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Abstract
Introduction: During surgery, the first and most important part of the body defense,
skin barrier broked. Microorganisms can be located easily into the tissues and internal
organs. Due to the limited studies in comparing the results and complications of
surgical disinfection with or without chlorhexidine-alcohol spray in non-emergency
abdominal surgery, this study was conducted.
Materials and Methods: The patients that undergoing elective abdominal surgery in
baqiyatallah hospital (including cholecystectomy, gastrectomy, resection of the small
intestine and colectomy) after obtaining informed consent, were recruited into the
project. Prior to surgery, chlorhexidine was used as a spray in a cutting site. After the
surgery was completed in the abdomen and before the skin was closed, an incision was
taken from the edge of the surgical cutting edge with a swab for culture. Samples were
transferred to the laboratory and bacterial mass count (Kant's colony) was performed.
For the mean quantitative variables, standard deviation was calculated and for
qualitative variables, number and percentage were reported. The data were analyzed
using SPSS 20 software.
Results: A total of 97 people were disinfected and evaluated. Of the total number, 5
(5.1%) of the cases were developed infection and 5 (5.1%) had a mass of staphylococcus
epidermidis.
Conclusions: Due to the low number of infections and the ease of use and rapid
disinfection of the site of operation by chlorhexidine, the using of this method in
abdominal surgery is recommended.
Keywords: Chlorhexidine–Alcohol, Clean Wound, Wound Infection, Intera Abdominal
Infection
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چکیده
مقدمه :در طی عمل جراحی اولین و مهمترین سد دفاعی بدن یعنی پوست گسیخته میشود .میکروارگانیسمها
میتوانند به راحتی بر روی بافتها و احشاء داخلی جایگزین شده ،تکثیر یابند .با توجه به وجود مطالعات محدود در
زمینه مقایسه نتایج و عوارض ضد عفونی پوست محل جراحی با یا بدون اسپری کلرهگزیدین-الکل در اعمال جراحی
شکمی غیر اورژانس ،این تحقیق انجام گردید.
مواد و روشها :بیماران مراجعهکننده به بیمارستان بقیه اهلل (عج) که تحت عمل جراحی الکتیو شکمی و گوارشی

یافتهها :در کل تعداد  99نفر مورد ضدعفونی و ارزیابی قرار گرفتند .از کل افراد تعداد  5نفر ( )%5/1عفونت محل
عمل داشته و ازین تعداد  5نفر ( )%5/1جرم رشد کرده استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس داشتند.
نتیجهگیری :با توجه به کم بودن تعداد عفونتها و راحتی استفاده و انجام سریع ضد عفونی محل عمل در
کلرهگزدین الکل استفاده از این روش در جراحیهای شکمی توصیه میشود.
کلمات کلیدی :کلرهگزیدین–الکل ،زخم تمیز ،عفونت زخم ،عفونت داخل شکم
تمامی حقوق نشر برای معاونت پژوهش بیمارستان بقیه اهلل محفوظ است.

] [ DOI: 10.29252/hrjbaq.3.1.9
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(کله سیستکتومی ،انواع گاسترکتومی ،رزکسیون روده کوچک وکولکتومیها) گرفتند پس از اخذ رضایت آگاهانه وارد
این طرح شدند .قبل از جراحی ،کلرهگزدین الکل به صورت اسپری در محل برش استفاده شد .پس از اتمام عمل
جراحی در داخل شکم و قبل از بستن پوست محل انسیزیون ،یک نمونه از لبه محل برش جراحی با سواپ جهت
کشت برداشته شد .نمونهها به آزمایشگاه انتقال داده شده و شمارش توده باکتری (کلنی کانت) انجام گردید .برای
متغیرهای کمی میانگین ،انحراف معیار محاسبه شد و برای متغیرهای کیفی تعداد و درصد گزارش شد .دادهها پس از
جمعآوری با نرم افزار  SPSS 20تحت آنالیز آماری قرار گرفت.
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این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی آیندهنگر بدون گروه
شاهد میباشد که بر روی  99بیمار مراجعهکننده به بیمارستان
بقیه اهلل (عج) در سال  1393تا  1394که تحت عمل جراحی
الکتیو شکمی ( )Clean-Contaminatedقرار گرفتند انجام
شد .از روش نمونهگیری غیر احتمالی دردسترس برای
جمعآوری دادهها استفاده شد .جراحیهای Clean-
 Contaminatedشامل کله سیستکتومی و عملهای الکتیو
دستگاه گوارش که شامل انواع گاسترکتومی ،رزکسیون روده
کوچک ،کولکتومیها میباشند .این طرح در کمیته اخالق
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) تصویب شد .پس از اخذ
رضایت آگاهانه از بیمار برای شرکت در طرح تحقیقاتی دعوت
شد .کلرهگزدین الکل (کلر هگزیدین  2درصد با الکل 91
درصد) به صورت اسپری و طی یک مرحله شامل  3تا  6پاف
براساس وسعت ناحیه ضد عفونی محل عمل انجام شد .پس از

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1396.3.1.5.3

روش کار
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عفونت زخم پس از جراحی ،یکی از عوارضـی اسـت کـه
کیفیت زندگی بیماران را شدیداً تحـت تأثیر قـرار مـیدهـد و
هزینههای مراقبـت از بیمـار را افـزایش مـیدهـد [.]1
پـیامـدهای عفونـت زخـم جراحـی مـیتوانـد از افـزایش
مختصـر درد تـا سپتی سمی گسترده و حتی مرگ متفاوت
باشد [ .]1در طی عمل جراحی اولین و مهمترین سد دفاعی
بدن یعنی پوست گسیخته میشود و میکروارگانیسمها میتوانند
به راحتی بر روی بافتها و احشاء داخلی جایگزین شده ،تکثیر
یابند [ .]2عفونت محل جراحی به  3عامل ارتباط دارد که
عبارتند از  -1میزان آلودگی میکروبی زخم در حین عمل
جراحی  -2مدت زمان عمل  -3فاکتورهای مربوط به میزبان
نظیر دیابت ،سوء تغذیه ،چاقی ،سرکوب ایمنی و غیره [.]3
زخمهای جراحی براساس احتمال آلودگی باکتریایی در زمان
جراحی به  4کالس تقسیمبندی میشوند:
کالس یک (زخمهای تمیز) :مواردی که در آنها هیچ عفونتی
وجود ندارد و تنها فلور میکروبی پوست به طور بالقوه زخم را
آلوده میکند .میزان عفونت در این زخمها  2-1درصد میباشد.
کالس  :IDکه همان کالس  Iهست که مش یا پروتز در محل
عمل استفاده شده است.
کالس دو( :زخمهای تمیز-آلوده) شامل مواردی میشوندکه
یکی از احشای تو خالی مثل راه تنفسی ،گوارشی یا اداری
تناسلی با فلور میکروبی طبیعی تحت شرایط کنترل شده و
بدون نشت قابل توجه محتویات بازگردندو میزان عفونت –2/1
 9/5درصد در این گروه است میزان عفونت در جراحی
کولورکتال 14- 4درصد میباشد [.]4
کالس سه (زخمهای آلوده) شامل زخمهای باز تصادفی که در
مراحل اولیه پس از آسیب با آنها روبرو میشویم زخمهای
همراه با ورود گسترده باکنری به درون ناحیهای که به طور
طبیعی استریل است .میزان عفونت در این نوع زخم -3/4
 13/2درصد میباشد.
کالس چهار (زخمهای کثیف) زخمهای ناشی از تروما که در
آنها تأخیر واضحی در درمان روی داده است و یا بافت
نکروتیک وجود دارد و زخمهایی که به طور واضح ماده چرکی
دارد.
لذا اقداماتی که برای کاهش میکروبهای خارجی (جراحان و
محیط اتاق عمل) و داخلی (بیمار) صورت میگیرند
پروفیالکسی نامیده میشوند [ ]5با آمادهسازی مناسب پوست،
وسایل جراحی و شستشوی مناسب دستها و استفاده از گان و
شان استریل توسط کارکنان اتاق عمل و بیهوشی و نیز رعایت
استریلیته کامل حین جراحی و انجام جراحی در سطوح

آناتومیک و انجام سریع و دقیق عمل مانع بروز عفونت شود
[.]6
بدون شک موثرترین ،کم خرج مطلوبترین و مطلوبترین
روش مبارزه با عفونت جلوگیری از بروز آن میباشد [.]9
متداولترین ضدعفونی کنندههایی که امروزه استفاده میشوند
عبارتند از :پویدین آیودان (بتادین) ،کلرهگزیدین ،الکل ،استات،
آب اکسیژنه ،بوریک اسید ،نیترات نقره ،سیلورسولفادیازین و
هیپوکلریت سدیم [ .]2در مطالعهای که در سال  2113در
رابطه با مقایسه ضدعفونی پوست محل عمل با بتادین  %11و
کلر هگزیدین در عملهای تمیز–آلوده انجام دادند به این نتایج
دست یافتند که استفاده از کلرهگزیدین راحتتر ،سریعتر و نیاز
به ماده کمتری داشته و عفونت محل عمل را کاهش میدهد
[ .]9در اکثر محلولهای بر پایه کلرهگزیدین در مقایسه با
محلولهای بر پایه ید برای ضد عفونی پوست محل عمل جهت
عملهای تمیز–آلوده برتری داشته است [ .]11ضدعفونی
کردن پوست قبل از عمل با کلرهگزیدین بسیار موثرتر از
استفاده از ترکیبات با ید برای جلوگیری از عفونت محل عمل
بود و هزینه استفاده از کلرهگزیدین کمتر بود [ .]11همچنین
برخی مطالعات اثر مشابه این دو ترکیب بر ضد عفونی کردن
زخم را گزارش کردهاند [.]12
با توجه به مطالعات محدودی که در این رابطه و خصوصاً کشت
از محل عمل پس از جراحی انجام نشده است بر آن شدیم به
بررسی ضد عفونی کردن پوست محل عمل جراحی با
کلرهگزدین الکل در بیمارانی که تحت عمل جراحی غیر
اورژانس در بیمارستان بقیه اهلل (عج) قرار میگیرند بپردازیم.
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در این مطالعه تعداد  99بیمار در بیمارستان بقیه اهلل (عج) که
تحت عمل جراحی الکتیو شکمی قرار گرفتند ،بررسی شدند.
میانگین سن  54/91 ± 11/93سال بوده و تعداد  46نفر
( )%49/6مرد بودند .ویژگیهای دموگرافیک در جدول  1آورده
شده است.
تعداد  5نفر ( )%5/1عفونت محل عمل داشتند .از کل بیماران
 5نفر ( )%5/1جرم رشد کرده استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس را
داشتند .مدت زمان بستری بعد از عمل ،زمان پیدایش عفونت
پس از عمل و نوع عمل در جدول  2آورده شده است.
توزیع نوع عمل نیز در جدول  3آورده شده است .تعداد 31
مورد ( )%15/5از جراحیها روش کولکتومی ناقص بود که تعداد
عفونتها  3مورد ( )%4/9گزارش شده بود (جدول .)3

جدول  :1مشخصات متغیرهای دموگرافیک ،طول برش ،کلونی ،مدت زمان بستری قبل از عمل و مدت زمان عمل در بیماران مورد مطالعه
موارد

کلرهگزدین الکل

سن

52/22 ± 11/91

جنسیت
)49/4( 46
)52/6( 51
13/42 ± 4/15

مرد
زن
طول برش
BMI
کلونی کانت CFU per ML

22/54 ± 5/92
55111 ± 22523

مدت زمان بستری قبل از عمل

1/14 ± 1/12

کلونی کانت  CFU per ML BMIمدت زمان بستری قبل از عمل مدت زمان عمل

] [ Downloaded from hrjbaq.ir on 2023-01-07

یافتهها
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اتمام عمل جراحی در داخل شکم و قبل از بستن پوست محل
انسیزیون یک نمونه از لبه محل برش جراحی با سواپ جهت
کشت در تمام بیماران گرفته شد .نمونهها به آزمایشگاه انتقال
داده شده و شمارش توده باکتری (کلنی کانت) انجام گردید.
معیارهای ورود به مطالعه :تمام بیماران  21الی  91ساله
مراجعه کننده به بیمارستان بقیه اهلل که تحت عمل جراحی
الکتیو شکمی جراحیهای  Clean Contaminatedشامل
کلهسیستکتومی و عملهای الکتیو دستگاه گوارش شامل انواع
گاسترکتومی ،رزکسیون رودهکوچک و کولکتومیها قرار
گرفتند .همه بیماران یک گرم سفازولین داخل وریدی قبل از
شروع جراحی جهت پروفیالکسی دریافت کردند.
معیارهای خروج از مطالعه :بیماران زیر  21سال و باالی 91
سال و بیماران دارای نقص ایمنی واضح (بیماران پیوندی و
 ،)AIDSبیماری پوستی مزمن ،رادیوتراپی و بیماری التهابی
مزمن داشتند.
تمام بیماران مورد مطالعه پس از عمل در بخش ویزیت و از نظر
عفونت زخم و آبسه داخل شکم بررسی شدند سپس بیماران به
صورت ویزیت پس از عمل  11الی  14روز بعد در درمانگاه
ویزیت شده و سپس یک ماه بعد از عمل وضعیت بیماران
بررسی شده و سایر اطالعات مورد نظر از بیماران اخذ شده و
پس از ثبت آن در چک لیست از پیش تهیه شده که مورد
تأیید کارشناسان بوده ،اطالعات به دست آمده تحت آنالیز
آماری قرار گرفت .در این چک لیست متغیرهای سن ،جنسیت،
طول برش ،کلونی کانت ،BMI ،مدت زمان بستری قبل از
عمل ،مدت زمان عمل ،سابقه عمل جراحی ،مشکالت همراه

(کوموربیدیتی) ،عفونت محل عمل ،تعداد (درصد) جرم رشد
کرده در کشت ،میزان هزینه ،مدت زمان بستری بعد از عمل،
زمان عفونت بعد از عمل و نوع عمل همچنین ،در صورت عدم
مراجعه نهایی بیماران ،اطالعات تکمیلی از طریق مصاحبه
تلفنی بدست آمد .الزم به ذکر است که این طرح در کمیته
اخالق دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله تأیید شده و با کد
 ir.bmsu.rec.94.51به ثبت رسیده است.
برای متغیرهای کمی میانگین ،انحراف معیار محاسبه شد و
برای متغیرهای کیفی تعداد و درصد گزارش شد .دادهها پس از
جمعآوری با نرم افزار  SPSS 20تحت آنالیز آماری قرار
گرفت.

91/31 ± 31/91

سابقه عمل جراحی
دارد
ندارد
کوموربیدیتی
)22/6( 26
)11/3( 11

ندارد
دارد

اطالعات در جدول به صورت تعداد (درصد) و یا انحراف معیار  ±میانگین آمده است.
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)13/4( 13
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جدول  :2توزیع متغیرهای عفونت محل عمل ،عفونت داخل شکمی ،جرم رشد کرده در کشت ،میزان هزینه ،مدت زمان بستری بعد از
عمل و زمان عفونت بعد از عمل در بیماران مورد مطالعه
کلرهگزدین الکل

موارد
عفونت محل عمل

)5/1( 5
)94/2( 92

دارد
ندارد
جرم رشد کرده در کشت

)5/1( 5
211

استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس
میانگین میزان هزینه

3/21 ± 1/29

مدت زمان بستری بعد از عمل
زمان عفونت بعد از عمل
هفته اول
هفته دوم
هفته سوم

اطالعات در جدول به صورت تعداد (درصد) و یا انحراف معیار  ±میانگین آمده است.
جدول  :9توزیع نوع عمل و عفونت بعد از عمل در بیماران مورد مطالعه
نوع عمل
کولکتومی ناقص
)15/5( 31
)4/9( 3

تعداد (درصد)
عفونت
کوله سیستکتومی

)14( 29
)1/1( 1

تعداد (درصد)
عفونت
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)4/14( 4
)1/1( 1
)1/1( 1

کوله سیستکتومی و آناستوموز مجازی
)3/1( 6
)4/1( 1

تعداد (درصد)
عفونت
اسلیوگاسترکتومی
تعداد (درصد)
عفونت
توتال و ساب توتال گاسترکتومی

)11/4( 22
)2/4( 1

تعداد (درصد)
عفونت

بحث
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در این مطالعه از کل بیماران  %5/1عفونت محل عمل داشتند و
هیچ گونه عارضه جانبی در استفاده از این ضد عفونیکننده
کلرهگزدین الکل مشاهده نشد .در یک مطالعه توسط
 Darouicheو همکاران در سال  2111به مقایسه اثر بتادین
 %11با کلرهگزدین الکل بر روی  249بیمار در قبل از انواع
جراحیهای پرداختند که  91درصد جراحیها شکمی بودند.
نرخ عفونت در گروه کلرهگزدین الکل  %9/5در مقابل 1665
درصد برای گروه بتادین  %11گزارش کردند .در جراحیهای
شکمی نرخ عفونت  %12/5در مقابل  %21/5بود .در این مطالعه
هیچ گونه عارضه جانبی برای داروها گزارش نشد .در این
مطالعه آنها استفاده از کلرهگزدین الکل را قبل از جراحی

پیشنهاد کردند .در مطالعه حاضر نرخ عفونت محل عمل کمتر
از این مطالعه بود و هیچ عارضه جانبی در استفاده از
کلرهگزدین الکل مشاهده نشد .هرچند در مطالعه ما تنها یک
گروه وجود داشت و از نظر روش انجام مطالعه با نتایج
 Darouicheتفاوت داشت [ .]11در یک کار آزمایی بالینی
توسط  Patrickدر سال  2114در آمریکا به مقایسه بتادین با
کلرهگزیدین در ضد عفونی کردن پس از اعمال جراحی
هیسترکتومی شکمی میپرداخت .در گروه بتادین  19از  29نفر
و در گروه کلرهگزیدین  5از  23نفر آلوده تشخیص داده شدند.
نتایج نشاندهنده کاهش معنیدار تعداد باکتریها در گروه
کلرهگزیدین شده بود [ .]12تعداد موارد عفونت در مطالعه ما

] [ DOR: 20.1001.1.24764930.1396.3.1.5.3
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با توجه به عفونت زخم کم ،راحتی استفاده و انجام سریع ضد
عفونی محل عمل با کلرهگزیدین و همچنین نیاز به حجم کم و
همچنین امکان پوشاندن بیمار بالفاصله پس از ضد عفونی و
بدون نیاز به پاک کردن ماده ضد عفونی جهت چسباندن آنها
استفاده از اسپری کلرهگزیدین الکل در ضد عفونی محل اعمال
جراحی شکمی توصیه میشود.

سپاسگزاری
این پایان نامه پژوهشی با همکاری واحد توسعه تحقیقات
بالینی بیمارستان بقیه اهلل (عج) ،در قالب پایان نامه دکترای
تخصصی جراحی عمومی انجام شد و الزم میدانیم از همکاری
این واحد تشکر و قدردانی نماییم.
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خیلی کمتر از این مطالعه بود هرچند نوع روشهای جراحی دو
مطالعه با هم تفاوت داشت .در مطالعهای کارآزمایی بالینی که
آقای  Rodriguesو همکارانش که در سال  2113انجام شده،
بروز عفونت در جراحی تمیز  %1/9در مقابل  %6/1و در جراحی
آلوده  %4/1در مقابل  %2/3در گروه بتادین در مقابل
کلرهگزدین الکل بود .نتایج این مطالعه از نظر آماری معنیدار
نبودند [ .]13نتایج این مطالعه از نظر درصد عفونت مشابه
مطالعه ما بود هر چند نوع روشهای جراحی دو مطالعه با هم
بسیار تفاوت دارد .در یک مطالعه کارآزمایی بالینی دیگر که
توسط آقای  Leeو همکاران در سال  2111در آمریکا انجام
شده به این نتایج دست یافتند که جلوگیری از رشد و ازدیاد
میکروبها با ضدعفونی کردن پوست قبل از عمل با
کلرهگزیدین بسیار مؤثرتر از استفاده از ترکیبات با ید برای
جلوگیری از عفونت محل عمل بود [ .]11در مطالعهای که
توسط  Yeungو همکاران در سال  2113بر روی  111بیمار
انجام شد نشان دهنده برتری کلر هگزیدین الکل بر بتادین
بوده .در این مطالعه استفاده از کلر هگزیدین الکل را پیشنهاد
کردند [ .]14در مطالعه  Menderesو همکاران در سال
 2112در جراحی سزارین روی  1111زن درصد عفونت %5
برای کلر هگزیدین الکل در مقابل  2/5درصد برای بتادین بود
که تفاوت معنی دار نبوده و هزینه کلر هگزیدین الکی کمتر
بوده است [ .]15در مطالعه آقای  Magaliniو همکارانش در
سال  2113در عملهای تمیز – آلوده انجام شد به این نتایج
دست یافتند که استفاده از کلرهگزیدین راحتتر ،سریعتر و نیاز
به ماده کمتری داشته و با عفونت محل عمل کمتر همراه بوده
است .با توجه به نتایج و عدم مشاهده عوارض جانبی در مطالعه
ما نیز استفاده از کلر هگزیدین الکل در ضد عفونی کردن
جراحیهای شکمی توصیه میشود .در یک مطالعه توسط
 Yeungو همکاران که در سال  2113انجام شده هیچ عارضه

مرتبط با استفاده از کلرهگزدین الکل در این مطالعه گزارش
نشد [ .]14در مطالعه  Srinivasو همکاران در سال 2115
هیچ نوع عارضه جانبی برای کلرهگزیدین گزارش نشد .در این
مطالعه نیز هیچ گونه عارضه جانبی در استفاده از این ضد
عفونی مشاهده نشد [ .]16در مطالعه آقای  Leeو همکاران در
سال  2111در آمریکا هزینه استفاده از کلرهگزیدین کمتر بود
[ .]11درمطالعه کوهورت گذشتهنگر  Menderesو همکاران
در سال  2112هزینههای درمان با کلرهگزدین الکل کمتر از
بتادین برآورد شده بود .در مطالعه ما نیز هزینه درمان با
کلرهگزدین الکل از نظر تجربه کار مناسب بود [ .]15تنها
محدودیت پژوهش ما این بود که پرپ و پاکسازی (شیو)
بیماران توسط افراد مختلف صورت میگرفت و علی رغم حضور
پژوهشگر و کنترل توسط او ،ممکن است تفاوتهایی وجود
داشته باشد که از اختیار پژوهشگر خارج بوده است.
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