
In The Name Of GOD



اصول بیوپیس و جرایح پاتولوژی دهان

دکتر سامان جوکار
متخصص جرایح فک و صورت



اصول بیوپیس



اصول بیوپیس

بیوپیس:

 مقداری از نسج بدن مو جود زنده برای ارزیابی های هسیتولوژیک
ن و پاتولوژیکبرداشت 



اصول بیوپیس

:روش های بیوپیس

(cytology)سیتولوژی 1.

اسیون 2. (Aspiration Biopsy)بیوپیس آسپیر

نال 3. ژ (Incisional Biopsy)بیوپیس انسیر

نال 4. ژ (Excisional Biopsy)بیوپیس اگسیر



انواع بیوپیس سیتولوژی دهابن 

اکسفولیاتیو سیتولوژیExfoliative

جمع آوری سلولهای متفلس شده و کنده شده از ضایعه

ن تشخییص بعنوان روش جنبی انجام یم شود بعلت ارزش پایتر

 براش بیوپیس(Oral brush biopsy cytology)

آوری با استفاده از یک برس مخصوص سلولهای سطح ضایعه جمع
یم شود

در ارزیابی ضایعات پیش رسطابن مفید است



Brush Cytology Biopsy

نمونه برداری با استفاده از برس مخصوص

سلول از هر سه الیه ابی تلوم 
ن برداشت 

 انتقال نمونه بر روی الم

تکرار یم اگر مشخص شود نمونه حاصل از هر سه الیه تهیه نشده است بیوپیس
شود

ات دیسپالستیک در بافت یم باشد نمونه مناسب بیانگر تغییر

اعالم نتیجه بصورت:

 عدم نیاز به جرایحمنفن

نیاز به جرایحمثبت

نیاز به جرایحآتیپیکال



Brush Cytology Biopsy

که بصورت نیم تواند بعنوان جایگزین برای بیوپیس ها باشد بل
درمان کمیک انجام یم شود

:مزیت

انجام آن بصورت رسپابی 

بدون درد و خونریزی

تکرار راحت





Aspiration Biopsy

کشیدن محتویات داخل ضایعه بوسیله سوزن تزریق

انواع:

Aspiration :تشخیص مایع یا هوا در داخل ضایعه

FNA :ون کشیدن مواد و سلول ها از داخل ضایعه بیر

توسط متخصص

بخصوص برای توده های عمف  و گردن



Aspiration Biopsy

اسیون مایع و هوا آسپیر

شودتوسط سیتولوژی و کشت و حساسیت میکروبی و شیمیابی ارزیابی یم 

 در تو ده های داخل استخوابن

زرد و کایهمایع(straul colored fluid )بیانگر کیست

مایع چریک بیانگر آبسه

 هوا بیانگر کیست های ترومابی

خون بیانگر:

  ضایعات عروق

ضایعات آنوریسیم و ژانت سیل



Aspiration Biopsy

موارد تجویز برای همه ضایعات تو خایل غیر از موکوسل

انجام تکنیک:

بی حیس موضیع انجام یم شود

 یس یس آماده یم شود5یا 10سوزن

ودبه مرکز ضایعه وارد شده و محتویات کشیده یم ش

رددر صورت وجود مانع استخوابن یم توان آنرا سوراخ ک



Punch biopsy



Punch biopsy

 .  Another tool that can be used for incisional or excisional 

purposes. 

 biopsy is especially well suited for diagnosis of oral 

manifestations of mucocutaneous and vesiculoulcerative

diseases, such as lichen planus, pemphigus, etc



Punch biopsy



Incisional Biopsy

برداشت قسمب  از ضایعه توسط جرایح

موارد تجویز:

 سانب  می  1ضایعات بزرگی  از

 ضایعات در اطراف ساختار های آناتومیک

ضایعات بدخیم



Incisional Biopsy

تکنیک جرایح:

انجام بی حیس و برش

بریدن قسمب  از ضایعه بصورت وج مانند

حصول قسمب  از بافت سالم اطراف

دقت در جهت حصول عمق مناسب بافت



Incisional biopsy



Incisional Biopsy



Excisional Biopsy

برداشت کامل ضایعه بصورت جرایح

ن باشد ممکن است خود درمان قطیع ضایعه نیر

موارد تجویز:

 سانب  می  1ضایعات کوچکی  از

  و عروق 
ی

ضایعات رنیک

تکنیک جرایح:

 ن تمام ضایعه با حاشیه ی3تا 2برداشت  میلیمی 

ن عمق بافت بیشی  از ضایعه برداشت 





اصول بیوپیس نسج نرم

شک ن قابل انجام توسط دندانیی

بر طبق اصول کیل جرایح انجام یم شود

تکنیک جرایح:

بی حیس

ثابت کردن بافت نرم

هموستاز

ن ژ انسیر

ترمیم بافت

حاشیه جرایح

حفظ نمونه

ن محل جرایح بست 

گزارش بیوپیس



تکنیک جرایح بیوپیس نسج نرم

بی حیس:

ماده بی حیس نباید داخل ضایعه تزریق شود

انتخاب محل تزریق بی حیس یک سانب  می  دورتر از حاشیه ضایعه

ثابت کردن بافت:

 ن بافت نرم متحرک نگهداشت 

استفاده از قالب یا بخیه های نگهدارنده







تکنیک جرایح بیوپیس نسج نرم

هموستاز:

احتیاط در استفاده از ساکشن در هنگام بیوپیس

ن ژ :انسیر

باید بصورت عمف  انجام شود نه سطیح

استفاده از تیغ ارجح به برش با کوتر است

 ر ن ن کاربرد داردCO2لیر نیر

 3حاشیه سالم در ضایعات خوش خیم تاmm 5و در بدخیم تاmmیم باشد





تکنیک جرایح بیوپیس نسج نرم

ارسال نمونه:

 ن برابر نمونه20یا فرمآلدهید با حجم % 10حفظ نمونه در فرمالتر



تکنیک جرایح بیوپیس نسج نرم

ن محل جرایح :بست 

بهی  است بصورت اولیه بسته شود

 در صورت لزوم باید اطرافUnderminedشود

ن از ترمیم ثانویه بهره برد در لثه و کام یم توان بدون بست 

یم توان از پک جرایح برای پوشاندن استفاده کرد

در زبان نیاز به بخیه های محکم و قوی وجود دارد





گزارش بیوپیس

پر کردن برگه مخصوص

تکمیل پرونده پزشیک بیمار

گزارش سابقه و تاریخچه ضایعه

گزارش محل ضایعه و محل بیوپیس

 روز بعد14تا 10فراخوابن بیمار





اصول بیوپیس ضایعات استخوابن 

ن عامل دنتال دارند  فکتر
اغلب ضایعات داخل استخوابن

اگر پس از رفع عوامل دنتال برطرف نشدند نیاز به برریس دارند

یس و حذف و ارسال برای پاتولوژیست است درمان اغلب شامل دسی 

ش به بافت نرم احتمال بدخییم وجود دارد و نیاز به انس نال در صورت گسی  ژ یر
بیوپیس است



اسیون از ضایعات رادیولوسنت  بیوپیس آسپیر

اس یون شوندضایعات لوسنت داخل استخوابن الزم است ابتدا تست آسپیر

کنداینکار یم تواند لزوم ارجاع به متخصص را مشخص

خون جهنده نشانه ضایعه عروق  و نیاز به ارجاع یم باشد



یس فلپ دسی 

 یس به ضایعه استخوابن نیاز به فلپ موکوپریوستال یم full thicknessبرای دسی 
باشد

رعایت اصول جرایح و طرایح فلپ الزامیست

برش دور از اجزای حیاب  و روی استخوان باشد

ان ممکن باشد ن ین میر
فاصله برش تا ضایعه کمی 

 ن حاشیه برش و استخوان حداقل فاصله باشد5mm-4بتر



یس استخوان پنجره دسی 

یس به ضایعه یم نیاز به ایجاد پنجره در استخوان کورتیکال برای دسی 
باشد

 دبا فرز جرایح بوجود یم آید و با رانژور بزرگی  یم شو

معیار های اندازه پنجره:

عروق و اعصاب مجاور, ریشه و دندان مجاور, عنارص آناتومیک



ن نمونه از داخل استخوان برداشت 

نال اگر ضایعه بصورت کامل با کپ ژ سول آن خارج بیوپیس اگسیر
شد

دیوار کشیدن کورت بصورب  که قسمت محدب آن به طرف
کیست باشد

شستشو و پاکسازی حفره





گزارش بیوپیس

ارسال ضایعه به پاتولوژیست

جواب ضایعات استخوابن دیرتر حارصن یم شود

 م بعلت زمان الزم برای دکسفیه دن استخوان قبل از برش ال



ارجاع بیوپیس به متخصص

سالمت بیمار:

مشکالت سیستمیک

مشکالت جرایح:

 
ن
یس  ناکاق دید و دسی 

وسعت ضایعه

مجاورات آناتومیک

احتمال خونریزی

احتمال بدخییم



Surgical management of 

pathologic lesion

























































































































با تشکر از توجه شما


