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مش جراحی پارچه ای متخلخل است که معموال به روش بافندگی حلقوی تاری و با استفاده از نخ های تک رشته ای ذوب ریسی شده 
از جنس پليمرهای مختلف به ویژه پلی پروپيلن توليد می شود. بيشترین کاربرد مش های جراحی، درمان فتق و درمان بيماری افتادگی 
اندام های لگنی است. فتق، برآمدگی و خروج کل یا بخشی از احشای بدن از جای  طبيعی، از طریق یک سوراخ در دیواره حفره حاوی 
آن است. درمان فتق مستلزم  بستن محل نقص با نخ بخيه و یا با استفاده از مش جراحی است که به روش جراحی باز یا الپراسکوپی 
داخل بدن پيوند می شود. مش های جراحی به شکل غيرقابل جذب با پایه پليمری، قابل جذب با پایه پليمری، کامپوزیتی  و زیستی توليد 
می شوند. پارچه ای که به عنوان پروتز داخل بدن قرار می گيرد باید دارای ویژگی های زیستی و عملکردی پزشکی الزم باشد. به عبارتی 
یک پروتز ایده آل باید مستحکم، انعطاف پذیر، غيرحساسيت زا و بی اثر باشد. از ميان خواص ساختاری مش های جراحي، نوع مش جراحی 
و جنس آن، اندازه منافذ، درصد تخلخل و وزن واحد سطح مش جراحی تأثير ویژه ای بر خواص مش های جراحي در بدن بعد از پيوند 
مش جراحي دارند. از ميان خواص مکانيکی مش ها نيز، استحکام کششی، استحکام ترکيدگی و مقاومت جرخوردگی از اهميت ویژه ای 
برخوردارند و بر خواص عملکردی مش جراحی بعد از پيوند داخل بدن موثر می باشند.  در مقاله پيش رو به معرفی انواع مش های جراحی، 

ویژگی های مورد نياز آن ها و خواص ساختاری و مکانيکی مش ها پرداخته شده است.

مقدمه
در سال های اخير استفاده از منسوجات درزمينه پزشکی، به 
علت مناسب تر بودن برای پيوند داخل بدن نسبت به سایر 
مواد مانند فلزات، محبوبيت زیادی پيدا کرده اســت]1[.

یکی از منســوجات پزشکی مورد استفاده، مش جراحی  
می باشد که در درمان فتق کاربرد دارد]2[. ساالنه بيش 
از 20 ميليون عمل جراحی درمان فتق با استفاده از مش 
جراحی در سراسر جهان انجام می شود]3[. از مش های 
جراحی برای درمان بيماری افتادگی اندام های لگنی  نيز 

استفاده می شود]4[. 
مش جراحی، پارچه ای متخلخل است که معموال به روش 
بافندگی حلقوی تاری و با استفاده از نخ های تک رشته ای  
ذوب ریسی شده از پليمرهای مختلف به ویژه پلی پروپيلن 

توليد می شود]5[)شکل1(. 
مهم ترین متغيرهــا در انتخاب یک مش جراحی جهت 
پيونــد داخل بدن عبارت اســت از جنس الياف، خواص 
ســاختاری و خواص مکانيکی مش که باید با شــرایط 

فيزیولوژیکی بدن سازگار باشند]2[. 
 

فتق و راه های درمان آن
فتق ، برآمدگی و خروج کل یا بخشــی از احشای بدن از 
جای  طبيعی، از طریق یک ســوراخ در دیواره حاوی آن 
اســت. فتق بيماری است که هم در زنان و هم در مردان 
رایج اســت و شایع ترین انواع آن، فتق ابدومينال  یا فتق 
دیواره شکمی )شکل 2( و فتق اینگواینال  یا فتق کشاله 

رانی است]7[. 
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هنگامی که اعضا داخل شکم در اثر ضعيف شدن دیواره شکم به دیواره 
شکم فشار آورند، سبب بروز فتق دیواره شکمی می گردند]8[. 

همچنين زمانی که روده یا مثانه از دیواره شــکم یا کشاله ران بيرون 
می زنند باعث بروز فتق کشــاله رانی می شــوند. فتق های اینگواینال 
اغلــب بزرگ بوده و در مردان به علت ضعف طبيعی در این منطقه رخ 
می دهند]9[. فتق دارای انواع متفاوت دیگری اســت که بسته به محل 
بروز فتق شــامل فتق نافی ، فتق برشی  )فتق ناشی از جراحی( و فتق 
دیافراگمی  و ... می باشــد]7[. درواقع با افزایش فشــار درونی وارده به 
دیواره شکم، حجم ماهيچه های دیواره شکم افزایش می یابد، اما زمانی 
که یک عدم تعادل در فشار ناحيه ای دیواره شکم و حجم ماهيچه های 

دیواره شکم اتفاق می افتد یک بيرون زدگی)فتق( بروز می کند]12[.
هدف از جایگزینی مش های جراحی در نواحی ضعيف بدن برای درمان 
فتق، بازگرداندن نيروی یکنواختی به دیواره شکم است که در مقابل فشار 
درونی شــکم که ناشی از احشا درونی بدن است، مقاومت نماید]11[. 

روش های درمان فتق، به سه دسته کلی تقسيم می شوند]12[:
1. جراحی باز با استفاده از نخ بخيه و بستن محل فتق با نخ بخيه، در 

مواردی که اندازه فتق کوچک است) هرنيورافی (
2. جراحی باز  با استفاده از مش جراحی)هرنيوپالستی (

3. درمان با اســتفاده از مش جراحی بــا انجام عمل جراحی به صورت 
الپاراسکوپی 

مروری بر مهمترین خواص ســاختاری و مکانيکی مش 
جراحی

ویژگی های الزم برای مش جراحی جهت درمان فتق
پارچه ای که به عنوان مش جراحی داخل بدن پيوند می شود باید دارای 
ویژگی های زیســتی شــامل بی ضرری، قابليت ضدعفونی و سازگاری 
زیســتی بوده و همچنين از نظر خواص عملکردی باید ویژگی های زیر 

را دارا باشد]13[:
1. دارای استحکام کافی باشد تا در برابر تنش هایی که از داخل بدن به 
دیواره شــکم وارد می شود، پيش از آنکه الیه جدید بافت بدن تشکيل 

شود مقاومت نماید.
2. دارای منافذ  با اندازه مناسب بوده و این منافذ دارای توزیع مناسبی 

باشند به عبارت دیگر از تخلخل  کافی برخوردار باشد.
3. برای کاهش احتمال بروز عفونت  بعد از قرارگيری داخل بدن، فاصله 

بين فيالمنت ها بيشتر از 10 ميکرومتر باشد.
4. دارای ثبات ابعادی  خوبی باشد به طوری که بعد از قرارگيری داخل 

بدن دچار جمع شدگی  نشده و یا تغيير شکل ندهد.
5. دارای ثبات ساختاری  مناسب باشد تا بتوان جهت پيوند داخل بدن 
به راحتی آن را به اشکال با ابعاد مختلف برش زد و همچنين بتوان آن 

را به راحتی با نخ بخيه به بافت بدن پيوند زد.
6. شکل پذیری خوبی داشته باشد تا باعث افزایش امکان پذیری  جراحی 
شده و همچنين ميزان ناراحتی بيمار بعد از پيوند مش جراحی در بدن 

کاهش  یابد.

خواص ساختاری مش جراحی
از ميان خواص ساختاری مش های جراحي، نوع مش جراحی و جنس 
آن، وزن واحد سطح مش جراحی، اندازه منافذ و درصد تخلخل نسبي 
تأثير ویژه ای بر خواص مش های جراحــي بعد از پيوند در بدن دارند. 
مش هــای جراحی بر اســاس ماده مصرفی جهت توليــد و نوع آن ها،  
وزن واحد ســطح و اندازه منافذ و ميزان تخلخل به گروه های متفاوتی 

دسته بندی می شوند)شکل3(.
 

دسته بندی مش جراحی بر اساس ماده تشکيل دهنده و نوع مش
به لحاظ تاریخی، یک ســير تکاملــی طوالنی منجر به ایجاد مش های 
جراحی جدید و امروزی شده است. مواد زیستی زیادی جهت پيوند در 
بدن مورداستفاده قرار گرفته و موفقيت ها و شکست ها و عوارض هر یک 
بررسی شده و در این ميان، مواد مختلفی جایگزین مواد دیگر شده اند. 
سيم های فنری  و توری هایی از جنس نقره، اولين و قدیمی ترین مواد 
مصنوعــی بودند که جهت پيوند داخل بدن در درمان فتق اســتفاده 

می شدند. 
بعد از آن از گازهای تانتالم  که از ســيم های نازک تانتالم به شــکل گاز 
شبيه به مش بافته می شدند، در درمان فتق استفاده می شد اما به دليل 
مشکالتی که در دیواره شکم ایجاد می نمود استفاده از این پروتز با مشکل 
روبه رو شد. پس از آن، از مش هایی از جنس فوالد ضدزنگ  برای درمان 

فتق استفاده می شد. 

شکل 1- نمونه ای از مش های جراحی تجاری ]6[.

روده

بيرون زدگی روده

محل بروز فتق )حفره(

دیوار شکم

شکل 2- تصویری نمایشی از فتق دیواره شکم ]10[.
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این مش ها نيز عليرغم محبوبيتی که به دليل عدم ایجاد عفونت داشتند 
با مش های پليمــری جدید جایگزین شــدند. در حال حاضر مش های 
مصنوعی غيرقابل جذب که از پليمرهای پلی پروپيلن ، پلی اســتر  و پلی 
تترافلوئورواتيلن  گســترش یافته توليد شده اند، بيشــترین کاربرد را در 

جراحی و درمان فتق دارا می باشند]14[.
 به طورکلی موادی که برای توليد مش های جراحی استفاده می شوند به 
دودســته مواد قابل جذب  و مواد غيرقابل جذب  تقسيم بندی می شوند. 
مواد قابل جذب به مقدار کافی فيبروبالست برای بازتوليد بافت بدن ایجاد 
نمی کنند و در اثر جذب مواد قابل جذب توسط بافت بدن، امکان عود فتق 
وجود دارد. در حال حاضر مش های جراحی توليدشــده از مواد غيرقابل 
جذب که نسبت به بافت بدن بی اثر هستند، بهترین نوع مش برای درمان 

فتق می باشند]13[. 
مش های جراحی را ازنظر ماده تشکيل دهنده می توان در چهار دسته کلی 

دسته بندی کرد]15[:
1. مصنوعی غيرقابل جذب با پایه پليمری: شامل مش های جراحی است 

که از یک نوع پليمر تشکيل شده اند. مانند پلی-پروپيلن، پلی استر و ....
2. مصنوعــی قابل جذب با پایه پليمری: شــامل مش هایی که عمدتًا از 

پليمرهایی با پایه پلی گليکوليک اسيد  تشکيل شده اند.
3. کامپوزیتی  شامل مش های جراحی است که از دو یا تعداد بيشتری الیه 
مختلف تشکيل شده اند؛ که یکی از این الیه ها به صورت غيرقابل جذب بوده 
درحالی که بقيه الیه ها می توانند غيرقابل جذب و یا قابل جذب باشند. مثاًل 

ترکيب پلی پروپيلن با اسيد چرب امگا3 و ....
4. زیســتی: مش های زیستی که اغلب گرافت  ناميده می شوند از جنس 
کالژن بی یاخته )غير ســلولی( هســتند که می-توانند منبع انسانی  یا 
غيرانســانی  داشته باشند و جدیدترین مواد مورداستفاده در درمان فتق 

هستند.

دسته بندی مش جراحی بر اساس وزن واحد سطح
مش های جراحی بر اســاس وزن واحد ســطح به چهار دســته تقسيم 

می شوند]10[:
  35 g/m2 1. مش های فوق سبک: مش هایی که وزن واحد سطح آن ها کمتر از

می باشد.
 35 g/m2 2. مش های ســبک: مش هایی که وزن واحد سطح آن ها بين

تا g/m2 50 می باشد.
g/ 3. مش های با وزن متوســط : مش هایی که وزن واحد سطح آن ها بين

m2 50 تا g/m2 80 می باشد.

 80 g/m2 4. مش های سنگين: مش هایی که وزن واحد سطح آن ها بيشتر از
می باشد.

 دسته بندی مش جراحی بر اساس تخلخل و اندازه منافذ
تخلخل  نقش مهمی در برهم کنش بين بافت بدن و پروتز پيوند شده در 
بدن ایفا می کند. رشد باکتری ها و تکثير سلولی به مقدار زیادی به تخلخل 
پروتز و اندازه منافذ آن وابســته می باشد]3[. مش های جراحی بر اساس 

ميزان تخلخل و اندازه منافذ به دو دسته زیر تقسيم می شوند]16[:
1. مش ها با تخلخل زیاد: مش هایی که تخلخل آن ها بيشتر از 50% است.
2.  مش ها با تخلخل کم: مش هایی که تخلخل آن ها کمتر از 50% است. 
مش ها با تخلخل زیاد که دارای اندازه منافذ بزرگ هســتند به بافت بدن 
متصل شده و مانع از تجمع باکتری ها می شوند. منافذ بزرگ تر امکان نفوذ 
آسان سلول های ایمنی بدن را ایجاد می کنند و به این ترتيب از بروز عفونت  

جلوگيری می نمایند]3[. 
مش ها با خلل و فرج بزرگ تر، عمدتًا وزن پایين تری داشــته و سازگاری 
بهتری با بدن ایجاد می کنند. مش های با تخلخل کم، به خاطر عدم رشد 
بافت نرم، سبب ایجاد اسکار  در اطراف مش شده و انطباق مش با بافت 

شکل 3- دسته بندی های مش های جراحی 
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بدن را کاهش می دهند. همچنين نرخ ایجاد عفونت در مش هایی با تخلخل 
کم بيشتر از مش های با تخلخل زیاد است]17[. دو روش کلی اندازه گيری 
تخلخل به روش سطحی )با کمک پردازش تصویر( و اندازه گيری تخلخل 

به روش وزنی وجود دارد]18[. 
بررسی نتایج تخلخل به دست آمده از این دو روش نشان می دهد که بين 
نتایج دو روش مذکور تفاوت واضحی وجود دارد برای مثال در پژوهشی که 
پيش از این توسط مياو   و همکارانش]18[ برای بررسی خواص فيزیکی 
مش های مصرفی در درمان فتق بر روی مش های تجاری انجام شده است، 
مشــخص شد که تخلخل اندازه گيری شــده مش ها با روش سطحی در 
محدوده %37/3 تا %69/7 و با اســتفاده از روش وزنی در محدوده 81/1% 

تا %89/6 قرار دارد.
توليد مش های جراحی از نخ های تک رشته ای یا چند رشته ای  بر اندازه 
منافذ و تخلخل مش تأثيرگذار است. اندازه منافذ مش های توليدشده از 
نخ های چند رشته ای به طورمعمول به اندازه 10 ميکرومتر کوچک تر است 

که این مورد رشد غنی کالژن را با مشکل مواجه می نماید]20[. 
همچنين احتمال بروز عفونت در مش های توليد شده از نخ های چندرشته ای 
بيشتر است، زیرا در این مش ها به خاطر اندازه کوچک فواصل بين رشته ها 
و بــا توجه به ابعاد معمول باکتری ها، باکتری ها می توانند در این فواصل 
کوچک پنهان شده و تکثير  شوند اما سلول های ایمنی به خاطر ابعادشان 
نمی توانند وارد این بخش شــده و درنهایت عفونت ایجاد می گردد]13[. 
همچنين طبق مطالب بيان شده در پژوهش های پيشين، اگر اندازه سوراخ 
مش از 75 ميکرومتر بيشتر باشد، برای رشد و تکثير سلولی مناسب است 

و سازگاری بهتری با بدن دارد]3[. 
همه موارد ذکر شده مشــخص کننده اهميت بزرگتر بودن منافذ مش 
و اثرات مثبت آن بر فرآیند درمان می باشــد. اندازه سوراخ های مش های 
تجاری در دســترس در محدوده 0/4 ميلی متر تا بيش از 3/6 ميلی متر 
می باشد. براساس توصيه انجمن بين المللی اندوهرنيا  اندازه سوراخ ها در 
محدوده 1 تا 1/5 ميلی متر سفارش شده است ]20[. در حال حاضر طبقه 
بندی رسمی برای اندازه ســوراخ های مش ها وجود ندارد، اما می توان از 

طبقه بندی که ارل و مارک  پيشنهاد کردند استفاده نمود ]3[:
1. اندازه سوراخ ها بســيار بزرگ: مش با اندازه سوراخ ها بيشتر از 2000 

ميکرومتر 
2. اندازه ســوراخ های بزرگ: مش با اندازه سوراخ ها در محدوده 1000 تا 

2000 ميکرومتر
3. اندازه ســوراخ های متوسط: مش با اندازه سوراخ ها در محدوده 600 تا 

1000 ميکرومتر
4. اندازه ســوراخ های کوچک: مش با اندازه سوراخ ها در محدوده 100 تا 

600 ميکرومتر
5. اندازه ســوراخ های بسيار کوچک: مش با اندازه سوراخ های کوچکتر از 

100 ميکرومتر

خواص مکانيکی مش جراحی
در  انتخاب یک مش برای یک بيمار خاص، جراح باید ویژگی های بيمار 
مانند ســن، اندازه نقص ایجادشــده، چاقی، بيماری های زمينه ای و ... و 

همچنين  خواص مش را در نظر بگيرد. اطالع جراحان از طيف وســيعی 
از خواص مکانيکی مش ها در امر درمان اهميت به ســزایی دارد؛ به ویژه 
اینکه خواص ذکرشــده بر پاسخ بدن به مواد پيوندی تأثيرگذار است؛ به 
عبارت دیگر سازگاری مکانيکی بين مش و دیواره  شکم نقش مهمی در 
جلوگيری از عوارض بعد از عمل ایفا می کند و عود این مشکالت با شناخت 
خواص مکانيکی موردنياز مش ها قابل پيشگيری می باشد. به عنوان مثال، از 
بين رفتن استحکام کششی مش جراحی، به طور بالقوه منجر به عود فتق 
و یا عملکرد ضعيف آن می شــود. بنابراین مش ها باید دارای ویژگی های 
بيومکانيکی الزم  باشــند تا بتوانند در برابر تنش هایی که به دیواره شکم 

وارد می شود، مقاومت کنند]20[. 
آزمایش های متفاوتی برای بررســی خواص مکانيکی مش  جراحی انجام 
می گيرد که مهم ترین آن ها در شــکل 3 نشــان داده  شده است و شامل 
آزمایش استحکام کششــی تک محوری ، آزمایش استحکام ترکيدگی ، 
آزمایش استحکام جرخوردگی  و آزمایش حفظ استحکام بخيه  می باشد 

)شکل4(]22[.
بدن انســان چه در حال اســتراحت و چه در حال انجام فعاليت، همواره 
دیواره شکم تحت بارگذاری های مداوم و متفاوت است. اگر فرض کنيم 
بدن در کمترین ميزان فعاليت که همان حالت استراحت می باشد، قرار 
داشته باشد، در این حالت نيز به خاطر حرکت قفسه سينه به باال و جلو، 
دیواره شکمی کشيده می شود. این کشيدگی در تمامی جهات و نه فقط در 
یک جهت خاص رخ می دهد. پس مش های جراحی که برای درمان انواع 

شکل 4-1( آزمایش استحکام کششی تک محوری، 2( آزمایش حفظ استحکام بخيه، 3( 
آزمایش استحکام جرخوردگی، 4( آزمایش استحکام ترکيدگی ]22[.
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بيماری ها ذکر شده، مورد استفاده قرار می گيرند باید تحمل بارگذاری های 
مذکور را داشته باشند. بارگذاری هایی که بر دیواره شکم اعمال می شود به  

سه دسته زیر تقسيم بندی می شوند]23[:
1. فشــاری که به طور طبيعی و مداوم به دیواره شــکم وارد می شود که 
مقدار آن بسته به ميزان فعاليت عادی فرد)استراحت،نشستن و راه رفتن( 

متفاوت است.
2. فشاری که در موقعيت هایی مثل فعاليت  های شدید بدنی مثل پریدن، 
وزنه برداری و فعاليت های دیگر ورزشــی، ســرفه کردن، استفراغ و ... به 
دیواره شکم به طور ناگهانی  وارد می شود و سبب تغيير ميزان نيروی وارده 

نسبت به حالت معمول می شود.
3. در مواردی مثل بارداری، چاقی و ... که فشار وارده به دیواره شکمی به 

طور پایدار افزایش می یابد. 
باتوجه به موارد ذکر شــده در باال  مش جراحی که داخل بدن فرد بيمار 
پيوند می شود،  باید استحکام کافی برای تحمل فشارهای مذکور که در 
تمامی جهات به دیواره شکم وارد می شود را داشته باشد و دچار تغييرشکل 
غيرقابل بازگشت و یا گسيختگی نشود؛ لذا بهترین آزمایش برای شبيه 
سازی این حاالت، آزمایش اندازه گيری استحکام ترکيدگی  است]23[. 
از طرف دیگر هنگامی که جــراح برای پيوند مش جراحی داخل بدن از 
نخ بخيه یا دیگر روش ها اســتفاده می کند، امکان ایجاد جرخوردگی در 
مش جراحی وجود دارد کــه در اثر اعمال نيروهای داخلی بدن به مش 
جراحی می تواند سبب افزایش جرخوردگی و عود فتق و مشکالت دیگر 
گردد]24[. مش های جراحی به وسيله نخ بخيه و یا منگنه به بافت بدن 
پيوند می-شوند. حفظ استحکام بخيه به صورت نيروی الزم برای بيرون 

کشيدن نخ بخيه از مش جراحی شده تعریف می شود]25[.
همچنين نياز است که مش ها مقاومت کافی در برابر نيروهای فيزیولوژیکی 
داشته باشند. مش ها باید نيروی 16 تا 32 نيوتن بر سانتی متر را درترميم 
دیواره شکم تحمل نمایند. این اعداد با این فرض است که محيط دیواره 
شکم 1 متر و فشار داخلی 20 کيلو پاسکال است]20[. کشيدگی طبيعی 

دیوار شــکم در تنش N/cm 16 در یک تحقيق بر روی مدل انسانی، در 
محدوده 10-30 درصد اندازه گيری شــد. تفاوت در کشيدگی های ایجاد 
شده در دیواره شکم به علت تفاوت در راستاهای اعمال نيروی کششی به 
دیواره شکم و تفاوت در جنسيت افراد است]19[. کشيدگی طبيعی دیواره 
شکم درN/cm 32 به اندازه 38% می باشد. مش های سبک االستيسيته ای 
در محدوده 35 %-20 % در N/cm 16 دارند درحالی که مش های سنگين  
نصف این ميزان کشــيدگی را دارا هســتند )15 %-4 % در N/cm 16( و 
می توانند انبســاط دیواره شــکم را محدود کنند. بنابراین انتخاب مش 
مســتحکم تر باید بااحتياط صورت گيــرد؛ به عبارت دیگر مقدار کرنش 
بزرگ تر از 30% نشــان دهنده آن است که این مواد ممکن است بيشتر از 
دیواره طبيعی شکم انسان کشيده شوند و بنابراین نتوانند درمان کارآمدی 
را ارائه نموده و بدین ترتيب ممکن است سبب بيرون زدگی و یا عود فتق 

شوند]20[. 
همچنين اگر ميزان کشــش از محدوده 30 %-10 % کمتر باشــد، ميزان 
کشــيدگی مش کمتر از ميزان کشــيدگی طبيعی جداره شــکم است 
و موجب احساس جســم خارجی در بدن می شود]22[. حتی اگر مش 
بتواند به راحتی این فشار فيزیولوژیکی  را تحمل کند، گزارش شده است 
که کرنش کششی بزرگ تر می تواند سبب تغيير رفتار مکانيکی مش شده 
و درنتيجه منجر به بروز درد یا ناراحتی در بيماران گردد. ناسازگاری بين 
سختی بافت غشایی و مش، موجب یک انتقال نامناسب نيرو به بافت-مش 
شــده و منجر به بروز عوارض و خطر می شود]23[. الزم به ذکر است که 
استحکام مش به نوع سيستم بافندگی استفاده  شده جهت توليد مش اعم 
از بافندگی حلقوی و یا بافندگی تاری پودی و نوع پليمر مصرفی بستگی 
دارد. مش های بافته شده به روش بافندگی حلقوی انعطاف پذیری بيشتری 
دارند و دارای منافذ بزرگ تری می باشند اما به اندازه مش های بافته شده به 
روش تاری پودی مستحکم نيستند]20[. در جدول 1 خالصه ای از خواص 
ساختاری و مکانيکی تعدادی از مش-های جراحی متداول جهت مقایسه 

ارائه شده است]22[.

ضخامت قطر نخ )μm(نام تجاری 
)mm(

وزن واحد 
)g/m2( سطح

حفظ استحکام 
)N( بخيه مش

استحکام جرخوردگی 
)N(مش

استحکام ترکيدگی
)N/cm(

کرنش در تنش
)%(16 N/cm

10-5030>20>20>سنگين0/006 ± 1/70/73 ± 185/70برد مش 

10<50>20>20>متوسط0/007 ± 2/40/53 ± 130/40پرولن 

10-5030>20>20>متوسط0/008 ± 0/90/47 ± 151/20پروالیت 

10-5030>20<20>سبک0/028 ± 8/10/39 ± 99/00پروالیت الترا 

10<50>20>20>سنگين0/005 ± 3/70/52 ± 338/80پاریتکس 

10<50<20<20>متوسط0/004 ± 0/60/16 ± 116/20اینفينيت 

10-5030>20<20>متوسط0/004 ± 8/10/28 ± 99/00سی-کيویوآر الیت »کوچک«  

0/0016 ± 0/9 ± 151/20سی-کيویوآر الیت »بزرگ«  
10-5030>20>20>سنگين0/46

10-5030<20<20<متوسط0/006 ± 0/90/50 ± 102/50التراپرو 

جدول 1-مقایسه خواص ساختاری و مکانيکی مش های جراحی متداول]20[
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قابليت برش خواص مکانيکیقابليت ارتجاعیتخلخل کافی و اندازه منافذ مناسبروش توليد منسوج 
--ناهمسانگرد ++++حلقوی پودی

++همسانگرد ، ناهمسانگرد++++حلقوی تاری

++همسانگرد--بی بافت

++همسانگرد---تاری پودی

جدول 2- خواص اساسی مش های جراحی توليد شده با روش های مختلف توليد منسوجات]2[.

نتایج پژوهشی که توسط دیتز   و همکارانش]26[ جهت بررسی خواص 
مکانيکی مش های رایج تجاری با بررســی خواص کششــی 8 نوع مش 
جراحی غيرقابل جذب انجام شــده است نشان داد که مش های تجاری 
موجود از نظر خواص ساختاری و خواص کششی متفاوت هستند. تفاوت 
موجود بين مش های مورد بررسی ناشی از تفاوت در جنس و ساختمان 
مش های جراحی مورد بررســی می باشــد که به شکل تفاوت رفتاری و 
عملکردی بروز می کند. همچنين تمامی مش های بررسی شــده در این 

پژوهش، تنشی بيشتر از N/cm  16 را تحمل کردند]26[.
 ساندرز  و همکارانش]27[ در پژوهشی خواص ساختاری و مکانيکی)کششی 
و ترکيدگی( مش موســکيتو  را با مش های جراحی تجاری کاربردی در 
درمان فتق دیواره شــکم مقایســه کردند. مش موسکيتو، مش جراحی 
توليد شــده از نخ تک رشته ای پلی اتيلن  به روش حلقوی تاری به عنوان 
جایگزین مش های جراحی گران قيمت تجاری می باشــد. انعطاف پذیری 
 N/cm مش موســکيتو که به صورت درصد تغيير شــکل مش در تنش
16 تعریف می شود، بسيار بيشتر از انعطاف پذیری مش های سنگين می-

باشد و نزدیکی خوبی با کشيدگی و انعطاف پذیری اندامی دیوار شکم دارد 
استحکام کششی و ترکيدگی تمام مش های جراحی موردبررسی در این 
پژوهش، بيشتر از ميزان موردنياز در درمان فتق بوده است. همچنين همه 
مش های موردبررسی در این پژوهش از خود ناهمسانگردی نشان دادند، 
اما مش موسکيتو شاخص ناهمسانگردی کمتری نسبت به سایر مش ها 
داشــته است که سبب می شــود این نوع مش استحکام خود را در تمام 

راستاها حفظ نماید]27[.
 کب ]28[ و همکارانش در پژوهشــی به بررســی استحکام ترکيدگی و 
سفتی سه نوع مش سبک، متوســط و سنگين پلی-پروپيلنی قبل و 5 
ماه بعد از پيوند پرداختند. نتایج نشان داد، نيروی ترکيدگی مش سنگين  
بســيار بيشتر از مش متوسط و سبک و تقریبا دو برابر نيروی ترکيدگی 
آن ها می باشــد. مش سنگين ســخت تر از دو نوع مش دیگر بود و مش 
ســبک حداقل ميزان سفتی را داشت. مش سبک بعد از گذشت 5 ماه از 
پيوند داخل بدن حيوان، بيشترین انطباق را با دیواره شکم داشته است، 
بااین حال تفاوت معنی داری بين سفتی مش متوسط و سفتی مش سبک 
وجود نداشت. نيروی ترکيدگی و سفتی مش سبک و متوسط، مانند قبل 
از پيوند باقی ماند، اما مش سنگين در این مدت زمان، کمی مستحکم تر و 
سخت تر شد. قبل از پيوند مش داخل بدن، مش سبک، بيشترین سفتی 
را داشت اما بعد از انحالل جز قابل جذب آن، کاهش قابل توجهی در سفتی 
مشاهده شد اما استحکام ترکيدگی، تغيير چندانی نکرد و به همان حالت 
قبلی باقی ماند. نتایج این تحقيق نشان داد که با استفاده از مش جراحی 

از جنس پلی پروپيلن که دارای یک جز قابل جذب می باشد، بعد از پيوند 
در بدن، استحکام ترکيدگی و سفتی کاهش یافته و از نظر اندامی انطباق 

بهتری با دیواره شکم خواهد داشت]28[. 
فئوال  و همکارانش]29[ در پژوهشــی به بررســی خواص ســاختاری 
مش های مصنوعی مورداستفاده در درمان افتادگی اعضای لگنی با ارزیابی 
خواص نســاجی و ســاختاری 5 نوع مش رایج مورداســتفاده در درمان 
افتادگی اعضای لگنی با اســتفاده از بررسی خواص ترکيدگی، تخلخل، 
ناهمسانگردی و خواص ساختاری مش های پلی پروپيلنی پرداختند. نتایج 
حاصل از این تحقيق نشان می دهد که خواص ترکيدگی، تخلخل، شاخص 
ناهمســانگردی، این 5 نوع مش پلی پروپيلنی به شکل واضحی متفاوت 
است، به عبارت دیگر مش های توليدی، ازنظر خواص ساختاری و خواص 
نساجی به طور واضحی تفاوت دارند که نشان می دهد که تمامی مش های 
از جنس پلی پروپيلن شبيه نبوده و خواص نساجی و ساختاری آن ها قبل 

از پيوند، یک تأثير بحرانی بر رفتار آن ها بعد از پيوند در بدن دارد]29[.
بادین دهش و همکارانش]30[ در پژوهشی به بررسی استحکام ترکيدگی 
5 نوع مش جراحی حلقوی تاری رایج در درمان فتق توليد شــده از نخ 
تک رشته ای پلی پروپيلن پرداختند. مش های جراحی مورد بررسی به علت 
تفاوت در ساختارشان، خواص ترکيدگی شامل استحکام ترکيدگی، سفتی 
ترکيدگی و کار تا حد پارگی متفاوتی از خود نشان دادند. ارتباط مستقيمی 
بين خواص ترکيدگی و وزن واحد سطح مش ها مشاهده شد به این شکل 
که با افزایش وزن مش ها، استحکام ترکيدگی، سفتی ترکيدگی و کار تا 
حد پارگی آن ها افزایش یافت. همه پارچه ها استحکام ترکيدگی بيشتری 

از فاشيای شکم موجود زنده داشتند]30[.

روش های توليد مش های جراحی
منســوجات به چهار روش حلقوی پودی، حلقوی تاری، بی بافت و تاری 
پودی قابل توليد می باشــند. خواص اساسی مش های جراحی بر اساس 
انتخاب روش فرآیند و متغيرهای مربــوط به فناوری توليد در محدوده 
گسترده ای قابل تنظيم می باشد. خواص اساسی مش های جراحی توليد 
شده با روش های مختلف توليد منسوجات برای مقایسه در جدول 2 ارائه 
شده است. بيشــتر مش های جراحی، منسوجاتی دارای ساختار حلقوی 
تاری می باشــد؛ اغلب به این علت کــه در روش بافندگی حلقوی تاری 
نسبت به سایر روش های توليد منسوجات، امکان توليد مش با سوراخ های 
بزرگ تر وجود دارد، مش  توليدی قابليت ارتجاعی  بيشتری تحت بارگذاری 
از خود نشان می دهد و زمانی که به ابعاد موردنياز برای پيوند داخل بدن 
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برش می خورد ســاختار خود را  به ویژه در حاشــيه ها حفظ می کند و به 
عبارت دیگر قابليت برش خوبی دارند. مش های جراحی با ســاختار بی 
بافت نيز در مواردی اســتثنایی مورد استفاده قرار می گيرند]2[. پس از 
توليد مش های جراحی، الزم است که مش ها برای قرارگيری داخل بدن 
آماده سازی شوند. آماده سازی مش ها شامل فرآیند تثبيت ابعادی آن ها 

به وسيله حرارت و ضدغفونی کردن مش ها می باشد]31[.
برای ضدعفونی کردن مواد ساخته شده از پليمرهای مختلف وجود دارد 
که شامل ضدعفونی کردن با هوای خشک ، ضدعفونی کردن با بخار)هوای 
مرطوب( ، ضدعفونی کردن با اتيلن اکساید ، ضدعفونی کردن با هيدروژن 
پراکســاید ، ضدعفونی کردن با اوزون  و ضدعفونی کردن با اشــعه گاما  
می شود. بيشتر مش های تجاری مصرفی از دو پليمر پر کاربرد پلی پروپيلن 
و پلی استر توليد می شــوند. بهترین روش ها برای ضدعفونی کردن مش  
مصنوعی غيرقابل جذب از جنس پلی پروپيلن، استفاده از اتيلن اکساید، 
اوزون یا هيدروژن پراکسيد برای ضدغفونی کردن می باشد، در حالی که 
دیگر روش ها مثل استفاده از اشعه گاما برای ضدعفونی کردن مش های 
پلی پروپيلنی مناسب نمی باشد. بهترین روش ها برای ضدعفونی کردن 
مش  مصنوعی غيرقابل جذب از جنس پلی اســتر، استفاده از اشعه گاما، 
هيدروژن پراکسيد و اتيلن اکساید است در حالی که روش های دیگر مانند 
اســتفاده از حرارت خشــک یا مرطوب برای ضدعفونی کردن مش های 

پلی استری مناسب نيست]31[.

جمع بندی و نتيجه گيری
مش  های جراحی دســته ای از منسوجات پزشکی هستند که در درمان 
فتــق و درمان بيماری افتادگی اندام های لگنی مورد اســتفاده قرار می 
گيرنــد. در حال حاضر بيش از 70 نوع مــش جراحی به صورت تجاری 
توليد و مورد استفاده قرار می گيرند.  مش های جراحی از مواد مصنوعی 

)غيرقابــل جذب، قابل جذب، یا ترکيب هر دو( و همچنين بافت موجود 
زنده توليد می شــوند و بسته به نوع و جنس مش با روش های مختلفی 
ضدعفونی شده تا برای پيوند داخل بدن مناسب گردند. الزم به ذکر است 
در حال حاضر مش های جراحی مصنوعی غيرقابل جذب با پایه پليمری 
همچنان بيشترین کارآمدی را در ميان انواع مش دارند و بيشتر از سایر 
مش های جراحی مورد اســتفاده قرار می گيرند. اگرچه احتمال عود فتق 
در صورت استفاده از مش جراحی بسيار کاهش یافته است، اما مش های 
جراحی همچنان ایده آل نبوده و مشکالت و عوارض جانبی از قبيل ایجاد 
عفونت، چسبندگی و ... را به همراه دارند. بخش عمده ای از این مشکالت 
و عوارض، ناشی از جنس و ساختار مش های جراحی می باشد، به منظور 
فائق آمدن بر این مشــکالت، تحقيق در زمينه بهبود ســاختار و خواص 

مش های جراحی و افزایش سازگاری آنها با بدن ادامه دارد. 
پژوهش ها نشان داده است که حتی در مواردی که مش ها از یک جنس 
توليد می شــوند اما به علت تفاوت در ســاختمان بافت مش که ناشی از 
تفاوت در طرح بافت و سایر متغيرهای توليد مانند تراکم طولی و عرضی 
اســت، مش ها رفتارهای متفاوتــی را از خود نشــان می دهند. خواص 
ســاختاری مش های جراحي شامل نوع مش جراحی و جنس آن، اندازه 
منافذ، تخلخل و وزن واحد سطح مش جراحی و خواص مکانيکی مش ها 
شامل استحکام کششی، استحکام ترکيدگی، مقاومت جرخوردگی و حفظ 
استحکام بخيه از اهميت ویژه ای برخوردارند و بر خواص عملکردی مش 
جراحی بعد از پيوند داخل بدن موثر می باشند. درواقع با تغيير متغيرهای 
توليد پارچه های حلقوی سوراخ دار مورد استفاده در مش جراحی شامل 
طرح بافت)حرکت شــانه های راهنما(، نخ کشی، ظرافت نخ و ... می توان 
خواص ساختاری و مکانيکی مش های جراحی بهينه نمود و به این ترتيب 
مشــکالت و عوارض جانبی پس از پيوند مــش جراحی را کاهش داده و 
به درمان کارآمدتری دســت یافت؛ به عبارت دیگر می توان مش جراحی 

سازگارتری با بدن توليد نمود.  
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An overview of the most important structural and me-
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Abstract
Surgical mesh is a porous layer that is produced from polymeric monofilaments such as polypropylene using 
a warp knitting method. Surgical mesh is widely used for hernia repair and pelvic organ prolapse. A hernia 
is a protrusion of the whole or part of a viscus from its normal position through an opening in the wall of its 
containing cavity. For hernia repair, the defect should be closed with suture and/or surgical mesh by a conven-
tional/laparoscopy surgical operation. Surgical meshes can be made from stable (non-resorbable) polymers, 
resorbable polymers, natural polymers, or their composites. An ideal prosthesis should be strong, flexible, 
non-sensitizing and non-reacting. The type of surgical mesh, pore size, porosity and area density of surgical 
mesh have special effects on the properties of surgical mesh and its performance after a surgical operation. 
Among the mechanical properties of meshes, tensile strength, bursting strength, tearing resistance and suture 
retention strength are important and affect the functional properties of a surgical mesh after in vivo transplan-
tation. This is a short review of surgical meshes and their required properties.
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