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مقاله اصلی

پانسمان محل دهنده گرافت های پوستی با ضخامت پارشیل با استفاده از گاز وازلینه و گازمعمولی
تاریخ دریافت -95/07/01 :تاریخ پذیرش95/09/10:

خالصه
آرش بیرقي طوسي*

1

سید محمد معتمدالشريعتي
نسترن عین بیگي

مقدمه :پانسمان های مختلفي برای ترمیم محل دهنده گرافت های پوستي با ضخامت پارشیل مورد مطالعه
قرار گرفته است اما برخي از آن ها بسیار گران و در دسترس نیست .گاز وازلینه و گاز ساده ظريف در همه

2

جا به راحتي در دسترس بوده و هزينه زيادی ندارد .در اين مطالعه اين دو پانسمان را مقايسه كنیم.

3

روش کار :به روش كوهورت ،تعداد  30بیمار كانديد گرافت پوستي با ضخامت پارشیل از ران در
بیمارستان قائم مشهد از  1389تا  1391مورد مطالعه قرار گرفتند .هر بیمار با خودش مقايسه مي شد به اين
صورت كه نیمي از محل دهنده با گاز وازلینه و نیم ديگر با گاز ساده پوشانده مي شد .روش تعیین شدت

 -1دانشیار جراحي پالستیک ،مركز
تحقیقات جراحي سرطان ،دانشگاه علوم
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درد محل دهنده به روش درجه بندی شفاهي درد ( )verbal pain scaleاز  0تا  10بود .مدت زمان
ترمیم زخم تا زمان اپیتلیزاسیون كامل و جدا شدن پانسمان بدون تروما و همچنین تشخیص عفونت به
صورت بالیني بر اساس تشخیص جراح پالستیک و با عالئمي مانند قرمزی يا ترشح چركي انجام مي
شد .اطالعات با اسفاده از آزمونهای من ويتني ،پیرسونو اسپیرمن تجزيه وتحلیل شد.
نتایج :میانگین مدت زمان ترمیم در پانسمان با گاز وازلینه كوتاه تر از گاز ساده بود .میانگین درجه درد در
پانسمان با گاز ساده كمتر از گاز وازلینه بود .عفونت فقط در  1مورد با گاز ساده ديده شد.
نتیجه گیری :پانسمان با گاز وازلینه از اين نظر كه نسبت به گاز ساده سريع تر باعث ترمیم مي شود مزيت
دارد اما عیب آن درد بیشتر است.
کلمات کلیدی :گرافت پوستي ،دهنده ،پانسمان

پی نوشت :اين مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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بدون عفونت از آن زروفورم 11بود اما درد  Duo Dermكمتر

مقدمه
محل دهنده گرافت های پوستي با ضخامت پارشیل يک مشكل
آزاردهنده برای بیماران است و معموالً بیماران بیشتر از محل
دهنده شاكي هستند تا محل گیرنده .بیشترين شكايت بیماران از
درد محل دهنده است .محل دهنده معموال طي مدت طوالني
ترمیم مي شود .پانسمان های مختلف از نظر مدت زمان بهبودی
محل دهنده ،درد و ريسک عفونت با يكديگر متفاوت مي
باشند .اين متغیرها مورد توجه مطالعات متعددی بوده اند.
پانسمان های مختلفي برای ترمیم محل دهنده پیشنهاد شده و
مورد مطالعه قرار گرفته است(.)1-12
در مطالعه ماركل 1سه روش پانسمان سنتتیک مقايسه شدند كه
بیاتین-ايبو 2كمترين درد و كمترين هزينه را داشت ولي مدت
زمان ترمیم تفاوت قابل توجهي نداشت ( .)6در يک
مطالعه،دمیتراس 3پنج نوع پانسمان نوين را مقايسه كرده كه
آكواسل4سريعترين اپیتلیزاسیون وكامفیل وشفاف 5كمترين درد
را داشته است (.)5
در مطالعه بارنت 6گاز ساده درد بیشتر و مدت ترمیم طوالني تر
از تگادرم 7و اُپ-سیت 8داشت ولي از نظر ماندن روی زخم تا
بهبود كامل و عدم ايجاد عفونت مزيت داشت ( .)7در مطالعه
مادن 9گاز ساده درد بیشتر و زمان ترمیم طوالني تر از Duo
 Dermداشت ( .)8در مطالعه فلدمن 10ترمیم سريع تر و ارزان تر

بود (.)9
در نهايت ،در مطالعه متا آنالیز

ويكوال12

بدلیل كم بودن

مطالعات با كیفیت در مورد پانسمان ها ،بهترين پانسمان برای
محل دهنده گرافت مشخص نشده است (.)15
برخي از پانسمان هايي كه در اين مطالعات بررسي شده اند بسیار
گران مي باشند و برای ما به راحتي در دسترس نیست .به عالوه،
بسیاری از اين مطالعات روش تحقیق مناسبي ندارند .مثال مقايسه
روشهای پانسمان در افراد مختلف انجام مي شد .معمول ترين
نوع پانسمان محل دهنده در مركز گاز وازلینه است .يک
پانسمان ارزان قیمت ديگر كه در مطالعات به آن اشاره شده
است گاز ساده مي باشد .اين پانسمان ها در همه جا به راحتي در
دسترس بوده و هزينه زيادی ندارد .در اين مطالعه هدف ،مقايسه
پانسمان با گاز وازلینه و گاز ساده با روش تحقیق علمي است.
روش کار
در اين مطالعه 30 ،بیمار ( 60محل دهنده) در بیمارستان قائم
مشهد از  1389تا  1391به روش كوهورت مورد مطالعه قرار
گرفتند .هربیمار با خودش مقايسه مي شد به اين صورت كه پس
از برداشتن گرافت پوست با ضخامت پارشیل ،نیمي از محل
دهنده با گاز وازلینه و نیم ديگر با گاز ساده پوشانده مي شد.
سپس روی هر دو ناحیه گاز ساده گذاشته شده و بانداژ انجام مي
شد و باند گره زده مي شد .بانداژ و پانسمان های رويي روز بعد
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از عمل برداشته مي شدند و فقط گاز وازلینه و گاز ساده چسبیده
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به زخم باقي مي ماند.

Demitras
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روش تعیین شدت درد محل دهنده به روش درجه بندی شفاهي
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4

درد ,وربال پین

اسكیل13

از ( 0بدون درد) تا ( 10درد بسیار
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شديد) برای دو محل پانسمان با گاز وازلینه و گاز ساده از بیمار

Barnett
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پرسیده مي شد .اگر بیمار نمي توانست دو محل را افتراق دهد از
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مطالعه حذف مي شد .بیمار تا زمان ترمیم كامل زخم و جدا

استفاده از تست نا پارامتری ويلكاكسون 1میزان درد در نواحي

شدن پانسمان بدون تروما و درد حداقل به صورت هفته ای

پانسمان با گاز ساده به طور معني داری كمتر از میزان درد در

ويزيت شده و مدت زمان ترمیم زخم تا زمان اپیتلیزاسیون كامل

نواحي پانسمان با گاز وازلینه بود () z=-3/04 , p=0/002

و جدا شدن پانسمان بدون تروما تعیین مي گرديد .در اين مدت،

(نمودار.)2

در ويزيت های بیمار ،معاينه از نظر عاليم عفونت توسط محقق
اول انجام مي شد .تشخیص عفونت به صورت بالیني بر اساس
تشخیص جراح پالستیک و با عالئمي مانند قرمزی ،ترشح
چركي ،ادم و غیره بود .اطالعات هر بیمار شامل اطالعات
دموگرافیک ،مدت زمان ترمیم،درد و عفونت در مورد هر نوع
پانسمان در چک لیست بیمار ثبت مي شد .اطالعات با استفاده
ازآزمون های من ويتني ،پیرسون و اسپیرمن تجزيه وتحلیل شد.
نتایج
در اين تحقیق 30 ،بیمار مورد بررسي قرار گرفتند 11 .بیمار زن و
 19بیمار مرد بودند .میانگین سني  49/8±15/67سال بود.

نمودار شماره  .2درجه درد محل دهنده بسته به نوع پانسمان

میانگین مدت زمان ترمیم در پانسمان با گاز ساده 16/6±2/62
روز و در پانسمان با گاز وازلینه 15/1±2/21روز بود .میانگین

از میان  30محل دهنده پانسمان شده با گاز ساده  1محل دچار

مدت زمان ترمیم بطور معني داری در پانسمان با گاز وازلینه

عفونت شد .اما در هیچ يک از نواحي دهنده پانسمان شده با گاز

كوتاه تر بود(( ) t=3/98 , df=29 , p<0/001نمودار)1

وازلینه عفونت مشاهده نشد .با توجه به شیوع پايین عفونت
بررسي آماری انجام نشد.
میانگین مدت زمان ترمیم در پانسمان با گاز معمولي در خانم ها
15/5± 2/91روز و در آقايان  17/2±2/32روز بود .اين میانگین
در دو جنس تفاوت معني داری نداشت (, df=28 , p =0/106
.) t=-1/673
میانگین مدت زمان ترمیم در پانسمان با گاز وازلینه در خانم ها
 14/3±2/37روز و درآقايان 15/5±2/04روز بود .اين میانگین
نیز در دو جنس تفاوت معني داری نداشت (df =28 , p=0/137

نمودار شماره  -1مدت زمان ترمیم محل دهنده بسته به نوع پانسمان

میانگین درجه درد محل دهنده در نواحي پانسمان با گاز ساده

.)t =-1/530 ,
درجه درد در پانسمان با گاز معمولي در خانم ها و آقايان تفاوت
معني داری نداشت( u =93/5 , p=0/631من ويتني)2

4/5±1/93درجه(حداقل 1وحداكثر  )8و در نواحي پانسمان با
گاز وازلینه  5/7±2/3درجه (حداقل  2و حداكثر  )9بود .با

Wilcoxon

1

Mann-Whitney

2
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در پانسمان با گاز وازلینه نیز درجه درد در دو جنس تفاوت معني

( .)4اين نتايج با نتايج مطالعه مادن 3كه گاز ساده را با دئودرم

داری نداشت ( U =64/5 , P =0/081من ويتني).

مقايسه كرده بود همخواني داشت (.)5

مدت زمان ترمیم در پانسمان با گاز معمولي ارتباط معني داری با

در مطالعه متا آنالیز راكل 4پانسمان های مرطوا (مانند آلژينات

سن نداشت ( =0/149 , p=0/431پیرسون(.

كلسیم  ،فیلم ها و هیدروكلوئید) میزان ترمیم بهتری داشتند (.)9

مدت زمان ترمیم در پانسمان با گاز وازلینه نیز ارتباط معني داری با

میزان ترمیم در پانسمان های با گاز ،چه ساده و چه وازلینه تقريبا

سن نداشت ( =0/160 , p =0/399پیرسون(.

درجه درد در پانسمان با گاز معمولي ارتباط معني داری با سن
نداشت ( =0/148 , p=0/434اسپیرمن (.
در پانسمان با گاز وازلینه نیز درجه درد ارتباط معني داری با سن
نداشت( =0/286 , p =0/126اسپیرمن).

نزديک به يكديگر بود .البته مدت زمان ترمیم در پانسمان با گاز
وازلینه كمي طوالني تر از گاز ساده بود ( 12/79روز در برابر
11/95روز) .در پانسمان های با فیلم و هیدروكلوئید درد كمتر از
پانسمان های با گاز ساده يا وازلینه بود .در بین پانسمان های با
گاز درجه درد در گاز ساده  4/02و در اسكارلت

بحث
در مطالعاااات مختلاااف پانسااامان هاااای مرطاااوا مانناااد تگاااادرم
) ،(Tegadermاُپ-سااایت ) ،(Op-siteدئاااودرم )،(Duoderm
آلژينات كلسیم (،)CalciumAlginateآكواسل نقره (Aquacel

)،Agبیاوبران )،(Biobranالياه تماساي زخام( would contact
، )layerونااااتكس ) ،(Ventexلیوفااااوم(،(Lyofoamشاااایت ژل

قرمز(  4/59(Scarlet Redو در تول كراس كه يک پانسمان
خشک است  3/21و در زروفورم كه يک پانسمان خشک است
 3/82بود ) .(9درمطالعه حاضر پانسمان با گاز ساده به طور قابل
توجهي درد كمتری از پانسمان با گاز وازلینه ايجاد مي كرد .اين
يافته برای محققین غیر قابل انتظار بود.
5

سیلیكون )،(Silicone gel sheetسورسكین )(Sureskinو فایلم

در مطالعه متا انالیزويكوال پانسمان های مرطوا به طور كلي

هااا بااا پانساامان هااای خشااک ماننااد گاااز ساااده ژلوناات(،)jelonet

زودتر از پانسمان های خشک ترمیم مي شدند و درد نیز بطور

زروفااااااااورم( ،)xeroformتااااااااول گااااااااراس(،)TulleGras

كلي در پانسمان های مرطوا كمتر بود (.)12

سوفراتول( )sofratulleباكتیگراس بااملولین ,(Bactigras with

در برخي مطالعات پانسمان های مرطوا با پانسمان های با پايه

) melolinمقايسه شاده اناد (.)12-1در مطالعاه دمیتاراس 1ساريع

گاز چه ساده و چه وازلینه مقايسه شده اند .به عنوان مثال در

تارين اپیتلیزاسایون محال دهناده در Aquacel Agكاه ياک

مطالعه راكل پانسمان های با پايه گاز در يک گروه قرار گرفته و

پانسمان مرطوا است (زمان ترمیم بیش از  %90زخام  8.1روز)

میزان ترمیم در آنها با يكديگر مقايسه نشده بود ( .)9با توجه به

و طوالني ترين اپیتلیزاسیون در بااكتیگراس باا ملاولین كاه ياک

نتايج مطالعه ما سرعت ترمیم در پانسمان های مختلف با پايه گاز

پانسمان خشک است( ،زمان ترمیم بیش از  %90زخم  10.5روز)

مي توانند با يكديگر تفاوت قابل توجهي داشته باشند و بايد در

بود ( .)2از سوی ديگر در اين مطالعه ،بیشاترين درد در پانسامان

مطالعات آينده به اين نكته توجه شود.

باكتیگراس با ملولین بود و پانسامان هاای مرطاوا درد كمتاری

در مطالعه دمیتراس انواع مختلف پانسمان روی افراد مختلف

داشتند (.)2

بررسي مي شد ( .)2در مطالعه بارنت انواع مختلف پانسمان روی

در مطالعه بارنت 2گاز ساده نسبت به پانسمان های مرطوا درد

تعدادی بیمار بررسي مي گرديد كه در برخي از آنها فقط يک

بیشتری ايجاد مي كرد و مدت زمان ترمیم در آن آهسته تر بود

روش پانسمان و در برخي ديگر چند روش پانسمان در طول
Madden

3

Demitras
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Rakel

4

Barnett

2

Wiechula
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 دقت.)4( مانند بارنت نواحي دهنده مختلف بررسي شده اند

 از نظر.)4( زمان بدلیل نیاز به اعمال متعدد گرافت انجام گرفت

 زيرا ممكن است نواحي.مطالعه حاضر از اين نظر باالتر است

 مطالعه حاضر دقت بیشتری نسبت،مشابه سازی دو روش پانسمان

 برای.مختلف بدن آستانه درد متفاوتي با يكديگر داشته باشند

به اين مطالعات دارد زيرا آستانه درد در افراد مختلف متفاوت

مطالعات آينده توصیه مي شود يک محل دهنده مورد مقايسه

 از سوی ديگر نزديكي دو ناحیه دهنده كه به دو روش.مي باشد

.نوع پاتسمان قرار گیرد

مختلف پانسمان شده اند در اين مطالعه مي تواند تا حدی باعث

تشکر و قدردانی
اين مقاله برگرفته از پايان نامه دانشجويي نويسنده سوم مقاله در
مقطع پزشكي عمومي مي باشد كه با حمايت معاونت محترم
 به تصويب89860 پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مشهد با كد
.رسیده و اجرا شده است

كاهش دقت تعیین میزان درد توسط بیمار و افتراق آنها در دو
 هر چند بیماران مشكلي از نظر افتراق دو ناحیه.ناحیه شود
 ايده آل ترين روش آن بود كه دو ناحیه دهنده مجزا و،نداشتند
دور از هم در هر بیمار مقايسه شوند كه اين امر از نظر عملي
.امكان پذير نبود
در مطالعه حاضر و نیز در مطالعه دمیتراس فقط محل دهنده ران
 در حالي كه در مطالعات ديگر.)2( مورد برسي قرار گرفته است
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Dressing of the donor site of partial-thickness skin grafts with Vaseline gauze and
fine mesh gauze
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Introduction: Varied dressings are studied for the donor site of splitthickness skin graft. Some are expensive and not easily available. Fine gauze
and vaseline gauze are not expensive and are easily available. In this study,
we compare these dressings.
Materials and Methods: In a cohort study, 30 candidates of partialthickness skin grafts from thigh in Ghaem Hospital, Mashhad are studied
from 1389 to 1391. Every patient was compared with itself: half of the
donor site was dressed with fine gauze and half with vaseline gauze. Pain
was assessed with verbal pain scale from 0 to 10. Healing time was assessed
as the time to complete epithelialization and detachment of dressing without
trauma. Infection was diagnosed clinically by a plastic surgeon based on
symptoms such as redor or purulent discharge.
Results: The mean healing time with vaseline gauze was less than fine
gauze. The mean score of pain with fine gauze was less than vaseline gauze.
There was only one case of infection in fine gauze dressing.
Conclusion: Dressing with vaseline gauze is advantageous regarding
healing time, but disadvantageous regarding pain.
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