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 چکیده

آزاد شـدن مقـدار   موجب استرس  .  مو مؤثر باشد   زشیر برتواند    میاسترس   عامل   ،عالوه بر عوامل هورمونی و ژنتیکی      : زمینه و هدف  
 از آنجا که اغلـب داروهـاي   .بدن از جمله پوست و مو داردهاي مختلف    این امر اثرات زیادي بر بافت      و شود نفرین در خون می    زیادي اپی 

عنوان ه نفرین ب  اپی لذا این مطالعه به منظور بررسی تأثیر،کنند تاثیر بر عروق خونی، اثر درمانی خود را اعمال می  مو از طریق    زش  یرمؤثر بر   
 .صورت گرفت زش موی ریک داروي تنگ کننده عروق بر

 
بـه  هـا   مـوش . انجام شـد  شیراز یدر دانشکده پزشک Wistar نژاد  نر بالغی موش صحرای سر 45 روي   یب تجر مطالعهاین   :روش بررسی 

بـه مـدت    ها موش.  تقسیم شدندگروه کنترلو نفرین  اپی mg/kg1 دوز  تیمار با، گروهنفرین  اپیml/kg 5/1 دوز  تیمار با گروه يگروه مساو 3
در پایان پس از مشاهده نتایج . شد  بار به صورت زیرجلدي در ناحیه پشتی تزریق2روزانه نفرین    ماه در معرض آزمایش قرار گرفتند و اپی       2

 .ها انجام پذیرفت هاي مو در هر یک از گروه  اسالید و مطالعه تعداد فولیکول تهیهماکروسکوپی و جداسازي پوست، عملیات مربوط به
 

 يهـا   مو و دژنره شدن سـاختمان يها کولی کاهش در تعداد فول،کول مو یفولدژنره شدن  سبب  ن  ینفر یق اپ ی تزر در این مطالعه   :ها   یافته
 ).>05/0P ( در مقایسه با گروه کنترل شدبابه غدد سمانندکول مو یوابسته به فول

 
ي هـا  شود و تعداد فولیکـول  هاي مو می نفرین سبب کاهش چشمگیر فولیکول این مطالعه نشان داد که تزریق زیرجلدي اپی      :گیري نتیجه

 .گردد نفرین دچار کاهش بیشتر می مو با افزایش میزان اپی
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 مقدمه
ــاختمان کرات  ــا س ــنیموه ــو ی ــده و ط ــه از  یلیزه ش ــتند ک  هس

رنـد و رنـگ و   یگ ی منشـاء مـ   یدرم یوم اپ یتل ی اپ يها یفرورفتگ
موهـا  .  داردیه بـدن بسـتگ  یـ  آنها بـه نـژاد و ناح   يرینحوه قرارگ 

 هـا  ژه آنـدروژن  یـ  بـه و   ی جنسـ  يهـا  ر هورمـون  یتنها تحت تـاث    نه
ز یـ ن نینفـر  ید و اپـ یـ روئی ت يها ر هورمون ی بلکه تحت تاث   ،هستند

 يهـا   بلکه دوره،کند یطور مداوم رشد نمه مو ب). 1( قرار دارند 
هـا در منـاطق    ن دورهیـ  دارد و مـدت ا  یاستراحت متناوب  رشد و 

ه سر دوره رشد ممکن     ی در ناح   مثالً .متفاوت است مختلف بدن   
 کـه دوره اسـتراحت   ی در حـال .هـا طـول بکشـد     سـال   کـه  است

ر یـ  نظ يعوامـل متعـدد   ). 2(کشـد    ی ماه طول م   2طور متوسط    به
عنـوان  ه  و اسـترس بـ  یمنـ ی خـود ا يهـا  ، واکنش یکیعوامل ژنت 

 در زنـدگی بشـر   ).3(انـد   هزش مو شناخته شد  یعوامل موثر بر ر   
 را موتوان حضور عواملی را که سالمتی و عملکرد     ي می امروز

عنوان مثال اسـتفاده از انـواع       ه   ب . مشاهده نمود  ،نمایند  تهدید می 
ــیمیایی    ــاي ش ــام داروه ــراو اقس ــان يب ــر درم ــو ی ــا زش م و ی

 کـه باعـث ترشـح    شدن استرس با زنـدگی بشـر امـروزي        عجین
بـه  هـا    تیمهـاجرت لنفوسـ    و   نفـرین در خـون     مقدار زیادي اپی  

 هجـوم   ينـه را بـرا    ی التهاب زم   و شود یجاد التهاب م  یپوست و ا  
.  نـام بـرد  ،سـازد  یا مـ  یـ ز مه یـ ها به پوسـت ن     روسیها و و   يباکتر
  در نتیجـه  و ن باعث تنگ شدن عـروق خـونی       ینفر ین اپ یهمچن

 یسـکم یکه ا) 5و4 (شود ی م پوست سر درکاهش جریان خون  
 مــو يهـا  کـول یب فولیـ جـاد شـده در پوسـت سـر باعــث تخر    یا
صـرف   انسان و ییبای مو در ز  با توجه به اهمیت    ).7و6 (شود یم

و  زش مو یر تولید داروهاي مؤثر بر      يبرا ،هاي قابل توجه    هزینه
خصـوص  ه  از مشکالت جوامـع مختلـف بـ      یکیکه   ییاز آنجا 

 اثر ین مطالعه به منظور بررس  ی ا ،باشد یزش مو م  یقشر جوانان ر  
انجـام  زش مـو  یـ بر رعروق کننده    عنوان یک تنگ  ه  نفرین ب   اپی
 .شد

 یروش بررس
مـورد   نـر بـالغ     ی صـحرای  يهـا  مـوش در این مطالعه تجربـی      

بـا   گرم200-220 با وزن   Wistarاد   تحقیق از نژ    در این  استفاده
 که در آزمایشگاه مرکـز تحقیقـات        ندبود روزه   60 یسن تقریب 

 سـاعت  12 و در شـرایط     پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شـیراز     
 گـراد   درجـه سـانتی  25 ي و دمـا  ی ساعت تاریک  12 و   یروشنای

 نفـرین   اپیml/Kg 2دست آمده   ه   ب LD50 .شدند  نگهداري می 
ــرکت دارو پخــش (  ابــ مــورد نظــر  يهــا آزمــایش . بــود)ش

lethal Dose Sub   انجام گرفـت کـه Sub. LD    مـورد اسـتفاده
ml/Kg1   و ml/Kg5/1    تعـداد   این مطالعه  در   .شد درنظر گرفته 

  گـروه سـه بـه    یبه صورت تصادف    بالغ یموش صحرای   راس 45
 :شرح زیر تقسیم شدنده بتایی 15

گروهـی کـه بـه مـدت دو مـاه روزانـه دوبـار بـه           : اولگروه  
نفـرین را بـه صـورت      اپـی ml/kg5/1 ساعت و هر بـار     4فاصله  

 .زیرجلدي در ناحیه پشت دریافت نمودند
گروهی که بـه مـدت دو مـاه روزانـه دو بـار بـه                : دومگروه  

ــله  ــار  4فاص ــر ب ــاعت و ه ــیml/kg1س ــ   اپ ــرین ب ــورت ه نف ص
 .ناحیه پشت دریافت نمودند زیرجلدي در

 بودنـد کـه بـه       ی صـحرای  يهـا  مـوش این گـروه    : سومگروه  
بـه گـروه اول     . بـه دو گـروه تقسـیم شـدند        عنوان گروه کنتـرل     

ساعت و هر بـار  4مدت دو ماه روزانه دو بار به فاصله        به  کنترل  
ml/Kg1رل بــه مــدت دو مــاه بــه فاصــله   کنتــ بــه گــروه دوم و

 و پشتدر ناحیه    يلوژفیزیو سرم   ml/Kg5/1ساعت و هر بار     4
شـات انجـام   یه آزمایـ  کل .دریافت نمودنـد  صورت زیرجلدي   ه  ب

 و بـا    یت اصـول اخالقـ    یـ وانـات براسـاس رعا    ی ح يشده بـر رو   
 .ی دانشگاه صورت گرفتمجوز از معاونت پژوهش

صــورت بــه ن ینفــر یمــه عمــر اپــیذکــر اســت کــه نبـه  الزم 
 ).8(  ساعت است4 حدود يرجلدیز

 در يمیـر  گونه مرگ و   هیچ ،پس از دو ماه از شروع تحقیق      
 در  عالیـم ریـزش مـو      و بین حیوانات تحت آزمایش دیده نشد     

 . مشـاهده گردیـد    ی تجربـ  يهـا  ناحیه پشت حیوانـات در گـروه      
 بـه وسـیله پنبـه آغشـته بـه         هـا   در تمـام گـروه      را سپس حیوانات 

روي تشتک تشریح خوابانیده شکم وش کرده و به   کلروفرم بیه 
پس از عکسـبرداري از ناحیـه    وها و پاها را ثابت کرده      و دست 
وسیله قیچی و پنس، بخشی از پوست محـل ضـایعه          ه   ب مذکور،
 بـه   درصـد  10 جدا کرده و در فرمالین     متر را   یسانت 1×1به ابعاد   

ي و گیر  مراحل پاساژ، قالب   سپس . ساعت قرار دادیم   48مدت  
روش آمیــزي بــا    گیــري انجــام شــد و بعــد از رنــگ     مقطــع

بـه   )دی اسـال  230( ائـوزین اسـالیدهاي مربوطـه        -هماتوکسیلین
 400نمـایی     و بـا بـزرگ     olympus3H-2 میکروسـکوپ وسیله  

متـر   در یک سانتی  هاي مو    مورد بررسی قرار گرفت و فولیکول     
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ي هـا  همچنین آنالیز آمـاري داده . شمارش شدندمربع از پوست  
 طرفه کی ANOVA ي آمار آزموناز  دست آمده با استفاده     به  
ــ ــد  >05/0Pا ب ــه  .انجــام ش ــان مطالع ــد 95 ضــریب اطمین  درص
)05/0=α (تعیین شد. 

 ها یافته
 ml/Kg1هـاي مـو در گـروه تجربـی بـا دوز              تعداد فولیکول 

 که نسـبت بـه گـروه کنتـرل بـا تعـداد          بود 09/3±3/0نفرین    اپی
 ).>05/0P (دادنشان را  يردا  کاهش معنی84/0±78/13

هـاي مـو،     تعداد فولیکـول   ml/Kg5/1در گروه تیمار با دوز      
ــت کــه نســبت بــه گــروه کنتــرل بــا تعــداد        14/0±26/2  اس
این کاهش از نظر آمـاري      . دهد   کاهش نشان می   84/0±78/13

 در مشاهدات ماکروسکوپی در گـروه    ).>05/0P(بود  دار    معنی
نفـرین    اپـی ml/Kg5/1قـدار  تیمار بـا اپـی نفـرین کـه روزانـه م       

 بودنــد دچــار ریــزش شــده  شــدیداً موهــا،کردنــد دریافــت مــی
 ).1 شکل(

 
 
 
 
 
 

سمت (هاي صحرایی در گروه کنترل  ناحیه پشت موش : 1شکل 
 )سمت چپ(نفرین  اپی ml/Kg5/1و تیمار با دوز ) راست

نسبت به نفرین  اپیml/Kg5/1ریزش شدید مو در گروه تیمار با دوز 
 .باشد ینترل قابل توجه مگروه ک

 
 

 
 
 
 
 

  گروه کنترلدرم پوست در : 2شکل 
 برابر400نمایی  بزرگبا  H&E آمیزي رنگ

 
 میکروسکوپی پوسـت در گـروه کنتـرل تعـداد        مطالعاتدر  

گـروه   در .)2شـکل    (هاي مو قابـل مشـاهده بـود        زیاد فولیکول 

 مو   در منطقه درم فولیکول    ml/Kg5/1دوز   نفرین با  تیمار با اپی  
 در. )3ل شـک ( شـت مشاهده نشد و تنهـا بافـت همبنـد وجـود دا      

 نیـز   سباسـه مثـل غدد  مو  هاي وابسته به فولیکول      ضمن ساختمان 
نفـرین تعـداد     اپـی ml/Kg1  گروه تیمار با دوز در. نشدنددیده 

 ).4 شکل (نددش کمی فولیکول مو دیده می
 
 
 
 
 
 

 زدرم و درم پوست در گروه تیمار با دو اپی : 3شکل 
mg/Kg5/1آمیزي رنگ(. نفرین اپی H&E  برابر400نمایی  بزرگبا( 

 .باشد هاي مو می منطقه درم فاقد فولیکول
 

 
 
 
 
 
 

 mg/Kg1درم و درم پوست در گروه تیمار با دوز  اپی : 4شکل 
  مويها  تعداد کم فولیکول بانیرنف اپی

 )برابر400نمایی  بزرگبا  H&E آمیزي رنگ(
 

 بحث
 بن سـب ینفـر  ی اپـ يرجلـد یق زیان داد که تزرن مطالعه نش  یا

شـــود و تعـــداد  ی مـــو مـــيهـــا کـــولیر فولیکـــاهش چشـــمگ
شـتر  ین دچار کـاهش ب ینفر یزان اپیش می مو با افزا يها کولیفول

 .گردد یم
توانـد   یم که   شود ین آزاد م  ینفر یجاد استرس اپ  یدر مواقع ا  

 یرابطه تنگـاتنگ ). 9 (ر بگذاردی مختلف پوست تاث يها بر سلول 
اسـترس و همچنـین بـین اسـترس و       انسـان امـروز و    یبین زندگ 
 از ی یکی ایسکم. وجود داردیجاد ایسکمین و اینفر یترشح اپ 

. )10( شـود  عات پوست و مو محسـوب مـی       یعوامل مهم در ضا   
جـاد  یها در پوسـت و ا   تین باعث تجمع لنفوس   ینفر ین اپ یهمچن

 عـروق در    یتواند باعـث تنگـ     یز م ین ن ینفر یاپ .شود یالتهاب م 
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  غذا دهنده به پوست شوديها  در رگ یسکمیجاد ا یپوست و ا  
ه درم  یـ  از اجـزاء ناح    یکـ یکـول مـو     یکه فول  یی از آنجا  ).5و4(

 حاصـله   یسـکم یر ا یتواند تحـت تـاث     ی بالطبع م  ،باشد یپوست م 
 ه کـه انجـام شـده در ایـن زمینـه نشـان داد     مطالعـات   .ردیقرار گ 

 برطـرف نمـودن   يبـرا   کـه اکسی کوفورمایسین  دي -2ترکیب  
 گیـرد، بـر    مـورد اسـتفاده قـرار مـی     خـونی شـدید     لوکمی و کم  

هـاي مـو     فولیکـول  .)11(باشـد     هاي مو بسیار مؤثر مـی      فولیکول
درفـاز  . )1( باشـند  داراي یک فاز تلوژن و یک فـاز آنـاژن مـی          

ها  آمین  کاتکول،باشد تلوژن که مقارن با دورة استراحت مو می       
و میـزان  افزایش   آنزیم آدنیالت سیکالز     نیز و   به میزان حداکثر  

مهـار تقســیم  در نتیجــه  .یابـد  یکـاهش مــ  اقل حــدبـه هیسـتامین  
 طبیعتـاً بـه دنبـال آن    وگیرد  هاي فولیکولی مو صورت می  سلول

حال اگر به صـورت مصـنوعی   . )12( یردپذ ریزش مو انجام می   
 مسـلماً بـر   ،نفـرین فـاز تلـوژن را طـوالنی کنـیم       و با تزریق اپـی    

 یطبیعـ اس مکانیسم زیر ریزش مو بسیار شـدیدتر از حالـت             اس
نفـرین بـا متصـل شـدن بــه      اپـی  بـدین ترتیـب کـه    . خواهـد بـود  

جدار عـروق خـونی،    موجود در    آدرنرژیک   -رستپورهاي آلفا 
الت سیکالز و به دنبال آن افـزایش  نیباعث فعال شدن آنزیم آد   

ه  منجـر بـ  cAMPافـزایش میـزان   . )13( گردد  میcAMPمیزان  
دنبـال آن  ه شـود کـه بـ    فعال شدن یک پروتئین کیناز خاص می   

 و نهایتــاً عضــله  صــورت گرفتــهتغییراتــی در مکانیســم ســلولی
انقباض عروق خونی   . )13(شود   میمنقبض  صاف جدار عروق    

باعث ایجاد ایسـکمی و کـاهش میـزان خـون و اکسـیژن بـافتی         
یـق  نفـرین از طر   ایسـکمی ناشـی از اپـی      در نهایت     و )14(شده  

 اینترفـاز، تقسـیم سـلولی را متوقـف کـرده و در             Gمهار مرحله   
هـاي الیـه مـالیپگی کـم شـده و بـه           نتیجه فعالیت میتوزي سلول   

 ).15-17 (ابـد ی یز کاهش مـ   ی مو ن  يها کولیتعداد فول دنبال آن   
ار قابـل  یهـا بسـ   تیکـول مـو و لنفوسـ      یان فول یـ  ارتباط م  یاز طرف 

 ین سد دفـاع  ینوان اول که پوست به ع    نیرغم ا  یعل. توجه است 
 ی پوست در منـاطق یرقابل نفوذ باشد، ول  ی همواره غ  یستیبدن با 

 تلـوژن کـه سـاقه    ين انتهـا ی در فاصله بـ   ،کنند یکه موها رشد م   
 کـه  یشود تا هنگام یزد و از پوست جدا میر ی میمی قد يموها

زا  يمـار ی عوامل ب  يبرا شود، ی از پوست خارج م    يدی جد يمو
ن ینفــر یه التهـاب حاصـل از ترشـح اپـ    باشـد کـ   یقابـل نفـوذ مـ   

زش یـ ز در رین امر نیکه ا) 18( دید نماین امر را تشد یتواند ا  یم
 .کند یفا می اییسزا همو نقش ب
 گیري نتیجه

هـاي مـو بـا مقـدار         تعـداد فولیکـول   که  این مطالعه نشان داد     
 وابسته به نفرین  اپییعنی اثر .نفرین رابطه عکس دارد تزریق اپی

اي مستقیم بین ریـزش مـو و اسـترس        همچنین رابطه  دوز بوده و  
 .تواند وجود داشته باشد یم

 قدردانی تشکر و
 در مقطـــع یینامـــه دانشــجو  انیــ مقالــه حاضــر حاصـــل پا  

خـاطر   هکـردار بـ   از خانم نجمه صدق. باشد یی ارشد م  کارشناس
ده مژگـان   ی خـانم سـ     و از  ن و نگـارش مقالـه     ی در تدو   يهمکار

 کمال تشـکر را     یکروسکوپی م يدهایه اسال یته شمس به خاطر  
 .میدار
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