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 هیببرَىگ بز سطًح َمًگلًب یشزبت ذًراک زیتأث یبزرس

 مبنیپس اس سا یعیطب یشیزر سوبن بب ذًوز تیي َمبتًکز
 4ذببس ذًة یمُس ،3وژاز یمحمس کمبل ،*2بنیمبَزخ زيلتزکتز  ،1یوجبت هیوگ

 یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،ییٍ هبهب یپزعتبر داًؾکذُ ،ییداًؾدَ مبتیتحم تِیکوداًؾدَی کبرؽٌبعی ارؽذ هبهبیی،  .1

  .زاىیتْزاى، ا ،یثْؾت ذیؽْ

 .زاىی، اتْزاى ،یثْؾت ذیؽْ یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،ییٍ هبهب یپزعتبر داًؾکذُاعتبدیبر گزٍُ هبهبیی،  .2

 .زاىی، اتْزاى ،یثْؾت ذیؽْ یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،یداًؾکذُ دارٍعبسکبرؽٌبط هٌْذعی کؾبٍرسی،  .3

 .زاىیًَر، تْزاى، ا یچؾن پشؽک وبرعتبىیچؾن ًَر، ث یّب یوبریث یَلَصیذهیاپ مبتیهزکش تحماعتبدیبر گزٍُ اپیذهیَلَصی،  .4

 09/04/1397  تبرید پذیزش:  15/01/1397تبرید زریبفت: 
1

 
 

 

خقَؿ در کؾَرّبی در حبل تَعؼِ اعت. ثزخی  هیز هبدراى ثٍِ  خًَزیشی پظ اس سایوبى یکی اس ػلل هْن هزگ مقسمٍ:

ثب ّذف  هيبلؼِ حبمزلذا  ،ثبؽذ ثزُ ثبرٌّگ ثز خًَزیشی پظ اس سایوبى هیإثیز هثجت هَاد هأهيبلؼبت، ًؾبى دٌّذُ ت

خيز اس ًظز خًَزیشی  ّوبتَکزیت ثؼذ اس سایوبى در سًبى کن تؼییي تأثیز ؽزثت خَراکی ثبرٌّگ ثز عيَح ّوَگلَثیي ٍ

 پظ اس سایوبى اًدبم ؽذ.

سًبى  ًفز اس 100ثز رٍی  1396ؽبّذدار تقبدفی ؽذُ دٍعَکَر در عبل  سهبیی ثبلیٌیآایي هيبلؼِ کبر کبر: ريش

 ًُفز 50ثِ فَرت تقبدفی در دٍ گزٍُ  . افزادُ ثیوبرعتبى گٌدَیبى ؽْزعتبى دسفَل اًدبم ؽذکٌٌذُ ثِ سایؾگب هزاخؼِ

 20% ٍ 20عی ؽزثت ثبرٌّگ  عی 100 ،. در گزٍُ هذاخلِ ثالفبفلِ پظ اس خزٍج خفتلزار گزفتٌذ کٌتزل هذاخلِ ٍ

ٍاحذ  20ی ؽزثت دارًٍوب ثِ ّوزاُ ع عی 100ًیش  تَعیي در یک لیتز عزم ریٌگز دادُ ؽذ ٍ در گزٍُ کٌتزل ٍاحذ اکغی

عبػت پظ اس سایوبى  6تَعیي در یک لیتز عزم ریٌگز دادُ ؽذ. هیشاى ّوَگلَثیي ٍ ّوبتَکزیت در توبم ثیوبراى  اکغی

هغتمل، فیؾز  ّبی تی آسهَىٍ ( 17 )ًغخِ SPSSافشار آهبری  ّب ثب اعتفبدُ اس ًزم گیزی ؽذ. تدشیِ ٍ تحلیل دادُ اًذاسُ

دار  هؼٌی 05/0کوتز اس  pهیشاى ؽذ.  اًدبمّبی تکزاری  ٍیتٌی، کٌذال تبئَ، کبی اعکَئز ٍ آًبلیش ٍاریبًظ دادُدلیك، هي 

  در ًظز گزفتِ ؽذ.

ثز اعبط ًتبیح  .(p;01/0) داری داؽتٌذ دٍ گزٍُ اس ًظز افت هیشاى ّوَگلَثیي ٍ ّوبتَکزیت اختالف هؼٌی َب: یبفتٍ

 ٍ لیتز گزم ثز دعی 60/12±8/3 تزتیت لجل اس هذاخلِ هیبًگیي ّوَگلَثیي ٍ ّوبتَکزیت در گزٍُ هذاخلِ ثِ هيبلؼِ،

هذاخلِ هیبًگیي  (. ثؼذ اسp>005/0% ثَد )06/38±4/3لیتز ٍ  گزم ثز دعی 25/12±1/1% ٍ در گزٍُ دارًٍوب 3/3±69/36

داری  کِ تفبٍت هؼٌیلیتز ثَد  گزم ثز دعی 19/2±6/0گزٍُ کٌتزل  ٍ در 17/1±4/0افت ّوَگلَثیي در گزٍُ هذاخلِ 

کِ تفبٍت % ثَد 22/7±4/2ٍ در گزٍُ کٌتزل  81/2±4/3 (. هیبًگیي افت ّوبتَکزیت در گزٍُ هذاخلpِ;001/0)داؽت 

 (.p;001/0)داری داؽت  هؼٌی

پظ اس سایوبى دارد.  کبّؼ هیبًگیي افت ّوَگلَثیي ٍ ّوبتَکزیت داری در ؽزثت ثبرٌّگ تأثیز هؼٌی گیزی:وتیجٍ

 خًَی پظ اس سایوبى کوک کٌذ. رٍد کِ اعتفبدُ اس ایي ؽزثت ثِ پیؾگیزی ػَارك کن احتوبل هی
 

 ّوَگلَثیي ،ثبرٌّگ، خًَزیشی پظ اس سایوبى، ّوبتَکزیت کلیسی: کلمبت
 

 

                                                 
 پست ؛021-88202517: تلفه. زاىی، ا ،تْزاىیثْؾت ذیؽْ یداًؾگبُ ػلَم پشؽک ،ییٍ هبهب یداًؾکذُ پزعتبر ؛بىیهبّزخ دٍلت ًل مكبتببت:ئوًیسىسٌ مس *

 mhdolatian@gmail.com الكتزيویك:
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 مقسمٍ
هیز ٍ  یکی اس عِ ػلل افلی هزگ ،خًَزیشی پظ اس سایوبى

هبدراى ٍ یک ػبهل تْذیذکٌٌذُ حیبت در عزتبعز خْبى 

(. خًَزیشی ثیؼ اس حذ پظ اس سایوبى ثِ 2، 1اعت )

% در عيح ّوبتَکزیت ٍ ًیبس ثِ تشریك 10فَرت افت 

ؽَد کِ ایي خًَزیشی  خَى پظ اس سایوبى هؾخـ هی

ّبی  % سایوبى6ّبی ٍاصیٌبل ٍ  % سایوبى4 ؽذیذ در

. چْبر ػلت افلی خًَزیشی (1-3)افتذ  عشاریي اتفبق هی

آتًَی رحن، پبرگی کبًبل سایوبى،  :پظ اس سایوبى ؽبهل

ثبؽذ  ىجیؼی خفت هی اختالل اًؼمبدی ٍ چغجٌذگی غیز

ّب، آتًَی رحن اعت،  تزیي ػلت ایي خًَزیشی . ؽبیغ(3)

لذا پیؾگیزی اس آتًَی رحن ٍ درهبى آى ثْتزیي الذام 

-6)ثبؽذ  خْت خلَگیزی اس خًَزیشی پظ اس سایوبى هی

خًَی در دٍراى پظ اس سایوبى، ثبػث افشایؼ خيز  . کن(3

ثِ افغزدگی پظ اس سایوبى ٍ افشایؼ اثتالء ثِ اثتالء 

ؽَد ٍ  خقَؿ ػفًَت دعتگبُ ادراری هی ّب ثِ ػفًَت

هٌشلِ یک هؾکل ثْذاؽتی هْن در سًبى عٌیي ثبرٍری  ثِ

کِ ( 2005)آًَّي   . در هيبلؼِ(7-9)ؽَد  هحغَة هی

سایوبى در سى ثب خًَزیشی پظ اس  20000ؽبهل ثیؼ اس 

% سًبى خَى دریبفت کزدُ ثَدًذ 54عزاعز خْبى ثَد، 

 ،. دارٍّبی فٌبػی ثب ّوِ کبرایی کِ دارًذ(11 ،10)

ثبؽٌذ کِ مزٍرت ٍخَد  دارای ػَارك ًبهيلَثی ًیش هی

کٌٌذ، ثِ ّویي دلیل در  خيزتز را ایدبد هی دارٍّبی کن

دًیبی اهزٍس ثبسگؾت ثِ ىت عٌتی ٍ اعتفبدُ اس دارٍّبی 

تَخِ لزار گزفتِ اعت ٍ اعتفبدُ اس ایي گیبّی هَرد 

. اس (6 ،4)ثبؽذ  ىَر ػوذُ هَرد لجَل خبهؼِ هی دارٍّب ثِ

ّب ّغتٌذ.  إثز دیگز گیبُ ثبرٌّگ، تبًيخولِ هَاد ه

عجت خبفیت لبثل  ّب اعبعبً ثِ اعتفبدُ ىجی اس تبًي

ّبی هخبىی ٍ  ثَدًؾبى اعت. خبفیت اًؼمبد آلجَهیي

ثبفتی، اثزاتی اس لجیل کبّؼ تحزیکبت ٍ درد ٍ هتَلف 

ّبی کَچک را دارد. خَؽبًذُ ٍ عبیز  ًوَدى خًَزیشی

ًي ّغتٌذ، در اکثز هَارد حبالت دارٍّبیی کِ عزؽبر اس تب

ثِ فَرت هقبرف خبرخی ػلیِ تَرم حفزُ دّبًی، سکبم، 

ثزًٍؾیت، خًَزیشی هَمؼی، رٍی عَختگی ٍ ٍرم 

حبفل اس عزهبسدگی، سخن، تَرّم پَعتی، ثَاعیز ٍ تؼزق 

 . (13 ،12)ؽَد  کبر ثزدُ هی ثیؼ اس حذ ثِ

ٍ ّوکبراى سهبیی ثبلیٌی تقبدفی یبدگبری آکبر  هيبلؼِ

تأثیز هیَُ خزهب ثز هیشاى ٍ هذت "ػٌَاى ( تحت 2016)

سا  سى ًخغت 100ثز رٍی  کِ "خًَزیشی دٍرُ ًفبط

خزهب ثِ دلیل داؽتي عزٍتًَیي،  ، ًؾبى داداًدبم ؽذ

تَعیي، در اًمجبك  تبًي، کلغین ٍ هَاد ؽجِ اکغی

ثیي دٍ در هيبلؼِ هذکَر ت فبف رحن ًمؼ دارد. ػنال

گزٍُ کٌتزل ٍ هذاخلِ اس ًظز هیشاى خًَزیشی تفبٍت 

ٍلی هیَُ  ،(p<001/0داری ٍخَد داؽت ) آهبری هؼٌی

. اس (14)خزهب در کبّؼ رٍسّبی خًَزیشی تأثیز ًذاؽت 

لِ ػقبرُ ثبرٌّگ ًیش ثِ هَخت دارا ثَدى هَادی اس خو

تبًي ٍ اکَثیي کِ دارای خبفیت اًمجبك ػنالت فبف 

تَاى خْت کبّؼ خًَزیشی پظ اس سایوبى  ثبؽٌذ، هی هی

ای ثِ ًبم اکَثیي  اعتفبدُ ًوَد. در گیبُ ثبرٌّگ ًیش هبدُ

ٍخَد دارد کِ اس دعتِ عبختبرّبی تزپٌَئیذی ٍ 

ایي دعتِ اعت کِ  ءایزیذٍئیذّب اعتزاگَلیي ًیش خش

نالت فبف اس خولِ اًمجبك ػزٍلی را خبفیت اًمجبك ػ

 .(15 ،13)دارد 

اس ایي رٍ خْت ارتمبء عيح عالهت هبدراى ٍ ًیش لشٍم 

تْبخوی ٍ ثب حذالل  ّبی پیؾگیزی غیز تَخِ ثِ رٍػ

ػبرمِ در هبهبیی هذرى، هيبلؼِ حبمز ثب ّذف تؼییي 

تأثیز ؽزثت خَراکی ثبرٌّگ ثز عيَح ّوَگلَثیي ٍ 

یشی ّوبتَکزیت پظ اس سایوبى ىجیؼی در سًبى ثب خًَز

 ىجیؼی اًدبم ؽذ.
 

 کبر ريش
ؽبّذدار تقبدفی ؽذُ  سهبیی ثبلیٌیآایي هيبلؼِ کبر

سًبى  ًفز اس 100ثز رٍی  1396دٍعَکَر در عبل 

کٌٌذُ ثِ سایؾگبُ ثیوبرعتبى گٌدَیبى ؽْزعتبى  هزاخؼِ

دارا ؽبهل: ٍرٍد ثِ هيبلؼِ  هؼیبرّبی .دسفَل اًدبم ؽذ

، 3عبل، تؼذاد حبهلگی کوتز اس  20-35ثَدى عي 

ّفتِ، دارا ثَدى خٌیي هٌفزد ثب  37-42حبهلگی ثیي 

گزم،  2500-4000ًوبیؼ عفبلیک ٍ ٍسى خٌیي ثیي 

هٌیَط، آّیذر ػذم اثتالء ثِ ػَارك حبهلگی )پلی

خًَزیشی ٍ فؾبرخَى حبهلگی(، ػذم عبثمِ عشاریي یب 

ذ سایوبى، ػذم اثتالء ثِ خزاحی رٍی رحن یب خًَزیشی ثؼ

یذ، ئّبی عیغتویک )دیبثت، کن کبری تیزٍ ثیوبری

اختالالت اًؼمبدی(، ػذم هقزف عَلفبت هٌیشین در ىی 
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هٌیَتیک در ىی هزحلِ اٍل آحبهلگی، رٍؽي ثَدى هبیغ 

 ٍ 3سیبتَهی ٍعیغ )پبرگی درخِ  سایوبى، ػذم ٍخَد اپی

هزحلِ ( در ىی هزحلِ دٍم سایوبى، ىجیؼی ثَدى ىَل 4

ػذم ٍخَد خًَزیشی ؽذیذ پظ  ٍ اٍل، دٍم ٍ عَم سایوبى

ثزٍس  هيبلؼِ ؽبهل:اس سایوبى ثَد. هؼیبرّبی خزٍج اس 

خًَزیشی ؽذیذ در حیي سایوبى، ػذم توبیل ثِ اداهِ 

ؽزکت در هيبلؼِ، ایدبد ّزگًَِ حغبعیت ثِ گیبُ 

 .ثَد ثبرٌّگ ٍ سایوبى عشاریي

ٍرٍد ثِ هيبلؼِ ثَدًذ، ثِ افزاد ٍاخذ ؽزایيی کِ هبیل ثِ 

هبّیت ٍ اّذاف تحمیك ٍ آساداًِ ثَدى ؽزکت در هيبلؼِ 

ىَر  تَمیح دادُ ؽذ، ّوچٌیي ثِ آًْب گفتِ ؽذ کِ ثِ

ّبی تدزثِ یب ؽبّذ لزار  تقبدفی در یکی اس گزٍُ

کٌٌذگبى تَمیح دادُ  گیزًذ. اّذاف هيبلؼِ ثِ ؽزکت هی

ِ ؽذ. اس آًدب ًبهِ آگبّبًِ کتجی اس آًبى گزفت ؽذ ٍ رمبیت

حبل دٍس دلیمی ثزای هقزف خَراکی ثبرٌّگ  کِ تب ثِ

(plantago major  )ُکِ در ایي پضٍّؼ اعتفبدُ ؽذ

گشارػ ًؾذُ ٍ ثز اعبط تؾبثِ ػٌبفز تؾکیل دٌّذُ 

plantago major  ٍplantago ovate ، اس دٍس

 12-40کِ ثِ هیشاى  plantago ovateیي ؽذُ یتؼ

. هقزف دٍس (16)اعتفبدُ ؽذ  ،گزم در رٍس گشارػ ؽذُ

ایدبد اعْبل ٍ  ثبػث تَاًذ خیلی سیبد ػقبرُ ثبرٌّگ هی

افت فؾبرخَى ٍ ّوچٌیي تحزیک عزدرد هیگزًی ؽَد 

هٌظَر تْیِ ؽزثت ثبرٌّگ اس داًِ گیبُ ثبرٌّگ  . ثِ(12)

کِ تَعو اعبتیذ ) SBMU8019ؽٌبعی  ثب کذ گیبُ

، اعتفبدُ (ؽٌبعی هَرد تأییذ لزار گزفت دارٍعبسی ٍ گیبُ

ؽذ. پظ اس اًتخبة افزاد ٍاخذ ؽزایو ثز اعبط هؼیبرّبی 

ٍرٍد ثِ هيبلؼِ، افزاد ثِ رٍػ اًتغبة تقبدفی ثب اعتفبدُ 

در یکی اس دٍ  ،(17)هبری رًذٍم الَکیؾي آافشار  اس ًزم

گزم داًِ ثبرٌّگ  100گزٍُ تدزثِ ٍ ؽبّذ لزار گزفتٌذ. 

در داخل ثؾز یک لیتز حبٍی آة خَػ امبفِ گزدیذ ٍ 

ٍعیلِ  پظ اس یک عبػت، هبیغ در هحیو آسهبیؾگبُ ثِ

کبغذ فبفی، ثخؼ هبیغ آى خذا گزدیذ ٍ ثب اعتفبدُ اس 

در ًْبیت  دعتگبُ ثي هبری ػقبرُ تغلیظ گزدیذ ٍ

% ؽکز، تْیِ 50% ٍ ثب غلظت 20ای حبٍی ؽزثت  ػقبرُ

 2عی اس ؽزثت ثبرٌّگ ىی  عی 100 ؽذ ٍ ثِ هیشاى

دلیمِ ثالفبفلِ پظ اس خزٍج خفت ٍ  30دٍس ثِ فبفلِ 

ّبی خٌیٌی ثِ گزٍُ هذاخلِ دادُ ؽذ. ثزای  پزدُ

 5ٍ  3ٍ  2کَرعبسی دارٍ، یک گزٍُ ثِ تزتیت ثب اػذاد 

ٍ  6ٍ  4ی کذ دارٍیی گزٍُ دیگز اػذاد هؾخـ ؽذ ٍ ثزا

تؼییي ؽذ )اػذاد ثِ فَرت تقبدفی اًتخبة ؽذًذ(.  7

گذاری دارٍ ٍ پالعجَ تَعو یک فزد غیز درگیز در  ؽوبرُ

ثذیي  ؛ّب اًدبم ؽذ گیزی ٍ تدشیِ ٍ تحلیل دادُ ًوًَِ

کٌٌذُ اس  ّب ٍ ؽزکت آٍری کٌٌذُ دادُ تزتیت فزد خوغ

ٌکِ ّز فزد در چِ گزٍّی لزار ًَع هذاخلِ دریبفتی ٍ ای

گزفتِ ثَد، اىالػی ًذاؽتٌذ. دارٍ ٍ پالعجَ اس ًظز ؽکل، 

. ثبالی فزم ّز ثیوبر ؽوبرُ دارٍی ًذرًگ ٍ ثَ هؾبثِ ثَد

اعتفبدُ ؽذُ ًَؽتِ ؽذ. در ّز دٍ گزٍُ، فزم هقبحجِ 

تکویل ٍ اىالػبت هزثَه ثِ هزحلِ اٍل ٍ دٍم سایوبى در 

ّب  اس خزٍج کبهل خفت ٍ پزدُفزم هؾبّذُ ثجت ؽذ. ثؼذ 

ٍ تثجیت ثَدى ٍمؼیت ٍاحذّبی پضٍّؼ اس ًظز ػالئن 

تَعیي  ٍاحذ اکغی 20حیبتی، در گزٍُ ؽبّذ، اًفَسیَى 

عی  عی 100عی عزم ریٌگز ٍ همذار عی 1000در 

دلیمِ ٍ  30دٍس ثب فبفلِ  2ؽزثت پالعجَ ثِ دفؼبت ىی 

 1000تَعیي در  ٍاحذ اکغی 20در گزٍُ هذاخلِ 

% گیبُ 20عی اس ػقبرُ  عی 100عی ریٌگز ٍ  یع

. ؽذدلیمِ ثِ سائَ دادُ  30دٍس ثب فَافل  2ثبرٌّگ ىی 

دلیمِ ٍ در عبػت  15ػالئن حیبتی در عبػت اٍل ّز 

دلیمِ یک ثبر کٌتزل ٍ ثجت ؽذ. در اٍلیي  30دٍم ّز 

عبػت پظ اس سایوبى  6ٍرٍد ثیوبر ثِ سایؾگبُ ٍ ّوچٌیي 

َى خْت عٌدؼ ّوَگلَثیي ٍ اس ثیوبراى، ًوًَِ خ

ّوبتَکزیت، تَعو پضٍّؾگز گزفتِ ؽذ ٍ در ػزك ًین 

 .(18)گیزی، ثِ آسهبیؾگبُ ارعبل ؽذ  عبػت پظ اس ًوًَِ

ي پبیبیی آسهبیؾبت ّوَگلَثیي ٍ ّوبتَکزیت، یخْت تؼی

ر اثتذای ّز ؽیفت پظ اس کبلیجزُ ؽذى ثِ ّب د ًوًَِ

 2 ،ًوًَِ 10دعتگبُ دادُ ؽذ ٍ ثِ فَرت تقبدفی اس ّز 

ّب پظ اس  ًوًَِ هدذداً هَرد آسهبیؼ لزار گزفت. دادُ

 )ًغخِ SPSSهبری آافشار  گزدآٍری ثب اعتفبدُ اس ًزم

. خْت ثزرعی ٌذ( هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت17

هغتمل، فیؾز دلیك، هي ٍیتٌی،  ّبی تی ّب اس آسهَى دادُ

ّبی  کٌذال تبئَ، کبی اعکَئز ٍ آًبلیش ٍاریبًظ دادُ

دار در  هؼٌی 05/0کوتز اس  pهیشاى تکزاری اعتفبدُ ؽذ. 

  ًظز گزفتِ ؽذ.
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 َب یبفتٍ
ًفز هَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار  100در ایي هيبلؼِ 

یشػ ًوًَِ در دٍ گزٍُ ٍخَد گًَِ ر گزفتٌذ ٍ ّیچ

 -ًذاؽت. دٍ گزٍُ هَرد هيبلؼِ اس ًظز هؾخقبت فزدی

اختوبػی ٍ ّوچٌیي هؾخقبت ثبرٍری ٍ سایوبًی، ػالئن 

سیبتَهی  هذاخلِ، ٍسى ًَساد ٍ ّوچٌیي اپیاس حیبتی لجل 

 ّبی کبًبل سایوبى تفبٍت آهبری ًذاؽتٌذ یب پبرگی

(05/0<p). 

%( در هحذٍدُ 48هيبلؼِ )تمزیجبً ًیوی اس افزاد هَرد 

 89عبل لزار داؽتٌذ. ؽبخـ تَدُ ثذًی  20-25عٌی 

%( اس افزاد هَرد هيبلؼِ در هحذٍدُ ىجیؼی لزار 89ًفز )

اس ٍاحذّبی پضٍّؼ تحقیالت  %(91ًفز ) 91داؽت. 

اس  %(90ًفز ) 90دیپلن ٍ سیزدیپلن داؽتٌذ. 

 %( اس49ًفز ) 49دار ثَدًذ. سایوبى  کٌٌذگبى خبًِ ؽزکت

%( 30ًفز ) 30سیبتَهی ٍ  افزاد هَرد هيبلؼِ ّوزاُ ثب اپی

%( 43) ًفز 43اس افزاد ّوزاُ ثب پبرگی کبًبل سایوبى ثَد. 

%( اس 59) ًفز 59تدزثِ سایوبى لجلی ًذاؽتٌذ.  افزاداس 

تَعیي  ٍاحذّبی پضٍّؼ ىی هزحلِ اٍل سایوبى، اکغی

 .(1دریبفت کزدُ ثَدًذ )خذٍل 
 

 

 اجتمبعی، ببريری ي سایمبن زر زي گزيٌ مساذلٍ ي کىتزل  -مشرصبت فززی -1جسيل 

 داری یعيح هؼٌ گزٍُ کٌتزل گزٍُ هذاخلِ  هؾخقبت

 493/0** 06/26 ± 19/3 6/264±02/5 هیبًگیي±اًحزاف هؼیبر عي )عبل(

 ؽغل 

 تؼذاد )درفذ(

 دار خبًِ

 ؽبغل

45 

5 

46 

4 
**00/1 

 90/28±47/1 0/23±57/2 هیبًگیي±اًحزاف هؼیبر ؽبخـ تَدُ ثذًی )کیلَگزم ثز هتز هزثغ(
#

 284/0 

 عيح تحقیالت

 عَاد ثی

 اثتذایی

 راٌّوبیی

 دثیزعتبى

 دیپلن

 داًؾگبُ

10 (20) 

8 (16) 

18 (36) 

20 (40) 

30 (60) 

14 (28) 

6 (12) 

10 (20) 

22 (44) 

26 (52) 

32 (64) 

4 (8) 

**569/0 

دریبفت اکغی تَعیي در هزحلِ اٍل 

 سایوبى تؼذاد )درفذ(

 ثلی

 خیز

31 (62) 

18 (38) 

28 (56) 

22 (44) 
&542/0 

 تؼذاد سایوبى 

 تؼذاد )درفذ(

 ففز

 یک ٍ ثبالتز

19 (48) 

31 (52) 

24 (48) 

26 (52) 
*680/0 

 ًَع سایوبى 

 تؼذاد )درفذ(

 ىجیؼی

 سیبتَهی ىجیؼی+ اپی

 سایوبى ىجیؼی+پبرگی کبًبل

8 (16) 

27 (54) 

15 (30) 

13 (26) 

 22 (44) 

15 (30) 

$ 315/0 

 08/0* 20/34±58/14 50/29±58/12  سهبى ؽیز دادى دلیمِ

 / فؾبرخَى لجل اس سایوبى )عیغتَل

 دیبعتَل(
 هیبًگیي±اًحزاف هؼیبر

25/7±60/108 

28/3±20//71 

15/8±8/107 

26/3±0/71 

 

*60/0 
*77/0 

 سهَى کبی اعکَئزآ & ،سهَى هي ٍیتٌیآ #، کٌذال تبئَ $ ،سهَى فیؾز دلیكآ** ،سهَى تی هغتملآ*

 

لجل اس هذاخلِ، هیبًگیي عيح ّوَگلَثیي در گزٍُ 

 25/12±1/1ٍ در گزٍُ دارًٍوب  6/12±8/3هذاخلِ 

(53/0;pٍ )  ِهیبًگیي ّوبتَکزیت در گزٍُ هذاخل

کِ  ثَد (p;06/0) 0/38±4/3 ٍ در گزٍُ 3/3±6/36

داری ًذاؽتٌذ ٍ دٍ گزٍُ اس ًظز  تفبٍت آهبری هؼٌی

هیبًگیي عيح ّوَگلَثیي ٍ ّوبتَکزیت لجل اس هذاخلِ 

اعبط  (. هیشاى ّوَگلَثیي ثزp>05/0ّوگي ثَدًذ )

آسهَى ًزهبلیتی، ًزهبل ثَد. هیبًگیي افت ّوَگلَثیي در 

 19/2±6/0ٍ در گزٍُ کٌتزل  17/1±4/0گزٍُ هذاخلِ 

 ،هغتمل آسهَى تی ثز اعبط لیتز ثَد کِ گزم ثز دعی

اعبط  (. ثزp<001/0دار ثَد ) هؼٌیاس ًظز آهبری تفبٍت 

ًزهبل ثَد.  هیشاى ّوبتَکزیت غیز ،آسهَى ًزهبلیتی
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ٍ  81/2±4/3هیبًگیي افت ّوبتَکزیت در گزٍُ هذاخلِ 

 ثز اعبطثَد کِ  درفذ 22/7±4/2در گزٍُ کٌتزل 

 دار ثَد هؼٌیاس ًظز آهبری تفبٍت  ،ٍیتٌی هي آسهَى آهبری

(001/0>pثز .)  اعبط ًتبیح آسهَى آًبلیش ٍاریبًظ

ّبی تکزاری، اختالف هیبًگیي ّوَگلَثیي ٍ  دادُ

دار ثَد  ّب هؼٌی ّوبتَکزیت لجل ٍ ثؼذ اس سایوبى در گزٍُ

(001/0>p). 
 

 
 

 سبعت پس اس سایمبن  6سبعت پس اس سایمبن ي میشان ذًوزیشی طی  6مقبیسٍ سطح َمًگلًبیه ي َمبتًکزیت قبل ي  -2 جسيل

 گزٍُ

 هتغیز

  گزٍُ کٌتزل گزٍُ هذاخلِ 

 داری عيح هؼٌی   سهبى

ثز  )گزم ّوَگلَثیي

 لیتز( دعی

 53/0* 25/12 ± 1/1 4/12 ± 8/3 )لجل اس هذاخلِ( لجل اس سایوبى

 01/0* 0/10 ± 1/0 4/11 ± 8/0 )ثؼذ اس هذاخلِ( عبػت پظ اس سایوبى 6

  <001/0 <001/0  #داری عيح هؼٌی

 )درفذ( ّوبتَکزیت
 06/0** 0/38 ± 4/3 6/33 ± 3/3 ) لجل اس هذاخلِ( لجل اس سایوبى

 01/0** 8/30 ± 9/0 8/33 ± 1/5 )ثؼذ اس هذاخلِ( عبػت پظ اس سایوبى 6

#داری عيح هؼٌی
  001/0> 001/0>  

 اًذ. اًحزاف هؼیبر ثیبى ؽذُ ±. اػذاد ثز اعبط هیبًگیي ّبی تکزاری ًبلیش ٍاریبًظ دادُآآسهَى # ،آسهَى هي ٍیتٌی** ،آسهَى تی هغتمل*           

 

در دٍ گزٍُ هَرد هيبلؼِ اس ًظز ػالئن حیبتی ثؼذ اس 

(. p>05/0هؼٌبداری ٍخَد ًذاؽت )هذاخلِ تفبٍت آهبری 

اس ًظز ػَارك هيزح ؽذُ در هَرد ثبرٌّگ )اعْبل ٍ 

افت فؾبرخَى ٍ ّوچٌیي تحزیک عزدرد هیگزًی(، 

کذام اس افزاد هَرد هيبلؼِ در دٍ گزٍُ ػَارك دارٍ را  ّیچ

 .(3 ًؾبى ًذادًذ )خذٍل
 

 

 عالئم حیبتی پس اس سایمبن زر زي گزيٌ مساذلٍ ي کىتزل  -3جسيل

 دلیمِ پظ اس سایوبى 120 دلیمِ پظ اس سایوبى 60 دلیمِ پظ اس سایوبى 30 سهبى ثزرعی

 P کٌتزل هذاخلِ P کٌتزل هذاخلِ P کٌتزل هذاخلِ 

 25/0 2/109 ± 5/7 6/107 ± 2/6 32/0 4/109 ± 6/7 0/108 ± 3/6 63/0 0/109 ± 9/8 6/108 ± 8/7 هتز خیَُ( فؾبر عیغتَلیک )هیلی

 76/0 5/71 ± 3/3 3/71 ± 3/3 67/0 8/71 ± 7/3 5/71 ± 3/3 49/0 0/71 ± 9/4 4/70 ± 7/3 هتز خیَُ( فؾبر دیبعتَلیک )هیلی

 15/0 6/7 ± 8/4 7/78 ± 19/6 25/0 4/77 ± 9/3 5/78 ± 1/6 22/0 4/77 ± 2/6 9/49 ± 0/6 تؼذاد مزثبى للت

 بحث
ای در سهیٌِ ثزرعی اثز گیبُ ثبرٌّگ ثز  کٌَى هيبلؼِ تب

خًَزیشی پظ اس سایوبى اًدبم ًؾذُ اعت، در ثحث حبمز 

اس هيبلؼبت هؾبثِ کِ هکبًیغن اثز یب هَاد هإثز هؾبثِ 

ًؾبى داد کِ ؽزثت ّب  دارد، اعتفبدُ گزدیذ. ثزرعی یبفتِ

% ثبرٌّگ در کبّؼ خًَزیشی پظ اس سایوبى 20خَراکی 

 ثبؽذ. هإثز هی

گیبُ ثبرٌّگ ثِ عجت دارا ثَدى ػٌبفزی اس لجیل: 

اعیذ، فالًٍَئیذّب )ایدبد   عبکبریذ، لیپیذ، کبفئیک پلی

التْبثی(، ایزیذٍئیذّبی گلیکَسیذ اس خولِ   خبفیت مذ

ا دارد(، تزپٌَئیذّب اکَثیي )کِ خبفیت اًمجبك ػزٍق ر

دارای فؼبلیت ، الکبلَئیذّب ٍ تؼذادی اس اعیذّبی ارگبًیک

ثیَلَصیکی اعت. ثزگ ٍ ریؾِ گیبُ هذکَر دارای 

لی، اًَرتیي، اهَلغیي، تبًي آهَعیالص، فوغ، اعیذّبی 

)ایدبد خبفیت اًمجبمی( ٍ گلَکشیذی ثِ ًبم اکَثیي 

َئیذی ٍ اعت. هبدُ اکَثیي کِ اس دعتِ عبختبرّبی تزپٌ

ایي دعتِ  ءّب اعت ٍ اعتزاگَلیي ًیش خش خشء ایزیذٍئیذ

اعت کِ خبفیت اًمجبك ػنالت فبف اس خولِ اًمجبك 

 .(13)ػزٍلی را دارد 

لبدر ثِ ایدبد اًمجبك  ّب ثَدُ ٍ ّب اغلت اس پلی فٌَل تبًي

. خَؽبًذُ ٍ عبیز حبالت (19)ذ ٌثبؽ در ػنالت فبف هی

زؽبر اس تبًي ّغتٌذ، در اکثز هَارد ثِ دارٍّبیی کِ ع

فَرت هقبرف خبرخی ػلیِ تَرم حفزٓ دّبًی، سکبم، 

ثزًٍؾیت، خًَزیشی هَمؼی، رٍی عَختگی ٍ ٍرم 

حبفل اس عزهبسدگی، سخن، تَرّم پَعتی، ثَاعیز ٍ تؼزق 

ٍ هيبلؼِ هدبّذ . در (20)ؽَد  کبر ثزدُ هی ثیؼ اس حذ ثِ

ُ کٌٌذ فهقزٍُ گزی در یشًزخَار همذ (2012)راى ّوکب

ى یوباس ساعبػت ثؼذ  2ى پبیبدر تَعیي  کغیٍ اىت ر
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تَعیي  کغیای آًْب اکِ فمو ثزد ّی ثٍَگزاس کوتز 

ثز ؤهاد هَد خٍَثِ هچٌیي یي هيبلؼِ ّدر اتدَیش ؽذ. 

کِ  ؽذرُ ؽباىت در رخولِ تبًي ك اس ًمجبُ اکٌٌذدیدبا

ى ٍ یبٍ. هيبلؼِ هْذ(4) دارًذحن ًمؼ ت رًمجبمبدر ا

یذ ٍخن ؽترُ ػقبف کِ هقزى داد ( ًؾب2001راى )ّوکب

تَعیي ػنالًی  کغیاهمبیغِ ثب تدَیش در کی راخَ

ى یوباس ساثؼذ ی یشًزًذ عجت کبّؼ ثیؾتز خَاتَ هی

ٍ تبًي دارای عت کِ اخولِ گیبّبًی اس تخن ؽَیذ دد. گز

ف رحن فبت ًمجبمی ثز ػنالاخبفیت ٍ ثبؽذ  هیل ًتَآ

الولل هحذٍد  هيبلؼبت هؾبثِ در عيح ثیي .(19)دارد 

ثَد ٍ اکثز هيبلؼبت اًدبم ؽذُ در سهیٌِ ثزرعی اثز 

ثبؽذ. در هيبلؼِ حبمز  اکغیذاًی گیبُ ثبرٌّگ هی آًتی

هیبًگیي افت ّوَگلَثیي ٍ ّوبتَکزیت ثؼذ اس سایوبى در 

دٌّذُ  گزٍُ هذاخلِ کوتز اس گزٍُ کٌتزل ثَد کِ ًؾبى

تأثیز ؽزثت ثبرٌّگ ثز رٍی خًَزیشی پظ اس سایوبى 

ثبؽذ. در هيبلؼِ حبمز، در دٍ گزٍُ هَرد هيبلؼِ  هی

ّوچٌیي ٍاحذّبی  ،ًؾذ هؾبّذُػَارك دارٍیی 

داری  تی، تفبٍت آهبری هؼٌیپضٍّؼ اس ًظز ػالئن حیب

 ًذاؽتٌذ. 

تَاى ثِ حدن کن ًوًَِ  ّبی ایي پضٍّؼ هی هحذٍدیت اس

خيز اؽبرُ کزد کِ  ٍ اًدبم هيبلؼِ ثز رٍی سًبى کن

 کٌذ.  لبثلیت تؼوین ًتبیح ثِ خبهؼِ را هحذٍد هی

 

 گیزی وتیجٍ
گیبُ ثبرٌّگ عجت کبّؼ افت هیبًگیي ّوَگلَثیي ٍ 

هذاخلِ ًغجت ثِ گزٍُ کٌتزل ّوبتَکزیت در گزٍُ 

تَاى اس ػقبرُ  ؽَد. ثب تَخِ ثِ ػذم ػَارك خبًجی هی هی

ّوزاُ دارٍّبی دیگز  ػٌَاى دارٍی کوکی ثِ ثبرٌّگ ثِ

خْت پیؾگیزی ٍ کبّؼ خًَزیشی پظ اس سایوبى ٍ 

 خًَی هبدر اعتفبدُ کزد. کبّؼ ػَارك آى اس خولِ کن
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هِ کبرؽٌبعی ارؽذ هبهبیی ًب حبفل پبیبى ایي همبلِ

ثبؽذ کِ در هزکش  داًؾگبُ ػلَم پشؽکی ؽْیذ ثْؾتی هی

سهبیی ثبلیٌی ایزاى ثب کذ آکبر

IRCT201505283226N9  در ؽَرای اخالق ٍ

 داًؾگبُ ػلَم پشؽی ؽْیذ ثْؾتی ثب کذ اخالق

IR.SBMU.PHNM.1395.577  .ثِ تقَیت رعیذ

پشؽکی م ػلَُ ًؾگبم داعبتیذ هحتزٍعیلِ اس توبم ا ثذیي

ّی ایي هيبلؼِ ّوزم اًدبرا در اؽْیذ ثْؾتی کِ هب 

ؽزثت  تْیِکِ سی عبُ دارًٍؾکذٍ ّوچٌیي اس داًذ دًوَ

ٍ پزعٌل ثخؼ سایؾگبُ ٍ  گزفتٌذُ ثِ ػْذثبرٌّگ را 

آسهبیؾگبُ ثیوبرعتبى دکتز گٌدَیبى دسفَل ٍ توبم 

کٌٌذُ در ایي هيبلؼِ ثب هب  ػٌَاى ؽزکت هبدراًی کِ ثِ

 .ؽَد لذرداًی هی ، تؾکز ٍی داؽتٌذّوکبر
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