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467سخنرانی-کاربردپرتوهایغیریونیزاندرپزشکی
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چکیده

مقدمه: در این مطالعه به مقایس��ه اثر درمانی پرتوهای فرابنفش B و A در درمان لیش��مانیوز پوس��تی در حضور 

نانوذرات نقره پرداخته شده است. 

موادوروشها: ابتدا انگل لیش��مانیا ماژور با سویه ER/75/MRHO/IR به کف پای موش های بالب سی )تعداد 

106×2 پروماس��تیگوت زنده در 50 میکرولیتر محلول فس��فات  بافر( بطور زیر جلدی تزریق و پس از عفونی شدن زخم، 

حیوانات در شش گروه مختلف شامل کنترل بدون درمان، گروه های دریافت کننده ی نانوذرات نقره، دریافت کننده ی 

نورفرابنف��شA، دریافت کننده ی نانوذرات نقره و نورفرابنفشA، دریافت  کنن��ده ی نورفرابنفشB و دریافت کننده ی 

نانوذرات نقره و نورفرابنفشB تحت درمان قرار گرفتند. ابتدا نانوذرات نقره 10 نانومتری با دوز 2 میلی گرم بر کیلوگرم در 

محل ضایعه تزریق و پس از 5 دقیقه، نوردهی بوسیله ی المپ های فتوتراپی فرابنفش A و المپ های فتوتراپی فرابنفش 

B انجام گرفت. پروتکل درمانی اعمال شده، شامل 4 جلسه و به فاصله 4روز از یکدیگر بود. اثر درمان مذکور بوسیله ی 

تغییرات نسبی ابعاد زخم ها ضمن اجرای درمان تا 4 جلسه تعیین گردید، همچنین تعیین بار انگلی طحال در حیوانات 

به منظور بررسی سیر بیماری انجام گرفت.

نتایج: حضور نانوذرات نقره و اعمال همزمان پرتوهای فرابنفشB اختالف معنا داری در کاهش سطح نسبی ضایعه 

نس��بت به گروه کنترل فراهم کرده  اس��ت )p>0.001(، درحالیکه اعمال پرتوهای فرابنفش A به همراه نانوذرات نقره 

منجر به افزایش سطح نسبی ضایعه نسبت به دیگر گروه های درمانی )بجز گروه کنترل(گردیده است همچنین بیشترین 

 .(p>0.001( کاهش بار انگلی طحال درگروه درمانی نانوذرات نقره در مقایسه با سایر گروه های درمانی مشاهده شد

بحث ونتیجه گیری: اعمال همزمان تابش المپ های فرابنفشB در حضور نانوذرات نقره در مقایسه با نور فرابنفش 

A اثرات ضد لیشمانیایی بیشتری در بهبود ضایعه و کاهش بار انگلی طحال فراهم می نماید.

فتوتراپی، نانوذرات نقره، لیشمانیا ماژور، فرابنفش A، بار انگلی طحال کلمات کلیدی
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