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Abstract
Background and purpose: Sulfur is an essential element used in the amino acids cysteine and
methionine. Sulfur toxicity occurs due to its high concentration and volatile compounds in the
environment. In various stages of human life, sulfur contaminants cause a variety of disorders in different
parts of the body including the immune system. The embryonic period is the most critical stage of life
cycle, so, this study investigated the effects of sulfur intoxication in pregnant rats on serum levels of
immunoglobulin in their neonates.
Materials and methods: In this experimental study, 36 adult female Wistar rats were divided
into three groups: a control, experimental group I with mild poisoning and experimental group II with
severe intoxication. Before and during pregnancy the experimental groups I and II received a daily dose
of 500mg/kg.bw sodium sulfide dissolved in drinking water for 15 and 30 days, respectively. Blood
samples were taken from male and female newborns, 40 days after birth, and the serum levels of IgG and
IgM were measured using nephelometric technique. Data was analyzed in SPSS ver. 17.
Results: The results indicated a significant increase in serum levels of immunoglobulin IgG and
IgM in male and female neonates with severe maternal toxicity compared to the control group (P < 0.05).
On the other hand, there was no significant difference in the concentration of immunoglobulins in female
newborns of all groups compared to the corresponding male group. (P>0.05)
Conclusion: Sulfur contaminants or their metabolites can cross the placental barrier during
pregnancy and increase serum levels of IgG and IgM in neonates through changes in the function of fetal
immune system. Furthermore, these alterations are believed to be gender independent.
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چكیده
سابقه و هدف :گوگرد به عنوان یکی از عناصر پرمصرف حیات در دو اسید آمینهه مییهونیو و سیئهی یو هرکت دارد
وسمیت نا ی ازآن به سطوح باالوترکیبات فرارآن در محیط مربوط میگهردد.آالینهد هها گهوگرد درمراحهم ملی ه
زندگی انئان اخیالالت گوناگونی را در بلشها ملی

بدن مانند دسیگا ایمنهی ایاهاد مهیکننهد .ازآن جهاکهه دوران

جنینی حئاستریو مرح ه زندگی است ،در مطالعه حاضر تأثیر مئمومیت گوگرد موش ها صهحرایی بهاردار برظ هت
ایمونوگ وبولیو ها سرم نوزادانشان بررسی د است.
مواد و روشها :در ایو مطالعه تاربی  63سر موش صحرایی ماد بالغ از نژاد ویئیار ،به سه گرو تقئیم دند :گهرو
کنیرل ،گرو تاربی 1با مئمومیت خفی

و گرو تاربی 2با مئمومیت دید .گرو ها تاربی به ترتیب از  11و  63روز

قبم از باردار تا پایان دور باردار مقدار  133mg/kg.bwسدیم سولفید را به صورت مح ول در آب آ امیدنی دریافهت
نمودند 03 .روز پس از تولد ،از نوزادان خونگیر به عمهم آمهد و سهطوح سهرمی  IgGو  IgMآن هها از طریهق نف هومیر
انداز گیر

د.

یافتهها :نیایج حاکی از افهاایش معنهیدار ظ هت سهرمی ایمونوگ وبهولیوهها  IgGو  IgMدر نهوزادان نهر و مهاد بها
مئمومیت دید مادر نئبت به گرو کنیرل بود ( .)p <3/31ازطرفدیگر ،تغییهر در ظ هت ایمونوگ وبهولیوهها در تمهام
گرو ها ماد نئبت به گرو میناظر نر اخیالف معنیدار ندا ت (.)p >3/31
استنتاج :آالیند ها گوگرد یا میابولیتها آنها میتوانند در دوران باردار از سد جفت عبور کهرد و بها تغییهر
در عم کرد سیئیم ایمنی جنیو باعث افاایش سطح سرمی  IgGو  IgMنوزادان گردند .عالو بر ایو ،به ن ر میرسد که ایو
اثرات به صورت مئیقم از جنس عمم مینمایند.
واژه های کلیدی :سدیم سولفید،مئمومیت گوگرد  ،نوزاد ،موش صحرایی ،ایمونوگ وبولیو

مقدمه
از ن ر فراوانی ،گهوگرد هانادهمیو عنصهر طبیعهی

می ود زیرا در ترکیب دو اسیدآمینه مییونیو و سیئی یو

اسههت( )1و یکههی از عناصههر پرمصههرف حیههات محئههوب

به کار میرود( .)2سمیت گوگرد به طور عمد با سطوح
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اندازه گیری سطح ایمونوگلوبولینهای سرمی نوزادان متولد شده
از موش های صحرایـی در معرض سدیم سولفید

پژوهشی

زهرا نیک پندار و همکاران

در ارتباط اسهت( .)6ترکیبهات گهوگرد از منهاب طبیعهی

حئاس به  ATPرخ میدهد( .)16از ایو گا هیه ،تاهویا

(مانند آتشفشانها ،چشمهها گوگرد  ،معادن ملی

نمکها سولفید به موش صحرایی باعث القا پاسهخ

و چا ها نفت و گهاز) یها فعالیهتهها بشهر (صهنای

الیهابی می ود که بهصورت افاایش فعالیت می وپراکئهیداز

 ،فاضالب ،مصرف سهوختهها فئهی ی) تولیهد

در کبد و ریه تا ی می نماید و می تواند نشهانه ارتشهاح

ملی

می وند( .)0برخی ازایو ترکیبات مانند سولفید هیهدروژن

لوکوسیتها به بافت با هد( .)8ههمچنهیو مشهلش هد

( ،)H2Sد اکئید گوگرد ( )SO2و کربونیم سولفید از

است که سیئیم ایمنی هومورال و س ولی به فراوانهی تحهت

آالیند ها معمولی هوا در نواحی هر به ویژ مناطق

تأثیر آالیند ها محیطی و اتمئفر

قرار میگیهرد(.)10-17

صنعیی هئیند( .)1،0میاان گوگرد موجهود در سهوختهها

دسههیگا ایمنههی سههازمانی از س ه ولههها و مولکههولههها بهها

فئی ی باال است به طور که ذخایر زظال سنگ و نفهت

نقشها تلصصی است که از بدن در برابر عفونت دفاع

خام معموالً حاو  1تا  2درصد گوگرد هئهیند( .)1احیهرا

میکند( .)18اظ ب مولکولها ک ید تشکیمدهنهد ایهو

سوختها فئی ی مانند زظال سنگ ،نفت و گاز منشها

سیئهههیم (ایمونوگ وبهههولیو ،کمپ مهههان و سهههاییوکایو)

اص ی انیشار اکئیدها گوگرد از جم هه  SO2اسهت(.)3

گ یکوپروت ینی هئیند( .)11ایمونوگ وبهولیو  IgMاولهیو

درحالی که مناب طبیعی تولید سولفید هیدروژن چا ها

پههادتو تولیههد ههد در پاسههخ ایمنههی هومههورال اسههت
و

وایمونوگ وبولیو  IgGبه طور موثر پاتوژنها را جهت

نفههت و گههاز ،گازههها آتشفشههانی ،معههادن ملی هه

چشمهها گوگرد میبا ند( .)7سولفیدها گوناگون

محاصر توسط فاگوسیتها اپئهونیا مهیکنهد وسیئهیم

(سدیم سولفید ،سدیم هیدروژن سولفید) نیا میتوانند به

کمپ مان را فعهال مهیسهازد( .)23مع هوم هد اسهت کهه

عنوان آزادکنند  H2Sعمم کنند(.)8،7

ظ ت ایو ایمونوگ وبولیوها در پاسخ بهه محهر هها

مههواد ههیمیایی خطرنهها

حاصههم از فعالیههتههها

آنیههی ژنهی در جههنس مونههث نئههبت بههه مههاکر بههیشتههر

طبیعههی یهها انئههانی مههیتواننههد اثههرات زیههان آور را بههر

است( )21و میتواند تحت تأثیر عوامم محیطهی از جم هه

بگاارنهد(SO2 .)1

آالیند ها قرار گیرد( .)13،11از آنجا کهه فعالیهت مهن م

سالمت انئان و محیط زیئت برجها

میتواند در بئیار از اندامها باعث بهروز واکهنشهها

دسیگا ایمنی برا بقا پئیانداران اساسهی مهیبا هد و

اکئیداتیو ود( .)13مطالعه اثر اسینشا  SO2در موش و

توسعه آن از دوران جنینی آظاز میگردد و تا بعد از تولهد

اسهت کهه SO2

ادامه مییابد ،بنابرایو هدف مطالعه حاضر بررسهی تهأثیر

خرگوش در دوران بهاردار نشهان داد

احیمههال بههروز تغییههرات اسههک یی در نههوزادان را افههاایش

یکی از آالیند ها مهم محیطی یعنی مئمومیت گوگرد

میدهد( .)3همچنیو مئمومیت با  H2Sباعث ایااد عوارض

بر سیئیم ایمنی ،به ویژ بر ظ ت ایمونوگ وبهولیوهها

نورولوژیک ماننهد اخهیالل هدید در اعمهال حرکیهی و

 IgMو  IgGدر حئاستریو مرح ه زندگی یعنهی دوران

اخیالل مالیم در اعمال ناخیی می هود( .)11بهه عهالو

جنینی بود است .ایوگونه مطالعات میتوانند اهمیت مقاب هه

تاویا تهراکمهها پهاییو  H2Sباعهث تهاخیر در زایمهان

با عوارض آالیند ها زیئتمحیطهی را برجئهیه سهازند و

موش صحرایی مهیگرددکهه ایهو اثهر احیمهاالً از طریهق

زمینه را برا پیشگیر از بروز بئیار از نارساییهها و

کاهش گیرند ها اکئی توسیو توسط یهون هیهدروژن

بیمار ها مراحم اولیه زندگی فراهم آورند.

سولفید ( )HS-صورت مهیگیهرد( .)12مطالعهه  Lefflerو
همکاران نیا نشان داد که  H2Sدر ظ هت فیایولوژیهک
میتواند به عنوان یک گشهادکنند عهرو مغها عمهم
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باال آن در محیط و ترکیبات سمی فهرار حاصهم از آن

کند و ایو اتئاع از طریق فعال ساز کانالها پیاسیمی

سطح ایمونوگلوبولينهای سرمي نوزادان موش های صحرایـي در معرض سدیم سولفيد

سر موش صحرایی نر بالغ از همان نژاد با میهانگیو وزنهی

د .از آنجا که سدیم سولفید در آب باعث تولید H2S

 223 ± 13گرم اسیفاد د .حیوانهات مهورد اسهیفاد بها

میگردد و طعم و بو نامط وب دید ( H2Sبو تلهم

سو تقریبی  13روز از مرکا پرورش حیوانات دانشهگا

مرغ گندید ) میتواند موجب عدم مصرف ایهو مح هول

ع وم پا کی یراز تهیه دند .موشها ماد به مهدت

به عنوان آب آ امیدنی توسط گرو ها تاربی گهردد،

 2هفیه در هرایط آزمایشهگاهی دانشهگا آزاد اسهالمی
کازرون در دما  22 ± 2درجهه سهانییگهراد و هرایط

دوز فو

انیلاب گردید(.)8،7

موشها نر فقط جهت بارور ماد ها مهورد اسهیفاد

نور  12ساعت رو نایی ( 7صبح تا  7ب) و  12ساعت

قرار گرفیند .بدیومن ور به هر قفس شتایی از موشهها

تاریکی در قفسهایی جهدا از مهوشهها نهر نگههدار

ماد دو موش نر اضافه گردید و به مهدت یهک هفیهه در

ههدند و پههس از اطمینههان از عههدم بههاردار و ایاههاد

دند بهطهور کهه بهارور بهه

جوار یکدیگر نگهدار

سازگار با محیط ،برا اناام پژوهش با رعایهت تمهام

صورت طبیعی اناام گیرد .با سپر

مههوازیو اخالقههی و حقههو حیوانههات آمههاد گردیدنههد.

( 21تا  26روز) و تولد نوزادان ،تاویا سدیم سولفید بهه

حیوانات نر و ماد پس از توزیو ،به طور تصادفی گهرو

د و نوزادان ههر گهرو بهه همهرا مهادر در

بند

دند و موشها ماد بالغ به سهه گهرو  12تهایی

تقئیم گردیدند:

مادران قط

قفس جداگانه نگهدار

دن دور بهاردار

دند .پس از دور یر خهوارگی

( 63روز) ،نههوزادان از ظههاا فشههرد اسههیاندارد و آب

 -1گرو کنیرل :روزانه از آب آ امیدنی هرسیان

هر اسیفاد نمودند .در چهم روزگی از نوزادان نهر و

کازرون و ظاا فشرد ملصوص موش (رژیهم ظهاایی

ماد مادران گرو کنیرل وگهرو هها تیمهار خهونگیر

اسههیاندارد) بههه طههور آزادانههه در طههی آزمههایش اسههیفاد

اناام د .برا ایو کهار ابیهدا از هرگهرو  8سهر مهوش

کردند و هیچ تیمار خاصی دریافهت نکردنهد -2 .گهرو

نوزاد نر و  8سر موش نوزاد ماد انیلهاب و وزن هدند.
از بطو چپ آنها خونگیهر

تاربی ( 1مئمومیت خفی ) :ایو گرو از  11روز قبهم

سپس تحت بیهو ی خفی

از باردار تا پایان دور باردار ( 63تا  68روز) روزانه

به عمم آمد .نمونهها خون به مدت  11دقیقه با سرعت

تیمههار سههدیم سههولفید و ظههاا اسههیاندارد آزمایشههگاهی

 1333 rpmسانیریفیوژ د و سرم حاصم بهرا سهناش

دریافت کردند -6.گرو تاربهی ( 2مئهمومیت هدید):

ایمونوگ وبههولیوههها در دمهها  -23درجههه سههانییگههراد

موش ها ایو گرو از  63روز قبم از باردار تا انیها

نگهدار گردید .برا سناش  IgMو  IgGنیا از روش
رکت  Binding siteساخت کشور

دور باردار (11تا 16روز) روزانه تیمار سهدیم سهولفید

نف ومیر و کیتها

به همرا ظاا فشرد ملصوص موش دریافهت کردنهد.

انگ یس اسیفاد هد .داد هها بهه دسهت آمهد توسهط

موشها صحرایی نر بالغ نیا به سه گرو  3تایی تقئهیم

نرمافاار  SPSSنئله  17مورد تاایهه و تح یهم آمهار

دند .گرو موشها نر همانند گرو کنیرل ماد بدون

قرار گرفت .برا مقایئه بیو گرو ها از آنهالیا واریهانس

دند درحالی که گهرو هها تاربهی 1

یک طرفه ) (ANOVAو تئت توکی اسیفاد گردیهد و

تیمار نگهدار

و  2از موشها مهاد  ،تحهت تیمهار بها دوز یکئهانی از

( )p <3/31به عنوان سطح معنیدار در ن ر گرفیه د.

سولفید سدیم برا مدت میفاوت قرار گرفیند .به من ور
ایاههاد مئههمومیت گههوگرد  ،سههدیم سههولفید سههولفید

یافته ها

(محصول رکت  Merckآلمهان) بهه میهاان  133 mgبهه

نیایج مربوط به سناش ایمونوگ وبولیوها  IgGو

ازا هههر کی ههوگرم از وزن بههدن مههوشههها ( 2/13گههرم

 IgMدر جدول مار  1آورد د است .همچنان کهه
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بالغ از نژاد ویئیار با میانگیو وزنهی  113 ± 1گهرم و 18

در 083می یلییر برا هرگرو ) به آب آ هامیدنی اضهافه

پژوهشی

زهرا نیک پندار و همکاران

مشاهد می ود میاان ایمونوگ وبولیوها

 IgGو IgM

و دید

نوزادان نر و ماد هر دو گرو مئمومیت خفی

مئمومیت خفی

نئبت به یکهدیگرتغییرات معنهیدار

( )p <3/31را نشان داد (جدول مار .)1

ایو افاایش در گرو مئهمومیت هدید معنهی دار اسهت

عوامم میعدد در ظ ت ایمونوگ وبولیوها سرم

( .)p <3/31به عالو میانگیو ظ ت  IgGو  IgMدر ههر

تأثیر میگاارنهد .بهه عنهوان ملهال مقهدار  IgGدر دوران

یک از گرو ها نوزادان نر و ماد تغییر معنی دار نئهبت

نقاهت بیمار ها ،ا کال مامو الیهابات و بیمار هها

به گرو میناظر خود نشان نمی دهد (جدول مار .)1

کبهد پهس از  IgMدر سهرم بهاال مهیرود( .)27درتاییهد

جدول شماره  : 1میهاان سهطح سهرمی ایمونوگ وبهولیو هها  IgGو
 IgMدر نوزادان موش ها صحرایی در گرو ها ملی
ظ ت ( IgGمی ی گرم بر دسی لییر)

گرو ها

ظ ت سرمی ( IgMگرم بر لییر)

نوزدان ماد

نوزدان نر

نوزدان ماد

نوزدان نر

3/806±3/328

3/788±3/360

3/012±3/360

3/032±3/ 311

()133mg/kg

3/817±3/318

3/872±3/361

3/013±3/361

3/018±3/322

مئمومیت دید ()133 mg/kg

*1/311±3/307

*1/117±3/371

*3/111±3/317

*3/071±3/362

کنیرل
مئمومیت خفی

مئمومیت خفی

و مئمومیت هدید  :نهوزادان میولهد هد از مهادرانی هئهیند کهه بهه

ترتیب از  11و 63روز قبم از باردار تا پایان باردار مح ول سدیم سهولفید را دریافهت
کردند .عالمت * نشان دهند اخیالف معنیدار ( )p <3/31با گرو کنیرل است .مقادیر
براساس میانگیو ±خطا معیار میانگیو ( )MEAN±SEMارائه د است.

تاثیر ترکیبات گوگرد بر اخشها ایمنی ،مطالعات
بر رو نمونه ها بالغ نشان داد اند که قهرار گهرفیو در
معرض سولفید هیدروژن باعث افاایش سطح تئت ها
عم کرد کبد مهی هود کهه احیمهاالً از القها اسهیرس
اکئیداتیو نا ی میگردد و منار به رهاسهاز واسهطههها
الیهابی و بهروز آسهیب کبهد مهی هود( Bridget .)28و
همکاران نیا نشان دادند که تاهویا نمهکهها سهولفید
بههه حیوانههات ،مناههر بههه بیههان سههاییوکایوههها الیهههابی
ماننههههههد اینیرلههههههوکیو ،1-اینیرلههههههوکیو 3-و TNF

بحث

( )Tumor necrosis Factorطی فرآیندها الیهابی (بهه

امههروز بههه خههاطر فراوانههی آالینههد ها گههوگرد

عنوان بلشی از سیئیم ایمنهی) مهیگهردد( .)10تغییهر در

طبیعههی و صههنعیی در محههیط زیئههت ،قههرار گههرفیو در

سههطح پالسههمایی ایمونوگ وبههولیوهههایی چههون  IgGرا

معرض آنهها اجینهاب ناپهایر اسهت .در واقه برخهی از

میتوان به تغییر در سایر پارامیرها ایمنهی ماننهد تعهداد

جنبهها سمیت آالیند ها هوا از طریق اثر بهر سیئهیم

گ بولها سفید ،تعداد لنفوسیتها  Bیا  Tو یا تکلیهر

ایمنی بدن است( .)22از طرف دیگر مواد مضهر کهه از

لنفوسیتهها نیها نئهبت داد زیهرا در مهوشههایی کهه در

سد جفت عبور می کنند ،میتوانند سالمت جنهیو را بهه

معرض آلودگی هوا قرار دا یند ،افاایش معنی دار در

خطر اندازند(. )26آالینهد هها مضهر گهوگرد نیها از

تعداد گ بولها سهفید مشهاهد هد( .)11بهرا توجیهه

قبیم یون  ، HS-د سهولفید کهربو( ،)20سهولفات( )21و

مکانیئم ایو عمم ،در یک مطالعه نشان داد د اسهت

 )23( SO2میتوانند از جفت بگارند .همچنیو نشان داد

که قرار گرفیو در معهرض آالینهد هها ههوا مهیتوانهد

د که ترکیب گوگرد  H2Sلیپوفیم بود و میتواند

باعههث پاسههخ الیه هابی سیئههیمیک ههامم تحریههک مغهها

از ظشا پالسمایی س ولها عبور کند( )7بنابرایو احیماالً

اسیلوان و پیشهرفت آترواسهک روز هود( .)13بهه همهیو

ترکیبهههات گهههوگرد بهههر عم کهههرد ایمنهههی نهههوزادان

ترتیب ،در بررسی اثر آلودگی هوا بر پاسخ ایمنی گروهی

تاثیرگاارنههد .بههر اسههاس نیههایج ایههو مطالعههه نیهها مقههدار

از کودکان در سو مدرسهه ،درجهه بهاالیی از همبئهیگی

اخش ها ایمنهی  IgGو  IgMدر نهوزادان نهر و مهاد

ملبت بیو سولفید هیدروژن و ظ ت  IgMمشهاهد هد

گرو مئمومیت دید نئبت به گرو کنیرل افاایش معنهی

کههه بهها نیههایج ایههو مطالعههه مطابقههت دارد( Hassan .)17و

دار را نشههان میدهنههد ( ( )p <3/31جههدول ههمار .)1

همکاران نیا در مطالعه بر نمونهها بالغ نشان دادنهد کهه

افاایش در سهطح سهرمی  IgMو  ، IgGوابئهیه بهه زمهان

ظالب بیماران مئموم د با گاز خردل گوگرد دارا
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نئبت به نوزادان گرو کنیرل افاایش نشان می دهد ولی

بههود و در گههرو ههها تاربههی بهها مئههمومیت ههدید و

سطح ایمونوگلوبولينهای سرمي نوزادان موش های صحرایـي در معرض سدیم سولفيد

ش ما پس از تماس هئیند .حیی  8سال پس از تماس نیا

نوزادان مانند افهراد بارگئهال از ن هر جنئهی ،دو هکم

درصد بیماران دچار افاایش ایو ایمونوگ وبولیوها همچنهان

دارد .به عنوان ملال مطابق یافیهها مربوط به بارگئهاالن،

بهطور معنیدار بیشتر از گرو

اهد بود(.)21

نهههوزادان مونهههث فعهههالسهههاز بهههیشتهههر در محهههور

برخی از ایمونوگ وبولیوها مانند  IgGمهیتواننهد از

 ،)Hypothalamic-pituitary-adrenal) HPAههمچنهیو

سد جفت عبور نمایند و در خون جنیو گردش کنند امها

سهههههطوح بهههههاالتر از هورمهههههون کورتیکوسهههههیرون

باال رفیو سطح  IgGو  IgMمشاهد د در ایو تحقیهق

وآدرنوکورتیکهههههوتروپیو در پاسهههههخ بهههههه تاهههههویا

احیمههاالً منشههأ خههود دا ههیه و از ایمونوگ وبههولیوههها

 )Lipopolysaccharide) LPSنههوزاد از خههود نشههان

مادر سرچشمه نگرفیهاند چرا که الگو پاسهخ ایمنهی

میدهند( .)62پاسخها جفت به الیهاب نیا تهاب

به آنیهیژنهها پهس از یهک مهاهگی در مهوشهها ایاهاد

دو ک ی جنئی است( .)66از طرف دیگر هورمونهها

می ود( .)63عالو بهر ایهو افهاایش ایمونوگ وبهولیوهها

جنئی ،کروموزومها جنئی و عوامم زیئهت محیطهی

وابئیه به مهدت زمهان مصهرف سهولفید هئهیند (جهدول

( امم آالیند ها محیطی) در بهروز دو هک ی جنئهی

مار  .)1از طرف دیگر سطح  IgMنیا کهه نمهی توانهد

در پاسخها ایمنی نقش دارند( .)60اما با ایو حال ،نیایج

از سد جفت عبور نماید در سهرم نهوزادان افهاایش یافیهه

ایههههو مطالعههههه اخههههیالف معنههههیدار را در ظ ههههت

است (جدول مار  .)1دلیم دیگهر کئهیو پیونهدها

ایمونوگ وبولیوها  IgMو  IgGگرو ها مهاد نئهبت

د سولفید پروت یوها ،به عنوان یکی از مکانیئمهها

به گرو مینهاظر نهر نشهان نمهیدههد (جهدول همار .)1

سمیت سولفید است .سولفید اثر قطعی و اخیصاصهی بهر

تفاوت در نیایج ایو مطالعات مهیتوانهد از آنجها نا هی

درونههی بلههش C3

ود که هورمونها جنئی نقهش مههمتهر را در ایهو

پیونههدها د سههولفید زنایههر

کمپ مههان دارد .ایههو ترکیههب توانههایی انههدکی نیهها بههرا

هرایط

مههورد ایفهها مههیکننههد .بههه عنههوان ملههال تغییههر در سههطح

کئیو پیوندها د سولفید در  IgGدارد( .)61به ن هر

ساییوکایوها و جمعیت س ولها  Tنیا میناسب بها سهطوح

مههیرسههد کههه میابولیههتههها (ترکیبههات آلههی احیمههالی)

اسیروئیدها جنئی است( .)21اگرچه تلمدانها پس از

گوگرد نا ی از مصرف سدیم سهولفید مهیتوانهد باعهث

تشکیم در دوران جنینی تحهت تهأثیر گنهادوتروپیوهها

تاایه و کاهش پادتوها جنهیو گشهیه و نهوعی نقهش

مادر هورمون تر هح مهیکننهد ولهی پهس از تولهد تها

ایمنی را در نوزادان ایااد نمایهد .بهدیو ترتیهب ،سیئهیم

هنگام ب وغ ظیر فعال باقی میمانند( .)61به عبارت دیگهر،

د نوزادان در فاص ه زمانی  03روز پس

ظ ت میفاوت ایمونوگ وبولیوها سرم در جنس مهاد

از تولهههد ،زمینهههه را بهههرا بهههروز عفونهههت و افهههاایش

نئبت به جنس نر بیشتر به دوران پهس از ب هوغ مربهوط

ایمونوگ وبولیوها فراهم میکند .در تأیید ایو ن ر نشهان

مههیگههردد( .)63تفههاوت در سههطح ایمونوگ وبههولیوههها

داد د است که آلودگی هوا مهیتوانهد توزیه نئهبی

جنس نر و ماد نیها بهیشتهر در پاسهخ بهه محهر هها

فنوتیههپ ایمنههی لنفوسههییی جنههیو را میههأثر سههازد کههه در

آنییژنی مشاهد می ود(.)21

ایمنی تضعی

افاایش اسیعداد ابیال به عفونت و پاسخها الیهابی موثر

بنابرایو طبق نیایج ایو مطالعه و با توجه به محهدود

است .به عنوان ملال ،قرار گرفیو در معرض آالیند هها

سنی موشها نوزاد ،تر ح حداقم هورمونها جنئی

محیطههی (ذرات ریهها  2/1میکرومیههر )  10روز قبههم از

و عدم چالش س ولها ایمنی نوزادان بها محهر هها

تولد ،باعث کاهش لنفوسهیتهها  Tو افهاایش درصهد

آنیههی ژنههی ،مههیتههوان گفههت کههه احیمههاالً مئههمومیت

لنفوسیتها  Bدر خون بند ناف جنیو می
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سطوح افاایش یافیه از  IgGو IgMطی هفیهها اول تها

مطالعات نشهان داد انهد عم کهرد سیئهیم ایمنهی در
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زهرا نیک پندار و همکاران

ایو تغییر مطالعه بیشتر در زمینه تأثیر ایهو مئهمومیت

 نوزادان به صورت وابئیه به جهنس تهأثیرIgG  وIgM

در موشها باردارو ظ ت ایمونوگ وبولیوها جنیو و

 اگر چه نیایج به دست آمد از ایهو مطالعهه.ندا یه است

.نوزادان تاز میولد د مورد نیاز است

حاکی از تاثیر ایو مئمومیت به صورت تغییردرعم کهرد

سپاسگزاری

سیئهیم ایمنهی نههوزادان نهر و مهاد بودکههه ایهو تغییهر بههه
 مشهاهدIgM وIgG صورت افاایش معنیدار سطح سهرمی

بدیووسی ه از زحمات مئ والن و کارکنان دانشگا

سیئههیم ایمنههی در دوران

آزاد اسههالمی واحههد کههازرون و تمههامی کئ هانی کههه بههه

 افاایش عفونهتهها بعهد از تولهد و بهه دنبهال آن،جنینی

نحههو در اناههام ایههو پههژوهش مهها را یههار کردنههد

)  (س ولها تولیدکنند آنییبهادB افاایش لنفوسیتها

.سپاسگاار می ود

 البیه جهت بررسی مکانیئمهها ایاادکننهد.نا ی می ود

history, technology,

Formation of Inflammatory Mediators in

applications and industry. 2nd ed. Toronto

Macrophages. Antioxid Redox Signal 2010;

Chem Tec; 2007.

12(10): 1147-1154.

گردیههد و احیمههاالً از تضههعی
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