
 

 

 

 

 

 ورزشهای فیزیولوژی و مدیریت در  پژوهش

 5331 پاییز، 3شمارة ، 8دورة 

 77 -77ص ص : 
 

 

 های  و نیمرخ لیپیدی در موش Aآپولیپوپروتئین اثر تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز بر 

 صحرایی نر دیابتی
 

 
 3حسن حاجی -  2 نسرین رمضانی  -5احمد عبدی

دانشکده  . دکترای فیزیولوژی ورزش2 آمل ، ایران  آیت اله آملی، اسالمی ،  دانشگاه آزاد ژی ورزشی ، فیزیولو استادیار .5

،  آیت اله آملی اسالمی ،  دانشگاه آزاد ، فیزیولوژی ورزشی . کارشناس ارشد3 تهران ، ایران دانشگاه تهران، تربیت بدنی ، 

 آمل ، ایران 
 (5334/  07/  51 :تاریخ تصویب، 5334/  04/  23)تاریخ دریافت :  

 

 

 
 

 

 چکیده

همواره دیابت، آترواسکلروز و اختالالت لیپیدی  تاثیر گیاهان حاوی فنول ها و آنتی اکسیدانها به همراه تمرینات مقاومتی بر بیماریهای

آپولیپوپروتئین دانه گشنیز بر  هدف پژوهش حاضر تعیین اثر تعاملی تمرین مقاومتی و مصرف عصارهبر این اساس،  مورد توجه بوده است.

A  سر موش صحرایی نر دیابتی  40این پژوهش یک مطالعه تجربی است که بر روی . بودو نیمرخ لیپیدی موش های صحرایی نر دیابتی

قرار گرفتند.  گروه کنترل( -4گروه عصاره و  -3 عصاره، -گروه تمرین  -2گروه تمرین،  -5گروه ) 4انجام شد. نمونه ها به طور تصادفی در 

هفته  7در موش ها ایجاد شد. سپس  بدن وزن کیلوگرم هر ازای میلی گرم استرپتوزوتوسین به 11وریدی  تزریق طریق از القای دیابت

میلی گرم  510اعمال شد. عصاره گشنیز به میزان روزانه  بر روی نردبان درصد وزن بدن( 500-30هفته با شدت در روز  1تمرین مقاومتی )

، A ،HDLآپولیپوپروتئین هفته تمرین مقادیر سرمی  7پس از  ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی به موشها خورانده شد.به 

LDL ،TG   وTC دار در  نتایج پژوهش نشان داد تمرین مقاومتی و مصرف عصاره دانه گشنیز باعث افزایش غیر معنی گیری شد. اندازه

 TCو  LDLهای تجربی افزایش و مقادیر  در گروه معناداری به طورسرمی  HDLهای تجربی شد. میزان  در گروه Aآپولیپوپروتئین 

و عوارض ناشی از دیابتی تمرینات مقاومتی می تواند در کاهش اختالالت لیپیدی در بیماران به نظر می رسد  .(p<045/0) کاهش نشان داد

 .ی استبیش ترات پژوهشتر نیاز به  دقیق جبه نتای دستیابیبرای  هرچند،آن موثر باشد 

 

 های کلیدی واژه

 .، نیمرخ لیپیدی، دیابت5-آپولیپوپروتئین، ، عصاره دانه گشنیزمقاومتیتمرین 

 

                                                           

  -   :03522547252نویسنده مسئول : تلفنEmail:Nasrinramezany49@yahoo.com                                                              
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 مقدمه

دیابتتشیرتت ایتیلی متتتویی ابات تتصیبتتایی   تت ییییی

هایپاگل سمویوینارستایویدریرارتیییتایکمل تادیلنستات تیییییی

لب مییبت ییک یدیابشیی ویلزیب مارییهاییرایعیلسشیی.لسش

دیابتشیلزینرتایییی.(1)یرویب یلفزلیشیلسشآنیدریسطییجهانی

لی ملییبالییبایویزلبات نویی ویلزییهمیرایتیکالیلییطا

ی-اپارو،یناروپارویویب ماریهاییقلبتوینهاینر اینفاوپارو،یرر 

ی.(11و2)ییحسابییتویرتادیییآراولس لاوزیزیب یویژهیکاوقو

ی،مارلنیدیتاب ویرایتیکلشیهاییآراولس لاوزیزیدریب یلزییهم

لی مالتیت پ دییلسش.یلی مالتیت پ دییرتایلیلفتزلیشییی

یویLDLی(یوapoB)یBآپات پتتاپاورن تیی،گل ستت ایدیرتتای

ی.(یلستتشapoA1)یA1آپات پتتاپاورن تییوی HDLکتتاهش

ویویک فتویت پ تدهاییییرغ  تالتیکم تیییبتایی پ دیلی مالتیت

پمسمایویویت پاپاورن تیهتایهمتالهیلستش.یییتادیایپتای تیییییی

apoA1کاوقتوییی-یطتایب متارییقلبتوییییی2ریدیابشینتا ییدی

یصیپتاورن تیییApo(.ی11)یرلیلفزلیشییویدهدیآراولس لاوز

کل دییلسشیک یدریر   لیلنال یت پ دهاینیتشیدلردیویبت ییی

،ی AI بت یلنتال یییApo Aکنالنییصیکاآنزیمیکملییویکند.ی

AIIوییAVIریستتت مییتتتویرتتتادیوییاتفتتت ییهمتتتویدرییی

بتایلیتتیتست   تیییییراد.یکموهییحسابییوی HDLcر   ل

(یکت ییستنالیلن یتالییییLCATکلس اولیآس لیرالنستفالزی)ی

(یب یکبدیلسشیرلیفعالییتویکنتدیییRCTیع اسیکلس اولی)

کلست اولیییسنالیلس ایف یکادنییAآپات پاپاورن تی(.ی11)

.ین تزییتویبارتدییییزلدیرهایردهیلزیبافتشیهتاییر تایکبتدیییییآ

ب یکبتدیین یتلیوییییHDLکلس اولیلضافویب یوس ل یذرلتی

ت دیلس دهاییصفالوییلس فادهییتویرتادیویبت یلیتتیییییدریرا

یدر اهیینجایب یکندیردنیروندیر لبیرتالی تییتویگتادییی

(ین انیدلدندیبویرحاکویبتایی2222رایزلیویهم ارلنی)ی(.11)

یA1ویآپات پتتاپاورن تییHDLویکتتاهشییLDLلفتتزلیشی

کاهشیکالرضینارویلزیدیابتشییلزیطافویی.(22)یدلردلررباطی

،یLDL-کلستتت اولیثتتتلیکتتتاهشیکلستتت اولیرتتتا ،یییی

پتتایلزییA1گل ستت ایدیویلفتتزلیشیآپات پتتاپاورن تیییرتتای

،ی11،ی9)یدلدهیرتدیفعات شیبدنویویرمایناتیهتالزیین تانییی

لزیسایویلجالییرمایناتیییتاوی ویبتایلیتتییییی.(22،ی21،ی22

یبالییتاد یلزیلیتتینتا یرماینتات،یییییس ی غ اهایبایراج یب یل

یرمایناتیییاوی وییاجتبیلفتزلیشیقتدرتیویییلهم شیدلرد.ی

رادهیکضمنویویلفزلیشیپ انس لیی تا یلست دهاییبتابیییی

زلد،یهزین یکادیلناژییویبهبادیک ف شیزنتدگویرتدهیویدریییآ

پ  تتر اییلزیکالیتتلییطتتازلییی تتابات  وییتتارب یبتتایییی

لزیی،بنت تییهتمی(.یی19لسشی)هاییقلبویکاوقوییاثاییب ماری

هایلزیجمل یپلتویییدیابازیراث ایگ اهانیدلرویویویی  یاتیآن

ریتانیدیابتشیقنتدییویکتالرضینارتویلزیآنییییییفنلیهتایدریدی

ویقابتلییییطاحیبتادهیلستشیوتتویرتالهدیپژوه توییع بتایییییی

یطاتعتتاتین تتانیدلدهیلستتشیی.(21)یویوجتتادینتتدلردرتتاجه

هاییرنویلزیراک باتیفنتاتویییها،یسبزیجاتیوینار دنویی اه

-ی زلنیلبت میبت یب متارییقلبتویییییلح ماالًویآن ویلکس دلنوی

 نتا ی بتای گ تن زیی.(2کاوقویویدیابشیرلیکاهشییویدهنتدی)ی

ستات ،یی لستشییتصیی گ اهویCoriandrum sativumیکلمو

رتایتیییتدلرییییکلفویویدلرلییییادیایباالییفنالیکت یبت شیی

گتزلر یرتدهیکت یگ تن زیییییی(.12)فنالیدریدلنت یآنیلستشییی

یطاتعارویک ین تانیییلیای(.12)دلرلییراث ایضدیدیاب ویلسشی

دهدیگ ن زییویرالندیدریرغ  تالتیکمتویویک فتوین متا ییییی

یت پ دییویآپات پاپاورن تیهایراث ایدلر  یباردیوجادیندلرد.

هتایکتدل یلزیلیتتیییییلثتایدرینرایدلردیحاضایپژوهشیلزیلیناو،ی

)رمایناتیییتاوی ویویلست فادهیلزیی متلیک تارهییییییرو یها

یویک تبیدویرو یبن تیرایگ ن ز(یب یصارتیجدلگان یویهم

یتاردییی A1باین متا یت پ تدییویآپات پتاپاورن تییییآنهاراث ای

ی.لرزیابویقالریدهد

ی

 مواد و روش ها

پتایلزییتصیهف ت یآرتنایو،یییییی،لیتیپژوهشیرجابتویدری

گتتا ییی لتتوی55درونیصتتفاقوی رزریتت  طایتت  دیابتتشیلز
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 (یبت یsigma,saint,Louis,MO,USAلس اپ ازوراس تی)

یتالیبت یلزلییهتاییییی25/2رید ک  بدن وزن ک لاگا  ها لزلی

هتارییبهایلتیایرتد.یییباد،یب ییا  رده حل ت  ایبافایس  الت

 گلتاکزی هتایویکت یستطیییییروزیپایلزیلتیتاییدیابتشییتا ییی

بت ییی،بتادیگتا یدریدستویت  تایییییی لوی122لزی باالران انییا

ستاییی22یرعتدلدییگاف ت یرتد.یستپاییی نرا در دیاب ویکنالن

دفویبت ییطتاریر تایییب یک یلزینرایوزنویهمسانیبادندییا 

ک تارهییی+،یگتاوهیرمتایتیی(=12n)گاوهیرمتایتییبهاریگاوهی

(12n=ی،)گاوهیک تارهیی(12n=ی)یویگتاوهیکن تالیی(12n=ی)

 ریس میردند.ی

 نمونه حیوانی

یگایتو(یی125-122)یساییا ینتژلدیویست ارییی22رعدلدی

لزیلنس   ایپاس اریره  یرد.یلیتتیح النتاتیدرییییلییهف  ی12

زیجتنایپلتوییییح  یآزیای تراهیویدریقفتایهتاییویتژهیلیییی

ی-ویبایتت یرتتاری ویی22-22کابنتتاتیرتتفا ،یدریدیتتاییی

)ک یب یصتارتیییلس اندلردویبایآبیویرذلییی12:12رورنایوی

(ینرهتدلریییهیبادردرای  یپلشیراس یراکشیهاییدلیوی

هتایییب یصارتینایحدودیدریلی  ارییا ین زیردند.یآبیویرذل

هایبایگلاکای اییگلاکزییانینار ایییا یییدلرقالریگافش.ی

اردیلندلزهیگ اییقالریگافش.یسپا،یب یلزلییهایک لتاگا ییی

کت ییی1(STZی لویگا یلس اپ ازوراست تی)یی12وزن،یییدلری

فستفاتیری  ت یرتد،یرزریت یییییی–درییحلالیبافاییس  التی

ساکشینارت ایویبعتدیلزیرزریت ،یگلتاکزیییییی22گادید.یپایلزی

ی222لزییبت شیرتاییگ تاییویبنانهت یییتدلریآنییییییانیلندلزه

ویت  ایبادیب یکنالنییا یدیاب ویدرینرایی لویگا یدریدس

یگاف  ییویرد.

 پروتکل تمرینی

هتایییپایلزییصیهف  یسازگاری،یب یینراریآرنایوییا 

بایرمایتیییاوی ویوینحاهیباالیرف تیلزینادبتان،یهتاییتصیلزیییی

رایتیپل ینادبانیقالریگاف  یویبتدونیلر تالیییآنهایروییپای ت

                                                           

1.Streptozotocin 

ها،یباالیرف تیایروییپل هاییکیبویآنهیویقالریدلدنیلندل یوزن 

لزینادبانیآیاز یدلدهیرد.یپاور لیرمایتیییاوی ویرتایلیی

روزیدریهف  (.یبتاالیرفت تیلزینادبتانییییی5رشیهف  یرمایتی)

ی ایوییسان وی2ی ایویفاصل یهایدویپل یی1باد.یلررفا ینادبانی

هتایییر بیآنیقایمیباد.یقبلیلزیراو یبانای یرماینتو،ییتا یی

ویبدونیلس الحشیبت تیر الرهتایبت ییییس یر الریرلیبدونیوزن ی

ینراریگا یکادنیلزینادبانیباالیرف ند.یوزن یلن  تابیرتدهییی

ی2هتای)ییدرصتدیوزنیبتدنییتا یییی12دریراو یرمایتیرایلی

ی92ویی25،ی52هاییبعدییبت یییر الر(یبادیویدریهف  ی1سش،ی

هایلفزلیشییافشیرایلیتیکت یدرینهایتشیبت ییییییدرصدیوزنییا 

ثان ت یوییی92ب تیهایر تالرییهایرس د.ییدرصدیوزنییا ی122

دق ی یلس الحشیدرینرایگاف  یرتد.ییوزنت یییی1ب تیدویسشی

هتایییهایب یوس ل یبستبیتاکاپمستشیبت یقاکتدهید ییتا ییییی

هتایلزینادبتانیلزیتمتایییییی  لیرد.یب یینراریرفت تییتا یی

یکادنید یآنیهایلس فادهییویرد.

 طرز تهیه عصاره گشنیز

لن یهایپتاییدیوبالییره  یک ارهیلب دلیدلن یگ ن زیره  ی

س ابیباقتویپتادریرتدند.یستپایییییآیوس لۀیب لزیپاکیردنی

%یلت تلیی22بیویآ%ی12پادریحاصل یدرییحلالیی  ت لیلزیی

.یرتدیساکشینرهدلرییی22ب ییدتی%یحلیوی91لرانالیطبوی

ردیییح ایاتیظا یب یطاریی ناوبیر انیدلدهییویدلی دریل

رایک ارهیب یطاریکایلیدریلت تلیحتلیرتاد.یستپایآنیرلییییی

وییحلتتالیکتت یحتتاوییک تتارهیگ تتن زیبتتاد،ییصتتا یکتتاده

سان ایف اژیگادید.ییایعیحاصل یدریظا یدریبتازیقتالریدلدهییی

ردیرایلت لیآنیرب  ایراد.یستالنجا ییتادهیبدستشیآیتدهییییی

گتالدیقتالریدلدهیییین وادرجت یستییی22درونیفایبایدرج یدیایی

رد.ییادهیرل ظیب یدسشیآیدهیدریآبیییطایحلیگادیدیرتایی

ید.یرجتایزیک تارهیبت یصتارتیییییرلرشییاردینرایب یدسشیآ

ی لتویگتا یبت یلزلیییییی152ب یییدلریویب یر لیگاولژیدهانوی

یی(.1هایک لاگا یوزنیبدنیدریروزیبادی)
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 یگیر خون

ساکشیپایلزیآیایتیجلس یب یینراریجلاگ اییلزیی21

ساکشینارت ایویویپتایییی12رماینو،یپایلزییحادیآثاریپاسخ

یلازیت،یبایلزیبویها یکادنیح الناتیبایکمصیک ای تیویزل

یس ی میلزیبطتیبت ییب یطاریگ ایییسانگیلنسات نوییان

یEDTAهتاییحتاویییییویدرونیر تا ییهایب یکملیآیتدیییا 

پتایلزیی.یری   یرتدیویستایعایبت یآزیای تراهیین یتلیرتدیییییی

لزیکادنینمان یهایییتانویویجدلستازییستا ،ییییسان ایف اژی

سویسویبالیینرهتدلرییستا ییتانیویلزییییی5/1ی  اور ا ی

بتالییلنتدلزهیییدلر تیسا ییانیلس فادهیرد.یسمپلایبالییبا

گ تتتاییستتتطاحیآنزیمهتتتایییتتتاردییطاتعتتت ،یلزیرو یییی

لسپ  افارای اییویک شیهاییلست اندلردیح تالنویرتاکشیییی

 )ب ت(یلس فادهیرد.یی1لرل

 ها تجزیه و تحلیل داده

 رع تت تی بتتالی راصتت فو آیتتار دریلیتتتییطاتعتت یلز

رایصیهتایییاکتزیی)ی تانر ت(یویپالکنتدگوی)لنحتال یییییی

گادید.یبالییرع  تیطب عویبادنیرازیعی لس فاده لس اندلرد(

یلستم انا یلست فادهیرتد.ییی-دلدهیهایلزیآزیانیکاتمتاگاو ی

(یویآزیتتانیANOVAرحل تتلیولریتتانایی طافتت ی)یآزیتتان

رعی بویراکویبالییرجزی یویرحل لییاف  یهایلست فادهیرتد.ییی

(.یدرینرتایگاف ت ییی>25/2pدریهم ییالردی)ییعنادلریسطیی

 22نست  یییSPSSمل اتیآیارییباینتا یلفتزلریییرد.یکل  یک

یلجالیرد.

ی

 ها یافته

ی1هاییرماینویرالنس ندییهاییصحالیویگاوه یا یهمۀ

هف  یرمایتیییاوی ویرلیلنجا یدهند.یپایلزیرمتایتیکل ت ییی

هاینسبشیب یپ شیآزیانیلفتزلیشیوزنیدلرت ند.یلیتتیییییگاوه

 بادیکت یبت ینرتایییییب شیراک ارهیی-لفزلیشیدریگاوهیرمایتی

یکضتل یدریلیتتیگتاوهیبارتدیییییب شیرارسدینارویلزیوزنیییو

                                                           

1. Erel Company 

دریی تتتتزلنیییعنتتتتادلریلفتتتتزلیشیر تتتتایی.(1)جتتتتدولی

هتاییرجابتویی تاهدهیرتد.ییییییدریگتاوهیی A1آپات پاپاورن ت

،یLDLرلیدریییتادیاییییعنتادلرییهاییرجابویرغ  تالتیییگاوه

HDLیویTGنستتبشیبتت یگتتاوهیکن تتالین تتانیدلدنتتدیییییی

(221/2≥α)یایدریییتادیییعنادلریکاهشیر ا.یTCستایوییی

هاییرجابوینسبشیب یگاوهیکن تالیی تاهدهیرتد.یییییدریگاوه

ک ارهیگ ن زیب شیرایلزیبی  یی-لیتیکاهشیدریگاوهیرمایت

هتاییرماینتوییییرفاوتییعنویدلرییبت تیگتاوهیییهایباد.یگاوه

 ی اهدهین د.
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 ها استاندارد وزن موشانحراف و  . میانگین5 جدول
 وزن )گرم( 

 پس آزمون پیش آزمون

 1/295±5/11ی119/1ی±1/12 کن ال

 5/112±1/22ی122/5ی±11/2 رمایتیییاوی و

ی1/112±1/22ی112/9ی±11/1 ک ارهیگ ن ز

 2/121±2/19ی122/1ی±12/9 ک ارهیگ ن ز-رمایتیییاوی وی

 

ی
 های مختلفسرمی در گروه A تغییرات آپولیپوپروتئین .5 شکل
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 های مختلفسرمی در گروه HDLتغییرات  .2 شکل

 

 
 های مختلفسرمی در گروهیLDLیتغییرات .3 شکل
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 های مختلفسرمی در گروهیTGیتغییرات .1 شکل
 

 بحث 

ی یبدنو یبافعات ش یر ادلرویو یرو  ییص یکنالن لییب 

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

ی) یدلرد یدر ییان یبابو یو یگلاکز راییب شی.(22سطی

یهایی یفعات ش یلثا یلرزیابو یب  یی اص یلیت یدر یطاتعات

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

ی ینمان ، یبالی یلند. یپادلی   یهم ارلنیی1الکساندیابش و

هف  یرمایتیهالزییدریی11رایی12 ین انیدلدندیک(ی2222)

ی یدیابشینا  دریییعنادلریباکثیلفزلیشیی2یادلنییب میب 

ی یهالزیییAآپات پاپاورن ت یرالن یلفزلیش یبا یک  یراد یو

ی یباد یرای دی(11)هماله یرل یورز یها یلیتینا  یبایویراث ا .

ییحدودیویر اقابلیراج ی کادهیلندیویبایوین زیراث ایآنیرل

ن ایجیپژوهشیحاضاین انیدلدیک یرمایتی(.ی22دلنس  یلندی)

ییعنو یر ا یلفزلیش یباکث یی زلنییییاوی و یدر دلر

                                                           

1 . Laaksonen 

یر خییAآپات پاپاورن تی یپژوهشیحاضا، یبا یهمیرلس ا رد.

درییطاتع یلییک یروییلفالدیی(2211)یشلسمیویویهم ارلن

یدلد یلنجا  یبزرگسال ییندساتم ییادیاییکادندگزلر 

ی ییAآپات پاپاورن ت یرمایناتییBو یهف   یرش یلز پا

ید ییعنییاوی و یرغ  ا یردید یو یی اس  یردت یدو دلریییار

یهم ارلنی2کادوگلای(.22)یندلرش ی2212)یشو راث ای(

دند.یبارسوینمایدیاب وب ماریی52رمایناتیییاوی ویرلیرویی

یگزلر یکادندیک یکلویررمیکاهشیقابلییمحر یدریآ نها

ی یBآپات پاپاورن ت یآپات پاپاورن ت یییادیا ،Aیگاوهیی در

ی ییاند یرغ  ا یبدون یهم(15)رمایت ویی1ولتن ویبن ت،ی.

ی)هم ارلن یی(2211ش یگزلر  یبایکادند یییاوی و رماینات

ییعنیباکثی یلیییدلیل یرغذ دلریییاکاهشیقابلییمحر یو

یآپات پاپاورن تی یییادیا ییعنیBدر یکاهشیر ا یدرییاو دلری

ی.(19)ردییAآپات پاپاورن تی

                                                           

2 . Kadoglou 

3 . Valente 
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ی یهم ارلنشصفازلده ی1192)یو یدورهی( ییص راث ا

یبار یبا یییاوی و ییرماینات یآپات پاپاورن ت یبا یرل یAفزلینده

یقالری یبارسو ییارد ینا یصحالیو یهای ییا  یدر پمسمایو

ییاف  دلد ین ایجیپژوهشیحاضاین انییند. یبا یهمسا هاییآنها

یپا ییدلد یرمایت، یهف   یبهار سایوییییادیالز

یی Aآپات پاپاورن ت یگاوه یدر یییایس رمایت گاوهییبایدر

یدلریایعنیطارکن الیب ی یب ینرایییباالرایباد. بایلیتیلساس،

یرسد ییناسبیییو یردت یبا یییاوی و یدررمایت یرالند ییو

ی.(1باردی)یاثاییAIسایویآپات پاپاورن تییییادیالفزلیشی

ب یبارسویی(1192)یشدیراییطاتبویویهم ارلنیپژوهشدری

یآپا یرلرش یبا یییاوی و یرمایت یراث ا سا ییAت پاپاورن ت

یندیوپادلی (یSTZلس اپ ازوراس تی)یا یهاییدیاب ویبای

یدلد یرلرشییندن ان یلفزلیش ییاجب یییاوی و رماینات

ت پ دییین ما دلریدرییاویبدونیرغ  اییعنیAآپات پاپاورن تی

لیتییاف  یباین ایجیپژوهشیییا یهاییصحالیویدیاب ویرد.

یAت پاپاورن تیرغ  التیآپای،بن تیهمیحاضایدریرضادیباد.

یلزیردتیرمایتیدلنس ند یی اثا ی(2)رل یب یپژوهشی. یراج  با

یرغ  التیییادیای ییویرسد ینرا یب  یطاتبو یو یلسمیو ر خ

ی یجلس ییAآپات پاپاورن ت ییص ییدت یب  یردت یبا کموه

یرمایتیییاوی ویویرعدلدیر الریهایهمیلررباطیدلرد.

ی یوین ایج یییاوی و یرماینات یدلد ین ان یحاضا پژوهش

یک  یی ا  یی زلن یلفزلیش یباکث یگ ن ز یدلن  یHDLاره

(یدری2225)ی1سایویدرییا یهاییدیاب ویردهیلسش.یرلدر

یHDLلسشیک یییادیایپمسمایوییدلدهیادین انییطاتع ی

ی یهاییApo AI و یب ماری یباوز ییطا یبا ییع اسو لررباط

کاوقویدلردیویبایلفزلیشیییادیایلیتیدوییی غ اییطایی-قلبو

ین ایجیپژوهشیب مارییهاییقلبویکاوقویک اهشییوییابد.

ی یلسشحاضا یهمسا یرلدر یهای ییاف   ن ایجیی.(21)یبا

یهم ارلنیهشوپژ یو ییحبو ی)های ی5ش یباتدوکو( ویی2و

ن زیهمسایباییطاتع یحاضایلسش.ییحبویوی(ی9شی)هم ارلن
                                                           

1 . Rader 

2 . Balducci 

(یپایلزیه شیهف  یفعات شیهالزییبای1115)یشهم ارلن

یHDL یییدلریرویییادلنیدیاب ویب یلیتین  ج یرس دندیک

ی دریگاوهیرجابو حاضاییپژوهشلفزلیشییافشیک یهمسایبا

ن زیپایلزییصیدورهیرمایناتییویهم ارلنشیلسش.یباتدوکو

هالزییدریب مارلنیدیاب وین انیدلدندیییاویشیب یلنسات تی

ی یلیتییHDLو ین ایج یبنابا یکاد. یپ دل یبهباد یب مارلن در

لندیپژوهشیب ینراییویرسدیرمایناتیییاوی ویهمییویرا

یلفزلیشیییثل یدر یدیاب وییHDLرمایناتیهالزی یلفالد در

یبارد. یلرزیابویییاثا یب  ین از یرماینات ینا  یلیت یلثا هابند

یراییدلرد.یب ش

یب مارلنی یدر یبابو ین ما  یبا یورزرو یرماینات راث ا

سش.یدریلیتیپژوهشی ب یدرس ویی  صینیویب میب یدیاب 

یی1 یبا یییاوی و یرمایت یهایییTGهف   ییا  سایو

یلیتیصحا یبا یهمیرلس ا لیوینایدیاب ویلثاییعنادلرییندلرش.

یرلیاتها هف  یی12پایلزی(ی2221)یشویهم ارلنی1یاف  یها،

ی یرغ  ا یییاوی و ییا یهالزی یییعنادلریرمایت ین ما در

ن زیپایشیویهم ارلنی2یارلی.(22)یت پ دییی اهدهین ادند

ی ییصیدوره یوزن ییرنایلییهف  ی1لز یی،با یرغ  ا ین ما کد 

یگزلر ینمادندی ت پ دییدرییا یهاییصحالیویدیاب ویرل

پژوهشیهاییک یراث ایسادیندیفعات شیهایییب شیرای.(22)

یدیاب  یب  ییب م یب مارلن یت پ دییدر یسطی یبا رلییوبدنویرل

ین انیدلدند ی. یرایلیی2دودیحبانای یهاییرماینویرا یرل یاه

ی یراد یدورهیی(.12)یو یبادن یکاراه یدلرد یلح مال بنابالیت

دریبارسویحاضایبارد.یلزییTGرماینویدت لویبایکد یرغ  ای

یب ییوطافو یپ  نهاد یپژوه رالن یب ییکنندیایو لگا

رمایناتیییاوی وییاجبیبهبادیرایصیهاییقلبویکاوقوی

ت پ دییین ما یویگادد،یب یرنهایویقادریب یلتیاییرغ  ایدری

رالندیکد یرحایصیی.یی ویلزیدالیلیآنییو(12)نمویبارندی

ی یبافش یلز یبابو یبس ج ینا ییآدیپاس شبالی یلیت یلثا در

یلفزلیشی یب  یینجا یرمایناتیییاوی ویکمدراً رمایناتیبارد.
                                                           

3 . Ramalho 

4 . Moura 
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یبافشی یرحایصیبادلرشیبابویلز یرا رادهیکضمنوییویراد

یآدیپاس ش یل. یبایو یدر یهم  یلیت یکاهشیبا یها یبارسو ز

کالرضینارویلزیدیابشیرایلیبهبادیکمل ادیقلبیویکاوق،ی

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

یکلس اولی یکاهشیسطی یبا یهماله یک  یرده یی اهده بدنو

ی یکلس اول یراییLDLرا ، ییو یلسش یباده ی.(25)گل س اید

یگیبنابا یلثایی،ناهمرانیهاییلر زلیت یرسد ییو ینرا ب 

یرم یو یساز یسایشیو ت پ دییدریین ما ایناتیییاوی ویبا

لفالدیکادییوییایب مارلنیدیاب وین ازیب یپژوهشیهاییدق  ی

یراییدلرد.ی

راث اییدلیل یلییرمایناتیهالزییویرژیمیرذلیوین یرنهای

یدری یبل   یلسش ییاثا یدیاب و یب مارلن یبهبادی یروند در

ی ینا  یدیابش یلز یدریی2جلاگ ای یلسش. یلهم ش یحایز ن ز

ی)پ یهم ارلن یو یلگاویا یرمایتیی(2212ژوهش یدلدند ن ان

هالزییویییاوی ویویرژیمیرذلیویب یی زلنیی اسطویدریکمی

کادنیوزنیویبهبادیلی ملیقندییانینار ا،یرحملیگلاکزی

یلسش یجمع شیباتغییاثا یو ییعاضییطا یدر یلفالد .ی(1)یدر

 ردن آزلد باکث ندیگ ن زکادگزلر یییشگاییویهم ارلن

 گ اهی.(11)دلردی ن ز رب یلنسات نو لثالت و رده لنسات ت

 با لثا لزیطای یوراک باتیفمونای دییلسشیی دلرلی گ ن ز

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

یباکث صفالوی س دهایل ب  کلس اول ربدیل لفزلیش

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

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

دیویدهندهیبابوییانیویکاهشیکلس اولیویراییگل سای

ی یباردیHDLلفزلیش ییو یوجاد. یلیتیبا یرغ  الت ،TCی،

LDLیی یلثایلیتینا یرمایناتیویی ا یک ارهییHDLو در

گ ن زیقابلیراج  یلسش؛یلیایب ینراییویرسدیبالییرهایوی

ی یلفزلیشیبادلرشییآدیپاس شسلاتهاییبابویلز یو یTGها

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

ب یسمشیدس راهیهالزییلسشیرایبابویب یی ابات سمیباف وی

کنالنیسابس الییلصلویلس فادهیراد.یطب عویلسشیک یدری

گل سایدییانیکاهشییوییابدییبن تیرالیطویی زلنیرای

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

یراک دی یکضمنو، یلفزلیشیراده یبا یکمایا یییاوی و رماینات

یی ابات سمیهالزییبیکم ینا ،یراییبا یبنابالیتی، افشیدلرند.

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

یییقالریگ اند.ب شیرالثاگذلریبایدییاردیبارسوی

 گیری نتیجه

یهایی یفعات ش یدهد ییو ین ان یحاضا یپژوهش ن ایج

ورز یینرمیییاوی وییویرالندیبایبهبادیب مارییدیابشیوی

وقویک یبایکاهشیکالرضییاباطیب یب مارییهاییقلبویکا

هایبندیلثایک ارهیدلن یی؛یاثایباردلیتیب مارییهمالهیلسشی

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