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 ػلی صفاسیاى: تشگشداى   September 9002 عپتاهثش             تشایاى ّسُگی: ًگاسػ

 گْگشد غیش آلی غالثًا تَ . ّ تْی خفیفی داسدتْدٍ  سًگ کن صسدگْگشد ػٌصش . اعت ّ آلی طثیؼی گْگشد یک ػٌصش

کٌٌذ تا  سا تَ کشتي هتصل هی آى (صاد تش عطر دسیاآهْخْدات سیض ّ ؽٌاّس ) پالًکتْى ُا خاییکَ گشددختن هی ط الیاًْ

 ُوشاٍ تاسػ تاساىَ ت دّتاسٍ الیاًْط ؽذٍ اص تثخیشگْگشد . داسدًاخْؽایٌذی ّ  تشی تٌذگشد آلی تْگْ. دگیشل ًْع آلی ؽک

ًیاص تَ گْگشد  دس توام طْل صًذگی تشای صًذٍ هاًذى ها .خزب هی کٌٌذسا  گیاُاى آى عپظ کَ تش هی گشددصهیي  سّی تَ

کؾت ًْتتی کؾاّسصاى دس گزؽتَ  لساظتذیي  تیؼ اص زذ هْخة کاُؼ گْگشد خاک هی گشددتشداؽت  ّکؾت . داسینآلی 

تشای . اعتشد آب چاٍ کوتش اص آب تاساى زاّی گْگ. تَ گْگشد ُغتٌذ ّاتغتَتشخی اص گیاُاى تَ ًغثت تیؾتش  .داؽتٌذ

اهشّصٍ ها  .اعت غیش آلی ّ هؼذًی تَ صْستایي الثتَ  هی کٌین اضافَ گْگشدها دادى آى کْد ّ  خاکهستْیات افضایؼ 

 ُای ؽیٍْسّػ ّها  .هی تاؽذگْگشد  خالی ّ تِی اصتطْس خذی  ها ّ سژین غزایی داؽتَ کاسخاًَ ای کؾاّسصی

صگاساى لذین زاّی گْگشد غزاُای اسگاًیک ّ طثیؼی ًیض تَ اًذاصٍ سّزتی  تطْسیکَاین  کؾاّسصی خْد سا تغییش دادٍ

 .یغتٌذً

تَ دعت هی اص طشیك الیاًْط  هاتیؾتش گْگشد آلی . داسًذ ایي ػٌصش ًیاص تیؼ اص گیاُاى تَ خْد تشای صًذگیزیْاًات 

غزاُای دسیایی تغزیَ تا ي لساظ تذی. ّیژٍ زلضّى ُای صذف داس هی تاؽٌذَ هٌاتغ غٌی آى گیاُاى ّزیْاًات دسیایی ت .آیذ

پاییي تشیي ًشش  غزاُای دسیایی هصشف هی کٌٌذ ّ اص عایشیي صًاى ایغلٌذی ّ ژاپٌی تیؾتش. ُغتٌذتشای عالهتی ها هفیذ 

تشای سؽذ عالن ًْصاداى  دس ؽیش هادسهْخْد  هؼذًیغٌی ؽؾویي هادٍ  گْگشد. آًِا هؾاُذٍ ؽذٍ اعت تیي دسعشطاى عیٌَ 

 (PMID:11896744) .هی تاؽذ

ّ  تذّى ؽکغتي، اًثغاط اًؼطاف پزیشیدس  هْ ّ ًاخيتْاًایی . اعت اًؼطاف پزیشی تذىدس  هِن گْگشد خْاؿیکی اص 

 پزیشی اًذکاًؼطاف ، آعیة، ضشتَ پزیشی هفاصل تذّى عفتیتشای تٌفظ، کؾؼ تاًذّى ُا تذّى  صذسیلفغَ  گغتشػ

کالژى . ّخْد گْگشد هی تاؽذ لساظَ ت یخْاً ًضدیککض لٌض چؾن تشای تذّى تشک خْسدگی ّ توشاعتخْاى ُا ّ دًذاى ُا 

عشد،  یها داسای پْعت ّ لة ُای ًاصک، گشدػ خْى ضؼیف، دعت ّ پا کالژىکوثْد  تاداسد ّ  تَ گْگشدًیاص ًیض 

ّ هثاًَ  هؾکالت ؽکٌٌذٍ، ُای ػضالت، یثْعت، اعتخْاى عفتی، دسد ّ تشهین کٌذ آلشژی، آعن،هؾکالت تٌفغی، 

 .ّ زتی ًاتاسّسی خْاُین داؽت ،لاػذگی

تَ ًظش  .هکول ُای خْساکی آى تَ خْتی خزب هی ؽًْذ. تشداؽت هی ؽْدگْگشد آلی اعت کَ اص الیاًْط یک ام اط ام 

 دس دّاًیهغاتمَ اعة  داؽتي .اعة ُای هغاتمَ ای هْسد اعتفادٍ لشاس گشفت تشای هی سعذ اتتذا تَ ػٌْاى هکول غزایی

یت هّصذه دچاس ّ عشخْسدٍ ّالی دس گل اعة ُا داؽت اهکاى صیشا تْد یک گشفتاسی تش سّی چوي اًیسّصُای تاس

آًِا پیذا  .گشدیذ اعة ُا صذهات صاًْ ّ عاق پا ّ ؽکغتگی اعتخْاى تیؾتشافضایؼ تاػث  تغییش تَ چوي هصٌْػی .ؽًْذ

 .داؽتٌذ یای تِتششاخ دس هغاتمات یافتَ ّؾتشی تی عشػتاعة ُا  یتِثْد ،تَ سژین غزایی ام اط ام افضّدى تاکشدًذ کَ 

اعة پشؽی ؽشکت کٌٌذٍ دس  92 دس ُات ّ خشاز تغییشات سفتاسی طشص تَ ثثتالذام تشای هطالؼَ ایي هْضْع  هسممیي

گشٍّ تست کٌتشل، گشٍّ تا هصشف : عَ گشٍّ سژین غزایی تا هؾخصات ریل تؾکیل ؽذتشای ایي هٌظْس  .ًوْدًذهغاتمات 

دس گشٍّ تست کٌتشل . Cگشم ّیتاهیي  هیلی 5ام اط ام تَ اضافَ  هیلی گشم 8تا  گشٍّعشاًدام شم ام اط ام ّ گ هیلی 8

هؾاُذٍ کشدًذ  هسممیي .ًذاؽتٌذ یّضؼیت چٌیي دس زالیکَ دّ گشٍّ دیگش تْدافضایؼ سّ تَ  ُوچٌاى صذهات دس زال توشیي

 (PMID:18992134) .اتفاق افتاد Cّیتاهیي  تاتشکیة ام اط ام  گشٍّ دس تِتشیي تِثْدی کَ

تَ  اخلَذه .گشفتاًدام ( آستشّص)عال تا دسد صاًْ  67تا 20 عٌیي تیي اىّ هشد اىصً ًفش اص 50تش سّی  هطالؼَیک 

دّ  سّصاًَ ًفشُش  عایشیي اها دسیافت کشدًذ ًواداسّافشاد ًیوی اص  .ُفتَ تْد 29ّ تَ هذت  دّ عْ کْس، تصادفی صْست

، ام اط ام تَ داسًّواهمایغَ تا همام دس . کشدًذ دسیافت (گشم 7 سّصاًَ دس هدوْع)گشم ام اط ام  3 تاسُش  دس ّ َهشتث

 (PMID:16309928). ذیگشدخغوی  آعیةکاُؼ دسد ّ  هْخة لاتل تْخِی هیضاى



هیلیْى  93. عتا تا آب سیضػ تیٌی ػوْهی آلشژییک ( التِاب هخاط تیٌی ًاؽی اص زغاعیت)سیٌیت آلشژیک فصلی 

 ٍؽشکت کٌٌذافشاد اص  ًفش 50تؼذاد  دس یک هطالؼَ .هی تاؽذ ًیض آى ُغتٌذ کَ ایي آهاس سّ تَ افضایؼ تست تاثیشآهشیکایی 

سّص  دس. هیلی گشم ام اط ام دسیافت کشدًذ 9,700 سّصاًَ همذاس آًاى .اداهَ دادًذ سا عی ام هؾاسکت خْدسّص  تا پایاى

دس  .یافتَ تْد کاُؼ ًغثت تَ ؽشّع هطالؼَ لاتل تْخِی همذاستَ  تٌفغیدعتگاٍ کل ُوچٌیي ّ اًی فْل دس تخؼ ػالئن ُفتن

 سّص چِاسدُندس  ذ اًشژیْعطضوًٌا . فتَ تْدیا تِثْد دلتیدس خْس  اًذاصٍتَ تٌفغی دعتگاٍ تخؼ پاییٌی ػالئن ُفتَ عْم 

 (PMID:12006124). ٍ تْدپیذا کشدافضایؼ  تْخِیلاتل  هیضاىتَ 

 : ُا ًیض ًْؽتَ هی ؽْدؽکل ام اط ام تَ ایي 

DMSO2, dimethyl sulfone, (CH3)2SO2, CH3SO2CH3, and methylsulfonylmethane 

ایي  دس تشسعی ُای خْد تَهي . ُغتٌذگشهی  هیلی 500ام اط ام اغلة تَ صْست کپغْل ّ یا لشؿ ُای  ُای هکول

تِتشیي ًتایح ّلتی تا هکول سّغي هاُی ّ  ذًتیؾتشی داس شتاثی عخت ّ تفاص لشؿ ُای ع ُا کَ کپغْلام ًتیدَ سعیذٍ 

تَ اًذاصٍ  آى اص پْدس هشتا خْسیداسد ّ یک لاؽك  اًذکی طؼن پْدس فلَ ای آى. زاصل هی ؽْدذ ًهی گشد تشکیةوْى لعا

س تاسٍ خطشات همالَ تؼذی د. ذًهی ؽْ یافتّخْد آى دس لْعیْى ُای پْعت ّ لطشٍ ُای چؾن  .گشم هی تاؽذ هیلی 2

 .تْد ذخْاُسایح دس فشهْل هفاصل ّ غزای زیْاًات  گضیٌَگلْکاصهیي یک 

 .ؽْد ّ ؽواسٍ هشتْطَ خغتدْ PMIDّ تا لشاس دادى سفتَ آدسط ریل  تَخغ اخِت یافتي هش
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گشم 001 عیة ، پْعت ّ ُغتَ هیلی گشم 0   

 

 www.reboundhealth.com  RDID13064     55883344: در تهزان تلفه تماس 

info@reboundhealth.com      alisafarianca@gmail.com 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
http://www.reboundhealth.com/
mailto:info@reboundhealth.com
mailto:alisafarianca@gmail.com

