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Comparison of differences in post-cesarean section infection
following a three-dose prophylactic antibiotic regimen and no
prescription of antibiotics, a randomized clinical trial
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Aims: Inappropriate administration of antibiotics, in addition to increasing costs and
drug reactions, can lead to the spread of resistant bacterial infections. Some studies
have suggested that preoperative antibiotics are effective in reducing surgical
infection. Other studies have shown that there is no difference between prescribing
one-dose and three-dose antibiotics after surgery. Due to the lack of agreement on
the use or non-use of antibiotics after surgery, the present study was performed to
determine the effectiveness of antibiotics after elective cesarean section in reducing
the rate of infection.
Material and methods: In this randomized clinical trial, 63 patients who were
candidates for elective cesarean section received a dose of antibiotics (Cefazolin, 2g,
intravenous injection) one hour before surgery. They were then randomly divided
into two groups. The intervention group (n=37) received three doses of antibiotics
(Cefazolin, 2g every 6h, intravenous injection), while the control group (n=26) did
not receive any postoperative antibiotics. Patients were followed up for 40 days after
surgery and the effectiveness of these two methods in preventing infection was
investigated.
Results: There was no statistically significant difference between the intervention
group and the control group in any of the parameters of age, weight, height and body
mass index. Also, there was no significant difference between the rate of infection
after cesarean section between the group receiving antibiotics and the control group
(P> 0.05).
Conclusion: Findings of this study showed that receiving antibiotics after the
cesarean section has no effect on the prevention of surgical infection. According to
the results of this study, as well as the increase in microbial resistance to antibiotics
and treatment costs, antibiotics can be discontinued after elective cesarean section.
Keywords: Infection, Cesarean Section, Antibiotics, Prophylaxis, Cefazolin,
Randomized Clinical Trial (RCT)
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بيماران تا  40روز پس از جراحي پيگيری شدند و تاثير اين دو روش در
پيشگيری از عفونت بررسي گرديد.
قد و شاخص توده بدني ،تفاوت آماری معني داری نداشتند .همچنين تفاوت
معني داری بين ميزان عفونت بعد از سزارين بين گروه دريافت كننده
آنتي بوتيک با گروه شاهد ديده نشد (.)P>0.05

جراحی سزارین ،بدنبال استفاده از
رژیم پیشگیرانه سه دوز آنتیبیوتیک

بحث و نتيجهگيری :يافتههای اين مطالعه نشان داد كه دريافت

در مقابل عدم تجویز آنتیبیوتیک،

آنتيبيوتيک پس از جراحي سزارين تاثيری در پيشگيری از عفونت جراحي
ندارد  .با توجه نتايج حاصل از اين مطالعه و همچنين افزايش مقاومت
ميکروبي به آنتيبيوتيکها و هزينههای درماني ،ميتوان از تجويز
آنتيبيوتيک پس از جراحي سزارين انتخابي صرف نظر كرد.

 ،2مريم

كليد واژهها :عفونت ،جراحي سزارين ،آنتيبيوتيک ،پروفيالكسي،

یک کارآزمایی بالینی تصادفی
مژگان كرم نيای فر ،* 1ابوطالب صارمي
2
صنايع نادری

 ،2محمد رضا ناطقي

 1مركز تحقيقات باروری و ناباروری صارم ،بيمارستان فوق تخصصي صارم،
دانشگاه علوم پزشکي ايران ،تهران ،ايران.
 2مركز تحقيقات باروری و ناباروری صارم ،مركز تحقيقات سلولي و مولکولي
صارم ،بيمارستان فوق تخصصي صارم ،دانشگاه علوم پزشکي ايران ،تهران،
ايران.

چکيده
اهداف :تجويز نامناسب آنتيبيوتيک عالوه بر افزايش هزينه و واكنشهای
دارويي ،موجب گسترش عفونتهای مقاوم باكتريايي ميگردد .برخي
مطالعات ،تجويز آنتيبيوتيک قبل از عمل را در كاهش عفونت عمل جراحي
موثر دانستهاند .بررسي های ديگر نشان داده اند كه تجويز يک دوز و سه
دوز آنتيبيوتيک بعد از عمل تفاوتي با هم ندارد .با توجه به نبود توافق
مشترک در مصرف يا عدم مصرف آنتي بيوتيک بعد از عمل ،مطالعه حاضر
با هدف تعيين كارايي تجويز آنتيبيوتيک بعد از عمل جراحي سزارين
انتخابي ،در كاهش ميزان عفونت انجام گرديد.
مواد و روش ها :در اين كارآزمايي باليني تصادفي 63 ،بيمار كانديد عمل
سزارين انتخابي ،يک دوز آنتيبيوتيک (سفازولين 2 ،گرم ،تزريقي وريدی)
يک ساعت قبل از جراحي دريافت كردند .سپس به صورت تصادفي به
دوگروه تقسيم شدند .گروه تداخل ( 37نفر) ،سه دوز آنتيبيوتيک
(سفازولين 2 ،گرم هر  6ساعت ،تزريقي وريدی) دريافت كردند ،درحاليکه
گروه شاهد ( 26نفر) هيچگونه آنتيبيوتيکي بعد از عمل دريافت نکردند.
Morbidity 1
Centers for Disease Control (CDC) 2
Superficial Surgical Site Infection (SSSI) 3

سفازولين ،كارآزمايي باليني تصادفي
تاريخ دريافت99/02/05 :
تاريخ پذيرش99/03/05 :
*نويسنده مسئول :مژگان كرم نيای فر

مقدمه
عفونتها عامل مهم موربيديتي 1در دوران بعد از جراحي هستند و عفونت
زخم جراحي يکي از انواع مهم اين عفونتها است] .[1عفونت محل جراحي
به عفونت بافتها ،فضاها و ارگانهای در معرض جراحي گفته ميشود و
ايجاد آن به فاكتورهای متعددی از جمله درجه آلودگي ميکروبيال زخم
حين جراحي ،مدت زمان جراحي و فاكتورهای ميزبان بستگي دارد].[2
عفونت زخم براساس تعريف مركز كنترل بيماریها  ،2شامل عفونت سطحي
محل عمل3ميباشد كه در خالل  30روز اول پس از جراحي رخ مي دهد و
صرفاً شامل عفونت پوست و بافت زير جلدی است و همچنين عفونت عمقي
محل عمل 4كه تا يک سال پس از عمل رخ ميدهد و شامل فاشيا ، 5
عضالت و نيز گرافت ميشود] .[3در بيماراني كه نياز به انجام عمل جراحي
دارند ،درمان جراحي به صورت باز يا الپاراسکوپي صورت ميگيرد .اقدامات
قبل و بعد از جراحي از اهميت بااليي در كاهش عوارض بعد از عمل برای
بيمار خواهد داشت .امروزه اكثر اعمال جراحي زنان ،از طريق الپاراسکوپي
انجام ميشود و همين بسته بودن محل عمل در كاهش عفونتها تاثير به
سزاريي دارد ،اما در جراحي هايي كه به صورت الپاراتومي انجام ميشود
مانند آدنوميومکتومي ،فوندكتومي ،هيستركتومي و غيره ،عوارض بعد از
عمل ميتواند عفونتهای دستگاه تنفسي ،عفونتهای دستگاه ادراری،
4
5

)Deep Surgical Site Infection (DSSI
Fascia
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مقایسه تفاوت در عفونت پس از

يافتهها :گروه تداخل با گروه شاهد در هيچکدام از پارامترهای سن ،وزن،

مقايسه تفاوت در عفونت پس از جراحي سزارين ،بدنبال استفاده از رژيم پيشگيرانه سه دوز آنتيبيوتيک در مقابل عدم تجويز آنتيبيوتيک 44

مواد و روشها:
7

اين مطالعه از نوع كارآزمايي باليني تصادفي ميباشد .يک صد زن باردار
كه بدون هيچ انديکاسيون مخاطره انگيزی جهت عمل جراحي سزارين
انتخابي 8در بيمارستان تخصصي صارم (تهران) پذيرش شده بودند ،وارد
6
7
8
9
10
11

Necrotizing Fasciitis
)Randomized Clinical Trial (RCT
Elective Cesarean Section
Diabetes Mellitus
Gestational Diabetes
Preeclampsia

نمودار  :1جريان روند مطالعه (كنسرت )2010

13

 63زن باردار ،پس از مد نظر قرار دادن معيارهای ورود و خروج ،در مطالعه
باقي ماندند كه فرم رضايتنامه آگاهانه14را مطالعه و امضا نمودند .پيش از
مداخله ،اطالعات دموگرافيک آنها در پرسشنامه مربوطه وارد شده و همگي
آنها طبق پروتکل مصوب كشوری ،يک دوز آنتيبيوتيک (سفازولين2 ،15
گرم ،تزريقي وريدی) يک ساعت قبل از جراحي سزارين دريافت كردند.
سپس شركت كنندگان به صورت تصادفي ساده16با استفاده از جدول اعداد
تصادفي به دو گروه موازی17تقسيم شدند .گروه تداخل كه شامل  37نفر
بودند ،پس از جراحي سزارين ،سه دوز آنتيبيوتيک (سفازولين 2 ،گرم ،هر
 6ساعت ،تزريق وريدی) دريافت كردند ،درحاليکه گروه شاهد به تعداد 26
نفر ،هيچگونه آنتيبيوتيکي بعد از عمل جراحي سزارين دريافت نکردند.
بيماران تا  0 4روز پس از جراحي از نظر پيدايش و وقوع هرگونه عاليم

12
13
14
15
16
17

)Body Mass Index (BMI
CONSORT Flow Diagram of RCT
Informed Consent Form
Cefazolin
Randomization
Parallel Study Design

دانشنامه صارم در طب باروری
دوره  ،5شماره  ،1بهار 1399

Downloaded from saremjrm.com at 23:04 +0330 on Sunday September 26th 2021

عفونت محل زخم ،سلوليت لگن ،آبسهها ،فاشئيت نکروزان 6و غيره باشد.
بنابراين جهت جلوگيری از بروز اينگونه عوارض ميبايست از آنتيبيوتيکها
استفاده كرد] .[4مصرف آنتيبيوتيک پروفيالكسي جهت پيشگيری از عفونت
از سال  1950رايج شد كه در آن زمان مصرف  48تا  72ساعت آنتيبيوتيک
تزريقي و سپس ادامه مصرف به صورت خوراكي در منزل به مدت  7تا 10
روز رايج بود] .[5طي سالهای بعدی مصرف آنتيبيوتيکها كاهش يافته و
به  5روز ،سه روز و در نهايت دو روز رسيد .علت آن هم اين بود كه مصرف
باالی آنتيبيوتيک خطر افزايش مقاومت دارويي را به همراه دارد.
ظهور ميکروارگانيسمهای مقاوم به درمان آنتيبيوتيکي ،يک مشکل جهاني
در جامعه و بيمارستان محسوب ميشود .در حال حاضر روند پاسخ
عفونتهای بيمارستاني به درمان استاندارد آنتيبيوتيکي تغيير كرده است
و شيوع مقاومت آنتيبيوتيکي در بسياری از مراكز بيمارستاني به ميزان
خطرناكي رسيده است .به نحوی كه در مطالعات مختلف داخلي و خارجي،
عدم تطابق با استانداردها ،علل و عواملي ازجمله نوع آنتيبيوتيک ،تعداد
دفعات تجويز ،دوز تجويز و راه مصرف را عامل چنين مسألهای دانستهاند.
در ايران نيز استفاده بيرويه از آنتيبيوتيکها و افزايش روز افزون
مقاومت آنتي بيوتيکي و عدم رعايت الگوی استاندارد در تجويز و مصرف
آنها حائز اهميت ميباشد] .[6به طور كلي در منابع ،شيوع عفونت برش
شکمي متعاقب سزارين را بين  3تا  15درصد و متوسط  6درصد ذكر
كردهاند] [7كه با مصرف آنتيبيوتيک حدود  %75-70از شيوع عفونتهای
پس از زايمان جلوگيری ميشود ] [7و  %90-50ميزان بروز عفونت در
مواردی كه بعد از عمل ،آنتيبيوتيک مصرف نکردهاند ،ديده ميشود ].[7
تا كنون پروتکل مشخصي برای ميزان مصرف آنتيبيوتيک بعد از عمل
جراحي معرفي نشد ه است و ممکن است در مراكز درماني مختلف ،انواع
گوناگوني از آنتيبيوتيکها با دوزهای متفاوت تجويز گردد .بنابراين لزوم
بررسيهای گسترده در رابطه با ميزان اثرگذاری آنتيبيوتيکهای تجويز
شده توسط پزشکان و رسيدن به يک دستورالعمل واحد ،ضروری به نظر
ميرسد .اين مطالعه به هدف تعيين تفاوت در عفونت پس از جراحي سزارين
انتخابي ،بدنبال استفاده از رژيم پيشگيرانه سه دوز آنتي بيوتيک در مقابل
عدم تجويز آنتي بيوتيک ،طراحي و به انجام رسيد.

مطالعه شدند .برای محاسبه حجم نمونه ،ميزان متغيرهايي نظير شيوع كلي
عفونتهای پس از سزارين ،شيوع كلي عفونتها بدون مصرف آنتيبيوتيک
و شيوع كلي عفونتها با مصرف آنتيبيوتيک ،برحسب مطالعات گذشته ،در
نظر گرفته شد] 37 .[1،5،7نفر از خانمهايي كه سابقه ديابت قندی9يا ديابت
 11بزرگ بودن جدار شکم ،چاقي و شاخص توده
 10پره اكالمپسي ،
حاملگي ،
بدني12باالی  30داشتند و يا اينکه عمل سزارين آنها به هر دليلي (مانند
چسبنگي جفت) طوالنيتر از حالت معمول گرديد ،از مطالعه خارج شدند.
(نمودار شماره )1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معرفی یک مورد اختالل رشد جنین بههمراه وازوپرویا 7
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جدول شماره  .2مقايسه ميزان عفونت پس از جراحي سزارين

پارامتر

نتایج:
در اين پژوهش  63زن باردار ،بدون هيچ انديکاسيون مخاطره انگيز جهت
عمل جراحي سزارين انتخابي ،مورد مطالعه و مقايسه دو رژيم پيشگيرانه
عفونت شدند  .متوسط سن شركت كنندگان گروه تداخل كه سه دوز
آنتي بيوتيک پس از جراحي سزارين دريافت كرده بودند 32.32 ،سال بود
كه با ميانگين سن گروه شاهد برابر با  33.15سال ،كه هيچگونه
آنتيبيوتيکي پس از جراحي سزارين دريافت نکرده بودند  ،از لحاظ آماری
تفاوت معني داری نداشت ( .)P>0.05همچنين تفاوت معني دار آماری
بين ميانگين قد ،وزن و شاخص توده بدني در دو گروه ديده نشد
(( .)P>0.05جدول شماره )1
جدول شماره  .1مقايسه سن ،قد ،وزن و شاخص توده بدني
گروه تداخل
( 37نفر)

گروه شاهد
( 26نفر)

تفاضل
ميانگينها

ميانگين
(انحراف معيار)

ميانگين
(انحراف معيار)

(مقادير
منفي)

سن (سال) *

(32.32 )4.20

(33.15 )5.14

()0.83

قد (سانتيمتر) *

(164.35 )5.19

(162.00 )6.21

2.35

وزن (كيلوگرم) *

(80.84 )11.36

(77.96 )10.58

2.88

پارامتر

شاخص توده بدني
(كيلوگرم/مترمربع) *
* برحسب آزمون آماری تي استيودنت مستقل ،تفاوت آماری معني داری ديده نشد ()P>0.05
(27.87 )3.50

(27.69 )3.66

IBM SPSS Statistics for Windows, version 22 (IBM 18
Corp., Armonk, N.Y., USA).
Independent T-Student Test 19

0.18

عفونت بعد از جراحي *
بله
خير

گروه تداخل
( 37نفر)

گروه شاهد
( 26نفر)

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

(4 )10.81%
(33 )89.19%

(0 )0.0%
(26 )100%

* برحسب آزمون آماری دقيق فيشر ،تفاوت آماری معني داری ديده نشد ()P>0.05

بحث و نتیجهگیری:
نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه دريافت آنتيبيوتيک پس از سزارين و عدم
دريافت آن ،تاثيری در پيشگيری و كاهش بروز ابتالء به عفونت پس از
جراحي سزارين نداشته است .نکته جالب آنکه در گروه شاهد هيچ مورد
عفونت ديده نشد ،در حاليکه در گروه پروفيالكسي  4مورد عفونت گزارش
گرديده است ،هر چند از لحاظ آماری قابل استناد نبود .محمديان و
همکاران در سال  1389پروژه ای را تحت عنوان "مقايسه تفاوت در عفونت
پس از سزارين به دنبال استفاده ازرژيم پيشگيرانه آنتي بيوتيک تک دوز در
مقابل سه دوز" انجام دادند .در اين طرح كه يک مطالعه كارآزمايي باليني
تصادفي بود ،كليه زنان باردار مراجعه كننده به بيمارستان وليعصر زنجان،
طي مدت زمان يکسال ،كه تحت عمل سزارين قرار گرفتند ،به صورت
تصادفي به دو گروه تقسيم كرده و به يک گروه يک دوز و به گروه ديگر سه
دوز آنتي بيوتيک پروفيالكتيک داده شد و سپس به مدت ده روز در حين
بستری و پس از بستری بيماران از نظر وجود عفونت ،بررسي و پيگيری
شدند .نتايج حاصله نشان داد كه رژيم تک دوز در مقايسه با رژيم سه دوز
تفاوت معني داری را نشان نمي دهد و لذا به نظر مي رسد نياز به استفاده
از رژيم آنتي بيوتيک سه روزه برای بيماران سزاريني وجود ندارد و با توجه
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عفونت از قبيل تب باالی طول كشيده ،درد شديد ،تورم ،سفتي ،برجستگي
و ترشح از محل جراحي سزارين ،پيگيری شدند و تاثير اين دو روش
پيشگيری از عفونت باهم مقايسه و مورد بررسي قرار گرفت .مطالعه به
صورت يک سو كور انجام پذيرفت به طوريکه جمع آوری دادهها و آناليز
آنها توسط آمارگر انجام شد كه از نوع تقسيمبندی شركت كنندگان در دو
گروه مداخله و شاهد اطالعي نداشت.
دادههای مطالعه توسط نرمافزار 18 SPSSمورد تحليل قرار گرفت .از جداول
توزيع فراوني جهت ارايه نتايج دادههای توصيفي و از آزمونهای آماری
تي -استيودنت مستقل19و آزمون دقيق فيشر 20جهت آناليز دادههای
تحليلي استفاده گرديد و سطح معني داری آماری 0.0521در نظر
گرفته شد.

در پيگيریهای انجام شده به مدت  40روز پس از جراحي سزارين ،دو گروه
از نظر پيدايش و وقوع هرگونه عاليم عفونت از قبيل تب باالی طول كشيده،
درد شديد ،تورم ،سفتي ،برجستگي و ترشح از محل جراحي ،مورد بررسي
قرار گرفتند .طي اين مدت در گروه تداخل 4 ،مورد عفونت مشاهده گرديد
( 10/81درصد) ،در حاليکه شركت كنندگان گروه شاهد فاقد هرگونه عاليم
عفونت بودند (صفر درصد) .هرچند اين تفاوت ميان دو گروه ،از نظر آماری
معني داری نبود (( .)P>0.05جدول شماره )2
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به ايجاد مقاومت دارويي و زيان اقتصادی ،استفاده از تک دوز برای
پيشگيری عفونت بعد از سزارين توصيه گرديد ] .[9در مطالعهای ديگر كه
اميريان و همکاران در سال  1382با عنوان "مقايسه عوارض تبدار در
بيماران سزاريني با يا بدون مصرف آنتيبيوتيک پروفيالكتيک" انجام دادند،
 60نفر از بيماران كانديد سزارين الکتيو را وارد يک مطالعه كارآزمايي باليني
كرده و اين افراد را به دو گروه تقسيم نمودند ،در گروه مداخله بعد از كالمپ
بند ناف ،يک گرم سفازولين وريدی تجويز و در دو نوبت به فاصله  6ساعت
بعد ،تکرار شد و در گروه شاهد ،بيماران هيچ درمان آنتي بيوتيکي دريافت
نکردند .سپس هر دو گروه تا ده روز بعد از عمل از نظر بيماریهای تبدار
و عوارض عفوني پيگيری شدند .نتايج حاكي از آن بود كه بين ميانگين
درجه حرارت و عوارض عفوني در بيماران با يا بدون مصرف آنتيبيوتيک
اختالف آماری معني داری وجود نداشت .عالوه بر اين ميانگين درجه حرارت
در روزهای اول ،دوم ،سوم ،هفتم و دهم در دو گروه تحت مطالعه تفاوت
معني داری را نشان ندادند .بنابراين اگرچه آنتي بيوتيک پروفيالكتيک
بصورت معمول در تمام بيماران كانديد سزارين داده مي شود ،اما با توجه
به نتايج اين مطالعه ،ضرورتي جهت استفاده از آن در بيماران سزاريني
الکتيو با خطر كم وجود ندارد ] .[7در يک بررسي ديگر كه مهرافزا و همکاران
در سال  1385تحت عنوان "بررسي تاثير آنتي بيوتيک پروفيالكتيک در
كاهش عفونت ناشي از وجود مکونيوم در مايع آمنيوتيک در مادران بعد از
عمل سزارين" انجام دادند  ،در اين مطالعه 95 ،زن با مايع آمنيوتيک آغشته
به مکونيوم22با  95زن ديگر كه به علت ديگری سزارين شدند ،جهت ارزيابي
عوارض عفوني بعد از سزارين مورد مطالعه قرار گرفتند .در اين مطالعه،
خصوصيات دموگرافيک ،وضعيت ليبر و زايمان از قبيل مدت زمان پارگي
كيسه آب ،تعداد دفعات معاينه واژينال ،شاخص توده بدني طول مدت عمل
جراحي ،نوع برش جراحي بين دو گروه مشابه بود .بروز عفونت در گروه دفع
مکونيوم بيشتر از گروه كنترل بود و دفع مکونيوم غليظ بيشترين ميزان
عفونت را نسبت به گروههای ديگر داشت .در اين پژوهش ،بکارگيری
آنتيبيوتيک پروفيالكسي باعث كاهش ميزان عفونت در گروه مکونيومي
شده بود اما بين دو گروه تفاوت معني داری مشاهده نشد ،هرچند باال بودن
عفونت در گروه دفع مکونيوم از نظر باليني با اهميت است] .[10با نگاه اجمالي
به تحقيقات قبلي] [11و يافتههای تحقيق حاضر ،ميتوان گفت برای
پيشگيری از عفونت پس از سزارين انتخابي ،8تنها تجويز دوز پروفيالكتيک
آنتيبيوتيک پيش از عمل جراحي به منظور پيشگيری از ايجاد عفونت و
حفظ سالمت مادر كافي بوده و نيازی به مصرف و تجويز آنتيبيوتيک
(خصوصاً با رژيم سه دوز) پس از سزارين وجود ندارد.

غير انتخابي نيز به انجام برسد ،تا بتوان به نتيجهگيری فراتر و جامعتری در
خصوص تجويز پروفيالكتيک آنتيبيوتيکي پس از جراحي سزارين،
دست يافت.
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