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  عبد السمیع عبدا لمنعم عبدا لسمیع -د

  األوضاعوذلك الستعادة . التقلیدي الجراحيخیاطة الغشاء البریتونى فى جراحات البطن السفلى تم النصح بھا فى التعلیم  . البحثملخص 

البطن الداخلیة أو بین الرحم و أغشیة البطن  أغشیةلمنع حدوث التصاقات بین األمعاء و  أیضاالجراحة و  والعالقات التشریحیة الطبیعیة قبل إجراء
ك الداخلیة والستعادة  الحاجز البریتوني للخفض من مخاطر العدوى و للخفض من فرص حدوث فتق و للخفض من مخاطر تباعد طبقات البطن و مع ذل

  .ھاإثباتفان فوائد ھذه الطریقة لم تتمكن الدراسة من 

الوالدة القیصریة بما یتعلق بالنتائج قصیرة المدى  أثناء ألحشويو  ألجداريالغشاء البریتوني  إغالقمقابل عدم   إغالقلمقارنة  أجریتالدراسة الحالیة  
  .بعد العملیة 

سیدة   ٥٠و تتكون من  ١المجموعة ،و تم تصنیفھن الى مجموعتین  أولىسیدة یخضعن لوالدة قیصریة  ١٠٠و قد كان عدد المشاركات في الدراسة 
  ،ء البریتونيقیصریة مع عدم خیاطة الغشا اخضعن لوالدة

تم حساب عدد الحاالت المشاركة عن طریق اختبارات . سیدة  اخضعن لوالدة قیصریة مع خیاطة الغشاء البریتوني  ٥٠و تتكون من  ٢و المجموعة 
  .للحصول على نتائج فعالة إحصائیاالنتائج و مقارنتھا و تم دراسة  إحصائیة

دقیقة و یقلل من احتیاج  ٥.١یقلل من زمن العملیة بمعدل   ألجداريو  ألحشويعدم خیاطة الغشاء البریتوني   أنلقد وجدنا ، فیما یتعلق بالنتائج 
  .اطة طبقتي الغشاء البریتوني من المجموعة التي تم فیھا خی أسرع  األمعاءالمسكنات كما تمت استعادة حركة 

و لكن قد نحتاج الى دراسات اخرى ،الوالدة القیصریة االولى كان مصحوبا بتحسن في النتائج المبكرة للعملیة  أثناءعدم خیاطة طبقتي الغشاء البریتوني 
 إماو ذلك  التصاقو لتقییم مدى خطورة حدوث ،یصریة الوالدة الق أثناءلفحص النتائج على المدى الطویل في حالة خیاطة الغشاء البریتوني من عدمھ 

  .خالل الوالدة القیصریة التالیة االلتصاقبتقییم درجة  أونظرة ثانیة بمنظار البطن  إلقاءعن طریق 
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  :المشاركون فى البحث

  فرع أسیوط –زھرالاجامعة  –قسم أمراض النساء والتولید، كلیة الطب                    مود السحمیى محمد حم -١

  القاھرة   -جامعة األزھر -كلیة الطب، قسم أمراض النساء والتولید                                    مفید فوزي -٢

  جامعة الفیوم -كلیة الطب،قسم أمراض النساء والتولید         عبدا لسمیععبد السمیع عبد المنعم -  ٣
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دقیقة و یقلل من احتیاج المسكنات كما تمت استعادة  ٥.١زمن العملیة بمعدل لقد وجدنا أن  عدم خیاطة الغشاء البریتوني ألحشوي و ألجداري  یقلل من 
  . حركة األمعاء  أسرع من المجموعة التي تم فیھا خیاطة طبقتي الغشاء البریتوني

عدم خیاطة طبقتي الغشاء البریتوني أثناء الوالدة القیصریة االولى كان مصحوبا بتحسن في النتائج المبكرة 
كن قد نحتاج الى دراسات اخرى لفحص النتائج على المدى الطویل في حالة خیاطة الغشاء و ل،للعملیة 

و لتقییم مدى خطورة حدوث التصاق و ذلك إما عن طریق إلقاء ،البریتوني من عدمھ أثناء الوالدة القیصریة 
  نظرة ثانیة بمنظار البطن أو بتقییم درجة االلتصاق خالل الوالدة القیصریة التالیة
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