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 کی :(هیىکبتچیسبش )س یمىد عصبرٌ چب مزير وظبم
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 *2یگلمکبو دی، وب1َیسَزٌ مًسً دٌیس
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. ٞغتٙذ خٙغی ؽٛ٘ذٜ ٔٙتمُ ؾفٛ٘ت تزیٗ ؽبیؽ ا٘غب٘ی، پبپیّْٛ ٚیزٚط اس ٘بؽی خبرخی تٙبعّی ٞبی سٌیُ :مقدمٍ

 اس ثغیبری أب وٙٙذ، وٕه پشؽه ثٝ تٛا٘ٙذ ٔی وٝ دار٘ذ ٚخٛد تٙبعّی ٞبی سٌیُ ثزای سیبدی درٔب٘ی ٞبی ٌشیٙٝ

 درٔبٖ یه( عیٙىبتچیٗ) عجش چبی ؾقبرٜ. ؽٛد اعتفبدٜ خب٘ٝ در وٝ وٙٙذ ا٘تخبة را درٔب٘ی دار٘ذ تٕبیُ ثیٕبراٖ

 ثز ٔٙذ ٘ػبْ ٔزٚر ٞذف ثب حبضز ٔطبِؿٝ. اعت اعتفبدٜ لبثُ ثیٕبر تٛعط وٝ اعت خبرخی ص٘یتبَ سٌیُ ثزای ٌیبٞی

 .ؽذ ا٘دبْ تٙبعّی سٌیُ درٔبٖ در عجش چبی ثب ٔزتجط ٔطبِؿبت

، Pubmed ،Scopus ،Siencedirect اطالؾبتی ٞبی پبیٍبٜ در ٔزثٛطٝ ٔمبالت ٔزٚری، ٔطبِؿٝ ایٗ در :کبر ريش

Proquest ٚ Google Scholar عجش چبی وّیذی وّٕبت ٔختّف تزویجبت ثب 2000-2019 عبَ سٔب٘ی ثبسٜ در ٚ 

 . ؽذ٘ذ ا٘تخبة ٞذف ثب ٔزتجط ٔمبِٝ 9 ٔمبِٝ، 21 ٔدٕٛؼ اس. ؽذ٘ذ ا٘تخبة تٙبعّی سٌیُ

ٚ  ٝی% ٔٛرد تدش10% ٚ 15 ٗیٙىبتچیٔطبِؿٝ در دٚ ٌزٜٚ پالعجٛ ٚ پٕبد ع 9ؽذٜ،  یٔطبِؿبت ثزرع بٖیاس ٔ :َب یبفتٍ

 ثیٗ داری ٔؿٙی آٔبری اختالف ص٘یتبَ، ٞبی سٌیُ ٕٞٝ وبُٔ ثٟجٛدی خقٛؿ در ٔطبِؿبت ٕٞٝ درلزار ٌزفتٙذ.  ُیتحّ

 ؾٛد اس وٕتزی ؽٕبر. ثٛد دار ٔؿٙی پالعجٛ ثب ٔمبیغٝ در اختالف ایٗ أب ٘ذاؽت، ٚخٛد عیٙىبتچیٗ% 10 ٚ% 15 پٕبد

 . ؽذ ٔؾبٞذٜ پالعجٛ ثٝ ٘غجت عیٙىبتچیٗ ٌزٜٚ در درٔبٖ پبیبٖ اس پظ سٌیُ

 تٙبعّی سٌیُ درٔبٖ در وٕتز ؾٛد ٔیشاٖ ٚ خب٘جی ؾٛارك ثب ایٕٗ، ٚ اثزثخؼ دارٚیی عجش چبی ؾقبرٜ :گیزی وتیجٍ

 .اعت ؽذٜ ؽٙبختٝ

 عجش چبی ؾقبرٜ ،عیٙىبتچیٗ تٙبعّی، سٌیُ ،E فَٙٛ پّی :کلیدی کلمبت
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  مقدمٍ
 ٚ ٚیزٚعی ٞبیؾفٛ٘ت تزیٗ ؽبیؽ اس یىی تٙبعّی، سٌیُ

 وٝ ٞغتٙذ خیٓ خٛػ فزؽی عًٙ ٞبیعَّٛ تٛٔٛرٞبی

 ؽٛ٘ذ ٔی ایدبد 1(HPV)ا٘غب٘ی  پبپیّْٛ ٚیزٚط تٛعط

 اطالق ضبیؿبتی ثٝ ؾٕٛٔبً تٙبعّی سٌیُ ٚاصٜ. (3-1)

 ٔثُ HPV خطز وٓ ٞبی عٛػ اس ٘بؽی وٝ ؽٛد ٔی

 ضبیؿبت ٔٛارد،% 90 در وٝ ٞغتٙذ 11 ٚ 6 عٛػ

 . (4) ثبؽٙذ ٔی ٔؾبٞذٜ لبثُ ؽذٜ، ایدبد خبرخی

 ؽٛ٘ذٜ ٔٙتمُ ؾبُٔ یه ؾٙٛاٖ ثٝ ا٘غب٘ی، پبپیّْٛ ٚیزٚط

 ضبیؿبت ٚ عزٚیىظ ٟٔبخٓ عزطبٖ ایدبد در خٙغی

 .(5،18) اعت ؽذٜ ؽٙبختٝ آٖ ثب ٔزتجط وب٘غز پیؼ

 سٌیُ ؽیٛؼ ٚ ثزٚس در عیغتٕبتیه ٞبی ثزرعی در

 ٞبی سٌیُ وٝ وزد اعتٙبد تٛاٖ ٔی خبرخی، تٙبعّی

 ثب ٕٞچٙیٗ ٞغتٙذ؛ ؽبیؽ خٟبٖ عزاعز در تٙبعّی

 تزیٗ ؽبیؽ اس ثیٕبری ایٗ ٌفت تٛاٖ ٔی ٔٙبثؽ، ثٝ اعتٙبد

 .(6) اعت خٙغی راٜ اس ٔٙتمّٝ ٞبی ثیٕبری

 ثشرٌغبالٖ اس% 1 حذٚد آ٘ٛص٘یتبَ، خبرخی ٞبی سٌیُ

 لزار تأثیز تحت ٔتحذٜ ایبالت در را خٙغی ِحبظ اس فؿبَ

 ایبالت در ثیٕبری ایٗ ؽیٛؼ وٝ طٛری ثٝ دٞٙذ؛ ٔی

 یه عبال٘ٝ ٚ اعت ؽذٜ ثزآٚرد خٕؿیت% 15 ٔتحذٜ،

 ؽٛد ٔی دادٜ تؾخیـ تٙبعّی سٌیُ خذیذ ٔٛرد ٔیّیٖٛ

 تمزیجبً عبال٘ٝ خٟبٖ، وُ در. ٞغتٙذ سٖ آٟ٘ب عْٛ دٚ وٝ

 دادٜ تؾخیـ تٙبعّی سٌیُ خذیذ ٔٛرد ٔیّیٖٛ 30

 .(2) ؽٛ٘ذ ٔی

 تٙبعّی سٌیُ ؽیٛؼ ٔیشاٖ اس دلیمی اطالؾبت ایزاٖ، در

 ٕٞىبراٖ ٚ ّٔىٛتی ٔطبِؿٝ در. ٘یغت دعتزط در

 ثب وٝ س٘ب٘ی اس ،%(8/20) ٘فز 46 تجزیش، در( 2016)

 ثٛد٘ذ، وزدٜ ٔزاخؿٝ درٔبٍ٘بٜ ثٝ ٚاصیٙبَ ؾفٛ٘ت ؽىبیت

 ٔطبِؿٝ در ٕٞچٙیٗ. (7) ثٛد٘ذ تٙبعّی سٌیُ ثٝ ٔجتال

 سٌیُ ٔیشاٖ ثیؾتزیٗ ،(2013) ٕٞىبراٖ ٚ عٛری

 عبَ 20-30 عٙی ٌزٜٚ در افزاد ٔیبٖ در تٙبعّی

 (.8) ٌزدیذ ٌشارػ ،%(3/47)

 ٚ وٙٙذ ٔی عزایت خٙغی طزیك اس تٙبعّی ٞبی سٌیُ

 ٔتٛعط طٛر ثٝ ٚ ٔبٜ 8 اِی ٞفتٝ 3 آٟ٘ب وٕٖٛ دٚرٜ

-60 تٙبعّی ٞبی سٌیُ عزایت ٔیشاٖ. اعت ٔبٜ 3 حذٚد

                                                 
1 Human papillomavirus 

 

 تأثیز تحت اعت ٕٔىٗ آٟ٘ب سایی ؾفٛ٘ت ٚ اعت% 25

 آٖ. ثبؽذ داؽتٝ لزار سٌیُ ثٝ اثتالء سٔبٖ ٔذت ٚ تؿذاد

 ٚخٛد لجُ ٞب ٔذت اس وٝ تٙبعّی ٞبی سٌیُ اس دعتٝ

 .(10 ،9 ،5) دارد وٕتزی سایی ؾفٛ٘ت لذرت دار٘ذ،

 اس ثیؾتز. ٞغتٙذ ٔغزی خیّی خبرخی تٙبعّی ٞبی سٌیُ

 تػبٞزات دچبر تٕبط، اِٚیٗ اس پظ خٙغی ؽزوبی% 75

HPV ٕٞچٙیٗ. ؽٛ٘ذ ٔی HPV پٛعت تٕبط طزیك اس 

 .(11) ؽٛد ٔی ٔٙتمُ پٛعت ثب

 سٌیُ ثب ارتجبط در ٌٛ٘بٌٖٛ ٔطبِؿبت در طٛر وّی ثٝ

 ؾٕز لٛٔیت، ٘ضاد، عٗ، خٙغیت، چٖٛ ؾٛأّی تٙبعّی

 عیٍبر، اعتؿٕبَ ٚ ٔخذر ٔٛاد اس اعتفبدٜ خٙغی، ؽزوبء

 .(6) ا٘ذ ؽذٜ ؽٙبختٝ HPV خطز ؾٛأُ ؾٙٛاٖ ثٝ

 ٚ دار٘ذ اٌشٚفیتیه رؽذ تیپیه، تٙبعّی ٞبی سٌیُ

 ثزي ٚ عفیذ ثٝ ٔبیُ فٛرتی ثزآٔذٜ، عطحی، ضبیؿبتی

 فٛرت ثٝ ٚ یب ثبؽٙذ ٔٙفزد اعت ٕٔىٗ. ٞغتٙذ ٔب٘ٙذ

 ٞٓ ثٝ اعت ٕٔىٗ یب ٚ ؽٛ٘ذ ٔؾبٞذٜ ٔتؿذد ٚ ای خٛؽٝ

 ایٗ. درآیٙذ وّٕی ٌُ ثشري ٞبی تٛدٜ فٛرت ثٝ ٚ پیٛعتٝ

 دار خبرػ اعت ٕٔىٗ ِٚی ٘یغتٙذ، درد٘بن ضبیؿبت

  .(5) ثبؽٙذ

 ٔبوزٚعىٛپی غبٞز رٚی اس تٙبعّی، ٞبی سٌیُ تؾخیـ

 ثیٛپغی، تٛعط رٚ٘ذٞب عبیز ٕ٘ٛدٖ رد ٚ آٟ٘ب ٔؾخـ

  .(5) ٌزدد ٔی ٔطزح

 ثغیبر ٔؾىُ تٙبعّی، سٌیُ ثٝ اثتالء ثیٕبراٖ، در

 سٌیُ سیجبیی، ثز ؾالٜٚ. رٚد ٔی ؽٕبر ثٝ ایوٙٙذٜ ٘براحت

 ٌغتزػ تٛا٘ذ ٔی ٘ؾٛد، درٔبٖ وٝ فٛرتی در تٙبعّی

 در تزؽح ٚ درد خبرػ، عٛسػ، ایدبد ثبؾث ٚ یبفتٝ

. وٙذ ایدبد ثشرٌی وّٕی ٌُ ٞبی تٛدٜ یب ؽٛد، ثیٕبراٖ

 ایٗ اختٕبؾی ٚ رٚا٘ی تأثیز عجت ثٝ ٘یش ٚ ؾّت ٕٞیٗ ثٝ

 درٔبٖ خٛاعتبر ؽذیذ طٛر ثٝ ٔب خبٔؿٝ ثیٕبراٖ ثیٕبری،

 ٞبی راٜ ؽٙبخت رٚ ایٗ اس ثبؽٙذ، ٔی خٛد ضبیؿبت وبُٔ

 دار٘ذ، عزٚوبر ثیٕبری ایٗ ثب وٝ افزادی ثزای ٔؤثز درٔب٘ی

 .(12) اعت ٔفیذ ثغیبر

 ٚخٛد تٙبعّی سٌیُ درٔبٖ ثزای طالیی اعتب٘ذارد ٞیچ

 درٔبٖ ؾٙٛاٖ ثٝ یلطؿ درٔبٖ ٞیچ تبوٖٙٛ ٚ ٘ذارد

 ا٘تخبة اعت، ٘ؾذٜ ؽٙبختٝ آٖ ثزای آَ ایذٜ ٚ اعتب٘ذارد

 ا٘دبْ ثیٕبر ثزای خبفی رٚػ ثز اعبط ؾٕٛٔبً درٔبٖ راٜ
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 ثزرعی ٔٛرد خذاٌب٘ٝ طٛر ثٝ ثیٕبر، ٞز درٔبٖ ٚ ؽٛد ٔی

 (.12 ،6) ٌیزد ٔی لزار

 ٚخٛد ٔتؿذدی ٞبی ٌشیٙٝ تٙبعّی، سٌیُ درٔبٖ ثزای

 ثیٕبر ٌزفتٗ ٘ػز تحت یب ٚ درٔبٖ رٚػ ا٘تخبة. دارد

 ٚ تؿذاد لجیُ اس ٔتؿذدی ؾٛأُ ثٝ ثغتٍی درٔبٖ ثذٖٚ

 ٘ٛاحی ٚخٛد ضبیؿٝ، ٔحُ ثبِیٙی، ؾالئٓ ضبیؿٝ، ٚعؿت

 ٘بٔطّٛة ؾٛارك ثیٕبر، آعبیؼ اثزثخؾی، ٞشیٙٝ تٟبخٓ،

 (.11 ،4) دارد پشؽه تدزثٝ ٚ ثیٕبر ٞز ؽزایط احتٕبِی،

 تٙبعّی، سٌیُ درٔبٖ در دیٍز ثٙذی طجمٝ یه در

 ٚ ثیٕبر وبرثزد اعبط ثز وٝ ثبؽذ ٔی درٔب٘ی ٞبی رصیٓ

 ٞب، درٔبٖ اغّت در ٚ اعت ؽذٜ ثٙذی طجمٝ پشؽه، وبرثزد

 در وٝ ؽٛد ٔی دادٜ تزخیح ثیٕبر خقٛفی حزیٓ حفع

 تٛخٝ ٔٛضٛؼ ایٗ ثٝ پشؽه، ٘ػز تحت ٞبی درٔبٖ

 .(13) اعت ؽذٜ وٕتزی

 ثیٕبر خٛد تٛعط وٝ تٙبعّی سٌیُ درٔب٘ی ٞبی رٚػ اس

 ٚ وٕٛد ایٕی وزْ ثٝ تٛاٖ ٔی اعت، اعتفبدٜ لبثُ ٔٙشَ در

 .(4) وزد اؽبرٜ Veregen یب عیٙىبتچیٗ پٕبد

 ،(E فَٙٛ پّی پٕبد) عجش چبی ؾقبرٜ پٕبد یب عیٙىبتچیٗ

 دعت ثٝ عجش چبی ثزي اس وٝ اعت ٌیبٞی فزآٚردٜ

 .(4) آیذ ٔی

 فِٙٛیه پّی تزویجبت خبطز ثٝ عجش، چبی عٛدٔٙذ اثزات

. ثبؽذ ٔی ٞغتٙذ، رً٘ ثی اعبعبً وٝ آٖ در ٔٛخٛد

 EGCGٌبالت  یٌٗبالوبتچ یٚ اپ EGC ٌبالوبتچیٗ اپی

 در ثبالتزی ٔمبدیز در وٝ ٞغتٙذ ٟٔٓ ٞبی فَٙٛ  پّی اغّت

 ،20 ،14) دار٘ذ ٚخٛد عیبٜ چبی ثٝ ٘غجت عجش چبی

21)  . 

 ٌٛ٘ٝ اس عجش چبی ثزي اعتب٘ذارد ؾقبرٜ یه عیٙىبتچیٗ

Theaceae چبی ٞبیفَٙٛ پّی حبٚی وٝ ثبؽذ ٔی 

 در افّی وبتچیٗ. اعت%( 85 اس ثیؼ) وبتچیٗ ٚیضٜ ثٝ

 دارای وٝ اعت ٌبالت ٌبالوبتچیٗ، اپی عیٙىبتچیٗ پٕبد

 عجش، چبی وبتچیٗ. اعت ثیِٛٛصیىی فؿبِیت ثیؾتزیٗ

 ؽبُٔ وٝ وٙذ ٔی اؾٕبَ را چٙذٌب٘ٝ سیغتی ٞبی فؿبِیت

 ضذ تىثیزی، ضذ لٛی، اوغیذا٘ی آ٘تی ٞبی فؿبِیت

 تؿذادی ثب ٞب عیٙىبتچیٗ. ثبؽذ ٔی تٛٔٛری ضذ ٚ ٚیزٚعی

 اِتٟبة تِٛیذ در وٝ ٞبیی آ٘شیٓ خّٕٝ اس ٞب، پزٚتییٗ اس

 تٛٔٛر، تٟبخٓ پزٚتئبسٞبی ٞغتٙذ، دخیُ ٚاعطٝ ؾٙٛاٖ ثٝ

 افالح تٛٔٛر، عیٍٙبِی ٞبی عَّٛ در ٘یبس ٔٛرد ویٙبسٞبی

. (23 ،22 ،2) ؽٛ٘ذ ٔی ثب٘ذ آپٛپتٛس اِمبء ٚ عِّٛی چزخٝ

 ٔب٘ؽ ٚ دادٜ افشایؼ را عَّٛ یٓتٙػ چزخٝ ٞب، وبتچیٗ

 .  (14) ؽٛد ٔی HPV اس ٘بؽی ٞبی عَّٛ رؽذ

 عبسی فؿبَ طزیك اس ،(عجش چبی ؾقبرٜ) عیٙىبتچیٗ

 ٚ عِّٛی چزخٝ تٛلف اِمبء عِّٛی، ایٕٙی ٞبی ٚاوٙؼ

 .(15) وٙذ ٔی ؾُٕ HPV صٖ ثیبٖ ٟٔبر در آپٛپتٛس،

 در ٚ ٌیبٞی دارٚی اِٚیٗ ،Veregen پٕبد ٚ E فَٙٛ پّی

 ایبالت FDA تٛعط وٝ اعت ٌیبٞی تٟٙب حبضز، حبَ

 ا٘غبٖ ٞبی ثیٕبری درٔبٖ ثزای ،2006 عبَ در ٔتحذٜ

 سٌیُ ثزدٖ ثیٗ اس در آٖ اثزثخؾی. اعت ؽذٜ تأییذ

 ٔىب٘یغٓ ٚ عبسی ایٕٗ ٚیزٚعی، ضذ طزیك اس آ٘ٛص٘یتبَ

(. 24 ،19 ،5 ،3) اعت ؽذٜ تقٛیت اوغیذاٖ، آ٘تی

 ؾٛارك ٚ تٛخٝ لبثُ پبیذار ثٟجٛدی دِیُ ثٝ عیٙىبتچیٗ،

 ٞبی درٔبٖ عبیز ثٝ ٘غجت آٖ تز تحُٕ لبثُ خب٘جی

 ثزای درٔب٘ی ٌشیٙٝ تزیٗ ٟٔٓ ؾٙٛاٖ ثٝ ؽذٜ، سدٜ تخٕیٗ

 .(13) ؽذ ؽٙبختٝ خبرخی ص٘یتبَ سٌیُ

 در یبفتٝ ثٟجٛد ٚ خذیذ ٞبی درٔبٖ ثٝ ایٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب

 تٛخٝ ثب ٕٞچٙیٗ ٚ اعت ٘یبس آ٘ٛص٘یتبَ خبرخی ٞبی سٌیُ

 رٚاج ٚ ٌیبٞی ٚ خبٍ٘ی دارٚٞبی اس اعتفبدٜ ثز تأویذ ثٝ

 ٚ ثیٕبر خٛد تٛعط آٖ اعتفبدٜ ٚ ٞب خب٘ٛادٜ در آٖ

 ثٝ ٘یبس ؾذْ ؾّت ثٝ ثٟذاؽتی ٞبی ٞشیٙٝ در خٛیی فزفٝ

 إٞیت ثٝ تٛخٝ ثب ِذا ثیٕبرعتبٖ، یب پشؽه ثٝ ٔزاخؿٝ

 وٙٙذ ٔی عؿی ثیٕبراٖ اس ثغیبری تٙبعّی سٌیُ درٔبٖ

 ثب تٛا٘ٙذ ٔی سیزا وٙٙذ، ا٘تخبة را خبٍ٘ی دارٚٞبی وٝ

 خب٘ٝ در را ثیٕبری آعبیؼ، ٚ خقٛفی حزیٓ حفع

 ٔطبِؿبت ٔزٚر ٞذف ثب حبضز ٔطبِؿِٝذا  وٙٙذ، وٙتزَ

 چبی ٚیضٜ ثٝ تٙبعّی سٌیُ ٌیبٞی ٞبی درٔبٖ ثب ٔزتجط

 .ؽذ ا٘دبْ تٙبعّی سٌیُ ثٝ ٔجتال افزاد در عجش
 

 کبر ريش

 طزیك اس اطالؾبت ٔٙذ، ٘ػبْ ٔزٚری ٔطبِؿٝ ایٗ در

 خبرخی ٚ داخّی اطالؾبتی ٞبی پبیٍبٜ در خغتدٛ

 وبرآسٔبیی ٔطبِؿبت ثٝ ٔزثٛط فبرعی ٚ اٍّ٘یغی ٔمبالت

 Iran اطالؾبتی ٞبی پبیٍبٜ در ؽذٜ ایٙذوظ ثبِیٙی

Doc ،Iran medex ،Sid ،Pubmed ،Elsevire ،

Scopus ،Siencedirect ،Proquest ،Google 

Scholar اٍّ٘یغی ٞبی وّیذٚاصٜ اس اعتفبدٜ ثب 
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Genital Wart ،Green Tea Extract، Poly 

phenol E  ٚ Sinecatechine ٝآٔذٜ اس  دعت ث

MESH ٚ ؾقبرٜ ٚ تٙبعّی سٌیُ فبرعی ٞبیٚاصٜ وّیذ 

 AND ٚ OR ؾٍّٕزٞبی اس اعتفبدٜ ثب عجش چبی

 ٔزٚری ٔطبِؿٝ ایٗ. ؽذ٘ذ اعتخزاج تزویجی فٛرت ثٝ

 عیغتٕبتیه ٔزٚری ٔمبالت پزٚتىُ اعبط ثز ٔٙذ ٘ػبْ

PRISMA، ٔغأِٝ تؿییٗ :ؽبُٔ ٔزحّٝ چٙذیٗ در 

 ا٘دبْ آٟ٘ب تفغیز ٚ تحّیُ ٔمبالت، ثزرعی ٔطبِؿٝ، ٔٛرد

 وذاْ ٞز ،ٔطبِؿٝ در عٌٛیزی اس خٌّٛیزی ٔٙػٛر ثٝ. ؽذ

 فٛرت ثٝ پضٚٞؾٍزاٖ اس ٘فز 2 تٛعط فٛق ٔزاحُ اس

 .ؽذ ا٘دبْ ٞٓ اس ٔغتمُ

 خغتدٛی ثزای سٔب٘ی ٔحذٚدیت ٌٛ٘ٝ ٞیچ اثتذا در

 ٔزتجط ٞبی پضٚٞؼ تٕبْ تب ٘ؾذ ٘ػزٌزفتٝ در اِٚیٝ

 حبٚی وزْ ایٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب ٟ٘بیت در ٚ ؽٛ٘ذ ثبسیبثی

 ٔتحذٜ ایبالت در 2006 اوتجز در عجش چبی ؾقبرٜ

 سٔب٘ی ثبسٜ اس ٔطبِؿبت وُ ؽذ، تأییذ FDA تٛعط

 ٕٞچٙیٗ. ٌزفتٙذ لزار ثزرعی ٔٛرد 2000-2019 عبَ

 ٔمبالت عبیز یبفتٗ ثزای ٘یش ٔمبِٝ ٞز ٔٙبثؽ فٟزعت

 .ؽذ ٔزٚر دعتی طٛر ثٝ ٔزتجط

 وٝ ثٛد ٔطبِؿبتی ؽبُٔ ٔطبِؿٝ ثٝ ٚرٚد ٔؿیبرٞبی

 ٔٛرد را عجش چبی ؾقبرٜ ٚ تٙبعّی سٌیُ ٞبی درٔبٖ

: ؽبُٔ ٔطبِؿٝ اس خزٚج ٔؿیبرٞبی ٚ داد٘ذ لزار ثزرعی

 در ٘بوبفی ٞبی دادٜ ٔٛضٛؼ، ثب ٔطبِؿبت ثٛدٖ غیزٔزتجط

 اِجتٝ. ثٛد ٔمبالت وبُٔ ٔتٗ ثٝ دعتزعی ؾذْ ٚ ٔطبِؿٝ

 اختیبر در وبُٔ طٛر ثٝ را ٞب دادٜ چىیذٜ، در وٝ ٔمبالتی

 . ٘ؾذ٘ذ حذف ٔطبِؿٝ اس ،داد٘ذ ٔی لزار

 اس اعتفبدٜ ثب ٔطبِؿبت، ا٘تخبة ثزای پضٚٞؾٍزاٖ اثتذا در

 ٔمبالت تٕبْ ؾٙبٚیٗ اس فٟزعتی ٘ػز ٔٛرد ٞبی ٚاصٜ وّیذ

 اس پظ ٚ آٚری خٕؽ را اطالؾبتی ٞبی پبیٍبٜ در ٔٛخٛد

. ٌزدیذ تٟیٝ ٔمبالت چىیذٜ اس ِیغتی خغتدٛ اتٕبْ

 ٚ ٔدّٝ ٘بْ ؽبُٔ ٔمبالت ٔؾخقبت وزدٖ ٔخفی اس پظ

 لزار پضٚٞؾٍزاٖ اختیبر در ٔمبالت وبُٔ ٔتٗ ٔؤِف، ٘بْ

 ٔغتمُ طٛر ثٝ پضٚٞؾٍز دٚ تٛعط ٔمبِٝ ٞز. ٌزفت

 تؿذاد اِٚیٝ خغتدٛی در اعبط ایٗ ثز. ؽذ ٔطبِؿٝ

 دٚ. آٔذ دعت ثٝ ٔٛضٛؼ ثب ارتجبط در ٔمبِٝ 231

 ثزرعی را چىیذٜ ٚ ؾٙٛاٖ ٔغتمُ طٛر ثٝ خغتدٌٛز

 چىیذٜ یب ؾٙٛاٖ ؽذ دادٜ احتٕبَ وٝ فٛرتی در وزد٘ذ،

 وبُٔ ٔتٗ ثزرعی خٟت اعت، ٔزتجط حبضز ثزرعی ثب

 . ؽذ آٔبدٜ

 در ثٛدٖ تىزاری دِیُ ثٝ ٔمبِٝ 122 تؿذاد ایٗ اس عپظ

 ثزٚس فبوتٛرٞبی ریغه ٚ ؽیٛؼ اپیذٔیِٛٛصی، ٔٛرد

 109 تٕبٔی چىیذٜ ٚ ؾٙٛاٖ. ؽذ٘ذ حذف تٙبعّی سٌیُ

 ثٛد٘ذ، تٙبعّی سٌیُ درٔبٖ ٔٛرد در وٝ ٔب٘ذٜ ثبلی ٔمبِٝ

 وٝ ٔمبالتی ثؿذ ٔزحّٝ در. ٌزفت لزار ثزرعی ٔٛرد

 اثز وٝ ٔطبِؿبتیٚ  تٙبعّی سٌیُ ٌیبٞی ٞبی درٔبٖ

 ثزرعی را تٙبعّی سٌیُ درٔبٖ ثز عجش چبی ؾقبرٜ

 .ؽذ٘ذ ا٘تخبة ،وزد٘ذ

 اس ٔٛضٛؼ ثب غیزٔزتجط وبٔالً ٔمبِٝ 88 اعبط، ایٗ ثز

 ا٘تخبة احتٕبِی ٔزتجط ٔمبِٝ 21 ٚ ؽذ٘ذ خبرج ٔطبِؿٝ

 پضٚٞؾٍزاٖ تٛعط ٔمبالت تٕبٔی وبُٔ ٔتٗ. ؽذ٘ذ

 ٕ٘زٜ وغت دِیُ ثٝ ٔمبِٝ 12 ٚ ٌزفت لزار ٔطبِؿٝ ٔٛرد

 اس ٚ ؽذٜ تّمی ویفیت ثی خذاد ٔؿیبر اس 3 اس وٕتز

 خٛة ویفیت ثب ٔمبِٝ 9 ٟ٘بیت در ٚ ؽذ٘ذ خبرج ٔطبِؿٝ

 .ؽذ٘ذ ٔطبِؿٝ ٚارد

 اعتفبدٜ خذاد ٔؿیبر اس ٔمبالت ویفیت ارسیبثی خٟت

 عبسی، تقبدفی در عٌٛیزی ٚخٛد خذاد ٔؿیبر. ؽذ

 لزار ثزرعی ٔٛرد را وٛرعبسی ٚ ثیٕبراٖ پیٍیزی

 5 حذاوثز ٚ 1 ٔؿیبر ایٗ در أتیبس حذالُ وٝ دٞذ ٔی

 یب 3 ٕ٘زٜ وٝ ٔمبالتی ،ٔؿیبر ایٗ اعبط ثز. ثبؽذ ٔی

 12 پبیب٘ی ٔزحّٝ در. ؽذ٘ذ ٔطبِؿٝ ٚارد ٌزفتٙذ، ثیؾتز

 خذاد ٔؿیبر اس 3 اس وٕتز ٕ٘زٜ وغت دِیُ ثٝ ٔمبِٝ

 در ٚ ؽذ٘ذ خبرج ٔطبِؿٝ اس ٚ ؽذٜ تّمی ویفیت ثی

 ٚارد ثٛد٘ذ، السْ ٔؿیبرٞبی دارای وٝ ٔمبِٝ 9 ٟ٘بیت

 .(1 ؽىُ) ؽذ٘ذ ٔطبِؿٝ
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 سیستمبتیک مطبلعٍ بٍ يريد مزاحل فلًچبرت - 1 شکل

 

 َبیبفتٍ
 ثب ؽذٜ یبفت ٔمبِٝ 231 ٔیبٖ اس حبضز ٔطبِؿٝ در

 ٔٛرد ٔمبِٝ 28 اطالؾبتی، ٞبیپبیٍبٜ در اِٚیٝ خغتدٛی

 ٔؿیبرٞبی تٕبْ وٝ ٔمبِٝ 9 ٚ ٌزفت لزار وبُٔ ثبسٍ٘زی

 ایٗ سٔب٘ی ٔحذٚدٜ وٝ ؽذ٘ذ ٔطبِؿٝ ٚارد داؽتٙذ، را السْ

 ٞبیٕ٘ٛ٘ٝ وّی حدٓ. ثٛد 2000-2019 عبَ اس ٔمبالت

 حدٓ وٕتزیٗ وٝ ثٛد ٔٛرد 5711 تٙبعّی سٌیُ ثٝ ٔجتال

( 2014) ٕٞىبراٖ ٚ آٖ ٔطبِؿٝ ثٝ ٔزثٛط ٔٛرد 42 ٕ٘ٛ٘ٝ

ٔطبِؿٝ  ثٝ ٔزثٛط ٔٛرد 1600 ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ تزیٗثیؼ ٚ

 اوثز در(. 19، 3) ثٛد( 2015) ٕٞىبراٖ ٚ آداتیب ٌٛپتب

 ؽذٜ ٔمبیغٝ پالعجٛ ثب عجش چبی ؾقبرٜ وزْ ٔطبِؿبت

 وٕٛد ایٕی وزْ ثب( 2010) ال٘دّی ٔطبِؿٝ در أب ثٛد،

 وبرآسٔبیی ٘ٛؼ اس ٔطبِؿبت ٕٞٝ(. 13) ثٛد ؽذٜ عٙدیذٜ

 ٕٞٝ در. ثٛد پالعجٛ ٚ ٔذاخّٝ ٌزٜٚ دٚ دارای ثبِیٙی

 ٚ% 10 عیٙىبتچیٗ پٕبد 2 ٚ 1 ٔذاخّٝ ٌزٜٚ ٔطبِؿبت

 ثٟجٛدی تب یب ٞفتٝ 16 تب رٚس در ثبر 3 فٛرتثٝ را% 15

 12 ثیٕبراٖ ٕٞچٙیٗ. ٕ٘ٛد٘ذ دریبفت ضبیؿبت وبُٔ

 پیٍیزی درٔبٖ اس پظ ؾٛد خٟت درٔبٖ اس پظ ٞفتٝ

 ٔطبِؿٝ ثٝ ٚرٚد ٔؿیبرٞبی ٔمبالت، اوثزیت در. ؽذ٘ذ

 12-600 اثؿبد ثٝ ضبیؿٝ 3 تب 2 دارای ثیٕبراٖ ؽبُٔ:

 حبٍّٔی، ؽبُٔ: خزٚج ٔؿیبرٞبی ٚ ٔزثؽ ٔتزٔیّی

 تٕبٔی در. ثٛد داخّی ص٘یتبَ سٌیُ ٚخٛد ٚ ؽیزدٞی

 .ثٛد٘ذ ؽذٜ ا٘تخبة تقبدفی طٛرثٝ ثیٕبراٖ ٔطبِؿبت

 ٕٞٝ وبُٔ ثٟجٛدی خقٛؿ در ٔطبِؿبت ٕٞٝ در

 ثیٗ داریٔؿٙی آٔبری اختالف خبرخی، ص٘یتبَ ٞبی سٌیُ

 ایٗ أب ٘ذاؽت، ٚخٛد عیٙىبتچیٗ% 10 پٕبد ٚ% 15 پٕبد

 ٕٞچٙیٗ. ثٛد دارٔؿٙی پالعجٛ ثب ٔمبیغٝ در اختالف

 در درٔبٖ اس ٞفتٝ 12 اس پظ سٌیُ ؾٛد اس وٕتزی ؽٕبر

. ؽذ ٔؾبٞذٜ پالعجٛ ثٝ ٘غجت عیٙىبتچیٗ پٕبد ٌزٜٚ

 ٘ؾبٖ 1 خذَٚ در آٖ خشئیبت ثب ٔطبِؿبت ایٗ ٚیضٌی

 .اعت ؽذٜ دادٜ
 

 

 تىبسلی سگیل درمبن در سبش چبی عصبرٌ سمیىٍ در شدٌ بزرسی مطبلعبت -1 جديل

 ٘ٛیغٙذٜ

 / رفز٘ظ عبَ

 ٔطبِؿٝ طزح

 اطالؾبت ٔٙجؽ

 عٙدؼ ٔؿیبر

 ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ

 ٘تبیح

 ٌیزی٘تیدٝ

ٚ  ٌزٚط

 ٕٞىبراٖ

(2007) (16) 

 ثبِیٙی وبرآسٔبیی

 ثٝ وٙٙذٜٔزاخؿٝ ثیٕبراٖ

 وّیٙیه

سٌیُ/  ؾٛد ٚ ثٟجٛدی ٔیشاٖ

 ٚ ٔزد 125 ؽبُٔ ٘فز 242

 سٖ 117

 در% 8/56 ٚ ٔزداٖ در% 61 ،%15 وزْ ٌزٜٚ در تٙبعّی ٘بحیٝ سٌیُ وبُٔ ثٟجٛد

 ،%10 وزْ ٌزٜٚ در س٘بٖ، در% 1/34 ٚ ٔزداٖ در% 5/40 پالعجٛ ٌزٜٚ در ٚ س٘بٖ

 ٚ اثزثخؼ دارٚیی E فَٙٛ پّی پٕبد: ٌیزی٘تیدٝ .ثٛد س٘بٖ% 5/39 ٚ ٔزداٖ% 8/53

 اعت. خٙظ دٚ ٞز در تٙبعّی سٌیُ درٔبٖ در ایٕٗ

 ٚ ٕٞىبر اعتٛن

(2012) (15) 

 ثبِیٙی وبرآسٔبیی

 ثٝ وٙٙذٜٔزاخؿٝ ثیٕبراٖ

 ثیٕبرعتبٖ

سٌیُ /  ؾٛد ٚ ثٟجٛدی ٔیشاٖ

 سٖ ٚ ٔزد ٘فز 302

 درٔبٖ اس پظ ؾٛد ٔیشاٖ ٚ% 50 وبُٔ ثٟجٛدی ٔیشاٖ ،(٘فز 199) ٔذاخّٝ ٌزٜٚ در

 ٚ% 37 وبُٔ ثٟجٛدی ٔیشاٖ ،(٘فز 103) پالعجٛ ٌزٜٚ در ٚ%( 15 وزْ در% )4

 یه ؾٙٛاٖثٝ E فَٙٛ پّی پٕبد: ٌیزیثٛد. ٘تیدٝ %3 درٔبٖ اس پظ ؾٛد ٔیشاٖ



 

 


ش 

سب
ی 

چب
رٌ 

صب
 ع

یز
تأث

ی
رج

خب
ی 

سل
ىب

ل ت
گی

ی س
زا

ب
 

 

105 

 ؽذ. ؽٙبختٝ تٙبعّی سٌیُ درٔبٖ در خذیذ درٔبٖ

 ٚ عیّٛیٛ

 ٕٞىبراٖ

(2008) (2) 

 ثبِیٙی وبرآسٔبیی

 ثٝ وٙٙذٜٔزاخؿٝ ثیٕبراٖ

 ثٟذاؽتی ٔزوش 50

سٌیُ/  ؾٛد ٚ ثٟجٛدی ٔیشاٖ

 سٖ ٚ ٔزد ٘فز 502

 پٕبد در ٌزٜٚ ،%2/57 ،%15 پٕبد ٌزٜٚ در وبُٔ ثٟجٛدی ٔیشاٖ ٔذاخّٝ ٌزٜٚ در

 ثٟجٛدی ٔیشاٖ: ٌیزی ؽذ. ٘تیدٝ ٌشارػ %7/33 پالعجٛ ٌزٜٚ در ٚ 3/56% ،10%

 ثٛد. وٕتز پالعجٛ ثٝ ٘غجت عیٙىبتچیٗ ٌزٜٚ در ؾٛد ٔیشاٖ ٚ وبُٔ

 ٕٞىبراٖٚ  ّٔتش

(2009) (14 ) 

 ٔزٚری ٔطبِؿٝ

 سٌیُ دارای ثیٕبراٖ

 ثٝ وٙٙذٜٔزاخؿٝ

 ثیٕبرعتبٖ

 1017سٌیُ /  ثٟجٛدی ٔیشاٖ

 تٙبعّی سٌیُ ثٝ ٔجتال سٖ

 ٚ% 10 پٕبد در ٌزٜٚ% 5/60 ،%15 پٕبد ٌزٜٚ در% 1/58 وبُٔ ثٟجٛدی ٔیشاٖ

 سٌیُ ثزای خذیذ درٔبٖ یه E فَٙٛ پّی: ٌیزیثٛد. ٘تیدٝ پالعجٛ ٌزٜٚ در% 5/41

 اعت. ؽذٜ ؽٙبختٝ خبرخی آ٘ٛص٘یتبَ

 ال٘دّی

(2010) (13) 

 ثبِیٙی وبرآسٔبیی

 سٌیُ دارای ثیٕبراٖ

 ثٝ وٙٙذٜٔزاخؿٝ

 ثیٕبرعتبٖ

 در اثزثخؾی -ٞشیٙٝ  ٔیشاٖ

 تٙبعّی سٌیُ درٔبٖ

 ٘فز 397

 اس پظ ٞفتٝ 12 طی در ؾٛد ٔیشاٖ ٚ% 4/55 وبُٔ ثٟجٛدی ٔیشاٖ ٔذاخّٝ ٌزٜٚ در

 ٔیشاٖ ٚ% 3/52 وبُٔ ثٟجٛدی ٔیشاٖ وٕٛد ایٕی ٌزٜٚ در ٚ%( 15 وزْ% )4/6 درٔبٖ

 عطح ثب ٚ تزارساٖ درٔبٖ ؾٙٛاٖثٝ عیٙىبتچیٗ: ٌیزی: ٘تیدٝ%3/22 درٔبٖ اس پظ ؾٛد

 ؽذ. ؽٙبختٝ وٕٛد ایٕی وزْ ثٝ ٘غجت تٙبعّی سٌیُ درٔبٖ در ثبالتز ثٟجٛدی

 ٚ ٕٞىبراٖ تبتی

(2010) (17) 

 ثبِیٙی وبرآسٔبیی

 سٌیُ دارای ثیٕبراٖ

 وّیٙیه ثٝ وٙٙذٜٔزاخؿٝ

سٌیُ/  ؾٛد ٚ ثٟجٛدی ٔیشاٖ

 ٔزد ٚ سٖ ٘فز 1005

%، 15 عیٙىبتچیٗ پٕبد ٌزٜٚ در وبُٔ ثٟجٛدی ٔیشاٖ ،(٘فز 798) ٔذاخّٝ ٌزٜٚ در

ثٛد؛  %4/35 پالعجٛ ٌزٜٚ در ٚ% 6/53%، 10 عیٙىبتچیٗ پٕبد ٌزٜٚ در%  ٚ 9/54

 اعت. تٙبعّی سٌیُ در تحُٕ لبثُ ٚ ٔؤثز درٔبٖ E فَٙٛ پّی پٕبد: ٌیزی٘تیدٝ

ٚ  پبّ٘یغت

 ٕٞىبراٖ

(2016) (23) 

 ثبِیٙی وبرآسٔبیی

 سٌیُ دارای ثیٕبراٖ

 ثٝ وٙٙذٜٔزاخؿٝ

 ثیٕبرعتبٖ

 سٌیُ وبُٔ ثٟجٛدی ٔیشاٖ

 ٔزد ٚ سٖ ٘فز 604

 در ثیٕبراٖ اس% 6/53 در ٞبسٌیُ وبُٔ ثٟجٛد ثٝ ٔٙدز ،%15 عیٙىبتچیٗ پٕبد

 ؽذ.% 3/35 پالعجٛ ٌزٜٚ ثب ٔمبیغٝ

 ٚ ٕٞىبراٖ آٖ

(2014) (19) 

 ثبِیٙی وبرآسٔبیی

 سٌیُ دارای ثیٕبراٖ

 وّیٙیه ثٝ وٙٙذٜٔزاخؿٝ

 ٔقزف در ثٟجٛدی ٔیشاٖ

 ثب عیٙىبتچیٗ ٕٞشٔبٖ

 ٘فز 42وزایٛتزاپی 

 ثب ٕٞزاٜ وزایٛ ٌزٜٚ در ٞفتٝ 16 اس پظ ٚ اثتذا اس ضبیؿبت تؿذاد ٔیبٍ٘یٗ وبٞؼ

 5 ٌزٜٚ ایٗ در سٌیُ تؿذاد وُ وبٞؼ ٔیبٍ٘یٗ. ثٛد تٛخٝ لبثُ% 15 عیٙىبتچیٗ

 ثٛد. ضبیؿٝ 1/2 تٟٙبیی ثٝ وزایٛتزاپی ٌزٜٚ در وٝحبِیدر ثٛد، ضبیؿٝ

 ٕٞىبر ٚ آداتیب

(2015) (3) 

 ثبِیٙی وبرآسٔبیی

 سٌیُ دارای ثیٕبراٖ

 ثٝ وٙٙذٜٔزاخؿٝ

 ثیٕبرعتبٖ

 اس پظ ؾٛد ٚ ثٟجٛدی ٔیشاٖ

 ٔزد ٚ سٖ 1600درٔبٖ 

 ٌزٜٚ در ٞفتٝ 10 ٚ ٞفتٝ 16 تزتیتثٝ یؼدر دٚ آسٔب یُسٌ درٔبٖ ٔتٛعط سٔبٖ

 ٚ ثٛد پبییٗ ؾٛد ٔیشاٖ ٔطبِؿبت، تٕبْ در. ثٛد% 10 ٚ% 15 عیٙىبتچیٗ پٕبدٞبی

 ثٛد. ٔزداٖ اس ثبالتز س٘بٖ در سٌیُ وبُٔ ثٟجٛدی ٔیشاٖ

 

 بحث
 یه اس ؽذٜ ٔؾتك خذیذ دارٚی یه عیٙىبتچیٗ پٕبد

 اوتجز در ٔحقَٛ ایٗ. اعت عجش چبی طجیؿی، ٔحقَٛ

 پٕبد. ؽذ تأییذ FDA تٛعط ٔتحذٜ ایبالت در 2006

 تٙبعّی سٌیُ ؾّیٝ ثز ٌیبٞی دارٚی اِٚیٗ عیٙىبتچیٗ

 اس ثیٕبری ثب ٔجبرسٜ ٔىب٘یغٓ چٙذیٗ دارای وٝ اعت

 تىثیزی ضذ ٚ ٚیزٚعی ضذ اِتٟبثی، ضذ خٛاؿ لجیُ

 (.5، 3) اعت

 اعت عجش چبی ثزي اعتب٘ذارد ؾقبرٜ یه عیٙىبتچیٗ

 ٞبوبتچیٗ ٚیضٜٝث اعت چبی ٞبیفَٙٛ پّی حبٚی وٝ

 عیٙىبتچیٗ، پٕبد در افّی وبتچیٗ(. %85 اس ثیؼ)

 دارای وٝ اعت( EGCG) ٌبالت ٌبالوبتچیٗ اپی

 عجش چبی وبتچیٗ. اعت ثیِٛٛصیىی فؿبِیت ثیؾتزیٗ

 فؿبِیت ؽبُٔ را چٙذٌب٘ٝ سیغتی ٞبیفؿبِیت

(. 3) وٙذٔی اؾٕبَ لٛی اوغیذا٘یآ٘تی ٚ ضذٚیزٚعی

 خٛاؿ ثٛدٖ دارا ثز ؾالٜٚ عجش چبی ثیِٛٛصیىی خٛاؿ

 تٛٔٛرضذ ٕٞچٙیٗ ٞبوبتچیٗ عبسی،ایٕٗ ٚ ٚیزٚعیضذ

 ثٝ ٞبوبتچیٗ(. 14) دار٘ذ ٘یش اوغیذاٖ آ٘تی اثز ٚ

 ٞبییآ٘شیٓ خّٕٝ اس ؽٛ٘ذٔی ثب٘ذ ٞبپزٚتئیٗ اس تؿذادی

 در ٚ ٞغتٙذ دخیُ ٚاعطٝ ؾٙٛاٖثٝ اِتٟبة تِٛیذ در وٝ

 ایٗ. دار٘ذ ٘مؼ آپٛپتٛسیظ اِمب ٚ عِّٛی چزخٝ افالح

 تٛٔٛری ضذ ٚ ٚیزٚعی آ٘تی اوغیذا٘ی، آ٘تی خٛاؿ

 وٙٙذٔی وٕه عیٙىبتچیٗ پٕبد درٔب٘ی اثز ثٝ احتٕبالً

(4 ،22 .) 

 - ٞشیٙٝ تحّیُ ٚ تدشیٝ ثٝ وٝ( 2010) ال٘دّی ٔطبِؿٝ

 ص٘یتبَ خبرخی سٌیُ درٔبٖ در عیٙىبتچیٗ اثزثخؾی

 اِٚیٝ، درٔبٖ ؾٙٛاٖثٝ داد ٘ؾبٖ ثٛد، پزداختٝ

 عطح ثب ٚ تزارساٖ درٔبٖ ؾٙٛاٖثٝ ٞبعیٙىبتچیٗ

 ثب ٔمبیغٝ در( %6/40 ٔمبثُ در% 9/51) ثبالتز ثٟجٛدی

 در عیٙىبتچیٗ. ؽٛ٘ذٔی ؽٙبختٝ وٕٛد ایٕی وزْ

 ص٘یتبَ سٌیُ درٔبٖ در وٕٛد ایٕی وزْ ثب ٔمبیغٝ

. وٙذٔی تحٕیُ ثیٕبر ثز را وٕتزی ٞشیٙٝ خبرخی

 ٞبی عیغتٓ در خٛیی فزفٝ ٔٛخجبت ٕٞچٙیٗ

 . (13) وٙذٔی فزاٞٓ را ثٟذاؽتی

 داد ٘ؾبٖ ٔختّف ٞبی عبَ در( 2008) تبتی ٔطبِؿبت

 یتٙبعّ یُ( در درٔبٖ سٌیٙىبتچیٗ)ع E فَٙٛ پّی پٕبد
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 ،2)ثبؽذ  یٔلبثُ تحُٕ  یخٛث ٔؤثز اعت ٚ ثٝ یخبرخ

 ٔطبِؿٝ در (2007)ٚ ٕٞىبراٖ  ٌزٚط ٕٞچٙیٗ(. 17

 اس تزویجی وٝ E  15%فَٙٛپّی پٕبد داد ٘ؾبٖ خٛد

 در ایٕٗ ٚ اثزثخؼ دارٚیی ثبؽذ، ٔی عجش چبی ؾقبرٜ

 اعت خٙظ دٚ ٞز در خبرخی ص٘یتبَ سٌیُ درٔبٖ

(16). 

 ٔمبیغٝ ؾٙٛاٖ ثب( 2014) ٕٞىبراٖ ٚ آٖ ٔطبِؿٝ در

 وزایٛتزاپی ٚ تٟٙبیی ثٝ وزایٛ ثب ؽذٜ درٔبٖ ٞبی سٌیُ

 ٌزٜٚ در ،%15 عیٙىبتچیٗ ثب درٔبٖ عپظ ٚ اِٚیٝ

 دٚ %15 عیٙىبتچیٗ ثب درٔبٖ وزایٛتزاپی اس پظ ٔذاخّٝ

. یبفت ادأٝ وبُٔ ثٟجٛدی تب یب ٞفتٝ 16 تب رٚس در ثبر

 دارای وزایٛتزاپی وٝ ثٛد ایٗ ٔطبِؿٝ ایٗ ٔٙطك

 ٚ فٛری اثزثخؾی ثب اثزات ٚ اعت ٔغتمیٓ عیتٛتخزیت

 وٝ حبِی در دارد، تٙبعّی سٌیُ درٔبٖ رٚی ثز ٔذت وٛتبٜ

آٟ٘ب  ٔطبِؿٝ در. وٙذ ٔی ارئٝ را ٟ٘بیی درٔبٖ عیٙىبتچیٗ

 16 اس پظ ٚ اثتذا اس ضبیؿبت تؿذاد ٔیبٍ٘یٗ وبٞؼ

 لبثُ %15 عیٙىبتچیٗ ثب ٕٞزاٜ وزایٛ ٌزٜٚ در ٞفتٝ

 ٌزٜٚ ایٗ در سٌیُ تؿذاد وُ وبٞؼ ٔیبٍ٘یٗ. ثٛد تٛخٝ

 تٟٙبیی ثٝ وزایٛتزاپی ٌزٜٚ در وٝ حبِی در ثٛد، ضبیؿٝ 5

 (. 19) ثٛد ضبیؿٝ 1/2

 وبُٔ ثٟجٛدی خقٛؿ در ؽذٜ ثزرعی ٔطبِؿبت طجك

 آٔبری اختالف خبرخی، ص٘یتبَ ٞبی سٌیُ ٕٞٝ

 عیٙىبتچیٗ %10 پٕبد ٚ %15 پٕبد ثیٗ داری ٔؿٙی

 پالعجٛ ثب ٔمبیغٝ در اختالف ایٗ أب ٘ذاؽت، ٚخٛد

 درٔبٖ دٚرٜ طَٛ در وبُٔ ثٟجٛدی ٔیشاٖ. ثٛد دار ٔؿٙی

 در خذیذ ٞبی سٌیُ ٞٓ ٚ پبیٝ ٞبی سٌیُ ٔٛرد در ٞٓ

 ثیٕبراٖ ایٗ ثز ؾالٜٚ. ثٛد ثیؾتز پالعجٛ ٌزٜٚ ثب ٔمبیغٝ

 ؾٛد اس وٕتزی ؽٕبر عیٙىبتچیٗ پٕبد وٙٙذٜ دریبفت

 ٌزٜٚ ثٝ ٘غجت درٔبٖ اس پظ ٞفتٝ 12 طی در را سٌیُ

 ٚ ادْ اریتٓ، ؽبُٔ دارٚ خب٘جی ؾٛارك. داؽتٙذ پالعجٛ

 درٔبٖ اَٚ ٞفتٝ 2-4 در ؾٛارك حذاوثز. اعت خبرػ

 ثزخالف. یبثذ ٔی وبٞؼ درٔبٖ طی در عپظ ٚ دادٜ رخ

 اس لجُ پٕبد ؽغتؾٛی ثٝ ٘یبس خبٍ٘ی ٞبی درٔبٖ عبیز

 .(3) ٘یغت آٖ اس ثؿذی اعتفبدٜ

 اثزثخؾی ثبِیٙی، تقبدفی ٞبی وبرآسٔبیی ایٗ ٘تبیح

 ٚ ٚیزٚعی ضذ اِتٟبثی، ضذ خبفیت) عجش چبی وبتچیٗ

 ؾٛارك ثب ٔٛضؿی درٔبٖ ؾٙٛاٖ ثٝ را( تىثیزی ضذ

 ٘ؾبٖ خبرخی آ٘ٛس٘یتبَ ٞبی سٌیُ ثزای وٓ خب٘جی

 . داد٘ذ

 چبی وبتچیٗ اثزثخؾی ٔزٚر ثٝ ٔطبِؿبت ایٗ تٕبٔی در

 ِذا اعت، ؽذٜ پزداختٝ تٙبعّی سٌیُ درٔبٖ ثز عجش

 ٔزٚر خقٛؿ در دیٍزی ٔطبِؿٝ ؽٛد ٔی پیؾٟٙبد

 ٞبی درٔبٖ عبیز ثب عجش چبی خب٘جی ؾٛارك ٔمبیغٝ

 .ؽٛد ا٘دبْ تٙبعّی سٌیُ درٔبٖ در رایح

 Cochrane عبیت ثٝ دعتزعی أىبٖ ٔطبِؿٝ ایٗ در

 ٔتبآ٘بِیش ثزای ایٙىٝ ثٝ تٛخٝ ثب ٕٞچٙیٗ. ٘ذاؽت ٚخٛد

 ٌزٜٚ ٚ دارٚ ٔقزف ٔذت ٚ دٚس ٚ ٔطبِؿبت ٞغت السْ

 ٔطبِؿٝ ایٗ در ِذا ثبؽٙذ، ٞٓ ثٝ ٘شدیه خیّی ٞذف

 ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ ٚ دٚس ٚ رٚػ در ٔطبِؿبت تٙٛؼ ؾّت ثٝ

 .٘ذاؽت ٚخٛد ٔتبآ٘بِیش أىبٖ

 گیزی وتیجٍ
 ؽٙبعی ٌیبٜ خبیٍشیٗ حبضز حبَ در عیٙىبتچیٗ پٕبد

 خبرخی ص٘یتبَ سٌیُ ثزای دعتزط در درٔبٖ ثز ٔجتٙی

 وبُٔ ثٟجٛدی ٔیشاٖ اس ثخؼ رضبیت تؿبدَ وٝ اعت

 درٔبٖ اس پظ ضبیؿٝ ؾٛد ٔیشاٖ وبٞؼ ضبیؿبت،

 ارائٝ را ٔطّٛة خب٘جی ؾٛارك وبٞؼ ٚ آٔیش ٔٛفمیت

 .      دٞذ ٔی
    

 قدرداوی ي تشکز
ؾدٛیی ٘بٔٝ پبیبٖ اس ٔمبِٝ ایٗ   وذ ثب د٘ا

   IR.MUMS.NURSE.REC.1398.012اخالق

ی، اعبتیذ اس ٚعیّٝ ثذیٗ. اعت ٌزدیذٜ اعتخزاج  ٌزٔا

 ٔطبِؿٝ ایٗ در ٔٛخٛد ٞبی ٔمبِٝ ٘ٛیغٙذٌبٖ ٚ پضٚٞؾٍزاٖ

ؾىذٜ وتبثخب٘ٝ ٔحتزْ اس ٔغئِٛیٗ ٕٞچٙیٗ ٚ  پزعتبری د٘ا

ی تٕبٔی ٚ ٔؾٟذ ٔبٔبیی ٚ  ایٗ ٍ٘برػ در را ٔب وٝ ؾشیش٘ا

 .ؽٛد ٔی لذردا٘ی ٚ تؾىز وزد٘ذ، یبری ٔمبِٝ
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