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یه ناح هاییجراحدر این مطالعه، پیشگیری از تشکیل باندهای چسبنده و التهاب که به طور معمول بعد از 

-PLGAبارگذاری شده با ایبوپروفن ) گلیکولیک-CO-با استفاده از پلی الکتیک اسید آیدیمشکمی پیش 

IB) .در مدل موشی بررسی شد PLGA  گرددمیدرصد وزنی حل  10و  5و دارو در حالل کلروفرم با غلظت 

در  .جهت الکتروریسی در دستگاه قرار داده می شودمیلی لیتر  5سپس این محلول در یک سرنگ با حجم 

جهت پیدا کردن غشاء بهینه سازی شده برای پیشگیری ازتشکیل باندهای چسبنده پس از عمل جراحی، 

  IBدر گروه  و گروه کنترل در مدل موش چسبندگی مقایسه شد. PLGA-IB ،PLGA ،IBچهار گروه 

در این درجه چسبندگی  Duranو  Zuhlke معیارهایبراساس  میلی گرم در میلی لیتر بود. ۲غلظت دارو 

 ( و فاکتور نکروز توموریIL-6) 6(، اینترلوکین IL-1) 1سایتوکاین های اینترلوکین غلظت  .ارزیابی شدمطالعه 

α (TNF-α) ملکول های چسبنده ) هایژنمیزان بیان  اندازه گیری شد. با روش االیزاICAM-1  وVCAM-

-PLGA با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، گروه اندازه گیری شد. Real time PCRبا روش  (1

IB  میزان غلظت  دیگر را نشان داد. یهاگروهکاهش بیشتری درتشکیل باندهای چسبنده و التهاب نسبت به 

TNF-αوIL-6   در گروهPLGA-IB  ، کاهش کمی کاهش معنی داری نسبت به گروه های دیگر داشت

از طرفی  دیگر رخ داد. یهادر مقایسه با گروه PLGA-IBروز بعد از عمل جراحی در گروه  IL-1 7درمیزان 

مطالعه کاهش قابل توجهی این چسبنده نیز در این گروه نسبت به گروه های دیگر بیان ژن های ملکول های 



به منظور آنالیز داده ها از نرم افزار  .شداستفاده  RESTبرنامه  ازبرای بررسی بیان ژنها  داشت.

Minitab  .روش آنالیز مورد استفاده در این مطالعه استفاده شدone-way ANOVA  تحلیل واریانس(

اثرات  گروه است. 2یا بیش از  2این روش یکی از روش های پرکاربرد به منظور قیاس  یک راهه( بود.

از  PLGAایبوپروفن از نانوالیاف  پایداربه خاطر انتشار  تواندیم PLGA-IB ضد التهابی و ضد چسبندگی

-PLGAدر واقع  به عنوان یک مانع فیزیکی باشد. PLGA-IBاثرات یک طرف و از سوی دیگر به خاطر 

IB  در این  ایبوپروفن به خوبی و پایدار قابلیت ارائه سطح ویژه باال و رهایش کنترل شدهو با توپوگرافی نانو

  PLGA-IB شاید بتوان نتیجه گرفت نتیجه در .ندچسبنده جلوگیری ک یتوانست از تشکیل باندها مطالعه

کاندید خوبی جهت استفاده در اعمال جراحی ناحیه شکمی به منظور جلوگیری از تشکیل باندهای چسبنده 

 .باشدو کاهش التهاب در آینده 

 


