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The Safety and Complications of “Z-entry” Technique of
Trocar Insertion in Laparoscopic Gynecological Surgery
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Background and Aims: Laparoscopy is a minimally invasive surgical technique
for abdominal and gynecological surgeries. To access the internal organs through
the abdominal wall, a special tool called a trocar is used. The trocar enters the
abdomen using a variety of techniques. The aim of this study was to evaluate the
safety and possible complications of trocar insertion into the abdomen for
gynecological laparoscopy using the "Z-entry" method.
Methods: From March 2018 to March 2020, 435 patients underwent laparoscopic
gynecological surgery in Sarem specialized hospital. The consequences of trocar
entering the abdomen with the "Z-entry" technique, including visceral injury,
vascular injury, umbilical hernia, hematoma, massive hemorrhage, infection, and
mortality induced by trocar insertion, were evaluated. The results were analyzed
and reported in the form of descriptive statistics and frequency distribution tables
with SPSS statistical software.
Findings: This study showed that the rate of complications and problems due to
insertion of trocar by "Z-entry" method was very low in these patients. They were
comprised of one case of infection (0.2%), one case of hematoma (0.2%), one case
of trocar entry into blood vessels (0.2 %) and two cases (0.4%) of trocar entry into
the viscera. However, no case of umbilical hernia, massive hemorrhage, and death
induced by trocar insertion was found.
Conclusion: Insertion of trocar by the "Z-entry" method in laparoscopic
gynecological surgeries is associated with minimal problems and complications
and therefore this technique can be used as a safe method to insert trocar into the
abdomen in laparoscopic surgeries.
Keywords: Laparoscopic Gynecological Surgery; Trocar Insertion; "Z-entry"
Technique; Safety; Complications.
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 213ابوطالب صارمي و محمدرضا ناطقي

نتیجهگیری :ورود تروکار به روش  Zدر جراحيهای الپاراسكوپي

ایمنی و عوارض ورود تروکار به داخل
شکم به روش  Zدر جراحی
الپاراسکوپی ژنیکولوژی
ابوطالب

صارمي*1

 ،محمد رضا ناطقي

1

 1مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم ،پژوهشكده سلولي و مولكولي و
سلول های بنیادی صارم ،بیمارستان فوق تخصصي صارم ،دانشگاه علوم
پزشكي ایران ،تهران ،ایران.

ژنیكولوژی با حداقل مشكالت و عوارض همراه است و بنابراین ميتوان از
این تكنیک به عنوان روشي ایمن ،جهت ورود تروکار به داخل شكم در
جراحيهای الپاراسكوپي بهره گرفت.
کلید واژهها :جراحي الپاراسكوپي ژنیكولوژی؛ تكنیک ورود تروکار؛ روش
 Z؛ ایمني؛ عوارض.

تاریخ دریافت99/11/27 :
تاریخ پذیرش99/12/18 :
*نویسنده مسئول :ابوطالب صارمي

مقدمه
1

برای نخستین بار در سال  ،1910هانس کریستین جاکوبز اولین عمل

چكیده
اهداف :الپاراسكوپي یک تكنیک جراحي کم تهاجمي برای انجام جراحي

روش ها :از ابتدای سال  1397تا انتهای سال  ،1398تعداد  435بیمار که
تحت عمل الپاراسكوپي ژنیكولوژی در بیمارستان تخصصي صارم قرار گرفته
بودند ،از نظر بروز پیامدهای ناشي از ورود تروکار به شكم با تكنیک  ،Zاز
جمله آسیب احشایي ،آسیب عروقي ،فتق نافي ،هماتوم ،هموراژی ،عفونت
و مرگ و میر ناشي از عوارض تروکار ،مورد بررسي قرار گرفتند .نتایج بدست
آمده در قالب آمار توصیفي و جداول توزیع فراواني با نرم افزار آماری SPSS
مورد تجزیه ،تحلیل و گزارش واقع گردید.
یافته ها :این مطالعه نشان داد که میزان عوارض و مشكالت ناشي از ورود
تروکار به روش  Zدر این بیماران بسیار پایین بود ،به طوریكه تنها یک مورد
عفونت ( ،)%0.2یک مورد هماتوم ( ،)%0.2یک مورد ورود تروکار به عروق
( )%0.2و دو مورد ( )%0.4ورود تروکار به احشاء دیده شد .این در حالي
است که هیچ موردی از فتق نافي ،هموراژی و مرگ ناشي از عوارض ورود
تروکار یافت نشد.

دسترسي به اندامهای دروني از طریق جدار شكم استفاده ميشود [.]3
جراحي الپاراسكوپي ژنیكولوژی به دلیل عوارض کم و دوران نقاهت کوتاه
تر بعد از عمل ،به عنوان یكي از روشهای ارجح جراحي در دنیا شناخته
ميشود [ .]4ورود به حفره شكم با ابزار تروکار ،با دو تكنیک باز و بسته
صورت ميپذیرد .در تكنیک باز (روش هاسن)  5،ناحیه پریتوئن 6با شكافي
در زیر ناف باز شده و تروکار مستقیم ًا از این ناحیه بطور عمودی وارد حفره
شكم ميشود [ .]5,6در تكنیک بسته (سوزن ورس)  7،ابتدا جهت دید بهتر
و دسترسي آسانتر به احشاء شكمي ،حدود  4-3لیتر گاز دیاکسیدکربن
به داخل حفره شكم توسط سوزن ورس دمیده ميشود که به ایجاد
پنوموپریتونئوم 8ميانجامد [ .]7,8سپس تروکار از حفرهای که توسط سوزن
ورس ایجاد شده است ،وارد شكم ميگردد [ .]3در حین ورود تروکار به
شكم ،عوارضي نظیر آسیبهای رودهای و احشاء داخل شكمي ،آسیبهای
عروقي ،خونریزی و هماتوم اطراف تروکار ،فتق نافي و عفونت ممكن است
ایجاد شود .هرچند بسیاری از این عوارض از جمله آسیب وریدی و احشایي
به ندرت اتفاق ميافتد[ .]3,10-12در حال حاضر شواهد کافي برای نشان دادن
تفاوت عمده بین این دو تكنیک ورود تروکار به حفره شكم (باز و بسته)،
در میزان شكست هنگام ورود ،آسیب عروقي ،آسیب احشایي و یا سایر
عوارض عمده ،وجود ندارد [ .]9در صورتیكه جراح و یا بیمار متوجه عالیم

Hasson Technique 5
Peritoneum 6
Veress Needle 7
Pneumoperitoneum 8
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Hans-Christian Jacobaeus (1879–1937) 1
Laparoscopy 2
Minimally Invasive Surgery (MIS) 3
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الپاراسكوپي  2یک تكنیک جراحي کم تهاجمي  3برای انجام جراحيهای
شكمي و ژنیكولوژی است ،که از ابزار خاصي به نام تروکار  4برای ایجاد
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های شكمي و ژنیكولوژی است .جهت دسترسي به اندامهای دروني از طریق
جدار شكم ،از ابزار خاصي به نام تروکار استفاده ميشود .ورود تروکار به
شكم با تكنیکهای مختلفي صورت ميپذیرد .این مطالعه به هدف بررسي
ایمني و عوارض احتمالي ورود تروکار به داخل شكم برای انجام الپاراسكوپي
ژنیكولوژی به روش  ،Zانجام پذیرفت.

جراحي الپاراسكوپي بالیني را در استكهلم (سوئد) انجام داد [.]1,2
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زودرس عوارض نگردیده و برای درمان به موقع آن اقدام نشود ،مشكالت
جدی و یا حتي مرگ و میر محتمل است [11و.]13
ورود تروکار به داخل شکم به روش:Z9
10

تصویر شماره 2

تصویر شماره 3
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در این روش که نوعي تكنیک بسته محسوب ميگردد ،بــه جای ورود
مستقیم تروکار بــه داخل شــكم (به صورت عمودی) ،ابتدا تروکار با زاویه
 45درجه از شكاف زیر ناف به طور عرضي به سمت کمک جراح هدایت
ميگردد که معموال پس از  4-5سانتيمتر به فاشــیا 11ميرسد و بــا
مختصــر فشــار بیشــتر ،نوک مانــدرن 12وارد فاشیا شده سپس با حفظ
مسیر عرضي و حفظ فشار دست ،تروکار به طرف جراح برميگردد .در ادامه،
تروکار بــا زاویه  45درجــه ایــن بــار بــه طرف دیگــر شــكم (سمت
کمک جراح) هدایت ميگردد تا از عضله عبور نماید .اکنون مجدداً تروکار
به طرف ناف برگشته و بــا فشــار کــم وارد حفره شــكم ميشود (تصویر
شماره  .)1در این تكنیک در مرحله اول ،فاشــیا  4-5سانتيمتر دورتــر از
محل ورودی ناف ،سوراخ ميشود .در مرحله دوم ،تروکار  4-5سانتيمتر
دورتــر از ناف در سمت مقابل ،از عضله عبور کرده و در مرحله سوم پریتوئن
سوراخ ميشود .با توجه به اینكه در این روش ،تروکار تقریب ًا به صورت افقي
وارد شكم ميشود ،در مقایسه با سایر روشهای ورود ،که در آنها تروکار به
صورت عمودی وارد حفره شكم ميشود ،احتمال آسیب به عروق و احشاء
خیلي کمتر ميگردد و عدم نیاز به کلیپس نگهدارنده برای باال گرفتن دیواره
شكمي ،وقوع خونریزی ،هماتوم و آسیب را کاهش ميدهد .از طرفي به
دلیل فواصل ایجاد شده بین مكانهای ورود تروکار در بخشهای مختلف
شامل فاشیا ،عضله رکتوس آبدومینیس 13،و پریتوئن ،احتمال ایجاد فتق
نافــي بسیار کم خواهد بود .این تكنیک برای نخستین بار در ایران از سال
 ،1374توسط مؤلف بكارگرفته شده است (تصاویر  2تا .)9

تصویر شماره 4
تصویر شماره  :1طرح شماتیک ورود تروکار به حفره شكم با تكنیک Z
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تصویر شماره 5

تصویر شماره 8

تصویر شماره 6

تصویر شماره 9

روش ها
14

تصویر شماره 7

Demographic Data 15
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Retrospective Cross-Sectional Study 14

در این مطالعه که به روش توصیفي-مقطعي و گذشتهنگر انجام گرفت،
تمامي پرونده بیماراني که از ابتدای سال  1397تا پایان سال 1398به
دالیل بیماریهای ژنیكولوژی تحت عمل الپاراسكوپي در بیمارستان
تخصصي صارم قرار گرفته بودند ،جمعآوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری
قرار گرفت .در کلیه اعمال الپاراسكوپي انجام شده طي این مدت ،از تكنیک
 Zجهت ورود تروکار به حفره شكمي استفاده شده بود .در این پژوهش
تعداد  435بیمار ،مورد مطالعه قرار گرفت و عالوه بر دادههای دموگرافیک
15،وقوع عوارضي شامل آسیب احشایي ،آسیب عروقي ،فتق نافي ،هماتوم،
خونریزی وسیع ،عفونت و مرگ و میر ناشي از عوارض تروکار ،بررسي گردید.
در مواردی که بیمار بعد از عمل جراحي به بیمارستان مراجعه نكرده و یا
اطالعات پرونده پزشكي وی کامل نبود ،با ایشان تماس تلفني گرفته شد و
اگر عوارضي چون تورم و تغییر شكل اطراف ناف را ذکر ميکرد ،بیمار مجدداً
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این مطالعه به هدف بررسي ایمني و عوارض احتمالي ورود تروکار به داخل
شكم برای انجام الپاراسكوپي ژنیكولوژی به روش  Zانجام پذیرفت.
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معاینه شده و در صورت شک به وجود فتق نافي ،تحت بررسي سونوگرافي
قرار ميگرفت .دادههای جمعآوری شده ،با نرم افزار آماری  SPSSنسخه
16 25مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج در قالب آمار توصیفي و
جداول توزیع فراواني گزارش گردید.

نتایج
در این مطالعه ،ظرف مدت دو سال (از ابتدای سال  1397تا پایان سال
 ،)1398تعداد  435بیمار به دالیل گوناگون ژنیكولوژی ،تحت جراحي
الپاراسكوپي و ورود تروکار به روش  ،Zقرار گرفتند .حداقل سن بیماران،
 16سال و حداکثر آن 69 ،سال بود ،که میانگین و انحراف معیار سني
مراجعان  33.7 ± 6.3سال گزارش گردید .در میان بیماران ،کمترین قد و
وزن به ترتیب عبارت بودند از  147سانتيمتر و  45کیلوگرم ،در حالیكه
بیشترین قد و وزن عبارتند بودند از  180سانتيمتر و  110کیلوگرم ،که به
ترتیب دارای میانگین و انحراف معیار  163.8 ± 5.7سانتيمتر و ± 10.9
 66.5کیلوگرم بودند .آمارههای توصیفي فوق الذکر به همراه پارامتر شاخص
توده بدني 17در جدول شماره  ،1به نمایش درآمده است.

جدول  :1مشخصات دموگرافیک افراد مورد مطالعه

سن (سال)

33.7 ± 6.3

16

69

قد (سانتيمتر)

163.8 ± 5.7

147

180

وزن (کیلوگرم)

66.5 ± 10.9

45

110

شاخص توده بدني (کیلوگرم بر
مترمربع)

24.7 ± 3.9

پارامتر ( 435نفر)

16.5

38,9

در این مطالعه دو ساله ،میزان عوارض و مشكالت ناشي از ورود تروکار به
روش  Zدر بیماراني که تحت جراحي الپاراسكوپي ژنیكولوژی قرار گرفته
بودند ،بسیار پایین بود ،به طوریكه تنها یک مورد عفونت ( ،)%0.2یک مورد
هماتوم ( ،)%0.2یک مورد ورود تروکار به عروق ( )%0.2و تنها دو مورد
( )0.4%ورود تروکار به احشاء دیده شد .این در حالي است که طي این
مدت ،هیچ موردی از فتق نافي ،خونریزی وسیع 18و مرگ و میر ناشي از
عوارض ورود تروکار یافت نشد .همچنین  14مورد از بیماران که از تغییر
شكل اطراف ناف شكایت داشتند ،طي بررسي در مراجعه حضوری و معاینه
بالیني ،در  13نفر آنها موردی از فتق نافي دیده نشد و یک مورد مشكوک،
تحت سونوگرافي قرارگرفت که در آن نیز ،فتق گزارش نگردید.
عارضه

فراوانی

درصد

2
433

0.46
99.54

ورود تروکار به احشاء
بله
خیر
ورود تروکار به عروق
بله
خیر

1
434

0.23
99.77

1
434

0.23
99.77

1
434

0.23
99.77

0
435

0
100

0
435

0
100

0
435

0
100

هماتوم

تعداد  229نفر ( )%52.6از خانمهای این مطالعه تجربه بارداری نداشتند،
در حالیكه یک مورد ( )%0.2از آنها تا  10بار نیز باردار شده بود .افراد مطالعه
به دالیل مختلفي تحت جراحي الپاراسكوپي قرار گرفته بودند که  15مورد
از شایعترین آنها در نمودار شماره  1به نمایش در آمده است .تعداد 140
( )32.03%مورد از افراد مورد مطالعه ،سابقه جراحي شكمي قبلي داشتند.

بله
خیر
عفونت
بله
خیر
فتق نافی
بله
خیر
هموراژی
بله
خیر
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IBM SPSS, Version 25 (IBM Corp., Armonk, N.Y., USA) 16
Body Mass Index (BMI) 17

Massive Hemorrhage 18
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بحث
در طول دو دهه گذشته ،در تكنیک جراحي الپاراسكوپي به دلیل ایمني

روش های دیگر دارای مزایا و ارجحیت باالتری است و ميتوان از آن به
عنوان تكنیكي با ایمني بیشتر بهره گرفت.

باال و عوارض کم ،پیشرفت های سریع صورت گرفته است [ .]11نظر به اینكه
نیمي از عوارض الپاراسكوپي حین ورود به شكم اتفاق ميافتد ،نحوه ورود
به شكم و ایمني آن بسیار حائز اهمیت است [ .]13تكنیک بسته (سوزن
ورس) و تكنیک باز (روش هاسن) دو روش کالسیک متداول در الپاراسكوپي
برای ورود به حفره شكمي هستند [ .]6,8,11در این مطالعه از تكنیک جدیدی
جهت ورود تروکار به حفره شكم استفاده شد که به آن روش 19 Zاطالق
گردید .در مطالعهای که در سال  2016صورت گرفت میزان عوارض و آسیب
احشایي در روش باز نسبت به روش بسته کمتر بود [ .]14از طرفي تكنیک
باز ،مشكالتي از قبیل زمان طوالني ورود به شكم و اختالل در ایجاد پرشدن
حفره شكم با هوا ب20ه دلیل نشت گاز از اطراف کانول ورودی دارد [ .]15در
مطالعه  Tayeو همكاران 1500 ،مورد ورود تروکار با تكنیک بسته با 1500
مورد با تكنیک باز مقایسه شدهاند ،که یک مورد مرگ و میر به دلیل عوارض
روش بسته گزارش گردید[ .]14در این مطالعه میزان کلي آسیبهای
احشایي در تكنیک بسته %1.33 ،گزارش شده است [ .]14در پژوهش حاضر
هیچ موردی از مرگ و میر ناشي از آسیب تروکار یافت نشد و میزان آسیب
احشایي  %0.4گزارش گردید .در مطالعات مختلف ،شیوع فتق در ناحیه

مالحظات اخالقی
کلیه دادههای هویتي بیماران در این مطالعه ،محرمانه و محفوظ ميباشد.
همچنین پروتكل پژوهش توسط "کمیته اخالق در پژوهش" 22مرکز
تحقیقات باروری و ناباروری صارم تأیید گردید.

تشکر و قدردانی
از لطف بيدریغ کارکنان محترم بیمارستان تخصصي صارم و مرکز تحقیقات
باروری و ناباروری صارم ،خصوص ًا سرکار خانم مریم نادری کمال تشكر را
دارد.

تعارض منافع
در این مطالعه تعارض منافع وجود نداشت.

تروکار 21بین  0.2تا  3.1درصد گزارش شده است [ .]10,16-19این در حالي

منابع مالی

است که در مطاله ما هیچ موردی از فتق ،دیده نشد Molloy .و همكاران
میزان آسیب احشایي در حین ورود تروکار را بین  0.4تا  %1.1گزارش

هزینههای این پژوهش توسط مرکز تحقیقات باروری و ناباروری صارم تأمین
شده است.

کردند [ ،]11,20که در روش  Zاین میزان ( )%0.46با حداقل شیوع در سایر

تروکار گزارش گردیده است [ .]21-23در مطالعه حاضر آسیب عروقي تنها در
یک مورد ( )%0.2رخ داده بود .رخداد هماتوم دیواره شكم بعد از جراحيهای
الپاراسكوپي ،از  2تا  %6.25دیده شده است [24و ،]25این در حالي است که
در ورود تروکار به روش  ، Zمیزان هماتوم در حدود  %0.2گزارش گردید.
 Mayolو همكاران در مطالعهای میزان عفونت زخم ناشي از تروکار را %1.2
گزارش نمودند که این میزان در مطالعه ما تنها در یک مورد ()%0.2
رخ داد .از طرفي در این پژوهش ،هیچ موردی از خونریزی وسیع دیده نشد.
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