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  :چکیده
به نظر . است جراحی شکمی و لگنی اعمال شایع عوارض از یکی صفاقی چسبندگی :مقدمه و هدف

بودن خواص ضدالتهابی می تواند موجب کاهش بروز  می رسد که عصاره زعفران به علت دارا
اثر عصاره زعفران بر  هدف از انجام این مطالعه، بررسی .چسبندگی هاي داخل شکمی شود

  .است پس از الپاراتومی در موش صحرائی یچسبندگی داخل شکم يستوپاتولوژیه
 5/2(تایی شامل تالک 15گروه  3روي موش هاي صحرایی در  تجربیاین مطالعه : مواد و روش ها

شکم هر یک از موش ها . انجام شد) mg/kg250(و عصاره زعفران) سی سی 6(، نرمال سالین)سی سی
پس از . شده و پس از تیمار کردن، بخیه گردید بازبا برش میدالین  و دیازپام، تحت بیهوشی با کتامین

و سپس از بافت  یبررس يانسداد مینمونه ها ابتدا از نظر عالهفته مجددا ً شکم موش ها باز و  3گذشت 
ر در مرحله بعد نمونه ها از نظ. دیانجام گرد یوپسیب ،يستوپاتولوژیجهت مطالعه از نظر ه تونئالیپر
 یابیمورد ارزالتهابی  يو سلول هابافت محل چسبندگی  ، مخاط روده،ومیدر مزوتلبافتی  راتییتغ

تجزیه و تحلیل  آزمون کاي دوو  SPSS-18داده هاي حاصل با استفاده از نرم افزار آماري  .گرفت
  .گردید
آزمایش نشان داد نمونه هاي داراي باند چسبندگی در گروه هاي مورد بررسی بافت شناسی  :ها یافته

در درجات ) لنفوسیت ها و پلی مورفونوکلئرها(که وجود التهاب بر اساس حضور سلول هاي التهابی
مختلف قابل شناسایی بود اما از این حیث، تفاوت هاي آشکاري در بین گروه ها بر اساس شمارش 

هاي پوششی  در نحوه آرایش سلول عالوه بر این ).P<05/0(سلول هاي مورد نظر وجود نداشت
، الیه هاي عضالنی صاف حلقوي و طولی، المینا پروپریا و )انتروسیت ها و سلول هاي گابلت(روده

زیرمخاط و نیز تشکیل بافت فیبروز، تفاوت معنی داري در بین گروه هاي مورد بررسی مشاهده 
  ).P<05/0(نشد

را از نظر  يدار یقابل مالحظه و معن راتییتغاستفاده از عصاره زعفران،  :گیري بحث و نتیجه
   .نشان ندادپس از الپاراتومی موش هاي صحرایی  شده لیتشک یچسبندگ يدر باندها يستوپاتولوژیه

  موش صحرائی ،الپاراتومی ی،چسبندگی داخل شکم ي،ستوپاتولوژیه ،زعفران :واژه هاي کلیدي
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  :لهئمسبیان  -1- 1
 لیاز قب یمتفاوت لیشکم و لگن به دال يرو یاز اعمال جراح يادیموارد ز ایهر روز در سراسر دن       

 ،یو لگن یشکم يبرداشتن تومورها ،یصیتشخ یصفرا، الپاراتوم سهیسنگ و التهاب ک ت،یسیآپاند

. ردیگ یمانجام  رهیو غ یاحشاء شکم یپارگ میتروما، ترم ،يروده ا يرفع انسدادها ت،یتونیدرمان پر

از  يا هیال ،یبعد از عمل جراح. است یاعمال جراح نیا عیاز عوارض شا یکی یصفاقداخل  یچسبندگ

گاز  رینظ(یروند با وجود جسم خارج نیپوشاند که ا یتمام سطوح داخل شکم را م نیبریجنس ف

نوژن یپالسم یپس از مدت. شود یم دیتشد یسکمیو ا) هینخ بخ يایپودر تالک، دستکش و بقا ل،یاستر

ناشناخته ممکن است ترشح  لیبه دال). 1،2(شود ینمیبریف يرفتن رشته ها نیترشح شده و باعث از ب

 هیماندن ال یو باق یبافت نوژنیعدم ترشح پالسم. نرود نیاز ب نیبریف يمهار شده و رشته ها نوژنیپالسم

گردد که منجر به  یم لیتشک بروزهیو نسج فها به محل شده  بروبالستیباعث مهاجرت ف ینیبریف

را به دنبال دارد  یعوارض قابل توجه ،یچسبندگ لیتشک. شود یم گریکدیعناصر مجاور به  یچسبندگ

 یجراح ایلگن  يها یجراح ع،یوس يها یشکم، به خصوص بعد از جراح یپس از جراح مارانیو در ب

 ،التهاب بدون عالمت لتاحتماالً به ع به خود خود يها یچسبندگ. دیآ یبه وجود م یمتعدد شکم يها

در  یداخل شکم يها یچسبندگ لیتشک زانیم). 1(شود یم دهید یموارد اتوپس یک چهارمدر 

مطالعات انجام . درصد بوده است 90تا  70 ،شده اند یکه الپاراتوم یمارانیب یو اتوپس ینیمطالعات بال

علت انسداد روده  نیتر عیاش ،یچسبندگ يدهد که باندها ینشان م رانیو ا یغرب يشده در کشورها
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 يها یشوند که منجر به الپاراتوم یبارها دچار انسداد حاد روده م مارانیاز ب ياریبس. باشند یم کیبار

 یچسبندگ .بوده اند ییدرصد موارد علت نازا 25تا  20ها در  یچسبندگ نیا نیهمچن. گردد یمکرر م

. شود یفرد م يعاد یاختالل در زندگ اعثباشد که ب یو لگن یمزمن شکم يتواند عامل دردها یم

باعث  ماران،یبه ب يو اقتصاد یروان -یجسم يعوارض عالوه بر وارد آوردن فشارها نیمجموعه ا

 جادیاز ا يریجلوگ يبرا). 1(شود یم یو درمان یبهداشت يها ستمیبه س يادیز يها نهیهز لیتحم

شده با استفاده از پوشاننده  یشده و سع امانج يادیمطالعات ز ،یشکم یاحبعد از اعمال جر یچسبندگ

 دهایکواستروئیاستفاده از کورت ،ینیبری، چسب فRegenerated oxidized cellulose مثل یکیزیف يها

که  ابدیکاهش  یچسبندگ زانیم ،ها کیوتیب یو آنت Nitric oxide ،کیستمیو س تونئالیبه صورت پر

بر اساس نتایج مطالعات میکروسکوپی در ). 3-7(اند شتهمورد دا نیدر ا ییها تیمطالعات موفق یبرخ

ن بسته ئن بدون دخالت بخیه انجام شده و در نمونه هایی که پریتوئترمیم پریتو ،حیوانات آزمایشگاهی

جداري در ن ئدیگري مشخص شد که بازگذاشتن پریتوه در مطالع). 8(ی ایجاد می شودشده، چسبندگ

هنگامی  ه شددر مطالعه اي نشان داد). 9(خرگوش باعث ترمیم بهتر، همراه با چسبندگی کمتر می گردد

از عمل بعد ساعت  48ترمیم اپیتلیوم در عرض  ،ن جداري بدون بخیه باز گذاشته می شودئکه پریتو

  ). 10(ی گرددروز بدون فیبروز و اسکار، به طور کامل ترمیم م 5جراحی شروع شده و در عرض 

تواند  یم یاز اعمال جراح یناش یو لگن یهاي داخل شکم یهمان طور که ذکر شد، چسبندگ      

مجدد را با  یاعمال جراح نیمنجر به درد قابل توجه، انسداد روده و اختالل در باروري شده، همچن
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 زدن احتمال بروبه کار بردن روش هاي مناسب جهت به حداقل رسان نیبنابرا. مشکل مواجه سازند

ها و  کیتکن یو انسان یوانیمطالعات ح. قابل توجه برخوردار است تیاز اهم یدر هر جراح یچسبندگ

عمدتاً  جیکرده اند اما نتا یابیشود، ارز یرا که ممکن است باعث کاهش چسبندگ یمواد مختلف

 ق،یو دق فیروش هاي ظر ريیرغم به کارگ یعل. ستموارد متناقض بوده ا یدر برخ ینامشخص و حت

 وز،یاندومترنظیر ها  ماريیب یوجود برخ. ستیبه طور کامل ممکن ن یاز بروز چسبندگ ريیشگیباز هم پ

خطر  مارانیب نگونهیدر ا ،کند یم دیرا تشد یاحتمال بروز چسبندگ ،یومکتومیلگن و م یالتهاب ماريیب

مدنظر قرار  دیهم با یکمکشده و استفاده از روش هاي  شتریو انسداد لوله ها ب یبه علت چسبندگ یینازا

 ).11(ردیگ

به دنبال آسیب می شود، هیستوپاتولوژي منجر به تغییرات که بافتی مزمن یا شدید هاي آسیب       

سلول هاي تقسیم در صورتی که . گرددمی ایجاد سلول هاي بافت همبند و اپیتلیال ، سلولهاي پارانشیمال

تحت چنین شرایطی، . وسیله تکثیر سلولی به تنهایی انجام نمی گیردنشده آسیب ببینند، ترمیم بافتی به 

انجام می شود که منجر به سلول هاي غیرزایشی همراه با بافت همبند  ترمیم از طریق جایگزین شدن

ترمیم از طریق  .می گردد شکل گیري اسکار یا ترکیبی از تکثیر چندسلولی و شکل گیري اسکار

در . انجام می گیرد که به دنبال پاسخ التهابی ایجاد می شود یفرآیندهای از طریقرسوب بافت همبند 

سپس مهاجرت و . رخ می دهد )Angiogenesis(اولین مرحله ترمیم، شکل گیري عروق خونی جدید

همراه با عروق فراوان و  پرولیفراسیون فیبروبالست ها و رسوب بافت همبند صورت می گیرد که
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در  .)Granulation Tissue(لکوسیت هاي پراکنده است و ظاهري صورتی رنگ و گرانولر دارد

 .اتفاق می افتد تا اسکار فیبروز پایدار ایجاد گردد) Remodeling(نهایت بلوغ و بازسازي بافت فیبروز

فیبروبالست ها و القاي  ساعت از زمان آسیب به وسیله مهاجرت 24ترمیم بافتی در محدوده 

روز، بافت  5تا  3پس از گذشت . آغاز می شودفیبروبالست و پرولیفراسیون سلولی اندوتلیال 

ظاهر هیستولوژیک بافت . گرانوالسیون اختصاص یافته تشکیل می گردد که مشخصه التیام آشکار است

هاي نازك جدید و مویرگ هاي گرانوالسیون به وسیله پرولیفراسیون فیبروبالست ها و ساخت دیواره 

با یک غشاي خارج سلولی سست که غالباً ترکیبی از سلول هاي التهابی و عمدتاً ) آنژیوژنز(ظریف

بافت گرانوالسیون به طور پیشرونده با فیبروبالست هاي بیشتري  .ماکروفاژها است، مشخص می شود

اسکارها نیز با . یري اسکار می شودتجمع می یابد که حاوي کالژن بوده و در نهایت منجر به شکل گ

 ).12(گذشت زمان تغییر می یابند

در زمینه پیشگیري و درمان، همچنان تشکیل باندهاي چسبندگی داخل علیرغم پیشرفت هاي اخیر      

طور تجربی و ه عوامل مختلفی بتاکنون . پریتوئن به عنوان علت اصلی عوارض جراحی باقی مانده است

یکی از این  .هش چسبندگی هاي داخل شکمی مورد آزمایش قرار گرفته اندبالینی در جهت کا

گیاهان دارویی است که کاربردهاي پزشکی  زعفران گونه اي از .است زعفرانترکیبات مورد بررسی، 

فراوانی دارد و به همین جهت به نظر می رسد حاوي ترکیبات مؤثر بر فرآیند تشکیل بافت هاي فیبروزه 

 يزعفران دارا. و باندهاي چسبندگی به دنبال آسیب هاي بافتی از جمله جراحی هاي داخل شکمی باشد
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ضد  ،یآزاد، ضد چرب يها کالیبرنده راد نیاز ب ک،یداسپاسمو یتومورال، آنت یخواص مختلف آنت

دهنده زخم، درمان  میترم ،یضد تشنج، ضد التهاب، ضد تب، ضد افسردگ دان،یاکس یفشار خون، آنت

اثرات ضددرد و ضدالتهاب عصاره آبی و عصاره ). 13(باشد یم ودیپر ختالالتو ا يعفونت ادرار

اثر . مورد بررسی قرار گرفته استچک آزمایشگاهی اتانولی کالله و گلبرگ زعفران در موش کو

ضددرد و ضدالتهاب حاد با استفاده از ورم گوش ناشی از گزیلن در موش کوچک آزمایشگاهی و اثر 

عصاره . ورم ناشی از فرمالین در پاي موش صحرایی بررسی شد مایشعصاره بر التهاب مزمن با آز

عصاره نیز عصاره آبی و عصاره اتانولی کالله و . شان داداثر خفیف تا متوسط بر التهاب حاد ن ،کالله

تجویز عصاره زعفران به موش کوچک ). 14،15(داشتندالتهاب مزمن  مفیدي براثرات  ،اتانولی گلبرگ

می تواند بیان تحمل به اثرات بی دردي مرفین نشان داد که این ترکیب  tail flickدر مدل  ایشگاهیآزم

در ضمن، عصاره زعفران توانایی مهار بی . شته باشدبر کسب تحمل به مرفین ندارا مهار کرده اما اثري 

قادر به القاء بی دردي در موش کوچک  ،دردي ناشی از مرفین را دارد، در حالی که خود عصاره

تزریق صفاقی عصاره آبی زعفران به موش صحرایی در آزمایش فرمالین به ). 16(آزمایشگاهی است

شدت درد را طی مرحله مزمن کاهش داده است، به طوري که اثر ضددرد عصاره  ،طور وابسته به دوز

بوده  mg/kg  1قابل مقایسه با اثر ضددرد سولفات مرفین در دوز mg/kg  2زعفران در دوز

  ).                                    17،18(است
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زخم از عوامل مؤثر در  میو مراحل ترم ویداتیاسترس اکس و یعلل التهاب نکهیبا توجه به ا نیبنابرا      

و بهبود  دانیاکس یآنت ،یخواص ضد التهاب يزعفران دارا اهیگ یباشد و از طرف یم یچسبندگ جادیا

چسبندگی  يستوپاتولوژیمطالعه با هدف بررسی اثر عصاره زعفران بر ه نیباشد، لذا ا یزخم م میترم

 .است دهیگرد یطراحپس از الپاراتومی در موش صحرائی  یداخل شکم

  :هدف اصلی طرح -1- 2
پس از الپاراتومی در موش  یچسبندگی داخل شکم يستوپاتولوژیاثر عصاره زعفران بر ه تعیین

  صحرائی

  :ف فرعی طرحاهدا -3-1
پس  یمجاور باند چسبندگ يمخاط قوس روده ا کیلوژپاتوستویه راتییاثر عصاره زعفران بر تغ نییتع

  از الپاراتومی در موش صحرائی 

  :ف کاربردياهدا -1- 4
در جلوگیري از تشکیل باندهاي چسبندگی پس  عصاره زعفران پتانسیل هاي مفید درمانی شناسایی       

از اعمال جراحی داخل شکمی و در نتیجه کاهش شیوع و خطر ابتال به عوارض جراحی در بیماران و 

  مطالعات تکمیلی در آیندهزمینه سازي براي انجام نیز 

 :تحقیق اتفرضیو  تسؤاال -1- 5  

 میزانپس از الپاراتومی در موش صحرائی بر حسب  یاثر عصاره زعفران بر چسبندگی داخل شکم - 1



١١ 
 

  چگونه است؟ يستوپاتولوژیه راتییتغ

الپاراتومی پس از  قوس هاي روده اي مجاور باند چسبندگی هیستوپاتولوژياثر عصاره زعفران بر  - 2

  در موش صحرائی چگونه است؟

  :ها تعریف واژه -1- 6

گیاهان دارویی است که کاربردهاي پزشکی گونه اي از  :)Saffron/Crocus sativus L(زعفران - 

  .)13(باشد می نیز التهاب ضد خواص داراي فراوانی دارد و

عصاره طبیعی حاصل از کالله هاي خشک شده گیاه زعفران که به روش خیساندن  :عصاره زعفران -

سی سی نرمال سالین مورد استفاده قرار  6به همراه  mg/kg250تهیه گردیده و در این مطالعه با دوز 

میلی گرم فرآورده  5/62-75 گرفته، به طوري که براي هر موش مورد بررسی، بسته به وزن آن، بین 

  ).19(زعفران به کار برده شدی دروالکلیه ارهنهایی عص

 جراحی اعمال شایع عوارض از یکی): Intra-abdominal Adhesion(داخل شکمی چسبندگی - 

بعد از عمل  فیبرینی الیه ماندن باقی و بافتی پالسمینوژن ترشح عدمو به دلیل  است شکمی و لگنی

  ).1(ایسکمی تشدید می یابدجراحی ایجاد می شود که در صورت وجود جسم خارجی و 

 ریدر ز یاز بدن مورد بررس هیناح کینرمال  یدر ساختار بافت کیپاتولوژ راتییتغ :هیستوپاتولوژي -

  ).12( است کروسکوپیم

  ).2(به جراحی باز حفره شکم گفته می شود: الپاراتومی -
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  :بررسی متون -2- 1
Kawanishi      مطالعه اي با این عنوان که الیه هاي سلولی پریتونئال متشکل  2013همکاران در سال و

از سلول هاي مزوتلیال و فیبروبالست ها از تشکیل چسبندگی داخل شکمی در مدل موش صحرایی 

موش  توئنیپر وندیقابل پ یسلول يها هیمطالعه، ال نیآن ها در ا. پیشگیري می نماید، انجام دادند

 يها هیال. نمودند دیپاسخ دهنده به دما تول وندیپ ستمیس کیبا  یسلول یرا با استفاده از مهندس ییصحرا

مشابه  يا نهیزم هیچندال يها بروبالستیو ف الیمزوتل يسلول ها یفوقان هیال کیاز  تونئالیپر یسلول

 وندیقابل پ یسلول يها هیحاصل نشان داد که ال جینتا. گردیدند لیتشک in vivo طیدر مح توئنیبافت پر

ماکروفاژها  ونیلتراسیو انف وژنزیو به عالوه، لنفانژ وژنزیآنژ ن،یبریرسوب ف ،یبافت یاز چسبندگ توئنیپر

 .)20(نمودند يریشگیپ ییسکوم موش صحرا ونیزاسیاز کاتتر یناش یمدل چسبندگ کیدر 

 هیالورونان، اثرات ماکروهیستولوژیک و رفولوژیکوم به بررسی 2013رهبر و همکاران در سال         

 این در. موش پرداختند در صفاق چسبندگی القاء تجربی مدل بر نقره نانوذرات و عسل استروژن،

 تایی 8 گروه 6 در نر همگی albino wister نژاد رأس موش صحرایی 48 تعداد تجربی، پژوهش

 شکم سکوم، خراش از بعد و شد باز شکم جدار کتامین، با بیهوشی از بعد کنترل گروه در. شدند تقسیم

 هفته 2 از بعد. شد ریخته شکم داخل مطالعه مورد مواد ،سکوم خراش از بعد ها گروه بقیه در. شد بسته

 ها نشان داد که یافته. گرفت قرار بررسی مورد چسبندگی شدت و میزان و شد باز ها موش شکم دوباره

 حفاظتی اثر ها گروه بقیه و کنترل گروه به نسبت بارز طور به کنجد روغن و هیالورونیک اسید از استفاده
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 اثر میزان بیشترین ،کنجد روغن و هیالورونیک اینکه اسید نتیجه . داشتند عمل از بعد چسبندگی علیه بر

  ).21(دارند عمل از بعد چسبندگی علیه بر را حفاظتی

 هاي چسبندگی در صفاقی داخل لوواستاتین به بررسی تأثیر 2011و همکاران در سال  زاده هاشم       

 نر موش 20 بالینی، کارآزمایی تجربی مدل این در. حیوانی پرداختند مدل یک در جراحی عمل از پس

 تایی ده گروه دو به تصادفی به طور ها موش این. قرار گرفتند مورد بررسی را گرم 300 تا 250 وزن با

 دریافت صفاقی داخل %9/0 سالین نرمال لیتر میلی 10 تنها) شاهد گروه(1 گروه هاي موش. شدند تقسیم

به  را %9/0 سالین نرمال لیتر میلی 10 در mg/kg 30 لووستاتین، محلول 2 گروه در حالی که در کردند،

 چسبندگی امتیاز نیز و آن ها قدرت و فیبروتیک باندهاي تعداد. گردید استفاده صفاقی داخل صورت

 ،AST ،ALTکراتینین،  اوره، سرمی سطح. شد مقایسه اولیه الپاراتومی از پس روز هفت ،گروه دو بین

ALk-P بررسی نر موش 20 در مجموع .شد گیري اندازه مطالعه انتهاي در نیز توتال روبین بیلی و 

 گروه در سالین نرمال از چشمگیرتري به طور صفاقی داخل ها نشان داد که لووستاتین یافته. شدند

 به دست ها چسبندگی شدت درمو در نتایج همین مشابه. داد کاهش را فیبروز باندهاي تعداد ،شاهد

 اندازه پارامترهاي .بود مؤثرتر سالین نرمال از مجدداً لووستاتین چسبندگی، کلی امتیاز بررسی در .آمد

 نتایج .نداشت تفاوت گروه دو در ،بود بیشتر مورد گروه در که AST سطح جزه ب سرمی شده گیري

 نرمال سی سی 10 در mg/kg 30 دوز با لووستاتین محلول صفاقی داخل تجویز که داد نشان مطالعه این

 از بعد شکمی داخل چسبندگی قدرت و چسبنده باندهاي تعداد کاهش باعث مؤثري به طور ،سالین
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 گروه در نیز AST یافته افزایش سرمی سطح که داشت نظر در بایستی وجود این با. شود می الپاراتومی

 بعدي مطالعات انجام نیاز به عوارض میزان کمترین با مؤثر دوزاژ تعیین جهت بنابراین. شد مشاهده مورد

   ).22(می باشد

      Brokelman  یناش تونئالیپر راتییبا عنوان تغ يمرور يدر هلند مطالعه ا 2011و همکاران در سال 

 رامونیمقاالت مختلف پ یمطالعه به بررس نیآن ها در ا. انجام دادند یالپاراسکوپ یاز عمل جراح

نشان داد که عمل  جینتا. پرداختند زینولیبریو ف يمونولوژیا ،يالتهاب، مورفولوژ توئن،یپر ،یالپاراسکوپ

و  هیدر آن ناح دوزیاس جادیا جهیو در نت توئنیپر یکپارچگیموجب نقص در  یالپاراسکوپ یجراح

 یشده و التهاب بروز م کیتحر یمنیا ستمیس زیبه دنبال آن ن. شود یم تونئالیپر یپوکسیاحتماالً ه

 جهینت. گردد یم زینولیبریمهار شده و منجر به کاهش ف توئنیپر نیپالسم ستمیس ن،یعالوه بر ا. دینما

اثر  توئنیپر يولوژیو ب یکپارچگی يرو زین یالپاراسکوپ یجراح ،یالپاراتوم یهمانند عمل جراح نکهیا

  ). 18(گذارد یم

 سمیت سلولیبه بررسی اثر  يمطالعه ا یدر مشهد ط 2009نژاد شاهرخ آبادي و همکاران در سال       

 ،طی چند سال گذشته. پرداختند) HepG2(عصاره تام زعفران روي سلول هاي کارسینوماي کبد انسان

در این مطالعه تجربی، اثر کمی عصاره بر . خواص ضد سرطانی عصاره زعفران به اثبات رسیده است

دي (MTT با استفاده از تکنیک رنگ سنجی) HepG2(تکثیر رده هاي سلولی کارسینوماي کبد انسان

بیعی همزمان اثر عصاره روي سلول هاي ط. تعیین گردید) تترازولیوم بروماید لدي فین -متیل تیازول
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درصد  50میزان عصاره مورد نیاز جهت تولید . به عنوان شاهد ارزیابی شد L929فیبروبالست موش 

توسط رسم نمودار با استفاده از غلظت هاي مختلف عصاره با توجه به درصد  )IC50(سلول تسمی

ود، پس از هاي زنده مانده در مقایسه با سلول هایی که هیچ دارویی علیه آن ها استفاده نشده ب سلول

 )IC50(هادرصد رشد سلول  50ها نشان داد که غلظت مهارکننده  افتهی. سنجش و مقایسه به دست آمد

عصاره هیچگونه اثري بر مهار رشد سلول . استمیکروگرم بر میلی لیتر  400 براي سلول هاي سرطانی،

ن سیتوپالسمی و هسته اي، عصاره تام زعفران می تواند با تغییرات درو نکهیا جهینت. هاي طبیعی نداشت

  ).23(بر سلول هاي توموري داشته باشد سمیاثرات 

 يحاو یلولحم ،مطالعه خود به چند گروه موش یط رانیدر ا 2008و همکاران در سال  انیرجب      

 تستو ) DTH(يریخأت یتیسنجش پاسخ حساس قیکرده و از طر قیمتفاوت تزر يزعفران با دوزها

MTT گرم  یلیم 10-20که محلول زعفران در دوز  دندیرس جهینت نیبه ا ،یسلول یمنیا نییتع يبرا

  ).24(گردد یم یسلول یمنیباعث کاهش پاسخ ا لوگرمیدرک

 2درجه يزخم ها میترم يبا عنوان اثر زعفران رو يمطالعه ا 2008در سال  زیو همکاران ن یخراسان     

با  2درجه یسوختگ ،موش ها یمطالعه در تمام نیآن ها در ا. در موش انجام دادند یاز سوختگ یناش

پماد زعفران، پماد  بیو به گروه ها به ترت مینموده و آن ها را به چهار گروه تقس جادیا کسانیاندازه 

. قرار دادند یبدون درمان تحت بررسرا و گروه آخر کردند  زیتجو يمحلول باز ن،یازیلورسولفادیس

در  مشخص گردیدو شدند  یزخم بررس يو پاتولوژ يموش ها از نظر مورفولوژ یروز تمام 25 پس از 
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 یبه خوب میترم فرآیند و، کوچک يبه طور قابل مالحظه ازخم که پماد زعفران استفاده شد،  یگروه

  ).25(شده بود یط

بروز  يرو kombuchaبا عنوان اثر  يمطالعه ا زیدر تبر 2008و بناگذار در سال  يمقصود      

 یموش را پس از جراح 80 ،یبررس نیآن ها در ا. نددر موش انجام داد یپس از جراح یچسبندگ

 زیتجو kombuchaمحلول  یگروه به صورت داخل صفاق کیکرده و به  میبه دو گروه تقس یشکم

دو گروه را از نظر  نیروز ا 14انجام ندادند و پس از گذشت  یدرمان چیه گریگروه د يو برا نموده

که از محلول مذکور استفاده شد،  یآن ها نشان داد در گروه يها افتهی. کردند یبررس یبروز چسبندگ

  ).26(نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است یبروز چسبندگ زانیم یقابل توجه زانیبه م

 دالتپارین و استاندارد هپارین مطالعه اي به منظور مقایسه اثرات 2008پورجعفر و همکاران در سال        

. بزرگ انجام دادند موش در صفاق پرده عفونی غیر و عفونی التهاب در چسبندگی از گیري پیش در

 1A هاي گروه. شدند تقسیم  )3-1(B و  )A)3-1 دسته دو در گروه 6 به بزرگ موش 48 منظور این براي

 و شد ایجاد شکم میانی خط در سانتیمتر 3 طول به برشی. شدند گرفته نظر در منفی شاهد عنوان به 1B و

 تجربی عفونت ،B دسته در و  گردید القاء التهاب داشت، قرار دید معرض در که صفاقی و ها روده در

 و 3Aگروه  هاي موش و استاندارد هپارین واحد B،  100 2و  2A گروه هاي موش از کدام هر. شد ایجاد

3B، 100 به ها موش جراحی، از پس روز 21. کردند دریافت صفاقی داخل صورت  به دالتپارین واحد 

 بررسی مورد ماکروسکوپیک روش به صفاقی حفره هاي چسبندگی شدت وشده  کشته انسانی روش
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 هاي گروه با مقایسه در آزمایش هاي گروه در صفاقی هاي یافته ها نشان داد که چسبندگی. گرفت قرار

 .نشد مشاهده آزمایشی هاي گروه بین داري معنی تفاوت هیچ ولی  یافت داري معنی کاهش کنترل،

 عفونی غیر و عفونی تجربی التهاب در چسبندگی از جلوگیري در استاندارد هپارین و دالتپارین بنابراین، 

 با خالصه، طور به .شتندا وجود دارو دو این بین داري معنی تفاوت هیچ ولی د،نشد واقع مؤثر صفاق

 دالتپارین از استفاده استاندارد، هپارین به نسبت بدن در کم مولکولی وزن با هاي هپارین مزایاي به توجه

  .)27(شود  می توصیه بیشتر

Nikeghbalian       سیالمین خوراکی در برابر کلشی ی پن-به بررسی اثر دي 2007و همکاران در سال

در . موش هاي صحرایی پرداختندسین روي چسبندگی هاي پریتونئال القاء شده به صورت تجربی در 

. شدند میتقس يگروه مساو 4به  یماده به طور تصادف ییموش صحرا 80 ،ینگر تجرب ندهیمطالعه آ نیا

 يباندها. دیاز مطالعه حذف گرد ریمرگ و م يباال زانیمطالعه گروه چهارم به علت م انیدر پا

گروه به  نیولا. القا شد% 10 لیاز محلول تالک استر تریل یلیم 5/2 توئنیداخل پر قیبا تزر یچسبندگ

 زین 3و گروه ) روزانه mg/kg 35(یخوراک نیالمیس یپن يد 2گروه . عنوان گروه شاهد انتخاب شد

 افتیدر یهفته متوال 3هر دو دارو را به مدت  4و گروه ) روزانه mg/kg 02/0(یخوراک نیس یکلش

 يطبقه بند ستمیبراساس س یبه صورت کم یچسبندگ يباندها لیمورد انتظار مطالعه، تشک امدیپ. کردند

Nair همزمان، به طور  یچسبندگ يگروه شاهد با باندها ينشان داد که نسبت موش ها جینتا. بود

ه با توجه ب یتفاوت چیه%). 3/33و % 20، %2/84 بیبه ترت(بود 3 ای 2گروه  يباالتر از موش ها يمعنادار
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 يد نکهیا جهینت. نشد افتی نیس یو کلش نیالمیس یپن يد يگروه ها نیب یچسبندگ يباندها يدهایگر

 توئنیپر یچسبندگ يباندها لیاز تشک يریشگیدر پ یخوراک نیس یهمانند کلش یخوراک نیالمیس یپن

 دهیآن سنج یاحتمال ینسبت به عوارض جانب دیهدف با نیبا ا نیالمیس یپن ياستفاده از د. مؤثر است

  .)28(شود

در اصفهان به بررسی تأثیر مایع آمنیوتیک در جلوگیري از  2007و همکاران در سال  انینور      

مایع آمنیوتیک با توجه به دارا . چسبندگی داخل شکمی پس از الپاراتومی در موش صحرائی پرداختند

که می تواند  دبودن اسید هیالورونیک که عاملی در بهبود و ترمیم زخم در جنین است، به نظر می رس

مذکر به وزن تقریبی ) Rat(عدد موش صحرائی 30در این مطالعه،  .ر کاهش چسبندگی مؤثر باشدد

GR 22±20 پس از باز کردن جدار شکم . تایی تقسیم شدند 15، به صورت تصادفی به دو گروه مساوي

 2-3شکاف طولی به طول حدود  10 پریتوئن حدود ،قسمت راست شکمخط وسط روي با برشی در 

به ابعاد تقریبی یک در یک سانتیمتر برداشته  قطعاتیسانتیمتر ایجاد شده و از قسمت چپ پریتوئن نیز 

داخل شکم  ،سی سی مایع آمنیوتیک انسان 5 ،شکم تنقبل از بس ،در گروه اول که گروه مورد بود. شد

. سی نرمال سالین قبل از بستن شکم ریخته شدسی  5در گروه دوم که گروه شاهد بود، . ریخته شد

درجه بندي میزان چسبندگی ایجاد شده توسط یک نفر که به گروه بندي موش هاي صحرائی آگاهی 

یافته ها نشان داد که در مقایسه دو گروه . انجام شد Ahmet Canbazنداشت و با استفاده از مقیاس 

گروه مورد، به طور معنی داري، کمتر از گروه شاهد  شاهد و مورد، مشاهده شد که میزان چسبندگی در
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مایع آمنیوتیک انسان با توجه به محتواي اسید هیالورونیک آن و نقشی که در ترمیم و  نکهیا جهینت. بود

در کاهش چسبندگی داخل شکمی پس از عمل جراحی مؤثر می  ،بهبود زخم هاي جنین دارد

  ).29(باشد

 Demirturk    زیگلیتازون در پیشگیري از تشکیل چسبندگی وبه بررسی اثر ر 2006سال همکاران در و

نژاد   ییموش صحرا 80منظور  نیبد. داخل شکمی در یک مدل شاخ رحم موش صحرایی پرداختند

Wistar albinoاز سطح  يمتر یسانت 2سگمان  کی. شدند میتقس يگروه مساو 8به  یبه طور تصادف

استاندارد  عهیضا کیبه شکل  یکوتر دوقطب کیشاخ راست رحم با استفاده از  کیمزانتر یآنت

هر  يگرم به ازا یلیم 3و  1، 3/0، 1/0 يمطالعه از دوزها نیدر مرحله وابسته به دوز ا. شد زهیترومات

 ینیاز نظر بال یچسبندگ يروز بعد، باندها 15. دیاستفاده گرد تازونیگلیوزن بدن در روز روز لوگرمیک

 يگرم به ازا یلیم 1در مرحله وابسته به زمان مطالعه از دوز . قرار گرفتند یابیمورد ارز يستوپاتولوژیو ه

روز بعد از عمل  7به مدت  تازونیگلیروز. استفاده شد تازونیگلیوزن بدن در روز روز لوگرمیهر ک

مه مراحل مطالعه، در ه. دیگرد سهیروزه مقا 15با گروه شاهد و گروه  جیداده شد و نتا یجراح

. افتیشد و تا بعد از عمل ادامه  زیتجو یروز قبل از عمل جراح 3 یبه صورت خوراک تازونیگلیروز

 باًینشان داد که تقر جینتا. شد زیبعد از عمل تجو ایتنها قبل  تازونیگلیوزر گر،ید یدر دو گروه تجرب

را هم به صورت  یچسبندگ زانیم تازونیگلیوزن بدن در روز روز لوگرمیهر ک يگرم به ازا یلیم 1دوز 

 یچسبندگ لیتشک شرفتیاثر آن بر پ زیدر طول درمان ن. کاهش داد کیستوپاتولوژیو هم ه ینیبال
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 يبا کاهش معنادار ،یبعد از عمل جراح ایتنها قبل  تازونیگلیروز زیوجود، تجو نیبا ا. دیمشخص گرد

و با کاهش پاسخ  PPAR رندهیگ قیاز طر تازونیگلیروز نکه،یا جهینت. همراه نبود یچسبندگ لیدر تشک

            ).30(شود یم توئنیداخل پر یچسبندگ يباندها لیباعث کاهش تشک هیاول یالتهاب

در اصفهان انجام داده بودند، به بررسی تأثیر  2005که در سال  يگریو همکاران در مطالعه د انینور      

مگلومین خوراکی در بهبودي عالئم انسداد نسبی رودة باریک ناشی از چسبندگی بعد از عمل جراحی 

انسداد رودة باریک  جراحیمطالعات قبلی نشان داد که گاستروگرافین در درمان غیر . شکمی پرداختند

نبال جراحی داخل شکمی کمک کننده است ولی روي مگلومین تزریقی که ناشی از چسبندگی به د

در بیمارستان  1381-1384از سال . دانسیتۀ کمتري دارد و ارزانتر است، تحقیقی صورت نگرفته است

بیمارانی که بر اساس عالئم بالینی و رادیولوژي انسداد رودة باریک ناشی از چسبندگی ) س(الزهرا

نیاز به عمل جراحی اورژانسی نداشتند تحت بررسی قرار گرفتند، بیماران به دو تشخیص داده شدند و 

طور ه و بدون دریافت آن ب یس یس 100به میزان ) %76(خوراکی مگلومینه دریافت کنند هگرو

بیماران از نظر زمان بهبودي از شروع درمان با توجه به بهبودي عالئم بالینی و . تصادفی تقسیم شدند

 زینالدو آ يو کا یتنیوگرافی و نیاز به عمل جراحی بررسی شده، اطالعات با آزمون من وعالئم رادی

باریک به علت چسبندگی وارد  هبیمار با انسداد رودة باریک با تشخیص احتمالی انسداد رود 66. دیگرد

ر از نفر که علت انسداد بعد از عمل جراحی، غی 9 براي مطالعه شدند که در پیگیري درمانی آن ها،

بیمار مورد  57در مجموع . انسداد روده به علت چسبندگی تشخیص داده شد، از مطالعه خارج شدند
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بیمار در گروه کنترل قرار  28و  1مگلومین گروه  هبیمار دریافت کنند 29تعداد . بررسی قرار گرفتند

رل نیاز به عمل جراحی از بیماران گروه کنت% 3/64مگلومین و  هاز بیماران دریافت کنند% 6/27. گرفتند

 34±21/13، 2و در گروه  76/19±45/5 ،1 روهدر گ ینیمیانگین زمان بهبودي عالئم بال. پیدا کردند

، 2و  در گروه  57/34±55/26 ،1در گروه  زیعالئم رادیولوژیکی ن يزمان بهبود نیانگمی. بود

مصرف ملگومین تزریقی به طور خوراکی باعث بهبودي عالئم بالینی و  نکهنتیجه ای. بود 3/65±3/82

همچنین می تواند . باریک ناشی از چسبندگی با اثر درمانی مخصوص می شود هرادیولوژي انسداد رود

  ).31(باعث کاهش نیاز به عمل جراحی در درمان این بیماري شود

 يآن با دگزامتازون رو سهیو مقا نیسیتومایثر ما یبه بررس 2005در سال  زیو همکاران ن یسلطان      

 نیمطالعه با ا نیا. پرداختند RAT در یشکم یعمل جراح بعد از یصفاق یبروز و شدت چسبندگ زانیم

 ییبا دارو بروبالستیف يسلو ل ها هارمثل دگزامتازون و م ییبا دارو یالتهاب يفرض که مهار سلول ها

 نیا. دیکمک کند، انجام گرد یبروز و شدت چسبندگ زانیتواند به کاهش م یم نیسیتومایمثل م

به  یشگاهیآزما دیسر موش سف 60در مرحله اول، . در دو مرحله انجام گرفت یبه صورت تجرب یبررس

شدند و پس  یموش ها الپاراتوم. قرار گرفتند یبررسداده شدند و مورد  گروه قرار 6در  یطور تصادف

 Dو  Cو  B يو گروه ها) شاهد( نینرمال سال یس یس 10حفره صفاق با  Aاز باز شدن شکم، در گروه 

 mg/cc  3/0با محلول E گروه ن،یسیتومایم mg/cc  1و mg/cc  25/0،mg/cc 5/0محلول بیبه ترت

شستشو داده شدند  قهیبه مدت سه دق نیسیتومایو م گزامتازوند یبیبا محلول ترک Fدگزامتازون و گروه 
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درآن  یبروز و شدت چسبندگو  شدند یهفته موش ها مجدداً الپاراتوم 6پس از . دیگرد میو شکم ترم

 یابیگروه به همان روش ارز 6در  یشگاهیدآزمایسر موش سف 90در مرحله دوم . دیگرد یابیارز ها

  mg/ccو mg/cc  25/0،mg/cc 5/0با غلظت نیسیتومایمحلول م زها نشان داد که استفاده ا افتهی. شدند

 mg/cc  1و mg/cc 5/0با دوز نیسیتومایم. گردد یم وانیباعث مرگ ح ،صفاق يشستشو يبرا 1

 زین mg/cc 3/0دگزامتازون با دوز. شود یم یشکم یشدت چسبندگ زیبروز و ن زانیباعث کاهش م

تواند در کاهش  یم نیسیتومایم جهیدر نت. شتندا یبندگبروز و شدت چس زانیدر کاهش م يریتأث

عوارض و  یبررس يبرا یلیحال مطالعات تکم نیبا ا. باشد دیمف یشکم یبعد از اعمال جراح یچسبندگ

  ).  32(دوز مناسب دارو الزم است

 یسکمیتواند ا یرا که زعفران م هیفرض نیا يمطالعه ا یط 2005در سال  ایزاده و صادق ن نیحس     

آن ها در چند موش به . کردند یدهد، بررس فیموش را تخف پوکامپیدر ه ویداتیاکس بیاز آس یناش

قبل از باز کردن رگ ها  قهیدق 5کرده و  جادیا یسکمیا ،يبا گرفتن چند رگ مغز کیاتروژنیصورت 

آن ها  يها افتهی. ساعت ادامه دادند 72و تا  زیعصاره زعفران تجو ،یبه موش ها به صورت داخل صفاق

کرده بودند، به طور قابل مالحظه نسبت به  افتیاز موش ها که عصاره زعفران در یوهنشان داد که گر

در  زین کیسکمیا بیآس جهیدر نت. کرده بود دایدر آن ها کاهش پ ویداتیاکس يگروه کنترل، مارکرها

  ).33(آن ها کمتر بوده است

ثیر بازگذاشتن پریتوان أت بررسیبه  يمطالعه ا یط 2003مهري ماهانی و محمدعلی زاده در سال       
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رستان شهید جداري بر میزان چسبندگی در زنان تحت عمل سزارین بستري در زایشگاه نیک نفس بیما

قبیل  زهاي بعد از عمل یکی از علل عوارض بعد از عمل جراحی ا چسبندگی. باهنر کرمان پرداختند

براساس نتایج برخی . باشد ي میناباروري و مشکالت حین عمل در اعمال جراحی بعد  انسداد روده،

چسبندگی کمتري  ،هاي انسانی، بازگذاشتن پریتوئن جداري مطالعات انجام شده روي حیوانات و نمونه

جداري، این مطالعه که  یتوئنبا توجه به اختالف نظر در مورد بستن یا باز نگهداشتن پر. دنبال دارد را به

ن جداري بر میزان چسبندگی ئنگهداشتن پریتو یین تأثیر بازسال به طول انجامید، به منظور تع 5بیش از 

زن باردار واجد شرایط که وارد مطالعه شدند، در مورد  300از . بعد از عمل سزارین صورت گرفت

در عمل . پریتوئن جداري صورت گرفت ننگهداشت نفر با باز 152نفر عمل سزارین با بستن و  148

هاي  میزان چسبندگی و فتق در محل) ماه بعد 31-34سزارین یا هیستوکتومی حداقل (جراحی بعدي

نتایج نشان داد متغیرهاي سن، وزن، تعداد زایمان و عفونت لگن بین دو . مختلف مشاهده و ثبت گردید

و فاصله زمانی ) اورژانس یا انتخابی(ظر نوع عملولی از ن ،داري ندارد گروه مورد مطالعه تفاوت معنی

بروز چسبندگی متوسط یا شدید در هر یک از نواحی جدار شکم، . دار بود اختالف معنی ،بین دو عمل

ها بسته نشده بود به ترتیب  ها و مثانه در زنانی که پریتوئن جداري آن ه ن، امنتوم، رودئفاشیا، پریتو

، %98و در گروهی که پریتوئن بسته شده بود به ترتیب % 1/31و % 7/2، 4/7%، 9/18%، 1/8%، 5/38%

مقایسه شدت چسبندگی در نواحی مذکور و . به دست آمد% 1/94، 4/18%، 4/72%، 6/81%، 3/83%

موارد باز  هنشان داد؛ به طوري که در هم ي رادار معنی يآمارتفاوت  ،مجموع نواحی در دو گروه
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ها  مقایسه کل چسبندگی در هر یک از گروه. را به دنبال داشت ريکمتچسبندگی  ،نگهداشتن پریتوئن

داري را نشان نداد؛ گرچه  تفاوت معنی وردي،برحسب متغیرهاي سن، وزن و تعداد زایمان در هیچ م

ن در پیشگیري از ایجاد چسبندگی بعد از عمل سزارین براساس نتایج این ئبرتري بازنگهداشتن پریتو

. توان نتایج آن را به کلیه اعمال جراحی شکمی تعمیم داد اما نمی ،گرفته است رراتحقیق مورد تأیید ق

هاي بعدي و نیز در مورد سایر اعمال جراحی شکمی، امکان  بنابراین تکرار چنین نتایجی در پژوهش

 ).34(سازد کاربرد قطعی آن را فراهم می

Verhofstad      میکروسکوپیک ترمیم محل آناستوموز در روده به بررسی  2001و همکاران در سال

به  ابتیمبتال به د Wistarنژاد  ییموش صحرا 18منظور  نیبد. نرمال و موش هاي دیابتی پرداختند

 لئومیو آناستوموز ا ونیموش ها تحت رزکس هیکل. موش همسان از نظر سن وارد مطالعه شدند 18همراه 

. کشته شدند یروز پس از عمل جراح 7 ای 3، 1 يسپس موش ها در روزها. و کولون قرار گرفتند

  يبند ازیامت نیو ائوز نیهماتوکسل يزیآناستوموز با رنگ آم میرمت يو ساختار یسلول يپارامترها

در . ار نگرفتقر ابتید ریآناستوموز تحت تأث یالیتلیاپ یابینشان داد که نکروز، ادم و باز جینتا. شدند

در آناستوموز  يمورفونوکلئر و ماکروفاژها به طور معنادار یپل يتعداد سلول ها ،یابتید يموش ها

 یپل يکولون، تعداد سلول ها يدر آناستوموزها. افتی شیافزا یروز بعد از عمل جراح 3و  1 لئوم،یا

 يدر آناستوموزها یعضالن -یرمخاطیز هیال میترم. افتی شیروز بعد از عمل افزا 7و  1مورفونوکلئر، 

 چیه لئومیا يدچار اختالل شد اما در آناستوموزها یروز بعد از عمل جراح 7 ،یابتید يکولون موش ها
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بعد از عمل،  7و  3، 1 يآناستوموز، رسوب کالژن در روزها هیدر ناح. نشد افتی يتفاوت معنادار

منجر به نقص در  یشگاهیبه صورت آزما ابتید يالقا نکه،یا جهینت. قرار نگرفت ابتید ریتحت تأث

تجمع  کاهششود اما باعث  یم يروده ا يآناستوموزها میترم هیدر مراحل اول لیدخ یسلول ياجزا

 ).35(گردد یکالژن زخم نم

      Lai  وChen یبروز چسبندگ زانیبر م دیبا عنوان اثر اکترئوتا يمطالعه ا وانیدر تا 1996 در سال 

 یسانت 15موش را پس از برداشتن  44مطالعه،  نیآن ها در ا. در موش انجام دادند یپس از عمل جراح

به  ،یصفاق داخل نینرمال سال تریل یلیم 6؛ 1و به گروه میتقس يگروه مساو 4متر از روده شان به 

 تریل یلیم 6 ،3، به گروه)تریل یلیدر م کروگرمیم 5(یداخل صفاق دیاکترئوتا تریل یلیم 6؛ 2گروه

 تیقرار دادند و در نها یتحت بررس یدرمان چیبدون ه 4کرده و گروه  زیتجو یعضالن دیاکترئوتا

 گریکمتر از د ،کرده بودند افتیدر دیکه اکترئوتا یدر هر دو گروه یبروز چسبندگ زانیکه م افتندیدر

  ).36(گروه ها بوده است
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  :فصل سوم

  مواد و روش ها
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  :جدول متغیرها -3- 1
  
  

  ردیف

  
  

  عنوان متغیر

نوع   متغیر نقش
  متغیر

مقیاس 
  گیري اندازه

  
  

  عملی -تعریف علمی 

  
  

وابسته  اندازه گیريواحد 
مستقل  
  

یزم
نه ا

ش کننده  ي
مخدو

  
کمی

کیفی  
ا سمی  

رتبه  
اي  

فاصله اي یا نسبتی  
  

تغییرات   1
  هیستوپاتولوژي 

میزان تغییرات هیستوپاتولوژي       *  *          *
با بافتی در نمونه هاي 

 چسبندگی داخل شکمی

بر اساس یافته هاي 
  بافت شناسی

حاصل از کالله  یعیعصاره طب  *        *      *    زعفران عصاره  2
زعفران  اهیخشک شده گ يها

در  ساندنیکه به روش خ
حالل نرمال سالین جهت 

  می گردد هیتهتزریق 

 
mL 

 9/0محلول سدیم کلراید   *        *     *    نرمال سالین  3
  درصد

mL 

  

   :نوع مطالعه -3- 2

  .بوده است تجربیمطالعه از نوع  نیا

  موش هاي صحرایی  :جامعه مورد مطالعه - 3-3
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   :گیري روش نمونهحجم نمونه و  -3- 4
و طبق فرمول زیر  β= 2/0و  α=05/0و با در نظر گرفتن  )37(همکاران با توجه به مطالعه کومار و       

  .گردیدانتخاب ) گروه 3در مجموع (مورد در هر گروه 15حجم نمونه برابر با 

n =
푧1 − 훼

2 + 푧1 − 훽 ²(푝1푞1 + 푝2푞2)

(p1 − p2)²
 

 

 

  :طرح يروش اجرا -3- 5

  :تهیه عصاره هیدروالکلی زعفران - 5-3- 1
 روش ازدر آزمایشگاه بیوشیمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با استفاده  ،تهیه عصاره زعفران       

داخل ظرف شیشه اي تیره و پودر  ،زعفران خشککالله گرم  4 بدین ترتیب که .انجام شد خیساندن

دقیقه به  2گردید و به مدت به آن افزوده  C° 0در دماي % 80میلی لیتر اتانول  25سپس . شد ریخته

دقیقه با  10مدت ه محتویات ظرف ب ،ساعت 24 گذشت بعد از .مخلوط شد Shakerوسیله 

میلی لیتر اتانول به رسوبات  25مجدداً  .گردیدرسوبات جدا  دور در دقیقه سانتریفوژ و 4000سرعت

) ml 25×6(میلی لیتر 200سیکل فرآوري عصاره،  6پس از طی . حاصل اضافه و مراحل فوق تکرار شد
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دستگاه استفاده از با آماده سازي عصاره هیدروالکلی نهایی زعفران نیز . محلول نهایی به دست آمد

  ).33(انجام شد ،C° 35 و در دماي خأل تبخیر در محیط بدون نور،

  :حیوانات - 5-3- 2
 هفته 8تا  6در محدوده سنی گرم  250-300 سر موش صحرایی نر با وزن 45از  این مطالعه، در       

و  )ساعت 12 -ساعت 12(از نظر دوره هاي روشنایی و تاریکیدر شرایط استاندارد که  استفاده گردید

در  .می شدندنگهداري  حیوانخانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان درنیز دسترسی آزاد به آب و غذا 

عصاره (2، گروه آزمایش )نرمال سالین(1گروه مختلف شامل گروه آزمایش  3مجموع موش ها به 

 به گروه و) 28(نرمال سالین سی سی 6، 1آزمایش شکم گروه  به. تقسیم شدند و گروه کنترل) زعفران

به گروه نیز  وریخته شده  نرمال سالین سی سی 6در  )38(عصاره زعفران mg/kg250  ،2آزمایش 

   .نگردیدهیچ ماده دیگري اضافه کنترل 

  :روش بیهوشی و جراحی -3-5-3
صورت تزریق داخل ه ب) 29(دیازپام mg/kg 5 و کتامین mg/kg 60بیهوشی با پس از  موش هاکلیه       

موهاي  نتراشیده شداز پس  .گرفتند ن روي تخت عمل به صورت ثابت قراردر وضعیت سوپایصفاقی 

سانتیمتر  4 میدالین برشجدار شکم با یک  ،%70زاسیون ناحیه مورد نظر با الکل یو استریل شکم موش ها

 و شدایجاد  یخراش ،استفاده از گاز استریل خشک بااز قوس روده باریک در یک ناحیه  .گردیدباز 

 القاي منظوربه ) تهران -شرکت اوشن طب دانش(%10محلول تالک  سی سی 5/2میزان سپس 
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عضالت شکم موش هاي صحرائی با نخ سیلک در نهایت  .)30(شدریخته ها  در شکم موشچسبندگی 

با استفاده از آنتی بیوتیک  ها تمامی نمونه .گردیدبه صورت متوالی بخیه  نایلونو پوست شکم با نخ 

هفته در هر دو گروه  3پس از گذشت  .نداز عفونت محافظت شد )پماد تتراسایکلین(پروفیالکسی

و سپس جهت مطالعه از نظر  یبررس يانسداد میشکم باز و نمونه ها ابتدا از نظر عال مجدداً

  . تهیه شد هاي محل چسبندگی بافتاز  یوپسیب ،يستوپاتولوژیه

  :روش تهیه نمونه هاي بافتی - 5-3- 4
 H & E)(لینیهماتوکس -رنگ آمیزي ائوزینبا استفاده از  ي تهیه شده پس از پاساژ بافتینمونه ها       

در مرحله بعد نمونه ها از نظر  و رنگ آمیزي شدند) Masson's trichrome(تري کروم ماسون و

کالژن، الیه هاي عضالت جدار روده و نیز از نظر تشکیل رشته هاي  و ومیمزوتل مخاط،در  راتییتغ

در ها و پالسماسل ها، ماست سل  تیماکروفاژها، گرانولوس رینظالتهابی  يها و سلول ها بروبالستیف

  ).18(قرار گرفتند تا تغییرات بین گروه ها ثبت شوند یابیمورد ارزباند چسبندگی داخل شکمی 

  :پاساژ بافتی - 3- 4-5- 1

نمونه هاي تهیه شده از باندهاي چسبندگی، پس از قرار گرفتن در سبدهاي مخصوص به منظور        

به وسیله مواد زیر و با زمان هاي مشخص شده در دستگاه  )Tissue Processing(پردازش بافتی

  :پردازش بافتی اتوماتیک قرار گرفتند

  دقیقه 90درجه                   60الکل  - 1
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  دقیقه 90                 درجه  70الکل  - 2

  دقیقه 90                  درجه 80الکل  - 3

  دقیقه 120                  درجه 96الکل  - 4

  دقیقه 120                درجه 100الکل  - 5

  دقیقه 120                درجه 100الکل  - 6

  دقیقه 90                           1گزیلل  - 7

  دقیقه 120                           2گزیلل  - 8

  دقیقه 120                           1پارافین  - 9

  دقیقه 120                         2پارافین  -10

  دقیقه 240                         3پارافین  -11

  :قالب گیري - 3- 4-5- 2

که مقطع نمونه نزدیک به یک طرف بلوك  ندنمونه ها در پارافین مذاب طوري قالب گیري شد      

به  انجام گرفته و سپس )Trimming(قرار گیرد و پس از اندکی سرد شدن بلوك، عمل تریمینگ

بلوك هاي پارافینی به مدت  ،)Sectioning(منظور به دست آوردن سفتی مطلوب در هنگام برش زدن

  .ساعت در یخچال گذاشته شد 4
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 :برش زدن - 3- 5- 4- 3

با  ERMAبا تیغه یکبار مصرف  ساخت کشور آلمان HM 325 این مرحله به وسیله میکرومدر        

  .میکرون از نمونه تهیه شد 6، برش هایی با ضخامت درجه Slope of knife (10(زاویه شیب تیغه
 :قرار دادن برش ها روي الم -5-3- 4-4

عددي به منظور باز شدن چروك ها، ابتدا  4پس از انتخاب برش هاي مطلوب به صورت نوارهاي      

درجه سانتی  Warm bath (40(درجه قرار داده شده و بعد روي حمام آب گرم 30روي محلول الکل 

سپس نمونه ها روي الم هاي شماره گذاري شده آغشته به چسب آلبومین قرار . گراد منتقل گردید

. درجه سانتی گراد قرار داده شد 50با دماي ) Hot Plate(گرفته و به مدت یک دقیقه روي صفحه داغ

دقیقه در  30به مدت ) ك هایعنی بازشدن کامل چرو(سرانجام به منظور به دست آوردن نتیجه مطلوب

 .درجه سانتی گراد قرار داده شد 50در دماي  Ovenدستگاه 

  :رنگ آمیزيروش  -3- 5- 5-4

  :ساعت بعد به دو روش زیر رنگ آمیزي شد 24الم هاي خشک تهیه شده،       

  )H & E(ائوزین -رنگ آمیزي هماتوکسیلین -الف

  )Masson’s trichrome(رنگ آمیزي تري کروم ماسون -ب
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 :H & E  رنگ آمیزي - 5-3- 5-4- 1

سی سی الکل مطلق  50گرم هماتوکسیلین کریستال در  5/2 :طرز تهیه هماتوکسیلین آلوم هاریس - 

پس از . سی سی آب مقطر گرم ریخته شد 500گرم آلوم دوپتاس حل شده در  50سپس روي . حل شد

به هم زدن تا رسیدن به مرحله جوش، حرارت داده شده و سپس حرارت قطع گردیده و چند لحظه بعد 

ظرف حاوي محلول در سطل حاوي آب جاري سرد قرار . شدگرم اکسید جیوه به آن اضافه  3/1مقدار 

هفته نگهداري گردید و در هنگام مصرف اسید  2حلول به دست آمده به مدت حداقل م. داده شد

  .استیک اضافه شد

سی سی الکل  100در داخل  Yیک گرم پودر ائوزین  :محلول ائوزین الکلی یک درصدطرز تهیه  - 

در هنگام مصرف، یک . محلول استوك از آن به دست آمد ،مطلق ریخته شد و پس از به هم زدن

 100درجه اضافه گشته و به ازاي هر  80قسمت محلول ائوزین الکلی یک درصد به سه قسمت الکل 

  .سی سی اسید استیک گالسیال افزوده شد 5/0سی سی محلول کار ائوزین حاصل، 

درجه  70سی سی الکل  100غلیظ به یک سی سی اسید کلریدریک  :محلول اسید الکلطرز تهیه  - 

  .اضافه شد که محلول حاصل بالفاصله قابل استفاده بود

   :روش رنگ آمیزي - 

  :)Removal of Paraffin(برداشتن پارافین - 1

  دقیقه  15                              1گزیلل  -

  دقیقه  5                              2گزیلل  -
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  دقیقه  5                              3گزیلل  -

  :آبدهی - 2

  دقیقه  1الکل مطلق                            -

  دقیقه  1            درجه          96الکل  -

  دقیقه  1درجه                       90الکل  -

  دقیقه  1درجه                       80الکل  -

  دقیقه  1درجه                       70الکل  -

  دقیقه  3شستشو در آب جاري             -

  :رنگ آمیزي - 3

  دقیقه  8هماتوکسیلین                          -

  دقیقه  3شستشو در آب جاري             -

  ضربه 1اسید الکل                              -

  دقیقه  3شستشو در آب جاري             -

  دقیقه  2ائوزین                                   -

  دقیقه  3شستشو در آب جاري             -
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  :آبگیري - 4

  دقیقه  1درجه                        70الکل  -

  دقیقه  1درجه                        80الکل  -

  دقیقه  1درجه                        90الکل  -

  دقیقه  1درجه                        96الکل  -

  دقیقه  1الکل مطلق                              -

  :شفاف کردن - 5

  دقیقه  5                                 1گزیلل  -

  دقیقه  10تا  5                                 2گزیلل  -

  .روي الم چسبانده شد mm  50×24با استفاده از چسب انتالن، المل :چسباندن المل - 6

  : نتیجه رنگ آمیزي - 

صورتی = صورتی پر رنگ، عضالت= صورتی، رشته هاي کالژن= آبی، سیتوپالسم= هسته سلول       

  .رنگ نمی گیرد= صورتی، رتیکولین= صورتی، االستین= پررنگ، فیبرین

  :Masson's trichrome رنگ آمیزي - 5-3- 5-4- 2

  :هاي الزم محلول* 

  هماتوکسیلین معمولی - 1

  فوکسین -محلول پونسو - 2
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   گرم 7/0                         پونسو دوآر -الف

   گرم 35/0                           فوشین اسید -ب

  سی سی 1            اسید استیک گالسیال  -ج

   سی سی 100                                آب مقطر -د

  محلول الیت گرین - 3

  گرم  5الیت گرین                           -الف

  سی سی  5اسید استیک گالسیال               -ب

  سی سی 250آب مقطر                                 -ج

ابتدا آب مقطر گرم شده و پودر الیت گرین به داخل آن اضافه می گردد و پس از سرد شدن،      

  .محلول را از صافی گذرانده و به آن اسید استیک گالسیال اضافه می شود

  محلول آب اسید - 4

  سی سی   1        اسید استیک گالسیال    -الف

  سی سی   100                         آب مقطر       -ب

  محلول اسید فسفومولیبیدیک - 5

  گرم   5            کیدیبیفسفومول دیاس -الف

  سی سی   100                               آب مقطر -ب
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   :روش رنگ آمیزي - 

  ):Removal of Paraffin(برداشتن پارافین - 1

  آبدهی - 2

  :                              رنگ آمیزي - 3

  دقیقه  10هماتوکسیلین معمولی                   -

  دقیقه  3شستشو در آب جاري                   -

  ضربه  1اسید الکل                                    -

  دقیقه  3شستشو در آب جاري                   -

  دقیقه  5/2      فوکسین           -محلول پونسو -

  دقیقه  1         ید            شستشو در آب اس -

  دقیقه  2         شستشو در آب جاري           -

  ) تا حدي که رشته هاي کالژن صورتی رنگ پریده شود(دقیقه 10محلول فسفولیبیدیک                    -

  دقیقه  1        شستشو در آب اسید              -

  دقیقه  3         محلول الیت گرین              -

  دقیقه  1       شستشو در آب اسید               -

  دقیقه  1          شستشو در آب جاري         -
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  آبگیري                               - 4

  شفاف کردن                              - 5

  چسباندن                         - 6

  : نتیجه رنگ آمیزي - 

قرمز کم = ، االستینقرمز= ، فیبرینقرمز= ، عضالتسبز= ، رشته هاي کالژنتیره آبی= سلول هسته       

            قرمز، شفاف = سبز، گلبول هاي قرمز= ، رتیکولینرنگ

   :ها روش تجزیه و تحلیل داده -3- 6
 اختالف بینبراي تعیین  .استفاده شد SPSS-18 آماري از نرم افزار تجزیه و تحلیل داده هابراي       

سطح معناداري . مورد استفاده قرار گرفت) 2χ(آزمون کاي دونیز، آماري گروه ها از نظر معناداري 

   .شد نظر گرفته در 05/0آزمون ها، 

   :مالحظات اخالقی -7-3
گلستان  ینامه اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشک نییمطالعه بر اساس آ نیمراحل انجام ا یتمام       

  .و پس از کسب مجوز الزم انجام شد یشگاهیآزما واناتیکار با ح نهیدر زم
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  :چهارمفصل 

  هاي پژوهش یافته
 

  

  

 

  

  



٤١ 
 

  :نتایج -4- 1
 15و ) 1آزمایش (موش در گروه نرمال سالین 15، )کنترل(موش در گروه تالک 15در این مطالعه       

بررسی بافت نتایج حاصل از . مورد بررسی قرار گرفتند) 2شیآزما(موش نیز در گروه عصاره زعفران

  :زیر بیان کرد هاي را می توان به صورتپژوهش شناسی این 

  وجود و میزان سلول هاي التهابی مختلف در باند چسبندگی داخل شکمی. الف

  )Adhesion band(وجود و میزان تشکیل بافت کالژنی در باند چسبندگی. ب

  وپاتولوژیک در عضالت جداري و مخاط قوس روده اي مجاور باندچسبندگیوجود تغییرات هیست. ج

 ،هاي مورد آزمایش در گروههاي تهیه شده از نمونه هاي داراي باند چسبندگی  در بررسی الم        

در درجات ) ها و پلی مورفونوکلئرها لنفوسیت(هاي التهابی وجود التهاب بر اساس حضور سلول

 تفاوت هاي آشکاري در بین گروه ،از این حیث اما )4-24تا  4-1شکل هاي(بودمختلف قابل شناسایی 

حالی بود  این در. )4-24تا  4-1شکل هاي (هاي مورد نظر وجود نداشت شمارش سلول ها بر اساس

، الیه هاي عضالنی )هاي گابلت ها و سلول انتروسیت(هاي پوششی روده که در نحوه آرایش سلول

مورد مطالعه  يها گروه نیب يدیشد راتییتغ رمخاطیو ز ایپروپر نایالم زینو  یو طول يحلقوصاف 

   .   مشاهده نشد
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با درجات مختلف قابل فیبروز بافت تشکیل از سوي دیگر، در نمونه هاي داراي باند چسبندگی،         

در بین تفاوت معنی داري  ،میزان آن به اندازه اي نبود که بتوان از دیدگاه مورفومتریک بود اما شناسایی

  .)4-24تا  4-1هاي  شکل(دست آورده بها  گروه

محل نشان داد که در نمونه هاي گروه کنترل،  ی مورد مطالعهمورفولوژي نمونه هاي بافتبررسی         

، بافت گرانوالر رو به ارگانیزه شدن با مقدار قابل مشخص القا شده با پودر تالکنمونه چسبندگی یک 

در بررسی نمونه همچنین  ).4-12 تا 4-1 تصاویر(کالژن مشخص شد يرشته ها لیاز تشک یصیتشخ

تشکیل رشته  لحاظتفاوت قابل مالحظه اي از  ،هاي بافتی هر گروه و مقایسه آن با گروه هاي دیگر

 تا 4-13 تصاویر(مشاهده نشد هاي کالژن، بلوغ بافت گرانوالر، پرخونی و نیز وجود سلول هاي التهابی

، قطر یاز نظر وجود تعداد موارد چسبندگ یداخل هر گروه نوسانات يهر چند در نمونه ها. )24-4

  .شد دهیو رسوب کالژن د یچسبندگ

گروه مورد مطالعه نشان داد  3بررسی تحلیلی آماري با توجه به یافته هاي هیستوپاتولوژي فوق در          

در  2گروه آزمایش بعد از عمل جراحی شکمی در میزان التهاب، فیبروز و سلول هاي التهابی که بین 

میزان بین همچنین  ).P<05/0(داشتناز نظر آماري اختالف معناداري وجود  ،مقایسه با گروه کنترل

ماري اختالف آ 1آزمایش در مقایسه با گروه  2التهاب، فیبروز و سلول هاي التهابی در گروه آزمایش 

 1آزمایش بین میزان التهاب، فیبروز و سلول هاي التهابی در گروه عالوه بر این،  ).P<05/0(معنادار نبود

  ).P<05/0(در مقایسه با گروه کنترل، اختالف معناداري وجود نداشت
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در موش هاي صحرایی گروه کنترل ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  - 4-1 تصویر

  )ML(الیه هاي عضالنی حلقوي و طولی. H & Eبا استفاده از رنگ آمیزي 

  
در موش هاي گروه کنترل با استفاده ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  - 4-2 تصویر

المینا ، )ML(، الیه هاي عضالنی حلقوي و طولی)C(رشته هاي کالژن.  H & Eاز رنگ آمیزي 
  ) P(پروپریا
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در موش هاي گروه کنترل با استفاده از  مجاور قوس روده اي )AD(باندهاي چسبندگی  -4-3 تصویر

  )C(رشته هاي کالژن. H & Eرنگ آمیزي 

  
در موش هاي صحرایی گروه کنترل ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  -4-4تصویر 

    )LM(الیه هاي عضالنی حلقوي و طولی. Masson's trichromeبا استفاده از رنگ آمیزي 
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در موش هاي گروه کنترل با استفاده ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  - 4-5 تصویر

، )ML(، الیه هاي عضالنی حلقوي و طولی)C(رشته هاي کالژن.  Masson's trichromeاز رنگ آمیزي 
  ) P(المینا پروپریا

 

  
در موش هاي گروه کنترل با استفاده از  مجاور قوس روده اي )AD(باندهاي چسبندگی  -4-6 تصویر

  )C(رشته هاي کالژن. Masson's trichromeرنگ آمیزي 
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در موش هاي صحرایی گروه کنترل ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  - 4-7تصویر 

  )ML(هاي عضالنی حلقوي و طولیالیه . H & Eبا استفاده از رنگ آمیزي 
  

  
در موش هاي گروه کنترل با استفاده ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  -4-8 تصویر

، المینا )ML(، الیه هاي عضالنی حلقوي و طولی)C(رشته هاي کالژن.  H & Eاز رنگ آمیزي 
  ) P(پروپریا
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در موش هاي گروه کنترل با استفاده از  روده ايمجاور قوس  )AD(باندهاي چسبندگی  -4-9 تصویر

  )C(رشته هاي کالژن. H & Eرنگ آمیزي 
 

  
در موش هاي صحرایی گروه کنترل ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  - 4-10تصویر 

    )LM(الیه هاي عضالنی حلقوي و طولی. Masson's trichromeبا استفاده از رنگ آمیزي 
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در موش هاي گروه کنترل با ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  -4- 11 تصویر

، الیه هاي عضالنی حلقوي و )C(رشته هاي کالژن. Masson's trichromeاستفاده از رنگ آمیزي 
  ) P(، المینا پروپریا)ML(طولی

  

  
در موش هاي گروه کنترل با استفاده از  مجاور قوس روده اي )AD(باندهاي چسبندگی  -4- 12 تصویر

  )C(رشته هاي کالژن. Masson's trichromeرنگ آمیزي 
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در موش هاي صحرایی گروه ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  - 4-13تصویر 

  )ML(الیه هاي عضالنی حلقوي و طولی. H & Eبا استفاده از رنگ آمیزي  1آزمایش 
  

  
با  1آزمایش در موش هاي گروه ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  - 4-14 تصویر

، المینا )ML(، الیه هاي عضالنی حلقوي و طولی)C(رشته هاي کالژن.  H & Eاستفاده از رنگ آمیزي 
  )P(پروپریا
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با  1آزمایش در موش هاي گروه  مجاور قوس روده اي )AD(باندهاي چسبندگی  -4- 15 تصویر

  )C(رشته هاي کالژن. H & Eاستفاده از رنگ آمیزي 
 

  
در موش هاي صحرایی گروه ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  -4-16تصویر 

    )LM(الیه هاي عضالنی حلقوي و طولی. Masson's trichromeبا استفاده از رنگ آمیزي  1آزمایش 
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با  1آزمایش در موش هاي گروه ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  -4- 17 تصویر

، الیه هاي عضالنی حلقوي و )C(رشته هاي کالژن. Masson's trichromeاستفاده از رنگ آمیزي 
  ) P(، المینا پروپریا)ML(طولی

 

  
با  1آزمایش در موش هاي گروه  مجاور قوس روده اي )AD(باندهاي چسبندگی  -4-18 تصویر

  )C(رشته هاي کالژن. Masson's trichromeاستفاده از رنگ آمیزي 
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در موش هاي صحرایی گروه ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  -4-19تصویر 

  )ML(الیه هاي عضالنی حلقوي و طولی. H & Eبا استفاده از رنگ آمیزي  2آزمایش 
  

  
با  2آزمایش در موش هاي گروه ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  - 4-20 تصویر

، المینا )ML(، الیه هاي عضالنی حلقوي و طولی)C(رشته هاي کالژن.  H & Eاستفاده از رنگ آمیزي 
  )P(پروپریا
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با  2آزمایش در موش هاي گروه  مجاور قوس روده اي )AD(باندهاي چسبندگی  -4- 21 تصویر

  )C(رشته هاي کالژن. H & Eاستفاده از رنگ آمیزي 

 
در موش هاي صحرایی گروه ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  -4-22تصویر 

    )LM(الیه هاي عضالنی حلقوي و طولی. Masson's trichromeبا استفاده از رنگ آمیزي  2آزمایش 
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با  2آزمایش در موش هاي گروه ) ستاره(مجاور قوس روده اي )AD(باند چسبندگی  -4-23 تصویر

، الیه هاي عضالنی حلقوي و )C(رشته هاي کالژن. Masson's trichromeاستفاده از رنگ آمیزي 
  ) P(، المینا پروپریا)ML(طولی

  
با  2آزمایش در موش هاي گروه  مجاور قوس روده اي )AD(باندهاي چسبندگی  -4-24 تصویر

  )C(رشته هاي کالژن. Masson's trichromeاستفاده از رنگ آمیزي 
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  :پنجمفصل 

  گیري نتیجه و بحث
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   :بحث -5- 1
که طی آن تحت  گردیدگروه مختلف انجام  3سر موش صحرایی در  45روي  مطالعه حاضر     

هفته  3و بعد از گذشت  شدندترکیب مختلف تیمار  3بیهوشی، شکم هر یک از آن ها باز شده و با 

، تغییرات هیستوپاتولوژیک با و رنگ آمیزي پس از نمونه برداري بافتی مجدداً محل جراحی باز شده و

 2گروه آزمایش در نتایج حاکی از آن بود که  .مورد بررسی قرار گرفتنوري استفاده از میکروسکوپ 

نمونه ها پرسلولی تر و ند، ه بودکه عصاره زعفران را به صورت تک دوز داخل صفاقی دریافت کرد

اما در کل با مدنظر گرفتن تمامی  ،بودند) نرمال سالین(1داراي کالژن کمتري نسبت به گروه آزمایش 

یلی که پیش از این اما در مطالعه تکم ،نمونه ها، تفاوت و تغییرات منظم و قابل استنتاجی به دست نیامد

در راستاي اهداف مطالعه حاضر انجام شد و اثر زعفران را روي تشکیل باندهاي چسبندگی بعد از 

الپاراتومی براساس یافته هاي ماکروسکوپی مورد بررسی قرار داده بود، نتایج متفاوتی به دست 

کالژن و نحوه ي رسوب  با توجه به اینکه قوام و استحکام بافت اسکار بستگی به میزان. )38(آمد

دارد، در نمونه هاي گروه نرمال سالین این استحکام  بودن سازمان یافتگی آن از لحاظ منظم یا نامنظم

از این حیث نشان می دهد که عصاره  که باشد 3بیشتر بوده و به نظر می رسد که متشکل از کالژن نوع 

یند چسبندگی و افزایش آزعفران یا از تشکیل باندهاي چسبندگی جلوگیري کرده و یا از پیشرفت فر

از این رو به نظر می رسد که در ترکیب عصاره زعفران، فاکتورهایی . یشگیري می نمایدآن پ شدت

که در مطالعه قبلی  ان طوراما هم ،گیري کندچسبندگی جلوباندهاي وجود دارد که می تواند از تشکیل 
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صورت گرفته در این راستا نشان داده شد، موارد تشکیل باند چسبندگی در گروه زعفران کمتر از سایر 

باندهاي ها بود اما با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق مشخص می شود که حتی در صورت بروز  گروه

این عامل مداخله گر اثر مهاري و یا کاهنده در جهت تشکیل  چسبندگی در گروه تیمار شده با زعفران،

رشته هاي کالژن و تغییر در شدت چسبندگی ناشی از التهاب به منظور مشخص کردن قوام باند 

که عصاره زعفران باعث  نیز نشان داد 2008در سال  و همکاران پژوهش رجبیان .چسبندگی نداشت

این طریق می تواند از شدت التهاب در نواحی تحت عمل کاهش پاسخ ایمنی سلولی می گردد و از 

  ).24(جراحی بکاهد، در نتیجه باعث کاهش بروز و شدت چسبندگی ناشی از التهاب شود

مطالعاتی کامالً مشابه تحقیق حاضر که به طور مستقیم ، لیرغم جستجو در منابع مختلف علمیع        

اما پژوهش هاي  شدنیافت اثرات زعفران را بر میزان بروز و شدت چسبندگی روده اي بررسی کنند، 

مشابه دیگر به بررسی اثر ترکیبات مختلف بر این فرآیند پرداختند که اشاره اجمالی به آن ها می تواند 

همان طور  .کید نمایدأاز جهت کاربرد عواملی دارویی گیاهی و سنتتیک ت بر یافته هاي مطالعه حاضر

باعث کاهش قابل  Kombuchaنشان داد که کاربرد  2008در سال و همکاران که مطالعه مقصودي 

 ).26(روزه می شود 14 دوره توجهی در بروز چسبندگی پس از جراحی در موش صحرایی طی یک

 انسان آمنیوتیک مایع بود که کاربردنیز مؤید آن  2007در سال ران و همکاپژوهش نوریان یافته هاي 

 محتواي می گردد که این اثر به دلیل جراحی عمل از پس شکمی داخل چسبندگی کاهشموجب 

). 29(از دیدگاه محقق بوده است زخم بهبود و ترمیم دراین ترکیب  نقشی و آن هیالورونیک اسید
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که مگلومین خوراکی نیز  ندنشان داد 2005در مطالعه دیگر در سال و همکاران این نوریان  عالوه بر

می  چسبندگی بعد از عمل جراحی شکمی بهبود عالئم انسداد نسبی رودة باریک ناشی از باعث

با اثر  نیسیتومایم که ندبه این نتیجه دست یافت 2005در سال و همکاران همچنین سلطانی ). 31(شود

 یشدت چسبندگ نتایج بهتري بر کاهش میزان بروز ودگزامتازون ضدفیبروبالستی خود در مقایسه با 

  ). 32(ی داردشکم

مطالعات محققان سایر کشورها نیز در بررسی اثر ترکیبات مختلف بر میزان چسبندگی بعد از        

 1991در سال و همکاران  Golanه جراحی شکمی، نتایج متفاوتی به دنبال داشت، از آن جمله مطالع

ایجاد باندهاي جلوگیري از در هیچ تأثیري  ،تزریق مایع آمنیوتیک داخل شکمکه  ندنشان داد

نشان داد که استفاده از  2001در سال و همکاران  Loggieمطالعه  ).39(نداردروده در چسبندگی 

 یکاهش م یکاهش بروز چسبندگ زانیصفاق باعث م يشستشو يبرا mg/kg  5/0با دوز  نیسیتومایم

 نشان الپاراتومی از بعد شکم داخل به دگزامتازون تزریق پژوهشی دیگر، در ).40(شود

 ولی می شود چسبندگی کاهش میزان باعث عمل حین دگزامتازون بردن کار به که داد

 نیز چسبندگی میزان صفاق داخل مداوم تزریق با و ندارد اثري چسبندگی شدت بر

 ندرسید نتیجه این به دیگر اي مطالعه درو همکاران  Gazzaniga .)41(یابد می کاهش

 شدت بر کند ولی می کم را چسبندگی میزان دگزامتازون از اینتراپریتونئال استفاده که

 و میزان نیز 1966و همکاران در سال Replogle  مطالعه در و )42(است تأثیر بی آن
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همچنین  ).43(است داشته کاهش دگزامتازون عضالنی تزریق از بعد چسبندگی شدت

مین در الپنی سی -حاکی از آن بود که دي 2006در سال و همکاران  Ghahiriیافته هاي مطالعه 

پیشگیري از بروز چسبندگی هاي لگنی پس از عمل جراحی بسیار مؤثر بوده به گونه اي که فراوانی 

برخی مطالعات حیوانی نیز اثرات ). 44(بوده است %0چسبندگی هاي شدید در نمونه هاي مورد بررسی 

و ژل پلی اتیلن گلیکول را در کاهش چسبندگی  )NSAIDs(مفید داروهاي ضد التهاب غیراستروئیدي

بعد از اعمال جراحی شکمی گزارش نموده اند اما هیچ مطالعه کنترل شده انسانی در این زمینه وجود 

  ). 46 ،45(ندارد

  :نتیجه گیري -5- 2
تغییرات قابل مالحظه و معنی داري را از نظر هیستوپاتولوژي در باندهاي چسبندگی  ،حاضرمطالعه         

که در  گردیدمشخص  و نشان ندادبعد از عمل جراحی شکمی در موش هاي صحرایی تشکیل شده 

   . صورت تشکیل باند، عصاره زعفران احتماالً نتوانسته بر ارگانیزه شدن باند چسبندگی تأثیر بگذارد

   :پیشنهادات -3-5

  استفاده از دوزهاي مختلف عصاره زعفران و  با حجم هاي مختلف تزریقی - 1

ررسی اثرات کاربرد عصاره زعفران روي چسبندگی ناشی از جراحی در نواحی دیگر بدن از جمله ب - 2

  رحم و لوله هاي رحمی، پلور و پریکارد 

  انجام مطالعات کارآزمایی بالینی مربوطه روي نمونه هاي انسانی  - 3
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Abstract 
 
Title: An Evaluation of the Effect of Saffron Extract on Histopathology of 
Intra-abdominal Adhesion after Laparotomy in Rat 
 
Background: Peritoneal adhesion is one of the common side effects of abdominal 
and pelvic surgeries. It seems that Saffron extract due to its anti-inflammatory 
properties can reduce the incidence of intra-abdominal adhesions. The aim of this 
study was to evaluate the effect of Saffron extract on histopathology of intra-
abdominal adhesion after laparotomy in rat. 
Materials & Methods: This experimental study was performed on 3 groups of 15 
rats include Talc (2.5 cc); normal saline (6 cc) and Saffron extract (250 mg/kg). 
Each of the rats’ abdomens were opened by midline incision under anesthesia with 
Ketamine and Diazepam, and after treatment, they were sutured. After 3 weeks, the 
rats’ abdomens were reopened and at first, the samples were evaluated about 
obstructive signs and then were taken biopsy from peritoneal tissue for 
histopathological study. Next, the samples were assessed about tissue changes in 
mesothelioma, intestinal mucosa, adhesion tissues and inflammatory cells. Data 
were analyzed using SPSS-18 statistical software and Chi square test. 
Results: Histological evaluation of the samples contained adhesion band in study 
groups showed the presence of inflammation based on the presence of inflammatory 
cells (lymphocytes and polymorphonuclears) were detected in varying degrees but in 
that respect, didn’t observed obvious difference between groups on the cell count 
(P>0.05). In addition, no significant difference was observed in the arrangement of 
intestinal epithelial cells (entrocytes and goblet cells), circular and longitudinal 
smooth muscle layers, lamina propria and submucosa and also fibrous tissue 
formation between the groups (P>0.05). 
Discussion & Conclusion: The use of Saffron extract did not show substantial and 
significant histopathology changes in adhesion band formation after laparotomy in 
rats. 
Keywords: Saffron, Histopathology, Intra-abdominal Adhesion, Laparatomy, Rat 

 
 
 
 


