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چکیده
تاثیر گیاهان حاوی فنول ها و آنتی اکسیدانها به همراه تمرینات مقاومتی بر بیماریهای دیابت ،آترواسکلروز و اختالالت لیپیدی همواره
مورد توجه بوده است .بر این اساس ،هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر آپولیپوپروتئین
 Aو نیمرخ لیپیدی موش های صحرایی نر دیابتی بود .این پژوهش یک مطالعه تجربی است که بر روی  40سر موش صحرایی نر دیابتی
انجام شد .نمونه ها به طور تصادفی در  4گروه ( -5گروه تمرین -2 ،گروه تمرین  -عصاره -3 ،گروه عصاره و  -4گروه کنترل) قرار گرفتند.
القای دیابت از طریق تزریق وریدی  11میلی گرم استرپتوزوتوسین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در موش ها ایجاد شد .سپس  7هفته
تمرین مقاومتی ( 1روز در هفته با شدت  500-30درصد وزن بدن) بر روی نردبان اعمال شد .عصاره گشنیز به میزان روزانه  510میلی گرم
به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی به موشها خورانده شد .پس از  7هفته تمرین مقادیر سرمی آپولیپوپروتئین ،HDL ،A
 TG ،LDLو  TCاندازهگیری شد .نتایج پژوهش نشان داد تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز باعث افزایش غیر معنیدار در
آپولیپوپروتئین  Aدر گروههای تجربی شد .میزان  HDLسرمی به طور معناداری در گروه های تجربی افزایش و مقادیر  LDLو TC
کاهش نشان داد ( .)p>0/045به نظر می رسد تمرینات مقاومتی می تواند در کاهش اختالالت لیپیدی در بیماران دیابتی و عوارض ناشی از
آن موثر باشد هرچند ،برای دستیابی به نتایج دقیقتر نیاز به پژوهشات بیش تری است.

واژههای کلیدی
تمرین مقاومتی ،عصاره دانه گشنیز ،آپولیپوپروتئین ،5-نیمرخ لیپیدی ،دیابت.
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رتتایگل ستت ایدیویلفتتزلیشیآپات پتتاپاورن تیA1یپتتایلزی
ی

مقدمه
تت ی

فعات شیبدنویویرمایناتیهتالزیین تان یدلدهیرتدیی(،9ی،11ی

هایپاگل سمویوینارستایویدریرارتیییتایکمل تادیلنستات تی

،22ی،21ی.)22یلزیسایویلجالییرمایناتیییتاوی ویبتایلیتتی

لسش.یدیابشیی ویلزیب مارییهاییرایعیلسشیک یلب مییبت ی

ی غ اهایبایراج یب یلس یبالییتاد یلزیلیتتینتا یرماینتات،ی

آنیدریسطییجهانیرویب یلفزلیشیلسشی(.)1یدیابتشیلزینرتای

لهم شیدلرد.یرمایناتیییاوی وییاجتبیلفتزلیشیقتدرتیویی

بات نویی ویلزییهمیرایتیکالیلییطازلیبالییبایویلی ملی

رادهیکضمنویویلفزلیشیپ انس لیی تا یلست دهاییبتابی

هاینر اینفاوپارو،یرر ناپارو،یناروپارویویب ماریهاییقلبتوی-ی

آزلد،یهزین یکادیلناژییویبهبادیک ف شیزنتدگویرتدهیویدری

کاوقویب یویژهیآراولس لاوزیزییحسابییتویرتادیی(2و.)11ی

پ تتر اییلزیکالیتتلییطتتازلییی تتابات وییتتارب یبتتای

لزییهمیرایتیکلشیهاییآراولس لاوزیزیدریب مارلنیدیتاب وی،ی

ب مارییهاییقلبویکاوقوییاثایلسشی(19ی).یهتمییبنت تی،یلزی

لی مالتیت پ دییلسش.یلی مالتیت پ دییرتایلیلفتزلیشی

دیابازیراث ایگ اهانیدلرویویویی یاتیآنیهایلزیجمل یپلتوی

رتتایگل ستت اید،یآپات پتتاپاورن تیBی()apoBیویLDLیوی
ی

فنلیهتایدریدیریتانیدیابتشیقنتدییویکتالرضینارتویلزیآنی

کتتاهش HDLیویآپات پتتاپاورن تیA1ی()apoA1یلستتش.ی

یطاحیبتادهیلستشیوتتویرتالهدیپژوه توییع بتاییویقابتلی

لی مالتیت پ دییبتاییرغ تالتیکمتیویویک فتویت پ تدهایی

رتتاجهویوجتتادینتتدلردی(.)21ییطاتعتتاتین تتانیدلدهیلستتشی

پمسمایویویت پاپاورن تیهتایهمتالهیلستش.یییتادیایپتای تی

ی اهیها،یسبزیجاتیوینار دنویهاییرنویلزیراک باتیفنتاتوی

apoA1یدریدیابشینتا ی2ییطتایب متارییقلبتوی-یکاوقتوی

ویآن ویلکس دلنویلح ماالًیی زلنیلبت میبت یب متارییقلبتوی-

آراولس لاوزیرلیلفزلیشییویدهدی(.)11یApoییصیپتاورن تی

کاوقویویدیابشیرلیکاهشییویدهنتدی(ی.)2یگ تن زی بتای نتا ی

دیابتتشیرتت ایتیلی متتتویی ابات تتصیبتتایی

لیلنال یت پ دهاینیتشیدلردیویبت ی

کلمویCoriandrum sativumیگ اهو لستشییتصی ستات ،ی

کنالنییصیکاآنزیمیکملییویکند.یApo Aیبت یلنتال ی ، AIی

کلفویویدلرلییییادیایباالییفنالیکت یبت شییرتایتیییتدلری

AIIیویAVIیریست ت مییتتتویرتتتادیوییاتفت ت ییهمتتتویدری

فنالیدریدلنت یآنیلستشی(.)12یگتزلر یرتدهیکت یگ تن زی

یحسابییوراد.یکموهیبتایلیتتیتست تی
ی
ل HDLcی

دلرلییراث ایضدیدیاب ویلسشی(.)12یلیاییطاتعارویک ین تانی

کلس اولیآس لیرالنستفالزی(ی)LCATیکت ییستنالیلن یتالی

دهدیگ ن زییویرالندیدریرغ تالتیکمتویویک فتوین متا ی

یع اسیکلس اولی()RCTیب یکبدیلسشیرلیفعالییتویکنتدی

ت پ دییویآپات پاپاورن تیهایراث ایدلر یباردیوجادیندلرد.ی

(.)11یآپات پاپاورن تیAییسنالیلس ایف یکادنیکلست اولی

لزیلیناو،یپژوهشیحاضایدرینرایدلردیلثتاییهتایکتدل یلزیلیتتی

آزلدیرهایردهیلزیبافتشیهتاییر تایکبتدییین تزییتویبارتدی.ی

رو یهای(رمایناتیییتاوی ویویلست فادهیلزیی متلیک تارهی

کلس اولیلضافویب یوس ل یذرلتی HDLیب یکبتدیین یتلیوی

گ ن ز)یب یصارتیجدلگان یویهمیبن تیراک تبیدویرو ییوی

دریرات دیلس دهاییصفالوییلس فادهییتویرتادیویبت یلیتتی

راث ایآنهایباین متا یت پ تدییویآپات پتاپاورن تی A1ییتاردی

ر اهیینجایب یکندیردنیروندیر لبیرتالی تییتویگتادیدی

لرزیابویقالریدهد .ی

کل دییلسشیک یدریر

ر

(.)11یرایزلیویهم ارلنی()2222ین انیدلدندیبویرحاکویبتای
لفتتزلیشیLDLیویکتتاهشیHDLیویآپات پتتاپاورن تیA1ی

ی
مواد و روش ها

لررباطیدلردی(.)22یلزیطافویکاهشیکالرضینارویلزیدیابتشی

دریلیتیپژوهشیرجابتوی،یپتایلزییتصیهف ت یآرتنایو،ی

یثتتتلیکتتتاهشیکلستتت اولیرتتتا ،یکلستتت اول،LDL-ی

درونیصتتفاقوی55یی لتتویگتتا ی

دیابتتشیلز طای ت

رزری ت
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لس اپ ازوراس تی()sigma,saint,Louis,MO,USAیبت ی

وزن یویقالریدلدنیلندل یهاییکیبویآنهایروییپل ها،یباالیرف تی

لزلی ها ک لاگا وزن بدن ک دری2/25ییتالیبت یلزلییهتای

لزینادبانیآیاز یدلدهیرد.یپاور لیرمایتیییاوی ویرتایلی

ت ایبافایس الت حل رده باد،یب ییا یهایلتیایرتد.یبهتاری

رشیهف یرمایتی(5یروزیدریهف ).یبتاالیرفت تیلزینادبتانی

روزیپایلزیلتیتاییدیابتشییتا یهتایویکت یستطیی گلتاکزی

باد.یلررفا ینادبانی1یی ایویفاصل یهایدویپل ی2یسان ویی ایوی

یان انیباالرا لزی122یی لویگتا یدریدستویت تایبتادی،یبت ی

ر بیآنیقایمیباد.یقبلیلزیراو یبانای یرماینتو،ییتا یهتای

کنالنیدیاب و در نرا گاف ت یرتد.یستپاییرعتدلدیی22یستای

س یر الریرلیبدونیوزن یویبدونیلس الحشیبت تیر الرهتایبت ی

یا یک یلزینرایوزنویهمسانیبادندیب یطتاریر تایدفویبت ی

ینراریگا یکادنیلزینادبانیباالیرف ند.یوزن یلن تابیرتدهی

بهاریگاوهیگاوهیرمتایتی(،)n=12یگتاوهیرمتایتی+یک تارهی

دریراو یرمایتیرایلی12یدرصتدیوزنیبتدنییتا یهتای(ی2ی

(،)n=12یگاوهیک تاره ی()n=12یویگتاوهیکن تالیی()n=12ی

سش،ی1یر الر)یبادیویدریهف یهاییبعدییبت ی،52ی25یوی92ی

ریس میردند.ی

درصدیوزنییا یهایلفزلیشییافشیرایلیتیکت یدرینهایتشیبت یی

نمونه حیوانی

122یدرصدیوزنییا یهایرس د.یب تیهایر تالری92یثان ت یوی

رعدلدی22یساییا ینتژلدیویست اریی(125-122یگایتو)یی

ب تیدویسشی1یدق ی یلس الحشیدرینرایگاف یرتد.ییوزنت ی

12یهف یلییلزیلنس ایپاس اریره یرد.یلیتتیح النتاتیدری

هایب یوس ل یبستبیتاکاپمستشیبت یقاکتدهید ییتا یهتای

یآزیای تراهیویدریقفتایهتاییویتژهیلیزیجتنایپلتوی

ی لیرد.یب یینراریرفت تییتا یهتایلزینادبتانیلزیتمتای

یح

کابنتتاتیرتتفا ،یدریدیتتایی22-22یویبایتت یرتتاری وی-ی

کادنید یآنیهایلس فادهییویرد .ی

رورنایوی12:12یویبایآبیویرذلییلس اندلردی(ک یب یصتارتی

طرز تهیه عصاره گشنیز

پلشیراس یراکشیهاییدلیویرای یردهیباد)ینرهتدلریی

بالییره یک ارهیلب دلیدلن یگ ن زیره یویدلن یهایپتای

ردند.یآبیویرذلین زیب یصارتینایحدودیدریلی ارییا یهتای

لزیپاکیردنیب یوس لۀیآس ابیباقتویپتادریرتدند.یستپای

قالریگافش.یییدلریگلاکزییانینار ایییا یهایبایگلاکای ای

پادریحاصل یدرییحلالیی ت لیلز ی%12یآبیوی%22یلت تلی

یاردیلندلزهیگ اییقالریگافش.یسپا،یب یلزلییهایک لتاگا ی

لرانالیطبوی%91یحلیویب ییدتی22یساکشینرهدلرییرتدی.ی

وزن،یییدلری 12یی لویگا یلس اپ ازوراست تی(ی 1)STZیکت ی

دریلدلی ییح ایاتیظا یب یطاریی ناوبیر انیدلدهییویردی

درییحلالیبافاییس التی–یفستفاتیری ت یرتد،یرزریت ی

رایک ارهیب یطاریکایلیدریلت تلیحتلیرتاد.یستپایآنیرلی

گادید.یپایلزی22یساکشینارت ایویبعتدیلزیرزریت ،یگلتاکزی

صتتا یکتتادهیوییحلتتالیک ت یحتتاوییک تتارهیگ تتن زیبتتاد،ی

یانیلندلزهیگ تاییویبنانهت یییتدلریآنیبت شیرتاییلزی222ی

سان ایف اژیگادید.ییایعیحاصل یدریظا یدریبتازیقتالریدلدهی

ی لویگا یدریدسویت ایبادیب یکنالنییا یدیاب ویدرینرای

ردیرایلت لیآنیرب ایراد.یستالنجا ییتادهیبدستشیآیتدهی

گاف ییویرد .ی

درونیفایبایدرج یدیایی22یدرجت یستیان ویگتالدیقتالریدلدهی

پروتکل تمرینی

رد.ییادهیرل ظیب یدسشیآیدهیدریآبیییطایحلیگادیدیرتای

پایلزییصیهف یسازگاری،یب یینراریآرنایوییا یهتای

رلرشییاردینرایب یدسشیآید.یرجتایزیک تارهیبت یصتارتی

بایرمایتیییاوی ویوینحاهیباالیرف تیلزینادبتان،یهتاییتصیلزی

دهانویویب یر لیگاولژیب یییدلری152یی لتویگتا یبت یلزلیی

آنهایروییپای ترایتیپل ینادبانیقالریگاف یویبتدونیلر تالی

هایک لاگا یوزنیبدنیدریروزیبادی(.)1ی ی

1.Streptozotocin
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خونگیری

(جتتتتدولی.)1یلفتتتتزلیشیر تتتتاییعنتتتتادلرییدریی تتتتزلنی

21یساکشیپایلزیآیایتیجلس یب یینراریجلاگ اییلزی

آپات پاپاورن ت A1یدریگتاوهیهتاییرجابتویی تاهدهیرتد.ی

آثاریپاسخیحادیرماینو،یپایلزی12یساکشینارت ایویویپتای

گاوهیهاییرجابویرغ تالتییعنتادلریییرلیدریییتادیای،LDLی

لزیبویها یکادنیح الناتیبایکمصیک ای تیویزلیلازیت،یبای

HDLیویTGینستتبشیبتت یگتتاوهیکن تتالین تتانیدلدنتتدی

سانگیلنسات نوییانیگ اییب یطارییس ی میلزیبطتیبت ی

(.)α≥2/221یکاهشیر ایعنادلری یدریییتادییایTCیستایوی

یا یهایب یکملیآیتدییویدرونیر تا یهتاییحتاوییEDTAی

دریگاوهیهاییرجابوینسبشیب یگاوهیکن تالیی تاهدهیرتد.ی

یرتدیویستایعایبت یآزیای تراهیین یتلیرتدی.یپتایلزی

لیتیکاهشیدریگاوهیرمایت-یک ارهیگ ن زیب شیرایلزیبی ی

سان ایف اژیکادنینمان یهایییتانویویجدلستازییستا ،یلزی

گاوهیهایباد .یرفاوتییعنویدلرییبت تیگتاوهییهتاییرماینتوی

ی اور ا ی1/5یسویسویبالیینرهتدلرییستا ییتانیویلزی

ی اهدهین د.

ری

سمپلایبالییبادلر تیسا ییانیلس فادهیرد.یبتالییلنتدلزهی
گ تتتاییستتتطاحیآنزیمهتتتایییتتتاردییطاتعتتت ،یلزیرو ی
لسپ افارای اییویک شیهاییلست اندلردیح تالنویرتاکشی
لرل1ی(ب ت)یلس فادهیرد.ی
تجزیه و تحلیل دادهها
دریلیتتتییطاتعتت یلز آیتتار راصتت فو بتتالی رع تت تی
رایصیهتایییاکتزیی(ی تانر ت)یویپالکنتدگوی(لنحتال ی
لس اندلرد) لس فاده گادید.یبالییرع تیطب عویبادنیرازیعی
دلدهیهایلزیآزیانیکاتمتاگاو ی-لستم انا یلست فادهیرتد.یی
آزیتتانیرحل تتلیولریتتانایی طافت ی()ANOVAیویآزیتتانی
رعی بویراکویبالییرجزی یویرحل لییاف یهایلست فادهیرتد.ی
سطیییعنادلرییدریهم ییالردی(.)p<2/25یدرینرتایگاف ت ی
رد.یکل یکمل اتیآیارییباینتا یلفتزلریSPSSینست ی22
لجالیرد .ی
ی
یافته ها
همۀییا

هاییصحالیویگاوهیهاییرماینویرالنس ندی1ی

هف یرمایتیییاوی ویرلیلنجا یدهند.یپایلزیرمتایتیکل ت ی
گاوهیهاینسبشیب یپ شیآزیانیلفتزلیشیوزنیدلرت ند.یلیتتی
لفزلیشیدریگاوهیرمایتی-یک ارهیب شیرایبادیکت یبت ینرتای
یورسدینارویلزیوزنیب شیرایکضتل یدریلیتتیگتاوهیبارتدیی
ی
1. Erel Company
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جدول  .5میانگین و انحراف استاندارد وزن موشها
وزن (گرم)
پیش آزمون

پس آزمون

کن ال

±12/1ی 1/119ی

295/1±11/5

رمایتیییاوی و

±2/11ی 5/122ی

112/5±22/1

ک ارهیگ ن ز

±1/11ی 9/112ی

 112/1±22/1ی

رمایتیییاوی وی-ک ارهیگ ن ز

±9/12ی 1/122ی

121/2±19/2

ی
شکل  .5تغییرات آپولیپوپروتئین  Aسرمی در گروههای مختلف
35
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5
0
رمایت-ک اره
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رمایت

کن ال

شکل  .2تغییرات  HDLسرمی در گروههای مختلف

شکل  .3تغییراتیLDLیسرمی در گروههای مختلف

)HDL (mg.dl
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شکل  .4تغییراتیTCیسرمی در گروههای مختلف
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شکل  .1تغییراتیTGیسرمی در گروههای مختلف

آپات پاپاورن ت ی Aیرد .یهم یرلس ا یبا یپژوهش یحاضا ،یر خی

بحث
یر ادلرویو یبالیی

لسمیویویهم ارلنشی()2211یدرییطاتع یلییک یروییلفالدی

دریان یب مارلن ییب م یب یدیابش ،ینیش ییاثای یدر یرنر می

ساتم یبزرگسال یلنجا یدلدند یگزلر

یکادند یییادیای

سطی یگلاکز یو یبابو ییان یدر یدلرد ی( .)22یب ش یرای

آپات پاپاورن ت ی Aیو ی Bیپا یلز یرش یهف

یطاتعات یدر یلیت یی اص یب یلرزیابو یلثا یفعات ش یهایی

ییاوی و یدر یدو یردت یی اس یو یردید یرغ ا ییعنیادلریی

هالزی یبا یرای های یف زیاتاژیص یو یی ابات ص ییارب یبای

ندلرش ی( .)22یکادوگلا 2یو یهم ارلنش ی( )2212یراث ای

یلند .یبالی ینمان  ،یالکسان 1یو یهم ارلنی

رمایناتیییاوی ویرلیرویی52یب ماریدیاب ویبارسوینمادند.ی

()2222ین انیدلدندیک ی 12یرای 11یهف یرمایتیهالزییدری

آنهایگزلر یکادندیک یکلویررمیکاهشیقابلییمحر یدری

یادلن ییب م یب یدیابش ینا ی 2یباکث یلفزلیش ییعنادلری یدری

آپات پاپاورن ت ی ،Bیییادیا یآپات پاپاورن ت ی Aیدر یگاوهی

فعات ش یبدنو یب یکنالن ییص یرو

دیابش یپادلی

یرمایناتی

1

آپات پاپاورن ت ی Aییو یراد یک یبا یلفزلیش یرالن یهالزیی

رمایت یبدون یرغ ا ییاند ی( .)15یهم یبن ت ،یولتن و یوی

هماله یباد ی( .)11یبایو یراث ا یلیت ینا یورز یها یرل یرای دی

هم ارلنش ی( )2211یگزلر

یکادند یرماینات یییاوی و یبای

کادهیلندیویبایوین زیراث ایآنیرلییحدودیویر اقابلیراج ی

یدلیل یرغذی یلییباکث یکاهشیقابلییمحر یوییعنیادلریی

دلنس یلندی(.)22ین ایجیپژوهشیحاضاین انیدلدیک یرمایتی

در یییادیا یآپات پاپاورن ت ی Bیو یکاهش یر ا ییعنیادلری یدری

ییاوی و یباکث یلفزلیش یر ا ییعنویدلر یدر یی زلنی

آپات پاپاورن تیAیردی( .)19ی

1 . Laaksonen

2 . Kadoglou
3 . Valente
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صفازلده یو یهم ارلنش ی( )1192یراث ا ییص یدورهی

هم ارلنش ی()1115یپایلزیه شیهف یفعات شیهالزییبای

رماینات یییاوی و یبا یبار یفزلینده یرل یبا یآپات پاپاورن ت یAی

رویییادلنیدیاب ویب یلیتین ج یرس دندیک یییدلریHDLی

یهای یصحالیو ینا ییارد یبارسو یقالری

دریگاوهیرجابو لفزلیشییافشیک یهمسایبایپژوهش یحاضای

دلدند.ییاف یهاییآنهایهمسایباین ایجیپژوهشیحاضاین انی

لسش.یباتدوکو یویهم ارلنش ین زیپایلزییصیدورهیرمایناتی

یرمایت ،یییادیا یسایوی

هالزییدریب مارلنیدیاب وین انیدلدندیییاویشیب یلنسات تی

آپات پاپاورن ت  Aیدر یگاوه یرمایت یدر یییایس یبا یگاوهی

و ی HDLیدر یب مارلن یبهباد یپ دل یکاد .یبنابا ین ایج یلیتی

کن الیب یطار ییعنیادلرییباالرایباد.یبایلیتیلساس،یب ینرای

پژوهشیب ینراییویرسدیرمایناتیییاوی ویهمییویرالندی

یو یرسد یرمایت یییاوی و یبا یردت ییناسب ییو یرالند یدری

یثل یرماینات یهالزی یدر یلفزلیش ی HDLیدر یلفالد یدیاب وی

لفزلیشیییادیا یسایویآپات پاپاورن تی AIییاثایباردی(.)1ی

یاثا یبارد .یهابند یلثا یلیت ینا یرماینات ین از یب یلرزیابوی

دریپژوهشیدیراییطاتبویویهم ارلنشی()1192یب یبارسوی

ب شیراییدلرد .ی

پمسمایو یدر ییا

دلد یپا یلز یبهار یهف

راث ا یرمایت یییاوی و یبا یرلرش یآپات پاپاورن ت ی Aیسا ی

راث ا یرماینات یورزرو یبا ین ما یبابو یدر یب مارلنی

یا یهاییدیاب ویبایلس اپ ازوراس تی()STZیپادلی ندیوی

صین سش.یدریلیتیپژوهشی

یب میب یدیاب ویب یدرس ویی

یرمایت یییاوی و یبا ی TGیسایو ییا

یهایی

ن ان یدلدند یرماینات یییاوی و ییاجب یلفزلیش یرلرشی

 1یهف

آپات پاپاورن تیAیویبدونیرغ اییعنیادلریدرین ما یت پ دیی

صحالیوینایدیاب ویلثاییعنادلرییندلرش.یهمیرلس ایبایلیتی

یا یهاییصحالیویدیاب ویرد.یلیتییاف یباین ایجیپژوهشی

یاف یها،یرلیاتها 1یویهم ارلنش ی()2221یپایلزی 12یهف ی

حاضایدریرضادیباد .یهم یبن ت ،یرغ التیآپات پاپاورن تیAی

رمایت یهالزی ییا یییاوی و یرغ ا ییعنادلری یدر ین ما ی

رل یی اثایلز یردتیرمایت یدلنس ند( .)2یبایراج یب یپژوهشی

ت پ دییی اهدهین ادند ی( .)22ییارل 2یویهم ارلنشین زیپای

ر خ یلسمیو یو یطاتبو یب ینرا ییو یرسد یرغ الت یییادیای

لز ییص یدوره ی 1یهف یلی یرنای یبا یوزن  ،یکد یرغ ا ین ما ی

آپات پاپاورن ت ی Aیکموه یبا یردت یب ییدت ییص یجلس ی

ت پ دییدرییا یهاییصحالیویدیاب ویرلیگزلر ینمادندی

رمایتیییاوی ویویرعدلدیر الریهایهمیلررباطیدلرد .ی

(.)22یب شیرایپژوهشیهاییک یراث ایسادیندیفعات شیهایی

ن ایج یپژوهش یحاضا ین ان یدلد یرماینات یییاوی و یوی

بدنو یرل یبا یسطی یت پ دی یدر یب مارلن ییب م یب یدیاب و یرلی

ی ا یک اره یدلن یگ ن ز یباکث یلفزلیش یی زلن یHDLی

ن انیدلدند.یبانای یهاییرماینویرایحدودی 2ییاهیرلیرایلی

سایویدرییا یهاییدیاب ویردهیلسش.یرلدر 1ی()2225یدری

یو یراد ی( .)12یبنابالیت یلح مال یدلرد یکاراه یبادن یدورهی

یطاتع ییادین انیدلده یلسشیک یییادیایپمسمایویHDLی

رماینویدت لویبایکد یرغ ایTGیدریبارسویحاضایبارد.یلزی

و ی Apo AIلررباط ییع اسو یبا ییطا یباوز یب ماری یهایی

طافو یبایو یپژوه رالن یپ نهاد ییویکنند یلگا یب ی

قلبو-یکاوقویدلردیویبایلفزلیشیییادیایلیتیدوییی غ اییطای

رمایناتیییاوی وییاجبیبهبادیرایصیهاییقلبویکاوقوی

ب مارییهاییقلبویکاوقویکاهشییوییابد.ین ایجیپژوهشی

یویگادد،یب یرنهایویقادریب یلتیاییرغ ایدرین ما یت پ دیی

یهای یرلدر یهمسا یلسش ی( .)21ین ایجی

نمویبارندی(.)12یی ویلزیدالیلیآنییویرالندیکد یرحایصی

هشهای ییحبو یو یهم ارلنش ی( )5یو یباتدوکو 2یوی
پژو ی

بالی یبس ج یبابو یلز یبافش یآدیپاس ش یدر یلثا یلیت ینا ی

هم ارلنشی()9ین زیهمسایباییطاتع یحاضایلسش.ییحبویوی

رماینات یبارد.یرمایناتیییاوی ویکمدراً یینجا یب یلفزلیشی

1 . Rader
2 . Balducci

3 . Ramalho
4 . Moura

حاضا یبا ییاف
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رادهیکضمنوییویرادیرایرحایصیبادلرشیبابویلزیبافشی

یطاتع یلی ین ان یدلده یرده یگ ن ز یدلرلی یلثالت یکاهشی

آدیپاس ش .یبا یلیت یهم یدر یبایو یلز یبارسو یها یکاهشی

دهندهیبابوییانیویکاهشیکلس اولیویراییگل سایدیوی

کالرضینارویلزیدیابشیرایلیبهبادیکمل ادیقلبیویکاوق،ی

لفزلیش ی HDLییو یبارد .یبا یوجاد یلیت ،یرغ الت ی،TCی

سایش یو یساز یت پ د یبا یلثا یلفزلیش یی زلن یفعات ش یهایی

 LDLیوی HDLیدریلثایلیتینا یرمایناتیویی ا یک ارهی

بدنو یی اهده یرده یک یهماله یبا یکاهش یسطی یکلس اولی

گ ن زیقابلیراج یلسش؛یلیایب ینراییویرسدیبالییرهایوی

را  ،یکلس اول ی LDLیو یراییگل س اید یباده یلسش ی(.)25ی

سلاتهای یبابو یلز یآدیپاس ش یها یو یلفزلیش یبادلرش یTGی

یهای یناهمران ،یب ینرا ییو یرسد یلثای

راس یسلاتهای یکضمنو یلز ییان ،ین ازیند یرغ ا ییس ای

رماینات یییاوی و یبا یسایش یو یساز یو ین ما یت پ دی یدری

ی ابات سمیباف ویب یسمشیدس راهیهالزییلسشیرایبابویب ی

لفالدیکادییوییایب مارلنیدیاب وین ازیب یپژوهشیهاییدق ی

کنالنیسابس الییلصلویلس فادهیراد.یطب عویلسشیک یدری

راییدلرد.ی ی

بن تیرالیطویی زلنیراییگل سایدییانیکاهشییوییابدی

بنابا یلیت یگزلر

راث اییدلیل یلییرمایناتیهالزییویرژیمیرذلیوین یرنهای

و یلح مال یرساب یآن یدر یدیالره یکاوق یکم ییو یراد .یلیای

یدری

رماینات یییاوی و یکمایا یبا یلفزلیش یراده یکضمنو ،یراک دی

جلاگ ای یلز یدیابش ینا ی 2ین ز یحایز یلهم ش یلسش .یدری

کم یرای یبا یی ابات سم یهالزی یبافش یدلرند .یبنابالیت ی ،ینا ،ی

پژوهش یلگاویا یو یهم ارلن ی( )2212ین ان یدلدند یرمایتی

ردت ،یر الر یو ییدت یفعات ش یورزرو یب یکنالن یکالیلی

هالزییویییاوی ویویرژیمیرذلیویب یی زلنیی اسطویدریکمی

لثاگذلریبایدییاردیبارسویب شیراییقالریگ اند .ی

کادنیوزنیویبهبادیلی ملیقندییانینار ا،یرحملیگلاکزی

نتیجهگیری

در یروند یبهبادی یب مارلن یدیاب و ییاثا یلسش یبل

در یلفالد یدر ییعاض ییطا یو یجمع ش یباتغ ییاثا یلسش ی(.)1ی

ن ایج یپژوهش یحاضا ین ان ییو یدهد یفعات ش یهایی

گاییویهم ارلنشییگزلر یکادندیگ ن ز باکث آزلد ردن

ورز یینرمیییاوی وییویرالندیبایبهبادیب مارییدیابشیوی

لنسات ت رده و لثالت رب یلنسات نو ن ز دلردی( .)11یگ اه

کاهشیکالرضییاباطیب یب مارییهاییقلبویکاوقویک یبای

گ ن ز دلرلی راک باتیفمونای دییلسشییویلزیطای لثا با

لیتیب مارییهمالهیلسشییاثایبارد؛یهایبندیلثایک ارهیدلن ی

ی ابات سم بابو ها ،لفزلیش ب شیرا لس دهاییصفالوی و

گ ن ز یبا یی غ اهای یلندلزه یگ ای یرده یرا یحدود یزیادیی

لفزلیش ربدیل کلس اول ب لس دهای صفالوی باکثی

نایعلا یلسشیویبالییرس دنیب ین ایج یبه ایویدق یراین ازی

کاهش کلس اول سا در ب مارلن یب م یو رادی( .)12یدری

ب یپژوه اتیب شیرایییویبارد.

منابع و مآخذ
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