
 الخيوط الجراحية

, و تكون مغلفة و معبأة بطريقة  و هي تتأف من اإلبرة الخاصة و الخيط

اسم   –قياسها  –نوع اإلبرة  –معقمة , و مكتوب عليها تاريخ الصالحية 

 الخيط و نوعيته و قياسه.

 اإلبرة :   .1

 إما منحنية أو مستقيمة.

 للجلد. ▲ قاطعة مقطعها 

 لألنسجة. ●دائرية مقطعها 

 الخيوط الجراحية , تقسم إلى :  .2

 ( خيوط وحيدة النسيلة أو خيوط متعددة النسيلة. 1

و خيوط غير ممتصة إما أن تكون طبيعية أو صنعية  خيوط ممتصة ( 2

 المصدر.

 .الوقت مرور مع  يمتصها و الجسم يذيبهاخيوط ممتصة : 

 الجسم. خيوط غير ممتصة : تبقى لفترات طويلة و ال يذيبها 

و خيوط كروميك  Plainخيوط بلين  من الخيوط الممتصة : ( 1

Chromic . 

 أسبوع على األكثر.  3-1حيث تذوب داخل الجسم خالل 

 أشهر.  6( خيوط بطيئة االمتصاص : خيوط ديكسون = 2

 . Vicrylخيوط فايكرل                                   

 ( خيوط غير ممتصة نهائياً : 3

 الخيوط المعدنية.  –خيوط النايلون  – Silkخيوط الحرير 

و هكذا من   05-04-000-00, ثم  2-1-0أما عن قياس الخيط فهو إما 

 األثخن إلى األرفع حسب المنطقة المطلوب خياطتها.



صة بدالً من خياطته إذا نلجأ أحياناً لتقريب حواف الجرح بمواد الصقة خا

 جرح سطحي.. 1كان : 

 غير غير مشرشر الحواف.صغير  . 2

 . على الوجه غالباً لكيال تظهر ندبة مشوهة.3

. إن نوع الخيط و قياسه المستخدم يعتمد على حسب النسيج الذي تتم  4

 خياطته و درجة قوته و توتره. 

معدنية للسرعة يمكن استخدام خرازة معدنية للجلد بواسطتها كليبسات 

 بالجروح الطويلة و هي أكثر كلفة و لها طريقة خاصة لنزعها. 

 

 الجروح 

التعريف : الجرح هو تمزق االتصال في أنسجة السطح الخارجي لجسم  

 اإلنسان. 

 و قد يكون :  

 جرح سطحي للجلد .1

جرح عميق يشمل إصابات جلية و عميقة مثل العضالت و األعصاب  .2

 الداخلية. أو األحشاء 

 يتصف الجرح بما يلي :

 األلم.  .1

 النزف. .2

 تباعد حواف الجرح. .3

 قد تكون الجروح : 

 قاطعة ذات حواف منتظمة. .1

 هارسة مشرشرة الحواف. .2



 نافذة عميقة مثل الطلق الناري أو الطعنات. .3

 تدبير الجروح :

عند إسعاف المرضى يجب وضع ضماد عقيم ضاغط على مكان   .1

 المشفى.الجرح لحين الوصول إلى 

بالمشفى تعقيم و غسيل الجرح بشكل واسع و استئصال كل األجسام   .2

 الزجاج.. و ما شابه.  –األجنبية الغريبة مثل : التراب 

 إرقاء النزف و إيقافه.  .3

استقصاء كامل الجرح و التحري عن إصابات مرافقة , مثل أذيات :   .4

 أعصاب , عضالت.. 

 ة الميتة. الحواف المشرشرة و المهروسة و األنسج  تنضير .5

ساعات  8إغالق الجرح و خياطته على أال تتعدى فترة الخياطة عن  .6

 بعد اإلصابة. 

 مقاصد شفاء الجروح :

 المقصد األول و هو الخياطة المباشرة للجرح. .1

2.  ً خاصة في حالة   المقصد الثاني و هو ترك الجرح مفتوحاً ليتندب ذاتيا

 . اإلنتان الشديد أو الضياع المادي

هو ترك الجرح يتندب بالمقصد الثاني ثم و بعد التأكد  المقصد الثالث و .3

 من نظافته إغالقه بالخياطة. 

 اختالطات الجروح :

 اإلنتان.  .1

 النزوف و التجمعات الدموية مكان الجرح. .2

 الندبات و التي قد تكون مشوهة.  .3

 انفتاح الجروح.  .4

 

 انتهت المحاضرة 



 مقرر الجراحة الصغرى

 أ.د.ماهر بوظو 

 

 

 



 الجروح وخياطتها تتممة درس 

 ماهر بوظوالدكتور  

 

تختلف أنواع الخياطة واختيار الخيط المناسب تبعا للمنطقة التشريحية التي تتم خياطتها فخياطة  

 معاء مثال  ياطة مفاغرات األوتر عضلة تتم بشكل مختلف عن خ 

غالق طبقات جدار البطن تختلف حسب الطبقة التشريحية وحسب اعتبارات خاصة  إوإن خياطة و 

 أيضا بحالة المريض العامة .. 

 .  Fasciaإن الطبقة المعّول عليها بمتانة خياطة الجروح البطنية خاصة هي طبقة الصفاق 

أو    vicrylـ  تصاص أو غير ممتص مثل خيوط الوبناء عليه يفضل هنا اختيار خيط بطيئ االم

 . خيط النايلون 

 في حاالت معينة عند المريض: 

 المريض المدنف  

 مريض السرطان

 مريض سوء التغذية 

 عوز فيتامينات 

 نقص بروتينات وألبومين الدم 

 بحالة جرح متكرر ألكثر من مرة 

 في حالة جروح ملوثة وانتانية  

 مريض مسن  

   :يفضل هنا اختيار

 0.1.2 وط قوية غير ممتصة مثل خيط نايلون قياسخي -１

 تحسين الحالة العامة وتعويض العوز قبل وبعد الجراحة  -２

 ممكن استعمال عدة قطب  -３

 

http://www.aspu.edu.sy/laravel-filemanager/files/34/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD%20%D9%88%20%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D8%AA%D9%87%D8%A7.pdf


 إن فك القطب الجراحية الخارجية تختلف تبعا للمنطقة  

الدموية   التروية  بفعل  بسرعة  تتندب  والوجه  العنق  يمكن فك  فجروح  وبالتالي  للمنطقة  الغزيرة 

 القطب خالل ه أيام  

 أما جروح البطن فعادة يتم نزع القطب باليوم العاشر 

فعادة يفضل التأخر بفك القطب    tensionجروح االطراف والجروح في المناطق التي عليها شد  

 .حتى نضمن التئامه وتندبه


