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آپاندﯾس چيست؟
زاﯾــده کرمی شکليست که از نخستين بخش
از روده بزرگ بـنـام سکوم منشاء می گـيـرد.
طـول آپـانـدﯾــس از  2تا  20سانتی متر متغير
ميباشد .قطر آن نيز  7-8ميلی متر است.
آپـاندﯾـس در نــاحيه تحـتانی شکم و در
سمت راست واقع می باشد.
آپاندﯾسيت چيست؟به التھاب و تورم
آپاندﯾس ،آپاندﯾسيت ميگوﯾند .ميزان شيوع
آپاندﯾسيت چه ميزان است؟به ازای ھر
 100نفر  6نفر در طول زندگی خود به آن مبتال
ميگردند .ميزان شيوع آن در سنين 10-30
سالگی بيشتر می باشد.
دالﯾل اﯾجاد آپاندﯾسيت چيست؟
 -1انسداد آپاندﯾس).تجمع و سفت شدن
مدفوع که به آن فکاليت ميگوﯾند و ﯾا تورم
بافت لنفاوی درون و بيرون آپاندﯾس و ﯾا
تومورھا باعث انسداد ميگردند(
 -2اﯾجاد زخم در مخاط آپاندﯾس.
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 -3حمله باکترﯾھا و وﯾروسھا.
در شراﯾط فوق باکترﯾھا تکثير ﯾافته و آپاندﯾس
متورم و پر از چرک ميگردد .ھمچنين انسداد
موجب مختل شدن جرﯾان خون و التھاب آپاندﯾس
ميگردد.

آپاندﯾسيت ﯾک اورژانس پزشکی محسوب گردﯾده
و عدم درمان فوری آن عوارض مرگبار زﯾر را در پی
خواھد داشت:
 -1پارگی آپاندﯾس و انتشار عفونت به محفظه
شکم که به آن پرﯾتونيت ميگوﯾند و عفونت
خطرناک پوشش داخلی شکم )صفاق( را در پی
خواھد داشت.
 -2راه ﯾابی عفونت به جرﯾان خون که بسيار
مھلک است.
-3اﯾجاد آبسه در پی پارگی آپاندﯾس .
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عالﯾم آپاندﯾسيت به قرار زﯾر ميباشد:
-1درد در ناحيه شکم که از اطراف ناف آغاز
شده و به تدرﯾج به نواحی تحتانی و راست
شکم امتداد می ﯾابد .درد معموال پس از 12
تا  24ساعت تشدﯾد شده و از ﯾک درد مبھم
به ﯾک درد مشخص تر و موضعی تر تبدﯾل
ميگردد .درد حين حرکت دادن بدن ،تنفس
عميق ،سرفه و عطسه تشدﯾد ميگردد.
 -2بی اشتھاﯾی.
 -3تھوع و استفراغ.
 -4ناتوانی در دفع گاز.
 -5تب خفيف که بدنبال عالﯾم دﯾگر روی
ميدھد.
 -6تورم شکم )در مراحل انتھاﯾی(
 -7افزاﯾش تعداد گلبولھای سفيد خون.
 -8تکرار ادرار.
-9اسھال و ﯾا ﯾبوست.
نکته :در مواردی که محل قرارگيری آپاندﯾس
در بدن طبيعی خود نباشد ممکن است
ناحيه درد متفاوت از آنچه گفته شد باشد
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نکته :ھرگاه دچار عالﯾم مذکور شدﯾد به ھيچ
عنوان از داروھای ملين ،مسھل و تنقيه برای
برطرف کردن ﯾبوست استفاده نکنيد زﯾرا احتمال
پارگی آپاندﯾس را افزاﯾش ميدھد .ھمچنين از
قرصھای ضد درد نيز استفاده نکنيد چرا که
تشخيص آپاندﯾسيت شما توسط پزشک مشکل
خواھد شد .تا پيش از تشخيص آپاندﯾسيت نيز
چيزی نخورﯾد و نياشاميد.
روشھای تشخيص آپاندﯾسيت
 -1معاﯾنات بالينی توسط پزشک .درد
وحساسيت به لمس ناحيه شکم بيمار بررسی
ميگردد.
 -2عکسبرداری با سی تی اسکن و
سونوگرافی برای تاﯾيد بيماری.
 -3آزماﯾش ادرار برای رد عفونتھای ادراری که
ميتواند عالﯾمی مشابه درد آپاندﯾسيت اﯾجاد
کند.
 -4آزماﯾش خون.
روش درمان آپاندﯾسيت:
عمل جراحی و برداشتن آپاندﯾس )آپاندکتومی(
به طرق زﯾر:
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 -1روش عادی :اﯾجاد برش کوچک در
ناحيه تحتانی راست شکم.
 -2روش الپاروسکوپی :اﯾجاد  3تا  4برش
رﯾز .
پس از عمل جراحی معموال بيمار پس از  1تا
 3روز از بيمارستان ترخيص ميشود .دوره
بھبودی و نقاھت نيز ﯾک ھفته بطول می
انجامد که در اﯾن مدت بيمار ميباﯾست
حرکات بدنی خود را محدود کرده و ابتدا از
رژﯾم ماﯾعات و بتدرﯾج ار رژﯾم غذاﯾی جامد
استفاده کند.
نکته:در صورتی که آپاندﯾس پاره شده باشد
بيمار تا ﯾک ھفته باﯾد در بيمارستان بستری
و با آنتی بيوتيک تحت درمان قرار گيرد.
نکته:در صورتی که اطراف آپاندﯾس آبسه
تشکيل شده باشد ابتدا با عمل جراحی
محتوﯾات آبسه را تخليه کرده و برداشتن
آپاندﯾس برای چند روز به تعوﯾق می افتد.
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چگونه از بروز آپاندﯾسيت پيشيگيری
کنيم؟ آپاندﯾسيت قابل پيشگيری نيست اما
رژﯾم غذاﯾی غنی از فيبر ،سبزﯾجات و ميوه
جات از بروز آن ميکاھد.

مداخالت پرستاري
 (1اھداف پرستاری شامل  :رھايي از درد ،
جلوگيري از دھيدراتاسيون  ،كاھش اضطراب بيمار
 ،حفظ تغذيه مناسب  ،محدود كردن احتمال عفونت
بدنبال سوراخ شدن بالقوه يا ناگھاني دستگاه
گوارش و حفظ سالمت پوست مي باشد .
 (2قبل از جراحي  :بيمار براي عمل آماده و خط
وريدي گرفته شود .آنتي بيوتيك و ضد تب ھاي
تجويز شده به بيمار داده شود و در صورت وجود
ايلئوس پارالتيك سوند معده براي بيمار گذاشته
شود و از بيمار خواسته شود كه مثانه خود را
خالي كند.
 (3بعداز جراحي  :بيمار در وضعيت نيمه نشسته
قرار گيرد ومسكن مناسب داده شود و در صورت
تحمل بيمار به وي مايعات و غذا داده شود.
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 (4در ھنگام مرخص شدن بيمار نكات الزم در
مورد مراقبت از زخم به بيمار و اطرافيانش
آموزش داده شود و زمان مالقات و مراجعه بعدي
به جراح  ،نحوه مراقبت از زخم  ،راھنمايي در باره
ميزان فعاليت  ،مراقبت و پانسمان زخم ياد آوري
گردد .

 توصيه ھای الزم در زمان ترخيص پانسمان ناحيه عمل قبل از ترخيص ازبيمارستان تعوﯾض شده و ناحيه عمل توسط
پزشک و پرستار کنترل شود.
 درمنزل تا  48ساعت حمام نرفته سپسپانسمان ناحيه عمل را برداشته و به حمام
بروﯾد.از اﯾن پس ناحيه عمل نياز به پانسمان
ندارد مگر اﯾنکه پزشک معالج شما دستور
داده باشد.ﯾک ھفته بعد از عمل جراحی برای
کشيدن بخيه ھای ناحيه عمل به بيمارستان
ﯾا پزشک معالج خود مراجعه نمائيد.
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 به مدت دو ھفته از انجام کارھای سنگينخوداری نمائيد .پس از اﯾن مدت ميتوانيد به
فعاليتھای طبيعی و روزمره خود ادامه دھيد.
 در صورت مشاھده ھرگونه تغيير در محلعمل جراحی مانند قرمزی،تورم والتھاب فورا
به پزشک معالج خود مراجعه نماﯾيد.
 داروھای تجوﯾز شده توسط پزشک را درمنزل طبق ساعتھای دستور داده شده بطور
دقيق مصرف نمائيد.
 رژﯾم غذاﯾی شما پس از ترخيص معمولیمی باشد ولی باﯾد تا حد امکان از مواد
پروتئينی مانند شير ،ماست،گوشت و ميوه
جاتی که حاوی وﯾتامين  Cبيشتری می باشد
استفاده کرده و از خوردن غذاھای نفاخ پرھيز
نمائيد.

"بيماری ھموروئيد ﯾا بواسير"
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شرح بيماری :
بواسير عبارت است از سياھرگھای گشادشده ) واريسی(
در راست روده يا مقعد .بواسير ممکن در مجرای مقعدی
)بواسير داخلی( يا در مدخل مقعد )بواسير خارجی( واقع
شده باشد .بواسير ممکن است 9سالھا وجود داشته باشد
اما تنھا با وقوع خونريزی بدان پیبرده شود.
عالﯾم شاﯾع :
خونرﯾزی .امکان دارد خون قرمز روش به صورت
رگهھاﯾی در اجابت مزاج دﯾده شود ﯾا به دنبال
اجابت مزاج ،خون به مقدار کم و به
مدتکوتاھی چکه کند.
درد ،خارش ﯾا ترشﺢ مخاطی پس از اجابت
مزاج
وجود ﯾک برجستگی در مقعد
احساس اﯾن که پس از اجابت مزاج ،راست
روده بهطور کامل تخليه نشده باشد )اﯾن
حالت تنھا در مورد بواسير بزرگ دﯾده
میشود(.
التھاب و تورم

علل:
وارد آمدن فشار مکرر به سياھرگھای مقعد
ﯾا راست روده
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عوامل افزاﯾش دھنده خطر رژﯾم غذاﯾی
بدون فيبر
نشستن ﯾا اﯾستادن به مدتطوالنی
چاقی
ﯾبوست
کمشدن تون عضالنی در سنين باال
جراحی راست روده ﯾا پارگی مجرای
تناسلی به ھنگام زاﯾمان و دوختن آن
بيماری کبدی
سرطان روده بزرگ
لواط
باال بردن فشار خون در سيستم سياھرگی
دستگاه گوارش
پيشگيری :
برای اجابت مزاج عجله نکنيد و در عين حال
از زور زدن و نشستن طوالنیمدت در توآلت
خودداری کنيد.
اگر اضافه وزن دارﯾد ،وزن خود را کاھش
دھيد.
مقدار فيبر غذاﯾی را در رژﯾم خود افزاﯾش
دھيد.
روزانه  ١٠-٨ليوان آب بنوشيد.
بهطور منظم ورزش کنيد.
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عواقب مورد انتظار :
بواسير معموال ً با مراقبت مناسب خوب
میشود ،اما عالﯾم ممکن است افت و خير
داشته باشند )ﯾعنی بواسير ممکن است
پس از ﯾک دوره ﯾبوست دوباره ظاھر شود(.
در مواردی که به درمان محافظهکارانه خوب
پاسخ نمیدھند شاﯾد جراحی مورد نياز
باشد.
عوارض احتمالی
کمخونی فقر آھن اگر خونرﯾزی قابل توجه
باشد.
درد شدﯾد در اثر وجود لخته خون در بواسير
عفونت ﯾا زخم شدن بواسير
اصول کلی :
برای تشخيص قطعی ممکن است ﯾکی از
روشھای زﯾر انجام شوند :آنوسکپی )دﯾدن
مقعد با کمک ﯾک لوله کوتاه به نام
آنوسکپ ،وسيلهای لنزدار و دارای ﯾک منبع
نورانی در سر آن است( ،ﯾا پروکتوسکپی
)دﯾدن راست روده و قسمت پاﯾينی روده
بزرگ ﯾا وسيلهای به نام پروکتوسکپ ،که
وسيلهای اپتيک و دارای ﯾک منبع نورانی در
سر آن است(.
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درمان با ھدف تخفيف عالﯾم صورت
12
میگيرد.
ھيچگاه برای اجابت مزاج زور نزنيد.
پس از اجابت مزاج ،ناحيه را با مالﯾمت پاک
کنيد.
برای تخفيف درد ،روزانه چندﯾن بار ھر بار به
مدت  ٢٠-١٠دقيقه در آب گرم بنشينيد.
برای تخفيف درد و تورم ناشی از وجود
لخته در بواسير ﯾا بيرون زدگی بواسير ،ﯾک
روز در رختخواب استراحت کنيد و روی
ناحيه کيسه ﯾخ بگذارﯾد.
در مواردی که مقاوم به درمان ھستند،
امکان دارد نياز به جراحی وجود داشته
باشد .روشھای مختلفی وجود دارند:
بستن ﯾک باند الستيکی در قاعده بواسير؛
اسکلروتراپی )تزرﯾق مواد شيمياﯾی برای
بسته شدن سياھرگھا و تشکيل بافت
جوشگاھی(؛
جراحی با سرما )ﯾخ زدن بواسير با نيتروژن
ماﯾع(؛
انعقاد بواسير )با اشعه مادون قرمز ﯾا ليزر(؛
در آوردن بواسير
14

داروھا :
برای درد خفيف ،خارش ،ﯾا کاھش تورم،
میتوان از داروھاﯾی که اختصاص ًا برای
تخفيف عالﯾم بواسير ساخته شدهاند
استفاده کرد .اگر عالﯾم بواسير به ھنگام
حاملگی رخ دھند ،از پزشک خود در مورد
داروھای مناسب که در حاملگی مشکلی
اﯾجاد نکند سؤوال کنيد.

اگر در ھمان جاﯾی که بواسير بوده است
ﯾک برجستگی سفت تشکيل شود.
اگر بواسير باعث درد شدﯾد میشود که با
درمانھای ذکر شده در باال تخفيف نيابد.
اگر خونرﯾزی زﯾاد باشد )بيش از مقداری که
در قسمت عالﯾم ذکر شد( .البته باﯾد به
ﯾادداشت که خونرﯾزی ممکن است ﯾکی از
عالﯾم اوليه سرطان باشد.

اگر نياز به استفاده از مسھل باشد ،از
نرمکنندهھای اجابت مزاج استفاده کنيد.
فعاليت در زمان ابتال به اﯾن بيماری :

شيوه ھای جدﯾد معالجه ھموروئيد
)بواسير( :

محدودﯾتی برای آن وجود ندارد .کار روده با
آمادگی جسمانی مناسب بھبود میﯾابد.
رژﯾم غذاﯾی :
برای پيشگيری 9از ﯾبوست ،ﯾک رژﯾم متعادل
حاوی مواد غذاﯾی دارای فيبر زﯾاد ،مثل
ميوهھای تازه ،کلوچه ،حبوبات ،سبزﯾجات و
غالت سبوسدار داشته باشيد.
روزانه  ١٠-٨ليوان ماﯾعات بنوشيد.
اگر اضافه وزن دارﯾد ،وزن خود را کم کنيد.
درچه شراﯾطی باﯾد به پزشک مراجعه
نمود؟
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ھموروئيد ﯾا بواسير بيماری بسيار شاﯾعی
است که افراد را در سنين مختلف چه جوان
و چه پير مبتال می کند اما بسياری افراد به
علت شرم از بيان آن و مراجعه به پزشک
خودداری می کنند .بيمارى مى پردازد.شما
ممکن است با اسم ھموروئيد آشنا نباشيد
ولى حتماً کلمه بواسير را شنيده اﯾد.
باﯾستى متذکر شد که ھموروئيد ھمان
بواسير است و ﯾکى از بيمارى ھاى شاﯾع
جراحى است و حدود  ٧۵درصد افراد به
وﯾژه افراد باالى  ٣٠سال در طول زندگى
خود به اﯾن بيمارى مبتال مى شوند.
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سرطان سينه :
ﯾکی از مھمترﯾن وشاﯾعترﯾن
بيماریھا در زنان است و دانستن اطالعات
اساسی در اﯾن زمينه برای ھر زنی اگرچه
دچار اﯾن بيماری نيز نباشد به دليل شاﯾع
بودن و مھمبودن بيماری الزم است.
قابل ذکر است که بيشتر تودهھای پستان
سرطانی نيستند و درمان سرطان پستان
ھميشه به برداشتن پستان منتھی
نمیشود و در مراحل اوليه بيماری با
درمانھای جدﯾد شانس بھبودی واقعی
وجود دارد .سرطان پستان شاﯾعترﯾن علت
مرگ زنان در محدوده سنی 35تا 55سالگی
را تشکيل میدھد .در ھر سال ﯾک تا دو
مورد سرطان پستان در ھر 1000زن به طور
جدﯾد تشخيص داده میشود.
نسج پستان در مجاورت عضالت اطراف
پستان قرار دارد شناخت سيستم لنفاوی
پستان از لحاظ تشخيصی و درمانی حائز
اھميت میباشد.
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تومورھای پستان میتوانند از طرﯾق
سيستم لنفاوی گسترش ﯾافته و به تمام
بدن راه ﯾابند و درحقيقت سيستم لنفاوی
راھی برای ارتباط لنف با عروق میباشد
خونرسانی به قسمتھای داخلی و
مرکزی پستان توسط شاخهھای شرﯾانی
انجام میشود پستان دارای سيستم
عصب دھی نيز میباشد.
عالئم بيماریھای پستان:
شاﯾعترﯾن عالمت و شکاﯾتھای بيماری
پستان که ﯾک زن را به مشاوره پزشکی
ارجاع میدھد احساس توده درپستان،
ترشﺢ با خونرﯾزی ازنوک پستان و درد
پستان میباشد و در صورت مشاھده اﯾن
عالئم وتغييرات باﯾد به پزشک مراجعه نمود
اگر چه خيلی از اﯾن موارد سرطانی نخواھد
بود.
عالئمی که ممکن است درسرطان
پستان ظاھرشوند:
•توده در پستان) شاﯾعترﯾن عالمت(
•تغيير در اندازه ﯾا شکل پستان
•به داخل کشيده شدن ﯾا برگشتن نوک
پستانھا
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•قرمزی وجوش در اطراف نوک پستان
•خونرﯾزی ﯾا ترشﺢ از نوک پستان
•کشيده شدن پوست پستان
•تورم و احساس توده در زﯾر بغل
•ورﯾدھاﯾی واضﺢ روی پستان
•زخم پوست پستان
•عالئم تومورھای ثانوی در جاھای دﯾگر
•تورم بازو
•درد
شاﯾعترﯾن مسائل پستانی در زنان ،
بيماریھای خوش خيم پستان می
باشد:
طبقهبندی بيماریھای خوشخيم
پستان:
-1آنومالیھای تکامل طبيعی و برگشت
آنھا
 -2درد ،پستانھای تودهای
 -3توده خوشخيم غدد شيری
 -4پستان )فيبروآدنوم(
 -5کيستھا
 -6اکتازی داکت ) ترشﺢ ماﯾع زرد و
چسبناک(
 -7ھاﯾپرپالزی اﯾن تليال )رشد زﯾاد
سلولھای پستان(
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 -8تومورھای خوشخيم دﯾگر
 -9ليپوم )تومور چربی(
 -10پاپيلوم داکت ) ترشﺢ ماﯾع زردوخون(
 -11التھابھا وعفونتھا
 -12تومورھا
 -13اورﯾون
 -14شيردھی
 -15کاالکتوسل )نوعی کيست در بارداری(
 -16نکروز چربی
 -17بيماریھای مادرزادی
 -18نوک پستانھای فرورفته
 -19پستانھای اضافی ،نوکھای اضافی
پستان
 – 20بيماریھای غيرپستانی
 -21مشکالت پوستی وکيستھای
سباسه
 -22بيماریھا واختالالت قفسه سينه
علت وعوامل اﯾجاد:
تحقيق در زمينه علل سرطان پستان مھم
میباشد زﯾرا با ﯾافتن آنھا ھم درمان و ھم
پيشگيری ممکن میگردد که منجر به
شناساﯾی زنان در معرض خطر و
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استراتژیھای پيشگيری وغربالگری برای
کشف زودرس بيماری میگردد و نتاﯾج
بدست آمده قادر است تغيير در
فاکتوریھای محيطی که مسئول اﯾجاد
بيماری شناخته شدهاند بدھد و تحولی در
نوع زندگی زنان اﯾجاد شود که کاھش
رﯾسک ابتال به بيماری را در آنان باعث
ميشود.
فاکتورھای خطر:
 -1سابقه سرطان پستان در سمت مقابل
 -2سابقه خانوادگی سرطان پستان
)بستگان درجه ﯾک(
 -3نولی پارﯾته )نداشتن زاﯾمان(
 -4ﯾائسگی بعد از  55سالگی
 -5باال بودن سن )سن باالتر از  35سال(
 -6اختالف جغرافياﯾی ) جھان غرب(
 -7اثرات ھورمونی
 -8سرطانھای دﯾگر
 -9رژﯾم غذاﯾی ) چربی و گوشت(
 -10چاقی
 -11الکل
 -12بيمارﯾھای خوشخيم پستان
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 -13وﯾروسھا
 -14تابش اشعه ﯾونيزان
 -15نوع بافت پستانی
 -16شخصيت ) مضطرب(
 -17مصرف استروژن ) داروھای استروژنی(
 -18منارک زودرس ) شروع قاعدگی زودتر
از موعد(
 -19اولين حاملگی بعد از  25سالگی
کشف اوليه و زودرس سرطان پستان:
توموری که باساﯾز کوچک تشخيص داده
میشود بيشتر قابل درمان است و شانس
بقای عمر را باال میبرد .زنان باﯾد ھرگونه
عالئم جدﯾد که در پستانھاﯾشان مشاھده
میکنند در اسرع وقت به پزشک گزارش
نماﯾند.
پيشگيری:
به استفاده از معيارھاﯾی که بتوان
فاکتورھای خطر شناخته شده در توسعه و
پيشرفت ﯾک بيماری را تغيير داد پيشگيری
اوليه اطالق میگردد .ﯾک شيوه برتر،
سعی در پيشگيری از تکامل بيماری است
که پيشگيری ثانوﯾه ناميده میشود.
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پيشگيری ثانوﯾه در مورد سرطان پستان
عبارت است از غربالگری پستان به منظور
کشف و درمان سرطان در اسرع وقت تا
خطر انتشار بيماری و مرگ را کاھش دھد.
غربالگری :
غربالگری به اﯾن معنی است که درجمعيت
زنان سالم ،حتی قبل از آن که ھرنوع
عالئمی درپستان تظاھر کند بتوان با انجام
آزماﯾشات و معاﯾنه ،تغييرات غير طبيعی را
کشف نمود و تصميمات الزم را جھت درمان
بکار گرفت .روشھای غربالگری عبارتند از :
-1ماموگرافی ساالنه درزنان  40ساله
ومسنتر
-2معاﯾنه پستانھا توسط زنان به صورت
ماھيانه ازسن 20سالگی )بھترﯾن زمان
معاﯾنه پس از قاعدگی و پيش از
تخمکگذاری است ﯾعنی بين پاک شدن از
خونرﯾزی تا 14روز مانده به قاعدگی بعد(
-3معاﯾنه بالينی پستان توسط پزشک در
زنان  20تا 40ساله ،ھرسه سال و در زنان
مسنتر از  40سال  ،ھرسال
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انواع روشھای درمان:
درمانھای متفاوتی برای سرطان پستان
وجود دارد:
 جراحی پرتو درمانی درمان کمکی )ھورمون درمانی -شيمیدرمانی(
 -1جراحی:
•جراحی محافظتی پستان:
درمان قطعی پس از صحبت کردن بيمار با
پزشک و در نظر گرفتن ﯾک سری از
فاکتورھا مثل اندازه توده نسبت به اندازة
پستان ،محل تومور ،مرحله و درجة تومور و
تماﯾل بيمار در پذﯾرفتن درمانھای اضافی به
ھمراه جراحی مشخص میگردد.
اغلب تومورھای کوچک که طی برداشتن
قسمتی از بافت پستان خارج میشوند اثر
قابل توجھی روی ظاھر پستان نمیگذارند
و جای برش پوستی بر پوست جزئی
خواھد بود اما در مورد تومورھای بزرگ
بخصوص اگر ﯾک قسمت کامل پستان،
برداشته شود ممکن است از دست دادن
واضﺢ بافت پستان نماﯾان شود.
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برداشتن پستان )ماستکتومی(:
ماستکتومی به خارج کردن کامل بافت
پستان که در برگيرندة پوست روی پستان
ھمراه با نوک پستان و آرئول )ھالة اطراف
پستان( نيز میباشد ،اطالق میگردد.
تنھا در ماستکتومی زﯾر پوستی
میباشد که پوست پستان بدون عيب و به
صورت دست نخورده روی پستان در حالی
که بافت پستان خارج میشود میماند.
-1ماستکتومی ساده ﯾا کامل :اﯾن عمل
شامل برداشتن تمام نسج پستان که به
طرف زﯾر بازو کشيده میشود و نوک
پستان و ھاله و پوست اطراف آن میباشد.
-2ماستکتومی نسبت ًا وسيع :عالوه بر بافت
ھای پستان که در جرﯾان ماستکتومی
ساده برداشته میشوند ﯾکی از عضالت
جدار قفسة سينه و قسمتھای کوچک و
بزرگ عضالتی که از زﯾر بغل میگذرند و از
دندهھا به سمت لبة شانه کشيده
میشوند ،برداشته میشوند.
-3ماستکتومی کامال ً وسيع :عالوه بر
ماستکتومی نسبت ًا وسيع غدد لنفاوی نيز
برداشته میشود.
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•برداشتن غدد لنفاوی:
در حال حاضر عقيده بر اﯾن است که
درگيری غدد لنفاوی )ﯾعنی درنمونه برداری
از غدد سلول سرطانی مشاھده شود(
عالمتی بر گسترش بيماری در سراسر بدن
می باشد .برداشتن جراحی ممکن است
که برای بھبود عالئم و تسکين آن مفيد
باشد اما الزام ًا اثری در جھت افزاﯾش
بھبودی و درمان ندارد.
-2اشعه درمانی )پرتو درمانی(
پرتو درمانی ﯾا درمان تشعشی اغلب پس
از جراحی برای سرطان پستان جھت از بين
بردن موضعی سلولھای سرطانی بکار
میرود که طی آن اشعه به ناحيه ای از
پستان تابيده میشود و باعث کاھش خطر
عود میشود.
-3درمان کمکی
ھدف از اﯾن درمان انھدام سلولھای
سرطانی است که از پستان خارج و در
نقاط دﯾگر بدن انتشار ﯾافتهاند و ھدف از
درمان کاھش خطر رشد ثانوﯾه در ساﯾر
نقاط بدن میباشد که به دو روش صورت
میگيرد.
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•ھورمون درمانی
•شيمی درمانی
شيمی درمانی :از داروھای ضد سرطان
شيمی درمانی به منظور پيدا کردن و از بين
بردن سلولھای سرطانی در سرتاسر بدن
استفاده می شود .اﯾن داروھا اغلب پس از
جراحی سرطان در افراد پرخطر که احتمال
انتشار سلولھای سرطانی به خارج از
پستان قبل و بعد از تشخيص تومور میرود
به کار برده میشود .درمان بيشتر در زنان
قبل از ﯾائسگی به کار میرود بخصوص
کسانیکه تومور مھاجم و ﯾا غدد گرفتار در
زﯾر بغل دارند.
 -4تخرﯾب تخمدانھا:
تخرﯾب تخمدانھا باعث افزاﯾش بقای عمر در
 %30موارد و کاھش عود بيماری در %35
موارد میشود.
روشھای درمان سرطان پستان
منتشر شده )متاستاتيک(
مواردی که ھورمون درمانی به کار
میرود:
-1بيماری مثبت از لحاظ گيرنده استروژن
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-2متاستاز به غدد لنفاوی ،پوست،
استخوان
-3بيش از  2سال از پاﯾان درمان کمکی
گذشته باشد.
-4پيشرفت بيماری بعد از مصرف داروھای
رده اول و دوم شيمی درمانی
انھدام تخمدان در زنان قبل از ﯾائسگی با
تاموکسيفن و در زنان ﯾائسه با داروھای
دﯾگر شيمی درمانی انجام میشود.
اثرات جانبی روش ھای درمان:
•اثرات جانبی جراحیھای سرطان
پوستان:
معموال ً متعاقب جراحی مشکالت و
عوارضی دراطراف ناحية برش جراحی
شامل کوفتگی ،عفونت زخم ،تورم و عدم
بھبود سرﯾع اسکار مشاھده میشود .اگر
بيمار حوالی زمان جراحی تحت شيمی
درمانی قرار بگيرد معموال ً عفونت زخم تا
چندﯾن ھفته به طول میکشد.
در تمام اشکال ماستکتومی درجاتی از
ضعف حرکات شانه وجود دارد که پس از
عمل جراحی با ورزش بھبود میﯾابد.
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تورم بازو در اثر تجمع ماﯾع لنف جائی که
غدد لنفاوی و عروق لنفاوی برداشته می
شوند با دچار ضاﯾعه می شوند میتواند
درد زﯾادی اﯾجاد کند و نياز به درمان دارد
)اﯾن موارد کمتر شاﯾع ھستند( .گاھی
اوقات اختالالتی در اعصاب دو عضله زﯾر بازو
در جرﯾان جراحی وسيع اﯾجاد میشود که
منجر به عدم تعادل و پرش شانه
میشود).اﯾن موارد نادر است(
• اثرات جانبی پرتو درمانی:
-1نياز به مراجعات منظم و مکرر به
بيمارستان خسارتی برای بيمار محسوب
میشود و ناراحتی که متعاقب اﯾن روند
حاصل میشود منجر به خستگی مفرط
بيمار میگردد.
-2احساس بيماری و حالت تھوع
-3حساسيت پوستی
-4تيرگی پوست و خارش وسوزش
 -5سرفهھای خشک و تنگی نفس
پيشگيری از اﯾن عارضه :اغلب اﯾده
خوبيست که برای اﯾن بيماران پس از
برگشت از بيمارستان استراحتی ترتيب
داده شود تا حتیاالمکان از حالت
دستپاچگی و خستگی آنھا ممانعت به
عمل آﯾد.
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• اثرات جانبی شيمی درمانی:
ممکن است بعضی از داروھا به سلولھای
سالم بدن نيز صدمه بزنند پس باﯾد .پس از
ھر دوره درمان فرصتی جھت بازگشت به
حالت طبيعی به شخص داده شود که
معموال ً اﯾن زمان در نظرگرفته ميشود.
ﯾک آزماﯾش خون قبل از ھر دوره درمان
جھت کنترل سطوح سلولھای سفيد خون
انجام می شود ،تا مقاومت بدن در مقابل
عفونت تعيين شود و تحت تاثير آن قرار
نگرفته باشد.
عوارض جانبی دﯾگر :خستگی ،تھوع ،رﯾزش
موی سر ،زخمھای دھانی ،بیاشتھاﯾی،
اسھال و با ترکيبی از اﯾنھا ،توقف قاعدگی
 ،نازاﯾی
پيشگيری :شستشوی دھان ،ضد استفراغ
 ،کاله گيس
درمان شيمی درمانی باعث  %28کاھش
عود و %16کاھش ميزان مرگ ساليانه
میشود.
بی توجھی به وضعيت روحی بيماران پس
از عمل ماستکتومی ،کاھش کيفيت زندگی
آنھا را در پی دارد
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محققان معتقدند بی توجھی به
وضعيت روحی – روانی بيماران مبتال
به سرطان پستان بعد از عمل
ماستکتومی میتواند زمينه ساز بروز
تغييرات خلقی و در نھاﯾت کاھش
کيفيت زندگی اﯾن افراد شود.
انواع سنگ کيسه صفرا و عالئم آنھاسنگ ھای کيسه ھای صفرا ساختمان
ھاﯾی بلوری دارند .که به واسطه ی
ساخت و متراکم شدن اجزای طبيعی ﯾا
غيرطبيعی صفرا تشکيل می شوند80 .
درصد آن ھا به طور عمده از نوع کلسترولی
ھستند و 20درصد آنھا را سنگ ھای
رنگدانه ای)پيگمانته( تشکيل می دھند که
مرکب از امالح کلسيم و به وﯾژه بيلی
روبينات کلسيم ھستند.
در بسياری از افرادی که دچار سنگ ھای
کيسه ی صفرا می شوند ميزان کلسترول
موجود در صفرا بيشتراز حدی است که
بتواند به حالت محلول پاﯾداری باقی بماند.
ﯾعنی در واقع صفرا از نظر کلسترول ،حالت
فوق اشباع پيدا می کند و در نتيجه در
صفرای فوق اشباع برخی بيماران،
کرﯾستال ھای ميکروسکوپی کلسترول
تشکيل می شود.
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رسوب تدريجی کلسترول بر روی يکديگرمنجربه
پيدايش سنگ ھای صفراوی کلسترولی ميکروسکوپی
می شود .از طرفی اختالالتی که باعث کاھش حرکات
کيسه ی صفرا می شوند )،نظير جراحی ،سوختگی ھا،
بارداری ،قرص ھای ضدبارداری خوراکی( ازجمله
عوامل ايجاد سنگ صفرا ھستند.
غذاھای حاوی کالری بسيار اندک و ھمچنين بارداری،
به تشکيل سنگ کيسه صفرا کمک می کنند.
در طی سه ماھه ی سوم بارداری ،به علت تغيير در
ترکيب ذخيره ی اسيد صفراوی و ظرفيت حمل
کلسترول صفرا ،اشباع کلسترول افزايش قابل توجھی
پيدا می کند .که اين خود به تشکيل سنگ کيسه صفرا
کمک می کند .ھمچنين بررسی او لتراسونوگرافيک
نشان داده است که ،انقباض کيسه ی صفرا در پاسخ به
يک وعده غذا ،بسيار بطئی شده و اين مسئله منجر به
اختالل در تخليه ی کيسه ی صفرا می شود .ھمچنين
ديده شده است که 10تا  20درصد افرادی که به کمک
غذاھای بسيار کم کالری دچار کاھش وزن سريع شده
اند ،گرفتار سنگ کيسه ی صفرا می شوند.

امروز شواھد زيادی حاکی از ارتباط بين کلسترول
غذايی و تشکيل سنگ ھای صفراوی در دست است.
افزايش کلسترول در برنامه ی غذايی مبتاليان به سنگ
صفراوی موجب ترشح بيش تر کلسترول در صفرا می
شود و ھمين تغييرات به عنوان زمينه ساز تشکيل سنگ
ھای صفراوی کلسترولی شناخته شده اند.
ھمان طور که گفته شد عالوه بر سنگ ھای کلسترولی،
سنگ ھای رنگ دانه ای نيز نوع ديگری از سنگ ھای
صفراوی اند که بخصوص در آسيايی ھا شايع بوده و
اغلب با عفونت سيستم صفراوی ھمراه اند.
داشتن يبوست ،مصرف رژيم غذايی پر چرب،مصرف
بيش از اندازه تخم مرغ ،و فقدان ورزش و فعايت بدنی
نيز در ايجاد رسوب صفراوی موثر است.
عوامل مستعد کننده ی ايجاد سنگ ھای صفراوی
کلسترولی عبارت است از:
 -1چاقی  ،که باعث افزايش ترشح کلسترول در صفرا
می شود.
 -2کاھش وزن سريع
 -3ھورمون ھای جنسی زنانه  :ھورمون استروژن،
داروھای حاوی استروژن و قرص ھای ضدبارداری
خوراکی به عنوان عوامل مستعد کننده شناخته شده اند.
 -4بيماری ھای روده ی کوچک و يا برداشتن آن در
طی عمل جراحی
 -5افزايش سن
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 -6کاھش تحرﯾک کيسه ی صفرا به دنبال
تغذﯾه ورﯾدی طوالنی مدت ،روزه گرفتن،
بارداری و ...
 -7درمان با کلوفيبرات
 -8کاھش ترشﺢ اسيد صفراوی به دنبال
سيروز صفراوی اوليه
 -9رژﯾم غذاﯾی پرچرب
 -10آسيب طناب نخاعی
ھمچنين دﯾده شده است که،
داشتن ﯾبوست  ،مصرف رژﯾم غذاﯾی پر
چرب،مصرف بيش از اندازه تخم مرغ ،و
فقدان ورزش و فعاﯾت بدنی نيز در اﯾجاد
رسوب صفراوی موثر است.
عوامل موثر در اﯾجاد سنگ ھای
رنگدانه ای عبارت اند از:
 -1ژنيتک
 -2سيروز الکلی
 -3سن باال
 -4عفونت مزمن سيستم صفراوی ﯾا
عفونت انگلی
عالئم بيماری
وجود دو حالت تھوع و سرگيجه با ھم دﯾگر
از بھترﯾن عالئم سنگ صفرا و به طور کلی
بيماری ھای کيسه ی صفراست.
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اغلب بيماران مبتال به سنگ کيسه صفرا،
بانوان چاق ،با قدرت باروری و با شکم بزرگ
و باالی چھل ﯾا پنجاه سال می باشند.
انسداد مجرا به وسيله ی سنگ موجب
افزاﯾش فشارداخل مجرا واتساع اﯾن عضو
می شود .که با انقباضات مکررصفراوی بر
طرف نمی شود .نشانه ی دﯾگر ،درد ﯾا
فشار شدﯾد و مداوم در ناحيه ی سردل
است .که اغلب به ناحيه ی بين دو کتف و
کتف راست ﯾا شانه انتشار می ﯾابد .شروع
دردھا معموال ً ناگھانی است و در عرض چند
دقيقه شدت آن باال رفته و به حد ثابت می
رسد .ھمچنين می تواند با شدت زﯾادی 1
تا  4ساعت ادامه ﯾابد و سپس به تدرﯾج ﯾا
به سرعت بر طرف شود.
اﯾن دردھا ممکن است به دنبا ل مصرف ﯾک
غذای چرب و خوردن مقادﯾر زﯾادی غذا بعد
از ﯾک دوره گرسنگی طوالنی و حتی گاھی
به دنبال ﯾک غذای معمولی اﯾجاد شود .به
طور معمول،درد در سه الی پنج ساعت
بعدازصرف غذا شروع می شود ولی گاھی
بالفاصله بعد از مصرف غذا ھم ظاھر می
شود و خود را به شکل زخم ھای اثنی
عشر نشان می دھد ،منتھا با اﯾن تفاوت
که با خوردن غذا بھتر نمی شود و تنھا با
استفراغ کردن آرام می گيرد.
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درد با تھوع و دل به ھم خوردگی و
استفراغ ھمراه است .بسياری اوقات با
مصرف غذاھای چرب و سنگين ،تخم مرغ،
شکالت ،کاکائو ،شيرﯾنی ھای خامه ای، ،
درد شروع شده ﯾا شدت می ﯾابد.
وجود دو حالت تھوع و سرگيجه با ھم دﯾگر
از بھترﯾن عالئم سنگ صفرا و به طور کلی
بيماری ھای کيسه ی صفراست .نفخ و
آروغ زدن و عدم تحمل غذاھای چرب و سوء
ھاضمه نيز ھمراه با اﯾن بيماری دﯾده می
شود.
سنگ کيسه صفرا غالب ًا نامشخص و
مخفی است و مدت ھا بدون آن که عالمت
مھمی از خود نشان دھد ﯾا مزاحمتی
فراھم آورد ،باقی می ماند .
عمل الپاراسکوپی :با اﯾجاد چند سوراخ
کوچک بر روی پوست برای مشخص کردن
وبرداشتن کيسه صفرا انجام ميشود درد و
زمان بستری بعد از عمل در اﯾن روش کمتر
است.
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رژﯾم غذاﯾی بعد از عمل :
معموال ً بعد از عمل مواد جوشيده وشيرﯾن
بھتر تحمل می شودرژﯾم غذاﯾی نرم وکم
چربی داده می شود  .پيشگيری :برای
کاھش خطر ابتال به سنگ صفراوی نکات
زﯾر را رعاﯾت کنيد -1 :از خوردن غذاھای
چرب وحاوی کلسترول زﯾاد خودداری کنيد.
 -2تحرک کافی داشته باشيد -3 .حتی
االمکان از روشھای جلوگيری از بارداری به
غير از قرص خوراکی استفاده کنيد -4 .
سبزﯾجات وميوه جات بيشتری ميل کنيد .
 -5وزن اﯾده آل داشته باشيد،چاقی مضر
است -6 .از استعمال الکل ودخانيات پرھيز
کنيد-7 .بيش از دو بار حاملگی مضر است.
مداخالت پرستاری
•بعد از عمل بيمار در وضعيت نيمه نشسته
قرار گيرد .انفوزﯾون ماﯾعات داخل ورﯾدی،
 ، NG tubeرژﯾم نرم پس از بازگشت
صداھای روده ای
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•کاھش درد با استفاده از مسکن طبق
تجوﯾز
•بھبود وضعيت تنفسی با تنفس عميق و
استفاده ی بموقع از اسپيرومتری
•بھبود وضعيت تغذﯾه ای :محدودﯾت
استفاده از چربی به مدت  4تا  6ھفته.
• افزاﯾش مراقبت از پوست و تخليه ی
صفراوی :بررسی عفونت ،نشت صفرا ﯾا
انسداد مسير تخليه ی صفراوی ،کنترل
اسکلرای چشم از نظر وجود ﯾرقان ،اندازه
گيری ميزان صفرای جمع آوری شده ھر 24
ساعت از نظر رنگ ،مقدارو مشخصات
• کنترل و درمان عوارض:
• بررسی خونرﯾزی ،تندرنس و سفتی
شکم
• توصيه به بيمار جھت گزارش تغيير رنگ
مدفوع
• بررسی نشانه ھای گوارشی مانند بی
اشتھاﯾی ،استفراغ ،درد ،نفخ شکم و
افزاﯾش درجه ی حرارت
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سرطان پانکراس
سر طان لوز المعده ممکن است در ھر
قسمتی از ان پدﯾد اﯾد.نشانه ھای بسته
به محل ضاﯾعه و در گيری سلولھای ترشﺢ
کننده انسولين در جزاﯾر )النگرھانس(
پانکراس متفاوت چواھد بود .قرار گرفتن در
معرض مواد شيمياﯾی صنعتی ﯾا سموم
موجود در محيط ،رژﯾم غذاﯾی حاوی چربی
ﯾا گوشت زﯾاد و استعمال سيگار از عوامل
خطر افرﯾن اﯾن بيماری ھستند.ھمچنين
سرطان پانکراس با پانکراتيت ارثی  ،دﯾابت
شيرﯾن و پانکراتيت مزمن در ارتباط است.

شاﯾع ترﯾن انواع سرطان پانکراس تومور
ھاﯾی ھستند که از قسمت سر ان
نشِ◌ِئت ميگيرند و باعث انسداد مجاری
مشترک صفراوی می شوند .خصوصا در
تومور ھای بر خواسته از جزاﯾر النگرھانس
،عملکرد سلولھای اﯾن جزاﯾر مسئول بروز
سندرم ھا ﯾپر انسولينيسم خواھد
بود.ھمچنين پانکراس می تواند محلی برای
پذﯾرش متاستاز از تومور ھای دﯾگر باشد.
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صرف نظر از مر حله ی بيماری ،در ھنگام
تشخيص ،کارسينوم پانکراس بقای  5ساله
ای معادل %2تا  %5دارد.

تظا ھرات بالينی
•در  %90بيماران درد شکم ،زردی ﯾا ھر دو
وجود دارد .علی رغم اﯾنکه کاھش وزن
عالمتی کالسيک محسوب می شود ولی
فقط زمانی بروز ميکند که بيماری بسيار
پيشرفته باشد.
•کاھش وزن سرﯾع ،قابل مالحظه و
پيشرونده .
•در تومورھای سر پانکراس ،بروز سوء جذب
مواد مغذی و وﯾتامين ھای محلول در چربی
،بی اشتھاﯾی،و احساس نا خو شی ،مد
فوع با رنگ روشن و ادرار تيره شاﯾع می
باشند.
•درد مبھم در قسمت فوقانی ﯾا ميانی
شکم و ﯾا ناراحتی غير وابسته به عملکرد
دستگاه گوارش که به صورت دردی آزار
دھنده به ميانه ی پشت انتشار می ﯾابد
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و به ھنگام شب و ھنگامی که فرد به
حالت طاق باز دراز می کشد تشدﯾد
ميشود.درد اغلب حالتی پيش رونده و
شدﯾد دارد .بروز اسيت نيز شاﯾع است.
•صرف غذا اغلب سبب تشدﯾد درد اپی
گاستر می گردد.

تظاھرات بالينی
•ممکن است نشانه ھای کمبود
انسولين)دﯾابت ،گلوکزاوری ،ھيپرگليسمی
و تست تحمل گلوکز غيرطبيعی( از عالﯾم
زودرس بيماری باشند.
•ممکن است رادﯾوگرافی از دستگاه
گوارش ،تغيير شکل ھای اﯾجادشده در
بافت ھای مجاور توده ی پانکراس را نشان
دھد.

تشخيص
• ، MRIاولتراسوند ،سی تی اسکنERCP ،
ھمراه با بررسی سلولی ،بيوپسی با
سوزن نازک از طرﯾق پوست ،کالنژﯾوگرافی
از طرﯾق کبد و پوست ) ،(PTCآنژﯾوگرافی،
الپاروسکوپی و دئودنوگرافی.
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•تست تحمل گلوکز به منظور تشخيص
تومور جزاﯾر پانکراس.
•مارکرھای توموری نشانگرھای مفيدی
برای بررسی پيشرفت بيماری محسوب
می شوند.

•امکان دارد رادﯾوتراپی و شيمی درمانی به
کارگرفته شود :استفاده از رادﯾوتراپی حين
عمل ) (IORTو کاشتن منبع رادﯾواکتيو در
ميان بافت می توانند در تسکين دردھا مؤثر
واقع شوند .به منظور بھبود زردی می توان
از استنت ھای صفراوی استفاده کرد.

تدابير طبی
•روش ھای جراحی متعددی به منظور
خارج کردن تومورھای محدود وجود
دارد)پانکراتکتومی ،رزکسيون تومور به روش
وﯾپل(.
•پيش از عمل جراحی می توان از رژﯾم
غذاﯾی حاوی پروتئين زﯾاد به ھمراه آنزﯾم
ھای لوزالمعده ،برقراری ھيدارسيون کافی،
وﯾتامين  Kاستفاده نمود .درمان کمخونی با
تجوﯾز فراورده ھای خونی و تغذﯾه ی تام
ورﯾدی صورت پذﯾرد.
•در صورتيکه متاستازھای وسيع پيش آﯾد
خصوصا متاستاز به کبد ،رﯾه ھا و استخوان
ھا غالبا درمان به استفاده از درمان ھای
تسکينی محدود می شود.
41

مداخالت پرستاری
•اداره ی درد و توجه به وضعيت تغذﯾه ای
•بررسی بروز ھاﯾپوگليسمی در بيماران
مبتال به تومور در جزاﯾر النگرھانس پانکراس
•مراقبت از پوست
•در مورد روشی که برای درمان انتخاب
کرده اند به آنھا توضيﺢ دھيد.
•اراﯾه ﯾک سری توضيحات به خانواده ی وی
در مورد تخفيف درد ، TPN ،پيشگيری از
آسيب پوستی ،خارش و آنورکسی.
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حال اگر محل درگيری در انتھای روده بزرگ
باشد چه باﯾد کرد؟
ميدانيد کلستومی چيست؟
ھمان طور که ميدانيد در انتھای روده کوچک  ،روده
بزرگ وجود دارد  .وبعد رکتوم يعنی جايی که مدفوع
از آن خارج ميگردد .روده بزرگ از چند قسمت تشکيل
شده است .کولون صعودی  ،کولون عرضی  ،کولون
نزولی  ،سيگموئيد
حال فردی را تصور نماييد که سرطان رود ه بزرگ
دارد  .بايد قسمتی از روده که درگير سرطان است
برداشته گردد .اگر اين محل در ابتدای روده بزرگ
باشد ميتوان قسمت درگير را برداشت و ابتدا را به انتھا
متصل کرد که به اصطالح ميگويند آناستوموز
ميدھند.

کاری که انجام ميدھند اﯾن است که محل
درگيری را برداشته اما چون روده کوتاه
شده است و به مقعد نميرسد تا مدفوع را
به خارج ببرد  .مجبورن انتھای روده را به
شکم بياورند .بله ﯾعنی مدفوع از شکم
بيرون می آﯾد و ﯾک کيسه به آن وصل
مينماﯾند که به آن کيسه کلستومی
ميگوﯾند .مجراﯾی که بيرون آمده و روی
شکم گذاشته اند استوما ناميد ه ميشود.
در نظراول زندگی کردن با اﯾن کيسه از
زندگی کردن با ﯾک زن سخت تر است
).شکل خنده ( اما باﯾد بگوﯾم که زندگی
کردن با اﯾن کيسه سخت نيست فقط باﯾد
ﯾاد بگيرﯾد .پس خوب بخوانيد و نگاه مثبتی
نسبت به آن داشته باشيد.
در ابتدا لباس خود را باال بزنيد وﯾک نگاھی
به آن بيندازﯾد  .اصال چيز چندش آوری
نيست فقط ﯾک جزء از بدنتان است  .در
ابتدا کمی قرمز است اما به مرور زمان
صورتی رنگ ميشود .نوزادی که تازه متولد
شده اصال زﯾبا نيست اما به مرور زﯾبا و
دلنشين ميشود .
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درکل دونوع کلستومی دارﯾم :
کلستومی موقت  :گاھی اوقات باﯾد به
قسمتی از کولون استراحت داد تا التيام
ﯾابد و کولون دوباره بوسيله عمل جراحی
سر جای اولش برمی گردد که ممکن است
ماه ھا  ،سالھا ﯾا ماه ھا طول بکشد.
کلستومی دائمی :اﯾن نوع کلستومی در
آﯾنده به سر جای اصليش برنمی گردد.
کولون قسمت ھای مختلفی دارد که بر
اساس آن چند نوع کلستومی خواھيم
داشت.
کلستومی صعودکننده  :قسمتی از
کولون صعودکننده درگير است و کلستومی
زﯾر دنده راست جاﯾی زﯾرآپاندﯾس باز ميگردد
مدفوع ماﯾع غليظ خواھد بود.
کلستومی عرضی  :قسمتی از کولون
عرضی را برداشته اند که مدفوع ماﯾع ﯾا
خميری شکل خواھد بود.
کلستومی نزولی و سيگموئيدی :
قسمتی از کولون نزولی ﯾا سيگموئيدی
درگير شده است در اﯾن وضعيت مدفوع
کامال شکل گرفته است .
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استوما ممکن است بيرون زده باشد )
استومای غنچه ای ( ﯾا صاف باشد )
استومای فالش(
در طول زندگی ساﯾز استوما تغيير ميکند
که اﯾن تغيير در  6-8ھقته بعد از جراحی
قابل توجه است .اندازه کلستومی بعد از
عمل جراحی بزرگ و متورم است که با
گذشت چندﯾن ھفته و بھبودی کامل اندازه
آن کوچکتر خواھد شد  .بنابراﯾن ﯾک بار
درھفته باﯾد استوما را اندازه بگيرﯾد و دھانه
کيسه کلستومی را طبق ساﯾز استوما با
ھم جفت نماﯾيد.
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انتھای استوما ھيچ عصبی ندارد و اگر
لمسش کنيد دردناک نيست پس ترسی از
لمس آن نداشته باشيد فقط مواظب باشيد
که لوازم تيز وارد آن نشود و آن را پاره
ننماﯾد مثل کمربند اﯾمنی ﯾا سگک کمربند.
وقتی کلستومی را تميز ميکنيد ممکن
است قطرات خون را ببينيدکه اﯾن طبيعی
است .مثل زمانی که شما مسواک ميزنيد
و ممکن است خون بياﯾد.
چھار مشکل شاﯾع که با آن مواجه خواھيد
بود نفخ شکم  ،بوی بد کيسه  ،اسھال و
ﯾبوست است.
ھمچون گذشته شما باد شکم را احساس
ميکنيد اما قادر به اﯾست و عدم تخليه آن
نخواھيد بود  .چند روز پس از جراحی مقدار
باد دفعی بسيار زﯾاد است .برای جلوگيری
از اﯾن مسئله:
آھسته و بادھان بسته غذا بخورﯾد  ،غذا را
زﯾاد بجوﯾد.
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غذاھاﯾی که باعث نفخ شکم ميشوند )
ماھی  ،حبوبات  ،شکالت  ،آبجو ،خانواده
کلم  ،نوشابه ھای گازدار -ذرت -خيار -قارچ-
اسفناج و تخم مرغ (...کمتر مصرف نماﯾيد.
حبوبات را حتما روز قبل از مصرف خيس
نماﯾيد بعد در غذا برﯾزﯾد.
ميزان حرکات روده به اﯾن بستگی دارد که
چه مقدار از کولون در عمل جراحی
برداشته شده است .اگر ميزان حرکات روده
زﯾاد شود باعث اسھال ميگردد  .اضطراب و
استرس ھای روانی و احساسی  ،ادوﯾه
،پياز  ،ميوه  ،سبزﯾجات  ،قھوه و آبجو باعث
اسھال ميگردد .اگر از طوالنی شدن اسھال
رنج ميبرﯾد از کيسه ھای بزرگتر و کيسه
ھاﯾی که درن دارند استفاده نماﯾيد تا محل
استوما با مدفوع در تماس نباشد .سيب-
موز -پنير -ماست -بادام زمينی -ماکارونی-
برنج -شير -سبزی وگل ختمی کرفس ،
نارگيل و آجيل مدفوع را سفت مينماﯾد.
تخم مرغ و برنج پخته شده باعث کاھش
حرکات روده و درنتيجه ﯾبوست ميگردد اگر
از ﯾبوست رنج ميبرﯾد:
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ورزش ھای سبک انجام دھيد .راه رفتن
کمک مينماﯾد تا حرکات روده افزاﯾش ﯾابد
ومدفوع را خارج نماﯾد .آب گالبی و انگور ،
آلووآب آلو مصرف نماﯾيد .غذا را خوب بجوﯾد
زﯾرا غذای جوﯾد ه نشده مدفوع را سفت
مينماﯾد.
غذاھاﯾی که بو را از بين می برند شامل:
جعفری -ماست -آب پرتقال -آب گوجه
فرنگی واسفناج تازه است .آب فراوان
بنوشيد  8-6ليوان در روز .

حتی اگر زمان غذا گرسنه نيستيد غذا
بخورﯾد شما به کالری زﯾادتری نسبت به
قبل از عمل نياز دارﯾد تابھبود ﯾابيد سعی
کنيد به شير ﯾا آب ميوه خود قند ﯾا عسل
اضافه نماﯾيد .بعد از آن از رژﯾم معمولی خود
استفاده کنيد  16-24.ساعت طول ميکشد
تا غذا بعد از قورت دادن به استوما برسد
پس خوب است غذاھای جدﯾد را در ﯾک
زمان بخورﯾد و اثر آن را روز بعد ببينيد.اگر
فکر کردﯾد غذا روی شما اثر بدی دارد فورا
آن را رد نکنيد تاسه مرتبه آن راتکرار نماﯾيد
اگر بعد از آن مطمئن شدﯾد که اثر بدی دارد
مقادﯾر کمی از آن را بخورﯾد.
برنامه زندگيتان باﯾد منظم باشد زمان
معينی برای خوردن  ،خوابيدن ،
شستشوی کلستومی و  .......داشته
باشيد  .چنين کاری به منظم شدن زمان
خروج مدفوع از کلستومی کمک مينماﯾد.

در طول دو ھفته بعد ازجراحی استوما
غذاھای کم فيبر بخورﯾد .غذاھای پرفيبر
شامل سبزﯾجات  ،مبوه ،است
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در  4-6ھفته اول بعد از عمل از برداشتن
اجسام سنگين خودداری نماﯾيد .
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اگر در شغلتان مجبور به برداشتن اجسام
سنگين ھستيد حتما با پزشک خود درميان
بگذارﯾد .در صورتيکه کاھش وزن در حدود -3
 1کيلوگرم در ھفته داشتيد به پزشک
معالج خود اطالع دھيد.
لباس ھای زﯾر گرم و نرم بپوشيد تا کيسه
را مخفی نماﯾد .کمربند شلوارتان را خيلی
محکم نبندﯾد  .ھر لباسی که در کمد
لباسھاﯾتان است ميتوانيد بپوشيد حتی
لباسھای تنگ و ماﯾو فقط بعضی از آنھا نياز
به تغييراتی دارد مثال کمربند بزرگتر
استفاده نماﯾيد و ورزشکاران باﯾد از ﯾک
حامی استفاده نماﯾند تا مانع ضربه به
استوما شود.
ميتوانيد مسافرت کنيد فقط وساﯾل تعوﯾض
کلستومی را با خود ببرﯾد .وساﯾلتان را در
ساک دستی بگذارﯾد نه داخل چمدان .در
جای خنک وساﯾلتان را بگذارﯾد نه در آفتاب
پشت پنجره اتومبيل.
محدودﯾت کمی در ورزش کردن است شما
ميتوانيد با استوما شنا کنيد ،پياده روی
بروﯾد  ،تنيس بازی کنيد.
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ھيچ دليلی ندارد که ارتباطتان با خانواده و
دوستان تغيير کند چراکه شماھمان فرد
سابق ھستيد و ساالنه حدود  100ھزار نفر
از ھر سنی اﯾن جراحی را دارند.
شما می توانيد با کيسه ﯾا بدون کلستومی
براحتی حمام کرده ولی توجه داشته
باشيد بقاﯾای صابون باﯾد به داخل محل
کلستومی شما داخل نشود بھتر است از
صابونھای بدون چربی استفاده گردد .
خيلی از افراد نگران ارتباط صميمی خود
باھمسرشان ھستند  .تواناﯾی شما برای
دوست داشن  ،توجه کردن تغيير نکرده
است .احساستان را بگوﯾيد و باشرﯾک
زندگيتان صحبت نماﯾيد اﯾن مسئله خيلی
مھم است  .فعاليت جنسی  ،بغل کردن و
صحبت کردن به استومای شما آسيبی
نميزند .برای شروع فعاليت جنسی و
حاملگی به وقت نياز دارﯾد تا بدنتان بااﯾن
تغيرات سازگار شود.
چند توصيه مھم برای بھبود رابطه جنسی:
ھميشه اول کيسه کلستومی را خالی
نماﯾيد.
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از کيسه ھای کوچکتر که تھش بسته
است استفاده نماﯾيد.
بعضی داروھا در روده کوچک جذب
ميشوند .بنابراﯾن باﯾد به ھر پزشکی که
ميروﯾد اطالع دھيد که کلستومی دارﯾد.
اگر رکتوم شما برداشته شده باشد تنقيه
رکتوم  ،شياف ﯾا دما از راه مقعد نميتوان
انجام داد.
محل استوما درھمه احوال چه ايستاده و
چه خوابيده يا نشسته بايد توسط فرد قابل
روﯾت باشد.
سه نوع کيسه دارﯾم کيسه ھاﯾی که
انتھای آن باز است اﯾن کلستومی در نوع
عرضی و صعودی که ترشحات کم و
غيرقابل پيش بينی است استفاده ميشود
و ميتوان آن را خالی کرد .
کيسه ای که انتھای آن بسته است .اﯾن
نوع کيسه در نوع کلستومی نزولی و
سيگموئيدی استفاده ميشود .اﯾن کيسه
ﯾک بار مصرف است.
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ﯾک نوع کيسه جدﯾدا آمده است که دو
قسمتی است ﯾک قسمت سردارد که به
پوست اطراف استوما ميچسبد وﯾک کيسه
که به آن وصل ميشود و قابل جداشدن
است  .اﯾن کيسه در افرادی که پوست
حساس دارند استفاده ميشود.
حتی ميتوانيد از کمربندھای مخصوص
کيسه استوا استفاده نماﯾيد که کيسه
کلستومی درون اﯾن کمرندھا که ميبينيد
قرار ميگيرند.
نحوه تعوﯾض کيسه کلستومی:
تخليه کيسه و ﯾا تعوﯾض آن بھترﯾن روش
برای پيشگيری از پر شدن کيسه
کلستومی است .ھنگامی که نصف حجم
کيسه پرشد اقدام به تخليه و ﯾا تعوﯾض
کيسه نمائيد .کيسه کلستومی باﯾد ھر -4
 7روز عوض شود  .اگر نشت  ،خارش ﯾا
سوزش در زﯾر کيسه پيداکردﯾد نيز کيسه را
تعوﯾض نماﯾيد.
به رنگ استوما ،وجود تورم ،وضعيت پوست
اطراف استوما ،مقدار و نوع ماده دفعی،
وجود حساسيت به نوارچسب توجه
فرماﯾيد.
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کيسه قبلی رااز نظر نشت مواد دفعی
کنترل نماﯾيد.زمان تعوﯾض کيسه نباﯾد به
زمان غذا خوردن ﯾا مالقات شما با اشخاص
نزدﯾک باشد .بھتر است پس از صرف غذا
که غذا به خوبی ھضم شد و باقيمانده آن
دفع شد کيسه تعوﯾض گردد.

به توالت بروﯾد روی ﯾک صندلی بنشينيد.
دستھاﯾتان را بشوﯾيد .دستکش بپوشيد .
درحالی که پوست اطراف استومارا با ﯾک
دست گرفته اﯾد بادست دﯾگر کيسه را به
آرامی از پوست جدا کنيد.
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با استفاده از آب گرم ﯾا ليف پوست اطراف
استوما را تميز نماﯾيد .اگر از صابون استفاده
ميکنيد باﯾد خوب آبکشی نماﯾيد تا صابون
روی پوست باقی نماند .پوست باﯾد خشک
شود بعد کيسه جدﯾد را بچسبانيد.

از خمير مناسب اطراف استوما استفاده
نماﯾيد تا سطﺢ صافی برای اتصال کيسه
فراھم شود .اﯾن خميرھا ازآسيب پوست
نيز جلوگيری مينماﯾد  1-2 .دقيقه صبر
نماﯾيد تا خمير خشک شود دراﯾن زمان
استوما را با ﯾک دستمال کاغذی بپوشانيد
تا محتوﯾات روی پوست نرﯾزد.
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 .اگر ميتوانيد از محافظ جامد صفحه ای
شکل اطراف استوما استفاده نماﯾيد .با
استفاده از راھنمای اندازه گيری دھانه
کلستومی  ،اندازه دھانه استوما را اندازه
بگيرﯾد.
اگر راھنما ندارﯾد ﯾک کاغذ بردارﯾد روی
استوما بگذارﯾد و با مداد آرام اطراف استوما
را رسم نماﯾيد .داﯾره ای که رسم کرده اﯾد
را پشت صفحه محافظ بگذارﯾد و 0/4- 0/3
سانتی متر بزرگتر ازداﯾره استوما رسم
نماﯾيد و با قيچی درآورﯾد  .قسمت
چسبناک صفحه محافظ را در حالی که
استوما از سوراخ مرکزی آن خارج شده
است اطراف استوما بچسبانيد .به طوری
که ھيچ گونه ھوا ﯾا چروکيدگی در آن
مشاھده نشود .

ميتوانيد ضد بوی ماﯾع ﯾا قرص ضد بو در
کيسه بيندازﯾد .قسمت چسبناک کيسه را
در حالی که استوما از سوراخ مرکزی آن
خارج شده است اطراف استوما بچسبانيد .
در زمان چسباندن کيسه ھوای داخل آن را
با فشار دادن بر روﯾش خارج نماﯾيد.
به اَھستگی قسمت چسبناک را بر روی
پوست از دھانه به طرف خارج فشار دھيد
تا چروک خوردگی ھا کامال رفع گردد.

اگر از ماده محافظ ماﯾع استفاده مينماﯾيد.
اجازه دھيد که ماده محافظ ماﯾع که روی
پوست اطراف استوما رﯾخته اﯾد خشک
شود .
ھمان داﯾره ای را که روی ماده محافظ رسم
نموده بودﯾد روی کيسه جدﯾد رسم نماﯾيد و
ببرﯾد فقط مواظب باشيد که کيسه را نبرﯾد.
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از مصرف کرم ھای مختلف و صابون ھای
معطر وری استوما خودداری نماﯾيد.
اگر از کيسه چندبار مصرف استفاده
مينماﯾيد .به روش زﯾر عمل نماﯾيد:
وسيله محافظ پوست که ھر دوسطﺢ آن
چسب دارد را به اطراف دھانه استوما
بچسبانيد .نوار کاغذی حلقه ای شکل را
در داخل دھانه کيسه قرار دھيد به طوری
که تمام دھانه کيسه را از داخل احاطه کند
و چند ميلی متر از دھانه کيسه بيرون زده
باشد .بيرون زدن کاغذ ثابت کردن کيسه را
بر روی استوما سھولت ميبخشد  .اﯾن نوار
کاغذی بعدا درداخل کيسه حل خواھد شد.
بقيه کارھا را ھمانند تعوﯾض کيسه ﯾک بار
مصرف انجام دھيد  .و درآخر انتھای کيسه
را با کالمپ ببندﯾد.
دستکش ھا را دربياورﯾد ودستھا را بشوﯾيد.
کيسه ھای چند بار مصرف را باﯾد با آب
سرد و صابون مالﯾم شسته  ،آبکشی
نماﯾيد و خشک کنيد.
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معموال استوماھای عرضی و صعودی را
برای تحرﯾک تخليه مواد و استوماھای
نزولی و سيگوئيدی را برای انجام روش
ھای تشخيصی مثل رادﯾوگرافی شستشو
ميدھند.
برای شستشو فرد روی صندلی در توالت
بنشيند .
دستھا را بشوﯾد  .حجم ظرف حاوی
محلول شستشو را با آب ولرم )ھم دمای
بدن ( به  500-300ميلی ليتر برسانيد.
ظرف را  45-30سانتی متر باالتر از استوما
نگه دارﯾد ) به ﯾک جا آوﯾزان نماﯾيد( .لوله
الستيکی را به ظرف شستشو متصل کنيد.
سپس آن را بوسيله رابط به لوله کولون
متصل نماﯾيد .اجازه دھيد مقدار کمی
محلول از لوله ھا خارج شود تا ھوای داخل
لوله ھا نيز خارج شود سپس ﯾک گيره به
لوله بزنيد تا ھوا وارد نشود  .نوک لوله
کولون را به ماده لغزنده ) ژل لوبرﯾکانت ،
روغن زﯾتون ( آغشته نماﯾيد .استوما را به
لوله کولون متصل نماﯾيد .ﯾک سر کيسه
تخليه را بر روی استوما قرارداده وسردﯾگر
آن را از بين پاھای بيمار رد کرده داخل
توالت قرار دھيد.
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با ﯾک حرکت دورانی سرلوله کولون را از
سوراخ باالی کيسه مخصوص تخليه عبور
داده و به درون استوما وارد کنيد .لوله
کولون نباﯾد بيش از  7سانتی متر به روده
وارد شود .گيره را باز کرده و اجازه دھيت
که محلول به داخل روده جرﯾان ﯾابد.
اگر دچار دل پيچه شدﯾد جرﯾان ورود ماﯾع را
تا زمان قطع دل پيچه متوقف نماﯾيد و
سپس ماﯾه را وارد کنيد.
بعد از وارد شده تمام محلول لوله را خارج
کرده و اجازه دھيد کولون از طرﯾھق کيسه
کخصوص تخليه شود.
 10-15دقيقه شکم خود را ماساژدھيد تا
شروع تخليه اتفاق بيا فتد.
انتھای کيسه مخصوص تخليه را تميز کرده
و با گيره مسدود کنيد تا تخليه به طور کامل
انجام شود حتی برای کمک به تخيليه
ميتوانيد راه بروﯾد.
کيسه تخليه را پس از خروج کامل محتوﯾات
جدا کنيد.دست ھا را بشوﯾيد  ،ناحيه
اطراف استوما را شسته و کامال خشک
نماﯾيد.
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ھر سه روز ﯾک مرتبه استوما باﯾد گشاد
گردد که برای اﯾن کار دستکش بپوشيد
سرانگشت کوچک دست خود را به ماده
لغزنده آغشته کرده انگشت را به آرامی به
داخل استوما وارد نماﯾيد .با حرکات دورانی
آن را ماساژ دھيد .اﯾن کار را به تدرﯾج با
انگشتان بزرگتر نيزا نجام دھيد.
ھر زمانی ﯾکی از اتفاقت زﯾر افتاد به پزشک
مراجعه نماﯾيد.
 رنگ استوما به بنفش ﯾا سياه تغييرکرد.
 خونرﯾزی زﯾاد از دھانه استوما تورم غير عادی اطراف استومامنابع:
 -برونرو سودارث

عاليخانی

گوارش ترجمه مرﯾم

چاپ 2008نشر

سالمی
 برونروسودارث غدد وکبد ومجرایصفراوی ترجمه احمد علی اسدی
نوقابی و دکتر ناھيد دھقان نيری چاپ
 2008نشر سالمی
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تست ھای تشخيصی:
دانشگاه علوم پزشکی تھران
دانشکده پرستاری و مامايی

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
تست ھای تشخيصی رايج جراحی 1و5
مجتمع بيمارستانی امام خمينی )ره(
سرپرستار  :سرکار خانم کيا
تھيه کنند گان :
سپيده يوشی  -آتنا رحمتی
مرضيه نجفی
استاد راھنما :سرکار خانم توکل
اسفند 1388

کولونوسکوپی

كولونوسكوپی به پزشك اجازه می دھد كه
توسط يك لوله نازك قابل انعطاف به نام
كولونوسكوپ جدار داخلی كولون ) (Colonو
ركتوم ) (Rectumرا مورد بررسی قرار دھد.
كولونوسكوپ اين امكان را فراھم می كند
كه پزشك پوليپھا ،تومورھا و نقاط دچار
التھاب يا خونريزی روده را تشخيص دھد .در
حين كولونوسكوپی می توان نمونهھای
بافتی جھت پاتولوژی و برخی از پوليپھا را
برداشت.

كولونوسكوپ يك لوله قابل انعطاف و نازك
 182/9است .يك  cmتا cm 9/121به طول
دوربين كوچك ويديويی به كولونوسكوپ
متصل شده است كه می تواند از روده
تصوير بگيرد .در برخی از كولونوسكوپھا
فيبرابتيك بكار رفته است ولی امروزه
تكنولوژی ديجيتال در اكثر مواقع جايگزين
فيبرابتيك شده است .با اين روش می توان
) (Colonو تمامی كولون )(Rectumركتوم

کولونوسکوپی انجام می شود:
 .1در كسانی كه باريم انما در آنھا
اختالالتی را نشان داده است.
 .2جھت تشخيص بدخيمی ھا و پوليپھای
كولون
 .3جھت پيگيری بيماری التھابی روده
 .4جھت برداشت بيوپسی از بافت كولون

را مورد بررسی قرار داد.
چرا كولونوسكوپی انجام می شود؟
جھت تشخيص بيماری كولون ،ركتوم و مقعد در كسانی
كه دچار خونريزی بدون علت مشخص ،اسھال يا
يبوست طول كشيده ،خون يا چرك مخفی در مدفوع يا
درد قسمت تحتانی شكم ھستند

آمادگی ھای قبل از كولونوسكوپی
قبل از انجام كولونوسكوپی موارد زير را به
پزشك خود اطالع دھيد :
.1اگر داروی خاصی مصرف می كنيد.

.2اگر به داروی خاصی مثل داروھای

لذا ممکن است پزشک توصيه کند برخی از

بيھوشی حساسيت داريد.

موارد زير را رعايت کنيد:

.3اگر مشكل انعقادی داريد يا داروھای

 .1يك تا دو روز قبل از انجام

رقيق كننده خون مثل كومادين )(Comadin

كولونوسكوپی غذاھای جامد و مواد

يا داروھای حاوی آسپرين دريافت می كنيد.

غذايی قرمز رنگ مصرف نكنيد.

.4اگر بيماری قلبی داريد.
.5اگر طی  4روز قبل باريوم انما برای شما
انجام شده است.
.6اگر حامله ھستيد يا ممكن است حامله
باشيد.

قبل از كولونوسكوپی بايد روده کامال از
مدفوع پاك شود تا ديد كافی جھت بررسی
آن وجود داشته باشد،

 .2روز قبل از تست مسھل استفاده
كنيد.
 .3مايعات فراوان مصرف كنيد تا دچار كم
آبی نشويد و روده شما ھم تميز
شود.
 6 .4ساعت قبل از كولونوسكوپی مصرف
مايعات را ھم قطع كنيد.

حتم ًا كسی را ھمراه خود داشته باشيد

اين داروھا كمك می کنند تا در حين

چون ممكن است در حين كولونوسكوپی

كولونوسكوپی درد نداشته ،راحتر باشيد و

داروھای خوابآور به شما داده شود و بعد

كمی خوابآلوده شويد.

از آن احساس خوابآلودگی كرده و نتوانيد
رانندگی كنيد.

شايد الزم باشد كه قسمتی از لباسھای
خود را در آورديد ،در اين صورت به جای آن

كولونوسكوپی چگونه انجام می شود

روی شما مالفهھای تميز انداخته خواھد

كولونوسكوپی می تواند در مطب پزشك يا

شد.

در بيمارستان انجام شود و معموال ً توسط
پزشك متخصص بيماری ھای گوارش و كبد
صورت می گيرد .ممكن است فرد ديگری
نيز به پزشك كمك كند.
در حين انجام كولونوسكوپی بيمار بايد يك
داروی مسكن و يك داروی خوابآور از طريق
وريدی دريافت كند.

بيمار بايد به سمت چپ دراز كشيده و پاھا
را داخل شكم جمع كند .وقتی كه بيمار در
اين حالت قرار گرفت ممكن است پزشك
دستكش پوشيده و انگشت خود را به
آرامی داخل كرده و وجود درد يا انسداد را
در ناحيه مقعد بررسی كند .سپس
كولونوسكوپ آغشته به ژل شده و وارد می
شود و جدار داخلی روده مورد بررسی قرار
می گيرد .گاھی اوقات پزشك به صورت ھم
زمان تصاويری با اشعه  Xاز روده شما
خواھد گرفت تا مكان دقيق كولونوسكوپ را
تشخيص دھد.

امکان دارد حين كولونوسكوپی احساس
دفع به شما دست دھد يا احساس
دلپيچه كنيد .سعی كنيد به آرامی از
طريق دھان نفسھای عميق بكشيد تا
عضالت شكم شما شل شده و احساس

بعد از بررسی کامل روده كولونوسكوپ به
آرامی خارج شده و موضع با دستمال پاك
می شود .در صورت احساس دلپيچه ،دفع
گاز می تواند به شما كمك كند.

راحتی کنيد .خروج ھوا از اطراف

كولونوسكوپی معموال ً نيم ساعت طول می

كولونوسكوپ يك مسأله عادی است و الزم

كشد كه می تواند براساس يافتهھا يا

نيست شرمنده شويد .می توانيد حين

اعمالی كه انجام می شود كمی طوالنی

كولونوسكوپی از پزشك اجازه گرفته و

تر شود.

وضعيت خود را کمی تغيير دھيد.
بعد از كولونوسكوپی بيمار حدود  1تا 2
پزشك می تواند از طريق لوله كولونوسكوپ

ساعت تحت نظر خواھد بود تا داروھا دفع

ابزاری را جھت برداشت نمونه بافتی يا

شوند و سپس مرخص می شود .بعد از

برخی پوليپھا وارد وارد روده کند .اين عمل

كولونوسكوپی تا  12ساعت نبايد رانندگی

كامال ً بدون درد است.

كنيد يا با ابزار خطرناك كار كنيد .از پزشك
خود سؤال كنيد كه كی می توانيد غذای
عادی خود را از سر بگيريد .

در حين ورود كولونوسكوپ يا ورود ھوا به
بعد از كولونوسكوپی مايعات فراوان مصرف

داخل روده ممكن است احساس درد خفيف

كنيد تا آبی را كه در اثر مصرف داروی

يا دلپيچه كنيد .در حين کولونوسکوپی

مسھل از دست دادهايد ،جبران شود.

ممکن است احساس دفع پيدا كنيد .اگر

احساس بيمار چه خواھد بود ؟

احساس درد كرديد به پزشك اطالع دھيد.
ساكشن كه مدفوع يا ترشحات را می مكد

كولونوسكوپی می تواند برای شما ناراحت

ممكن است توليد صدا كند .از آنجا كه جدار

كننده باشد يا احساس خجالت بكنيد.

روده حس درد ندارد برداشت بيوپسی يا

دانستن آنچه اتفاق خواھد افتاد می تواند

دردی نخواھد داشت .پوليپ

باعث احساس بھتری شده و ترس شما را
كاھش دھد .مصرف مسھل شب قبل می
تواند باعث اسھال و درد شكم شده و شما
را مجبور كند كه اكثر ساعات شب را در
دستشويی به سر ببريد.
در حين کولونوسکوپی به علت داروھای ضد
درد و خوابآوری که به شما داده می شود،
خواب آلود و راحت خواھيد بود.

اكثر افراد می گويند كه چيز زيادی از انجام
كولونوسكوپی قبل ،حين يا بعد از آن به
علت مصرف داروھا به خاطر ندارند .بعد از
كولونوسكوپی ممكن است به علت
پرھوايی شكم احساس درد كنيد كه دفع
گاز به بھبودی شما كمك خواھد كرد.

اگر بيوپسی يا پوليپ برداشته شود ،ممكن

بيمارانی كه بيماری ھای درچهای قلب،

است تا چند روز رگهھای خونی در مدفوع

دريچه مصنوعی يا سابقه عفونت قبلی

شما مشاھده شود و پزشك به شما

دريچه قلب دارند ممكن است قبل و بعد از

توصيه کند كه به مدت  7تا  14روز آسپرين

كولونوسكوپی نياز به دريافت آنتی بيوتيك

يا داروھای ضد التھاب غير استروئيدی

برای جلوگيری از عفونت داشته باشند.

مصرف نكنيد .در صورت خونريزی شديد ،درد

نامنظمی در ضربان قلب ممكن است حين

شكمی شديد يا تب بعد از انجام

انجام تست اتفاق بيفتد كه معموال ً بدون

کولونوسکوپی به پزشك مراجعه کنيد.

درمان خاص بھبود می يابد.

خطرات

نتايج :

خطرات كولونوسكوپی بسيار نادر است.

برخی از نتايج را پزشك بالفاصله به شما

احتمال بسيار كمی )كمتر از  1در (1000

خواھد گفت ولی نمونهھای بافتی كه حين

برای پارگی كولون  ،خونريزی شديد به

كولونوسكوپی گرفته می شود برای

علت آسيب جدار كولون )كمتر از  3در ھزار(

بررسی بيشتر به آزمايشگاه پاتولوژی و

و عفونت كولون وجود دارد.

ميكروبيولوژی فرستاده خواھد شد که نتايج
آن می تواند چند روز تا چند ھفته به طول
بينجامد.

عواملی که روی كولونوسكوپی تأثير دارد
 .1انجام باريوم انما يک ھفته قبل از

سيگموئيدوسکوپی.:

سيگموئيدوسكوپی روشی است كه به

كولونوسكوپی می تواند ديد پزشك را

وسيله آن می توان داخل مقعد  ،ركتوم و

محدود كرده و نتايج مناسب به دست

قسمت انتھايی روده بزرگ يا كولون را

نيايد.

مشاھده كرد و ضايعاتی مثل تودهھا،

 .2وجود مدفوع در كولون ،پيچھای زياد

پوليپھا ،التھابات ،خونريزی ،بواسيل و

روده ،جراحی قبل ی كولون ،يا عدم

غيره را تشخيص داد كولون .يا روده بزرگ

ھمکاری بيمار می تواند انجام آن را

 1/5تا  1/6متر طول دارد .از طريق

مشكل يا غير ممكن كند.

سيگموئيدوسكوپی تنھا  0/6متر آخر آن كه

 .3مصرف قرص آھن می تواند مدفوع را

كولون سيگميوئيد نام دارد را می توان مورد

سياه كرده يا پاك شدن كولون از

بررسی قرار داد.

مدفوع را دچار مشكل كند ،بنابراين

سيگميوئيدوسكوپ يک لوله با منبع نورانی
است که دو نوع مختلف دارد :سخت و نرم

چند روز قبل از كولونوسكوپی بايد
مصرف قرص آھن را قطع کرد.
 .4مايعات يا ژلهھای قرمز رنگ می تواند
ترشحات روده را قرمز كرده و با خون
اشتباه شود.

.

سگميوئيدوسكوپ سخت که طول آن در

قبل از انجام سيگموئيدوسكوپی بايد روده

حدود  4.25سانتی متر تا  5.30سانتی متر

بيمار کامال پاک شود.

و عرض آن 5.2سانتی متر است و به
پزشك اجازه می دھد كه ركتوم و قسمت
انتھايی كولون را مورد بررسی قرار دھد.
سيگموئيدوسكوپ نرم در حدود  16سانتی
متر طول و  1/3سانتی متر عرض دارد  .اين
وسيله به پزشك اجازه می دھد كه
خمھای كولون را مورد بررسی قرار دھد با
اين ابزار بھتر از سيگموئيدوسكوپ سخت
می توان كولون را بررسی کرد و در ضمن

•

علل انجام سيگموئيدوسکوپی

•

آمادگی ھای قبل از انجام آزمون

•

نحوه انجام

•

احساس بيمار

•

خطرات احتمالی

•

نتايج

•

عواملی که می تواند روی
سيگموئيدوسكوپی اثر بگذارد

برای بيمار ھم راحتر است و در اکثر مواقع

سيگميوئيدوسكوپی چه مواقعی

جايگزين نوع سخت شده است.

انجام می شود؟

زشك می تواند به صورت ھمزمان پوليپ

 .1جھت تشخيص بيماريھای روده بزرگ

ھا را برداشته يا از نقاط مختلف كولون

از جمله  IBDدر کسانی که دچار

بيوپسی بردارد.

عالئمی مثل اسھال خونی ،درد
شکمی و غيره ھستند.

البته در صورتی که بيمار دچار اسھال

.2جھت تشخيص بدخيمی ھای روده

خونی يا آبكی باشد شايد ھيچ يك از

.3جھت پيگيری درمان در بيماران IBD

آمادگی ھای باال نياز نباشد.

آمادگی ھای قبل از انجام آزمون

اگر قبال ً عمل جراحی روده داشتهايد به

قبل از انجام سيگموئيدوسکوپی برای

پزشك خود اطالع دھيد.

تخليه کولون شايد الزم باشد ھر يک از

به طور معمول شب قبل به بيمار داروی

اقدامات زير صورت گيرد :

مسھل داده می شود و  1تا  2ساعت قبل

 .1رژيم مايعات به مدت  1تا  2روز

از آزمون تنقيه برای او صورت می گيرد.

 .2نخوردن غذا به مدت  12ساعت
 .3قطع برخی داروھا مثل آسپرين يا
وارفارين )(Warfarin
 .4درصورت

داشتن

نحوه انجام
سيگميوئيدوسكوپی در بيمارستان يا مطب

بيماری

ھای

و معموال توسط پزشك متخصص بيماری

دريچهای قلب ،دريچه مصنوعی يا

ھای گوارش و كبد انجام می شود .قبل از

مفصل مصنوعی و غيره مصرف آنتی

انجام آن معموال ً از بيمار خواسته می شود

بيوتيک جھت جلوگيری از عفونت

كه قسمتی از لباسھای خود را در آورده و

 .5انجام تنقيه شب قبل و  1ساعت قبل
از انجام تست

روی پاھای او مالفه تميز انداخته می شود.

در حين سيگميوئيدوسكوپی بيمار می تواند

گاھی اوقات برای بھتر ديدن روده ھوا به

يا به پھلو بخوابد و زانوھای خود را به طرف

داخل روده تزريق می گردد .در حين

شكم خم كند يا اينكه در حالت سجده قرار

سيگموئيدوسکوپی ممكن است احساس

بگيريد .در مورد سيگموئيدوسكوپی سخت

دفع به بيمار دست دھد يا دلپيچه پيدا

معموال اتاق معاينه تختھای خاصی دارد

كند .سعی كنيد به آرامی نفس عميق

كه بيمار به پشت خوابيده و پاھای او باال

بكشيد تا عضالت شكم شما شل شده و

قرار می گيرد.

احساس راحتی بيشتری بکنيدد .خروج ھوا

بعد از اين كه بيمار وضعيت مناسب گرفت
ممكن است پزشك دستكش پوشيده و
انگشت خود را وارد مقعد بيمار كرده و از
نظر وجود درد يا انسداد ناحيه را بررسی
كند .در مورد مردان پزشك می تواند به
صورت ھمزمان پروستات را ھم معاينه كند.
سپس سيگميوئيدوسكوپ كه به ژل
آغشته شده است وارد مقعد شده و به
سمت داخل ھدايت می شود .

از اطراف سيگموئيدوسکوپ كامال ً طبيعی
بوده و لزومی ندارد احساس شرمندگی
كنيد .در حين انجام تست می توانيد از
پزشك بخواھيد اجازه دھد كمی تغيير
وضعيت بدھيد.
پزشك ممكن است برای برداشتن نمونه
بافتی يا پوليپ ھا ابزاری را از طريق لوله
سيگموئيدوسكوپ وارد كند .بعد از خروج
دستگاه موضع توسط دستمال ھای تميز
پاك می شود.

اگر سر شما در حين آزمون پايين قرار گرفته

احساس بيمار چه خواھد بود؟

باشد ،ھنگام بلند شدن ممكن است

شما ممكن است ناراحت باشيد يا

احساس سبكی سر يا تھوع داشته باشيد

احساس خجالت بکنيد .دانستن دقيق آنچه

لذا بھتر است چند لحظه به پشت دراز

انجام خواھد شد ترسھای شما را كاھش

کشيده و سپس به آرامی باستيد.

خواھد داد و باعث خواھد شد که راحتر با

اگر احساس دلپيچه می کنيد ،دفع گاز
می تواند به بھبود شما كمك كند و بھتر
است چند لحظه در اتاق قدم بزنيد تا گاز ھا
از روده شما خارج شود.

آن برخورد کنيد .ممكن است در حين
سيگموئيدوسكوپی احساس دلپيچه،
فشار ،نفخ و در نھايت درد خفيف داشته
باشيد.

سيگموئيدوسکوپی  10تا  30دقيقه طول

اگر سر شما در پايين قرار بگيرد ممكن

می كشد و اگر بيوپسی يا برداشت پوليپ

است احساس پری يا فشار در سر و صورت

صورت گيرد اين زمان كمی طوالنی تر

خود كنيد و وقتی بلند می شويد احساس

خواھد شد .شما معموال ً می توانيد فعاليت

سبكی سر كنيد .در اين صورت بھتر است

و تغذيه عادی خود را بعد از آزمون از سر

قدری به پشت دراز بکشيد يا نشسته و

بگيريد .بافتھای برداشته شده جھت

سرخود را بين دو زانو قرار دھيد و سپس به

بررسی به پاتولوژی ارسال خواھد شد.

آرامی بلند شويد.

نمونه برداری از بافت روده دردی ندارد چون

اگر برای انجام سيگموئيدوسكوپی به شما

جدار روده به درد حساس نيست ،ولی

خوابآور تزريق شده است بايد كسی را

ناحيه مقعد دردناك است لذا قبل از انجام

ھمراه خود داشته باشيد تا شما را به منزل

بيوپسی بايد بی حسی موضعی صورت

برساند.

گيرد.
بعد از سيگموئيدوسكوپی ممكن است
احساس پرھوايی در شکم بکنيد ،راه رفتن
به دفع گازھا و بھبود درد شكم كمك می
كند .اگر نمونه برداری از بافت يا برداشت
پوليپ صورت گرفته باشد ،ممكن است
برای چند روز رگهھای خونی در مدفوع
شما مشاھده شود .اگر خونريزی شديد،
درد شكمی شديد يا تب داشتيد به پزشك
خود اطالع دھيد.
.

خطرات احتمالی
سگموئيدوسكوپی يك تست تشخيصی
است كه به ندرت عارضه ايجاد می كند.
احتمال بسيار كمی وجود دارد كه روده
پارگی پيدا كرده يا جدار آن زخمی شده و
موجب خونريزی شديد گردد .در ھر صورت
اين احتماالت نادر است )كمتر از  1در ھر
 10ھزار نفر( .احتمال بسيار كمی ھم وجود
دارد كه روده بزرگ دچار عفونت شود.

.انجام باريم انما ھفته قبل از
نتايج
پزشك می تواند بسياری از نتايج را در حين
سيگموئيدوسكوپی متوجه شود ،اما نتايج
برخی تستھا مثل نمونه بافتی بايد جھت
تعيين نتيجه به پاتولوژی ارسال شود که
ممکن است جواب آن چند روز طول بکشد.
عواملی که می تواند روی
سيگموئيدوسكوپی اثر بگذارد
•

وجود مدفوع در كولون ) (Colonيا
ركتوم ) ، (Rectumروده پر پيچ و خم
يا عدم ھمکاری بيمار ممكن است
انجام آنرا دچار مشكل كند.

سيگموئيدوسكوپی ممكن است
دستيابی به جواب مناسب را سخت يا
غير ممكن سازد ،زيرا وجود باريوم در كولون
يا رکتوم می تواند ديد پزشك را محدود
سازد .خونريزی روده نيز می تواند ديد
پزشك را محدود کند.
•

باريم انما

باريوم انما نوعی عكس برداری از روده
است .از باريوم انما می xبزرگ با اشعه
توان جھت تشخيص بيماری ھای روده يا
اختالالتی كه روده بزرگ را متاثر می کند،
استفاده کرد .در اين روش برای اينكه روده
قابل روئيت باشند با يك ماده xھا با اشعه
حاجب حاوی باريوم از طريق تنقيه پر می
شوند.

دو روش برای انجام باريوم انما وجود دارد:
•

•

در روش اول تنھا ماده حاجب تزريق

.علل انجام باريوم انما
•

آمادگی ھای قبل از انجام باريوم انما

می شود و در آن فقط اختالالت بزرگ

•

نحوه انجام باريوم انما

روده نمايان می گردد.

•

احساس بيمار

در روش دوم عالوه بر ماده حاجب ھوا

•

نتايج

ھم به داخل روده تزريق می شود .در

•

مسائلی می تواند روی آزمون تاثير بگذارد

اين روش كه اختالالت كوچكتری كه

علل انجام باريوم انما

در جدار كولون )  ( Colonوجود دارد
ھم نمايان می شوند.
گاھی اوقات به علل خاص پزشكی يا به

باريوم انما در موارد زير صورت می گيرد:
•

جھت تشخيص بيماری ھای التھابی روده

•

برای تشخيص اختالالت روده بزرگ مثل

علت مسن بودن بيمار روش اول كه زمان
كمتری نياز دارد و بيمار را كمتر اذيت می

تنگی ھا
•

برای بررسی روده در كسانی كه تغييراتی

كند ،انجام می شود ،ولی ھرگاه شكی

در عادات اجابت مزاج خود دارند يا دچار كم

وجود داشته باشد يا نتايج كافی نباشد

خونی يا كاھش وزن بی دليل ھستند.

روش دوم ھم صورت می گيرد.

•

جھت تشخيص بدخيمی ھای روده

آمادگی ھای قبل از انجام باريوم انما
قبل از انجام باريوم انما موارد زير را به
پزشك خود گزارش كنيد:
•

•

•

مواد حاجب به كار می رود و در صورت
حساسيت به آن بايد از مواد حاجبی
که التکس ندارند ،استفاده كرد(.
•

حساسيت به باريوم

•

اگر اخيراً برای شما بررسی لوله
گوارش فوقانی با باريوم انجام گرفته
است.

استفاده از مواد مسھل روز قبل از
انجام تست ھمراه با مايعات فراوان

حساسيت به التكس ) التكس ماده
ايست كه در ساختمان بسياری از

عدم مصرف مواد غذايی مايع به مدت
 1تا  2روز

اگر باردار ھستيد يا احتمال دارد كه
باردار باشيد.

•

.قبل از باريوم انما معموال ً آمادگی ھايی
جھت پاك كردن روده از مدفوع صورت می
گيرد كه می تواند شامل موارد زير باشد:

•

انجام تنقيه روز قبل

•

انجام تنقيه در روز انجام آزمون تا
زمانی كه مايع آن كامال ً شفاف و
عاری از مدفوع باشد.
نحوه انجام باريوم انما

باريوم

انما

معموال ً

توسط

يك

راديولوژيست با کمک يك يا دو ھمكار
ديگر در مطب پزشك ،بيمارستان يا يک
مركز راديولوژی انجام می شود.

گاھی اوقات ممكن است پزشك با دست
قبل از تست بايد كليه لباسھای خود را
درآورده و لباس مخصوص بپوشيد .سپس

شكم شما را كمی فشار دھد تا باريوم
خوب در رودهھا جابجا شود.

در حالی كه روی تخت دراز كشيدهايد يك

سپس باريوم تخليه شده و ھوا به داخل

عكس ساده راديولوژی از شما گرفته می

روده تزريق می گردد .گاھی در حين گرفتن

شود .سپس از طريق يك لوله باريک ماده

تصاوير از شما خواسته می شود كه نفس

حاجب به داخل روده تزريق می شود .در

خود را حبس كنيد و برای چند لحظه حركت

حين انجام باريوم انما به آرامی نفسھای

نكنيد .در انتھا ممکن است مجددا يك يا دو

عميق بكشيد و در صورتی كه احساس

تصوير ساده از شكم گرفته شود.

دفع به شما دست داد در مقابل آن
مقاومت كنيد.
پزشك با تصاوير متعددی كه از روده می
گيرد آنرا مورد مورد بررسی قرار خواھد داد.
گاھی ممکن است از شما خواسته شود
كه حالت خاصی به خود بگيريد يا اينكه
تخت شما كمی خم شود تا تصاوير بھتری
تھيه گردد.

بعد از انجام باريوم انما بايد تا آنجايی كه
می توانيد باريوم را دفع كنيد.
در روش نوع اول که تنھا باريوم تزريق می
شود ،تست حدود  30تا  45دقيقه طول
می كشد و اين زمان در روش دوم که ھوا
نيز تزريق می گردد به يك ساعت افزايش
می يابد

بعد از آزمون شما می توانيد تغذيه عادی
خود را از سربگيريد مگر آنكه پزشك مورد
خاصی را توصيه كند .در ضمن مايعات
فراوان مصرف كنيد تا باريوم ھر چند زودتر
دفع شود و آبی را در اثر مصرف مواد
مسھل از دست دادهايد جبران گردد.
احساس بيمار چه خواھد بود؟
باريوم انما معموال ً خسته كننده بوده و بيمار
کمی اذيت می شود ولی معموال ً زياد طول
نمی كشد .برای اکثر افراد آمادگی ھای
قبل از انجام باريوم انما مثل خوردن روغن
كرچك و اسھال بدترين قسمت آزمون
است .در ضمن ناحيه مقعد می تواند در اثر
اين آزمون دچار زخم شود .استفاده از لگن
آب گرم و بی حس كننده ھای موضعی می
تواند به بھبود اين وضعيت كمك كند.

بيمار ممكن است احساس شرمندگی کند
يا نتواند جلوی دفع باريوم را گرفته و باريوم
را روی خودش يا روی تخت بريزد .پزشك و
ھمكارانش كامال ً به اين موارد عادت داشته
و می توانند شما را كمك كنند.
ميزی كه بيمار روی آن دراز می كشد
سفت و گاھی اوقات سرد است زيرا از
جريان ھوا برای كاھش حرارت دستگاه ھا
استفاده می شود .باريوم ممكن است
سرد باشد و ھنگام ورود آن به بدن
احساس سرما كنيد .وقتی كولون با ماده
حاجب پر می شود ممكن است احساس
دفع به بيمار دست دھد يا احساس پری يا
دل پيچه كند .اگر ھوا نيز به داخل روده
تزريق شود ممكن بيمار احساس نفخ شكم
و دل پيچه بيشتری بكند .كشيدن
نفسھای آرام و عميق از راه دھان می
تواند بسيار كمك كننده باشد.

ممكن است به مدت يك روز بعد از انجام
تست احساس خستگی بكنيد .بھتر است
كسی را ھمراه خود داشته باشيد تا شما
را به منزل برساند .اين آزمون برای افراد
مسن و ناتوان خسته كننده تر است.
به مدت  1تا  2روز بعد از باريوم انما دفع
مقاديری از باريوم به صورت ماده سفيد يا

نتايج
نتايج اين آزمون بالفاصله بعد از آن و گاھی
طی چند روز آماده خواھد شد.
مسائلی که می تواند روی آزمون تاثير
بگذارد
 .1وجود مدفوع يا گاز در داخل كولون )

صورتی رنگ كامال ً طبيعی است .اما در

 ( Colonو گاھی اوقات انقباضات جدار

صورت وجود موارد زير آنرا به پزشك خود

روده می تواند با بدخيمی ھای روده

گزارش كنيد:

اشتباه شود.

•

خونريزی

•

درد شديد شكمی

•

تب باالی C 38°

•

عدم دفع مدفوع به مدت  2روز بعد از
باريوم انما

 .2عدم ھمكاری بيمار
.3چاقی بسيار زياد

مراقبت ھای پرستاری:
)(ERCP
كالنژيوپانكراتوگرافی رتروگرايد به وسيله آندوسكوپی
 ،روشی است كه به كمك آن وضعيت كيسه صفرا و
مجاری آن و ھمچنين كبد و پانكراس  ،به وسيله تزريق
ماده حاجب بررسی می شود  .تومورھای پانكراس ،
مجاری صفراوی و كيسه صفرا  ،سنگھا  ،انگلھا و
كيستھای صفراوی  ،از جمله بيماريھای مھمی ھستند
كه بوسيله
)\(ERCP Endoscopic Retrograde
تشخيص داده می شوند  .اين روش نيز
مانند ساير روشھای تشخيصی  ،دارای
عوارضی است كه پانكراتيت حاد ،
شايعترين عارضه مذکور است.
به منظور كاھش عوارض قابل پيشگيری و
ھمچنين اجرای صحيﺢ روش  ،نياز به
مداخالت مھمی است كه به مداخالت
پرستاری قبل و بعد از
 ERCPتقسيم می شود .

برخی مداخالت قبل از عمل عبارتند از ناشتا بودن  ،بررسی
سوابق تماس با اشعه اﯾکس و آلرژی  ،برقراری خط
وريدی و ...برخی مداخالت بعد از عمل  :كنترل عاليم حياتی،
ECG
NPOتا  2ساعت  ،بررسی عوارضی مانند كالنژيت  ،سوراخ
شدگی  ،عفونت  ،پانكراتيت .
ERCPروشی است كه در آن مجاری صفراوی  ،كيسه صفرا
و وضعيت كبد و پانكراس  ،به وسيله تزريق ماده حاجب مورد
ارزيابی قرار می گيرد .
پس از رويت آمپول واتر در آندوسكوپی  ،كاتتر مخصوص
كانوليشن مجاری را در مجرای مشترك صفراوی يا مجرای
پانكراتيت وارد كرده  ،ماده حاجب را تزريق می كنند  .تغيير
وضعيت بيمار و چرخش ميز راديولوژی  ،در پايان تزريق ،
ماده حاجب را در سراسر سيستم پخش می كند  .با تزريق داخل
وريدی متناوب
–Nھيوسين بوتيل بروميد
) Hyoscine N-butyl Bromideبوسكوپان ( يا گلوكاگون
 ،دئودنوم به حالت شل در می آيد و اسپاسم برطرف می شود

سابقه واكنش خفيف نسبت به ماده
حاجب داخل وريدی اھميت چندانی ندارد،
اما كسانی را كه واكنش آلرژيك بارز در برابر
مواد حاجب يددار نشان داده اند  ،قبل از
تزريق بايد با كورتيكواستروئيدھا و آنتی
ھيستامين ھا تحت درمان قرار گيرند
كاربرد بالينی
با اين روش محل و علت انسداد صفراوی ،
آنومالی ھای مادرزادی مجاری صفراوی و
پانكراس  ،عوارض اعمال جراحی انجام
شده روی مجاری صفراوی  ،ديسكينزی
مجاری صفراوی و انگلھای مجاری صفراوی
مشخص شده و در بسياری از موارد
اقدامات درمانی نيز از ھمين طريق قابل
اجراست  .از جمله بيماری ھايی كه با
ERCP

قابل بررسی است  ،می توان موارد زير را
نام برد :
تومورھای پانكراس و پری آمپول
سنگھای مجاری صفراوی
انگلھای مجاری صفراوی

بيماری كارولی
كيستھای مجاری صفراوی و ...
با اين روش می توان معده و دئودنوم را نيز
عالوه بر مجاری صفراوی و پانكراتيت  ،در
يك زمان به تصوير درآورد  .اما به دليل ديد
كناری دستگاه  ،روش انتخابی براي رويت
معده و دئودنوم محسوب نمی شود .
عوارض
ميزان بروز عوارض  %3و ميزان مرگ و مير
 % 0/1- 0/2است  .ميزان پيدايش عوارض
 ،مستقيماً به مھارت و تجربه پزشك و وجود
بيماريھای زمينه ای پانكراس يا سيستم
صفراوی بستگی دارد  .كالنژيت ) خصوصاً
در مواردی كه درناژ صفرا مختل باشد (
شايعترين علت مرگ و دومين عارضه شايع
است  .باكتريمی در  % 0/14موارد
مشاھده می شود .

سطح آميالز سرم پس از
 ERCPافزايش قابل توجھی دارد  .پانكراتيت حاد  ،شايعترين
عارضه
 ERCPاست  .اين عارضه  ،متعاقب وارد كردن كانول
به داخل مجرای پانكراس و تزريق مقادير زياد ماده
حاجب به داخل پانكراس ايجاد می شود .
مداخالت پرستاری قبل از ای ار سی پی :

آمادگی قبل از ای ار سی پی مانند آمادگی قبل از
آندوسكوپی مری  ،معده و دئودنوم است كه شامل موارد
زير است :
 - 1ناشتا بودن بعد از شام روز قبل و قبل از آزمايشات
.
 - 2پرستار بايد از بيمار در مورد تماس قبلی با اشعه
ايكس و ھر نوع حساسيت و آلرژی سوال كند .

 در افراد باالتر از چھل سال نوار قلب بهعمل آورد ؛ در صورت لزوم مشاوره قلب ،
به منظور تاييد اقدام به ای ار سی پی
انجام شود .
 - 4در مواردی كه سابقه ناراحتی ريوی
وجود داشته باشد  ،انجام ای بی جی
اسپيرومتری و مشاوره ريه ضروری است .
 - 5در افراد با ريسك باال  ،مانيتورينگ قلبی
ضرورت دارد .
 - 6بررسی از نظر اختالالت انعقادی
شمارش پالكتی پی تی و پی تی تی و در
صورت مختل بودن انعقاد به پزشك مربوطه
اطالع داده شود .
 - 7از دست چپ بيمار خط وريدی باز و
مناسب گرفته شود .
نحوه عمل
پس از كانوليشن مجاری توسط پزشك ،
پرستاران آموزش ديده آندوسكوپی  ،ماده
حاجب را تزريق می كنند و تحت
فلوروسكوپی  ،مجاری بررسی شده ،
عكس مناسب راديولوژيك گرفته می شود
ای ار سی پی با تجويز داروھای مسكن و
آرامبخش ) ديازپام و پتيدين و داروھای آنتی
كولينرژيك مثل ھيوسين انجام می شود

ھرگز از بيھوشی عمومی استفاده نمی
شود .
پس از آن تا  24ساعت بايد بيمار را تحت
نظر داشت ای ار سی پی از ده دقيقه تا دو
ساعت به طول مي انجامد خصوصاً در
حضور ديورتيكول يا آنومالي ھاي پاپي يا
انجام اقدامات وابسته به ای ار سی پی از
ده دقيقه تا دو ساعت به طول مي انجامد
خصوص ًا در حضور ديورتيكول يا آنومالي ھاي
پاپي يا انجام اقدامات وابسته به ای ار
سی پی.
مداخالت پرستاري بعد از ای ار سی
پی:

آمادگی قبل از ای ار سی پی  ،مانند
آمادگی قبل از آندوسكوپی مری  ،معده و
دئودنوم است كه شامل موارد زير است :
 - 1ناشتا بودن بعد از شام روز قبل و قبل از
آزمايشات .
 - 2پرستار بايد از بيمار در مورد تماس قبلی
با اشعه ايكس و ھر نوع حساسيت و آلرژی
سوال كند .
 - 3در افراد باالتر از چھل سال نوار قلب به
عمل آورد ؛ در صورت لزوم مشاوره قلب ،
به منظور تاييد اقدام به ای ار سی پی ،
انجام شود .
 - 4در مواردی كه سابقه ناراحتی ريوی
وجود داشته باشد  ،انجام ای بی جی ،
اسپيرومتری و مشاوره ريه ضروری است .
 - 5در افراد با ريسك باال  ،مانيتورينگ قلبی
ضرورت دارد .
 - 6بررسی از نظر اختالالت انعقادی
شمارش پالكتی پی تی
 ،پی تی تی
و در صورت مختل بودن انعقاد به پزشك
مربوطه اطالع داده شود .
 - 7از دست چپ بيمار خط وريدی باز و
مناسب گرفته شود .

نحوه عمل
پس از كانوليشن مجاری توسط پزشك ،
پرستاران آموزش ديده آندوسكوپی  ،ماده
حاجب را تزريق می كنند و تحت
فلوروسكوپی  ،مجاری بررسی شده ،
عكس مناسب راديولوژيك گرفته می شو
ای ار سی پی  ،با تجويز داروھای مسكن و
آرامبخش ) ديازپام و پتيدين و داروھای آنتی
كولينرژيك مثل ھيوسين انجام می شود .
ھرگز از بيھوشی عمومی استفاده نمی
شود .
پس از آن تا  24ساعت بايد بيمار را تحت
نظر داشت ای ار سی پی  ،از ده دقيقه تا
دو ساعت به طول مي انجامد خصوص ًا در
حضور ديورتيكول يا آنومالي ھاي پاپي يا
انجام اقدامات وابسته به ای ار سی پی.

مداخالت پرستاري بعد از ای ار سی
پی :
 -1بعد از ای ار سی پی  ،پرستار عاليم
حياتي بيمار را ھر پانزده دقيقه تا يك
ساعت بررسي مي نمايد  ،سپس ھر دو
ساعت تا شش ساعت ) پروتكل بعداز
بيوپسي كبد (
 -2بيمار  ،تا زماني كه رفلكس بلع باز گردد
 ،حداقل دو ساعت در وضعيت ان پی او
باقي مي ماند ) در مورد انجام
پروسيجرھاي خطير  ،طبق نظر پزشك
انجام دھنده پروسيجر ،مدت زمان ان پی او
بودن بيمار تعيين مي شود ( .
 -3پرستار  ،بيمار را از نظر مشكالت بعد از
ای ارسی پی  ،بررسي مي نمايد  .اين
عوارض شامل كالنژيت  ،سوراخ شدگي ،
عفونت و پانكراتيت است  .اين مسائل ،
بالفاصله بعد از ای ار سی پی اتفاق نمي
افتند  .اگر سوراخ شدگي يا كالنژيت پيش
آيد  ،بيمار دچار تب  ،لرز  ،افت فشارخون ،
تاكيكاردي و درد شكمي به خصوص در
قسمت ربع راست فوقاني شكم مي شود
 .وجود تب  ،لرز و سرفه و درد ممكن است
ناشي از عفونت باشد.

پانكراتيت معموال ً با دردھاي متوسط
شكمي  ،طي چند ساعت بعد از ای ار
سی پی شروع مي شود  .سپس درد و
حساسيت شكم افزايش مي يابد و ممكن
است با حالت تھوع  ،استفراغ و كاھش
صداھاي روده اي ھمراه باشد .
خوشبخاتنه عارضه پانكراتيت حاد به دنبال
ای ار سی پی  ،اكثراً سير رو به بھبود
دارند .
در ای ار سی پی  ،بايد شرايط استريل را
رعايت كرد و ابزار لوله ھا و آندوسكوپ را با
مواد دترژان شستشو داد و سپس
باگلوتارالدئيد فعال شده آن را ضدعفوني
نمود .
با عبوردادن و ساكشن الكل از ميان
آندوسكوپ  ،مي توان از آلودگي با
پسودوموناجلوگيري كرد .
اقدامات وابسته به ای ار سی پی:
 - 1پري كات :در مواردي كه تنگ بودن
 Orificeآمپول واتر مانع كانوليشن با كاتتر باشد
 ،توسط ابزار خاصي آمپول واتر  ،برش داده مي شود كه با
خطر خونريزي زيادي ھمراه است ) حتي بيش از
اسفنكتروتومي (.

 -2اسفنكتروتومي جھت برقراري درناژ بھتر
از سيستم صفراوي يا خارج كردن سنگ از
مجاري يا گذاشتن استنت درمجاري ،
اسفنكترپاپي با اسفنكتروتوم بريده مي
شود ) خطر سوراخ شدن باال است (.
 -3خارج كردن سنگ با بسكت يا بالونھاي
مخصوص .
 -4گذاشتن استنت  :در مواردي كه تنگي
بدخيم يا نشت صفرا پس از اعمال جراحي
صفراي وجود دارد ؛ در صورت مناسب بودن
وضعيت مي توان توسط لوله ھاي مخصوص
كه در مجاري گذاشته مي شود
 STENTدرناژ را برقرار نمود .
 -5ديالتاسيون  :تنگي ھاي خوش خيم
مجاري صفراوي را مي توان با بالونھاي
خاصي متسع نمود .
 -6درناژ نازوبيليري :در مواردي كه انجام
اسفنكتروتومي كامل و برقراري درناژ
جراحي ميسر نباشد و يا تنگي در
قسمتھاي پروگزيمال مجراي مشترك
صفراوي باشد  ،به صورت موقت مي تواند
درناژ صفرا را با ست درناژ نازوبيليري برقرار
كرد .

عوارض مربوط به اقدامات وابسته به
ای ار سی پی
 -1خونريزي  :به صورت ايجاد ملنا يا حتي
ھماتوشزي و افت عالئم حياتي بروز مي
كند  .در مواردي كه پري كات شده باشد ،
بيشتر بايد مراقب اين عارضه بود .
 -2سوراخ شدگي :به صورت درد شكم و
ايجاد عالئم شكم حاد و تب بروز مي نمايد
چند نكته در مورد مراقبت پس از اقدامات
وابسته به ای ار سی پی و عوارض
به دليل ھوادھي و تجويزداروھاي آنتي
كولينرژيك و سداتيو  ،اتساع شكم و درد
مبھم و ژنراليزه شكم  ،پس از ای ار سی
پی  ،خصوصاً در مواردي كه اقدامات
وابسته و طوالني صورت گرفته  ،طبيعي
محسوب مي شود  .اما اگر مداوم ،افزاينده
و يا ھمراه ديگر عالئم سيستميك باشد ،
بايد متوجه عوارض خطرناك بود .
كنترل عالئم حياتي مطابق پروتكل بعد از
بيوپسي كبد  ،در موارد ای ار سی پی به
ھمراه اقدامات وابسته به آن  ،جھت
شناسايي سريعتر خونريزي  ،يا سوراخ
شدگي ضروري است .

تست عملكرد ريوي PFT
• ارزيابي عملكرد ريوي و با استفاده از
يكسري اندازه گيري ھا از طريق
اسپيرومتري به عنوان پی اف تی مشھور
است.
ھدف:
• ارزيابي اثرات رژيم درماني مخصوص
• تشخيص افتراقي موارد مشاھده شده
و بدست آمده از بيماري ھاي ريوي
• ارزيابي وضعيت ريوي قبل از جراحي
• درجه بندي فرآيند بيماري
• تعيين كردن ناتواني
• ارزيابي وضعيت توزيع ريوي
آمادگي بيمار:

اطمينان يافتن از رضايت انجام كار در مورد
بيمار
• ثبت و گزارش ھمه آلرژي ھا
• به مدت  8ساعت برونكوديالتورھا
 HOLDشود.

از خوردن غذاھاي سنگين قبل از تست
اجتناب شود.
•

به اجتناب از سيگار كشيدن  12ساعت

قبل تاكيد شود.
•

اطمينان دادن به بيمار در مورد اينكه

اين تست دردناك نيست و بيمار مي تواند
در فواصل تست استراحت كند.
نكات آموزشي:
•

ھدف از انجام تست و چگونگي آن

•

كجا و چه كسي اين تست را انجام

خواھد داد.
•

اينكه اين كار  1تا  2ساعت طول مي

كشد.
•

ممكن است درد شكم ،قفسه سينه و

سرفه كردن كم شود.
•

پی اف تی ئر بيماران نقص كرونر حاد،

آنژين
 MIاخير منع انجام دارد.

منابع :
 -1داروھای ژنرﯾک
تاليف دکتر رامين خدام
چاپ 1387
-2برونرو سودارث
گوارش ترجمه مرﯾم
عاليخانی چاپ 2008
-3برونر و سودارث
تنفس ترجمه مرضيه
شعبان چاپ 2008

