
  چکیده

سیار شایع شوند بمیجراحی و التهاب ناشی از آن ایجادداخل شکمی که به دنبال  هایچسبندگیزمینه: 

های داخل شکمی چسبندگیاند. ردههای لگنی گزارش کدر جراحی %055تا  05هستند و شیوع را بین 

 توانند موجب انسداد، درد شکم، ناباروری، و بستری در بیمارستان و جراحی مجدد گردند. می

گیرند در برخی از موارد برای کاهش میزان وسعت بیمارانی که به علت کانسر تحت جراحی قرار می

شدن  Resectableبودن عمل جراحی )تومور یا کاهش میزان وسعت متاستازها و برای موفقیت آمیز 

های اخیر مطالعاتی جهت بررسی نقش گیرند. در سالتومور( قبل از جراحی تحت کموتراپی قرار می

 است.  شده چسبندگیدر بهبود زخم و همچنین در تشکیل و ایجاد  تراپی اینتراپریتونئالوکم

اد ابدومینال )سیس پالتین( در ایجهدف از طراحی این مطالعه بررسی تاثیر کموتراپی اینترا: هدف

 باشد.  می الپاراتومیدو هفته و چهار هفته بعد از  ی داخل شکمیهاچسبندگی

ایی تقسیم ت05ژاد ویستار به دو گروه تصادفی عدد موش صحرایی از ن 05برای انجام این مطالعه : روش

سانتیمتر میدالین قرار گرفتند  0یون شدند پس از بیهوشی با کتامین و زایالزین تحت الپاراتومی با انسیز

سانتی روی سکوم و به همان تعداد و طول  3تا  0راش خعدد  0و سکوم شناسایی شد و با سرسوزن آبی 

سی نرمال سالین داخل سی 0گروه شاهد  در سپستوئن جداری ایجاد گردید. یهایی بر روی پرخراش

ا ب سیس پالتین که داخل سالین رقیق شده بود میلی گرم 0/5پریتوئن تزریق شد و داخل گروه مورد 

سی تزریق شد سپس سکوم به داخل شکم برگردانده شد و فاشیا و عضالت و سی0حجم کلی             



 های شاهد و نصف گروهالیه با نخ نایلون دو صفر سوچور شد سپس نصف گروه 0پوست به ترتیب در 

ز ا چسبندگیتحت الپاروتومی مجدد قرار گرفتند و درجه  هفته 0مورد پس از دو هفته و مابقی بعد از 

 صورت پذیرفت.  SPSSها با استفاده از نرم افزار صفر تا سه ثبت گردید و سپس آنالیز داده

کنترل در روزهای یک و سه پس از عمل مُردند و یک عدد   گروهدو عدد موش صحرایی : نتایج

 رد. روز هفت پس از عمل مُ سیس پالتینموش گروه 

گروه                 سیس  %05پس از الپاراتومی اول بررسی شدند،  هایی که در هفته چهارمدر موش

اختالف  داشتند، Score 0 %00داشتند که در مقایسه با گروه کنترل که  Score 0پالتین چسبندگی 

 (. P=0/964معنادار نبود )

و در گروه           سیس پالتین   Score 3 = 44/4%در هفته دوم پس از الپاراتومی در گروه کنترل 

Score 1 = 55/6%   .بیشترین تعداد را داشتند 

در هفته چهارم پس از الپاراتومی بیشترین تعداد چه در گروه کنترل و چه در گروه        سیس پالتین 

 = Score 1 & 3                                         بود که در گروه کنترل Score 1 & 3مربوط به 

 بود که این اختالف هم معنادار نبود Score 1 & 3=40%و در گروه سیس پالتین   33/3%

(P=0/964.) 



س از های داخل شکمی پچسبندگینتایج مطالعه ما نشان داد که اختالف و نتیجه گیری:  بحث

عنی دوم و چهارم الپاراتومی مالپاراتومی در بین دو گروه شاهد )سالین( و مورد )سیس پالتین( در هفته 

 اند. دار نبوده

غییر در های درمانی، ترسد که توجه به نوع ماده کموتراپی، دوز ماده کموتراپی، تعداد پالسبه نظر می

 باشد. فرموالسیون آنها و نوع حالل و رقیق کننده ضروری می
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