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چکیده
مقدمــه :واکنــش بافتــی نــخ بخیههــای مــورد اســتفاده در اعمــال جراحــی داخــل دهانــی موضــوع مهمــی بــوده
ومــی توانــد در تشــدید زمینــه التهــاب دخالــت نمایــد ،ایــن مطالعــه بــا هــدف مقایســه واکنــش بافتــی ایجــاد
شــده اطــراف ســه نــوع نــخ بخیــه  Demesilkکــه تولیــد خــارج کشــور ()Demetechcorporation,USA
و  Pedsilk,Sutureکــه تولیــد داخــل کشــور و غیرقابــل جــذب طبیعــی هســتند بــر روی موشــهای صحرایــی
انجــام شــده اســت.
روش کار :در ایــن مطالعــه تجربــی ،تعــداد  12مــوش صحرایــی نــر همگــی بــا وزن تقریبــی  250گــرم انتخــاب
شــدند و بــه دو گــروه مســاوی تقســیم گردیدنــد .پــس از بیهوشــی ،روی پوســت هــر حیــوان در ناحیــه پشــتی،
هــر ســه نــوع بخیــه بــا فاصلــه مناســب زده شــد .بخیــه اول از نــوع  ،Pedsilkبخیــه دوم از نــوع  Sutureو بخیــه
ســوم از نــوع  Demesilkبــود .در هــر کــدام از روزهــای دوم و هفتــم یــک گــروه  6تایــی از موشــها بــا دوز کشــنده
کتامیــن کشــته شــده و هــر ســه نــوع بخیــه بطــور جداگانــه برداشــته شــده و نمونههــا بــه آزمایشــگاه انتقــال داده
شــدند و از نظــر میــزان و شــدت التهــاب ،وجــود یــا عــدم وجــود ســلولهای گرانولیشــن-ری اپــی تلیالیزاســیون
و هــم چنیــن تشــکیل بافــت فیبــروز مــورد مقایســه و ارزیابــی قــرار گرفتنــد .اطالعــات بدســت آمــده بوســیله نرم
افــزار SPSS,آزمــون فریدمــن و آزمــون ویلکاکســون مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفت.
یافتههــا :ارزیابــی آمــاری درمــورد مقایســه هــر ســه نــوع نــخ صــورت گرفــت کــه در اغلــب مــوارد تفــاوت
بیــن نخهــا معنــی دار بــود .التهــاب در دو نــخ  Pedsilkو  Demesilkبــا گذشــت زمــان افزایــش مییابــد و در
نــخ  Sutureالتهــاب کاهــش مییابــد .احتمــال تشــکیل بافــت گرانولیشــن در دو نــخ  Pedsilkو  Demesilkبــا
گذشــت زمــان ،کاهــش چشــمگیری پیــدا نمیکنــد .در نــخ  Sutureایــن احتمــال بــه شــدت کاهــش مییابــد.
رفتــار هــر ســه نــخ  Pedsilk, Demesilkو  Suturدر تشــکیل بافــت فیبــروز بــا گذشــت زمــان ،بــه صــورت
معنــاداری ( )P > 0/05افزایــش مییابــد .بــا گذشــت زمــان احتمــال ری اپــی تلیالیزاســیون بــه صــورت معنــاداری
در نخهــای  Suture, Demesilkافزایــش پیــدا میکنــد و در نــخ  Pedsilkبــدون تغییــر باقــی میمانــد .نــخ
ســوچور بــه عنــوان بهتریــن نــخ بخیــه درمقایســه بــا  2نــخ دیگــر مشــخص میگــردد.
نتیجــه گیــری :اســتفاده متــداول از نــخ بخیههــا در اعمــال جراحــی داخــل دهانــی و اینکــه نــخ بخیــه بــه
عنــوان جســم خارجــی در محــل زخــم محســوب میشــود و خطــر عفونــت و التهــاب در زخــم وجــود دارد،
التهــاب در دو نــخ  Pedsilk, Demesilkافزایــش مییابــد و در نــخ  Sutureایــن احتمــال کاهــش مییابــد .بــه
همیــن دلیــل پــس از جراحــی بســتن مناســب ناحیــه جراحــی ،انتخــاب نــخ بخیــه مناســب مهمتریــن فاکتــور
درترمیــم بافــت و موفقیــت جراحــی اســت .نــخ بخیــه ســوچور بــه نســبت دو نــخ بخیــه دیگــر ارجــح اســت.

مقدمه
بخیههــا نقــش مهمــی در بهبــود زخــم بعــد از مداخــات جراحــی
دارنــد ،بــه خصــوص بخیههــا در اعمــال داخــل دهانــی دقــت
بیشــتری را نیــاز دارنــد .زیــرا ،محیــط داخــل دهــان بــه علــت بــزاق،
وجــود میکروارگانیســمهای خــاص و خونرســانی بــاال و اعمالــی
ماننــد صحبــت کــردن ،جویــدن و بلــع بــا ســایر نقــاط بــدن متفــاوت
اســت [ .]1واکنــش بافتــی بــه عنــوان بازتــاب پاســخ التهابــی 2

الــی  7روز پــس از بخیــه زدن بافــت مشــاهده میشــود [ ]2و نــخ
بخیههــا بــه علــت تفــاوت در ترکیــب ،پاس ـخهای التهابــی متفاوتــی
در بافتهــا ایجــاد میکننــد [ .]3همچنیــن نشــان داده شــده کــه
واکنــش مخاطــی ناشــی از آســیب ورود ســوزن بــه بافــت بــرای تمــام
نخهــا در  4الــی  7روز اول مشــابه اســت چــرا کــه انــدازه ســوزن
بــکار رفتــه تقریبــاً مشــابه بــوده ،لــذا تفــاوت بالینــی موجــود در
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التهــاب مخاطــی در ایــن دوره زمانــی مربــوط بــه نــوع نــخ بخیــه
اســت .ریســک عفونــت اطــراف نــخ بخیههــا بــه درجــه چســبندگی
باکتریهــا و وضعیــت فیزیکــی و شــیمیایی مــواد ســازنده نــخ
بخیــه بســتگی دارد ،از ایــن گذشــته نــخ بخیههــای چنــد رشــتهای
ریســک عفونــت باالتــری را نســبت بــه تــک رشــتهای هــا دارنــد [.]4
تــک رشــته و چنــد رشــتهای بــودن مهمتریــن فاکتــور در تعییــن
پاســخ بافتــی اســت .محققــان نشــان دادهانــد کــه هــر چــه تجمــع
ســلولهای التهابــی در بافــت همبنــد اطــراف نــخ بخیــه یــا بــه
عبــارت دیگــر واکنــش بافتــی کمتــر باشــد ،تشــکیل بافــت پوششــی
ســریعتر و ترمیــم زخــم بهتــر خواهــد بــود [ .]6 ,5از آنجــا کــه
ممکــن اســت پاســخ التهابــی ایجــاد شــده توســط نــخ بخیــه موجــب
تأخیــر درترمیــم زخــم شــود ،بنابرایــن میــزان واکنــش بافتی نســبت
بــه جنــس نــخ بخیــه یکــی از فاکتورهــای بســیار مهــم در انتخــاب
بهتریــن مــاده بــرای بســتن زخــم از میــان انــواع مختلــف نــخ بخیــه
بــه شــمار مـیرود .نــخ بخیــه ســیلک ،چنــد رشــتهای و غیــر قابــل
جــذب اســت و بــه دلیــل راحتــی اســتفاده و ارزانــی قیمــت ،در
گذشــته بــه طــور گســتردهای مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت امــا
بــا توجــه بــه مطالعــات بســیاری کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده
اســت ،طبیعــت چنــد رشــتهای آن موجــب آلودگــی زخــم ،تجمــع
باکتــری و خردههــای مــواد غذایــی در ســطح و در نتیجــه التهــاب
اطــراف زخــم و تأخیــر درترمیــم میشــود [ .]7نــخ بخیههــای چنــد
رشــتهای و آنهایــی کــه تعــداد گــره بیشــتری نیــاز دارنــد ،نســبت بــه
تــک رشــتهای هــا تمایــل بیشــتری بــه جــذب مایعــات دهــان و بــه
دنبــال آن میکروارگانیس ـمها در طــول فضــای بیــن رشــتهای بخیــه
بــه ســمت بافــت همبنــد دارنــد .حتــی باکتریهــای غیــر متحــرک
نیــز از درون بخیههــای چنــد رشــتهای منتقــل میشــوند [.]8
در مطالعــه کیــم و همکارانــش کــه در ســال  2011بــر روی مخــاط
دهــان سـگهای شــکاری صــورت گرفــت در پایــان مطالعــه نتیجــه
گرفتــه شــد کــه بخیــه زدن در ناحیــه مخــاط دهانــی التهــاب
بیشــتری را نســبت بــه لثــه کراتینیــزه داشــته و نــخ بخیههــای
چنــد رشــتهای واکنــش بافتــی بیشــتری را ایجــاد میکننــد [.]9
در مطالعــه وســتانی و همکارانــش کــه در ســال  2013بــر روی 30
مــورد جراحــی تصحیحــی فــک در ناحیــه قدامــی فــک بــی دندانــی،
بــه منظــور مقایســه واکنــش بافتــی بیــن نــخ بخیــه ســیلک و
 Cyanoacrylate-2 Isoamylصــورت گرفــت ،در پایــان مطالعــه
نتیجــه گرفتــه شــد کــه وقــوع درد و قرمــزی در کنــار نــخ بخیــه
در روز  7-1و  14پــس از جراحــی افزایــش یافتــه و میــزان التهــاب
در نــخ بخیــه  silkبیشــتر بــوده [ .]10بــا توجــه بــه تحقیقاتــی
کــه در ایــن زمینــه تــا بــه حــال انجــام شــده اســت ،در بیشــتر
مــوارد مقایســه بیــن تعــدادی نــخ بخیــه چنــد رشــتهای بــا تعــدادی
تــک رشــتهای دیگــر انجــام پذیرفتــه اســت .بایــد دقــت داشــت

136

در ایــن مطالعــه هــر ســه نــوع نــخ بخیــه جــزء چنــد رشــتهای
هــا میباشــند .از آنجــا کــه بــه نظــر میرســد نحــوه ســاخت و
تکنولــوژی آن میتوانــد در کیفیــت نــخ بخیــه مؤثــر باشــد و بــا
توجــه بــه اهمیــت واکنــش بافتــی نــخ بخیههــای مــورد اســتفاده
و همچنیــن تولیــد نخهــای پدســیلک (Pedsilk-Bahram Teb
 )co,Iranوســوچور ( )Suture-Pezeshkyaran co,Iranدر
داخــل کشــور ،ایــن مطالعــه حیوانــی بــا هــدف مقایســه واکنــش
بافتــی ایــن نخهــا بــا نــخ دم ســیلکDemesilk-Demetech( ،
 )co,USAکه تولیــد خــارج کشــور اســت ،انجــام گرفــت.
روش کار
در ایــن مطالعــه تجربــی از رت نــر همگــی بــا وزن تقریبــی 250
گــرم اســتفاده شــد .تعــداد کل نمونــه بــا اســتفاده از مطالعــات قبلــی
انجــام شــده  12عــدد محاســبه شــد بنابرایــن در ایــن مطالعــه از
 12عــدد مــوش صحرایــی در دو گــروه  6تایــی اســتفاده گردیــد.
از حیوانــات در کل مــدت مطالعــه بــر اســاس سیاســت حفاظــت از
حیوانــات مراقبــت شــد .از محدودیتهــای بــزرگ اجــرای طــرح،
زنــده نگــه داشــتن حیــوان بــرای مــدت طوالنــی اســت و اینکــه از
حیــوان بــه گون ـهای نگهــداری شــود کــه نتوانــد بــه خــود و ناحیــه
جراحــی آســیب بزنــد .بــرای بیهــوش کــردن حیوانــات از کتامیــن
 %5اســتفاده شــد .پــس از بیهوشــی موهــای ناحیــه پشــتی حیــوان
بوســیله ماشــین تــراش تراشــیده شــد و ناحیــه مــورد نظــر بــه
وســیله محلــول بتادیــن ضدعفونــی شــد .ســپس قســمتی از ناحیــه
پشــتی حیــوان ،کــه خــود حیــوان امــکان دسترســی بــه منطقــه را
نداشــت بــه ســه قســمت تقســیم بنــدی شــد و در هــر قســمت یــک
بخیــه زده شــد ،بــه طوریکــه روی پشــت هــر حیــوان از هــر ســه نــوع
نــخ بخیــه وجــود داشــته باشــد .بــرای بــه حداقــل رســاندن التهــاب
هیــچ برشــی در آن ناحیــه داده نشــد و فقــط بخیههــا بــا روش و
شــکل مشــابه از پوســت رد شــدند و همیــن طــور بــه دلیــل ضخیــم
و محکــم بــودن پوســت حیــوان از ســوزن  26میلــی متــری و نــخ
بخیــه  3-0اســتفاده شــد .در ایــن مطالعــه از ســه نــوع نــخ بخیــه بــا
مشــخصات ذیــل اســتفادده گردیــد:
پدســیلک ( ،)Pedsilkســوچور ( )Sutureو دم ســیلک (Deme
 )silkهــر ســه مشــکی ( ،)Blackغیــر قابــل جــذب (non-
 )absorbable sutureبــا ســایز  3-0میباشــند.
 ،Usp2metric:Pedsilkســاخت ایــران ،بــا ســوزن 26
میلــی متــری  circle3/8و  reverscuttingســاخت کارخانــه
 BahramTebمیباشــد.
ســوچور ( ،usp 2metric :)Sutureســاخت ایــران ،بــا ســوزن 26
میلــی متــری  circle3/8و  revers cuttingســاخت کارخانــه
) PEZESHKYARAN(Iranمیباشــد.

بیدگلی و همکاران
دم ســیلک ( :)Demesilkبــا ســوزن  26میلــی متــری circle 3/8
و  revers cuttingســاخت کارخانــه Demetechcorporation
) (USAمیباشــد.
بخیههــا بــا تکنیــک اســتاندارد ،بــه طــوری کــه  2گــره در جهــت
عقربههــای ســاعت و یــک گــره در خــاف جهــت عقربههــای
ســاعت زده شــدند .در روز دوم پــس از قــرار دادن بخیههــا ،یــک
گــروه  6تایــی از موشهــا بــا دوز کشــنده کتامیــن کشــته شــده و
هــر ســه نــوع نــخ بخیــه جداگانــه برداشــته شــد .بــه ایــن صــورت
کــه گــره جــدا شــده و نــخ داخــل بافــت بــه همــراه چنــد میلــی متــر
از بافــت اطرافــش جــدا و داخــل محلــول فرمالیــن  %10قــرار داده
شــد و بــه ایــن صــورت از هــر نــوع بخیــه 6،نمونــه روز دوم به دســت
آمــد .بــرای گــروه بعــدی کــه دومیــن گــروه محســوب میشــد و
تعــداد آنهــا نیــز  6ســر بــود ،همیــن کار در روز هفتــم پــس از
قــراردادن بخیههــا تکــرار شــد .نمونههــای گرفتــه شــده در روز دوم
و هفتــم بــه آزمایشــگاه انتقــال داده شــدند و واکنشهــای بافتــی
مــورد نیــاز توســط پاتولوژیســت مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .بعــد
از انتقــال نمونههــا بــه آزمایشــگاه و تهیــه برشهــای بافتــی بــه
ضخامــت  5میکــرو متــر ،نمونههــا بــا هماتوکســیلین-ائوزین بــرای
بررســی هیســتوپاتولوژیک بــه وســیله میکروســکوپ نــوری توســط
دو پاتولوژیســت بصــورت مســتقل مــورد مقایســه و ارزیابــی قــرار
گرفتــه و میانگیــن مشــاهدات بــه عنــوان اســاس نتیجــه گیــری در
نظــر گرفتــه شــد .نمونههــا از لحــاظ شــدت التهــاب ،اپــی تلیالیــزه
شــدن مجــدد ،تشــکیل بافــت گرانولیشــن (جوانــهای) و تشــکیل
بافــت فیبــروز بــه صــورت زیــر بررســی گردیدنــد:
التهــاب :وجــود ســلولهای آماســی در ســه فیلــد (ناحیــه)
میکروســکوپی اطــراف نــخ بخیــه بــا درشــت نمایــی :×100
 :0عدم وجود سلولهای التهابی

 :1التهــاب خفیــف :وقتــی تعــداد ســلولهای آماســی کمتــر یــا
مســاوی  25باشــد.
 :2التهــاب متوســط :وقتــی تعــداد ســلولهای آماســی 75-25
باشــد.
 :3التهــاب شــدید :وقتــی تعــداد ســلولهای آماســی بیشــتر یــا
مســاوی  75باشــد.
اپی تلیالیزه شدن مجدد:
 :0عدم وجود سلولهای اپی تلیالی
 :1وجود پرو لیفراسیون اپی تلیالی
تشکیل بافت گرانولیشن:
 :0عدم وجود بافت گرانولیشن
 :1وجود بافت گرانولیشن
فیبروز:
 :0عدم وجود بافت فیبروز
 :1تشکیل بافت فیبروز
اطالعــات بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار  SPSSورژن 16
و آزمــون فریدمــن و آزمــون ویلکاکســون مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.
یافتهها
نتایــج نشــانگر رفتــار مشــابه دو نــوع پدســیلک و دم ســیلک در
تشــکیل بافــت جوانــهای در هــر دو روز مــورد بررســی اســت.
نــخ ســوچور در روز هفتــم  33درصــد تشــکیل بافــت را کاهــش
میدهــد .در روز دوم ،نــخ پدســیلک کمتریــن و در روز هفتــم نــخ
دم ســیلک بافــت فیبــروز را بــه بیشــترین میــزان تشــکیل میدهنــد
و در مــورد اپیتلیــال ،رفتــار دو نــخ ســوچور و دم ســیلک مشــابه هــم
اســت در حالیکــه پدســیلک در هــر دو روز دوم و هفتــم مانــع از اپــی
تلیالیــزه شــدن مجــدد ،شــده اســت (جــدول .)1

جدول  :1میزان تشکیل بافت جوانهای ،فیبروز و اپی تلیالیزه شدن مجدد در دو روز مورد بررسی و در سه نوع نخ
زمان

بافت جوانهای

فیبروز

اپیتلیال

دارد (درصد) تعداد

دارد (درصد) تعداد

دارد (درصد) تعداد

پدسیلک
روز دوم

(6)100

(0)0

(0)0

روز هفتم

(5)83/3

(5)83/3

(0)0

سوچور
روز دوم

(6)100

(3)50

(0)0

روز هفتم

(3)50

(6)100

(3)50

دم سیلک
روز دوم

(6)100

(1)16/7

(0)0

روز هفتم

(5)83/3

(6)100

(3)50
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در نــخ بخیــه پدســیلک در روز دوم بیشــتر نمونههــا دارای التهــاب
درجــه  3بودنــد .در نــخ بخیــه ســوچور در روز دوم ،بیشــتر نمونههــا
التهــاب درجــه  3و در روز هفتــم ،بیشــتر نمونههــا التهــاب درجــه
 1داشــتند .در نــخ بخیــه دم ســیلک در روز هفتــم ،بیشــتر نمونههــا
التهــاب درجــه  2داشــتند.

بررسی توصیفی میزان التهاب در سه گونه نخ
در نــخ بخیــه پدســیلک ،شــش رت التهــاب درجــه  ،1پنــج رت
التهــاب درجــه  2و یــک رت التهــاب درجــه  3داشــتند .در نــخ
ســوچور شــش رت التهــاب درجــه  ،1چهــار رت التهــاب درجــه
 2ودو رت التهــاب درجــه  3داشــتند .در نــخ دم ســیلک یــک
رت هیــچ التهابــی نداشــت ،یــک رت التهــاب درجــه  ،1شــش
رت التهــاب درجــه  2و چهــار رت التهــاب درجــه  3داشــتند.
مشــاهدات نشــان میدهــد در نــخ بخیــه پدســیلک و ســوچور
بیشــتر نمونههــا التهــاب درجــه  1داشــتند و در نــخ بخیــه دم
ســیلک بیشــتر نمونههــا التهــاب درجــه  2داشــتند .پاســخهای
موجــود در ایــن مطالعــه از نــوع دوتایــی یــا چندتایــی هســتند .لــذا
انتخــاب آزمــون صحیحــی بــرای بررســی وجــود اختــاف در پاســخ
هــر یــک از انــواع نخهــا ،بســتگی بــه پیــروی از فــرض نرمالیتــی
و همچنیــن وابســته یــا مســتقل بــودن پاســخها از هــم دارد.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نــوع پاســخها و وابســته بــودن آنهــا بــه
هــم ،آزمــون فریدمــن انتخــاب گردیــد .جهــت بررســی اثــر نخهــا

بــر روی هــر کــدام از شــاخصهای مــورد نظــر بــدون توجــه بــه
اثــر زمــان از آزمــون فریدمــن اســتفاده شــد .در جــدول  2بــرای
هــر کــدام از شــاخصها تحلیــل جداگانــهای صــورت گرفتــه و
همگــی در یــک جــدول خالصــه شــدند.
بــا توجــه بــه نتایــج جــدول  2میبینیــم کــه معنــاداری همــه
انــواع نــخ بخیههــا بیشــتر از  0/05میباشــد .نتایــج حاکــی از
عــدم تاثیرگــذاری نــوع نــخ بخیههــای مختلــف بــر روی التهــاب،
بافــت جوانــهای ،اپیتلیالیــزه شــدن مجــدد بــدون توجــه بــه اثــر
زمــان میباشــند .نتایــج حاصلــه در مــورد فیبــروز بــا کمــی تأمــل
همــراه میباشــد چراکــه میــزان معنــاداری آن برابــر بــا  0/05یعنــی
ســطح معنــاداری اســت .در ایــن حالــت در مــورد اثرگــذاری یــا عــدم
اثرگــذاری انــواع مختلــف نــخ بــر روی وجــود یــا نبــود بافــت فیبــروز
بایــد بــا احتیــاط عمــل کــرد .پــس بــرای بررســی اینکــه کــدام دو
نــوع نــخ بــا هــم تفــاوت دارنــد ،از آزمــون ویلکاکســون اســتفاده شــد
کــه نتایــج در جــدول  3آمــده اســت:
نتایــج جــدول  3نشــان دهنــده تفــاوت معنــادار پدســیلک و ســوچور
بــر روی تشــکیل یــا نبــود فیبــروز میباشــد در حالیکــه ســایر
ترکیبــات دوتایــی بــا هــم تفــاوت معنــادار آمــاری ندارنــد .بــرای
بررســی اثــر زمــان بــر روی هــر کــدام از شــاخصهای مــورد نظــر
بــدون توجــه بــه اثــر نخهــا از آزمــون ویلکاکســون اســتفاده شــد.
در جــدول  4بــرای هــر کــدام از شــاخصها تحلیــل جداگانــهای
صــورت گرفــت و همگــی در یــک جــدول خالصــه شــدند.

جدول  :2بررسی جداگانه اثر نخ بخیهها بر روی هر کدام از شاخصهای مورد نظر بدون توجه به اثر زمان

شاخص مورد بررسی
التهاب

بافت جوانهای
فیبروز

اپیتلیالیزه شدن مجدد

آماره فریدمن

معناداری

تعداد

درجه آزادی

3/152

0/207

12

2

12

2

4/000

0/135

12

2

6/000

0/05

12

2

3/600

0/165

جدول  :3بررسی جداگانه اثر نخ بخیهها بر روی فیبروز بدون توجه به اثر زمان

شاخص مورد بررسی
پدسیلک و سوچور

دم سیلک و پدسیلک
دم سیلک و سوچور

معناداری

آماره ویلکاکسون
2

0/046

1/414

0/157

1/414

0/157

جدول  :4بررسی جداگانه اثر زمان بر روی هر کدام از شاخصهای مورد نظر بدون توجه به اثر نوع نخ بخیه

شاخص مورد بررسی
التهاب

بافت جوانهای
فیبروز

اپیتلیالیزه شدن مجدد
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تعداد

آماره ویلکاکسون

معناداری

12

884/0

377/0

12

235/0

025/0

12

606/3

>000/0

12

449/2

014/0

بیدگلی و همکاران
بــا توجــه بــه جــدول  4میبینیــم کــه معنــاداری همــه انــواع نــخ
بخیههــا بــه جــز میــزان التهــاب کمتــر از  0/05میباشــد .نتایــج
حاکــی از تاثیرگــذاری زمــان بــر روی فیبــروز ،بافــت جوانــهای و
اپیتلیالیــزه شــدن مجــدد میباشــند .در واقــع بــدون توجــه بــه
اثــر نــوع نــخ ،بــا گذشــت زمــان تفــاوت معنــاداری در وجــود یــا
نبــود شــاخصهای بافــت جوانـهای – فیبــروز و اپــی تلیالیــزه شــدن
مجــدد دیــده میشــود .تصویــر  1بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه دو
نــوع نــخ بخیــه پدســیلک و دم ســیلک رفتــار مشــابهی در میــزان
التهــاب دارنــد کــه در آنهــا احتمــال التهــاب از روز دوم تــا هفتــم
افزایــش پیــدا میکنــد ،امــا ایــن احتمــال در نــخ بخیــه ســوچور
کاهــش پیــدا میکنــد.
همانطــور کــه از تصویــر  2مشــخص اســت ،نــخ بخیــه پدســیلک و دم
ســیلک رفتــار مشــابهی در مــورد بافــت جوانــه گوشــتی دارنــد که در
آنهــا احتمــال تشــکیل بافــت جوانـهای از روز دوم تــا هفتــم کاهــش
چشــمگیری پیــدا نمیکنــد ،امــا احتمــال تشــکیل بافــت جوان ـهای
در نــوع نــخ بخیــه ســوچور بــه شــدت کاهــش پیــدا میکنــد.
بــا گذشــت زمــان احتمــال تشــکیل بافــت فیبــروز بــه صــورت
معنــاداری در هــر ســه نــوع نــخ بخیــه ،افزایــش پیــدا میکنــد
(تصویــر .)3
بــا گذشــت زمــان احتمــال اپــی تلیالیــزه شــدن مجــدد بــه صــورت
معنــاداری در نــخ بخیههــای ســوچور و دم ســیلک افزایــش پیــدا
میکنــد و ایــن درحالیســت کــه ایــن احتمــال در نــخ بخیــه
پدســیلک بــدون تغییــر در دو زمــان باقــی مانــده و احتمــال تشــکیل
اینگونــه از ســلولها چــه در روز دوم و چــه در روز هفتــم تغییــری
نمیکنــد (تصویــر .)4

تصویــر  :1التهــاب در دو روز مــورد بررســی و در ســه نــوع نــخ بخیــه مــورد
بررســی
( :1پدسیلک  :2سوچور  :ِ 3دم سیلک)

تصویــر  :2وجــود یــا نبــود بافــت جوان ـهای در دو روز مــورد بررســی و در ســه
نــوع نــخ بخیــه مــورد بررســی ( :1پدســیلک :2،ســوچورِ :3،دم ســیلک)

تصویــر  :3وجــود یــا نبــود بافــت فیبــروز در دو روز و در ســه نــوع نــخ مــورد
بررســی
( :1پدسیلک  :2سوچور  ِ :3دم سیلک)

تصویــر  :4وجــود یــا نبــود اپــی تلیالیــزه شــدن مجــدد در دو روز و در ســه
نــوع نــخ مــورد بررســی
( :1پدسیلک :2،سوچورِ :3،دم سیلک)
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مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان ،دوره  ،24شماره  ،2تابستان 1396
بحث
در ایــن مطالعــه از موشــهای صحرایــی بــرای انجــام آزمایش اســتفاده
شــده اســت زیــرا ،موشهــا حیوانــات مهــره داری هســتند کــه بــه
علــت دسترســی فــراوان ،انــدازه ،هزینــه نســبتاً پاییــن نگهــداری و
نــرخ زاد و ولــد بــاال در آزمایشــگاهها مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد.
مــوش از نظــر ژنتیکــی بــه انســان بســیار شــبیه اســت و تقریبـاً 99
درصــد از ژنهــای ایــن موجــود شــبیه انســان اســت و بــه ایــن علــت
در آزمایشهــای مربــوط بــه ســلولهای بنیــادی جنینــی گزینــه
بســیار مفیــدی اســت .در ایــن مطالعــه بــه دلیــل یکســان بــودن
جنــس ســوزن بخیــه و نیــز قطــر آنهــا ( ،)3-0همچنیــن بدلیــل
یکســان بــودن جنــس نخهــا کــه همگــی سیلــک بــه هــم تابیــده
غیــر قابــل جــذب مشــکی (black braided poly filament
 )non-absorbable sutureبــا تکنولــوژی ســاخت کامـ ً
ا یکســان
بودنــد ،پرداختــن بــه جزئیــات بیشــتر در مــورد واکنشــهای بافتــی
امــکان پذیــر شــد .ایــن درحالــی بــود کــه دراکثــر تحقیقــات انجــام
شــده بــر روی نخهــای بخیــه ،مقایســه بیــن چنــد نــوع نــخ ،نخهــای
قابــل جــذب و غیرقابــل جــذب ،مقایســه نخهــای بخیــه قابــل جــذب
ســنتتیک و قابــل جــذب طبیعــی و از ایــن قبیــل ...انجام شــده اســت
کــه مســلماً بــه دلیــل تفــاوت در ســاختار منبــع تهیــه و واکنشهــای
بافتــی مختلــف امــکان مقایســه اثــرات یــک نــوع نــخ بــا انــواع دیگــر
مشــابه وجــود نداشــت [.]11
حــال آنکــه مطالعــه حاضــر بــه دلیــل بررســی ســه نــوع نخ بخیــه که
از نظــر مــواد اولیــه ،ســایز ،تکنولــوژی تولیــد و خــواص بیوشــیمیایی
هماننــد معرفــی شــده بودنــد امــکان مقایســه دقیقتــر و ایجــاد دیــد
بهتــر بــرای جراحــان در اســتفاده از ایــن نخهــا ایجــاد شــد .البتــه هر
چنــد کــه جنــس و قطــر و تمــام شــرایط ســوزنهای نــخ یکســان در
نظــر گرفتــه شــده اســت ،امــا بــه هــر حــال در تکنولــوژی ســاخت بــا
یکدیگــر متفاوتنــد و بهتــر اســت عنــوان کنیــم ایــن نتایــج مربــوط
بــه مجموعــه نــخ و ســوزن ســاخت ایــن شــرکت خــاص اســت و
تفکیــک ایــن دو از هــم مناســب نیســت .بافــت جدیــد تشــکیل شــده
توســط فیبروبالســت هــا دور رگهــای خونــی جدیــد ،بافــت جوانــه
گوشــتی نامیــده میشــود کــه بــا افزایــش ســن زخــم و پیشــرفت
روز ترمیــم ،ایــن بافــت نیــز پیرتــر شــده و در نهایــت تشــکیل بافــت
اســکار را میدهــد [ .]12در مطالعــه حاضــر بــرای ارزیابــی بافــت
جوانــه گوشــتی ،تشــکیل عــروق خونــی جدیــد ،ارتشــاح ســلولهای
آماســی و تشــکیل رشــتههای کالژن ،مــد نظــر قــرار گرفــت .در ایــن
مطالعــه میــزان بافــت جوانـهای اطــراف نخهــای بخیــه دم ســیلک و
پدســیلک در روز دوم پــس از بخیــه زدن  6مــورد ( )%100وجــود
دارد و در روز هفتــم پــس از بخیــه زدن  5مــورد ( )%83/3وجــود
دارد .میــزان بافــت جوانـهای اطــراف نــخ بخیــه ســوچور در روز دوم
پــس از بخیــه زدن  6مــورد ( )%100اســت .و در روز هفتــم پــس
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از بخیــه زدن  3مــورد ( )%50وجــود دارد .رفتــار دو نــخ پدســیلک
و دم سیلــک در مــورد تشــکیل بافــت جوان ـهای مشــابه اســت و در
نــخ ســوچور ایــن میــزان کمتــر اســت.
اپــی تلیالیــزه شــدن مجــدد اطــراف نــخ بخیــه پدســیلک در روز
دوم و هفتــم پــس از بخیــه زدن وجــود نــدارد .اپــی تلیالیــزه شــدن
مجــدد اطــراف نــخ بخیــه ســوچور در روز دوم پــس از بخیــه زدن
وجــود نــدارد و در روز هفتــم پــس از بخیــه زدن زدن  3مــورد
( )%50وجــود دارد .اپــی تلیالیــزه شــدن مجــدد اطــراف نــخ بخیــه
دم ســیلک در روز دوم پــس از بخیــه زدن وجــود نــدارد و در روز
هفتــم زدن  3مــورد ( )%50وجــود دارد .بــا گذشــت زمــان احتمــال
اپیتلیالیــزه شــدن مجــدد بــه صــورت معنــاداری در نخهــای ســوچور
ودم ســیلک افزایــش پیــدا میکنــد و ایــن در حالیســت کــه ایــن
احتمــال در نــخ بخیــه پدســیلک بــدون تغییــر میمانــد .در مطالعــه
علومــی وهمــکاران کــه بــه مقایســه هیســتوپاتولوژیک پوســت بخیــه
شــده مــوش صحرایــی توســط نــخ بخیــه نایلــون (تولیــد داخــل و
خــارج کشــور) پرداختــه بودنــد ،در روز ششــم در هــر دو گــروه در
 10مــورد بازســازی اپــی تلیــوم کامــل و در  5مــورد بازســازی ناکامل
بــود و در مقاطــع مربــوط بــه روز ســیزدهم بازســازی اپیتلیــوم کامــل
بــود و اختــاف معنــاداری بیــن دو گــروه وجــود نداشــت [ ]13کــه
هماننــد مطالعــه اخیــر تشــکیل اپــی تلیــوم مجــدد بــه مــرور زمــان
بیشــتر میگــردد .رفتــار دو نــخ پدســیلک ودم ســیلک در مــورد
التهــاب مشــابه اســت و در آنهــا احتمــال التهــاب افزایــش مییابــد.
پــری رخ و همکارانــش گــزارش کردنــد کــه التهــاب بافتــی کمتــر
نــخ بخیــه  PVDFنســبت بــه ســیلک در تمــام دورههــای زمانــی
وجــود داشــت و هــر چــه زمــان بــاز کــردن نــخ بخیــه دیرتــر انجــام
شــده بــود ،التهــاب در روز برداشــتن بخیــه بیشــتر و ترمیــم در
روز  14کمتــر بــود کــه محققیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در
جراحــی دهــان اســتفاده از نــخ بخیــه  PVDFبــه دلیــل واکنــش
بافتــی کمتــر نســبت بــه ســیلک برتــری دارد [ .]4نتایــج مطالعــه
ذکــر شــده بــا نتایــج مطالعــه حاضــر مطابقــت دارد .بافــت فیبــروز
اطــراف نــخ بخیــه پدســیلک در روز دوم پــس از بخیــه زدن وجــود
نــدارد و در روز هفتــم پــس از بخیــه زدن  5مــورد ( )%83/3وجــود
دارد .بافــت فیبــروز اطــراف نــخ بخیــه یســوچور در روز دوم پــس از
بخیــه زدن  5مــورد ( )%83/3وجــود دارد و درروز هفتــم  6مــورد
( )%100وجــود دارد.
بافــت فیبــروز اطــراف نخ بخیــه دم ســیلک در روز دوم پــس از بخیه
زدن  1مــورد ( )%16/7وجــود دارد و در روز هفتــم پــس از بخیــه
زدن  6مــورد ( )%100وجــود دارد .رفتــار هرســه نــخ پدســیلک،
دم سیلــک وســوچور درتشــکیل بافــت فیبــروز باگذشــت زمــان
بــه صــورت معنــاداری ( )P > 0/05افزایــش مییابــد .در مطالعــه
کوکایــی و همــکاران تفــاوت قابــل توجهــی در پرولیفراســیون اپــی

بیدگلی و همکاران
تلیــال ،بافــت جوانــهای وفیبــروز مابیــن نــخ بخیههــای مختلــف
وجــود نداشــت [ .]8صــرف نظــر از متفــاوت بــودن نــخ بخیههــای
مــورد اســتفاده و بافــت مــورد مطالعــه بــا مطالعــه مــا الزم بــه ذکــر
اســت در مطالعــه اخیــر نیــز از نظــر بررســی فاکتورهــای فــوق،
بیــن نــخ بخیههــای مــورد مطالعــه تفــاوت معنــاداری وجــود
نداشــت و تنهــا از نظــر وجــود بافــت فیبــروزه تفــاوت معنــادار
بــود .در مطالعــه یالتریــک و همکارانــش در ســال  2003واکنــش
بافتــی چهــار نــوع نــخ بخیــه ویکریلوپلــی پروپلــن وســیلک و کــت
گات در بافــت  32مــوش صحرایــی انــدازه گیــری شــد کــه در
بیــن ایــن چهــار نــوع ویکریــل کمتریــن واکنــش بافتــی را ایجــاد
میکــرد [ .]11در مطالعــه کیــم و همکارانــش کــه در ســال
 2011بــر روی مخــاط دهــان س ـگهای شــکاری صــورت گرفــت
در پایــان مطالعــه نتیجــه گرفتــه شــد کــه بخیــه زدن در ناحیــه
مخــاط دهانــی التهــاب بیشــتری را نســبت بــه لثــه کراتینیــزه
داشــته و نــخ بخیههــای چنــد رشــتهای واکنــش بافتــی بیشــتری
را ایجــاد میکننــد [ .]9در مطالعــه وســتانی و همکارانــش کــه
در ســال  2013بــر روی  30مــورد جراحــی تصحیحــی فــک در
ناحیــه قدامــی فــک بــی دندانــی ،بــه منظــور مقایســه واکنــش
بافتــی بیــن نــخ بخیــه ســیلک و Cyanoacrylate-2 Isoamyl
صــورت گرفــت ،در پایــان مطالعــه نتیجــه گرفتــه شــد وقــوع درد
و قرمــزی در کنــار نــخ بخیــه در روز  7-1و  14پــس از جراحــی

افزایــش یافــت و میــزان التهــاب در نــخ بخیــه ســیلک بیشــتر بــود
امــا در کنــار زخمهایــی کــه از چســب اســتفاده کردنــد در روز
 21درد و قرمــزی افزایــش یافتــه بــود .ایــن نشــان میدهــد کــه
 Cyanoacrylate-2 Isoamylممکــن اســت در درمــان اولیــه
کمــک کنــد [.]10
نتیجه گیری
بــا توجــه بــه کل نتایــج اخــذ شــده مشــخص گردیــد از بیــن  3نــوع
نــخ مــورد بررســی در مطالعــه حاضــر ،نــخ ســوچور تولیــد داخــل
کشــور دارای کمتریــن عارضــه بافتــی در بیــن بقیــه نخهــا بــوده
اســت .عــاوه بــر آن ایــن مطالعــه نشــان داد کــه بــا وجــود یــک
ســاختار و منبــع اولیــه تولیــد بــرای نخهــا ،نتایــج اخــذ شــده از
تولیــدات چنــد شــرکت ،متنــوع و متفــاوت اســت و ایــن حالــت
ســبب تفــاوت نهایــی در نتیجــه عمــل جراحــی و تأثیــر بــر التیــام
زخــم خواهــد بــود.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه منتــج از پایــان نامــه دوره دســتیاری پریودنتیکــس
میباشــد .نویســندگان از زحمــات کلیــه کســانی کــه در انجــام آن
همــکاری نمودنــد قدردانــی مینماینــد ،ضمن ـاً نتایــج ایــن مطالعــه
بــا منافــع نویســندگان در تعــارض نمیباشــد.
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Abstract
Introduction: The tissue reaction to stitch strings used in the intraoral surgery that
can aggravate inflammation is an important issue. This study aimed to compare the
tissue reaction formed around three types of stitches, including Demesilk (Demetech
corporation,USA) that is not produced inside the country, Pedsilk and Suture, which all
are natural nonabsorbable, on rats.
Methods: In this experimental study, 12 male rats with an approximate weight of 250
g were selected and divided into two equal groups. After anesthesia, the back hair of
the animals was shaved and all three types of stitch strings were used differently in each
sample. The first type of stitch was Pedsilk, the second type Suture, and the third one
was Demesilk. In certain days (the second and seventh days), one group of the rats were
sacrificed with a certain amount of fatal ketamine and all three types of stitch strings were
removed separately and transmitted to laboratory and compared regarding inflammation,
granulation and fibrosis formation. The data were analyzed using the Friedman and
Wilcoxon tests with the SPPS software.
Results: Statistical assessment carried out in all three types showed a significant difference
among the strings in most cases. The manner of Pedsilk and Demesilk with regard to
inflammation was similar in which the possibility of inflammation increased as the time
passed and this possibility decreased in the Suture. The manner of both Pedsilk and
Demesilk regarding the granulation tissue was similar in which the possibility of the
formation of the tissue did not have a remarkable decrease as the time passed. In Suture,
this possibility decreased remarkably. The manner of all three strings, Suture, Pedsilk and
Demesilk, increased significantly regarding fibrosis tissue formation as the time passed (P
< 0.05). After a while, the possibility of Rey epithelialization increased meaningfully in
Suture and Demesilk, while it remained unchanged in Pedesilk. The string of Suture was
distinguished as the best string in comparison with the two other types.
Conclusion: The common use of stitch strings in intraoral surgeries and the fact that a stitch
string is considered as an external body in a wound zone increases the risk of infection and
inflammation in Demesilk and Pedsilk, but this possibility decreases in the Suture type. As
a result, after the surgery, the use of the Suture in covering the surgery zone is supposed to
be the most important factor in amending the tissue and the success of the surgery.

