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:ثیِْػی در خزازی ارتْپذی 

:اًتخبة رّع ثیِْػی ثز اطبص هذاخالت سیز صْرت هی گیزد •

پزّطیدز ّیب رّع پیؼٌِبدی1.

طْل هذت ػول 2.

پْسیؼي هْرد ًیبس ثیوبر 3.

ّظؼیت طالهت ثیوبر 4.

پذیزع اس طْی ثیوبر 5.
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:اُذاف تْرًیکَ 

افشایغ  -3افشایغ دیذ ًبزیَ ػول  -2کبُغ تلفبت خْى   -1

راًذهبى خزازی  

:تْرًیکَ ثبدی 

کبف قبثل پز ػذى 1.

هٌجغ ُْای فؼزدٍ 2.

لْلَ اتصبل  3.

صفسَ ًوبیغ فؼبر 4.

تٌظین کٌٌذٍ فؼبر5.
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:تفبّت کبف تْرًیکَ ثب کبف فؼبر طٌح 

.  ایٌچ ُن پْػبًی داػتَ ثبػذ6ّ زذاکثز 3زذاقل 1.

اًذام ُذف را ثپْػبًذ کَ ثز % 50پٌِبی کبف تقزیجب 2.

.خالف  دّ طْم ثزای فؼبر طٌح اطت 

سیز کبف ثبیذ ثب یک  پذ ًزم پْػبًذٍ ػْد ّپذ ًجبیذ چیي  3.

.چزّک داػتَ ثبػذ 

اّرلپ پذ ّکبف در خالف خِت دطتَ ػزّقی ّ ػصجی 4.

.اًذام ُذ ف ثبػذ 

.تؼییي فؼبر هٌبطت 5.
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:تؼییي فؼبر هٌبطت کبف 

تؼییي  ػالین زیبتی قجل اس ایٌذاکؼي ّ یب ثیسظی •

•BP  100-90هٌبطتmmhg

فؼبر تْرًیکَ در اًذاهِبی فْقبًی ًجبیذ ثیؼتز اس •

300mmhg   در اًذاهِبی تستبًی ثیؼتز اس ّ

500mmhg   ثبػذ.

.قجل اس ثبد کزدى تْر ًیکَ ،اًذام ُذف اس خْى تخلیَ ػْد•

ًجط قظوت   -2ًجط رادیبل  -1 ;اطویٌبى اس پز ػذى کبف •

ثْطیلَ پبلض اکظی هتزی -3اًتِبئی در ًبزیَ پب 
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;تغییزات فیشیْلْژیک ًبػی اس تْرًیکَ 

اس ثیي رفتي پتبًظیل ُبی زظی ّززکتی  ّ ُذایت  1.
.دقیقَ پیغ هی آیذ   30ػصجی طی 

دقیقَ ثبػث درد تْرًیکَ  60اطتفبدٍ اس تْرًیکَ ثیغ اس 2.
.ّ ُیپز تبًظیْى هی ػْد 

طبػت هوکي اطت ثبػث  2اطتفبدٍ اس تْرًیکَ ثیغ اس 3.
.اختالل ػصجی ثؼذ اس ػول ػْد 

در ططر لجَ ُبی تْرًیکَ هوکي اطت صذهبت ػصجی  4.
.ثزّس کٌذ 

.دقیقَ ، ُیپْکظی طلْلی پیؼزفت هی کٌذ 2طی 5.
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:تغییزات فیشیْلْژیک ًبػی اس تْرًیکَ  ;

.کزاتیٌیي طلْلی پبئیي هی آیذ 6.

.اطیذّس پیؼزًّذٍ طلْلی پیغ هی آیذ 7.

.8BP ػزیبًی ّ ػزیبى ریْی افشایغ هی یبثذ.

اگز فقط یک اًذام ثظتَ ػْد ، افشایغ فؼبر خْى خفیف 9.

.تب هتْطط اطت 

در ثیوبراى تست ثیِْػی کَ ثیِْع کٌٌذٍ قْی تجخیزی 01.

.ػذیذتز اطت   BPتدْیش ًوی ػْد ، افشایغ 
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:آثبر طیظتویک تخلیَ تْرًیکَ 

.کبُغ هْقتی دهبی هزکشی ثذى 1.

ثزّس اطیذّس هتبثْلیک هْقتی  2.

کبُغ هْقتی فؼبر اکظیژى ّریذ هزکشی ّلی ُیپْکظوی  3.

.طیظتویک ػبیغ ًیظت 

هتبثْلیتِبی اطیذی هثل تزّهجْکظبى در گزدع خْى  4.

.هزکشی آساد هی ػًْذ 

.کبُغ هْقتی در فؼبر خْى طیظتویک ػزیبًی ّ ریْی 5.

( (End –Tidalاًتِبی ثبسدهی  CO2افشایغ هْقتی 6.
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:درد تْرًیکَ 
درد ایظکویک تْرًیکَ هؼبثَ درد ًبػی اس اًظذاد تزّهجْتیک 1.

.ػزّقی ّ ثیوبری ػزّق هسیطی اطت 

دقیقَ ثؼذ اس پز ػذى کبف تْرًیکَ ، درد ّ طْسع ّ  260-45.
ًبرازتی ػزّع هی ػْد کَ هوکي اطت ًیبس ثَ ثیِْػی ػوْهی 

.ثبػذ 

ثب ػزّع درد ، غبلجب درد ًظجت ثَ هظکٌِب ّ ػْاهل ثیِْع کٌٌذٍ 3.
.هقبّم ثبقی هی هبًذ 

ػذٍ ّ هوکي اطت ًیبس ثَ هذاخلَ  HR ّBPدرد ثبػث افشایغ 4.
.دارّئی داػتَ ثبػذ 

طْسع ّ درد ُبی طْسػی ثز اثز فؼبلیت فیجزُبی کْچک ثب  5.
.هی ثبػذ “ C”طزػت ُذایت کن ثذّى پْػغ هیلیي 

تسزیک ّ طْسع ّ گشگش زتی ثؼذ اس تخلیَ تْرًیکَ ًبػی اس 6.
.دلتب ثب پْػغ هیلیي هی ثبػذ  -Aفؼبلیت فیجزُبی ثشرگتز ّطزیغ 
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:پبراطتشی ثؼذ اس ػول خزازی تْرًیکَ 

افشایغ فؼبر ثیغ اس زذ تْرًیکَ 1.

طْالًی ػذى سهبى ثظتي تْرًیکَ  2.

ایي ػْاهل ثبػث دفزهیتی اػصبة در اثز پبرگی غؼبء طلْل  

کَ ثب پذ گذاری صسیر ، اًتخبة اًذاسٍ .ػْاى هی ػْد 

هٌبطت تْرًیکَ ، رػبیت هقذار فؼبر تْصیَ ػذٍ ّ سهبى 

.هٌبطت ،ػیْع ػْارض را ثَ زذ اقل هی رطبًذ 
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:آثبر آساد طبسی تْرًیکَ ّ پز فْسیْى هدذد

افشایغ ثیکزثٌبت  .  2افشایغ پتبطین طزم خْى  1.

خْى   4  .PH(   CO2)افشایغ دی اکظیذ کزثي .  3 

(     Pao2)کبُغ فؼبر ًظجی اکظیژى ػزیبًی .  5 

درخَ ثَ اسای ُز طبػت  0/6)کبُغ دهبی هزکشی ثذى .  6 

(ثظتي تْرًیکَ 

افشایغ ططر دی اکظیذ . HR   9کبُغ . BP  8کبُغ .  7

(   End Tidal Co2)کزثي اًتِبی ثبسدهی 

آهجْلی ریْی کؼٌذٍ  . 11دیظزیتوی ُبی قلجی    . 10
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: آثبر هذت سهبى تْرًیکَ

.طبػت ، تغییز هِوی صْرت ًوی گیزد 2هذت سهبى 1.

طبػت،صذهبت دائوی ػصجی 4هذت سهبى 2.

 20تغییزات ثیْ ػیویبئی ،درهذت سهبى یک طبػت ثظتي، ثؼذ اس 3.
.دقیقَ اصالذ هی ػْد 

تغییزات ثیْ ػیویبئی ،درهذت سهبى طَ  طبػت ثظتي،4.

.دقیقَ اصالذ هی ػْد  40ثؼذ اس 

طبػت  24تغییزات ثبفت ػٌبطی ، هذت سهبى طَ طبػت ، تب 5.
.اصالذ هی ػْد

طبػت ،قذرت ػعالًی تب یک ُفتَ هختل3سهبى ثیغ اس 6.

.طبػت اطت 3سهبى هطوئي کوتز اس .  7.    هی ػْد 
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:پْسیؼي ثیوبر در ارتْ پذی 

ایدبد دیذ کبفی در هسیط خزازی  1.

اًدبم هبًیتْریٌگ کبفی ّ هٌبطت  2.

دطتزطی کبفی ثَ راٍ ُْائی  3.

ازظبص رازتی ثیوبر ّ گزم کزدى ثیوبر 4.

زوبیت ُوَ خبًجَ اس طیظتن ُبی هختلف ثذى ثیوبر ّ  5.

زفظ ػبى ثیوبر 
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:پْسیؼي اصلی 

–SUPINE

•Lateral decubitus   

•Prone   

:اًتخبة پْسیؼي 

هبُیت خزازی  1.

طلیقَ خزاذ2.
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در پْسیؼي ایظتبدٍ طَ ًبزیَ هتفبّت  تِْیَ ثز 

:ّخْد دارد (   (V/Qخزیبى خْى

.  ًبزیَ ای کَ فؼبرزجبثچَ ای ثیؼتز اس فؼبر ػزیبًی اطت1.

.ًبزیَ ای کَ فؼبر ثیي زجبثچَ ّ ػزیبى هتغیز اطت 2.

-ًبزیَ ای کَ فؼبر ػزیبًی ثیؼتزاس فؼبر زجبثچَ ای اطت3.

.
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  : Supine position  

هی ثبػذ   3زْسٍ غبلت در ًبزیَ 1.

،800ccهقذار FRCثبػث کبُغ V/Qاختالل در2.

ثیؼتزکبُغ  FRCدرصْرت اطتفبدٍ اسثیِْػی ػوْهی

.هی رطذ 400ccهی یبثذ ّ ثَ هقذار 

ثیِْػی ػوْهی ثبػث آتلکتبسی در زْسٍ ُبی ّاثظتَ ّدر . 3

.ًِبیت ثبػث افشایغ ػٌت هی ػْد 

    
-Functional residual capacity     1ظزفیت ثبقیوبًذٍ ػولی                                                  
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: Lateral decubitus position

تغییزات فیشیْلْژیک در ایي پْسیؼي ثیؼتز رّی ػولکزد ریْی ّ قلجی 1.
.ّػزّقی تبثیز دارد 

.هی ثبػذ  VC ّVtُوزاٍ ثب کبُغ    V/Qتغییزات 2.

ّدر ًتیدَ ثبػث ُیپْتبًظیْى هی Coکبُغ ثزگؼت ّریذی ثبػث کبُغ 3.
کَ ًیبس ثَ هبیغ درهبًی ّ اطتفبدٍ اس دّسُبی کن دارُّبی ّاسّاکتیْ .ػْد 

.هی ثبػذ 

   vital capacityظزفیت زیبتی                         -1    

Tidal volumeزدن خبری                               -2   
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Prone position:
تست فؼبر قزار گیزًذ ثبػث کبُغ ثزگؼت ّریذی ّکبُغ  IVC , FVاگز 1.

.ثزًّذٍ قلجی ّ ُیپْتبًظیْى هی ػْد 

هی ػْد  SV  ّCI، ّدر ًِبیت ثبػث  PVR، افشایغ SVRثبػث افشایغ 2.

.

افشایغ هی یبثذ 3کبُغ ّ ًبزیَ 2دیٌبهیکِبی ریْی ، طِن ًبزیَ 3.

.هی ػْد  CPPثبػث کبُغ   ICPافشایغ 4.

درخَ ّ ثیؼتز ثبػث اًظذاد ػزیبًِبی  60چزخغ طز زذ اکثز ثَ هیشاى 5.

.هِزُبی ، کبرّتیذ ّ ّریذ ژّگْالر هی ػْد 

inferior vena cava     ّریذ اخْف تستبًی        -1

femoral veinّریذ فوْرال                           -2

systemic vascular resistance    هقبّهت طیظتویک ػزّقی    -3

          systolic volumeزدن طیظتْلیک            -5

              cardiac indexایٌذکض قلجی            -6

cerebral perfusionفؼبر خزیبى خْى هغشی            -7



22

:ًصت پزّتش 

MMA  ;  

 DVTآهجْلی چزثی ، ُْا ، تزّهجْص ّ هغش اطتخْاى ، •
یک پیغ فبکتْر  

ّ  SVR، کبُغ   PAWP، افشایغ   PVRافشایغ •
CO  فؼبر خْى هی ػْد ّ.

کبُغ فؼبرخْى ، ُیپْکظوی ّ کالپض قلجی ػزّقی  •

 
deep venous  thrombosisتزّهجْس ّریذُبی ػوقی                                 -1

vascular resistance systemicهقبّهت طیظتویک ػزّقی                               -2

pulmonary arterial wedge pressure     فؼبر ػزیبًی اًتِبی ریْی  -3
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بیماراوی کً لُلً گذاری تزاشً آوان ممکه 
است با مشکل مُاجً شُوذ

 

فیوژن نخاع گردنی: ؛ علت  اسپُوذیلیت اوکیلُسان - 

سفتی نخاع گردنی : ؛ علت  آرتزیت رَماتُئیذ جُاوی -   

هیپوپالزی منذیبول                                             

: ؛علت  آرتزیت رَماتُئیذ بشرگساالن -   

دفرمیتی های متعذد  -                  

سفتی و ناپایذاری نخاع گردنی  -                  

: ؛ علت  فیُژن قبلی مٍزي ٌا -   

سفتی و محذودیت اکستانسیون نخاع گردنی  -                  

؛  دفزمیتی ٌای مادرسادی وخاع گزدوی -   

دیس پالزی اپی فیسی  -                  

آکونذروپالزی کوتوله گی  -                  

محذود شذن حرکت ، و احتمال خطر کوادرپلژی شذن  : ؛ علت   شکستگی وخاع گزدوی -   
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علت واپایذاری مٍزي ٌای اطلس َ محُر
(مٍزي اَل َ دَم گزدوی ) 

    

آرتریت روماتوئیذ  -   

سنذروم داون  -   

اسپونذیلیت انکیلوزان  -   

 (بیماری مورکو: مثل ) موکوپلی ساکاریذوزیس  -   
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مشکالت بیٍُشی در پُسیشه پزَن 
(PRONE)

ٔغذٚد ؽذٖ یب خبثدب ؽذٖ ِِٛٝ تزاؽٝ  -:  راٜ ٞٛائی     
ادْ راٜ ٞٛائی در پزٚعیدزٞبی طٛال٘ی  -                    

ا٘غذاد ؽزیب٘ی ٚ ٚریذی ا٘ذاْ فٛلب٘ی  -: ػزٚق خٛ٘ی     
ٔغذٚد ؽذٖ ٚریذ را٘ی ٕٞزاٜ ثب خٕیذٌی  -                      

ػّت تزٚٔجٛس ٚریذ ػٕمی ) ؽذیذ ٞیپ                           
( ثؼذ اس ػُٕ                           

در خالَ الٔیٙىتٛٔی وٕزی ؛ افشایؼ  -                     
فؾبر ؽىٕی ٕٔىٗ اعت ثبػث افشایؼ                          
فؾبر اپیذٚراَ ٚ عزا٘دبْ ثبػث افشایؼ                          
. خٛ٘زیشی ؽٛد                          
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 ٔطىالت تیٟٛضی در پٛزیطٗ پرٖٚ
( PRONE )

تحت وؾؼ لزار ٌزفتٗ یب فؾزدٜ ؽذٖ ؽجىٝ  -؛   اػصاب    

ػقجی ثزاویبَ                    

تحت فؾبر لزار ٌزفتٗ ػقت اِٚٙبر  -                  

تحت فؾبر لزار ٌزفتٗ ػقت پزٚ٘ئبَ  -                  

تزٚٔبتیشٜ ؽذٖ ػقت وٛتب٘ئٛط طزفی را٘ی  -                  

ِٛردٚسیظ ؽذیذ وٝ ٕٔىٗ اعت ثبػث آعیت  -؛       وٕر    

 .ػقجی ؽٛد                    
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 ٔطىالت تیٟٛضی در پٛزیطٗ پرٖٚ
( PRONE ) 

      
ٞیپزاوغتب٘غیٖٛ یب ٞیپزفّىغیٖٛ ؽذیذ  -؛  سر ٚ ٌردٖ     

ٌزدٖ                          
( آعیت ؽجىیٝ ) فؾبر فبرخی ثز چؾٓ  -                    
٘جغتٗ یب پٕبد ٘شدٖ چؾٓ ٕٔىٗ اعت ثبػث  -                    

. سخٓ لز٘یٝ ؽٛد                         
ٌزدػ ؽذیذ ٌزدٖ ٕٔىٗ اعت ثبػث  -                    

ٔؾىالت ؽجىٝ ػقجی ثزاویبَ ؽٛد ٚ یب                         
. ثبػث ٔغذٚد ؽذٖ ؽزیبٖ ٟٔزٜ ای ؽٛد                         

پٛسیؾٗ عز ٕٔىٗ اعت ثبػث آعیت ػقت  -                    
 .عٛپزا اٚرثیتبَ ؽٛد                         
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ادارٜ تّفات خٖٛ 
پرٚسیجرٞای تسري ارتٛپذی ٕٞراٜ تا تّفات ضذیذ خٖٛ    
( ایذس) آٌبٞی ػٕٛٔی اس خطز ا٘تمبَ ػفٛ٘ت  -:  ٞستٙذ   

ؽٙبخت خطزٞبی دیٍز ا٘تمبَ خٖٛ ثبػث افشایؼ  -              
. آٌبٞی اس فبخؼٝ ٞبی احتٕبِی ؽذٜ اعت                
ثبیذ طزحی خٟت وبٞؼ ا٘تمبَ خٖٛ ِٞٛٔٛٛي -              

. در ٘ظز ٌزفت                 
. آٔبدٜ وزدٖ خٖٛ اتِٛٛي یىی اس ایٗ ٔٛارد اعت  -             
( در إٓ٘ی ) تدٛیش اریتزٚپٛئیتیٗ  -             
.    رلیك وزدٖ خٖٛ در حیٗ ػُٕ ٞٓ ٔفیذ اعت  -             
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 ادارٜ تّفات خٖٛ

   
ایدبد ٞیپٛتب٘غیٖٛ وٙتزِٚٝ  -          
  Cell Saverاعتفبدٜ اس -          
حفط ٘ٛرٔٛتزٔی  -          
وبٞؼ ٕٞبتٛوزیت لبثُ تحُٕ ثزای ثؼذ اس ػُٕ   -          
اعتفبدٜ اس ػٛأُ آ٘تی فیجزیِٙٛیتیه   -          
          - Cell Saver    ؛ در خزاحی ثشري ٔثُ افالح

.  اعىِٛیٛسیظ ٔفیذ اعت             
، ٚلتی  Cell Salvageدارٚٞبی آ٘تی فیجزِ٘ٛیتیه ، ٚ  -          

را داؽتٝ   Lit 2اعتفبدٜ ٔی ؽٛ٘ذ وٝ ا٘تظبر تّفبت ثیؼ اس             
.  ثبؽیٓ             
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TOTAL HIP REPLACEMENT

وٝ  ػٛارضی،  پیچیذٌی جراحیادارٜ ثیٟٛؽی ثزاعبط  -      
ثیٕبر ،  ضرایط طثیپیؼ آیذ ٚ  درحیٗ جراحیٕٔىٗ اعت 

. ٔتفبٚت خٛاٞذ ثٛد 
؛  پرٚسیجرٞای پیچیذٜ ضأُ -      

پیٛ٘ذ اعتخٛاٖ اعتبثِْٛٛ  -             
ٌذاؽتٗ پزٚتش عبلٝ ثّٙذ را٘ی  -             
خبرج وزدٖ پزٚتش  -             
خزاحی در ثیٕبراٖ ثب ثیزٖٚ سدٌی اعتبثِْٛٛ   -             
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ماویتُریىگ 

ثذِیُ ٔحذٚدیت حزوتی ایٗ ثیٕبراٖ ثزای ا٘دبْ ٚرسػ  -       
. ریٛی ٔؾىُ اعت –، ثزرعی ػّٕىزد لّجی         
. ثیٕبراٖ ، اوثزا ٔغٗ ٚ دارای ثیٕبری ٞبی ٟٔٓ عیغتٕیه ٞغتٙذ  -       
. تدٛیش ٔبیؼبت ثبیذ ثب دلت ٕٞزاٜ ثبؽذ  -      
احتٕبَ ٞیپٛوغٕی پیؾزفتٝ ٚ یب ادْ ریٛی ٘بؽی اس  -      

آعیت ا٘ذٚتّیْٛ ریٛی ٘بؽی اس آٔجِٛی چزثی یب ٔغش اعتخٛاٖ ٚیب                                                   
(  V / Q) ػذْ تٙبعت تٟٛیٝ ثٝ پزفٛسیٖٛ 

ِذا ثب تٛخٝ ثٝ ٔٛارد فٛق ، ٔب٘یتٛریًٙ تٟبخٕی ٕٞٛدیٙبٔیه   -       
.   ٔٙطمی ثٝ ٘ظز ٔی آیذ         
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 تثبیت کزدن سیمان

    

اٌز ٞیچٍٛ٘ٝ خٛ٘ی رٚی اعتخٛا٘ی وٝ عیٕبٖ ٌزفتٝ ٔی ؽٛد ٚخٛد  -  
. اعتخٛاٖ ثٟجٛد ٔی یبثذ –٘ذاؽتٝ ثبؽذ ، ویفیت راثطٝ عیٕبٖ 

ثیٟٛؽی ثب ٞیپٛتب٘غیٖٛ وٙتزِٚٝ ، ویفیت تثجیت عیٕبٖ اعتخٛا٘ی را  -     
. ثبال ٔی ثزد ، چٛ٘ىٝ ثبػث وبٞؼ خٛ٘زیشی اس اعتخٛاٖ ٔی ؽٛد 

ثالفبفّٝ ثؼذ اس ٘قت پزٚتش را٘ی عیٕبٖ  ٞیپٛتا٘سیٖٛ ػٕیك -    
. ؽذٜ اعت  ایست لّثی ٚ ٔريٌزفتٝ ؽذٜ ثبػث 
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ٞیپٛتا٘سیٖٛ حیٗ ػُٕ جراحی 
   

ٕٔىٗ اعت عیٕبٖ ثبػث ٚاسٚدیالتبعیٖٛ ٔغتمیٓ  - ػّت ؛ 

. ؽٛد  ٔتیُ ٔتا وریالتؽٛد ٚ یب ثبػث تضؼیف لّت در اثز           

ٕٔىٗ اعت ٘بؽی اس ٚرٚد ٞٛا ، چزثی یب ٔغش  -            

ثذاخُ عیغتٓ ٚریذی –تحت فؾبر –اعتخٛاٖ              

.  ٕٞزاٜ ثب آٔجِٛی ریٝ ثبؽذ              
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ٞیپٛتا٘سیٖٛ حیٗ ػُٕ جراحی 
؛  برای کاهش عوارض یاد شده -    

اطتفبدٍ اس درپْع در تٌَ راى خِت هسذّد کزدى  -           
پخغ اًتِبئی طیوبى در اطتخْاى راى               

تخلیَ ُْای زجض ػذٍ در اطتخْاى  -           

قجل اس ًصت طیوبى ، هٌتظز ثبػیذ تب قذری طفت   -           

( .    ّیظکْسیتَ آى سیبدتز ػْد ) ػْد              

ثیسزکت کزدى هی تْاًذ تخلیَ کبًبل راًی را  -           

. کبُغ دُذ              
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ٌیپُتاوسیُن در حیه جزاحی

٘برعبئی  ←ا٘غذاد خزیبٖ خزٚخی اس ثطٗ راط   ←آٔجِٛی ثشري  -    
وبٞؼ فؾبرخٖٛ  ←وبٞؼ ٚرٚدی ثٝ لّت چپ  ←ثطٗ راعت 

ایغت لّجی  ←

آٔجِٛی ریٝ  ←ٚرٚد ثٝ ریٝ  ←ثطٗ راعت  ←آٔجِٛی وٛچه  -    
                       ←افشایؼ فؾبر ؽزیبٖ ریٛی  ←ٞیپٛتب٘غیٖٛ ٚ ٞیپٛوغٕی  ←

احتٕبَ ٘برعبئی ثطٗ راعت 

    CVAیب  MI ←؛ ػجٛر ٞٛا ثذاخُ دّٞیش چپ  VSDدر  -     
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TOTAL KNEE 
REPLACEMENT

   
ایٗ ٌزٜٚ اس ثیٕبراٖ ؛ احتٕبال دارای آرتزیت رٚٔبتٛئیذ ؽذیذ ،  -  

اعتئٛآرتزیت تحّیُ رٚ٘ذٜ یب ٔؾىالت خذی دیٍزی ٞغتٙذ وٝ ػُٕ 
. خزاحی را ثب ٔؾىُ ٔٛاخٝ ٔی وٙذ 

– 1ثطٛر ٔتٛعط ، طَٛ ٔذت ػُٕ خزاحی ؛  -     3 hr  
ادارٜ ثیٟٛؽی ثبیذ ثز اعبط ػمال٘یت ا٘دبْ یه ٔزحّٝ ای  -    

.  ػُٕ دٚطزفٝ سا٘ٛ ثبؽذ      
.  ثیٕبراٖ در یه سٔبٖ ٔی تٛا٘ٙذ ؛ تٛا٘جخؾی ٞزدٚ سا٘ٛ را ا٘دبْ دٞٙذ  -   
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T. K . R

ثیٕبرا٘ی وٝ خزاحی دٚ طزفٝ را ا٘دبْ ٔی دٞٙذ ، ثؼذ اس ػُٕ  -      
. خزاحی دچبر ػٛارك ثیؾتزی ٔی ؽٛ٘ذ ٚ ٘یبس ثٝ ٔزالجت ثیؾتز دار٘ذ 

اٌز ثیٕبر ، ٔب٘یتٛریًٙ ٔٙبعت ٕٞٛدیٙبٔیىی داؽتٝ ثبؽذ ، ا٘دبْ  -      
– 24ثی دردی اپیذٚراَ در یه ثخؼ ٚیضٜ ، ثٝ ٔذت  48 hr 

.  ٘تیدٝ خٛثی خٛاٞذ داؽت 

 3oo mmHgٌبٞی اٚلبت عیٕبٖ اعتخٛا٘ی را تحت فؾبر  -     
ثذاخُ وب٘بَ اعتخٛا٘ی ٚارد ٔی وٙٙذ وٝ ؽب٘ظ ثزٚس ػٛارك را 

.  افشایؼ ٔی دٞٙذ 
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T . K . R

  TKRثب آساد عبسی تٛر٘یىٝ ، ثؼذاس ٘قت عیٕبٖ در  -       
٘ؾبٖ دادٜ ؽذٜ اعت وٝ آٔجِٛی ٞبی ظزیف در لّت راعت لبثُ         

←. تؾخیـ اعت 

افشایؼ ٔمبٚٔت ػزٚق ریٛی در حیٗ  ←ایٗ ػبرضٝ  -       
.  ثیٟٛؽی ػٕٛٔی ٕٞزاٜ اعت         

در حیٗ ػُٕ ، ثب اعتفبدٜ اس تٛر٘یىٝ ، ٔمذار خٛ٘زیشی لبثُ  -       
– 500اغٕبك اعت ، ِٚی ثؼذ اس ػُٕ ثبسای ٞز سا٘ٛ  1000 

CC  خٛ٘زیشی در٘بص دارد   .
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T . K. R

ثؼذ   hr 24ثذِیُ احتٕبَ خٛ٘زیشی ، ثیٕبر ثبیذ ثٝ ٔذت  - 
.  اس ػُٕ ، تحت ٘ظز ثبؽذ 

ٔی ؽٛد ، فؼبِیت فیجزیِٙٛیتیه( پز) ٚلتی وٝ تٛر٘یىٝ ثبد  -   

افشایؼ ٔی یبثذ ، ِذا تدٛیش ػٛأُ آ٘تی فیجزیِٙٛیتیه ٔٙطمی     
.  اعت 

 < ( Tranexamic Acid)اعیذ تزا٘ىغبٔیه  -   
 ( Aprotinin )آپزٚتیٙیٗ 
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Thoracolumbar Supine Surgery

      
(  اسىِٛیٛزیس ) اصالح دفرٔیتی  - :ٞذف      

تثثیت ضىستٍی ٞا  -               

ترداضتٗ تٛٔٛر   -               



42

Scoliosis

:   ٞذف اصّی از ا٘جاْ جراحی   •

خٌّٛیزی اس پیؾزفت ا٘حٙبی عتٖٛ فمزات  -            

حفظ ٚ ٍٟ٘ذاری پٛسیؾٗ ثذٖ   -            

خٌّٛیزی اس پیؾزفت اختالَ ػّٕىزد ریٛی   -            

ٚیب در   دردٚرٜ تّٛؽثبؽذ ٚ یب ٔی تٛا٘ذ  ٔادرزادیایٗ ثیٕبری ٔی تٛا٘ذ   •
.دٚرٜ ٞبی ثؼذی س٘ذٌی پیؾزفت وٙذ 

 تیٕاری ٔحذٚد وٙٙذٜایدبد ٔی وٙذ ؽبُٔ ؛  ػٛارضی وٝ در دٚرٜ تّٛؽ•
، افسایص ضیٛع ٞیپرترٔی تذخیٓ  ( ٞیپرتا٘سیٖٛ ریٛی  ←) ریٛی 

.
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Scoliosis

ٔادرزادی ثٝ ایٗ ثیٕبری ، ٕٔىٗ اعت ثیٕبری  تیٕاراٖ ٔثتال•
.  داؽتٝ ثبؽٙذ  اختالالت راٜ ٞٛائی ٚ ٘مص ٞای ػصثی،  لّثی

ٔثُ ؛ دیغتزٚفی  تیٕاراٖ تا تیٕاری ٞای ػصثی ػضال٘ی•
ػضال٘ی دٚؽٗ ، پِٛیٛٔیّیت ، اختالَ عیغتٓ ػقجی اتْٛ٘ٛ ، آعیت 

  ٕٔىٗ اعت ثغٕت اعىِٛیٛسیظطٙبة ٘خبػی ٚ ٘زٚفیجزٚٔبتٛسیظ 
.  پیؾزفت وٙٙذ 
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Scoliosis 

؛  ٔالحظات حیٗ ػُٕ جراحی•

پٛسیؾٗ  -          

ٔب٘یتٛریًٙ طٙبة ٘خبػی  -          

وبٞؼ تّفبت خٖٛ  -          

ٔزالجت تٙفغی ثؼذاس ػُٕ خزاحی  -          

.  خزاحی ٕٔىٗ اعت ؛ ثٝ رٚػ ؛ لذأی یب خّفی ثبؽذ -          
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Monitoring in Scoliosis

•Somatosensory Evoked potentials

•Wake – Up Test

ایٗ تغت ٞب خقٛفب ٍٞٙبْ دعتىبری طٙبة ٘خبػی حبئش إٞیت •
.  ٞغتٙذ 

.  وؾؼ ٘خبع ٕٔىٗ اعت ثبػث ایغىٕی آٖ ؽٛد •

  لطغ ػّٕىزد طٙبة ٘خبػی ٔٙدز ثٝ تغییز در دأٙٝ ٚ تبخیز در•
SSEP ؽٛد   .
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Monitoring 

•SSEP  تغییز ٔی  تیٟٛش وٙٙذٜ استٙطالیثب ٔقزف ػٛأُ ؛
.  وٙذ 

 کىىذي شل–وارکُتیک –N2O ثب ٔقزف؛  SSEP تغییرات•

.   وٕتز اعت

 حذالُدر  بیٍُشی داخل َریذی ثب رٚػ؛  SSEP تغییرات•

  .اعت 

  .ٞیپٛتا٘سیٖٛ ضذیذ تطٛر جذی پاسخ را ٟٔار ٔی وٙذ •
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Monitoring 

•Wake – Up test   ؛

وبٞؼ خزیبٖ خٖٛ ؽزیبٖ لذأی ٘خبػی ثبػث ایدبد  -       
ایغىٕی ٘بحیٝ لذأی طٙبة ٘خبػی ٔی ؽٛد وٝ ٕٔىٗ         
در . اعت ٔٙدز ثٝ ضؼف حزوتی ا٘ذاْ ٞبی تحتب٘ی ؽٛد         
ثذٖٚ تغییز ثبلی ٔی ٔب٘ذ ٚ ثٝ ٕٞیٗ دِیُ  SSEPحبِت         
– Wakeتغت          Up  اعتفبدٜ ٔی ؽٛد  .

•SSEP عملکزد بخش خلفی طىاب وخاعی را بزرسی  ؛

.  می کىذ                   



48

Wake –up Test

ؽُ وٙٙذٜ در –٘بروٛتیه –ثیٕبراٖ ثیٟٛؽی ثب ٘یتزٚط اوغبیذ •
.  طَٛ ٔذت ثیٟٛؽی دریبفت ٔی وٙٙذ 

.  ػٛأُ ثیٟٛػ وٙٙذٜ تجخیزی تدٛیش ٕ٘ی ؽٛ٘ذ •

ایٗ تغت ٔی تٛا٘ذ ثب لطغ ٘یتزٚط اوغبیذ ٚ ثب اعتفبدٜ اس تحزیه •
ػقت ٔحیطی ا٘دبْ ؽٛد ، ٚ ٔطٕئٗ ثبؽیذ وٝ ثّٛن ػقجی ػضال٘ی 

.  ٘غجتب اسثیٗ رفتٝ اعت 

، ثیٕبر ٔؼٕٛال ثٝ دعتٛرات  min 5-3، ثٝ ٔذت  N2Oثؼذ اس لطغ •
.  والٔی خٟت حزوت دعت ٞب یب پب ٞب پبعخ ٔی دٞذ 
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Wake – Up Test 

ٕٔىٗ است ایٗ  تیٟٛش وٙٙذٜ تثخیریٔصرف ػٛأُ •
.  تیا٘ذازد  تٝ تاخیر min 30تست را تا 

ٔخذرٞا یا تّٛن ػصثی  آ٘تاٌٛ٘یسٓ،  حیٗ ػُٕدر •
، زیرا تاػث حروت ضذیذ رٚی  ٘ثایذ ا٘جاْ ضٛدػضال٘ی 

. تخت ػُٕ جراحی ضٛد
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Cervical Spine Surgery

  ػُّ جراحی ؛ •
ترٚٔا  -              
تٛٔٛر -              
آرتریت  -              
تٍٙی وا٘اَ  -              

٘اپایذاری ٟٔرٜ ٞا  -              
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Cervical Spine Surgery 

ػُٕ خزاحی ثزای ثزداؽتٗ فؾبر اس ثخؼ خّفی ٌزدٖ ، ٕٔىٗ اعت •
sitting position )درحبِت ٘ؾغتٝ  ا٘دبْ ؽٛد وٝ خطز  (

.  آٔجِٛی ٞٛا را افشایؼ ٔی دٞذ 

ا٘دبْ  ( Prone Position )اٌز ػُٕ خزاحی درحبِت دٔز•
.  ؽٛد ، خطز اػٕبَ فؾبر خبرخی ثز چؾٓ افشایؼ ٔی یبثذ 

ٚیا  (C1,C2)٘اپایذاری ٟٔرٜ ٞا ِِٛٝ ٌذاری تزاؽٝ ثذِیُ ؛ •
ٕٔىٗ است ، ٔطىُ ( آرتریت رٚٔاتٛئیذ ) دفرٔیتی ٌردٖ 

.  تاضذ 
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Cervical Spine Surgery 

اهکبًبت السم ثزای هْاخَِ ثب لْلَ گذاری هؼکل آهبدٍ ثبػذ •

(  دهز) ثیوبراى هجیتال ثَ آرتزیت رّهبتْئیذ در زبلت پزّى •

تست ػول خزازی ًخبع گزدًی قزار هی گیزًذ ، ثبیذ درزیي ػول    
زذاقل هبیغ را دریبفت کٌٌذ ّ ثب کوک ثزًّکْطکْپ فیجزّپتیک 

لْلَ گذاری ػًْذ ّ گزدًؼبى در 

    Neutral Position  قزار گیزد.

، ثؼذ اس ػول خزازی ّ خزّج لْلَ تزاػَ ، خِت  hr 5-3زذّد •
   Head Upخلْگیزی اس اًظذاد راٍ ُْائی ، ثیوبر ثبیذ در زبلت 

.  قزار گیزد  
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Cervical Spine Surgery 

ٔؾىُ تٙفغی ثبِمٜٛ ، تقٛر ٔی ؽٛد وٝ ٘بؽی اس ادْ راٜ ٞٛائی •
فٛلب٘ی در ٘تیدٝ تزٚٔب در حیٗ ِِٛٝ ٌذاری ، تدٛیش ثیؼ اس حذ ٔبیؼبت 

.  ، ٚ ٚاثغتٍی طٛال٘ی ثبؽذ 

خزاحی ٘خبع ٌزد٘ی ، ثزای خٌّٛیزی اس ثؼضی اس ایٗ ٔؾىالت ، ٔی •
Local Anesthesia )تٛا٘ذ ثب اعتفبدٜ اس ثی حغی ٔٛضؼی     ) 

. ا٘دبْ ؽٛد 
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Pelvic and Sacral Resections/ 
fracture

پرٚسیجرٞای تسري ترداضتٗ استخٛا٘ی ساورْٚ ٚ یا •
ٍِٗ ترای درٔاٖ اِٚیٝ تٛٔٛرٞای سرطا٘ی استخٛاٖ 

.  ا٘جاْ ٔی ضٛد 
جراحی ٞای تسري ٍِٗ ، ترای ترٔیٓ ضىستٍی ٞای •

.  پیچیذٜ ٍِٗ یا استاتِْٛٛ ا٘جاْ ٔی ضٛد 

Hip )جراحی ٞای تسري ٘خاػی یا ٞیپ • ، ٘یاز تٝ  (
ٔرالثت جذی در پٛزیطٗ دادٖ دار٘ذ ، زیرا ؛ تسیاری از 

.  ایٗ اػٕاَ در پٛزیطٗ التراَ یا پرٖٚ ا٘جاْ ٔی ضٛد 
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ادارٜ تیٟٛضی 
.  رزرٚ خٖٛ ٚ حفظ دٔای تذٖ تایذ تا دلت د٘ثاَ ضٛد •
.ٔا٘یتٛریًٙ تٟاجٕی ٕٔىٗ است ضرٚری تاضذ •
تی دردی تؼذ از ػُٕ ، تٛسیّٝ واتتر اپیذٚراَ تایذ ٔذ ٘ظر •

. لرار ٌیرد 
اٌر ترداضتٗ استخٛاٖ ، ػرٚق تسري ٍِٙی یا ریطٝ ٞای •

ػصثی را درٌیر ٔی وٙذ ، استفادٜ از پاِس اوسیٕتر در 
ا٘ذاْ تحتا٘ی ٔی تٛا٘ذ در لضاٚت وافی تٛدٖ ٌردش 

. خٖٛ در آٟ٘ا وٕه وٙذ 
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ادارٜ تیٟٛضی 
،  S2تا  L4-L5 از ریطٝ ٞای ػصثی SSEPٔا٘یتٛریًٙ •

ٕٔىٗ است تٝ واٞص احتٕاَ آسیة تٝ ایٗ اػصاب وٕه 
.  وٙذ 

تی ) اٌر ایٗ ٔا٘یتٛریًٙ استفادٜ ضٛد ، آٍ٘اٜ تی حسی •
اپیذٚراَ ٚ تیٟٛضی استٙطالی ٕٔىٗ است ، ٔٙغ ( دردی 

.  وارترد داضتٝ تاضذ 

درضت  IV Lineتذِیُ احتٕاَ خٛ٘ریسی ضذیذ ، ٘صة •
. تایذ ٔٛرد تٛجٝ لرار ٌیرد 
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Regional Anesthesia of the 
Extremities

ا٘تخبة یه تىٙیه خبؿ ثٝ ٘یبس ثٝ اعتفبدٜ اس تٛر٘یىت ٚ ٔحُ ػُٕ •
.  خزاحی دارد 

ػقت  C5  َC6عبختبرٞبی ػٕیك ؽب٘ٝ ثٝ ٚعیّٝ درٔبتْٛ ٞبی •
.  دٞی ٔی ؽٛ٘ذ 

Interثٝ دِیُ ٔذوٛر ، خزاحی ؽب٘ٝ ٔی تٛا٘ذ فمط ثب ثّٛن •

Scalene  ا٘دبْ ؽٛد .

ٌغتزػ داؽتٝ ثبؽذ ،  (Axilla )اٌز ثزػ پٛعت تب ٘بحیٝ سیز ثغُ •
.  ٕٔىٗ اعت ا٘فیّتزاعیٖٛ پٛعت السْ ثبؽذ 
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Regional Anesthesia of The 
Extremities

 Sitting Positionخزاحی ثبس ؽب٘ٝ یب آرتزٚعىٛپی در 

ا٘دبْ ٔی ؽٛد ٚ ٕٔىٗ اعت ٕٞزاٜ  Inter Scaleneٚ تحت ثّٛن 
.  ٔٛارد ؽٛد  %20ثب حٕالت ثزادیىبردی ٚ یب ٞیپٛتب٘غیٖٛ در 

ثٝ ٚعیّٝ تبٔیٗ ٔبیؼبت ٚ   Vasovagalاػتمبد ثز ایٗ اعت وٝ ٚاوٙؼ
.  تدٛیش پیؾٍیزا٘ٝ آتزٚپیٗ ٕٔىٗ اعت خٌّٛیزی ؽٛد 

.  خذة ثیؼ اس حذ ٔبیؼبت ٕٔىٗ اعت اتفبق ثیبفتذ 
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Regional Anesthesia

یب  Interscaleneخزاحی آر٘ح ٔی تٛا٘ذ یب ثٝ ٚعیّٝ ثّٛن •
Axillary  یب تزویجی اس ایٗ دٚ ا٘دبْ ؽٛد  .

ٔحَّٛ ٞبی ثی حظ وٙٙذٜ ، در ثیحظ وزدٖ  لّیائی وردٖ  •
ثغیبر  Interscaleneدر خالَ ثّٛن  C8-T1درٔبتْٛ ٞبی 

.  ٔٛثز اعت 

در سیز ثغُ ٕٔىٗ  Intercostobrachial (T1-T2 ) ثّٛن •
اعت ثٝ ػٙٛاٖ ٔىُٕ ثّٛن سیز ثغّی السْ ثبؽذ ، چٙب٘چٝ در لغٕت 

. دادٜ ؽٛد  فٛلب٘ی ثبسٚ ثزػ ٔیب٘ی
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جراحی رٚی دست ٚ ساػذ ٔی تٛا٘ذ تا اسفادٜ ار ٞریه •
.  از تىٙیه ٞای تاال ا٘جاْ ضٛد 

ٕٔىٗ است تّٛن زیر تغّی ترای جراحی سطح ٔیا٘ی •
ترجیح دادٜ ضٛد ، زیرا  ( C7-C8,T1 )دست ٚ ساػذ 

تطٛر  Interscaleneایٗ ٘احیٝ ٌاٞی اٚلات تا تّٛن 
.  وأُ تیحس ٕ٘ی ضٛد 

، تّٛن زیر تغّی ٔذاْٚ ترجیح  طٛال٘ی ٔذت Casesترای •
.  دادٜ ٔی ضٛد 
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ثّٛن اػقبة ٔحیطی در ٘بحیٝ ٔچ د عت یب دعت ٔی تٛا٘ذ ثب ثی •
حظ وٙٙذٜ ٞبی طٛال٘ی اثز ٔثُ ثٛپیٛاوبئیٗ یب رٚپیٛاوبئیٗ ا٘دبْ ؽٛد 

ٚ ایٗ وبر ٔی تٛا٘ذ درد ثؼذاس ػُٕ را تغىیٗ دٞذ ٚ ثؼذاس خزاحی 
.  عزپبئی تزخیـ ثیٕبر را تغٟیُ ٕ٘بیذ 

ٕٞٝ اػٕبَ خزاحی رٚی ا٘ذاْ تحتب٘ی ٔی تٛا٘ذ ثب اپیذٚراَ ٚ اعپبیٙبَ •
ؽبُٔ اعتفبدٜ )ٚ یب تزویجی اس ایٗ دٚ ٕٞزاٜ ثب درخبتی اس آراْ ثخؾی

LMA   ) ا٘دبْ ؽٛد .
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ثّٛن اػقبة ٔحیطی ٞٓ ٔی تٛا٘ذ ثٝ تٟٙبئی ٚ یب در تزویت ثب •
.  ثیٟٛؽی ػٕٛٔی اعتفبدٜ ؽٛ٘ذ 

آرتزٚعىٛپی سا٘ٛ ٔؼٕٛال ثزای ثیٕبراٖ عزپبئی ٚ ثب ثی حغی اعپبیٙبَ •
اپیذٚراَ یب ثب ثّٛن فٕٛراَ ٕٞزاٜ ثب یه –، یب ثب تزویجی اس اعپبیٙبَ 

. ثیحظ وٙٙذٜ داخُ ٔفقّی ، ا٘دبْ ٔی ؽٛد 

تحزیه ٔٛلتی یه ٔغئّٝ حُ ٘ؾذٜ ، ثؼذ اس آرتزٚعىٛپی سا٘ٛتحت •
.ثی حغی اعپبیٙبَ در ثیٕبراٖ عزپبئی اعت 


