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چکیدٌ
ِیؾٕب٘یبسیظ آِٛدٌی اٍّ٘ی ته یبخت ٝای اعت و ٝدر اوثز ٘مبط خٟبٖ ٌشارػ ٔیؽٛد  ٚدر ٘ٛاحی ٔختّف د٘یب
ؽیٛؿ دارد. .ایٗ ثیٕبری عٔٛیٗ ثیٕبری ٔ ٟٓخٟبٖ اعت و ٝاس عزیك ٘بلُ ثیِٛٛصیه ٔٙتمُ ٔی ؽٛد  12تب ٔ 15یّی٘ ٖٛفز در
ثغیبری اس وؾٛر ٞبی خٟبٖ آِٛد ٜثِ ٝیؾٕب٘یبسیظ ٞغتٙذ  ٚعبال٘ٔ 2 ٝیّیٛٔ ٖٛرد خذیذ ِیؾٕب٘یبسیظ در عغح خٟبٖ ثزٚس
ٔیوٙذ .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ و ٝفقبرٞ ٜبی ٌیبٞبٖ عیز  ٚثزي ٌزد ٚ ٚفغُ دارای إٞیت درٔب٘ی فزاٚا٘ی ٞغتٙذ ،در تحمیك
حبضز فزاٚردٞ ٜبی حبفُ اس ٌیبٞبٖ  ٚفغُ در ٔذَ ٔٛؽی ثبِت /عی ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت٘ .تبیح حبفُ اس ایٗ تحمیك
٘ؾبٖ داد و ٝفقبر ٜعیزاثز درٔب٘ی ٔٛثزی ثز آٔبعتیٍٛت ٞبی ِیؾٕب٘یب ٘ذاردِٚ .ی فقبر ٜثزي ٌزد ٚاثزات درٔب٘ی ٔٛثزی
داؽت ٕٞ .چٙیٗ ایٗ ثزرعی ٘ؾبٖ داد فغُ در غّؾت ٞبی ٔختّف داری اثز درٔب٘ی ٔٛثزی ثزایٗ اِٛدٌی دارد ِٚی ٘غجت ثٝ
فقبر ٜثزي ٌزد ٚاثز وٕتزی را ٘ؾبٖ ٔی دٞذ ٚ .اس ِحبػ آٔبری دارای اختالف ٔقٙی اعت  .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح حبفُ اس ایٗ
تحمیك  ٚاثز ثخؾی فقبرٞ ٜبی ثزي ٌزد ٚ ٚفغُ أیذ اعت ثتٛاٖ ثب اعتفبد ٜاس آٟ٘ب در درٔبٖ ثیٕبری عبِه ٌبْٞبی ٔٛثزی
ثزداؽت.
ياشگان کلیديِ :یؾٕب٘یبی خّذی ،فزاٚردٜٞبی عجیقیٛٔ ،ػ Balb/c

ٌ .1ز ٜٚفّ ْٛآسٔبیؾٍبٞی پشؽىیٚ ،احذ ثزٚخزد  ،دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ،ثزٚخزد ،ایزاٖ
*ٌ .2ز ٜٚاٍُ٘ ؽٙبعی دأپشؽىیٚ ،احذ ثزٚخزد  ،دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ،ثزٚخزد ،ایزاٖ
ٌ .3ز ٜٚسیغت ؽٙبعیٚ ،احذ ثزٚخزد ،دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ،ثزٚخزد ،ایزاٖ
 .4ثبؽٍب ٜپضٞٚؾٍزاٖ ٘ ٚخجٍبٖ خٛاٖ ،دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ ثزٚخزد ،ثزٚخزد ،ایزاٖ
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مقدمٍ
ثیٕبری ِیؾٕب٘یٛس یىی اس ثیٕبریٞبی

خّٛیی ٔقذٔ ٜیب٘ی ٟٔبخزت ٔیوٙٙذ  ٚدر آ٘دب رٚی

ٔؾتزن ثیٗ ا٘غبٖ  ٚحیٛاٖ اعت و ٝث ٝع ٝؽىُ

 ٓٞخٕـ ٔیؽ٘ٛذ  ٚدر ٖٚغؾبی پزٚتزٚفیه لزار ٔی-

خّذی ،احؾبیی  ٚخّذیٔ -خبعی ثزٚس ٔیوٙذ .فبُٔ

ٌیز٘ذ .ثقذ اس حذٚد  3رٚس اس ایٗ غؾب خبرج ٔیؽ٘ٛذ،

ِیؾٕب٘یٛس خّذی ،ته یبخت ٝای اس ٌز ٜٚتبصوذاراٖٚ ،

ایٗ فُٕ ثب اعتفبد ٜاس آ٘شیٓ ویتیٙبس اٍُ٘ ا٘دبْ ٔیؽٛد

خٙظ ِیؾٕب٘یب اعت و ٝثٚ ٝعیٌّ ٝشػ پؾ٘ ٝبلُ اس

ٕٔ ٚىٗ اعت ث ٝخبعز فقبِیت ویتیٙبسی ؽیزٜی ٔقذٜ

خب٘ٛاد ٜپغیىٛدیذ ،ٜاس ٔخبسٖ حیٛا٘ی  ٚا٘غب٘ی ث ٝفزد

ی پؾ ٝخبوی ایٗ فُٕ فٛرت ثٍیزد .آٟ٘ب ث ٝعٕت

عبِٓ ٔٙتمُ ٔیؽٛد ( .)4 ٚ 6پؾٞٝب ثب سائذٜی ٘شدیه

ثخؼ ٔیب٘ی ٔقذ ٜحزوت ٔیوٙٙذ  ٚثقضی اس آٟ٘ب ثٝ

دٞبٖ خٛد ثبفث سخٕی ؽذٖ پٛعت ٔیؽ٘ٛذ  ٚثٝ

ٔیىزٚٚیّیٞبی عغح اپیتّیٔ ْٛقذٜی ٔیب٘ی ٔتقُ

ٕٞزا ٜخ ٖٛخٛرد ٜؽذ ٜاٍُ٘ را ٔیٌیز٘ذ .آٔبعتیٍٛت

ٔیؽ٘ٛذ ،در دریچ ٝی ٔقذ ٜلزار ٔیٌیز٘ذ تب اسدیبد

دارای یه تبصن ٔ 1یىزٔ ٚتزی اعت و ٝدر  4عبفت

پیذا وزد ٚ ٜاس فقبِیت ٔقذ ٜحفؼ ؽ٘ٛذ ( .)11اس سٔب٘ی

رؽذ ٔیوٙذ .و ٝث ٝحزوت  ٚاتقبِؼ ثٔ ٝقذ ٜوٕه

و ٝاٍُ٘ ٕٞزا ٜخ ٖٛآِٛدٚ ٜارد ثذٖ پؾ ٝخبوی ٔیؽٛد

ٔیوٙذ (ٚ .)3لتی و ٝاٍُ٘ ٚارد ثخؼ ٔیب٘ی ٔقذٜی

تب سٔب٘یى ٝپؾ ٝخبوی لبثّیت ا٘تمبَ را پیذا ٔیوٙذ

پؾ ٝخبوی ؽذ دٔب وبٞؼ  pH ٚافشایؼ پیذا ٔیوٙذ ٚ

ثغت ٝثٛ٘ ٝؿ اٍُ٘  1تب ٞ 2فت ٝث ٝعٔ َٛیا٘دبٔذ

آٔبعتیٍٛتٞب ثب تدشیٝی ٔبوزٚفبص اس در ٖٚآٖ خبرج

(.)11ؽٟٛر فالئٓ وّیٙیىی فف٘ٛتٞبی ِیؾٕب٘یبیی

24عبفت ثٝ

ثٛعیّٝی فبوتٛرٞبی تزویجی تؾخیـ دادٔ ٜی ؽٛد.

پزٔٚبعتیٍٛت تغییز ؽىُ ٔیدٙٞذ .اِٚیٗ ٔزحّٝی

چٍٍ٘ٛی ص٘تیه ٔیشثبٖ ،خبیٍب ٜایٕٙی ،خقٛفیبت

حضٛر اٍُ٘ و ٝث ٝفٛرت پزٔٚبعتیٍٛت  ٚدارای تبصن

اٍُ٘ ،فبوتٛرٞبی ٕٞشیغتی اٍُ٘ ثب ٚوتٛر ثغتٍی دارد.

اعت را پزٔٚبعتیٍٛتٞبی اِٚیٝی چزخٔ ٝی٘بٔٙذ وٝ

در اثتذا ٕٔىٗ اعت و ٝفالئٓ ثیٕبری ؽبٞز ٘ؾٛد ،ایٗ

حزوت ضقیفی دارد ،ث ٝفٛرت فزْ خش٘ذ ٜو ٝدر خٖٛ

٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝاٍُ٘ ثب ٔیشثبٖ ٟٔزٜدار ث ٝخٛثی

خٛرد ٜؽذ ٜسیبد ٔیؽٛد .ایٗ خ ٖٛخٛرد ٜؽذٜی اِٚیٝ

عبسٌبری پیذا وزد ٜاعتٔ .غبِقبت اپیذٔیِٛٛصی ٘ؾبٖ

ٚارد ٔقذٜی ٔیب٘ی ؽذ ٚ ٜدر ٕٞبٖ خب ٞضٓ ٔیؽٛد.

ٔیدٞذ و ٝآِٛدٌی ٞبی ا٘غب٘ی ٕٔىٗ اعت ثذٖٚ

ثقذ اس چٙذ رٚس اٍُ٘ ث ٝآرأی ؽزٚؿ ثٕٞ ٝب٘ٙذ عبسی

فالٔت یب ثب فالئٓ سیبد یب ثب تقذا وٕی فزایٙذٞبی ثبفتی

ٔیوٙذ  ٚتغییز ؽىُ یبفت ٚ ٝثّٙذتز ٔیؽٛد و ٝدارای

ثبلی ثٕب٘ذ .فالئٓ ایٗ ثیٕبری ث ٝفٛرت سخٓٞبیی اعت

تحزن سیبدی اعت  ٚث ٝایٗ ؽىُ اٍُ٘ پزٔٚبعتیٍٛت

ؤ ٝیتٛا٘ذ تب یه عبَ رٚی ثذٖ ثبلی ثٕب٘ذ.)10( .ثب

٘ىت٘ٛٔٛبد ٔیٌٛیٙذ (٘ .)3 ٚ 6ىت٘ٛٔٛبدٞب ث ٝلغٕت

تٛخ ٝث ٝایٗ ؤ ٝقزف دارٞٚبی ؽیٕیبیی ثب فٛارك

ٔیؽ٘ٛذ .ایٗ آٔبعتیٍٛتٞب در
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خب٘جی ٔختّفی ٕٞزا ٜاعت ،تٛخ ٝث ٝإٞیت ٌیبٞبٖ

ٔختّف اس فقبرٜٞبی عیز  ٚثزي ٌزد ٚثز رٚی

دارٚیی در درٔبٖ ثیٕبریٞب پیٛعت ٝتمٛیت ٔیٌزدد

ِیؾٕب٘یبسیظ خّذی ٘بؽی اس ِیؾٕب٘یب ٔبص ٚر در ٔٛػ

ٌ.یبٞبٖ دارٚیی دارای عبختبر پیچیذٜای ٔؾتُٕ ثز

ٞبی آسٔبیؾٍبٞی ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتٞ .ذف افّی

عَّٞٛب ٛٔ ٚادی اس لجیُ ٘ؾبعت ،ٝلٙذ ،پزٚتئیٗ ،آ٘شیٓ ٚ

در ایٗ ثزرعی ،یبفتٗ دارٚی عجیقی ٔفیذ ٔ ٚؤثز ثز ایٗ

چزثی ٔیثبؽٙذ  ٚخبفیت درٔب٘ی آٟ٘ب ثز رٚی ا٘غبٖ ثٝ

ثیٕبری ،ثذ ٖٚفٛارك  ٚاثزا ت خب٘جی ٔضز ٘بؽی اس

دِیُ ٔٛاد فقبَ ٌیب ٜاعت وٌ ٝیب ٜخٛد آٖ را ٔی عبسد

دارٞٚبی ؽیٕیبیی اعت.

( .)2در ایٗ تحمیك ،اثز درٔب٘ی فغُ  ٚغّؾتٞبی

مًاد ي ريشُا
خٕـ آٚری  ٚتٟیٕٞٝ٘ٛ٘ ٝبی عجیقیٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٌیبٞی اس ٔٙبثـ عجیقی ؽٟزعتبٖ ثزٚخزد

آٖ افشٚد ٜؽذ .ثقذ اس آٖ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ثٔ ٝذت  72عبفت

خٕـآٚری ؽذ .پظ اس ٕ٘ ٝ٘ٛثزداری فّٕیبت خؾه

در دٔبی اتبق  ٚث ٝدٚر اس ٘ٛر ثز رٚی ؽیىز لزار ٌزفتٙذ.

وزدٖ ثٔ ٝذت د ٜرٚس در عبی ٚ ٝدٔبی اتبق  ٚثب تٟٛیٝ

پظ اس ٌذؽت ایٗ سٔبٖ اثتذا ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب اس یه فبفی

ٔٙبعت فٛرت ٌزفت .ثزای ثٟتز خؾه ؽذٖٞ ٕٝ٘ٛ٘ ،ب

(وبغذ ٚاتٕٗ) فجٛر داد ٜؽذ٘ذ عپظ ثزای تغّیؼ

رٚسا٘ ٝدر عبفت ٔقیٙی سیز  ٚر ٚؽذ٘ذ ( .)9پظ اس

فقبر ٜاس دعتٍب ٜرٚتبری اعتفبد ٜؽذ .ثذیٗ ٔٙؾٛر فُٕ

خؾه ؽذٖٞ ٕٝ٘ٛ٘ ،ب تب سٔبٖ فقبرٌ ٜیزی در پبوت ثٝ

تغّیؼ ٕ٘ٞٝ٘ٛب ثٔ ٝذت ٘یٓ عبفت ثب رٚتبری ا٘دبْ

عٛر خذاٌبٍٟ٘٘ ٝذاری ؽذ٘ذ .در داخُ ٞز پبوت ٘بْ

ٌزفت .در ٟ٘بیت فقبر ٜخبِـ را در پتزی دیؼ ریختٝ

ٔٙغمٔ ،ٝحُ خٕـ آٚری  ٚؽٕبرٔ ٜخقٛؿ آٖ ثجت

 ٚدرة آٖ ٔحىٓ ثغت ٝؽذ .عپظ رٚی آٖ ٔؾخقبت

ٌزدیذ .ثٙٔ ٝؾٛر فقبرٌ ٜیزی اثتذا ثزای افشایؼ ٘غجت

٘ٛؽت ٚ ٝدر یخچبَ لزار ٌزفت ( .)19فغُ ٘یش اس ٔزاوش

عغح ث ٝحدٓٞ ٕٝ٘ٛ٘ ،ب ث ٝفٛرت پٛدر ؽذ ٜدر آٔذ٘ذ.

پزٚرػ س٘جٛر فغُ و ٝدارای افتجبر ثٛد خزیذاری

عپظ اس ٞزٌٕ٘ 10 ٝ٘ٛزْ در یه ثبِٗ یه ِیتزی

ٌزدیذ.

ریخت ٚ ٝثٔ ٝیشاٖ ٔ 100یّی ِیتز ٔتب٘ 98 َٛدرخ ٝثٝ
تٟیٍٟ٘ ٚ ٝذاری اٍُ٘ ِؾٕب٘یب ٔبصٚرعٛػ اٍُ٘ ِؾٕب٘یب ٔبصٚر ( )MRHO/IR/57/ERاس

خبؿ ث ٝآسٔبیؾٍبٙٔ ٜتمُ ٌزدیذ .خٟت تِٛیذ ا٘جٜٛ

ٔٛعغ ٝتحمیمبتی پبعتٛر وؾٛر خزیذاری  ٚدر ؽزایظ

اٍُ٘ اس ٔحیظ ٔبیـ ( )RPMI0861غٙی ؽذ ٜثب عزْ
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ٌبٚی ( )FBSاعتفبد ٜؽذ .در ٔزحّ ٝثقذ ٔٛؽٟبی

ٔٛػ ث ٝفٛرت  SCتشریك فٛرت پذیزفتٛٔ .ؽٟب در

ثبِت  /عی (ٕٞدٙظ  ٓٞ ٚعٗ) در عٗ حذٚد 7-6

ؽزایظ یىغبٖ پزٚرؽی لزار ٌزفت ،پظ اس ٌذؽت

ٞفتٍی اس ٔٛعغ ٝتحمیمبتی پبعتٛر ث ٝتقذاد ٔٛرد ٘یبس

35-32رٚس ٔٛػٞبیی و ٝث ٝآِٛدٌی اٍّ٘ی ث ٝؽىُ

خزیذاری ؽذ  ٚدر ؽزایظ خبؿ پظ اس ا٘تمبَ در لفظ

ثبِیٙی ٔجتال ٌزدیذ ٜثٛد٘ذ خذا  ٚخٟت ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی ٚ

ٍٟ٘ذاری  ٚتغذیٌ ٝزدیذ.پظ اس تىثیز اٍُ٘ ث ٝحذ وبفی

تؾخیـ ٟ٘بیی خذاٌب٘ ٝدر لفظ ٍٟ٘ذاری ؽذ٘ذ ٚخٛد

( )2000000پزٔٚبعتیٍٛت در ٔیّی ِیتز در فبس

سخٓ در لبفذ ٜدْ  ٚتبییذ ٚخٛد اٍُ٘ ث ٝرٚػ تٟیٝ

ایغتبیی رؽذ )ٔ 0.1 )stationaryیّی ِیتز اس ٔبیـ

ٌغتزػ  ٚرً٘ آٔیشی ٌیٕغبٚ ،خٛد اٍُ٘ در سخٓ را

ٔحیظ وؾت داخُ عزً٘ ا٘غِٛیٗ ٚارد  ٚدر لبفذ ٜدْ

ٔٛرد تبییذ لزار داد.

درٔبٖ ٔٛؽٟبی ٔجتالٔز حّ ٝثقذ ٔٛػٞبی سخٓ دار در ٌزٜٞٚبی تحت

ؽبُٔ  10عز ٔٛػ ثٛدٌ.ز ٜٚؽبٞذ درٔبٖ ؽیٕیبیی

درٔبٖ ثب فغُ  ٚفقبرٞبی عیز  ٚثزي ٌزد ٚلزار

٘یش ثب  10عز ٔٛػ تب پبیبٖ دٚر ٜدرٔبٖ ( 0/02

ٌزفتٙذ .در ع َٛدرٔبٖ پظ اس ٟٔبر ٔٛػ ،تیٕبرٞبی

ٌّٛ )mg/kgوب٘تیٓ دریبفت ٕ٘ٛد.در ع َٛدٚر ٜدرٔبٖ

ٔذثٛر ثب رلت ٞبی ٔٛرد ٘ؾز رٚی سخٓ ٔبِیذ ٜؽذ ٚ

 30رٚس ٜا٘ذاسٌٜیزی تٛعظ وِٛیظ  ٚثب فزَٔٛ

عپظ حیٛاٖ ث ٝخبیٍب ٜخٛدػ ٔٙتمُ ٔی ٌزدیذ.

 S=D+d/2ا٘دبْ پذیزفت.در پبیبٖ وّی ٝاعالفبت

درٔبٖ عٛ٘ ٝثت ثب فبفّ 8 ٝعبفت در  24عبفت ا٘دبْ

ٔٛخٛد در فزْٞبی اعالفبتی خٕـ آٚری  ٚخٟت تدشیٝ

ٌزدیذ ع َٛدٚر ٜدرٔبٖ  30رٚس تقییٗ ٌزدیذ (ٌ.)7زٜٚ

 ٚتحّیُ آٔبری ثب اعتفبد ٜاس٘زْ افشار ٛٔ SASرد

ؽبٞذ اٛٔ َٚػٞبی تحت درٔبٖ ثب پبی ٝدارٚیی ٔتبُ٘

تدشیٚ ٝتحّیُ لزار ٌزفت.

وتایج
درٌز ٜٚؽبٞذ و ٝدر آٖ درٔبٖ ثب پبیٔ ٝتبُ٘ ا٘دبْ پذیزفت٘ ،تبیح ٘ؾبٖ داد لغز سخٓ در ع َٛدرٔبٖ در ٞفت ٝا َٚتب پٙدٓ
ٔقٙی دار  ٚثب افشایؼ لغز سخٓ ٕٞزا ٜثٛد ( .)P≤1017در ٌز ٜٚؽبٞذی و ٝدرٔبٖ ثب دارٚی ٌّٛوب٘تیٓ فٛرت پذیزفت ٝثٛد تب
ٞفت ٝچٟبرْ ٞیچ تغییزی در وبٞؼ  ٚثٟجٛدی ٔالحؾٍ٘ ٝزدیذ ِٚیىٗ در ٞفت ٝچٟبرْ ث ٝثقذ ثب وبٞؼ لغز سخٓ ٔغبِق ٝپیؼ
رفت و ٝدر ٞفت ٝپٙدٓ و ٝپبیبٖ ٔغبِق ٝثٛد تفبٚت ٔقٙی دار آٔبری ٔالحؾٌ ٝزدیذ (خذ ٚ 1 َٚؽىُ .)2
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جديل 1
٘تبیح ٘ؾبٖ ٔی دٞذ و ٝدر غّؾت  mg/ml 25اس فقبر ٜعیز اعتفبد ٜؽذ ٜدر ایٗ تحمیك در ع َٛدرٔبٖ در ٌزٞ ٜٚبی
درٔبٖ ؽذ٘ ٜغجت ثٌ ٝز ٜٚؽبٞذ ٞیچٍ ٝ٘ٛر٘ٚذ تزٔیٓ  ٚثٟجٛدی اس ِحبػ آٔبری دیذ٘ ٜؾذٕٞ .چٙیٗ غّؾتٞبی فقبر ٜعیز در
٘ mg/ml 100 ٚ 50غجت ثٌ ٝزٞ ٜٚبی درٔبٖ پبی ٝثب ٔتب٘ ٚ َٛدرٔبٖ ثب ٌّٛوب٘تیٓ اس ٘ؾز آٔبری دارای اثز درٔب٘ی ٔقٙیدار
٘جٛد (خذ ٚ 1 َٚؽىُ .)2

جدول 2
در غّؾت  mg/ml 25فغُ در پبییٗ تزیٗ عغح درٔبٖ ٘غجت ثٌ ٝزٞٚبی وٙتزَ اس ِحبػ آٔبری ٔقٙی دار ثٛد .در غّؾت
ٞبی  50و mg/ml 100اثزات ثٟتزی ٘غجت ث ٝغّؾت  mg/ml 25داؽتِٚ ٝی اثز وٕتزی ٘غجت ث ٝفقبرmg/ml 50 ٜ
ثزي ٌزد ٚاس ِحبػ آٔبری داؽت ٝاعت .اثز غّؾت  mg/ml 25فقبر ٜثزي ٌزد٘ ٚیش ٘غجت ثٌ ٝزٞٚبی ؽبٞذ ٔقٙیدار ثٛدٚ ٜ
٘غجت ث ٝفغُ ثب غّؾتٞبی  mg/ml 250 100050دارای خٛاؿ ثٟتز درٔب٘ی ثٛد ٜاعت .اٌزچ ٝغّؾت  mg/ml 50فقبرٜ
ثزي ٌزد٘ ٚغجت ثٌ ٝزٜٞ ٚبی ؽبٞذ ٔقٙی دار ثٛد ِٚی در غّؾت  mg/ml 25فقبر ٜثزي ٌزد ٚاثز وٕتزی در عٞ َٛفت-ٝ
ٞبی درٔبٖ ٘ؾبٖ داد (خذ ٚ 2 َٚؽىُ .)2

شکل 1
غّؾت  mg/ml 100اس فقبر ٜثزي ٌزد٘ ٚغجت ثٌ ٝزٟٞ ٚبی ؽبٞذ عٌ ٝب٘ ٝدارای اختالف ٔقٙی دار ثٛد  ٚاثزات ثٟتزی
٘غجت ث ٝفغُ در غّؾت ٞبی  mg/ml 100 ٚ 50، 25اس خٛد ٘ؾبٖ داد .ثٟتزیٗ تیٕبر در ایٗ تحمیك فقبر ٜثزي ٌزد ٚثب
غّؾت  mg/ml 100ثٛد و ٝدر درٔبٖ ِیؾٕب٘یٛسیظ خّذی در ٔذَ ٔٛؽی  balb/cثٟتزیٗ اثز را داؽت (ؽىُ .)2

بحث
عیز وبرثزدٞبی درٔب٘ی سیبدی اس خّٕ ٝخٛاؿ ضذ

آٚر٘ذ ٜخ ،ٖٛتزٔیٓ سخٓ  ٚاس ثیٗ ثز٘ذ ٜفف٘ٛت ٌٛػ

ثبوتزی ،ضذ ٚیزٚعی ،ضذ وزْ ،وبٞؼ دٙٞذ ٜفؾبر

ٔیثبؽذ .ثزيٞبی ٌزد ٚحبٚی ص ،ٌّٖٛٚاعیذ ٌبِیه،

خ ،ٖٛضذ ٘فخ ،دفـ ؽپؼ  ٚتزٔیٓ سخٓٞبی فف٘ٛی

اعیذ پیزٌٚبِیه  ٚاعب٘ظ ٔیثبؽذ ( .)23فغُ حبفُ

ٔیثبؽذ ( .)13 ٚ 17ثزي ٌزد٘ ٚیش دارای خٛاؿ ثٙذ

تالػ س٘جٛرٞبی فغُ اس ٌُٞبی ٔقغز ٔیثبؽذ و ٝپظ
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اس ٔىیذ ٜؽذٖ در وٙذ ٚث ٝفغُ تجذیُ ٔیؽٛد (ٚ 22

ٌیبٞبٖ ثخقٛؿ عیز دخبِت دار٘ذ اس آٖ خّٕٔ ٝی-

 .)12فغُ ٘یش دارای خٛافی اس خّٕ ٝاس ثیٗ ثزدٖ

تٛاتٗ ث ٝص٘تیه ٔیشثبٖ  ٚصٖٞبی ٔٛثز در پبعخٞبی

رعٛثت ٞبی ثذ ثذٖ ،رفـ وجٛدی ثذٖ در اثز وٛفتٍی،

ایٕٙی عِّٛی  ٚص٘تیه ٌِٛٔ ٝ٘ٛذ ثیٕبری اؽبر ٜوزد .ثٝ

تزٔیٓ وٙٙذ ٜسخٓٞبی عغحی ثذٖ ٘ ٚبراحتیٞبی

ایٗ ٔٛارد ٔیتٛاٖ تقذاد اٍُ٘ٞبی تّمیح ؽذٔ ٚ ٜیشاٖ

پٛعتی ٚ ،رفـ فف٘ٛت ٌٛػ ٔیثبؽذ .فغُ دارای

پیؾزفت فف٘ٛت را اضبفٕٛ٘ ٝد (.)2در ٔغبِق ٝای ثز

تیبٔیٗ ،ریجٛفالٚیٗ ،اعیذ ٘یىٛتٙیه  ٚاعیذ اعىٛرثیه

رٚی تبثیز ٔحّٞ َٛیذرٚاِىّی ثز ْٛٔ ٜثز فقبِیت ویّز

 ٚدیٍز تزویجبت ٔیثبؽذ (ٔ.)18 ٚ 20غبِقبت ا٘دبْ

عُ ٞب ٔؾبٞذ ٜؽذ ایٗ ٔبد ٜفقبِیت عیتٛتٛوغیه

ؽذ ٜثز رٚی عیز فٕذتب ٘ؾبٖ دٙٞذ ٜفذْ وبرایی

عّٞ َٛبی لبتُ را افشایؼ داد ٚ ٜدر ٟ٘بیت ٔٙدز ثٝ

ثقٛٙاٖ یه دارٚی ضذ ِیؾٕب٘یٛسیظ ثٛد ٜاعت .ثٝ

افشایؼ فقبِیت ضذ ثبوتزیبیی  ٚضذ پزٚتٛسٚئزی ثذٖ

ٕٞیٗ دِیُ اوثز ٔحممیٗ اعتفبد ٜاس دارٞٚبی ٔىُٕ را

ٔی ٌزدد (ٔ .)21غبِق ٝحبضز ٘ ٓٞؾبٖ داد فغُ دارای

خٟت درٔبٖ تٛفیٔ ٝیوٙٙذ .ثزخی ٔحممبٖ ٘یش اثزات

اثز ضذ ِؾٕب٘یبیی اعت.در تحمیمبت فزاٚا٘ی اثزات ضذ

وٓ عیز را ٘بؽی اس پزٚتئیٗ  14-10ویّ ٛداِت٘ٛی در

ِیؾٕب٘یبیی دیٍز ٌیبٞبٖ ث ٝاثجبت رعیذ ٜاعت .اس خّٕٝ

فقبر ٜعیز ٔیدا٘ٙذ ؤ ٝغئ َٛتِٛیذ ٘یتزیه اوغبیذ

ثزرعی اثز فقبرٌ ٜیب ٜدرٔ ٝٙدر ٔحیظ آسٔبیؾٍبٞی ثب

ٔیثبؽذ (ٞ .)5زچٙذ دارٞٚبی ٌیبٞی در ٔٛاردی

غّؾتٞبی ٔختّف ثز رٚی اٍُ٘ ِیؾٕب٘یب ٔبصٚر ٚ

خبیٍشیٗ ٔٛاد ؽیٕیبیی ؽذ ٜاعت ِٚی فقبر ٜعیز در

تزٚپیىب را ٔقٙیدار ارسیبثی ؽذ٘ذ ( .)15ارسیبثی فقبِیت

ٚ 50 mg/ml ٚ

ضذ ِیؾٕب٘یبیی فقبر ٜتخّیـ ؽذٌ ٜیب٘ٚ ٜیىب ثقٛرت

 100mg/mlدر ایٗ ٔغبِق٘ ٝیش حبوی اس ثی اثز ثٛدٖ

پٕبد ٘ؾبٖ دٙٞذ ٜاثزات پبییٗ در ثٟجٛد  ٚتزٔیٓ سخٓ

آٖ ثٛد.در ایٗ خقٛؿ در ٔغبِقٝای اثز درٔب٘ی فقبرٜ

ثٛد (ٔ .)1غبِقبت ٔختّف اثز فقبر ٜاِىّی ٌیب ٜسرؽه

عیز تٛاْ ثب ٚیتبٔیٗ آ ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت و٘ ٝتبیح

ثز ِیؾٕب٘یب تزٚپیىب ٔ ٚبصٚر در ؽزایظ آسٔبیؾٍبٞی ٚ

حبوی اس ٔٛثز ثٛدٖ ایٗ دٔ ٚبد ٜثٛد (ٞ .)8زچٙذ ٘تبیح

عجیقی را در غّؾت ٔ mg/ml 10ثجت ارسیبثی ٕ٘ٛد

حبفُ اس ٔغبِقٝای دیٍز ٘ؾبٖ داد عیز ٔیتٛا٘ذ عجت

( .)16ثزاتی ٕٞ ٚىبراٖ ( )1384در ثزرعی فقبرٌ ٜیبٜ

تمٛیت عیغتٓ ایٕٙی عِّٛی  ٚثٛیضٔ ٜبوزٚفبصٞب  ٚدر

آٚیؾٗ  ٚاعپٙذ ٘یش اثزات ضذ ِیؾٕب٘یٛسیظ را ٔٛرد

ٟ٘بیت وٙتزَ عبِه ؽٛد ( .)14اِجتٔ ٝیشاٖ دٚس ٔٛثز

ٔغبِق ٝلزار داد٘ذ و٘ ٝؾبٖ اس اثز فقبرٜٞبی ٔذوٛر

فقبر ٜدر تقییٗ وٙتزَ عبِه  ٓٞثی تبثیز ٘یغت .اٌز

داؽت ( .)3در ٟ٘بیت ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝفقبرٜٞبی

چ ٝدر ٔغبِق ٝحبضز تبثیزات چٙذا٘ی ثب دٚسٞبی ٔٛرد

ٌیبٞی  ٚیب تزویجبت ٔؾتك ؽذ ٜاس ٌیبٞبٖ ٔٙجـ ثب

ٔغبِق ٝدیذ٘ ٜؾذ.فٛأُ ٔٛثزی در ثی تبثیزی فقبرٜ

ارسؽی ثزای یبفتٗ دارٞٚبی خذیذ ضذ ِیؾٕب٘یٛسیظ

غّؾت ٞبی 25 mg/ml
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ٔیثبؽٙذٌ .یبٞبٖ دارٚیی دارای عبختبر پیچیذٜای

آٟ٘ب ثز رٚی ا٘غبٖ ث ٝدِیُ ٔٛاد فقبَ ٌیب ٜاعت وٌ ٝیبٜ

ٔؾتُٕ ثز عَّٞٛب ٛٔ ٚادی اس لجیُ ٘ؾبعت ،ٝلٙذ،

خٛد آٖ را ٔیعبسد.

پزٚتئیٗ ،آ٘شیٓ  ٚچزثی ٔیثبؽٙذ  ٚخبفیت درٔب٘ی
پیشىُادات
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝفقبرٞ ٜبی ثزي ٌزد ٚ ٚفغُ اثز درٔب٘ی ٔٛثزی ٘غجت ثٌ ٝزٟٞ ٚبی ؽبٞذ در ٔذَ ٔٛؽی داؽت ،تزویت دٚ
فقبر ٜثب وزْ پبی،ٝخٟت تٟیِٛ ٝعیٞ ٖٛبی تزویجی  ٚاعتفبد ٜدر ٔذَ ا٘غب٘ی پیؾٟٙبد ٔی ٌزدد.

سپاسگساري
تحمیك حبضز ثب ٞشیٔ ٝٙبِی دا٘ؾٍب ٜآساد اعالٔی ٚاحذ ثزٚخزد ا٘دبْ ٌزفت ٝاعت و ٝثذیٗ ٚعیّ ٝتؾىز  ٚلذردا٘ی ٔیؽٛد.

مىابع
 .1آعٕبر ،.ْ ،فزٕٙٞذ ثیٍی ،.ْ ،فمیمی ،س ،.لبئٕی ،.ٖ ،آیت اِٟی ،ؿ .)1381( .ثزرعی اثز آوبِٛئیذٞبی اختقبفی ٌیبٜ

ٚیٙىب ٔبصٚر (ٌیب ٜپزٚا٘ؼ) ثز ِیؾٕب٘یب ٔبصٚر در ؽزایظ ٔ .invitro ٚ invivoدّ ٝدا٘ؾىذ ٜثٟذاؽت  ٚا٘غتیتٛ
تحمیمبت ثٟذاؽتی .دٚر ،1 ٜؽٕبر ،2 ٜففحبت .1–8
 .2ثبثبیی خٔ ،.َ ،ٛحجقّی٘ ،.ْ ،یبوبٖ الٞیدیٟٔ ،.ْ ،زاثی تٛا٘ب ،ؿ .)1384( .ثزرعی اثز درٔب٘ی ٌیبٞبٖ دارٚیی ٌش٘،ٝ
درٔ ،ٝٙثبریدٛٔ ،ٝرد ،تزخ ،ٖٛعیز  ٚاٚوبِیپتٛط ثز رٚی ِیؾٕب٘یبسیظ خّذی ٘بؽی اس ِیؾٕب٘یب ٔبصٚر در ٔٛػٞبی
عٛریٔ .دّ ٝپضٞٚؾی حىیٓ ،عبَ  ،10ؽٕبر ،2 ٜففحبت .21–27
 .3ثزاتی ،.ْ ،ؽزیفی ،ا ،.ؽزیفی فز ،ف .)1389( .ثزرعی تبثیز ضذ ِیؾٕب٘یبیی فقبرٜٞبی درٔ ٝٙوٞٛی ،آ٘مٛر ٚ ٜلٛس

پٙج ٝثز رٚی پزٔٚبعتیٍٛت ٞبی ِیؾٕب٘یب ٔبصٚرٔ .دّ ٝفّٕی پضٞٚؾی دا٘ؾٍب ٜفّ ْٛپشؽىی ارتؼ خٕٟٛری اعالٔی
ایزاٖ ،عبَ  ،8ؽٕبر ،3 ٜففحبت .166–172
 .4ثمفی پٛر ،ؿ ،.اوجزی ،ا ،.راثی ،یٔ ،.قغفٛی ،ر .)1391( .اپیذِٔٛٛصی ِیؾٕب٘یٛس خّذی در اعتبٖ لٓ عی عبَٞبی
ٔ .1382-1388دّ ٝدا٘ؾٍب ٜفّ ْٛپشؽىی لٓ .عبَ  ،6ؽٕبر ،1 ٜففحبت .83-88
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.25–34  ففحبت،3ٜ ؽٕبر،14 َ عب،ْ پشؽىی ٔذرطّٛ فّٝ ٔد.ریٛ عٚ C75BL/8 ٚ Balb/c ؽیٛٔ َدر ٔذ
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ذاؽتیٟ خذٔبت ثٚ ْ پشؽىیّٛ فٜ فّٕی دا٘ؾٍبّٝ ٔد.1386  تب1381 بیٞ َٕذاٖ عی عبٞ ٖخّذی در اعتب
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8. Ahmadi, K., Mahmoodzadeh, A., Cheraghali, A., Esfehani, A. (2002). Effect of Garlic
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جديل ٌ -1زٜٞٚبی ؽبٞذ ٔٛرد ٔغبِق ٝدر ٞفتٞ ٝبی ٔختّف (ع َٛسخٓ ثٔ ٝیّی ٔتز).
ردیف

1
2

گروههای
شاهد
درهاى پایِ
با هتاًَل
درهان با
گلوکانتین

هساحت زخن

هفته اٍل

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجن

10

4/2±1/4

4/41±1/4

4/49±2/4

4/58±1/4

5/02±1/5

5/31±2/7

10

4/38±1/4

4/6±1/4

4/91±1/4

5/01±1/5

4/12±1/4

4±1

تعداد هوش

در آغاز هطالعه

 :X ±SDهیانگین  ±انحراف هعیار هساحت زخن.
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جدول  -2اا٘ذاس ٜع َٛسخٓ پظ اس درٔبٖ ثب غّؾتٞبی ٔختّف در سٔبٖٞبی ٔختّف (ع َٛسخٓ ثٔ ٝیّی ٔتز).
گروههای

هساحت زخن در

هفته اٍل

هفته دوم

هفته سوم

هفته چهارم

هفته پنجن

 25هیلی گرم

سیر

10

4/29±1/4

4/49±1/4

5/21±2/5

5/91±2/5

6/99±2/6

7/29±2/7

 25هیلی گرم

برگ گردٍ

10

4/03±1/4

4/00±0/4

3/08±1/3

3/1±1/3

3/15±1/3

3/00±1/3

 25هیلی گرم

عسل

10

4/38±1/4

4/07±1/4

3/8±1/3

3/5±1/3

3/2±1/3

2/97±1/2

 50هیلی گرم

سیر

10

4/12±1/4

4/48±1/4

4/99±1/4

5/30±1/5

5/39±2/5

6/1±2/6

 50هیلی گرم

برگ گردٍ

10

4/08±1/4

3/7±1/3

3/7±1/3

3/7±1/3

3/00±0/3

3/97±1/2

 50هیلی گرم

عسل

10

4/15±1/4

4/02±1/4

3/6±1/3

3/3±1/3

3/00±0/3

2/9±1/2

 100هیلی گرم

سیر

10

4/15±1/4

4/14±1/4

4/6±1/4

4/93±1/4

5/00±1/5

5/7±1/5

 100هیلی گرم

برگ گردٍ

10

4/29±1/4

3/1±1/3

3/01±1/3

2/96±1/2

2/5±1/2

2/12±0/2

 100هیلی گرم

عسل

10

4/15±1/4

3/99±1/3

3/5±1/3

3/01±1/3

2/95±1/2

2/85±1/2

غلظت

درهانی

تعداد هوش

آغاز هطالعه

 :X ±SDهیانگین  ±انحراف هعیار هساحت زخن.
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[VALUE] i

[VALUE] g

[VALUE] g

[VALUE] f

[VALUE] h

6

5
[VALUE] e

[VALUE] d

[VALUE] d

[VALUE] c

[VALUE] b

[VALUE] a

4

3

2

1

0

شکل  -1هیاًگیي قطر زخن در هَشّای تیوار شدُ با گرٍُّای شاّد ،عسل ٍ عصارُ ّای گیاّی.
(هیاًگیيّایی کِ دارای حرٍف هشترک ّستٌد از ًظر آهاری دارای اختالف هعٌی داری ًویباشٌد).
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