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صدمــات روده و مثانــه نســبتاً نــادر هســتند ، امــا مــی تواننــد منجر 
ــاز  ــان )ب ــای  زن ــر دو روش جراحیه ــدی در ه ــوارض ج ــه  ع ب
ــی،  ــوارض جراح ــتر ع ــد بیش ــوند. مانن ــی( ش ــل تهاجم و حداق
تشــخیص بــه موقــع در بــه حداقــل رســاندن عــوارض جــدی و 
مــرگ و میــر بیمــار مهــم اســت. تشــخیص ایــن گونــه آســیب ها 
نیــاز بــه توجــه دقیــق بــه روش هــاي ورود و دایسکشــن جراحــي 
و اســتفاده از روش هــاي تشــخیصي کمکــي دارد. ترمیــم روده 

ــه صــورت روباتیــک ، الپاروســکوپی  ــه ممکــن اســت ب و مثان
ــه  ــاز ب ــات نی ــن جراح ــم ای ــود. ترمی ــام ش ــی انج ــا  الپاراتوم ی
دانــش در مــورد الیــه هــای آناتومیــک و مــواد بخیــه و تســتهایی 
بــرای اطمینــان از دســتیابی بــه ترمیــم  صحیــح و یکپارچــه  دارد.  
مشــاوره بــا دیگــران بســته بــه مهــارت و تخصــص جــراح اولیــه 
توصیــه مــی شــود. مراقبــت هــای بعــد از عمــل پــس از آســیب 
روده یــا مثانــه نیــاز بــه نظارت بــر عوارضــی از جمله نشــت محل 
ترمیــم ، آبســه و تشــکیل فیســتول دارد.بیشــتر جراحیهــای  زنــان 
خطــر قابــل شناســایی آســیب دیدگــی انــدام احشــایی را دارنــد 

ــا عوامــل خطــر شــناخته شــده همــراه هســتند  . ایــن صدمــات ب
.   اگرچــه همــه ایــن صدمــات قابــل پیــش بینــی یــا پیشــگیری 
نیســت ،تشــخیص دقیــق و ترمیــم ایمــن و بــه موقــع آســیب های 
روده و مثانــه در کاهــش عــوارض  بالقــوه مــرگ و میــر بســیار 
مهــم اســت.)1,2( تاخیــر تشــخیص در ایــن صدمــات ، بــه ویــژه 
در مــورد آســیب روده کوچــک و بــزرگ ، ممکن اســت بیشــتر 
پــس از جراحــی الپاروســکوپی باشــد کــه ســبب  افزایش مرگ 
ــم  ــخیص و ترمی ــر در تش ــاوه  ، تاخی ــود. بع ــار میش ــر بیم و می
ــتم  ــرای سیس ــری را ب ــه باالت ــه و روده ، هزین ــای مثان ــیب ه آس
ــع و  ــه موق ــم ب ــی کند.ترمی ــل م ــتی تحمی ــای بهداش ــت ه مراقب

مؤثــر ایــن صدمــات بــرای بهبــود نتایــج درمــان  بیمــار و کاهــش 
ریســک دادخواهــی بســیار مهــم اســت، زیــرا دعــاوی مربــوط به 
جراحــات حیــن عمــل در انــدام هــای لگنــی ، باالتریــن میانگیــن  
پرداخــت غرامــت را دارنــد و بیشــتر از ســایر عــوارض مربــوط 
بــه جراحــی پرداخــت میگردنــد. ضــروری اســت کــه جراحــان 
متخصــص زنــان و زایمــان نســبت بــه صدمــات احشــایی شــک 
و تردیــد زیــادی داشــته باشــند ، چانچــه آســیب را حیــن عمــل 

تشــخیص دهنــد  ، مــی تواننــد بــا خیــال راحــت جراحــات را بــا 
ــا بــدون مشــاوره ترمیــم کننــد ، و بیمــاران را بعــد از  مشــاوره ی

عمــل بــه صــورت دقیــق پیگیــری کننــد.

شیوع  و عوامل خطر
کلیــه  از  عامــل  65 درصــد  زایمــان  و  زنــان  جراحیهــای  
صدمــات  غیــر آندوســکوپیک مثانــه  در بیــن تمــام  تخصــص 
ــی باشــد . بطــور مشــخص ، آســیب مجــاری  هــای جراحــی م
ادراری دربیــن 0/3 تــا 0/8 درصــد از  کل  جراحــی هــای زنــان 

رخ مــی دهــد. میــزان آســیب دیدگــی مثانــه از 0/05 ٪ تــا 0/66 
٪ متغیــر اســت.  )3(صدمــات دســتگاه ادراری در 0/33 % از 
ــا % 8/8 از  ــان و 0/73 %  ت ــم زن کل الپاروســکوپی خــوش خی
هیســترکتومی الپاروســکوپی رخ مــی دهــد. صدمــات مثانــه در 
طــی 0/24 ٪ از الپاروســکوپی هــای زنــان ، 1/3 ٪ هیســترکتومی 
٪ هیســترکتومی  بــه کمــک الپاروســکوپی و 1/3  واژینــال 
واژینــال رخ میدهــد .)4(  باوجــودی کــه صدمــات مثانــه بــه طور 
مکــرر در مــوارد بــدون عارضــه رخ مــی دهــد ،  ایــن صدمــات 
مــی تواننــد بــا چندیــن عامــل مرتبــط بــا بیمــار و عمــل جراحــی 
ماننــد عملهــای ضــد بــی اختیــاری  همزمــان یــا لیــز چســبندگی 
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ــل  ــک عام ــوان ی ــه عن ــوز ب ــود آندومتری ــد. وج ــراه باش هم
ــکوپي  ــترکتومي الپاروس ــگام هیس ــه در هن ــیب مثان ــر آس خط
ــات  ــورد صدم ــددی درم ــات متع ــت. مطالع ــده اس ــرح ش مط
ــج  ــت. نتای ــده اس ــی ش ــی بررس ــزارین قبل ــان س ــه و زایم مثان
ــه  ــک مطالع ــت. ی ــر اس ــترکتومی متغی ــاس روش هیس ــر اس ب
ــه در تمــام روشــهای جراحــی  ــورد آســیب مثان ــی در م ترکیب
هیســترکتومی، ارتباطــی از آســیب مثانــه بــا ســابقه زایمــان قبلی 
ســزارین را نشــان داد.  در یــک مطالعــه مــورد شــاهدی دیگــر،  
افزایــش نســبت شــانس آســیب در بیمــاران مبتــا بــه ســزارین 
قبلــی بــرای انــواع هیســترکتومی همــراه و بــرای هیســترکتومی 
واژینــال بــه کمــک الپاروســکوپی نشــان داده شــده اســت .)5( 
میــزان آســیب روده در حیــن جراحــی زنــان و زایمــان -0.13%

0/54 ٪ اســت. 75 ٪ از ایــن آســیب هــا در روده کوچــک 
ــه شــیوع آن در هیســترکتومی  رخ مــی دهــد. در  یــک مطالع
الپاروســکوپی باالتریــن میــزان ، 0/39 ٪ بــود. قابــل  ذکــر 
اســت، 37/3 تــا 55  درصــد از ایــن گونــه صدمــات در هنــگام 
ورود بــه شــکم  رخ مــی دهــد و 38/2 % در طــول آزادســازی 
ــی  ــون جراح ــا مت ــار ب ــن آم ــد.  ای ــی ده ــبندگیها رخ م چس
عمومــی قابــل مقایســه اســت ، کــه در آن میــزان آســیب 
ــه  ــکوپی ب ــی از الپاروس ــوارش )GI( ناش ــتگاه گ ــی از دس ناش
ــه شــکم  ــگام ورود ب ــه هن ــزان 13 ٪ گــزارش شــده و صدم می
در  الپاروســکوپی علــت 41 ٪ از صدمــات دســتگاه گــوارش 
اســت. عوامــل خطــر بــرای آســیب روده شــامل وجــود 
قبلــی  الپاراتومــی  و  روده کوچــک  انســداد  چســبندگی، 

ــاده  ــد آم ــان ده ــه نش ــدارد ک ــود ن ــی وج ــچ مدرک ــت. هی اس
ــان ســبب کاهــش  ســازی مکانیکــی روده قبــل از جراحــی زن
دشــواری عمــل یــا جلوگیــری از آســیب روده شــود ، هرچنــد 
ــر  ــی اگ ــی روده تحتان ــازی مکانیک ــاده س ــت آم ــن اس ممک
ــه بیمــاری  ــه دلیــل مشــکوک ب پروکتوســکوپی حیــن عمــل ب

ــود . ــام ش ــت انج ــن اس ــود ، ممک ــی ش ــش بین روده پی

پیشگیری و تشخیص آسیب مثانه
در بیمــار فاقــد ســابقه  جراحــی زنــان ، مثانــه در قســمت 
خلفــی ســمفیزپوبیس ، داخــل لبــه هــای لگــن ، قــدام  قســمت 
تحتانــی رحــم و واژن ، تحتانــی نســبت بــه شــریان هــای نــاف 
و اوراکــوس از بیــن رفتــه و فوقانــی بــه قــدام ســرویکس 
)دهانــه رحــم(  اســت. در بیمارانــی کــه ســزارین قبلــی یــا ســایر 
ــت  ــن اس ــا ممک ــانه ه ــن نش ــد ، ای ــی دارن ــای لگن ــی ه جراح
ــر کــرده باشــند. ورود از طریــق  ــل توجهــی تغیی ــزان قاب ــه می ب
ــش  ــا  و پی ــه ه ــف الی ــازی ظری ــه   جداس ــاز ب ــی نی الپاراتوم
بینــی مثانــه چســبیده  بــه ســطوح داخلــی قدامــی  پریتوئــن  تــا 
ــه  ــی ممکــن اســت ب ــاف دارد. لمــس بادکنــک فول حــدود  ن
ــا دمنــده اولیــه گاز در  تجزیــه و تحلیــل کمــک کنــد. ورود ب

ــه نــدرت  الپاروســکوپی یــا ورود بــه روش  حســن در نــاف ب
خطــر آســیب دیدگــی مجــاری ادراری را بــه وجــود مــی آورد 
، امــا پــورت ســوپرابوبیک فرعــی بایــد بــا دیــد کافــی گذاشــته 
ــه  ــیب مثان ــا از آس ــردد  ت ــام گ ــه انج ــار مثان ــع فش ــود و رف ش
ــگام  ــه در هن ــه مثان ــن عمــل ب ــات حی ــری شــود. صدم جلوگی
جراحــی زنــان ممکــن اســت در طــول آزاد کــردن چســبندگی 
هــا ، در حیــن جداســازی  مثانــه در هیســترکتومی یــا در هنــگام 
ــال  ــن هیســتریکتومی  واژین ــه کلدوســاک  قدامــی حی ورود ب
ایجــاد شــود. توصیــه مــی شــود بــه جــای جداســازی کنــد از 
نــوع تیــز اســتفاده شــود  تــا از پارگــی بافــت ها جلوگیری شــود 
و در صــورت لــزوم  ترمیــم تســهیل گــردد .در هیســترکتومی 
، تلقیــح رتروگــراد مثانــه ممکــن اســت حــدود جراحــی 
ــترکتومی  ــد . در هیس ــخص کن ــبنده را مش ــه چس ــب مثان مناس
الپاروســکوپی ، کشــش رحــم بــه بــاال بــا یــک مانیپولیتــور و 
کشــش دقیــق خــاف جهــت آن  بــر روی صفــاق مثانــه ای – 
رحمــی  باعــث تقویــت حرکــت مثانــه بــه پاییــن  قبــل از بســتن 
ــال ،  شــریان هــای رحمــی مــی شــود. در هیســترکتومی واژین
ــه ســمت  ــا کشــش ب ــه کلدوســاک قدامــی  ب ورود مناســب ب
ــه ،  ــه 45 درج ــا زاوی ــز  ب ــرش تی ــم ، ب ــه رح ــن روی دهان پایی
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ــد  ــه رتروگری ــن  و القــاء مثان لمــس دقیــق رفلکشــن  قدامــی پریتوئ
در صــورت لــزوم تســهیل مــی شــود.صدمات حرارتــی ممکن اســت 
بعلــت  اســتفاده از ابزارالکتــرو ســرجری  یــک قطبــی یــا  دو قطبی در 
حیــن جداســازی  مثانــه در هیســترکتومی رخ دهــد و نیــاز بــه توجــه 
دقیــق دارد. ایــن آســیب هــا ممکــن اســت در اثــر گســترش حرارتــی 
تحــت بالینــی بصــورت تاخیــری ایجــاد شــود، کــه چندیــن میلــی متر 
ــگام جداســازی بافتهــا مــی  ــده مــی شــود در هن ــر از  آنچــه دی فرات
توانــد گســترش یابــد.  ایــن انــرژی بایــد بــه شــکلی بســیار آگاهانــه و 
بــا تنظیمــات تــوان و ولتــاژ کــم و بــرای کمتریــن زمــان در مجــاورت 
مثانــه اســتفاده شــود. تشــخیص حیــن عمــل جراحــي مثانــه در 85 ٪ 
مــوارد بــه طــور کلــي اتفــاق مــي افتــد. عوامــل متعــددی کــه ادرار 
را رنگــی  مــی کننــد ، در تشــخیص حیــن جراحــی  چنیــن آســیب 

ــر 2  ــن خوراکــی حداکث ــده اســت.  فنازوپیریدی ــی کمــک کنن های
ســاعت قبــل از عمــل داده شــود بــرای رنــگ آمیــزی ادرار بــه مــدت  
ــل تشــخیص  ــن عام ــا ، ای ــه م ــر میباشــد. در تجرب ــد ســاعت موث چن
موثــر حیــن عمــل جراحــی صدمــات دســتگاه ادراری را فراهــم مــی 
کنــد.  بنابرایــن ، ایــن دارو  بایــد  در مــوارد پیشــرفته  قبــل از عمــل 
تجویــز شــود. حداقــل 30 دقیقــه پــس از تجویــز رنــگ آمیــزی ادرار 
اتفــاق مــی افتــد . فلورســئین ســدیم داخــل وریــدی ممکــن اســت 
حیــن عمــل جراحــی تزریــق شــود ، بافاصلــه ادرار را ســبز رنــگ 
ــرای ادراری در  ــودن  مج ــاز ب ــخیص ب ــن در تش ــد ، و همچنی میکن
ــن  ــه ممک ــر ، مثان ــرف دیگ ــت. )6(  ا ز ط ــد اس ــکوپی مفی سیستوس
اســت بــا اســتفاده از متیلــن بلــو ، فرمــوالی اســتریل یــا ســالین  
ــن  ــه در حی ــازی  مثان ــه جداس ــک ب ــرای  کم ــردو ب ــه ه ــود ک پرش
هیســترکتومی و تشــخیص صدمــه اســتفاده میشــود.. قابــل ذکر اســت 
ــی ممکــن اســت  ــادی از فلورســئین ســدیم و متیلــن آب ــان زی ، جری
بافــت لگــن را بــه شــدت لکــه دار کنــد و مانــع از جداســازی  بیشــتر 
شــود. عــاوه بــر ایــن ، بــر اســاس داده هــای منشــر شــده  اســتفاده از 
فرمــوالی اســتریل اغلــب بعلــت افزایــش عفونــت ادراری ناشــی از 
القــای تزریــق دکســتروز داخــل مثانه خوشــایند نمیباشــد .در صورت 
عــدم وجــود داده هــای قطعــی ، مصــرف قبــل از عمــل فنازوپیریدین 

ــا  ــز ممکــن اســت ب ــه نی ــه مــی کنیــم. آســیب دیدگــی مثان را توصی
مشــاهده  ســوند فولــی از طریــق مخــاط مثانــه پــس از ایجــاد نقــص 
ــوند  ــه س ــن در کیس ــید کرب ــا گاز دی اکس ــون ی ــور خ ــا حض ــا ب ی
فولــی مشــاهده شــود. سیستوســکوپی  اغلــب بــرای ارزیابــی مجــاری 
ادراری پــس از هیســترکتومی توصیــه مــی شــود. در یــک مؤسســه، 
اجــرای سیاســت سیستوســکوپی ، میــزان صدمــات ارولوژیکــی را در 
ــیبهای  ــزان آس ــش داده و می ــه 1/8 ٪ کاه ــترکتومی از 2/6 ٪ ب هیس
تاخیــری ارولوژیــک را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش داده اســت.  
35/3 ٪ از صدمــات مثانــه قبــل از انجــام  سیستوســکوپی حیــن عمــل 
هیســترکتومی تشــخیص داده می شــوند.  یک بررســی سیســتماتیک 
ــتفاده  از  ــا اس ــل ب ــن عم ــه  را در حی ــیب مثان ــخیص  آس ــزان تش می
سیستوســکوپی ،94 ٪  نشــان داد. مطالعــات دیگرنشــان داده انــد 

ــن  ــکوپی روتی ــک سیستوس ــا ی ــه ب ــات مثان ــخیص صدم ــزان تش می
ــه طــرز چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت . قابــل ذکــر اســت کــه  ب
ــزان تشــخیص بعــد از عمــل  ــر می اجــرای سیستوســکوپی معمــول ب
تأثیــر نمــی گــذارد. عــاوه بــر ایــن ، سیستوســکوپی بــا هزینــه اضافی 
ــه  ــر هیســترکتومی همــراه اســت و ممکــن اســت یافت 83 دالر در ه
هــای مثبــت کاذب را در ٪2 مــوارد داشــته باشــد. )7( بیشــتر صدمات 
ــا  ــد ، ام ــی افت ــاق م ــه  اتف ــان دردام مثان ــی زن ــل جراح ــه در عم مثان
بایــد بررســی  دقیــق انجــام شــود تــا ســوراخهای حالــب  و تریگــون  
ــه  ســالم  و دســت نخــورده باشــند . در صــورت آســیب دیدگــی ب
تریگــون ،  بایــد مشــاوره اورولــوژی   انجــام  شــود. ترمیــم ممکــن 
اســت شــامل اســتنت و یــا کاشــت مجــدد حالــب  باشــد. تاخیــر در 
تشــخیص صدمــات مثانــه یــک نتیجــه نامطلــوب از آســیب فرامــوش 
شــده اســت و میتوانــد در 15 ٪ مــوارد بعــد از سیستوســکوپی طبیعــی 
ــت در  ــن اس ــرایط ، ادرار ممک ــن ش ــد. در ای ــذوف  رخ ده ــا مح ی
ــا فضــای خلــف صفاقــی  جمــع   فضــای رتروپوبیــک ، صفاقــی و ی
شــود.)8(  تصویربــرداری روتیــن ممکــن اســت شــواهد مربــوط بــه 
آســیت ادراری را نشــان دهــد ، و ســی تــی اوروگــرام  ممکــن اســت 
آســیب را بیشــتر مشــخص کنــد. اگــر تجزیــه و تحلیــل بیوشــیمیایی 
ــا  ــع در مقایســه ب ــن مای ــر کراتینی ــی انجــام شــود ، مقادی ــع صفاق مای
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مقادیــر ســرم بیمــار افزایــش مــی یابــد.
ترمیم  صدمات  مثانه

ــد  ــی ، بای ــت مکان ــر از موقعی ــرف نظ ــه ، ص ــات مثان ــام جراح تم
توســط یــک جــراح باتجربــه ترمیــم شــود. صدمــات ناشــی از بافــت 
عریــان شــده  یــا نکــروزه ، بافــت در معــرض پرتودرمانــی یــا ســایر 
عوامــل پیچیــده ، اغلــب بــه متخصــص عــروق نیــاز دارنــد. بــه نظــر 
ــده  ــه بســیار کوچــک ناشــی از ســوزن دمن مــی رســد ، نقــص مثان
پنوموپریتوئــون یــا ســوزن بخیــه میتوانــد بــه طــور انتظــاری  مدیریت 
شــود و برخــی از صدمــات کوچکتــر از 1 ســانتی متــر فقــط بــا رفــع 

فشــار ســوند فولــی قابــل کنتــرل اســت . )جــدول  1(.
تمــام صدمــات مثانــه بــا ضخامــت کامــل کــه بزرگتــر از 1 ســانتی 
متــر هســتند ، بایــد در درجــه اول ترمیــم شــوند. داده هــا نشــان داده 
انــد کــه 35 ٪ از آســیب هــاي مثانــه هنــگام الپاراســکوپي زنــان بــا 
اســتفاده از بخیــه الپاروســکوپي ، 19 ٪ بــه صــورت واژینــال ترمیــم 
مــي شــوند و 15 ٪ از ایــن آســیب هــا نیــاز بــه تبدیــل بــه الپاراتومــي  
ــر دو روش  ــرای ه ــم  ب ــول ترمی ــد. اص ــل  دارن ــم کام ــرای ترمی ب
ــه  ــا دو الی ــم ممکــن اســت در یــک ی جراحــی مشــابه اســت. ترمی
ــر  ــانتی مت ــر از 2 س ــای بزرگت ــتوتومی ه ــتر سیس ــود . بیش ــام ش انج
بــرای ترمیــم یکپارچــه  بــه  ترمیــم دو الیــه احتیــاج دارنــد. گرچــه 
تنــوع گســترده ای در تکنیــک هــای بســتن وجــود دارد ، اغلــب از 
یــک الیــه پیوســته و بــدون قفــل اولیــه بــرای ترمیــم مرکــب  مخــاط 
ــت از  ــن اس ــه دوم ممک ــود. الی ــی ش ــتفاده م ــات اس ــه و عض مثان

بخیــه پیوســته یــا جداگانــه  باشــد. ســروزای مثانــه بایــد بــه روشــی 
ترمیــم شــود کــه یکپارچگــی  مثانــه را بیشــتر نمایــد. گاهــی اوقات ، 
صدمــات بزرگتــر یــا پیچیــده تــر ممکــن اســت بــه الیــه هــای اضافی 
ترمیــم یــا پوشــاندن بــا فلــپ امنتــال نیــاز داشــته باشــد )جــدول  1(.

ــی  ــل 300 میل ــا حداق ــد ب ــه بای ــح مجــدد  مثان ــم ، تلقی ــس از ترمی پ
لیتــر ســالین  بــا یــا بــدون مــاده رنگــی ماننــد متیلــن آبــی انجام شــود. 
اگــر نشــت از طریــق خطــوط بخیــه اتفــاق بیفتــد ، در صــورت لــزوم 
ــز  ــکوپی نی ــود. سیستوس ــه ش ــه اضاف ــدی  بخی ــای بع ــه ه ــد الی بای
ممکــن اســت بــرای ارزیابــی بســته شــدن انجــام شــود ، اگرچــه ایــن 
کار بــرای ترمیــم  ســاده الزم نیســت. بخیــه ســنتتیک قابــل جــذب 
ماننــد پلــی گاکتیــن یــا پلــی گلیکاپــرون اغلــب بــرای ترمیــم مثانــه 
اســتفاده مــی شــود.مطالعات نشــان داده انــد کــه بافــت مثانــه تقریباً 3 
هفتــه پــس از ترمیــم سیســتوتومی ، قــدرت کششــی خــود را بــاز می 
یابــد ، و ایــن  نکتــه مزیــت بخیــه قابــل جــذب میباشــد . بخیــه دائمی 
ماننــد ابریشــم هرگــز نبایــد در ترمیــم سیســتوتومی مــورد اســتفاده 
قــرار گیــرد ، زیــرا وجــود آن در تمــاس بــا ادرار مــی توانــد باعــث 
تشــکیل ســنگ شــود.)9(  مطالعــات  اخیــر نشــان مــی دهــد اســتفاده 
از یــک الیــه واحــد بخیــه قابــل جــذب  خــاردار ممکن اســت ســبب 
ترمیــم سیســتوتومی بــدون تنــش  و بــدون هیچگونــه عارضــه اضافی 
شــود . در هنــگام تشــخیص یــا ترمیــم آســیب مثانــه ، نیــازی بــه آنتی 
بیوتیــک پروفیاکســی اضافــی نیســت ، مگــر اینکه عفونــت ادراری 

وجــود داشــته باشــد.
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پیگیری جراحات مثانه
ــه ترمیــم سیســتوتومی  ــی  پــس از هرگون ــر فول ــاژ مــداوم کاتت درن
ــان  ــه ، مــدت زم ــرای حفــظ یکپارچگــی مثان ــد انجــام شــود. ب بای
ــه میــزان آســیب اولیــه حــدود 7  ــه و رفــع فشــار بایــد بســته ب تخلی
ــرای  روز باشــد )جــدول 1( آ نتــی بیوتیــک هــای پروفیاکســی  ب
اســتفاده از ســوند فولــی کوتــاه مــدت در بیمــاران مبتــا بــه مــوارد 
بــدون عارضــه الزم نیست.بســیاری از پروتــکل هــا شــامل اســتفاده 
معمــول از سیســتوگرام ســاده یــا   CT سیســتوگرام  قبــل از برداشــتن 
کاتتــر فولــی اســت. ایــن بررســیها  بــرای اطمینــان از عــدم وجــود 
نشــت آب اســت و بــا تزریــق رنــگ رتروگــراد در مجــاری ادراری  
انجــام میشــود .  )شــکل 1(  مطالعــات حیوانــی نشــان داده انــد کــه 
ــا 4  ــد از 3 ت ــروز بع ــه و س ــاط مثان ــدد  مخ ــدن مج ــی ش ــی تلیال اپ

روز اتفــاق مــی افتــد . مطالعــات موجــود در متــون ترومــا ، احتمــال 
ــیب  ــم آس ــس از ترمی ــتوگرام پ ــان سیس ــم در زم ــت ک ــروز نش ب
مثانــه را نشــان داده اســت ولــی  هیــچ اثرســوئی بــر درمــان نــدارد.

ــتفاده از   ــدم اس ــای ع ــی ه ــه ویژگ ــی ک ــل ، مطالعات )10(  در مقاب
سیســتروتوروگرام  پــس از ترمیــم مجــاری ادراری را بررســی مــی 
ــان داد و  ــتوگرام رانش ــی سیس ــای غیرطبیع ــه ه ــد ، 2/9٪ از یافت کن
مدیریــت آنهــا را  تغییــر داد. )11( بــه طــور کلــی ،  توصیــه میکنیــم 
ــر  ــی در ه ــر فول ــل از برداشــتن کاتت ــری را قب ــرداری پیگی تصویرب
نــوع ترمیــم  بــزرگ یــا پیچیــده انجــام دهیــد و ایــن گزینــه بــرای 
ــه ،  ــم مثان ــس از ترمی ــود. پ ــه ش ــر گرفت ــز  در نظ ــاده نی ــم  س ترمی
بیمــاران بــه دلیــل وجــود موقــت بخیــه و ســوند فولــی ممکــن اســت 
ــا  ــوان ب ــر را میت ــن ام ــوند. ای ــه ش ــم مثان ــا اسپاس ــی ی ــار ناراحت دچ
داروهــای آنتــی کولینرژیــک ماننــد اکســی بوتینیــن یــا شــیاف های 

ــا - تریــاک مدیریــت کــرد. بادون

Fig. 1. Plain-film cystogram. This 
image shows no evidence of 
bladder repair leaka
ge, as evidenced by a normal 
dye pattern in the lower urinary 
tract

پیشگیری و تشخیص آسیبهای روده
ــون  ــده گاز و ورود هاس ــوزن دمن ــا  س ــکوپی ورود  ب در الپاروس
خطــر آســیب ناخواســته روده را در پــی دارد. تجزیــه و تحلیــل متــا 
ــزان  ــل توجهــی در می ــاوت قاب ــد تف ــی ده ــزرگ نشــان م ــز ب آنالی
ــا   ــدارد. ورود ب ــود ن ــن دو روش  ورود وج ــن ای ــیب روده بی آس
ــه تثبیــت دقیــق و جلوگیــری از نفــوذ  ــاز ب دمنــده ســوزن  ورس نی
عمقــی ناخواســته در پریتــون دارد. بیمارانــی کــه دارای الپاراتومــی 
ــش  ــا  م ــق ب ــم فت ــن ، ترمی ــت لگ ــی ، عفون ــودی قبل ــرش عم ــا ب ب
ــی از  ــل توجه ــر قاب ــتند ، خط ــده هس ــناخته ش ــبندگی ش ــا چس ی
چســبندگی روده کوچــک در مجــاورت نــاف دارنــد. در ایــن 
بیمــاران ، توصیــه بــه  ورود ســوزن  از ســمت چــپ و راســت ربــع 
میانــی و متعاقــب آن مشــاهده محــل ورود از طریــق پــورت فرعــی  

ــا  ــاران ب ــی در بیم ــود . الپاراتوم ــی میش ــات مخف ــرای رد صدم ب
ســابقه جراحــی گســترده ، عفونــت لگــن یــا چســبندگی  شــناخته 
شــده بــرای ورود ایمــن بــه جداســازی دقیــق الیه هــا  احتیــاج دارد. 
تکنیــک  هــای جلوگیــری از آســیب روده شــامل اســتفاده موثــر از 
اصــول کششــی و ضــد کششــی ، بررســی دقیق هــر قســمت از روده 
در پــی لیــز چســبندگی ، اســتفاده از ترکیــب  روش جداســازی کند 
و تیــز و اســتفاده دقیــق از جداســازی حرارتــی اســت. در صــورت 
ــورد  ــه در م ــز ، از جمل ــدی  آنترولی ــورد ج ــا برخ ــی ی ــش بین پی
انســداد کلدوســاک خلفــی  یــا در بیمــار مبتــا بــه عفونــت لگــن در 

گذشــته ، توصیــه مــی شــود مشــاوره بــا  جــراح بــا تجربــه در چنیــن 
ــول  ــت در ط ــن اس ــز ممک ــات تی ــود. صدم ــام ش ــازی  انج جداس
ــا در حیــن جداســازی  کلدوســاک  آزادســازی چســبندگی هــا  ی
ــات  ــق صفح ــیم دقی ــوند. ترس ــاد ش ــده ،  ایج ــدوم ش ــی مع خلف
ــل  ــه حداق ــراح د  ب ــه ج ــش و تجرب ــتفاده از کش ــده  ، اس جداکنن
ــی   ــکوپی و الپاراتوم ــهای الپاروس ــر طــی روش ــن خط ــاندن ای رس
کمــک مــی کنــد. صدمــات حرارتــی ممکــن اســت بــا اســتفاده از 
دســتگاه هــای تــک قطبــی یــا دو قطبــی ایجــاد شــود. در صــورت  
لــزوم اســتفاده از الکتروســرجری   در مجــاورت روده، توصیــه 
ــتفاده  ــم اس ــوان ک ــاژ و ت ــا ولت ــاوب ب ــرژی متن ــط ان ــود فق ــی ش م
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ــزار  ــتفاده از اب ــا اس ــت ب ــن اس ــده  ممک ــات خردکنن ــود. صدم ش
چفــت شــده بــه طــور مســتقیم روی روده ایجــاد شــود کــه  از ایــن 
مــورد  بایــد همیشــه اجتنــاب شــود. اتصــال بــه روده یــا درگیرشــدن  
روده ممکــن اســت در حیــن بســته شــدن فاشــیا رخ دهــد. مشــاهده  
دقیــق و بســتن کامــل فاشــیا از ایــن وضعیــت جلوگیــری مــی کنــد. 
ســرانجام ، قطــع شــدن عــروق روده کوچــک ممکــن اســت پــس 
از جداســازی ناخواســته مزانتــر از دیــواره روده یــا بواســطه دســتیابی 
ــرای  ــرایط ، ب ــن ش ــد. در ای ــر روده رخ ده ــتاز در مزانت ــه هموس ب
شناســایی حاشــیه هــای ســالم روده بایــد بررســی دقیــق انجــام شــود.  
ــود.  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــه  بای ــانی منطق ــروق و  خونرس ــن ع تأمی
تشــخیص حیــن عمــل جراحــي روده کوچــک و بــزرگ از اهمیــت 
بســیاري در بهینــه ســازي امنیــت بیمــار و بــه طــور بالقــوه کاهــش 

مــرگ و میــر برخــوردار اســت. بــه طــور کلــی، 41٪ از آســیب های 
روده در الپاروســکوپی زنــان و زایمــان بــه روش تاخیری تشــخیص 
داده شــده اســت. میــزان مــرگ و میــر در ایــن مــوارد 3/2٪ اســت. 
نکتــه  قابــل توجــه  ایــن اســت کــه درمتــون  جراحــی عمومــی  نیــز 
ــه آســیب هــای روده ناشــی  ــرای  کلی ــر 3/6٪ ب ــزان مــرگ و می می
از الپاروســکوپی میباشــد . تشــخیص آســیب  روده ناشــی از بــرش 
تیــز  در صــورت نشــت  محتویــات ریــز داخــل روده بــه بیــرون  یــا 
بــاز شــدن لومــن روده کامــًا مشــهود اســت. متأســفانه ، تشــخیص  
آســیب روده نیــز مــی توانــد بســیار دشــوار باشــد. »تســت الســتیک 

مســطح »  “flat tire test ممکــن اســت بــرای ارزیابــی حیــن عمــل از 
صحــت رکتوســیگموئید پــس ازآزادســازی  چســبندگی یــا ترمیــم 
ســروز در نظــر گرفتــه شــود.  ســیگموئید بایــد تقریبــاً بــا دســت یــا 
ــا ســالین پرشــود.   ــزار الپاراســکوپی جــدا شــود و حفــره لگــن ب اب
بــا اســتفاده از یــک ســرنگ هــوا یــا پروکتوســکوپ ، هــوا بایــد بــه 
تدریــج  داخــل لومــن روده شــود تــا بطــور قابــل ماحظــه ای رقیــق 
ــد  ــند  ، بای ــته باش ــود داش ــوا  وج ــاب ه ــن حب ــر  در لگ ــود. اگ ش
بــه آســیب   کل ضخامــت مشــکوک شــد. ایــن آزمایــش ممکــن 
اســت بــه طــور مشــابه بــرای ارزیابــی روده کوچــک اســتفاده شــود. 
محتویــات روده ممکــن اســت در پروگزیمــال  خــط بخیــه  مســدود  

ــرای  ــه ب ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت ــه ای ــه ب ــوند. توج ــرده ش فش
ــه نظــر  تشــخیص صدمــات حرارتــی یــا دواسکوالریزیشــن بعیــد ب
مــی رســد کــه آزمایــش مثبتــی وجودداشــته باشــد . ایــن صدمــات 
ــر روی ســروز  ــه ب ــه صــورت لکــه هــای برافروخت ممکــن اســت ب
ــد.  ــاهده نباش ــل مش ــوراً قاب ــت ف ــن اس ــا ممک ــود ی ــر ش روده ظاه
علــی رغــم وجــود بــاالی ســوء ظــن ، ممکــن اســت یــک آســیب 
روده تحــت بالینــی رخ دهــد و ناشــناخته بمانــد. تشــخیص تاخیــری 
آســیب روده کوچــک یــا بــزرگ معمــوالً 2 تــا 4 روز بعــد از 
عمــل رخ مــی دهــد جراحــان بایــد نســبت بــه ایــن تشــخیص شــک 
زیــادی  داشــته  باشــند ، زیــرا عائــم و نشــانه هــا بــه ویــژه در خانــم 
هــای ســالم مبهــم اســت. بیمــاران ممکــن اســت تحمــل مصــرف 
ــد. درد  ــا نکنن ــد ی ــزارش کنن ــخ را گ ــال نف ــور نرم ــی و عب خوراک

شــکمی ، تاکــی کاردی ، تاکــی پنــه ، لکوســیتوز و تــب اغلــب امــا  
ــیون   ــت دیستانس ــن اس ــه ممک ــت. معاین ــده اس ــر ش ــه ذک ــه همیش ن
و پریتونیــت را نشــان دهــد. بیمــاران ممکــن اســت معیارهــای 
ــی و  ــات ، لوکوپن ــی اوق ــند. گاه ــته باش ــیس را داش ــا سپس SIRS ی
ــه ضــروری اســت  ــه ایــن نکت هیپوترمــی ذکــر مــی شــود. توجــه ب
ــا  ــی ی ــر طبیع ــی غی ــت حیات ــر عام ــت ه ــاری مثب ــه ارزش اخب ک
تعــداد گلبولهــای ســفید خــون بــرای نشــت روده بســیار کــم اســت. 
ــی کــه تحــت عمــل جراحــی  ــه خصــوص آنهای بیشــتر بیمــاران  ب
روده قــرار گرفتــه انــد ، در دوره زمانــی بعــد از عمــل تاکــی 

ــی کــه  ــل ذکــر اســت ، خطرات ــا تاکــی پنیــک هســتند. قاب کارد ی
ــد .  ــدید باش ــد ش ــود دارد،  میتوان ــت وج ــال  الکترولی در اثراخت
پزشــکان بایــد در تعبیــر عائــم و نشــانه هــای بالینــی مهــارت داشــته 
ــدن روده  ــوراخ ش ــد از س ــوارض بع ــی ع ــون بررس ــند. در مت باش
آســیب دیــده ، زمــان عمــل جراحــی بــه عنــوان یــک عامــل خطــر 
ــرای عــوارض ذکــر شــده اســت.)12(  از  ــر مســتقل ب اصــاح پذی
ــوای آزاد   ــخیص ه ــرای تش ــت ب ــن اس ــکم ممک ــاده ش ــس  س عک
بــا حساســیت تنهــا 70-50٪ اســتفاده شــود.  ذکــر ایــن نکتــه حائــز 
اهمیــت اســت کــه CO2 داخــل شــکمی بــه طــور معمــول تــا 2 هفته 
پــس از جراحــی بــاز و الپاروســکوپی وجــود دارد. تصویربــرداری 
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توموگرافــی کامپیوتــری بــا کنتراســت وریــدی و خوراکــی محلــول 
در آب در بیشــتر بیمــاران مشــکوک بــه آســیب روده  بعــد از عمــل 
بــه کار میــرود. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در صــورت 
عــدم اســتفاده از کنتراســت خوراکــی یــا نرســیدن بــه دســتگاه 
گــوارش تحتانــی،  ارزش ابــزار CT در تشــخیص صدمــات کاهــش 
ــوان  ــی ت ــیگموئید ، م ــه س ــه  صدم ــک ب ــورت ش ــد. در  ص ــی یاب م
یــک ســری انمــا  و CT بــا مــواد محلــول در آب ) غیــر باریــم( را نیــز 
در نظــر گرفــت ، اگرچــه ممکــن اســت صدمــات مخفــی  تشــخیص 

داده نشــوند . )شــکل 2(
ــت و  ــه خطرپریتونی ــه ب ــا توج ــات  روده ، ب ــردن  صدم ــرای رد ک ب
مــرگ ، از باریــم نبایــد بــه عنــوان مــاده حاجــب خوراکــی یــا انمــا 
اســتفاده شــود. بیشــترین یافتــه هــای مربــوط بــه آســیب روده شــامل 
ــواره  ــص دی ــی ، نق ــره صفاق ــه حف ــب از روده ب ــاده حاج ــروج م خ
روده ، ضخیــم شــدن دیــواره روده و پنوموپریتونــوم اســت.  درمتــون 
ترومــا بیــان شــده اســت کــه وجــود پنوموپریتونــوم ممکــن اســت در 
ــده  ــی کنن ــش بین ــده ارزش پی ــدوش کنن ــل مخ ــایر عوام ــور س حض
ــش از ٪40  ــه بی ــد ک ــان داده ان ــات نش ــد. مطالع ــته باش ــم داش ای ک
از بیمــاران مبتــا بــه مــوارد بــدون عارضــه پنوموپریتونــوم متوســطي 
را در تصویــر CT دارنــد کــه ظــرف 3 روز بعــد از عمــل انجــام مــي 
شــود. بیــن میــزان جراحــی بــاز و الپاراســکوپی تفــاوت معنــی داری 
وجــود نداشــت و بــا گذشــت زمــان کاهــش یافــت.)13(  بــه نــدرت 
، آســیب هــای دســتگاه گــوارش بــه تأخیــر افتــاده بیــن 1 تــا 2 هفتــه 
بعــد از عمــل بــه عنــوان فیســتول وجــود دارد. بخــش قابــل توجهــی 
از صدمــات رکتــوم فرامــوش شــده  ممکــن اســت بــه عنــوان فیســتول 

رکتواژینــال  باشــد

Fig. 2. Lower gastrointestinal 
series with Gastrografin enema. 
This image demonstrates no 
evidence of rectosigmoid leakage. 
In this case, an occult rectal injury 
existed but was not detected by 
this imaging modality.

ــک  ــس از آن ی ــگ ، و پ ــا رن ــتولوگرام ب ــک فیس ــام ی ــا انج ــا ب اینه
ســری روده کوچــک و بــزرگ تشــخیص داده مــی شــوند. در 
شــرایطی کــه وخامــت بالینــی مشــهود اســت و شــک  بعــد از 
ــاد اســت ، ممکــن اســت بررســی  جراحــی  ــه زی ــرای صدم عمــل ب
ــرداری   ــچ روش تصویرب ــد. هی ــروری باش ــرداری ض ــدون تصویرب ب
ــدارد.  ــود ن ــیب وج ــخیص آس ــرای تش ــد ب ــیت 100درص ــا حساس ب
ــه سرویســهای  ــه مداخل سپســیس شــدید و شــوک ســپتیک منجــر ب
مراقبتهــای ویــژه و بیهوشــی  میشــود و بایــد طبــق دســتورالعمل هــا بــا 
آنتــی بیوتیــک وســیع الطیــف، مدیریــت مایعــات بــا کریســتالوئیدها، 
پرســورها در صــورت لــزوم ، پشــتیبانی از راه هوایــی و مانیتورینــگ 

ــب  اســتفاده شــود. ــی  قل قلب

ترمیم صدمات روده
ــی  ــاي روده ناش ــیب ه ــه 58-20٪ از آس ــد ک ــان داده ان ــا نش داده ه
از الپاروســکوپي زنــان  از طریــق یــک روش حداقــل تهاجمــي 
ــه  ــل مقایس ــي قاب ــي عموم ــون  جراح ــا مت ــه ب ــود ک ــي ش ــم م ترمی
اســت )14(در دهــه هــای اخیــر، داده هــا بــه طــور مــداوم از ترمیــم 
ــی از  ــوم  ناش ــای رکت ــیب ه ــی و آس ــر آنتروتوم ــر و مؤث ــی خط ب
الپاراســکوپی حمایــت میکننــد. جراحــان بایــد  بــرای هرگونــه روش 
ترمیــم و  مدیریــت عــوارض  بعــد از عمــل ، تخصــص کافــی داشــته 
ــا  ــه  ب ــم تجرب ــان ک ــان و زایم ــص زن ــراح متخص ــند.چنانچه  ج باش
یــک  جراحــت ضخامــت کامــل روبــرو شــود کــه  نیــاز بــه ترمیــم 
دارد، مشــاوره بــا  جــراح عمومــی یــا یــک متخصــص انکولوژیــک 
ــا ســوزن  ــان ممکــن  ضــروری اســت . اگــر آســیب نفوذکننــده ب زن
ــای  ــزار را در ج ــد اب ــود ، بای ــاد ش ــری ایج ــزار دیگ ــا اب Veress ی

خــود قــرار دهیــد  تــا بتوانیــد منطقــه را بــه درســتی گرفتــه یــا  
مشــاهده محــل دقیــق  آســیب امکانپذیــر شــود. آســیب هــای روده 
ای کوچــک ناشــی از جداســازی  تیــز یــا حرارتــی محــدود به ســروز 
ممکــن اســت بــه صــورت جداگانــه  بــا بخیــه قابــل جــذب تاخیــری  
3-0 )ماننــد ویکریــل( در یــک الیــه  برطــرف شــود. ایــن آســیب هــا 
ــد. نقایــص ســروزی  ــه برداشــتن ) رزکشــن(  ندارن ــازی ب ــاً نی عموم
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ــه داخــل مخــاط نفــوذ نمــی  ــی کــه ب ــا ضخامــت جزئ ــی ب عضان
ــری  ــذب تأخی ــل ج ــه قاب ــتفاده از بخی ــا اس ــت ب ــن اس ــد ممک کنن

ــدول 2(. ــود )ج ــم ش ــا 3-0 ترمی 2-0 ی

حتــی اگــر  مقطــع جراحــت بــا مقطــع روده مــوازی باشــد ، ترمیــم 
ــد ،  ــاق بیفت ــی روده اتف ــه طول ــر صفح ــود ب ــی عم ــد در جهت بای

ــی قطــر لومــن روده نشــود  ــه طــوری کــه باعــث کاهــش احتمال ب
)شــکل 3(. جــراح بایــد از یــک نقطــه نقــص شــروع  کنــد و 
بخیــه بــه ســمت خــط میانــی ادامــه پیــدا  کنــد. یــک الیــه بســتن 
ــا  ــی اســت. ضایعــات روده کوچــک ب ــوارد کاف ــا در بیشــتر م تنه
ضخامــت کامــل کوچکتــر از 1 ســانتی متــر ممکــن اســت در یــک 
ــا ضخامــت جزئــی  ــا صدمــات ب ــه شــیوه ای مشــابه ب یــا دو الیــه ب
بســته شــود . بعــد از الیــه اول ، الیــه دوم بــه صــورت باریــک در 
همــان صفحــه عمــود بــر روی اولیــن الیــه  انجــام مــی شــود.برای 
ــر ، گاهــی  ــر از 1 ســانتی مت ــا ضخامــت کامــل بزرگت جراحــات ب

ــده انجــام مــی  ــا یــک وســیله نزدیــک کنن ــه ب ــم اولی ــات ترمی اوق
شــود. بیشــتر اوقــات ، صدمــات بــا ضخامــت کامــل بزرگتــر نیــاز 
بــه برداشــتن دارد. عائــم مربــوط بــه برداشــتن روده کوچــک در 
زمــان آســیب ، بســته بــه قضــاوت بالینــی متفــاوت اســت و ممکــن 
ــم  ــدون حاشــیه گسســته ، عائ ــی ب اســت شــامل صدمــات حرارت
نکــروز یــا عفونــت آشــکار ، تشــخیص تاخیــری و وجــود بخــش 
هــای روده غیــر زنــده یــا بــدون عــروق باشــد. بعــد از برداشــتن ، 
ــل  ــدون انحــراف پروگزیمــال قاب ــا ب ــا ی ــه ب ــک آناســتوموز اولی ی
انجــام اســت )جــدول 2(.اگــر هیــچ اختــاف انــدازه ای بیــن ایــن 
دو لومــن وجــود نداشــته باشــد ، ممکــن اســت از یــک روش منگنه 

کــردن اســتفاده شــود ، و داده هــا هیــچ تفاوتــی در عــوارض داخــل 
شــکمی بیــن منگنــه  و آناســتوموز بخیــه هــا نشــان نمــی دهــد .داده 

هــا ، از جملــه یــک بررســی بــزرگ  Cochrane نــرخ مشــابهی از 
ــر آناســتوموزهای  نشــت آناســتوموتیک ، عــوارض و مــرگ و می
ــات ،  ــی اوق ــد. )15( گاه ــان داده ان ــه را نش ــه و دو الی ــک الی ت
ــتوموتیک  ــه آناس ــاالی تجزی ــر ب ــل خط ــه دلی ــه ب ــتوموز اولی آناس
ــامل  ــر ش ــن ام ــده  ای ــتعد کنن ــرایط مس ــت. ش ــر نیس ــکان پذی ام
ــی  ــعات قبل ــروز ، تشعش ــروز ، نک ــترده ، فیب ــت گس ــود عفون وج
ــا سپســیس  ــه ی ــی ، ســوء تغذی ــه منطقــه ، ســرکوب سیســتم ایمن ب
اســت. هنــگام ترمیــم صدمــات  روده بــزرگ ، اصــول مشــابه 
ــک  ــای روده کوچ ــیب ه ــم آس ــرای ترمی ــه ب ــت ک ــواردی اس م

ذکــر شــده اســت . حاشــیه برداشــتن ضایعــه  توســط تأمیــن عــروق 
وخونرســانی  مناطــق مشــخص مــی  شــود. بررســیهای سیســتمیک 
، ترمیــم اولیــه  را  بــا ایجــاد کولوســتومی بــرای صدمــات  بــزرگ 
بــدون عامــت روده بــزرگ مقایســه کــرده انــد و  میــزان پاییــن تــر 
ــرای ترمیــم اولیــه نشــان داده  عفونــت زخــم و عــوارض عفونــی ب
ــتوموتیک  ــه آناس ــر تجزی ــر خط ــال ، اگ ــن ح ــا ای ــت . ب ــده اس ش
ــود .  ــام ش ــتومی  انج ــه کولوس ــت تعبی ــن اس ــد ، ممک ــاد باش زی
ــیب  ــایی آس ــر در شناس ــامل تأخی ــت ش ــن اس ــر ممک ــل خط عوام
، آســیب دیدگــی گســترده ، چســبندگی ســفت  ، التهــاب  بافــت 

ــا ســرکوب سیســتم ایمنــی باشــد. اطــراف ی
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آناســتوموزهای روده بــزرگ ســمت چــپ دارای ســرعت باالتــری 
از نشــت بعــد از عمــل هســتند. ایــن جراحــات وجراحــات  رکتــوم 
کــه نیــاز بــه برداشــتن دارد ، اغلــب نیــاز بــه تعبیــه  انحــراف 
)کولوســتومی ( بــرای رفــع فشــار دارد ، بــه خصــوص اگــر آســیب 
دیدگــی دیســتال یــا بــه شــدت آلــوده باشــد. بــا اینحــال ،  مطالعات 
نشــان داده انــد ، در صــورت وجــود بافــت مناســب روده در بیمــار 
ــواهد  ــا ش ــواره روده ی ــدید ، ورم دی ــیدوز ش ــود اس ــدم وج و  ع
ناخوشــایند عفونــت ،  ترمیــم  یــا آناســتوموز اولیــه موفقیــت 
ــود  ــدم وج ــد . ع ــی باش ــتومی نم ــه   کولوس ــاز ب ــوده و نی ــز ب آمی
آمادگــی روده قبــل از عمــل بــه خــودی خــود اندیکاســیونی  
ــا  ــم ی ــه ترمی ــس از هرگون ــرای انحــراف کولوســتومی نیســت. پ ب
ــکم  ــن و ش ــوی لگ ــد شستش ــزرگ روده ، بای ــیب ب ــتن آس برداش
فــراوان انجــام شــود. تســت  حیــن  عمــل بــرای نشــت ترمیــم بایــد 
ــه  ــر مســطح« انجــام شــود. تخلی ــا »تســت تای ــا پروکتوســکوپی ی ب
ــاً بعــد از برداشــتن روده بــزرگ انجــام  ــاژ بســته  غالب ــا درن لگــن ب
ــد از عمــل  ــه آناســتوماتیک را بع ــم تجزی ــد عائ ــا بتوان میشــود  ت
کنتــرل کنــد . اگرچــه شــواهد نشــان مــی دهد کــه قرارگیــری درن 
باعــث کاهــش عــوارض بعــد از عمــل نمــی شــود. در مورد آســیب 
ــم  ــه صــورت جراحــی ترمی ــزرگ کــه ب هــای روده کوچــک و ب
ــی  ــًا پروفیاکس ــه قب ــی ک ــت در بیماران ــن اس ــوند ، ممک ــی ش م
مناســب را دریافــت کــرده انــد ، آنتــی بیوتیــک هــای اضافــی الزم 

ــه لومــن روده وارد شــود و قبــل از آن  نباشــد.)16(  اگــر اســیب ب
هیچگونــه آنتــی بیوتیــک تجویــز نشــده باشــد ، بایــد آنتــی بیوتیک 
هــای  وســیع الطیــف در حیــن عمــل تجویــز شــود و ممکــن اســت 
بــه مــدت 24 ســاعت ادامــه یابــد. هیــچ مدرکــی وجــود نــدارد کــه 
ــد از  ــاعت بع ــش از 24 س ــک بی ــی بیوتی ــرف آنت ــد مص ــان ده نش
ــای روده کوچــک  ــی بخشــد. آســیب ه ــود م ــج را بهب عمــل نتای
و بــزرگ بــا  تاخیــر در تشــخیص تقریبــاً همیشــه شــامل آلودگــی 
ناخالــص داخــل صفاقــی اســت . آنتــی بیوتیــک هــای وســیع 
الطیــف بایــد حیــن عمــل و حداقــل بــرای 24 ســاعت بعــد از عمــل 
ادامــه یابــد. ترمیــم ممکــن اســت در اثــر چســبندگی  کــه نیــاز بــه 

لیــز و درجــات مختلــف نکــروز دارد  پیچیــده باشــد. ترمیــم بعــد از 
تشــخیص تاخیــری نیــاز بــه برداشــتن دارد و اغلــب شــامل انحــراف 
ــته  ــورد بس ــری در م ــم گی ــت. تصمی ــتوموز اس ــدون آناس ــا ب ــا ی ب
شــدن فاشــیا  براســاس توانایــی جــراح بــرای تقریــب  مجــدد لبــه 
هــای فاشــیا  ، میــزان آلودگــی داخــل صفاقــی و پتانســیل تجزیــه 
آناســتوماتیک اســت. بســتن تأخیــری  فراتــر از  5 روز  بعــد از عمل 
بــا افزایــش عــوارض در ارتبــاط اســت و بایــد از آن اجتنــاب  کرد.

در برخــی مــوارد تشــخیص تاخیــر در آســیب ، اجتنــاب از عمــل 
مجــدد بــا شــروع اســتراحت روده و تغذیــه بــه موقــع ممکــن اســت 
ــی  ــری م ــب جلوگی ــت اغل ــه پوس ــتن اولی ــد.از بس ــه باش محتاطان
ــا  ــت زخــم در بیمــاران مبت شــود. شــواهد نشــان مــی دهــد عفون
بــه آلودگــی واضــح داخــل صفاقــی بعــد از صدمــات روده بــزرگ 
ــر  ــم شــده اســت ، کمت ــه ترمی کــه در آن پوســت بصــورت  ثانوی
اســت. در ایــن مــوارد ، جــراح ممکــن اســت پوســت  را بــه طــور 
تقریبــی نزدیــک  کــرده و پکهایــی  را بیــن آن قــرار دهــد. بــرای 
تســهیل ترمیــم زخــم ممکــن اســت از دســتگاه هــای بســته شــدن 

بــه کمــک خــا اســتفاده شــود.

پیگیری صدمات روده
ــی  ــا جراحات ــطحی ی ــات س ــه دارای صدم ــی ک ــورد بیماران در م
ــی  ــم م ــه اول ترمی ــه در درج ــتند ک ــر هس ــانتی مت ــر از 1 س کمت

شــوند ، محدودیــت رژیــم غذایــی بعــد از عمــل ضــروری نیســت.
بــرای بیمارانــی کــه دارای آســیب هــای بــزرگ روده ، آســیبهای  
تمــام ضخامــت روده و یــا برداشــتن روده هســتند ، رژیــم غذایــی 
ــا شــروع عملکــرد روده شــروع شــود.  ــا مایعــات روشــن ت ــد ب بای
اســتفاده پیشــگیرانه از لولــه هــای نازوگاســتریک ضــروری نیســت. 
ــان ، انحــراف ترمیــم و اســتومی رفــع  در بیمــاران خــوش خیــم زن
فشــار تقریبــاً موقتــی اســت.  درایــن بیمــاران غالبــاً 3 تــا 6 مــاه پــس 
از آســیب ، اســتومی رفــع و  آناســتوموز انجــام  مــی شــود .شــایع 
تریــن عــوارض بعــد از ترمیــم روده یــا آناســتوموز شــامل نشــت ، 
ــد  ــا فیســتول اســت. داده هــا نشــان داده ان آبســه داخــل شــکمی ی
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کــه تقریبــاً 10٪ از بیمــاران بــدون در نظــر گرفتــن تکنیــک مــورد 
اســتفاده در حیــن عمــل ، عوارضــی را بــه دنبــال آناســتوموز روده 
ــا درد ،  ــت ب ــن اس ــا ممک ــد. )17( اینه ــی کنن ــاد م ــک ایج کوچ
ــن و  ــود در  لگ ــی درن موج ــش خروج ــب ، افزای ــیتوز ، ت لکوس
ــع  ــع مای ــا  تجم ــن روده  ی ــارج  از لوم ــب خ ــاده حاج ــود م وج

داخــل صفاقــی نشــان داده شــوند . جراحانــی کــه مراقبــت از چنیــن 
بیمارانــی را بعــد از عمــل انجــام مــی دهنــد ، بایــد نســبت بــه ایــن 
ــا اینکــه   ــر میشــوند ت ــی  بدت ــی کــه بطــور کل عــوارض در بیماران

بهبــود یابنــد ،  شــک  باالیــی  داشــته باشــند.

بحث

جراحــی زنــان بــدون خطــرات نیســت؛ هــر جــراح زنــان بایــد در 
تشــخیص صدمــات روده و مثانــه مهــارت داشــته باشــند. تشــخیص 
تاخیــری  صدمــات احشــایی بــا افزایــش عــوارض و مــرگ و میــر 
همــراه اســت. هــم اســتانداردهای آمــوزش و هــم کیفیــت بایــد بــر 
اهمیــت تشــخیص حیــن عمــل در ایــن آســیب هــا تــا حــد امــکان 
تأکیــد کنــد. در حالــی کــه ممکــن اســت مشــاوران بــرای ترمیــم و 
مدیریــت چنیــن آســیب هایــی فراخوانــده شــوند ، متخصــص زنــان 
ــرای  ــش ب ــم  و آزمای ــی مکانیســم هــای ترمی ــد از درک اصول بای
ــد  ــان بای ــان ازیکپارچگــی  برخــوردار باشــند.متخصصان زن اطمین

ــز آگاهــی  از عــوارض ترمیــم ، آناســتوموز و تشــکیل اســتومی نی
داشــته باشــند. مدیریــت بعــد از عمــل بایــد منعکس کننــده آگاهی 

از ایــن خطــرات باشــد.
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