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 چکیدٌ

 ساع 5 ثیضِ. ّبی هبیع هٌی ثش ػالهتی غـبی پالػوبیی اػپشم اپیذیذیوی قَذ اًدبم ؿذایي ثشسػی ثِ هٌظَس تعییي اثش پشٍتئیي  

 3ثخؾ ٍ ّش ثخؾ ثِ  3اػپشم اپیذیذیوی اص دٍ ثیضِ اػتخشاج ؿذ ٍ ثعذ اص تدویع ثِ .ؿذًَثت اص کـتبسگبُ تْیِ  5قَذ دس عی 

 100×106 پشٍتئیي تبم ثِ ّش قؼوت اضبفِ ؿذ ٍ غلظت اػپشم ثِ   g/mLµ600 ٍ 300، هقبدیش صفش. قؼوت هؼبٍی تقؼین ؿذ

ذًذ ٍ ػالهت غـبی پالػوبیی اػپشم ّش رخیشُ ؿ C37  ٍ5% CO2° ػبعت دس دهبی 4ّب ثِ هذت ًوًَِ. لیتش سػیذدس هیلی

هـبّذُ ؿذ پشٍتئیي تبم  g/mLµ600دس ( %6/65)ػالهتی غـبی پالػوبیی کوتشیي هیضاى . قؼوت هَسد ثشسػی قشاس گشفت

(05/0>P  .)ػبصی ّبی هبیع هٌی هَخت کبّؾ ػالهتی غـبی پالػوبیی اػپشم اپیذیذیوی قَذ دس عی رخیشُثٌبثشایي پشٍتئیي

 .ؿَدهی

 ّبی تبم هبیع هٌی،اػپشم اپیذیذیوی، ػالهتی غـبی پالػوبییپشٍتئیي: :ٍاطُ ّبی کلیذی

 

 مقدمٍ

. ثیٌذگـبیی آػیت هیػبصی داسای اّویت اػت دس عی اًدوبد ٍ یخیی اػپشم کِ ثشای هَفقیت دس رخیشُی پالػوبػبختبس غـب

ی آکشٍصٍم ٍ کبّؾ ی غـبّبؿَد کِ هَخت آػیتدس اػپشم هی ی ٍ ثیَؿیویبییی تغییشات ػبختبساًدوبد اػپشم قَذ ػجت القب

ّبی هبیع هٌی گبٍ دس اثش هدبٍست ثب هـخص ؿذُ اػت کِ پشٍتئیي(. 1985ساػل ٍ ّوکبساى، )گشدد  ییی هی پالػوبػالهت غـب

ًْبیتب هَخت کبّؾ  اػپشم هَخت افضایؾ خشٍج کلؼتشٍل اص غـبی پالػوبیی ٍ کبّؾ ًؼجت کلؼتشٍل ثِ فؼفَلیپیذ غـبء ٍ

 (mg/ml 20–15) هبیع هٌی قَذ حبٍی حبٍی هقذاس صیبدی(. 2002هٌدًَبت ٍ تشیي، )ؿَد ػالهتی غـبی پالػوبیی اػپشم هی

-خشٍج کلؼتشٍل اص غـبء اػپشم عی رخیشُ ػبصی ٍ اًدوبد هٌی، ػجت ثشٍص ظشفیت(. 2004ثشگشٍى ٍ ّوکبساى، )اػت  پشٍتئیي

ٍایت ٍ )دّذ ؿَد ٍ دس ًتیدِ ػالهتی غـبی پالػوبیی اػپشم سا کبّؾ هیصٍد ٌّگبم هی پزیشی ٍ ٍاکٌؾ آکشٍصٍهی

ٍایت ٍ )کلؼتشٍل ًقؾ کلیذی دس ػیبلیت، پبیذاسی ٍ ػبصهبًذّی لیپیذّبی غـب پالػوبیی اػپشم داسد (. 2007اػکبفشػَهی، 

ًعت اص خشٍج آى عی سًٍذ رخیشُ ػبصی خْت ثٌبثشایي حفظ کلؼتشٍل غـبی پالػوبیی اػپشم قَذ ٍ هوب (.2007اػکبفشػوی، 

ّبی تبم هبیع هٌی ثش ػالهتی غـبی ثٌبثشایي ّذف اص ایي تحقیق ثشسػی اثش غلظت پشٍتئیي .افضایؾ هبًذگبسی اػپشم اّویت داسد

 .ػبصی اػتػبعت رخیشُ 4پالػوبیی اػپشم اپیذیذیوی قَذ پغ اص 

 

  



 

 َبمًاد ي ريش

آٍسی ٍ دس هدبٍست یخ ثِ ی ٍاطى هصٌَعی، خوعٍػیلِثبس دس ّفتِ ثِ 2صَست قَذ ثِ  4ّب اص ی هبیع هٌی، اًضالتْیِخْت 

ؿًَذ ٍ ػپغ هبیع سٍیی خذا ؿذُ ٍ ػبًتشیفیَط هی g  ×700ثب ػشعت C4°ی دقیقِ دس دهب10ّب ثشای ًوًَِ. ؿذآصهبیـگبُ هٌتقل 

 -C20°هٌی فبقذ اػپشم ثَد دس دهبی  ػبًتشیفیَط، ٍ هبیع ؿفبف سٍیی آى کِ ّوبى هبیع  g  ×10000دس ّوبى ؿشایظ ثب ػشعت 

هخلَط  C4°دقیقِ دس دهبی  90حدن اتبًَل هغلق ثِ هبیع هٌی اضبفِ ؿذُ ٍ ثشای 9ّب، ثشای خذاػبصی پشٍتئیي. ػبصی ؿذ رخیشُ

ثشاثش حدن هبیع هٌی  9فَط، ٍ هبیع سٍیی حزف ؿذُ ٍ ػبًتشی g  ×10000دس C4°ی دقیقِ دس دهب 10ّب ثشای ػپغ ًوًَِ. ؿذ

هیلی  50سػَة ثذػت آهذُ دس آهًَیَم ثیکشثٌبت . ؿَدی ػبًتشیفیَط ثب ّوبى ؿشایظ تکشاس هیهشحلِ 3اٍلیِ ثِ آى اتبًَل افضٍدُ ٍ 

دس  هیلی هَالس 20تشیغ ػبعت دس ثبفش  24ی دیبلیض سیختِ ؿذُ ٍ ػپغ ثشای هحلَل ثذػت آهذُ دس کیؼِ. ؿَد هَالس حل هی

خْت .رخیشُ ؿذ  -C20°یثذػت آهذُ دس دهبپشٍتئیٌی  هحلَل. قشاس دادُ ٍ ثب سٍؽ ثشدفَسد تعییي غلظت گـت C4°ی دهب

دم اپیذیذین . ؿذ ثِ آصهبیـگبُ حول  C37°ی ّب اص کـتبسگبُ تْیِ ٍ ثب ػشم فیضیَلَطی دس دهباػتخشاج اػپشم اپیذیذهی، ثیضِ قَذ

فشٍکتَص قشاس دادُ ٍ ثِ قغعبت کَچکتش خشد ؿذ -هیلی لیتش هحلَل تشیغ 5ؿذ ٍ دس  ی اػکبلپل، پٌغ ٍ قیچی خذا ٍػیلِثیضِ ثِ

 C37°دقیقِ دس دهبی  10ثِ هذت   g×700ّب ثب قذست ّب، ًوًَِخْت تغلیظ اػپشم. ی اپیذیذیوی خبسج ؿًَذّب ّب اص لَلِ تب اػپشم

ّبی اػپشم اپیذیذیوی اػتخشاج ؿذُ ثِ ػِ سقیق ؿذ ًوًَِ 100×106 فشٍکتَص تب -ػیلِ ثبفش تشیغّب ثِ ٍػبًتشیفیَط ؿذ ٍ سػَة

پشٍتئیي تبم هبیع هٌی  g/mLµ600ٍ  300حبٍی صفش ،  ثبفش تشیغ. لیتشی تقؼین ؿذًذهیلی 1ثخؾ ٍ ّش ثخؾ ثِ ػِ قؼوت 

رخیشُ ؿذًذ ٍ ػالهتی غـبی C37  ٍ5 % CO2°دس دهبی ػبعت  4ّب ثِ هذت ًوًَِ. اضبفِ ؿذ( حدن/حدن) 1ثِ  1ثِ ًؼجت 

-ًتبیح ثب اػتفبدُ اص ًشم. گیشی ؿذاًذاصُ( 1992)ػبعت اًکَثبػیَى ثِ سٍؽ خیٌذساى ٍ ّوکبساى  4پالػوبیی ّش قؼوت پغ اص 

 (.>00/0P)ثشسػی ؿذ GLM ی دس قبلت عشح کبهالٌ تصبدفی ثب سٍیِ SASافضاس 

 

 وتبیج ي بحث

  g/mLµ600 ّبی تبم هبیع هٌی ًـبى داد ثیـتشیي ٍ کوتشیي هیضاى ػالهتی غـبی پالػوبیی دس هقبدیش صفش ٍٍتئیياثش افضٍدى پش

ثبعث تحشیک  پغ اص اًضالّبی هبیع هٌی گبٍ ثب اتصبل ثِ غـبء اػپشم  پشٍتئیي .(P<05/0، 1خذٍل ) پشٍتئیي تبم هـبّذُ ؿذ

خشٍج کلؼتشٍل ٍ فؼفَلیپیذّب اص غـبی پالػوبیی ٍ هَخت کبّؾ ػالهتی غـبی پالػوبیی ٍ هبًذگبسی اػپشم دس عی هذت 

ّب ثب اػپشم ّوجؼتگی هثجت  ّبی هبیع هٌی ٍ هذت هدبٍست آى هـبّذُ ؿذُ ایي اثش تحشیکی ثب غلظت پشٍتئیي. ؿَد ًگْذاسی هی

خشٍج  ّبی هبیع هٌی دس پیًَذ یبفتي ثب غـبی پالػوبیی اػپشم، هَختتوبیل ثبالی پشٍتئیي(. 2002هٌدًَبت ٍ تشیي، )داسد 

ٍایت )هیـَد  پالػوبیی غـبی کبّؾ ػالهت ثبعث ػبصی رخیشُ ؿشایظ کِ دس ؿَد هی اػپشم غـبی اص کلؼتشٍل ٍ فؼفَلیپیذّب

ػبصی، هٌدش ثِ کبّؾ ّبی هبیع هٌی ٍ صهبى رخیشُيثب تَخِ ثِ ًتبیح ایي پظٍّؾ، افضایؾ غلظت پشٍتئی .(2007ٍ اػکبفشػوی، 

ّب ثب غـبی پالػوبیی ٍ خشٍج کلؼتشٍل اص غـبء ٍ دس تَاًذ ثِ دلیل اتصبل پشٍتئیيػالهتی غـبی پالػوبیی اػپشم ؿذ کِ هی

 .ػبصی ثبؿذًتیدِ کبّؾ پبیذاسی اػپشم اپیذیذیوی دس عی هذت صهبى رخیشُ
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 (Means ±S.E)اثش هقبدیش هختلف پشٍتئیي هبیع هٌی ثش دسصذ ػالهت غـبی پالػوبیی اػپشم اپیذیذیوی قَذ: 1خذٍل 

 پريتئیه تبم مبیع مىی

-میکريگرم در میلی) 

 (لیتر

 سالمت غشبی پالسمبیی

0 
a067/1 ± 2/73 

300 
b060/0 ± 4/69 

600 
c812/0 ± 6/65 

a-cدار است دَىدٌ تفبيت معىی حريف غیر مشببٍ وشبن(00/0>P.) 

 


