
  ... سدیم هیالورونات اثربخشی بررسیـ  حمید رضا خورشیديدکتر 

 ج 

  محمد حسینی پناهدکتر : ونویسندة پاسخگ  استادیار گروه جراحی قفسه سینه، دانشگاه علوم پزشکی همدان، بیمارستان بعثت *
  08132640020: تلفن جراح عمومی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، بیمارستان بعثت **

 E-mail: mohammadhosseinipanah@yahoo.com  گاه علوم پزشکی همدان، بیمارستان بعثتاستاد گروه آناتومی، دانش ***

    23/01/1397: تاریخ وصول

    24/03/1397: تاریخ پذیرش

    

 

47
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  جراحی عمل از پس چسبندگی تشکیل
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نانوذرات جراحی، چسبندگی کنجد، روغن هیالورونات، :هاي کلیدي اژهو

  :چکیده
 به منجر است ممکن که است صفاقی داخل جراحی از ناشی شایع نتیجه یک عمل از بعد جراحی چسبندگی: زمینه و هدف

 هايهزینه در توجهی قابل تأثیر که شود زنان در ناباروري و مزمن شکمی درد کوچک، روده انسداد مانند متعددي عوارض
 التهابی، ضد عوامل از استفاده با جراحی از پس چسبندگی میزان کاهش براي زیادي هايتالش. دارد یبهداشت هايمراقبت

 هیالورونات اثربخشی بررسی هدف با حاضر مطالعه. است شده انجام هابیوتیک آنتی و مکانیکی موانع انعقاد، ضد فیبرینولیتیک،
  .شد انجام عمل از پس جراحی چسبندگی تشکیل از جلوگیري در نقره نانوذرات و عسل کنجد، روغن سدیم،

 هشت به این ترتیب که شدند تقسیم گروه پنج به تصادفی صورت به ویستار نژاد نر صحرایی موش 40 تعداد: ها مواد و روش
 و گرادسانتی درجه 21 دماي در آنها. قرار گرفتند نقره و عسل کنجد، هیالورونات، کنترل، گروه شامل در هر گروه صحرایی موش

 تحت حیوانات هفته، دو گذشت از شدند و پس نگهداري هفته دو مدت به فوق شرایط تحت و گرفتند قرار ٪60 ± 5 رطوبت
 مختلف بنديرتبه دهینمره سیستم دو براساس مختلف جراح دو وسیله چسبندگی به تعیین شدت براي. گرفتند قرار الپاراتومی

 افزار نرم از استفاده با آماري تحلیل و تجزیه .گرفتند قرار ارزیابی مورد تجمعی سبندگیچ نمره مقیاس و Nair بنديطبقه شامل
SPSS 0/20 نسخه ویندوز، براي، IBM Corp.، Armonk، ،به کیفی و کمی هايداده. شد انجام آمریکا متحده ایاالت نیویورك 
 آماري نظر از دارمعنی 05/0مقدار احتمال کمتر از . شد انجام Mann-Withney U و Kruskal-Wallis آزمون از استفاده با ترتیب

  .شد گرفته نظر در

   براساس کنترل گروه از کمتر داريمعنی طور به کنجد و هیالورونات هايگروه در چسبندگی شدت نمرات :ها یافته
 نمره فقط تجمعی چسبندگی نمره مقیاس براساس حال این با ،)025/0و  021/0=  مقادیر احتمال به ترتیب( بود Nair بندي طبقه
 هیالورونات گروه در. )024/0= مقدار احتمال ( بود کنترل گروه از کمتر داريمعنی طور به هیالورونات گروه در چسبندگی شدت
  .یافت کاهش تجمعی چسبندگی نمره مقیاس اساس بر درصد 48 میزان به چسبندگی شدت

 است ممکن کنجد روغن و سدیم هیالورونات توان نتیجه گرفت که روغنمی هاي این پژوهشبر اساس یافته: گیـري نتیجه
  .باشد داشته جراحی عمل از بعد جراحی چسبندگی از پیشگیري در
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  و هدف هزمین
 از شایع ناشی نتیجه یک عمل از بعد جراحی چسبندگی

 عوارض به منجر است ممکن که است صفاقی داخل جراحی
 و مزمن شکمی درد کوچک، روده انسداد مانند متعددي
 هايهزینه در توجهی قابل ثیرأت که شود در زنان ناباروري
 3-1.دارد بهداشتی هايمراقبت

 از پس چسبندگی زانـمی شـکاه براي هاي زیاديتالش
 فیبرینولیتیک، التهابی، دـض عوامل از استفاده با جراحی

 شده ها انجامآنتی بیوتیک و کانیکیـم موانع انعقاد، ضد
کنجد  روغن هايمولکول التهابی ضد نیز اثر راًـاخی 9-4.است

 گیريشکل بر آن تأثیر هرچند 10و4است، دهـش بررسی وردـم
 قرار بررسی مورد هنوز عمل از پس یراحـج چسبندگی

 سطوح طبیعی طور به که الورونیکـهی اسید. است رفتهـنگ
ث جلوگیري از تخریب ـباع و دـدهمی شـپوش را سروزي
 مانع یک عنوان به است کنـنیز مم شودروزي میـس بافت

بعد از  چسبندگی لـتشکی بتواد در جلوگیري از کانیکیـم
 نانوذرات که است شده زارشـگ نهمچنی 11.ثر باشدؤـعمل م
  ري از ـجلوگی در ریاییـضدباکت واصـخ نیز با نقره
 ثرؤـم لـعم از پس راحیـج چسبندگی گیريشکل

که  عسل است دهـش هم پیشنهاد تازگی به 13و12.هستند
 خواص ضد داراي - علم پزشکی دارد در طوالنی ايسابقه

ثر ؤزخم م دوـباشد و در بهبمی باکتریایی التهابی و ضد
 15و14.است

 سدیم، هیالورونات اثرات حاضر با هدف بررسی مطالعه
 تشکیل از پیشگیري در نقره نانوذرات و عسل کنجد، روغن

  .شد انجام عمل از پس جراحی چسبندگی

  ها واد و روشـم
 کمیته تصویب اخذ از پس را تجربی قـتحقی این ما
 هايلدر طول سا دانـهم پزشکی علوم دانشگاه اخالقی

 ویستار آلبینو صحرایی وشـم 40. دادیم انجام 1396و  1395
 قرار مطالعه مورد رمـگ 220 تا 200 وزن محدوده با نر
  رطوبت و رادـسانتیگ درجه 21 دماي در آنها. رفتندـگ
 هفته دو دتـم به فوق شرایط تحت و رفتندـگ قرار 60% ± 5

 رسـدست واه درـبه میزان دلخ آب و غذا. دندـش داريـنگه
 مـتقسی روهـگ 5 به تصادفی طور به واناتـحی. ها بودموش

 لهـجم از روهـگ هر در موش 8 ورت کهـص به این دندـش
رار ـق رهـنق و عسل د،ـکنج الورونات،ـهی کنترل، گروه

  .گرفتند

 بر رمـگمیلی 80 امینـکت از استفاده با هاوشـم همه
 وگرمـکیل بر گرملیمی 10 کلراید هیدرو گزیالزین و رمـکیلوگ
 وارهـدی. شدند وشـبیه کـبیوتی آنتی از استفاده بدون

 سه رشـب. شد ونیـعف ضد و شده دهـتراشی شکم دامیـق
 رارـق و ومـاز آزادسازي سک پس و شد ادـایج مترسانتی
 یک از ادهـاستف با با ومـسک رطوب،ـم گاز یک در آن دادن

 1 × 1 ادـابع ايدهودـدر مح ریلـاست نایلونی مسواك
 یک سپس. راش داده شدـخ پتشیرویت  زمان تا مترسانتی
لیتر از  میلی یک کنترل، روهـگ در نـسالی لیتر میلی
 روهـگ در دیمـس الوروناتـهی درصد 10 ولـمحل
 د،ـکنج روهـگ در کنجد نـروغ لیتر میلی یک ورونات،ـهیال
ن همدا انـاست در که یـطبیع کامالً عسل لیتر میلی یک
 با رهـنق ام پی پی 100 و عسل روهـگ در .ه شده بودـتهی

 روي بر رهـنق وذراتـنان گروه در نانومتر 100 تا 60 هاياندازه
 .شد وم ریختهـسک

 اتر دي اتیل با واناتـحی هفته، دو ذشتـگ از پس
 و گرفتند رارـق الپاراتومی تحت شدند، )یوتانازي(معدوم 

 براساس راحـج یک توسط یـچسبندگ شدت جهت تعیین
 مقیاس ف شاملـمختل بنديرتبه دهینمره مـسیست دو

Nair ارزیابی وردـم عی،ـتجم دگیـچسبن نمره اسـمقی و 
ریف ـونه تعـاینگ Nairدهی رهـسیستم نم. رفتندـگ قرار
 1 رهـنم چسبندگی، وجود دمـع براي ره صفرـنم: شودمی

 و ءاحشا نیا بی ءاحشا بین یـچسبندگ باند وجود یک براي
 بین باند چسبندگی ود دوـوج براي دو رهـنم شکم، دیواره
 از بیشتر براي سه نمره م،ـشک دیواره و ءاـیا بین احش ءاحشا

 شکم دیواره و ءاحشا یا بین ءاـاحش بین چسبندگی باند دو
 به که به شکل یک توده در بیایند هاروده امیـاینکه تم یا
 براي چهار رهـاشد و نمم چسبندگی نداشته بـشک وارهـدی

 نظر رفـص مـشک وارهـدی به ءم احشاـدگی مستقیـچسبن
اص داده ـدگی اختصـچسبن باندهاي زانـمی و دادـتع از

   16.شوندمی
 صفر نمره صورته تجمعی نیز ب چسبندگی رهـنم مقیاس

 یک هر براي نمره اضافه یک و دگیـچسبن دم وجودـبراي ع
 امنتوم از چسبندگی باند یک: شودمی ریفـتع زیر واردـم از
 اسکار به امنتوم از چسبندگی باند یک دف،ـه ارگان به

 دیگر، کانـم یک به ومـامنت از چسبندگی باند یک شکم،
 آدنکسال یا اپیدیدیمال به چربی از دگیـچسبن باند یک

آدنکسال یا  چربی از دگیـچسبن باند یک دف،ـارگان ه
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 چربی از چسبندگی باند یک شکمی، کارـاس به اپیدیدیمال
 باند هر دیگر، مکان یک به آدنکسال یا اپیدیدیمال

 به ارگان هدف چسبیده موارد فوق، از غیر به چسبندگی
 ارگان شکم، اسکار ارگان هدف چسبیده به شکم، دیواره
طحال  یا کبد به ارگان هدف چسبیده روده، چسبیده به هدف

موع این نمرات از مج نهایی نمره. ارگان هدف دیگر هر یا
 17.شودحاصل می
 براي  SPSSافزار نرم از استفاده با آماري تحلیل و تجزیه

 نیویورك، ،IBM Corp.، Armonk ،0/20 نسخه ویندوز،
 به کیفی و کمی هايداده. شد انجام آمریکا متحده ایاالت
  و Kruskal-Wallis آزمون از استفاده با ترتیب

Mann-Withney U 05/0 احتمال کمتر از مقدار. شد انجام 
  .دار از نظر آماري در نظر گرفته شدمعنی

  ها یافته
 براساس گروه هر در چسبندگی شدت نمرات فراوانی

 همانطور. است شده داده نشان 1جدول  در Nair بنديطبقه
 شدت نمرات است، شده داده نشان 2 جدول در که

 هايگروه در Nair بنديطبقه اساس بر چسبندگی
 کنترل گروه از کمتر داريمعنی طور به کنجد و وناتهیالور
 فقط تجمعی چسبندگی نمره مقیاس براساس حالیکه در بود،
 داريمعنی طور به هیالورونات گروه در چسبندگی شدت نمره
 شدت هیالورونات گروه در. بود کنترل گروه از کمتر

 نمره مقیاس اساس بر درصد 48 میزان به چسبندگی
 در چسبندگی شدت نمرات. یافت کاهش تجمعی چسبندگی

 1 تصویر در تجمعی چسبندگی نمره مقیاس اساس بر گروه هر
  .است شده داده نشان

  
  ي نیربندطبقه براساس گروه هر در یچسبندگ شدت نمرات یفراوان ـ1جدول 

  تجمعی در هر گروه چسبندگی نمره و مقیاس Nair اساس بر مقایسه ـ2جدول 

  گروه میانگین نمرات نیر مقدار احتمال تجمعی چسبندگی میانگین نمرات مقدار احتمال

  کنترل  * 5/2 ± 886/0  2.6 ± 5.5 

 ناتهیالورو  5/1 ± 926/0  021/0  3 ± 38/1 024/0

 کنجد 5/1 ± 744/0 025/0 3 ± 18/1 071/0

 عسل 3 ±/ 069 576/0 5/6 ± 33/2 494/0

 نیترات نقره 3 ± 641/0 312/0 5/6 ± 56/2 492/0

  
  .اندانحراف معیار گزارش شده ±ها بصورت میانه داده *

 چسبندگی شدت نمرات کنترل هیالورونات کنجد عسل نیترات نقره

0  0  0  1  0  0  
0 1 4 3 0 1 

2 1 3 3 4 2 

5 3 1 1 2 3 

2 3 0 0 2 4 
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 هر در چسبندگی شدت اي نمراتـ نمودار جعبه1تصویر 
  تجمعی سبندگیچ نمره مقیاس اساس بر گروه

  بحث
 پریتون به آسیب جراحی دنباله باندهاي چسبندگی ب

 با التهاب باعث ایجاد جراحی وارده. شوندتشکیل می
 انعقادي آبشار که شودمی فیبرین از غنی فیبرینی اگزوداي

 فیبرین رسوب و ترومبین شدن فعال باعث و کندمی فعال را
 عنوان به دهتشکیل ش فیبروکالژنی بافت. شودمی بیشتر

 تولید باعث که کندمی عمل هافیبروبالست براي ماتریکس
  . شودمی استحکام بیشتر باندهاي چسبندگی و کالژن
 ایجاد باعث ماکروفاژها و مزوتلیالی و اندوتلیالی هايسلول
   بافتی پالسمینوژن ویژهه ب پالسمینوژن هايکننده فعال
 تخریب مسئول هک پالسمین به را پالسمینوژن که شوندمی

 باند تشکیل فرآیند در .کندمی است تبدیل فیبرین
 کننده فعال 1 مهارکننده پالسمینوژن چسبندگی

 این به توجه با 18.کندمی غیرفعال را بافتی پالسمینوژن
 براي علیت زنجیره هاي زیادي براي قطع اینتالش مکانیسم
انجام  عمل از پس جراحی چسبندگی تشکیل از جلوگیري

 .ده استش
 روغن و سدیم هیالورونات که داد انـنش ما مطالعه

 ثرؤم عمل از بعد جراحی چسبندگی از جلوگیري در کنجد
در  عمل از پس جراحی چسبندگی بر هیالورونات اثر. هستند

این  همه 21- 19.است گرفته قرار بررسی مورد گذشته نیز

 ضد عامل یک عنوان به آن نقش دهندهنشان هاگزارش
مطالعه ما در  آنها از روش از کدام هیچ اما است، دگیچسبن
 نحوه ارزیابی چسبندگی و دارویی درمان چسبندگی، ایجاد

  . اندنکرده استفاده
 به را هیالورونیک اسید اثر ما ه،ـمطالع طراحی در

 ما بنابراین ،کردیم بررسی اورـشن آزاد ولـمولک یک وانـعن
 حفره در را سدیم توروناـهیال %10 ولـلیتر محلمیلی 1

ر ممانعت ـثیأت کنار در بنابراین،. کردیم تزریق صفاقی
 ولـمولک یک عنوان به رـدیگ واصـخ آن، مکانیکی

 دـاسی. دـباشمی ارزیابی ابلـز قـنی الـسیگن
 واندـتمی که است طبیعی ساکارید پلی یک کـالورونیـهی
 يبرا. ودـش یافت بدن مایعات و هابافت از اريـبسی در

 ادـپیشنه زمـمکانی دینـچن آن دگیـچسبن دـض خواص
ماده  ت مکانیکی، اینـر ممانعـثیأعالوه بر ت. تـاس دهـش
 ر،ـتکثی زایشـث افـباع مـمستقی ورـط به تواندمی

ل ـمح در الـمزوتلی هايولـسل سازيفعال و رتـمهاج
 هیالورونیک لـتعام رايـب رندهـگی یک 22.ودـراحت بشـج

  ایزـتم وشهـواند خـتمی الـزوتلیـم - دـاسی
 Cluster of Differentiation هیالورونیک دـاسی 23.دـباش 

 در مزوتلیال ولیتـفیبرین بر ظرفیت است ممکن همچنین
 تومور ناباروري عامل و مونوسیتی ماکروفاژ سیستم به پاسخ
 هیالورونات که دهدمی نشان ما مشاهدات 24.ثر باشدؤم آلفا

 پریتوئن روي بر مستقیم بیولوژیکی اثر ،ستا ممکن سدیم
 بهبودي پاتوفیزیولوژي دهده نشان تواندمی و باشد داشته

  .حی باشداجر عمل از پس پروتئین
  Sesamum Indicumاز آمده دست به کنجد روغن

 حاوي که است غیراشباع و غیراشباع چرب اسیدهاي از غنی
 سامول،س سوزامین، نظیر هالیگنان از زیادي مقدار

 خواص داراي لعوام این 25.است 25 سزامینول و سسامولین
 خاص، طور به 26.هستند آنتی اکسیدان و التهابی ضد

 التهابی ضد سیتوکنین دـتولی ساختن متوقف در نـسوزامی
   کنجد روغن که مـدریافتی ما مطالعه در. تـثر بوده اسؤـم

 ایجاد باعث کاهش توجهی ابلـق طور به واندـتمی
 بنديطبقه براساس رلـکنت گروه با ایسهـمق در سبندگیچ

Nair شود .  
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 تولید تجمعی چسبندگی نمره مقیاس در اينتیجه چنین
 شدت ارزیابی هايروش دلیل به است ممکن که شودنمی

همچنین جمعیت مورد مطالعه  و مطالعه طراحی چسبندگی،
 طور به Nair اساس روش بر چسبندگی تعیین شدت. باشد

 نای اما شود،استفاده می چسبندگی ارزیابی براي گسترده
 در کوچک تمایزهاي و هاتفاوت تشخیص روش در
 چسبندگی مقیاس. است ضعیف شدید هايچسبندگی

 که باشد که به دلیلکه یک روش ارزیابی کمی می تجمعی
 شکل به و اینکه موارد را بنديرتبه عدم استفاده از روش

متکی  کند، کمترتبدیل می آماري تحلیل و تجزیه براي کمی
  . بیشتري دارد حساس باشد ومی به مشاهدات فرد ناظر

 پیشگیري ویژگی خصوص در پیشین تحقیقات علیرغم
   در مطالعه ما نتیجه آماري 27و17،عسل چسبندگی از

 به تواندمی این. در استفاده از عسل مشاهده نشد داريمعنی
 مطالعه در استفاده مورد عسل یکیفیز ویژگی یا ترکیب دلیل

 میکروبی ضد و التهابی ضد اثر علیرغم همچنین،. باشد ما
   نتیجه آماري نقره نانوذرات دریافت گروه در 12،نقره
  .مشاهده نشد داريمعنی

 گیرينتیجه
 روغن و سدیم هیالورونات نـروغ خالصه، ورـط به
 چسبندگی لـتشکی از ريـجلوگی در است نـممک کنجد

در  ود،ـوج این با. ذاردـبگ رـثیأت لـعم از پس راحیـج
 براي و دـباشمی اقضـمتن هاداده جدـن کنـمورد روغ

 ودـري وجـبیشت هايشـپژوه به ازـنی آن نقش تحقیق
  .دارد
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Abstract: 

 
Evaluation of the Effectiveness of Sodium Hyaluronate,  

Sesame Oil, Honey and Silver Nanoparticles in Preventing 
Postoperative Surgical Adhesion Formation 

Khorshidi H. R. MD*, Kamalpour Gh. R. MD**, Hosseini Panah M. MD*** 

(Received: 15 April 2018 Accepted: 17 June 2018) 

 
Introduction & Objective: Postoperative surgical adhesion is a common consequence of 

intraperitoneal surgery which may lead to several complications such as adhesive small bowel obstructions, 
chronic abdominopelvic pain, and female infertility making a significant adverse impact on health care 
costs. Many efforts have been made aiming to decrease the rate of postoperative surgical adhesion 
formation. We conducted the present experimental study aiming to evaluate the effectiveness of sodium 
hyaluronate, sesame oil, honey, and silver nanoparticles in preventing of postoperative surgical adhesion 
formation. 

Materials & Methods: Our study was conducted in Hamadan University of Medical Sciences, 
Hamadan, Iran during 2015 and 2016. Forty male Wistar rats were randomly assigned into five groups with 
eight rats in each group including control, hyaluronate, sesame, honey and silver groups. They were housed 
in 21°C temperature and 60% ± 5 humidity. After two weeks the animals underwent laparotomy and were 
evaluated by two different blinded surgeons for severity of adhesions based on the two different 
classification scoring systems including Nair classification and cumulative adhesion scoring scale. 
Statistical analyses were performed by using SPSS software (IBM SPSS Statistics for Windows, Version 
20.0, IBM Corp., Armonk, NY, USA). Quantitative and qualitative data were analyzed using the  
Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U test, respectively. Statistical significance was defined by (P < 0.05). 

Results: The scores of severity of adhesions in the hyaluronate and sesame groups were significantly 
lower than the control group based on the Nair classification (both P-values = 0.02), however based on the 
cumulative adhesion scoring scale just the score of severity of adhesions in the hyaluronate group was 
significantly lower than the control group (P-value = 0.02). In the hyaluronate group the severity of 
adhesions was decreased by 48% based on the cumulative adhesion scoring scale.  

Conclusions: Sodium hyaluronate and sesame oil may have a significant effect in preventing 
postoperative surgical adhesion formation. 

Key Words: Hyaluronate, Sesame Oil, Surgical Adhesion, Silver Nanoparticles 
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