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مقایسه عوارض زخم سزارین با برش عرضی در
بخیه مجزا و بخیه به روش زیر جلدی
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دکتر شایسته پراشی ،1دکتر مریم کاشانیان ،*2دکتر افسانه نوتی زهی شه بخش
 .1استادیار گروه زنان و مامایي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي ایران ،تهران ،ایران.
 .2استاد گروه زنان و مامایي ،دانشکده پزشکي ،دانشگاه علوم پزشکي ایران ،تهران ،ایران.
 .3رزیدنت زنان و زایمان ،دانشکده پزشکي ،علوم پزشکي ایران ،تهران ،ایران.
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خالصه
مقدمه :سزارین ،یکي از شایع ترین اعمال جراحي در مامایي است در نتیجه ،توجه به عوارض زخم سزارین و تعیین
عوامل مؤثر در کاهش این عوارض اهمیت ویژه ای دارد .مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش بستن پوست به روش
بخیه های جدا از هم و روش زیر پوستي (پیوسته) در عمل جراحي سزارین از نظر عوارض زخم انجام شد.
روشکار :این مطالعه کارآزمایي بالیني یک سوکور تصادفي در سال  1339بر روی  1411بیماری که کاندید عمل
جراحي سزارین بودند ،انجام شد .بیماران به طور تصادفي در دو گروه قرار گرفتند .در یک گروه برای دوختن پوست از
بخیه های مجزا از هم و در گروه دیگر از بخیه های پیوسته زیر جلدی استفاده شد .پوست در کلیه بیماران با نخ
نایلون دو صفر ترمیم شد ،سپس بیماران دو گروه از نظر عوارض زخم شامل عفونت ،بازشدگي ،اریتم و شدت درد پس
از جراحي مورد مقایسه قرار گرفتند .داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و
آزمون های آماری تي ،کای دو و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان  pکمتر از  4/42معني دار در
نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین سن بیماران  21/3±2/3سال بود .دو گروه از نظر سن ،شاخص توده بدني ،سن بارداری ،سطح
تحصیالت ،وضعیت اقتصادی و اجتماعي ،مدت زمان پارگي کیسه آب ،علت و مدت سزارین ،تعداد معاینات واژینال و
بیماری های زمینه ای با یکدیگر تفاوت آماری معني داری نداشتند .عوارض زخم در  23نفر ( )%12/12از گروه
پیوسته و  33نفر ( )%21/21از گروه مجزا مشاهده شد که تفاوت معني داری نداشت ( .)p=4/122عفونت زخم در 21
نفر ( )%1/1از گروه مجزا و  14نفر ( )%1/9از گروه پیوسته مشاهده شد که اختالف معني داری داشت (2 .)p=4/431
نفر ( )%4/1از گروه بخیه پیوسته و  6نفر ( )%1/2از گروه مجزا دچار بازشدگي زخم شدند که این تفاوت از نظر آماری
معني دار نبود ( .)p=4/114دو گروه از نظر اریتم اطراف زخم تفاوت معني داری نداشتند .درد شدید در گروه پیوسته
کمتر از گروه مجزا بود (.)p>4/441
نتیجهگیری :دوختن پوست با روش پیوسته زیر جلدی ،عفونت زخم و درد کمتری در مقایسه با روش مجزا دارد و به
عنوان روش ارجح محسوب مي شود.
کلمات کلیدی :تکنیک های بخیه ،درد ،سزارین ،عفونت محل زخم
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مطالعه درسنر و همکار ( ،)2449استفاده از منگنه زیر
جلدی به عنوان یک روش ایمن ،راحت و سریع در
مقایسه با منگنه پوستي مطرح شد ( .)11با توجه به
اینکه مطالعات اندکي در مورد روش زیر جلدی مداوم و
کوتیکوالر مجزا در برش های عرضي وجود دارد ،مطالعه
حاضر با هدف بررسي فراواني عوارض زخم سزارین در
بخیه مجزا 2و بخیه به روش زیر جلدی (ساب کوتیکوالر)
انجام شد.

مقدمه
 دکترشایسته پراشی و همكاران

سزارین ،یکي از شایع ترین اعمال جراحي است که
میزان آن از  1/2درصد در تمام زایمان ها از سال 1914
به  31/3درصد در سال  2441افزایش یافته است (،1
 .)2با در نظر گرفتن اندکي تغییرات ،روش انجام این
عمل جراحي در تمام دنیا تقریباً یکسان است ( ،)3با این
حال ،هیچ توافق خاصي مبني بر روشي استاندارد از نظر
تکنیک و نوع مواد مصرفي برای دوختن پوست وجود
ندارد ( )1و همچنان بهترین روش بستن پوست و
پیامدهای هر روش بدون پاسخ مانده است ( .)1هدف هر
نوع روش بستن پوست ،نزدیک کردن مناسب لبه های
زخم و بهبود کافي با حداقل درد و عوارض زخم است
( .)2استفاده از منگنه 1زیر جلدی قابل جذب ،واکنش
التهابي اندکي در مراحل اولیه بهبود در خوک ها ایجاد
مي کند (.)6
در مطالعه فریشمن و همکاران ( ،)1991بستن برش
عرضي در سزارین به روش زیر جلدی ،ناراحتي و درد
کمتری پس از عمل ایجاد کرد (این روش ،در مقایسه با
برشي بود که با منگنه بسته شده بود و تا  6هفته پس از
سزارین ،بیماران دنبال شدند و از نظر زیبایي ظاهری نیز
این نوع بخیه بهتر از نوع منگنه بود ( .)1مقایسه هایي
نیز در مورد ترمیم زخم اپي زیاتومي یا ترمیم پرینه انجام
شده است .در مطالعه مورانو و همکاران ( ،)2446ترمیم
پیوسته پرینه در مقایسه با بخیه های گسسته در کوتاه
مدت ،درد کمتری را نشان داد ( )3و در مطالعه کیتل و
همکاران ( ،)2441در بخیه پیوسته درد کمتری در
مقایسه با نوع بخیه مجزا گزارش شد و همچنین مطرح
کردند که اگر در برش اپي زیاتومي ،همه الیه ها (واژن-
عضالت پرینه و پوست) به صورت پیوسته باشند ،در
مقایسه با بستن پوست به تنهایي به این روش ،درد کمتر
خواهد بود (.)9
والنزوئال و همکاران ( ،)2449علي رغم اینکه موفق به
نشان دادن برتری روش پیوسته نسبت به روش مجزا از
نظر میزان درد کوتاه مدت و دراز مدت نشدند ،ولي
نتیجه گرفتند که روش مداوم ،سریع تر و با مصرف نخ
کمتر و بدون افزایش در عوارض مي باشد ( .)14در
Staples

روش کار
این مطالعه کارآزمایي بالیني تصادفي یک سوکور از
فروردین تا اسفند سال  1339بر روی  1411بیماری که
داوطلب عمل جراحي سزارین بودند ،در بیمارستان
شهید اکبرآبادی تهران انجام شد .بیمارستان شهید
اکبرآبادی ،یک بیمارستان آموزشي شلوغ با حدود
 12444زایمان در سال است و به دست آوردن تعداد
کافي سزارین در یک سال امکان پذیر است .معیارهای
ورود به مطالعه شامل :افراد داوطلب عمل جراحي
سزارین با برش عرضي و نداشتن بیماری های زمینه ای
شناخته شده سیستم ایمني بود .معیارهای خروج از
مطالعه شامل :سابقه سزارین با برش در خط وسط شکم
(میدالین) ،هماتوم زیر فاشیا و زیر جلدی ،انجام
هیسترکتومي به دنبال سزارین و دریافت آنتي بیوتیک به
جز پروفیالکسي به هر دلیل بود.
بیماراني که واجد شرایط ورود به مطالعه بودند ،به طور
تصادفي و بر اساس قرعه کشي ،به دو گروه تقسیم شدند.
پوست در کلیه بیماران با نخ نایلون دو صفر ترمیم شده
بود و برای هر دو گروه ،روش آنتي بیوتیک پروفیالکسي
یکسان بود ( 2گرم کفلین قبل از شروع جراحي) .حجم
نمونه با سطح اطمینان  %92و توان مطالعه  ،4/3حدود
 644نفر در هر گروه برآورد شد.
یک هفته بعد از سزارین ،بیماران از نظر عفونت زخم به
درمانگاه زنان مراجعه کردند 13 .ساعت اول پس از
جراحي ،بیماران در بخش ،توسط محقق ویزیت شدند و
شدت درد ،اریتم ،باز شدگي و ترشح محل زخم در 13
ساعت و  1هفته پس از سزارین کنترل شد .در هر دو

1

Interrupted

2

2

گروه ،نخ مورد استفاده برای بستن جدار و زیر جلد
یکسان بود .وجود هر گونه ترشح از جدار ،اریتم و
بازشدگي زخم ،به عنوان عوارض زخم در نظر گرفته شد.
1
درد بیماران با استفاده از خط کش درد ()VAS
سنجیده شد .از کلیه بیماران رضایت نامه کتبي جهت
ورود به مطالعه گرفته شد .در هیچ یک از بیماران،
مانیتورینگ داخلي صورت نگرفت و آنتي بیوتیک
پروفیالکسي همه بیماران یکسان بود .روش دوخت جدار
به غیر از روش دوخت پوست ،در کلیه بیماران یکسان
بود و کلیه جراحي ها توسط رزیدنت سال  3و  1صورت
گرفت و نخ به کار رفته در کلیه اعمال جراحي یکسان
بود (برای هر دو مورد مداوم و مجزا ،نایلون دو صفر
استفاده شد).
داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری
( SPSSنسخه  )11و آزمون های آماری تي و کای دو
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .میزان  pکمتر از 4/42
معني دار در نظر گرفته شد.

یافته ها
در این مطالعه در مجموع 1411 ،بیمار مورد مطالعه قرار
گرفتند که  232نفر ( )%21در گروه پیوسته و  212نفر
( )%19در گروه مجزا بودند.
میانگین سن بیماران  21/3 ±2/3سال (حداقل  11سال
و حداکثر  11سال) بود 112 .نفر ( )%14/3از افراد مورد
مطالعه کمتر از  24سال و  129نفر ( )%11/1بیشتر از
 32سال سن داشتند .میانگین سن بارداری افراد در
هنگام سزارین  31/3±2/2هفته بود (حداقل  29و
حداکثر  12هفته) 316 .مورد ( )%34/26از زایمان ها
قبل از هفته  31بارداری (زایمان زودرس) بود .متوسط
شاخص توده بدني مادران شرکت کننده در مطالعه
 23/2±1/3کیلوگرم بر متر مربع (حداقل  19/1و
حداکثر  )33/1بود 261 .نفر ( )%22/21از مادران نخست
باردار بودند و  31نفر ( ،)%3/6بیش از  1زایمان داشتند.
سطح تحصیالت  161نفر ( )%12//9از شرکت کنندگان
کمتر از دیپلم و  233نفر ( )%21/1دیپلم و باالتر بود که
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دو گروه از این نظر تفاوت آماری معني داری نداشتند
(.)p=4/1
بیشترین اندیکاسیون سزارین ،سزارین قبلي بود
( ،)%24/1دفع مکونیوم ( ،)%13/6عدم تناسب سر و لگن
( ،)%1/1( )CPDپرزانتاسیون ته ( )%6/3و زجر جنین
( )%2/1به ترتیب در رده های بعد قرار داشتند .در 126
نفر ( )%12دیگر ،سایر موارد علت سزارین بود.
در  232نفر ( )%21از افراد ،جهت ترمیم پوست از بخیه
های زیر جلدی پیوسته 2استفاده شد و در  212نفر
( )%19بخیه های مجزا از هم بر روی پوست زده شد.
دو گروه از نظر سن ،سن بارداری ،شاخص توده بدني،
سطح تحصیالت ،وضعیت اقتصادی و اجتماعي ،مدت
زمان پارگي کیسه آب ،دفعات معاینات واژینال ،مدت
زمان سزارین ،علت سزارین و دیابت و پره اکالمپسي
تفاوت آماری معني داری نداشتند (جدول .)3 ،2 ،1

جدول  -1مشخصات بیماران دو گروه از نظر عوامل مداخله گر

 دکترشایسته پراشی و همكاران

مشخصات

گروه پیوسته
تعداد=  232نفر

گروه مجزا
تعداد=  212نفر

سطح معني
*
داری

سن (سال) میانگین  انحراف معیار

21/3 ±2/6

23/3 ±6/41

4/141

سن بارداری (هفته) میانگین  انحراف معیار

31/1 ±2/1

31/3 ±2/2

4/114

سالم

(321 )%64/9

(296 )%21/9

کمتر از  6ساعت

(139 )%26/1

(123 )%29/3

 6-13ساعت

(63 )%11/9

(21 )%14

بیش از  13ساعت

(6 )%1/1

(12 )%2/3

کمتر از  2بار

(316 )%62

(333 )%62/1

بیشتر از  2بار

(136 )%32

(119 )%31/9

33/1 ±14/3

39/1 ±13/3

4/131

مدت زمان پارگي کیسه آب (ساعت) تعداد (درصد)

تعداد معاینات واژینال تعداد درصد)
مدت زمان سزارین (دقیقه) میانگین  انحراف معیار

4/132

4/331

دیابت تعداد (درصد) تعداد=  112نفر

(63 )%12/3

(19 )%9/2

4/146

پره اکالمپسي تعداد (درصد) تعداد=  111نفر

(61 )%12/2

(23)%9/9

4/191

کمتر از 24

)%26( 3

)%1/2( 6

4/264

بیشتر و مساوی  24و
کمتر از 22

)%19/2( 142

)%13/9( 91

بیشتر و مساوی  22و
کمتر از 34

)%12/6( 212

)%13/1( 221

بیشتر و مساوی  34و
کمتر از 32

)%22( 133

)%21/1( 121

بیشتر و مساوی 32

)%9/1( 22

)%12/2( 61

شاخص توده بدني (کیلوگرم بر متر مربع)

*آزمون تي مستقل و کای دو
جدول  -2توزیع اندیكاسیون سزارین در زنان مورد مطالعه
نوع بخیه
اندیکاسیون های سزارین

گروه پیوسته
تعداد=  232نفر

گروه مجزا
تعداد=  212نفر

سزارین قبلي
دفع مکونیوم
عدم تناسب سر و لگن )(CPD
نمایش بریچ
دیسترس جنین (افت قلب)
بیماری های زمینه ای مادر
سابقه نازایي
سایر علل
سطح معني داری

)%21/6( 291
)%13/1( 13
)%3/3( 11
)%2/1( 29
)%1/2( 21
)%3/2( 11
)%2/1( 11
)%12/9( 61

)%21/1( 211
)%13/2( 69
)%3/9( 34
)%1/9( 22
)%6/3( 32
)%1/6( 3
)%2( 14
)%11/2( 29
4/241

* آزمون تي مستقل

4

فراواني کل
تعداد=  1411نفر

درصد
فراواني کل

263
112
11
11
26
22
21
126

%24/1
%13/6
%1/1
%6/3
%2/1
%2/3
%2
%12/1

عوارض

گروه پیوسته
تعداد =  232نفر

گروه مجزا
تعداد =  212نفر

سطح معني داری

عفونت زخم تعداد (درصد)

(14 )%1/31

(21 )%1/1

p=4/431

باز شدن زخم تعداد (درصد)

(2 )%4/31

(6 )%1/11

p=4/114

اریتم اطراف زخم تعداد (درصد)

(16 )%3

(11 )%2/11

p=4/332

شدت درد تعداد (درصد)

خفیف

(112 )%21/61

(61 )%11/91

متوسط

(363 )%63/23

(312 )%12/62

شدید

(21 )%14/12

(19 )%12/12

p=4/441

* آزمون تي مستقل

( )%3از افراد مشاهده شد که  21نفر ( )%1/1در گروه
مجزا و  14نفر ( )%1/9در گروه زیر جلدی پیوسته قرار
داشتند که این اختالف از نظر آماری معني دار بود
(( )RR=2/23 ،CI%92 =1/41-1/13 ،p=4/431جدول
 .)1در  3نفر ( )%4/3از افراد ،باز شدن محل زخم اتفاق
افتاد که دو گروه از این نظر اختالف آماری معني داری
نداشتند (( )p=4/11جدول .)1

به طور متوسط ،مدت زمان عمل جراحي برای کل
بیماران  33/6 ±12/1دقیقه بود .مدت زمان جراحي
سزارین در دو گروه اختالف آماری معني داری نداشت
(( )p=4/131جدول .)1
در مجموع 66 ،نفر ( )%6/3از مادران دچار عوارض زخم
نظیر عفونت ،اریتم و بازشدگي زخم شدند که  23نفر از
آنها در گروه پیوسته ( )%12/12و  33نفر ( )%21/21در
گروه مجزا بودند ( .)p=4/122عفونت زخم در  31نفر

جدول  -4بروز عوارض زخم در دو گروه مقایسه به تفكیك سن مادر (سال) ،سن بارداری مادر و علت سزارین
بروز عوارض زخم تعداد=  66نفر

سن مادر

سن بارداری مادر

علت سزارین

بخیه زیر جلدی

بخیه مجزا

سطح معني
داری

برابر یا کمتر از  24سال ( 112نفر

)%3( 2

-

4/212

 21-34سال ( 614نفر)

)%21/21( 13

)%31/31( 22

4/242

 31-14سال ( 341نفر)

)%12/12( 3

)%19/69( 13

4/199

بیش از  14سال ( 13نفر)

-

-

-

جمع کل

)%12/12( 23

)%21/21( 33

4/122

زودرس (کمتر از  31هفته

)%12/12( 14

)21/21( 11

4/313

ترم ( 31-12هفته)

)%21/21( 13

)%36/36( 21

4/263

گذشته از ترم (بیشتر از  12هفته)

-

-

-

جمع کل

)%12/12( 23

)%21/21( 33

4/122

سزارین قبلي ( 226نفر)

)%19/69( 13

)%39/39( 26

4/492

دفع مکونیوم ( 112نفر)

)%14/64( 1

)%1/21( 3

4/222

عدم تناسب سر و لگن ( 11نفر)

)%3( 2

)%1/2( 1

4/161

نمایش بریج ( 11نفر)

-

)%1/2(1

4/322

دیسترس جنین (افت قلب)

)%1/21( 3

)%1/21( 3

4/143

بیماری های زمینه ای مادر

-

-

سابقه نازایي

-

-

-

سایر علل ( 99نفر)

)%1/2( 1

)%1/21( 3

-

جمع کل

)%12/12( 23

)%21/21( 33

4/122
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جدول  -3عوارض زخم سزارین در دو گروه با بخیه پیوسته و مجزا

 دکترشایسته پراشی و همكاران

مي باشد ( .)11 ،12عوامل خطر در ایجاد عفونت زخم
سزارین شامل :عدم تجویز آنتي بیوتیک پروفیالکسي،
چاقي ،دیابت ،تجویز کورتیکواستروئیدها ،سرکوب ایمني،
آنمي ،هیپرتانسیون و هموستاز ناکافي و ایجاد هماتوم
مي باشند ( )12که کلیه این عوامل خطر در مطالعه
حاضر از مطالعه کنار گذاشته شدند و در مورد چاقي نیز،
شاخص توده بدني بیماران در دو گروه تفاوت معني داری
نداشت .معاینات مکرر واژینال ،مانیتورینگ داخلي،
پارگي کیسه آب ،طول مدت جراحي و سن از جمله
عوامل خطر دیگر برای عفونت زخم بود (، 16،11 ،12
 .)13اریتم زخم و ترشح چرکي معموالً در عفونت زخم
مشاهده مي شود (.)12
عفونت های محل عمل جراحي ،باعث افزایش زمان
بستری و در نتیجه ،افزایش هزینه های بستری بین -24
 14درصد مي شود که بالطبع از نظر اقتصادی مهم است
( .)16یکي از عوامل مؤثر در عوارض زخم جراحي،
تکنیک بستن زخم مي باشد ،بنابراین روش های مناسب
بخیه زدن به منظور دستیابي به پیامدهای خوب در
جراحي بسیار مهم است .دو روش شایع مورد استفاده
جهت بستن زخم ،روش مجزا و روش زیر جلدی پیوسته
مي باشند که هر دو روش ،مورد پذیرش مي باشند .در
مطالعه بوتروس و همکاران ( )2444که به مقایسه دو
روش مجزا و زیر جلدی پیوسته در ترمیم پارگي های
ناشي از تصادف در  141بیمار پرداخت ،تفاوت معني
داری بین این دو روش از نظر عوارض زخم های جراحي
مشاهده نشد ( )19و در مطالعه بوئش و همکار ()2449
که به بررسي اثر نحوه بستن زخم بر بهبود زخم در
اعمال جراحي ژنیکولوژی پرداخت ،تفاوتي بین این دو
نوع بخیه در عفونت یا باز شدن زخم الپاراتومي مشاهده
نشد ( .)24در مطالعه مروری بوئش ،عوارض کلي زخم
در اعمال جراحي الپاراسکوپي در صورت استفاده از بخیه
داخل جلدی در مقایسه با زیر جلدی کمتر بود .در بین
مطالعاتي که به مقایسه دو روش پیوسته و مجزا برای
ترمیم زخم اپي زیاتومي یا پارگي های درجه دو پرینه
پس از زایمان واژینال پرداخته اند ،در مطالعه کتل و
همکاران ( ،)2442با استفاده از روش مداوم ،درد کمتری
در  14روز پس از زایمان وجود داشت ولي دو روش ،از

در  21نفر ( )%2/2از افراد ،اریتم اطراف زخم گزارش شد
که  12نفر ( )%1/1اریتم خفیف و  12نفر ( )%1/1اریتم
متوسط داشتند که این اختالف از نظر آماری معني دار
نبود (( )p=4/332جدول .)1
 21نفر ( )%14/2از افراد گروه پیوسته و  19نفر ()%12/1
از گروه منقطع ،میزان درد شدید در  6ساعت اول بعد از
جراحي را گزارش کردند که این اختالف از نظر آماری
معني دار بود ( )p<4/441و درد شدید در گروه پیوسته
زیر جلدی به طور معني داری کمتر بود.
در  321نفر ( )%64/9از افراد گروه پیوسته و  296نفر
( )%21/9از افراد گروه مجزا ،کیسه آب سالم بود .در
 129نفر ( )%21/11از افراد گروه پیوسته و  123نفر
( )%23/12از گروه پیوسته مدت زمان پارگي کیسه آب
کمتر از  6ساعت بود .در  63نفر ( )%12/3از افراد گروه
پیوسته و  21نفر ( )%9/23از افراد گروه مجزا ،کیسه آب
بین  6-13ساعت و در  6نفر ( )%1/1از افراد گروه
پیوسته و  12نفر ( )%2/22از افراد گروه مجزا کیسه آب
بیش از  13ساعت پاره بود .دو گروه از نظر پارگي کیسه
آب و طول مدت پارگي کیسه آب تفاوت معني داری
نداشتند .دو گروه از نظر عوارض زخم سزارین به تفکیک
سن ،سن بارداری و دلیل سزارین تفاوت معني داری
نداشتند .دو گروه از نظر توزیع عوارض زخم به تفکیک
بیماری های زمینه ای مادر تفاوت معني داری نداشتند.

بحث
در مطالعه حاضر ،علي رغم اینکه عوامل مداخله گر
احتمالي بین دو گروه تفاوت معني داری نداشت ،با این
حال در گروهي که برای بستن پوست از بخیه های زیر
پوستي پیوسته استفاده شده بود ،میزان عفونت زخم
کمتر از گروه با بخیه های مجزا بود (1/41-1/13
 )RR=2/23 ،CI%92و همچنین میزان درد شدید در
گروه بخیه پیوسته کمتر بود .عفونت زخم ،یکي از
عوارض سزارین است و در صورتي که آنتي بیوتیک
پروفیالکسي استفاده شده باشد ،میزان آن به کمتر از %2
مي رسد ( .)12میزان عفونت زخم در مطالعه حاضر %3
و در مطالعه اولسن و همکاران (%2 ،)13( )2443
گزارش شد و در مطالعات دیگر بین  3-12درصد متغیر
6

نظر میزان دیس پاروني سطحي 3 ،ماه پس از ترمیم
تفاوتي نداشتند ( )21و در مطالعات دیگر نیز در روش
پیوسته ،درد کمتری نسبت به روش مجزا وجود داشت
( .)9 ،3با این حال در مطالعه والنزوئال و همکاران
( ،)2449تفاوتي از نظر درد بین دو روش وجود نداشت،
ولي مطرح شد که روش پیوسته سریع تر و استفاده نخ
در آن کمتر است (.)14
علي رغم جستجو در  Pubmedو  ،Scopusمتأسفانه
مطالعه ای در زمینه مقایسه این دو روش در ترمیم زخم
سزارین پیدا نشد و احتماالً مطالعه حاضر اولین مطالعه و
یا جزء معدود مطالعاتي باشد که به مقایسه این دو روش
در ترمیم زخم سزارین پرداخته است ،ولي در مطالعات
دیگر ،استفاده از منگنه و روش زیر جلدی برای ترمیم
زخم سزارین مورد مقایسه قرار گرفته است .در مطالعه
فریشمن و همکاران ( )1991که ترمیم زخم در برش
فان اشتیل با روش زیر جلدی و منگنه مقایسه شد ،درد
در روش ساب کوتیکوالر در مقایسه با منگنه ،کمتر و
نتیجه از نظر زیبایي بهتر بود ( ،)1در حالي که در
مطالعه روسئو و همکاران ( ،)2449منگنه به عنوان روش
انتخابي جهت بستن پوست در سزارین الکتیو مطرح شد
و بیان کردند که این روش ،با درد کمتر و مدت عمل
جراحي کوتاه تر همراه است ،ولي دو روش از نظر ظاهر
زخم و رضایت مندی زنان تفاوتي نداشتند (.)22
بالعکس در مطالعه باشا و همکاران ( ،)2414استفاده از
منگنه در سزارین برای بستن پوست ،با افزایش  1برابری
خطر باز شدن زخم همراه بود و عنوان کردند که عوارض
زخم در این روش نسبت به روش زیر جلدی بیشتر است
و این نکته ای است که بر روی رضایت مندی بیماران
بسیار تأثیرگذار است ( .)23در مطالعه درسنر و همکار
( ،)2449استفاده از منگنه قابل جذب زیر جلدی با
منگنه غیر قابل جذب داخل پوستي مقایسه شد و روش
زیر جلدی به عنوان روش ایمن ،راحت تر و سریع تر
نسبت به روش پرکوتانه مطرح شد و اریتم در نوع
پرکوتانه بیشتر بود ( .)11در مطالعه متاآنالیز کلي و
همکاران ( ،)2411بستن پوست در سزارین و عوارض
زخم ناشي از آن ،نتایج گیج کننده ای داشت .در این
مطالعه متاآنالیز 2 ،مطالعه کارآزمایي بالیني  RCTکه

نتیجه گیری
در مطالعه حاضر علیرغم اینکه عوامل مداخله گر
احتمالي بین دو گروه تفاوت معني داری نداشت ،با این
حال در گروهي که برای بستن پوست از بخیه های زیر
جلدی پیوسته استفاده شده بود ،میزان عفونت زخم
کمتر از گروه با بخیه های مجزا بود و نیز میزان درد
شدید در گروه پیوسته کمتر بود.

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از تمام همکاران محترم اتاق زایمان و بخش
سزارین بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران که ما را در
انجام این طرح یاری کردند ،تشکر و قدرداني مي شود.
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به بررسي مقایسه ای منگنه و روش ساب کوتیکوالر
پرداخته بودند ،مورد بازبیني قرار گرفت و نتایج آن نشان
داد که بازشدن زخم و عوارض زخم در منگنه بیشتر
است ،ولي مدت جراحي در منگنه کوتاه تر است و مطرح
کردند که احتماالً بیماران از روش زیر جلدی بیشتر نفع
مي برند ،با این حال ،یافتن بهترین روش بستن پوست
در سزارین نیاز به مطالعات بیشتری دارد ( )21که با
نتایج مطالعه آلدریک و همکاران ( )1( )2443همخواني
داشت.
علي رغم اینکه در مطالعه حاضر به جای منگنه ،از نخ
نایلون دو صفر استفاده شده بود ،به نظر مي رسد نتایج
مطالعات فوق با مطالعه حاضر همسو باشد .روش های
دیگر ترمیم جلد مانند استفاده از منگنه زیر جلدی نیز
مورد بررسي قرار گرفته اند که مي تواند سرعت و مزیت
منگنه جلدی ،بدون عوارض آن را داشته باشند (.)22
سایر روش ها مانند استفاده از چسب بافتي نیز برای
بستن زخم پوست استفاده شده اند ( .)21 ،26مطالعه
کولتارد و همکاران ( )2414که  6مطالعه را در این زمینه
مورد بررسي قرار داد ،نشان داد که بخیه به طور معني
داری بهتر از چسب بافتي است و باز شدن بعدی زخم را
کاهش داده و سریع تر نیز مي باشد ولي مطرح کرد که
مطالعات بیشتری در این زمینه باید انجام شود ( )26و
مطالعه کلت ( )2443مطرح کرد که شواهدی مبني بر
مزیت یکي بر دیگری وجود ندارد (.)21
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