
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

يرزشکبران زبدٌ تکًاودي C ي پريتئیه ياکىشی IL-17بررسی تأثیر مکمل یبری تًریه بر سطح 

 تکًاودي طی یک پريتکل يیژٌ

 4شُرابی آرزي اسکىدری، 3، ابراَیم بىی طبلبی 2محمد فرامرزی ، 1فبطمٍ سىجیدٌ

 ؛. استبدیبر داوطگبٌ ضُزکزد3 ؛. داوطیبر داوطگبٌ ضُزکزد2 ًی کبرضىبسی ارضد داوطگبٌ ضُزکزد؛داوطج .1

 . داوطجًی دکتزی داوطگبٌ تُزان4

 Fatemeh.sanjideh@yahoo.com: آدرس ایمیل وًیسىدٌ مسئًل

مىجز بٍ وًسبوبت سيدگذر عملکزد ایمىی ضدید می تًاود ىًان یک فعبلیت يرسضی کًتبٌ مدت عيرسش تکًاودي بٍ : مقدمٍ

سزم يرسضکبران سبدٌ  CRPي  IL-17َدف اس مطبلعٍ حبضز، بزرسی تأثیز مصزف کًتبٌ مدت مکمل تًریه بز مقبدیز . (1،2)ضًد

  .تکًاودي، طی یک پزيتکل طزاحی ضدٌ بًد

ريس، ريساوٍ بٍ مدت دٌ  دايطلببوٍکیلًگزم( 4/67±7/12يسن ،سبل 22±2)سه مزد يرسضکبر سبدٌ تکًاودي10 :ريش شىبسی

 ل ضزکت کزدود، پس اسدر مزحلٍ ايل اجزای پزيتک دریبفت ي خًدگزم يسن بدن )آسپبرتبم( بٍ اسای َز کیلً میلی گزم داريومب15

 کزدود، اجزابزای ديمیه ببر پزيتکل را  را بٍ َمبن تزتیب داريومب دریبفت ي ديرٌ پبکسبسی دٌ ريسٌ، بٍ مدت دٌ ريس مکمل تًریه

یل اس آسمًن تحل ،جُت تجشیٍ ي تحلیل آمبری اوداسٌ گیزی ضدود، ،اجزا سبعت بعد24بعد ي قبل، بالفبصلٍ  CRPي  IL-17مقبدیز 

 استفبدٌ ضد. p<05/0سيجی بب سطح آمبری ي تی  ياریبوس بب دي عبمل

تغییزات معىی دار  (p=000/0)ي مزاحل ومًوٍ گیزی (p=000/0)سزم، تحت تأثیز دي متغیز مکمل دَی IL-17: مقبدیز وتبیج

تحت تأثیز مکمل دَی ي مزاحل ومًوٍ  CRPمقبدیز  ،(p=000/0، بزرسی اثز تعبملی ایه دي متغیز ویش معىی دار ضد)وطبن داد

  تغییزات معىی دار وطبن وداد.  p=55/0ي  p=07/0بٍ تزتیب گیزی

می تًاود مىجز بٍ کبَص تًلید  تًأم بب اجزای پزيتکل يیژٌ تکًاودي، تًریه: مصزف کًتبٌ مدت مکمل گیریوتیجٍ بحث ي 

مصزف ایه بٍ وظز می رسد ، قبل ي بالفبصلٍ پس اس فعبلیت يرسضی ضدید کًتبٌ مدت ضًد، 17ایىتزلًکیه سبیتًکبیه التُببی

 کىد. ایجبدوداضتٍ ي وتًاوست تغییزات معىی دار CRP  تأثیزی بز َمزاٌ بب اجزای تست، مکمل

 ، مکمل تًریه، پزيتکل يیژٌ تکًاوديCRP، 17ایىتزلًکیه :ی کلیدیياژٌ َب
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