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Abstract
Background: Asthma is a complex and chronic inflammatory disease that causes numerous changes
in the shape and function of the respiratory system, including reversible obstruction and stenosis,
severe response, and alteration of the airway model, and other body systems, such as the immune
system, the nervous system, and the endocrine system. It also affects the psyche of the patient.
Today, due to the side effects of anti-inflammatory drugs, there is a growing desire to use traditional
medicine. Bee venom due to the presence of numerous antioxidants and anti-inflammatory factors
can prevent the increase of free radicals and is effective in reducing the complications of asthma.
Methods and materials: To evaluate bee poison, 32 rats (Wistar) were divided into four groups of
control, asthma, and asthma receiving categorized 5/0 mg/kg and 1 mg/kg. To inflict the experimental
asthma, rats received injective–inhalation ovalbumin. Along with receiving asthma, the treatment
groups received bee poison during 10 days, too. At the end of the experiment, the samples were
dissected and their lavage fluid was extracted, the white blood cell counted, and the percentages
of monocytes and eosinophils in the lavage fluid of the four groups were determined and compared
using SPSS running ANOVA with the significance value set at .
Results: The results showed that the total number of white blood cells, with the mean and standard
deviation of 34 ± 229 (P≤0.01), percentage of monocytes with the mean of 0.18 ± 1.71 (P≤0.001),
and vasinophils with the mean of 0.26 ± 1.63 (P≤0.01) in asthma samples increased significantly
compared with those of the control samples.
Conclusions: According to the results, it seems that, due to its antioxidant and anti-inflammatory
properties, bee venom may be effective in the treatment of inflammatory diseases, such as asthma.
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بررسی اثر دوزهای مختلف زهر زنبور عسل بر تغييرات تعداد كل گلبولهاي
سفيد و سلولهاي التهابي مايع الواژ رتهاي مبتال به آسم تجربي
سعیده خادم ذوالفقاری ،علی نعمتی*
گروه زیست شناسی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
دریافت1398/10/1 :

پذیرش1399 /7/8 :

چكيده:
سابقه و هدف :آسم یک بیامری التهابی پیچیده و مزمن است که سبب تغییرات متعددی در شکل و عملکرد دستگاه تنفسی از جمله انسداد و تنگی
قابل برگشت ،پاسخدهی شدید و تغییر مدل مجاری هوایی و سایر دستگاه های بدن مانند دستگاه ایمنی ،سیستم عصبی و غدد درون ریز شده و روح و
روان بیامر را تحت تأثیر قرار می دهد.امروزه با توجه به عوارض جانبی داروهای ضد التهاب  ،متایل زیادی به استفاده از داروهای طب سنتی ایجاد شده
است .زهر زنبور عسل بدلیل وجود فاکتورهای متعدد آنتی اکسیدانی و ضد التهابی می تواند از افزایش رادیکال های آزاد جلوگیری کرده و در کاهش
عوارض ناشی از آسم مؤثر باشد.
روش مطالعه :در این مطالعه تجربی ابتدا برای بررسی تأثیر زهر زنبور عسل  32رس رت نژاد ویستار به  4گروه کنرتل،آسمی و آسمی دریافت کننده
زهر زنبور عسل با دوز  0/5 mg/kgو  1 mg/kgانتخاب و مورد آزمایش قرار گرفتند .رت ها جهت ابتال به آسم تجربی اوآلبومین تزریقی – استنشاقی
دریافت کردند.گروه های تحت درمان همزمان با القاي آسم زهر زنبور عسل را به مدت  10روز دریافت منودند .در پایان آزمایش منونه ها ترشیح و مایع
الواژ آنها استخراج وتعداد گلبول سفید و درصد منوسيتها و ائوزينوفيلهای آن در مایع الواژ  4گروه مورد آزمایش تعیین و با یکدیگر مقایسه شد .تجزیه و
تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spssو بر اساس آنالیز واریانس یک طرفه ( )ANOVAانجام و ( )0.05≥Pبه عنوان اختالف معنا دار در نظر گرفته شد.
یافتهها :نتایج نشان میدهد که تعداد كل گلبولهاي سفيد با میانگنب و انحراف معیار() 229 ± 34و( ، )0/01≥Pدرصد منوسيتها با میانگین (1/71 ± 0/18
)و( )0/001≥Pوائوزينوفيلها با میانگین ( )1/63 ± 0/26و ()0/01≥Pدر منونه هاي آسمي افزايش معني داري نسبت به منونه هاي كنرتل پيدا كرده است.
مقايسه ي نتايج گروه هاي تيامر شده با زهر زنبور عسل با گروه آسمي نشان مي دهد تعداد سلول هاي التهايب شامل  ،منوسیت و ائوزينوفيل در مایع الواژ
كم شده است .بعالوه مقايسه ي نتايج گروه هاي تيامر شده با زهر زنبور عسل نشان می دهد اثر زهر زنبور عسل در گروهي كه با دوز بيشرتي تيامر شده
است منايان تر است.
نتیجه گیری :با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد که زهر زنبور عسل ميتواند احتامال بدليل داشنت مواد با خاصيت آنتي اكسيداين و ضد التهايب
در درمان بيامريهاي التهايب همچون آسم مورد توجه قرار گريد.

مقدمه:
آﺳﻢ یﮏ ﺑﯿمارى اﻟتﻬاﺑی ﺷﺪیﺪ و پﯿﭽﯿﺪه اﺳت کﻪ ﺑا انﺴﺪاد و ﺗﻨﮕی ﻗاﺑﻞ ﺑرﮔﺸت،
پاﺳﺨﺪﻫی ﺷﺪیﺪ ،اﻟتﻬاب ﺷﺪیﺪ و ﺗﻐﯿﯿر ﻣﺪل ﻣﺠارى ﻫﻮایی ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣی ﺷﻮد
) .(1،2عﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﯿمارى آﺳﻢ ﺗﺤریﮏ کﻨﻨﺪه ﻫاى ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ زیﺴت
ﻫﺴتﻨﺪ کﻪ ﻣی ﺗﻮانﻨﺪ عﻼﺋﻢ و ﺣمﻼت ﺑﯿمارى را ﺗﺸﺪیﺪ کﻨﻨﺪ و ﻣعمﻮﻻ از فردى
ﺑﻪ فرد دیﮕر ﻣتﻔاوﺗﻨﺪ .از ایﻦ رو ﻣی ﺗﻮان ﺑا ﺷﻨاﺳایی و ﺟلﻮﮔﯿرى از ﺗماس ﺑا ایﻦ
عﻮاﻣﻞ ﺗﺤریﮏ کﻨﻨﺪه از ﺑروز عﻼﺋﻢ ﺷﺪیﺪ و آزار دﻫﻨﺪه ى ﺑﯿمارى پﯿﺸﮕﯿرى

کرد )4و.(3در ﺑﯿماري آﺳﻢ انﻮاع رادیﮑال ﻫاي اکﺴﯿﮋن ﺷاﻣﻞ رادیﮑال ﻫاي
ﺳﻮپراکﺴﯿﺪ ،ﻫﯿﺪروکﺴﯿﻞ ،پراکﺴﯿﺪ ﻫﯿﺪروژن و اﺳﯿﺪ ﻫﯿﭙﻮکلرو افﺰایﺶ ﻣﯽ یاﺑﺪ و
ذﺧایر آنتﯽ اکﺴﯿﺪان کاﻫﺶ ﻣﯽ یاﺑﺪ .در ﺑﯿماران آﺳمﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ رادیﮑال ﻫاي آزاد
در اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ ﻫا و ﻟﮑﻮﺳﯿت ﻫاي دیﮕر ﺧﻮن و ریﻪ ﻫا افﺰایﺶ ﻣﯽ یاﺑﺪ ﻫمﭽﻨﯿﻦ
ﺳﻄﺢ ﮔلﻮﺗاﺗﯿﻮن اکﺴﯿﺪ ﺷﺪه در ﻣایﻊ ﻻواژ و ﻏلﻈت نﯿتریﮏ اکﺴﯿﺪ در ﻫﻮاي ﺑازدﻣﯽ
زیاد ﻣﯽ ﺷﻮد .از ﻃرف دیﮕر ﻏلﻈت آنتﯽ اکﺴﯿﺪان ﻫاي ﻃﺒﯿعﯽ ﻣﺜﻞ ﮔلﻮﺗاﺗﯿﻮن،
ﮔلﻮﺗاﺗﯿﻮن پراکﺴﯿﺪاز ،ﺳﻮپراکﺴﯿﺪ دیﺴمﻮﺗاز و ویتاﻣﯿﻦ ﻫاي  Cو Eدر ﺳلﻮل ﻫاي
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موا د و روشها:
روش بررسی:
در ایﻦ ﻣﻄاﻟعﻪ ﺗﺠرﺑی از ﻣﻮش ﺻﺤراﺋی نﮋاد ویﺴتار اﺳتﻔاده ﮔردیﺪ .رت ﻫا از
ﻫر دو ﺟﻨﺲ )ﺷﯿﻮع آﺳﻢ در ﻫردو ﺟﻨﺲ یﮑﺴان ﻣی ﺑاﺷﺪ و ﻫﻮرﻣﻮنﻬاى ﺟﻨﺴی
ﺗاﺛﯿرى ﺑر آﺳﻢ نﺪارنﺪ( و ﺑﻪ وزن ﺗﻘریﺒی  250- 300ﮔرم ﺑراى انﺠام آزﻣایﺶ
انتﺨاب ﮔردیﺪنﺪ .ﺣﯿﻮانات ﻣﻮرد آزﻣایﺶ از ﻣﺆﺳﺴﻪ واکﺴﻦ و ﺳرم ﺳازى رازى
ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪنﺪ .رت ﻫاى ﻣﻮرد آزﻣایﺶ ﺣﺪوداً  80ﺗا  90روزه ﺑﻮدنﺪ .آن ﻫا در
اﺗاق ﺣﯿﻮانات ﺑا دﻣاى  21-23درﺟﻪ ﺳانتﯿﮕراد و ﭼرﺧﻪ ﻃﺒﯿعی روﺷﻨایی-ﺗاریﮑی
) 12ﺳاعت روﺷﻨایی و  12ﺳاعت ﺗاریﮑی( نﮕﻬﺪارى ﺷﺪه و آب و ﻏذاى کافی
در اﺧتﯿار داﺷتﻨﺪ.
شرح وسایل مورد استفاده
 -1اتاق استنشاق:
اﺗاﻗﮏ اﺳتﻨﺸاق ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳتﻮانﻪ و از ﺟﻨﺲ پﯿرکﺲ ﺷﻔاف درﺳت ﺷﺪه اﺳت.
عرض اﺳتﻮانﻪ  16ﺳانتﯿمتر و ارﺗﻔاع آن
 19ﺳانتﯿمتر اﺳت و داراى ﺣﺠﻢ کلی 3
ﻟﯿتر ﻣی ﺑاﺷﺪ و داراى درﺑی ﻣﺠﺰا اﺳت.
در ﻗﺴمت ﺑاﻻى درب اﺳتﻮانﻪ دو ﻣﺠرا
ﻗرار دارد کﻪ از ﻃریﻖ یﮑی ﻫﻮاى ﺣاوى
ﻣاده اﺳﭙرى ﺷﺪه وارد و از ﻃریﻖ دیﮕرى
ﺧارج ﻣی ﺷﻮد .ﺟﻬت وارد کردن ﺣﯿﻮان
آزﻣایﺸﮕاﻫی ﺑﻪ درون اﺗاﻗﮏ کافﯿﺴت
درب آن ﺑرداﺷتﻪ ﺷﻮد و نمﻮنﻪ در آن ﻗرار
ﮔﯿرد.
ﺗﺼﻮیر  :1اﺗاﻗﮏ اﺳتﻨﺸاق
 -2نبوالیزر:
نﺒﻮﻻیﺰر وﺳﯿلﻪ اى اﺳت ﺑراى اﺳﭙرى کردن ﻣﺤلﻮل ﻣاده ﺣﺴاﺳﯿت زا ) اواﻟﺒﻮﻣﯿﻦ(
ﻣی ﺑاﺷﺪ .ایﻦ وﺳﯿلﻪ یﮏ ﻇرف کﻮﭼﮏ اﺳتﻮانﻪ اى از ﺟﻨﺲ پﻼﺳتﯿﮏ اﺳت کﻪ
از دو ﻗﺴمت ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳت :یﮏ ﺑﺨﺶ زیریﻦ کﻪ ﻣﺤلﻮل اﺳتﻨﺸاﻗی در آن
ریﺨتﻪ ﻣی ﺷﻮد و یﮏ ﺑﺨﺶ ﺑاﻻیی کﻪ ﻣانﻨﺪ درﺑی روى ﺑﺨﺶ زیریﻦ ﻗرار ﻣی
ﮔﯿرد.
ﻫﻮاى ایﺠاد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﺋروﺳﻞ از ﻃریﻖ یﮏ ﻟﻮﻟﻪ پﻼﺳتﯿﮑی ﻣتﺼﻞ ﺑﻪ ﻗﺴمت
زیریﻦ وارد نﯿﻮﻻیﺰر ﺷﺪه و ﻣﺤلﻮل ﻣﻮﺟﻮد در آنرا ﺑﺼﻮرت ذرات ریﺰ در ﻣی آورد
کﻪ ﺑا ﻫﻮاى ورودى ﻣﺨلﻮط و از ﻃریﻖ یﮏ راﺑﻂ از ﺑﺨﺶ ﺑاﻻﺋی نﺒﻮﻻیﺰر وارد
اﺗاﻗﮏ اﺳتﻨﺸاق ﻣی ﮔردد.
 -3دستگاه تولید کننده آئروسل:
ایﻦ دﺳتﮕاه ﻫﻮاى ﻣﻮرد نﯿاز را ﺑراى ﺗﺒﺪیﻞ ﻣﺤلﻮل اواﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ آﺋروﺳﻞ ﺟﻬت
اﺳتﻨﺸاق ﺣﯿﻮان آزﻣایﺸﮕاﻫی ﺗاﻣﯿﻦ ﻣی کﻨﺪ .دﺳتﮕاه ﺗﻮﺳﻂ یﮏ ﻟﻮﻟﻪ پﻼﺳتﯿﮑی
ﺑﻪ نﯿﻮﻻیﺰر وﺻﻞ ﻣی ﺷﻮد و ﻫﻮا را وارد نﺒﻮﻻیﺰر ﻣی کﻨﺪ.
نحوه ايجاد آسم تجربي به كمك اوالبومین:
اواﻟﺒﻮﻣﯿﻦ یا آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺗﺨﻢ ﻣرغ عمﺪه ﺗریﻦ پروﺗﺌﯿﻦ ﺳﻔﯿﺪه ﺗﺨﻢ ﻣرغ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣی
دﻫﺪ .وزن ﻣلﮑﻮﻟی آن ﺣﺪود 45000داﻟتﻮن ﺑﻮده و ﺳاﺧتمان آن از زنﺠﯿره ﻫاى پلی
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ﺧﻮنﯽ و پﻼﺳما و ﻣایﻊ ﻻواژ افراد آﺳمﯽ کاﻫﺶ ﻣﯽ یاﺑﺪ .ﺑا افﺰایﺶ رادیﮑال ﻫاي
اکﺴﯿﮋن :پراکﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن پروﺗﺌﯿﻦ ﻫا ،ﻟﯿﭙﯿﺪ ﻫا و اﺳﯿﺪﻫاي نﻮکلﺌﯿﮏ زیاد ﻣﯽ ﺷﻮد
و در نتﯿﺠﻪ ﺑاعﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺟاذب ﺷﯿمﯿایﯽ و افﺰایﺶ پاﺳﺨﺪﻫﯽ ﺷﺪیﺪ ،ﺗرﺷﺢ و
افﺰایﺶ نﻔﻮذ پذیري رگ ﻫاي ﺧﻮنﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑعﻼوه رادیﮑال ﻫاي آزاد ،ﺑاعﺚ راه
انﺪازي فعاﻟﯿت فاکتﻮر ﻫاي پﯿﺶ اﻟتﻬاﺑﯽ و در نتﯿﺠﻪ ﺑاعﺚ ﺗﺸﺪیﺪ اﻟتﻬاب آﻟرژیﮏ
ﻣﯽ ﺷﻮد ) .(5-7ﻫمﭽﻨﯿﻦ عﻘﯿﺪه ﺑر ایﻦ اﺳت کﻪ رادیﮑال ﻫاي آزاد اکﺴﯿﮋن ﺑا
فعال کردن فاکتﻮر ﻫاي رونﻮیﺴﯽ ﺑاعﺚ افﺰایﺶ ﺑﯿان ژن ﻫاي ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪیاﺗﻮر
ﻫاي پﯿﺶ اﻟتﻬاﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ) .(8اﺳتﻔاده از ﺳمﻮم ﻃﺒﯿعﯽ در درﻣان ﺑعﻀﯽ اﻣراض
از دیر زﻣان ریﺸﻪ در فرﻫﻨﮓ و ﺗمـﺪن ﺑـﺸري داﺷـتﻪ و در ایـﻦ ﻣﯿان زﻫر زنﺒﻮر
عﺴﻞ ﺟایﮕاه ویﮋه اى دارد .زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ یﮏ ﻣایﻊ ﺷﻔاف اﺳت کﻪ ﺑﻪ آﺳانی
در ﻫﻮاى اﺗاق ﺧﺸﮏ ﻣی ﺷﻮد .ﺑی ﺑﻮ،ﺗلﺦ ﻣﺰه ﺑﻮده و داراى  PHﺑﯿﻦ  4/5ﺗا 5/5
ﻣی ﺑاﺷﺪ کﻪ ﺗﻮﺳﻂ زنﺒﻮر ﺑراى دفاع از ﺧﻮد ﺑﻪ کار ﺑرده ﻣی ﺷﻮد .زﻫر ﺧﺸﮏ ﺷﺪه
ﺑﻪ رنﮓ زرد روﺷﻦ و زﻫرﻫایی کﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠارى آﻣاده ﻣی ﺷﻮنﺪ .ﻗﻬﻮه اى
رنﮓ ﻣی ﺑاﺷﻨﺪ کﻪ ﻣرﺑﻮط ﺑﻪ اکﺴﯿﺪ ﺷﺪن ﺑرﺧی از پروﺗﺌﯿﻦ ﻫاى ﻣﻮﺟﻮد در زﻫر
اﺳت .زﻫر زنﺒﻮر ﺣاوى ﻣﻮاد ﺑﺴﯿار فرارى اﺳت کﻪ در ﻫﻨﮕام ﺟمﻊ آورى زﻫر ﺑﻪ
آﺳانی ﺗﺒﺨﯿر ﻣی ﺷﻮنﺪ .زﻫر زنﺒﻮر ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨی از آنﺰیﻢ ﻫا ،پﯿتﯿﺪﻫا و آﻣﯿﻦ ﻫا ﻣی
ﺑاﺷﺪ .وزن ویﮋه آن  1/133ﻣی ﺑاﺷﺪ ) .(9-12آناﻟﯿﺰ ﻫاى ﻣﺪرن ﺑﯿﻮﺷﯿمﯿایی را
ﺑراى ﺷﻨاﺳایی اﺟﺰا ﻣﻮﺟﻮد در زﻫر ﺣﺸرات ﺑﻪ کار ﻣی ﺑرنﺪ .در نتﯿﺠﻪ آن ،ﺣﺪود 18
ﻣاده فعال از نﻈر دارو ﺷﻨاﺧتی ﻣﺜﻞ انﻮاع آنﺰیﻢ ﻫا ،انﻮاع پﯿتﯿﺪﻫا و آﻣﯿﻦ ﻫایی نﻈﯿر
ﻣلﯿتﯿﻦ ،آپاﻣﯿﻦ ،آدوﻻپﯿﻦ و پﯿتﯿﺪﻫاى  ،MCDآنﺰیﻢ ﻫایی ﻫمﭽﻮن ﻫﯿﺴتاﻣﯿﻦ و
اپی نﻔریﻦ ﺷﻨاﺳایی ﺷﺪه اﺳت .عﻼوه ﺑر آنﻬا ،زﻫر ﺣﺸرات ﺣاوى ﻣﻮاد ﻏﯿر پﯿتﯿﺪى
نﻈﯿر ﻟﯿﭙﯿﺪﻫا ،ﻫﯿﺪراﺗﻬاى کرﺑﻦ و اﺳﯿﺪﻫاى آﻣﯿﻨﻪ آزاد نﯿﺰ ﻣی ﺑاﺷﺪ .ایﻦ ﺗرکﯿﺒات
زﻫر ﻫا داراى ﺧﺼﻮﺻﯿات دارویی ﺑﺴﯿار ﻣتﻨﻮعی ﻫﺴتﻨﺪ ) .(14زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ در
ﻃﺐ ﺳﻨتی ﺑراى ﺗﺨﻔﯿﻒ درد و کاﻫﺶ ﺗﻮرم و ﻣﺨﺼﻮﺻا در ﺑﯿمارى ﻫایی اﻟتﻬاﺑی
ﺷﺪیﺪ و ﻣﺰﻣﻦ ﻫمﭽﻮن آرﺗریت روﻣاﺗﻮﺋﯿﺪ ) (RAاﺳتﻔاده ﻣی ﺷﻮد .ﮔﺰارش ﺷﺪه کﻪ
ﺗﺰریﻖ زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ در نﻘاط ﻣﺨﺼﻮص ﻃﺐ ﺳﻮزنی ﻣﻨﺠر ﺑﻪ کاﻫﺶ ادم ﻣرﺑﻮط
ﺑﻪ آرﺗریت در ﻣﻮﺷﻬا ﻣی ﺷﻮد) .(13ﺑا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ عﻮارض ﺟانﺒی داروﻫاى ﺿﺪ اﻟتﻬاب
 ،ﺗمایﻞ زیادى ﺑﻪ اﺳتﻔاده از داروﻫاى ﻃﺐ ﺳﻨتی ایﺠاد ﺷﺪه اﺳت.ﻟذا ﻫﺪف از ایﻦ
ﻣﻄاﻟعﻪ ﺑررﺳی ﺗعﯿﯿﻦ ﺗاﺛﯿر  2دوز زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ ﺑر ﺗﻐﯿﯿرات ﺗعﺪاد ﮔلﺒﻮﻟﻬاي ﺳﻔﯿﺪ
و ﺳلﻮﻟﻬاي اﻟتﻬاﺑﯽ ﻣایﻊ ﻻواژ رﺗﻬاي ﻣﺒتﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﺗﺠرﺑﯽ ﻣی ﺑاﺷﺪ.
ﻣﻄاﻟعﻪﻫاى زیادي آﺛار انﺠام فعاﻟﯿتﻫاي ﺑﺪنی ﮔﻮناﮔﻮن را ﺑر ﺳﻄﻮح آنﺰیﻢﻫاي
آنتﯽاکﺴﯿﺪانﯽ ﺑافتﻫاي ﮔﻮناﮔﻮن ﺑررﺳی کردهانﺪ ،ﺑا ایﻦ ﺣال ،نتایﺞ ﻣﻄاﻟعﻪﻫا
در ایﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ،نﻮع و ﺷﺪت ﺗمریﻦﻫا ،ﻣتﻨاﻗﺾ اﺳت .نتایﺞ
ﺑرﺧﯽ ﻣﻄاﻟعﻪﻫا ﺣاکﯽ از آن ﺑﻮد کﻪ ﺑا انﺠام فعاﻟﯿت ورزﺷﯽ ،ﺑافتﻫایﯽ کﻪ ﺑﻪ
ﻣﺪت ﻃﻮﻻنﯽ در ﻣعرض افﺰایﺶ اﺳترس اکﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻗرار دارنﺪ؛ دﭼار ﺗﻄاﺑﻖ
در ﺳﯿﺴتﻢ آنتﯽاکﺴﯿﺪانﯽ از ﻃریﻖ ﺗﺤریﮏ فعاﻟﯿت آنﺰیﻢﻫاي آنتیاکﺴﯿﺪانی
ﻣﯽﺷﻮنﺪ) .(10-13در ﻣﻄاﻟعﻪاي  Limaو ﻫمﮑاران) ،(2015اﺛر  9ﻫﻔتﻪ فعاﻟﯿت
دویﺪن را ﺑر ﺳﻄﻮح آنﺰیﻢﻫاي آنتﯽاکﺴﯿﺪانﯽ کﺒﺪ در رتﻫاي دیاﺑتﯽ ﺷﺪه ﺑا
اﺳترپتﻮزوﺗﻮﺳﯿﻦ ﺑررﺳﯽ کردنﺪ .آنﻫا ﺑﻪ ایﻦ نتﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪنﺪ کﻪ ﺗمریﻦ ورزﺷﯽ،
فعاﻟﯿت آنﺰیﻢﻫاي آنتﯽاکﺴﯿﺪانﯽ کﺒﺪ را در رتﻫاي دیاﺑتﯽ افﺰایﺶ ﻣﯽدﻫﺪ).(14
اﺣمﺪیان و ﻫمﮑاران ) ،(2018نﯿﺰ ﺑﯿان کردنﺪ کﻪ ﺗﺠﻮیﺰ فعاﻟﯿت ورزﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت
ﺳﻪ ﻫﻔتﻪ ﺑﻪ افﺰایﺶ آنﺰیﻢ ﮔلﻮﺗاﺗﯿﻮن پراکﺴﯿﺪاز در رتﻫاي پﯿر ﻣﻨﺠر ﻣﯽﺷﻮد).(1
ﺑا ایﻦ ﺣال ،ﻫﻮانلﻮ و ﻫمﮑاران ) (2011ﺗاﺛﯿر دویﺪن ﺑا ﺳرعت  10ﺗا  60ﻣتر در
دﻗﯿﻘﻪ را در دورهﻫاى ﻣﺨتلﻒ زﻣانی ﺑر ﺗﻐﯿﯿر فعاﻟﯿت آنﺰیمی کﺒﺪ ﻣﻮش ﺻﺤرایی را
ﺑررﺳی کردنﺪ .نتایﺞ ﺣاکﯽ از آن ﺑﻮد کﻪ ﺗمریﻦ اﺳتﻘاﻣتی ﺗا  9ﻫﻔتﻪ نمیﺗﻮانﺪ ﺳﺒﺐ
ﺑروز ﺳازﮔارى ﺳﯿﺴتﻢ آنتیاکﺴﯿﺪانی ﺷﻮد ،اﻣا ﻫﻔتﻪﻫاى ﺑﯿﺸتر ﺗمریﻨی کاﻫﺶ
ﻣﯿﺰان فعاﻟﯿت آنﺰیﻢﻫا را در پی دارد) Rodrigues .(15و ﻫمﮑاران ) (2013نﯿﺰ
اﺛر  10ﻫﻔتﻪ فعاﻟﯿت ﻣﻘاوﻣتﯽ را ﺑر ﺷاﺧﺺﻫاي اﺳترس اکﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ در کﺒﺪ رتﻫایﯽ
کﻪ ﺗﺨمﺪان آنﻫا ﺑرداﺷتﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد )اوفﻮرکتﻮﻣﯽ( ،ﺑررﺳﯽ کردنﺪ .یافتﻪﻫاي ایﻦ
ﻣﻄاﻟعﻪ نﺸان داد کﻪ ﺗمریﻦ ﻣﻘاوﻣتﯽ ﻗادر ﺑﻪ کاﻫﺶ آﺳﯿﺐ اکﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ کﺒﺪي ایﺠاد
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اوفﻮرکتﻮﻣﯽ نﯿﺴت و اﺳترس اکﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ کﺒﺪي را افﺰایﺶ ﻣﯽدﻫﺪ).(16
ﺑﻨاﺑرایﻦ ،ایﻦﮔﻮنﻪ ﺑﻪ نﻈر ﻣﯽرﺳﺪ کﻪ ﺷﺪت ،ﻣﺪت و نﻮع ﺗمریﻦ ،آﺛار ﻣتﻔاوﺗﯽ ﺑر

ﺳﯿﺴتﻢ آنتﯽاکﺴﯿﺪانﯽ ﺑﻪ ﻫمراه داﺷتﻪ ﺑاﺷﺪ) .(17،16از ﻃرف دیﮕر ،ﺗﺤﻘﯿﻖﻫایﯽ
کـﻪ ﺑﻪ ﻣﻘایﺴﻪ ﺑـﯿﻦ دو نﻮع پروﺗﮑﻞ ﺗمریﻦﻫاى اﺳتﻘاﻣتﯽ ﺑا ﺷﺪت ﻣﺨتلﻒ ﺑر
ﺗﻐﯿﯿرﻫاى ﻣﯿﺰان آنﺰیﻢﻫاي آنتﯽاکﺴﯿﺪانﯽ در ﺑافت کﺒﺪ پرداﺧتﻪانﺪ ،انﺪك ﻫـﺴتﻨﺪ.
ﺑﻪ دﻻیﻞ فﻮق و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ایﻨﮑﻪ آﺛار اﺣتماﻟی ناﺷی از ﺗمریﻦﻫاى ﻣﻨﻈﻢ ورزﺷی ﺑر
کﯿﻔﯿت زنﺪﮔی ﺑﻪ ویﮋه در افراد ﺳاﻟمﻨﺪ ﺟﺰو ﻣﻮﺿﻮعﻫاى ﺣایﺰ اﻫمﯿت پﮋوﻫﺸﮕران
ﺑﻮده اﺳت ،ﺑﻨاﺑرایﻦ ﻫﺪف پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر ﺗاﺛﯿر دو پروﺗﮑﻞ ﺗمریﻦ ﺗﻨاوﺑی و ﺗﺪاوﻣی
ﺑر ﺳﻄﻮح آنﺰیﻢﻫاى آنتیاکﺴﯿﺪانی کﺒﺪ رتﻫاى ﻣﺴﻦ اﺳت.

ﺑررﺳی اﺛر دوزﻫاى ﻣﺨتلﻒ زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ ﺑر ﺗﻐﯿﯿرات ﺗعﺪاد کﻞ ﮔلﺒﻮﻟﻬاي ﺳﻔﯿﺪ و ﺳلﻮﻟﻬاي اﻟتﻬاﺑﯽ ﻣایﻊ ﻻوا 9 /

پﭙتﯿﺪى ﺳاده ﻣتﺸﮑﻞ از  400ﺷاﺧﻪ ﺟانﺒی فﺴﻔاﺗﻪ ﺳاﺧتﻪ ﺷﺪه اﺳت کﻪ نﯿمی از
آنﻬا ﻫﯿﺪروفﻮب ﻫﺴتﻨﺪ .درﻫر ﻣﻮل اواﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺣﺪاکﺜر دو ﺷاﺧﻪ ﺟانﺒی فﺴﻔاﺗﻪ و یﮏ
اﻟﯿﮕﻮ ﺳاکاریﺪ ﻣتﺸﮑﻞ از یﮏ ﻣانﻮز و یﮏ ﮔلﻮکﺰآﻣﯿﻦ وﺟﻮد دارد .ﺑلﻮرﻫاى ﺳﻮزنی
و کﺸﯿﺪه دارد کﻪ اﻏلﺐ ایﺠاد ﺷﮑﻞ ﮔلﺒرﮔی ﻣی کﻨﺪ .کریﺴتال ﻫاى ایﻦ پروﺗﺌﯿﻦ
ﻣعمﻮﻻ ﺷاﻣﻞ  2ﻣﻮل پروﺗﺌﯿﻦ و  3ﻣﻮل اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮریﮏ ﻣی ﺑاﺷﺪ .در دﻣاى 56
درﺟﻪ ﺳانتﯿﮕرد کﻮاﮔﻮﻟﻪ ﻣی ﺷﻮد .در ﻣﺤلﻮل اﻟﮑتروﻟﯿت عارى از آب ﻣﺤلﻮل اﺳت.
ﺑا اﺳﯿﺪ ﻫا و نمﮏ ﻫا و ﺑاز ﻫا ﺗرکﯿﺐ ﻣی ﺷﻮد .دناﺗﻮره ﺷﺪن ﺳاﺧتمان آن ﻣی ﺗﻮانﺪ
در اﺛر دﻣاى ﺑاﻻى  56درﺟﻪ ،ﺟریان اﻟﮑتریﮑی ،ﻣﻮاد ﺷﯿمﯿایی ﻣﺜﻞ اﺳﯿﺪﻫا ،نمﮏ
ﻫا ،فلﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ ،اﻟﮑﻞ و نمﮏ ﻫاى آﻣﻮنﯿاکی اﺗﻔاق افتﺪ کﻪ ﺗمام ایﻦ ﻣﻮارد ایﺠاد
دناﺗﻮراﺳﯿﻮن کاﻣﻞ وﻏﯿر ﻗاﺑﻞ ﺑرﮔﺸت ﻣی کﻨﻨﺪ).(15
روش تهیه محلول های مورد استفاده:
 -1روش تهیه اوالبومین تزریقی :
ﻣرﺣلﻪ ) : (1در روز اول  1mgاوآﻟﺒﻮﻣﯿﻦ) (OAﺑعﻼوه  50mgﻫﯿﺪرواکﺴﯿﺪ
آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم را ﺑا 0/5mlﺳرم فﯿﺰیﻮ ﻟﻮژى ) نرﻣال ﺳاﻟﯿﻦ ( ﺗرکﯿﺐ نمﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت
داﺧﻞ ﺻﻔاﻗی ﺑﻪ نمﻮنﻪ ﻣﻮرد نﻈر ﺗﺰریﻖ ﻣی کﻨﯿﻢ).(16
ﻣرﺣلﻪ ) : (2یﮏ ﻫﻔتﻪ ﺑعﺪ در روز ﻫﺸتﻢ  0/02 mgاوآﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﺿافﻪ 50mg
ﻫﯿﺪروکﺴﯿﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم را ﺑﻪ 0.5mlنرﻣال ﺳاﻟﯿﻦ ) ﺳرم فﯿﺰیﻮﻟﻮژى ( اﺿافﻪ نمﻮده
و ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔاﻗی ﺑﻪ نمﻮنﻪ ﻣﻮرد نﻈر ﺗﺰریﻖ ﻣی کﻨﯿﻢ.
ﻣرﺣلﻪ اول  1mg (OA) + 50 mg Al(OH)3 + 0.5 ml :نرﻣال ﺳاﻟﯿﻦ
ﻣرﺣلﻪ دوم  0.02mg (OA)+50mg Al(OH)3 +0.5ml :نرﻣال ﺳاﻟﯿﻦ
 -2روش تهیه اوآلبومین استنشاقی:
از روز  14ﺑﻪ ﻣﺪت  18روز نمﻮنﻪ ﻫاى ﻣﻮرد نﻈر را در ﺑﺨار ) %4 (OAﻫر روز ﺑﻪ
ﻣﺪت  5دﻗﯿﻘﻪ ﻗرار داده  ،در روز ﺳی وﺳﻮم ﺟﻬت انﺠام آزﻣایﺸات و ﺑررﺳی ﺳلﻮل
ﻫاى اﻟتﻬاﺑی در ﻣایﻊ ﻻواژ نمﻮنﻪ راﺗﺸریﺢ ﻣی کﻨﯿﻢ).(16
 -3تهیه زهر:
زﻫر پﻮدر ﺷﺪه زنﺒﻮر عﺴﻞ از دانﺸﮕاه آزاد واﺣﺪ علﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘات ﺗﻬران ﺧریﺪاري
و ﻣﻮرد اﺳتﻔاده ﻗرار ﮔرفت.

 -5روش تهیه اندام های الزم (کبد – طحال -شش):
اﺑتﺪا ﺣﯿﻮان را وزن کرده ﺳﭙﺲ ﺑا کلروفرم ﺑﯿﻬﻮش نمﻮده و ﺑعﺪ از ﺑرش ﻃﻮﻟی در
ناﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑرداﺷتﻦ کﺒﺪ ،ﻃﺤال و در آﺧر ﺷﺶ از ناﺣﯿﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﮔردیﺪ .ﺑعﺪ
از ﺗﻬﯿﻪ انﺪام آن ﻫا را ﺗﻮﺳﻂ ﺗرازو وزن و ﺳﭙﺲ در ﻣﺤلﻮل فرﻣاﻟﺪﺋﯿﺪ  10%نﮕﻬﺪارى
نمﻮدیﻢ).(16
 -6گروه های مورد مطالعه
در ایﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ  32رت ﺑا وزن ﺗﻘریﺒی  200- 300ﮔرم از ﻫر دو ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت

وزن ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺗﯿمار ﺷﺪنﺪ

ﮔروه ) : (4ﮔروه ﻣﺒتﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﺗﺠرﺑی کﻪ ﺑا زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ ﺑا دوز 1 mg/kg
ﺑﺪن ﺣﯿﻮان ﺗﯿمار ﺷﺪنﺪ.

وزن

 -7روش تیمار با زهر زنبور عسل:
زﻫر زنﺒﻮر را ﺑا دو دوز ﻣتﻔاوت ﺗﻬﯿﻪ نمﻮده وﺑﻪ ﮔروه  3و 4آﺳمی ﺑﻪ ﻣﺪت  12روز
ﻗﺒﻞ از ﺗﺸریﺢ ﺗا دو روز ﻣانﺪه ﺑﻪ ﺗﺸریﺢ ،ﻫﻢ زﻣان ﺑا اﺳتﻨﺸاق ،ﻫﻮاى ﺣاوى OA
را دریافت ﻣی کﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔاﻗی ﺗﺰریﻖ نمﻮده وﻃﻮرى ﺑرناﻣﻪ ریﺰى ﺷﺪ،
کﻪ ﺗﺰریﻘات  ،ﺗا  2روز ﻣانﺪه ﺑﻪ ﺗﺸریﺢ نمﻮنﻪ،ﺑﻪ اﺗمام رﺳﯿﺪ).(16
 -8روش تهیه مایع الواژ:
اﺑتﺪا ﺣﯿﻮان را وزن کرده ﺳﭙﺲ ﺑا کلروفرم ﺑﯿﻬﻮش نمﻮده و ﺑعﺪ از ﺑرش ﻃﻮﻟی در
ناﺣﯿﻪ ﺷﮑﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑرداﺷتﻦ کﺒﺪ و ﻃﺤال و در آﺧر ریﻪ ﺑﻪ ﻫمراه ناى ﺷﺪ  ،ریﻪ
ﺑﯿرون کﺸﯿﺪه را ﺑا ﺳرم فﯿﺰیﻮﻟﻮژى ﺷﺴت و ﺷﻮ داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ کمﮏ ﺳرنﮓ
ﻣﺨﺼﻮﺻی کﻪ ﺟﻬت کﺸﯿﺪن ﻻواژ از ریﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه15 ccﺳرم فﯿﺰیﻮﻟﻮژى را در
ﻃی ﺳﻪ ﻣرﺣلﻪ ﻫر ﺑار ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  5 ccﺑﻪ ریﻪ ﺗﺰریﻖ کرده و در ﻫر ﻣرﺣلﻪ ﺗﺰریﻖ ،ﺑﻪ
ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑافت ریﻪ را ﻣاﺳاژ ﻣﻼیﻢ داده ﺗا ﮔلﺒﻮل ﻫاى ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳرم
ﺗﺰریﻘی انتﻘال یاﺑﻨﺪ.ﺳﭙﺲ ﻣایﻊ ﻻواژ را ﺗﻮﺳﻂ ﺳرنﮓ ﺑﯿرون کﺸﯿﺪه و در یﮏ ﺑﺸر
کاﻣﻼ ﺗمﯿﺰ ﺟمﻊ آورى نمﻮدیﻢ).(17
 -9روش شمارش گلبول سفید در مایع الواژ :
یﮏ ﻗﻄره از ﻣایﻊ ﻻواژ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه را روى ﻻم نﺌﻮﺑایر ریﺨتﻪ و ﺑا عﺪﺳی 10
ﻣﯿﮑروﺳﮑﻮپ ﺷمارش ﮔلﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ انﺠام ﺷﺪ 4 .ﻣرﺑﻊ ﻣﺨﺼﻮص ﮔلﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ را
در ﻻم نﺌﻮﺑایر ﺷمارش کرده و ﻣﯿانﮕﯿﻦ آن را ﺑﺪﺳت آوردیﻢ ).(16
 -10روش تهیه اسمیر الواژ جهت شمارش افتراقی گلبول های
سفید:
یﮏ ﻗﻄره از ﻣایﻊ ﻻواژ اﺳتﺨراج ﺷﺪه از ﺷﺶ َرت ﺑرداﺷتﻪ و ﺑر روى ﻻم ﻗرار
داده ﺑا کﺸﯿﺪن یﮏ ﻻﻣﻞ ﺑر روى ﻻم ﺣاوى ﻗﻄره ،ﮔﺴترش ﺗﻬﯿﻪ ﻣی ﺷﻮد .ﺳﭙﺲ
ﻣﻨتﻈر ﻣی ﻣانﯿﻢ در ﻫﻮاى آزﻣایﺸﮕاه نمﻮنﻪ اﺳمﯿر ﺧﺸﮏ ﺷﻮد و ﺑعﺪ ﺑا افﺰودن
ﻣتانﻞ ﺑر روى ﻻم ،ﺳلﻮل ﻫاى روى آن ﺗﺜﺒﯿت ﻣی ﺷﻮنﺪ .پﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن
ﮔﺴترش ،یﮏ ﻣﯿلی ﻟﯿتر رنﮓ ﮔﯿمﺴا روى آن ریﺨتﻪ و پﺲ از  15دﻗﯿﻘﻪ ،ﻻم را
ﺑا آب ﺟارى و ﺑا ﻣﻼیمت ﺷﺴتﺸﻮ داده وﺻﺒر ﻣی کﻨﯿﻢ ﺗا ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ یﮏ
ﻗﻄره روﻏﻦ ایمرﺳﯿﻮن روى ﮔﺴترش رنﮓ آﻣﯿﺰى ﺷﺪه ریﺨتﻪ ﺑا درﺷت نماﺋی
 100ﻣﯿﮑروﺳﮑﻮپ از یﮏ ﮔﻮﺷﻪ ﻻم ﺑﺼﻮرت زیﮕﺰاگ ﺷروع ﺑﻪ ﺷمارش انﻮاع
ﮔلﺒﻮل ﻫاى ﺳﻔﯿﺪ ﻣی کﻨﯿﻢ .ﺑاﺷمارش  100عﺪد ﮔلﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ و ﺗعﯿﯿﻦ ﺗعﺪاد ﻫر
یﮏ از انﻮاع ﮔلﺒﻮل ﻫاى ﺳﻔﯿﺪ در ایﻦ  100عﺪد ،در ﺻﺪ ﻫر یﮏ ازآنﻬا ﺑﺪﺳت ﻣی
آیﺪ).(17
 -11مطالعه بافت شناسی
پﺲ از انﺠام ﻣراﺣﻞ فﻮق ،ﻫر ﺣﯿﻮان را ﺑا ﺗﺰریﻖ ﻣﺤلﻮل کلروفرم ﺑی ﻫﻮش کرده و
ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ را ﺑاز نمﻮده و ﺷﺶ ﻫاى ﺟانﻮر را ﺣتی اﻻﻣﮑان از ﺑاﻻى ناى ﺟﺪا ﻣی
کﻨﯿﻢ و پﺲ از انﺠام ﻣراﺣﻞ آﻣاده ﺳازى ﺑافت ﺷاﻣﻞ فﯿﮑﺴﻪ کردن ﺷﺶ ،پاﺳاژ
ﺑافتی ،آﺑﮕﯿرى و ﺷﻔاف ﺳازى ،آﻏﺸتﮕی و ﻗاﻟﺐ ﮔﯿرى ﺑا اﺳتﻔاده از ﻣﯿﮑروﺗرم،
ﺑرش ﻫاى ﺣﺪود  3ﺗا  5ﻣﯿﮑرون زده ﺷﺪه و روى ﻻم ﺷﯿﺸﻪ اى ﻗرار ﻣی دﻫﯿﻢ.
ﻻم ﻫاى داراى ﺑرش ﺑافتی را ﻣﺪت ده دﻗﯿﻘﻪ در ﺳﺒﺪ ﻫاى رنﮓ آﻣﯿﺰى در فﻮر ﺑا
دﻣاى ﺣﺪود  120درﺟﻪ ﻗرار داده ﺗا پارفﯿﻦ اﺿافی آن ذوب ﺷﺪه و ﺑریﺰد و ﺳﭙﺲ
ﻣراﺣﻞ رنﮓ ﺑا "اﺋﻮزیﻦ و ﻫماﺗﻮکﺴﯿلﻦ" انﺠام ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ .پﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن کاﻣﻞ
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 -4روش تهیه زهر رقیق شده زنبور عسل:
ﺑا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻨﮑﻪ ﮔروه ﺳﻮم نمﻮنﻪ ﻫا )نمﻮنﻪ ﻫاى آﺳمی دریافت کﻨﻨﺪه عﺼاره زﻫر
زنﺒﻮر عﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  (0/5 mg/kgﺑﻪ ﻣﺪت 10روز ﻣتﻮاﻟی ،ﺳﻢ دریافت ﻣی
کردنﺪ ،ﺟﻬت  80ﺑار ﺗﺰریﻖ )10روز و  8نمﻮنﻪ(
 10 mgﺳﻢ زنﺒﻮر را در  40 ccﺳرم فﯿﺰیﻮﻟﻮژى ﺣﻞ کرده ﺗا زﻫر ﺑا ﻏلﻈت mg/
 0/5 kgﺑﺪﺳت آیﺪ .ﺑراى ﮔروه ﭼﻬارم نمﻮنﻪ ﻫا )نمﻮنﻪ ﻫاى آﺳمی دریافت کﻨﻨﺪه
عﺼاره زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  (1 mg/kgﺑﻪ ﻣﺪت  10روز ﻣتﻮاﻟی ،ﺳﻢ را
دریافت ﻣی کردنﺪ ،ﺟﻬت  80ﺑار ﺗﺰریﻖ ) 10روز و  80نمﻮنﻪ (  20 mgﺳﻢ زنﺒﻮر
عﺴﻞ را در  40 ccﺳرم فﯿﺰیﻮﻟﻮژى ﺣﻞ کرده ﺗا زﻫر ﺑا ﻏلﻈت  1 mg/kgﺑﺪﺳت
آیﺪ.
ً
ﺑعﺪ از ﺗﻬﯿﻪ ،ﻇروف ﺣاوى زﻫر را در ﺷرایﻂ کاﻣﻼ اﺳتریﻞ داﺧﻞ یﺨﭽال نﮕﻬﺪارى
نمﻮدیﻢ).(17

ﺗﺼادفی ﺑﻪ  4ﮔروه  8ﺗایی ﺑﻪ ﺷرح زیر ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪنﺪ.
ﮔروه ) : (1ﮔروه کﻨترل کﻪ در ﺷرایﻂ ﻣعمﻮﻟی در اﺗاق ﺣﯿﻮانات نﮕﻬﺪارى ﺷﺪنﺪ.
ﮔروه ) : (2ﮔروه ﻣﺒتﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﺗﺠرﺑی
ﮔروه ) : (3ﮔروه ﻣﺒتﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﺗﺠرﺑی کﻪ ﺑا زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ ﺑا دوز 0/5 mg/kg

 / 10ﺳعﯿﺪه ذواﻟﻔﻘارى و ﻫمﮑاران

ﻻم ﻫا ﺳﻄﺢ ﻻم ﻫا را ﺑا ﭼﺴﺐ انتﻼن آﻏﺸتﻪ کرده و ﺑرروى آن ﻻﻣﻞ ﻣیﭼﺴﺒانﯿﻢ.

پﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳاعت ﺑا ﺧﺸﮏ ﺷﺪن کاﻣﻞ ﭼﺴﺐ ،ﻻم ﻫا ﺑراى ﻣﺸاﻫﺪه ﻣﯿﮑروﺳﮑﭙی
آﻣاده ﻣی ﺑاﺷﺪ).(17
ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤلﯿﻞ آﻣارى ﺑا اﺳتﻔاده از نرم افﺰار Spss16انﺠام و نمﻮدار ﻫاى ﻻزم
ﺑا اﺳتﻔاده از نرم افﺰار  Excelرﺳﻢ ﺷﺪه اﺳت.
ﻣﻘایﺴﻪ ﺑﯿﻦ نمﻮنﻪ ﻫاى کﻨترل و ﻣﺒتﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﺗﺠرﺑی و ﺗﯿمار ﺷﺪه ﺑا زﻫر زنﺒﻮر
عﺴﻞ ﺑا اﺳتﻔاده از ﺗﺴت آﻣارى  ANOVAانﺠام ﮔردیﺪ و 0,05≥Pﺑﻪ عﻨﻮان
اﺧتﻼف آﻣارى ﻣعﻨی دار ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه اﺳت.

ﻣیﺑاﺷﺪ کﻪ دارى اﺧتﻼف ﻣعﻨادار ﺑا ﮔروه آﺳمی اﺳت ).(0/001≥P

بررسی ائوزینوفیل در مایع الواژ
ﻣﯿانﮕﯿﻦ ﺗعﺪاد اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ در نمﻮنﻪ کﻨترل ﺑراﺑر ﺑا  1/25 ± 0/31و در ﮔروه
آﺳمی  3/13 ± 0/30ﻣیﺑاﺷﺪ کﻪ در ایﻦ راﺑﻄﻪ اﺧتﻼف ﻣعﻨادارى ﺑﯿﻦ دو ﮔروه
در ﺣﺪ) (0/001≥Pوﺟﻮد دارد .ﺗعﺪاد اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ نمﻮنﻪ ﺗﺤت درﻣان ﺑا دوز mg/kg
 0/5زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ ﺑراﺑر ﺑا  1/63 ± 0/38اﺳت کﻪ در ﻣﻘایﺴﻪ ﺑا ﮔروه آﺳمی
اﺧتﻼف ﻣعﻨادارى وﺟﻮد دارد) .(0/01≥Pایﻦ ﺗعﺪاد در نمﻮنﻪ ﻫاى ﺗﺤت درﻣان ﺑا
دوز  1 mg/kgزﻫر زنﺒﻮر ﺑراﺑر ﺑا 1/63 ± 0/26ﻣی ﺑاﺷﺪ کﻪ اﺧتﻼف ﻣعﻨادار ﺑا

نتایج:
بررسی گلبول های سفید خون ( )WBCدر مایع الواژ:
ﻣﯿانﮕﯿﻦ ﺗعﺪاد ﮔلﺒﻮل ﻫاى ﺳﻔﯿﺪ در نمﻮنﻪ کﻨترل ﺑراﺑر ﺑا  146 ±23و در ﮔروه
آﺳمی 394 ± 60ﻣیﺑاﺷﺪ کﻪ در ایﻦ راﺑﻄﻪ اﺧتﻼف ﻣعﻨادارى ﺑﯿﻦ دو ﮔروه در
ﺣﺪ ) (0/001≥Pوﺟﻮد دارد .ﺗعﺪاد ﮔلﺒﻮل ﻫاى ﺳﻔﯿﺪ نمﻮنﻪ ﺗﺤت درﻣان ﺑا دوز mg/
 0/5 kgزﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ ﺑراﺑر ﺑا  273 ±14اﺳت کﻪ در ﻣﻘایﺴﻪ ﺑا ﮔروه آﺳمی
اﺧتﻼف ﻣعﻨادارى وﺟﻮد نﺪارد .ایﻦ ﺗعﺪاد در نمﻮنﻪ ﻫاى ﺗﺤت درﻣان ﺑا دوز mg/
 1 kgزﻫر زنﺒﻮر ﺑراﺑر ﺑا  229 ± 34ﻣی ﺑاﺷﺪ کﻪ دارى اﺧتﻼف ﻣعﻨادار ﺑا ﮔروه
آﺳمی اﺳت ).(0/01≥P
نمﻮدار  :3ﻣﯿﺰان اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ ﻣایﻊ ﻻواژ در ﮔروه ﻫاى ﻣﻮرد ﻣﻄاﻟعﻪ

 +++ﻣعرف ﻣعﻨادارى اﺧتﻼف ﺑﯿﻦ ﮔروه کﻨترل آﺳمی در ﺣﺪ )(0/001≥Pﻣی ﺑاﺷﺪ.

** ﻣعرف ﻣعﻨادارى اﺧتﻼف ﺑﯿﻦ ﮔروه آﺳمی و ﺗﺤت درﻣان در ﺣﺪ ) (0/01≥Pﻣی ﺑاﺷﺪ.

ﮔروه آﺳمی وﺟﻮد دارد).(0/01≥P

نمﻮدار  :1ﻣﯿﺰان ﮔلﺒﻮل ﻫاى ﺳﻔﯿﺪ ﻣایﻊ ﻻواژ ﺑر ﺣﺴﺐ ﮔروه ﻫا

 +++ﻣعرف ﻣعﻨادارى اﺧتﻼف ﺑﯿﻦ ﮔروه کﻨترل و آﺳمی در ﺣﺪ )(./..1≥Pﻣی ﺑاﺷﺪ.

** ﻣعرف ﻣعﻨادارى اﺧتﻼف ﺑﯿﻦ ﮔروه آﺳمی و ﺗﺤت درﻣان در ﺣﺪ ) (./.1≥Pﻣی ﺑاﺷﺪ NS.ﻣعرف عﺪم
اﺧتﻼف ﻣعﻨادارى اﺳت.

نمﻮدار  :2ﻣﯿﺰان ﻣﻨﻮﺳﯿت ﻣایﻊ ﻻواژ ﺑر ﺣﺴﺐ ﮔروه ﻫا

 ++ﻣعرف ﻣعﻨادارى اﺧتﻼف ﺑﯿﻦ ﮔروه کﻨترل آﺳمی در ﺣﺪ )(./.1≥Pﻣی ﺑاﺷﺪ.

*** ﻣعرف ﻣعﻨادارى اﺧتﻼف ﺑﯿﻦ ﮔروه آﺳمی و ﺗﺤت درﻣان در ﺣﺪ ) (./..1≥Pﻣی ﺑاﺷﺪ.
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بررسی منوسیت در مایع الواژ:
ﻣﯿانﮕﯿﻦ ﺗعﺪاد ﻣﻮنﻮﺳﯿت در نمﻮنﻪ کﻨترل ﺑراﺑر ﺑا  2 ± 0/19و در ﮔروه آﺳمی 0/31
 3±ﻣیﺑاﺷﺪ کﻪ در ایﻦ راﺑﻄﻪ اﺧتﻼف ﻣعﻨادارى ﺑﯿﻦ دو ﮔروه در ﺣﺪ ) (0/01≥Pوﺟﻮد
دارد .ﺗعﺪاد ﻣﻮنﻮﺳﯿت نمﻮنﻪ ﺗﺤت درﻣان ﺑا دوز  0/5 mg/kgزﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ ﺑراﺑر ﺑا 0/25
 1/75 ±اﺳت کﻪ در ﻣﻘایﺴﻪ ﺑا ﮔروه آﺳمی اﺧتﻼف ﻣعﻨادارى وﺟﻮد دارد ).(0/001≥P
ایﻦ ﺗعﺪاد در نمﻮنﻪ ﻫاى ﺗﺤت درﻣان ﺑا دوز  1 mg/kgزﻫر زنﺒﻮر ﺑراﺑر ﺑا 1/71 ± 0/18

بحث:
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ عمﻞ آﻣﺪه  ،ﺗعﺪاد ﮔلﺒﻮل ﺳﻔﯿﺪ در نمﻮنﻪ آﺳمی نﺴﺒت ﺑﻪ نمﻮنﻪ کﻨترل
رونﺪ افﺰایﺸی داﺷتﻪ و اﺧتﻼف ﻣعﻨا دارى ﺑﯿﻦ دو ﮔروه وﺟﻮد دارد.ﺗعﺪاد ﮔلﺒﻮل
ﺳﻔﯿﺪ نمﻮنﻪ ﺗﺤت درﻣان ﺑا زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ نﺴﺒت ﺑﻪ نمﻮنﻪ آﺳمی کاﻫﺶ یافتﻪ و
ایﻦ نﺸانﻪ اﺧتﻼف ﻣعﻨا دارى ﺑﯿﻦ دو ﮔروه اﺳت.
ﺑا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻇﻬارات  .Pauluhn Jدر ﺳال  2008ﻣﺒﻨی ﺑر ﺷمارش کلﯽ ﮔلﺒﻮل
ﻫاى ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ ویﮋه ،ﮔرانﻮﻟﻮﺳﯿت ﻫاي نﻮﺗروفﯿلﯽ و ﻟﻨﻔﻮﺳﯿت ﻫا در ﻣایﻊ ﻻواژ در
ﺗمام ﮔروه ﻫاي ﺣﺴاس ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣعﻨا داري افﺰایﺶ پﯿﺪا کرده اﺳت )،(17،18
ﻫمﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘی کﻪ Sei-Ryang Ohو ﻫمﮑارانﺶ انﺠام دادنﺪ 48 ،ﺳاعت
ﺑعﺪ از آﺧریﻦ آﻟﻮدﮔی ،ﺳلﻮل ﻫاى ﻣایﻊ ﻻواژ ﺷمارش ﺷﺪنﺪ و ﻣﺸاﻫﺪه ﺷﺪ کﻪ
اواﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑاعﺚ ﺟریان ﻣعﻨادار ﮔلﺒﻮل ﻫاى ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ درون ﻣایﻊ ﻻواژ ﻣی ﺷﻮنﺪ
کﻪ ﺑا نتایﺞ ﺑﻪ دﺳت آﻣﺪه در نمﻮدار ) (1ﻣﺒﻨی ﺑر اﺧتﻼف ﻣعﻨادار ﺑﯿﻦ ﮔروه کﻨترل
و آﺳمی و ﻫمﭽﻨﯿﻦ ﮔروه ﻫاى ﺗﯿمار ﺷﺪه ﺑا دوزﻫاى دو ﮔانﻪ زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ ﺑا
ﮔروه آﺳمی در پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر ﻫماﻫﻨﮓ اﺳت .ﺑا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ایﻨﮑﻪ آﺳﻢ یﮏ ﺑﯿماري
اﻟتﻬاﺑﯽ اﺳت ﺑﻨاﺑرایﻦ افﺰایﺶ ﺗعﺪاد ﮔلﺒﻮل ﻫاي ﺳﻔﯿﺪ در ﻣایﻊ ﻻواژ ﺟﻬت ﻣﺒارزه ﺑا
اﻟتﻬاب ﺿروري اﺳت و انتﻈار ﻣی رود زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺧاﺻﯿت ﺿﺪ اﻟتﻬاﺑﯽ
ﺧﻮد ﺗعﺪاد ﮔلﺒﻮل ﻫاي ﺳﻔﯿﺪ را کاﻫﺶ دﻫﺪ.
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ کﻪ  Sei-Ryang Ohو ﻫمﮑارانﺶ انﺠام دادنﺪ 48 ،ﺳاعت ﺑعﺪ از
آﺧریﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺳلﻮل ﻫاي ﻣایﻊ ﻻواژ ﺷمارش ﺷﺪنﺪ ،اواﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑاعﺚ ﺟریان ﻣعﻨﯽ
دار ﮔلﺒﻮل ﻫاي ﺳﻔﯿﺪ ﺑﻪ درون ﻣایﻊ ﻻواژ) (BALFﻣﯽ ﺷﻮنﺪ .در ﻣﻮش ﻫاي
ﺣﺴاس ﺷﺪه ﺑا اواﻟﺒﻮﻣﯿﻦ % 75کﻞ ﮔلﺒﻮل ﻫاي ﺳﻔﯿﺪ در  BALFرا اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ
ﻫا ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺷمارش ﺳلﻮل ﻫا در ﻣایﻊ ﻻواژ ﻣﯿﺰان کﻞ ﮔلﺒﻮل ﻫاي
ﺳﻔﯿﺪ ،اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ و ﻣاکروفاژ و ﻟﻨﻔﻮﺳﯿت نمﻮنﻪ ﻫاي ﺣﺴاس ﺷﺪه ،اواﻟﺒﻮﻣﯿﻦ را ﺑا
یﮑﺪیﮕر ﻣﻘایﺴﻪ کرده اﺳت کﻪ ﺑر اﺳاس ایﻦ ﻣﻘایﺴﻪ،ﺑﯿﺸتریﻦ ﻣﯿﺰان را ﺗعﺪاد کﻞ
ﮔلﺒﻮل ﻫاي ﺳﻔﯿﺪ،ﺳﭙﺲ اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ ﻫا و ﺑعﺪ از آن ﻣاکروفاژ و ﻟﻨﻔﻮﺳﯿت ﻫا دارنﺪ.
ﻟﻨﻔﻮﺳﯿت ﻫا نﺴﺒت ﺑﻪ اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ ﻫا افﺰایﺶ کمتري داﺷتﻪ انﺪ ).(19
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ کﻪ روي ﺧﻮکﭽﻪ ﻫﻨﺪي ﺣﺴاس ﺷﺪه ﺑا اواﻟﺒﻮﻣﯿﻦ انﺠام ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﺪ کﻪ ﺗعﺪاد کﻞ ﮔلﺒﻮل ﻫاي ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮن در ﺣﯿﻮانات ﺣﺴاس ﺷﺪه افﺰایﺶ یافتﻪ
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اﺳت ﻫمﭽﻨﯿﻦ افﺰایﺶ اﺋﻮزیﻨﻮفﯿلﯽ ،نﻮﺗروفﯿلﯽ،و کاﻫﺶ در ﻟﻨﻔﻮﺳﯿت ﻫا ﻣﺸاﻫﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ).(20
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ کﻪ روي ﺧﻮکﭽﻪ ﻫاي ﻫﻨﺪي انﺠام ﺷﺪ ﻣﺸاﻫﺪه ﺷﺪ کﻪ ﮔلﺒﻮل ﻫاى
ﺳﻔﯿﺪ ) (WBCدر ﺣﯿﻮانات ﺣﺴاس ﺷﺪه افﺰایﺶ یافتﻪ اﺳت کﻪ ایﻦ نﯿﺰ ﺗﺄکﯿﺪي ﺑر
ﻣﻄاﻟعات انﺠام ﺷﺪه در ایﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺑاﺷﺪ ).(20
در نتایﺞ ﺑﻪ دﺳت آﻣﺪه ﻣﻮﺟﻮد ،ﺗعﺪاد اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ در نمﻮنﻪ آﺳمی نﺴﺒت ﺑﻪ نمﻮنﻪ
کﻨترل رونﺪ افﺰایﺸی داﺷتﻪ اﺳت.دریافت زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ ﺗﻮﺳﻂ نمﻮنﻪ ﻫاى آﺳمی
ﺗعﺪاد اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ را کاﻫﺶ داده و اﺧتﻼف ﻣعﻨا دارى ﺑﯿﻦ ﺗعﺪاد اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ نمﻮنﻪ
ﻫاى ﺗﺤت درﻣان ﺑا نمﻮنﻪ آﺳمی ﻣﺸاﻫﺪه ﺷﺪ.
در ﻣایﻊ ﻻواژ ) (BALو ﺧلﻂ ﺑﯿماران آﺳمی اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ ﻫاي دﮔرانﻮﻟﻪ ﺷﺪه و فعال
افﺰایﺶ ﻣﯽ یاﺑﻨﺪ .ﻣﻬمتریﻦ ﺳلﻮل ﻫاي اﻟتﻬاﺑﯽ در آﺳﻢ ،اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ ﻫا ،ﻟﻨﻔﻮﺳﯿت
ﻫاي  CD4+ Tو ﻣاﺳت ﺳﻞ ﻫا ﻫﺴتﻨﺪ کﻪ ﺑا آزاد کردن ﻣﯿانﺠﯽﻫاي اﻟتﻬاﺑﯽ
ﻣﻮﺟﺐ انﻘﺒاض ﻣﺠاري ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽ ﮔردنﺪ کﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﯿماري آﺳﻢ اﺳت
) .(21اﻟتﻬاب ،ﻫمﻪ ﻣﺠاري ﺗﻨﻔﺴﯽ را در آﺳﻢ درﮔﯿر ﻣﯽ کﻨﺪ وﻟﯽ ﺑر پارانﺸﯿﻢ ریﻪ
اﺛري نﺪارد) Duez .(21و ﻫمﮑارانﺶ اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ ﻫا را در ﺧﻮن ،ﻣایﻊ ﻻواژ ریﻪ
و عﻘﺪه ﻫاي ﻟﻨﻔاوي ﻣﺪل ﻫاي ﻣﻮش ﺣﺴاس ﺷﺪه ردیاﺑﯽ کردنﺪ و ﺗعﺪاد زیادي
اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ را در ایﻦ ﻗﺴمت ﻫا ﻣﺸاﻫﺪه کردنﺪ .اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ ﻫا ﻣمﮑﻦ اﺳت ریﻪ
را ﺑراي عملﮑردي ﺷﺒﯿﻪ ﺳلﻮل ﻫاي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه آنتﯽ ژن ﺗرك کﻨﻨﺪ کﻪ در ﻣایﻊ
ﻻواژ ) (BALﺑﯿماران آﺳمی اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ ﻫا ﺣﺪودا  %3ﮔلﺒﻮﻟﻬاي ﺳﻔﯿﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ) .(22در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ کﻪ  Southamو ﻫمﮑاران در ﺳال  2005ﺑر روي
ﻣﻮش ﻫاي ﺣﺴاس ﺷﺪه ﺑا اواﻟﺒﻮﻣﯿﻦ انﺠام دادنﺪ ،ﮔﺰارش ﺷﺪ کﻪ افﺰایﺶ ﺳلﻮل
ﻫاي اﺟﺪادي  CD341451IL-5Ra1کﻪ اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ ﻫا از آنﻬا ﻣﻨﺸاء ﻣﯽ ﮔﯿرنﺪ ﺑا
ﺣﺪاکﺜر افﺰایﺶ  IL5در ﻣایﻊ ﻻواژ و افﺰایﺶ ﻫر 2نﻮع ﺳلﻮل اﺟﺪادي CD34145
در ریﻪ و ﺣﺪاکﺜر اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ ﻫاي ﻣایﻊ ﻻواژ ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳت ) ،(23کﻪ ایﻦ ﮔﺰارﺷات
ﺑا نتایﺞ درج ﺷﺪه در نمﻮدار  3ﻣﺒﻨی ﺑر افﺰایﺶ اﺧتﻼف ﻣعﻨادار اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ ﻫاى
ﺷمارش ﺷﺪه در ﻣایﻊ ﻻواژ نمﻮنﻪ ﻫاى ﮔروه آﺳمی نﺴﺒت ﺑﻪ کﻨترل و ایﻦ پاراﻣتر
در ﻣایﻊ ﻻواژ نمﻮنﻪ ﻫاى ﮔروه ﺗﯿمار ﺷﺪه ﺑا دوز ﻫاى  0/5 mg/kgو 1 mg/kg

مونوسیت ()M
در ﺗﺤﻘﯿﻖ انﺠام ﺷﺪه ،ﺑا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ نتایﺞ ،افﺰایﺶ ﻣعﻨا دارﻣﻮنﻮﺳﯿت را در ﮔروه آﺳمی
نﺴﺒت ﺑﻪ ﮔروه کﻨترل ،ﺷاﻫﺪ ﺑﻮدیﻢ ونﯿﺰ کاﻫﺶ ﻣعﻨادارى در ﺗعﺪاد ﻣﻮنﻮﺳﯿت ﮔروه
ﺗﯿمار ﺷﺪه ﺑا دوز ﻫاى  0/5 mg/kgو  1 mg/kgنﺴﺒت ﺑﻪ ﮔروه آﺳمی ﻣﺸاﻫﺪه
نمﻮدیﻢ.
 So0uthamو ﻫمﮑاران در ﺳال  ،2005در ﻣﻄاﻟعﻪ اي کﻪ روي ﻣﻮش ﻫاي
آزﻣایﺸﮕاﻫﯽ انﺠام ﺷﺪ نتایﺞ نﺸان داد کﻪ ﻣﻮنﻮﺳﯿت ﻫا در ﺣﺴاﺳﯿتﻫاي ﺗﻨﻔﺴﯽ
نﻘﺶ دارنﺪ ).(24
نتیجه گیری :
ایﻦ نتایﺞ نﺸان ﻣﯿﺪﻫﺪ کﻪ ﺗعﺪاد کﻞ ﮔلﺒﻮﻟﻬاي ﺳﻔﯿﺪ ،درﺻﺪ ﻣﻨﻮﺳﯿتﻬا و
اﺋﻮزیﻨﻮفﯿلﻬا در نمﻮنﻪ ﻫاي آﺳمﯽ افﺰایﺶ ﻣعﻨﯽ داري نﺴﺒت ﺑﻪ نمﻮنﻪ ﻫاي کﻨترل
پﯿﺪا کرده اﺳت .ﻣﻘایﺴﻪ ي نتایﺞ ﮔروه ﻫاي ﺗﯿمار ﺷﺪه ﺑا زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ ﺑا ﮔروه
آﺳمﯽ نﺸان ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗعﺪاد ﺳلﻮل ﻫاي اﻟتﻬاﺑﯽ ﺷاﻣﻞ  ،ﻣﻨﻮﺳﯿت و اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ در
ﻣایﻊ ﻻواژ کﻢ ﺷﺪه اﺳت .ﺑعﻼوه ﻣﻘایﺴﻪ ي نتایﺞ ﮔروه ﻫاي ﺗﯿمار ﺷﺪه ﺑا زﻫر زنﺒﻮر
عﺴﻞ نﺸان ﻣی دﻫﺪ اﺛر زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ در ﮔروﻫﯽ کﻪ ﺑا دوز ﺑﯿﺸتري ﺗﯿمار ﺷﺪه
اﺳت نمایان ﺗر اﺳت ﺑﻪ ﻃﻮري کﻪ در رت ﻫایﯽ کﻪ ﺑا دوز  100 mg/kgزﻫر زنﺒﻮر
عﺴﻞ ﺗﯿمار ﺷﺪنﺪ نﺴﺒت ﺑﻪ ﮔروه آﺳمﯽ ،ﺗعﺪاد اﺋﻮزیﻨﻮفﯿﻞ و ﻣﻨﻮﺳﯿت در ﻣایﻊ ﻻواژ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣعﻨﯽ دار کاﻫﺶ یافتﻪ اﺳت.زﻫر زنﺒﻮر در ﮔروﻫﻬاي ﺗﺤت درﻣان ﺑﻄﻮر
ﻣعﻨﯽ داري کاﻫﺶ آنﻬا را ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳت.اﺣتماﻻ زﻫر زنﺒﻮر عﺴﻞ ﺑﺪﻟﯿﻞ وﺟﻮد
فاکتﻮرﻫاى ﻣتعﺪد آنتی اکﺴﯿﺪانی و ﺿﺪ اﻟتﻬاﺑی ﻣی ﺗﻮانﺪ از افﺰایﺶ رادیﮑال ﻫاى
آزاد ﺟلﻮﮔﯿرى کرده و در کاﻫﺶ عﻮارض ناﺷی از آﺳﻢ ﻣﺆﺛر ﺑاﺷﺪ.
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