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ABSTRACT



Abstract: The objective of this study is to assess intra operative and post operative
advantages and disadvantages following exteriorization of uterus as Compared to those
with intraperitoneal or in_situ repair , and to assess intra operative and immediate post
operative morbidity following exteriorization of uterus as Compared to in_situ repair. In
this randomized controlled prospective study 100 women planned for cesarean were
included .The women were randomly assigned to two groups: exteriorization group and in
situ group variables analysed were intra operative blood loss intraoperative and immediate
post operative nausea and vomiting, post operative pain and post operative analgesic
requirement post operative fever morbidity post operative fall in hemoglobin and wound
infection. There was significant difference in the intra operative blood loss between the
two groups
Blood loss being less in exteriorization group Pvalue < 0.0014 .
There was significant difference in the operative time,exteriorization required less time as
compared to insitu group Pvalue < 0.0001.There was significant difference in perioperative
fall in hemoglobin.The fall in haemoglobin was less in exterioration group Pvalue<0.0001
There was
no significant difference in the intra operative and opst operative
nausea,vomiting , ,post operative pain,post operative analgesic requirement post operative
febrile morbidity, and wound infection between the two groups.
Uterine exteriorization is avaluable
technique in uterine repair in cesarean section interms of better visualization of scar.
There was significantly less intr aoperative blood loss and less fall in perioperative
haemoglobin in exteriorization group.
The operating time was also shorter in exteriorization group.
Key words:uterine repair , exteriorization repair ,cesarean section,insitu re
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دراسة مقارنة بين خياطة الرحم خارج البطن خالل القيصرية
مع خياطة الرحم داخل البريتوان أو في الموضع

(تاريخ اإليداع  .2019 / 9 / 2قُِبل لمنشر في ) 2019/ 10 / 11

 مم ّخص

*

د .ثورة نعيسة



الخالصة :تيدف الدراسة إلى تقييم الفوائد أو الميزات والسمبيات خالل العمل الجراحي أو بعد العمل الجراحي التي تتمو
خياطة الرحم خارجاً مقارنة مع خياطتو ضمن البريتوان أو في موضعو ومقارنة المراضة خالل العمل الجراحي أو التي

تتموه مباشرة بين الطريقتين.

أجريت ىذه الدراسة عمى  100مريضة خطط إجراء عمل قيصري لين.

وقسمت المريضات إلى مجموعتين:

مجموعة  : 1وعددىا خمسون :أجريت لين خياطة الرحم خارج البطن
مجموعة : 2وعددىا خمسون أجريت لين خياطة الرحم ضمن البريتوان أو في الموضع.
درس خالل العمل الجراحي النزف والغثيان واإلقياء بعد العممية مباشرةً ،تمت دراسة األلم بعد العممية .ا
ومسكنات األلم المعطاة
كما درست الحمى بعد العمل الجراحي
ومقدار نقص الييموغموبين ،وانتان الجرح بعد القيصرية
يوجد فرق ىام في مقدار فقد الدم بين المجموعتين النزف كان اقل في المجموعة األولى Pvalue<0,0014
وكان ىناك فرق ىام في مدة العمل الجراحيPv<0,0001

كما كان ىناك فرق ىام في معدل نقص خضاب الدم حيث كان نقص خضاب الدم أقل في المجموعة األولى ال يوجد
فرق ىام بين المجموعتين فيما يتعمق بالغثيان واإلقياء واأللم بعد العمل الجراحي
وفيما يتعمق بالمسكنات المعطاة وانتان الجرح بين المجموعتين
خياطة الرحم خارجاً ىو تكتيك قيم يسمح برؤية جيدة لشق الرحم،ويكون فقر الدم اقل ونقص خضاب الدم أيضاً اقل في
المجموعة األولى وكذلك مدة العمل الجراحي.

الكممات المفتاحية :خياطة الرحم – الخياطة خارجاً – العممية القيصرية – الخياطة في الموضع.
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مقدمة:
القيصرية ىي واحدة من أكثر العمميات التي تجري في أنحاء العالم,وقد ارتفع معدل القيصريات في انحاء العالم في

السنوا

ت األخيرة,وقد بذلت جيود كثيرة لفيم زيادة الميل إلجراء القيصرية,وعمى كل حال زيادة معدل القيصريات ليس بمعزل
عن التغييرات التي تتم في المجتمع وربما يكون استخدام الصادات الحيوية ,وتحسن تقنيات التخدير,وطرق السيطرة
عمى األلم وانتشار أجيزة ترقاب الجنين األلكترونية ,وىبوط معدل اإلختالطات من األسباب التي ساعدت عمى ارتفاع
معدل القيصريات ].[1

تعريف القيصرية  :ىي والدة الجنين عن طريق شق يجرى عمى البطن والرحم سواء كان الجنين حياً أو ميتاً وىي أكثر
عممية جراحية تجرى في التوليد .

ارتفعت نسبة القيصرية في الواليات المتحدة األمريكية من عام  0791إلى عام  0101من  % 5.4إلى .[2] .% 80.3

وفي ألمانيا ازدادت نسبة القيصرية من  % 04.8عام  0770إلى  % 80.9عام  ، 0100وفي الواقع كانت تجرى
الستطبابات طبية في أقل من  %01من كل الحاالت  ،وىذا لتجنب االختالطات التي قد تحدث لمم والجنين ].[2

إن التقدم العممي  ،والتغيرات االجتماعية والثقافية واالعتبارات الطبية القانونية تعتبر من أألسباب الرئيسية التي أدت
لزيادة ممارسة القيصرية  ،وىذا االزدياد مصحوب بزيادة الخطر لكل من األم والجنين  ،لذلك ينبغي أن تجرى القيصرية

عندما تكون ىناك فائدة واضحة من إجرائيا ].[3
في الواقع يوجد إجماع حول أن استطبابات القيصرية قد تغيرت في العديد من الدول  ،فمثالً العوامل النفسية االجتماعية

كالخوف من الوالدة الطبيعية ورغبة األم في الوالدة القيصرية تؤخذ بعين االعتبار في غياب أي استطبابات طبية ].[3

القيصرية إجراء جراحي ال يخمو من االختالطات بالنسبة لألم والجنين مثل  :اإلنتان  ،أذية األعضاء  ،النزف والحاجة
لنقل الدم  ،باإلضافة لالختالطات الجانبية التي تحدث أثناء وبعد العمل الجراحي  ،ىناك اختالطات تحدث في الحمول

الالحقة  :تمزق رحم خالل الحمل أو المخاض  ،عقم  ،انزياح مشيمة أو مشيمة ممتحمة أو مخترقة .

توجد مناقشات قميمة حول ا لتكنيك الجراحي لمقيصرية  ،وركزت دراسات متنوعة في التكنيك الجراحي المجرى لمقيصرية
عمى إنقاص مدة العمل الجراحي  ،النزف  ،انتان الجرح  ،وقد اقترحت عدة تكنيكات الغاية منيا إنقاص مدة العمل

الجراحي  ،كمفة الجراحة  ،المراقبة بعد الوالدة  ،ومدة اإلقامة في المشفى ].[5
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أهمية البحث وأهدافه:
أىمية البحث:لقد ازدادت نسبة القيصريات بشكل كبير في مجتمعنا ,حيث إن الكثير من العائالت السورية تحبذ الوالدة
القيصرية عمى الطبيعية خوفاً من آالم الوالدة الطبيعية فقد تستغرق الوالدة الواحدة اكثر من  10ساعات,حتى اآلباء

يسعون إلى الوالدة القيصرية لترتيباتيم اإلجتماعية.

ىدف البحث:تقييم المزايا والسمبيات خالل العممية القيصرية وبعدىا التي تتبع خياطة الرحم خارجاً مقارنة بخياطتو في

موضعو داخل البريتوان وكذلك المراضة في الحالتين.

مواد وطرائق البحث:شممت الدراسة عمى  100حامل في مشفى تشرين الجامعي الالذقية وذلك من  1\1\2018حتى
1\5\2019خضعت لعممية قيصرية وقسمت المريضات إلى مجموعتين

مجموعة 0وعددىا خمسون  .:تمت خياطة الرحم لديين خارج البطن
مجموعة 0وعددىا خمسون:تمت خياطة الرحم لديين في موضعو داخل البريتوان
جميع المريضات المواتي خضعن لعممية قيصرية أكممت األسبوع  37محمي

معايير اإلستبعاد:

تم استبعاد الحوامل المواتي لديين :مرض قمبي ,سوابق فتح Tمقموبة لمرحم أو فتح طولي عمى جسم الرحم ,استئصال
رحم والدي ,تمزق رحم,سكري,انفكاك مشيمي باكروارتكاز مشيمة معيب.
تم تقييم النزف خالل القيصرية وبعدىا مباشرةً,الغثيان واإلقياء,األلم بعد العممية,مسكنات األلم المأخوذة,الحمى بعد
العمل الجراحي,معدل نقص الييموغموبين بعد العمل الجراحي وانتان الجرح.
تم إخراج الرحم بعد والدة المشيمة ,وتمت خياطة الرحم عمى طبقتين بخيط فكريل  1والبيرتوان الجداري تمت خياطتو
بواسطة فكريل) ( 1-0والصفاق تحت خياطتو بواسطة فكريل رقم1
وتمت خياطة الجمد بواسطة نايمون( برولين) .(1-0
تمت دراسة النزف ,األلم بعد العمل الجراحي الذي قيم بعدد مسكنات األلم المأخوذة في اليوم التالي لمعمل الجراحي.
وتم تقييم النزف من خالل مالحظة الشانات المستعممة والممص الكيربائي

تمت دراسة مراضة الجنين وانتان الجرح بعد العممية ,األلم بعد العممية والمسكنات المأخوذة فموياً:Analogue scale:غياب األلم0:

وجود األلم1:

المزيد من أخذ مسكنات األلم خالل  24ساعة التالية لمعمل الجراحي 2 :

كما أن إعطاء مسكنات األلم عند الحاجة وجرعة المسكنات المعطاة خالل اليوم التالي لمعمل الجراحي أخذت بعين اإلعتبار.
ونقص الخضاب ما حول العمل الجراحي وذلك بتقييم الخضاب قبل العمل الجراحي وخضاب اليوم التالي لمعمل الجراحي

كما تم حساب مدة العمل الجراحي
اعتمدت الدراسة اإلحصائية عمى:
Studenst's't test

Chi-square

Fisher's test
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النتائج والمناقشة:
كال المجموعتين متماثمتان في العمر,استطبابات القيصرية,طرق منع الحمل وعمر الحمل والوالدة.

كان النزف أقل في المجموعة التي أخيط فييا الرحم خارجاً وفيو قيمة  Pv< 0.0014ولو قيمة إحصائية.
-مدة العمل الجراحي أقل في المجموعة األولى.

وكان الفرق في متوسط مدة العمل الجراحي  6,1دقيقة وفيو قيمة  Pv <0.0001وىي ذات قيمة إحصائية.
وكانت قيمة  pv<0.0001لمتوسط نقص في الييموغموبين حول العمل الجراحي وىذا يعتبر ىاماً إحصائياً حيث كان

النقص في قيمة الخضاب حول العمل الجراحي أقل في المجموعة األولى حيث كان متوسط النقص في الخضاب 0.536

بينما في المجموعة الثانية0.980.

كال المجموعتين متماثمتان من حيث األلم أثناء وبعد العمل الجراحي  pv=1وىذا غير ىام إحصائياً
وكذلك اليوجد اختالف يذكر فيما يخص الغثيان واإلقياء  pv=1وىذا غيرىام إحصائياً

-كال المجموعتين متماثمتان من حيث األلم أثناء وبعد العمل الجراحي  pv=1وىذا غيرىام إحصائياً

وكذلك اليوجد إختالف يذكر فيما يخص الغثيان واإلقياء  pv=1وىذا غير ىام إحصائياً

-كال المجموعتين التختمفان فيما يخص استخدام المسكنات بعد العمل الجراحيpv=0.0000

ومراضة الحمى بعد العمل الجراحيpv=0.495
إنتان الجرح بعد العمل الجراحيpv=1.00
جدول رقم )(1يبين كمية النزف المقدرة

مجموعة2

مجموعة1

المجموع

كمية النزف المقدرة

50

50

100

<400 ml

43

47

90

400-600ml

6

3

9

>600ml

1

0

1

وىذا يعتبر ىاماً إحصائياًpv =0.0014
األلم

جدول رقم )(2يقارن األلم بين المجموعتين

مجموعة0

مجموعة0

المجموع

50

50

100

يوجد ألم

1

1

2

ال يوجد ألم

49

49

98

Pv=1.0000وليس لو أىمية إحصائية
جدول رقم ) (3يقارن الغثيان واإلقياء بين المجموعتين خالل العمل الجراحي

مجموعة0

مجموعة0

المجموع

غثيمن واقياء

50

50

100

ال يوجد

47

46

93

يوجد

3

4

7
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Pv=1وىذا غير ىام إحصائياً

جدول رقم ) (4يبين مدة العمل الجراحي في المجموعتين

متوسط مدة العمل الجراحي

العدد

المجموعة

 31,1دقيقة

50

1

 37,1دقيقة

50

2

نالحظ pv<0.0001وىذا ىام إحصائياً

جدول رقم )(5يقارن األلم بين المجموعتين وجرعمت مسكنات األلم( سيتامول  +ديكمون )

المجموعة0

المجموعة0

المجموع

50

50

100

درجة 0أو غياب األلم

33

33

66

درجة  1أو وجود األلم

15

14

29

درجة 2الرغبة بجرعة من

2

3

5

مسكنات األلم
ليس ليا قيمة إحصائيةpv=0.8894
جدول رقم )(6يبين الغثيان واإلقياء بعد العمل الجراحي بين المجموعتين

مجموعة0

مجموعة0

المجموع

غثيان واقياء

50

50

100

يوجد

0

1

1

اليوجد

50

49

99

نالحظ  pv=1.0000ليس لو أىمية إحصائية إذاً اليوجد فرق إحصائي ىام بين المجموعتين
جدول رقم ) (7يبين عدد جرعات مسكتات األلم المعطاة

مجموعة0

مجموعة0

المجموع

50

50

100

جرعتان

46

47

93

<جرعتان

4

3

7

Pv=1.0000ليس لو أىمية إحصائية
اليوجد فرق في عدد جرعات مسكتات األلم المستخدمة لدى المجموعتين( سيتامول – ديكمون)
جدول رقم ) (8يبين مقدار النقص في خضاب الدم في المجموعتين

مقدار النقص الوسطي في خضاب

المجموعة0

المجموعة0

الدم
0.5360

0.9820

نالحظ  pv<0.0001وىذا لو أىمية إحصائية حيث نقص الخضاب في المجموعة األولى أقل من المجموعة الثانية
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جدول رقم) (9يدرس الحمى لدى المريضات بعد العمل الجراحي

المجموعة1

المجموعة2

المجموع

الحمى

50

50

100

يوجد حمى

0

2

2

اليوجد حمى

50

48

98

Pv=0.4949اليوجد فرق إحصائي ىام واليوجد فرق في معدل حدوث الحمى بين المجموعتين
جدول رقم ) (10يدرس نسبة إنتان الجرح في المجموعتين

مجموعة1

مجموعة2

المجموع

إنتان الجرح

50

50

100

يوجد

1

2

3

اليوجد

49

48

97

Pv=1.000ليس لو أىمية إحصائية
اليوجد فرق بين المجموعتين فيما يخص نسبة حدوث إنتان الجرح
مقارنة الدراسة مع الدراسات األخرى :

كانت نتائج الدراسة التي قام بيا ثالثة أطباء في مصر  :عمرو حسن – وليد الخياط – محمد الشرقاوي عام :0105

خياطة الرحم داخل البريتوان أفضل من خياطتو خارج البطن حيث كمية النزف أقل  ،وعادت حركة األمعاء بسرعة
بالمقارنة مع خياطة الرحم خارجاً .

بينما في دراستنا كانت كمية النزف أقل في حال خياطة الرحم خارج البطن بالمقارنة مع خياطتو داخل البريتوان .

وفي دراسة  Coutinhoوزمالئو  :ال يوجد فرق في كمية المسكنات المأخوذة في المجموعتين ]. [6
وىذا يتوافق مع نتائج دراستنا حيث ال يوجد فرق في كمية المسكنات الالزمة بين المجموعتين
في دراسة  Orjiوزمالئو  :في خياطة الرحم خارج الرحم يكون النزف أقل  ،ومدة العمل الجراحي أقل مقارنة مع خياطتو
داخل البريتوان ].[7

في دراسة  Godeوزمالئو  :معدل االاقياء ال يختمف بين الطريقتين ] .[8وىذا يتوافق مع دراستنا حيث ال يوجد فرق
يذكر فيما يخص الغثيان واالقياء بين الطريقتين .
وفي دراسة الدكتور  Dasوزمالئو  :في خياطة الرحم خارجاً كان النزف اقل  ،نقص الخضاب أقل  ،مدة العمل

الجراحي أقل  ،بينما ال يوجد فرق يذكر فيما يتعمق بالغثيان واالقياء ].[9وىذا يتوافق مع نتائج دراستنا حيث كانت مدة

العمل الجراحي أقل والنزف أقل في المجموعة التي أخيط فييا الرحم خارجاً .
وال يوجد فرق يذكر فيما يخص الغثيان واالقياء .

االستنتاجات والتوصيات:
االستنتاجات :

إن خياطة الرحم خارج البطن مصحوب بنزف أقل ,ونقص في الخضاب أقل بعد العمل الجراحي ,كما أن مدة العمل
الجراحي أقل
journal.tishreen.edu.sy

Print ISSN: 2079-309X , Online ISSN:2663-4287

64

Tishreen University Journal. Health Sciences Series 9148 )6( ) العدد14(  العموم الصحية المجمد.مجمة جامعة تشرين

 و يخاط الرحم بسيولة واذا حدثت عطالة, الشق وأماكن النزف ترى بشكل جيد:ولخياطة الرحم خارج البطن فوائد كثيرة
00000000000 كما أن لو فوائد في كشف كتمة الممحقات إن وجدت, الرحم تعالج بالضغط عميو

:وباختصار إصالح الرحم خارجاً لو عدة فوائد
مدة العمل الجراحي أقل-

نزف أقل ونقص الخضاب بعد العمل الجراحي أقل رؤية زوايا الرحم بشكل جيد:التوصيات

نوصي باعتماد خياطة الرحم خارج البطن في العممية القيصرية

وبما أن عينة البحث في دراستنا صغيرة نوصي بإجراء دراسات حول الموضوع بعينات ذات حجم أكبر
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