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  چکیده

به  گل محمدي.شود هاي شکمی گفتـه می به اتصاالت پاتولوژیک بین سطوح پریتوئن یا حفـره لگن، چسبندگی :زمینه و هدف
مطالعه با هدف  نیا لذا .می گردد چسبندگی ادجیمانع از ای دانیاکس یآنت خواص ایجاد اب يدیفالونوئ باتیترک دارا بودن لیدل

  .انجام گرفته استچسبندگی  ترمیمبر روند  گل محمدي عصاره ریتاث یبررس
گل محمدي  %5و  %1به طور تصادفی به سه گروه درمان با عصاره  ییسر موش صحرا 30 ی،مطالعه تجرب نیادر  :روش بررسی

سانتیمتر در  2سه برش طولی و عرضی به طول  الپاراتومی در حین .تقسیم شدند) Cگروه (و درمان با آب مقطر  ،)Bو  Aگروه (
به ترتیب   Bو Aدر ادامه در گروه هاي  .مت چپ دیواره ي شکمی برداشته شدسانتیمتر از س 2×2سمت راست و قطعه اي به ابعاد 

ml3  عصاره گل محمدي و در گروه  %5و  %1از محلولC،ml 3 بعد از  .ه شکم ریخته و شکم بسته شدمحوط از آب مقطر درون
توسط  داده ها .درجه بندي شدند )مقیاس کانباز( آنهاي اساس تعداد باند برها روز با انجام الپاراتومی مجدد چسبندگی  14

SPSS 16  آزمونو با استفاده از Mann-Whitney شدند تحلیل. 

در  یدرجه چسبندگ نیانگیم کهیبطور ،)=007/0P(کمتر بود  Cوه از گر يبه طور معنادار Aدر گروه  یچسبندگ زانیم :یافته ها
  . است آمده دست به 3±816/0 و 4/1±265/1 بیبه ترت Cو  A يگروه ها

 .ی گرددمچسبندگی هاي داخل شکمی متعاقب الپاراتومی موجب کاهش قابل توجه در  گل محمدي %1 عصاره :يریگ جهینت
جراحی در  آنمشتق از  این عصاره و یا مواد با انجام تحقیقات بیشتر از  توانیمموثر می باشد و  احتماال در موارد مشابه در انسان نیز

  .استفاده گردد ضایعاتگونه  نیا يبرا ی،نیبال هاي
  .چسبندگی داخل شکمی، گل محمدي، الپاراتومی، موش صحرایی: کلید واژه ها

 7/4/94:پذیرش 1/4/94:اصالحیه نهایی 9/12/93:وصول مقاله
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  مقدمه 
به اتصاالت پاتولوژیک بین سطوح پریتوئن یا حفـره لگن، 

علل متعددي  .شود هاي شکمی و لگنی گفتـه می چسبندگی
باشند از جمله  ها مطـرح می در ایجـاد این چسبندگی

که ) 1( ها ایسکمی پریتوئن، اجسام خارجی و عفـونت 
احشایی باعث همگی با ایجاد آسیب در پریتوئن جداري یا 

، ترشح فیبـرین و رسوب آن در  واکنش التهابی موضعی
  باریک، ناباروري،ه ي انسداد رود ).2( شوند محل می

دردهاي مزمن شکم و لگن و ایجاد اشکال در انجـام 
ترین نتایج حاصل از تشکیل  هاي مجـدد، شایع جراحی

ی از علل نازای% 25بالغ بر ). 3( باشد چسبندگی پـریتوئن می
چسبندگی  ).4( را چسبندگی هاي لگنی شامل می گردند

موارد جراحی % 97تا  50هاي متعاقب اعمال جراحی در 
جراحی هاي ژنیکولوژي دیده % 90تا  60و ) 5( هاي شکمی

از آنجا که اعمال جراحی ژنیکولوژي به ). 6( می شوند
عنوان منبع اصلی ایجاد چسبندگی هاي داخل پریتوئن و 

این  ،می گردنداز آن در قرن اخیر قلمداد عوارض ناشی 
قابل توجه  اتترین موضوع یکی از مهمبه عنوان  معضل

از  جراحان عمومی و سایر تخصص هاي مربوطه جراحی
به منظور پیشگیري از ایجاد ). 6( شودعنوان می  جمله زنان

د زیادي باندهاي چسبندگی متعاقب اعمال جراحی موا
 می توان بهگرفته اند که کنون مورد مطالعه قرار تا

، نرمال سالین، 70گلوکوکورتیکوئید ها، هپارین، دکستران 
آنتی بیوتیک ها، پرومتازین، آنتی هیستامین ها، مهار کننده 
سنتز پروستاگالندین، رینگر الکتات، مهار کننده هاي کانال 

به عنوان مهار کننده سیکلو  Rofecoxib، )5( کلسیم
 .اشاره کرد) 9( Octreotide، )8( و، متیل بل)7( اکسیژناز

با خواص  باتیقبال نشان داده است ترک ياریبس یقاتیتحق
 يها یدر کاهش چسبندگ ییبسزا ریتاث یدانیاکس یآنت

که نشان داد  ی، از جمله پژوهش)10( دارند یداخل شکم
خود باعث  يباال یدانیاکس یبا خواص آنت تواندیم E نیتامیو

و  یآزاد بافت يها کالیاز راد یاشن يها ونیداسیکاهش اکس
با دارا بودن  زیها ن نیاستات). 11( گردد یچسبندگ اهشک

خود باعث  کیتینولیبریف تیو فعال یدانیاکس یخواص آنت
 رایاخ ).12( گردد یم یداخل شکم يها یکاهش چسبندگ

 یخواص آنت يدارا اهانیدر چند مورد مشاهده شده گنیز 
شده  یداخل شکم هاي یبندگباعث مهار چس زین یدانیاکس
 .)13( اند

 با نام علمی Rosaceae ياز خانواده  يگیاه گل محمد
Rosa damascena انگلیسی  يو نام هاHip-rose  و

Dog rose یقالب ای زیر يبا خارها ییدرختچه ها. باشد می 
وشبو هستند و خ اریدرشت و بس يگلها يشکل، دارا

). 14( شدند لیتشکبرگچه  يادیمرکب از تعداد ز يگهابر
در بسیاري از مناطق ایران نیز به خوبی می  يگل محمد

عصاره آن به رنگ زرد روشن با طعم کمی شیرین و . روید
شهرت  Otto of Roseنافذ می باشد که به نام  يعطر
  ).15( دارد

 یمنبع غن کی يمطالعات اثبات نموده است که گل محمد
الخصوص  یو عل نیتان د،یاس کیلی، کربوکسC نیتامیاز و
، که )16و17( است کیفنول یو پل يدیفالونوئ باتیترک

سلول و  آزاد يها کالیراد هیموثر آن بر عل یباعث اثر بخش
از جهش  يری، جلوگیخواص ضد سرطانو  یالتهاب يها
 زا گرید ياریو بس ، فعالیت هاي آنتی اکسیدانییژن يها

 کن گیاه یدر واقع ای .)18و  19( گردد یم اهیگ نیخواص ا
 یناش يها يماریو درمان ب يریشگیپ يمهم برا ییمنبع دارو

  ).20( دیآ یآزاد به حساب م يها کالیراد تیاز فعال
 يدیفالونوئ باتیترک يبا توجه به خواص ذکر شده برا

 یو آنت یضد التهاب تیاز جمله خاص اهیگ نیموجود در ا
خواص در بهبود  نیا ي ندهیآن و نقش فزا یدانیاکس

 نیبریکامل ف زیتواند در روند ل یفوق م باتیترک ،یسبندگچ
در اثر  یو تجمع کالژن که همگ دیاز تول يریجلوگ زیو ن
 يها کالیو راد یالتهاب ينامناسب فاکتور ها يها تیفعال

 جادیداشته باشند و مانع از ا یبسزائ ریدهد، تاث یآزاد رخ م
 یمتعاقب اعمال جراح یداخل شکم یچسبندگ يباندها
  .ها گردد نیو سزار یشکم
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گل هیدروالکلی عصاره  ریتاث نییتع مطالعه نیهدف از ا لذا
است که در  یمتعاقب الپاراتوم يها یبر چسبندگ يمحمد

 یانسان يها یامر کاربرد آن در جراح نیصورت تحقق ا
  .خواهد بود ریامکان پذ

 
 بررسی روش

 پس از) Experimental(تجربی به صورت  ،مطالعه نیا
 شهرکرد یاخالق دانشگاه علوم پزشک تهیدر کم بیتصو

 قاتیدر مرکز تحق ریبه روش ز )92-3- 17: کد اخالق(
در  .انجام شدشهرکرد  یدانشگاه علوم پزشک ییدارو اهانیگ
اخالقی و  اصول هیکل دیگرد یسع شاتیانجام آزما نیح

گردد تا  تیرعا یشگاهیآزما واناتیکار با ح حرفه اي
  .وارد شود وانیممکن به ح استرس نیکمتر

  :غلظت مناسب از آنو  هیدروالکلی تهیه عصاره 
استفاده  ماسراسیونروش  از یدروالکلیه براي تهیه عصاره

جوان و خشک  يگلبرگ هاگرم  100 براي این منظور. شد
در  410آن با شماره  مینمونه هربار( يگل محمد يشده 

دانشگاه علوم  یداروئ اهانیگ قاتیمرکز تحق میواحد هربار
را به را پودر کرده ) است دهیشهرکرد به ثبت رس یپزشک

و در  اضافه ه آنب %75لیتر اتانول  2یک ارلن مایر منتقل و 
 اره را باساعت عص 48پس از . شد زمایشگاه رهادماي آ

با  .فشرده تا کامال تخلیه شودرا و تفاله  صافکاغذ صافی 
سپس  .باره تکرار شد دو مراحل قبل ل به تفاله،وافزودن اتان

تغلیظ و حجم را عصاره  ،در خالء تقطیربا استفاده از دستگاه 
درجه  50در  عصاره ي تغلیظ شده .رسانده شد ml20 آن به

تراشیده  كکامال خشک و سپس با کارد در آونسانتیگراد 
محلول  سپس در ادامه به کمک ).10( و در هاون سائیده شد

به غلظت  يمحلول ها ،یلکلدروایه عصارهاز آب مقطر 
 ون،یالسیاستر طیحفظ شرا يبراو  شد ساخته %5و %1  يها

 ,.Baxa Co( کرونیم 2/0 لتریحاصل از ف يمحلول ها

USA(  مورد استفاده قرار گرفتسپس و شد عبور داده.  

  
  

  :آن يمورد استفاده و نگهدار وانیح
 ستاریسر رت نر سالم از نژاد و 30پژوهش  نیدر ا

)Wistar ( نوینوع آلباز )Albino( گرم  200-250، با وزن
 يسر 10به سه گروه  یطور تصادفبماه،  3 یو  محدوده سن

گروه ( يگل محمد%1 یدروالکلیه يدرمان با عصاره 
 يگل محمد%5 یدروالکلیه ، درمان با عصاره)Aمداخله 

)  Cگروه کنترل(و درمان با آب مقطر ) Bگروه مداخله (
  .شدند میتقس
که تحت استفاده شد  یهاي نر سالم رتاز ین مطالعه ادر 

 عمل جراحی قبلی یا هرگونه مداخالت پزشکی قرار نگرفته
 هیو استاندارد از نظر تغذ کسانی طیدر شرا ها رت .بودند

، نور )رانیکرج، ا يشده از شرکت راز هیت استاندارد تهیپل(
  23±2(و دما  ) یکیساعت تار 12 ،یساعت روشنائ 12(

  .قرار داده شدند) گراد سانتی جهدر
  :ضایعات چسبندگی جادیا  
 .انجام شد یهوشیب طیدر شراضایعات چسبندگی  جادیا

طور یکسان و استاندارد در تمام نمونه انجام اعمال جراحی ب
رت ها در هر  یهوشیب .ها و توسط یک نفر صورت گرفت

 %10 نیکتام يدو دارو بیبا استفاده از ترک گروهدو 
)Alfasan Co., Netherlands ( با غلظتmg/kg20 

با ) Alfasan Co., Netherlands% (2 نیالزیو زا
انجام  )IM( ینیواحد انسول 10 زانیبه م mg/kg2غلظت 

  . )13( شد
 دهینمونه ها را به وضع خواب ،یهوشیس از بهر دو گروه پ در

قرار داده و سپس پوست  یجراح زیم يبر رو پشت يبر رو
محل مورد نظر  يآغشته نموده و موها %10 نیبتادرا با  شکم

برش  جادیتا پوست محل آماده ا دهیرا به طور کامل تراش
برش سپس در ادامه با رعایت شرایط استریل  .گردد جراحی

بر روي  خط وسط يمتر بر رو یسانت 3به طول  یجراح
سمت  وارهید یپس از ورود به محوطه شکم. داده شد شکم

کم  یبرش عرض 3، 24شماره  يستوریب غیت لهیراست بوس
 شدداده  سانتیمتر به صورت طولی و عرضی 2عمق به طول 

از  یجراح یچیق باشکم  یداخل وارهیو در سمت چپ از د
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 2×2 که ابعاد هر قطعه گردید يقطعه بردار توئنیسطح پر
 جادیاز ا افتنی نانیها به منظور اطم کیتکن نیا. بودسانتیمتر 

با قطعه  یصفاق هصدم سمیاندارد با مکاناست یچسبندگ کی
 غیبا ت دیوارهصفاق و تخریش  یاز سطح داخل يبردار

که  یدر قسمتسپس . به شرح مذکور انجام گرفت يستوریب
و قابل جذب  فیاست با نخ ظر یمربوط به محوطه شکم

از  سانتیمتر 1تک به فاصله  هیعدد بخ 4 ،3/0 تکات کو
مانع از  خاصیت جذب آن که با توجه به شدزده  یکدیگر

 یدر حفره شکم یحضور نخ جراحی به عنوان جسم خارج
 شدهمجدد  يها یچسبندگ لیتشک يبرا توئنیپر کیو تحر

 يرییاز کار تغ همرحل نیدر هر رت با ا یو درجات چسبندگ
 ستیو پوست که مرتبط با داخل ن ایعضالت، فاش ینکند ول

تک به فاصله  هیعدد بخ 4، 2/0قابل جذب  ریغ سیلکبا نخ 
پوست محل را  گریبار د. شدزده از هم در محل  سانتیمتر 1

قرار  ییمناسب دما طیکرده و رت ها را در شرا یضد عفون
در روز هفتم دوره  ي خارجیها هیبخ. ندیداده تا بهوش آ
 دهیبه همان روش ذکر شده، کش یهوشیدرمان پس از ب

 ).13( شدند
اعمال جراحی و ایجاد الزم به ذکر است کلیه ي مراحل 

مطابق با اصول اخالقی و با مجوز  ضایعات داخل شکمی
کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد صورت 

  .پذیرفت
  :درمان  

به عنوان  عاتیضا جادیو روز ا روز بود 14دوره درمان  طول
در گروه . مد نظر قرار گرفته شد یدرمان يروز اول دوره 

 يگل محمد %5و  %1 یروالکلدیه يدرمان با عصاره ها
از محلول  یس یس 3 زانیبه م عاتیضا جادیبالفاصله پس از ا

و  ختهیدرون محوطه شکم ر عاتیمورد نظر در محل ضا
 زیدر گروه کنترل ن. شدشکم بسته  هینخ بخ ي لهیسپس به وس

از آب  یس یس 3 زانیبه م عاتیضا جادیبالفاصله پس از ا
و شکم  ختهیوطه شکم ردرون مح عاتیدر محل ضا رمقط

آب  از تاثیر با توجه به این که تاکنون هیچ موردي. شدبسته 
 گزارش نشده استمقطر بر چسبندگی هاي داخل شکمی 

، از این رو در این مطالعه به عنوان درمان در گروه )13و  21(
  .کنترل در نظر گرفته شد

  :جمع آوري داده ها ينحوه 
 یعمل جراح عات،یضا دجایروز از روز ا 14پس از گذشت 

این منظور پس از  يبرا. گرفتمجدد انجام  یالپاراتوم
ها  یچسبندگ يشکم هر رت باز و درجه بند ،یهوشیب

 بودنمونه ها ناآگاه  يکه نسبت به گروه بند يتوسط فرد
براي مقایسه چسبندگی ها براي هرکدام . گرفتصورت 

یاس که این کار توسط مق شدبندي انجام  هجداگانه درج
 درجهاین اساس  بر ).21( گرفتکانباز انجام -اهمت

  :به صورت زیر محاسبه گردیدها  چسبندگی
  ،بدون چسبندگی: 0درجه ي 
بین دیواره  باند چسبنده باریکعدد وجود یک : 1درجه ي 
  ،بدون عروق و به راحتی جدا شونده دو طرف
دو  وارهید نیب باند چسبنده باریکعدد  2وجود : 2درجه ي 

  ،و بدون عروق و به راحتی جدا شونده فطر
دو  وارهید نیب باند چسبنده باریکعدد  3وجود : 3درجه ي 

  ،و بدون عروق و به راحتی جدا شونده طرف
 باند چسبنده بدون عروقعدد  3وجود بیش از : 4درجه ي 

و به راحتی جدا شونده و یا چسبندگی  دو طرف وارهید نیب
سمت هاي مختلف داخل بین ق و منتشر پراکندهضخیم، 

  .شکمی
  :داده ها لیو تحل هیتجز

 ي، نمونه ها شماره گذارداده هاو ثبت  يبه منظور جمع آور
و داده ها  یطراح یستیطور مجزا چک لهر کدام ب يو برا

اطالعات  یپس از آن جهت گزارش و بررس. دیثبت گرد
درون محوطه شکم، عکس  يها یحاصل، از چسبندگ

 .شدند سهیمقا گریکدیبا  ریس تصاوانجام و سپ يبردار
و با  SPSS v.16به دست آمده توسط نرم افزار  داده هاي

و  هیمورد تجز U Mann-Whitney  استفاده آزمون
 یدار تلق یمعن ياز نظر آمار  P>05/0قرار گرفتند و  لیتحل
  .شد
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 یافته ها
گل محمدي، %5 یدروالکلیه  در گروه درمان با عصاره ي

. از شروع درمان تمامی نمونه ها فوت کردندروز پس  1تا 
داخل  سکوزیو عیما ای تیاز آس یعالئمباقی نمونه ها در 

پس از انجام . نشد دهیدتا پایان دوره  ریو مرگ و م یشکم
با روش و شرایط یکسان  در اثر برش و تخریش ،الپاراتومی

پریتوئن  ي داخلی دیواره ، درباقیمانده در هر دو گروه
 عصاره(گروه مداخله  ولی در ؛ایجاد شدچسبندگی 

ه طور قابل این مقدار ب )گل محمدي% 1 یدروالکلیه
درجه  میزان فراوانیطوریکه مالحظه اي کمتر بود ب

 مداخله در گروه) فاقد باند هاي چسبندگی( صفر چسبندگی
 در حالیکه )1تصویر ( بود سر 2 %)1 یدروالکلیه عصاره(

ها داراي باند هاي چسبندگی  همه ي نمونه ،کنترلدر گروه 
رشته هاي  کنترلگروه شایان ذکر است که در  .بودند

از جمله  به بخش هاي مختلف داخل شکمیچسبندگی 

 در صورتیکه ،)2تصویر ( دست اندازي نموده بود روده ها
 %)1 یدروالکلیه  عصاره( مداخلهدر گروه  وضعیتاین 

  .دیده نشد
 فراوانیبیشترین  %)1 یلدروالکیه عصاره( در گروه مداخله

و در گروه %) 50(سر  5با  ،1 درجه چسبندگیمربوط به 
ر س 4با  ،3 درجه چسبندگیمربوط به  فراوانیبیشترین  کنترل

  ).1جدول ( بود %)40(
میانگین درجه چسبندگی در گروه هاي مداخله  2جدول 

با توجه . را نشان می دهد کنترلو %) 1 یدروالکلیه عصاره(
ات این جدول و مقایسه آماري میزان درجه به مندرج

میزان چسبندگی در  چسبندگی در دو گروه مورد مطالعه،
گل محمدي % 1 یدروالکلیه  گروه تحت درمان با عصاره

  ).=007/0P( کمتر بود کنترلطور معناداري از گروه ب

  
  

 
  )درجه صفر(  گل محمدي یدروالکلیه عدم تشکیل چسبندگی در گروه درمان با عصاره ي. 1تصویر 
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 )4درجه ( باند هاي گسترده ي چسبندگی در محوطه ي شکمی در گروه کنترل. 2تصویر 

 
 

  هاي درمانی مقایسه ي میزان فراوانی درجه چسبندگی در گروه .1 جدول

هاي درمانی گروه  
 

  درجه چسبندگی

  %)1 یدروالکلیه عصاره( گروه مداخله
  تعداد

  )درصد فراوانی(

  کنترلگروه 
  تعداد

  )درصد فراوانی(
0  2 )20(%  0 )0(%  
1  5 )50(%  0 )0(%  
2  1 )10(%  3 )30(%  
3  1 )10(%  4 )40(%  
4  1 )10(%  3 )30(%  

  %)100( 10  %)100( 10  جمع کل
  
  

  هاي درمانی میانگین، انحراف معیار و میانه درجه چسبندگی در گروه .2جدول 
 

 هاي آماري شاخص                       
  یهاي درمان گروه

  
  میانگین

  
  انحراف معیار

  
  میانه

  000/1  265/1  400/1  %)1 ی دروالکلیه عصاره ي(گروه مداخله 
  000/3  816/0  000/3  گروه کنترل

  
  

  بحث 
 %1دوز حاکی از موثر بودن  مطالعه حاضرحاصل از نتایج 

در این  .می باشدی بر چسبندگی هاي داخل شکم عصاره این

 مطالعه تمامی نمونه هاي تحت درمان با عصاره ي
گل محمدي تا یک روز پس از دریافت % 5 یدروالکلیه
 یول ستیمشخص ن قایدقعلت این مسئله . صاره فوت شدندع

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
10

2/
20

.4
.7

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             6 / 10

http://dx.doi.org/10.22102/20.4.73
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-1969-fa.html


 79مهرداد کریمی   

 1394مهر و آبان / دوره بیستم / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 یخاص طیدر شرا دانیاکس ینشان داده شده که مواد آنت
و ) 22و  23(عمل کرده  دانیممکن است بصورت پرو اکس

 یبافت بیگردد که منجر به آس ویداتیود باعث استرس اکسخ
دارو در  تیعامل باعث سم نیا نکهیا). 24و  25(شود  یم
که  ستقابل تامل ا يمسئله ا گریعوامل د ایدوز شده  نیا
   .ردیمورد مطالعه قرار گ یستیبا

ایجاد چسبندگی داخل شکمی یکی از عوارض شایع 
اند باعث وکه می تباشد  جراحی هاي داخل شکمی می

عوارض متعدد و گاهی کشنده همچون ایلئوس، انسداد 
 اي مطالعه در طوریکهب) 26( روده ها و نیز ناباروري گردد

 باریک روده انسداد به بیمار مبتال 2295 حدود روي بر که
 دلیل به آنها از %64 بیش از که شد داده نشان شد، انجام

 از% 86 و بودند انسداد شده دچار شکمی داخل چسبندگی

 بودند گرفته شکمی قرار قبلی جراحی عمل تحت نیز آنها
با این حال تشکیل چسبندگی پس از جراحی بخشی از  .)27(

منجر که  هر عاملیروند طبیعی ترمیم بافت است که در اثر 
 گردد، ایجاد میشودکاهش اکسیژن بافتی و ایسکمی  به
که در مراحل اول رادیکال هاي آزاد اکسیژن  از جمله .)28(

به ن ژایسکمی تولید گشته و با واکنش سریع خود با اکسی
منبع  .دآن میگرد محسوس ترباعث کاهش نوبه ي خود 

سوپراکسید و سایر رادیکالهاي آزاد ممکن است سیتوکروم 
اکسیداز میتوکندري یا گرانیتین اکسیداز سلول هاي 

ب بافتی اندوتلیال در بافت هاي مختلف باشد که در پی آسی
اکسید هیدروژن پر. )29( گرددمی  ها منجر به آزاد شدن آن

 ،براي سلول هایی مانند اندوتلیال دو و آنیون سوپر اکسید هر
اد سیتولیز خارج پالکت ها و فیبروبالست ها به دلیل ایج

اکسید شدن که نتیجه سیتولیز و پر )30( سلولی سمی هستند
روق و ایجاد چربی غشاي سلولی افزایش نفوذپذیري ع

  .)31( است که میتواند آغازگر روند چسبندگی باشد اگزود
 شده، انجام تاریخی مداخالت از کدام تاکنون هیچ 

 کامل طورب داخل شکمی فیبروز باند از تشکیل نده انتوانست
ولی به نظر میرسد جلوگیري از ایجاد  ،نمایند جلوگیري
سیب بافتی آر اي آزاد ناشی از ایسکمی موضعی درادیکال ه

 عصارهتوسط آنتی اکسیدانهاي فراوان موجود در 
ي دیفالونوئ باتیترکدسته که از  گل محمدي یدروالکلیه
هاي آزاد را پلی فنولیک بوده و قابلیت جذب رادیکال  و

در . باشدمی  اتري از این ضایعیاز عوامل مهم پیشگ ،دارد
ر موجود د اثرات آنتی اکسیدانی ترکیبات زیادي تحقیقات
همچنین در پژوهشی ). 20( به اثبات رسیده است این گیاه

به عنوان عامل بیان  آنتی اکسیدانی دیگر اثرات ترکیبات
کننده ژن عامل رشد بافت همبند و مهار کننده ي بیان ژن 

نوع یک یاد شده و اثرات آن ها در  کالژن تنظیم کننده
  ).32( گروه بندي منظم کالژن ها به اثبات رسیده است

گل ی دروالکلیهعصاره یگر ترکیبات از سوي دیگر از د
و  نیتان د،یاس کیلی، کربوکسC نیتامیو بهمیتوان  محمدي

با  کیفنول یو پل يدیفالونوئ باتیترکالخصوص  یعل
و  Kaempferolاز جمله  قدرت آنتی اکسیدانی باال

Quercetin، تواند بر که ترکیبات فوق می) 16و  17( ستا
راحت مفید بوده و بتواند با بازدارندگی از روند التیام ج

 عمل لیز کامل فیبرین و نیز تولید و تجمع کالژنالتهاب و 
مانع از ایجاد چسبندگی داخل شکمی متعاقب اعمال  )33(

ین ا ترمیمیاثرات  .ی داخل شکمی و سزارین ها گرددجراح
ر د و یا داروهاي مشابه که اثر آنتی اکسیدانی دارند عصاره
  ).34( نیز به اثبات رسانده است ي جلديزخمها

 اتعلیرغم اینکه مطالعات بسیاري در جهت درمان این ضایع
نتی اکسیدانی آمواد با خاصیت  انجام شده ولی بر روي

در یکی از این  .تاکنون آزمایشات زیادي انجام نگرفته است
متعاقب  يهایسبز در چسبندگ يچا راتیتاث آزمایشات

مورد مطالعه قرار گرفته است  ییصحرادر موش  یالپاراتوم
نسبت  دانیاکس یآن به مواد آنت یو خواص ضد چسبندگ

مهار تاثیرات مثبت در مطالعه ي دیگري  .)13( داده شده
اکسیداسیون چربی بر روي چسبندگی هاي داخل کننده پر

که با توجه  )35( شکمی در خرگوش به اثبات رسیده است
 راتیتاث يدارا يل محمدگ یدروالکلیهبه اینکه عصاره 

و متعاقب آن  ها دیپیل ونیداسیاز پراکس يریدر جلوگ یبسزائ

 [
 D

O
I:

 1
0.

22
10

2/
20

.4
.7

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jk
u.

m
uk

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             7 / 10

http://dx.doi.org/10.22102/20.4.73
http://sjku.muk.ac.ir/article-1-1969-fa.html


 ...اثر عصاره هیدروالکلی   80

 1394مهر و آبان / دوره بیستم / له علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستانمج

از این جهت با مطالعه  ؛)20( آزاد دارد يها کالیراد تیفعال
   .حاضر همخوانی دارد

  
  نتیجه گیري
 باتیمطالعه و داشتن ترک نیحاصل از ا جیبا توجه به نتا

و ضد  یدانیاکس یبا خواص آنت کیفنول یپل باتیترک
توانسته است در  گل محمدي%1 یدروالکلیه عصاره ،یالتهاب

در موش  یشده در حفره شکم جادیا عاتیضا میامر ترم
و توسعه  شرفتیاز پ يریموثر بوده و باعث جلوگ ییصحرا

 زیدر موارد مشابه در انسان ن تماالگردد و اح یروند چسبندگ
مشتق  يداروهابر  شتریبا مطالعات ب توانیلذا م باشد،یموثر م

دوزهاي دیگر و استفاده از موثرترین دوز در گل محمدي از 

 نیدرمان ا يعصاره را برا نیاستفاده از ای، نیمطالعات بالدر 
  .قرار داد یدر انسان مورد بررس عاتیگونه ضا

  
 یتشکر و قدردان

پایان نامه ي و  1414این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی شماره 
مصوب ، 1114شماره ي  پزشکیحرفه اي  يدکترادوره 

شهرکرد  یمعاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشک
معاونت محترم و مرکز تحقیقات آن  بدینوسیله از. می باشد

و کلیه رویی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گیاهان دا
کسانی که ما را در انجام این طرح یاري نمودند، کمال 

 .تشکر و قدردانی را داریم
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