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روش استاندارد طالیی در بیماریهای کیسه صفرا است .در حال حاضر

یکککی از شککای ترین علتهککای درد شکککم ،وجککود سککنگهای

بککیش از  %90جراحیهککای کولهسیسککتکتومی در کشککورهای پیشککرفته

صفراوی است 1.بیماری سنگهای صفراوی در  1/3زنان و  1/5مردان

بهروش الپاراسکوپیک انجام میشود 5.علیریم اینکه کولهسیستکتومی

دیده میشود ،هرچند نیمی از این بیماران عالمتدار میشوند.

2

در  %93بیماران با مشککالت سنگهای صفراوی که به جکراحان
ارجکاع داده میشکوند ،ککولهسیکستکتومی تنکهکا راه مکدیریکت مو ر

الپاراسکوپیک درمان استاندارد بیماری عالمتدار کیسه صفرا است ولی
نقش آن در کوله سیستیت حاد هنوز بهخوبی تعیین نشده است و هنوز
کنتراندیکاسیونهایی در این مورد وجود دارد 6.اما این روش حتی در
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کوله سیستیت حاد نیز بکهعنوان خککا اول درمککان نکککر نشککده اسککت.

هنوز موضوع مورد بحث است .بنابراین هدف از این مطالعه بررسککی

کولهسیستکتومی الپاراسکوپیک ،سنگهای صفراوی را بککا روش ییککر

تا یر دیابت بیماران بککهعنوان یککک ریسککک فککاکتور بککر سککختی عمککل

تهاجمیتر ،درد و اسکار کمتر و بازگشت سری به فعالیتهای فککردی

کولهسیستکتومی الپاراسکوپیک بود.

درمان میکند.

7

همچنین ریسک فاکتورهایی از قبیل سن ،جککنس مککذکر ،حملککه
کوله سیستیت حاد ،چاقی ،جراحی پیشین شکم و برخی از یافتککههای

روش بررسي

سونوگرافی از قبیل ضخیم شدن دیواره صفراوی ،جم آوری مایعککات

این مطالعه به صورت تحلیلی گذشته نگر در بیمارسککتان شککهید

پرهکوله سیستیت و سنگ کیسه صفرا ،سبب ایجاد مشکالتی در انجام

بهشتی و مرکز آموزشی درمانی فرقانی از فرودین  1398تا فروردین

کولهسیستکتومی الپاروسکوپیک میشوند 8.با توجه بککه ایکن عوامککل،

 1399انجام شد .با توجه به فرمول ،حجم نمونه و با در نظر گرفتن

حدود  2-%15از عملهای کولهسیستکتومی الپاراسکوپیک باید تبدیل

احتمال خطای نوع اول برابر  ،%5توان  0/8و نسککبت خککونریزی در

به یک روش باز شوند.

حین جراحی در گروه دیابتی و ییر دیابتی بهترتیب برابر بککا %11/1

زمانیکه کولهسیستکتومی الپاراسکوپیک به جراحی بککاز تبککدیل

و  %1/1براساس مطالعه مشابه ،حداقل تعداد نمونه مورد نیاز برابککر

میشود ،زمان عمل جراحی ،عوارض جراحککی ،هزینککهها و همچنککین

 86نفر در هر گروه محاسبه گردید ،که در کل تعداد  172نفر بیمار

طول مدت اقامت بیمار در بیمارستان افزایش مییابند.

9و10

وارد مطالعه شدند.

13

از عوارض تبدیل میتوان به جراحت مجاری صککفراوی ،نشککت

در این مطالعککه بیمککاران به صککورت نمونککه گیری آسککان وارد

صفراوی و خونریزی نیز اشککاره کککرد .از سککوی دیگککر از نقطککه نظککر

مطالعه شدند .ابزار گککرد آوری داده در ایککن مطالعککه چککک لیسککت

جراحی ،دیابت بهعنوان یک عامل خطرناک در تشکککیل سککنگ کیسککه

محقق بود .پس از تصویب طرح در کمیتککه پژوهش کی و اخککذ کککد

صفرا و عوارض شناخته شده آن است .عالوه بر این ،بیماران دیککابتی

اخالق از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکککی قککم ،پژوهشککگر بککا

نسبت به افراد ییر دیابتی عموما مستعد ابتال به عوارض حین و پککس

مراجعه به مراکز آموزشی درمککانی شککهید بهشککتی و فرقککانی کلی که

از عمل میباشند.

11

پرونده های بیماران مراجعه کننککده بککه بخککش جراحککی کککه تحککت

از طرفی ،کوله سیستکتومی پروف یالکتیک در بیماران سالخورده

کوله سیستکتومی الپاراسکوپیک قککرار گرفتککه بودنککد ،را اسککتخراج

مبتال به دیابت ،اندیکاسیون دارد .بنککابراین ،بیمککاران دیککابتی مسککن،

نمود .پرونده ها براساس معیارهای ورود و خروج از مطالعه به دو

حتی در صورت عالمککت دار نبککودن هککم ،کاندیککد کولهسیسککتکتومی

گروه تقسی م و مککورد بررسککی قککرار داده شککدند  ،در ایککن مطالعککه،

هستند.

12

فاکتورهایی از قبیل سن ،جنس ،دیایت بیماران و اطالعککات حککین

باعث بروز چسبندگیها میشود و به مراتب عمل الپاراسککوپیک در

عمل باز از پرونده های مربوطه استخراج و سککپس بیمککاران در دو

بیماران دیابتی را سختتر میکند مطالعات کمی انجام گرفته اسککت و

گروه تقسیم شدند و در مرحله آخر فککاکتور دیابککت بککه عنوان یککک

در نتایج این مطالعات بهطور خاص نشان داده نشککده اسککت کککه ایککن

ریسک فاکتور در این دو گروه مقایسه شد.

فاکتور چقدر میتواند اهمیت داشته باشد .از آنجاییکه افککراد دیککابتی

الزم به نکر است تمامی جراحیهای انجام شده توسا یک

بهدلیل بیماری زمینککهای ،نسککبت بککه بککروز بععککی از عککوارض عمککل

جراح انجام شده بود .معیار ورود شامل :تمام موارد کله سیستیت

جراحی مستعدترند و در مجموع جراحی در این گروه با موربیدیتی و

حاد ،کله سیستیت مزمن ،سنگ کیسه صفرا عالمتدار و پانکراتیت

حتککی مورتککالیتی بیشککتری میتوانککد همککراه باشککد ،سککختی عمککل

صفراوی که تحت کولهسیستکتومی الپاروسکوپی قرار گرفته بودند و

کولهسیستوکتومی الپاراسکوپیک در این بیماران بهطور واض روشککن

معیار خروج شامل :بیمارانی که همزمان با کولهسیستکتومی

نیست و روش ارج عمل جراحککی کولهسیسککتکتومی در ایککن افککراد

الپاروسکوپی تحت پروسیجرهای دیگر قرار گرفته بود.
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حمالت پیشین کوله سیستیت در بین دو گروه تفاوت معناداری یافت
شد (( .)P=0/002جدول .)1

و تحلیل دادهها از شاخصهای توصیفی شامل میانگین و درصد و

در بکککککین متغیرهکککککای آزمایشکککککگاهی ( ،WBC )P=0 /42

نرمافزار SPSS software, version 22

(  AST )P=0 /86 ( ،ALT )P=0 /88و (  Total Bill )P=0 /94پککیش از

) (IBM SPSS, Armonk, NY, USAتحلیل شد و شاخصهای مورد

عمل نیککز بککین دو گککروه بیمککاران دیککابتی و ییککر دیککابتی تفککاوت

نظر در اهداف مطالعه محاسبه شدند .برای آنالیز دادههای کمی از

معناداری یافت نشد(.جدول . )2

فراوانی استفاده شد و دادهها در

آزمون  T‐testوجهت تحلیل دادههای کیفی از آزمون
استفاده شد .در این مطالعه سط

Chi-square test

سختی عمل با توجه به مدت زمان عمل و همچنین عوارضی

معناداری کمتر از  0/05در نظر

از قبیل خونریزی ،چسبندگی و افزایش مدت زمان عمل به بککاالی
 90دقیقه تعریف شد .تعککداد عمل هککای آسککان در ییککر دیابتی هککا

گرفته شد.

(  59 ،)%33 /5بیمککار و در بیمککاران دیککابتی ایککن تعککداد بیشککتر و
(  72 ،)%40 /9بیمار بود.

يافتهها

اعمال دشوار و خیلی دشوار نیز در بیماران دیابتی بیشتر بود

میانگین سنی بیمککاران در گککروه بیمککاران دیککابتی 49/09±13/26

به طوری که در بیماران دیابتی در (  ،) %1 /7سه بیمار عمککل خیلککی

سال و در گروه بیماران ییر دیابتی  49/97±10/28سال بود 44 .بیمار

دشوار صورت گرفته بود در حالی کککه در ییککر دیابتی هککا در یککک

( )%25مککرد و  132بیمککار ( )%75زن بودنککد .در دو گککروه تفککاوت

بیمار عمل خیلی دشوار انجام شد ه بود و دو مورد تبککدیل هککم در

معناداری بین سن ( )P=0/63و جنس( )P=0/68دیده نشد.

عمل های دیابتی ها مشاهده شد.

در بین ریسک فاکتورهای تبدیل به عمل بککاز در بککین دو گککروه

بهطور کلی در بیماران دیابتی تعداد عملهای دشوار نسککبت بککه

دیابکتی و ییر دیابکتی تفکاوت معکناداری در اسککار شکم (،)P=0/33

گروه بیماران ییر دیابتی بیشتر بود و حتی دو مورد تبدیل به عمل باز

کیکسه صفکرا قابکل لمکس ( ،)P=0/98سنکگ صفکراوی ( ،)P=0/85و

در گروه بیماران دیابتی دیده شد اما تفاوت آماری معنککاداری بککین دو

ضخامت جدار کیسه صفرا ( )P=0/75دیده نشد .اما در مککورد سککابقه

گروه از نظر سختی عمل مشاهده نشد (( .)P=0/09نمودار.)1

جدول  : 1بررسي ريسک فاكتورهاي تبديل به عمل باز در بين دو گروه ديابتي و غير ديابتي
ديابت
اسكار شكم

سابقه پيشين حمالت كله
سيستيت
سنگ صفرا
ضخامت جدار كيسه صفرا

دارد

ندارد
(14)%8

دارد
(19)%10/8

(33)%18/3

ندارد
دارد

(74)%42
(17)%19/7

(69)%39/2
(17)%19/7

(143)%81/3
(34)%19/4

ندارد
دارد

(71)%40/3
(39)%22/2

(71)%40/3
(59)%33/5

(142)%80/7
(98)%55/7

ندارد
دارد

(49)%27/8
(69)%39/2

(29)%16/5
(70)%39/8

(78)%44/3
(139)%79

ندارد
افزایشیافته
نرمال

(19)%10/8
(34)%19/3
(54)%30/7

(18)%10/2
(36)%20/5
(52)%29/5

(37)%21
(70)%39/8
(106)%60/2

-/33
0/98
0/002
0/85
0/75
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جدول  :2بررسي يافتههاي آزمايشگاهي پيش از عمل در بين دو گروه بيماران ديابتي و غير ديابتي
WBC

ALT

AST

Total_billi

ديابت

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

ندارد

88

9527/72

2988/97

دارد
ندارد

88
88

9168/29
33/34

2994/75
28/98

دارد
ندارد

88
88

34/1
29/28

37/07
61/81

دارد

88

29/88

27/6

ندارد
دارد

88
88

0/64
0/65

0/54
0/47

در گروه بیماران دیابتی در  11مورد (  ) %6/3و در گروه

P

0/42
0/88
0/86
0/94

14

بیماران بهعلت نوروپاتی عالیم مشخصه کمتری دیده میشود.

بیماران ییر دیابتی در سه بیمار (  )%1/7خونریزی یافت شد ،بین

در مطالعه همسو از نظر پیشرفت مرحله بیماری  25نفر از دیابتیها

دو گروه تفاوت آماری معناداری یافت شد (  .)P=0 /02اما در مورد

( )%73/5و  90نفر از ییر دیابتیها ( )%47در مرحلهای باالتر از التهاب

چسبندگی در گروه بیماران دیابتی در  14مورد (  )%8و در گروه

کیسه صفرا قرار داشتند .یعنی بیماران دچار دیابت در مقایسه با بیماران

بیماران ییر دیابتی در  10بیمار (  ) %5/7یافت شد ،بین دو گروه
تفاوت آماری معناداری یافت نشد ( ( .)P=0/38جدول .)3

14

ییر دیابتی بهطور معناداری در مرحله پیشرفتهتر بیماری بودند.

بنابراین در خصوص این موضوع که آیا بیماران دیابتی بهعلت
نوروپاتی احشایی به بخش اورژانس مراجعه میکنند یا اینکه بهعلت
اختالالت متابولیکی ناشی از دیابت ،سیر کولهسیستکتومی سری تر

بحث

پیشرفت میکند ،به مطالعات بیشتری نیاز است .صرف نظر از

در این مطالعه پس از همسانسازی بیماران از نظر سن و جنس در
دو گروه دیابتی و ییر دیابتی ،بیماران از نظر فاکتورهای سختی عمل

مکانیسم ،همانطور که مشخص است بیماران دیابتی باید در اوایل
دوره کوله سیستیت حاد واجد شرایا کولهسیستکتومیشوند.

15

کولهسیستکتومی مورد بررسی قرار گرفتند .نتایج اولیه نشان داد که در

نتایج مطالعه ما همسو با نتایج مطالعات دیگر نشان داد بهطور

گروه بیماران دیابتی حمالت کوله سیستیت بیشتر مشاهده شد و تفاوت

کلی در بیماران دیابتی تعداد عملهای سخت نسبت به گروه بیماران

معناداری بین دو گروه موجود بود .اما پیشبینی میشد که شکم حاد در

ییر دیابتی بیشتر بود و حتی دو مورد تبدیل به عمل باز در گروه

بیمکاران دیابکتی مشککالت تشخکیصی بیشتری ایجاد میکند زیرا در این

بیماران دیابتی دیده شد.

ديابت

خونريزي حين عمل
چسبندگي

جمع

ندارد

دارد

دارد

(3)%1/7

(11)%6/3

(14)% 8

ندارد

(85)%48/3

(77)%43/8

(162)%92

دارد

(10)%5/7

(14)%8

(24)%13/6

ندارد

(78)%44/3

(74)%42

(152)%86/4
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P

0/02
0/38
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مطالعه  Amanollahiو همکارانکش نیز مکیزان بروز عکوارض در
بیماران دیابتی نسبت به بیماران ییر دیابتی به طور معناداری بیشتر
بود.

22

همچنین میانگین مدت زمان جراحی در بیماران دیابتی بیشتر از
بیماران ییر دیابتی بود ،گرچه این تفاوت معنادار نبود اما افزایش
زمان جراحی این بیماران برای بیمار ضرر دارد و با افزایش بروز
عوارض و طول مدت بستری در بیمارستان همراه است .با این وجود
بیماری دیابت یکی از مهمترین بیماریهای همراه در پیشبینی سختی
عمل در نظر گرفته شد و باید گ فت برای این بیماران باید عمل
جراحی با دقت و مهارت کافی انجام شود و بیمار را جراح با تجربه
23و24

در الپاراسکوپیک باید جراحی کند.

نتایج مطالعه ای دیگری نیز مشخص کرد که خطر دشواری
حین عمل و تبدیل آن در بیماران دیابتی با سط  HbA1cبیش از
 6%بیشتر است.

25

در مطالعه ما با توجه به گذشته نگر بودن مطالعه و عدم اندازه

نمودار :1سختي عمل در دو گروه بيماران ديابتي و غير ديابتي

گیری  HbA1cنتوانستیم ارتباط بین مقدار این اندکس
آزمایشگاهی در این بیماران را با سختی عمل و میزان تبدیل به
عمل باز مشخص کنیم.

اما نتایج ما تفاوت آماری معناداری بین دو گروه از نظر سختی عمل

نتیجه گیری :در نهایت مطالعه ما نشان داد که سختی عمل و

را نشان نداد که میتوان گفت عدم معنادار بودن در نتایج مطالعه

میزان عوارض حین عمل و میزان تبد یل به عمل باز در بیماران

بهعلت تجربه باالی جراح در انجام عمل الپاراسکوپی باشد.

13و16و18

دیابتی نسبت به بیماران ییر دیابتی بیشتر می باشد که در مطالعه ما

مشابه با نتایج مطالعه ما نتایج مطالعه  Turkiو همکاران نیز نشان

ییر از خونریزی حین عمل ،در سایر عوامل خطر در بین دو گروه

داد ،میزان تبدیل از نظر آماری تفاوت معناداری باالتر از تبدیل

تفاوت معناداری به دست نیامد .اما می توان گفت که دیابت

11

دیابتیها را نسبت به افراد ییر دیابتی به عمل باز نشان میدهد.

به عنوان عامل خطر مستقل برای سختی عمل باید در نظر گرفته

هدف بررسی عوامل پیشبینیکننده سختی پیش از عمل

اندازه گیری آزمایشات تخصصی تر و اندازه گیری میزان قند خون و

کولهسیستکتومی انجام دادند .در این مطالعه مشخص شد ،احساس

همچنین ارزیابی عوارض پس از عمل در دو گروه بیماران دیابتی

درد  15روز پیش از عمل و ابتال به دیابت ،طول مدت عمل را

و ییر دیابتی انجام شود.

افزایش میدهند.

19

سپاسگزاری :این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی تحککت عنککوان

براساس نتایج مطالعات دیگری نیز دیابت در میان سایر عوامل

مقایسه عوارض حین عمل کوله سیستکتومی الپاراسکوپیک در دو

خطر می تواند به طور مستقل خطر بیشتری برای تبدیل شدن را

گروه بیماران دیابتی و ییر دیابتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی و

پیش بینی کند.

20و 21

در مطالعه ما همچنین خونریزی حین عمل در بیماران دیابتی
بیشتر از ییر دیابتی ها دیده ش د و این اختالف معنادار بود .در

خککدمات بهداشککتی درمککانی قککم در سککال  1399بککه کککد اخککالق
 IR.MUQ.REC.1399.192می باشد ،که با حمایت دانشگاه علککوم
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم اجرا شده است.

Tehran Univ Med J (TUMJ) 2021 December;79(9):674-80
http://tumj.tums.ac.ir

] [ Downloaded from tumj.tums.ac.ir on 2022-08-15

 Kulkarniو همکارانش مطالعهای توصیفی تحلیلی مقطعی با

شود .در آخر پیشنهاد می گردد مطالعه ای آینده نگر برای

علیرضا سرمدی و همکاران
Sarmadi A., et al.
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Background: Cholecystectomy is one of the most common abdominal surgeries and its
preferred method is laparoscopy. The difficulty of laparoscopic cholecystectomy in
diabetic patients is not clear and the preferred method of cholecystectomy in these
patients is still under controversy. Therefore, this study was performed to evaluate the
difficulty of laparoscopic cholecystectomy in diabetic and non-diabetic patients.
Methods: This retrospective analytical study was performed in Shahid Beheshti
Hospital and Forghani Educational and Medical Center from April 2019 to April 2020.
Samples were easily selected and 86 people in two groups of diabetic and non-diabetic
patients were included in the study. All patient records were reviewed based on
inclusion and exclusion criteria for factors such as age, sex, diet, duration of surgery,
bleeding, adhesions, and open surgery, and finally, diabetes as a risk factor. It was
compared between the two groups. Data were analyzed in SPSS software version 22, an
independent t-test was used to analyze quantitative data and the chi-square test was
used to analyze qualitative data. In this study, a significance level of less than 0.05 was
considered.
Results: Abdominal scar, palpable gallbladder and gallstone were not significantly
different between the two groups (P=0.33). But the history of cholecystectomy attacks
was significantly different between the two groups (P<0.05). Laboratory values were
not significant (P>0.05). Hard operations in diabetic patients were more than nondiabetic patients and even two cases of open surgery were seen in the group of diabetic
patients, but there was no significant relationship (P=0.09). Intraoperative bleeding was
statistically significant between the two groups (P=0.02), But adhesion during the
operation was not related (P=0.38).
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Conclusion: Finally, our study showed that diabetes can be a predictive risk factor for
the difficulty of cholecystectomy.
Keywords: cholecystectomy, conversion, diabetes, difficulty, laparoscopy.
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