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چکیده
مقدمــه: واکنــش بافتــی نــخ بخیه هــای 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 
 )Demetechcorporation,USA( ــد خــارج کشــور ــه Demesilk کــه تولی ــخ بخی ــوع ن شــده اطــراف ســه ن
و Pedsilk,Suture کــه تولیــد داخــل کشــور و غیرقابــل جــذب طبیعــی هســتند بــر روی موشــهای صحرایــی 

انجــام شــده اســت.
روش کار: در ایــن مطالعــه تجربــی، تعــداد 12 مــوش صحرایــی نــر همگــی بــا وزن تقریبــی 250 گــرم 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 Pedsilk، بخیــه دوم از نــوع Suture و بخیــه 
ســوم از نــوع Demesilk بــود. در هــر کــدام از روزهــای دوم و هفتــم یــک گــروه 6 تایــی از موشــها بــا دوز کشــنده 
کتامیــن کشــته شــده و هــر ســه نــوع بخیــه بطــور جداگانــه برداشــته شــده و نمونه هــا بــه آزمایشــگاه انتقــال داده 
شــدند و از نظــر میــزان و شــدت التهــاب، وجــود یــا عــدم وجــود ســلول های 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.
ــاوت  ــوارد تف ــب م ــه در اغل ــت ک ــخ صــورت گرف ــوع ن ــورد مقایســه هــر ســه ن ــاری درم ــی آم ــا: ارزیاب يافته ه
بیــن نخ هــا معنــی دار بــود. التهــاب در دو نــخ Pedsilk و Demesilk بــا گذشــت زمــان افزایــش می یابــد و در 
نــخ Suture التهــاب کاهــش می یابــد. احتمــال تشــکیل بافــت گرانولیشــن در دو نــخ Pedsilk و Demesilk بــا 
گذشــت زمــان، کاهــش چشــمگیری پیــدا نمی کنــد. در نــخ Suture ایــن احتمــال بــه شــدت کاهــش می یابــد. 
ــه صــورت  ــا گذشــت زمــان، ب ــخ Pedsilk, Demesilk و Sutur در تشــکیل بافــت فیبــروز ب رفتــار هــر ســه ن
معنــاداری )P > 0/05( افزایــش می یابــد. بــا گذشــت زمــان احتمــال ری اپــی تلیالیزاســیون بــه صــورت معنــاداری 
ــخ  ــد. ن ــی می مان ــر باق ــدون تغیی ــخ Pedsilk ب ــد و در ن ــدا می کن ــش پی ــای Suture, Demesilk افزای در نخ ه

ســوچور بــه عنــوان بهتریــن نــخ بخیــه درمقایســه بــا 2 نــخ دیگــر مشــخص می گــردد.
ــه  ــخ بخیــه ب ــی و اینکــه ن ــخ بخیه هــا در اعمــال جراحــی داخــل دهان ــری: اســتفاده متــداول از ن ــه گی نتیج
ــود دارد،  ــم وج ــاب در زخ ــت و الته ــر عفون ــود و خط ــوب می ش ــم محس ــل زخ ــی در مح ــم خارج ــوان جس عن
التهــاب در دو نــخ Pedsilk, Demesilk افزایــش می یابــد و در نــخ Suture ایــن احتمــال کاهــش می یابــد. 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.

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی 
همدان محفوظ است.
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مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

مقدمه
بخیه هــا نقــش مهمــی در بهبــود زخــم بعــد از مداخــالت جراحــی 
دارنــد، بــه خصــوص بخیه هــا در اعمــال داخــل دهانــی دقــت 
بیشــتری را نیــاز دارنــد. زیــرا، محیــط داخــل دهــان بــه علــت بــزاق، 
وجــود میکروارگانیســم های خــاص و خونرســانی بــاال و اعمالــی 
ماننــد صحبــت کــردن، جویــدن و بلــع بــا ســایر نقــاط بــدن متفــاوت 
ــی 2  ــخ التهاب ــاب پاس ــوان بازت ــه عن ــی ب ــش بافت ــت ]1[. واکن اس

ــخ  ــت مشــاهده می شــود ]2[ و ن ــه زدن باف ــس از بخی ــی 7 روز پ ال
بخیه هــا بــه علــت تفــاوت در ترکیــب، پاســخ های التهابــی متفاوتــی 
ــه  ــن نشــان داده شــده ک ــد ]3[. همچنی ــا ایجــاد می کنن در بافت ه
واکنــش مخاطــی ناشــی از آســیب ورود ســوزن بــه بافــت بــرای تمــام 
ــوزن  ــدازه س ــه ان ــرا ک ــت چ ــابه اس ــی 7 روز اول مش ــا در 4 ال نخ ه
ــود در  ــی موج ــاوت بالین ــذا تف ــوده، ل ــابه ب ــاً مش ــه تقریب ــکار رفت ب
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ــه  ــخ بخی ــوع ن ــه ن ــوط ب ــی مرب ــن دوره زمان ــاب مخاطــی در ای الته
اســت. ریســک عفونــت اطــراف نــخ بخیه هــا بــه درجــه چســبندگی 
باکتری هــا و وضعیــت فیزیکــی و شــیمیایی مــواد ســازنده نــخ 
بخیــه بســتگی دارد، از ایــن گذشــته نــخ بخیه هــای چنــد رشــته ای 
ریســک عفونــت باالتــری را نســبت بــه تــک رشــته ای هــا دارنــد ]4[. 
ــن  ــور در تعیی ــن فاکت ــودن مهمتری ــد رشــته ای ب ــک رشــته و چن ت
پاســخ بافتــی اســت. محققــان نشــان داده انــد کــه هــر چــه تجمــع 
ــه  ــا ب ــه ی ــخ بخی ــراف ن ــد اط ــت همبن ــی در باف ــلول های التهاب س
عبــارت دیگــر واکنــش بافتــی کمتــر باشــد، تشــکیل بافــت پوششــی 
ــه  ــا ک ــود ]5, 6[. از آنج ــد ب ــر خواه ــم بهت ــم زخ ــریع تر و ترمی س
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 مــی رود. نــخ بخیــه ســیلک، چنــد رشــته ای و غیــر قابــل 
ــت، در  ــی قیم ــتفاده و ارزان ــی اس ــل راحت ــه دلی ــت و ب ــذب اس ج
ــرار می گرفــت امــا  ــه طــور گســترده ای مــورد اســتفاده ق گذشــته ب
ــه انجــام شــده  ــن زمین ــه مطالعــات بســیاری کــه در ای ــا توجــه ب ب
اســت، طبیعــت چنــد رشــته ای آن موجــب آلودگــی زخــم، تجمــع 
ــی در ســطح و در نتیجــه التهــاب  ــواد غذای باکتــری و خرده هــای م
اطــراف زخــم و تأخیــر درترمیــم می شــود ]7[. نــخ بخیه هــای چنــد 
رشــته ای و آنهایــی کــه تعــداد گــره بیشــتری نیــاز دارنــد، نســبت بــه 
تــک رشــته ای هــا تمایــل بیشــتری بــه جــذب مایعــات دهــان و بــه 
دنبــال آن میکروارگانیســم ها در طــول فضــای بیــن رشــته ای بخیــه 
بــه ســمت بافــت همبنــد دارنــد. حتــی باکتری هــای غیــر متحــرک 

ــوند ]8[. ــل می ش ــته ای منتق ــد رش ــای چن ــز از درون بخیه ه نی
در مطالعــه کیــم و همکارانــش کــه در ســال 2011 بــر روی مخــاط 
دهــان ســگ های شــکاری صــورت گرفــت در پایــان مطالعــه نتیجــه 
ــاب  ــی الته ــاط دهان ــه مخ ــه زدن در ناحی ــه بخی ــد ک ــه ش گرفت
ــای  ــخ بخیه ه ــته و ن ــزه داش ــه کراتینی ــه لث ــبت ب ــتری را نس بیش
ــد ]9[.  ــاد می کنن ــتری را ایج ــی بیش ــش بافت ــته ای واکن ــد رش چن
در مطالعــه وســتانی و همکارانــش کــه در ســال 2013 بــر روی 30 
مــورد جراحــی تصحیحــی فــک در ناحیــه قدامــی فــک بــی دندانــی، 
ــیلک و  ــه س ــخ بخی ــن ن ــی بی ــش بافت ــه واکن ــور مقایس ــه منظ ب
Cyanoacrylate-2 Isoamyl صــورت گرفــت، در پایــان مطالعــه 
ــه  ــخ بخی ــار ن ــزی در کن ــوع درد و قرم ــه وق ــه شــد ک نتیجــه گرفت
در روز 1-7 و 14 پــس از جراحــی افزایــش یافتــه و میــزان التهــاب 
ــی  ــه تحقیقات ــه ب ــا توج ــوده ]10[. ب ــتر ب ــه silk بیش ــخ بخی در ن
ــتر  ــت، در بیش ــده اس ــام ش ــال انج ــه ح ــا ب ــه ت ــن زمین ــه در ای ک
مــوارد مقایســه بیــن تعــدادی نــخ بخیــه چنــد رشــته ای بــا تعــدادی 
ــت  ــت داش ــد دق ــت. بای ــه اس ــام پذیرفت ــر انج ــته ای دیگ ــک رش ت

ــته ای  ــد رش ــزء چن ــه ج ــخ بخی ــوع ن ــه ن ــر س ــه ه ــن مطالع در ای
ــاخت و  ــوه س ــد نح ــر می رس ــه نظ ــه ب ــا ک ــند. از آنج ــا می باش ه
ــا  ــد و ب ــر باش ــه مؤث ــخ بخی ــت ن ــد در کیفی ــوژی آن می توان تکنول
ــورد اســتفاده  ــای م ــخ بخیه ه ــی ن ــش بافت ــت واکن ــه اهمی توجــه ب
 Pedsilk-Bahram Teb( ــیلک ــای پدس ــد نخ ه ــن تولی و همچنی
در   )Suture-Pezeshkyaran co,Iran( وســوچور   )co,Iran
ــش  ــدف مقایســه واکن ــا ه ــی ب ــه حیوان ــن مطالع داخــل کشــور، ای
 Demesilk-Demetech( ،ــخ دم ســیلک ــا ن ــن نخ هــا ب بافتــی ای

ــت. ــام گرف ــت، انج ــور اس ــارج کش ــد خ co,USA( که تولی

روش کار
ــی 250  ــا وزن تقریب ــی ب ــر همگ ــی از رت ن ــه تجرب ــن مطالع در ای
گــرم اســتفاده شــد. تعــداد کل نمونــه بــا اســتفاده از مطالعــات قبلــی 
ــه از  ــن مطالع ــن در ای ــد بنابرای ــبه ش ــدد محاس ــده 12 ع ــام ش انج
ــد.  ــتفاده گردی ــی اس ــروه 6 تای ــی در دو گ ــوش صحرای ــدد م 12 ع
ــر اســاس سیاســت حفاظــت از  ــات در کل مــدت مطالعــه ب از حیوان
ــرح،  ــرای ط ــزرگ اج ــای ب ــد. از محدودیت ه ــت ش ــات مراقب حیوان
ــرای مــدت طوالنــی اســت و اینکــه از  زنــده نگــه داشــتن حیــوان ب
حیــوان بــه گونــه ای نگهــداری شــود کــه نتوانــد بــه خــود و ناحیــه 
ــات از کتامیــن  ــرای بیهــوش کــردن حیوان ــد. ب جراحــی آســیب بزن
5% اســتفاده شــد. پــس از بیهوشــی موهــای ناحیــه پشــتی حیــوان 
ــه  ــر ب ــورد نظ ــه م ــد و ناحی ــیده ش ــراش تراش ــین ت ــیله ماش بوس
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 
ــا روش و  ــا ب ــط بخیه ه ــد و فق ــه داده نش ــی در آن ناحی ــچ برش هی
شــکل مشــابه از پوســت رد شــدند و همیــن طــور بــه دلیــل ضخیــم 
ــخ  ــری و ن ــی مت ــوان از ســوزن 26 میل ــودن پوســت حی و محکــم ب
بخیــه 0-3 اســتفاده شــد. در ایــن مطالعــه از ســه نــوع نــخ بخیــه بــا 

مشــخصات ذیــل اســتفادده گردیــد:
 Deme( ــیلک ــوچور )Suture( و دم س ــیلک )Pedsilk(، س پدس
non-( غیــر قابــل جــذب ،)Black( هــر ســه مشــکی )silk

می باشــند.  3-0 ســایز  بــا   )absorbable suture
 26 ســوزن  بــا  ایــران،  ســاخت   ،Usp2metric:Pedsilk
میلــی متــری circle3/8 و reverscutting ســاخت کارخانــه 

می باشــد.  BahramTeb
ــا ســوزن 26  ســوچور )usp 2metric :)Suture، ســاخت ایــران، ب
میلــی متــری circle3/8 و revers cutting ســاخت کارخانــه 

می باشــد.  PEZESHKYARAN)Iran(
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 circle 3/8 بــا ســوزن 26 میلــی متــری :)Demesilk( دم ســیلک
 Demetechcorporation ــه و revers cutting ســاخت کارخان

)USA( می باشــد.
ــه طــوری کــه 2 گــره در جهــت  ــا تکنیــک اســتاندارد، ب ــا ب بخیه ه
عقربه هــای ســاعت و یــک گــره در خــالف جهــت عقربه هــای 
ــک  ــا، ی ــرار دادن بخیه ه ــس از ق ــدند. در روز دوم پ ــاعت زده ش س
ــا دوز کشــنده کتامیــن کشــته شــده و  ــی از موش هــا ب گــروه 6 تای
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 10% قــرار داده 
شــد و بــه ایــن صــورت از هــر نــوع بخیــه،6 نمونــه روز دوم به دســت 
ــد و  ــوب می ش ــروه محس ــن گ ــه دومی ــدی ک ــروه بع ــرای گ ــد. ب آم
ــس از  ــم پ ــن کار در روز هفت ــود، همی ــر ب ــز 6 س ــا نی ــداد آنه تع
قــراردادن بخیه هــا تکــرار شــد. نمونه هــای گرفتــه شــده در روز دوم 
ــی  ــای بافت ــدند و واکنش ه ــال داده ش ــگاه انتق ــه آزمایش ــم ب و هفت
ــرار گرفــت. بعــد  ــی ق ــاز توســط پاتولوژیســت مــورد ارزیاب مــورد نی
ــه  ــی ب ــای بافت ــه برش ه ــگاه و تهی ــه آزمایش ــا ب ــال نمونه ه از انتق
ــرای  ــا هماتوکســیلین-ائوزین ب ــر، نمونه هــا ب ضخامــت 5 میکــرو مت
ــوری توســط  ــه وســیله میکروســکوپ ن بررســی هیســتوپاتولوژیک ب
ــرار  ــی ق ــه و ارزیاب ــورد مقایس ــتقل م ــورت مس ــت بص دو پاتولوژیس
گرفتــه و میانگیــن مشــاهدات بــه عنــوان اســاس نتیجــه گیــری در 
نظــر گرفتــه شــد. نمونه هــا از لحــاظ شــدت التهــاب، اپــی تلیالیــزه 
ــکیل  ــه ای( و تش ــن )جوان ــت گرانولیش ــکیل باف ــدد، تش ــدن مج ش

ــد: ــه صــورت زیــر بررســی گردیدن بافــت فیبــروز ب
)ناحیــه(  فیلــد  ســه  در  آماســی  ســلول های  وجــود  التهــاب: 
نمایــی 100×: بــا درشــت  بخیــه  نــخ  اطــراف  میکروســکوپی 

0: عدم وجود سلول های التهابی

ــا  ــر ی ــی کمت ــلول های آماس ــداد س ــی تع ــف: وقت ــاب خفی 1: الته
ــد. ــاوی 25 باش مس

2: التهــاب متوســط: وقتــی تعــداد ســلول های آماســی 75-25 
ــد. باش

ــا  ــتر ی ــی بیش ــلول های آماس ــداد س ــی تع ــدید: وقت ــاب ش 3: الته
ــد. ــاوی 75 باش مس

اپی تلیالیزه شدن مجدد:
0: عدم وجود سلول های اپی تلیالی
1: وجود پرو لیفراسیون اپی تلیالی

تشکیل بافت گرانولیشن:
0: عدم وجود بافت گرانولیشن

1: وجود بافت گرانولیشن
فیبروز:

0: عدم وجود بافت فیبروز
1: تشکیل بافت فیبروز

اطالعــات بــه دســت آمــده بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS ورژن 16 
و آزمــون فریدمــن و آزمــون ویلکاکســون مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد.

یافته ها
ــیلک در  ــیلک و دم س ــوع پدس ــابه دو ن ــار مش ــانگر رفت ــج نش نتای
تشــکیل بافــت جوانــه ای در هــر دو روز مــورد بررســی اســت. 
ــش  ــت را کاه ــکیل باف ــد تش ــم 33 درص ــوچور در روز هفت ــخ س ن
ــخ  ــم ن ــن و در روز هفت ــیلک کمتری ــخ پدس ــد. در روز دوم، ن می ده
دم ســیلک بافــت فیبــروز را بــه بیشــترین میــزان تشــکیل می دهنــد 
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 1: میزان تشکیل بافت جوانه ای، فیبروز و اپی تلیالیزه شدن مجدد در دو روز مورد بررسی و در سه نوع نخ
اپیتلیالفیبروزبافت جوانه ای

دارد )درصد( تعداددارد )درصد( تعداددارد )درصد( تعدادزمان
پدسیلک

)0(0)0(0)100(6روز دوم
)0(0)83/3(5)83/3(5روز هفتم

سوچور
)0(0)50(3)100(6روز دوم

)50(3)100(6)50(3روز هفتم
دم سیلک

)0(0)16/7(1)100(6روز دوم
)50(3)100(6)83/3(5روز هفتم
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ــه پدســیلک در روز دوم بیشــتر نمونه هــا دارای التهــاب  ــخ بخی در ن
درجــه 3 بودنــد. در نــخ بخیــه ســوچور در روز دوم، بیشــتر نمونه هــا 
ــاب درجــه  ــا الته ــم، بیشــتر نمونه ه ــاب درجــه 3 و در روز هفت الته
1 داشــتند. در نــخ بخیــه دم ســیلک در روز هفتــم، بیشــتر نمونه هــا 

التهــاب درجــه 2 داشــتند.

بررسی توصیفی میزان التهاب در سه گونه نخ
ــج رت  ــه 1، پن ــاب درج ــش رت الته ــیلک، ش ــه پدس ــخ بخی در ن
ــخ  ــتند. در ن ــه 3 داش ــاب درج ــک رت الته ــه 2 و ی ــاب درج الته
ــه  ــاب درج ــار رت الته ــه 1، چه ــاب درج ــش رت الته ــوچور ش س
2 ودو رت التهــاب درجــه 3 داشــتند. در نــخ دم ســیلک یــک 
ــش  ــه 1، ش ــاب درج ــک رت الته ــت، ی ــی نداش ــچ التهاب رت هی
رت التهــاب درجــه 2 و چهــار رت التهــاب درجــه 3 داشــتند. 
ــوچور  ــیلک و س ــه پدس ــخ بخی ــد در ن ــان می ده ــاهدات نش مش
ــه دم  ــخ بخی ــتند و در ن ــه 1 داش ــاب درج ــا الته ــتر نمونه ه بیش
ــخ های  ــتند. پاس ــه 2 داش ــاب درج ــا الته ــتر نمونه ه ــیلک بیش س
موجــود در ایــن مطالعــه از نــوع دوتایــی یــا چندتایــی هســتند. لــذا 
انتخــاب آزمــون صحیحــی بــرای بررســی وجــود اختــالف در پاســخ 
ــرض نرمالیتــی  ــروی از ف ــه پی ــواع نخ هــا، بســتگی ب ــک از ان هــر ی
و همچنیــن وابســته یــا مســتقل بــودن پاســخ ها از هــم دارد. 
ــه  ــا ب ــودن آنه ــته ب ــخ ها و وابس ــوع پاس ــه ن ــه ب ــا توج ــن، ب بنابرای
هــم، آزمــون فریدمــن انتخــاب گردیــد. جهــت بررســی اثــر نخ هــا 

ــه  ــدون توجــه ب ــورد نظــر ب ــدام از شــاخص های م ــر ک ــر روی ه ب
ــرای  ــن اســتفاده شــد. در جــدول 2 ب ــون فریدم ــان از آزم ــر زم اث
ــه و  ــورت گرفت ــه ای ص ــل جداگان ــاخص ها تحلی ــدام از ش ــر ک ه

ــدند. ــه ش ــدول خالص ــک ج ــی در ی همگ
ــه  ــاداری هم ــه معن ــم ک ــدول 2 می بینی ــج ج ــه نتای ــه ب ــا توج ب
انــواع نــخ بخیه هــا بیشــتر از 0/05 می باشــد. نتایــج حاکــی از 
ــاب،  ــر روی الته ــف ب ــای مختل ــخ بخیه ه ــوع ن ــذاری ن ــدم تاثیرگ ع
ــر  ــه اث ــه ب ــدون توج ــدد ب ــدن مج ــزه ش ــه ای، اپیتلیالی ــت جوان باف
ــا کمــی تأمــل  ــه در مــورد فیبــروز ب زمــان می باشــند. نتایــج حاصل
همــراه می باشــد چراکــه میــزان معنــاداری آن برابــر بــا 0/05 یعنــی 
ســطح معنــاداری اســت. در ایــن حالــت در مــورد اثرگــذاری یــا عــدم 
اثرگــذاری انــواع مختلــف نــخ بــر روی وجــود یــا نبــود بافــت فیبــروز 
ــا احتیــاط عمــل کــرد. پــس بــرای بررســی اینکــه کــدام دو  بایــد ب
نــوع نــخ بــا هــم تفــاوت دارنــد، از آزمــون ویلکاکســون اســتفاده شــد 

کــه نتایــج در جــدول 3 آمــده اســت:
نتایــج جــدول 3 نشــان دهنــده تفــاوت معنــادار پدســیلک و ســوچور 
ــایر  ــه س ــد در حالیک ــروز می باش ــود فیب ــا نب ــکیل ی ــر روی تش ب
ــرای  ــد. ب ــاری ندارن ــادار آم ــاوت معن ــم تف ــا ه ــی ب ــات دوتای ترکیب
ــر روی هــر کــدام از شــاخص های مــورد نظــر  ــان ب ــر زم بررســی اث
ــون ویلکاکســون اســتفاده شــد.  ــا از آزم ــر نخ ه ــه اث ــدون توجــه ب ب
ــه ای  ــل جداگان ــاخص ها تحلی ــدام از ش ــر ک ــرای ه ــدول 4 ب در ج

ــک جــدول خالصــه شــدند. ــت و همگــی در ی صــورت گرف

جدول 2: بررسی جداگانه اثر نخ بخیه ها بر روی هر کدام از شاخص های مورد نظر بدون توجه به اثر زمان
معناداریآماره فريدمندرجه آزادیتعدادشاخص مورد بررسی

1223/1520/207التهاب
1224/0000/135بافت جوانه ای

1226/0000/05فیبروز
1223/6000/165اپیتلیالیزه شدن مجدد

جدول 3: بررسی جداگانه اثر نخ بخیه ها بر روی فیبروز بدون توجه به اثر زمان
معناداریآماره ويلکاکسونشاخص مورد بررسی

20/046پدسیلک و سوچور
1/4140/157دم سیلک و پدسیلک

1/4140/157دم سیلک و سوچور

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

12884/0377/0التهاب
12235/0025/0بافت جوانه ای

000/0<12606/3فیبروز
12449/2014/0اپیتلیالیزه شدن مجدد
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ــخ  ــواع ن ــاداری همــه ان ــم کــه معن ــه جــدول 4 می بینی ــا توجــه ب ب
ــج  ــد. نتای ــر از 0/05 می باش ــاب کمت ــزان الته ــز می ــه ج ــا ب بخیه ه
ــه ای و  ــت جوان ــروز، باف ــر روی فیب ــان ب ــذاری زم ــی از تاثیرگ حاک
ــه  ــه ب ــدون توج ــع ب ــند. در واق ــدد می باش ــدن مج ــزه ش اپیتلیالی
ــا  ــود ی ــاداری در وج ــاوت معن ــان تف ــا گذشــت زم ــخ، ب ــوع ن ــر ن اث
نبــود شــاخص های بافــت جوانــه ای – فیبــروز و اپــی تلیالیــزه شــدن 
مجــدد دیــده می شــود. تصویــر 1 بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه دو 
ــزان  ــار مشــابهی در می ــه پدســیلک و دم ســیلک رفت ــخ بخی ــوع ن ن
ــم  ــا هفت ــاب از روز دوم ت ــال الته ــا احتم ــه در آنه ــد ک ــاب دارن الته
ــوچور  ــه س ــخ بخی ــال در ن ــن احتم ــا ای ــد، ام ــدا می کن ــش پی افزای

ــد. ــدا می کن ــش پی کاه
همانطــور کــه از تصویــر 2 مشــخص اســت، نــخ بخیــه پدســیلک و دم 
ســیلک رفتــار مشــابهی در مــورد بافــت جوانــه گوشــتی دارنــد که در 
آنهــا احتمــال تشــکیل بافــت جوانــه ای از روز دوم تــا هفتــم کاهــش 
ــه ای  چشــمگیری پیــدا نمی کنــد، امــا احتمــال تشــکیل بافــت جوان

در نــوع نــخ بخیــه ســوچور بــه شــدت کاهــش پیــدا می کنــد.
ــورت  ــه ص ــروز ب ــت فیب ــکیل باف ــال تش ــان احتم ــت زم ــا گذش ب
ــد  ــدا می کن ــش پی ــه، افزای ــخ بخی ــوع ن ــه ن ــر س ــاداری در ه معن

)تصویــر 3(.
بــا گذشــت زمــان احتمــال اپــی تلیالیــزه شــدن مجــدد بــه صــورت 
ــدا  ــش پی ــیلک افزای ــوچور و دم س ــای س ــخ بخیه ه ــاداری در ن معن
می کنــد و ایــن درحالیســت کــه ایــن احتمــال در نــخ بخیــه 
پدســیلک بــدون تغییــر در دو زمــان باقــی مانــده و احتمــال تشــکیل 
ــری  ــم تغیی ــه از ســلول ها چــه در روز دوم و چــه در روز هفت اینگون

نمی کنــد )تصویــر 4(.

ــورد  ــه م ــخ بخی ــوع ن ــورد بررســی و در ســه ن ــاب در دو روز م ــر 1: الته تصوي
بررســی

)1: پدسیلک 2: سوچور 3 ِ: دم سیلک(

تصويــر 2: وجــود یــا نبــود بافــت جوانــه ای در دو روز مــورد بررســی و در ســه 
نــوع نــخ بخیــه مــورد بررســی )1: پدســیلک،2: ســوچور،3: ِدم ســیلک(

تصويــر 3: وجــود یــا نبــود بافــت فیبــروز در دو روز و در ســه نــوع نــخ مــورد 
بررســی

)1: پدسیلک 2: سوچور 3: ِ دم سیلک(

ــزه شــدن مجــدد در دو روز و در ســه  ــی تلیالی ــود اپ ــا نب ــر 4: وجــود ی تصوي
ــخ مــورد بررســی ــوع ن ن

)1: پدسیلک،2: سوچور،3: ِدم سیلک(
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بحث
در ایــن مطالعــه از موشــهای صحرایــی بــرای انجــام آزمایش اســتفاده 
شــده اســت زیــرا،  موش هــا حیوانــات مهــره داری هســتند کــه بــه 
ــدازه، هزینــه نســبتاً پاییــن نگهــداری و  علــت دسترســی فــراوان، ان
نــرخ زاد و ولــد بــاال در آزمایشــگاه ها مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. 
مــوش از نظــر ژنتیکــی بــه انســان بســیار شــبیه اســت و تقریبــاً 99 
درصــد از ژن هــای ایــن موجــود شــبیه انســان اســت و بــه ایــن علــت 
ــه  ــی گزین ــادی جنین ــلول های بنی ــه س ــوط ب ــای مرب در آزمایش ه
ــودن  ــان ب ــل یکس ــه دلی ــه ب ــن مطالع ــت. در ای ــدی اس ــیار مفی بس
ــل  ــن بدلی ــا )0-3(، همچنی ــر آنه ــز قط ــه و نی ــوزن بخی ــس س جن
ــه هــم تابیــده  یکســان بــودن جنــس نخ هــا کــه همگــی سیلــک ب
 black braided poly filament( غیــر قابــل جــذب مشــکی
non-absorbable suture( بــا تکنولــوژی ســاخت کامــاًل یکســان 
ــه جزئیــات بیشــتر در مــورد واکنشــهای بافتــی  ــد، پرداختــن ب بودن
امــکان پذیــر شــد. ایــن درحالــی بــود کــه دراکثــر تحقیقــات انجــام 
شــده بــر روی نخ هــای بخیــه، مقایســه بیــن چنــد نــوع نــخ، نخ هــای 
قابــل جــذب و غیرقابــل جــذب، مقایســه نخ هــای 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 واکنش هــای 
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 دقیق تــر و ایجــاد دیــد 
بهتــر بــرای جراحــان در اســتفاده از ایــن نخ هــا ایجــاد شــد. البتــه هر 
چنــد کــه جنــس و قطــر و تمــام شــرایط ســوزن های 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 
ــت و  ــاص اس ــرکت خ ــن ش ــاخت ای ــوزن س ــخ و س ــه ن ــه مجموع ب
تفکیــک ایــن دو از هــم مناســب نیســت. بافــت جدیــد تشــکیل شــده 
ــه  ــد، بافــت جوان ــی جدی توســط فیبروبالســت هــا دور رگهــای خون
ــا افزایــش ســن زخــم و پیشــرفت  ــده می شــود کــه ب گوشــتی نامی
روز ترمیــم، ایــن بافــت نیــز پیرتــر شــده و در نهایــت تشــکیل بافــت 
ــت  ــی باف ــرای ارزیاب ــر ب ــه حاض ــد ]12[. در مطالع ــکار را می ده اس
جوانــه گوشــتی، تشــکیل عــروق خونــی جدیــد، ارتشــاح ســلول های 
آماســی و تشــکیل رشــته های کالژن، مــد نظــر قــرار گرفــت. در ایــن 
مطالعــه میــزان بافــت جوانــه ای اطــراف نخهــای بخیــه دم ســیلک و 
ــورد )100%( وجــود  ــه زدن 6 م ــس از بخی پدســیلک در روز دوم پ
ــود  ــورد )83/3%( وج ــه زدن 5 م ــس از بخی ــم پ دارد و در روز هفت
دارد. میــزان بافــت جوانــه ای اطــراف نــخ بخیــه ســوچور در روز دوم 
ــس  ــم پ ــورد )100%( اســت. و در روز هفت ــه زدن 6 م ــس از بخی پ

از بخیــه زدن 3 مــورد )50%( وجــود دارد. رفتــار دو نــخ پدســیلک 
و دم سیلــک در مــورد تشــکیل بافــت جوانــه ای مشــابه اســت و در 

نــخ ســوچور ایــن میــزان کمتــر اســت.
ــیلک در روز  ــه پدس ــخ بخی ــراف ن ــدد اط ــدن مج ــزه ش ــی تلیالی اپ
دوم و هفتــم پــس از بخیــه زدن وجــود نــدارد. اپــی تلیالیــزه شــدن 
ــه زدن  ــس از بخی ــه ســوچور در روز دوم پ ــخ بخی ــراف ن مجــدد اط
وجــود نــدارد و در روز هفتــم پــس از بخیــه زدن زدن 3 مــورد 
)50%( وجــود دارد. اپــی تلیالیــزه شــدن مجــدد اطــراف نــخ بخیــه 
ــدارد و در روز  ــود ن ــه زدن وج ــس از بخی ــیلک در روز دوم پ دم س
هفتــم زدن 3 مــورد )50%( وجــود دارد. بــا گذشــت زمــان احتمــال 
اپیتلیالیــزه شــدن مجــدد بــه صــورت معنــاداری در نخهــای ســوچور 
ــن  ــه ای ــن در حالیســت ک ــد و ای ــدا می کن ــش پی ــیلک افزای ودم س
احتمــال در نــخ بخیــه پدســیلک بــدون تغییــر می مانــد. در مطالعــه 
علومــی وهمــکاران کــه بــه مقایســه هیســتوپاتولوژیک پوســت بخیــه 
ــون )تولیــد داخــل و  ــه نایل ــخ بخی ــی توســط ن شــده مــوش صحرای
ــد، در روز ششــم در هــر دو گــروه در  خــارج کشــور( پرداختــه بودن
10 مــورد بازســازی اپــی تلیــوم کامــل و در 5 مــورد بازســازی ناکامل 
بــود و در مقاطــع مربــوط بــه روز ســیزدهم بازســازی اپیتلیــوم کامــل 
بــود و اختــالف معنــاداری بیــن دو گــروه وجــود نداشــت ]13[ کــه 
هماننــد مطالعــه اخیــر تشــکیل اپــی تلیــوم مجــدد بــه مــرور زمــان 
ــورد  ــیلک در م ــیلک ودم س ــخ پدس ــار دو ن ــردد. رفت ــتر می گ بیش
التهــاب مشــابه اســت و در آنهــا احتمــال التهــاب افزایــش می یابــد. 
ــر  ــد کــه التهــاب بافتــی کمت ــش گــزارش کردن ــری رخ و همکاران پ
ــی  ــه ســیلک در تمــام دوره هــای زمان ــخ بخیــه PVDF نســبت ب ن
وجــود داشــت و هــر چــه زمــان بــاز کــردن نــخ بخیــه دیرتــر انجــام 
ــم در  ــتر و ترمی ــه بیش ــتن بخی ــاب در روز برداش ــود، الته ــده ب ش
روز 14 کمتــر بــود کــه محققیــن بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه در 
ــه دلیــل واکنــش  ــخ بخیــه PVDF ب جراحــی دهــان اســتفاده از ن
ــه  ــج مطالع ــری دارد ]4[. نتای ــه ســیلک برت ــر نســبت ب ــی کمت بافت
ــا نتایــج مطالعــه حاضــر مطابقــت دارد. بافــت فیبــروز  ذکــر شــده ب
اطــراف نــخ بخیــه پدســیلک در روز دوم پــس از بخیــه زدن وجــود 
نــدارد و در روز هفتــم پــس از بخیــه زدن 5 مــورد )83/3%( وجــود 
دارد. بافــت فیبــروز اطــراف نــخ بخیــه یســوچور در روز دوم پــس از 
ــورد  ــم 6 م ــود دارد و درروز هفت ــورد )83/3%( وج ــه زدن 5 م بخی

ــود دارد. )100%( وج
بافــت فیبــروز اطــراف نخ بخیــه دم ســیلک در روز دوم پــس از بخیه 
زدن 1 مــورد )16/7%( وجــود دارد و در روز هفتــم پــس از بخیــه 
ــیلک،  ــخ پدس ــه ن ــار هرس ــود دارد. رفت ــورد )100%( وج زدن 6 م
ــان  ــت زم ــروز باگذش ــت فیب ــکیل باف ــوچور درتش ــک وس دم سیل
ــه  ــد. در مطالع ــش می یاب ــاداری )P > 0/05( افزای ــه صــورت معن ب
کوکایــی و همــکاران تفــاوت قابــل توجهــی در پرولیفراســیون اپــی 
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ــف  ــای مختل ــخ بخیه ه ــن ن ــروز مابی ــه ای وفیب ــت جوان ــال، باف تلی
وجــود نداشــت ]8[. صــرف نظــر از متفــاوت بــودن نــخ بخیه هــای 
مــورد اســتفاده و بافــت مــورد مطالعــه بــا مطالعــه مــا الزم بــه ذکــر 
ــوق،  ــای ف ــی فاکتوره ــر بررس ــز از نظ ــر نی ــه اخی ــت در مطالع اس
بیــن نــخ بخیه هــای مــورد مطالعــه تفــاوت معنــاداری وجــود 
ــادار  ــاوت معن ــروزه تف ــت فیب ــود باف ــر وج ــا از نظ ــت و تنه نداش
ــش در ســال 2003 واکنــش  ــک و همکاران ــه یالتری ــود. در مطالع ب
بافتــی چهــار نــوع نــخ بخیــه ویکریلوپلــی پروپلــن وســیلک و کــت 
ــه در  ــد ک ــری ش ــدازه گی ــی ان ــوش صحرای ــت 32 م گات در باف
بیــن ایــن چهــار نــوع ویکریــل کمتریــن واکنــش بافتــی را ایجــاد 
می کــرد ]11[. در مطالعــه کیــم و همکارانــش کــه در ســال 
ــت  ــر روی مخــاط دهــان ســگ های شــکاری صــورت گرف 2011 ب
ــه  ــه زدن در ناحی ــه بخی ــه شــد ک ــه نتیجــه گرفت ــان مطالع در پای
ــزه  ــه کراتینی ــه لث ــبت ب ــتری را نس ــاب بیش ــی الته ــاط دهان مخ
ــخ بخیه هــای چنــد رشــته ای واکنــش بافتــی بیشــتری  داشــته و ن
ــه  ــش ک ــتانی و همکاران ــه وس ــد ]9[. در مطالع ــاد می کنن را ایج
ــک در  ــی ف ــی تصحیح ــورد جراح ــر روی 30 م ــال 2013 ب در س
ــش  ــه واکن ــور مقایس ــه منظ ــی، ب ــی دندان ــک ب ــی ف ــه قدام ناحی
 Cyanoacrylate-2 Isoamyl بافتــی بیــن نــخ بخیــه ســیلک و
ــان مطالعــه نتیجــه گرفتــه شــد وقــوع درد  صــورت گرفــت، در پای
ــس از جراحــی  ــه در روز 1-7 و 14 پ ــخ بخی ــار ن ــزی در کن و قرم

افزایــش یافــت و میــزان التهــاب در نــخ بخیــه ســیلک بیشــتر بــود 
ــد در روز  ــتفاده کردن ــب اس ــه از چس ــی ک ــار زخم های ــا در کن ام
ــه  ــد ک ــن نشــان می ده ــود. ای ــه ب ــش یافت ــزی افزای 21 درد و قرم
ــه  ــان اولی ــت در درم ــن اس Cyanoacrylate-2 Isoamyl ممک

ــد ]10[. کمــک کن

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه کل نتایــج اخــذ شــده مشــخص گردیــد از بیــن 3 نــوع 
ــد داخــل  ــخ ســوچور تولی ــه حاضــر، ن ــورد بررســی در مطالع ــخ م ن
ــوده  ــا ب ــه نخ ه ــن بقی ــی در بی ــه بافت ــن عارض ــور دارای کمتری کش
ــک  ــا وجــود ی ــه ب ــه نشــان داد ک ــن مطالع ــر آن ای ــالوه ب اســت. ع
ــده از  ــذ ش ــج اخ ــا، نتای ــرای نخ ه ــد ب ــه تولی ــع اولی ــاختار و منب س
ــت  ــن حال ــت و ای ــاوت اس ــوع و متف ــرکت، متن ــد ش ــدات چن تولی
ــر التیــام  ســبب تفــاوت نهایــی در نتیجــه عمــل جراحــی و تأثیــر ب

ــود. زخــم خواهــد ب

سپاسگزاری
ــس  ــتیاری پریودنتیک ــه دوره دس ــان نام ــج از پای ــه منت ــن مقال ای
ــه در انجــام آن  ــه کســانی ک می باشــد. نویســندگان از زحمــات کلی
همــکاری نمودنــد قدردانــی می نماینــد، ضمنــاً نتایــج ایــن مطالعــه 

ــد. ــارض نمی باش ــندگان در تع ــع نویس ــا مناف ب
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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.
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