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 چکیدُ

سٍوسبسسَى ثب ًبم تجبسی سٍوسبهیي اص دستِ داسٍیی آًتی ثیَتیه ّبی هحشن سضذ ٍ جضء تشویجبت 

یوبسی صای آسسٌیىبل آلی هی ثبضذ وِ ثیطتش ثِ غَست افضٍدًی غزایی هحشن سضذ ثشای وٌتشل ػَاهل ث

 . گَاسضی ٍ افضایص سشػت سضذ ثِ جیشُ جَجِ ّبی گَضتی اضبفِ هی ضَد

ّیذسٍوسی فٌیل آسسًَیه اسیذ ًبم ضیویبیی است وِ اتحبدیِ ثیي الوللی ضیوی هحض ٍ  -4ًیتشٍ  -3

ثِ دلیل سویت ٍ ثبلیوبًذُ ّبی آسسٌیىی ایي (. 1ضىل ) ثشای ایي هبدُ دس ًظش گشفتِ است  1وبسثشدی

سٍص لجل اص وطتبس عیَس ثبیذ لغغ ضَد ٍ دس غَست استفبدُ  5فشآٍسدُ دس ثذى حیَاًبت، هػشف سٍوسبسسَى 

یىی دیگشی دس اص ایي هحشن سضذ دس جیشُ عیَس، ثبیذ دائوبً آة دس دستشس حیَاى ثبضذ ٍ اص هٌجغ آسسٌ

ثب ایي حبل ثذیل اثشات هفیذ ایي آًتی ثیَتیه هحشن سضذ ثش ػولىشد جَجِ ّبی . جیشُ استفبدُ ًطَد

همذاس . لشاس گشفتِ است(  FDA)گَضتی، ایي آًتی ثیَتیه هحشن سضذ هَسد تأییذ اداسُ غزا ٍ داسٍی اهشیىب 

ان جَجِ ّبی گَضتی ٍ ثَللوَى ّب هی ویلَگشم دس ّش تي خَس 1دسغذ دس جیشُ،  5استفبدُ سٍوسبسسَى 

تي خَسان جَجِ ّبی گَضتی ٍ ثَللوَى ّب  1گشم سٍوسبسسَى خبلع دس  55ثبضذ وِ ایي همذاس هؼبدل 

 (.3)هػشف ایي هحشن سضذ دس خَسان هشؽ ّبی تخوگزاس، اسدن ٍ غبص تَغیِ ًوی ضَد . هی ثبضذ

 (سی فٌیل آسسًَیه اسیذ ّیذسٍو -4ًیتشٍ -3)سبختوبى هلىَلی سٍوسبسسَى  -1ضىل 

 

 

 

 :هکاًیسن اثر رٍکسارسَى 

. ثِ ًظش هی سسذ وِ یىی اص ضیَُ ّبی فؼبلیت سٍوسبسسَى هشثَط ثِ تغییش دس هتبثَلیسن ثبوتشیبیی ثبضذ

آّستِ تش ضذى صهبى ػجَس ( تأثیش ثش ّضن وبهل تش پشٍتئیي  ة( الف: ایي هحشن سضذ ثب هىبًیسن ّبیی هثل

سشوَة ٍ حزف ثؼضی اص ثبوتشی ّبی ثی َّاصی سٍدُ ( استفبدُ ثْتش اص چشثی ّب  د( ی  جسٍدُ ای هَاد غزای
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ایي فشآٍسدُ ػالٍُ ثش تسشیغ سشػت سضذ ٍ . ای،  ثبػث ثْجَد ضشیت تجذیل غزایی ٍ سشػت سضذ هی ضَد

اص  ثْجَد ضشیت تجذیل غزایی دس دٍسُ آغبصیي ٍ دٍسُ سضذ جَجِ ّبی گَضتی ٍ ثَللوَى، ثبػث پیطگیشی

ثشٍص تلفبت ًبضی اص استشس گشهبیی دس ضشایظ پشٍسش آة ٍ َّای گشم ثغَس وبهالً هؼٌی داسی هی ضَد ٍ ثب 

هىبًیسن تأثیش ثش هشحلِ سیش تىبهلی اسپَسٍصٍئیت آیوشیبّب ًِ تٌْب ثبػث وٌتشل ثیوبسی وَوسیذیَص ضذُ 

. ثغَس ّوضهبى فشاّن هی ًوبیذ ثلىِ هَججبت تمَیت اثش سبیش وَوسیذیَسیذّب ٍ وَوسیذیَاستبت ّب سا

ثؼضی اص تشویجبت آسسٌیه داس، اثشاتی هطبثِ آًتی ثیَتیه ّب داسًذ ٍ ضَاّذ ًطبى هی دّذ وِ ثبػث هْبس 

 (.5) تشضح سن ًبضٌبختِ تَلیذ ضذُ تَسظ جوؼیت هیىشٍثی دستگبُ گَاسش هی گشدًذ

 : هحاسي ٍ گسارشات استفادُ از رٍکسارسَى در جیرُ جَجِ ّای گَشتی

سٍوسبسسَى اص ًظش فبسهبوَلَطی داسای . هی سسذ 1555گضاسضبت استفبدُ اص سٍوسبسسَى ثِ لجل اص سبل 

فؼبلیت ضذ وَوسیذیَص ٍ ضذ ثبوتشیبیی هی ثبضذ ٍ ثِ ایي دلیل پیص اص ایي سٍوسبسسَى ثِ ػٌَاى یه ضذ 

بسسَى ثبػث تحشیه سضذ، ٍلی اهشٍصُ ثبثت ضذُ وِ سٍوس. وَوسیذیَص هَسد استفبدُ لشاس هی گشفتِ است

ثْجَد ضشیت تجذیل غزایی، پش دسآٍسی ثْتش، سًگذاًِ داس ضذى پَست ٍ ثبفت ّب ٍ وبّص سعَثت ثستش ٍ 

ّوچٌیي سٍوسبسسَى ًطبى داد وِ هی تَاًذ ثبصدُ داسٍّبی ضذ وَوسیذیَص  .اثشات استشس گشهبیی هی ضَد

ی آًْب سٍوسبسسَى ٍجَد داضتِ است دس همبیسِ عیَسی وِ دس جیشُ غزای(. 4)سا ثِ عَس لغؼی ثْجَد دّذ 

دسغذ ثْجَد ضشیت  8/3دسغذ افضایص ٍصى،  4/2ثب عیَسی وِ ایي افضٍدًی سا دسیبفت ًٌوَدُ اًذ داسای 

دسغذ تلفبت ووتش ثَدُ اًذ ٍ ًْبیتبً ًتیجِ گیشی ضذُ وِ استفبدُ اص افضٍدًی سٍوسبسسَى دس  2/5تجذیل ٍ 

ّوچٌیي دس اداهِ گضاسش تحمیمبت هزوَس ثِ غشاحت ػٌَاى ضذُ است . َدُ استثْجَد تَلیذ وبهالً هؤثش ث

وِ استفبدُ اص افضٍدًی سٍوسبسسَى ثش سٍی دفغ اٍٍسیت دس ّش گشم هذفَع ّوشاُ ثب هػشف وَوسیذیَاستبت 

 4/45هه دٍگبلذ ٍ ّوىبساى گضاسش وشدًذ وِ همذاس . ّب ثسیبس هؤثش ٍ اص ًظش آهبسی هؼٌی داس ثَدُ است

گشم سٍوسبسسَى دس یه تي خَسان یه فؼبلیت خَة ٍ هالین سا دس ثشاثش آیوشیب تٌال ٍ آیوشیب ثشًٍتی اص خَد 

هطخع ضذُ . هی دّذ ًطبى هی دّذ، ٍلی دس ثشاثش دیگش گًَِ ّبی آیوشیب یه فؼبلیت حبضیِ ای سا ثشٍص

ثذیي تشتیت . هی ثبضذاست وِ آسسٌیه دس خٌثی وشدى اثشات هسوَهیت ثب سلٌیَم دس حیَاًبت هؤثش 

تشویجبتی وِ حبٍی آسسٌیه ّستٌذ، هبًٌذ سٍوسبسسَى هی تَاًذ هَش غحشایی سا دس همبثل هسوَهیت 

دسغذ ثِ جیشُ  555/5اضبفِ وشدى سٍوسبسسَى ثِ همذاس . هضهي ثب سلٌیَم ثػَست جضئی هحبفظت وٌذ

دس آًْب هی ضَد ٍلی ًوی تَاًذ جَجِ ّبی گَضتی وِ اص ًظش پَدس هبّی ووجَد داسًذ ثبػث ثْجَد سضذ 

سٍوسبسسَى هَجت وبّص غلظت هس دس وجذ، اسیذ ّبی غفشاٍی،  ّوچٌیي. جبیگضیي هتیًَیي جیشُ ضَد

 (.5)هغض، للت ٍ لَصالوؼذُ دس جَجِ ّبی گَضتی هی گشدد 

 :هضرات ٍ بقایای آرسٌیکی رٍکسارسَى 

ثذیي تشتیت . ى تغییش دفغ هی ضَددسغذ سٍوسبسسَى هػشفی دس جَجِ ّبی گَضتی ثذٍ 55ثغَس ولی 

دس . هیلی گشم سٍوسبسسَى دفغ هی وٌذ 155سٍص دٍسُ پشٍسش ّش جَجِ ّبی گَضتی دس حذٍد  42دس عَل

هیلی گشم دس ّش ویلَگشم اص هَاد ثستش هی  55تب  35ًتیجِ غلظت ول آسسٌیه دس ثستش عیَس ثِ حذٍد 

تي اص آًْب دس ّش ّىتبس  2تب  1ستفبدُ لشاس هی گیشًذ صهبًی وِ ایي هَاد ثستش ثِ ػٌَاى وَد هَسد ا. سسذ

سٍوسبسسَى ثبػث . صهیي صساػی ثىبس ثشدُ هی ضَد وِ ثبػث اًتطبس آسسٌیه دس صهیي ّبی صساػی هی ضَد
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هطخع ضذُ وِ سبلیبًِ دس دًیب . افضایص غلظت آسسٌیه خبن ٍ آلَدگی آسسٌیىی سا پشاوٌذُ هی وٌذ

َسیلِ ثستش جَجِ ّبی گَضتی دس هحیظ ٍ صهیي ّبی وطبٍسصی پخص هی تي سٍوسبسسَى ث 1555تمشیجبً 

الیِ ثبالیی خبن ثِ ػلت اضبفِ ضذى وَد، هحتَی هَاد آلی صیبدی هی ثبضذ ٍ احتوبالً جزة (. 1)ضَد 

ایي پیًَذ ضؼیف ثب جبسی ضذى . سٍوسبسسَى دس ایي الیِ سغحی است ٍ ثب هَاد آلی پیًَذ ضؼیفی داسد

ذ سیضش ثبساى یب آثیبسی صهیي ّبی وطبٍسصی خیلی سشیغ ضىستِ ضذُ ٍ دس آثْبی آثْبی سغحی هبًٌ

ٍلتی سٍوسبسسَى ثِ الیِ پبییٌی خبن هی سسذ پیًَذ سختی ثب اوسیذّبی آّي یب . سغحی ٍاسد هی ضَد

 (.2) خبن سس ثشلشاس وشدُ ٍ دس ًفَر آثْبی ثؼذی توبیلی ثِ سّب وشدى آًْب سا ًذاسد

ّبی خَساوی جَجِ ّب ٍ ثَللوَى، تخن هشؽ ٍ تخن ثَللوَى ثبلی هی هبًذ ثغَسی سٍوسبسسَى دس ثبفت 

لسوت  2لسوت دس هیلیَى، دس فشآٍسدُ ّبی فشػی خَساوی ًپختِ  5/5وِ دس ثبفت ّبی هبّیچِ ای ًپختِ 

ّوچٌیي دس ثبفت ّبی خَساوی ًپختِ وجذ ٍ . لسوت دس هیلیَى دس تخن هشؽ ثبلی هی هبًذ 5/5دس هیلیَى ٍ 

سَاثك تَلیذات هبویبى تجبسی ًطبى هی دّذ وِ اضبفِ وشدى . لسوت دس هیلیَى ٍجَد داسد 2ولیِ خَن 

سٍوسبسسَى ثِ جیشُ جَجِ ّبی گَضتی ثبػث افضایص ثشٍص جبثجبیی پب دس دٍسُ پشٍسش هی ضَد وِ دلیل 

هطىالت ٍ . آى آسیت ّبی ٍاسدُ ثِ صسدپی هبّیچِ سبق پب، ثخػَظ دس صهبى استشس گشهبیی هی ثبضذ

ًمع ّبی پب دس جَجِ ّبی گَضتی هی تَاًذ ثِ ػلت اثشات هضش ایي داسٍّب ثش هبّیچِ ّب، اػػبة ٍ ثبفت 

 (.6)ّبی پیًَذی ٍ استجبعی هبًٌذ استخَاى، غضشٍف ٍ صسدپی ثبضذ

ٌَّص ثش سش هػشف ایي آًتی ثیَتیه هحشن سضذ دس جیشُ جَجِ ّبی گَضتی اختالف ًظشّبی صیبدی ٍجَد 

یىی اص دالیل ثشعشف ضذى ضه ٍ تشدیذ تَلیذ وٌٌذگبى ًسجت ثِ اثشات هٌفی سٍوسبسسَى ایي است . داسد

اص جَجِ ّبی گَضتی وِ اهشٍصُ دس ایبالت هتحذُ اهشیىب پشٍسش هی یبثٌذ سٍوسبسسَى سا دس % 55وِ تمشیجبً 

(.2)عَل دٍسُ پشٍسش دس جیشُ ضبى دسیبفت هی وٌٌذ    
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