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قٌبؾي، زاًكکسُ ػلَم پبيِ، ٍاحس هكْس، زاًكگبُ آظاز اؾالهي،  گطٍُ ظيؿت
هكْس، ايطاى

نوغ گيبُ آًغَظُ زاضاي اثطات ضسهيکطٍثي، ضسالتْبثي، ذَال 
. هغبلؼِ حبضط ثب ّسف اؾتزٌّسُ لٌس ذَى  اكؿيساًي ٍ كبّف آًتي

ّبي  ثطضؾي اثط ػهبضُ آثي نوغ آًغَظُ ثط ضًٍس تطهين ظذن زض هَـ
نحطايي زيبثتي اًدبم قس.

ّبي  گطٍُثِ ؾط هَـ نحطايي  18زض ايي هغبلؼِ تدطثي،  
زيبثتي تيوبضقسُ ثب ػهبضُ آثي نوغ  ( 2ٍ) ، قبّس زيبثتي(1) قبّس ؾبلن

ظذن ثِ  4ّب زض زٍ عطف پكتي ثسى،  تمؿين قسًس. زض ّوِ گطٍُ (3) آًغَظُ
ثبض، گطٍُ تيوبض تحت  3ضٍظ، ضٍظي  2هتط ايدبز قس. ثِ هست  هيلي 4لغط 

ؾبليي تيوبض قس. تطاكن  قبّس ثب ًطهبلزضهبى هَضؼي ثب ػهبضُ ٍ گطٍُ 
ّبي التْبثي، تكکيل هدسز اپيتليَم پَؾت ٍ ػطٍق ذًَي خسيس زض  ؾلَل

.هَضز اضظيبثي لطاض گطفت 10ٍ  8، 4ضٍظّبي 

 3گطٍُ  ٍ ّكتن زض چْبضم ّبيضٍظ زض ضربهت اپيتليَمهيبًگيي 
 3ٍ  1ثِ گطٍُ  ًؿجت 2گطٍُ  زض ضٍظ زّنٍ زض  2ٍ  1ّبي  ًؿجت ثِ گطٍُ

 زض ضٍظ چْبضم زض ّبي التْبثي ؾلَلتطاكن . ًكبى زاززاضي  هؼٌي افعايف
 2گطٍُ  ٍ زّن زض ّكتن ّبيضٍظ ٍ زض 2ًؿجت ثِ گطٍُ  3ٍ  1ّبي  گطٍُ

 ذًَي زض . تطاكن ػطٍقزاقتزاضي  هؼٌي افعايف 3ٍ  1ّبي  ًؿجت گطٍُ
ٍ  ّكتن ّبيضٍظ ٍ زض 2ًؿجت ثِ گطٍُ  3ٍ  1ّبي  گطٍُ زض ضٍظ چْبضم

 .زاقتزاضي  هؼٌي افعايف 3ٍ  1 ّبي ًؿجت ثِ گطٍُ 2گطٍُ  زّن زض

ّبي  ػهبضُ آثي نوغ آًغَظُ ثب افعايف تکثيط ؾلَل
اپيتليَهي ٍ تكکيل ػطٍق ذًَي ٍ ؾطػت ثركيسى ثِ ضًٍس التْبثي ًمف 

 ز.ضّبي زيبثتي زا ثط ضًٍس تطهين ظذن يهؤثط
 آًغَظُ، ظذن، زيبثت 
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 ثب اذتالالت كِ اؾت اًسٍكطيي غسز ثيوبضي تطيي قبيغ لٌسي زيبثت

 ّوطاُ اؾت. ايي ّب پطٍتئيي ٍ ّب چطثي ّب، كطثَّيسضات هتبثَليؿن
 تطقح كبّف اظ ًبقي ذَى لٌس خصة ؾلَلي ػسم زليل ثِ ثيوبضي
قَز  هي ايدبز اًؿَليي ثطاثط زض ثسى ّبي ؾلَل يب همبٍهت اًؿَليي

ايي  زيبثتي اؾت. . ظذن، يکي اظ ػَاضو لبثل تَخِ زض ثيوبضاى>1=
ٍ حسٍز  اؾتثيوبضي يك ػلت قبيغ تبذيط يب اذتالل زض تطهين ظذن 

قًَس.  افطاز هجتال ثِ زيبثت هليتَؼ زچبض ظذن اًسام تحتبًي هي 15%
 ،ٌسّؿت ّبي زيبثتيك اًسام تحتبًي زض ثؼضي هَالغ ثؿيبض قسيس ظذن

قًَس  ايي ثيوبضاى، زچبض لغغ ػضَ هي %24الي  14 كِ عَضيِ ث
=2.<  

 ِپبي يقسى غكب ّبي ػطٍق هحيغي، ضرين ًَضٍپبتي ٍ ثيوبضي
ل زض ػطٍق ثعضگ قبهل ػطٍق اًتْبي ّب ّوچٌيي اذتال هَيطگ

اًسام تحتبًي كِ ثِ زًجبل آى اذتالل زض فطآيٌس تطهين ظذن ضخ 
اهب  ؛اي زض ايدبز ظذن زيبثتيك ّؿتٌس زّس، اظ فبكتَضّبي ظهيٌِ هي

قَز همبٍهت كوتطي ًؿجت ثِ ايدبز  آتطٍفي پَؾت كِ هَخت هي
ثطذي  >.3= اؾت اظ ػَاهل هَثطظذن پيسا كٌس، زض ثؼضي هَاضز ًيع 

هغبلؼبت ًبضؾبيي زض تطهين ظذن زض ثيوبضاى زيبثتي ضا ًبقي اظ التْبة 
ذَاضي  هعهي زض هحل ظذن، افعايف لٌس ذَى كِ ػول ثيگبًِ

س اظ هَضغ يهبكطٍفبغّب ضا هْبض ًوَزُ ٍ زض ًتيدِ هَاز ًکطٍتيك ٍ ظا
ّب ٍ هَاز غصايي زض  ظذن حصف ًكسُ ٍ ثسيي تطتيت فيجطٍثالؾت

يبثس، كبّف خطيبى ذَى ٍ ّيپَكؿي ًبقي اظ آى ثِ  هي ظذن كبّف
ظايي، كبّف  ػلت كبّف گلَكع زاذل ؾلَل، ًبضؾبيي زض ضگ

گيطي كالغى ٍ افعايف  گلَكع زاذل ؾلَلي، كبّف زض تَليس ٍ قکل
  >.6، 5، 4= زاًٌس ّبي آظاز اكؿيػى زض زاذل ؾلَل هي ضازايکبل

سُ ثيي اًَاع هرتلف فؼل ٍ اًفؼبل پيچي ِثْجَز عجيؼي ظذن ًتيد
 اي اظ هدوَػِظذن ٍ تَاًبيي آًْب ثطاي تَليس  ِؾلَل زض ًبحي

ضقس ٍ پبؾد ثِ آًْبؾت. ايي ػَاهل، ضقس، هْبخطت ٍ  ّبيفبكتَض
تکثيط ؾلَلي، تَليس هبتطيکؽ ذبضج ؾلَلي ٍ فؼبليت آًعيوي ٍ تَليس 

ٌس كٌٌس. ايي ضًٍس زض ثيوبضاى زيبثتي كُ ػَاهل ضقس ضا تٌظين هي
ثٌبثطايي تطكيجبت ٍ ػَاهلي كِ ثتَاًٌس هٌدط ثِ تؿطيغ التيبم  ،قَز هي

ّبي ػفًَي ايدبزقسُ  ظذن >.8، 7= تَاًٌس هفيس ثبقٌس ظذن قًَس هي
ظيطا ػفًَت  قًَس، هحؿَة هيخسي  يزض ثيوبضاى زيبثتي هكکل

زّس ٍ  ّبي هتؼسز ضخ هي ضگبًيؿناعطاف ظذن اغلت زض ًتيدِ هيکطٍاُ
ّب همبٍم ّؿتٌس يب ثؼس اظ اؾتفبزُ  ثيَتيك ثِ اًَاع آًتي ثؿيبضي اظ آًْب

قًَس. ثٌبثطايي  ذبل ثِ آى همبٍم هي كثيَتي هکطض اظ يك ًَع آًتي
تَاًس زض پيكگيطي اظ  ثيَتيکي هي ّبي غيطآًتي اؾتفبزُ اظ زضهبى

ّب هَثط ثَزُ ٍ ّوچٌيي ثبػث نطف ّعيٌِ  ثيَتيك همبٍهت ثِ آًتي
 كوتطي ذَاّس قس. 

ّبي زيبثتي  ّبي هرتلفي ثطاي زضهبى ظذن ٌس اهطٍظُ اظ ضٍـّط چ
ثط كِ فبلس ػَاضو خبًجي َز، ٍلي تبكٌَى زضهبًي هقَ اؾتفبزُ هي

ثبقس، اضايِ ًكسُ اؾت. زض ايي ظهيٌِ گيبّبى زاضٍيي اظ اّويت 
ظيطا گيبّبى زاضٍيي زاضاي هٌبثغ غٌي اظ  ،ٌسّؿتذبني ثطذَضزاض 

ٌس كِ زض عت ؾٌتي ثطاي كٌتطل ٍ ّبي عجيؼي ّؿت اكؿيساى آًتي
ضًٍس. آًغَظُ  كبض هي ّبي پَؾتي ثِ زضهبى ثؿيبضي اظ ثيوبضي

(Ferula assa-foetida)  ٍ گيبّي ػلفي، زاضاي ضيكِ ضاؾت
. لؿوت زاضزاي لَي، ذكي ٍ فيجطي  كِ ؾبلِ اؾت ًؿجتبً ضرين

آيس ٍ تحت  زؾت هيِ هَضز اؾتفبزُ ايي گيبُ ضظيٌي اؾت كِ اظ آى ث
ذَال  >.9= گيطز ػٌَاى نوغ آًغَظُ هَضز اؾتفبزُ لطاض هي

اؾيس،  ثِ تطكيجبت آى قبهل فطٍليك ،ضسالتْبثي نوغ آًغَظُ
 ّب، تطپٌَئيسّب ٍ ّوچٌيي ضٍغي كَهبضيي تطپي ّب، ؾعكَيي كَهبضيي

http://www.google.com/search?q=ferula+assafoetida&hl=en&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=LkEAUNC2IpP54QSpsMmeCA&ved=0CF0QsAQ&biw=1024&bih=661
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 >.10=ز َق هيآى كِ زاضاي تطكيجبت ؾَلفَضُ اؾت، ًؿجت زازُ 
نوغ آًغَظُ، هَخت تؿطيغ زض تطهين ظذن هؼسُ ًبقي اظ تدَيع 

كيجبت اكؿيساًي تط قَز ٍ ذبنيت ضسالتْبثي ٍ آًتي آؾپطيي هي
 >. زض11=زاًٌس  هَخَز زض آى ضا اظ زاليل انلي تؿطيغ التيبم ظذن هي

 هؼسُ ظذن التْبة ٍ زضهبى ثطاي آًغَظُ نوغ خَقبًسُ افغبًؿتبى
 پَؾت قيطُ ثب كِ ضا آًغَظُ نوغ ّب >. ٌّسي12قَز = ههطف هي

 نَضت ثِ هرلَط كطزُ ٍ Moringa pterygospermaزضذت 
هٌظَض كبّف التْبة زض  ّبي ػفًَي ٍ ثِ ظذنالتيبم  ثطاي هَضؼي

قسُ  نوغ ذكك نؼَزي ػطثؿتبى >. زض13كٌٌس = ظذن اؾتفبزُ هي
 تٌگي هٌظَض كبّف التْبة زض هدبضي تٌفؿي، كبّف ثِ آًغَظُ
  >.14قَز = اؾتفبزُ هي ثطًٍكيت ٍ ثْجَز ًفؽ

هغبلؼبتي كِ زض هتَى ٍ تحميمبت عت ؾٌتي تَؾظ  ثب تَخِ ثِ
قسُ اؾت، قَاّسي زض هَضز اثط نوغ آًغَظُ زض تطهين هحممبى ثجت 

ظذن ٍخَز زاضز. لصا ايي پػٍّف ثب ّسف تؼييي اثطات ػهبضُ آثي 
قسُ ثب  ّبي نحطايي زيبثتي تطهين ظذن زض هَـ ثطنوغ آًغَظُ 

 قس. اًدبماؾتطپتَظٍتَؾيي، 
 

تکَيي  تحميمبتي آظهبيكگبُ آظهبيكگبّي زض تدطثي پػٍّف ايي
اؾالهي هكْس زض ؾبل  آظاز زاًكگبُ قٌبؾي ظيؿت گطٍُ يخبًَض

ؾط هَـ نحطايي ًط ٍيؿتبض، ثب ٍظى  18قس ٍ  اًدبم 91-1390
. حيَاًبت زض زهبي هَضز آظهبيف لطاض گطفتٌسگطم 250-300تمطيجي 
-زض لفؽ ٍ ؾبػت12ِتبضيکي  -زٍضُ ضٍقٌبيي ،°20C-23تمطيجي 

گًَِ هحسٍزيتي اظ ًظط تغصيِ  ّبي اؾتبًساضز ًگْساضي قسًس ٍ ّيچ
قبّس  ،گطٍُ قبّس ؾبلن 3عَض تهبزفي ثِ ِ حيَاًبت ث >.15=ًساقتٌس 

تمؿين  آًغَظُ گطٍُ تدطثي تيوبضقسُ ثب ػهبضُ آثي نوغ ٍ زيبثتي
  قسًس.
گطم پَزض 100گيطي ثِ ضٍـ ؾَكؿلِ اًدبم گطفت.  ػهبضُ
گبُ ليتط آة همغط، تَؾظ زؾت هيلي500قسُ نوغ آًغَظُ ثب  ذكك

گيطي قسُ ٍ پؽ تغليظ كبهل  ؾبػت ػهبضُ 18هست  ؾَكؿلِ ثِ
 >.16= زؾت آهس ػهبضُ تبم ثِ °40Cٍى زض زهبي آػهبضُ تَؾظ 

ايدبز زيبثت اظ تعضيك زاذل نفبتي اؾتطپتَظٍتَؾيي  ثطاي
(Upjohnثِايبالت هتحسُ ؛ )  گطم ثِ اظاي ّط  هيلي 50هيعاى

اؾتطپتَظٍتَؾيي ػبهل ضسؾطعبى كيلَگطم ٍظى ثسى اؾتفبزُ قس. 
 >.17=ز قَ پبًکطاؼ هي βّبي  اؾت كِ ؾجت زغًطاؾيَى ؾلَل

گطٍُ قبّس زيبثتي ٍ تدطثي زيبثتي نَضت گطفت. ثطاي  2تعضيك ثِ 
ؾبػت لجل اظ تعضيك ثِ حيَاى غصا زازُ  18گيطي ثْتط حسٍز  ًتيدِ

بز قس ّب ايد ّفتِ ثؼس اظ تعضيك، زيبثت زض هَـ 8ًكس. ثب ايي ضٍـ 
گيطي اظ ٍضيس زهي اًدبم قس ٍ لٌس ذَى  تبييس آى ذَى ثطايكِ 

( ايبالت هتحسُ ؛on call plusتَؾظ زؾتگبُ گلَكَهتط )
ػٌَاى قبذم ِ ث 300mg/dlگيطي ٍ لٌسذَى ثبالي  اًساظُ

ثِ زليل ايٌکِ هغبلؼِ ضٍي  >.18=قسى زض ًظط گطفتِ قس  زيبثتي

زيبثت تدطثي، لٌس ذَى  يّفتِ ثؼس اظ المب 8، ثَززيبثت هعهي 
گيطي قس ٍ پؽ اظ حهَل اعويٌبى اظ  ّبي نحطايي اًساظُ هَـ
ّب ثب اتط  ثَزى حيَاى، ثطاي ايدبز ظذن زض حيَاًبت اثتسا هَـ زيبثتي

كطزى  ثيَْـ قسًس ٍ هَّبي پكت حيَاى كَتبُ قس. پؽ اظ آغكتِ
 هتط هيلي 4ظذن ثِ لغط  4پَؾت ثب ثتبزيي، زض زٍ عطف پكتي ثسى، 

ؾبلن ٍ  ّبي قبّس گطٍُ>.20، 19= تَؾظ پبًچ اؾتطيل ايدبز قس
ؾبليي ٍ گطٍُ تيوبضقسُ ثب ػهبضُ آثي نوغ  ثب ًطهبل قبّس زيبثتي

ضٍظ  2هست  نَضت هَضؼي ثِ ؾبػت( ثِ 8ثبض )ّط  3آًغَظُ، ضٍظاًِ 
اي  ًوًَِ 10 ٍ 8، 4تيوبض قسًس. پؽ اظ ايدبز ظذن، زض ضٍظّبي 

 ّبي زض حبل تطهين ثطزاقتِ قس هتط اظ ظذن هيلي 6ثبفتي ثِ لغط 
=21.<

فطهبليي  كٌٌسُ تثجيتقٌبؾي زض هٌظَض هكبّسات ثبفت ّب ثِ ًوًَِ
قسى هٌتمل قسًس ٍ پؽ اظ  هٌظَض تثجيت ؾبػت ثِ 24هست  % ث10ِ

هيکطٍى  7الي  5 ّبيي ثِ ضربهت اًدبم هطاحل پبؾبغ ثبفتي، ثطـ
ّب  آهيعي قسًس. ًوًَِ تْيِ ٍ ثب ضٍـ ّوبتَكؿيليي ائَظيي ضًگ

( ثطضؾي ايبالت هتحسُ ؛Olympus-BX41) تَؾظ هيکطٍؾکَح
>.22=قس 

هيبًگيي ضربهت اپيتليَم )ثطحؿت هيکطٍهتط تَؾظ هيکطٍهتط 
ّبي التْبثي )ًَتطٍفيل ٍ لٌفَؾيت( ٍ تؼساز  چكوي(، تؼساز ؾلَل

زض ٍاحس ؾغح هيکطٍهتط هطثغ(، زض ًبحيِ زض حبل ػطٍق ذًَي )
زؾت ِ ّب هَضز اضظيبثي لطاض گطفت ٍ اعالػبت ث تطهين، زض ّوِ گطٍُ

آًبليع ٍاضيبًؽ ثِ كوك  SPSS 20 افعاض آهبضي ًطم زض لبلتآهسُ 
 .تَكيتدعيِ ٍ تحليل قس آظهَى تؼميجي ٍعطفِ  يك

 

تيوبضقسُ ثب ػهبضُ آثي  ّبي زيبثتي ضربهت اپيتليَم ًوًَِهيبًگيي 
ٍ ( p;016/0نوغ آًغَظُ زض ضٍظ چْبضم ًؿجت ثِ گطٍُ قبّس ؾبلن )

ّوچٌيي زض ضٍظ ّكتن ًؿجت ثِ  ٍ (p;014/0)گطٍُ قبّس زيبثتي 
 (p;018/0)ٍ گطٍُ قبّس زيبثتي ( p;021/0گطٍُ قبّس ؾبلن )

ضربهت اپيتليَم هيبًگيي  ،. زض ضٍظ زّنًكبى زاززاضي  هؼٌي افعايف
ّبي گطٍُ قبّس زيبثتي ًؿجت ثِ گطٍُ زيبثتي تيوبضقسُ ثب  ًًَِو

ٍ گطٍُ قبّس ؾبلن ( p;001/0ػهبضُ آثي نوغ آًغَظُ )
(003/0;p) (1؛ خسٍل 1زاقت )قکل زاضي  هؼٌي افعايف . 

ّبي زيبثتي تيوبضقسُ ثب  ّبي التْبثي زض ًوًَِ هيبًگيي تؼساز ؾلَل
 قبّس ؾبلنٍ گطٍُ ( p;005/0ػهبضُ آثي نوغ آًغَظُ )

(007/0;p)  افعايفزض ضٍظ چْبضم ًؿجت ثِ گطٍُ قبّس زيبثتي 
ّبي  ّبي التْبثي زض ًوًَِ . هيبًگيي تؼساز ؾلَلًكبى زاززاضي  هؼٌي

قبّس زيبثتي زض ضٍظ ّكتن ًؿجت ثِ گطٍُ زيبثتي تيوبضقسُ ثب 
ٍ گطٍُ قبّس ؾبلن ( p;019/0ػهبضُ آثي نوغ آًغَظُ )

(022/0;p)  ضٍظ زّن ًؿجت ثِ گطٍُ زيبثتي تيوبضقسُ زض ٍ ّوچٌيي
ٍ گطٍُ قبّس ؾبلن ( p;002/0ثب ػهبضُ آثي نوغ آًغَظُ )

(006/0;p) (1؛ خسٍل 2زاقت )قکل زاضي  هؼٌي افعايف . 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Olympus%09BX41&source=web&cd=6&cad=rja&ved=0CEMQFjAF&url=http%3A%2F%2Fwww.olympus.es%2Fmicroscopy%2Fen%2Fmicroscopy%2Fmedia_centre_misd%2Fmedia_detail_misd_35523.jsp&ei=6FtRUe-wDqvB7Abt24H4Dg&usg=AFQjCNEu6Go4Qt4YGNRXkPe7UFjWL2rUvg&bvm=bv.44158598,d.ZGU


 

   

 التْبثي )تؼساز ّبيؾلَل )هيکطٍهتط(، تطاكن اپيتليَم ضربهتهيبًگيي  
 ّبي گطٍُ هيکطٍهتطهطثغ( زض ثط ذًَي )تؼساز ػطٍق هطثغ( ٍ تطاكن هيکطٍهتط ثط

 8، 4ّبي قبّس ؾبلن، قبّس زيبثتي ٍ تيوبض، زض عَل زٍضُ ثبظؾبظي پَؾت زض ضٍظ
 پؽ اظ ايدبز ظذن 10ٍ 

 

38/2±98/3 21/3±08/3 05/1±35/6 

66/2±01/4 18/1±69/3 35/1±35/7  

45/1±87/3 91/1±15/7 79/2±09/3 

81/1±74/7 66/4±96/2 98/3±11/8 

09/2±39/3 65/3±81/6 49/1±95/2 

34/3±01/2 05/4±35/7 22/3±74/1 

 

19/3±94/5 71/1±39/2 58/4±09/6 

17/3±71/3 01/4±67/5 63/2±74/3 

35/1±35/3 29/2±37/6 57/3±97/2 

 
ّبي زيبثتي تيوبضقسُ ثب ػهبضُ آثي  تطاكن ػطٍق زض ًوًَِ هيبًگيي

( زض ضٍظ p;013/0)ٍ گطٍُ قبّس ؾبلن ( p;011/0نوغ آًغَظُ )
. ًكبى زاززاضي  هؼٌي افعايفچْبضم ًؿجت ثِ گطٍُ قبّس زيبثتي 

ّبي قبّس زيبثتي زض ضٍظ ّكتن  تطاكن ػطٍق زض ًوًَِ هيبًگيي
زيبثتي تيوبضقسُ ثب ػهبضُ آثي نوغ آًغَظُ ًؿجت ثِ گطٍُ 

(012/0;p ) گطٍُ قبّس ؾبلن ٍ(011/0;p) زض ضٍظ زّن  ٍ ّوچٌيي
ًؿجت ثِ گطٍُ زيبثتي تيوبضقسُ ثب ػهبضُ آثي نوغ آًغَظُ 

(001/0;p ) گطٍُ قبّس ؾبلن ٍ(003/0;p )زاضي  هؼٌي افعايف
 .(1؛ خسٍل 3زاقت )قکل 

 

نَضت هَضؼي ِ ي نوغ گيبُ آًغَظُ ثزض ايي پػٍّف اثط ػهبضُ آث
قسُ ثب اؾتطپتَظٍتَؾيي  ّبي نحطايي زيبثتي زض هَـ ثط تطهين ظذن

زؾت آهسُ زض ضٍظ چْبضم ٍ ِ هَضز ثطضؾي لطاض گطفت. هغبثك ًتبيح ث
ّبي گطٍُ زيبثتي  ّكتن، هيبًگيي ضربهت اپيتليَم زض ًوًَِ

بّس ؾبلن ٍ تيوبضقسُ ثب ػهبضُ نوغ آًغَظُ زض همبيؿِ ثب گطٍُ ق
ثطزاضي، ضربهت  قبّس زيبثتي افعايف يبفت. زض ضٍظ زّن ًوًَِ

اپيتليَم زض گطٍُ زيبثتي تيوبضقسُ ثب ػهبضُ نوغ آًغَظُ ًؿجت ثِ 
ّبي چْبضم ٍ ّكتن، كبّف يبفت ٍلي زض ضٍظ زّن زض گطٍُ ضٍظ

قبّس زيبثتي افعايف زض ضربهت اپيتليَم هكبّسُ قس ٍ ايي 
. ثب اؾتذيط زض ضًٍس اپيتليعاؾيَى گطٍُ قبّس زيبثتي بزٌّسُ ت ًكبى

ّبي گطٍُ زيبثتي تيوبضقسُ ثب ػهبضُ نوغ  تَخِ ثِ ايٌکِ ًوًَِ
قسُ  آًغَظُ ّوبًٌس گطٍُ قبّس زيبثتي تَؾظ اؾتطپتَظٍتَؾيي زيبثتي

تطكيجبت هَخَز زض ػهبضُ نوغ آًغَظُ كِ ضؾس  ًظط هيِ ث ،ثَزًس
 س. كٌى ضا تؿطيغ تَاًؿتِ اؾت ضًٍس اپيتليعاؾيَ

ّبي التْبثي ٍ تطاكن ػطٍق ذًَي زض  زض ضٍظ چْبضم تطاكن ؾلَل
گطٍُ قبّس ؾبلن ٍ گطٍُ زيبثتي تيوبضقسُ ثب ػهبضُ نوغ آًغَظُ 

تَاى گفت  ثٌبثطايي هي ،ًؿجت ثِ گطٍُ قبّس زيبثتي افعايف يبفت
ػهبضُ نوغ آًغَظُ تَاًؿتِ اؾت ّوبًٌس گطٍُ قبّس ؾبلن، ضًٍس كِ 

ّبي زيبثتي تيوبضقسُ ثب ػهبضُ آًغَظُ ثِ  ظذن ضا زض ًوًَِ تطهين
ّبي  تطاكن ؾلَل ،ّبي ّكتن ٍ زّنحبلت عجيؼي ثطگطزاًس. زض ضٍظ

التْبثي ٍ تطاكن ػطٍق ذًَي زض گطٍُ قبّس ؾبلن ٍ گطٍُ زيبثتي 
تيوبضقسُ ثب ػهبضُ نوغ آًغَظُ ًؿجت ثِ ضٍظ چْبضم ضًٍس كبّكي 

ّس زيبثتي ايي ضًٍس افعايف يبفت كِ ٍلي زض گطٍُ قب ،زاقتِ اؾت
 . اؾتذيط زض ضًٍس ثْجَزي ظذن زض گطٍُ قبّس زيبثتي بزٌّسُ ت ًكبى

ٍ ّوکبضاى اثط ضسزضز ٍ ضسالتْبثي ػهبضُ ّيسضٍالکلي  قطيف
اًس  ضا گعاضـ ًوَزُّبي هَـ ؾَضي  ّبي گيبُ آًغَظُ زض ظذن ثطگ

بزُ هَضؼي اظ اؾتف ،ٍ ّوکبضاى كَخيوب پػٍّفًتبيح  ثطاؾبؼ >.23=
، ثبػث ثْجَز 2ّبي گيبُ آًغَظُ زض ؾَذتگي ًَع  ػهبضُ الکلي ثطگ

ّب ٍ كبّف چؿجٌسگي  خطيبى ذَى پَؾتي، كبّف ًفَشپصيطي ًٍَل
ّبي گيبُ  قَز. ػالٍُ ثط ايي ػهبضُ الکلي ثطگ ّبي ؾفيس هي گلجَل

 >.24=كٌس  ٍ تطهين ظذن ضا تؿطيغ هي ضزآًغَظ اثطات ضسالتْبثي زا
ايي كِ  زّس هيًتبيح ثطضؾي فيتَقيويبيي نوغ گيبُ آًغَظُ ًكبى 

اؾيس،  ، فٌَليكاؾيس گيبُ حبٍي تطكيجبتي هبًٌس آؾکَضثيك
ّب، آالًيي، تبًي، اؾيس، كَهبضيي اؾيس، هبلئيك اؾيس، كيٌبهيك اگعاليك

اؾيس اؾت  اؾيس ٍ گليکَظٍئيسّبي هٌَتطٍپيي ليٌَلئيك آلفبليٌَلئيك
تَاًٌس ضًٍس  طكيجبت اثطات ضسالتْبثي زاقتِ ٍ هيكِ توبهي ايي ت

التيبم ظذن ضا تؿطيغ كٌٌس. ّوچٌيي نوغ گيبُ آًغَظُ غٌي اظ 
، B1، B2، A، E ،C ّبيي هبًٌس ٍيتبهيي اكؿيساى آلکبلَئيسّب ٍ آًتي

كِ توبهي ايي تطكيجبت زاضاي اثطات  ّبؾتثتبكبضٍتي ٍ فالًٍَئيس
 >. 25= ٌسّؿتضسالتْبثي ثَزُ ٍ ثْجَززٌّسُ ظذن 

ّب  ّب ٍ كَهبضيي تطپي ؾعكَيي اپي كِ ٌسّز هيٍ ّوکبضاى ًكبى  تبم
ٌس ٍ ظهبى تطهين ظذن ضا ّؿتاكؿيساًي نوغ آًغَظُ  اظ تطكيجبت آًتي

 نوغ آًغَظُ غٌي اظ>. 26= زٌّس زض حيَاى آظهبيكگبّي كبّف هي
 اكؿيساًي هَثط، زض ٍ ايي تطكيت زاضاي ذَال آًتي اؾتفالًٍٍَييس 

زاض ٍ ّوچٌيي زاضاي تَاى  ّبي آظاز اكؿيػى كطزى ضازيکبل ذٌثي
 ،ٍ ّوکبضاى ثبؼ >.27اؾت =ّبي زيبثتي  ثباليي زض تطهين ظذن

ثِ ضا ّبي زيبثتي  ّبي آًغَظُ زض ضًٍس تطهين ظذن هَثطثَزى ثطگ
گعاضـ ٍخَز تطكيجبت گليکَظيسي ايطيسٍئيسي زض ايي گيبُ  زليل
ّبي  ، ايٌتطلَكييE2طٍؾتبگالًسيي كِ ثب هْبض تَليس پ كٌٌس هي

فبكتَض ًکطٍظزٌّسُ تَهَض گبهب ٍ  (IL-1α، IL2  ٍIL-4) هرتلف
تطكيجبت هَخَز زض  >.28= قَز ايٌتطفطٍى، ثبػث كبّف ازم هي

ٌس ٍ ثِ تؿطيغ ظهبًي ّؿتّب  آًغَظُ زاضاي اثطات ضسالتْبثي ثط ظذن
ّوچٌيي  كٌٌس. فبظ التْبة ٍ افعايف ؾطػت تطهين ظذن كوك هي

ّب ضا افعايف زازُ ٍ  تطكيجبت هَخَز زض ايي گيبُ، ضقس فيجطٍثالؾت
تط ظذن  ظهيٌِ ضا ثطاي تطقح ثيكتط كالغى ٍ زض ًتيدِ تطهين ؾطيغ

 >. 29= ًوبيس فطاّن هي
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، ييظئَا -ّوبتَكؿيلييي هيعآ ضربهت اپيتليَم، ضًگ ُزٌّس ّب ًكبى )ضربهت اپيتليَم( پؽ اظ ايدبز ظذن )فلف ّبي نحطايي همغغ ػطضي پَؾت هَـ
 كوتطيي اپيتليَم ( گطٍُ قبّس زيبثتي زض ضٍظ چْبضم )ضربهتBزيبثتي(.  قبّس گطٍُ اظ ثيكتط اپيتليَم اليِ ( گطٍُ قبّس ؾبلن زض ضٍظ چْبضم )ضربهتA. (×400ًوبيي  زضقت
 ( گطٍُ قبّس ؾبلن زض ضٍظ زّن )ضربهتDقبّس زيبثتي(.  گطٍُ اظ ثيكتط اپيتليَم آًغَظُ زض ضٍظ چْبضم )ضربهت ػهبضُ نوغ ثب تيوبضقسُ ( گطCٍُگطٍُ(.  ؾِ ثيي زض همساض
نوغ آًغَظُ زض  ػهبضُ ثب تيوبضقسُ ( گطFٍُگطٍُ(.  ؾِ ثيي زض همساض ثيكتطيي اپيتليَم ( گطٍُ قبّس زيبثتي زض ضٍظ زّن )ضربهتEزيبثتي(.  قبّس ُگطٍ اظ كوتط اپيتليَم اليِ

 زيبثتي(. گطٍُ قبّس اظ كوتط اپيتليَم ضٍظ زّن )ضربهت
 

ي هيعآ ّب، ضًگّبي التْبثي ًَتطٍفيل ٍ لٌفَؾيتؾلَل ُزٌّس ّب ًكبىايدبز ظذن )فلفّبي التْبثي( پؽ اظ ّبي نحطايي )تطاكن ؾلَلپَؾت هَـ ػطضي همغغ
( گطٍُ قبّس زيبثتي زض ضٍظ چْبضم B. (ّبي التْبثي ثيكتط اظ گطٍُ قبّس زيبثتيتطاكن ؾلَل)( گطٍُ قبّس ؾبلن زض ضٍظ چْبضم A(. ×400ًوبيي  ، زضقتييظئَا -ّوبتَكؿيليي

( D. (قبّس زيبثتي ّبي التْبثي ثيكتط اظ گطٍُتطاكن ؾلَل)( گطٍُ تيوبضقسُ ثب ػهبضُ نوغ آًغَظُ زض ضٍظ چْبضم C. (ّبي التْبثي كوتطيي همساض زض ثيي ؾِ گطٍُتطاكن ؾلَل)
ّبي التْبثي ثيكتطيي همساض زض ثيي ؾِ تطاكن ؾلَل)( گطٍُ قبّس زيبثتي زض ضٍظ زّن E .(ّبي التْبثي كوتط اظ گطٍُ قبّس زيبثتيتطاكن ؾلَل)گطٍُ قبّس ؾبلن زض ضٍظ زّن 

 .(ط اظ گطٍُ قبّس زيبثتيّبي التْبثي كوتتطاكن ؾلَل)( گطٍُ تيوبضقسُ ثب ػهبضُ نوغ آًغَظُ زض ضٍظ زّن F. (گطٍُ
 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Frjms.tums.ac.ir%2Fbrowse.php%3Fa_id%3D538%26slc_lang%3Dfa%26sid%3D1%26ftxt%3D1&ei=DztZUaSnCKTC4AO_54DoCg&usg=AFQjCNEDxPnrzwW1mq1fC-asDhSbbnoZ4Q&bvm=bv.44442042,d.dmg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Frjms.tums.ac.ir%2Fbrowse.php%3Fa_id%3D538%26slc_lang%3Dfa%26sid%3D1%26ftxt%3D1&ei=DztZUaSnCKTC4AO_54DoCg&usg=AFQjCNEDxPnrzwW1mq1fC-asDhSbbnoZ4Q&bvm=bv.44442042,d.dmg
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%86+%D9%88+%D8%A7%D8%A6%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDUQFjAB&url=http%3A%2F%2Frjms.tums.ac.ir%2Fbrowse.php%3Fa_id%3D538%26slc_lang%3Dfa%26sid%3D1%26ftxt%3D1&ei=DztZUaSnCKTC4AO_54DoCg&usg=AFQjCNEDxPnrzwW1mq1fC-asDhSbbnoZ4Q&bvm=bv.44442042,d.dmg


 

   

، ييظئَا -ّوبتَكؿيلييي هيعآ ، ضًگذًَي ُ ػطٍقزٌّس ّب ًكبى( پؽ اظ ايدبز ظذن )فلفذًَي ػطٍق تطاكنّبي نحطايي )همغغ ػطضي پَؾت هَـ
كوتطيي  ذًَي ػطٍق )تطاكنُ قبّس زيبثتي زض ضٍظ چْبضم ( گطBٍ. (ثيكتط اظ گطٍُ قبّس زيبثتي ذًَي ػطٍق )تطاكن( گطٍُ قبّس ؾبلن زض ضٍظ چْبضم A(. ×400ًوبيي  زضقت

.(ثيكتط اظ گطٍُ قبّس زيبثتي ذًَي ػطٍق )تطاكن( گطٍُ تيوبضقسُ ثب ػهبضُ نوغ آًغَظُ زض ضٍظ چْبضم C. (همساض زض ثيي ؾِ گطٍُ
 

گليکَتطپٌَئيسّبي هَخَز زض كِ ٌس زّ هيٍ ّوکبضاى ًكبى  ايالًگَ
نوغ ايي گيبُ ذبنيت ضسالتْبثي زاضز ٍ هٌدط ثِ كبّف ازم 

ٍ ّوکبضاى ٍخَز گليکَظيسّبي فٌيل  زيبظ>. 30= قَز يؾلَلي ه
ّب پطٍپبًَئيس زض نوغ گيبُ آًغَظُ ضا ػبهل انلي هْبض التْبة زض ظذن

بُ تطكيجبت هَخَز زض نوغ ايي گيهؼتمسًس كِ زاًٌس ٍ ّوچٌيي  هي
ّبي قيويبيي التْبثي ٍ زض ًْبيت هٌدط هٌدط ثِ هْبض تَليس ٍاؾغِ

  >.31= قًَس ثِ كبّف التْبة هي
ّبي التْبثي زض ضٍظّبي  زض پػٍّف حبضط ًيع هكبّسُ قس كِ ؾلَل

آغبظيي تطهين )ضٍظ چْبضم( زض گطٍُ زيبثتي تيوبضقسُ ثب ػهبضُ آثي 
تت ثيكتط ثَز ٍ نوغ آًغَظُ ًؿجت ثِ گطٍُ قبّس زيبثتي ثِ هطا

تط فبظ تطهيوي عي ضٍظّبي ًرؿتيي ضًٍس  هٌدط ثِ آغبظ ؾطيغ
ّبي التْبثي زض گطٍُ تيوبض ثب  ؾپؽ اظ تطاكن ؾلَل ؛سقثْجَزي 

تسضيح كبؾتِ قسُ اهب زض گطٍُ قبّس زيبثتي ايي  ػهبضُ آًغَظُ ثِ
ّبي التْبثي تٌْب زض ضٍظ زّن  ذيط ّوطاُ ثَز ٍ ظَْض ؾلَلبضًٍس ثب ت
ّبي ايدبزقسُ ثب  ثِ ثيكتطيي هيعاى ذَز ضؾيس. تيوبض ظذن پػٍّف

نَضت  ؾبػت( ثِ 8ثبض )ّط  3ػهبضُ آثي نوغ آًغَظُ، ضٍظاًِ 
قسى ظذن ٍ  زاضي هَخت ثؿتِ عَض هؼٌي ضٍظ ثِ 2هست  هَضؼي ثِ

قسُ ثب اؾتطپتَظٍتَؾيي  ّبي زيبثتي افعايف ضًٍس ثْجَز ظذن زض هَـ
قبّس زيبثتي ضًٍس ثْجَز ظذن ًؿجت قَز. زض حبلي كِ زض گطٍُ  هي

ذيط بثِ قبّس ؾبلن ٍ گطٍُ تدطثي تيوبضقسُ ثب ػهبضُ آثي آًغَظُ ثب ت
 ضٍز. ظهبًي پيف هي

ثركي گيبُ فَق، ثِ  ضؾس، حسالل لؿوتي اظ اثطات التيبم ًظط هي ثِ
يٌسّبي هتؼسز تطهين، آزليل اثطات ضسالتْبثي آى اؾت كِ زض فط

تَاى اظ تطكيجبت هَخَز زض  بثطايي هيًمف تؿطيؼي زاقتِ اؾت. ثٌ
ّب زض ثيوبضاى  هٌظَض التيبم ٍ تؿطيغ زض ثْجَزي ظذن نوغ ايي گيبُ ثِ

زيبثتي، ثب نطف ّعيٌِ كوتط ٍ حتي ػَاضو خبًجي كوتط ًؿجت ثِ 
ّبي قيويبيي، اؾتفبزُ كطز. ثب ايي حبل تحميمبت زض هَضز اثطات زاضٍ

 اؾت.ظ زض هطاحل اثتسايي ّب ٌَّ ثركي ايي گيبُ ثط ظذن التيبم
ّب،  اثطات آى ثط التْبة، اًَاع زيگط ظذن كِ قَز ثٌبثطايي تَنيِ هي

ّب ًيع ثطضؾي ٍ  ّب ٍ ّوچٌيي اثط آى ثط ضقس فيجطٍثالؾت ؾَذتگي

هَخَز زض ايي گيبُ كِ هٌدط ثِ تؿطيغ ثْجَزي ظذن  ُهَاز هَثط
 ّبي ز ٍ اثطات آى ثط هسلقَقًَس، خساؾبظي ٍ قٌبؾبيي  هي

ّبي ايي پػٍّف هَضز  ييس ثيكتط يبفتِبهٌظَض ت آظهبيكگبّي زيگط ثِ
ثطضؾي لطاض گيطز.

 
ّبي تَاًس ثب افعايف تکثيط ؾلَلػهبضُ آثي نوغ آًغَظُ هي

اپيتليَهي ٍ افعايف تكکيل ػطٍق ذًَي ٍ ؾطػت ثركيسى ثِ ضًٍس 
 ّبي زيبثتي زاقتِ ثبقس. ثط ضًٍس تطهين ظذن يالتْبثي ًمف هؤثط

 

ثسيي ٍؾيلِ اظ كليِ اؾبتيس هحتطهي كِ زض 
ٍيػُ زٍؾتبى ٍ ّوکبضاى زض  اًس، ثِ اًدبم ايي پػٍّف هطا يبضي ًوَزُ
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