای او عتادي متالګین محلتول پته واستطه منحتل  کېد عادي الکترونی

کوالجن دبل کوالجن  یوMaturationچېڅخه جدا ګنل کېږي هر وخت  Fibroblastکیږي د همدې امله د 

پته نتوم ( (StableCollageکتوالجین ثابتت  د Collagenدا ډول  ،سره د تماس په نتیجه کتې متنځ تته راشتي

 کې ډیر رول لري.  ( Collagenisisاو کوالجن په جوړیدو )یادېږي او د انساجو 

Ground Substance: 

 Mucoاو  ,Conective Tissue Glycoprotein,Electrolyte په ترکیب کې  Graound Substanceد

 poly Sachrid د  او  الست څخه منځ ته راځيبکوم چې د فبیر ي،شامل دGel  پته ؼضتروؾ  کېپالستییا

 Proteinپته جوړیتدو کتې رول لتري چتې  ې( ځمکتExtra Cellular)يخارجتالحجرو دډول موجتود وي او

 .ید ترکیباو یا  همجموع یو ښهPolly Sachridوا
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 یې عبارت دی له: Poly sachraids چې عمده  

 Chondraotin 4Sulphat 

 Chondraotin 6 Sulphat 

 Dermatin Sulphat  

 Keratin Sulphat 

 Hyaloranic Acid 

 ( Angiogenesis  و د تشکل مرحله  )اوعی: د 3

ې پتتته محېطتتتي برختتته کتتتې متتتنځ تتتته حتتتاکېتتتږي او د جر پیتتتلورځتتتو پتتته متتتوده کتتتې  5-4دا مرحلتتته هتتتم د 

 (Budؼتتتوټي )طتتته وروستتتته مربو او ويجتتتوړ(Budؼتتتوټي ) ځتتتي پتتته لتتتومړۍ مرحلتتته کتتتې انتتتدوتیلویومرا

تحتتتتول کتتتتوي هؽتتتته ستتتتاحې چتتتتې پتتتته جرحتتتته پتتتته رګونتتتتو  ېوینتتتتد اوږد شتتتتکل ځتتتتان تتتتته ؼتتتتوره کتتتتوي او

 څخه مخنیوی کوي. دجوړیدو Endothelumد  Percyteنه وي ېمعروضه شو

د (GrowthFactor)فکتور د نشونما چې ،لريډېر رول  ید اکسیجن کموال کېتني میکانیزم رپه پو

Fibroblast  ندوتیلوم اوعیوا وړ او دجڅخه  ( ؼوټيBud) لوي. بد یېپه نوی او ع 

 (Connective Tissue stage: کونکتیو تیشو مرحله )4

الیتتتتافو  Elastinاو  Collagenکتتتتوي او عبتتتتارت د  پیتتتتلد مرحلتتتتې ستتتتره یتتتتو ځتتتتای  Granulationدا مرحلتتتته د 

دالټرونتتتته دي او د ټتتتتول  27111متتتتالیکولي وزن Collagenد تحتتتتول کتتتتوي.  Scarخره پتتتته ې بتتتتاالڅختتتته دي چتتتت

 په واسطه افرازیږي.  فیبروبالستبرخه جوړوي او د فیصده25(  Proteinپروتین ) د بدن

 ( Epithalization stage: اپتیلیزیشن مرحله ) 5

یتتتې د ځتتتان   Epithel، چتتتېکتتتوي او د مرکتتتز ختتتوا تتتته راځتتتي پیتتتلڅختتته  Epidermيد زختتتم لتتته محیطتتت

لتتتته  حلقتتتتات انزایمونتتتته فعتتتتال او Collagenesانزایمونتتتته افتتتترازوي او ؼیتتتتر فعتتتتال  Proteolyticڅختتتته 

زمینتتتته برابتتتتروي او د پنځتتتتو ورځتتتتو پتتتته متتتتوده کتتتتې نتتتتوی  حجراتتتتتو ازاد حرکتتتتت تتتتتهمنځتتتته وړي او د 

Epithil پتتته متتتوده  ستتتاعتونو  72نتتته تتتتر  14دختتتواص لتتتري. کېدونیتتتمتتتنځ تتتته رواړي چتتتې نتتتازک او مات

د نتتتتتورو  چتتتتتې ځتتتتتي راې حجتتتتتروي ویتتتتتش صتتتتتورت نیستتتتتي او ورو ورو ستتتتتطحې خواتتتتتته وکتتتتتې قاعتتتتتد

واستتتتطه ستتتتره الیتتتتافو پتتتته  Collagenحرکتتتتت د  ډول د حجراتتتتتو دا، حجراتتتتتو ستتتتره التصتتتتاق پیتتتتدا کتتتتوي 

 صورت نیسي.
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 ګرانولیشن نسج ډولونهد 

 ( Hypertrophic granulation)  ګرانولیشن پرتروفیکیها: 1

پړسیدلی او د زخم څنډو ته په زوړند ډول موجود  تچې زیا ،ر رنګ نسج څخه عبارت دید اناري سو

۱وي. 

 

 انځور: د هایپرتروفیک ګرانولیشن  1-1
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 (Infective granulation)  : منتن ګرانولیشن2

 پرولینت اګزوجن ترې خارجېږي.  چې،وي یرنګ لري او د فابرین په واسطه پوښل شو کېخا

۱ 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 . منتن ګرانولیشند  انځور: 3-1.               منتن ګرانولیشند  انځور: 1-2
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 ( Slugish granulation) نشی: تنبل ګرانول3

دا ډول ګرانولیشتتتن ضتتتعیؾ ستتتور رنتتتګ لتتتري او ډېتتتره بطتتتي نشتتتو نمتتتا لتتتري دا زیتتتاتره هؽتتته ستتتاحوکې 

 ي.کمه و ېیه انداز د جریانلېدل کېږي چې د وینې 

۱ 

 

 

   تنبل ګرانولیشند  انځور: 5-1    تنبل ګرانولیشند  انځور: 1-4

 

او یتتتا  Curetچتتتې ستتتاحه بایتتتدګرانولیشتتتن تبتتتدیل کتتتړل شتتتي،  همتتتوارهاپرتروفیتتتک ګرنولیشتتتن بایتتتد پتتته 

 استعمالېږي: ېطریق ېالند په منظور ينولیشن د مخ نیواددې ډول ګرشی.  لتراش کړ

 ور  د ه هر Silvernitrit  په فشار سره د پانسمان اجرا کولد محلول په واسطه. 

  فیصتتده .لتتسکتتول او وروستتته د هؽتته  ېلتتر نستتج واستتطه د زوړنتتد شتتوي ګرانولیشتتن پتته چتتيقید 

 .او فشار سره د پانسمان اجرا کولاستعمالول  یتسلور نایتر

  یلیت شعاع ته د ساحې ښودلئواوالتراو د لمر ؼسل کول  هره ور. 

نستتتج  يستتتاحه کتتتې انتتتتان او یتتتا داچتتتې نکتتتروز پتتته چتتتې پتتته صتتتورت کتتتې لیشتتتن موجودیتتتتګرانو منتتتتند 

 :په نظر کې ونیول شي کېموجود وي په دې حالت کې باید الندې ټ
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 مربوطتتته د  ،يشتتت پاکتتتهمحلتتتول پتتته واستتتطه فیصتتتده متتتالګین  هنځتتتیهتتتره ور  ستتتاحه پانستتتمان او د پ

 پاک شي.  صابون په واسطهاو اوبو تړمو باید د  کېپوستساحې د اطراؾ 

 ساحه باید  يکې مړ نسج موجود و ساحهپه چېرې ه کDebretment  .شي 

  پانسمان اجرا شي.  هره ور د یو ښه انتي سیپتیک محلول په واسطه باید 

  د ستتتاحې څختتته بایتتتد ستتتالید واخستتتتل شتتتي، انتتتتي بیتتتوګرام اجتتترا او نتیجتتتې  څختتته وروستتتته یتتتو

 .يپیل شبوتیک ناروغ ته  يمناسب انت
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 هغه عوامل چې د زخم په جوړیدو اغېزه  لري

 ېاغېزامینو ټد وی 

Vit-C لتتته همتتتدي املتتته د ي،الیتتتافو پتتته جوړیتتتدو کتتتې زیتتتات رول لر کتتتوالجن دVit Cکتتتې د  يکمتتتوال پتتته

پتتتتوا ستتتتکار  پتتتته مکمتتتتل ډول ستتتتره صتتتتورت نتتتته نیستتتتي او د زختتتتم ستتتتاحه کتتتتې د جوړیتتتتدلکتتتتوالجن 

(Matur Scar )پتتته ځتتتای  (زوړ ستتتکارOld Scar )چتتتې ختتتواص یتتتې ؼیتتترې ثابتتتت  ،متتتنځ تتتته راځتتتي

ځتتتتتتای پتتتتتته ځتتتتتتای کولتتتتتتو لتتتتتته پتتتتتتاره  دCollagenاود د ودې  Epithalizationد نستتتتتتج د  Vit-A وي.

دا فعالیتتتتتتتتت وروستتتتتتتتته Vit-Aضتتتتتتتتروري ګڼتتتتتتتتل کېږي.ختتتتتتتتو د سیستتتتتتتتتمیک ستتتتتتتتترویدتطبیق کتتتتتتتتول د 

 وي. تطبیق کول د کوالجن د جوړیدو سره مرسته کلوړ دوز   Vit Eهمدارنګه د ؼورځوي.

  ېاغېزرا دیوتراپي 

چنیتتو اوعیتتو وډیتترو ک کتتوي  او د انستتاجو د نهتتی شمستتتقیماً حجتتروي ویتتشتتعاع اخستتتل د رادیوتراپیتتد 

(Micro Circulation )جتتتتتتتدار د التهتتتتتتتاب  يیتتتتتتتو د داخلتتتتتتتاو د اوع لتتتتتتتري اؼېتتتتتتتزهم یتیلوپتتتتتتته انتتتتتتتد

(Endoartritis  )راځي.په جدار کې منځ ته  يد اوعیفیبروز اوبوز مترو اوکیږي،  سبب 

 راپي تاثیرات د هؽه د دوز او مقدار پورې اړه لري چې په الندې ډول څرګندېږي. تد رادیو 

 سبب کېږي میاشتو کې حاد حجروي تخریب 6لومړیو  په:مرحله لومړی . 

 شپږو میاشتو کې  : په دویمومرحله یمهدوCapillary Fibrosis منځ ته راځي. 

 د رادیتتتوتراپی اخستتتتل  پتتتورې  پتتته پرلتتته پستتتې ډولکلتتتو  5میاشتتتتو نتتته تتتتر  6: د مرحلتتته هدر یمتتت

Capililary  منځ ته راوړی. فبروزیس 

 او ځینتتتې وختتتت د د انستتتاجو اتروپتتتی د انستتتاجو فتتتایبروز  کتتتالو وروستتتته  5د  :مرحلتتته هڅلورمتتت

 منځ ته راوړي. تاثیرات carcinogenic انساجو نکروز او 

ګرځي سبب ( Mitotic Paralysisروی فلج )اخستل د حج شعاعد ده څخه زیاته د رادیو تراپي را 2111

تر  لوړ وي، د اصالح موده هي ډول اصالح کېږي او که دوز د ده څخه فسپه بن اونیووروسته له شپږو  چې

 د اکسیجن کموالیانساجو  تخریب او د ویېعاو د کوچنیو  کېځکه چې په ساحه  دو کلونو پورې دوام کوي

دردناک او د  زیاتډیر  چېه تبدیل شی حاخستی په قر یېشعاع  ېچهؽه نسج منځ ته راځي او امکان لري 

 اکسیجن مربوطه ناحیې ته باید هایپرباریک  ملګري وي، په دې صورت کې  حجروی نکروز سره 

 شي. اجرا Flapاو  debritوی ساحه  اړتیاتوصیه او که 
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 ه وروسته قرحهد رادیوتراپي د شعاع د لوړه دوز د تطبیق څخ انځور: 1-6
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 .نیکروزد رادیوتراپي د شعاع د لوړه دوز د تطبیق څخه وروسته  انځور:1-7
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 اغېزې اکسیجند 

او د میکتتترون پتتته شتتتکل د اوعیتتتو د جتتتدار  ضتتتروري عنصتتتر دی لتتته پتتتارهد زختتتم د جوړیتتتدو اکستتتیجن 

جن او والکتتتتت د .پتتتتته موجودیتتتتتت کتتتتتې ستتتتتپین کرویتتتتتات باکتریتتتتتا بلتتتتتع کتتتتتوي اکستتتتتیجن د څختتتتته تیرېتتتتتږي.

وجودیتتتت کتتتې صتتتورت نیستتتي. د نتتتوی او عیتتتو پتتته جوړیتتتدو کتتتې مپتتته  فیبروبلستتتت جوړیتتتدل د اکستتتیجن 

 Hyperoxiaتطبیتتتق د (  د اکستتتیجن  Hg -1111 1211)  . پتتته لتتتوړو دوز ستتترهزیتتتات رول لتتتري

کتتتې د وینتتتې د حجتتتم انتتتدازه کمېتتتږي Hypovalumiaتتتتاثیر لري.پتتته  Bacterocidalستتتبب کېتتتږي چتتتې 

 مربوطه ساحي ته نه رسېږي.  سیجناکله همدې امله 

  اغېزيد دواګانو د استعمال 

جوړیتتتتدو پتتتته پروستتتته  م دختتتتز مستتتتتقیماً د Indomethacinلتهتتتتاب ضتتتتد دواګتتتتانې لکتتتته استتتتپرین او اد 

 Phagocyticګرانولیستتایت داو کتتوي  نهتتيSynthesis نالندېبانتتدې تتتاثیر نتته لتتري، بلکتتې د پروستتتاګ

 . سبب کېږيوكمول و دخواص

Cytostatic دې حالتتتت کتتتې د ه پتتتوړي.متتتنځ تتتته را کېوزن ضتتتیاع او ختتتوار ځتتتوا دواګتتتانې دProtein 

ېتتتږې او د هؽتتته ئ پتتته تتتتاخیر لتتتو فعالیتتتت Mitoticنتیجتتته کتتتې د حجراتتتتو پتتته ضتتتیاع متتتنځ تتتته راځتتتي چتتتې 

د جوړیتتتتتدو لتتتتته پتتتتتاره ضتتتتتروري قنتتتتتدونو چتتتتتې د پتتتتتروتین، کتتتتتوالجن او د  وضتتتتتروري امنیتتتتتو استتتتتیدون

څختتته کمتتته شتتتي د زختتتم جوړیتتتدو کتتتې   2mgد پتتتروتین  انتتتدازه د  دي،فقتتتدان متتتنځ تتتته راځتتتي کتتته چېتتترې

جوړیتتتدو او د انستتتاجو پتتته د کتتتوالجن الیتتافو پتتته زینتتتک، مګنیتتتزیم او کتتتاپروروستتته والتتتۍ متتتنځ تتتته راځتتي. 

Epithalization  د کبلتتتتتهد زیتتتتتات استتتتتتعمال لتتتتته  زینتتتتتک کتتتتتې زیتتتتتات رول لتتتتتري. دMacrophage 

 .يلیږبدفعال شکل حجرات په ؼیرې 

 ند وینې جریا ( Blood Supply) 

در لتتودو لتته املتته دجریتتان  زیتتاتاو ښتته وینتتی د هؽتته زخمونتته چتتې پتته الس او متتخ کتتې موقعیتتت لتتري د

 څخه الندې وي د جوړېدو پروسه په کې بطي وي. او د پښو زخمونه چې د زنګانه  ژر جوړېږي

  فشار (Tension) 

چتتتې پتتته  ،ستتتبب ګرځتتتي وکمیتتتدفشتتتار پتتته موضتتتعي ډول ستتتره زخمتتتې شتتتوې ستتتاحې تتتته د وینتتتې د جریتتتان 

 یېعتتتدم کفتتتادطتتته نستتتج ود مرب چتتتېمتتتنځ تتتته راځتتتی. Hypoxiaيد اکستتتیجن کمتتتوالی او نستتتجنتیجتتته کتتتې 

 ( سبب کېدای شي. Tension) رفشا موضعي او انتان د تهیماتوم، وریدي رکودسبب ګرځی.
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  عمفففر (Age):  زحتتتم د  کتتتې د دې ستتتبب کېتتتږي چتتتې د  عمتتتر پرمختللتتتید پتتتروتین کمتتتوالی پتتته

 وسه بطي کړي. جوړېدو پر

  اسففتراحت( Rest : ) چتتې  انهؽتتته ناروؼتتتgranulation  نستتتج ولتتتري، بایتتد مکمتتتل استتتتراحت

 . په کې پیدا کېږيخونریزي تخریب او  ی  په وسیلهضوکړي کوم چې د عادي تر

 Uremia:نتتتتو د کلینتتتتک لتتتته نظتتتتره د  ،جوړېتتتتدو متتتتخ نیتتتتوی کتتتتويد فیبروبالستتتتت د  یوریمیتتتتا

 دجوړېدو پروسه بطي کوي. 

 ۍړزیفففف (Jaundice) :    ځنتتتتډني جوړیتتتتدل  رګونتتتتوستتتتت او د نتتتتوی بلبرویفد پتتتته دی حالتتتتت کتتتتې

کتتتوم چتتتې د  ،انتتتزایم کمبتتتود لیتتتدل کېتتتږي Hydroxylaseکتتتې د  پستتتيوبایپتتته  کېد پوستتتت ،کېتتتږي

 کې رول لري. پخیدو   کوالجن په
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 د زخم جوړېدو اختالطات

چتتتتې  ،ستتتتبب کېتتتتدای شتتتتي وجوړیتتتتدو د اختالطتتتتات د جراحتتتتي لتتتته نظتتتتره مختلتتتتؾ فکتورونتتتته د زختتتتم د   

 عبارت دی له:

 ( موضعی فکتورونهLocal Factors ) 

  ( سیستمیک فکتورونهSystumic Factors ) 

  ( جراحې فکتورونهSurgecal Factors ) 

 ( Local Factors): موضعي فکتورونه 1

ودیتتتت ، کواګولیشتتتن پتتته ، رادیتتتو تراپي،اوعیتتتو التهتتتاب، د اجنبتتتی اجستتتامو موجانتتتتان، خباثتتتت،ی  ضتتتتر

واستتتتطه نیکتتتتروز او ستتتتوختګي د جوړېتتتتدو پروستتتته ځکتتتته ځنتتتتډنۍ کتتتتوي چتتتتې د اکستتتتیجن د انتقتتتتال مختتتته  

او یتتتا Microکېتتتدای شتتتي چتتتې پتتته  Ischemiaمتتتنځ تتتته راوړي، د انستتتاجو  Hypoxiaنیستتتي او نستتتجی 

Macro وي.  یډول سره د نسجی  نکروز سره ملګر 

 ( Systumic Factors: سیستمیک فکتورونه ) 2

 په الندې ډول دي:

  (. شکری ناروؼي اوخوار ځواکېمیتابولیک تشوشات) د 

  التهاب. رګونواو د رګونوافات شدېده کم خوني، د محیطي  ،وشاتتشدوراني 

  د له پارهوخت  زیاتد  په ځانګړې توګههورموني تشوشاتSteroid  .استعمال 

  دAuto Immune لکه ناروؼیRheumatic Fever  ، Rheumatic Arthritis 

 . نوراو 

 ( Surgecal Factorsجراحې فکتورونه )د  -3

  خراب پانسمان(Complicated dressing ) 

  نتتتتاروغ عمتتتترد موجتتتتود دی. چتتتتې  تتتتتوپیرپتتتته دې حالتتتتت کتتتتې د تیتتتتوري او د پانستتتتمان تتتتترمنځ، 

موضتتتعي او نتتتاحیوي حالتتتت بایتتتد مخکتتتې د جراحتتتي عملتتتې  ېستتتاحد مربوطتتته  روؼتیتتتاعمتتتومي 

 ونېسو. څخه په نظر کې 

 وستایلو د خرابتوالی لته املته متنځ تته  کتېهؽه اختالطات چې د جراحتي عملیتې پته وختت کتې د تخنی

د عملیات څخه مخکې په بستر کې د ناستي، عملیات شي باید  ناروغراځي. مخکې له دې څخه چې 

والړي، استراحت او ویا حالت کې وکتل شي همدا رنګه وروسته د عملیات څخه د ناروغ حالت د 
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 Atraumaticک) ــــتتـیضی جراحتتی تخنیـــتتـؼیتتر ترضیتتو عملیتتات د میتتز پتته ستتر او وروستتته 

Surgical Technique )  ساحې په جوړېدو کې زیات رول لري. عملیاتی د 

 د  اکستتتیجننارمتتتل وستتتاتل شتتتید  اکستتتیجن تؽیتتترات: پتتته دې حالتتتت کتتتې بایتتتد د ستتتاحې  کېبیولتتتوژی

 کو ته ځیر شو. باید الندې ټ له پارهساتلو  حالت دپورته 

  .د فشاري پانسمان څخه باید مخنیوی وکړای شي 

  شتتتتي. د  څختتتته فشتتتتار لتتتتری ېراؼلي وي بایتتتتد د ستتتتاحېالنتتتتدزختتتتم تتتتتر فشتتتتار کتتتته چېتتتترې

بایتتتد د  يموجتتتود و هیمتتتاتوم کتتته  جتتتوړ او موقعیتتتت پتتته فزیولوژیتتتک ډول ستتتره  ېستتتاحې

 شی. او تخلیه ېڅخه لر ېساح

 جریان ښه کوي. ېګانو استعمال چې د ساحې د ویناد هؽه دو 

  دDextron  اوAspirin  .استعمال چې حلقې د جوړېدو څخه مخنیوی کوي 

 ي حالتتت ولتتري بایتتد د جراحتتي عملیتتات څختته ضتتپتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې ستتاحه ترضی

 مخکې انتظار وویستل شي. 

  استتتي استتتیک  استتید  تطبیتتق ډېتتر ښتته نتیجتته ور کتتوي او  فیصتتده ېدرپتته موضتتعي ډول

 ساعته وروسته اجرا شي.  پانسمان باید هر شپږ

نتته وي، نتتو ریتتان ښتته ج ېد وینتت ېه وي او د ستتاحرژو هپتته تنبتتل ګرانولیشتتن کتتې څرنګتته چتتې قرحتته ډېتتر

 شي.  Excisedمحلول په واسطه پانسمان او وروسته باید  Dakinساحه د 

کی ید پوستتتکی فلتتپ او د پوستتت نتته وی، ستتاحه کتتوچنی  چیتترې کتته تو کتتېحتتاالو ړپتته پتتورتني درې وا

ډول پېژنتتتدل د دل کېتتتږي مخکتتتې لتتته دې چتتتې ګتتتراؾ واچتتتول شتتتي ګرانولیشتتتین وګتتتراؾ استتتتطباب اېښتتتد 

یتتوه ضتتروري خبتتره ده چتتې محتتترم دوکتتتوران یتتې بایتتد وپېژنتتي. وروستتته لتته هؽتتي چتتې د زختتم ستتاحه 

 کې منځ ته راځي.ساحه  طهوړه نه شي، نو په نتیجه کې سکار په مربوج هنورمال

Laceration ماماتتاهله پارهزخم شوی 

بایتتتد د وارد شتتتوې جرحتتتې وصتتتؾ ، د ستتتاحې موقعیتتتت  ئهتتتر کلتتته چتتتې دا ډول زختتتم ستتتره مختتتامخ شتتتو

ي ډول ستتتتره ضتتتتکتتتتې ونیتتتتول شتتتتي ستتتتاحه بایتتتتد پتتتته ؼیتتتترې ترضی پتتتتاماو  د ستتتتاحې ملتتتتوث کېتتتتدل پتتتته 

Debridement  .او بیا ساحه ګراؾ او یا فلپ اجرا کړه شي 
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 د عملیاتو څخه یوه اونۍ وروسته انځور: ۱-1     وی زخمش Lacerationد الس انځور:   1-7     
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 له عملیاتو څخه دري اونۍ وروسته انځور: 1-۱
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وختتتتت د زور او ډېتتتتر فشتتتتار د موجودیتتتتت لتتتته املتتتته متتتتنځ تتتتته  ډیتتتتر: دا حالتتتتت  Laceration: مثلثتتتتي 1

نتتتو  ي،ځ تتتته راځتتتڅختتته وروستتتته یتتتو ؼیتتتر متتتتوازن حالتتتت میتتتن  Debrideي د ستتتاحد كلتتته راځي،کلتتته 

 په واسطه او یا د فلپ په واسطه اصالح کړل شي.  V.Y Plastyالزمه ده چې نوموړې ساحه د 

کتتتتې د زختتتتم جتتتتدار پتتتته  Lacerationپتتتته دی ډول  چیتتتترې( کتتتته  Beveled Laceration: ریونتتتتده  )2

ستتتره ښتتته  یکد پوستتت کېپوستتتت ېراځتتي، یعنتتت تتتتهصتتحي ډول یتتتو دبتتتل ستتره و نتتته ګڼتتتدل شتتی داحالتتتت منځ

د پاستتته راؼلتتتی وی بایتتتد  کېریونتتتده شتتتوی وی او د بتتتل پوستتتت چتتتېهؽتتته طتتترؾ  اوتصتتتاق نتتته کتتتوي،ال

 وګندل شي. یم ځلړه خواوې پاکې او دوالری کړل شی او وروسته د هؽې دو

3 :Small Flap Laceration رې دا چېتتتت: زیتتتتاتره پتتتته متتتتخ او وچتتتتورلي کتتتتې متتتتنځ تتتتته راځتتتتي. کتتتته

Laceration  ستتتره معتتتادل او  کېوي، نتتتو ستتتاحه د نورمتتتال پوستتتتپتتته ژور ډول ستتتره متتتنځ تتتته راؼلتتتي

 ترمیم کېږي.  دویم ځلاجرا او  Debridementژور 

4 :Laceration With abrasion دا ډول :Laceration استتتانۍ ستتتره کتتتوالی شتتتو بیرتتتته جتتتوړ  پتتته

 جراحی ګڼدل شوی تار د پړسوب سبب شوی وي بیرته لرې کېږي.  چیرېکه اوړو ک

5:: Flap Laceration د کتتوچنی  قاعتتدې لتته املتته متتنځ تتته راؼلتتي دي، کتته چېتترې دفلتتپ قاعتتده  چتتې

خیاطتته  چیتترېخیاطتته جتتواز نتته لتتري  او کتته  کتتېوي پتته دې حالتتت کتتې دفلتتپ پتته قاعتتده   ۍډېتتره کتتوچن

  Lacerationکتتتتامال   پري فلتتتتچېتتتتنتتتتو خیاطتتتته لتتتتری کیتتتتږي او کتتتته  ي،د فشتتتتار ستتتتبب شتتتتوی و پپتتتته فلتتتت

 ګراؾ اچول کېږي دویم ځل اسه د پ ساحېاو د  Debrideشوی وي نو ساحه 
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 د زخم د جوړیدو اهتمامات

 

 ډول جوړ شي يزخم پریښودل شي تر څو خپله په فشار

 

 

 په مستقیم ډول ساحه وګنډل شي

 

 

 ګراؾ اجرا شي کېد پوست

 

 

 فلپ په واسطه ساحه و تړل شي يموضع

 

 

 د محیطي فلپ په واسطه ساحه وتړل شي

 

 

 اسطه ساحه و تړل شيد آزاد فلپ په و
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 کېدویم څپر

 ( Scar) سکار

پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې د بتتتدن زخمتتتی شتتتوی برختتته ژوره ستتتوختګي او یتتتا دا چتتتې د بستتتتر تعریففف :

زختتتتم او یتتتتا کتتتتوم بتتتتل جلتتتتدی یتتتتا نستتتتجي نیمګړتیتتتتا پتتتته مکمتتتتل ډول جتتتتوړه نتتتته شتتتتي پتتتته نتیجتتتته کتتتتې 

Connective tissue  نیسي چې په سکار بدلیږي.  ید هؽه ځا 

 رحلو سیر کويدرې م په  نیک له نظرهیارد کلسک

د  چتتېماتیتتدونکی وصتتؾ لتتری  او کتتم یتتې قتتوام ،نتترماونتتۍ کتتې: پتته دې وختتت کتتې ستتکار نتتازک،  1-4 :    1

 . ينه کیږ ( سببContractureد کشکیدو ) ومربوطه ناحیه او اطراف
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 اونۍ کې 4-1سکار د  انځور: 2-1
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ډبتتتل او قتتتوي حالتتتت ځتتتان تتتته ؼتتتوره کتتتوي، چتتتې مربوطتتته  ,کلتتتک ,راونتتتۍ: ستتتکار ستتتو 4-12: 2

 ساحه او شاوخوا ؼړی ځان خواته کشکوي.

۱  

 اونۍ 12-4سکار د  انځور: 2-2

جریتتان لتته املتته ستتپین ،روښااه ا وووی ااښوښااا، مالیتتم تتتدریجاً نتترم اونتتی: ستتکار 12-41: 3

( حالتتتت ځتتتان تتتته ؼتتتور Relaxation)يقتتتوام نتتترم او استتتتراحترنګتتته حالتتتت ځتتتان تتتته نیستتتی او 

 . يکو

 . حالتو پوری اړه لري الندېتؽیرات  کی یکلین پورتني ټولد سکار 

  کتتتتې ستتتتکار پتتتته حالتتتتت  ېپتتتته د يد قتتتتص د هتتتتډوکی او د اوږی د پاستتتته و دستتتتکار موقعیتتتتتکتتتته

 Keloidځتتتتان تتتتته ؼتتتتوره کتتتتوي او زیتتتتاتره پتتتته  ( Hypertrophicلتتتتوی شتتتتکل )  ډول متتتتنظم 

 .تحول کوي 

  ختتتط او ستتتیرDirection:  د لویتتتدو کتتته چیتتتري ستتتکار د پوستتتتکي طبیعتتتي لینونتتتو لپاستتته وي نتتتو

 چانس کم او ډیر ژر د استرخا مرحلي ته ځي.

 د طبیعتتتي لتتتین بانتتتدې اجتتترا  عمتتتر: هؽتتته خلتتتک چتتتې زیتتتات عمتتتر ولتتتري او د جراحتتتي عمتتتل یتتتې

ستتتتاحه کتتتتې ستتتتکار ډیتتتتر کتتتتم لیتتتتدل کېتتتتږي.  ېشتتتتق  شتتتتو( میاشتتتتتو وروستتتتته پتتتته ۱شتتتتي د نهتتتتو )

 په اول کال کې سکار په کمې اندازې سره منځ ته راځي. همدارنګه د ژوند 
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 (نتتژادEthnic group ) : کستتانو تتته د ستتکار وختتیم حالتتت لتتری او  پوستتتوستتپین تتتور پوستتتی نستتبت

 تحول کوی.  Keloidتره په ازی

 ( Type of Scar) د سکار ډولونه

 ی:د یڅلورو ډولو ویشل شوالندې سکار په 

 وفیک سکار رهایپر ت (Hypertrophic scar  ) 

 ( ژور سکارDepressed scar) 

 ( وسیع کشکونکی سکارExtensive Contrated Scar ) 

 Kiloid scar 

 (  Hypertrophic scar) هایپر توفیک سکار 

، مګر د تیرويډول خپل مراحل  سکار د نورمال سکار پهاراځې د په ځوانانو کې منځ تهډیر دا ډول سکار 

اوونیتو څخته ستکار ختراب  12کتې شتدت لتري. وروستته د ( Active Phaseمرحله ) فعالهپه سکار تشکل 

دا حالتت ځینتې  يلتر تښتخارانتدازه او په کمته  ضخیمډېر  ر، حالت ؼوره کوي په دې حالت کې سکار سو

 . راځيته  نرم او نورمال حالتمیاشتو پورې پاتې کېږي وروسته سکار په ارام سره ځان  6-3کې د وختو

جتتتتتوړیږي، کتتتتته  دویتتتتتم ځتتتتتلاجتتتتترا او ستتتتتاحه  Excisionدازه کمتتتتته وي، نتتتتتو کتتتتته چېتتتتترې د ستتتتتکار انتتتتت

او  موجتتتوده وي ضتتتیاعوظیفتتتې  ؼتتتړي د جتتتود وي او نتتتاروغ دوپرتروفیتتتک ستتتکار پتتته وستتتیع ډول میها

او ستتتاحه د  يپتتته واستتتطه ستتتکار لتتتر ېعملتتتد جراحتتتی وي، نتتتو  یوړامتتتنځ تتتته ر ستتتتونزه کال ښتتتدیتتتا یتتتې 

 .ږیپه واسطه اصالح کې ګراؾ او یا فلپ کېپوست

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               هایپرتروفیک سکارانځور: ۱2-3

                                                                                          

 (Depressed scarژور سکار )

نتتتتتو پتتتتته دی ،وي یکتتتتتوچنستتتتتکار  ېرچېتتتتت، کتتتتته يد ستتتتتطحی څختتتتته ژور و يد پوستتتتتتکدا ډول ستتتتتکار 

پتته وستتیع ډول  چیتترېکتته عملیتته پتته واستتطه لتتری او بیرتتته ګنتتډل کیتتږی.  ياحه د جراحتتستت کتتېصتتورت 

د جراحتتتی  ستتره دا ډول ستتکار موجتتود وي او د ستتتاحې پتته اطرافتتو کتتتې نارمتتل نستتج انتتتدازه کمتته وي نتتو
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پتتته واستتتطه پوښتتتل  کیتتتږی. پتتته  په بیرتتتته د پوستتتتکی د ګتتتراؾ او یتتتا فلتتتپتتته واستتتطه لتتتری او ستتتاح یتتتېعمل

یتتتتا او ګتتتتراؾ  کېهتتتتډوګتتتتراؾ ، ؾ ورضتتتتؼمی ګراؾ،حشتتتت دوره ستتتتاحه کېتتتتنتتتتو کتتتتې پتتتته ژوځینتتتتې وخت

 ګنډل کېږي. بیرتهتطبیق او ساحه  Siliconمصنوعي
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 ژور سکار انځور: 2-4

 

 

 

 ( Extensive Contracted Scarوسیع کشکونکی سکار )

کتتتې د رامتتتنځ تتتته کتتتړي دي پتتته دې حالتتتت  ستتتتونزې یډول ستتتکار پتتته جراحتتتي پالستتتتیک کتتتې ډېتتتر ېد

 هچتتې د مربوطتت راځتتی  ستتکار پتته ژور ډول متتنځ تتته وروستتتهجوړیتتدو نتته  زختتماو یتتا د لتتوی ترضتتی  

 .يل کیدو سبب کیږطخمد د وظیفې  ؼړي
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 یتتې هپتتاره . د اصتتالح لتتېمحتتدود ویتتې حرکتتت  او کتتویدا ستتکار زیتتاتره پتته مفصتتلی ستتاحو کتتی تشتتکل 

ه ژرر تتتتر ژوی ستتتاحه بایتتتد  مرحلتتتو کتتتې یېزختتتم پتتته ابتتتتدا چیتتترېکتتته اجتتترا شتتتی  یتتتهبایتتتد جراحتتتی عمل

نتتتاروغ تتتته فعتتتال حرکتتتت  وروستتتتهیتتتدو څختتته ړم جوختتتپتتته واستتتطه وپښتتتل شتتتی، او د ز پګتتتراؾ او یتتتا فلتتت

الح لتته صتتد اکتتړی وي، محتتدود  یتتېاو حرکتتت جوړشتتوی ویتتکتتې ستتکار ستتاحه  چیتترې کتته ،شتتی  ه صتتیتو

، وشتتی مرحلتتې پتتورې بایتتد انتظتتار تتتردپوختتوالی د ستتکار  ختتوپتتاره یتتې بایتتد جراحتتي عمتتل اجتترا شتتي، 

ؼیرفعتتتال او ( Active)فعتتتال تتتته داخلیتتتږی نتتتو بایتتتد نتتتاروغ تتتته  ېمرحلتتت دریمتتتېستتتکار  چتتتېاو تتتتر هؽتتتی 

(Passive )انکلتتتوزیس، وترونتتتواو اربطتتتو دکتتتش کېتتتدو د بنتتتدونو. تتتتر څتتتو چتتتې د شتتتی حرکتتتات توصتتتیه 

 .يمخنیوی وش څخه
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 وسیع کشکونکی سکارانځور: 6-2                              وسیع کشکونکی سکارانځور: 2-5

 

 

 

 Kiloid scar 

Keloid  صځتتتتتای یتتتتتې دقتتتتت عتتتتتاملکتتتتتو کتتتتتې ډېتتتتتر کتتتتتم متتتتتنځ تتتتتته راځتتتتتي او ډیتتتتتر خپتتتتته ستتتتتپین پوستتتتتتو 

تتتتتوپیر د بتتتتل مهتتتتم  .ويکتتتتنستتتتج هتتتتم ماوفتتتته  نارمتتتتل ئیتتتتدکېلوتروداستتتتې ښتتتتودل شتتتتوي دي چتتتتې دی.کېهډو

لتتته شتتتپږو میاشتتتتو وروستتتته وختتتیم حالتتتت نتتته ستتتکار  چتتتې دادیتتتتر متتتنځ  Keloidستتتکاراو  تروفیتتتکئرهایپ
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کتتتالو پتتتورې  11-5د  چتتتېي،لرخامتتتت ورو ورو زیتتتاتېږي او دا امکتتتان و ئیتتتدکیلود ؼتتتوره کتتتوي، مګتتتر 

 ادامه پیدا کړي.

 

 

 

 

 

۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د ؼوږ د پاسه د کیلوئید سکار   انځور: 2-7

پیتتتدا کېتتتدو چتتتانس ډېتتتر  بیرتتتته د ده او د جراحتتتي عمتتتل څختتته وروستتتته هستتتتونزمنداوي ډیتتتره تتتت ئیتتتدد کیلو

او پتتتته پتتتترمخ  ګټتتتته لتتتتریتمیک ډول یستتتتاستتتتتعمال پتتتته موضتتتتعي او س ئیدستتتتتیرو د کورتیکتتتتو،زیتتتتات وي 

 استعمالیږي. SurgeryLaserتللي حاالتو کې شعاع او
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 شوې ده.ودل ښډول الندې هپ رتروفیک سکار مقا یسهپد او هاییېد کیلوجدول:  2-1

 ئیدکیلو هایپرتروفیک سکار 

 یپوستتتتو کتتتې متتتنځ تتتته را تللتتت روپتتته دواړو ستتتپین پوستتتتو او تتتت نژاد

 شي.

 عموماً په تور پوستو کې. 

زیتتتاتره دقتتتص د هډولتتته پاستتته ، اوږې  د وجود په ټولو برخو کې په جرحه منځ ته راتلی شي. موقعیت

وکې لتتته پاستتته ډلتتته پاستتته د ژامتتتي د هتتت

 د ؼوږ ترشاه. او

وروستتتته تتتتر شتتتپږو میاشتتتتو نتتترم ستتتپین او استتتترخاوي حالتتتت  سیر کېنییکل

 کوی. رهؼو

شتتتتتتتپږ میاشتتتتتتتتې وروستتتتتتتته کلتتتتتتتک او 

 تقلصي حالت ؼوره کوي.

د وختتتتت پتتتته تېریتتتتدو ستتتتره تخرشتتتتي ،  تخریشت او کلکوالی کمېږي. یېو سره د د وخت په تېری اعراض

درد نتتتتتتاک او کلتتتتتتک حالتتتتتتت ؼتتتتتتوره 

 کوي.

 شکل یې ؼیر منظم وي. يمنظم و شکل

پیتتتتدا  بیرتتتتتهفیصتتتتده واقعتتتتاتو کتتتتې  ۱۱ پیدا کېدل کم دی. بیرته جراحي عمل

 کېږي.

 

 درملنه

 دواړه تخرشتتتتي ختتتتواص لتتتتري، نتتتتو  ئیتتتتدستتتتکار او کیلو هایپرتروفیتتتتک ېچتتتتڅرنګتتتته : دیېسففففترو

وي، نتتتتاروغ تتتتته پتتتته موضتتتتعي ډول د کورتیکتتتتو  کېستتتتاحې د ډیتتتتر خارښتتتتت در لتتتتودون همربوطتتتت

 په ځتتتتتانګړې توګتتتتتهئیدوستتتتتتر ویکتتتتترتکو )د استتتتتتعمال هتتتتتدایت ورکتتتتتول کېتتتتتږي، ید ملهتتتتتمئستتتتتترو

بنتتتتاً  (( کتتتته چېتتتترې ستتتتاحه کتتتتې انتتتتتان موجتتتتود وي استتتتتطباب نتتتته لتتتتريCortizonکتتتتورتیرزون )

پتتتته موضتتتتعي ډول  ،ید دیئتیکو ستتتتترورتیدکواستتتتیچتتتتې یتتتتو فلورو Triamicinolonنتتتتاروغ تتتتته 

 .یږيک زرقه ابتدایي دوزملي ګرام پ 41ستمیک ډول یاو د ډېر ضرورت وخت کې په س

 شتتتعاع د مربوطتتته اوعیتتتو تشتتتکل او د حجراتتتتو نشتتتونما بطتتتي کتتتوي او د ستتتکار او  :رادیفففو تراپفففي

راحتتتتي عملتتتتي څختتتته وروستتتتته د شتتتتعاع جو لویتتتتوالی څختتتته مخنیتتتتوی کتتتتوي. عمومتتتتاً دئیتتتتدکیلو

 استعمال په کم دوز سره ډیر ښه نتیجه ور کوي. 

 پتتتته واستتتتطه ښتتتته نتیجتتتته  ېد جراحتتتتي عملېتتتتتتتتتدواي  ئیتتتتداو کیلو فیتتتتک ستتتتکارترو: هایپرجراحففففي

پیتتتدا کېتتتدو چتتتانس ډېتتتر زیتتتات دی نتتتتایج هؽتتته وختتتت ډېتتتر ښتتته  دویتتتم ځتتتل ئیتتتدد کیلو ، ختتتوورکتتتوي
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پتتته او کتتتی ت شتتتوی ستتتاحه اعملیتتتدي چتتتې د جراحتتتي عملتتتي څختتته وروستتتته کورتیکتتتو ستتتتروید 

ځلتتتتې  دريیتتتتا  لتتتتږ ترلتتتتږه دوهمیاشتتتتت کتتتتې یوځتتتتل  هډول استتتتتعمال کتتتتړل شتتتتي. هتتتتر بیرونتتتتی

Triamicinolon  څختتته النتتتدې وي  کتتتالوکتتتوالی شتتتو چتتتې استتتتعمال کتتتړو. هؽتتته ستتتاحې چتتتې د

او یتتا ستتکار د وظیفتتې د ضتتایع ستتبب شتتوی نتته وي او یتتا دا چتتې ستتکار  ئیتتدکیلو يښتتل شتتواو پو

پتتته هؽتتته  ختتتو دید استتتتعمال کتتتافي یئوي پتتته دې حالتتتت کتتتې د کورتیکتتتو ستتتترو پتتترا  ډېتتتر زیتتتات

وي او  ېلي ستتتتبب شتتتتواد خرابتتتتواع او یتتتتا د ښتتتتکال یوظیفتتتتې ضتتتت د کتتتتې چتتتتې ستتتتکارصتتتتورت 

حتتې پالستتتیک اوي پتته دې حالتتت کتتې د جراحتتي عملتتې پتته واستتطه ستتکار لتتري او د جر یکتتوچن

 .يشکی اجرا ساحه په ل  ډګراؾ او یا مستقیم ډول ګن -تخنیکونو په واسطه  فلپ ځانګړو
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 یکدریم څپر

 (Wound Closing ) د زخم تړل

 میتودونوخخه استفاده کیږی ندېالد له پارهتړلو  د دزخم

 Suturing)د تار په واسطه ګنډل ) -1

2- Skin Tap 

3- Skin Clip 

4- Wound adhesive  

 (Suturing)ګنډل د تار په واسطه 

 تارونه عموماً په دوه ډوله دي 

د  چتتتې  چتتتې د کتتتوالجن او پتتتولي ګتتتول کولیتتتک استتتید څختتته جتتتوړېږي :(Absorbable) کفففېجفففکب کېفففدو ن :1

کېتتتتږي دا ډول تتتتتار عمومتتتتاً د  Lyseد وجتتتتود انزایمونتتتتو پتتتته واستتتتطه هضتتتتم او  استتتتتعمال څختتتته وروستتتتته

ختتته څدحساستتتیت بتتته صتتتورت کتتتی بایتتتد ددی تتتتار استتتتعمال لتتتري.  یتتتر زیتتتاتي کتتتې ډحتتتپتتته جرا ماشتتتومانو

 :له يداتارونه عبارت د. استفاده ونشی 

 Catgut: څختتتته عبتتتتارت دی کتتتتوم چتتتتې د کتتتتوالجن د مختتتتاط د  تتتتتار کېد یتتتتو عتتتتام جذبېتتتتدون

ۍ طبقتتتې د پستتته د کوچنیتتتو کلمتتتو او ستتتیروزل طبقتتتې او د کتتتوالجن د او تتتتار څختتته هتتتم نالنتتتدې

 جوړېږي. 

 

 

 

 

۱ 

 

 

 

 

 کت ګوټانځور: 3-1
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 Plane Catgut : څختتته عبتتتارت دی چتتتې د یوبتتتل ډول تتتتارCatgut او بېږي ذڅختتته ژر جتتت

 .يدوام کو یېب ذجڅخه تر دوو میاشتو پورې  اونیود دوه 

 Dexan : د یتوPolygly Colic Acid د امنیتو  چتېڅخته عبتارت دیglycolic Acid  دیتو ځتای

د تتاثیر دوام یتې دوه  ،حساسیت ډېر کم لېدل کېتږيکېدو څخه منځ ته راځي د دې ډول تار سره 

 استفاده کېږي.  ېمواردو کې تر واو د جراحي په ټولدی. پورې  اونیوڅخه تر څلورو  اونیو
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 دیکسان انځور: 3-2

 

 

 

 

 



 

47 
 

 Vicryl:  پتتته اوستتتنۍ عصتتتر کتتتې ډېتتتر زیتتتات استتتتعمالیږي د جتتتذب لتتته نظتتتره پتتته دوه ډولتتتو

 )ې( او کتتتراره جذبیتتتدونکورېاونیوپتتتدری  اونتتتۍ نتتتهیتتتوې ونکتتتی )د یتتتشتتتل شتتتوی ستتتریع جذبیو

کتتتتې د جراحتتتتي پتتتته ټولتتتتو  عصتتتترچتتتتې پتتتته اوستتتتني . (څختتتته تتتتتر دری میاشتتتتتو اونیتتتتود دری 

ولو کتتتې تتتترې استتتتفاده کېتتتږي پتتته ګنتتتډ کېژر جتتتذبېونکې چتتتې د پوستتتتکتتتې استتتتعمالیږ متتتواردو 

 راحي عملیو کې ترې استفاده کېږي جاو اوږد جذب چې په نورو 

    9 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویکریل انځور: 3-3

 ېږي هغه تارونه چې نه جکب:2

دوه  لتتتتومړنیچتتتتې  Prolinاو  Dacron،Synthetic Silk،Nylon، Elicronارګانیتتتتک تتتتتارونو لکتتتته 

پالستتتیک پتته جراحتتي کتتې ډیتتر زیتتات  د عمتتل ور کتتوي چتتې د همتتدې املتتهډولنتته یتتې ډېتتر زیتتات عکتتس ال

د یتتو ځتتای کیتتدو پتته  کېمختتاطي ؼشتتا او د پوستتت نتتونتته استتتعمالېږي. څرنګتته چتتې ډېتتر ښتته ؼوټتته کېتتږي 

کتتې د و پتته وختتت ډولد ګنتت چتتېو ه کېتتږي ډېتتر زیتتات بایتتد متوجتته ووستتمنظتتور جراحتتي کتتې تتترې استتتفاد
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بایتتد د فشتتار پتته واستتطه  یکوستتته معلتتوم نتته شتتي بنتتاً پوستتتګنتتډل شتتوي ستتاحې ستتکار د عملیتتاتو څختته ور

 ونه ګنډل شي. 

لتتته پتتتاره پتتتر مربوطتتته ستتتاحه کتتتې پتتترې ښتتتودل شتتتي د تتتتار د  اونیتتتوپتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې تتتتار دوه  

ورځتتتو پتتته  7-6مربوطتتته ستتتاحه کتتتې ستتتکار پتتتاتې کېتتتږي بنتتتاً تتتتار بایتتتد وروستتتته پتتته و څختتته ډولپتتترې کیتتت

پتته ورځتتو  7کتتې د  جتتذعپتته نهایتتاتو او . کتتړل شتتي لتتریه کتتې ورځتتو پتته متتود 5متتوده کتتې او متتخ کتتې د 

کتتتړل شتتتي، پتتتورتنې ټتتتول حتتتاالت د  لتتتریورځتتتو وروستتتته بایتتتد تتتتار  14-7ښتتتو کتتتې د ه پاو پتتت کتتتېمتتتوده 

شتتي کلتته چتتې  وتتتړلډیتتر ډبتتل او ستتاحه د فشتتار ستتره  ر. کتته چېتتري تتتاجتتراح د قضتتاوت پتتورې اړه لتتري

 1/4لکتته تتتار نازک بنتتاً بایتتدېتتدو ستتبب ګرځتتي تتتار پتترې کتتړل شتتي مربوطتته ستتاحه کتتې د ستتکار د پتتاتې ک

شتتتي، نتتتو د تتتتار  اجتتتراکتتتې  چېتتترې د ستتتاحې ګنتتتډل پتتته  طبعتتتی ختتتطاستتتتعمال شتتتي. کتتته  1/6او یتتتا  1/5 ،

پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې ګنتتډل شتتوې دپتترې کیتتدو وروستتته د ستتکار د پیتتدا کېتتدو چتتانس ډېتتر کتتم دي. 

پانستتتمان اجتتترا شتتتي تتتتر څتتتو واستتتطه ه ک پتتتیتپستتتاحه د انتتتتان ستتتره مختتتامخ شتتتوې وي، نتتتو د انتتتتي ستتتی

د وینتتې جریتتان ښتته او د عملیتتات څختته وروستتته د ستتکار  ل شتتی.ستتم لتتري او ناحیتته پاکتته کتتړجختتارجي 

 اندازه کمېږي. 
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 ایتلون انځور: 5-3                                               پرولینانځور: 3-4
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 نایلون انځور: 7-3                                           کسیلانځور: 3-6

 ېو طریقډلدګن

 Interupted ډول 

پتتتته څنتتتتډه کتتتتې پتتتته دې ډول ستتتتره  کېپتتتته انتتتتدازه پوستتتتت ودرجتتتت ۱1د پتتتته دې ډول کتتتتې د ګنتتتتډلو ستتتتتنه 

 او وروستتته مقابتتل طتترؾ تتته ستتتنه پتته شتتي، النتتدې نستتج هتتم ور ستتره ونیتتول کېداخلېتتږي چتتې د پوستتت

د څنتتتتډې او  کېپوستتتتتمستتتتافه چتتتتې د  هنستتتتج ورستتتتره و نیتتتتول شتتتتي. هؽتتتته مشتتتتاب چتتتتېداخلېتتتتږي ډول  دی

تتتتارونو تتتتر متتتنځ  ووي. د هتتتر دو ستتتتنې تتتتر متتتنځ موجتتتوده وي مقابتتتل طتتترؾ تتتته بایتتتد هتتتم پتتته همتتتدې ډول

 په اندازې سره وي.  2mmاو د زخم د څنډې او د ستنې تر منځ  3mmمسافه د 
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 انتراپتیتد ګنډل انځور: 3-۱
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 Vertical Metru; 

حالت ځانته ؼوره کړي چې  Evertد دې ډول ګنډلو استعمال د دې له پاره ډیر زیات دی چې تر څو ساحه 

 Interruptedپهڅنډې  کېکې استعمال کړو او وروسته د پوست کېاو یا پوست یلمخاطکوالی شو په تحت ا

 . وګنډوډول سره 

-11  

 اعومودی میترس انځور:

 HorizontalMetrusSuture 

متتتتواردو کتتتتې  وډول ستتتتره ګنتتتتډل کېتتتتږي او پتتتته ډېتتتتر سمتتتتتر يافقتتتتپتتتته پتتتته دې ډول ګنتتتتډولو کتتتتې ستتتتاحه 

 استعمالېږي. 

11  

 ها افقی  انځور: 3-11
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 Half Buried Suture 

د نکتتروز څتته  کېڅتتود  پفلتتچتتې د  .یډېر زیتتات ګټتتور دکېتت V-Y Plastyپتته ډول ګنتتډلو استتتعمال د دېتت 

نګتتته د دې همتتتدا رېتتتږي.  طریقتتتي پتتته واستتتطه ستتتاحه تعقیتتتب interuptedوروستتتته د  او کتتتوي مخنیتتتوي

 کړو.  تثبیتکې  بله ساحه  چې فلپ په میتود په واسطه کوالی شو

 ContinuesSuture 

څرنګتتتته چتتتتې د دې ډول ګنتتتتډلو څختتتته وروستتتتته پتتتته ناحیتتتته کتتتتې ستتتتکار پتتتتاتې کېتتتتږي بنتتتتاً پتتتته جراحتتتتي  

د ؼشتتتاؤ پتتته ګنتتتډلو  يطولتتتی د تحتتتت المختتتا نتتته استتتتعمالیږي لتتته پتتتارهد ګنتتتډلو  کېد پوستتتت پالستتتتیک کتتتې

څختته عبتتتارت دی. کتتته   Continues Lackد  یتتېکتتې د دی ډول ګنتتتډلو څختته استتتتفاده کېتتږي، بتتتل ډول 

د نکتتتروز ستتتبب  پبانتتتدی اجتتترا شتتتي د فلتتت پګنتتتډل د قتتتوی تتتتار پتتته واستتتطه پتتته فلتتت  Continuesچیتتترې

 ګرځي.
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 کاتنیوس ګنډل انځور: 3-11

 Intera Dermal ContinuesSuture 

پتته درمتتال ستتاحه کتتې ستتتنه داخلېتتږي او یتتوه خاصتته  کېد زختتم د یتتو طتترؾ پوستتتکېتتپتته دی ډول ګنتتدلو 

متتو ستتتنه د دې ستتاحې څختته ختتارج کتتړه عینتتاً عملیتته پتته  ستتاحه  د ستتتنې پتته واستتطه نېتتول کېتتږي کلتته چتتې

نتته  ؼوټتتهو نکتتړي او  Crossمقابتتل طتترؾ کتتې هتتم اجتترا کیتتږي، پتته دی ډول چتتې تتتاریو د بتتل لتته پاستته 

شتتي کلتته چتتې یتتوه ستتاحه پتته مکمتتل ډول ستتره وګنډلتته د تتتار دپاستته ستترونه یتتو د بتتل ستتره وتتتړي، پتته هؽتته 

ر تتتاپتته انتتدازه کتتې ستتانتی متر 5حالتتت کتتې د هتتر  کتتې چتتې ستتاحه ډیتتره زیاتتته اوږده وي پتته دېصتتورت 

 2-3پتترې کولتتو پتته وختتت ستتتونزه پیتتدا نتته کتتړي تتتار بایتتد د  د ېچتتبایتتد بیتترون کتتې تثبیتتت شتتي تتتر څتتو 

 کړل شي.  ېلر او نیو په موده کې
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2 :Skin Tap 

Skin Tap  د یتتتوStero Strip  3انتتتچ پتتتورې پراختتتوالی او د ¼ انتتتچ څختتته  3/1 –څختتته عبتتتارت دی 

د زخمونتتتتتو د یوځتتتتتای کولتتتتتو پتتتتته منظتتتتتور  کېد پوستتتتتتانچتتتتتو پتتتتتورې اوږدوالتتتتتی لتتتتتري  4څختتتتته تتتتتتر 

ډي پتتتتته استتتتتانۍ ستتتتتر یتتتتتواځی څنتتتتت دواړه کېکتتتتتوالی شتتتتتو د پوستتتتتت پتتتتته واستتتتتطهTapاستتتتتتعمالیږي. د 

 پتتته واستتتطهBuried Sutureد زختتتم څنتتتډې د  استتتتعمال کتتتړو بایتتتد  Tapچتتتېدی څختتته  کړو.مخکتتتی لتتته

جوړېدنتتته متتتنځ تتتته راشتتتي او  ژرل څختتته وروستتتته د استتتتعما Tap یوځتتتای او نتتتږدې کتتتړو، تتتتر څتتتو د 

 حالت څخه مخنیوی وشي.  invertدبلي خوا څخه د 

Burnee د  پتتته لتتتومړی ځتتتل وښتتتودله چتتتېTap  جوړیدنتتته متتتنځ تتتته راځتتتي  ژرد استتتتعمال څختتته وروستتتته

د استتتتتعمال څختتتته وروستتتتته د وینتتتتې او ختتتتارجي اجنبتتتتي جستتتتم تېرېتتتتدل امکتتتتان نتتتته  Tapهمدارنګتتتته داو 

 .،لري

بایتتتد انستتتاج طبقتتته پتتته طبقتتته وګنتتتډل شتتتي او  یل طریقتتته کتتته چېتتترې ستتتاحه وستتتیع وي لتتتومړد استتتتعما

یتتو د څنتتډي  کېو بیتتا د پوستتتاپتتاک کتتړل شتتي.  پتته واستتطهتیک یپد یتتوانتي ستت کېوروستتته لتته هؽتتې پوستتت

څنتتډه یتتوه  ۍمړو. پتته دې ډول چتتې لتتشتتي پتته واستتطه و نیتتول Tapستتره نتتږدي او وروستتته بیتتا  بتتل ستتره 

کشتتي او یتتا د رابتتر ستتره پتته  بایتتد د دستتتTapکیتتږي.نیتتول  پتته واستتطه  Tapه د ډڅنتت هاو بیتتا وروستتته بلتت

بایتتتد د صتتتابون او اوبتتتو پتتته واستتتطه ونتتته مینځتتتل شتتتي او کتتته  Tapهمدارنګتتته  ،تمتتتاس کتتتې رانتتته شتتتي

ت کیتتتتتدو ستتتتتبب ګرځتتتتتي. ثبیتتتتتد ښتتتتته ت Tapد عملیتتتتتات څختتتتته مخکتتتتتې استتتتتتعمال شتتتتتي د  glueچېتتتتترې 

 ي کېږي له همدې امله د استعمال وړ نه دي. څو ورځو تېریدو وروسته کمزورد  glueمګر

Tap  پتترې ښتتودل شتتي کتته چېتترې پتته ستتاحه کتتې ویښتتتان موجتتود وي نتتو د  لتته پتتارهاوونیتتو   2-1بایتتد د

ورځتتتو پتتته دوران کتتتې بایتتتد لتتتري کتتتړل  7-5د سستیدوستتتبب ګرځتتتي، نتتتو بنتتتاً د  Tapویښتتتتانو لویتتتوالی د 

د مربوطتته  Tapورځتتو پتته متتوده کتتې  6-4چتتې طبیعتتي ؼتتوړوالي لتتري  کېشتتي همتتدا رنګتته هؽتته پوستتت

 Tapلتتتتته املتتتته امکتتتتتان لتتتتري چتتتتتې  ۍاو د نتتتتتا ارامتتتت ۍېتتتتږي ماشتتتتتومان د شتتتتوخځستتتتاحې څختتتته ؼتتتتتور 

عمومتتتتاً ډېتتتتر  ،پتتتترې کتتتتم استتتتتعمالېږي Tapوؼورځتتتتوي همدارنګتتتته هؽتتتته نتتتتاحې چتتتتې حرکتتتتت ولتتتتري 

 استعمال په نهایاتو او جذع کې دي. 
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 الندې ګټي لري: Tapعموماً 

 ل یې معین وخت ته ضرورت لري. استعمال او لرې کو 

  لري. نه ډیر کم او یا هیڅ جلدي عکس العمل 

  څخه مخنیوی کوي ) ګنډلو د سکار(  د پریښودلونښه د عملیات څخه وروسته د 

  د پانسمان اوSplint  پاتې کېدای شي.  له پارهالندې د ډېر وخت 

  لري. نه استعمال کې انستیزي ته ضرورت 

 ستقیمه وي او سکار یې کم وي. د زخم ساحه پاکه او م 

 :یېزیات استعمال 

  دBuried suture د څنډو د  کېڅخه په ؼیر د پوستEverted  .سبب ګرځي 

 هیڅ نه نښلي.  کېپه لوند پوست 
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 ستیرو ستریپ انځور: 3-12

3 :Skin Clip 

د دی چتتتتتې  ېکرولتتتتودند ؼاښتتتتونو د Clipدا میتتتتتود پتتتته اوستتتتني عصتتتتتر کتتتتې دومتتتتره نتتتته استتتتتتعمالېږي 

 کتتوي ږدېیتتڅنتتډې ستتره ن کېپوستتت د کېتتږي او تثبیتتتڅنتتډو کتتې پتته برابتتر ډول ستتره پتته دواړو  کېپوستتت
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لتتري کتتول د  Clip دورځتتو وروستتته  نتته تتتر پنځلستتو متتنځ تتته نتته رواړي لتته پنځتتو Eversionچتتې ښتته 

 اجرا کېږي.  په واسطه چېځانګړي قی

 

 

 

 ۱ 
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 سکین کلیپ استعمال انځور: 14-3         د سکین کلیپ ماشین            انځور: 3-13

4: Wound Adhesive 

Cyanosylat  اوCyanomyalat لتتتته دې  کتتتتېخمېږي ستتتتتعمالا لتتتته پتتتتارهد یتتتتو ځتتتتاي والتتتتي  کېد پوستتتتت

پتتته واستتتطه ګنتتتډل کېتتتږي او وروستتتته د  ییتتتاطاو د خیتتتد ئڅختتته چتتتې استتتتعمال شتتتي لتتتومړی ستتتاحه د بر

 منځ وهل کېږي. تردواړو زخمونو 

، ځکتتته چتتتې طبیعتتتي بستتتتر خرابتتتوي نتتته لتتتريطاب استتتت لتتته پتتتارهد ګتتتراؾ  کېپوستتتت دددی موادواستتتتعمال 

ه اجوړېږي.ښاډولسراو له بلې خوا څخه نوی شریانو نه په 
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 یکڅلورم څپر

 (Skin Graft ګرا ) کېد پوست

پیتتتدرم او یتتتا یه عبتتتارت دی چتتتې امکتتتان لتتتري یتتتوازې دا ختتتڅ چېد یتتتوې ازادې پتتتار کېد پوستتتتتعریتتتؾ:  

 ستتتاحېد هؽتتتی  چېازاده پتتتار کېچتتتې دا د پوستتتته طبقتتتې پتتته برکتتتې و نیستتتي ړدرې وا کېدا چتتتې د پوستتتت

 لري اچول کېږي.  اړتیاورته  کېه ساحه کې چې پوستې مکمله اروا لري جدا او هؽچڅخه 

 چېیتتتوه کتتتوچنۍ پتتتار کېد پوستتتت Revordinکتتتال  زیږدیتتتز 1۱6۱پتتته  لتتته پتتتاره: د لتتتومړی ځتتتل چېتتتتاریخ

نستتتتج پتتترې موجتتتتود وو مربوطتتته نستتتتج  granulationد یتتتو الس څختتته واخستتتتته او بتتتل الس کتتتتې چتتتې 

کتتتې د ریتتتوادین تیتتتوري  کتتتالزیږدیز1۱71پتتته Thierschsاو  Olliers.  وروستتتته بیتتتاوپتتتټ کتتتړ پتتتری ېئتتت

واخستتتته او ګتتتراؾ  چېازاده پتتتار نتتتری ګتتتراؾ کېد پوستتتت یتتتې لتتته پتتتارهلتتتومړی ځتتتل او د  هورکتتتړ ودهتتتته 

ډبتتتل ګتتتراؾ  کېد پوستتتت لتتته پتتتارهځتتتل  لتتتومړيد  Volfل کتتتې کتتتازیږدیز1۱75پتتته  بیتتتا یتتتې اجتتترا کتتتړو.

(full thickness  graft ) کړواجرا . 

 ګرا  ډولونهد 

 . ید یډولونو ویشل شو پنځوګراؾ عموماَ په 

1.Autograft :  پتتته دی ډول ګتتتراؾ کتتتې مربوطتتته شتتتخص د وجتتتود یتتتوی برختتتي څختتته نستتتج اخستتتتل

 ته اچول کیږي.  ېکېږي او د وجود بلی برخ

2.Iso Graft :  پتتته دی ډول ګتتتراؾ کتتتې د یتتتو شتتتخص څختتته بتتتل شتتتخص تتتته چتتتېGeno type   یتتتو

 ډول وي اچول کېږي، لکه په ؼبرګونو کې . 

3.Homo graft (Allo graft:)  پتتته دی ډول ګتتتراؾ کتتتې د یتتتو نتتتامعلوم شتتتخص څختتته نستتتج اخستتتتل

بایتتتتد نتتتتاروغ تتتتته  ېدواګتتتتان Immuno Supprasiveکېتتتتږي او بتتتتل شتتتتخص تتتتته اچتتتتول کېتتتتږي. چتتتتې 

 استعمال شي. 

4.Xeno graft : پیونتتد  لتته پتتارهد بتتدن د نستتج یتتوه برختته د انستتان  وپتته دی ډول ګتتراؾ کتتې د حیوانتتات

 په ډول اچول کېږي. Allo graftد  له پارهد زړ وال چې د انسان د زړ  ګوخکېږي، لکه د 

5.Artifiscial graft:  پتتتته دی ډول ګتتتتراؾ کتتتتې مصتتتتنوعی هتتتتډوکې یتتتتا ستتتتلیکان متتتتواد د وجتتتتود د

 له پتتتارهۍدرم د هؽتتته ستتوختګیتتپیتعما لیتتتږي او یتتا دا چتتې مصتتتنوعی ااستت لتته پتتتارهضتترورت منتتدی ستتتاحه 

 ولی شو. ه لري اسعتمالاؾ په کې امکان و نګر کېچې د پوست
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 د ګراؾ ډولونه کېپوست دجدول:  4-1

 توضیح د ګراؾ ډول  شیمره

نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتری  کېد پوستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 1

 ( split skin graft)ګراؾ

 پکې شامل دي Epid ermیوازې یوه طبقه  کېد پوست

 full)ډبتتتل ګتتتراؾ کېد پوستتتت 2

thickness skin graft ) 

 . یټول طبقات پکې شامل د کېد پوست

3 Pench   ګتتتتراؾ څختتتته عبتتتتارت دی ستتتتانتی متتتتتر  1*1.5 کېد پوستتتتت ګراؾ

 چې ټول طبقات پکې شامل وي.

4 Mesh ستتتتتل شتتتتوی ټوټتتتته د اخ کېپتتتته دی ډول ګتتتتراؾ کتتتتې د پوستتتتت ګراؾ

Mesh   د ماشتتتتین پتتتته واستتتتطه پتتتته جتتتتال ډول بتتتتدلیږي او د

 ګراؾ پراخوالی ډیریږي.

 

 کېد پوست  ( نری ګراSplit skin graft ) 

ډېتتتتر زیتتتتات  کتتتتېلتتتته جملتتتتې څختتتته دی چتتتتې پتتتته اوستتتتنې عصتتتتر  نتتتتوګرافو دل شتتتتووپیژنتتتتد  کېد پوستتتتت

درم او یتتتا داچتتتې ترڅنتتتګ د درم د طبقتتتې یتتتوه برختتته یېتتتچتتتې د ضتتتخامت لتتته نظتتتره مکمتتتل اپ ،استتتتعمالېږي

 . شوی دیکتګوریو ویشل  یوګرې وي او په درورسره مل

 Thin: 5 داپیدرم تشکیلوي.  فیصده 

 Intermediate :۱5 یلوي. د اپیدرم تشک فیصده 

 Thick Split :111 ،د طبقتتتې کمتتته برختتته ځتتتان ستتتره جتتتوړ او د هتتتایپودرم  درم فیصتتتده اپیتتتدرم 

 .يو

ماشتتتومان  د لویتتتانو پتتته نستتتبت لتتتري.  ټتتتوپیرنظتتتر پتتته عمتتتر جتتتنس او موقعیتتتت بانتتتدې  ډبلتتتوالی کېد پوستتتت

پتتته نستتتبت   کېځلتتتې د کوچنیتتتانو د پوستتتت 3.6 کېلتتتري یعنتتتې د لویتتتانو پوستتتت کېنتتتازک او نتتتری پوستتتت

د کتتتاهالنو ستتتتره برابتتتر ېتتتتږي.  کېکلنتتتۍ  عمتتتتر څختتته وروستتتتته د ماشتتتومانو پوستتتتت 5بتتتل دی. مګتتتتر د ډ

 لري. یکهمدا رنګه ښځي د نرانو په نسبت نازک پوست
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 کېد ؼتتتتوږ د شتتتتاه پوستتتتت او کېپښتتتتی د تلتتتتې پوستتتتت ، کېموقعیتتتتت لتتتته نظتتتتره د الس د ورؼتتتتوي پوستتتتتد 

 Thigh درم )یېتتتتانتتتته اپرو د وحتتتت،ډېتتتتر ډبلتتتتوالی لري نستتتتبت د وجتتتتود د نتتتتورو برختتتتو پوستتتتتکی تتتتته

Epidermچنده زیات ډبل والی لري. 21په نسبت  کې( نظر د وجود د نورو پوست 

 HandandPneumatic) هتتتتوایې درمتتتتاتوم ،درمتتتتاتوم الستتتتي د ګتتتتراؾ د اخستتتتتلودرجه د  کېد پوستتتتت

Dermatm پتتته استتتانۍ ستتتره تعتتتین کېتتتږي د ګتتتراؾ د اخستتتتلو درجتتته  پتتته واستتتطهدر متتتاتوم  یې(او بریښتتتنا

بایتتد پتته دقیتتق ډول تعتتین شتتي او وروستتته د هؽتتې ستتاحې څختته چتتې ښتته د وینتتې جریتتان ولتتري واخستتتل 

 ورته اړتیا لري واچول شي.   کېشي او بیا هؽه ساحه باندې چې پوست

ونتته ګنتتډل شتتي  دویتتم ځتتلډبتتل ګتتراؾ واخستتتل شتتي او ستتاحه  کېولتتی پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې د پوستتت

لتتري بنتتاً ضتتخیم ګتتراؾ بایتتد د داستتې ستتاحې څتته  اړتیتتاپتته دې صتتورت کتتې د ستتاحې جوړیتتدل وختتت تتته 

وګنتتتډل شتتتي. او یتتتا دا چتتتې پتتته مربوطتتته ستتتاحه  لتتته پتتتارهواخستتتتل شتتتي چتتتې مربوطتتته ستتتاحه د دوهتتتم ځتتتل 

 واسطه وپوښل شي. ه پ نری ګراؾ  د کېد پوست بیرته

 

 

 

 

 

 

 

۱ 

 

 

 

 

 د ژوړی سوختګي وروسته کانترکچر  انځور: 4-1
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 .ګراؾ استعمالدپوستکي در نري ورځو6د انځور: 3-4  د پوستکي نري ګراؾ  انځور:  د کانترکچر د اصالح وروسته 4-2

        د وینی جریان معنی ورکوي.سوروالی په ګراؾ کې  وروسته چې                                                                         
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 میاشتو وروسته څخه 3انځور: د  5-4                      انځور: د سوختګي څخه وروسته 4-4

 .د پوستکی نری ګراؾ.ګرانولیشن                                                              
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 (Full.Thicknes.Graft) :ګرا  ډبل کېد پوست 

نۍ برختتتې نستتتج د ځتتتان ستتتره لتتتري او د النتتتدېد کېپوستتتتد ټتتتول طبقتتتاتو او پتتته کمتتته انتتتدازه د  کېد پوستتتت

هنیتتتته ؼتتتتدې، د خولتتتتو ؼتتتتدې او د ویښتتتتتانو فولیکتتتتو کولنتتتته هتتتتم ور ستتتتره ملګتتتتري او ددې تتتتتر څنتتتتګ د 

 موجود دي. 

دا ډول ګتتتتراؾ د رنتتتتګ، مقویتتتتت، دخولتتتتو، دهنیتتتته ؼتتتتدواتو او د ویښتتتتتانو د فولیکتتتتول  کېد پوستتتتت      

 کېپوستتتد طبقتتاتو د  کېلتتري د اچولتتو میتتتود پوستتت اړتیتتاورتتته  کېموجودیتتت او هؽتته ستتاحه چتتې پوستتت

 لري.  توپیرامله له د ګراؾ استعمال  کېد اخستلو د میتود او د پوست کېموقعیت، د پوست

۱ 

 

   

 په الس کې د کانترکچر   انځور: 4-6                                                                             

 د اصالح څخه   وروسته زخم.                                                                               

 

 

۱                                                                             ۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 انځور: د پوستکي د ډبل ګراؾ اخستیلو طریقه.   ۱-4                 انځور: د پوستکي د ډبل ګراؾ لپاره      4-7

 د مؽبانی ناخیی انتخاب.      
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۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د ګراؾ د له پاسه د پانسمان تثبیت کول.انځور: 4-11
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 د ګرا  استعمال: کېد پوست

( Blood Circulation)ګتتتتراؾ پتتتته ټولتتتتو هؽتتتته زخمونتتتتو کتتتتې چتتتتې د وینتتتتې جریتتتتان کېد پوستتتتت       

 . ږيېساحې د پوښولو په منظور استعمال نسج جوړ کړای شي د شنلیګرانو ولري او یا داچې

پتتتته دایمتتتتي ډول د یتتتتوې ستتتتاحې د پتتتتو  ،ه د وستتتتیع زخمونتتتتو د پوښتتتتولوهمتتتتدا رنګتتتته د ستتتتوختګي وروستتتتت

کتتې د کتتوچنۍ ستتاحو د تړلتتو او د لویتتو  نتتووپتته بعضتتي وخت چتتېښتتولو پتته منظتتور استتتعمال کتتړو او یتتا دا

 ې استعمال کړو. ئډول  لنډ مهالهساحاتو د نږدې کولو په منظور په 

راوړي نتتتو پتتته زیتتتاتره حتتتاالتو نتتتازک ګتتتراؾ د ستتتاحې د تقلتتتص حالتتتت متتتنځ تتتته  کېڅرنګتتته چتتتې د پوستتتت

او یتتتا ضتتتخیم  Flapچتتتې ستتتاحه ثبتتتات او ښتتتکال پیتتتدا کتتتړي نتتتو ګتتتراؾ لتتتري او ستتتاحه  لتتته پتتتارهکتتتې د دې 

ګتتراؾ پتته هؽتته ستتاحه کتتې چتتې قستتمي د وینتتې جریتتان ولتتري  کېګتتراؾ اجتترا کېتتږي. همدارنګتته د پوستتت

مضتتتمني  شتتتو کتتتولی وي ثبتتتات ور کتتتوي، همدارنګتتته کېالنتتتدې بستتتتر عضتتتالتو او هتتتډو کېپوستتتتاو د 

 پوا کړو.  په واسطهFlapاو یا  F.S.Gي د حقر Decubitusقرحي لکه د بستر زخم او 

 د موقیعیت د نظره د ګرا  استعمال:

 :( Face)  : مخ1

کتتتې و زخمونتتت هؽتتتو کولتتتو امکتتتان موجتتتود نتتته وي او پکتتتې چتتتې د فلتتت پتتته منځنتتتی او لتتتوی زخمونتتتود متتتخ 

املتتتتته  لتتتتته( Melanoma,B.cc,S.cc )ن ستتتتترطا کېد پوستتتتتتاو ژورې ستتتتتوختګۍ  ،چتتتتتې د ترضتتتتتی 

 یږي.استعمال منځ ته راؼلي وي

 

۱ 

 

 

 

 

 

 

 .یوي اونۍ د پوستکي نړي ګراؾ وروسته دانځور: 12-                             4سوختګي څخه وروسته انځور:4-11

                                                  .شنولیپه تنډی او مخ ګران
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 (:Flexor ساحې )  : قابضه2

د ضتتتخیم ګتتتراؾ  کېعمومتتتاً د پوستتتت لتتته پتتتارهاصتتتلو کتتتې د زختتتم د پټولتتتو فګوتتتتو او نتتتورو م، د ؼتتتاړې 

 ستتتاحه بایتتتد د ،وشتتتي مخنیتتتویڅختتته  کچرد کتتتانتر دویتتتم ځتتتلچتتتې  لتتته پتتتارهڅختتته استتتتفاده کېتتتږي او ددې 

تیتتتل اچتتتې د  لتتته پتتتارهتثبیتتتت کتتتړل شتتتي او د ښتتته کیتتتدو څختتته وروستتتته ددې  پتتته واستتتطه( Splint) میزابتتتی

ضتتتعیفی ستتتبب کېتتتږي نتتتو د نستتتج د اتروفتتتۍ او ( Stiffness) کلکتتتوالي مفصتتتلونو د دوامتتتداره استتتتعمال د

اونیتتتتو څختتتته د شتتتتي او وروستتتتته د دوه  پیتتتتلحرکتتتتات  وغ تتتتتهرنتتتتاکتتتتې بایتتتتد  اونتتتتۍلتتتتومړنۍ پتتتته Splintد 

 مفصل ته د حرکت تر څنګ فزیوتراپي هم ورکړل شي.  ناروغ

۱ 

 یوه میاشت وروسته نړي ګراؾ څخه د پوستکي دانځور:  14-4وروسته ګرانولیشنسوختګي څخه انځور: 4-13

۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 د عملیاتو څخه دري اونۍ وروسته. انځور: 16-4      میاشته وروسته سوی شکل. 6د سوختګي څخه انځور: 4-15
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 : سوختګي:3

استتتتفاده کېتتتږي څختتته ( S.S Grafنتتتری ګتتتراؾ ) ستتتوختګیو د تتتترمیم او پوښتتتولو پتتته منظتتتور د پراختتتهد 

ګتتتراؾ بایتتتد متتتیش کتتتړي نتتتو ه و ګتتتراؾ کفایتتتت و نتتتوي ا پراختتته پتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې ستتتاحه ډېتتتره 

( احستتتتتیلی وی، S.S Graftګتتتتراؾ) هؽتتتتې ستتتتاحې څختتتته چتتتتې مخکتتتتې متتتتود  چتتتتېشتتتتی او یتتتتا دا  لکتتتتړ

او یتتتا دا کتتتې چتتتې اچتتتول شتتتوی ګتتتراؾ منتتتتن وستتتاتو پتتته هؽتتته صتتتورت  یتتتېکتتتوالی شتتتو پتتته ذخیتتتروي ډول

استتتعمال کتتړو پتته هؽتته صتتورت کتتې  دویتتم ځتتلي کتتوالی شتتو ذخیتتره شتتوی ګتتراؾ چتتې د منځتته والړشتت

 کېستتوزیدلی وي نتتو د پوستتتت پتته واستتطهد ستتوختګۍ او یتتا رادیتتو اکتیتتؾ شتتعاع  بریښتتناد  کېچتتې پوستتت

 چې ښه نتیجه ور کوي.  کړو ساحې ته فلپ هم اجرا کوالی شو د ګراؾ تر څنګ 
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 ژوره سوختګيانځور: 1۱-4                     ژوره سوختګيانځور: 4-17

 ( :Mucusمخاطي برخه )4

د مختتتاطې برختتتې د جوړیتتتدو ، پتتتزې  ختتتود خ( s.s.g) نتتتری ګتتتراؾ کېد پوستتتتپتتته پختتتوا و ختونتتتو کتتتې 

پتتته لومړیتتتو  نتتتری ګتتتراؾ کېتپوستتتد مهبتتتل او مثتتتانې د جوړیتتتدو پتتته منظتتتور استتتتعمالو لتتتو، څرنګتتته چتتتې

مخنیتتتوی یتتتې بایتتتد وشتتتي. همدارنګتتته د هؽتتتې ستتتاحې څختتته بایتتتد  کېتتتږي نتتتولصتتتي قتکتتتې څلتتتورو میاشتتتتو 

ګتتراؾ کتتوالی شتتي چتتې د پلتتورا او پریتتتوان د پوښتتلو پتته  ،ګتتراؾ واخستتتل شتتي چتتې ویښتتتان ونتته لتتري

څختته  Caverمنظتتور استتتعمال کتتړو. پتته همتتدې ډول د ستتاحې د ښتته ستتاتلو پتته منظتتور کتتوالی شتتو چتتې 

ضتتتخیم ډول د ستتتاحې څختتته چتتتې قاعتتتده ولتتتري جتتتدا  کېدې ډول چتتتې لتتتومړی د پوستتتته استتتتفاده وکتتتړو پتتت

او پوستتتکې النتتتدې نستتتج بانتتتدې ګتتراؾ اچتتتول کېتتتږي کلتتته چتتې ګتتتراؾ ثبتتتات پیتتتدا کتتړو بیتتتا ګتتتراؾ شتتتوې 
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وښتتتول کېتتتتږي، مګتتتتر پتتتته پدویتتتتم ځل پتتته واستتتتطه کېاو مربوطتتته ستتتتاحه د خپتتتتل پوستتتتت وستتتاحه فلتتتتپ کتتتتړ

 نه دی.  ړومره د استعمال واوسني عصر کې د

 

 په الندې حاالتو کې ګرا  نه استعمالېږي.

 چې  فشار کېد هډوPeroist .ونه لري 

 هؽه عضروؾ چېPrechandrium  .و نه لري 

 Tendon  چېPretendon  .ونه لري 

 په فعاله خونریزي کې 

 پاسه  د و لشین نسجنګرا 

 پاسه د سکار 

  پاسه د ساحې  یمنتند 

 ه. پاسد خبیثه قرخو 

 ې ګرا  تري اخستل کېږي:چد هغه ساحې خواص 

رنتتتتګ، قتتتتوام ، ضتتتتحامت ، د وینتتتتې د جریتتتتان د اوعیتتتتو موجودیتتتتت او د ویښتتتتتانو  کېعمومتتتتاً د پوستتتتت

 شتوالی باید په دقیق ډول په نظر کې و نېول شي. 

 وږ شاه: غ: د 1

 ه چتتتتېهؽتتتته برختتتت کېبهترینتتتته ستتتتاحه ګڼتتتتل کېتتتتږي د پوستتتتت لتتتته پتتتتارهد ګتتتتراؾ د اخستتتتتلو  کېد پوستتتتت

ارتکتتتتاز لتتتتري د ګتتتتراؾ پتتتته منظتتتتور استتتتتعمالېږي او د متتتتخ د زخمونتتتتو د  لتتتته پاستتتته کېهتتتتډو Mastoidد

پتته استتانۍ ستتره خپتتل متتنځ  دویتتم ځتتلستتاحه ګڼتتل ګېتتږي. ستتاحه کتتوالی شتتو  ډیتتره ښتتهپوښتتولو پتته منظتتور 

او د  یدئد مستتتتو Helicdد ؼتتتوږ د  چېکتتتې وګنتتتډو. همتتتدا رنګتتته کتتتوالی شتتتو چتتتې د ګتتتراؾ یتتتوه لویتتته پتتتار

څرنګتته چتتې ستتاحه نتته کتتې  ډبتتل ګتتراؾ  پتته  تتتر متتنځ د ستتاحې واخلتتو Hair Lineویښتتتانو د لتتین ستتر د 

 . ساحه پوښل کیږي په واسطهګراؾ  نری د کېپوستد  نو بیرته تړل کېږي 

میاشتتتتتو کتتتتې روښتتتتان وي ختتتتو  6-3ګتتتتراؾ رنتتتتګ پتتتته لومړیتتتتو  کېد ؼتتتتوږ د شتتتتاه د ستتتتاحې د پوستتتتت

  نورمال حالت ته ګرځي. ورو ورو وروسته بیا 

 

 



 

65 
 

 :( Supra Claveculer)د پاسه ساحه کې:  د هډو2

ې پتتته ډول دد کېډبتتتل ګتتتراؾ واخلتتتو، دؼتتتوږ د شتتتاه د پوستتتت او یتتتا څختتته کتتتوالی شتتتو چتتتې نتتتری ستتتاحېددې

کتتتتوالی شتتتتو چتتتتې  یتتتتې یکلتتتتري او پوستتتتت ید رنتتتتګ نږدیتتتتوال ستتتتره کېستتتتاحې ګتتتتراؾ د متتتتخ د پوستتتتت

 اره استعمال کړو.پاو پاسنې شونډې له ( For head)ؼنبوري ، زنې ، پزې وچورلې

ډول پتتته انفلتریشتتتن  دالنتتتدې  کېد پوستتتت نرمتتتال ستتتلین مړیوګتتتراؾ پتتته دي ډول اخستتتتل کېتتتږي چتتتې لتتت 

 14تتتتر 12وي  اړتیتتتا تتتته ( s.s.gګتتتراؾ ) ينتتتر کېد پوستتتت پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې ېتتتږي،تطبیتتتق ک

طتتتتول ولتتتتري ګتتتتراؾ د درمتتتتاتوم پتتتته واستتتتطه اخستتتتتلي شتتتتو. پتتتته هؽتتتته  4cm×۱چتتتتې  پتتتته انتتتتدازه وانچتتتت

وي ستتتاحه د دوهتتتم ځتتتل لتتته پتتتاره ګنتتتډل کېتتتږي نتتتو پتتته ښتتتځو کتتتې د  اړتیتتتاتتتته F.S.grafې چتتتې صتتتورت کتتت

 ښکال د ساتلو په منظور دومره نه استعمالېږي. 

 : (Upper Eye Lid) پاسنی لېمو :3

ډول ضتتایع شتتتوی وي پتته ژور  کېپوستتت( Eye Lidلېمتتو )د مقابتتل طتترؾ  چتتې  پتته هؽتته صتتورت کتتې 

د بیضتتتوي شتتتق پتتته واستتتطه  کېد جتتتوړ طتتترؾ څختتته نتتتری پوستتتتنتتتو د تناظریتتتت د ستتتاتلو پتتته منظتتتور 

) ولتتتتتي دا عمتتتتتل اوستتتتتني عصتتتتتر کتتتتتې دومتتتتتره نتتتتته  .تتتتتته استتتتتتعمالېږيبتتتتتل لتتتتتور ااو مق اخستتتتتتل کېتتتتتږي 

 استعمالېږي(.

4 :Anti Cubital: 

پتتته وبیضتتتوي شتتتق یدې ډول چتتتې د ه ستتتاحه ګڼتتتل کېتتتږي پتتت مناستتتبه لتتته پتتتارهګتتتراؾ د اخستتتتلو  ډبتتتلد  

کتتتوالی شتتتو چتتتې د  یکستتتتاخستتتتل کېتتتږي او اخستتتتل شتتتوی پو کېتد مربوطتتته ستتتاحې څختتته پوستتت واستتتطه

 زخمونو د پوښولو په منظور استعمال کړو. ګوتو د مخ د زخمونو او د الس د 

 ( :Hand Skin) یک: د الس پوست5

د  Tricepsد د ستتتتاحې څختتتته د ګوتتتتتو د زخمونتتتتو د پوښتتتتولو پتتتته منظتتتتور، Hypo Tennerاو  ulnaد  

 او د متتتخ ،چې ګتتتراؾ واخلتتتو ډبتتتل کېد پوستتتتاو نتتتری ګتتتراؾ  کېتد پوستتت څختتته کېنستتتي برختتتې د پوستتتتا

 ساحه ګڼل کېږي.  کېور کون پوستکی  ښه له پاره د ګراؾ ؼاړې

 (: Inguinal Skin area)     کېپوست ېد مغبنی ساح :6

د ډبتتتل  کېستتتتد پو یتتتوه لویتتته ستتتاحه کېستتتاحه ده او کتتتوالی شتتتو د پوستتتت کېورکتتتون کېد پوستتتتډیتتتره ښتتته 

 اړتیتتتاتتتته  کېستتتاحې او مفصتتتلي برختتتې چتتتې ډبتتتل پوستتتت پراختتتهپتتته ډول واخلتتتو او ( F.s graftګتتتراؾ )

 ولري پوا کړو. 
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 (:Thigh) ورنونه  :7

او لتتتوی  يپراختتت( s.s.gنتتتری ګتتتراؾ ) کېڅختتته کتتتوالی شتتتو د پوستتتت او انستتتی برختتتو وحشتتتي ، مي داقتتت 

 پوا کړو.  پری یې ضایع شوي کېساحې چې پوست پراخی ټوټې واخلو او هؽه 

8 :Labium Major اوPeripoist  : 

ثدیتتته د  څختتته ګتتتراؾ د Labium majorد   واخلتتتو،ګتتتراؾ  ډبتتتل څختتته کتتتوالی شتتتو چتتتې د دی ستتتاحو 

 ه واخلو.ټګ په جوړولو کې ترې  Areulaڅوکې او 

 

 : ېګټکولو  يد سور ېپه ګرا  ک

 : د هیما توم څخه مخنیوی کوي. 1

 پراخوالی یې زیاتوي.  ورکوی او وسعت ته: ګراؾ 2

 . ید اړین له پارهساحه باندې د ګراؾ د تثبیت : په 3

 ښه زمینه برابروي .  له پارهنما و: د نوی شریانونو د نشر4

 

Mesh graft 

 وي ددې ډول ګراؾ څخه استفاده کېږي.  پراخهضایع ډیره  کېپه هؽه صورت کې چې د پوست

 طریقه:

تحتتتته بانتتتدی  کېانتقتتتالون جتتتال ماننتتتد کېګتتتراؾ اخستتتتل کیتتتږي او وروستتتته د پوستتتت کېلتتتومړي د پوستتتت

لتتري چتتې ګتتراؾ تتته  ي ګتتاويستتاحتمان لتتری اچتتول کېتتږي. دا ستتاحتمان جتتال ماننتتد ختتال کېپالستتتی چتتې

تحتتتتی پتتته جتتتال ګتتتراؾ تتتته پراختتتوالی ورکتتتوي،  کېده نظتتتر د انتقتتتالونڅلتتتور چنتتتده شتتتپږ چنتتتده او لتتتس چنتتت

او د اړینتته  لېږيت او ګتتراؾ پتته جتتال ګتتراؾ تبتتدییتتچتتې وروستتته مربوطتته تحتتته پتته مشتتیر ماشتتین کتتې تثب

 ساحه پری پوښول کېږي.

دا ډول ګتتتتتراؾ د پراختتتتتي ستتتتتوختګي او پتتتتترا  ترضیضتتتتتاتو څختتتتته وروستتتتتته پتتتتتاتي شتتتتتوي زحمونتتتتته د 

 پوښولو په منظور استعمال لیږي.  
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 د میش ګراؾ انځور: 21-4                              د میش ګراؾ ماشینانځور: 4-1۱
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 د میش ګراؾ تطبیق انځور: 22-4                 د میش ګراؾ تطبیقانځور:  4-21   

 

 : (  Pinch Graftغونچ ګرا  )

چتتتتتې یتتتتتو ستتتتتانتې  ،پتتتتتارچې څختتتتته عبتتتتتارت دی ۍد یتتتتتوې کتتتتتوچن د ډبلتتتتتی او کېد پوستتتتتت دا ډول ګتتتتراؾ

پتتته هؽتتته   واوپتتته تلیتتت پښتتتو، د رؼتتتوي وعتتتر  لتتتري او زیتتتاتره  د الس د  همتتتترستتتانتې  نتتتیماوږوالتتتی او 

ل نتتډګ بیرتتتهاخستتتل کېتتږي او ستتاحه  Pinchڅختته  يلتتورستتاحو کتتې چتتې ډېتتر ضتتخامت ولتتري د مقابتتل 

 ولري هلته اچول کېږي.  اړتیاکېږي او هؽه برخه چې 



 

6۱ 
 

ComposedGraft: 

پتته جوړېتتدو کتتې تتترې استتتفاده  را د پتتزې د کتترو  چتتې  څختته عبتتارت دی ؼتتونچ ګتتراؾ  د  کېپوستتتد  

 Splitرې عضتتتتروؾ هتتتم ور ستتتتره واخستتتتتل شتتتي د چېتتتتکېتتتتږي کتتته  ؼتتتتوږ څختتته اخستتتتتل د کېتتتږي او

Banana   .په نوم یادېږي 

۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د ؼونچ ګراؾ څخه دري اونۍ وروسته. انځور: 24-4            د پوزي د یو برخي کمبود.   انځور:  4-23

 کېدو میکانیزم: واد ګرا  د ار کېد پوست

 په درې مرحلو کې صورت نیسي. د ګراؾ د اروا کېدو میکانیزم  کېد پوست

 زما جکبیدل: : په ګرا  کې د پال1

هتتتر وختتتت چتتتې ګتتتراؾ د خپتتتل بستتتتر ستتتره التصتتتاق شتتتروع کتتتړي پتتته همؽتتته دقیقتتته د پالزمتتتا جذبیتتتدل د 

کوچنیتتو شتتریانچو) کتتوم چتتې د  پتته واستتطهکېتتږي چتتې دؼتته متتایع د استتفنجي ستتاختمان  پیتتلګتتراؾ خواتتته 

Cepillry ) ،انتتتدوتیلیل د کوپیک ډول ستتتره ستتتمیکر پتتته دؼتتته منظتتترهکتتتې موقعیتتتت لتتتري صتتتورت نیستتتي

 . ویحجراتو سره یوځای  وچې د څو دانو سر ،حجراتو په خلیګاو کې لېدل کېږي

 کېتتتږي د فتتتایبرین فعالیتتتت لتتته املتتته د ګتتتراؾ التصتتتتاق  پیتتتلد فتتتابرین فعالیتتتت هتتتم کتتتې د دې پتتته څنتتتګ 

د جتتذب  ،ښتته تثبیتتت کتتړيهؽتتې د ځمکتتې ستتره زیتتاتېږي ، تتتر څتتو ګتتراؾ پتته مربوطتته ستتاحه کتتې ځتتان د

 د پالزمتتتتتتتتا د جذبیتتتتتتتتدو  پتتتتتتتته اولتتتتتتتتو دوو ستتتتتتتتاعتو کتتتتتتتتې صتتتتتتتتورت نیستتتتتتتتي چتتتتتتتتېپروستتتتتتتته عمومتتتتتتتتاً 
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(plasmaticImbibition ) پتتته نتتتوم یتتتادېږي چتتتې پتتته دې حالتتتت کتتتې د ګتتتراؾ وزن زیتتتاتوالی پیتتتدا کتتتوي

دیتتتترش فیصتتتتده و کتتتتې کستتتتاعتون24او پتتتته دوهمتتتتو  شتتتتل فیصتتتتدهستتتتاعتونو کتتتتې  24 لومړیتتتتویعنتتتتې پتتتته 

کېتتتتږي او د پالزمتتتتا د  پیتتتتلستتتتاعتونو کتتتتې د وینتتتتې جریتتتتان هتتتتم  4۱پتتتته اختتتترو  او کتتتتوي زیتتتتاتوالی پیتتتتدا

 12 لومړیتتتوې پتتته چتتتمکمتتتل ډول لتتته منځتتته ځتتتي. هؽتتته ګالبتتتي رنتتتګ پتتته کمتتته او یتتتا  پروستتتهجذبېتتتدو 

داللتتتت کتتتوي ، کتتتوم  موجودیتتتت پتتتهستتتاعتونکو کتتتې ګتتتراؾ کتتتې متتتنځ تتتته راځتتتي عمومتتتاً د ستتترو حجراتتتتو 

 . ديه یو ځای ساحې ته داخل شوي جریان سر د پالزما د جذبیدو دچې 

 :  Inosculation: د اوعیو 2

کېتتږي او پتته  پیتتلکتتې  جتتالنتتي  یبریپتته فتشتتکل خپتتل  اوعیتتوکتتې د ګتتراؾ نتتوی  نوستتاعتو 4۱پتته لومړیتتو 

دې  جتتتال کېتتږي دؼتته داختتل شتتوی  اړیکتته رامنځتتتهستتاحې متتنځ کتتې  کېدې ترتیتتب د ګتتراؾ او اخستتتون

کتتړي. پتته دې پیتتل وفعالیتتت پتته خپتتل اؾ تتته داختتل او هلتتته تتته زمینتته برابتتروي تتتر څتتو نتتوی اوعتتي ګتتر

نتتګ تتته ررنتتګ ځانتتته ؼتتوره کتتوي چتتې دؼتته ( Pinkاو ګالبتتی ) صتتورت کتتې ګتتراؾ ډیتتر ښتته روښتتانه

Fibrin Line چتتتې پتتته دې صتتتورت کتتتې ځینتتتې ستتتاحې  ،ویتتتل کېتتتږيCyanotic  منظتتتره ځانتتتته ؼتتتوره

تورماننتتده رنتتګ  اچتتې د وروګتتو پتته واستتطهکتتوي چتتې دا د رنتتګ تؽیتتر کتتوالی شتتو د یتتو الستتي ګتتروپ 

 خراب جریان باندې داللت کوي.  د وینی په

۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د پوستګي نړي ګراؾ تطبیقانځور: 25-4              د ترضی  څخه وروسته زخم انځور: 4-25
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 د پوستکي ګراؾ یوه اونۍ وروسته انځور:  4-26

 

3 :Ingrowth anew Capillaries : 

شتتتي سمدالستتته نتتتوی اوعیتتتې د بستتتتر څختتته پتتته  پیتتتلچتتتې د وینتتتې جریتتتان پتتته زړو اوعیتتتو کتتتې  هتتتر وختتتت

 نظریې موجودي دي.  دریګراؾ کې جوړېږي چې په عمومي صورت 

 اړیکتتته نیستتتیعیتتتو ستتتره لویتتتو او جتتتود دي د بستتتتر دوچتتتې پتتته ګتتتراؾ کتتتې م رګونتتته يهؽتتته کتتتوچن -1

 او زیاتره خپل ځان لویوي. 

ستتره پتته تمتتاس کتتې راؼلتتي وي ددې قابلیتتت پیتتدا کتتوي تتتر  هؽتته وریدونتته چتتې د بستتتر د شتتریانو -2

 جوړ کړي.  رګونهڅو نور نوې 

 چې په ګراؾ کې باقي پاتې وي تخریب او باالکل له منځه ځي .  رګونهځینې  -3
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 د ګرا  تطبیق، پانسمان او مراقبت يکد پوست

متتوګراؾ او درمتتاتوم پتته واستتطه  ود نتتری( او د ښتته میتتت یتتا متتو کېښتتود ) ډبتتل بوروستتته لتته هؽتتې چتتې د ګتتراؾ استتتطبا: 1

      ۱.سوري کېږي د جراحی تیػ په واسطه  د ګراؾ ټوټې ،صورت کې چې ګراؾ موډبل نه وي په هؽهواخیست نو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د پوستکي په ګراؾ کې که د سوري کولو طریقهانځور:  4-27

او د تته اړتیتا لتری اچتول کېتږي ګتراؾ و ر کېچې د پوستوروسته بیا مربوطه ټوټې په هؽه ساحه کې  : 2

 .تر څو چې ونه خوځېږي کېږي،مربوطه ساحه کې تثبیت  په واسطهتار  يځانګړ ګراؾ څنډې د

 

 

 

 

 

    ۱ 

 

 

 

 د ګراؾ تطبیق او تثبیت کول د ګنډلو په واسطه انځور: 4-2۱
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 کي دګراؾ په واسطه. د ساحي پوښول د پوستانځور: 31-4                   د سکار لري کول.انځور: 4-2۱
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 د پانسمان تثبیت کول.انځور: 32-4    د پانسمان تثبیت لپاره اضافه تار.   انځور: 4-31   
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 .یعنی ښه په بستر هموار کړی شی ګراؾ باید ګونجي نه وي :3

چتتې تتتر څتتو  ،کېتتږيودل یښتتد ګتتراؾ لتته پاستته اSuffra tull))د هؽتتې وروستتته د واستتلین دار ګتتاز: 4

پتتته اجتترا کېتتتدو د د پانستتتمان .او هتتم متتتنځ تتته رانتتته شتتتي قد ګتتراؾ متتتنځ کتتتې التصتتاً  اود پانستتماني ګتتتاز 

 وځیدو څخه مخنیوی وکړي.خګراؾ د د  وخت کې

پانستتتمان اجتتترا کتتتړي تتتتر څتتتو د وینتتتې کتتتوچنۍ ( Sucking) کېد ستتتاحې لپاستتته جذبېتتتدون: بیتتتا 5

 کېدي جمتتتتع شتتتتوي دي پتتتتاالنتتتت کېپتتتتارچې او همدارنګتتتته د وینتتتتې کتتتتوچنۍ حلقتتتتې چتتتتې د پوستتتتت

 .شي

ورځتتتتو  7-5روستتتتته انتتتتتي ستتتتپتیک دار پانستتتتمان د ګتتتتراؾ لپاستتتته اجتتتترا کتتتتړي او حتتتتد اقتتتتل : و6

لتتته پاستتته وی نتتتو د وروستتتته لتتتومړی پانستتتمان تبتتتدیل کتتتړي کتتته چېتتترې د ګتتتراؾ ستتتاحه د مفصتتتل 

 محدود شي.  مفصل حوځښت باید

لتتتومړی بایتتتد  پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې ډبتتتل ګتتتراؾ متتتو اخستتتتي وي د ګتتتراؾ دستتتاحې څختتته: 7

د یتتتو  کېکتتړل شتتي او بیتتا پوستتت هؽتته شتتحم چتتې د ګتتراؾ ستتره التصتتاق لتتري ګتتتراؾ تتترې پتتاک

او بیتتتا مربوطتتته ستتتاحې بانتتتدې همتتتوار  شتتتی کتتتړلپتتته متتتنظم ډول ستتتورې  پتتته واستتتطه جراحتتی تیتتتػ

ستتتره داستتتې وګنتتتډي چتتتې ګتتتراؾ پتتته  کېستتتاحې د پوستتتت کتتتېاو د ګتتتراؾ څنتتتډې د ضتتترورت لرون

دي( ښتتته ارتبتتتاط پیتتتدا کتتتړي. وروستتتته د هؽتتتي د ګتتتراؾ ځمکتتته ) هؽتتته ستتتاحې تتتته چتتتې ضتتترورت 

متتو ایښتتی  لتته پتتارهیعنتتې ګتتاز چتتې د ګتتراؾ ئ د پاستته د پانستتمان تتتړل پتته فشتتار ستتره اجتترا کتتړ

دي پتتته فشتتتار ستتتره مربوطتتته ستتتاحې ستتتره وګنتتتډي تتتتر څتتتو د ارتبتتتاط درجتتته ښتتته او مکمتتتل ډول 

ه چتتتې د او وروستتتت یتتتيوا  Tie over bolsterچتتتې دی ډول پانستتتمان تتتته  منځتتتته راشتتتي

 ورځتتتو پتتته متتتوده کتتتې ختتتالص نتتته تتتتر اوو بیتتتا پانستتتمان د پنځتتتو ،وستتتاحې حرکتتتت متتتو محتتتدود کتتتړ

 شي. کړل
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 د پانسمان د تثبیت لپاره تار. انځور:  34-4                 د پوستکي د تومور لري کول.انځور: 4-33

 

۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تثبیت لپاره. نسمان د ګراؾ داپ   Tie over bolsterانځور:  4-35

 

ځتتتو پتتته متتتوده کتتتې پتتته ور 11 – 7نتتتری ګتتتراؾ اخستتتتل شتتتوي د  کېڅختتته چتتتې د پوستتتت حېد هؽتتتي ستتتا

پتتته واستتتطه و پوښتتتل شتتتي او بیتتتا پتتتری پانستتتمان  ۍستتتیهی ډول تتتترمیم کېتتتږي. ستتتاحه بایتتتد د ؼتتتوړي جتتتالنفب

وغ تتتته د درد ضتتتد درمتتتل اجتتترا شتتتي. څرنګتتته چتتتې ستتتاحه د عملیتتتاتو څختتته ډیتتتره دردناکتتته وي نتتتو نتتتار

 ه کېږي.توصی
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 پانسمان يبیولوژیک له پارهد ګرا  

چتتتې  موجتتتود نتتته وي تتتتر څتتتو کېپتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې ستتتاحه ډیتتتره پراختتته وي او نارمتتتل پوستتتت

پتتته وستتتیع ستتتوختګي ( پتتته دی حالتتتت کتتتې  پتتته ځتتتانګړې توګتتتهږي. ) ګتتتراؾ تتتتری واخستتتتل شتتتي استتتتعمالی

( څختتته  Xeno graft)  کېلکتتته د حتتتوږ پوستتتت کې( او خیتتتوانی پوستتتت Allo graft)  کېانستتتانی پوستتتت

مینځتتته ځتتتي. د ه زیتتتاتر پتتته لومړیتتتو وختونتتتو کتتتې لګیتتتږي او وروستتتته لتتت Allo graftاستتتتفاده کېتتتږي. 

ګتتتراؾ کتتتامالً  Xeno graftوي، حتتتو  همینځتلتتتو متتتوده اوږد لتتتهامینتتتو سوفراستتتیؾ دواګتتتانۍ استتتتعمال 

 لمینځه ځي. 

و د ،خاستتتتعمال لیتتتده شتتتي درم هتتتمهمدارنګتتته انستتتانی ایپیتتت Silicon Polymersمصتتتنوعي ګتتتراؾ لکتتته 

 او په زخم بدلیږي.  يو کېونماتیدجوړیدو څخه وروسته ساحه 

 (Complicationاحتالطات: ) 

 انتانات:

پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې ګتتتراؾ منتتتتن شتتتوی وي پتتته دی صتتتورت کتتتې نتتتاروغ تتتته سیستتتتمیک انتتتتی 

 تیک توصیه کېږي.ویاب

 :د هماتوم او سیروم تشکل  

ختتتت کتتتې د ګتتتراؾ النتتتدي وینتتته جمتتتع شتتتوی وي نتتتو سمدالستتته بایتتتد ګتتتراؾ د اچولتتتو پتتته ود ري چېتتته کتتت

د لتتتومړي پانستتتمان وروستتتته د  پتتته ځتتتانګړي ډولد څتتتو ورځتتتو پتتته متتتوده کتتتې  چیتتترېه تخلیتتته شتتتي او کتتت

 اجرا شي.  یېوینه او یا دا چې سیروم جمع شوی وي باید تخلیه  الندېګراؾ 

 کش کول:

ساحه په لومړیو څو میاشتو کې کش کیږي، د ګراؾ د استعمال په صورت کې مربوطه  کېپوست يد نر

 خصوصا مفصلی برخي. چې په دی صورت کې دوامدار فیزوتراپی ناروغ ته توصیه شي. 

 کخیره کول: دګرا   کېد پوست

ګتتاز کتتې تتتاو او د څلتتور درجتتې  کتتېنتترې ګتتراؾ کتتولی شتتو چتتې پتته لونتتد نارمتتل ستتلین لرون کېد پوستتت

 ورځو پوري ژوندي وساتو.  14 – 11د  سانتي ګراید الندي په مخصوص یخچالونو کې
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 :( Skin Lines) لینونو کېد پوست

 دي. هلینونه په دری ډول کېد پوست

1 :Wrinkle Line  

2 :Contour Line 

3:Line of Dependency 

1 :Wrinkle Lin : 

دا خطونتتتتته هؽتتتتته وختتتتتت پیتتتتتدا کېتتتتتږي چتتتتتې عضتتتتتالت تقلصتتتتتي حالتتتتتت ؼتتتتتوره کتتتتتړي د متتتتتخ لینونتتتتته د  

Exprecion ګتتتتونجي کتتتتوي دا ډول  متناستتتتب تبتتتتارزد عمتتتتر ستتتتره  ډیریتتتتېنتتتتوم یتتتتادېږي چتتتتې ونوپتتتته لین

وخلتتتتو  وښتتتتکید  ،ؼوستتتته کیتتتتدو (  Throwing grimacing) د تنتتتتدې تریتتتتو کولتتتتو،زیتتتتاتره د خنتتتتدا

 ( کتتتې زیتتتاتPursing of the lip)  و تیلتتته کولتتتو ډد شتتتون او پتتته واستتتطهد فشتتتار  او  وستتتترګو پټولتتت

 . والی پیدا کوي

نتتتتتدي کتتتتتې   تد افقتتتتتي  ګونجونتتتتتو څختتتتته عبتتتتتارت دی چتتتتتې پتتتتته )Exprecion Line (ګتتتتتونجي د متتتتتخ

د لتتتین څختتته عبتتتارت دی  چتتتې پتتته منځنتتتي برختتته کتتتې  glabellaنتتتدي تتبتتتارزکوي. او ورتیکتتتل لتتتین د 

لتتته پتتتزې  د وحشتتتي برختتتې لینتتتو نتتتو څختتته کتتتوم چتتتې   يلینونتتته عبتتتارت د Obliqueواقتتتع دي او د متتتخ 

هوروزنتتتتتتال لتتتتتین او  د پتتتتتزې او  Canthusنګتتتتته د پورتتتتتته او ښتتتتتکته خواتتتتتته موقعیتتتتتت لتتتتتري، همدار

منظتتره  ځتتان  ځتتانګړېچتتې پتته ښتتکته برختته کتتې متتات حالتتت ؼتتوره کتتوي او یتتوه  ونتتهمشتتترل لینشتتونډې 

پتته نتتوم یتتادیږي، چتتې د ښتتکتني ژامنتتي پتته ستتاحه کتتې خاتمتته پیتتدا  Parcel Iinesتتته ؼتتوره کتتوي چتتې د 

 کوي.

2 :Contour Line: 

لکتته د پتتزې  ،متتنځ تتته راځتتي يد دوو عضتتو اړیکتتی شتتتون ولتترچتتې   دا ډول لینونتته پتته هؽتته ستتاحوکې 

 د شتتتتونډي د محتتتتاطی ؼشتتتتا  ستتتتر د شتتتتونډي او  ؼومبتتتتورید اړیکتتتته ستتتتره د ؼتتتتوږ  ؼومبتتتتورید  اړیکتتتته

 النتتتدې  ثتتتدیيپتتته ستتتاحه کتتتې او د  ژامتتتی  ۍد النتتتدن کتتتېاړی کېد ؼتتتاړې او متتتخ د پوستتتت کتتتېاړیتتتتر متتتنځ 

 . کېد جدار تر منځ اړی ثدیياو د 

3 :Line of Dependency : 

د قتتتوام او شتتتحم د ضتتتایع کېتتتدو  کېزیتتتاتره پتتته زړو خلکتتتو کتتې لېتتتدل کېتتتږي چتتتې د پوستتت ګتتونجې دا ډول 

 په نوم یاد ېږي.  Turkey gobbler Foldد  اوله امله منځ ته راځي 
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 طبیعی خطونه.په الس او ګوتو باندي  انځور:  37-4        په مخ باندي طبیعی خطونه   انځور: 4-36
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 د بدن په شاه او مخي باندي طبیعی خطونهانځور: 4-3۱
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 یکپنځم څپر

 (Flaps)ونهفلپ

یتتو نستتج پتته ځوړنتتد ډول  څختته اخستتتل شتتوی چتتې ېکلمتت  Dutch Flappyېژبتت يفلتتپ د هالنتتدعریؾ:ت

څختتته  ېبرختتت يالنتتتدې نستتتج د یتتتو د کېاو د پوستتتت یکد پوستتتت وي او یتتتا فلتتتپ ېنښتتتت یتتتې چتتتې یتتتوه برختتته

یتتتوی  د کتتتوالی شتتتو ، فلتتتپانتقتتتال  یتتتېچتتتې د وجتتتود د یتتتوې برختتتې څختتته بلتتتې برختتتې تتتته  ،عبتتتارت دی

وي او یتتتتا پتتتته بتتتتل عبتتتتارت د وجتتتتود د  کې( در لتتتتودونPedicle) قاعتتتتدي چتتتتې د وینتتتتی جریتتتتان ولتتتتری 

کتتتوالی شتتتو د  ی نستتتجالتصتتتاقارتبتتتاطی لتتتري. چتتتې دؼتتته وتؽتتتذي پتتته منظتتتور ارتبتتتاط د یتتتوې برختتتې ستتتره 

د  یتتتتېاوع دبلتتتتې برختتتتې دیتتتتا د وجتتتتود  ختتتتې څختتتته بلتتتتې برختتتتې تتتتته انتقتتتتال کتتتتړو او وجتتتتود د یتتتتوې بر

Segment  ور کړو.  ارتباطسره 

 د فلپ اساسات

 عصتتترهؽتتته اساستتتات چتتتې پتتته دې اوستتتني  ی،او زمتتتان تؽیتتتر ختتتوړلی د وختتتت د فلتتتپ اساستتتات نظتتتر پتتته 

 :له يعبارت دموجود دی، کې 

ېتتتږي ک وم ډول فلتتتپ ستتتره تتتتړل او پتتتوادې پروستتته کتتتې بایتتتد انتختتتاب وکتتتړو چتتتې ستتتاحه پتتته کتتته : پتتت1

 لقه طریقه انتخابېږي. ؽلومړی ساده طریقه او وروسته م

زیاتتتته وي او  چیتتترې، کتتته لتتتري اړتیتتتاچتتتې فلتتتپ ورتتتته  پتتتوری ستتتاحې هؽتتته : پتتتالن ګتتتذاري: نظتتتر د 2

د حرکتتتت د محدودېتتتدو پتتته  نتتتو وروستتتته د هؽتتتې څختتته چتتتې فلتتتپ تتتترې اخستتتتل شتتتوي ستتتاحه وتتتتړل شتتتي 

 ( تتتر څتتتو چتتې د فلتتتپ پتتتهپتته واستتتطهSplintدستتتاحې حرکتتات محتتتدود کتتړل شتتتی) منظتتور بایتتتد د مربوطتته

 څخه مخ نیوی وشي.فشار د قاعدې او تؽذیوي شریان 

 : د فلپ اوږوالی:3

مثلثتتتتي فلپونتتتته او هؽتتتته فلپونتتتته چتتتتې دوه قاعتتتتدې ولتتتتري د وینتتتتې جریتتتتان یتتتتې د اوعیتتتتې د  کېد پوستتتتت

فلتتتپ پتتتدې ډول ستتتره ډېتتتزاین شتتتي چتتتې لتتتري نتتته د هؽتتتې د قاعتتتدې پتتتورې  اړه پروفیتتتوژن د فشتتتار پتتتورې 

ه ي د وینتتتې جریتتتان مربوطتتتیتتتد هؽتتتې شتتتریاني او وریتتتدي ستتتیر پتتته پتتتام کتتتې ونیتتتول شتتتي او مربوطتتته اوع

 فلپ تؽذي ته ضرورت لري کافي دی.

 ساتي عبارت دی له:  هښه تؽذې نه چې د فلپ په اوږدوالی کې د هؽيهؽه فکتور 

وریتتتد پتتته ستتتیر کتتتې چتتتې د فلتتتپ د اوږدوالتتتی پتتته د شتتتریان او  کېموجودیتتتت د پوستتتت یتتتېالتتتؾ: دلتتتوی اوع

 سیر کې موجود وي په دې صورت کې کوالی شو فلپ په زیاته اندازه اوږد کړو. 



 

7۱ 
 

 د فلپ د مربوط ساحې څخه واخلو. ږوب: هؽه ساحه چې ښه اروا لري کوالی شو ا

ور فیصتتتده ښتتته نتیجتتته  111 -21فلپونتتته استتتتعمال پتتته زیتتتاترو ستتتاحو کتتتې لتتته  delayedکېج: د پوستتتت

 او یتتتا Musculo Cutaneous Perforatedفلپونتتتو تتتته چتتتې منشتتتایې  Undelayedکتتتوي نظتتتر 

Substernal  اوDermal   Pleus ي. و 

دي  Uni pedicalو تتتته چتتتې فلپونتتتنستتتبت هؽتتته ( Bi pedicalدو قاعتتتدي ولتتتری) و: هؽتتته فلپونتتته چتتتې

 ښه نتیجه ور کوي. 

تېتتترو ستتتکلیروتیک خلکتتتو تتتته ښتتته نتیجتتته ور  د یابیتتتتک او ا، تتتتهنظتتترزړو  کتتتې فلپونتتته وځوانتتتان پتتته ي:

 کوي. 

-2مطتتترح وي بایتتتد فلتتتپ  یېموضتتتوع  ۍکامیتتتابشتتتې او د delayedهؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې فلتتتپ  پتتته :4

شتتي تتتر څتتو وکتتوالی شتتو مخکتتې لتته دې څختته چتتې فلتتپ بلتتې ستتاحې تتته انتقتتال  ډولپتتورې وځنتت اونیتتو 3

 . درلودونکی دیکړو د ښې اروا 

د دوه قاعتتتدوي فلتتتپ  چتتتېډول وؼتتتواړو جتتتدا کتتتړو یتتتا دا  Cross: پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې فلتتتپ پتتته 5

 یتتتواون  3 - 2د هتتترې مرحلتتتې پتتته متتتنځ کتتتې قاعتتتده جتتتدا کتتتړو نتتتو پتتته دې صتتتورت کتتتې الزم دی چتتتې  

 .انتظار وکړو پورې

 –5ې اخستتتتي وي ئتتتشتتتعاع  او د زنګتتتون د بنتتتد النتتتدې، هؽتتته ستتتاحې چتتتې ستتتکارويچتتتې : هؽتتته فلپونتتته 6

( متتتنځ تتتته راځتتتي او زاړه  reductionکوچنیتتتوالي  )  کېپوستتتتستتتاحه کتتتې د  پتتتورې مربوطتتته اونیتتتو 6

 ې ښه اوږدوالی نه ورکوي. ئښه جریان نه لري فلپ  ینیخلک ددې له امله چې د و

هیمتتتاتوم او انتتتتان کتتته چېتتترې موجتتتود ، ول د ستتتاحې قتتتاط ې تتتتړلختتتبر همربوطتتت: پتتته کلتتتک ډول ستتتره د 7

 . تدوای شي وي باید په عاجل ډول

کوښتتتا دې وشتتتي  ختتتووضتتتعي انستتتتیزي پتتته واستتتطه تتتتدواي شتتتي ښتتته بتتته وي : کتتته چېتتترې ستتتاحه د م۱

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

 وګرځي. 

 جریان ېد وین کېد پوست

 پتتتته کېریتتتتان ارزښتتتتت د پوستتتتتجد وینتتتتې د  کېاو دانیتتتتل د پوستتتتت Williumsلتتتته پتتتتارهد لتتتتومړی ځتتتتل 

 :مطرح کړي ېدري پوښتن ۍالندن  یېهپاره او د فلپ ل واضح کړ. کې اوعیې 

 ؟څرنګه کوالی شو چې فلپ ته تدور او حرکت ور کړو 
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  ؟ ساحه تؽذیه کوي  ېاخستونککومه اوعیه 

  ؟کېږي تؽذیهپه واسطه  شعبیمربوطه فلپ د کومې اوعیې او کوم 

 وکړو:  ملرنهپاالندې دوه نقطو ته باید  له پارهد اناتومې له نظره د فلپ د اخستلو 

د عضتتتلې النتتتدې موجتتتود او وروستتتته د عضتتتلې جتتتدار د  شتتتعبیاوعیتتتې او یتتتا د هؽتتتې  هلویتتت ه: کومتتت1

 کړي.  جوړ(Pedicle) ې ئکې  کېالندې او پوستد پوستکی  ې یسورې کولو څخه 

د عضتتتلې د ستتتطحې لپاستتته  یتتتې الره کتتتې پتتته  کتتتهه مستتتتقیم ډول راؼلتتتې ده او پتتتتتتته اوعیتتته  کې: پوستتتت2

فلتتپ کتتوالی شتتو  پتته دی صتتورت کتتې جتتوړ کتتړي نتتو Plexusالنتتدې  کېبیتتا یتتې د پوستتت او تیتتره شتتوی 

 کړو. څخه زیات اوږدو فلپ د لومړنۍ ماډل  فیصده  61چې 

Segment Artery: 

( او نهایتتتاتو د عضتتتالتو پتتته عمیقتتته برختتته کتتتې دي او پتتته ډېتتترې زیتتتاتې انتتتدازې اوعتتتې Trunkد جتتتذعي ) 

پتتته حلقتتتې ستتتمت کتتتې وجتتتود لتتتري چتتتې د ( Rowsارونو )طتتتقد دیرشتتتو  ي لتتته نظتتترهژد امبرلتتتو ،ورکتتتوي

او  Lumberیتتتتتې د  Vertical Ramورتتتتتتا څختتتتته او د ستتتتتپینل کتتتتتارد خلفتتتتتي رامتتتتتوس تشتتتتتکیلوي او ا

intercostal Tube ارونو قطتتتتتوي ددې دواړو  تشتتتتتکیل (Rows  )  تتتتتتر متتتتتنځ ارتبتتتتتاط پتتتتته مستتتتتاوي

 Internalو ا Internal Mammaryاو اوږد ډول ستتتتتره متتتتتنځ تتتتتته راځتتتتتي چتتتتتې د  هراړخیتتتتتزه

EpigastricArtery .جوړوي 

Axilary Artery اوFemoral Artery ور او دا بهتتتتر لتتتتویې څتتتتانګې دي چتتتتې پتتتته لتتتتومړي کتتتتې ژ

 :لري ځانګړتیاویدؼه لوی سګمنتونه الندې  وروسته سطحې سیر لري په عمومی ډول

 بهر په دوام کې منځ ته راځي . ادي چې د  نه ډیر لوی شریانو 

 برخه کې واقع دي.  د عضالتو په عمیقه 

  .دا عصب او ورید سره یوځای سیر لري 

 ( Perforated Mescal Cutaneous Artنه ) ژور عضلي شریانو

شتتتتي اخلتتتتي عضتتتتلي ستتتتوري کتتتتوي او وروستتتتته نشتتتتریانو څختتتته م Axillaryاو  Segmentد  اوعیتتتتې  اد

، ويجتتتوړ ذخېتتترېپتتته ډول « Spider» د ؼړنتتتدی دجتتتالالنتتتدې  کېتتتته داختتتل او د پوستتتت کېبیتتتا پوستتتت

 جریان ته ورته والی لري. شریانی  وریدونه  یې 

 

Perforated Direct Cutaneous Artery 
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 لتتتری  نتتتږدې موقعیتتتتتتتته Fasciaپتتته ستتتطحې برختتته کتتتې ستتتیر لتتتري د عضتتتلې  ونه د عضتتتالتود اشتتتریان

ورتتتته والتتتی  تتتتهجریتتتان  شتتتیریانی  یتتتېجریتتتان وریتتتدي  ،جتتتوړوي Plexusالنتتتدي نتتتږدي  کېاو د پوستتتت

پتتته نتتتوم Paired Vain Comate او  sub dermal veinDermal vein ,یتتتېPlexusلتتتري. او

 یادیږي. 

 تؽذیه کوي عبارت دی له:  کېهؽه شریانونه چې مستقیماً پوست

 Super Facial Temporal 

 Post Auricular Art 

 Super Tracholar Art 

 Super Orbital Art 

 Occipital Art 

 Facial Art 

 Internal Mammary 

 Lateral Long Thoracic Art 

 Super Thoracic Artery  ً۱او  ۱چتتتتې عمومتتتتا thuraco Epigastric flapلتتتته پتتتتاره 

 زمینه برابروي.

  Super Fascia Epigastric Art د چتتتې  Lower Epigastric flapزمینتتته لتتته پتتتاره 

 برابروي. 

 Super facialiliac Circumflex  چې دgrin flapزمینه برابروي.  له پاره 

  دpenis  .د خلؾ شریان 
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 د فلپ اقسام د وینې د جریان له نظره:

 ذخیتتتترو (څرنګتتتته چتتتتې دا ډول فلتتتتپ خپلتتتته اروا د درمتتتتال او ستتتتب درمتتتتل  Random: ؼیتتتترې متتتتنظم ) 1

پتتتته  5/1 -1اړه لتتتتري،  یعنتتتتی د هؽتتتتي د قاعتتتتدې د وستتتتعت پتتتتورې  یڅختتتته اخلتتتتي بنتتتتاً د فلتتتتپ اوږدووالتتتت

طتتتول د قاعتتتدې  ولي اطتتتراؾ کتتتې ددې فلپونتتتفمالېږي پتتته ستتتهمتتتدې منظتتتور دا ډول فلپونتتته ډېتتتر کتتتم استتتتع

 دی.  1!1په نسبت 

 پتتتتتتته دې ډول ،دی 1!1(    ratio)  فلتتتتتتتپ نستتتتتتتبت( دې ډولDelaying flap) ځنتتتتتتتډونکې فلتتتتتتتپ :2

 11 – 7هتتترې مرحلتتتې پتتته متتتنځ کتتتې  نتتتو دفلتتتپ کتتتې کتتتوالی شتتتو چتتتې اوږد فلتتتپ رستتتم کتتتړو  مرحلتتتوی 

 Delayingځنتتتتډونکې فلتتتتپ )ولتتتتي دې ډول تتتتته  ددې میخانیکیتتتتت چتتتتې ه، د اړتیتتتتا ورځتتتتو وختتتتت تتتتته 

flap)  .ویل کېږي معلوم نه دی ولي الندې عوامل پکې رول لري 

 څختته کتتم دي ېاطتتراؾ ستتاحمربوطتته ستتاحه کتتې نستتبت د نستتج  نستتجی  د اکستتیجن فشتتار پتته، 

کتتتې د کتتتم اکستتتیجن ستتتره خپتتتل ځتتتان  ستتتاحهنتتتو پتتته دې حالتتتت کتتتې مربوطتتته نستتتج پتتته مربوطتتته 

 عادت کوي. 

 جوړېږي.  ونهنوی او کوچنی شریان په ساحه کې 

 Cathecolamin پتتتته مقابتتتتل کتتتتې حستتتتاس کېتتتتدل او پتتتته نتیجتتتته کتتتتې د وینتتتتې جریتتتتان ستتتتطحي 

 ته زیاتوالی پیدا کوي. ( Capillaryشریانچو )

 ؼیرې مفادات عبارت دی له:( Delaying flapد ځنډونکې فلپ )

 .ډېر زیات وخت نیسي 

 تتتته راوړي ځکتتته چتتتې فلتتتپ نستتتبت هؽتتته  د عملیتتتات څختتته وروستتتته پتتته ستتتاحه کتتتې ستتتکار متتتنځ

 ساحې ته چې انتقالېږې زیات وخت نیسي. 

 Axil Flap وي څرنګتتتته چتتتتې د وینتتتتې  کېډول فلتتتتپ د مستتتتتقل شتتتتریان او وریتتتتد درلتتتتودن: دا

فشتتتار ډېتتتر نارمتتتل وي نتتتو کتتتوالی شتتتو چتتتې پتتته استتتانۍ ستتتره انتقتتتال او تتتتدور ورتتتته ورکتتتړو 

دا ډول فلتتتتپ فلتتتتپ دیتتتتزان کتتتتړو. همدارنګتتتته کتتتتوالی شتتتتو چتتتتې اوږد او وستتتتیع ډول ستتتتره یتتتتو 

 نسبت پورته دواړو ته زیات استعمالېږي. 
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 اکسل فلپ انځور: 5-1

  جزیتتتتروي فلتتتتپ(Islander Flapد :)Axil   شتتتتریان او  ختتتتو،ورتتتتته والتتتتی لريفلتتتتپ ستتتتره

درجتتتې  1۱1وریتتتد یتتتې د الرې پتتته اوږدو کتتتې تستتتلیح کېتتتږي او کتتتوالی شتتتو دې ډول فلتتتپ تتتته 

 تدور ورکړو. 

 زاد فلتتتپ آ(Free Flap دا هتتتم ) دAxil  فلتتتپ یتتتو ډول دی، مګتتتر پتتته دې حالتتتت کتتتې شتتتریان او

ضتتتروري برختتتې د وریتتتد او شتتتریان ستتتره  دبتتتدن وریتتتد دواړه پتتته ازاد ډول اخستتتتل کېتتتږي او

 تړل کېږي. 

 فلپونه ځانګړي

1- Neuro VascularFlap: دا ډول فلپونته ستر بېتره پتر دې چتې شتریان او وریتد د ځتان ستره لتري عصتبي 

 له نظره ؼني وي.  ډندیعصبي ادا دی چې فلپ د  ګټیدې ډول فلپ د جریان هم د ځان سره لري. 
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 فلپ ته د عصبي جریان شکلونه انځور: 5-2
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2- Muscul Cutaneousflap:  دا ډول فلپونتتته چتتتې عضتتتلې سیستتتتم هتتتم پکتتتې شتتتامل ويFree 

axil  اوIslander پتتته ډول اجتتترا کېتتتږي ښتتته مثتتتال یتتتې د  وفلپونتتت( ستتتینهBreast ) پتتته جوړیتتتدو

عضتتتلي د  Rectus Abdomenاو یتتتا  Letusmus dorsi myo Cutaneous flapهکتتتې د

Axil  اوFree يد نهفلپ ډېر ښه مثالو . 
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 په وسیع ډول د تومور لري کول.انځور: 4-5                           د پوستکي تومور. انځور: 5-3                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلپ ترڅنګ د پوستکي نړي ګراؾ. انځور: Letusmus dorsi myo Cutaneous flap  5-6انځور: 5-5
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 د تراپیزس عضلي فلپ انځور: 5-7
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 د جراحي عملیي څخه دري میاشتي وروستهانځور:  ۱-5            په پاسني ژامي مخ  اوشونډي زخم او ضایع انځور: 5-۱
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 ضحامت له نظرشل د د فلپ وی

 .ید لهود ضحامت له نظره فلپ په څلور ډ

 فلپ.  کېد الندې نسج درلودون کېاو د پوست کېپوست -1

 ور سره ملګري وي.Fascia  چې  یکپوست -2

 هؽه فلپ چې عضله ورسره موجوده وي. یکپوست -3

 هم ور سره ملګري وي.  کېهؽه فلپونه چې هډو کېد پوست -4

 د فلپ د استعمال ځایونه: 

متتتومي ډول فلتتتپ د زخمونتتتو د پوښتتتولو پتتته منظتتتور او یتتتا دا چتتتې د ښتتتکال د متتتنځ تتتته راوړلتتتو پتتته پتتته ع

 د ګراؾ د اچولو جواز موجود نه وي لکه. کېمنظور استعمالېږي چې ساحه کې د پوست

دون، عضتتروؾ یاهؽتته ستتاحې نتت، ت کېلکتته هتتډو کتتم وی، یتتې احه چتتې د وینتتې جریتتانستتهؽتته  -1

 وي.  ېچې شعاع یې اخست

لکتتته د ختتتالص صتتتدر، د ختتتالص  ،چتتتې د وجتتتود د جتتتوؾ بانتتتدې موقعیتتتت لتتتريهؽتتته زخمونتتته  -2

پتتته جتتتوؾ  ختتتود عمیتتق شتتتق څختتته وروستتته د خ ختتتوې د خچتتتبطتتن زخمونتتته او یتتتا هؽتته زخمونتتته 

 کې منځ ته راؼلي وي. 

 امله منځ ته راؼلي وي.  لهنسج د ضایع کیدو  Compositeهؽه زخمونه چې د  -3

 . په واسطه  Neuro vascularپه ساحه کی د حسیت د ساتلو په منظور -4

 .يتؽیرات منځ ته راځ الندېد فلپ اخستیلو څخه وروسته په لنډ وخت کې 

 حساستتتتیت(Sensitivities)  تېریتتتتدو ورو  پتتتته د وختتتتت وي ختتتتوپتتتته لتتتتومړني وختتتتت کتتتتې کتتتتم

 ورو پیدا کېږي. 

  وی د ویښتانو نشونما نارمل . 

  د خولتتو اوSebaceous glans وي ختتو کلتته چتتې  فعالیتتت پتته لتتومړي ستتر کتتې موجتتود نتته

 کوي.  پیلحساسیت پیداشي. ؼدوات هم په فعالیت 

  .رنګ چې مهمه موضوع ده د فلپ د اخستل شوي ساحې د رنګ پورې اړه لري 

 جریان: ېد عضالتو د وین

کتتوم کتتې چتتې د فلتتپ پتته منظتتور تتتری استتتفاده کېتتږي د لتتومړي ځتتل پتته د هؽتتو عضتتالتو د وینتتی جریتتان  

 شو.  یځو ډولونو وویشلحوا په پنل Nahaiاو  Mathesد  له پاره
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 (: Single vesculer muscls)  عضالت کې: یو شریان لرون1

پتته دی ډول کتتې یتتو شتتریان عضتتلی تتته داخلیتتږي، چتتې د عضتتلی فلتتپ پتته وختتت کتتې بایتتد پتته دقیتتق ډول 

 له:  يعبارت د یېولټول شي. چې مهم عضالت 

 Audoctor digiti minimi  

 Audoctor Pollicis bravis  

 First Dorsalis interosseous  

 Gastrocneminus 

  hypoglossus  

 Genoglassus  

 Styloglassus 

 Longitudinallis 

 Tensor fascia lata 

 Transverus and vertical lingue  

 Vastus lateralis  

 Dominant) عضتتتتتالت کېدرلتتتتتودون شتتتتتریان یبرجستتتتتته شتتتتتریان او یتتتتتو کتتتتتوچن ی: د یتتتتتو لتتتتتو2

Vescular pedical and minimi vescular pedical muscls: ) 

 ،شتتتریان هتتتم لتتتري یشتتتریان لتتتری یتتتو کتتتوچن یچتتتې یتتتو لتتتو ېحالتتتت کتتتې عضتتتالت بتتتر عتتتالوه د د ېپتتته د

 له:  يعبارت د یېچې مهم عضالت 

 Abductor digitorm minimi (foot) 

 Abductor halluces  

 Digitorn bravis  

 Proneus longus  

 Platysma  

 Rectus femoris  

 Soleus  
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 Strnoclido mastoid  

 Trapezius 

 Triceps  

 Vastus medialis  

 (  Two domanit pedical Muscls)  عضالت کېلوی شریان لرون ه: دو3

 له:  يچې عبارت د ،ته داخلیږي ېلوی شریانونه عضل هپه دی ډول کې دو

 Gluteus maximus  

 Inter costal  

 Pectoralis minor  

 Rectus abdominis  

 Serratus  

 Temporalis  

 

 

 ( Multi segmental pedical Muscls)  عضالت کې: د څو شریان در لودون4

 پتته دي ډول کتتتې څتتتو شتتتریانونه عضتتلی تتتته داخلیتتتږي او هتتتر شتتتریان د عضتتلي یتتتوه برختتته اروا کتتتوي پتتته

شتتتریانونه پتتته ؼیتتتر پالنتتتی ډول جتتتدا  عضتتتلی فلتتتپ د اخستتتتلو پتتته جریتتتان کتتتې کتتتهصتتتورت کتتتې چتتتې  هؽتتته

 مربوطه ساحو نکروز سبب کېږي. مهم عضالت عبارت دي له:شي د  ایکړ

 Extensor digitorm longus 

 Extensor hallucis longus 

 Extensor oblque  

 Flexur digitorum longus 

 Flexur hallucis longus 

 Sartorious  

 Tibialis anterior  
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 Dominat pedical and secondry: یتتتتو لتتتتوی شتتتتریان او د بتتتتل شتتتتریان یتتتتوه څانګتتتته ) 5

segmental pedical flap ) 

چتتې عضتتله یتتو لتتوي شتتریان پتته واستتطه اروا کېتتږي د دوهتتم شتتریان پتته  ستتربیره پتتردېپتته دي ډول کتتې 

ده هتتم اروا کېتتږي. چتتې عبتتارت دی  چېد یتتو بتتل شتتریان شتتریانواستتطه کتتوم چتتې د اطتتراؾ څختته چتتې 

 له:

 Internal oblique  

 Latissimus Doris  

 Pectoralis major  

Prefabricate Flap  

پتتته ځتتتانګړې ډول فلتتتپ کتتتې پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې د ضتتتایع شتتتوی نستتتج ستتتاحه وستتتیع وي  ېپتتته د

ري د فلتتپ چېتته د څتتو فلپونتتو څختته استتتفاده کېتتږي. او کتت یتتې لتته پتتارهپتته ؼتتاړه او ستتر کتتې د تتترمیم  توګتته

یتتتا ؼضتتتروؾ او  کېاو یتتتا ؼضتتتروؾ تتتته اړتیتتتا وي نتتتو د مربوطتتته شتتتخص د هتتتډو کېیوځتتتاي هتتتډو هستتتر

 داچې هؽه هډوکې او ؼضروؾ چې په بایو اینجینرینګ کې جوړیږي یو ځاي استفاده کړو.  یا
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 د پوسکتني عضلي فلپ ته د ویني د شریانونو د جریان ډولونه. انځور: 5-11
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 تستونه وله پارهستل شوي فلپون

 ه تتته وینتتی د خپلتتی ؼټتتی ګتتوتي پتته واستتطه فلتتپ تتته فشتتار ورکتتړي ، مربوطتته ستتاح:د فشتتار تستتت

 راتګ د فلپ په ښه اروا داللت کوي.

  پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې  :قطتتتع تستتتتدpedical Flap   متتتو اجتتترا کتتتړی وی او وؼتتتواړی

څختتتته ده آزمایښتتتتت کتتتتړي، د فلتتتتپ قاعتتتتده د  ېمتتتته اروا چتتتتې د اخستتتتتونکې ستتتتاحیچتتتتې د فلتتتتپ دو

ونتته  چېتتري د فلتتپ رنتتګ تؽیتتر هقطتتع کتتړي، کتت لتته پتتارهشتتریان ګیتتر پتته واستتطه د پینځتته دقیقتتو 

 ثتتتتانوی دورانڅختتتته اروا کېتتتتږي، چتتتتې دی ډول اروا تتتتته  ېستتتتاح کېکتتتتړو نتتتتو فلتتتتپ د اؼستتتتتون

 . یيوا

 زیاتوي.ین زرق وروسته مربوطه ساحې ته د وینې جریان مین تست: د هستامهستا 

  څختتته تتتتر   1.5ستتتی ستتتی نارمتتتل ستتتلین د  1.15ستتتودیم تستتتت: پتتته دی تستتتت کتتتې رادیتتتو ایتتتزو

دیم د فلتتتپ پتتته قاعتتتده کتتتې پتتته انتتتترا درمتتتل ډول تطبیتتتق او میکتتترو کتتتارینر رادیتتتو اکتیتتتؾ ستتتو 1.1

 وروسته د فلپ د ویني جریان معلومیږي. 

 چیتتترې هرنتتتګ و ګتتتوري ، کتتت کېد یتتتو الستتتی ګتتتروپ پتتته واستتتطه د فلتتتپ د پوستتتت:د رڼتتتا تستتتت 

 رنګ سور یا ګالبی وي د فلپ به کامیابی داللت کوي.

 ه کامیابی داللت کويپد فلپ ګرم والی د فلپ  :حرارت تست. 

 د اتروفین د استعمال تست: 

 ین او ئکلتتتورSalin: نتتتاروغ تتتته ډول  فیصتتتده ستتتودیم کلوریایتتتد پتتته ستتتریع 5پتتته دې حالتتتت کتتتې

پتتتته او نتتتتاروغ تیتتتتاره اطتتتتاق تتتتته وړل کېتتتتږي او وروستتتتته د فلتتتتپ ستتتتاحه د ګتتتتروپ   يزرق کېتتتتږ

کتتتتل کېتتتږي چتتتې فلتتتپ ستتتور رنتتتګ لتتتري او کتتته نتتته چتتتې ستتتور والتتتی د فلتتتپ پتتته کامیتتتابۍ  واستتتطه

 .داللت کوي

 موضعي فلپونه

 دي او ډولونه یې عبارت دي له: ه په دې ډول فلپونو کې د اوعیو سیر دومره مهم ن

Transposition Flap 

کتتتې استتتتعمالېږي او کلتتته چتتتې فلتتتپ تتتته دور ور کتتتړل  ديتنتتتډول فلتتتپ زیتتتاتره د متتتخ پتتته زخمونتتتو او  اد

 کتتتتېیتتتته لروناو متتتتنځ کتتتتې یتتتتو زاو Defectشتتتتي نتتتتو د دور څختتتته وروستتتتته پتتتته مربوطتتتته ستتتتاحه کتتتتې 

او وروستتته د هؽتتې چتتې فلتتپ پتته مربوطتته ستتاحه کتتې وتتتړل شتتي نتتو د فلتتپ کېتتږي پتتاتې بتتاقی  کېپوستتت
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نتتتاني وي نتتتو یل کېتتتږي کتتته چېتتترې د فلتتتپ اروا اطمنتتتډخولتتته پتتته خولتتته ګ دویتتتم ځتتتلبېرتتتته  ستتتاحهاتېپڅختتته 

نتتاني نتته وي فلتتپ تتته ی.او کتته چېتتري اروا یتتې اطمدرجتتې زوایتته ور کتتړو 1۱1تتته کتتوالي شتتو چتتې فلتتپ 

 درجو څخه زیات تدور د فلپ د خرابوالی سبب کېږي. ۱1د 
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 ترانسپوزیشن فلپ دیزین. انځور: 5-11

 

۱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورځي وروسته.    3د ترانسپوزیشن څخه  انځور: 13-5 د عملیاتو څخه مخکي زخم.           انځور: 5-12
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 ورځي وروسته.  3ترانسپوزیشن فلپ د عملیات څخه  انځور:  15-5    په مخ بانډی نیوسانځور: 5-14   

                                                                                

 :استطباب

پتتته دې منظتتتور چتتتې ستتتاحه کتتتې ستتتکار  ،استتتتطباب پتتته هؽتتته ستتتاحو کتتتې چتتتې زخمتتتي ستتتاحه پراختتته وي

 عمالېږي.تجوړ نه شي زیات اس

 طباب:مضاد است

 ونه شو کوالی چې پټ کړل شي. یېه د اوږدې مودې سکار چې په مکمل ډول سر 

 نکروز.  کېد فلپ د څو 

  .د فشار لوړوالی 

  يناروؼ ېشکرد  . 

  نه لريامله استطباب  لهسګرت د زیاتو څښلو . 

 د عملیاتو څخه مخکې د ناروغ سره مشورې:

 وروستتتته د جراحتتتي اونتتتۍاو یتتتوه مخکتتتې د جراحتتتي  اونتتتۍد ستتتګرت او الکولتتتو قطتتتع کتتتول دوه  -1

 څخه.  عملیاتو
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قطتتتع کتتتړل  او کورتیتتتو کوستتتتروید د جراحتتتي عملیتتتاتو څختتته لتتتس ورځتتتې مخکتتتې بایتتتد استتتپرین -2

 شي. 

 مواد استعمال نه کړي.  Cosmeticناروغ باید  -3

 . ئوسات چېعملیاتي ساحه و -4

 یا پنځلس ورځو پورې پاتې شي.  اونۍپړسوب امکان شته چې یوه  -5

 . ئوکړ مخنیوياونۍي کار څخه حد اقل دوه د ډېر زیات وزن -6

 . ئداکټر ته مراجعه وکړ له پارهرول ټد کن وروستهونوساعت72 - 24د  -7

 . ئاووه ورځې وروسته لري کړتر  پینځو نه زیاتره ګنډل شوی تارونه -۱

او  ئاستتتعمال کتتړ Sterio Stripلتته پتتارهاونۍدوه و د ړنتته متتو چتتې  تتتار لتتری کتت وروستتته ددې  -۱

 .ئمواد استعمال کړ Cosmeticي عملیات وروسته

اړتیتتتتا کتتتته چېتتتترې فلتتتتپ نتتتتورې اصتتتتالح تتتتته  اونیتتتتو پتتتتوری  6 – 4د عملیتتتتاتو څختتتته وروستتتتته  -11

 تاسوته به مشوره در کړل شي. ولری 

 : قسمونهT.Pد 

Single Transposition Flap 

 Naso Labial Flapالؾ:

 Rhambiod Flapب: 

 فلپ.  کېنلرو ېزوای 31ج: د 

جتتتود در«  61» تو پیڅختتته عبتتتارت دی چتتتې د رمبتتتور منظتتتره لتتتري دوه د شتتت T.Fد رمبتتتور فلتتتپ دیتتتو 

وو څختتتته د څلتتتتور و ؼتتتتاړو ددرجتتتتو کنجونتتتته لتتتتري پتتتته دې حالتتتتت کتتتتې فلتتتتپ د  121کنجونتتتته او دوه د 

څختتته ډېتتتزاین کېتتتږي کتتتوم چتتتې د دایتتتروي ډیفیتتتک پتتته شتتتاوخوا کتتتې تتتتر ستتتمېږي النتتتدې نقتتتاطو تتتته بایتتتد 

 توجو پکې وکړی شي. 

 . ښه حرکت ور کړو ته خوا روري ده چې نارمل د فلپ حرکت: ډېر ض  -1

ور  الستتتتیک لتتتري تتتتر څتتتو ستتتاحې تتتته چتتتې فلتتتپاد اطتتتراؾ د نستتتج حرکتتتت چتتتې نستتتج څتتتومره   -2

 پاملرنتتتهپوښتتتولی شتتتي او کتتته نتتته او پتتته دې صتتتورت کتتتې بایتتتد زیاتتتته  ۍضتتترورت دی پتتته استتتان تتتته

 کېته کتتتوم چتتتې د پوستتتحتتتدرجتتتي هؽتتته فلتتتپ تتتته چتتتې متتتو تتتتدور ور کتتتړي او د هؽتتتې څ ،لومړیوشتتتي

ستتاحه بایتتد پتته استتانۍ ستتره  یتتادهکمتتوالی متتنځ تتته راؼلتتي دي بایتتد د ډېتتر کتتم تخریتتب څختته وروستتته 
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 Trapلمفاتیتتتک درینتتتاژ ولتتتري تتتتر څتتتو چتتتې د تتتترمیم شتتتي. او هتتتم دا چتتتې مربوطتتته فلتتتپ بایتتتد ښتتته 

Door  یتتاPin Cushioning حالتتتت کتتتې هؽتتته فلپونتتته  تتتتهچتتتې پتتته پور ،شتتتي یوکتتتړ مخنیتتتوی څختتته

 121یتتتېچتتتې زاویتتته  پتتته ځتتتانګړې توګتتتهوی  کتتتېډېتتتره ښتتته درینتتتاژ لرونچتتتې ستتتلفې قاعتتتده ولتتتري 

 درجې وي.

Bilobed Flap : 

فلتتتپ  یمتتتېوکتتتړای شتتتو د ابتتتتدایي او دو ی نقتتتصه عبتتتارت دی تتتتر څتتتو چتتتې نستتتجحتتتد دوو لوبونتتتو فلتتتپ څ

ډول فلتتتپ اجتتترا کتتتړو پتتته دې صتتتورت کتتتې  اتتتترمیم کتتتړو متتتثالً کتتته پتتته پتتتزه کتتتې وؼتتتواړو د پتتته واستتتطه

م فلتتتپ چتتتې د لتتتومړی فلتتتپ ځتتتای یتتتختتتم د ستتتاحې ستتتره معتتتادل جتتتوړېږي او د دولتتتومړی لتتتوب فلتتتپ د ز

 نیستتتتتي بایتتتتتد د لتتتتتومړي فلتتتتتپ څختتتتته شتتتتتل فیصتتتتتده کتتتتتم ډیتتتتتزاین شتتتتتي ځکتتتتته چتتتتتې د نومتتتتتوړي ستتتتتاحې

او پتتته استتتانۍ ستتتره تتتتړل کېتتتږي مګتتتر پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې دوه لوبتتته  يزیتتتات د(Laxityنرمتتتوالی)

زختتم څختته شتتل  لتتومړيفلتتپ بایتتد د  مړیلتتوفلتتپ پتته متتخ کتتې استتتعمال کتتړو پتته دې حالتتت کتتې  کتتېلرون

 ۱1 – 45کیتتدای شتتتي  چتتې د هتتر فلتتپ متتتنځ کتتې یتتوه زاویتتته متتنځ تتته راځتتتي اوفیصتتده کتتم ډېتتزاین شتتتي 

د تتتترمیم  نقیصتتتی کتتته چېتتترې مربوطتتته زاویتتته ددې څختتته لتتتوړه وي پتتته دې حالتتتت کتتتې د در جتتتو وی ، 

 dog earنتتور درجتتې وي  45د جوړیتتدو ستتبب کېتتږي او کتته چېتترې زاویتته  dog earڅختته وروستتته 

پتتته  cm 1.5کتتتې چتتتې  نقیصتتتوکېتتتږي دا ډول فلتتتپ زیتتتاتره هؽتتته  مخنیتتتویڅختتته  Cushioning Pinاو 

کتتتول او د شتتتحم لتتتري  تستتتلیخلتتتري وکتنۍ برختتته کتتتې موقعیتتتت ښتتت 3/1او زیتتتاتره د پتتتزې  وی،انتتتدازه 

او ستتتکار څختتته (Contractureکشتتتش ) کتتتول د ښتتته تتتتدور او تتتترمیم زمینتتته برابتتتروي تتتتر څتتتو چتتتې د

 ي. وش مخنیوی
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 : د بایلوپ فلپ دیزین.انځور  5-16
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 : بایلوپ فلپ د عملیات څخه وروسته.انځور  5-17

Advancement Fla 

پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې استتتتعمالېږي چتتتې د زختتتم د ستتتاحې د شتتتاوخوا نستتتج یتتتوې ختتتوا او یتتتا دواړو ختتتوا 

پورتتتته شتتتونډې ، ( Forehead)  یتنتتتدپتتته  فلپونتتته زاد حرکتتتت ولتتتري. او کتتتوالی شتتتو چتتتې دا ډولآوتتتته 

دې څختته چتتې اطتتراؾ تخریتتب کتتړو پتته  بتتی لتتهکتتوالی شتتو نستتج تتته  ې چتتېه ستتاحو کتتپتتHelical rimاو 

کتتتړو پتتته دې  advanceاستتتانۍ ستتتره حرکتتتت ور کتتتړو پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې وؼتتتواړو زیتتتات نستتتج 

اجتتترا  شتتق بایتتتد داستتې ډول ستتتره( پتتتورې  2 – 5مجموعتتاً  ) ونو تتته ضتتترورت دیقحالتتت کتتتې زیتتاتو شتتت

ې د ستتتکار چتتتانس ډیتتتر کتتتم وي ئتتتشتتتي چتتتې پتتته طبعتتتي لینونتتتو کتتتې پتتتټ او د عملیتتتاتو څختتته وروستتتته 

کتتتړل شتتتي تتتتر څتتتو چتتتې نتتتور طبعتتتي لینونتتته د خپتتتل ه زیتتتات کتتتش نتتت پوستتتتکېکوښتتتا دي وشتتتي چتتتې 

بایتتد پتته  ( همدارنګتته تستتلیخHelical Sulcusلکتته  )ل او طبعتتي موقعیتتت څختته بتتې ځایتته نتته شتتيانورمتت

پتتته ستتتاحه کتتتې کتتتم کتتتړل ( Tensionفشتتتار ) چتتتې لتتته پتتتارهي او ددې منظتتتور ډول ستتتره اجتتترا شتتت حصتتتحی

 استعمال شي.  Buraid Sutureشي باید 

 -استطباب:

 .  یوچورل او پاسنۍ شونډهHelix ,دا فلپونه په نهایتو ، 

 پزې په وحشي جدار کې.  د مضاد استطباب: ؼنبورې او
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ټتتتول پتتته طبعتتتي لینونتتتو کتتتې  ونهپ شتتتقفلتتتډول  ددې  تتتتر څتتتو وي ستتتتونزمنمحتتتدودیت: امکتتتان لتتتري چتتتې 

 پټ کړو. 

 : څخه وروسته الرښونی د عملیات 

 ورځو پورې وروسته باید لرې کړل شي.  7 – 5 تارونه  -1

 وساتل شي.  چېساعته و 24ساحه باید حد اقل  -2

 تر څو ورځو پورې ادامه پیدا کړي.  بامکان شته چې پړسو -3

 وروسته(  اونیو 12 – ۱کړي.) ون ته ضرورت پیدا ژامکان لري چې ساحه در مابری -4

 مربوطه ساحه امکان لري چې په لسو ورځو کې جوړه شي. -5

 اختالطات:

 د فلپ نکروز. -1

 . جوړیدلد نکروز څخه وروسته د سکار  -2

 انتانات.  -3

او یتتا پوستتتکی یتتو د بتتل ګتتراؾ  کېبیتتا د پوستتتکېتتږي،  ېچتتې لتته لتتومړني اختتتالط کتتې اول متتړ نستتج لتتر

 سره ګنډل کېږي.

 ډولونه:flapAdvancementد 

1- Unilateral Advancement Flap 
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 فلپ دیزین.: د ادوسنمنت انځور 5-1۱
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 : د یوطرفه ادونسمنت فلپ دیزاین او تطبیق.انځور  5-1۱

 

 

 

 

۱ 

 

 

 

 

    : د ساخي پوښل د یوطرفه ادوانسمنتانځور  21-5  وستکي د تومور لري کول.         : د پانځور  5-21

 فلپ په واسطه.                                                                                        
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 (Double advancementدوطرفه ادوانسمنت فلپ )   -2
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 : د دوطرفه ادوانسمنت فلپ دیزاین.انځور  5-22

 

 

3- Island Flap 
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 .عملیه او : د اسلیندر فلپ دیزاین انځور  5-23
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4- Y To V Plasty اوV to Y Plasty  
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 .دیزاین او عملیه  V to Y Plastyاو Y To V Plastyانځور:   5-24

Rotation Flap: 

اړتیتتتا لتتتري نتتتو څرنګتتته چتتتې زیتتتات تتتتدور تتتته لتتتری، تتتته نتتتږدې والتتتی فلتتتپ Advancementډول فلتتتپ اد

کتتته د ستتتر د  ختتتوستتتاحوکې استتتتعمالېږي  ( پتتته Templeشتتتقیقو ) متتتخ اود زیتتتاتره  ،استتتتعمال یتتتې کتتتم دي

نقیصتتتتی  ډیتتتتر کتتتتم استتتتتعمال وړ دي ځکتتتته چتتتتې د فلتتتتپ انتتتتدازه بایتتتتد دد ضتتتتیاع موجتتتتوده وي  کېپوستتتتت

(Defect )درې نه تر څلور چنده پورې وي.  لږترلږه 

 (indication: ) استطباب

 په اسانه طریقه کوالی شو چې نسج ته ښه تدور ور کړو.  -1

 ه ساحې ته ور کړو. کوالی شو چې زیات نسج مربوط -2

 یتتې کتتوالی شتتو چتتې پتته استتانه او ستتاده ډول ستتره ،يو ې اخستتتېمتتو تتتر یکپوستتتهؽتته ستتاحه چتتې  -3

 ترمیم کړو. 

 ساحه ونه تړل شي.  په واسطهفلپ Advancement د کې چې برخوپه هؽه  -4

 مضاد استطباب:

 هؽه نسج چې ضعیفه اروا ولري.  -1

 . يکم و یې یتهؽه ساحې چې االستیک -2
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 محدودیت: 

 لری. اړتیااو مهارت  ته  يتجرب ډیرې یې جرا کولا -1

 ډول وتړل شي. په ښه څو دواړه بازوګان  تر ته ضرورت لري کېاو پوست نسج اضافی  -2

کتتتته دفلتتتتپ د شتتتتاه  پتتتته ځتتتتانګړې توګتتتته( چتتتتانس ډیتتتتر دی  Tip Necrosisد څتتتتوکې تتتتتوروالی ) -3

 برخه قطع شوې وي. 

 رښونی او ال ته الزمي مشورې  ناروغ د عملیات څخه مخکې 

 عبارت دی له:

 ترمیم کېږي. ښه  په واسطهنسج  نیږديددې فلپ ښه ګټه دا ده چې ساحه د  -1

ستتتکار د نستتتج کتتتې  نیتتتږديلتتتري کتتتوم چتتتې پتتته  اړتیتتتاشتتتقونو تتتته  وخرابتتته ګټتتته یتتتې دا ده چتتتې ډېتتتر -2

 سبب کېږي. 

 هماتوم او انتان امکان شته چې منځ ته راشي.  -3

 د ساحه شکل تؽیر کوی. له پارهد لندي موده  -4

 وروسته د عملیات څخه سګرت قطع کړي.  اونۍمخکې او یوه  اونۍناروغ باید دوه  -5

 مواد وخوري.  رونکی خوراکې للوړې انرژي د تؽذیه الزمه ده او ناروغ باید  روؼتیوی د ناروغ د  -6

 قطع شي.  درملانتي کواګوالنت  ټولیمخکې باید  اونۍ د عملیات څخه دوه  -7

 اونیتتتتو 1۱ – 6ل و کتتتړي کڅختتته وروستتتتته ستتتکار تشتتتت ورت کتتتتې چتتتې د عملیتتتتاتوصتتتپتتته هؽتتتته  -۱

 اصالح شي.  دویم ځلعملیات شي سکار لري او ساحه  دویم ځلوروسته ساحه 

 تمامات:ها له پارهد مخنیوی درد د عملیات څخه وروسته د 

 ورکول کېږي.  له پارهنو پوری  د درد ساعتو 72 – 4۱کودین اواستوامینوفنین د  -1

 .باید د ساحې حرکات محدود شي  له پارهساعتو 72او د امکان په صورت کې  -2

 اختالطات:

 شته. امکانخالصیدو   دویم ځلهماتوم انتان او ناروغ ښه مراقبت نشی نو د  چیرې هک -1

2- Trap Door او Hypertropic اونتتتۍ وروستتتتهچېتتترې متتتنځ تتتته راشتتتي څلتتتور  کتتته ستتتکار 

 – 6اصتتالح نتته شتتي کېتتږي او کتته چېتترې ستتکار  اجتترا Local Cortico therapy نتتاروغ تتته 

 میاشتو وروسته عملیات اجرا کېږي.  12
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 ې فلپ ډولونه:رود تد

 (Simple Rotation): ساده1

 (Double Rotation Flap) فلپ :دوه اړخي یا ډبل2

( کتتتم  Laxityکشتتتش ) کېعمتتتومي ډول دو اړختتتي تتتتدوري فلتتتپ زیتتتاتره پتتته هؽتتتو ستتتاحو کتتتې چتتتې د پوستتتت

 وی ډېر د استعمال وړ دي.

11 

 روتیشن فلپ دیزاین. انځور:  5-25
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 روتیشن فلپ د عملیاتو څخه وروسته. انځور:  27-5روتیشن فلپ عملیه.                      انځور:  5-26
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Z Plasty 

Z Plasty  دوه مثلثتتتي فلپونتتته پتتته داستتتي ډول تؽیتتتر  دویتتتم ځتتتلد یتتتو ستتتاده تخنیتتتک څختتته عبتتتارت دی چتتتې

اطرافتتتو  او برحتتتی نظتتتره مربوطتتته دی پتتته مرکتتتزي  هندستتتي لتتتهد ستتتي نوختتتوري چتتتې یتتتو د بتتتل ځتتتای و

متتتنځ تتتته راتلتتتو ستتتبب ګرځتتتی .  Zتؽیتتتر ختتتوړل او ځتتتای پتتته ځتتتای کیتتتدل د  د دؼتتتی اطرافونتتتو  بانتتتدې چتتتې

د مرکتتتتزي اوږدوالتتتتی پتتتتورې  Zمستتتتتقیماً تړلتتتتي دي د بایتتتتد مستتتتاوي وي دا مستتتتاوات  اطرافونتتتته دواړه 

درجتتتو  ۱1 – 31پتتته دې ډول  ري،خواتتتته دور وختتتو چتتتې پتتته استتتاني ستتتره مربوطتتته مثلثتتتو نتتته بیتتترون

 منځ ته راوړي.  یېزاوپوری 

پتتتدې زاویتتته کتتتې  ده.  درجتتتې 61زاویتتته چتتتې ډېتتتره استتتتعمالېږي  لتتته نظتتتر ؼتتتوره جراحتتتي پالستتتتیک  د

کتتتړي. تتتتر څتتتو متوستتتط ختتتط رح کتتتوالی شتتتي فلتتتپ تتتته پتتته استتتانه طریقتتته او پتتته ازاد ډول تتتتدور واجتتتر

 اجرا کړو. Zکېدر جو ۱1 هپ ۱1وتړي. همدا رنګه کوالی شي 
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 دیزاین کول. Z Plastyانځور:  5-2۱
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 ږدوالی :وسته راغلی اڅخه ال Z Plastyد 

د موجودیتتتتت پتتتته استتتتاس محاستتتتبه  نقطتتتتی او د مرکتتتتزي ستتتتمت پتتتتوری اوږدوالتتتتي د هؽتتتته د  تی پالستتتت Zد

 .کېږي 

په اسانۍ سره کوالی شو  کزي نقطی پالستی  اوږدوالي د هؽه د سمت پوری او د مر Zد کېجدول:  4-1

 مشاهده کړو.

 زاویو درجيپالستی  Zد  السته راؼلی اږدوالی 

  03°31-° ږد والیاو 25٪

 45°-45 ° ٪ اوږد والی51

 61°- 61° ٪ اوږد والی75

 75 °- 75° ٪ اوږد والی111

 ۱1° -۱1° ٪ اوږدوالی 121

 

ته راؼلتتتی اږدوالتتتی د زاویتتتو د درجتتتو پتتتوری پتتته ښتتتکاره ډول معلتتتومیږي چتتتې د هندستتتې لتتته نظتتتره الستتت

پتتته علمتتتی ډول ستتتره پتتتورتني  Gibsonاو  Kenni deاړه لتتتري او بایتتتد پتتته دقیتتتق ډول محاستتتبه شتتتي. 

کتتې مشتتاهده کتتړو، پتته پتتایلی کتتې هؽتته ولیتتدل چتتې د زاویتته لتته نظتتره د  Four Flap Z Plastyحالتتت پتته 

فیصتتتدو څختتته زیاتتتته وه، نظتتتر  27 – 7فیصتتتدو څختتته کمتتته او  16- 14الستتتته راؼلتتتی اوږدوالتتتی ګټتتته   

 دې چې هؽه محاسبه کړي وه .  په

کتتتې مشتتتاهده کتتتړه پتتته دې  کېپتتته پوستتتت چتتتې  د تنتتتي دا موضتتتوع   Feischeاو  Furanceوروستتتته بیتتتا 

 . همحاسبه کړي و ؽهکوم چې ه ي،و ید هؽه محاسبې څخه کم ږدوالی ګتي ود احالت کې 

ی ړمحاستتبه کتت چتتې  هؽتته نظتتر پتته دې ،وهفیصتتدو کتتې 2۱پتته  ږدوالتتی ګتتتهوادرجتته زاویتته کتتې د  61°د 

 کې (. الستي پZسانتي متره  ۱) البته په   ه و

د الستتتته ،کتتتم وي یتتتې د نهایتتتاتو اوږدوالتتتی کتتتوم چتتتې  ،کتتتې زاویتتته ېدرجتتتو  الستتتته راؼلتتت 75  - 45 د

 . همحاسبه و کوم چې فیصدو څخه کم ور کړو،2۱ راؼلی اوږدوالی د
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 :ډولونهد اندازې  یېد هغې د زاواوږدوالی او  ېبرخد متوسط 

دواړو  ،دارتبتتتاط لتتتری  پتتتورې برختتتیمرکتتتزي  مستتتتقیماً د انتتتدازه یتتتېو د زاوپالستتتتي پتتته پتتتالن کولتتت Zد 

هؽتتته ستتتاحه چتتتې د فلتتتپ څختتته وروستتتته  د بازوګتتتانو او د مرکتتتزي برختتتې اوږدوالتتتی پتتته مستتتاوي ډول او

 مساوي ډول پاتي شي.  باید پهپاتې کېږي 

 بازوګتتتانو پتتته کتتتنج کتتتېپالستتتتي د دواړو  Zفیصتتتدي چتتتې د  ته راؼلتتتی اوږدوالتتتی انتتتدازه او الستتتد زاوې 

، لتتري تتتر څتتو مربوطتته فلتتپ پتته خپتتل نتتوی موقعیتتت کتتې تثبیتتت کتتړو  اړتیتتاډېتتر قتتدرت تتته کتتوی ،  ستتیر 

 په هر هؽه اندازه چې د فلپ اوږدوالی زیاتېږي د فلپ زاویه هم زیاتیږي. 

 اوږدوالی  برخېد مرکزي 

تعتتتداد اوږدوالتتتی پتتته پالستتتتي  Zهتتتم د  برختتته اوږدوالتتتی ولتتتری، ې مرکتتتزي پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتت

وي پتته دې حالتتت کتتې  شتتتونپتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې د مرکتتزي نستتج زیاتتته ضتتیاع مطتتابق زیتتاتېږي، 

پیتتتدا کېتتتږي تتتتر څتتتو چتتتې مربوطتتته ستتتاحه وپوښتتتل او  اړتیتتتا لتتته پتتتارهZ Plasty(  Serial)ه ردوامتتتداد 

 . يځګرد سکار د پاتې کېدو سبب  خووتړل شي 

 . یږيجوړه کې  ساحه ۱cmپه په دوامدار ډول  پالستي چې Zهؽه په ځانګړیتوګه 

1946Lanberg   د څلور فلپونوPlastyZ  

پالستتتی  Zاجتترا کړه،پتته دی ډول جراحتتي  زیږدیتتز کتتال کتتې 1۱46پتته کتتال  Lanberg ځتتلپتته لتتومړۍ 

ویشتتتل و زاویتتته بانتتتدې درجتتت 45درجتتتو زاویتتته رستتتمېږي او وروستتتته بیتتتا هتتتر فلتتتپ پتتته  ۱1° - ۱1°کتتتې  

پتته ستتاحه کتتې  اوږدوالتتی متتنځ تتته راوړیتتاو چتتې دا ډېتتزاین دي تتته اجتتازه ورکتتوي تتتر څتتو زیتتات  کېتتږي

پالستتتي زیتتاتره د پراحتتي ستتاحي پتته تتتداوي کتتې استتتعمالېږي. هؽتته فلپونتته چتتې  Zفشتتار کتتم شتتي. دا ډول 

تتتتر څتتتو اجتتتازه  شتتتی. و ویشتتتلدرجتتتو بانتتتدې  61° - 61°ولتتتري بایتتتد پتتته  اړتیتتتادرجتتتې زاوې تتتته  °121

هتتتم ویتتتل   jumping Z Plastyپالستتتتی تتتته  Zډول  امتتتنځ تتتته راشتتتي، دور کتتتړې چتتتې څلتتتور فلپونتتته 

 کېږي.

 پالستي د استعمال ځایونه: Zد 

 :د الندې درې مواردو له پاره استعمالېږي

 سبب کېږي.  يد زیاتوال کېپه خپل مربوط استقامت د پوست -1

 د سکار خط او سیر ته تؽیر ورکوي.  -2
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کتتتړي چتتتې د کتتتانتر کتتتتر د  االستتتتي فلپونتتته کتتتوالی شتتتي پتتته استتتانۍ ستتتره هؽتتته ستتتاحه پتتتوپ Zد  -3

 .وياجرا شوی پرې جراحی اصالح په منظور 
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 فلپ دیزاین 5او  4: د انځور  5-2۱
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 فلپ د جراحي عملیي څخه وروسته  4: انځور  5-31
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۱ 

 ملیاتو څخه.دیزاین مخکي او وروسته له ع Z Plasty: دوامدار انځور  5-31

۱ 

 تطبیق دیزاین او نتیجه.   Z Plasty: د دوامداره انځور  5-32
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 :ېګټ  Tissue Expanderد 

Tissue Expander  د سلیکانی بالون څخه عبارت دي چې مختلؾ اندازی او شکلونه لري . په هؽه

ي زیات ش کېکم وي نو د دي په خاطر چې په ساحه کې پوست کېصورت کې چې د وجود پوست

ه اندازه او شکل ؼور Expanderد کمبود اندازه معلومه او وروسته د  کېلیږي. لومړي د پوستاستعما

 کېنیږدي برخې کې لومړي د جراحې عملیه په واسطه د پوست پهد کمبود ساحې  کېکېږي. بیا د پوست

یو  د  Expanderتطبیق کېږي.   Expanderپه اندازه وي  Expanderالندي یو تونل جوړ چې د 

چې د بالون سره نښتي وي. هر اونۍ په کافیه اندازه مایع د پیپ د الری د  ،وي یرلودونکدمخصوص پیپ 

سورنج په واسطه بالون ته داخلېږي. بالون تر هؽې باید په څو مرحلو کې د مایع څخه ډک شي ترڅو چې د 

 السته نه وي راؼلی .   کېاړتیا وړ پوست

 اختالطات:

 ه وخت کې درد. : د مایع د تطبیق پ1

 د ویني د جریان کموالی چې مایع باید کمه کړل شي.  کې: د زیات مایع د تطبیق له امله د پوست2

 : په تونل کې د هماتوم تشکل. 3

 د بالون سوري کېدل. په واسطه: د سورنج 4

 : انتانات.5

 : د سلیکان موادو سره حساسیت چې په دی صورت کې باید بالون لری کړل شي. 6
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 نموني او تطبیق یی.Tissue Expander: د انځور  5-33
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 یکشپږم څپر

 شقونه ېباند کېپه پوست

 د شق تعری : 

 . ید ؼوڅولو څخه عبارت د ې( په واسطه د ساحBlade د یو منظم جراحی پالن الندي د جراحي پل ) 

 شق: Ellipticalضویبی

رم پتتتته زیتتتتاترو حتتتتاالتو کتتتتې محتتتتت خو،ېږيجراحتتتتي کتتتتې دا ډول شتتتتق ډېتتتتر کتتتتم استتتتتعمال کتتتته څتتتته هتتتتم

فکتتر کتتوي چتتې ستتاحه څتته ډول د شتتق ستتره مختتامخ کېتتږي، نتتو  متخصصتتین کلتته لکتته د داستتې ستتتونزو

کتتتړي. د دؼستتتې ستتتاحو د لتتترې کولتتتو او د هؽتتته پتتته  هجتتتوړ دویتتتم ځتتتلپتتته واستتتطه لتتتري او څرنګتتته یتتتې 

بتتال د تتتوپ منظتتره چتتې د فوټ ،استتتفاده کېتتږي څختتهشتتق  Epد  لتته پتتارهوړولتتو ج دویتتم ځتتلاستتان ډول د 

چتتتې ددې درلتتتودنکې ده.  31°ې د ئتتتپتتتدې ډول چتتتې هتتتره زاویتتته  وی، 1/3یتتتېنستتتبت  ؼتتتوره کتتتوي او

ه استتانۍ ستتره پتته پتتې وکتتړای شتتو چتترول لتتري تتتر څتتو  زیتتاتدرجتتې پتته تعتتین کتتې اوږدوالتتی او مستتاحت 

. پتتتته هؽتتتته صتتتتورت کتتتتې چتتتتې د وروستتتتته متتتتنځ تتتتته راشتتتتیڅختتتته د عملیتتتتاتو خفیتتتتؾ ستتتتکار ستتتتاحه کتتتتې 

ده مخکتتتې لتتته دې څختتته چتتتې پتتته ¼ یتتتېنستتتبت ه دې حالتتتت کتتتې پتتتکمتتته وي  شتتتکولو انتتتدازهد ک کېپوستتتت

د نرمتتتوالی  کېهؽتتته ختتتط چتتتې د فشتتتار لتتته املتتته متتتنځ تتتته راؼلتتتی او د پوستتتت ستتتاحه کتتتې شتتتق اجتتترا شتتتي

مخکتتې لتته دې څختته چتتې ستتاحې تتته انستتتېزي ورکتتړل شتتي بایتتد هؽتته  کتتې ونیتتول شتتي. پتتامالتتت بایتتد پتته ح

چتتې  ستتاحه همدارنګتته  هؽتته  شتتي. پتته نښتته کتتړللتتري کېتتږي بایتتد  پتته واستتطهجراحتتي شتتق  چتتې دستتاحه 

موضتتعي او شتتي، ځکتته چتتې خریتتول  نښتته کتتړلد جنشتتن وایلیتتت پتته واستتطه ، ولتتري  اړتیتتاخریولتتو تتته 

ګتترد پتته هؽتته ستتاحو کتتې چتتې  ، تیتتا او مختتتل کېتتدو ستتبب کېتتږي ورکتتول د ستتاحې د مخشتتوش انستتتېزي

ؼتتتوږ کتتته چېتتترې ونتتته ګنتتتډل  او د Temple، Canthusژوره،  د متتتخولتتتری  لکتتته شتتتکل  او قتتتوس ماننتتتد

شتتتي بیتتتا هتتتم نتیجتتته دومتتتره بتتتده نتتته ده  او پتتته بنفستتتهي ډول ستتتره ښتتته کېتتتږي پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې 

صتتتورت و نتتته نیستتتي پتتته دې صتتتورت کتتتې د ښتتتکال لتتته نظتتتره پتتته ستتتاحه کتتتې ستتتکار تشتتتکل  زرجوړیتتتدل 

نځ تتتتته راتلتتتتو ( د متتتتTextur)  جوړښتتتتت کتتتتوي. د ستتتتاحې ګنتتتتډل او جوړېتتتتدل د رنتتتتګ، مقاومتتتتت او ښتتتته

 کم وي باید ساحه حتماً وتړل شي. کشش  کېسبب کېږي په هؽه صورت کې چې د ساحې د پوست
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 شق دیزاین او تطبیق. Elliptical:بیضویانځور  6-1

 د شق اجرا کول

ه متتتخ حتتتڅ ۍپتتته هؽتتته ستتتاحه چتتتې شتتتق اجتتترا کېتتتږي بایتتتد د فشتتتار النتتتدې ونیتتتول شتتتي، تتتتر څتتتو د ختتتونریز

پتتتته واستتتتطه پتتتته دقیتتتتق ډول  نمبتتتتر وی، 15 یېجراحتتتتې تیتتتتػ چتتتتې انتتتتدازوروستتتتته بیتتتتا د او شتتتتی ونتتتتوی 

 بیتتا هؽتته  ستتاحه او ، النتتدې نستتج شتتق کتتړل شتتې کېیتتق ډول د پوستتتاو وروستتته پتته عم کېپوستتتلتتومړی 

وي او هؽتتته ستتتاحه چتتتې  31°زاویتتته چتتتې د کتتتنج د جراحتتتې تیتتتػ پتتته واستتتطه پتتته داستتتی ډول لتتتری کتتتړی 

 شي.  وګنډلنۍ سره لري کول ؼواړي باید په اسا

 شق استطباب يبیضو

 . ښه نتیجه نه ورکوي په واسطهCryoSurgery او  Electricچې  تومورنه هؽه  کېپوستد  -1

بانتتتدې د پوستتتتکې د طبعتتتی خطونتتتو پتتته ستتتیر  وکتتتړای شتتتو چتتتې د متتتخ پتتته جراحتتتي کتتتې تتتتر څتتتو  -2

د  اجتترا کتتړو تتتر څتتو د عملیتتاتو وروستتته ستتکار پتته مخفیتتې ډول ستتره متتنځ تتته راشتتي، چتتېشتتق 

 . ډیر اړین دي له پارهښکال ساتلو 

 مضاد استطباب:

 ماتوم .یته تمایل او هخونریزي  -1

 . ستونزید جوړیدو په پروسه کې  (  woundټپ ) د په عمومي ډول  -2

 . ستونزياو د کواګولیشن په پروسه کې ویني تشوشات  د -3
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 مي الرښوني:الز تهناروغ کېمخ څخه وله عملیات

 اونتتۍدوه  )شتتی  بنتتد څکتتلاجتترا شتتي بایتتد الکتتول او ستتګرټ  لتته دې څختته چتتې عملیتتات کتتېمخ -1

 . (وروسته  د عملیاتو څخه اونۍمخکې او یوه 

 شي. کړل قطع  Asprinد جراحي عملیات څخه باید لس ورځې مخکې  -2

 هؽه ساحه چې عملیات کېږي په همؽه ور  باید هیڅ ډول د ښکال مواد استعمال نه شي.  -3

عي بتتتې هوشتتتي عملیتتتات کېتتتږي بایتتتد نارمتتتل ؼتتتذا پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې نتتتاروغ پتتته موضتتت -4

 وخوري. 

کتته چېتتري د نتتاروغ نهایتتات عملیتتات کېتتږي بایتتد وپوهتتول شتتي چتتې امکتتان شتتته د محتتدود ورځتتو  -5

محتتتدود شتتتي او ددې امکتتتان هتتتم شتتتته چتتتې د  پتتته واستتتطهیتتتې د نهایتتتاتو حرکتتتات پلستتتتر  لتتته پتتتاره

پتتته ځتتتانګړی  عملیتتتات څختتته وروستتتته نتتتاروغ تتتته مخصتتتوص حرکتتتات او لتتتوازم توصتتتیه شتتتي )

 د پښو په عملیات کې(. توګه

پتته جتتوؾ کتتې اجتترا کېتتږي امکتتان شتتته چتتې  ختتوپتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې جراحتتي عملیتتات د خ -6

د څتتتتتو ورځتتتتتو پتتتتتورې د خوړلتتتتتو څختتتتته منتتتتتع کتتتتتړل شتتتتتي او د موظتتتتتؾ ډاکټتتتتتر لختتتتتوا ور تتتتتته 

 توصیه کېږي.  له پارهلونځید م خود خ درملمخصوصه 

بایتتد د ختتوب پتته وختتت کتتې خپتتل  نتتاروغوي پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې جراحتتي عمتتل پتته متتخ کتتې  -7

پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې جراحتتتي عمتتتل پتتته تنتتتدي کتتتې صتتتورت ونیستتتي پتتته دې  اوستتتاتيستتتر جتتتګ 

پتتته  نتتيد متتخ پتته جراحتتتي کتتې پړستتتوب د ژام او د ستتترګو پتتته شتتاخوا کتتتېپړستتتوپ صتتورت کتتې 

 ساحه کې منځ ته راځي. 

 . پوری وخت ونیسيورځو  14 – 11امکان لري چې  پړسوپمربوطه  -۱

ورځتتتو پتتتورې بایتتتد د ستتتریع او تیتتتزو حرکتتتاتو څختتته مخنیتتتوی  7عملیتتتات څختتته تتتتر  د جراحتتتي -۱

 وکړل شي. 

 او یا لسو ورځو په موده کې لرې کړل شي.  7 – 5په عمومي ډول تار باید د  -11

 15 – 11وروستتتته لتتته دې څختتته چتتتې تتتتار متتتو پتتترې کتتتړو ډېتتتره بتتته ښتتته وي چتتتې حتتتد اقتتتل د  -11

او وروستتته لتته هؽتتې کتتوالی شتتو چتتې استتتعمال کتتړو   Steroidپتته موضتتؽی ډولورځتتو پتتورې 

Cosmotic  ته توصیه کړولمواد ناروغ . 
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اونیتتو دویتتم 12د وروستتتهچتتې  ،شتتي اړتیتتا پیتتدام جراحتتي عملیتتات تتته هتتم یتتامکتتان لتتري چتتې دو -12

 . کړواجرا  جراحې عملیات

 :چمتووالیعملیات څخه مخکې د ناروغ 

د زړه  چېتتتتتاریخ، ستتتتګرټ څښتتتتل، دوینتتتتې نتتتتاروؼۍ ، د زختتتتم نتتتته رؼېتتتتدو کتتتتې د چېتتتتتاریخپتتتته  -1

Pacemaker  د  ،چېد مختتتتتتتدراتو د څښتتتتتتتلو تتتتتتتتاریخ، تطبیتتتتتتتقHIV  اوHepatitis و تتتتتتتتاریخچ

 شتون باید رد کړل شي.

د جوړېتتدو پروستته معلومتته  ټتتپجراحتتي عملیتتات او هؽتته ستتکار بایتتد وکتتتل شتتي تتتر څتتو د  تیتترد  -2

 شي. 

 په هکله باید د ناروغ څخه پوښتنه وشي.  د تطبیق دوینې -3

 :اړتیاويکې د عملیاتو څخه مخ

 د ساحې تعقیم. -1

 . ړڼاکافي  -2

 کواګوالتور .جراحي  -3

 انستیزي.  موضعی -4

 نازکه جراحي سامان آالت او مناست تار -5

 څخه وروسته مراقبت: عملیاتود 

درد نتتته کنتتتترول پتتته صتتتورت کتتتې د متتتورفین  د  او دای کلوفینتتتک استتتیتوامینوفین،د درد لتتته پتتتاره  -1

 . تفاده وکړواسساعتو کې  4۱په لومړی  د مشتقاتو څخه 

ښتتتودل کېفشتتتار ستتتره  Stero Stripستتتره اجتتترا شتتتي او کتتته چېتتترې  دقیتتتق ډولبایتتتد پتتته  پاستتتنمان -2

 د خونریزي او د هیماتوم څخه مخنیوي وشي. شي تر څو 

 اختالطات:

 خونریزي: -1

 تدواي شي.ډول تمیک یسس په موضعی او باید انتان چې  -2

 . شي Debretچې باید  د ټپ بیرته خالصیدل او نسجی مړینه -3

 تغیرات: لومړنيڅخه وروسته  ود عملیات

 سکار: کر تروفیپهای  -1
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 پتته ځتتانګړې توګتتهاملتته متتنځ تتته راشتتي  لتتهامکتتان لتتري چتتې پتته نهایتتاتو کتتې د فشتتار هایپرتروفیتتک ستتکار 

وروستتتته د دوه میاشتتتتو او  Sialestic jell پتته لومړیتتتوکېد  بتتازو  او ستتتترنوم پتته حصتتته کتتې چتتتې باید

 تعمال شي. څخه کورتیکوستروید باید اس

 Zکتتتې متتنځ تتتته راځتتتي چتتتې بایتتتد شتتتق کتتړل شتتتي او ستتتاحه د  وځوانتتتانپتتته پتترا  ستتتکار: زیتتتاتره  -2

Plastyشي. ترمیم  دویم ځل په واسطه هعملی 

بایتتد شتتق او پتتري کتتړل  دویتتم ځتتلفشتتاري ستتکار: چتتې د انستتاجو ضتتایع لتته املتته متتنځ تتته راځتتي  -3

 نتیجتتتهذرق ښتتته  Collagenد پتتته موضتتتعی ډول او ستتتاحه بیرتتتته ورؼتتتول شتتتی همدارن تتته شتتتي 

 .ورکوي

 ته اړتیا لري.اسکار درمابریژن د درم طبقی په امتداد هموار   کېد پوست -4

( چتتتې د  پتتتوریکتتتالو  3 – 1) د ستتتکار ګالبتتتي رنتتتګ چتتتې د ستتتکار د پوښتتتوالي پتتتورې اړه لتتتري -5

 Hair Stylاو یتتتا متتتواد Cosmoticیتتتې  لتتته پتتتارهاو اصتتتالح  یتتتادیږينتتتوم ه کتتتام فلتتتک ستتتکار پتتت

 .کېږيتطبیق 

 وي شق ډولونه:بیض

 شق: (Curvilinearمنخني ) -1

ډول شق څخه استفاده کېږي. د ې د لهساحه زیاته او ؼیرې منظم شکل ولري نو په هؽه صورت کې چې

نو د ډول شق زیات شي څخه بیرون رانطبعی خطونوچې د عملیات څخه وروسته سکار د  له پارهدی

 شي.ګنډل و ندې ډولپه ال باید  وروسته ساحه څخه د دی ډول شقاستعمالېږي 

  منځ کې ووهل شي. او دواړو نهایاتو  لومړي باید خیاطه د ټپ په 

  ووهل شي. منځ کې نوری خیاطی  پهوروسته دپورته خیاطو 
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 منخني شق.:انځور  6-2
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 شق S Cureد: 2

 نهایاتو کې استعمالېږي. پورتنی او ښکتنی ګانو،په بازوډیردا ډول شق 
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 شق. S Cure:انځور  6-3

3 :M Plasty 

یو  وروسته پهد ګنډلو  شوي نو امکان لری ډول نه وي اجرا  سمهر وخت چې د بیضوي شق اوږدوالی په 

دو  چیترې هڅخته استتفاده کېتږي. کت  M Plastyیتې له پارهمنځ ته راشي چې د اصالح  dog earکې نهایات

 dogمتنځ تته راځتي . پته دی صتورت کتې د   M Plastyبیضوي شقونه د یو بل تر څنګ کیښودل شي نو 

ear  .همدارنګه کوالی شو چتې د منځ ته راتلو څخه مخنیوي کويM Plasty  د هتر شتق پته دواړو نهایتاتو

 په نوم یادېږي. Double M Plastyکې اجرا کړو چې د 

 تعری : Dog earد 

Dog ear  شتتتق چتتتې ضتتتوي او یتتتا بید فوزیفتتتوم  کېڅختتته چتتتې د پوستتتت کېپوستتتتعبتتتارت د اضتتتافي

ؼلتتط ګنتتډلو  ټتتپاضتتافه وي د رؼیتتدو څختته وروستتته متتنځ تتته راځتتي چتتې د درجتتو څختته  31د یېتتزاوایتته 

برجستتته نتته وي، نتتو  Dog earهؽتته صتتورت کتتې چتتې  پتته یتتا بتتې توازنتته ګنتتډلو بانتتدې داللتتت کتتوياو 

ړل پتتته خپلتتته پتتته بنفستتتهی ډول لتتته منځتتته والوروستتتته امکتتتان لتتتري چتتتې  اونیتتتو ۱ – 6پتتته دې وختتتت کتتتې 

  .شي
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 اصالح کړو: Dog earپه څلورو طریقو سره کوالی شو 

 ( Extension of line) یلاږد وود جراحې شق ا -1

 (.Hockey Stick revisionلرې کول) کېپه شکل د اضافې پوست لرګېد هاکې د  -2

 (  T Plastyلرې کول ) کېپه ډول د اضافی پوست  Tد  -3

 په ډول. M Plastyد  -4

11 
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 ګ ایر لري کول د مستقیم او د څنډی د لري کولو په واسطه .دا :انځور  6-4
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 تخنیک په واسطه. W Mد داګ ایر لري کول د  :انځور  6-5
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 او هاکي د لرګي تخنیک.   Tد  :انځور  6-7
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 یکاووم څپر
 ( Tattooخالونه ) 
 

 تعری :
 
کتتتوم چتتتې د رنتتتګ  ی،کتتتې د یتتتو مخصتتتوص رنتتتګ څختتته عبتتتارت د درم او درم طبقتتتهیپیتتتپتتته ا کېد پوستتتت 

 لیږي. یا داچې د ښکال په منظور استعمالرونکو جروحاتو څخه وروسته او 

 ( ډولونه عبارت دی له: Tattoos)  په عمومی ډول د خالونو

 

 :( Traumatic Tattoo)  خالونهتر ضیضي : 1

سره داخلېږي دا ډول  اوبلین ډول  پهرم طبقه په د کېد پوست کې پګمنت شوی مواد خالونوپه دې ډول  

 او انفجاراتو څخه وروسته منځ ته راځي.  خالونه عموماً د ترضیضاتو 
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 وروسته له عملیاتو څخه. :انځور 2-                               7 ترضیضي خالونه. :انځور 7-1
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 :( Cosmotic Tattooد ښکال خالونه ):2

 کېد بدن د پوستډول جوړ او خالونه د مخصوص رنګونو د استعمال په واسطه په فرمایشی ول دا ډ

 استعمالېږي. په مختلفوبرخو کې د خال  او ښکال په منظور 
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 د ښکال خال. :انځور 7-3

 : ( Medical Tattooخالونه ) طبي :3

 شتتتتون لتتتری،کتتتې  کېپوستتتتد انستتتان پتتته ښتتتتی ډول یپتتته طبیعتتتی او یتتتا د پیداعمومتتتاً خالونتتته د ا ډول 

 : portvein stainاو یا  ماجیونالکه هیمو
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 (Vitligo)خال د لوي والي په وخت کي د پوستکي  انځور: 5-                     7والدي طبي خال. انځور: 7-4
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4:AmeturTattoo : 

د ستتتتطحي طبقتتتته کتتتتې  پتتتته کېاستتتتتعمال څختتتته عبتتتتارت دي چتتتتې د پوستتتتتد  د یتتتتو مخصتتتتوص رنتتتتګ 

د ښتتکال د . متتروج ديلیږي چتتې پتته هندوستتتان کتتې ډیتتر زیتتات تعماپتته متتوقتي ډول استت لتته پتتارهښتتکال 

 د خال تر منځ تفریقي تشخیص:  Ameturخال او 
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 اماتور خال. :انځور 7-6

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

 خالونه Ametur شمیره  د ښکال خالونه شمیره

 ځانګړي رنګ لري.  1 مختلؾ رنګونه لري 1

بتتتر کتتتې النتتتدي طبقتتته هتتتم پتتته  کېد پوستتتت 2

 نیسي.

ي ډول پتتتتتتته مختلفتتتتتتتو درجتتتتتتتو او ستتتتتتتطح 2

 لیږي.استعما

او روزل شتتتتتوي شتتتتتخص پتتتتته  کېد یتتتتتو مستتتتتل 3

 واسطه په یو پاک صالون کې اجرا کېږي. 

پتتتتتته کتتتتتتور او د هتتتتتتر چتتتتتتا پتتتتتته واستتتتتتطه  3

 شي. لیاستعمالید

جراحتتې عملیتته او لیتتزر تتته  یتتېلتتري کتتول  4

 اړتیا لري.

لتتتری کتتتول استتتان دي او جراحتتتې عملیتتته  4

 او لیزر ته اړتیا نه لري. 

 

 .تداوي ذکر شوې ده هؽوياو د  ډولونه(  Tattoos)  وخالوند  کې ونوډولالندې جپه 
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 ( Traumatic Tattooتر ضیضي خالونه ) جدول: 7-2

 د تداوي نتیجه: د تداوي ډول 

Darma brision په ساحه کې سکار پاتې کېږي. وخ،ښه نتیجه ور کوي 

Excision  جراحتتتي عملیتتته ښتتته دی ختتتو تنهتتتا پتتته هؽتتته صتتتورت کتتتې چتتتې 

 . اجرا شيپه طبعي لین کې 

Selabrision  خرابتتتته نتیجتتتته ورکتتتتوي او دا امکتتتتان لتتتتري چتتتتې ستتتتاحه کتتتتې

فشتتتتاري ستتتتکار راوړي او نتتتته شتتتتو کتتتتوالی لویتتتته ستتتتاحه کتتتتې 

 استعمال کړو.

Q. Switch Laser ستتتاحه کتتتې ستتتکار پتتتاتې کیتتتږي کتتته  وختتتډیتتتره ښتتته نتیجتتته ورکوی

چېتترې پتته مکمتتل ډول ستتاحه لتتري نتته شتتي پتته ستتاحه کتتې د تتتور 

 داغ د پاتې کېدو سبب کېږي.

 

 (Medical Tattooطبي خالونه )  جدول: 7-3

Q. Switch Laser سکار  ور کوي وڅښه نتیجه ور کوی 

Derme brision  کوي خو په ساحه کې سکار پاتي کېږي.نسبتاً ښه نتیجه ور 

Tongentionl 

Excision 

و ژر نتته جتتوړېږي او ستتاحه کتتې ستتکار پتتاتې ختتنستتبتاً ښتته نتیجتته ورکتتوي 

 کېږي. 

Exesion   ختتتتالونو کوچنیتتتتو دزیتتتتاترهTatooلتتتته استتتتتعمالېږي د لویتتتته تتتتتاتو  لتتتته پتتتتاره

 ضرورت دی.  Tissue Expenderنور نسج او یا  پاره

Sala brision بتتته نتیجتتته ور کتتتوي او کتتته چېتتترې خراPigmentation  لتتترې نتتته شتتتي ډول پتتته مکمتتتل

 .را ګرځې دویم ځل
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 ( Cosmoticجدول: د ښکال خالونه ) 7-4

 د تداوي نتیجه:  د تداوي ډول 

Q. Switch Laser ري پتته چېتت هستتاحه کتتې ستتکار پتتاتې کېتتږي، کتتپتته وخ ښتته نتیجتته ور کتتوي

کتتې د تتتور داغ د پتتاتی کیتتدو حتته  مکمتتل ډول ستتاحه لتتری نتته شتتی پتته ستتا

 سبب کېږي. 

Derme brision .نسبتا ښه نتیجه ورکوي 

Exesion  لتته پتتارهوچنیتتو خالونوخرابتته نتیجتته ورکتتوي او یتتواځې کتتولی شتتو د ک 

 استعمال کړو. یې

Co2 Laser   ځنی وخت سکار منځ ته را وړي. خوښه نتیجه ورکوي 

 

پتتته لتتترې کولتتتو کتتتې النتتتدې ټکتتتو تتتته  (  Tattoos)  نود ختتتالود جراحتتتي لتتته نظتتتره پتتته عمتتتومي ډول ستتتره 

 وشي.  پاملرنهباید 

ګنتتډل و بیرتتتهاو ستتاحه شتتی  لتترې  پتته واستتطه ونوشتتق بیضتتوی د کوچنیتتو بایتتد(  Tattooخالونتته ) : 1

 شي .

ولتتتري اړتیتتتا تتتته  یجراحتتتي عملتتت لتتتوی او پتتته مکمتتتل ډول وی  لتتتوی (  Tattooخالونتتته ) کتتته چېتتترې  :2

لتتته تړولتتتو  ستتتاحې  ستتتتونزمن وي، پتتته دې صتتتورت کتتتې بایتتتد د لتتته پتتتارهل او د ستتتاحې تتتتړل د دوهتتتم ځتتت

د تطبیتتتق  Tissue Expenderګتتتراؾ او یتتتا دا چتتتې د  ،فلتتتپ  کېپوستتتت د د فلپونتتتو د ډولونتتتو څختتته پتتتاره

 .وشيڅخه استفاده 
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( د تداوي ډولونه  او د هؽې استطباب او مضاد استطباب شامل  Tattoosکې د خالونو )  جدول: 7-5

 ډول تدواي کېږي.  Ablativeدي په 

 نقصونه ګټي تخنیک

Chemical 

Destruction 

ستتتاده ؼیتتتر مضتتتر او ټولتتتو 

کتتتتتتار  لتتتتتته پتتتتتتارهرنګونتتتتتتو 

 ورکوی.

Pigment  پتتتتته مکمتتتتتل ډول نتتتتته لتتتتترې کېتتتتتږي او

متتتتتنځ تتتتتته  Alopeciaستتتتتاحه  کتتتتتې ستتتتتکار او 

 راوړي.

Selabrion  قمیتتت یتتې کتتم دي، تخنیتتتک

ستتتتاده ، ټولتتتتو رنګونتتتتو تتتتته 

و انستتتتیزي تتتته ګټتتته لتتتری ا

 اړتیا نه لري.

Pigment  پتتتتته مکمتتتتتل ډول لتتتتترې کېتتتتتږي او څتتتتتو

کار او ستتتځلتته تتتدواې تتتته اړتیتتا لتتری اوستتتاحه کتتې 

Alopecia کېږي پاتي 

Dermobrison  قیمتتت یتتې کتتم دی، تخنیتتتک

ستتتتتتتاده او ارزان او متتتتتتتواد 

یتتتتې پتتتته استتتتانۍ ستتتتره پیتتتتدا 

 کېږي

Pigment  پتتته مکمتتتل ډول نتتته لتتتري کېتتتږي ستتتکار

کیتتتږي کتتته چېتتترې ستتتاحه ډېتتتره  پیتتتداAlopeciaاو 

لویتتته وي پتتته دې صتتتورت کتتتې ډېتتتر مقتتتدار یتتتخ تتتته 

 ضرورت دی.

Chemo brison  زیتتتتتاتيستتتتاده ارزانتتتتته او د 

 تداوی مخ نیوی کوي.

مکتتتترر تتتتتدواي تتتتته اړتیتتتتا لتتتتري او ستتتتاحه کتتتتې د 

 رنګ کموالی  منځ ته راوړي.

Curtage نتتتتته وستتتتتاده، استتتتتانه او ارز

 طریقه 

ه کتتې ستتکار پیتتدا انستتتیزي تتته اړیتتتا لتتري او ستتاح

 کېږي. 

Cryo Surgery   درد نتتتاک میتتتتود دی. د رنتتتګ کمتتتوالی پتتته ستتتاحه  ساده او ارزانه طریقه

 کې پیدا کېږي سکار هم پیدا کېدای شي.

Electric Surgery  ساده او ارزانه طریقه HyperPigmentation  او ستتتاحه کتتتې د ستتتکار د

 پیدا کېدو سبب کېږي.

Interior Red 

Coagulator  

انستتتتیزي تتتته اړتیتتتا لتتتري. دجوړېتتتدو پروستتته اوږده  طریقه دهارزانه ساده 

متتتتنځ تتتتته راوړي او  Alopecia.کیتتتتدای شتتتتیچې ده

 وسایلو ته اړتیا لري. ځانګړو

Chemical Filling  :نه اتکل کیدونکې نتیجه ورکوي. ارزانه طریقه ده 
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 مضاد استطباب:جدول: 7-6

 نقصونه عملیه

 Overم ډیتتتزاین جتتتوړول. )یتتتد ستتتاحه لتتته پاستتته د دو

Tatting   ) 

Trabe  او هتتتتم تتتتتاتو کېتتتتدای شتتتتي چتتتتې د لتتتترې

 کولو چانس خراب او کم کړي.

 Tattooاولنتتتتي حالتتتتت تتتتته ورتتتتته والتتتتی لتتتتري. )

Supplementation ) 

Trabe هتتتم تتتتاتو کیتتتدای شتتتي چتتتې د لتتترې کولتتتو

 چانس خراب کړي.

تتتتدوای  ځتتتل دویتتتمستتتاده او کتتتم قیمتتتت طریقتتته ده،  ( Scarificationداؼول )

 او نتیجه د وړاندوینې وړده.  يتیا لرړته ا

 

 ( پرې کولو له پاره د جراحي عملي  Tattoos)  ود خالونجدول: 7-7

 نقصونه ګټي تخنیک

(  Tattoo)   یتتتتتتتواځي د ختتتتتتتال

 یيلتتتترې کتتتتول او د هؽتتتتې ابتتتتتدا

 Excision and).بستتتته کتتتول

primary closer ) 

ستتتتاده ،کتتتتم قیمتتتتته او ښتتتته نتیجتتتته 

 وړي.السته را

 Tattooیتتتواځي کتتتوالی شتتتو کتتتوچني خالونتتته ) 

 ( لرې کرو او خطی سکار منځ ته راوړي

څتتو مرحلتته لتتری کتتول او بیرتتته 

 Stag Excision تتتتتړل) 

+Primary Closer) 

کتتتوالی شتتتو چتتتې ډېتتتر لتتتوی ختتتال 

 هم پرې لری کړو

د لتتتری کولتتتو پروستتته اوږده ده او ډېتتتر وختتتت تتتته 

 اړتیا لري.

Tissue Expender + 

Primary Closer  

کتتتوالی شتتتو چتتتې ډېتتتر لتتتوی ختتتال 

 هم پرې لری کړو.

ډېتتر زیتتات وختتت تتته اړتیتتا لتتري. قیمتتت یتتې لتتوړ 

 او د سکار د منځته راتلو سبب کېږي.

لتتتتتتتتری کتتتتتتتتول او د پوستتتتتتتتتکی 

 Excision + S. graftګتراؾ)

) 

متوستتتط او کتتتوچني ټتتتاټو دواړه پتتته 

یتتتوه مرحلتتته کتتتې کتتتوالی شتتتو چتتتې 

 تداوي کړو.

حه کتتتې ستتتکار پتتتاتې د ښتتتکال لتتته نظتتتره پتتته ستتتا

 کېږي او قیمت یې لوړېږي. 

Tonsyential Expaision  تیتتتتز ستتتتاده او لتتتتوی ختتتتال کتتتتوالی

 شو چې لری کړو.

پتتته ستتتاحه کتتتې ستتتکار پتتتاتې کېتتتږي زیتتتات وختتتت 

تتته اړتیتتا لتترې چتتې ستتاحه تتترمیم شتتي پتته همتتوار 

اناتومیتتتتک موقعیتتتتتت کتتتتې محتتتتتدود او د کتتتتتوچني 

 نه استعمالېږي. له پارهخالونو 
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 په واسطه :  Laser( لرې کول د  Tattoosد خالونو )  جدول: 7-۱

د لیتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزر 

 سیتسم

اندازه د شعاع 

 اوږدوالی 

 نقصونه  ګټي خروج

 

 ارګون 

(Argon) 

 

 

 

 

کتتتتتتتتتتتتتتاربن دای 

 C21اکساید 

 

 

 

 

 

 روبي

Roby 

Nd YAG 

 

 

 

 

Alexa 

Nadrit  

 

 

-514  

 

Nm 4۱۱ 

 

 

 

 

11 – 61nm 

 

 

 

 

 

6۱4nm 

 

 

1164nm 

 

 

 او

 

532nm 

711nm 

امتتتتتدار امتتتتتواج دو

 Plusاو اوږد 

 

 

 

 

دوامتتتتداره امتتتتواج 

 Pulsاو لنډ

 

 

 

 

 

 

 

Q  Swithch 

 

 

Q  Swithch 

 

 

 

یتتو ځتتل تتتداوي تتته اړتیتتا 

لتتتتري ستتتتاحه پتتتته مکمتتتتل 

ډول پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاکېږي د 

لتته حسایستتتي ګرانتتو لتتوم 

ښتتتتتتتتتته نتیجتتتتتتتتتته  پتتتتتتتتتتاره

 ورکوي.

 

د ستتکار ستتبب نتته کېتتږي 

د شتتتتتتتتتتتتتتتتین رنتتتتتتتتتتتتتتتتګ 

لتتته اوترضیضتتتی ختتتالونو 

استتتتتتتتتتتتتعمالېږي  پتتتتتتتتتتتاره

ه وروستتتته عملیتتتات څختتت

 مراقبت ته اړتیا لري. 

 

ستتتتتتکار متتتتتتنځ تتتتتتته نتتتتتته 

راوړي انستتتتتتتتتیزي تتتتتتتتته 

شتتته د ستتور رنتتګ  اړتیتتا

لتتتته او تروماتیتتتتک ختتتتال 

ښتتتتتتتتته  نتیجتتتتتتتتته  پتتتتتتتتتاره

ورکتتتتتوي. مراقبتتتتتت تتتتتته 

 اړټیا لري. 

د  Asبعضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي ددې 

Roby 

 د جملې څخه دی. 

ستتتتتاحه نتتتتته شتتتتتو  هد شتتتتتکل مشتتتتتاب

کتتوالی چتتې لتتری کتتړو پتته دومتتداره 

ستتتتتتتتتکار میا او د یستتتتتتتتتکډول د هایپو

جوړیتتتتتتتتتتتدل، اوږدی مرحلتتتتتتتتتتتې او 

 زیات وخت تداوی ته اړتیا لري. 

 

ستتتتتترګي او ورؼتتتتتوی بایتتتتتد تتتتتترې 

وستتتتتاتل شتتتتتی د جوړیتتتتتدو پروستتتتته 

ا لري)حتتتداقل زیتتتات وختتتت تتتته اړتیتتت

وشتتتتتتي میاشتتتتتتتې( موضتتتتتتعي بېه 1۱

منتتت پتته ګتتته اړتیتتا لتتري ستتکار او پ

 مکمل ډول له منځه ځي.

 

ا متتتتنځ یستتتتیمکپتتتته متتتتوقتي ډول هایپو

رنتتتتتتګ او د تتتتتتته راوړي، د ستتتتتتور 

نتتته  لتتته پتتتارهحسایستتتتي ګرانتتتو لومتتتا 

د ښتتتتتتتتکال خالونتتتتتتتته   ،استتتتتتتتتعمالېږي

 امکان شته چې تور کړي. 

 

 

لتتته ا شتتین رنتتګ یستتیمکمتتوقتي هایپو

لونتتته د ښتتتکال خا ،استتتتعمالېږي پتتتاره

او شتتتتتتتتتکاؾ لرونکتتتتتتتتتی  تتتتتتتتتتوروي

 خواص لري.
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 انځور: سالبریژن استعمال څخه وروسته نتیجه. ۱-               7. انځور: درمبریژن استعمال څخه وروسته نتیجه 7-7
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 وکړل شي پاملرنهپه لری کولو کې ورته (  Tattoosخالونو ) هغه فکتورونه چې د 

 شکل او موقعیت. اندازه ، خالد  -1

 . وغ ؼوښتنینارد عملیات څخه وروسته د ساحې منظره او د  -2

 . ( دی خالاماتور او یا طبي  خالښکال تروماتیک  خالونوډول )دد  -3

 قوام. -4

 .ژوروالی ګمنتپد -5

 د رنګونو خواص. -6

 دوام. خالد  -7

 .  نښهکار یا س ید عملیات څخه مخکې او یا پخواني عملیات -۱

 . ډول کېد پوست -۱

 ت.مد عملیات قی -11

 تي ګرانو لوم موجودیت. یحساس د حساسیت او د -11

11 

 

11 

 

 

 

 

 

 :انځور 7-11

 .ط: د سالبریژن اختال3:  د جراحي عملیه اختالط          2: درمابریژن اختالط.             1

 

 

 

 



 

127 
 

 یکاتم څپر

 تومورنه کېد پوست

د وجتتتود د نتتتورو تومورونتتتو پتتته ډول ځتتتانګړي تکثیتتتري ختتتواص  ي،تومورنتتته ډېتتتر زیتتتات د کېد پوستتتت

چتتې د نورمتتال نستتج پتته ډول نشتتونما  ،لتتو ستتبب ګرځتتيلتتري چتتې د یتتوې ؼیتتر طبعتتي کتلتتې د منځتتته رات

ل ګڼتتتل یتتتاو ستتتیر نتتته لتتتري ددې ډول تومورونتتتو پتتته متتتنځ تتتته راتلتتتو کتتتې ارثتتتي او محیطتتتي فکتورونتتته د خ

ویشتتتل  ډولونتتتو ېنتتتدالتومورونتتته پتتته  کېپتتته عمتتتومي ډول استتتباب یتتتې نتتتامعلوم دی د پوستتتت ختتتوکېتتتږي 

 کېږي. 

 سلیم تومورونه کېد پوست -1

 نه خبیث تومورو کېد پوست -2

 سلیم تومورونه: کېد پوست.1

او یتتتا دا  ورکتتتړی نتتته وي یېټتتتول ستتتلیم تومورونتتته تتتتر څتتتو چتتتې اعراضتتت کېپتتته ډول د پوستتتت اصتتتلد یتتتو 

و  زیتتتاتره د لتتتری، ختتته نتتت اړتیتتتاتتتته عملیتتتات تتتتداوی او کیتتتدو ستتتبب و نتتته ګرځتتتي،ل تتتتمخچتتتې د وظیفتتتې د 

 ښکال د بهبود په منظور عملیات کېږي.

د ستتتاختمان او د هؽتتته د طبقتتتاتو د وېتتتش  کېپوستتتتتومرونتتته د ستتتلیم  کېلوژستتتتانو د پوستتتتاپت ۍنتتتړد 

 ی:د یډولونو ویشل ېندپه الله امله 

 دا پیدرم دطبقې سلیم تومورونه ال : 

 kerato acanthoma wartsSeborrhoric 

 Tricho Epitheloma 

 Sebaceoas Adenoma  

 د درم د طبقې سلیم تومورونه ب:

 Cutaneus Tage 

 Dermato Fibroma 

 Keloid 

 Lipoma  

 Sublingual Excstosis 
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 Nevro Fibromatosis 

 Pyogenicgronuloma 

 Nevus  

 Scrotul Angio Keratema 

 تومورونه Pre Concerousج:

 Actinic Kertosis-Senil Keratosis  اوSolar Keratosis 

 Leukoplakia 

 Xeroderma Pyogenicus 

 Cuterneus Horn 

 Oral Florid papilomotosis 

 Radio dermatitis 

 خبیث تومورونه کېد پوست :2

 ث تومورونه یخبدا پیدرم ال : 

 Malegnant Melanoma 

 Sq. Cell Carcinoma 

 Bascel. Cell Carcinoma 

 Bown Disease 

 Pagit Disease 

 

 د درم خبیث تومورونه.  ب:

 Kaopsi Sarcoma  

 Hogdken diseas 

ستتتره  د تومورونتتتو پښتتتتورګیاو د  پروستتتتات پتتته ثتتتانوې ډول د ثتتتدي ، جګتتترهؽتتته تومورونتتته چتتتې  -ج

 منځ ته راځي.  یواځي
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 Basal Cell Carcinoma(BCC)کېد پوست

د طبقتې د  Baselد  کېپه نوم هم یادېږي دا تومورونته د پوستت Rodent cancerاو یا د Rodent ulcerد 

Sebaceos  متیتا ستتاز  ډیتر ونتهوي دا تومور تشتکیل فیصده 45سرطان  کېنه اخلي او د پوستچېڅخه سر

نستبت  ېنتارینوک خلکو کتې نستبت ځوانتانو تته پته وي. په زړخبیث توموردموضعي یو ته میالن نه لري او 

لي نهایات او وروسته بیتا فعلوي نهایات بیا س بیاوروسته  زیات تصادؾ کوي په عمومي ډول جذع ښځو ته

ی امتا د هؽتې پته پیداښتت کتې د لمتر ددې تومور اساسي علت معلوم نته د د وجود نورې برخې مبتال کوي. 

د سوختګي ندبات او ارسینک زیات استعمال د خیل  ،وړانګو سره تماسد Xد ګاما او  تماسشعاع سره ډېر 

 . ګڼل کېږي

 

 :منظره  کېکلین

کتتوي او وروستتتته ورو ورو وستتعت پیتتدا کتتتوي او یتتا دا چتتتې  پیتتتللتتومړی تومتتور د یتتتوې انتتدفاع پتته ډول 

کتتتوي  پیتتتلانتتتدفاع پتتته ډول  Keratoticاو یتتتا د یتتتوې  ، سیستتتتیتتتو ستتتوروالی د یتتتوې قرحتتتې پتتته ډول یتتتا د

یتتتو  عمومتتتاً منځتتتته راځتتتي، کتتتې  اشخاصتتتووپتتته زړ انتتتدفاع عمومتتتاً مکشتتتوفه ستتتاحې مبتتتتال کتتتوي او زیتتتاتره

عمومتتتاً بتتتي  دا ډول تومورونتتته ،وکتتتړيپیتتتل پتتته ډول  ونتتتدرتاً کېتتتدای شتتتي چتتتې څتتتو انتتتدفاع ختتتوانتتتدفاع 

ه کتتتوي انتتتدفاع مراجعتتته نتتتداکتر تتتته ناروؼتتتنشتتتي  پیتتتلتخریتتتب  وي او تتتتر څتتتو چتتتې موضتتتعي هاعراضتتت

فیصتتتده او پتتتاتی د ختتتولی د کتتتنچ  65د ختتتولی د کتتتنچ څختتته پورتتتته  )برختتته کتتتې زیتتتاتره د متتتخ پتتته پورتتتته

ختتتتت پتتتته ود ورو ورو مبتتتتتال شتتتتوې ستتتتاحه  اوتو کتتتتې پیتتتتدا کېږیتتتتایتتتتاؼتتتتاړی، ستتتتینه او نه(څختتتته ښتتتتکته 

 تقرحي کېږي. تیریدوپه تدریجي ډول 

 

 ونهشکل کېکلین

1.SupperfacialMultipal BCC:  ي انتتتدفاع ګتتتانې دې ددږي او متعتتتکتتتې  پیتتتدا کېتتت جتتتذعزیتتتاتره پتتته

رچتتتق پتتته ای پتتتال کونتتتو پتتته ډول پیتتتل کتتتوي او د ستتتطحي تقرحتتتاتو او تفلثتتتي او ارتشتتتاح دا تومورونتتته د

 ډول ځان ښکاره کوي. 
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2.Pigmentid BCC:تجمتتتو میالنتتتین د( ددی  ستتتیر بطتتتی  کتتتېمنظتتتره لتتتري ) کلین میالنومتتتا تتتته ورتتتته

 .تور رنګ ځانته ؼوره کوي له امله

 

 

 

 

 

 

 

۱ 

 

 

 

 میاشتي وروسته له عملیات څخه. 3 :انځور 2-۱            د پوزي پیګمنتید بي سی سی:انځور ۱-1

 

 

 

 . 
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 پیګمنتید بي سي سي :انځور ۱-3
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3 :Sclerosingmorphic type:نتتته  معتتتینچتتتې اطتتتراؾ پتتته ډول  کرنتتتګ ستتتکلیروتیک پتتتال یتتتړد ز

کتتتتې پتتتته نظتتتتر رستتتتېږي، څرنګتتتته چتتتتې د  ستتتتاحه صتتتتدؼي او پتتتته یتتتتهناح ئبتتتتنجپتتتته متتتتخ د زیتتتتاتره  وي او

 نوم هم یادېږي.په Morhpic typeموجود وي نو د  Tongelactosisپاسهه ل کېپوست

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 سکلیروتیک پالک. :انځور ۱-4

4.Cystic Type : دې حالت کې ه پB.C.C  دcyst کوي.  پیلظره او په ډول من 
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 دو اونۍ وروسته له عملیاتو څخه. :انځور 6-۱                         سیستیک شکل.:انځور ۱-5
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5. Ulcerative Type:پتته نظتتر  پړستتوپپاستته ه کتتوي او د هؽتتې لتت پیتتلول پتته ډول ډد یتتو کتتوچني نتتو

 .شکل دی يحقیقیو ه تبدېلېږي. چې د رودیت قرحي قرحاو په  ېږيورو ورو لو ،رسېږي

 

 

 

 

 

 . 

 

 

۱ 

 

 دو میاشتي وروسته له عملیاتوڅخه. :انځور ۱-۱                          قرخوي شکل.:انځور ۱-7
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 قرخوي شکل. :انځور ۱-۱
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6.Linar B.C.C:ډول موجتتتودي  يارثتتتچتتتې پتتته  ،څختتته عبتتتارت دی ډولواري رنګتتته نتتتوصتتتد یتتتو ډول ن

 وی.

 ندې ټکو استوار ديپه ال تشخیصB.C.Cد 

 ( وخت نیسي شرنما ولري ) کلونهناندفاع چې ډېر ورو ورو  کېد پوست -1

 موجودیت.  ېقرح  ۍهمیشنتخریب او  يموضعدې خوا د یو ه راپ د څو کالو  -2

 .ويزیاتره هؽه ساحې مبتال کوي چې د لمر د شعاع سره مخامخ  -3

 ل او د یوې قرحي موجودیت. و نوډوی -4

 صورت نیسي.  په واسطه بایوپسیقطعي تشخیص د  -5

 ي تشخیصتفریق

1- Seborrhebic Keratosis 

2- Submucosal carcirome 

3- Syphlis 

4- Actinic Keratosis 

5- Lupus Erythromatosis 

6- Kerato Canthoms 

7- Lupus Volgaris  

۱- Melano Carcinoma 

۱- Lashmaniatic Nuduler Ulerateon 

11- Tuberclusic Ulceration  

11- Cebauos Cyst and Traumethic Cyst 

12- Non Spescific Ulceration  

 تداوي

 Electric desections cryoڅخته کتم ( د کورتتاژ  cm 2کتوچنۍ وي )  کتلتهپته هؽته صتورت کتې چتې 

sugery  اوMohan sugery2کتله یا قرحه د   چیرېتداوي کېږي.او که  په واسطه cm  څخته لویته وي د

سانتی مترو پته فاصتله قطتع شتي  1.5-1اطراؾ په دې ډول سره چې  د ساحې   په واسطهجراحي عملیات 
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ګراؾ او یتا د فلتپ پته واستطه تترمیم او  په واسطهاو وروسته ساحه د جراحي پالستیک د مختلفو میتودونو 

 وسته د نتاروؼی بیرتته پیداکیتدل کتمتړل شي.همدارنګه شعاع په مستقیم ډول او یا دا چې د عملیات څخه ور

هم بیاخو کې ګټه لري چې تومور لري ساحوته میتاستاز ورکړی وی. وی، د شعاع استعمال په هؽه صورت

 .کالو څخه وروسته بیا نکس وکړي 5امکان لري چې قرحه د 

 د تداوي ډولونه

1-Curret in elctrict dissection:متتتوری ستتتاحه ود دی عملتتتی پتتته واستتتطه تCurret  او ستتتاحه

وختتت تتته  بیرتتته جوړیتتدل ستتاحېو د دهختت ښتتهیېپتته واستتطه ستتوزول کېتتږي. نتیجتته   dissectionبرقتتی 

 اړتیا لري او ساحه کې سکار منځ ته راځې. 

2-Mohn لتتتومړی  النتتتدېملیتتته کتتتې ستتتاحه د میکروستتتکوپ ډیتتتره ښتتته نتیجتتته ورکتتتوي. پتتته دی ع :سفففرجری

Freeze او هؽتته ستتتاحه چتتې کتلتته تتتتری اخستتتل شتتتوی  ېستتتاحې څنتتډ ېشتتو ېاو وروستتته لتتري کېتتتږي او د لتتر

متتور تو چیتترې متتور تتتري لتتري شتتوي کتتهونتېجتتی وروستتته هؽتته ستتاحه چتتې ت پستتیبایوستتی کېتتږي او د وپده بای

و نتیجتتته ډیتتتره دا عملیتتته ډیتتتر وختتتت تتتته اړتیتتتا لتتتري ختتت ل ستتتاحې پتتتورې لتتتری کېتتتږي.اپتتتاتې وی، ستتتاحه د نورمتتت

 .په واسطه همزمان ټړل کېږي په عملیاتو ې پالستیکحاو ساحه د جرا ښه ده

3-Cryo  نتتتایتروجن پتتته واستتتطه ستتتوزول کېتتتږي او  دوایتتتمتتتور د لیکوپتتته دی طریقتتته کتتتې ت: سفففرجری

و ختتڅتتو ورځتتو پتته متتوده کتتې لتتری کېتتږي پتته بنفستتهی ډول د هؽتته ارچتتق چتتې ستتاحه کتتې متتنځ تتته راؼلتتی 

 په ساحه کې د سکار پیداکیدو چانس شته.

4-Photo Dynamic Therapy  : 5پتتتته دی حالتتتتت کتتتتې د کتلتتتتی لتتتته پاستتتته Amino  

Leualinicacid  پتتته واستتتطه یتتتو قتتتوی ګتتتروپ او یتتتا د لمتتتر شتتتعاع  حه دبیتتتا ستتتا وروستتتتهاستتتتعمال او

ستتوزول کېتتږي چتتې د ستتوزیدو څختته وروستتته ستتاحه کتتې ارچتتق متتنځ تتته راځتتي چتتې پتته بنفستتهی ډول د 

 ځو په موده کې لري کېږي او مربوطه ساحه کې سکار تشکل کوي.رڅو و

5-Lazer Therapy   :یډیر د یېته پیدا کیدو چانس او د بیر 1يپه سطحی ډول استعمالېږي ډیره ښه نتیجه نه ورکو . 

6-Chymo therapy  :ډول  يپتته موضتتعImiquimed   5او Fluro Uracil   استتتعمال د تومتتور

وي نتتتتتو  یپتتتتته کنتتتتتترول کتتتتتې ګټتتتتته کتتتتتوي. پتتتتته هؽتتتتته صتتتتتورت کتتتتتې چتتتتتې تومتتتتتور میتاستتتتتتاز ورکتتتتتړ

Vismadigive  اوSonidagive  ډیره ګټه کوي. ېله الر ېد خولاستعمال 

7-Radio Therapy :یتتتواځې او یتتتا داچتتتې د جراحتتتې عملیتتتاتو څختتته وروستتتته دواړه پتتته یوځتتتاې  پتتته

 . يښه نتیجه ورکوي او بیرته د پیدا کیدو چانس له منځه وړ
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پتته صتتحي  یتتېپتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې تومتتور میتاستتتاز نتته وي ور کتتړي او د جراحتتي عملیتته :نففزارا

ته د دي ډول تومتتتور د بیرتتتته کالتتته وروستتت 6نتتته تتتتر  4و بیتتتا هتتتم ختتتډول اجتتترا شتتتي نتیجتتته تقریبتتتاً ښتتته ده، 

 او مړینه منځ ته نه راوړي. یښه د رنزااد  B.C.Cد پیدا کیدو چانس شته.

  

Squamous Cell Carcinoma (SCC) 

اخلتتتتتي او  یڅختتتتته منشتتتتت Keratenocyteډول تومتتتتتور څختتتتته عبتتتتتارت دی چتتتتتې  د خبیتتتتتث کېد پوستتتتتت

ډېتتر ژر پتته وستتیع ډول ستتره ي، زیتتاتره پتته ستتر، ؼتتاړه ، علتتوي نهایتتاتو او مختتاطي طبقتته کتتې پیتتدا کېتتږ

تاستتتتتاز ور کتتتتوي. نتتتتران د یور کتتتتوي همدارنګتتتته د وېنتتتتې او لمفاتیتتتتک سیستتتتتم لتتتته الري هتتتتم م میتاستتتتتاز

 21او  عتتتتام تومتتتتور ديڅختتتته دوهتتتتم  B.C.Cکېتتتتږي. وروستتتتته د  پتتتتری اختتتتته ښتتتتځو پتتتته نستتتتبت زیتتتتات 

یتتتتب او د د تخر Keratenocyteدا تومتتتتور زیتتتتاتره  .ستتتترطان جتتتتوړوي  کېد پوستتتتتوواقعتتتتات فیصتتتتدو

 نظر تور پوستو ته زیات پرې اخته کېږي.  کېته راځي سپین پوست منځله امله   ترضی

، ختتو ځینتتې نتتور فکتورنتته هتتم يد يعمتتده ستتبب ګڼتتل شتتو یتتېد التتتر او ایلیتتت شتتعاع ستتره زیتتات مواجتته کېتتدل 

یتتتتک شتتتتعاع نکاربو وقرحتتتتي، هایتتتتدر زمنتتتتیلکتتتته د ستتتتوختګي مددې تومتتتتور متتتتنځ تتتتته راتلتتتتو کتتتتې رول لتتتتري. 

 د هډوکومزمن التهابات. انتانات او زمنم ،سینیک او د تنباکو زیات استعمال ار،

دا تومتتتور لتتتومړی پتتته موضتتتعي ډول ستتتره انتشتتتار کتتتوي یعنتتتې چتتتار چتتتاپیر او عمیتتتق ډول ستتتره او وروستتتته بیتتتا 

 په وریدي متیاستاز پیل کوي.  وروسته بیا او مبتال لمفاتیک عقدات بیاشاوخوا انساج ماوؾ او

۱ 

 واموس سیل کارسینوما د عملیات مخکي او وروسته.کس:ځوران ۱-11
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 کلینکې منظره

پکتتتې موجتتتود وي او  Tongelastasisې پتتته ډول ستتتره چتتتې اطتتتراؾ او امکتتتان لتتتري چتتتې د یتتتوې قرحتتت

پتتتته ډول منظتتتتره ور کتتتتوي  Caullyflowerوي او یتتتتا داچتتتتې د  کېجتتتتدار درلتتتتودن متتتتنظمد یتتتتوې ؼیتتتترې 

و یتتتا دا چتتتې د یتتتوې کتلتتتې پتتته ډول ستتتره تبتتتارز وکتتتړي. پوښتتتل شتتتو وي ا پتتته واستتتطهKeratocyteچتتتې د 

پتتته واستتتطه پوښتتتل شتتتوی وي متتتنځ تتتته  Crustې د ئرحتتتوي نستتتج پتتته ډول چتتتې ستتترقد یتتتوې  کلتتته کلتتته او

لتتترې کتتتړل شتتتي پتتته دې صتتتورت کتتتې پتتته نومتتتوړي ناحیتتته کتتتې نکتتتروزي انستتتاج  Crustکلتتته چتتتې  راځتتتي

 موجود وي.منځ  په یېاو جوف

Bown diseas د تومتتتتورFull Thicknes  پتتتته ډول موجتتتتود او د یتتتتو ستتتتورPlages  پتتتته ډول چتتتتې

 سره منځ ته راځي او په کراره وده کوي. کېپه ډول د پوست Scalliesي قالتصا

 په واسطه اجرا کېږي.  Biopsyاو   ېمنظر کېکلنید  یې تشخیصقطعي 

 تداوي

1- Chymo therapy : نتیجتته دومتتره ښتته نتته وي ختتو پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې لتترې ستتاحو تتته

 .کويز منځ ته راؼلي وي د مر  پرمختګ څخه مخ نیوی متیاستا

ې نتته وي ور کتتړی جراحتتي ئتتلتتوی او متیاستتتاز  څختته cm 2پتته هؽتته صتتورت کتتې چتتې تومتتور  -2

 Exciseپتته اطتتراؾ کتتې د نارمتتل نستتج  1cm  -1-1ې ښتته نتیجتته ورکتتوي ستتاحه بایتتد ئتتعملیتته 

 شي. 

 وي. سرجري ښه نتیجه ور ک Mohanڅخه کوچنۍ  وي  cm 2که چېرې ساحه  -3

پتته هؽتته صتتورت کتتې  ده او ضتتروري ورکتتول حتمتتی د جراحتتي عملتتې څختته وروستتته د شتتعاع  -4

 . ډېره عالي ده  یېکړلی نتیجه لري ساحو ته متیاستاز نه وي ور تومورچې 

په هؽه صورت کې چې تومور متیا ستاز نه وي ور کړي او جراحي عملیه صحي ډول سره اجرا :انزار

رې چېته متیاستاز ور کوي که  ؼدواتوو په موده کې ساحوي لمفاوي کال2-3د Sq CCشي نتیجه ښه ده 

 اندازه ولري cm 2هؽه تومور نه چې  وکړي، چې پاملرنهته باید  کېوي نو دي ټ SCCمو تشخیص

1 .4cmاندازې یې نورو خوواته هم تخریبات  کړی وي په همؽهخپل اطراؾ ماوؾ  چې ژور دي او څومره یې

 .نکس کمويبیرته لرې ساحي مبتال نه وي شعاع  حي عملي څخه وروسته کهوي. د جرامنځ ته راوړي 

املتتتته  لتتتته ولتتتتري د متیاستتتتتاز SCCکېناروؼتتتتان چتتتتې د پوستتتتت فیصتتتتده  51کانتتتتاتو ستتتتره ستتتتره مد ټولتتتتو ا

 . يمر
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Nevous and Malignant Melanoma 

Nevousتشکل کويد سلیم تومور څخه عبارت دی په کوم کې چې میالنین زیات  کېد پوست. 

 :دي هولېډیسي. په عموم ډول سره په درپه درم طبقه  کې صورت ن کېد پوست

1- Melanocyte 

2- Common Mole 

3- Dysplastic Mole 

1-Melanocyte :دNevouscellخباثتتتت تتتته زیتتتات متتتیالن نتتته  ختتتوؼیتتترې نورمتتتال حالتتتت څختتته عبتتتارت دی  د

څختتته وروستتتته چتتتې د والدت  Neviدې افتتتت مبتتتتال کېتتتږي، هؽتتته ه لتتتري. نارینتتته او ښتتتځینه دواړه پتتته یتتتو ډول پتتت

 په نوم یادېږي چې یو فیصد پېښې تشکیلوي.  Genital Neviکې موجود وي د  توب په ماشوم

Agired Nevi  کلنتتۍ پتتتورې تصتتادؾ کتتوي د لمتتتر شتتعاع او  31د ستتن پتته عمتتتر تتتر  ښتتتوونځيزیتتاتره دUltro Violet 

 وي.او منځنۍ برخه کې روښان رنګ امکان شته چې تور  Neviښه کوي د په نNeive Cellيشعاع ګان

 تقسیم بندي

 په الندې اقسامو وېشل شوی دي.  Nevousد کلنیک له نظره 

1- Junctional :جګتتتوالی لتتتري پتته ماشتتتومانو کتتتې زیتتتاتره  څختته کېد پوستتتت همتتتوار او پتته کمتتته انتتتدازه نستتواري ماننتتتده

 Dermo Epidermalره د پاستتتته هتتتتېڅ پتتتته مشتتتتاهده نتتتته رستتتتېږي. زیتتتتاتلتتتته  Nevousنشتتتتاني د  کېپوستتتتت پیتتتتدا کېتتتتږي د

Junction اخلي. د الس د ورؼوي د پښوتلي مخاطي ؼشا او  ا څخه منشGenital   .ساحې کې لیدل کېږي 

11 

 جنکشنل میالنوما:انځور ۱-11
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2- Compound Nevus: دا ډولNevus  پتتتتتته کمتتتتتته انتتتتتتدازه جګتتتتتتوالی لتتتتتتري اوPigmented 

 Dermo Epidermalد  ا منشتتتت Neviانتتتتدازه یتتتتې د نتتتتورو ستتتتاحو پتتتته نستتتتبت کمتتتته ده. ددې ډول 

Junction وي ستتتطحه یتتتې همتتتواره او پتتته مشتتتابه خو،دواړو برختتتو څختتته ده. ؼیتتترې متتتنظم جتتتدار لري

 مرکزيوي.  Papilemaltosکمه اندازه 
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 کمپوند نیوس. :انځور ۱-12
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3- Pigmentی ستتتتره یتتتتې د الڅختتتته زیتتتتات وي. د عمتتتتر پتتتته زیتتتتاتو واطرافتتتتلتتتته  یتتتتېPigment  او

 ؼټوالی اندازه زیاتېږي. 
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 د عملیاتو څخه وروسته. :انځور 14-۱        پیګمنتید نیوس.               :انځور ۱-13

4- Interadermal Nevus:واريصتتتتتد نFleshy  پتتتتته خفیتتتتتؾ او متوستتتتتط ډولPigmentic 

ل دی، امکتتتان پتتته ډو کېواري ماننتتتد او یتتتا نارمتتتل پوستتتتصتتت. رنتتتګ یتتتې تتتتور نپتتتاپول څختتته عبتتتارت دی

لتتتري چتتتې تتتتور ماننتتتد وېښتتتتان پتتترې موجتتتود وي. د عمتتتر پتتته پتتترمخ تللتتتي وختتتت کتتتې زیتتتات لېتتتدل کېتتتږي 

 ولري کېنه اخلي او کېدای شي چې د تحت الجلد شحم سره هم اړیچېڅخه سر Dermزیاتره 

9 

 وروسته له عملیات څخه. :انځور 16-۱                    انتردرمل نیوس :انځور ۱-15
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5- Blue Nevus: يمنزو ابي ماننده او د (Solitory .ډول مکول او یا پاپول څخه عبارت دی )

کې تصادؾ کوي  کالني 15 – 11کې پیدا کېږي ورو نشونما لري او  Buttackزیاتره په ؼاړه، سر او 

Spinole د  کېماننده حجرات د پوستderm پهJunction  .برخه کې موجود وي 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱ 

 

 وروسته له عملیات څخه.  :انځور 1۱-۱      بلو نیوس.                      :انځور ۱-17
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 بلو نیوس.:انځور ۱-1۱
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 وروسته له عملیات څخه.:انځور 21-۱                            بلو نیوس. :انځور ۱-21

6- Congenital hairy Nevus ویښتتتتان پتتتری موجتتتود وی دی نیتتتوس څختتته عبتتتارت دي چتتتې : د یتتتو وال

 او د ښکال له نظره ډېره بده منظره ورکوي.

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

9 

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

7- Spitz Nevus : ګنبتتتد تتتته ورتتتتهد ستتتور ګالبتتتي ماننتتتده همتتتوار (Dome  ،شتتتکل لتتتري پتتته متتتخ )

د دورې پتتتته ماشتتتومانو کتتتتې  نځیوښتتتوچتتتې زیتتتتاتره د لیتتتدل کېتتتتږي، اتره ( کتتتې زیتتتتLeg)لینګتتتتي ستتتر او 
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اللتتت کتتتوي پتتته همتتتدې منظتتتور ددل شتتتي پتتته خباثتتتت ختتوډول  Polymorphicرې چېتتتتصتتادؾ کتتتوي. کتتته 

 شي. کړل يپه واسطه لر يعمل يد جراحباید په وسیع ډول 

11 

 سپایز نیوس.:انځور ۱-24

8- Halonevus: چتتتې د  کېپوستتتتزیتتتاتره پتتته ځوانتتتانو کتتتې لېتتتدل کېتتتږي هؽتتتهNevi  شتتتاوخوا کتتتې

کېتتتتږي دا  Repigmentedدویتتتتم ځتتتتلوي. چتتتتې زیتتتتاتره پخپلتتتته  Hypopigmentموجتتتتود وي زیتتتتاتره 

Nevi  دVitilgo پتته د یتتو متخصتتص  کېزمینتته برابتتروي چتتې دا ډول ناروؼتتان بایتتد د پوستتت لتته پتتاره

 .په دقیق ډول معاینه شي واسطه
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 هالو نیوس.:انځور ۱-25



 

143 
 

 Mangolian Dermalاو  Beakersلکتتتتتته Melanocytic Nevusه والديهمدارنګتتتتتت -۱

spot په تصویر کې ښودل شوی دي» ډولونه وجود لري چې  کېکلنی.»  

11 

11- Epidermal Nevus 

۱ 

 ورځي وروسته له عملیات څخه. 11 :انځور 27-۱    درمل نیوس.                   :انځور ۱-26

 تناروغانو ته الزم هدایا  Neviد 

 Nevi  بوط ساحه کې مخنیوی وکړي. مرپه موضعي استعمال څخه  موادودناروؼان باید د کیمیاوي 

 Nevis  .باید په دوامدار ډول زخمي نه شي 

 وساتل شي. اع څخه باید مربوطه ساحه د لمر د شع 
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 :استطباب موجود دي  یې یهکې د جراحي عمل نوپه الندې حاالتو

  په هؽه حاالتو کې چېNevi کړي. اپیل ونم نشوډول رې نورمال ؼیپه 

  وي.  هپاسه قرحه موجودپه هؽه حاالتو کې چې نوی د 

  په هؽه صورت کې چېNevi دوامداره ترضی  سره مخامخ وي. په د موقیعت له نظره 

  هؽتته ستتاحي چتتې خریتتول کېتتږي اوNevi  ولتتري بایتتدNevi  کتتړي  ېپتته ابتتتدایي ډول ستتره لتتر

 کیدو څخه یې مخنیوی وشي. زخميکې د  کېراتلون په شي، ترڅو

 د ښکال په منظور 

 نه وي ور کړي او  که چېرې ساحې متیاستازNevi  وي.  یپیدا کړخباثت ته میالن 

  په هؽه صورت کې چېNevi   .د  خونریزي  سبب شي 

2 :Common Mole  

ې زیتتتاتره د د بتتتدن پتتته لوڅتتتو برختتتو کتتتې چتتت چتتتېد میالنوستتتایت د تومتتتور څختتته عبتتتارت دي  کېد پوستتتت

 Neviپتتته نتتتوم هتتتم یتتتادیږي. چتتتې مجموعتتته کتتتې  Nevusمتتتنځ تتتته راځتتتي چتتتې   ،ستتتره مختتتامخ دي رلمتتت

mass  همتتتتواره، متتتتدور او هګتتتتې تتتتته ورتتتتته  یتتتتېدي. ستتتتطح  چتتتتېان 4/1یتتتتېڅختتتته کتتتتوچني او مستتتتاحت

 یتتېتتتور ماننتتد بتتول او ستتپین پلتتک  یتتېدار متتول هتتم لیتتدل کېتتږي. تتتور پلتتک ۍ کتتله کلتته کلتتشتتکل لتتري. 

ولتتري  Common Moleڅختته زیتتات  51د  بنتتد کتتې اشتتخاص چتتې پتته ماننتتد بتتول لتتري. هؽتته  يګالبتت

حتتتتالتو کتتتتې بایتتتتد د  ېپتتتته النتتتتد. ییتتتتر دډد پیتتتتدا کیتتتتدو چتتتتانس پتتتته کتتتتې Malignant Melanomaد

Common Mole  جراحې اجرا شي: 

 خارښت د پیداکیدو په صورت کې 

  چېري په جسامت کې لویوالی پیدا شي.که 

 .کله چې په رنګ کې تؽیر راشي 

  مول په سطح کې کله چې دCrust  .پیدا شي 

  .کله چې مول سخت او ځالنده شی 

 او یا په قرحه معرو  شي.  يکله چې خونریز 

  .کله چې په انداز، شکل او جسامت کې تؽیر راشي 

  .د ښکال د ساتلو په منظور 
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 د کمان مول مختلؾ شکلونه. :انځور ۱-2۱

 

3: Dysplastic Mole: 

دا متول د وي،   Dysplasticحجرات پته کتې   Melanocytچې د  ی،عبارت د مول څخه  Atypicalد یو 

Common Mole   يوي. مختلؾ رنګونته لتري ختو ګالبت یلی متره څخه لوم 5څخه لویوالی لري. چې د 

 (وي.    Scalyهمواره او زیږه ) یېعام دي. سطح  یېرنګونه  ياو نسوار

 عملیه اجرا شي. يحالتو کې باید جراح ېپه الند

 خارښت د پیداکیدو په صورت کې 

 په جسامت کې لویوالی پیدا شي. ېچېر که 
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 .کله چې په رنګ کې تؽیر راشي 

  کله چې د مول په سطح کېCrust  .پیدا 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 

 ساتلو په منظور. د ښکال د 
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 د دیسپالستیک مول شکلونه. :انځور ۱-2۱

Malignant Melanoma 

پتته  یتتهتشتتخیص کتتې د جراحتتي عمل یېابتتتداد خبیتتث حالتتت څختته عبتتارت دی. چتتې پتته   Melonocyt د

کلنتتتی عمتتتر  31 – 2۱د تتتتداوي وړ دی. نارینتتته نستتتبت ښتتتځو تتتته زیتتتات مبتتتتال کېتتتږي او زیتتتاتره  واستتتطه

لمتتر شتتعاع  ، دم ستترطان دییتتستتته دوې پتته ښتتځو کتتې د ثتتدی د ستترطان څختته ورو چتت یتتدل کېتتږي،لکتتې 
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فکتورونتتتتو لتتتته  کېمستتتتاعد کتتتتون دډول ستتتتره   Typicalموجودیتتتتت پتتتته  Neviد او  چېتتتتتاریخ ۍ،کتتتتورن

 جملې څخه دی. 

،ؼیتتترې منظمتتتی ه کتتتړي نشتتتو نمتتتا یتتتې ؼټېږيرخبیتتتث حالتتتت ؼتتتو Neviد کلینتتتک لتتته نظتتتره کلتتته چتتتې یتتتو

ه حالتتت و نتت يکلینکتت يدرد پیتتدا کتتوي، رنتتګ یتتې تؽیتتر ختتوري  او یتتا دا چتتې هتتیڅ یتتو پتتورتنڅنتتډې او یتتا 

 لری.

 د فورمول څخه استفاده کېږي. A B C D E د د موجودیت په صورت کې  Melanomaد 

A= Asymetry  

B= Border irregular  

C= Color (Varegiated) 

D= Diameter (More than 6mm wide 1.24 inch) 

E= Evolving           نظر په قد  

 ي ډول سره صورت ونیسي نتایج په الندې ډول دي.ئجدول:که چېرې تشخیص په ابتدا ۱-1

د جراحتتتتي عملیتتتتې  ضحامت ېدرج مرحله 

پتتتتتتتتتته واستتتتتتتتتتطه د 

مرکتتتتتزي  اطرافتتتتتو

 کول

 نتایج

IA Local <1.75 cm 1 cm ۱5٪ 

IB - 1.5 cm 1 – 2 cm ۱1 – ۱5 ٪ 

IIB - 1.54 cm 2 cm – 1 61 – 75٪ 

IIIB - 4 cm 3CM 51٪ 

III Regional  ي عقتتتتتتتداتفتتتتتتتاولم 

 ته میتا ستاز

 ېوستتتتتیع شتتتتتق چتتتتت

لمفتتتتتتتاوي عقتتتتتتتدات 

 شي. يهم لر یې

21٪< 

IV Destail   لتتتتترې ستتتتتاحو تتتتتته

 میتاستاز

عقتتتتتتتدات او د لمفاوی

 لرې کول ېساح

21٪< 
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Supper fascial melanic spreading  

1 :Caucasian  فیصتتتده ۱1تره جتتذع  او نهتتا یتتاتو کتتې موجتتود وي کتتې لېتتدل کېتتږي، زیتتتا کېپوستتتپتته 

 ملي متره څخه لویوالی لري.  6یې زیاتره د  ډولد ټولو میالنو تشکیلوي نو
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 کاکوژن میالنوما.:انځور ۱-2۱

واري او صتتتن Lesionکتتتې ي واقعتتتات تشتتتکیلوي پتتته لتتتومړ فیصتتتدو 15 – 11ر میالنتتتو  ډولتتت: نتتتو 2ستتتس

 ډېر ژر تؽیر خوري او پاپول ماننده منظره ؼوره کوي. تور ماننده وي او وروسته 
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 نوډولر میالنوما مختلؾ ډولونه. :انځور  ۱-31
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3:  Lentigo melanoma   واقعات تشکیلوي زیاتره د فیصده 11 -5دIntera Epidermal   میالنو ما یو

 شکل دی.

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لینتیګو میالنوما. :انځور ۱-31

4 :Acral Lentago  :7 مبتتتتتال کېتتتتږي، نارینتتتته نستتتتبت ښتتتتځو تتتتته زیتتتتات  ،واقعتتتتات تشتتتتکیلوي فیصتتتتده

مختتتاطي  ختتتوکیتتتدای شتتتي چتتتې د خ Lesionزیتتتاتره الس پښتتتو، او نوکتتتانو تتتته نتتتږدې پیتتتدا کېتتتږي مشتتتابح 

 ساحه کې منځ ته راشي.  Genitalمقعد شاوخوا او  ،ؼشا

11 

 

 .مختلؾ ډولونه اکرل میالنوما:انځور ۱-32
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5 ::Amelanotic Melanoma 2 ويتشکیلنوما میالد ټولو  فیصده. 

 کتتتېکېتتتږي پتتته تتتتداوي کتتتې کلین پتتته واستتتطهBiopsyد  تشتتتخیص يتفریقتتتتتتتر متتتنځ  نوماګتتتانومیالد ټولتتتو 

 ډېر زیات رول لري.  يمنظره او د میالنو، مرحلې چې په چوکاټ کې ذکر شو

میاشتتتتتو نتتتته  6متتتتا د عموانتتتتزار ختتتتراب او د ډیتتتتر ژر میتاستتتتتاز ورکتتتتوي او انتتتتزار: د خبیتتتتث میالنومتتتتا 

 مړینه منځ ته راوړي.  ېپور ویو کالدر

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امیالنوتیک میالنوما مختلؾ ډولونه. :انځور ۱-33
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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 

%13 OFF E-Book  

Evidence-Based Procedures in Facial Plastic Surgery, An Issue of Facial Plastic 

Surgery Clinics of North America, E-Book 

Lisa Ishii  

Nov 4102  

 

 

Surgical Management of the Transgender Patient, 0st Edition  

Author: Loren Schechter 

Donald Buck II  

Nov 4102  

 

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 

Gregory Branham  

Jun 4102  
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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  

 

Functional and Cosmetic Eyelid Surgery, An Issue of Facial Plastic Surgery 

Clinics, 0st Edition  

Author: Gregory H. Branham 

 

Pediatric Facial Plastic and Reconstructive Surgery, An Issue of Facial Plastic 

Surgery Clinics of North America 

Sherard Tatum  

Nov 4102  

Mediscape 

Plastic Surgery Articles 2102 

 

Dermatological Signs of Systemic Disease, 2e 

 

Jeffrey P. Callen MD FAAD 

 

Clinical Dermatology: A Color Guide to Diagnosis and Therapy, 2e 

 

Thomas P. Habif MD  

 

Laser and IPL Technology in Dermatology and Aesthetic Medicine  

 

Christian Raulin 

 

http://www.us.elsevierhealth.com/minimally-invasive-rejuvenation-of-the-face-and-neck-an-issue-of-clinics-in-plastic-surgery-9780323448536.html
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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 
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