
 .וקשרים, תפרים, מחטים, חוטים



 בחירת חומרי תפירה 

, חומר התפירה האידאלי הוא קל להחזקה ולעבודה•

מעכב התפתחות  , גורם לתגובה מינימלית של רקמות

עומד , שומר על חוזק קשרים שלו, חיידקים

איננו , איננו אלרגני, איננו נימי, בהתכווצות הרקמות

ונספג תוך תגובת רקמה , איננו מגנטי, קרצינוגני

 .מינימלית אחרי איחוי והחלמה של הרקמה

ולכן על המנתח לבחור ; חומר תפירה כזה איננו קיים•

את חומר התפירה המתאים לפי ההליך הניתוחי  

 .והרקמות המעורבות

 



, יש בנמצא קשת רחבה של חומרי תפירה

 .וצרופים שלהם, מחטים

 



החוט בקוטר הקטן ביותר  -עובי חוט התפירה  •
 .הוא המתאים -המסוגל להחזיק את הרקמה התפורה  

י "גמישות חוט התפירה נקבעת ע - גמישות •
 .קשיחות החומר ועובי החוט

תכונות  -תכונות פני השטח של חומר התפירה  •
פני השטח של החוט מכתיבות את קלות התנועה שלו 

ואת מידת הטראומה הנגרמת לרקמה , דרך הרקמה
 ".  נגרר"דרכה הוא 

תכונת הנימיות מאפשרת מעבר נוזל   - נימיות •
 וחיידקים לרקמה התפורה דרך חוט התפירה

יש להכיר את חוזק חוט התפירה  -חוזק הקשר  •
כמו כן את בטחון הקשר של , כאשר הוא נקשר ומתהדק

 .  חומר התפירה

   



 חומר חוט התפירה 

חוט  )חומרי החוט מסווגים לפי התנהגותם ברקמה •
סיב יחיד או חוט )המבנה שלהם , (נספג או לא נספג

ביולוגי או  , סינטטי)או לפי מקור החומר ( קלוע
 (.  מתכתי

: בחוטים מחומר מסיס' טיפול'יש שני מנגנוני ספיגה ל•
י אנזימי רקמה  "מעוכל בהדרגה ע( גאט)חומר ביולוגי 
סיבים מחומר סינטטי מסיס מתפרקים  , ופאגוציטוזיס
 .בהידרוליזה

י הרקמה החיה בסופו  "חוטים לא מסיסים נעטפים ע•
י "או מבודדים ע ,encapsulationבהליך , של דבר

 .פיברובלסטים



לחוטים מסיב יחיד יש יכולת תנועה חלקה  

ואין בהם שקעים או חריצים בהם  , ברקמה

 .עלולים להתמקם חיידקים

חוטי סיב יחיד עלולים להינזק ולהיקרע  

בעקבות אחיזתם בכלים כמו מחזיק מחטים או 

 .   מלקחיים

חוטים קלועים מרובי סיבים הם גמישים יותר 

וניתנים לציפוי על מנת להפחית את תכונת 

שלהם ברקמה ולשיפור יכולות ' הסחיבה'

 .ההתנהלות שלהם



 קטגאט•

,  (מיתר כינור)  kitstringאו    kitgutמקור השם במילה  
והשתרש  ,  בטעות התפרש המונח בהקשר למילה חתלתול

  מסאבמוקוזהעשויים  קטגאטחוטי (. מעי חתול) catgutהשם  
  90%-ומכילים כ, של מעי בקר סרוזהאו , של מעי  כבשים

,  פאגוציטוזיסהם מטופלים ברקמה באמצעות .  ן'קולג
מעוררים תגובה דלקתית , ובהשוואה לחומרים אחרים

מאבד את יכולת  (plain catgut)פשוט  קטגאט. משמעותית
חשיפת חוט  . האחיזה שלו ברקמה בסמוך לזמן השימוש בו

בחוט ולהאטת  ן'הקולגלכרום מביאה להצלבת סיבי  קטגאט
נעלמים במהירות  קטגאטחוטי .  זמן הספיגה שלו ברקמה

,  בפצעים מזוהמים בגלל פעילות אנזימטית אינטנסיבית בהם
עלולים להשתחרר בסביבה  קטגאטקשרים בחוטי  –כמו כן 
 .  רטובה

 

 חומרי תפירה נספגים



חומצה  : חוטים סינטטיים נספגים עשויים מהחומרים•
,  פולידיאוקסנון, 910 פוליגלקטין, פוליגייקולית
 631 וגלייקומר, 25 פוליגלקפרון, פוליגלייקונט

כולם מתפרקים ברקמה באמצעות   –ככלל (.  ביוסין)
 .הידרוליזה

 –ובעקבות כך , טווח תכונות ויכולות החומרים השונים•
וזמן עד היעלמות מלאה  , שלהם ברקמה' האחיזה'זמן 

  14-50%הם מאבדים : באופן כללי.  שלהם רחב מאוד
ונעלמים  , יום 7-14מהחוזק שלהם ברקמה  כעבור 

 .יום 42-180לחלוטין תוך 

 חוטים נספגים סינטטיים



 חוטים נספגים סינטטיים

 (PDS) פולידיאוקסנוןדווח על מקרים בהם חוטי •
 .  בכלבים  calcinosis circumscripta-קשורים ל

  פוליגלייקוליתוחומצה ( וייקריל) 910 פוליגלקטין•
,  מתפרקים מהר יותר בסביבה בסיסית( דקסון)

 .אבל יציבים בפצעים מזוהמים

בתנאי מעבדה נמצא שרוב החוטים הסינטטיים  •
מחזיקים יפה בתפירת קיר שלפוחית שתן 

 7אבל התפרקו תוך   ,E. Coliאו בנוכחות , סטרילית
   .Proteus spp -ימים בסביבת שתן מזוהם ב



 חוטים נספגים סינטטיים

חוטים סינטטיים נספגים גורמים לתגובת  : ככלל•
זמן הספיגה שלהם ברקמות  , רקמה מינימלית

גם בפצעים מזוהמים  ' מחזיקים'והם , שונות עקבי
 .או בסביבת פעילות של אנזימי עיכול

עם ( פלוס וייקריל)קיימים חוטי תפירה חדשים •
,  (בטריקולסןהחוט מצופה )יכולות אנטיביוטיות 

עם חוזק מקביל לחומרים  ( ראפיד וייקריל)וחוטים 
אבל ספיגה מלאה  , בלתי נספגים בשבוע הראשון

 .יום 42תוך 

 





 חומרי תפירה בלתי נספגים
 

 חומר לא נספג אורגני•

חוטי  . משי הוא החומר האורגני הנפוץ בשימוש ניתוחי•
,  משי כירורגיים עשויים מסוג מיוחד של זחלי משי

קלות העבודה איתם וחוזקם . ומשווקים מצופים או לא
לכן מתאימים  , מצוייניםההתחלתי ברקמה הם 

אבל הם מאבדים את חוזקם כעבור  , לכירורגית כלי דם
.   לכן אינם מתאימים לתפירת שתלי כלי דם, חודשים 6

בגלל  , יש להימנע משימוש במשי באתרים מזוהמים
 .תכונת הנימיות שלהם



 חומרי תפירה בלתי נספגים

 חומרים לא נספגים סינטטיים  •

,  פוליאמיד, פוליפרופילן)זמינים  כחוטי סיב בודד 

(.  קפרולקטאם, פוליאסטר)או חוטים קלועים  (  ועוד
חוטים  . הם גורמים לתגובת רקמה מינימלית –ככלל 

יש . עשויים מצמה פנימית ומעטפת סופרמידכמו 

היות והם עלולים  , להימנע מלהטמין אותם ברקמה
 .ולפיסטולותלגרום לזיהומים 

 



כחומר תפירה פנימי   באזיקוניםאין להשתמש 

 ;  למשל, של כלי דם או גדמי שחלות לליגציה

שחומרים רעילים משתחררים תוך פירוקם  כיון 

או , מורסות, גרנולומותועלולים לגרום ליצירת , בגוף

 .  גידולים

 



 חומרי תפירה בלתי נספגים

 חוטי מתכת•

זמינים קלועים או בסיב  –חלד -חוטי תיל מפלדת אל

אבל הקשר  , גורמים לתגובת רקמה מינימלית, יחיד

החומר נוטה  . עלול להביא לתגובה דלקתית מקומית

וחוטי מתכת עלולים להישבר  , לחתוך את הרקמה

 .הם יציבים בסביבה מזוהמת.  ולנדוד בגוף

 



 תפירהמחטי 

,  יש מבחר עצום של מידות וצורות מחטי תפירה•

.   י אופי הרקמה הנתפרת"בחירת המחט מוכתבת ע

,  חדות המחט נקבעת לפי מבנה השפיץ שלה

 .וממדיו

חלד  -רוב מחטי התפירה עשויות מפלדת אל•

 .ונקיה מחיידקים, חזקה, העמידה בפני קורוזיה



 מחטי תפירה
גוף  , חלקי המחט הם הקצה המחובר לחוט 3•

קופי   -בחלק המחובר לחוט .  המחט והשפיץ
הם מיועדים להקל , ובגודלם במיבנםהמחט שונים 

ובנויים במגמה למזער , על השחלת חוט התפירה
-את הנזק לרקמה כאשר מתבצעת העברת המחט

 .  חוט

 Swaged)חוטי תפירה המקובעים למחט יחידות •
on )  נוחים לעבודה ולא גורמים נזק בעת מעבר

 .המחט ברקמה

 





 רקמהבחירת חומר תפירה לפי סוג 

הזמן  –שיקולים לברירת חוט התפירה כוללים את •

סיכון  , הנדרש להצמדת שולי הרקמה עד לאיחוי

התנהגות החומר ברקמה וממדי הפצע , זיהומי

 .הניתוחי



 סגירת קיר בטן

ניתן לסגור את קיר השריר בתפרים בודדים או בתפר •
בסגירת  קטגאטיש להימנע משימוש בחוטי . מתמשך

בתפר . ובמצב תזונתי ירוד היפואלבומינמיותחיות 
מתמשך עדיף  להשתמש בחוט סינטטי נספג לא 

רצוי לבחור .  עם יכולת שמירת קשר טובה, קלוע
משמשת לסגירה   שהיתהמידת חוט אחת מעל המידה 

 6-8מומלץ להדק את הקשרים .  בתפרים בודדים
 (קשרים מרובעים 4)פעמים 

, בחוטים מסיסים –סגירת הרקמה התת עורית •
,  לשם סגירת החלל התת עורי;  סינטטיים מסיב יחיד

 .ולהידוק שולי העור

 



כדי למנוע  , חוטי סיב יחד עדיפים: סגירת העור•
לחוטים לא , זחילת חיידקים בחריצי חוט קלוע

 .  מצויינתמסיסים יכולת שמירת קשרים 

עדיף  , שימוש בחוטים מסיסים סינטטיים אפשרית•
כאשר החוטים והקשרים   קוטיקולריתבסגירה תת 

סגירת עור רגילה  .  טמונים מתחת לשולי החתך
אבל מחייבת הסרת  , בחוטים  כאלה אפשרית

תפרים היות והתפרים לא מתפרקים בסביבה  
 .יבשה כאשר הם מחוץ לגוף

 סגירת קיר בטן



 וגידיםשרירים 
בתפירת  , רקמת שריר היא חלשה מול תפרים•

שריר ניתן להשתמש בחוטים מסיסים או בלתי  

לסיבי השריר    במקבילתפרים הממוקמים , מסיסים

לתפירת  .  עלולים לקרוע את הרקמה ולהיכשל

גידים יש להשתמש בחוט מחומר לא מסיס הגורם  

יש לבחור במחט לא , לתגובת רקמה מינימלית

,  חותכת למזער את הטראומה לרקמת הגיד

ולבחור במידת חוט מקסימלית כל עוד היא לא 
 .פוגעת בגיד

 



 פרנכימליתרקמה 

כ  "טחול וכליות נתפרות בד, רקמות כמו כבד•

מומלץ . סינטטיים מסיסים, בחוטים מסיב יחד

להשתמש ביחידת חוט מקובע  למחט עם שפיץ  

או שימוש במחט  , וייקרילחוטים קלועים כמו . קהה

עם חוט מושחל עלולים לקרוע את הרקמה  

 .  בתהליך הגרירה שלהם



 חלוליםאיברים 

חוטים סינטטיים מסיסים מומלצים לשימוש •

חומר לא  . דרכי שתן ודרכי נשימה, בתפירת מעי

מסיס עלול להוות מוקד ולעודד יצירת גבישים  

 .ואבנים בשלפוחית השתן או בכיס המרה

 



 כלי דם
 

 –כלי דם ( ליגציה)קשירת •
 .בחוטים מסיסים

או תפירת , של כלי דם אנסטמוזה•

בחוטים לא   –שתלי כלי דם 

ניילון או )מסיסים מסיב יחיד 

בתפירת קירות כלי דם  (. פרולין

יש לבחור בזהירות את עובי 

שימוש בחוט ומחט . מחט/החוט

או  2/1חוט של /ביחס עובי מחט

,  עלול להביא לדימום 3/1

 .  1/1בהשוואה ליחס 

 מזוהמיםרקמות ופצעים 

יש להימנע משימוש   –אם ניתן •

.  בתפרים בכלל בפצעים כאלה

חוטים סינטטיים לא  ;  אם כבר

מסיסים ממזערים את תגובת  
 .הרקמה ואת הסיכון הזיהומי



 חומרים נוספים

 דבק רקמה•

 ממברנה ביולוגית דביקה•

 סיכות וקליפסים•

 דבק פיברין אוטוגני•

 רשת כירורגית•



 נפוציםדפוסי תפירה 

תפר  )דפוסי תפירה מסווגים לפי התפירה עצמה •

 ,  (מתמשך או תפרים בודדים

לפי האופן בו הם מפגישים את שפתות הרקמה  •
 appositional, inverting, or everting: הנתפרת

 Subcutaniousאו לפי הרקמה אותה הם תופרים   •
or subcutucular 



 קוטיקולריתתפירה תת עורית ותת 

תפירה תת עורית מתבצעת לשם סגירת חלל תת •

כ בדפוס תפר  "בד, עורי והקלת המתח על העור

אלא אם כן  יש צורך בניקוז מעומק  , מתמשך

 .הפצע הניתוחי

יכולה להחליף תפירת עור  קוטיקולריתתפירה תת •

במיוחד  , בתפרים המצריכים הסרה' חיצונית'

בחולים קשים לריסון או בכאלה שלא ניתן לתאם  
 .איתם ביקור מעקב

 



Simple interrupted 

קלים להשמה ומבטיחים שאם יש כשל של קשר או •

אין פתיחה של כל קו התפר  , קריעת חוט

: עם זאת(.  בהשוואה לדפוסי תפר מתמשכים )

ובתפירה פנימית  , לוקחים יותר זמן מתפר מתמשך
משאירים יותר חומר זר בתוך הרקמה בגלל   –

 .הקשרים המרובים

יש לוודא שהם אינם מתוחים מידי כדי לא לקרוע  •
 .   החתך לצדושהקשר מושם , את הרקמה

 



A. Simple interrupted 
 B.  Horizontal mattress 

 C.  Cruciate 
 D.  Vertical mattres 

 E.  Halsted 
 G.  Gambee 

 



בודדים משמשים לסגירה כאשר קיים  ' מזרון'תפרי •

תפרי מזרון אנכיים נוטים  . מתח בין שפתות החתך

וגורמים  , להיות חזקים יותר מתפרי מזרון אופקיים

להיפוך שפתות החתך החוצה  ( מאופקיים)פחות 

(eversion) 

 .'כפול'הוא תפר מזרון אנכי  Halsted -דפוס תפר ה•

משמש בסגירת קיר מעי על  הגמבידפוס תפר •
של ( Eversion)' החוצה'מנת למנוע היפוך 

ובכך להפחית סכנת דליפה של ,  המעית המוקוזה

 .תוכן מעי לחלל הבטן



 מתמשךדפוסי תפר 

A. Simple 
continuous 
B. Running 
C. Ford 
interlocking 
D. Lembert 
E. Connell 
F.  Cushing 



או , משמש לסגירת איברים חלולים למברטתפר •
 .גדם איבר חלול

לסגירת  , היסטורית, שימשו וקושינג למברטתפרי •

.  איברים חלולים תוך איטום הרקמה לנוזלים

  ובקושינג, יש כניסה לחלל האיבר הנתפר בלמברט

שני דפוסי התפירה  .  נשאר חומר התפירה בקיר
לכן  , משמעותי  Inversion-הללו גורמים ל

 .משתמשים בהם לעיתים רחוקות

 



 גידיםתפירת 

ולהמעיט בפיצול סיבי הגיד תוך  , המגמה בתפירת גידים היא למזער נזק לכלי דם, ככלל

 .משיכת ומתיחת החוט



 קשרים



 (Instrument ties)קשירה באמצעות כלים 



 ידניתקשירה 









 הטמנת קשרים  

 (קוטיקולריתבסגירת תת עורית או תת )
 



 עצירת דימום  

עצירת דימומים היא חלק קריטי ובלתי נפרד מההליך  •
חשוב לזהות מצבי רקע העלולים לשבש את . הניתוחי

 .מנגנוני הקרישה של החיה המנותחת

י ספיגה ולחץ קל  "מול דימומים קלים ניתן להתנהל ע•
עדיף תוך , יש להסירם בעדינות. של ספוגי גאזה

כדי לא להפריע לקריש , סלייןהרטבה בתמיסת 
 .שנוצר

קשירה כפולה  , כלי דם גדולים יותר חייבים בקשירה•
או קשירה כפולה מאובטחת , בעורקים וכלי דם גדולים

(tranfixation ligature  .) 

 



וחשוב למקם , בקשירת כלי דם( סיבוב ראשוני כפול)לא מומלץ להשתמש בקשר כירורגי 

 .את התפר רחוק מקצה הגדם של כלי הדם



 להימוסטזיסעוד כלים 

•Electrosurgery 

 קרישה   מעודדיחומרים •


