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اثزات دارٍی آلپزاسٍالم بز رٍی رضذ ٍ ًوَ
فَلیکَلّبی تخوذاى هَش صحزایی
دکتز هحوذ ضبدخَاست ،*1دکتز سعیذ حبیبیبى ،2هزین آسادهٌص
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 .1داًـیاس گشٍُ ػلَم تـشیحی ،داًـکذُ داهپضؿکی ،داًـگاُ ؿْشکشد ،ؿْشکشد ،ایشاى.
 .2داًـیاس گشٍُ فاسهاکَلَطی ،داًـکذُ داهپضؿکی ،داًـگاُ ؿْشکشد ،ؿْشکشد ،ایشاى.
 .3داًؾآهَختِ داهپضؿکی ،داًـکذُ داهپضؿکی ،داًـگاُ ؿْشکشد ،ؿْشکشد ،ایشاى.

خالصِ

تبریخ دریبفت 1396/12/10 :تبریخ پذیزش1397/03/12 :
1

هقذهِ :داسٍی آلپشاصٍالم اص خاًَادُ تٌضٍدیاصپیيّا اػت .ایي داسٍ تِ دلیل اثشات فاسهاکَلَطیک ٍیظُ خَد کاستشدّای
گًَاگًَی داسد .تیـتشیي هصشف ایي داسٍ تِ ػلت خَاف خَابآٍس ٍ آسامتخؾ آى اػت .آلپشاصٍالم ػالٍُ تش هغض تش
سٍی تؼیاسی دیگش اص اًذامّای تذى هؤ ثش اػت .تا تَخِ تِ هصشف تؼیاس صیاد ایي داسٍ تِ خصَف تَػظ صًاى ،هغالؼِ
حاضش تا ّذف تشسػی اثشات هصشف آلپشاصٍالم تا دٍصّای هختلف تش ػاختاس ّیؼتَهَسفَهتشی تخوذاى هَؽ صحشایی
اًدام ؿذ.
رٍشکبر :ایي هغالؼِ کاستشدی دس ػال  1394تش سٍی  24ػش هَؽ صحشایی هادُ دس  4گشٍُ ٍ ّش گشٍُ  6ػش هَؽ
اًدام گشفت .دس گشٍُ اٍل داسٍی آلپشاصٍالم تِ هذت  16سٍص هتَالی تا دٍص  2هیلیگشم تش کیلَگشم تِصَست دّاًی (گاٍاط)
خَساًذُ ؿذ .دس گشٍُ دٍم ٍ ػَم داسٍ تِ هذت  16سٍص هتَالی تا دٍصّای تِ تشتیة  6 ٍ 4هیلیگشم تش کیلَگشم تِ صَست
دّاًی خَساًذُ ؿذ .هَؽّای صحشایی گشٍُ چْاسم (گشٍُ ؿاّذ) تِ ّواى هقذاس ،صهاى ٍ سٍؽ گشٍُّای تدشتی ،آب
دسیافت کشدًذ .تدضیِ ٍ تحلیل دادُّا تا اػتفادُ اص ًشمافضاس آهاسی  ٍ Prism 5سٍؽّای آهاسی آًالیض ٍاسیاًغ یکعشفِ
( )ANOVAاًدام گشفت .هیضاى  pکوتش اص  0/05هؼٌیداس دس ًظش گشفتِ ؿذ.
یبفتِّب :هغالؼات ّیؼتَهشفَلَطی ًـاى داد کِ اػتفادُ اص دٍصّای تاالی آلپشاصٍالم  6 ٍ 4هیلیگشم تش کیلَگشم
تِعَس هؼٌاداسی تاػث کاّؾ فَلیکَلّای تالغ گشدیذ (ّ .)p>0/05وچٌیي تؼذاد فَلیکَلّای اتشتیک دس گشٍُّای
تدشتی تِعَس هؼٌاداسی افضایؾ پیذا کشدُ تَد (.)p>0/05
ًتیجِگیزی :اػتفادُ اص دٍصّای تاالی آلپشاصٍالم ،تِعَس هؼٌیداسی ػثة کاّؾ تؼذاد فَلیکَلّای تالغ تخوذاى ٍ
افضایؾ هؼٌیداس دس تؼذاد فَلیکَلّای تحلیل یافتِ ًؼثت تِ گشٍُ ؿاّذ هیؿَد .هیتَاى ًتیدِگیشی کشد کِ
احتواالً آلپشاصٍالم تا دٍص تاال ٍ اػتفادُ عَالًی هذت ،تاػث کاّؾ تَاًایی تاسٍسی هیؿَد.
کلوبت کلیذی :آلپشاصٍالم ،تخوذاى ،هَؽ صحشاییّ ،یؼتَهَسفَهتشی

* ًَیسٌذُ هسئَل هکبتببت :دکتش هحوذ ؿادخَاػت؛ داًـکذُ داهپضؿکی ،داًـگاُ ؿْشکشد ،ؿْشکشد ،ایشاى .تلفي038-32324427 :؛ پست الکتزًٍیك:
shadkhast@yahoo.com
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تشاصٍی دیدیتال ٍصى ٍ تِعَس تصادفی دس  4گشٍُ قشاس
گشفتٌذ .گشٍُ اٍل :هَؽّای صحشایی کِ هقذاس 2
هیلیگشم تِ اصای ّش کیلَگشم ٍصى تذى داسٍی آلپشاصٍالم
اص ساُ دّاى (گاٍاط) تِ هذت  16سٍص دسیافت کشدًذ .گشٍُ
دٍم :هَؽّای صحشایی کِ هقذاس  4هیلیگشم تِ اصای ّش
کیلَگشم ٍصى تذى داسٍی آلپشاصٍالم اص ساُ دّاى تِ هذت
 16سٍص دسیافت کشدًذ .گشٍُ ػَم :هَؽّای صحشایی کِ
هقذاس  6هیلیگشم تِ اصای ّش کیلَگشم ٍصى تذى داسٍی
آلپشاصٍالم اص ساُ دّاى تِ هذت  16سٍص دسیافت کشدًذ ٍ
گشٍُ چْاسم :هَؽّای صحشایی ؿاّذ کِ دس ایي هذت
هؼادل حدن هحلَل آلپشاصٍالم خَساًذُ ؿذُ تِ هَؽّای
صحشایی گشٍُ اٍل تا ػَم ،آب هقغش اص ساُ دّاى دسیافت
کشدًذ.
تِ هٌظَس ًوًَِگیشی ،دس پایاى سٍص  ،16هَؽّای
صحشایی تا اػتفادُ اص کلشٍفشم ٍ دس ظشف دػیکاتَس
تیَّؽ ٍ دس ًْایت تِ سٍؽ اًؼاًی کـتِ ؿذًذ .تا
اػتفادُ اص اػکالپل ،پٌغ ٍ قیچی ،حفشُ ؿکوی آًْا تاص
ٍ تؼذ اص کٌاس صدى سٍدُّا ،سحن ،ؿاخّای سحوی،
لَلِّای تخنتش هاسپیچی ٍ تخوذاىّا ًوایاى ؿذًذ.
خْت اًدام هغالؼات ّیؼتَهَسفَهتشی ،تخوذاىّا ٍ
سحن خاسج ٍ پغ اص ؿؼتـَ تا ػشم فیضیَلَطی تِ ظشٍف
ؿواسُداس حاٍی هحلَل تثثیتکٌٌذُ فشهالیي  %15تافش
(هِشک ،آلواى) هٌتقل ٍ دس یخچال ًگْذاسی ؿذًذ .تشای
تثثیت تْتش تافتّا 24 ،ػاػت تؼذ هحلَل فشهالیي تا
هحلَل فشهالیي تافش خذیذ خایگضیي گشدیذ .اص ایي اسگاى-
ّا پغ اص اًدام ػولیات هؼوَل تافتؿٌاػی ،هقغغگیشی
ٍ سًگآهیضی تِ سٍؽ هؼوَل ّواتَکؼیلیي ٍ ائَصیي
اًدام ؿذ ٍ دس ًْایت ًوًَِّا تا هیکشٍػکَج ًَسی هَسد
اسصیاتی قشاس گشفتٌذ .اص ّش تخوذاى پغ اص کاسّای
آهادُػاصی ،تشؽّای عَلی ٍػغی تِ ضخاهت 6
هیکشٍى تْیِ ؿذ .ػلت اًتخاب چٌیي سٍؿی ،تـاتِ
هیذاى هیکشٍػکَپی ٍ اهکاى قضاٍت ًؼثی تش سٍی ّش
تخوذاى تَد .هغالؼِ تِصَست تشسػی اًَاع فَلیکَلّا ٍ
ؿواسؽ فَلیکَلی دس ّش تشؽ تافتی اص گشٍُّای تدشتی
ٍ کٌتشل اًدام ؿذ .تشای ؿواسؽ فَلیکَلّا اتتذا اص
تخوذاىّا تشؽّای ػشیالی تْیِ ٍ تا سٍؽ هَسفَهتشی
تؼذاد کل فَلیکَلّا هحاػثِ گشدیذٍ .لی تا تَخِ تِ

هقذهِ
 دکتز هحوذ ضبدخَاست ٍ ّوکبراى

تٌضٍدیاصپیيّا ،یکی اص دػتِّای داسٍّای هؤثش تش
ػیؼتن اػصاب هشکضی ّؼتٌذ .قذست ضذاضغشاتی ٍ
آسامتخـی تٌضٍدیاصپیيّا اص تاستیتَساتّا تیـتش اػت.
یکی اص پشکاستشدتشیي تٌضٍدیاصپیيّا ،آلپشاصٍالم اػت .ایي
داسٍ اثشات آسامتخـی ٍ خَابآٍسی داسد ٍ تِعَس کلی
سفتاس تْاخوی سا کٌتشل هیکٌذ .اثش دیگش ایي داسٍ،
ؿلکٌٌذگی ػضالًی اػت .ایي داسٍ اص ساُ تاال تشدى
آػتاًِ تـٌح ،قاتلیت ضذ تـٌدی ًیض داسد .تشک ًاگْاًی
ایي داسٍ هَخة تیخَاتی ٍ اضغشاب ؿذیذ هیؿَد (.)1
تٌضٍدیاصپیيّا دس تذى اثشات خَد سا اص عشیق اتصال تِ
گیشًذُّای  GABAاػوال هیکٌٌذ (GABA .)2
یکی اص اًتقالدٌّذُّای ػصثی تذى اػت کِ دس تؼیاسی
اص تافتّای ػصثی ٍ غیشػصثی هحیغی حضَس داسد ٍ دس
تؼیاسی اص فؼالیتّای تذى ًقؾ داسد .ایي ًقؾّا ػالٍُ
تش ًقؾ اصلی آى تِ ػٌَاى اًتقالدٌّذُ ػصثی اػت (.)3
تا تَخِ تِ ٍخَد گیشًذُّای  GABAدس غذُّای
دسٍىسیض تذى هاًٌذ تخوذاى ( ،)4تشسػی اثش آلپشاصٍالم تش
سٍی سؿذ ٍ ًوَ فَلیکَلی ضشٍسی تًِظش هیسػذ .اص ایي
سٍ هغالؼِ حاضش تا ّذف تشسػی اثشات هصشف آلپشاصٍالم
تا دٍصّای هختلف تش ػاختاس ّیؼتَهَسفَهتشی تخوذاى
هَؽ صحشایی اًدام ؿذ.

رٍشکبر
ایي هغالؼِ کاستشدی دس ػال  1394تش سٍی  24ػش
هَؽ صحشایی هادُ دس  4گشٍُ ٍ ّش گشٍُ  6ػش هَؽ تا
هیاًگیي ٍصًی حذٍد  300گشم اًدام گشفت .قثل اص ؿشٍع
آصهایؾ تِ هٌظَس ػاصگاسی تا ؿشایظ هحیظ خذیذ،
حیَاًات تِ هذت ّ 2فتِ دس ؿشایظ هحیغی 23-27°C
ٍ چشخِ ؿثاًِسٍصی سٍؿٌایی  -تاسیک  12ػاػتِ
ًگْذاسی ؿذًذ .هیضاى  30ػیػی آلپشاصٍالم تْیِ ؿذُ
دس ؿشکت پَسػیٌا اص داسٍخاًِ ػداد ٍاتؼتِ تِ داًـکذُ
داسٍػاصی داًـگاُ ػلَم پضؿکی اصفْاى خشیذاسی ٍ دس
هذت آصهایؾ دس هحیظ خـک ٍ خٌک ًگْذاسی ؿذ.
دس عی هذت آصهایؾ ،هَؽّای صحشایی تِ صَست آصاد
تِ آب ٍ غزای هخصَف خًَذگاى دػتشػی داؿتٌذ.
قثل اص گشٍُتٌذی ،هَؽّای صحشایی تا اػتفادُ اص
16

دس هغالؼِ حاضش تؼذاد فَلیکَلّای اٍلیِ ٍ ثاًَیِ گشٍُ
ؿاّذ ٍ گشٍّای هختلف دسیافتکٌٌذُ آلپشاصٍالم تفاٍت
هؼٌاداسی تا یکذیگش ًذاؿتٌذ ( ،)p<0/05دس حالی کِ
هصشف آلپشاصٍالم تا دٍصّای  6 ٍ 4هیلیگشم تش کیلَگشم
تاػث کاّؾ هؼٌاداس تؼذاد فَلیکَلّای تالغ تخوذاى
هَؽ صحشایی دس هقایؼِ تا گشٍُ ؿاّذ ؿذ (.)p>0/05
تیي دٍ گشٍُ دسیافتکٌٌذُ آلپشاصٍالم تا دٍصّای 6 ٍ 4
هیلیگشم تش کیلَگشم تفاٍت هؼٌاداسی دس تؼذاد
فَلیکَلّای تالغ هـاّذُ ًـذ (ّ .)p<0/05وچٌیي
هصشف آلپشاصٍالم تا دٍص  2هیلیگشم تش کیلَگشم ػثة
تفاٍت هؼٌاداسی اص ًظش تؼذاد فَلیکَلّا ًؼثت تِ گشٍُ
ؿاّذ ًـذ (( )p<0/05خذٍل  ،1ؿکل .)1

جذٍل  -1هیبًگیي ٍ خطبی هعیبر پبراهتزّبی اًذاسُگیزی ضذُ در گزٍُّبی هختلف
گشٍُّا
هتغیش
تؼذاد فَلیکَل اٍلیِ
تؼذاد فَلیکَل ثاًَیِ
تؼذاد فَلیکَل تالغ
تؼذاد فَلیکَل تحلیلیافتِ
تؼذاد خؼن صسد

ؿاّذ

آلپشاصٍالم
( 2هیلیگشم تش کیلَگشم)

آلپشاصٍالم
( 4هیلیگشم تش کیلَگشم)

آلپشاصٍالم
( 6هیلیگشم تش کیلَگشم)

4/00±1/095
2/600±0/2449
a2/400±0/2449
a2/6000±0/4000
0/2000±0/2000

6/200±1/393
3/250±1/315
a2/250±0/4787
a5/70±0/8539
1/750±0/4787

5/250±0/8539
2/600±0/6782
0/4000±0/4000
a7/400±0/5099
*0/6000±0/4000

3/600±0/6000
2/200±0/5831
0/4000±0/2449
7/400±0/6000
0/6000±0/2449

 :aدس ّش سدیف اختالف تا گشٍُ ؿاّذ هؼٌیداس اػت (.)p>0/05

ضکل ً -1وبیص فَلیکَلّبی گزٍُ تجزبی  2هیلیگزم بز کیلَگزم
فَلیکَل ( ،)Fفَلیکَل تحلیل یبفتِ ( ،)AFجسن سرد ( .)CLرًگآهیشی  H&Eبشرگًوبیی 111x
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 اثزات دارٍی آلپزاسٍالم بز رٍی هَش صحزایی

اّذاف هغالؼِ کِ تشسػی تغییشات سًٍذ سؿذ فَلیکَلی
تَد ،اص ّش تخوذاى تِ صَست تصادفی  4هقغغ اًتخاب
ؿذ کِ ایي اًتخاب تشای ّوِ گشٍُّای هَسد آصهایؾ
یکؼاى تَد ،ػپغ ؿواسؽ فَلیکَلی تِ صَست هاسپیچ اص
ًقغِای اص کَستکغ دس خْت ػقشتِّای ػاػت تِ ػوت
هذٍال تِ ػول آهذ .ؿواسؽ فَلیکَلّا تِ تفکیک اًَاع
فَلیکَلّای اٍلیِ ،ثاًَیِ ،تالغ ،اتشتیک ٍ خؼن صسد
صَست گشفت.
دادُّا پغ اص گشدآٍسی تا اػتفادُ اص ًشمافضاس
آهاسی  ٍ Prism 5سٍؽّای آهاسی اًالیض ٍاسیاًغ
یکعشفِ ( )ANOVAهَسد تدضیِ ٍ تحلیل آهاسی قشاس
گشفتٌذ .هیضاى  pکوتش اص  0/05هؼٌیداس دس ًظش گشفتِ
ؿذ.

یبفتِّب

 دکتز هحوذ ضبدخَاست ٍ ّوکبراى

تؼذاد فَلیکَلّای تحلیل سفتِ دس گشٍُّای دسیافت-
کٌٌذُ آلپشاصٍالم ًؼثت تِ گشٍُ ؿاّذ افضایؾ هؼٌاداسی
داؿت ( .)p>0/05تیي گشٍُّای تدشتی تا دٍصّای ٍ 4

 6هیلیگشم تش کیلَگشم تفاٍت آهاسی هؼٌاداسی ٍخَد
ًذاؿت (( )p<0/05ؿکل .)2

ضکل ً -2وبیص فَلیکَلّبی گزٍُ تجزبی  4هیلیگزم بز کیلَگزم
فَلیکَل ( ،)Fفَلیکَل تحلیل یبفتِ ( ،)AFجسن سرد ( .)CLرًگآهیشی  H&Eبشرگًوبیی 111x

(( )p>0/05خذٍل .)1
تؼذاد خؼن صسدّا دس گشٍُ دسیافت کٌٌذُ آلپشاصٍالم تا
دٍص  2هیلیگشم تش کیلَگشم ًؼثت تِ گشٍُ ؿاّذ افضایؾ
هؼٌاداسی داؿت (( )p>0/05ؿکل .)3

تؼذاد فَلیکَلّای تحلیل یافتِ گشٍُ دسیافتکٌٌذُ
آلپشاصٍالم تا دٍص  2هیلیگشم تش کیلَگشم تِعَس هؼٌاداسی
کوتش اص تؼذاد فَلیکَلّای هـاتِ دس گشٍُّای تدشتی تا
دٍصّای  6 ٍ 4هیلیگشم تش کیلَگشم تَد

ضکل ً -3وبیص فَلیکَلّبی گزٍُ تجزبی  6هیلیگزم بز کیلَگزم
فَلیکَلّبی تحلیل یبفتِ ( .)AFرًگآهیشی  H&Eبشرگًوبیی 111x
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دس حالی کِ تیي گشٍُّای دسیافتکٌٌذُ آلپشاصٍالم تا
دٍصّای  6 ٍ 4هیلیگشم تش کیلَگشم تا گشٍُ ؿاّذ اص

ضکلً -4وبیص فَلیکَلّبی گزٍُ ضبّذ
فَلیکَل ( ،)Fفَلیکَل ثبًَیِ ( ،)SFفَلیکَل تحلیل یبفتِ ( ،)AFفَلیکَل گزاف ( ،)GFجسن سرد ( .)CLرًگآهیشی H&E
بشرگًوبیی 111x

َّسهَىّای تخوذاًی ٍ خشیاى خَى تخوذاى سا تشسػی
ًوَدًذً ،تیدِ افضایؾ خشیاى خَى ،کاّؾ تشؿح
پشٍطػتشٍى ٍ افضایؾ تشؿح اػتشٍطى دس گشٍُ تیواس ؿذُ
تا  GABAتَد ( .)8یًَذا ٍ ّوکاس ( )1984تا تَخِ تِ
ٍخَد گیشًذُّای  GABAدس غذُّای دسٍىسیض تذى اص
خولِ دس ّیپَتاالهَعّ ،یپَفیض ،پاًکشاع ،تخوذاى ٍ
غیشُ ،تش تأثیش داسٍّای هحشک  GABAهاًٌذ
تٌضٍدیاصپیيّا تأکیذ ًوَدًذ (َّ .)4سهَى پشٍطػتشٍى دس
هغض تِ ساحتی تِ تشکیة  3a,5a-THPتثذیل هیؿَد.
 3a,5a-THPدس هغض هاًٌذ یک آسامتخؾ ػول هیکٌذ
( ،)9ایي ػول آسامتخـی تا افضایؾ ػولکشد اًتقالدٌّذُ
ػصثی  GABAاًدام هیگیشد ( .)10ػالئن ػٌذسم
پیؾ اص قاػذگی هاًٌذ اضغشاب احتواالً تا کاّؾ ؿذیذ
پشٍطػتشٍى دس گشدؽ ٍ دس ًتیدِ کاّؾ 3a,5a-THP
دس استثاط اػت .قغغ ًاگْاًی هصشف تٌضٍدیاصپیيّا هاًٌذ
آلپشاصٍالم ًیض هیتَاًذ ػالئوی هـاتِ ػٌذسم پیؾ اص
قاػذگی ایداد کٌذ ( .)11ایي هـاتْت ػثة هؤثش تَدى
آلپشاصٍالم دس دسهاى ػالئن ػٌذسم پیؾ اص قاػذگی دس

بحث
تٌضٍدیاصپیيّا تِ خصَف آلپشاصٍالم ،اص خولِ داسٍّای
تؼیاس پشکاستشد دس ػشاػش خْاى ّؼتٌذ ( .)5ایي داسٍّا
تیـتش تِ ػلت خَاف آسامتخـی ،خَابآٍسی،
ضذاضغشاب ٍ ضذتـٌح تَدى تدَیض هیؿًَذ .اگشچِ
هَاسد اػتفادُّای دیگشی ًیض تشای آًْا رکش ؿذُ اػت
( .)6تٌضٍدیاصپیيّا دس تذى اثشات خَد سا اص عشیق اتصال
تِ گیشًذُّای  GABAاػوال هیکٌٌذ (GABA .)2
یکی اص اًتقالدٌّذُّای ػصثی تذى اػت کِ دس تؼیاسی
اص تافتّای ػصثی ٍ غیشػصثی هحیغی حضَس داسد ٍ دس
تؼیاسی اص فؼالیتّای تذى ًقؾ داسد .ایي ًقؾّا ػالٍُ
تش ًقؾ اصلی آى ،تِػٌَاى اًتقالدٌّذُ ػصثی اػت (.)3
اسدٍ ٍ ّوکاس (ٍ )1982خَد گیشًذُ  GABAدس
تخوذاى هَؽ صحشایی تا تؼذاد تؼیاس کوتشی ًؼثت تِ
تؼذاد آى دس هغض سا اثثات ًوَدًذ ٍ احتوال ًقؾ داؿتي
اًتقالدٌّذُ  GABAدس ػولکشد تخوذاى سا هغشح
کشدًذ ( .)7اسدٍ ٍ ّوکاس ( )1985اثش تدَیض اًتقالدٌّذُ
تشؿح
تش
GABA
ػصثی
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ًظش آهاسی تفاٍت هؼٌاداسی هـاّذُ ًـذ ()p<0/05
(خذٍل ( )1ؿکل .)4

 دکتز هحوذ ضبدخَاست ٍ ّوکبراى

داؿت کِ الثتِ ایي تغییشات ٍاتؼتِ تِ دٍص تَدُ ٍ تا
افضایؾ دٍص ،ایي اثشات تیـتش خَد سا ًـاى هیدٌّذ.
تذیْی اػت کِ هغالؼِ حاضش هشحلِ اٍل اص تشسػی اثشات
آلپشاصٍالم تش سٍی سؿذ ٍ ًوَ فَلیکَلّای تخوذاى اػت
ٍ تشای تِدػت آٍسدى ًتیدِ قغؼی ،تاسٍسی حیَاًات
هَسد آصهایؾ ٍ تشسػی تاصدُ تَلیذ هثل تخوذاى دس
هَؽّای صحشایی تیواس ؿذُ تا آلپشاصٍالم ًیاص اػت.
هغالؼِ حاضش تشای اٍلیي تاس تِ تشسػی اثشات داسٍی
آلپشاصٍالم دس سًٍذ سٍؿذ فَلیکَلّای تخوذاى پشداخت
کِ تا هصشف سٍ تِ افضایؾ داسٍی آلپشاصٍالم تٍِیظُ دس
صًاى ،هیتَاًذ تِػٌَاى پایِای دس هغالؼات ػایش ّوکاساى
دس تثییي اثشات ضذ تَلیذ هثلی ٍ ّوچٌیي اثشات
تشاتَطًی ایي داسٍ هَسد اػتفادُ قشاس گیشد .تذیْی اػت
کِ تشای تیاى ًتایح کاهلتش دس هَسد اثشات داسٍی
آلپشاصٍالمً ،یاص تِ اداهِ هغالؼات هیتاؿذ کِ خضٍ اّذاف
ایي هغالؼِ تَد.

صًاى هیؿَد ،دس صَستی کِ تدَیض پشٍطػتشٍى دس ایي
صهاى تیًتیدِ اػت (.)12
دًشػتیي ٍ ّوکاساى ( )1984اثش تٌضٍدیاصپیيّا سا تش
َّسهَىّای تذى صًاى هثتال تِ ّیشػَتیؼن تشسػی
کشدًذ .دس هغالؼِ آًْا ( SHBGگلَتَلیي اتصالی تِ
َّسهَىّای خٌؼی) تِعَس هؼٌاداسی دس تذى ایي صًاى
افضایؾ یافتٍ ،لی دس هدوَع تغییش هؼٌاداسی دس هیضاى
َّسهَىّای خٌؼی ایي صًاى هـاّذُ ًـذ ( .)13تک
صاسع ٍ ّوکاساى ( )2011آثاس تشاتَطًیک آلپشاصٍالم سا تش
خٌیي هَؽ صحشایی دس دٍساى اسگاًَطًض تشسػی کشدًذ،
ًتیدِ ایي پظٍّؾ تشٍص ًاٌّداسی ظاّشی ،چـن
غیشعثیؼی ٍ ؿکاف کام ٍ لة دس خٌیيّای گشٍُّای
تیواس تَد ( .)14تحقیقات گؼتشدُ دس هَسد داسٍّای
پشهصشف ٍ کنػاسضِ هیتَاًذ هاًغ تشٍص ػَاسض خاًثی
آًْا ؿَد .یکی اص ایي گشٍُّای داسٍیی ،خاًَادُ
تٌضٍدیاصپیيّا هیتاؿذ کِ ػوَهاً خْت القای خَاب،
اثشات ضذ اضغشاب ،ضذ تـٌح ،ضذ اػپاػن ٍ القای
تیَْؿی تِ کاس هیسٍد .آلپشاصٍالم پغ اص هصشف تِ
ػشػت خزب هیؿَد ٍ حذاکثش غلظت پالػوایی سا تیي
 1-2ػاػت ایداد هیکٌذ .دس ایي هغالؼِ تدَیض
آلپشاصٍالم دس دٍصّای تاال ( 6 ٍ 4هیلیگشم تش کیلَگشم)
ػثة تشٍص تغییشاتی دس الگَی سؿذ فَلیکَلّای
تخوذاًی هَؽ صحشایی گشدیذ؛ تِ ایيصَست کِ هیضاى
تَلیذ فَلیکَل ثاًَیِ اص اٍلیِ ٍ تِ دًثال آى هیضاى تثذیل
فَلیکَل گشاف اص فَلیکَل ثاًَیِ تِ عَس هحؼَػی
کاّؾ یافت ،دس هقاتل کاّؾ تؼذاد فَلیکَلّای تالغ
تؼذاد فَلیکَلّای تحلیل سفتِ تِعَس هحؼَػی افضایؾ
پیذا کشد ٍ دس هدوَع ساًذهاى تاسٍسی دس هَؽّای
صحشایی تیواس ؿذُ تا آلپشاصٍالم کاّؾ چـنگیشی

ًتیجِگیزی
اػتفادُ اص دٍصّای تاالی آلپشاصٍالم ،تِعَس هؼٌیداسی
ػثة کاّؾ تؼذاد فَلیکَلّای تالغ تخوذاى ٍ افضایؾ
هؼٌیداس دس تؼذاد فَلیکَلّای تحلیل یافتِ ًؼثت تِ
گشٍُ ؿاّذ هیؿَد .هیتَاى ًتیدِگیشی کشد کِ
احتواالً آلپشاصٍالم تا دٍص تاال ٍ اػتفادُ عَالًی هذت،
تاػث کاّؾ تَاًایی تاسٍسی هیؿَد.

تطکز ٍ قذرداًی
تذیيٍػیلِ اص ّوکاسی هؼاًٍت هحتشم پظٍّـی داًـگاُ
ؿْشکشد تشای تأهیي ّضیٌِّای ایي هغالؼِ تـکش ٍ
قذسداًی هیگشدد.
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