
 

www.letstalkortho.com    
Twitter @letstalkortho   

  الصادات الحيوية الوقائية مع استخدام قاطع الدورة الدموية:   
 

) قبل العمليات الجراحية هو إجراء منصوح به و شائع في  prophylactic antibioticsإن استخدام الصادات الوقائية (
الكسور. الفائدة من إعطاء الصادات الوقائية هي تقليل احتمالية حدوث   العمليات العظمية خاصة تبديل المفاصل و استجدال

  بعد الجراحة.   infectionإنتان 

يتم إعطاء الصادات الوقائية عادة قبل إجراء الشق الجراحي و ذلك لزيادة تركيز الصادات في النسج قبل الجراحة و ما تحمله  
الهواء في غرف العمليات أو من أحد العاملين في غرفة العمليات. في  من التعرض للتلوث الجرثومي مصدره جلد المريض أو  

) فاإلجراء المعتاد هو إعطاء الدواء قبل  tourniquetحال كانت الجراحة تتطلب استخدام قاطع للدورة الدموية (التورنيكيه 
كل عام يوجد توافق على إعطاء  إالمدة الالزمة قبل وضع التورنيكيه غير محددة و لكن بشتفريغ الدم و وضع التورنيكيه. 

في دراسات سابقة تم  دقائق.  5-2البعض يقوم بذلك قبل  في حين أن  الصاد الحيوي قبل عشرين دقيقة من تطبيق التورنيكيه
وضع   و الصاد الحيوي  االستنتاج أن تركيز الصاد الحيوي يزداد في نسج الطرف السفلي كلما زادت المدة بين إعطاء 

في دراسة حديثة قام بها أطباء في قسم  أن مدة دقيقة واحدة كافية للحصول على تركيز فعال للصاد الحيوي. إال نيكيه. ورالت 
, قام األطباء بمقارنة  ) األمريكيةFoot and Ankle Surgeryونشرت في مجلة ( الجراحة العظمية في إحدى جامعات نيجيريا

أثناء إجراء عمليات     ورنيكيه أو بعد دقيقة من وضع التورنيكيهدقائق قبل وضع الت  5خالل  فعالية إعطاء الصاد الحيوي 
من خالل متابعة المرضى بعد الجراحة لكشف ما إذا تطور إنتان في مكان  في الطرف السفلي.    electiveجراحية انتقائية 
 لم يالحظ أي فرق في نتائج الجراحة (السريرية و الوظيفية) بين الطريقتين.  الشق الجراحي. 

) األمريكية,  Journal of Bone and Joint Surgeryخنزير ونشرت حديثاً في مجلة (  24راسة تجريبية على هينة من في د
  15وذلك بفارق  Cefuroximeتم وضع تورنيكية على أحد أطراف كل خنزير وأعطي كل حيوان جرعة من السيفوروكسيم  

بعدها تمت متابعة التركيز الدوائي  يه أو عند نزع التورنيكيه. دقيقة قبل التورنك 45دقيقة قبل تطبيق التورنكيه, أو قبل  
. نتيجة الدراسة أظهرت أن تركيز  calcaneusللسيفوروكسيم في كل من النسج الرخوة تحت الجلد و في عظم الكعب  

التورنيكيه بدون   دقيقة من وضع 90السيفوروكسيم كانت كافيه (أعلى من الحد األدنى المطلوب للفعالية الدوائية) وذلك خالل 
  وجود فارق حسب توقيت إعطاء الدواء.  

بشكل عام, في حال استطباب إعطاء صادات حيوية أثناء عمليات جراحية انتقائية تتطلب استخدام التورنيكيه, يمكن اعتبار أن  
  لطرف السفلي.  كافيه للوصول للتركيز المناسب في ا إعطاء دقائق من الوقت قبل التورنيكيه
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