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 ذاسیلَپزاکسیپبراکسًَبس ٍ ه َى،یسزهي گلَتبت زیبزرسي هقبد

بب سًبى ببردار  سِیدر هقب یببردار ببتیدر سًبى هبتال بِ د

 1393-94 یّب سبل يآببد ط سبلن در شْز خزم
 2دکتز حسي احوذًٍذ ،*1يگیخسزٍب يدکتز عل

 . زاىیاران، اران، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽى ،یداًؾىذُ پشؽى ه،یٍ صًت یویَؽیگزٍُ ث بریداًؾ .1

 .زاىیآثبد، ا لزعتبى، خزم یداًؾگبُ ػلَم پشؽى ،یداًؾىذُ پشؽى ،یویَؽیاعتبد گزٍُ ث .2

 02/08/1396  تبریخ پذیزش:  10/05/1396تبریخ دریبفت: 
1

 
 

 

ّبی فؼبل اوغیضى گًَِ. تَلیذ ثیؼ اس حذ دارددیبثت ثبرداری فت زًمؼ هْوی را در پیؾاعتزط اوغیذاتیَ  هقذهِ:

هطبلؼِ داؽتِ ثبؽذ. خٌیي تَاًذ ًتبیح خذی ثزای هبدر ٍ  هی ّبی خذی علَلی گزدد وِ ایي اهزتَاًذ هٌدز ثِ آعیتهی

حبظز ثب ّذف ثزرعی عطَح عزهی گلَتبتیَى، پبراوغًَبس ٍ هیلَپزاوغیذاس در دیبثت ثبرداری در همبیغِ ثب ثبرداری عبلن 

 اًدبم ؽذ.

سى ثبردار  30ری ٍ سى هجتال ثِ دیبثت ثبردا 30ثز رٍی  1393-94ّبی  ؽبّذی در عبل - ایي هطبلؼِ هَرد رٍش کبر:

دٍ گزٍُ اس ًظز عي، ّفتِ ثبرداری ٍ ؽبخص تَدُ  آثبد اًدبم ؽذ. عبلن هزاخؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ػغلیبى ؽْز خزم

فبدُ اس تثب اع گلَتبتیَىاًتخبة ؽذًذ. همبدیز عزهی  گیزی آعبى رٍػ ًوًَِّب ثب اعتفبدُ اس  ًوًَِ ثَدًذ.  ّوغبى ثذًی

ثب ّب تدشیِ ٍ تحلیل دادُگیزی ؽذ.  ثب اعتفبدُ اس رٍػ ًَرعٌدی اًذاسُپبراوغًَبس ٍ هیلَپزاوغیذاس رٍػ االیشا ٍ همبدیز 

 p هیشاىاًدبم ؽذ. خغتیه َرگزعیَى لآهبری تی هغتمل ٍ  ّبی آسهَىٍ  (19)ًغخِ  SPSS افشار آهبری اعتفبدُ اس ًزم

 دار در ًظز گزفتِ ؽذ.  هؼٌی 05/0ووتز اس 

داری ثبالتز اس ثبرداری عبلن ثَد  هیبًگیي عطَح عزهی لٌذخَى ًبؽتب در دیبثت ثبرداری ثِ طَر هؼٌی ّب: یبفتِ

(001/0>pهیبًگیي عطَح عزهی گلَتبتیَى در دیبثت ثبرداری ثِ طَر هؼٌی .) تز اس ثبرداری عبلن ثَد  داری پبییي

(030/0;pفؼبلیت آًشین .)( 225/0ّبی پبراوغًَبس;p) هیلَپزاوغی ٍ( 602/0ذاس;p) داری را ثیي دیبثت  تفبٍت هؼٌی

داری فبوتَر خطز  گلَتبتیَى ثِ طَر هؼٌی ،خغتیهَرگزعیَى لثز اعبط ًتبیح آسهَى ثبرداری ٍ ثبرداری عبلن ًؾبى ًذاد. 

 (.p;045/0تَاًذ ًمؼ هحبفظت وٌٌذُ را در ثزاثز ایي ثیوبری داؽتِ ثبؽذ )هٌفی ثزای دیبثت ثبرداری ثَد ٍ هی

تز اس ثبرداری عبلن  داری در دیبثت ثبرداری پبییي در هطبلؼِ حبظز، عطَح عزهی گلَتبتیَى ثِ طَر هؼٌی گیزی: جًِتی

 .ثَد
 

 گلَتبتیَى، هیلَپزاوغیذاس ،دیبثت ثبرداریپبراوغًَبس،  کلوبت کلیذی:
 

 

                                                 
 پست الكتزًٍیك: ؛086-34173501: تلفي. زاىیاران، اران، ا یداًؾگبُ ػلَم پشؽى ،یداًؾىذُ پشؽى ؛ی گیخغزٍث یدوتز ػل َل هكبتببت:ئًَیسٌذُ هس *

a.khosrowbeygi@arakmu.ac.ir 

 

 خالصِ

 IJOGI, Vol. 20, No. 8, pp. 6-14, Oct 2017 1396 ماه آبان  ،6-14: صفحه ،8 شماره ،بيستم دوره
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 هقذهِ
ای اس ػذم تحول گلَوش گفتِ دیبثت ثبرداری ثِ درخِ

 طی دٍراى ثبرداری در سًبى فبلذ عبثمِ دیبثتؽَد وِ هی

ؽَد وِ ًبؽی اس ًبتَاًی پبًىزاط در تزؽح ایدبد هی

اًغَلیي ثیؾتز در پبعخ ثِ افشایؼ همبٍهت ثِ اًغَلیي 

دیبثت ؽیَع  .(1-3)اتفبق افتبدُ طی ثبرداری اعت 

ّب، ثغتِ % ول ثبرداری2-11ثبرداری در خْبى در حذٍد 

ثِ خوؼیت هَرد هطبلؼِ، تخویي سدُ ؽذُ اعت. در ّز 

ثبردار در خْبى ثِ آى  عبل ثیؼ اس دٍیغت ّشار سى

گیز ؽذى چبلی، افشایؼ عي  ًذ وِ ثب ّوِؽَهجتال هی

اٍلیي ثبرداری، رصین غذایی ثِ ؽذت فزآٍری ؽذُ ثب 

ّبی اؽجبع ؽذُ ٍ ًیش سًذگی وبلزی ثبال، هصزف چزثی

ؽیَع ایي ثیوبری در حبل  ،اعتزط تحزن ٍ پز ون

ى (. هیشاى ؽیَع دیبثت ثبرداری در ایزا4افشایؼ اعت )

ّب تخویي سدُ ؽذُ اعت % ول ثبرداری4-9در حذٍد 

تَاًذ ثبػث افشایؼ خطز (. ّوچٌیي دیبثت ثبرداری هی5)

ّبی ، عٌذرم هتبثَلیه ٍ ثیوبری2ثِ دیبثت ًَع  ءاثتال

(. تَلیذ 4ػزٍلی پظ اس دٍراى ثبرداری ؽَد ) - للجی

-در ثبرداری ًزهبل افشایؼ هی 1ّبی فؼبل اوغیضىگًَِ

ت ایي اهز را فؼبلیت ثبالی هتبثَلیىی خفت ٍ یبثذ وِ ػل

وٌٌذ. در طی ثبرداری عبلن، هَاد اوغیذ خٌیي هطزح هی

ّب( دارای چٌذیي ػولىزد فیشیَلَصیه  وٌٌذُ )اوغیذاى

تَاى ثِ پیؾجزد ٍ وٌتزل  ّغتٌذ وِ اس آى خولِ هی

 2ّبی اًتمبل پیبم علَلیتىبهل علَلی ثب ٍاعطِ عیغتن

اوغیذاًی در  یؼ ّوبٌّگ دفبع آًتیاؽبرُ وزد. ػذم افشا

هبدر هٌدز ثِ اعتزط اوغیذاتیَ خَاّذ ؽذ وِ در ثزخی 

( ٍ 6اوالهپغی ) اختالالت دٍراى ثبرداری اس خولِ پزُ

ثبؽذ. تَلیذ ثیؼ اس حذ ( هطزح هی7دیبثت ثبرداری )

ّبی تَاًذ هٌدز ثِ آعیتّبی فؼبل اوغیضى هیگًَِ

اوثز  اس آعیت در خذی علَلی گزدد وِ ایي اهز ًبؽی

ّبی ّب ٍ اعیذّب، پزٍتئیي ّب ؽبهل چزثیهبوزٍهَلىَل

ًَولئیه اعت. در ؽزایط اعتزط اوغیذاتیَ عیغتویه 

دیبثت ثبرداری، اختالالت ثیَؽیویبیی در خٌیي ّن ًظیز 

 . (7) اتفبق خَاّذ افتبد

                                                 
1 Reactive oxygen species 
2 Cellular signaling 

تزیي تزویت گَگزددار )ثِ ؽىل گزٍُ  فزاٍاى ،گلَتبتیَى

ٌی اعت ٍ ًمؼ ثغیبر هْوی در تیَل( غیز پزٍتئی

 داردثزلزاری ٍظؼیت اوغبیؼ ٍ وبّؼ داخل علَلی 

لیپَپزٍتئیي ثب  (. پبراوغًَبس یه آًشین هتصل ث8ِ)

اعت ٍ دارای عِ ایشٍآًشین ثب  3(HDLداًغیتِ ثبال )

ٍ  1ّبی ثبؽذ. پبراوغًَبسهی 3 ٍ 2، 1ػٌبٍیي پبراوغًَبس 

داخل عزم تزؽح ؽًَذ ٍ عپظ ثِ در وجذ ثیبى هی 3

در داخل علَل ثیبى  هؼوَالً 2ًذ، اهب پبراوغًَبس ؽَهی

هبًذ. یه ػولىزد ثغیبر هْن خب ثبلی هی ؽذُ ٍ ّوبى

اوغیذاعیَى  خلَگیزی اس، 1فیشیَلَصیه پبراوغًَبس 

HDL  ٍ لیپَپزٍتئیي ثب داًغیتِ ون(LDL)4  اس طزیك

ّیذرٍلیش فغفَلیپیذّبی فؼبل ؽذُ ٍ هحصَالت حبصل 

(. آًشین هیلَپزاوغیذاس 9ّبعت )پزاوغیذاعیَى چزثی اس

ّب یبفت ّبی ًَتزٍفیلوِ در همبدیز سیبدی در گزاًَل

تَاًذ ثز رٍی پزاوغیذ ّیذرٍصى اثز وزدُ ٍ ؽَد، هیهی

اعیذّبی ّیپَّبلَ ًظیز ّیپَولزیه اعیذ تَلیذ ًوبیذ 

( ٍ ّوچٌیي 10، 11وؾی دارد ) وِ خبصیت هیىزٍة

تَاًذ هٌدز ثِ اعتزط اعت وِ هی یه اوغیذاى لَی

. افشایؼ فؼبلیت آًشین هیلَپزاوغیذاس در ؽَداوغیذاتیَ 

تَاًذ ثبػث ّبی التْبثی ًظیز آرتزیت رٍهبتَئیذ هیثیوبری

(. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ 12) ؽَدپیؾجزد اعتزط اوغیذاتیَ 

ّبی ّبی التْبثی ًمؼ هْوی در ایدبد ًبٌّدبریفزآیٌذ

داری اس خولِ همبٍهت ثِ اًغَلیي هزتجط ثب دیبثت ثبر

(، فؼبلیت آًشین هیلَپزاوغیذاس ًیش در هطبلؼِ 13دارًذ )

در راثطِ  اًذویحبظز هَرد ثزرعی لزار گزفت. اطالػبت 

گلَتبتیَى ٍ هیلَپزاوغیذاس در دیبثت ثب عطَح عزهی 

ثبرداری در همبیغِ ثب ثبرداری عبلن ٍخَد دارد ٍ اطالػبت 

بلیت آًشین پبراوغًَبس ًیش هتٌبلط هَخَد در راثطِ ثب فؼ

عزهی لذا هطبلؼِ حبظز ثب ّذف ثزرعی عطَح  ،اعت

ّبی پبراوغًَبس ٍ هیلَپزاوغیذاس گلَتبتیَى ٍ فؼبلیت آًشین

 . اًدبم ؽذدر دیبثت ثبرداری در همبیغِ ثب ثبرداری عبلن 
 

  کبر رٍش
ثز  1393-94ّبی در عبل ؽبّذی - هَردایي هطبلؼِ 

سى ثبردار عبلن  30هجتال ثِ دیبثت ثبرداری ٍ سى  30رٍی 

آثبد  ثبرداری در ثیوبرعتبى ػغلیبى خزم 24-28در ّفتِ 

                                                 
3 High-density lipoprotein 
4 Low-density lipoprotein  
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ّبی ثیوبر ٍ عبلن اس ثیي سًبى ثبردار اًدبم ؽذ. ًوًَِ

ّبی ٍرٍد هزاخؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ٍ ثب تَخِ ثِ هؼیبر

گیزی آعبى اًتخبة ؽذًذ. پظ اس  ٍ خزٍج، ثِ رٍػ ًوًَِ

وویتِ اخالق داًؾگبُ، ًوًَِ خَى اس ثیوبراى ٍ سًبى تأییذ 

ثبردار عبلن ثب اخذ رظبیت وتجی اس آًْب گزفتِ ؽذ. توبم 

وزدى دٍ گزٍُ ثز اعبط  ّب دارای ًضاد لز ثَدًذ. خَرًوًَِ

عبسی اس ًظز عي، ّفتِ ثبرداری ٍ ؽبخص تَدُ  ّوغبى

. تؾخیص دیبثت ثبرداری ثب اعتفبدُ اس اًدبم گزفتثذًی 

گزم دٍ عبػتِ ثؼذ اس  75سهبیؼ تحول گلَوش خَراوی آ

عبػت ًبؽتبیی ؽجبًِ ٍ ثِ دًجبل عِ رٍس رصین  14-8

غذایی ثذٍى هحذٍدیت وزثَّیذرات ٍ فؼبلیت فیشیىی 

ثذٍى هحذٍدیت اًدبم گزفت. در صَرتی وِ حذالل یىی 

گزم در  هیلی 92اس ًتبیح: لٌذخَى ًبؽتب ثیؾتز یب هغبٍی 

گزم  هیلی 180بػتِ ثیؾتز یب هغبٍی لیتز یب یه ع دعی

 153لیتز ٍ یب دٍ عبػتِ ثیؾتز یب هغبٍی  در دعی

لیتز ثبؽٌذ، فزد هجتال ثِ دیبثت ثبرداری  گزم در دعی هیلی

ّبی ٍرٍد ثِ هطبلؼِ (. هؼیبر14ؽَد )در ًظز گزفتِ هی

 ؽبخص تَدُ ثذًیعبل،  18-40هحذٍدُ عٌی  :ؽبهل

غ ٍ ًضاد لز ثَد. هؼیبرّبی ویلَگزم ثز هتز هزث 40ووتز اس 

اعتؼوبل دخبًیبت، هصزف الىل،  :خزٍج اس هطبلؼِ ؽبهل

اوالهپغی،  ، افشایؼ فؾبرخَى، پز2ٍُ  1دیبثت ًَع 

 ّبی للجی ّبی عیغتویه حبد یب هشهي، ثیوبریثیوبری

ّبی ّبی ػفًَی ٍ هصزف هىولػزٍلی، ثیوبری -

َل عِ هبُ گیزی ٍ یب در ط اوغیذاًی )در سهبى ًوًَِ آًتی

ّبی (. پظ اس گزفتي ًوًَِ خَى اس گز15ٍُگذؽتِ( ثَد )

دلیمِ در حزارت اتبق  30ّب ثِ هذت هَرد هطبلؼِ، ًوًَِ

ّبی عزم در دهبی ًگْذاری ؽذًذ تب هٌؼمذ گزدًذ. ًوًَِ

 گزاد ًگْذاری ؽذًذ. درخِ عبًتی -20

هیشاى عطَح عزهی لٌذخَى ًبؽتب ثب اعتفبدُ اس ویت 

گیزی ٍ ثز اعبط  تدبری هَخَد اًذاسًَُرعٌدی 

لیتز گشارػ ؽذ )ؽزوت پبرط آسهَى،  گزم در دعی هیلی

ایزاى(. هیشاى پزٍتئیي عزم ثب اعتفبدُ اس رٍػ ثیَرُ ٍ ثِ 

گیزی ؽذ  ٍعیلِ ویت ًَرعٌدی تدبری هَخَد اًذاسُ

)ؽزوت پبرط آسهَى، ایزاى(. هیشاى گلَتبتیَى عزم ثب 

(. در ایي رٍػ 16گیزی ؽذ )ُ اعتفبدُ اس رٍػ الوي اًذاس

 -هیىزٍلیتز تزیظ 140هیىزٍلیتز اس ًوًَِ عزم ثب  25

 8ثزاثز  pHهَالر ثب  2اتیلي دی آهیي تتزا اعتیه اعیذ 

ًیتزٍ ثٌشٍئیه  - 2 -ثیظ - هیىزٍلیتز دی تیَ 30ٍ 

هَالر در هیىزٍ پلیت هخلَط ؽذ ٍ خذة آى ثب  1اعیذ 

، 3200)اعتت فىظ اعتفبدُ اس دعتگبُ االیشا ریذر 

ًبًَهتز لزائت ؽذ ٍ ثز  540آهزیىب( ٍ در طَل هَج 

گزم پزٍتئیي گشارػ ؽذ.  حغت هیىزٍهَل در هیلی

فؼبلیت آًشین پبراوغًَبس ثب اعتفبدُ اس پبراوغَى ثِ ػٌَاى 

عَثغتزا ٍ اس طزیك افشایؼ خذة ًَری در طَل هَج 

ی گیز ًیتزٍفٌَل اًذاسُ -4ًبًَهتز ًبؽی اس تؾىیل  412

لیتز  هیلی 1هیىزٍلیتز عزم ثِ  10ؽذ. ثِ طَر خالصِ 

هیلی هَالر ٍ  100ّیذرٍولزیه اعیذ ثب غلظت  - تزیظ

pH  هیلی  5هیلی هَالر ولزیذ ولغین ٍ  2حبٍی  8ثزاثز

 -4دلیمِ  3هَالر پبراوغَى اظبفِ ؽذ ٍ پظ اس گذؽت 

گیزی ؽذ  ًیتزٍفٌَل تَلیذ ؽذُ ثِ رٍػ ًَرعٌدی اًذاسُ

لیتز گشارػ ؽذ  ًبًَهَل در دلیمِ در هیلی ٍ ثز اعبط

(. آًشین هیلَپزاوغیذاس ثب اعتفبدُ اس رٍػ هَالى 17)

لیتز ثبفز  هیلی 3/0گیزی ؽذ. ثِ طَر خالصِ  اًذاسُ

لیتز  هیلی 3/0، 6ثزاثز  pHهَالر ثب  1/0پتبعین فغفبت 

 -لیتز اٍرتَ  هیلی 5/0هَالر،  01/0پزاوغیذ ّیذرٍصى 

هیىزٍلیتز عزم هخلَط  10هَالر ٍ  02/0دیبًیشیذیي 

ًبًَهتز در یه ثبسُ  460ؽذُ ٍ خذة آًْب در طَل هَج 

ای لزائت گزدیذ ٍ ثز حغت ٍاحذ  دلیمِ 10سهبًی 

 (.18گزم پزٍتئیي گشارػ ؽذ ) الوللی در هیلی ثیي

-n= [(Z1-(α/2) + Z1حدن ًوًَِ ثب اعتفبدُ اس راثطِ 

β)
2
(S1

2
 + S2

2
)]/d

ٍ  α;05/0ٍ ثب اعتفبدُ اس همذار  2

2/0;β  ( هحبعجِ ؽذ. در ایي راثطِ 80)تَاى%S1  ٍS2 

پبراوغًَبس در دٍ گزٍُ  اًحزاف هؼیبر گشارػ ؽذُ ثزای

هَرد هطبلؼِ وِ ثز اعبط هطبلؼِ لجلی ثزای دیبثت 

لیتز ٍ  الوللی در هیلی ٍاحذ ثیي 31/95±57/18ثبرداری 

الوللی در  ٍاحذ ثیي 15/133±88/18ثزای ثبرداری عبلن 

وِ حذالل  d(. همذار 19لیتز گشارػ ؽذُ اعت ) هیلی

دار ثَدى پبراوغًَبس ثیي  اختالف هَرد اًتظبر ثزای هؼٌی

تدشیِ  در ًظز گزفتِ ؽذ. 16، دٍ گزٍُ هَرد هطبلؼِ اعت

 SPSS افشار آهبری ّب ثب اعتفبدُ اس ًزمٍ تحلیل دادُ

هیبًگیي هتغیزّبی هَرد همبیغِ  ( اًدبم ؽذ.19)ًغخِ 

هطبلؼِ ثیي دٍ گزٍُ ثیوبر ٍ عبلن ثب اعتفبدُ اس آسهَى 

ّبی هَرد آهبری تی هغتمل اًدبم ؽذ. همبیغِ هتغیز

هطبلؼِ اس ًظز فبوتَر خطز ثَدى ٍ اّویت تؾخیصی 
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ثزای دیبثت ثبرداری، ثِ تزتیت ثب اعتفبدُ اس رگزعیَى 

ROCلدیغتیه ٍ هٌحٌی 
ّب َىتوبم آسه اًدبم ؽذ. 5

ّب ثِ % ارسیبثی ؽذًذ. داد95ُدٍطزفِ ٍ ثب عطح اطویٌبى 

 pهیبًگیي گشارػ ؽذًذ. هیشاى ±ؽىل اًحزاف هؼیبر

 دار در ًظز گزفتِ ؽذ.  هؼٌی 05/0ووتز اس 
 

 ّب یبفتِ
ّبی ثیَؽیویبیی سًبى هجتال ثِ دیبثت هؾخصبت ٍ یبفتِ

گشارػ  1ثبرداری در همبیغِ ثب ثبرداری عبلن در خذٍل 

  .ُ اعتؽذ
 

 دیببت ببرداریّبی بیَشیویبیي سًبى ببردار سبلن ٍ سًبى هبتال بِ ٍ یبفتِ فزدیهقبیسِ خصَصیبت  -1جذٍل 

 *داری عطح هؼٌی (ًفز 30دیبثت ثبرداری ) (ًفز 30ثبرداری عبلن ) یزهتغ

 154/0 63/30 ± 66/4 80/28 ± 15/5 عي )عبل(

 151/0 80/25 ± 27/1 33/25 ± 21/1 ثبرداری )ّفتِ(عي 

 148/0 03/28 ± 86/1 17/27 ± 62/2 (هزثغ هتز ثز ویلَگزم ) ثذًی تَدُ ؽبخص

 <001/0 63/100 ± 66/13 17/79± 97/7 لیتز( گزم در دعی لٌذخَى ًبؽتب )هیلی

 030/0 04/7 ± 51/1 75/7 ± 86/0 گزم پزٍتئیي( گلَتبتیَى )هیىزٍهَل در هیلی

 225/0 35/17 ± 28/13 59/21 ± 21/15 لیتز( پبراوغًَبس )ًبًَهَل در دلیمِ در هیلی

 602/0 69/13 ± 33/12 30/15 ± 51/11 (گزم پزٍتئیي الوللی در هیلی ٍاحذ ثیي)هیلَپزاوغیذاس 

 تی هغتملآسهَى  * هیبًگیي گشارػ ؽذُ اعت.  ±ّب ثِ صَرت اًحزاف هؼیبر دادُ

(، عي ثبرداری p;154/0دٍ گزٍُ اس ًظز عي )

(151/0;p( ؽبخص تَدُ ثذًی ٍ )148/0;p تفبٍت )

داری ًذاؽتٌذ. هیبًگیي عطَح عزهی لٌذخَى هؼٌی

داری ثبالتز اس  ًبؽتب در دیبثت ثبرداری ثِ طَر هؼٌی

(. هیبًگیي عطَح عزهی p<001/0ثبرداری عبلن ثَد )

تز اس  داری پبییي گلَتبتیَى در دیبثت ثبرداری ثِ طَر هؼٌی

-(. فؼبلیت آًشین1( )ؽىل p;030/0ثبرداری عبلن ثَد )

( ٍ هیلَپزاوغیذاس تفبٍت 2ّبی پبراوغًَبس )ؽىل 

داری را ثیي دیبثت ثبرداری ٍ ثبرداری عبلن ًؾبى  هؼٌی

 .ًذاد
 

 

 
ٍ سًبى ( گزم پزٍتئیي هیكزٍهَل در هیلي 86/0±75/7) (NP) هقبیسِ سطَح سزهي گلَتبتیَى بیي سًبى ببردار سبلن -1شكل 

 ( بز اسبس فبصلِ اطویٌبى هیبًگیيپزٍتئیيگزم  هیكزٍهَل در هیلي 51/1±04/7) (GDM) دیببت ببرداریهبتال بِ 

 
5 Receiver operating characteristic curve 
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ٍ سًبى ( لیتز ًبًَهَل در دقیقِ در هیلي 21/15±59/21) (NP) هقبیسِ سطَح سزهي پبراکسًَبس بیي سًبى ببردار سبلن -2شكل 

 ( بز اسبس فبصلِ اطویٌبى هیبًگیيلیتز ًبًَهَل در دقیقِ در هیلي 28/13±35/17) (GDM) دیببت ببرداریهبتال بِ 
 

خغتیه تأثیز گلَتبتیَى، پبراوغًَبس ٍ َرگزعیَى ل

ارائِ  2هیلَپزاوغیذاس ثز رٍی دیبثت ثبرداری در خذٍل 

 .ؽذُ اعت

 

 
 

 دیببت ببرداریجستیك تأثیز گلَتبتیَى، پبراکسًَبس ٍ هیلَپزاکسیذاس بز رٍی َرگزسیَى ل -2جذٍل 

 داری عطح هؼٌی OR% ثزای 95حذ اطویٌبى  (OR) ًغجت ؽبًظ B هتغیز

 045/0 352/0 - 988/0 589/0 - 529/0 گلَتبتیَى

 230/0 940/0 – 015/1 977/0 - 023/0 پبراوغًَبس

 964/0 956/0 – 049/1 001/1 001/0 هیلَپزاوغیذاس

                 OR; Odds ratio

 خغتیه )خذٍلًَتبیح حبصل اس رگزعیَى لثز اعبط 

 داری فبوتَر خطز هٌفی گلَتبتیَى ثِ طَر هؼٌی ،(2

ثزای دیبثت ثبرداری ثَد ٍ ًمؼ هحبفظت وٌٌذُ را در 

 (. عطَح سیز هٌحٌیp;045/0ثزاثز ایي ثیوبری داؽت )

گلَتبتیَى، پبراوغًَبس ٍ  ROCآًبلیش هٌحٌی 

هیلَپزاوغیذاس ثزای تؾخیص دیبثت ثبرداری ثزای 

  .(3دار ًجَد )خذٍل  وذام اس آًْب هؼٌی ّیچ

 

گلَتبتیَى، پبراکسًَبس ٍ هیلَپزاکسیذاس بزای تشخیص دیببت ببرداری  ROC( آًبلیش هٌحٌي AUCسطَح سیز هٌحٌي ) -3جذٍل 

 95%( CIبب حذ اطویٌبى )

 داری عطح هؼٌی AUC% ثزای 95حذ اطویٌبى  AUC زهتغی

 220/0 446/0 - 738/0 592/0 گلَتبتیَى

 261/0 439/0 – 730/0 584/0 پبراوغًَبس

 395/0 417/0 – 711/0 564/0 هیلَپزاوغیذاس

            AUC; Area under curve, ROC; Receiver operating characteristic, CI; Confidence interval     
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 بحث 
دار  وبّؼ هؼٌی ؽبهل:ّبی هطبلؼِ حبظز تزیي یبفتِ هْن

عطَح عزهی گلَتبتیَى در دیبثت ثبرداری در همبیغِ ثب 

 .ثَدثبرداری عبلن 

( در وؾَر 2013در هطبلؼِ لَپش تیٌَوَ ٍ ّوىبراى )

داری در عطَح عزهی گلَتبتیَى ثیي  اعپبًیب تفبٍت هؼٌی

. ّوچٌیي ؽتدیبثت ثبرداری ٍ سًبى ثبردار عبلن ٍخَد ًذا

خغتیه ثزای َدر ایي هطبلؼِ در آًبلیش رگزعیَى ل

داری ثیي عطَح  گَیی دیبثت ثبرداری، ارتجبط هؼٌی پیؼ

(. در 20لَتبتیَى ٍ ثیوبری هؾبّذُ ًؾذ )عزهی گ

هطبلؼِ حبظز ثزخالف هطبلؼِ لَپش تیٌَوَ ٍ ّوىبراى، 

عطَح عزهی گلَتبتیَى در سًبى هجتال ثِ دیبثت ثبرداری 

تز اس سًبى ثبردار عبلن ثَد.  داری پبییي ثِ طَر هؼٌی

تَاًذ ثِ ػٌَاى ّوچٌیي هؾبّذُ ؽذ وِ گلَتبتیَى هی

ثزای دیبثت ثبرداری ثبؽذ ٍ ًمؼ یه فبوتَر خطز هٌفی 

هحبفظت وٌٌذُ را در ثزاثز ایي ثیوبری داؽتِ ثبؽذ. 

تزیي تزویت گَگزددار )ثِ ؽىل گزٍُ  فزاٍاى ،گلَتبتیَى

تیَل( غیز پزٍتئیٌی اعت ٍ ًمؼ ثغیبر هْوی در 

. در داردثزلزاری ٍظؼیت اوغبیؼ ٍ وبّؼ داخل علَلی 

بتیَى ثِ ؽىل اس گلَت %98ؽزایط فیشیَلَصیه در حذٍد 

ٍ هبثمی آى ثِ طَر ػوذُ ثِ  1(GSHوبّؼ یبفتِ )

اعت وِ اس اتصبل دٍ  2(GSSGؽىل اوغیذ ؽذُ )

گزدد. هَلىَل گلَتبتیَى ثب پیًَذ دی عَلفیذ حبصل هی

گلَتبتیَى ثِ ػٌَاى یه آًتی اوغیذاى لَی ثزای همبثلِ 

ّبی آساد ًمؼ هْوی را در ؽزایط ثب رادیىبل

وٌذ. گلَتبتیَى وَفبوتَر آًشین هی فیشیَلَصیىی ایفب

گلَتبتیَى پزاوغیذاس اعت وِ ایي آًشین ًمؼ حیبتی در 

ّبی لیپیذی دارد. ّوچٌیي در احیبی پبوغبسی پزاوغیذ

هدذد دی ّیذرٍاعىَرثبت ثِ اعىَرثبت تَعط آًشین دی 

ّیذرٍاعىَرثبت ردٍوتبس ثِ گلَتبتیَى ثِ ػٌَاى هٌجغ 

در حفظ  ى ّوچٌیي احتوبالًّیذرٍصى ًیبس اعت. گلَتبتیَ

ؽذُ آًْب ًیش  ءّب ثِ ؽىل احیبٍ وبرٍتٌَئیذ Eٍیتبهیي 

ؼ دارد. ثب تَخِ ثِ اّویت فیشیَلَصیه گلَتبتیَى ثزای مً

ّبی ًبؽی اس اعتزط اوغیذاتیَ، ثزای همبثلِ ثب آعیت

ّبی هختلفی پیؾٌْبد افشایؼ عطح علَلی آى، راّجزد

                                                 
1 Reduced Glutathione 
2Oxidized Glutathione  

اس گلَتبتیَى خَراوی  ؽذُ اعت وِ ؽبهل: )الف( اعتفبدُ

ّبی لزهش ٍ ّبی ػصجی، گلجَلوِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ علَل

ّب لبدر ثِ اعتفبدُ آى ًیغتٌذ ٍ ثبیذ گلَتبتیَى لٌفَعیت

ّبی تؾىیل دٌّذُ آى عٌتش ًوبیٌذ، را اس آهیٌَاعیذ

)ة( اعتفبدُ اس  ،ای ًیغت رٍػ همزٍى ثِ صزفِ

ىِ در هغیز ثب تَخِ ثِ ایٌ) آهیٌَاعیذ ظزٍری هتیًَیي

تجذیل ایي آهیٌَاعیذ ثِ عیغتئیي، وَفبوتَرّبی 

ثٌبثزایي هوىي اعت در ًَساداى  ،هتؼذدی هَرد ًیبس اعت

ّبی ٍ ثزخی ثشرگغبالى هبًٌذ افزاد هجتال ثِ ثیوبری

لیپَئیه -)ج( اعتفبدُ اس آلفب (،وجذی غیز فؼبل ثبؽذ

اعیذ وِ ثبػث افشایؼ افشایؼ عطح گلَتبتیَى ٍ ًیش 

گزدد ٍ )د( اعتفبدُ اس گلَتبتیَى اوغیذ ؽذُ هی احیبی

N-  اعتیل عیغتئیي وِ ثْتزیي ٍ هؤثزتزیي هٌجغ

 (. 8خَراوی گلَتبتیَى اعت )

اعت ٍ دارای عِ HDL  پبراوغًَبس یه آًشین هتصل ثِ

ثبؽذ. هی 3 ٍ 2، 1ایشٍآًشین ثب ػٌبٍیي پبراوغًَبس 

عپظ ثِ ؽًَذ ٍ در وجذ ثیبى هی 3ٍ  1پبراوغًَبسّبی 

در  هؼوَالً 2گزدًذ، اهب پبراوغًَبس داخل عزم تزؽح هی

هبًذ. یه داخل علَل ثیبى ؽذُ ٍ ّوبًدب ثبلی هی

خلَگیزی ، 1ػولىزد ثغیبر هْن فیشیَلَصیه پبراوغًَبس 

اس طزیك ّیذرٍلیش  HDL  ٍLDLاوغیذاعیَى  اس

فغفَلیپیذّبی فؼبل ؽذُ ٍ هحصَالت حبصل اس 

-اعتزط اوغیذاتیَ هی(. 9ت )ّبعپزاوغیذاعیَى چزثی

ؽذُ وِ هٌدز ثِ تَلیذ  LDLتَاًذ ثبػث اوغیذاعیَى 

LDL ُ(. افشایؼ غلظت 21د )ؽَهی 3اوغیذLDL 

اوغیذُ در ثیوبری دیبثت ثبرداری در همبیغِ ثب ثبرداری 

اوغیذُ ثِ  LDL(. 23، 22عبلن گشارػ ؽذُ اعت )

ل ؽًَذ وِ هٌدز ثِ تؾىیٍعیلِ هبوزٍفبصّب ثلؼیذُ هی

تَاًذ ثبػث افشایؼ خطز گزدد وِ هیهی 4ّبی وفیعلَل

ریش ؽَد وِ اس  آتزٍاعىلزٍس ٍ اختالالت هزثَط ثِ ػزٍق

(. در عِ 23ّبی ولیَی اعت )خولِ ػَارض آى آعیت

ثبرداری وِ دٍ  24-28هطبلؼِ در وؾَر تزویِ در ّفتِ 

، عي ٍ ّفتِ ثبرداری ؽبخص تَدُ ثذًیگزٍُ اس ًظز 

در  1ًذ، فؼبلیت عزهی پبراوغًَبس ّوغبى ؽذُ ثَد

ثیوبراى هجتال ثِ دیبثت ثبرداری در همبیغِ ثب ثبرداری 

                                                 
3 Oxidized LDL 
4 Foam cells 
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(. 24، 19، 15) دادداری وبّؼ ًؾبى  عبلن ثِ طَر هؼٌی

( در وؾَر تزویِ در 2015در هطبلؼِ اسلز ٍ ّوىبراى )

ؽبخص تَدُ ثبرداری وِ دٍ گزٍُ اس ًظز  24-28ّفتِ 

غبى ؽذُ ثَدًذ، فؼبلیت ، عي ٍ ّفتِ ثبرداری ّوثذًی

داری را ثیي دیبثت  تفبٍت هؼٌی 1عزهی پبراوغًَبس 

. ّوچٌیي در ایي ًذادثبرداری ٍ ثبرداری عبلن ًؾبى 

گَیی  خغتیه ثزای پیؼَهطبلؼِ در آًبلیش رگزعیَى ل

داری ثیي فؼبلیت عزهی  دیبثت ثبرداری، ارتجبط هؼٌی

. در آًبلیش هٌحٌی ؽتٍ ثیوبری ٍخَد ًذا 1پبراوغًَبس 

ROC  ًیش هؾخص گزدیذ وِ فؼبلیت عزهی پبراوغًَبس

داری را ثزای ثیوبری دیبثت  ارسػ تؾخیصی هؼٌی 1

( 2017(. در هطبلؼِ لی ٍ ّوىبراى )25ثبرداری ًذارد )

، ؽبخص تَدُ ثذًیدر وؾَر چیي وِ دٍ گزٍُ اس ًظز 

عي ٍ ّفتِ ثبرداری ّوغبى ؽذُ ثَدًذ، فؼبلیت عزهی 

داری را ثیي دیبثت ثبرداری ٍ  تفبٍت هؼٌی 1غًَبس پبراو

(. 26) ًذادثبرداری ًؾبى  24-28ثبرداری عبلن در ّفتِ 

تَاًذ تأییذ وٌٌذُ ّبی حبصل اس هطبلؼِ حبظز هییبفتِ

( ٍ ّوچٌیي لی ٍ 2015هطبلؼِ اسلز ٍ ّوىبراى )

 ( ثبؽذ. 2017ّوىبراى )

ّبی گزاًَلآًشین هیلَپزاوغیذاس وِ در همبدیز سیبدی در 

تَاًذ ثز رٍی پزاوغیذ ؽَد، هیّب یبفت هیًَتزٍفیل

ّیذرٍصى اثز وزدُ ٍ اعیذّبی ّیپَّبلَ ًظیز 

وؾی  ّیپَولزیه اعیذ تَلیذ ًوبیذ وِ خبصیت هیىزٍة

دارد. پزاوغیذ ّیذرٍصًی وِ ثِ ػٌَاى عَثغتزا در ایي 

گیزد، تَعط عیغتن ٍاوٌؼ هَرد اعتفبدُ لزار هی

NADPH  یٌذ اًفدبر تٌفغی در آٍ طی فزاوغیذاس

ّب،  ّب، اًگل ّبی فبگَعیتی در رًٍذ همبثلِ ثب ثبوتزیعلَل

(. اهب 11، 10گزدد )ّب تَلیذ هیّب ٍ عبیز ػفًَتٍیزٍط

ّیپَولزیه اعیذ ٍ عبیز اعیذّبی ّیپَّبلَ تزویجبت 

ّبی  تَاًٌذ ثبػث آعیتای ّغتٌذ وِ هی اوغیذ وٌٌذُ

شثبى ًیش گزدًذ. در هَاردی وِ ّبی هیاوغیذاتیَ ثِ ثبفت

ّب ًبؽی اس ػفًَت) فؼبلیت آًشین هیلَپزاوغیذاس ثبال ثبؽذ

تَاًذ هٌدز ثِ گغتزػ ٍ ایي اهز هی (،ٍ یب ؽزایط التْبثی

ّبی ّبی ػزٍلی، ثیوبریتَعؼِ آتزٍاعىلزٍس، ًبٌّدبری

ت در ثیوبراى گزدد وِ اس آى خولِ للجی ٍ عبیز اختالال

( ٍ ثیوبری 12بى ثِ آرتزیت رٍهبتَئیذ )تَاى ثِ هجتالیهی

( اؽبرُ وزد. ثب تَخِ ثِ ایٌىِ 10هشهي ولیَی )

ّبی فزآیٌذّبی التْبثی ًمؼ هْوی در ایدبد ًبٌّدبری

هزتجط ثب دیبثت ثبرداری اس خولِ همبٍهت ثِ اًغَلیي 

(، فؼبلیت آًشین هیلَپزاوغیذاس ًیش در هطبلؼِ 13دارًذ )

در  ثغیبر اًذویت. اطالػبت حبظز هَرد ثزرعی لزار گزف

راثطِ ثب فؼبلیت آًشین هیلَپزاوغیذاس در ثیوبراى هجتال ثِ 

دیبثت ثبرداری ٍخَد دارد. در هطبلؼِ حبظز تفبٍت 

داری در فؼبلیت ایي آًشین ثیي دیبثت ثبرداری ٍ  هؼٌی

اهب هیبًگیي فؼبلیت آًشین در  ،ثبرداری عبلن هؾبّذُ ًؾذ

خشئی ووتز اس ثبرداری عبلن دیبثت ثبرداری همذار خیلی 

ثَد وِ ؽبیذ ًؾبى دٌّذُ تَاى ووتز هجتالیبى ثِ دیبثت 

ّب ثبؽذ. الجتِ هطبلؼبت ثبرداری ثزای همبثلِ ثب ػفًَت

دیگزی ثب تؼذاد ًوًَِ ثیؾتز ثزای هؾخص ؽذى ًمؼ 

 ایي آًشین در دیبثت ثبرداری السم اعت. 

( در 2016هطبلؼِ وبرآسهبیی ثبلیٌی هبخذ ٍ ّوىبراى )در 

گزم اعیذ اعىَرثیه در  هصزف یه هیلی ،وؾَر هصز

ثیوبراى هجتال ثِ دیبثت ثبرداری هٌدز ثِ وبّؼ اعتزط 

ّبی اوغیذاتیَ در هبدر ٍ ًَساد ٍ ثبػث ثْجَد ؽبخص

. در ایي هطبلؼِ هؾبّذُ ؽذ وِ در ؽذعالهت ًَساد 

ّبی خَى هبدر، غلظت گلَتبتیَى ٍ ًیش فؼبلیت آًشین

ظ هَتبس ٍ وبتبالس در گزٍُ دیبثت ثبرداری عَپزاوغیذ دی

هصزف وٌٌذُ اعیذ اعىَرثیه ًغجت ثِ گزٍُ دیبثت 

داری افشایؼ  ثبرداری هصزف وٌٌذُ دارًٍوب ثِ طَر هؼٌی

یبثذ، اهب در همبثل غلظت هبلَى دی آلذئیذ، هؼیبری اس هی

-داری وبّؼ هی هؼٌیطَر  ّب، ثِ پزاوغیذاعیَى چزثی

وِ در ًَساداى  ؽذهطبلؼِ هؾبّذُ یبثذ. ّوچٌیي در ایي 

هتَلذ ؽذُ اس هبدراًی وِ هصزف اعیذ اعىَرثیه 

اًذ، غلظت هبلَى دی آلذئیذ ووتز ٍ فؼبلیت  داؽتِ

عَپزاوغیذ دیظ هَتبس ثیؾتز اعت ٍ احتوبل 

 در(. 27ّیپَگلیغوی ّن در ایي ًَساداى ووتز اعت )

( 2017ؽبّذی هحوذپزعت ٍ ّوىبراى ) - هَردهطبلؼِ 

، ؽبخص تَدُ ثذًیدٍ گزٍُ اس ًظز در ؽْز اصفْبى وِ 

عطَح عزهی  عي ٍ ّفتِ ثبرداری ّوغبى ؽذُ ثَدًذ،

دیبثت اوغیذاى در  علٌیَم، رٍی ٍ ظزفیت تبم آًتی

. ثَدتز اس ثبرداری عبلن  داری پبییي ثبرداری ثِ طَر هؼٌی

صین غذایی غٌی اس در ایي هطبلؼِ پیؾٌْبد ؽذ یه ر

اوغیذاى، اس طزیك هصزف ثبالی اًَاع هیَُ ٍ  آًتی
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عجشیدبت، هوىي اعت در خلَگیزی اس ٍلَع دیبثت 

 (.    28ثبرداری ٍ یب وٌتزل ؽزایط ثیوبری هفیذ ثبؽذ )

تؼذاد ون ًوًَِ ٍ ًیش  ،ّبی هطبلؼِ حبظزاس هحذٍدیت

ثب ًگز  د هطبلؼبت آیٌذُؽًََع هطبلؼِ ثَد. پیؾٌْبد هی

عزهی تؼذاد ًوًَِ ثیؾتز ثزای ثزرعی ارتجبط ثیي عطَح 

ّبی پبراوغًَبس ٍ هیلَپزاوغیذاس گلَتبتیَى ٍ فؼبلیت آًشین

در عِ هبِّ اٍل ثبرداری ثب ٍلَع دیبثت ثبرداری طزاحی 

هطبلؼبت وبرآسهبیی ثبلیٌی خْت اًدبم . ّوچٌیي ؽَد

ثزرعی ًمؼ احتوبلی گلَتبتیَى در خلَگیزی اس ٍلَع 

ّبی عالهت هبدر ٍ بثت ثبرداری ٍ یب ثْجَد ؽبخصِدی

 .  ؽَد هیپیؾٌْبد ًَساد 
 

 گیزی ًتیجِ
در هطبلؼِ حبظز، عطَح عزهی گلَتبتیَى ثِ طَر 

تز اس ثبرداری عبلن  داری در دیبثت ثبرداری پبییي هؼٌی

در ثزاثز ای  ّوچٌیي گلَتبتیَى ًمؼ هحبفظت وٌٌذُ .ثَد

ثٌبثزایي وبّؼ گلَتبتیَى  ٍلَع دیبثت ثبرداری ًؾبى داد.

ّبی ثبلیٌی عبس ثزخی ًبٌّدبری عزم هوىي اعت سهیٌِ

در سًبى هجتال ثِ دیبثت ثبرداری ثبؽذ. ثب اعتفبدُ اس یه 

تَاى عطَح فیشیَلَصیه  رصین غذایی هٌبعت هی

گلَتبتیَى را افشایؼ داد وِ ایي اهز هوىي اعت ثبػث 

غیذاتیَ ٍ ًیش افشایؼ همبٍهت ثذى در همبثلِ ثب اعتزط او

 وبّؼ خطز ٍلَع دیبثت ثبرداری گزدد. 
 

 تشكز ٍ قذرداًي
ایي هطبلؼِ ثِ ػٌَاى ثخؾی اس طزح تحمیمبتی هصَة در 

ٍعیلِ اس  داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لزعتبى اًدبم ؽذ. ثذیي

سادُ، آلبی دوتز ًیوب  هغبػذت خبًن دوتز ًدوِ ؽیبهی

در  سادُ ٍ آلبی دوتز ثْبدر هلىی ثزای ّوىبری تمی

 .گزددّب تؾىز ٍ لذرداًی هیآٍری ًوًَِ خوغ
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