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Abstract 

 

Background and purpose: Malignant pleural effusion have significant impacts on patients live. 

This study was designed to determine the effect of Ethanolamine, Povidone-iodine, and talcum powder on 

pleurodesis in rats. 

Materials and methods: This experimental study was conducted in 36 adult male rats in 

Neuroscience Research Center affiliated to Kerman University of Medical Sciences, Iran 2018. The rats 

were randomly divided into four groups: Ethanolamine, Povidone-iodine, talcum Powder, and Salin 

(control group). The sclerosing agent was injected in each group. Then, microscopic and macroscopic 

effects of the drugs were compared. Data were analyzed applying Fisher’s exact test and multivariate 

analysis in SPSS. 

Results: The most severe fibrosis was seen in groups that had received Ethanolamine (85.6% 

severe fibrosis), while the group that received Povidone-iodine and talcum powder showed moderate 

fibrosis (61.5% and 38.5%, respectively). The rate of fibrosis was significantly higher in control group 

(72.7% mild fibrosis, P<0.001). Compared with the control group, more chronic inflammation was seen 

in the group that received Ethanolamine (P=0.004). 

Conclusion: According to this study Ethanolamine and Povidone-iodine could be used as 

effective agents for inducing pleurodesis. Their low cost and availability make them good alternatives to 

other materials. 
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 ـدرانـــازنــــي مـكــــــزشـــوم پـــلــشـــگاه عــه دانــــلــمج

 (877-881)   8931سال    آبان    871بيست و نهم   شماره دوره 

 8931، آبان  871دوره بيست و نهم، شماره                                                           مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                            871

 پژوهشی

 مقایسه اثر اتانول امین اولئات، پوودین آیداین و پودر تالک
 موش صحراییپلوردز در  القایبر

 
   1محمدرضا لشکری زاده

     2ودامیرحسین پورداو    

   1امیررضا صالحی  

 1علیرضا امیربیگی    

 چکیده
ی با توجه به میزان فراوانی و تاثیر قابل توجه افیوژن بدخیم بر نحوو  ننود ی بیروا ان مف موا مها  وه و هدف: سابقه

 انجام شد. موش صحراییپمو دن د   ا قایاتانول امین او ئات، پوودین آیداین و پود  تا ک د حاضر با هدف تغیین اثر 

 موش صحرایی نر با غ د  مرکز تحقیقات عموم اعصاب دانشواا  63این مها  ه به صو ت تجربی و بر  وی  ها:مواد و روش
اتوانول  ورو   4های صحرایی به صوو ت تصوادفی سواد  بوه صو ت  رفت. کمیه موش 7631عموم پزشکی کرمان د  سال 

رو  سا ین به عنوان کن رل تقسیم شدند. سپس مواد اسکمرونان مو د نظور بوه و   او ئات، پوودین آیداین و پود  تا کامین
ها،  آو ی دادهر  رو  تز یق شد و به  وش میکروسکوپی و ماکروسکوپی تاثیر این دا وها با هم مقایسه شد. پس ان جرع

  غیر  تجزیه و تحمیل شد.های آما ی فیشر دقیق و چند مو اس فاد  ان تست SPSSافزا  ن ایج با اس فاد  ان نرم

 و  رو  پووودین آیوداینفیبرون شدید( د صد  3/58های  رو  اتانول آمین)شدیدترین میزان فیبرون د  نرونه ها:یافته
نسوبت های ب دی ایجاد فیبرون قرا   رف نود کوه فیبرون م وسط( د   د د صد  8/65) فیبرون م وسط( و تا ک د صد 8/37)

ا  هواب  نشان داد که هابر سی (.>P 007/0) تر بوددا ی بیشاین تفاوت به صو ت م نی د صد فیبرون کم( 1/17به  رو  کن رل )
 (.=P 04/0تری  خ داد  است )مزمن د   رو  اتانول امین  نسبت به  رو  کن رل به صو ت م نادا ی با شدت بیش

 پموو دنجدیود د  ا قوای اتانول آمین  به عنووان موواد و پوودین آیداین و این مها  ه نشان داد که اس فاد  ان  استنتاج:
 است. تواند موثر باشد و با توجه به ا نان و د دس رس بودن آن جایازین مناسبی برای سایر مواد مو د اس فاد می

 

 پود  تا ک ،مین او ئات ، پوودین آیداینآاتانول پمو دون، فیبرون، موش صحرایی،  واژه های کلیدی:
 

 مقدمه
، یه نشیم  است که پاونی اسری یک غشا ا پمو

تجرع  .(7)میپوشاند ا ها  ندو دم وووو ایافرم، دمدیاس ینو
( یک Pleural Effusionنب )ووجد  پریع د  مادی غیرعا

  جخای و یوی  ها یبیرادی ان یااد نت دد  یاف ه شایع 
میمیوون نفور د  هور  8/7د  آمریکا بویش ان  ست.ی ایو 

نا سووایی قمبووی  شوووند.یوووژن موویسووال دچووا  پمووو ال اف
ترین د یل ایجادکنند  پمو ال افیوژن با برون سواننه شایع

. پنوموونی د   تبوه دوم و بوا بورون دنفر می باش 800000
 40شوود حودود پنفر قرا  دا د. تفرین ند  موی 600000
 پنومونی، لود ی ان بهوا س وری د  بیروا ان بس وبیر د صد

 

 :ali_amirbeigi@yahoo.com  E-mail      ، ، ایراندانشاا  عموم پزشکی کرماندانشکد  پزشکی،  :کرمان -میربیگیعلیرضا ا مولف مسئول:

 ، کرمان، ایراندانشاا  عموم پزشکی کرماندانشکد  پزشکی،  ، رو  جراحی ،دانشیا  .7
 ، کرمان، ایراندانشاا  عموم پزشکی کرماندانشکد  پزشکی،  ،جراحی س یا د. 7

 70/8/7635تا یخ تصویب :             75/7/7635تا یخ ا جاع جهت اصالحات :            78/77/7631 خ د یافت :تا ی 
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 محمدرضا لشکری زاده و همکاران     

 873      8931، آبان  871، شماره نهمبيست و دوره                                           مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                   

 پژوهشی

هوا سوومین عموت پموو ال پمو ال افیوژن دا ند. بودخیری

 باشوند هورمو د د  هر سوال موی 700000افیوژن با برون 

  یرنود.سال د   تبه دوم قرا  می 80چند د  افراد بانی 

ان سووووووایر سی ویروعفونت و تیک ونفر م سندون ، رسی

ژن فیو ال اپمود جو. و(7-3)باشوندعمل پمو ال افیوژن موی

ها با  تومو دنبون ماد بر غیر قابل  ، انبیراد  بدخیم 

 ند ینکیفیت  دا د.ن ت  ان دبیرای کاهش بقاو  حیاجر

 ب ال به عالیریا یل دبدخیم بهژن فیوا المب ال به پمو ان بیرا

 .(1)کاهش مییابدیچشرایران سرفه به میزو پنه یسدنند ما

های  ونا ونی جهوت د موان نووع بودخیم امرون   وش

دغدغو  اصومی د   ود، چرا کوه کا  میپمو ال افیوژن به

به  پمو دن .(5)باشداین نمینه عود حجم نیادی ان مایع می

م نای چسوباندن پموو  احشوایی بوه پمو پری وال، یکوی ان 

 هایی کاهش حجم پمو ال افیوژن بود  که به  وشها ا 

 کوا  یری مووادهها بوشود؛ یکی ان این  ا مف مفی انجام می

سویکمین و یوا پووودین اسکمرونان مانند تا وک، داکسوی

ل بایود آ یک ماد  اسکمو ونان ایود .(3)باشدآیداین می

 د  دس رس و به  اح ی قابول ا نان، ایرن، بدون عوا ض،

هرچند که عوامل اسوکمرونان د   تجویز باشد. اس فاد  و

کرای ریوا  ا بوه روو  کامول دس رس حال حاضر نیز ایون 

عدم دس رسی به تا وک اسو اندا د و فورم  .(70،77)ندا ند

( د  بوانا  پموو دنتز یقی داکسی سویکمین )مفصوو  

 سووری ایووران کووه بووه عنوووان  وشووی موو ثر و ا نان د  

محودودیت ان فواب  باشند، موجوبتکنیک پمو ودن می

آن چنوان کوه تنهوا ان فواب  ،(77)است د  این نمینه شد 

باشود کوه جراحان برای انجام این عرول بمئومایسوین موی

عووالو  بوور ایوون برخووی  (.76)دا ویووی  ووران قیرووت اسووت

عوووا ض جوودی اسوو فاد  ان تا ووک )بووه عنوووان بیشوو رین 

دا وی اسوو فاد  شوود  بوورای پمووو ودن( هرمووون سووند م 

اتانول آموین  .(77)ا ش شد  استزی نیز  دیس رس تنفس

یک مواد  اسوکمرونان ( Ethanolamine oleateاو ئات )

بوود  کوه بورای د موان وا یوس به صو ت موایع شوفاف 

مووری، هرو ودیوود داخمووخ و برخووی عووروا وا یسووی پووا 

شود. موجب انسداد و یود و  سو رش بافوت اس فاد  می

توجوه بوه د  بوا  .بوردشود و و ید  ا ان بین میفیبری می

دس رس بودن و قابمیت بانی آن بوه عنووان یوک دا وی 

یووک دا وی موووثر د   بووه عنوووانتوانوود اسووکمرونان مووی

 (.74)شودمهرح  پمو دن

 یوا هروان (POVIDONE IODINE) پوودین آیوداین

 یدکنند ی یک یدوفو  است که اثرات تحریک ب ادین

د  صووو ت پوووودین آیووداین اسووت. د  آن کوواهش یاف ه

  و ...( وهوای ننود  )ماننود ع والت و پموتراس با بافوت

 شود که ان این خاصیتموجب ایجاد بافت جوشااهی می

اسو فاد   پموو دند   توان به عنووان مواد  اسوکمرونانمی

های انجام شد  تاکنون این مواد  بوه د  بر سی (.78)نرود

قورا  نارف وه  بر سوید   ت موو د  پموو دننوان مواد  ع

است و د  مها  ات آنمایشوااهی تنهوا یوک مها  وه بوه 

با  .(73،71)بر سی این مواد  د  خر ووش پرداخ وه اسوت

بدخیم ژن فیوار قابل توجه وتأثیو نی اواروفان زوتوجه به می

 ،اومف می هامب ال به بدخیری ان ند ی بیرا  نبر نحو  پمو

 تسکین عالیم ناشیای مانی مناسب بر وش د یک  یاف ن

 ثربفشامانی تسکینی  وش د ده یک و ا اضه  ین عاان ا

 دا  هریت خاصی برخو ان ان این بیراد  اضه  کم عاو 

ف ت یین اثور اتوانول آموین دومیباشد. مها  ه حاضر با ه

پوودین آیداین  او ئات و مقایسه اثر اتانول آمین او ئات،

 د   ت رراحی شد  است. پمو دند  و پود  تا ک 
 

 مواد و روش ها
موش سر  67این مها  ه به صو ت تجربی و بر وی 

 ورم(  778-670ونن )بوا  ویسو ا  بوا غ نودادصحرادی نر 

د  سوال  عموم اعصاب کرمان موجود د  مرکز تحقیقات

توایی بوا  8یوا  6های ها د  قفس ت انجام  رفت. 7631

 ها د  محویط ت ا   رف ند.دس رسی آناد به آب و غذا قر

نو  و  روبت قبل و پس ان جراحوی قورا   نظر دما،ثابت ان 

 رو  اتانول آمین  4ها به صو ت تصادفی به  ت  رف ند.

پووود   (،U/kg8) پوووودین آیووداین ،(mg/kg70) او ئووات

 ( و  وورو  سووا ینسووا ین ml 8/0د   mg/kg 30) تا ووک

(0.5ml.به عنوان کن رل تقسیم شدند ) های اسو فاد   ت
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شوود  د  ایوون آنمووایش بووا تز یووق داخوول ع وومه توسووط 

هوووش ( بوویmg/kg68( و ک ووامین)mg/kg8) نایمووونین

م وری د  سوان ی 7د  وض یت اس ریل یک بورش  .ندشد

خوط پوسو ریو  آ وزیال ی قسورت محل دنود  هفو م و 

 سینه  ت داد  شد و یک تونل نیرجمدی توا  است قفسه

 سو رش داد  شود. یوک  و وه فو م   سو الکواین رف ای 

5 Fr Silastic محل ف ای پموو ال  د تونل  ان رریق این

سپس ماد  اسکمرونان مو دنظر  است کا   ذاش ه شد. 

 هر  رو  تز یق شد. به

هوای اضافه باقی ماند  د  ف وای پموو  نیوز خوا ج 

 ون  60هوا بورای مودت شد. سپس  و ه خا ج شود.  ت

 . رف نودد ا نیابی قرا  و پس ان آن مو  ندناهدا ی شد

هوا توسوط  ون هریوک ان  ت 60پس ان  ذشت مودت 

تو اکس برداشو ه شود. سوپس  شدند وهوش وتانانیا بیی

بوان شود.کل  نوای محولها توسط تز یوق فرموا ین ان  یه

سواعت  45تو اکس د  محمول بافر فرما ین برای مودت 

صووو ت پووس ان آن ف ووای پمووو  بووه ناهوودا ی شوود.

 برای ا نیوابی ی و ماکروسکوپی ا نیابی شد.میکروسکوپ

شد سپس  میکروسکوپیک نرونه باف ی ان  یه و پمو  تهیه

د صد فرما دهید  یف ه شد. با اسو فاد  ان  70د  محمول 

میوزی هراتوکسویمین آافین برش داد  شود و بوا  نو  پا

ها نرونهشد. میزی آ یسون  ن  -وان -ادونین و انس ن

ن ی ی توسط دو پاتو وژیست بر سوی سمو برای ا  هاب/

مقدا  کم فیبور = 7 (:75)ندددهی شو ربق  وش نیر نرر 

ی فیبوور توور و ووی غیوور ا  ووانیز = مقوودا  بوویش7، کووالژن

ی بووان کووه د  نیووه = فیبوورکالژن بووا دانسووی ه 6، کووالژن

 = اسکا  4،  اندضفیم ا  انیز  شد 

دهوی هرمنین فیبرون ماکروسوکوپی براسواس نرور 

 م وسوط،  =7خفیوا،  =7فقودان،  =0 شود.ابه بر سی مش

 .= شدید6

آو ی و ان نظر آما ی توسوط نورم افوزا  ن ایج جرع

SPSS  هواینموونآبا اس فاد  ان  و تجزیه و تحمیل 73و ژن 

دا ی سوه  م نوی .ندنا یز شودآدقیق فیشر و چند م غیر  

 د  نظر  رف ه شد. 08/0تر ان کم

 یافته ها
سوور  ت وا د مها  ووه  63جربووی ت د  ایوون مها  ووه

 ت ان  وورو   6 ت ان مها  ووه خووا ج شوودند ) 8شوودند، 

هوای پوود  تا وک و پوودین آیداین و یک  ت ان  رو 

دچوا  مورز نود س  نرمال سا ین پیش ان اترام مها  وه

 ت موو د بر سوی قورا   67 نا هانی شدند( و د  نهایت

 سر 5ن، د   رو  اتانل آمی سر 3 رف ند که ان این ت داد 

 3تا وک و پوود  د   ورو   سور 5د   رو  نرمال سا ین، 

 .قرا  داش ندپوودین آیداین د   رو   سر

اتانول آمین شودیدترین   رو های د  بر سی نرونه

و  پووودین آیوداینن  ورو  آفیبرون دید  شد و پوس ان 

 داشو ند قورا های ب دی ایجاد فیبرون تا ک د   د پود  

سبت به  رو  کن ورل بوه صوو ت که ن (7 شرا   )جدول

 (.>P 007/0) تر بودبیشدا ی یم ن

 (7)جدول شورا    ا  هاب مزمن نشان داد که هابر سی

د   رو  اتانول امین نسبت به  ورو  کن ورل بوه صوو ت 

 (.=P 04/0تری  خ داد  است )دا ی با شدت بیشیم ن

 تورین هوایپرپالنیهای مو د بر سوی بویشد  نرونه

 های اتانول آمین و نرموال سوا یند   رو  (6  )جدول شرا 

 هوا شودید بووداتفاا اف اد و شدت هایپرپالنی د  این  رو 

 که شدت خفیواپوودین آیداین  رو  تا ک وکه نسبت به

 (.>P 007/0دا ی م فاوت بود )یداش ند به صو ت م ن

 ماکروسکوپی )جودول   فیبرونهای انجام شدد  بر سی

 ورو  کن ورل بوه  بوه اتانول اموین نسوبت د   رو ( 4شرا   

 (.P= 04/0) تر مشاهد  شدبیشدا ی یصو ت م ن
 

 فیبرون ایجاد شد  د  نرونه های مو د بر سی :1جدول شماره 
 

 اتانول آمین فیبرون

 ت داد )د صد(

  نرمال سا ین

 ت داد )د صد(

  تا ک

 ت داد )د صد(

  پوودین آیداین

 ت داد )د صد(

 سه  م نی دا ی

 >P 007/0 0 (6/71) 6 (1/17) 5 0 مک

 0 (8/65) 8 0 (8/37) 5 م وسط

 (1/58) 3 0 0 (6/74) 7 شدید

 

 ا  هاب مزمن ایجاد شد  د  نرونه های مو د بر سی :2جدول شماره 
 

  اتانول آمین ا  هاب مزمن

 ت داد )د صد(

  نرمال سا ین

 ت داد )د صد(

  تا ک

 ت داد )د صد(

  پوودین آیداین

 اد )د صد(ت د

 سه  م نی دا ی

 =P 04/0 (6/76) 7 (70) 6 (40) 3 (3/73)4 کم

 (80) 6 (6/66) 7 0 (1/73)7 م وسط

 (1/73)7 (1/73) 7 0 (1/33) 4 شدید
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 هایپرپالنی ایجاد شد  د  نرونه های مو د بر سی :3جدول شماره 
 

  اتانول آمین هایپرپالنی

 ت داد )د صد(

  نرمال سا ین

 صد(ت داد )د 

  تا ک

 ت داد )د صد(

  پوودین آیداین

 ت داد )د صد(

 سه  م نی دا ی

 >P 007/0 (700) 3 (700) 5 0 (8/77)7 کم

 0 0 0 (8/77)7 م وسط

 0 0 (700) 5 (18) 1 شدید

 
فیبرون ماکروسکوپیک ایجاد شود  د  نرونوه هوای  :4جدول شماره 

 مو د بر سی
 

  اتانول آمین فیبرون ماکروسکوپیک
 داد )د صد(ت 

  نرمال سا ین
 ت داد )د صد(

  تا ک
 ت داد )د صد(

  پوودین آیداین
 ت داد )د صد(

 سه  م نی دا ی

 P= 04/0 (4/44) 7 (80) 4 (700) 5 (4/44)4 منفی

 (3/33) 4 (80) 4 0 (88/88)8 مثبت

 

 بحث
بسویا ی ان  عرود  پمو ال افیووژن یکوی ان عووا ض

 و ثانویه د  یرکننود  پمو ها چه ان نوع او یه و یابدخیری

که ان یک ررف وجوود افیووژن  با توجه به آنباشد. می

 ر مراحول بدخیم جنب د  بیرا ان مب ال به بدخیری بیان

پیشرف ه بدخیری و غیرقابل جراحی بودن تومو  اسوت و 

ان سوووی دیاوور ایوون عا ضووه بووا دیووس پنووه پیشووروند  و 

د   های فیزیکی شدیدی هررا  است، د موانمحدودیت

 یورد. د  بوین این بیروا ان بوا هودف تسوکین انجوام می

 د ناژ (.73)اندهایی که برای این عا ضه مهورح شد د مان

مایع جنبی با اسو فاد  ان تو اکوسن ووز د موانی مکور  بوه 

باشد،  یکن به د یل عنوان او ین  وش د مانی مهورح می

عوود پس ان  د صد 35-700عود بسیا  بانی این  وش )

 ون( این د مان  ا تنهوا بایود بورای بیرووا ان د  نظور  60

 وورفت کووه ان ظووا  بقوووای بسوویا  کووم داشوو ه و یووا سووایر 

کننود. های د موانی ماننود پمووو ودن  ا تحرول نری وش

انود، مواد اسکمرونان م  ددی موو د اس فاد  قورا   رف ه

ان جرمه سیمو  نی رات، داکسی سیمین و... اما هوی  یوک 

ل یک ماد  جهت انجام پموو ودن آ های اید یترام وید

این مها  ه حیووانی ان انجام هدف  (.70)باشند ا دا ا نری

و پوود   پوودین آیوداین ،مین او ئاتآاتانول اثر  مقایسه

بوود. ن وایج ایون مها  وه  پموو دن د   تا قای تا ک د  

دا ی ان سوایر روو  م نویبهپوودین آیداین نشان داد که 

 پموو دنایجواد توری د  اسو فاد  قود ت بویش مواد مو د

دا د. هرمنین اتانل آمین او ئات د  مرحموه ب ودی قورا  

بر سی ان نظور  د باشد. تر میان پود  تا ک قوی ودا د 

دا ی مشاهد  ا  هاب بین مواد مو د اس فاد  تفاوت م نی

هوای موو د بر سوی د   ورو  نشد. هرمنین د  هره  ت

رپالنی فوکووال مشوواهد  شوود د  هووایپپوووودین آیووداین 

صو تی که د   رو  اتانل آمین او ئوات تقریبوا د  هروه 

بر ربوق ارالعوات  ها هایپرپالنی شدید مشاهد  شد. ت

باشود کوه بوه ای مویمها  وه او وین مها  وهایون  وجود،م

و اتانول آموین او ئوات پوودین آیداین بر سی و مقایسه 

و ایوون مها  ووه د   ت پرداخ ووه اسووت  پمووو دند  ایجوواد 

و پوودین آیوداین که اس فاد  ان  داد برای او ین با  نشان

 پموو دناتانول آمین بوه عنووان یوک مواد  جهوت ایجواد 

تواند موثر باشد و با توجه به ا نان و د دس رس بودن می

مناسبی برای سایر مواد مو د اس فاد  است. آن جایازین 

ایون موواد د   ای که به بر سوی و مقایسوهمها  هتا کنون 

پرداخ ه باشد انجام نشد  اسوت اموا برخوی  پمو دنایجاد 

مها  ات وجود دا ند که به بر سی هریک ان ایون موواد 

 اند.به صو ت جدا انه پرداخ ه

Ozaki  و هرکووا ان بووه بر سووی توواثیر اتووانول آمووین

 هوای ناهنجوا یاو ئات بوه عنووان مواد  اسوکمرونان د  

د. د  ایوووون مها  ووووه عروقووووی د  ع ووووالت پرداخ نوووو

مواد    ت نداد ویس ا  تحت بر سی سه 37آنمایشااهی 

و  د صوود 8مووین او ئووات آ، اتووانول د صوود 700اتووانول 

  ف نوود. پووس ان تز یووق  قوورا  د صوود 7پو یوودوکانول 

ماد  اسوکمرونان بوه ع ومه تیبیوال قودامی تغییور قهور بوه 

صووو ت  ونانووه و تغییوورات مو فو وووژی و پوواتو وژی 

مین آو مقایسه شد. ن ایج نشان داد که اتانول   یریاندان 

 تورکند د  صو تی که اتوانول بویشبیش ر ایجاد تو م می

 ونوه شود. د  پایوان ایونهایپوتروفی ع الت می باعث

مووین او ئووات یووک موواد  آن یجووه  رف نوود کووه اتووانول 

د  عروقووی  هووایناهنجووا یبوورای اسووکمرونان مناسووب 

 (.74)باشدع الت می

Teixeira  و هرکا ان ری یک مها  ه به بر سی اثر

 د  پمووو دناتووانول آمووین او ئووات بووه عنوووان یووک موواد  
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هووا بووه خر وووش پرداخ نوود. د  ایوون مها  ووه خر وووش

خر ووش  70 رو  و د  هر  رو   5صو ت تصادفی به 

 تقسیم شدند. د مان د  هر  ورو  بوه صوو ت نیور بوود: 

 ،د صود80ر دکسو رون  ی ومیمی 7 (7)  ی ر سا ین،میمی 7( 7)

میموی  ی ور  8/7 رم اتوانول اموین بوه هرورا  میمی 78 (6)

 8/7 وورم اتووانول امووین بووه هروورا  میمووی 78 (4) سووا ین،

 ورم اتوانول میموی 80 (8) ،د صد 80 ی ر دکس رون میمی

 ورم اتوانول میمی 80(3)  ی ر سا ین،میمی 7امین به هررا  

  ،د صوود 80 ی وور دکسوو رون میمووی 7امووین بووه هروورا  

 ی وور میمووی 7 وورم اتووانول امووین بووه هروورا  میمووی 18 (1)

 ورم اتوانول آموین. میموی 700(5، )د صود 80دکس رون 

 ون موو د برسوی قورا   رف نود.  75ها پوس ان خر وش

وابس ه به دون بود و  پمو دننشان داد که ن ایج این مها  ه 

 دا یروو  م نوی ورم اتوانول اموین بوهمیمی 700 رو  با 

هوا داشوت. بیش رین چسبند ی  ا نسبت بوه دیاور  ورو 

 (.78)ها کم بودمیاناین ا  هاب و فیبرون د  هره  رو 

Godazandeh  و هرکا ان ری یک مها  ه د  سوال

پوویودون آیووداین بور به بر سوی اثور پموو ودنی  7077

وژن بودخیم پرداخ نود. یوبیرا  مب ال به پمو ال اف 63 وی 

توسووط  و ووه  پمووو دند  ایوون مها  ووه کا آنمووایی بووا ینی 

ن دیتاثیر پوو تو اکوس ومی انجام شد و به منظو  بر سی

آیوووداین تسووت عرمکوورد غوود  تیرودیوود قبوول و پووس ان 

 د صود7/17 رفت. ن ایج نشان داد که پمو ودن صو ت 

د صد به صوو ت نسوبی بوه  4/73رو کامل و بیرا ان به

 د صود 6/5ن آیوداین جواب دادند. د  دیپوو با پمو دن

 ونوه ن یجوه بیرا ان د مان شکست خو د. د  پایان ایون

، پوویدون د صد 3/37 رف ندکه با د صد کمی موفقیت 

آیوداین یک ماد  موثر، ا نان و د دس رس بورای انجوام 

ا رچوه  ن وایج ایون مها  وات .(73)باشودمی پمو دنعرل 

حیوانی تجربوی  با مها  ه نجام شد  است امابروی انسان ا

 هرفوانی دا د. حاضر

بیرا  به مقایسه  40بر  وی  7077د  سال  ایمها  ه

پوووودین سوویمین، موواد  شوویریایی بمئومایسووین، داکسووی 4

 .پرداخوت پموو دنفمو واو اسیل د  ایجواد  -8و آیداین 

موا  موو د بر سوی قورا   6بیرا ان ب ود ان  مها  ه د  این

رف ند. ن ایج نشان داد میزان موفقیوت بورای بمئومایسوین  

پووودین آیوداین د صود و  50سیمین د صد، داکسی 10

د صد بود. ن ایج ایون  80فمو واو اسیل  -8د صد و  50

میوزان موفقیوت پووودین آیوداین که  داد مها  ه نیز نشان

 حاضور دا د که بوا مها  وه پمو دند  ایجاد بسیا  بانیی 

 (.77)دا دهرفوانی 

 بوا تا وک پموو دنترین عا ضه جانبی که پوس ان شایع

 .(77)اف ود، توب، د د و عالیوم  وا شوی اسوتاتفاا می

د  د موان پموو ال  پووودین آیوداینشایع تورین عا ضوه 

د  خصوو   .(76)اس فاد  استافیوژن بدخیم، د د حین 

ارالعواتی  پموو دنعوا ض اس فاد  ان اتانول آمین بورای 

باشد؛ اما اس فاد ان آن د  اسوکمروتراپی بوا رید  دست ن

اح رال بسیا  کم منجر به شوو  آنافیالکسوی و نکورون 

 .(74)باف ی محل تز یق شد  است

باشود. این مها  ه نیز دا ای نقاط قوت و ض ا موی

 و پوووودین آیووداین ان نقوواط قوووت ایوون مها  ووه بر سووی 

 پموو دناتانول آموین او ئوات بورای او وین بوا  د  ایجواد 

و بوه  باشد که به صوو ت یوک مها  وه آنمایشوااهیمی

صو ت مدل حیوانی انجام شد  است. د  ن یجه با بر سی 

توان با دقت میکروسکوپی و تهیه نرونه و بر سی آن می

و موفقیووت د  ایجوواد آن و یووا  پمووو دنبووانیی ان ایجوواد 

یافت. ان ررفی دیار این مها  ه  عوا ض اح را ی ارالع

ای انجام شد  است که وجه برتری آن مقایسهبه صو ت 

ایجواد امکووان مقایسوه مووواد و نسوبت بووه سوایر مها  ووات 

 یوری به ور د  اسکمرونان د  شرایط مشوابه و د  ن یجوه

 هوایباشود. ان محودودیتها میخصو  میزان موفقیت آن

تووان بوه ت وداد کوم نرونوه موو د بر سوی این مها  ه می

تور بوا  سو رد  اتد مها  وشوواشا   کرد که توصیه موی

 ت داد نرونه بیش ر رراحی و اجرا شود.

کوه بوه بر سوی و  اسوت ایاین مها  ه او ین مها  ه

و اتانول آموین او ئوات د  ایجواد پوودین آیداین مقایسه 

پمو ودن د   ت پرداخ ه است و این مها  ه بورای او وین 

 مین و اتانول آپوودین آیداین که اس فاد  ان  داد با  نشان
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توانود مووثر به عنوان یک ماد  جهت ایجاد پمو ودن موی

باشد و با توجه به ا نان و د دس رس بودن آن جایازین 

 مناسبی برای سایر مواد مو د اس فاد  است.

 

 سپاسگزاری
مرکز تحقیقات جراحی دانشواا  عمووم پزشوکی  ان

تشوکر و  کرمان به د یول هرکوا ی د  انجوام ایون رورح

 .شودقد دانی می
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