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هاي داخل  گاو در از بين بردن چسبندگيي  جنين مادهاثر درماني مايع آمنيوتيك 

Ratدر  متعاقب الپاراتومي شكمي
*  

  

  2يمنوچهر يممر، 1مستأجران دكتر فاطمه
  
  

  خالصه

يافتن راهي جهت . شود هاي گزاف و عوارض فراوان در بيمار مي دنبال اعمال جراحي شايع است، باعث تحميل هزينه هكه ب  چسبندگي داخل شكمي: مقدمه

مايع آمنيوتيك به لحاظ دارا بودن فاكتورهاي ضد انعقادي در  ،درس به نظر مي. تواند طول عمر و كيفيت زندگي بيمار را افزايش دهد درمان چسبندگي مي

متعاقب   هاي داخل شكمي تعيين اثر درماني مايع آمنيوتيك گاو با جنين ماده در از بين بردن چسبندگي ،مطالعه ينا ازهدف . مؤثر باشدها  درمان چسبندگي

 .بود رتدر   الپاراتومي

در  ويستاراز نژاد  موش 40. ها حجم نمونه تعيين شد بر اساس تعيين ميانگين آزمايشگاهينگر و  اي تجربي آينده مداخله ي مطالعه ينا در: ها روش

در دو مرحله تحت عمل هر گروه . به دو گروه مساوي مداخله و شاهد تقسيم شدند تصادفيصورت  هگرم ب 250تا  200سني يك سال با وزن  ي محدوده

ها دوباره تحت Rat هفته  2سپس بعد از . ي شكم برداشته شد در عمل اول در هر دو گروه بعد از الپاراتومي يك قطعه از ديواره. جراحي قرار گرفتند

دو هفته بعد  .الپاراتومي قرار گرفتند و پس از تعيين ميزان چسبندگي، در گروه مداخله مايع آمنيوتيك و در گروه شاهد آب مقطر داخل شكم تزريق شد

 .مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند SPSSافزار  هاي به دست آمده توسط نرم داده. چسبندگي باز شد ي درجهجهت تعيين  ها Ratشكم  ديگر بار

اختالف . بود كمتر يدار نحو معني بهداشت كه در گروه مداخله  يشافزا) P = 38/0(و شاهد ) P > 001/0(در هر دو گروه مداخله  يچسبندگ :ها يافته

 .)P=  02/0( بوددار  گريدهاي دو گروه مداخله و شاهد نيز معني

مطالعات بيشتري  .بود Ratآمنيوتيك در  مايع از استفاده از پس شكمي چسبندگي بهبود ي دهنده نشان مطالعه اين از آمده دست به نتايج: گيري نتيجه

 .براي بررسي اثر مايع آمنيوتيك بر روي چسبندگي در انسان مورد نياز است

  .باندهاي چسبندگي ،مايع آمنيوتيك :واژگان كليدي
 

  مقدمه

معضـل بـزرگ   يـك  به عنـوان   چسبندگي به طور شايع

پريتـوئن   .)1(شود   ديده مي هاي شكمي پس از جراحي

 هاي رحمـي  ها، لوله ، تخمداناحشايي موجود در رحم

نظر تمايل بـه تشـكيل بانـدهاي چسـبندگي      و روده از 

نسبت به پريتـوئن جـداري موجـود در جـدار لگـن و      

ــت  ــتعدتر اسـ ــكم مسـ ــر   .شـ ــوع از نظـ ــن موضـ ايـ

هــا بســيار حــائز اهميــت اســت، زيــرا  ژنيكولوژيســت

  علـل نـازايي    ازدرصد  25بالغ بر  هاي لگني چسبندگي

  .)1(هستند 

 97تا  50هاي متعاقب اعمال جراحي در  چسبندگي

 90تــا  60و ) 1( هــاي شــكمي مــوارد جراحــي   درصــد

اين  .)2( شوند هاي ژنيكولوژي ديده مي جراحي   درصد

نـامطلوب ليـز ناكامـل فيبـرين و      ي ها نتيجه چسبندگي

و به  )2(هستند اگزوداي سلولي پس از آسيب پريتوئن 

تـا   65ترين علت انسداد مكانيكي روده در  عنوان اصلي

 ي د رودهانسـدا  .)1(اند  بيماران شناخته شده   درصد 80

از    درصـد  20ول حـداقل  ؤمسـ هـا   چسـبندگي  متعاقب
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سـاير عـوارض    .)3(است ها در بخش جراحي  پذيرش

اد ها شامل درد مزمن لگنـي، انسـد   وابسته به چسبندگي

  .)2(است حالب و اختالل در ادرار كردن 

در اياالت متحده  1988عه در سال بر طبق يك مطال

در  هـا  بين بردن چسـبندگي  مورد نياز جهت از ي هزينه

 1179900 ،هـا  بيمار بستري شده دربيمارستان 281982

  .)2(دالر تخمين زده شد 

ي كنتـرل و پيشـكيري از بـروز ايـن      زمينـه تاكنون 

. اسـت  هـاي فراوانـي انجـام شـده     تـالش  ها چسبندگي

هـاي متنـوعي جهـت كـاهش      چنين مواد و تكنيـك  هم

گيـري از   پيش. اند ها معرفي شده تشكيل اين چسبندگي

از تركيبـات   ي ها با اسـتفاده  پروليفراسيون فيبروبالست

هيسـتامين و داروهـاي سيتوتوكسـيك     استروئيدي، آنتي

. ها اسـت  هاي كنترل بروز چسبندگي يكي از روش )4(

، )5(چســب فيبــرين ي از برخــي مــواد ماننــد  اســتفاده

، )6(هيدرامين هيدروكلرايـد و متيـل پردنيزولـون     ديفن

، نرمـال  درصـد  70هپـارين، دكسـتران   ،  )7(متيلن بلو 

سـنتز   ي كننـده  ها، پرومتازين، مهـار  سالين، آنتي بيوتيك

كانـال   هـاي  پروستاگالندين، رينگرالكتات، مهار كننـده 

ــيم ــده    Rofecoxibو  )1( كلس ــار كنن ــوان مه ــه عن ب

ــيژناز ــگيري از  )8( سيكلواكســـ ــروز در پيشـــ بـــ

جدا كردن . اند مؤثر بوده هاي پس از جراحي چسبندگي

ها از يكديگر با اسـتفاده از مـواد تحريـك     سطوح روده

گيـري از   هاي ديگر پـيش  از روش پريستالتيسم ي كننده

 .)9(هاي پس از اعمال جراحي است  بروز چسبندگي

از آنجا كه مايع آمنيوتيـك داراي فاكتورهـاي ضـد    

و ترومبومـدولين   S ، پروتئينCانعقاد از جمله پروتئين 

در اين مطالعه جهت بررسـي تـأثير آن بـر     )10(است 

. انتخاب شده اسـت   هاي داخل شكمي روي چسبندگي

او تهيه شده اسـت  برده شده از گ مايع آمينوتيك به كار

و قرابـت   اسـت ليتر  20زيرا حجم آن در سه ماه سوم 

 ژنتيكي بـين آن و مـايع آمنيوتيـك انسـان وجـود دارد     

)11(.  

ــه ــال  در مطالع ــايع   2001اي در س ــت م ــر مثب ، اث

هاي تانـدوني در   آمنيوتيك انسان در كاهش چسبندگي

  . )12( خرگوش نشان داده شد

اي ديگـر، اثـر مـايع آمنيوتيـك      چنين در مطالعه هم

 Rat ب محيطـي در  اعصـ اانسـان در بهبـود ضـايعات    

اده از ايـن  از آنجا كه امكان اسـتف . )13( نشان داده شد

آن تـوان   ماده و عوارض احتمالي آن مجهول است نمي

بـه  . مورد آزمايش قرار دادانسان  در را به طور مستقيم

ي  همين دليـل ايـن مطالعـه بـه صـورت يـك مطالعـه       

تـا در صـورت تأييـد     انجام شـد  Ratحيواني بر روي 

را در مـورد   آزمايشات بتـوان بـا اطمينـان بيشـتري آن    

  .برد انسان نيز به كار

  

  ها روش

نگـر   اي تجربـي آينـده   مورد نظر از نوع مداخله ي مطالعه

اين مطالعه در . انجام شد آزمايشگاهيبه صورت  كه بود

حيوانـات مركـز تحقيقـات     ي النـه  و در 1386آبان سال 

دندانپزشـكي دانشـگاه   ي  نـژاد دانشـكده   پروفسور ترابـي 

   .انجام شد علوم پزشكي اصفهان

بود  ها مطالعه بر اساس تعيين ميانگيناز آنجا كه اين 

  از فرمول 

  
  

ي  حجم نمونه. نمونه استفاده شد حجم جهت تعيين

جمعيـت مـورد   . بـود در هر گروه  Rat 20محاسبه شده 

سـني   ي در محـدوده  wistarماده از نژاد  Rat 40مطالعه 

هـا از   Ratايـن  . بودندگرم  250تا  200سال و با وزن  1
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 ي دانشـكده ) حيوانـات  ي النـه (حيوانـات  مركز پرورش 

و جهـت انجـام مطالعـه و     هپزشكي اصـفهان تهيـه شـد   

نـژاد منتقـل    نگهداري به مركز تحقيقات پروفسور ترابـي 

بيني مسـائلي از جملـه مـرگ و ميـر      دليل پيشه ب. شدند

Rat   ها در اثر بيماري، حاملگي احتمالي در حين اجـراي

مـاه قبـل از اجـرا     1حـدود  ... عمليات، فرار از قفس و 

Rat  ي يهـا  ها به محيط نگهداري منتقل شدند و در قفـس

جداگانــه قــرار و بــه طــور تصــادفي  Rat 5 يــتظرف بــا

گرفتند تا به شرايط آب و هوايي و غذايي عادت كنند و 

بيماري و حـاملگي آنهـا نيـز رد شـود و بـدين       ي مسئله

از مطالعـه بـه حـداقل     دهترتيب تعداد موارد حـذف شـ  

  . كاهش يابد

 22هــا، دمــاي متعــارف  Ratدمــاي محــيط زنــدگي 

و غذاي در نظر گرفته شده ضايعات  گراد ي سانتي درجه

در اين مدت از هيچ نـوع  . غذايي، نان خشك و آب بود

بيوتيـك بـه صـورت     واكسن يا داروي ضد انگل و آنتي

ها سـالم   Ratپروفيالكسي يا درماني استفاده نشد و تمام 

  . بودند

 ي جهت تـأمين مـايع آمنيوتيـك گـاو بـه دانشـكده      

دامپزشكي دانشگاه آزاد شـهركرد مراجعـه شـد و مـايع     

آمنيوتيك به صورت استريل و بـدون آغشـته شـدن بـه     

اسـتريل و در شـرايط    ظـرف خون و مكونيوم از طريـق  

اسـتريل اتـاق عمـل از گـاو بـارداري كـه        ي كنترل شده

ايـن   .جنين ماده بـود، تهيـه شـد   تحت سزارين و داراي 

هــاي جنينــي و يــا  پــارگي زودرس پــردهي  گــاو ســابقه

در پايـان بـارداري   نداشـت و   را عفونت حوالي زايمـان 

مـايع آمنيوتيـك جهـت     ي پس از تهيه. شد محسوب مي

محتـوي آن   ظـرف جلوگيري از آلـودگي آن، بالفاصـله   

ن شد و به مركز تحقيقات انتقال داده شد و در درو بسته

  . يخچال آزمايشگاه مركز نگهداري شد

ها در قفـس   Ratپس از گذشت يك ماه از نگهداري 

مايع آمنيوتيـك گـاو نوبـت بـه اجـراي طـرح        ي و تهيه

ها به صورت تصـادفي بـه دو    Ratمطالعه  يندر ا. رسيد

هـاي   گروه مساوي تقسيم شدند و تحـت عنـوان گـروه   

هـا بـا    Ratتمـام  . مداخله و شاهد در نظر گرفتـه شـدند  

تكنيك جراحي يكسان، توسـط يـك نفـر و در شـرايط     

  . مشابه تحت عمليات جراحي قرار گرفتند

بـه كمـك پـنس     Ratابتـدا هـر   براي انجام جراحي 

گرفت و پـس از بسـتن در آن بـه     داخل دسيكاتور قرار 

كلروفرم كه با سرنگ داخل دسـيكاتور   سي سي 3 كمك

. گرفــت هوشــي موقــت قــرار  پاشــيده شــد تحــت بــي

ها و عدم حركـت   چشم ه شدنبه صورت بستهوشي  بي

بـه   Ratسـپس  . تشـخيص داده شـد   Rat دست و پاي 

به كمك چسـب  و ) Supine(خوابيده به پشت صورت 

كـه از قبـل بـه     ،لوكوپالست روي محل عمـل جراحـي  

كمك بتادين و الكل ضد عفوني شده و شان استريل بـر  

 يدر ظرفــ Ratســر . شــد fixروي آن قرارگرفتــه بــود، 

    درصــد 5/1بــه صــورت  ،محتــوي مخلــوطي از گازهــا

و مابقي اكسيژن كه به مخـزن   N2O   درصد 50هالوتان و 

قـرار داده شـد تـا بـا استنشـاق      اين گازها متصـل بـود،   

سپس شكم . هوشي كامل صورت گيرد بي مخلوط گازي

Rat ي  و آمـاده  اي به طـور كامـل آغشـته    با بتادين قهوه

ز آن به صورت استريل جدار شكم با پس ا. جراحي شد

باز متر  سانتي 4يك شكاف طولي در خط وسط به طول 

سـمت   ي ديـواره   پس از ورود به محوطـه شـكمي  . شد

بـرش كـم عمـق بـه      6تيغ بيستوري  ي وسيلهه راست ب

در جهات افقي و عمـودي داده شـد و   متر  سانتي 2طول 

بعاد اي به ا داخلي شكم قطعه ي در سمت چپ از ديواره

سـپس عضـالت، فاشـيا و    . متر برداشته شـد  سانتي 1×1

 بخيـه شـد  در يك مرحلـه   0/1پوست توسط نخ سيلك 
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تا محل تروماتيزه شـدن درون شـكم بـا نـخ غيـر قابـل       

جذب سيلك حـداكثر تمـاس را داشـته باشـد و بـدين      

هـاي   ترتيب از ايجاد چسبندگي بـا مكانيسـم دسـتكاري   

آن و   ايسـكمي  متعدد داخل شكمي، آسـيب پريتـوئن و  

تماس با نخ بخيـه بـه عنـوان جسـم خـارجي اطمينـان       

الزم به ذكر است كه در اين مـدت عالئـم   . حاصل شود

كنتـرل   تعداد تنفس و ضـربان قلـب  ها شامل  Ratحياتي 

تـنفس   تعداددر حالت هوشياري  به طور طبيعي .شد مي

 بـار  200تـا   150و  40به ترتيب  Ratو ضربان قلب در 

هوشـي و عمـل    كه اين اعداد در حين بي تاسدر دقيقه 

  . رسيدبار در دقيقه  60و  12جراحي به 

، بخيـه ، محـل   Ratبعد از اتمام عمل جراحي در هر 

بعـد از عمـل    .توسط اسپري كلرآمفنيكل ضدعفوني شد

به ها  Rat به قفس، اول و قبل از انتقال ي جراحي مرحله

به دو گروه مداخله و شاهد تقسـيم شـدند   طور تصادفي 

بـه قفـس مربـوط بـه شـماره ي خـود        Ratو سپس هر 

  . ها به هوش آمدند Rat  در پايان تمامي. انتقال يافت

 Rat سـه از گروه مداخلـه و   Rat يكدر اين مرحله 

از گروه شاهد يك روز بعد از عمل به علـت بـاز شـدن    

ـ  ،شـدند  رفتند و از مطالعه خارج يناز ببخيه محل   يول

بـيش از تعـداد الزم و    ي دليل انتخـاب حجـم نمونـه   ه ب

  ديگـري   Ratبيني مرگ و مير جمعيت مورد مطالعه  پيش

  

  . جايگزين نشد

Rat  هفته در همان شرايط قبل از عمـل   2ها به مدت

بـه اتـاق عمـل    دوبـاره  سپس . در قفس نگهداري شدند

رار قـ هوشي  قبل تحت بي ي منتقل شدند و مشابه مرحله

به صورت گفته شده در    پس برش الپاراتوميس. گرفتند

جدار شكم در محل بـرش قبلـي   . داده شداول  ي مرحله

هــاي وارده در جراحـي قبلــي   بـاز شـد و محــل آسـيب   

بررسي گرديد تا در صورت وجود بانـدهاي چسـبندگي   

براي ايـن منظـور   . صورت گيرد )Grading(بندي  درجه

اسـت،   تعاريف انواع چسبندگيكه  1ي  شمارهاز جدول 

  .)14( استفاده شد

 3ها، در گروه مداخله،  چسبندگي بندي درجهپس از 

سي  سي 3 مايع آمنيوتيك گاو و در گروه شاهد،سي  سي

ريختـه شـد و سـپس بـه      Ratآب مقطر داخل شكم هر 

 منظور كاهش ايجاد چسـبندگي مجـدد، در ايـن مرحلـه    

و پوسـت   0/2عضالت شكم با نخ قابل جذب كروميك 

. زده شـد  بخيـه ،  0/1شكم با نخ غير قابل جذب سيلك 

شايان ذكر است كه در صورت ايجاد چسبندگي مجـدد  

ـ   اول  ي داليـل گفتـه شـده در مرحلـه    ه در اين مرحلـه ب

هـا يكسـان    Ratالپاراتومي، چون اين مسئله بـراي تمـام   

 ي ثير مـاده أد و تـ كـر  نمـي ، ضعفي در مطالعه ايجـاد  بود

  .بودها قابل بررسي  مورد نظر بر روي چسبندگي

  چسبندگي بندي درجهروش  .1جدول 

  تعريف  چسبندگي ي درجه

  .شود هيچ باند چسبندگي رويت نميچسبندگي وجود ندارد و   0

1  
راحتي از ه ب هستند و اي و شبيه به تارهاي عنكبوت باندهاي چسبندگي نازك، ورقه: Filmy adhesionچسبندگي ظريف يا 

  . شوند محل خود جدا مي

2  
پر عروق و شبيه به طناب كه دو باندهاي چسبندگي ضخيم و : Thick vascular adhesionچسبندگي محكم عروقي يا 

  .هم متصل كرده استه ارگان مجاور را ب

3  
شبيه به چسبي كه دو قطعه را  ،باندهاي چسبنده و متراكم: Dense cohesive adhesionچسبندگي متراكم و منسجم يا 

  . دنگذار چسباند و هيچ فضايي بين آنها باقي نمي م ميه همحكم ب
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توسـط  بخيـه  اول، محـل   ي اين بار نيز مشابه مرحلـه 

طبــق  Ratاسـپري كلرآمفنيكــل ضــد عفـوني شــد و هــر   

 تمـامي . خود به قفس مورد نظـر منتقـل گرديـد    ي شماره

 Rat هـا بـه اتـاق نگهـداري      آنگاه قفس. ها به هوش آمدند

ـ   ير مـواد اسـتفاده   ثأانتقال داده شدند و به منظور بررسـي ت

در ايـن  . هفته منتظـر مانـديم   2ها  شده بر روي چسبندگي

هفتـه   2پـس از گذشـت   . ها زنده ماندند Rat  مدت تمامي

Rat   شـدند و مشـابه مراحـل قبـل      بـرده ها به اتاق عمـل

 داده شـد و مطـابق جـدول    هوشي و بـرش الپـاراتومي   بي

ها انجام شد و  سبندگي آنبندي مجدد چ درجه 1ي  شماره

قبل از اضافه كـردن   ي درجهبا  Ratهر  ي جديد در درجه

مورد نظر در گروه مداخله و شاهد مقايسه گرديـد   ي ماده

  . دست آيده تا نتايج آن ب

چسـبندگي در   ي درجـه الزم به ذكر است كـه تعيـين   

 يكسـان با رعايت شرايط  دوم و سوم الپاراتومي ي مرحله

  . انجام گرفت يابيدر ارز

دوم، در دو  ي ها م مشابه مرحله Ratپس از اتمام كار، 

شــدند و بعــد از بــه هــوش آمــدن جهــت  بخيــهمرحلــه 

نگهداري و در صورت صـالحديد اسـتفاده در مطالعـات    

  آتي در اختيار مركز تحقيقات پروفسور ترابـي نـژاد قـرار    

  

  

  .  گرفتند

و  Student-tهـاي   توسـط آزمـون   ها تجزيه و تحليل داده

Paired-t افزار  ي نرم و به وسيلهSPSS انجـام   11ي  نسخه

  .دار در نظر گرفته شد معني P > 05/0. شد

  

  ها يافته

 19در اين مطالعه در گروه مداخله و شاهد بـه ترتيـب   

در هـر   يچسبندگ. مورد بررسي قرار گرفتند Rat 17و 

ــه     ــد از مرحل ــاهد بع ــه و ش ــروه مداخل دوم  ي دو گ

ـ  ي اضافه كردن مادهو   الپاراتومي ه مورد نظر هر گروه ب

 مييسـك شكم و ا يوارهد يبرش مجدد و دستكار يلدل

 يشافـزا  يبـه عنـوان جسـم خـارج     يهو وجود نخ بخ 

در گروه شاهد بـا   يچسبندگ يشزان افزايم يوليافت، 

، به طوري كـه ميـزان   بود يشتراضافه كردن آب مقطر ب

ر گـروه  و د 79/0افزايش چسبندگي در گروه مداخلـه  

دار  بود و تفاوت بين اين دو تفاوت معنـي  41/1شاهد 

 ).p>02/0(بود 

ي چسبندگي در دو گروه مداخله و شـاهد قبـل    درجه

ي مورد نظـر در عمـل دوم، در    و بعد از اضافه كردن ماده

  .است  نشان داده شده 2ي  جدول شماره

  ي چسبندگي در دو گروه قبل و بعد از انجام مداخله ي ميانگين درجه مقايسه .2جدول 

  گروه مداخله  چسبندگي ي درجه

 ميانگين ± معيار انحراف

  گروه شاهد

 ميانگين ± معيار انحراف

  41/1 ± 87/0  11/1 ± 10/1  مداخله از قبل چسبندگي ي درجه

  82/2 ± 39/0  89/1 ± 87/0 مداخله از بعد چسبندگي ي درجه

  p 02/0 مقدار
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  بحث

هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر مايع آمنيوتيك گاو 

هاي ناشـي از   ماده در بر طرف كردن چسبندگي ينبا جن

نتايج حاصل از اين مطالعه نشـان  . بود Ratدر  الپاراتومي

 يجـاد هـاي ا  داد كه مايع آمنيوتيك قادر به ليز چسبندگي

  . متعاقب جراحي است  داخل شكميشده 

چسـبندگي   ي درجـه در اين مطالعـه جهـت تعيـين    

اول مجبور به بـاز كـردن    ي در مرحله متعاقب الپاراتومي

دوم شديم كه اين بدون  ي ها در مرحله Ratمجدد شكم 

گردد ولي بـا   چسبندگي مي ميزانشك  منجر به افزايش 

توجه بـه يكسـان بـودن ايـن شـرايط در هـر دو گـروه        

ايـن مسـئله مشـكلي در تفسـير نتـايج       ،مداخله و شاهد

ايـن موضـوع علـت افـزايش ظـاهري      . آورد پديد نمـي 

در هــر دو گــروه   چســبندگي داخــل شــكميي  درجــه

مداخله و شاهد اسـت، بـا ايـن وجـود مـايع آمنيوتيـك       

هـا بعـد    آب مقطر قادر به ليز چسبندگيبسيار مؤثرتر از 

  و  Ozgenelبوده است كه اين مويد مطالعـه   از الپاراتومي

  

اثـر مناسـبي در   همكاران است كه در آن امايع آمنيوتيك 

چسـبندگي اطـراف تانـدون در خرگـوش     از بين بـردن  

هـاي   كه شايد بتوان آن را به وجود پروتئين )12(داشت 

C ،S موجود در مايع آمنيوتيك نسـبت   ينو ترومبومدول

بافت پريتوئن به عنـوان يكـي     چرا كه ايسكمي )10( داد

از فاكتورهاي مهم تشكيل بافـت چسـبنده مطـرح شـده     

  .)3( است

به عالوه مايع آمنيوتيك در ايـن مـدت عـوارض    

هـا بـه وجـود نيـاورد، ولـي آثـار و        Ratخاصي در 

نبي احتمـالي درازمـدت ايـن مـايع در     عـوارض جـا  

Rat  بـراي تعيـين عـوارض     لـذا ، ها مشخص نيسـت

 پيگيـري نياز به انجام مطالعـات بيشـتر و    درازمدت 

Ratگرچه نتايج اين مطالعه مبين مؤثر بودن . ها است

بود، ولي  Ratها در  مايع آمنيوتيك در ليز چسبندگي

، مشخص نيست كه اين اثر در انسان نيز صادق باشد

هاي انساني  لذا انجام مطالعات بيشتر با تكيه بر نمونه

  .شود پيشنهاد مي
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Effect of Amniotic Fluid in Treatment of Post-Laparatomy Adhesion Forma-

tion in Rat Model* 
 

Fatemeh Mostajeran MD1, Maryam Manoochehri2 

 
Abstract 

Background: Intraperitoneal adhesion is one of the most important complications after laparatomy 
and it may cause many problems for patients in long time such as infertility, bowel obstruction, and 
chronic pelvic pain. This study was done to determine a way to reduce the formation of adhesion after 
laparatomy.  

Methods: In this experimental and laboratory study, 40 adult female rats divided in two equal groups, 
randomly (case and control). In stage 1, all of the rats were anesthetized. Then, we opened the abdo-
minal wall; 6 about 2-cm incisions were made on the right side and in left, a 1 × 1-cm piece was ex-
cised from abdominal wall. In stage 2, after 2 weeks we opened abdominal wall and according to 
Cook scale, we scored adhesion banding; then we added 3 cc amniotic fluid in case and 3 cc distilled 
water in control group. In stage 3, after 2 weeks, we opened abdominal wall by midline incision and 
adhesion were scored. Data were analyzed by tests such as t-test and paired t-test.  

Finding: The adhesion was less in case group (P < 0.001). Also, the difference between grades of two 
groups was significant (P = 0.02). 

Conclusion: Our study showed that amniotic fluid is capable to lyses of adhesion band after laparato-
my. More researches are needed to find out positive effects of this material to use as anti adhesive 
agent in human. 

Keywords: Amniotic fluid, Adhesion bands. 
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