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ٖ  کوتر خَى دادى دست از، بْتربِ هٌظَر اٗجاد دٗذ  کت٘تَرً گیاارٕ ٍ   سیَْتت در رًٍیذ سی٘واى    ٍ در ح٘ي جراحی

ؼَٗط کاهل هفصل زاًیَ بیِ کیار    ّإ ت جراحٖدر  (درصذ 98تا  88در هجوَع )کاّص زهاى جراحٖ بِ ؼَر هتذاٍل 

 ن٘تره در ر٘خأت ػول، از بؼذ درد صٗافسا ،ٖػعالً - ٖػصب ّٕا ب٘آس هاًٌذٖ هختلف ػَارض. با اٗي حال، (1،2)رٍد هٖ

 حرکتیٖ هفصیل ب٘یاى    ٍٓ کاّص هحیذٍد  آهبَتٖترٍهبَ خؽر صٗافسارابذٍهَ٘ت٘س ٍ ًکرٍز چربٖ زٗرجلذٕ راى،  زخن،

 . (6تا3)است ضذُ

 ٖهْوی  ر٘تیأ   تَاًذ هٖ کت٘تَرًآزادسازٕ  هٌاسب زهاى .اتفاق ًظرٕ ٍجَد ًذارد تبٌذٕ کاربرد تَرً٘ک در هَرد زهاى 

ٕ  ٕاسیترات   دٍ. (7)بگاارد از دست دادى خَى بؼذ از جراحٖ ٖ، خصَصاًٌ٘بات جًٗتا بر جراحیٖ   در کیت ٘تَرً آزادسیاز

بؼیذ از   کیت ٘تَرً ٕسیاز  آزادرا دارًیذ ػبارتٌیذ از     خیَد  هخاتفیاى  ٍ هَافمیاى ٗی    کیِ ّیر   تؼَٗط کاهل هفصل زاًَ

 Early tourniquet) «کیت ٘تَرً زٍدرس ٕسیاز  آزاد»کیِ   ّوَسیتاز  ٕبیرا  زخین  يبسیت  از لبیل  گاارٕ ٍ س٘واى

release) دٗیررس  ٕآزادساز»کِ  فطارٕ پاًسواىٍ  زخن يبست از پس کت٘تَرً سازٕ آزادٍ دٗگرٕ  گاارٕ ضذُ ًام 

  گاارٕ ضذُ است. ًام (Late tourniquet release) «کت٘تَرً

کاّص خًَرٗسٕ بؼیذ   تَاًذ باػث هٖ ،زخني بست از لبلگاارٕ ٍ  بؼذ از س٘واى آزادسازٕ آى ٍ کت٘تَرً زهاى کاّص

ِ ػَارض زخین ٍ ػفًَیت    برٍز ساى٘هزاًَ، کاّص  ػولکرد ؼترٗسر بْبَد ػول، از پس دردکاّص  ،از ػول  در  ُٗی ٍ بی

هؽاتؼیا    از ٖبرخی  حیال،  ػی٘ي  در. (7،8)ٖ ح٘ي جراحٖ ضیَد ػرٍل ٕجذ ب٘آس احتوال ل٘دت بِ هجذد ٖجراح هَرد

را بِ ؼیَر   زاًَ هفصل طٗتؼَ ٖجراح ي٘حرٗسٕ خًَ تَاًذ هٖ زخني بست از پس آزادسازٕ تَرً٘کت اًذ کِ ًطاى دادُ

 (.9،18)تر ضذى زهاى اًجام جراحٖ ضَد ٍ ّوچٌ٘ي باػث کَتاُ ّذ رٕ کاّص دؤه

 تحیت  ویاراى ٘ب در ػویل  از بؼیذ  يّ٘وَگلیَب  ه٘یساى  بیر  کت٘تَرً رٌّگامٗد ٍ زٍدرس آزادسازٕ جًٗتا هؽاتؼِ يٗادر 

 در خ٘رٕأآزادسیازٕ تی  ٍ  کیت ٘تَرً از استفادُهَرد هماٗسِ لرار گرفت. فرظِ٘ بر اٗي بَد کِ زاًَ  کاهل ٖآرترٍپالست

 ر است ؤٍ در ًت٘جِ افت کوتر ّوَگلَب٘ي بؼذ از ػول جراحٖ تؼَٗط کاهل هفصل زاًَ ه خَى دادى دست از کاّص

 .کٌذ. زخن را ب٘طتر ًوٖزٍدرس ٍ خؽر هطکال  

 مقدمٍ
 ،اختیر  ب٘وارسیتاى  ارتَپیذٕ،  گرٍُاستاد،  *

 .ْراى، تبْطتٖ ضْ٘ذ پسضکٖ ػلَم داًطگاُ
 وارسییتاى٘ب، ارتَپییذٕ گییرٍُداًطیی٘ار،  **

 ػلییَم داًطییگاُ، ٌا٘پَرسیی آهَزضییٖ درهییاًٖ

 .، رضتالى٘گ ٖپسضک
داًطیگاُ ػلیَم   داًط٘ار، گرٍُ ارتَپیذٕ،   ***

 .پسضکٖ تبرٗس، تبرٗس
 وارسییتاى٘ب ارتَپییذٕ، گییرٍُ ار،٘طییداً ***

 ػلییَم داًطییگاُ ٌا،٘پَرسیی ٖدرهییاً ٖآهَزضیی

 .رضت الى،٘گ ٖپسضک
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تیا   1397 سیال ٗ   ؼَل در ًگر بَد کِ گاضتِ ٕا سِٗهما هؽاتؼِ يٗا

تحت جراحٖ تؼَٗط کاهل هفصل زاًَ اًجیام   اىوارر رٍٕ ب٘ب، 1398

ضذ کِ  إ هٖ ساتِ 85تا  58هؼ٘ار ٍرٍد بِ هؽاتؼِ ضاهل ب٘واراى . ضذ

 از خیرٍ   ٕارّیا ٘هؼکاًذٗذ جراحٖ تؼَٗط کاهل هفصل زاًیَ بَدًیذ.   

ابتال ، kg/m2 45ضاخص تَدٓ بذًٖ ب٘طتر از   از بَدًذ ػبار  هؽاتؼِ

بِ اختالال  اًؼمادٕ ٍ هصرف دارٍّیإ ظیذاًؼمادٕ، سیابمٔ اخیتالل     

،  ٘ترٍهبَآهبَت ػَارض ،(DVT) ٖػوم ذٍٗر ترٍهبَز ٔسابمخًَرٗسٕ، 

)ّوَگلَب٘ي کوتر  دارد ازً٘ خَى اًتمال بِ کِ ٖجراح از لبل ٖخًَ کن

لبلٖ اًجام جراحٖ تؼَٗط هفصل در ّواى زاًیَ،   ٔ(، سابمmg/l 18از 

َ   ٔى دٍؼرفی تؼَٗط ّوسها اًحیراف ضیذٗذ زاًیَ )ٍارٍس     ٍ هفصیل زاًی

 درجِ(. 28ب٘طتر از  flexion contractureدرجِ،  15ب٘طتر از 

دٍ گیرٍُ هسیإٍ تمسی٘ن     بِ ،ه٘اى بِ صَر  تصادفٖ ٗ  در واراى٘ب

ضذًذ، گرٍُ اٍل ضاهل ب٘واراى تحت جراحٖ تؼَٗط کاهل هفصل زاًَ 

( بَدًیذ،  Early tourniquet releaseسازٕ زٍدرس تَرً٘کت ) با آزاد

گاارٕ، آزادسازٕ تَرً٘کت ٍ خیًَگ٘رٕ   کِ در اٗي گرٍُ بؼذ از س٘واى

ٍ سپس زخن بستِ ضذ. در گرٍُ دٍم ٗا آزادسیازٕ دٗیررس    ضذاًجام 

در اًتْیإ ػویل ٍ بؼیذ از     ،(Late tourniquet release) تَرً٘کیت 

 . تَرً٘کت آزادسازٕ ضذ ،بستي زخن ٍ اًجام پاًسواى فطارٕ

ا ر زهاى آزادسازٕ تَرً٘کیت بیر ه٘یساى     ٔهماٗس برإالزم  ٔحجن ًوًَ

% ٍ 95ّوَگلَب٘ي پس از ػول در دٍ گرٍُ هَرد هؽاتؼِ بیا اؼوٌ٘یاى   

با  ،(11)پَر ٍ ّوکاراى سل٘واى ٔهؽاتؼاساس ًتاٗج  بر ،%98لذر  آهَى 

بیِ   ،ّوَگلَب٘ي بؼذ از ػویل mg/l 1گرفتي اختالف کلٌ٘٘کاتٖ  درًظر

 ًفر در ّر گرٍُ تؼ٘٘ي ضذ. 64تؼذاد 

 

1-α =%95                   = Z %95 = 1.96 

1-β =%90               = Z %90 = 1.28 

Mean ± SD= 11.43±1.77 

d= Expected significance )اختالف کلٌ٘٘کاتٖ هَرد اًتظار( 

= 1 mg/l 

n=
                        

  

  =
                        

  
=64 

 
ِ   ب٘واراى ضرکت توام برإ  رٍش کاهیل  ح٘تَظی  کٌٌذُ در اٗیي هؽاتؼی

سازٕ ب٘وار ٍ اًجیام   . در ّر دٍ گرٍُ پس از آهادُصَر  گرفت ٖجراح

اپ٘یذٍرال، تَرً٘کیت بیاد ضیذ ٍ از رٍش هیذٗال       / حسیٖ اسیپٌ٘ال   بٖ

سیازٕ   ب٘ویاراى بؼیذ از آزاد   ٔپاراپتالر آرترٍتَهٖ استفادُ ضیذ. در ّوی  

ٍرٗذٕ  داخل كٗتسربِ صَر   Tranexamic acidگرم  1تَرً٘کت از 

ّإ تَاًبخطیٖ در   ػول ٍ پرٍتکل از بَ٘ت٘  بؼذ استفادُ ضذ. ًَع آًتٖ

( از TEDّر دٍ گرٍُ ٗکساى بَدًذ. برإ پ٘طگ٘رٕ از ترٍهبَآهبَت٘  )

 ( تحییییت ػٌییییَاى LMWHّپییییارٗي بییییا ٍزى هَتکییییَتٖ کیییین ) 

Enoxaparin sodium 4000 U.I (48 ٖاسیتفادُ ضیذ کیِ     ه٘ل )گرم

ساػت اٍل بؼذ از ػول تجَٗس ضذ ٍ رٍزاًِ بِ هیذ  دٍ ّفتیِ    24ؼٖ 

ساػت تجیَٗس   12گرم ّر  ه٘لٖ ASA 88 ،ّفتِ 4، سپس اداهِ داضت

رٍز در راُ رفتي   . الذاها  بازتَاًٖ پس از ػول ً٘س ػبار  بَدًذ ازضذ

(، ankle pump exerciseبؼییذ از ػوییل، آهییَزش حرکییت هیی  پییا )

صیفر   active isometric extension  ٍpassive flexionّوچٌی٘ي  

تویام الیذاها     بالفاصلِ از رٍز بؼذ از جراحٖ ضرٍع ضذ. ،درجِتا سٖ 

جراحٖ در ّر دٍ گرٍُ تَسػ ت٘ن جراحٖ ٗکساى اًجام ضذ ٍ از ًَع ٍ 

 ,Sigma-P.S TKA Depuy Synthesبرًییذ پرٍتییس زاًییَٕ هطییابِ )

Warsaw, IN ) .تحتیاً  اًیذام  ٕبیاد  کیت ٘تَرً سیتن ٘ساستفادُ ضذ ٖ

برإ ّیر  ( ، راٗ٘ي صٌؼت، اٗراىس٘کرٍب٘ه تال٘جٗد کت٘تَرً دستگاُ)

 دٍ گرٍُ هَرد استفادُ لرار گرفت.

هذ  زهاى اًجام جراحٖ در ّر دٍ گرٍُ از ب٘ویاراى  بیت ضیذ. سیؽح     

سیاػت اٍل بؼیذ از ػویل ٍ     24لبل از ػول، ( Hb)ّوَگلَب٘ي  غلظت

ً٘یاز  تؼذاد هَارد گ٘رٕ ضذ. ػالٍُ بر اٗي،  اًذازُ ،ّفتِ بؼذ از ػولٗ  

ّیإ   بؼذ از جراحٖ، با تَجیِ بیِ ضیاخص    ٗابِ اًتمال خَى ؼٖ ػول 

در هیَاردٕ  تسرٗك خَى  باتٌٖ٘ ٍ آزهاٗطگاّٖ تَسػ جراح تؼ٘٘ي ضذ.

خًَٖ  ن کنئ( بَد ٍ ٗا ب٘وار ػالg/dl) 8ب٘وار کوتر از در  Hbکِ ه٘ساى 

 پرٗذگٖ هخیاؼٖ بیا   (، رًگastheniaسرگ٘جِ، تَْع، ظؼف ) از لب٘ل

Hb  9تا  8ب٘ي (g/dl) زخین  زٍدرس . ػیَارض  (12)داضت اًجام گرفت

 ساى٘ه ػول، از بؼذ ػولکرد ،بررسٖ ضذ، بِ هٌظَر بررسٖ ػَارض زخن

تَسیػ   ،زخین  بْبیَد  درب٘ص از دٍ ّفتِ  ر٘خأت اٗ زخن بْبَد ػفًَت،

 هَرد بررسٖ لرار گرفت. ،ػولدٍ ّفتِ بؼذ از  ،پسض  جراح

 ٍ ضییذ ل٘ییتحل ٍ ِٗییتجس SPSS افییسار ًییرم 24 ًسییخِ تَسییػ ّییا دادُ

85/8˂p ًِظیر  در ّیا  گیرٍُ  ي٘بی  اخیتالف  ٕدارٖ هؼٌی  سؽح ػٌَاى ب 

همیادٗر ّوَگلیَب٘ي   هذ  زهاى جراحٖ،  ٔبِ هٌظَر هماٗس .ضذ گرفتِ

بی٘ي دٍ   ساػت ٍ ٗ  ّفتِ بؼذ از ػول 24ػول ٍ تغ٘٘را  آى از لبل 

هستمل استفادُ ضذ. تَزٗغ ه٘یساى   T-testآزهَى گرٍُ هَرد هؽاتؼِ از 

از تَزٗیغ ًرهیال پ٘یرٍٕ     Shipro-Wilkّوَگلَب٘ي بر اسیاس آزهیَى   

 Fisher’sاز  ،گیرٍُ  ً٘از بیِ اًتمیال خیَى در دٍ   هماٗسِ  برإکرد.  هٖ

Exact Test .استفادُ ضذ  

 

 
سال  4/665±74/7ه٘اًگ٘ي سٌٖ  با ،هرد( 36 زى ٍ 92) وار٘ب 128

سال( ٍارد هؽاتؼِ ضذًذ. ب٘ویاراى بیِ    82سال ٍ حذاکثر  56)حذالل 

ًفرُ تحت جراحٖ تؼَٗط کاهل هفصل زاًَ با آزادسیازٕ   64دٍ گرٍُ 

زٍدرس تَرً٘کت ٍ آزادسازٕ دٗررس تَرً٘کت تمس٘ن ضذًذ. هتَسیػ  

گیرٍُ دٍم  دل٘میِ ٍ در   59±7زهاى استفادُ از تَرً٘کت در گیرٍُ اٍل  

دٍ  اىویار ٘ب دل٘مِ بَد. هطخصا  دهَگراف٘  لبیل از ػویل   14±68

 (.  1دارٕ ًذاضت )جذٍل  تفاٍ  آهارٕ هؼٌٖ گرٍُ

 َامًاد ي ريش

 وتایج
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ٍ ٗ  ّفتِ بؼیذ   ػول از بؼذ ساػت 24تفاٍ  سؽح ّوَگلَب٘ي لبل، 

. ه٘یساى از  اسیت  ضذُ دادُ ًطاى 2 جذٍل در گرٍُدٍ  از ػول ب٘واراى

بییِ ؼییَر دسییت دادى خییَى در گییرٍُ آزادسییازٕ دٗییررس تَرً٘کییت  

(. p > 881/8بَد ) کت٘تَرً زٍدرس ٕآزادساز گرٍُهؼٌادارٕ کوتر از 

ٖ    24تیا   يّ٘وَگلَب افت  ٕآزادسیاز  گیرٍُ  در سیاػت پیس از جراحی

کیِ   بَد 1/1±71/8 ررسٗد ٕساز آزاد گرٍُ در ٍ 8/1±82/8 زٍدرس

افت ّوَگلَب٘ي تا ٗی  ّفتیِ    (،p >881/8بَد ) هؼٌاداراز ًظر آهارٕ 

)گرٍُ آزادسیازٕ   ًطاى دادٕ را هؼٌاداربؼذ از ػول ً٘س اختالف آهارٕ 

ٍ گییرٍُ آزادسییازٕ دٗییرررس تَرً٘کییت  4/1±94/8زٍدرس تَرً٘کییت

ب٘وار ً٘یاز بیِ اًتمیال خیَى داضیتٌذ کیِ        6در هجوَع . (82/8±6/8

دٍ گرٍُ در جذٍل  خَى اًتمال هَاردتؼذاد  ٔاؼالػا  هربَغ بِ هماٗس

 ًطاى دادُ ضذُ است. 3

ِ  78 َرً٘کیت تٕ زٍدس آزادسیاز  گیرٍُ  در ٖجراحی  زهاى هذ   دل٘می

دل٘میِ   85تا  55کت ٍ در گرٍُ آزادسازٕ دٗررس تَرً٘ (2/11±82)

 . (>881/8pٕ داضتٌذ )هؼٌاداربَد کِ تفاٍ  آهارٕ  (14±73)

در  فمیػ  .بیَد  هطابِ تمرٗباً گرٍُ ّر دٍ در درد ه٘ساى ٍ زخن ضحا تر

اداهِ داضیتي  آزادسازٕ دٗررس تَرً٘کت بِ ػلت ٗکٖ از ب٘واراى گرٍُ 

ذ ضبِ اتاق ػول هٌتمل  رٍز پس از جراحٖ، ب٘وار 8 ،ترضحا  سرٍزٕ

 6ات٘لي( لیرار گرفیت ٍ بؼیذ از     )دبرٗذهاى ٍ تؼَٗط پلٖ DAIRٍ تحت 

ّفتِ درهاى آًتٖ بَ٘ت٘  ٍ بیا کٌتیرل بیاتٌٖ٘ ٍ آزهاٗطیگاّٖ ػالئین      

 ػفًَت از ب٘ي رفت.

 

 
 ػویل  ي٘حی  ٕسٗخیًَر  کاّصباػث  کت٘تَرً از استفادُبِ ؼَر کلٖ، 

ٕ  هختلیف ّیإ  ٕ اسیترات   ا را  اها ،ضَد هٖ  ازبیر   کیت ٘تَرً آزادسیاز

ِ  ػویل  از بؼیذ  خَى دادى دست . (18،13)رٍضیي ً٘سیت   کاهیل  ؼیَر  بی

جراحٖ تؼَٗط  تحتب٘واراى  کِ بَد يٗا حاظر ٔهؽاتؼ ٔافتٗ يٗهْوتر

کِ در آًْا آزادسازٕ تَرً٘کت بؼیذ از بسیتي زخین ٍ     کاهل هفصل زاًَ

ُ   پاًسواى فطیارٕ اًجیام ضیذ،     ه٘یساى افیت   تیر ٍ   زهیاى جراحیٖ کَتیا

داضیتٌذ ٍ ػیَارض زٍدرس در ّیر دٍ     ّٕوَگلَب٘ي بؼذ از ػول کوتر

  .بَدٗکساى  گرٍُ تمرٗباً

ٍ ّوکاراًص ًطاى داد کِ ه٘یساى از دسیت دادى    Zhang ًٔتاٗج هؽاتؼ

خییَى در حیی٘ي جراحییٖ در بییازکردى زٍدٌّگییام تَرً٘کییت افییساٗص   

ٍ ّوکاراًص کوترٗي ه٘ساى از دست  Kvederas ٔ. در هؽاتؼ(4)ٗابذ هٖ

دادى خَى هربَغ بِ گرٍّٖ بَد کِ در آًْیا تَرً٘کیت بؼیذ از بسیتي     

در ٗی  بررسیٖ هتاآًیات٘س ب٘یاى      صّوکاراً ٍ Tie. (8)زخن باز ضذُ بَد

 ٘ر أدر هیَرد تی   ًظیر  اتفیاق  ٍ ػذم ٍجیَد  هؽاتؼا  ٕر٘سَگ ِکردًذ ک

 ّٕیا  رٍش زا اسیت  هوکیي تَرً٘کت بر ه٘یساى خیَى از دسیت رفتیِ،     

 اکثیر ، ضیَد  ٖػویل ًاضی   ي٘حی  در خیَى  کیاّص  ٕر٘گ اًذازُ هختلف

ِ  بیا  را ػول ي٘ح خَى دادى دست از هؽاتؼا  ِ  تَجی  خیَى  همیذار  بی

ٍ ّوکیاراًص در   Sehat .(18)ًیذ اُ کیرد  ٖابٗارز هکص ظرٍف در هَجَد

بررسٖ خَد ًطاى دادًذ کِ خَى از دست رفتِ ح٘ي جراحٖ تؼیَٗط  

، بیِ  اسیت  پٌْیاى  ٍ هطیاّذُ  لابیل خیًَرٗسٕ   ضاهلکاهل هفصل زاًَ 

 دسیت  خَى کل از %58 ،پٌْاى ٔخَى از دست رفت ي٘اًگ٘ه کِ ؼَرٕ

 .(14)ُ استضذ دادُ ًسبت ّوَستاز بِ کِ ضَد رفتِ را ضاهل هٖ

 بحث 

 : مشخصبت قبل از عمل بیمبران دي گريٌ 1جذيل 

 گريٌ

آزادسبزی 

زيدرس 

 تًرویکت

آزادسبزی 

دیررس 

 تًرویکت

P value 

 n.s 43/21 45/19 جىس )زن/ مرد(

 n.s 4/67 ± 6/4 3/68 ± 6/4 سه )سبل(

 بذوی ِشبخص تًد

BMI (kg/m2) 
8/2 ± 8/31 1/4 ± 1 /33 n.s 

قبل  Hbَمًگلًبیه 

 (g/l) جراحی از
5/1 ± 2/12 3/1 ±4/12 n.s 

 

 گريٌ دي مبرانیب در خًن دادن دست از سانیم:  2 جذيل

 
آزادسازی 

زودرس 

 تورویکت

 یآزادساز

 دیررس

 کتیتورو

p 
value* 

قبل  Hbهموگلوبیه 

 (g/lاز جراحی)
5/1 ± 2/12 3/1 ±4/12 424/0 

Hb 24 از بعد ساعت 

 (g/dL) عمل
1/1 ± 4/10 1/2± 3/11 005/0 

تا    Hb میسان افت

24 (g/dL) 
82/0 ± 8/1 71/0 ± 1/1 001/0< 

Hb  از بعد یک هفته 

 (g/dL) عمل
5/1± 8/10 6/1±8/11 001/0< 

تا  Hb میسان افت

 (g/dL)یک هفته 
94/0 ±4/1 82/0 ± 6/0 001/0< 

*Independent T-test 

 

 گريٌ ديدر  خًن اوتقبل مًاردمقبیسٍ تعذاد :  3 جذيل

 
 خًن اوتقبل بیمبران ویبزمىذ

 )درصذ( تعذاد

 4%(  25/6) کتیتًرو زيدرس یآزادسبز گريٌ

 2%(  12/3) کتیتًرو دیررس یآزادسبز گريٌ

p-value* 340/0 

 * Fisher’s Exact Test 

 



 ایران مفبصل ي استخًان جراحی مجلٍ
 ... بررسی وتبیج کًتبٌ مذت زمبن آزادی سبزی کًرویکت ي اثر آن بر 63-67 َبی صفحٍ ،1444 بُبر (،63 مسلسل )شمبرٌ 2 شمبرٌ ،وًزدَم ديرٌ
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 در خَى ًطت باػث ٕگاار واى٘س از بؼذ بالفاصلِ کت٘تَرً کردى آزاد

 زهیاى  ٖبررسی . ضَدٖ ه ٖجراح زهاى صٗافسا بِ هٌجر ٍ  ٖجراح هحل

 گیرٍُ  در کِ داد ًطاى هؽاتؼِ يٗا در ٖبررس هَرد گرٍُ دٍ در ٖجراح

 بیَدُ  کوتیر  ٕهؼٌادار ؼَر بِ ٖجراح زهاى ،کت٘تَرً ررسٗد بازکردى

 زهییاى ي٘بیی ٕهؼٌییادار ارتبییاغ س٘ییً ّوکییاراًص ٍ Zan ٔهؽاتؼیی. اسییت

 اسییاس بییر. (15)داد ارائییِ ٖجراحی  زهییاى هییذ  ٍ کییت٘تَرً ٕآزادسیاز 

 ٕسیاز  آزاد ،اًجام ضذ ّوکاراًص ٍ Zhang دٗگرٕ کِ تَسػ س٘هتاآًات

 ، در همابیل، دّیذ  کیاّص  رازهیاى جراحیٖ    تَاًذٖ ه کت٘تَرًدٗررس 

 در .(16)داد اّصرا کی  ػَارض بِ ابتال خؽر کت٘تَرًزٍدرس  ٕساز آزاد

 خیَى  دادى دست از در ٕهؼٌادار تفاٍ ٍ ّوکاراًص  Thorey ٔهؽاتؼ

 اهیا  ًطیذ،  هطاّذُ ػول از بؼذ ضص هاُ ػَارض صٗافسا ٍ ػول از بؼذ

ٖ  اًجام زهاى هذ تَرً٘کت  دٗررسدر گرٍُ آزادسازٕ   کیاّص  جراحی

 َْٖضیی٘ب ٖاحتوییات خؽییرا  از ٕر٘جلییَگٕ داضییت ٍ بییرإ هؼٌییادار

 18 ّر .(13)ضَد آزاد زخن بستي از پس کت٘تَرً ضذ طٌْاد٘پ ،ٖؼَالً

ِ  ابیتال  خؽیر  صٗافسا با کت٘تَرً زهاى ٖاظاف ٔم٘دل ُ  ػیَارض  بی  ّویرا

ِ  دادًیذ  ًطیاى  ّوکیاراى  ٍ Tie ٔهؽاتؼی  جًٗتا .(17)است  ٕآزادسیاز  کی

ِ ٗهما در زخین  بستي از لبل ّوَستاز ٕبرا کت٘تَرً  ٕآزادسیاز  بیا  سی

َ  هفصیل  کاهیل  طٗتؼَ ٖجراح در زخن بستي از پس کت٘تَرً  بیا  زاًی

 ي،ٗبٌیابرا  .(18)دّیذ  کاّص را ٖکل ػَارض خؽر تَاًذٖ ه ٕگاار واى٘س

 از پیس  کیت ٘تَرًآزادسازٕ  ذ،باض ذٗضذ ٖخًَ کن ػٗضرا در وار٘ب اگر

تَاًیذ اًتخیا    ٖ خیَى هی   دادى دسیت  از کاّصبِ هٌظَر  زخن بستي

 از لبیل ضَد کِ تَرً٘کت  پ٘طٌْاد هٖ صَر ، يٗا ر٘غ در بْترٕ باضذ،

 ٗابذ.  کاّص ػَارض خؽرباز ضَد تا  زخن بستي

اًتمال خَى در گرٍُ آزادسازٕ زٍدرس تَرً٘کت در اٗي هؽاتؼِ ً٘از بِ 

ٍ  Tie ٔدر هؽاتؼی  ب٘طتر بَد ٍتٖ اٗي تفاٍ  از ًظر آهارٕ هؼٌادار ًبَد.

در دٍ رٍش تفییاٍ   خییَى دادى دسییت ازّوکییاراى اگرچییِ ه٘ییساى  

 گیرٍُ  در ػویل  از بؼیذ  خیَى  اًتمیال  ساى٘ی هٕ ًذاضیت، ٍتیٖ   هؼٌادار

 کت٘تَرً ٕ دٗررسآزادساز گرٍُ بِ ًسبت کت٘تَرًزٍدرس  ٕآزادساز

  .(18)است بَدُ باالتر ٕهؼٌادار ؼَر بِ

 ٍ کَچی   ًسیبتاً  ًوًَِ ٓاًذازتَاى بِ  هٖ هؽاتؼِ يٗا ّإ تٗهحذٍداز 

ٖ  کَتاُ ٕر٘گٖ پ ٓدٍر تیر،   ّیإ دل٘یك   هذ  آى اضارُ کرد، برإ ارزٗیاب

َ  ٖ بیِ صیَر  دٍ  تصادف ٓضذ کٌترل ّإ صٗآزها  ٍ دلیت  بیا  کیَر  سی

  .ضَد ب٘طتر تَصِ٘ هٖ ٍٔ حجن ًوًَ ترٖ ػلو ٖؼراح

 

 
سازٕ تَرً٘کت بؼذ از بستي زخن  داد کِ آزاد ًطاى حاظر ٔهؽاتؼ جًٗتا

تَجْٖ در جلَگ٘رٕ از افیت ّوَگلیَب٘ي     ٘ر لابلأٍ پاًسواى فطارٕ ت

 ،بؼذ از ػول در ب٘واراى تحت جراحٖ تؼَٗط کاهیل هفصیل زاًیَ دارد   

زخیین داضییتِ باضییذ.  زٍدرس خؽییر ػییَارض ٘رٕ بییر أبییذٍى اٌٗکییِ تیی

ّوچٌ٘ي بِ ؼَر لابل تَجْٖ باػث کوتر ضیذى زهیاى جراحیٖ ضیذُ     

 است. 
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