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  چكيده 
ـ بـه دل  سـبز  يچـا  .است ي چسبندگيها  باندجاديا ي لگنيها يمتعاقب جراحند يناخوشا امدي پ نيتر ياصل :نه و هدف  يزم  از يبعـض  دارا بـودن  لي

 جراحت اميروند الترسد در  يبه نظر م که باشد ي و تجمع کالژن م  دي تول ي و بازدارندگ  ي ضدالتهاب ،يدانياکس ي آنت دي فوا ي دارا کي فنول ي پل باتيترک
ـ  بر رونـد الت سبز ي چاي الکلي  عصارهري تاثيلعه با هدف بررس    مطا ني ا لذا. دگرد ي داخل شکم  ي چسبندگ جاديمانع از ا   ، بوده ديمف  يچـسبندگ  امي

  .انجام گرفت يداخل شکم
 ي چـا ي درمان با عصاره يمساو به دو گروه يطور تصادف به ستاري نژاد و از نر سالميي سر موش صحرا ۳۰ ي تجرب ي   مطالعه نيادر   :يروش بررس 

 به طول ي و عرضي و سه برش طولها جدار شکم باز هوش کردن موش پس از بي  . م شدند يتقس) B گروه(ن  يو درمان با نرمال سال    ) Aگروه  ( سبز
  .  برداشـته شـد  ي شکمي وارهيمتر از سمت چپ د ي سانت۲×۲توئن به ابعاد ي از پريا  قطعه، راست داده توئن در سمت  ي سطح پر  يمتر بر رو   ي سانت ۲

بعـد  . خته و شکم بسته شدين محوطه شکم رن دروي سبز و نرمال سالي چاي  محلول عصاره ازي سي س۴ب ي به ترت B وA يها در ادامه در گروه
 با استفاده از ها داده. شدند يکل يدرجه بند ي ظاهري براساس شدت، وسعت و نما جاد شده ي ا يها ي مجدد چسبندگ  ي روز با انجام الپاراتوم    ۱۴از  

 .گرفت  قرارلي و تحلهيتجز مورد >۰۵/۰P يدار يو در سطح معن Mann-Whitneyآزمون 

 ي انهيمکه  يطور ، به)=۰۰۱/۰P( کمتر بود B از گروه ي به طور معنادارA در گروه يزان چسبندگي دو گروه مشاهده شد که مي سهيدر مقا :ها افتهي
 .  دست آمد  به۸و  ۳ب يترت  بهB و A يها  در گروهي چسبندگي درجه

 متعاقـب  ي داخـل شـکم  يها يچسبندگ موجب کاهش قابل توجه در سبز ي چاي  که عصاره داد ق نشان    فو ي   حاصل از مطالعه   جينتا :يريگ جهينت
 يهـا  يجراحـ سبز در  ي مشتق از چاا موادين عصاره و يا ازشتر يقات بيبا انجام تحق توانممکن است ب  لذا  . گردد يم يي در موش صحرا   يالپاراتوم

  .کرداستفاده  عاتيضا گونه ني ايبرا ،ينيبال
  يي، موش صحراي سبز، الپاراتومي، چاياخل شکم ديچسبندگ: يدي کلگانواژ
  
 مقدمه 

 ي لگنـ  يهـا  يمتعاقب جراحـ  ند  يناخوشاامد  ين پ يتر ياصل     
  ييتـوئن احـشا  يپر .)١(د باشـ  ي مـ يعات چـسبندگ يضاجاد يا

  
  
  
  

  
 و روده از نظـر  ي رحمـ يهـا  ها، لوله موجود در رحم، تخمدان  

   يتوئن جداري نسبت به پر  يچسبندگ يل باندها يل به تشک  يتما
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ن موضـوع از    يا .تر است  موجود در جدار لگن و شکم مستعد      
را بالغ بـر    ي ز باشد يمت  يز اهم يار حا ين زنان بس  ينظر متخصص 

 شــامل ي لگنــيهــا ي را چــسبندگيي از علــل نــازا درصــد٢٥
 تا ٥٠ در ي متعاقب اعمال جراح  يها يچسبندگ ).١(گردند   يم

  درصـد  ٩٠ تا   ٦٠و  ) ١( ي شکم يها يجراح موارد    درصد ٩٧
هـا   ين چسبندگ يا). ٢( شوند يده م ي د يکولوژي ژن يها يجراح

 پس از   ي سلول ين و اگزودا  يبريز ناکامل ف  ي نامطلوب ل  ي  جهينت
ن علت انسداد يتر يعنوان اصل  و به)٢(باشد   يتوئن م يب پر يآس

، ماران شناخته شده است  ي ب  درصد ٨٠ا   ت ٦٥ روده در    يکيمکان
ات يـ  حي د کننـده يـ دهلئـوس ت يتواند منجر به ا   يکه م  يورط هب

هـا شـامل درد      ير عوارض وابسته به چـسبندگ     يسا). ١(گردد  
، انسداد حالب و اختالل در عملکـرد ادرار کـردن           يمزمن لگن 

توانند  ين م يتوئن همچن ي داخل پر  يها يبندگ چس ).٢(باشد   يم
 در درمـان     اسـتفاده شـده    يتـوئن ي داخل پر  ير عوامل درمان  يتاث

 انجام شـده    ي  ک مطالعه يبر طبق   ). ٢(د  نسرطان را محدود کن   
ـ  مورد ن  ي  نهياالت متحده هز  ي در ا  ١٩٨٨در سال    از جهـت از    ي

 شـده در   يمـار بـستر   ي ب ٢٨١٩٨٢هـا در     ين بردن چـسبندگ   يب
از ). ٢(ن زده شـده اسـت       ي دالر تخمـ   ١١٧٩٩٠٠ها   مارستانيب

جـاد  ي ا ي منبع اصل  عنوان  به يکولوژي ژن يآنجا که اعمال جراح   
 از آن در قـرن      يتوئن و عوارض ناش   ي داخل پر  يها يچسبندگ

ن يتـر   از مهـم   يکـ يعنوان   ن معزل به  ي ا ،گردند يمر قلمداد   ياخ
 يهـا  ر تخصص ي و سا  ي قابل توجه جراحان عموم    اتموضوع

ـ منظور پ به). ٢و ٣(گردد  ي عنوان م  يمربوطه جراح   از يريشگي
ـ  مواد ز  يعمال جراح  متعاقب ا  ي چسبندگ يجاد باندها يا  يادي

ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــاکنون م ــه  ت ــد ک ــان ــه يم ــوان ب  ت
ن، ي، نرمـال سـال    ٧٠ن، دکـستران    يهـا، هپـار    ديکوئيگلوکوکورت

ها، مهار کننـده سـنتز       نيستاميه ين، آنت يها، پرومتاز  کيوتيب يآنت
م ي کانـال کلـس    يها نگر الکتات، مهار کننده   ين، ر يپروستاگالند

)١(  ،Rofecoxib ژنازيکلو اکـس  يعنوان مهار کننده سـ     ه ب )٤( ،
ـ  ليمت  Carboxymethylchitosan  ،Octreotide،  )٥(و  بل
ا کـم   اکثري ول؛اشاره کرد) ۷ (Chymase Inhibitor و) ٦(

اهان يامروزه استفاده از گ   .ال هستند ا همراه با عوارض با    ياثر و   
د يز اثرات مف  يقات ن يج تحق ي نتا ،دا کرده ي پ يادي رونق ز  ييدارو
 مختلف يها يماريدر ب يياهان داروي گي برايا دوار کنندهيو ام

 اهان است کـه  ين گ ي از ا  يکي سبز   يچا ).۸-۱۱( اند نشان داده 
 ي شـرق ي سال قبـل از مـيالد مـسيح در آسـيا      ۳۰۰۰از حدود   

 سالمت و افزايش طـول عمـر مـورد مـصرف     يمنظور ارتقا  به
 و ، ضـدالتهاب اليباکتر ي اثرات آنت  ي سبز دارا  يچا. بوده است 

 اين خواص ي عمدهباشد که  يم باال يدانياکس يت آنتيز خاصين
ـ       به  بـات يخـصوص ترک   فنوليـک بـه    يدليل وجـود ترکيبـات پل

ـ ). ١٢-١٤( است سبز   ي چا يها در برگ کاتچين   ، نيکـاتچ  ياپ
 گـاالت از    نيگالوکاتچ ي، اپ نيگالوکاتچ ي، اپ  گاالت نيکاتچ ياپ

 يد کـه دارا   نباشـ  يمـ  سـبز    ي موجـود در چـا     يترکيبات اصل 
توانـد   ي مواد م  ني از ا  ي مقدار کم  ،بوده ياکسيدان يخاصيت آنت 

 موجـود  يهـا  باعث افزايش حجم کالژن جهـت بهبـود زخـم     
 ييسـزا  هر ب ي تاث يدانياکس يبات با خواص آنت   يترک .)١٥ (ندگرد

 ياتقيتحق .)١٦( دارند   ي داخل شکم  يها يدر کاهش چسبندگ  
بـا خـواص   توانـد   ي مـ  Eن  يتـام يو کـه    نشان داده اسـت    يقبل
 ي ناش يها ونيداسي خود باعث کاهش اکس    ي باال يدانياکس يآنت

. )۱۷( گـردد    يچـسبندگ  و کـاهش     ي آزاد بافت  يها کالياز راد 
ـ آ با دارا بودن خـواص       زينها   نياستات ـ  و فعال  يدانياکـس  ينت ت ي

 يکم داخل شـ   يها ي باعث کاهش چسبندگ   دک خو يتينوليبريف
کـه از دسـته     ) Lornoxicam(كام    لورنوكسي ).۱۸(گردد   يم

 خـواص  بـا دارا بـودن       ، مسکن و ضـدالتهاب اسـت      يداروها
ـ  يظرف و باال بردن     يدانياکس يآنت  يهـا   بافـت  يدانياکـس  يت آنت

، باعـث کـاهش     ويداتيبـات اکـس   ي و کـاهش ترک    يداخل شکم 
ن يتروپـوئت ي ار.)۱۹(  شـده اسـت  ي چـسبندگ  يهـا  باندمعنادار  

 يدانياکـس  يت آنت ي خاص با زين )۲۲و  ۲۳( نيمالتونو  ) ۲۰،۲۱(
 جـه کـاهش   يدر نت و و   يداتي اکس يها  استرس  باعث کاهش  خود

بـا  ). ٢٤و  ٢٥(د  نگرد ي م يداخل شکم  يها يموثر در چسبندگ  
 ، سـبز ي چـا يدانياکـس  ي آنتين موارد و قدرت باال   يتوجه به ا  

 ي بـرا   مناسـب  يا عنـوان مهـار کننـده       آن را بـه     بتـوان  يستيبا
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ـ   . قـرار داد  مد نظر    ي داخل شکم  يها يچسبندگ از ن  يهـم چن
  و B1 يها نيتامين، و يليوفئت توان به يم  سبز يبات چا يگر ترک يد

B2   وC   وE   ک، يـ ک و گال  ي اگزال يدهاين، اس ين، تان ياني ، ال ت
بات ي ترکني که ا، نمود اشاره)١٥ (يد، مواد معدنين، فلورا يپکت

 از  يگبـا بازدارنـد    ،د بوده يام جراحت مف  ي روند الت  د بر نتوان يم
 مـانع  ،)۱۰ (د و تجمع کـالژن يز تولين و نيبريز کامل ف يعمل ل 

 ي متعاقـب اعمـال جراحـ      ي داخـل شـکم    يجاد چسبندگ ياز ا 
ر ين تاثييق تعين تحقيلذا هدف از ا .دنها گرد ني و سزاريشکم

 است ي متعاقب الپاراتوميها ي سبز بر چسبندگ ي چا ي  عصاره
 ي انسانيها يراحن امر کاربرد آن در جيکه در صورت تحقق ا   

  .ر خواهد بوديامکان پذ
  

  ي بررسروش
 به ،)Preclinical (کاليني کلي  پره به صورت    ، مطالعه نيا     

 دانـشگاه علـوم     يـي  دارو اهاني گ قاتي در مرکز تحق   ريروش ز 
ـ  ته يبـرا  .انجـام شـد    شهرکرد   يپزشک  روش  از عـصاره    ي  هي

بز  سـ  ي گرم چا  ۱۰۰ ن منظور ي ا يبرا.  استفاده شد  ونيماسراس
م مرکـز  ي در واحـد هربـار    ۳۰۴م آن بـا شـماره       ينمونه هربار (

بـه   شـهرکرد    ي دانشگاه علوم پزشـک    يياهان دارو يقات گ يتحق
تـر اتـانول    ي ل ۲ر منتقل و    يک ارلن ما  يرا به   ) ده است يثبت رس 

ـ ر، ا يغـد شرکت  (  درصد ۷۰ ـ ) راني  ي و در دمـا    ن اضـافه   آ  هب
 يکاغذ صاف اره را با ساعت عص۴۸پس از .  شدشگاه رهايزماآ

ل به وبا افزودن اتان .ه شوديفشرده تا کامال تخلرا  و تفاله صاف
سپس با استفاده از دستگاه  .مراحل قبل دوباره تکرار شد    تفاله،

ليتـر   ميلـي  ۲۰ظ و حجـم آن بـه   يتغلرا عصاره  ،در خال  ريتقط
گـراد   ي سـانت  ي   درجه ۵۰در   ظ شده ي تغل ي عصاره .رسانده شد 

ده و در هـاون    يسپس با کـاردک تراشـ     کامال خشک و     در آون 
 يولـوژ يزيسـرم ف  محلول   سپس در ادامه به کمک     .ده شد ييسا
ـ داروپخـش، ا  شرکت  (   بـه غلظـت   يمحلـول  ،عـصاره از  )راني
 يل بـرا يط استريجاد شراي اي و سپس برا   ساخته شد   درصد ۴

کـرون  يم ۲/۰ل  يلتر استر يطور کامل از ف    بهمحلول حاصل   ،  آن

)Baxa Co., USA (اده شد و سپس مـورد اسـتفاده  عبور د 
 د سر رت نر سالم از نژا۳۰ پژوهش ني ادر. )۲۶( ديقرار گرد

 گـروه  بـه دو  يطور تصادف گرم به ۲۵۰تا  ۲۰۰، با وزن    ستاريو
و درمان ) گروه مداخله( سبز ي چاي درمان با عصاره ي سر۱۵

تحـت   روز، ۱۴ در طـول مـدت      )گروه شاهد (ن  يبا نرمال سال  
اسـتفاده  هاي نر سالم  رتاز اين مطالعه در  .ددرمان قرار گرفتن  

که تحت عمل جراحي قبلي يا هرگونه مداخالت پزشکي         شد  
 و استاندارد از نظر کساني طي در شراها  رت. بودند قرار نگرفته 

، )راني کرج، اي شده از شرکت راز    هيت استاندارد ته  يپل (هيتغذ
ــور  ــنا ۱۲(ن ــاعت روش ــار ۱۲ ،يي س ــاعت ت ــا ) يکي س   و دم

عات يضـا  جـاد يا .قرار داده شدند  ) گراد ي سانت ي   درجه ۲±۲۳(
 ي انجام اعمال جراح   . انجام شد  يهوشي ب طيدر شرا  يچسبندگ

ـ ها و توسط   کسان و استاندارد در تمام نمونه     يطور   به ک نفـر  ي
 بـا اسـتفاده از      گروهها در هر دو       رت يهوشي ب .صورت گرفت 

) Alfasan Co., Netherlands ( درصد۱۰ ني کتامي دو داروبيترک
  درصـد  ۲ نيـ الزيو زا گـرم     گـرم در كيلـو      ميلـي  ۲۰با غلظت   

)Alfasan Co., Netherlands (   گـرم در   ميلـي  ۲بـا غلظـت
هـر   در. انجام شد  )IM (يني واحد انسول  ۱۰ زانيبه م  گرم  كيلو

 ي بر رو  دهيها را به وضع خواب      نمونه ،يهوشيس از ب  دو گروه پ  
 را بـا  شکمپس پوست  س، قرار دادهي جراح زي م ي بر رو  پشت

 بـا   ،آغشته نموده ) راني، ا  دارو ديتولشرکت   ( درصد ۱۰ نيبتاد
 دهي محل مورد نظر را به طور کامل تراشي موها يشگري آرا غيت

 سپس در ادامه . گردديبرش جراح جاديتا پوست محل آماده ا   
متر بر  ي سانت۳ به طول يبرش جراح ل  يط استر يت شرا يبا رعا 

پـس از ورود بـه     .  داده شـد   م شـک  ي بـر رو    خط وسـط   يرو
ـ  د ي شـکم  ي  محوطه ـ   ي  وارهي ـ  تي لهيوسـ  ه سـمت راسـت ب  غي

 ۲ کـم عمـق بـه طـول          ي برش عرضـ   ۳،  ۲۴ شماره   يستوريب
 و در سمت چپ  شد داده   ي و عرض  يصورت طول  متر به  يسانت
 تـوئن ي از سـطح پر   ي جراحـ  يچي ق با شکم   ي داخل ي  وارهياز د 

 نيا. بودمتر   يسانت ۲×۲  که ابعاد هر قطعه    ديگرد يقطعه بردار 
ـ  نـان يمنظور اطم  ها به  کيتکن ـ  جـاد ي از ا  افتني  ي چـسبندگ  کي
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 از سـطح   ي با قطعه بـردار    ي صفاق ه صدم سمياستاندارد با مکان  
ـ د صفاق و تخريش     يداخل ـ  بـا ت وارهي ـ  بغي  بـه شـرح   يستوري

 ي  که مربوط به محوطـه يدر قسمت سپس  . مذکور انجام گرفت  
ـ  است با نخ ظر    يشکم  ۰/۳ تات کـو   و قابـل جـذب کـ       في

 ۱ تک بـه فاصـله    ي  هي عدد بخ  ۴ ،)رانيکامران طب، ا  شرکت  (
 مانع ت جذب آني که با توجه به خاصشدزده  از هم متر يسانت

 ي   در حفـره   يعنـوان جـسم خـارج      از حضور نخ جراحي بـه     
 مجدد  يها ي چسبندگ لي تشک ي برا توئني پر کي و تحر  يشکم
ـ  در هر رت بـا ا   ي و درجات چسبندگ   شده ز کـار   اه مرحلـ ني

 و پوست که مرتبط با داخل     اي عضالت، فاش  ي ول . نکند يرييتغ
کامران طب،  شرکت  ( ۰/۲ قابل جذب    ري غ لکيس با نخ    ستين
 از هـم در     متـر  ي سـانت  ۱ ي   تک به فاصـله    هي عدد بخ  ۴ ،)رانيا

 کـرده و   ي پوست محل را ضـد عفـون       گريبار د . شدزده  محل  
. نـد يبهـوش آ   قرار داده تـا      يي مناسب دما  طيها را در شرا    رت
 يهوشـ ي درمان پس از بي  در روز هفتم دوره  ي خارج يها هيبخ

الزم بـه ذکـر    ).۲۷ ( شـدند دهيبه همان روش ذکر شـده، کـش    
عات داخـل  يجـاد ضـا   ي و ا  ي مراحل اعمال جراح   ي هياست کل 

 اخـالق   ي  تـه ي و بـا مجـوز کم      ي مطابق با اصول اخالق    يشکم

 ي  دوره طول .رفتي شهرکرد صورت پذ   يدانشگاه علوم پزشک  
عنـوان روز     بـه  عاتي ضا جاديو روز ا  ) ۱۹( روز بود    ۱۴درمان  

در گروه درمـان بـا   .  مدنظر قرار گرفته شد    ي درمان ي اول دوره 
 ۴زان يعات به ميجاد ضاي بالفاصله پس از ا سبزي چاي عصاره

عات درون محوطـه    يظر در محل ضا    از محلول مورد ن    يس يس
در . شکم بـسته شـد  ه يبخنخ  ي لهيخته و سپس به وس يشکم ر 

ـ  بـه م   عاتي ضـا  جاديبالفاصله پس از ا   ز  يگروه شاهد ن    ۴ زاني
 درون  عاتي در محـل ضـا     ني نرمـال سـال     از محلـول   يسـ  يس

 روز ۱۴پس از گذشت  . شکم بسته شد    و ختهيمحوطه شکم ر  
همـان   جـدد بـه    م ي الپـاراتوم  ي عمل جراح  عات،ي ضا جادياز ا 

 شـکم   ،يوشهي پس از ب    منظور ني ا يبرا. صورت انجام گرفت  
 که نـسبت  يها توسط فرد  ي چسبندگ يبند  و درجه  هر رت باز  
ها ناآگاه بـود صـورت گرفـت و شـدت،             نمونه يبه گروه بند  

 عاتيجاد ضـا  يها در محل ا    ي چسبندگ ي ظاهر يوسعت و نما  
مـورد  ) ۱جدول   (Linsky يبند طور جداگانه با روش نمره     به

 ي  نمره  با جمع  ي چسبندگ ي کل ي  محاسبه قرار گرفت و درجه    
 موجـود کـه   يهـا  ي چـسبندگ ي ظـاهر يوسعت، شدت و نما 

   ).۲۸(  بود به دست آمد۱۱ صفر تا ني بيعدد
  

  ها  براي تعيين درجه کلي چسبندگي Linskyمعيار نمره بندي :۱جدول 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ياهرظ ينما وسعت شدت  نمره

  يعدم وجود چسبندگ  يعدم وجود چسبندگ  عدم وجود چسبندگي  ۰

بـدون   - شـود  جـدا مـي  چسبندگي به راحتي   ۱
  فشار زياد

۲۵%-۰%  
  عروق بدون – يا رشته  از سطح تروماتيزه شده

چسبندگي با دخالـت وسـايل جراحـي جـدا            ۲
  با کشش - شود مي

۵۰%-۲۵%  
   شدهزهياز سطح ترومات

  عروق بدون –محکم 

  %۵۰-%۷۵  شود چسبندگي با وسيله اي تيز جدا مي  ۳
   شدهزهياز سطح ترومات

 خوني عروق با –محکم 
  يرگيمو

  %۷۵-%۱۰۰  شود چسبندگي با وسيله اي تيز جدا مي  ۴
   شدهزهياز سطح ترومات

  يخون با عروق - عيمحکم، وس
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 و يگذار ها شماره   نمونه ، اطالعات ي و ثبت  آور  منظور جمع  به
ها ثبـت    ي و داده  طراحي  ستيطور مجزا چک ل     هر کدام به   يبرا

 ، اطالعات حاصـل   ي گزارش و بررس   پس از آن جهت   . گرديد
 انجـام و   يعکس بردار هاي درون محوطه شکم،      چسبندگياز  

اطالعـات بـه دسـت      . شدند سهي مقا گريکدي با   ريسپس تصاو 
 لي و تحل  هي مورد تجز  Mann-Whitney آزمون   آمده با استفاده  
  . شديدار تلق ي معني از نظر آمارP>۰۵/۰قرار گرفتند و 

  
  افته هاي

ـ    نمونه يمطالعه تمام ن  يدر ا       ـ  فعال ش از عمـل،   يهـا پ ت و ي
، افتنـد ي کامـل  ي بهبـود  ز عمـل  پس ا  و    داشتند ي  مشابه هيتغذ

سکوز يـ ع و يا مـا  يت  ي از آس  يميچکدام عال يه  که در  يطور به
ــ و مــرگ و ميداخــل شــکم ــ دري ــشدي ــس از انجــام . ده ن پ

کـسان  يط  ي با روش و شرا    شي در اثر برش و تخر     ،يالپاراتوم
جـاد  ي ايتوئن چسبندگي پري داخلي وارهي ده، در در هر دو گرو   

  ن مقدار بـه  ي ا) سبزي چا ي  عصاره( گروه مداخله     در ي ول ؛شد
  

ـ م کـه    ي کمتر بود به طـور     يا طور قابل مالحظه   ـ  ي  يزان فراوان
 در گـروه  ) ي چـسبندگ  يها فاقد باند ( صفر ي چسبندگ ي  درجه

هـا    نمونه ي همه شاهد، در گروه    که ي در حال   بود سر ٥مداخله  
گروه ان ذکر است که در      ي شا . بودند ي چسبندگ يها  باند يدارا

 از روده   ييها  به مثانه و بخش    ي حت ي چسبندگ يها  رشته شاهد
ـ  ا کـه  يدر صـورت   )۱ر  يتـصو  ( نموده بود  يز دست انداز  ين ن ي

  .)٢ر يتصو( ده نشديدمداخله  در گروه تيوضع
ــشترين   ــه بي ــروه مداخل ــيدر گ ــه فراوان ــوط ب ــه مرب  ي درج

 بيـشترين  و در گروه شاهد)  درصد٤٠(سر   ٦ با   ،٣ گيچسبند
 ) درصـد ٢٠(ر س ٣ با ،٦  چسبندگيي درجه مربوط به   فراواني

   درجـه چـسبندگي  ي ميانـه  در ايـن مطالعـه   ).=٠٠١/٠P( بود
ـ  ٨ و در گروه شـاهد   ٣ چاي سبز    ي  در گروه عصاره   دسـت   هب

 ي  ميـزان درجـه   آمـاري ي مقايـسه با توجه به  ). ١نمودار  (آمد  
ـ     دو گـــروه مـــورد مطالعــه توســـط آزمـــون سبندگي درچـ

Mann-Whitney     چـاي   ي  ، ميزان چسبندگي در گروه عصاره 
  ).=٠٠١/٠P(سبز به طور معناداري از گروه شاهد کمتر بود 
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   چسبندگي محدود به ديواره دو طرف در گروه مداخله تک باندي نمونه: ۲تصوير 
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  بحث 
 ي  کنندهيريشگي اثرات پيه بررسعن مطاليهدف از انجام ا     

 در يشـکم  داخل يها ي سبز بر چسبندگ ي چا ي الکل ي  عصاره
 از يحـاک حاصـل از آن   ج  يکه نتـا  ه است،    بود ييموش صحرا 

ـ  ا موثر بودن تک دوز     داخـل   يهـا  يبـر چـسبندگ     عـصاره  ني
 از  يکـ ي ي داخـل شـکم    يجـاد چـسبندگ   يا .باشـد  يم يشکم

اند وت يباشد که م   ي م ي داخل شکم  يها يع جراح يعوارض شا 
لئوس، انسداد  ي کشنده همچون ا   يباعث عوارض متعدد و گاه    

 اي  مطالعـه  در کهيطور  به.)٢٩(  گردديز ناباروريها و ن روده

 باريـك  ي روده انسداد به بيمار مبتال ۲۲۹۵ حدود روي بر كه

 دليل به ها آن از  درصد۶۴ بيش از كه شد داده نشان شد، انجام

 درصـد  ۸۶ و بودند انسداد شده دچار شكمي داخل چسبندگي
 .بودند گرفته رشكمي قرا قبلي جراحي عمل تحت نيز ها آن از

 از رونـد  ي بخشي پس از جراح  يل چسبندگ ين حال تشک  يبا ا 
 منجـر بـه  کـه    يهـر عـامل   م بافت است که در اثر       ي ترم يعيطب

از  .)٣٠ (شود يجاد ميگردد، ا يسکمي و ا  يژن بافت يکاهش اکس 
 يسکميـ ژن کـه در مراحـل اول ا   ي آزاد اکس  يها کالي راد جمله

 خـود  ي بـه نوبـه  ن ژياکسع خود با   ي با واکنش سر   ،د گشته يتول
د يمنبع سوپراکـس   ).۳۱ (دگرد ي آن م  تر محسوسباعث کاهش   

داز يتوکروم اکـس  ي آزاد ممکـن اسـت سـ       يهـا  کالير راد يو سا 
ال در ي انــدوتليهــا داز ســلولين اکــسيتيا گــرانيــ يتوکنــدريم

 منجـر بـه آزاد      يب بافت ي آس ي مختلف باشد که در پ     يها بافت
د يون سـوپر اکـس    يدروژن و آن  يد ه ياکسپر. گردد يم ها شدن آن 

ــر ــرادو ه ــا  ســلولي ب ــدوتلييه ــد ان ــا و  پالکــت ،الي مانن ه
ـ دل ها به  بروبالستيف  ي سـم يز خـارج سـلول   يتولياد سـ  جـ يل ا ي

 ي غشايد شدن چربياکسز و پريتولي سي جهيکه نت  )۳۱( هستند
جـاد اگزوداسـت کـه      ي عـروق و ا    يريش نفوذپـذ  ي افزا يسلول

 كدام تاکنون هيچ .)٣٢(باشد  يتواند آغازگر روند چسبندگ يم

 بانـد  از تـشكيل  نـد ا هنتوانست شده، انجام تاريخي مداخالت از

 به نظر يول .نمايند جلوگيري كامل طور به ي داخل شکمفيبروز
 يسکمي از اي آزاد ناشياه کاليجاد رادي از ايريرسد جلوگ  يم

ـ    يب بـافت  يآسر   د يموضع  فـراوان   يهـا  دانياکـس  ي توسـط آنت
دسـته مـواد    کـه از    هـا    ني سبز همچون کـاتچ    يموجود در چا  

ـ دار آزاد را    يها کاليت جذب راد  ي قابل ،ک بوده يفنول يپل از  ،دن
ـ  از ا  يريشگيـ عوامل مهم پ   قـات  يتحقدر  . باشـد   اتعين ضـا  ي

بات به اثبات   ين ترک ي ا يدانياکس ي اثرات آنت   و صدرزاده  يصفر
ـ ). ۳۳( ده است يرس ن يـ گـر اثـرات ا  ي دين در پژوهـش   يهمچن
ان کننده ژن عامل رشد بافت همبند       يبات به عنوان عامل ب    يترک

اد شده يک ي نوع کالژن ي م کنندهيان ژن تنظ  ي ب ي و مهار کننده  
ده يها بـه اثبـات رسـ     منظم کالژنيها در گروه بند و اثرات آن  

توان  ي سبز ميبات چايگر ترکيگر از دي د ياز سو  ).۳۴(است  
ن، ين، تـان ياني، ال تEو  Cو   B2  و B1 يها نيتاميو ن،يليوفئبه ت 
 اشاره يد، مواد معدنيفلورا ن،يپکت ک،يک و گالي اگزاليدهاياس

ام يند بر روند الت   نتوا يبات فوق م  يکه ترک  .)٣٣،  ٣٥و  ٣٦( نمود
ـ  از عمـل ل    ي بتواند با بازدارنـدگ    ،د بوده يجراحت مف  ز کامـل   ي

ــز توليــن و نيبــريف جــاد ي مــانع از ا)١٦ (د و تجمــع کــالژني
 ي داخل شکم  ي متعاقب اعمال جراح   يخل شکم  دا يچسبندگ
 يا داروهـا  يـ ن دارو و    يااثرات ضد زخم     .دنها گرد  نيو سزار 

ـ  ن ي جلد يها ر زخم  د ، دارند يدانياکس يمشابه که اثر آنت    ز بـه   ي
 يارينکه مطالعات بسيرغم ايعل ).٣٧و  ٣٨( اثبات رسانده است  

 مواد بـا    ي بر رو  ي انجام شده ول   اتعين ضا يدر جهت درمان ا   
 انجام نگرفتـه    ياديشات ز ي تاکنون آزما  يدانياکس ينتآت  يخاص
 ي  مهـار کننـده   رات مثبت   يشات تاث ين آزما ي از ا  يکيدر   .است

 در  ي داخل شکم  يها ي چسبندگ ي بر رو  يون چرب يداسياکسپر
ز ي ن يگري د ي هعدر مطال  .)٣٩(ده است   يخرگوش به اثبات رس   

 در  ياتوم متعاقـب الپـار    يهـا  ين در چـسبندگ   يرات مالتون يتاث
 مورد مطالعه قرار گرفته است و خـواص ضـد   ييموش صحرا 

که از ) ۱۸( دان نسبت داده شدهياکس ي آن به مواد آنتيچسبندگ
  . داردي حاضر همخواني ن جهت با مطالعهيا

  
  يريجه گينت

  بات ـي ترکنـن مطالعه و داشتيل از اـج حاصي با توجه به نتا   
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 ي  ، عصاره ي و ضد التهاب   يداني اکس يک با خواص آنت   ي فنول يپل
جاد شـده در    يعات ا يم ضا ي توانسته است در امر ترم      سبز يچا

 يري باعث جلوگ، موثر بودهيي در موش صحراي شکم ي  حفره
 و احتمـاال در      گـردد  ي روند چـسبندگ   ي  شرفت و توسعه  ياز پ 

ـ موارد مشابه در انسان ن     تـوان بـا    يباشـد، لـذا مـ      يز مـوثر مـ    ي
 سـبز در مطالعـات   ي مشتق از چـا يشتر بر داروها يمطالعات ب 

عات ين گونه ضاي درمان ا ين عصاره را برا   ي، استفاده از ا   ينيبال
  . قرار داديدر انسان مورد بررس

  

  تقدير و تشكر  
مـصوب   ۹۶۰ شـماره  يقـات ين مقاله حاصـل طـرح تحق  يا     

 شـهرکرد  يمعاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علـوم پزشـک   
قـات  يمعاونت محتـرم و مرکـز تحق  آن  له ازينوسيبد. باشد يم
 ي کساني هي شهرکرد و کلي دانشگاه علوم پزشکيياهان دارويگ

ـ که ما را در انجام ا     نمودنـد، کمـال تـشکر و    ياريـ ن طـرح  ي
  .مي را داريقدردان
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Background and Objective: Adhesion bands comprise the most important unpleasant consequences of pelvic 

surgeries. Green tea (Camellia sinensis), due to its anti-oxidant and anti-inflammatory effects and prevention 

of production and accumulation of collagen seems to be beneficial in this event. Therefore, the present study 

was designed to elicit the effect of alcoholic extract of green tea on intra-abdominal adhesions. 

Materials and Methods: In this experimental study 30 healthy male Wistar rats were randomly assigned to 

two equal groups; one group taking green tea (A) and the other group taking normal saline (B). After 

anesthesia, their abdominal wall was opened, three longitudinal and transverse incisions of 2 cm in length 

were made on the right side of peritoneal surface and a 2×2 cm piece of the left abdominal wall peritoneum 

was removed. Then, 4 ml green tea extract or normal saline was introduced into the abdominal cavity of the 

rats. Two weeks later in the second laparotomy, the adhesions were graded according to the strength, extent 

and appearance. Data were analyzed by Mann-Whitney test, using SPSS v.16.  

Results: There were significant differences between the scores of groups A and B (P=0.001). The median 

adhesion scores were 3 and 8 in groups A and B, respectively.  

Conclusion: The results of this study provide the evidence that green tea extract has a potential capacity to 

effectively prevent postoperative intra-abdominal adhesions in rats and might be beneficial during clinical 

surgeries.  

 

Keywords: Intra-abdominal adhesion, Green tea, Laparotomy, Rat 

 


