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تأثیز تعبملی مصزف مالتًویه ي تمزیه تزکیبی بز
بزخی اس مؤلفٍَبی آمبدگی جسمبوی ي مقبدیز سزمی
مبلًن دیآلدئید در سوبن یبئسٍ مبتال بٍ دیببت وًع دي
فزساوٍ کبری ،1دکتز وبَید بیژٌ ،*2دکتز مُدی قُزمبوی مقدم
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 .1وبسؿٌبع اسؿذ فيضيَلَطي ٍسصؿي ،داًـىذُ ػلَم ٍسصؿي ،داًـگبُ فشدٍػي هـْذ ،هـْذ ،ايشاى.
 .2داًـيبس گشٍُ فيضيَلَطي ٍسصؿي ،داًـىذُ ػلَم ٍسصؿي ،داًـگبُ فشدٍػي هـْذ ،هـْذ ،ايشاى.
 .3اػتبديبس گشٍُ فيضيَلَطي ٍسصؿي ،داًـىذُ ػلَم ٍسصؿي ،داًـگبُ فشدٍػي هـْذ ،هـْذ ،ايشاى.

خالصٍ

تبریخ دریبفت 1398/06/14 :تبریخ پذیزش1398/09/06 :
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مقدمٍ :هالتًَيي هيتَاًذ ًمؾ هْوي دس وبّؾ هحلَالت اػتشع اوؼيذاتيَ داؿتِ ثبؿذ .هٌبلؼِ حبهش ثب ّذف
ثشسػي تأثيش تؼبهلي ّ 8فتِ هلشف هالتًَيي ٍ توشيي تشويجي ثش سٍي ثشخي اص هؤلفِّبي آهبدگي خؼوبًي ٍ همبديش
ػشهي هبلَى ديآلذئيذ دس صًبى يبئؼِ هجتال ثِ ديبثت ًَع دٍ اًدبم ؿذ.
ريشکبر :ايي هٌبلؼِ وبسآصهبيي ثبليٌي ؿبّذداس تلبدفي ؿذُ دس ػبل  1397ثش سٍي  18صى يبئؼِ غيشفؼبل هجتال ثِ
ديبثت ًَع  2دس هـْذ اًدبم ؿذ .ؿشوتوٌٌذگبى ثِ ؿىل تلبدفي دس دٍ گشٍُ توشيي تشويجي +هالتًَيي (ً 10فش) ٍ
توشيي تشويجي +داسًٍوب (ً 8فش) لشاس گشفتٌذ .آصهَدًيّبي گشٍُ اٍل ثِ هذت ّ 8فتِ سٍصاًِ يه ػذد لشف هالتًَيي (3
هيليگشم) ٍ گشٍُ دٍم ثِ ّويي همذاس داسًٍوب هلشف وشدًذ .ثشًبهِ توشيي تشويجي دٍ گشٍُ ثِهذت ّ 8فتِ ٍ  3خلؼِ دس
ّفتِ ثَد .هتغيشّبي تشويت ثذًي ،آهبدگي خؼوبًي ٍ ثيَؿيويبيي دس دٍ هشحلِ اثتذا ٍ اًتْبي پظٍّؾ ػٌدؾ ؿذ.
تدضيِ ٍ تحليل دادُّب ثب اػتفبدُ اص ًشمافضاس آهبسي ً( SPSSؼخِ  ٍ )23آصهَىّبي تيتؼت هؼتمل ٍ تي تؼت ٍاثؼتِ
كَست گشفت .هيضاى  pووتش اص  0/05هؼٌيداس دس ًظش گشفتِ ؿذ.
یبفتٍَب :هلشف هالتًَيي ّوشاُ ثب توشيي تشويجي ثبػث وبّؾ هؼٌبداس دسكذ چشثي ثذى ٍ همبديش هبلَى ديآلذئيذ ٍ
افضايؾ هؼٌبداس هيضاى اوؼيظى هلشفي اٍج ٍ لذست ػوالًي دس حشوبت پشع ػيٌِ ،صيشثغل ،خلَساى ٍ پـت ساى ؿذ
( ،)p≤0/05ايي دس حبلي ثَد وِ اًدبم توشيي تشويجي ثِتٌْبيي فمي ثبػث افضايؾ هؼٌبداس هيضاى اوؼيظى هلشفي اٍج ٍ
لذست ػوالًي دس حشوبت پشع ػيٌِ ،صيشثغل ،خلَساى ٍ پـت ساى ؿذ (ّ .)p≤0/05وچٌيي ػليسغن ٍخَد تفبٍتّبيي
ثيي دٍ گشٍُ ،اهب دس ّيچ يه اص هتغيشّب ثِ لحبٍ آهبسي اختالف هؼٌبداسي هـبّذُ ًـذ (.)p>0/05
وتیجٍگیزی :تؼبهل هلشف هالتًَيي ٍ توشيي تشويجي ثبػث ثْجَد اوؼيظى هلشفي اٍج ،لذست ػوالًي ،وبّؾ دسكذ
چشثي ثذًي ٍ ّوچٌيي وبّؾ هحلَالت خبًجي ساديىبل آصاد اص خولِ هبلَى ديآلذئيذ هيگشدد ٍ دس ثْجَد ػَاهل
خٌشصاي ًبؿي اص ثيوبسي ديبثت ًَع  2دس صًبى يبئؼِ هؤثش اػت.
کلمبت کلیدی :توشيي تشويجي ،ديبثت ًَع دٍ ،صًبى يبئؼِ ،هبلَى ديآلذئيذ ،همبٍهت ثِ اًؼَليي ،هالتًَيي
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ثيوبساى ديبثتي ثْتش اػت تشويجي اص توشيي َّاصي ٍ
همبٍهتي ثبؿذ وِ آثبس هفيذ ّش دٍ ًَع توشيي سا
دسثشگيشد (ً .)7ـبى دادُ ؿذُ اػت وِ اًدبم فؼبليتّبي
ٍسصؿي تشويجي ،ثب ثْجَد همبٍهت ثِ اًؼَليي ٍ گلَوض
خَى ًبؿتب هيتَاًذ ثشاي افشاد ديبثتي ػَدهٌذ ثبؿذ (.)8
ػالٍُ ثش فؼبليتّبي ٍسصؿي ،اػتفبدُ اص هذاخالت
تغزيِاي ٍ اػتفبدُ اص هىولّبي آًتياوؼيذاًي هيتَاًذ
يىي اص ساّىبسّبي هٌبػت ثشاي هحبفظت دس ثشاثش
اػتشعّبي اوؼبيـي ثبؿذ ( .)1يىي اص ايي هىولّب،
هالتًَيي اػت .هالتًَيي يب  -Nاػتيل هتَوؼي
تشيپتبهيي 2دس ًَل ؿت ،تَػي پيٌِآل ،ؿجىيِ ،دػتگبُ
گَاسؽ ٍ چٌذ اًذام ديگش تَليذ هيؿَد .غلظت هالتًَيي
دس اًؼبىّب دس هشحلِ اٍل تبسيىي ،ثب ػٌح هالتًَيي دس
سٍص هشتجي اػت ( .)9تشؿح هالتًَيي ،همبٍهت اًؼَليٌي
سا دس حيَاًبت ثْجَد هيثخـذ ،اهب دس اًؼبىّب
پليهَسفيؼنّبي طى گيشًذُ هالتًَيي ًيض دس ايي استجبى
دخيل هيثبؿٌذ .هٌبلؼبت اًدبم ؿذُ ًـبى هيدّذ وِ
همبديش ثبالي تشؿح ؿجبًِ هالتًَيي ًؼجت هؼىَع ثب
همبٍهت اًؼَليٌي ٍ هيضاى اًؼَليي داسد ٍ ايي همبديش اص
تشؿح ؿجبًِ هالتًَيي ،هؼتمل اص تشؿح اًؼَليي هيثبؿذ
( .)10هالتًَيي هيتَاًذ ًمؾ هْوي دس وبّؾ
هحلَالت اػتشع اوؼيذاتيَ داؿتِ ثبؿذ .اص ًشفي
استجبى هتمبثل ثيي هلشف هىول هالتًَيي دس گًَِّبي
حيَاًي ديبثتي هـخق ؿذُ اػت وِ هيتَاًذ دس ثْجَد
همبٍهت ثِ اًؼَليي ٍ ديبثت ًَع دٍ هفيذ ثبؿذ ( .)11دس
هؼذٍد ثشسػيّبي اًدبم ؿذُ دس ايي صهيٌِ هيتَاى ثِ
هٌبلؼِ اهيي ٍ ّوىبساى ( )2015اؿبسُ وشد وِ گضاسؽ
وشدًذ ،تضسيك سٍصاًِ هالتًَيي ثِ اًذاصُ  10هيليگشم ثِ
اصاي ّش ويلَگشم ٍصى دس هَؽّبي ديبثتي هٌدش ثِ
وبّؾ هؼٌبداس همبديش ػشهي اًؼَلييّ ،يپشگاليؼوي،
ّوَگلَثيي گليىَصيلِ ( ،3)HbA1Cليپيذ تبم،
5
تشيگليؼشيذ ،ولؼتشٍل تبمVLDL ٍ 4LDL ،
هيؿَد ( .)12سهَاىفش ٍ ّوىبساى ( ٍ )2017حؼيي ٍ
ّوىبساى ( )2006ثْجَد وٌتشل گليؼويگ سا ثب اػتفبدُ

مقدمٍ
 فزساوٍ کبری ي َمكبران

ديبثت ًَع دٍ يب غيشٍاثؼتِ ثِ اًؼَليي ،يىي اص ؿبيغتشيي
ثيوبسيّبي هتبثَليه دس ػشاػش خْبى اػت وِ ثب تَخِ
ثِ هبّيت چٌذػبهلي ثيوبسي ،ػَاهل هختلفي دس آى
ًمؾ داسًذ .دس ايي ثيوبسي ،تؼبدل هيبى آًتياوؼيذاىّب
ٍ ساديىبلّبي آصاد اص ثيي سفتِ ٍ ثب تَخِ ثِ افضايؾ
اوؼيذاىّب دس ثذى ،سًٍذ ايدبد ػَاسم ثيوبسي تؼشيغ
هيؿَد (ً .)1تبيح پظٍّؾّبي اًدبم ؿذُ حبوي اص
افضايؾ هيضاى تٌؾ اوؼيذاتيَ دس افشاد هجتال ثِ ديبثت
ًَع دٍ اػت ( .)2ػَاهل هختلفي دس تَليذ ٍ افضايؾ
ساديىبلّبي آصاد دس ثيوبساى ديبثتي ًمؾ داسًذ ،يىي اص
هْنتشيي ايي ػَاهلّ ،يپشگلؼيوي اػت وِ اص چٌذيي
هؼيش ثبػث افضايؾ اوؼيذاػيَى گلَوض ؿذُ ٍ هٌدش ثِ
تَليذ ساديىبلّبي آصاد هيؿَد ( .)3افضايؾ تَليذ
ساديىبلّبي آصاد ٍ يب وبّؾ ػٌح آًتياوؼيذاىّب
هوىي اػت ثبػث تخشيت اوؼيذاػيًَي اػيذّبي چشة
ؿَد ٍ دس كَستي وِ ايي تخشيت اوؼيذاػيًَي ؿشٍع
ؿَد ،ثًَِس صًديشٍُاس اداهِ يبفتِ ٍ هبلَى ديآلذئيذ
( 1)MDAثِػٌَاى فشآٍسدُ ًْبيي پشاوؼيذاػيَى
اػيذّبي چشة تَليذ هيؿَد ( .)4تؼييي هيضاى ػشهي
هبلَى ديآلذئيذ ثِػٌَاى ؿبخق پشاوؼيذاػيَى ليپيذي
اص اّويت ثبليٌي ٍيظُاي دس ٍهؼيت ساديىبلّبي آصاد دس
افشاد ديبثتي ًَع دٍ ثشخَسداس اػت ( .)2ثشخي ػَاهل
هحيٌي اص خولِ فؼبليت ٍسصؿي هيتَاًٌذ ثِكَست
هؼتمين ثب وبّؾ ساديىبلّبي آصاد تب حذٍدي دس تٌظين
تؼبدل هَاد آًتياوؼيذاىّب ٍ اوؼيذاىّب ًمؾ داؿتِ
ثبؿٌذ (ٍ .)1سصؽّبي هٌظن ٍ هتَػي اص ًشيك افضايؾ
دفبع آًتياوؼيذاًي ،هٌدش ثِ وبّؾ اػتشع اوؼيذاتيَ ٍ
وبّؾ ػَاسم ديبثت خَاّذ ؿذ ( .)5ػبصگبسيّبي
ايدبد ؿذُ دس اثش ٍسصؽ ،ثِ ًَع توشيي ٍ هذت اًدبم
توشيي ثؼتگي داسد .ايي پبػخّب ٍ ػبصگبسيّبي ايدبد
ؿذُ ،آثبس وَتبُهذت ٍ دساصهذتي داسًذ وِ دس ٍسصؽّبي
هختلف يىؼبى ًجَدُ ٍ ثب تَخِ ثِ اكل اختلبكي
توشييّ ،ش ًَع ٍسصؿي ،پبػخ ٍ ػبصگبسي خبكي سا ثِ
ّوشاُ خَاّذ داؿت ( .)6اًدوي ديبثت ٍ وبلح پضؿىي
ٍسصؿي آهشيىب ػٌَاى وشدُاًذ وِ ثشًبهِ تَاًجخـي ثشاي
Malondialdehyde

2

N- acetyl-methoxy tryptamine
glycosylated haemoglobin
4
Low Density Lipoprotein
5
Very Low Density Lipoprotein
3

1
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اص هالتًَيي دس ثيوبساى ديبثتي گضاسؽ وشدًذ (.)14 ،13
ثب تَخِ ثِ آثبس هؼتمل توشيي ٍ هالتًَيي ،ثًِظش هيسػذ
وِ تشويجي توشيي ٍ هىول هالتًَيي هيتَاًذ ًمؾ
هْوي دس وبّؾ ػَاسم ثيوبسي هتبثَليىي ديبثت ًَع 2
داؿتِ ثبؿذ .اص آًدبيي وِ هالتًَيي خبكيت
آًتياوؼيذاًي لَي داسد ،هيتَاًذ التْبة حبد سا وبّؾ
دّذ ٍ ػبهل هفيذي دس وبّؾ فـبسّبي اوؼبيـي
ٍاثؼتِ ثِ خؼتگي ػوالًي ًبؿي اص فؼبليت ٍسصؿي
داؿتِ ثبؿذ .دس ٍالغ صهبًي وِ اًدبم فؼبليت ٍسصؿي
ثبػث آػيتّبي اوؼبيـي يب هَهؼي هيؿَد ،هالتًَيي
هيتَاًذ آثبس ثبصداسًذُ ثبلمَُاي داؿتِ ثبؿذ ( .)10ثب تَخِ
ثِ ًمؾ ثبثت ؿذُ هالتًَيي دس هذلّبي حيَاًي ٍ ثب
تَخِ ثِ ػذم ٍخَد هٌبلؼبت اًؼبًي ثِ ؿىل تؼبهلي ثب
فؼبليت ٍسصؿي تشويجي ،هٌبلؼِ حبهش ثب ّذف ثشسػي
تؼبهل ّ 8فتِاي هلشف هالتًَيي ٍ توشيي تشويجي تأثيشي
ثش ثشخي هؤلفِّبي آهبدگي خؼوبًي ،گلَوض خَى،
همبٍهت ثِ اًؼَليي ٍ همبديش ػشهي هبلَى ديآلذئيذ دس
صًبى يبئؼِ هجتال ثِ ديبثت ًَع دٍ اًدبم ؿذ.

ريشکبر
ايي هٌبلؼِ وبسآصهبيي ثبليٌي ؿبّذداس تلبدفي ؿذُ پغ
اص تأييذ وويتِ اخالق داًـگبُ فشدٍػي هـْذ (ثب وذ:
 )IR.MUM.FUM.REC.1397.044ثب دٍ هشحلِ
اًذاصُگيشي ٍ دس دٍ گشٍُ (توشيي تشويجي +هالتًَيي ٍ
توشيي تشويجي +داسًٍوب) دس ػبل  1397اًدبم ؿذ.
خبهؼِ آهبسي ايي هٌبلؼِ سا صًبى يبئؼِ ٍ هجتال ثِ ديبثت
ًَع دٍ ؿْش هـْذ تـىيل هيدادًذ .پغ اص اػالم
فشاخَاى دس ثيوبسػتبىّب ،هٌت پضؿىبى ،ػبليّبي
ٍسصؿي ٍ هىبىّبي ػوَهي ؿْش هـْذ ،اص ثيي افشاد
داًٍلت ٍ ٍاخذ ؿشايي ثب تَخِ ثِ هؼيبسّبي ٍسٍد20 ،
ًفش ثِػٌَاى ًوًَِ آهبسي اًتخبة ؿذًذ .حدن ًوًَِ ثب
اػتفبدُ اص هؼبدلِ ثشآٍسد حدن ًوًَِ فليغ ٍ ثب دس ًظش
گشفتي تَاى آصهَى  ،0/7آلفبي  ٍ 0/05ثش اػبع هتغيش
همبٍهت ثِ اًؼَلييً 8/89 ،فش ثشاي ّش گشٍُ ثِدػت آهذ
وِ ثشاي پيؾثيٌي سيضؽ ،ثِ ً 10فش دس ّش گشٍُ استمبء
يبفت ( .)15هؼيبسّبي ٍسٍد ثِ هٌبلؼِ ؿبهل :داهٌِ ػٌي
 50-60ػبل ،هجتال ثِ ديبثت ًَع دٍ (داؿتي ػٌح
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 تأثیز مالتًویه ي تمزیه تزکیبی بز مقبدیز مقبيمت بٍ اوسًلیه ي مبلًن دی آلدئید در سوبن دیببتی

گلَوض خَى ًبؿتب هؼبدل  ٍ 126ثبالتش) ،دسكذ چشثي
ثذًي ثيي  ،%30-40لٌغ لبػذگي حذالل دس يهػبل
گزؿتِ ،ػذم اػتفبدُ اص َّسهَى دسهبًي دس  6هبُ اخيش،
ػذم اًدبم فؼبليت ٍسصؿي هٌظن ًي  6هبُ گزؿتِ ٍ
ػذم اثتالء ثِ ثيوبسيّبي هضهي (للجي ػشٍلي ،وليَي ٍ
اختالل غذُ تيشٍئيذ) ثَد .هؼيبسّبي خشٍج اص هٌبلؼِ
ؿبهل :ػذم توبيل ثِ اداهِ وبس ٍ ػذم هلشف هىول ٍ
اًدبم پشٍتىل توشيٌي ثَد .لجل اص ؿشٍع پظٍّؾّ ،وِ
آصهَدًيّب دس يه خلؼِ ّوبٌّگي حوَس يبفتٌذ ٍ دس
ايي خلؼِ پغ اص ؿشح وبهل اّذاف ،سٍؽ اخشاي تحميك
ٍ خٌشات احتوبلي ًبؿي اص تحميك ،توبهي ؿشوت
وٌٌذگبى فشم سهبيت آگبّبًِ ٍ پشػؾًبهِّبي هشثًَِ
(ػالهت خؼوبًي ،ػَاثك پضؿىيٍ ،هؼيت يبئؼگي،
ٍهؼيت تغزيِاي ٍ پشػـٌبهِ آهبدگي ثشاي فؼبليت ثذًي
 )PAR-Qسا تىويل ًوَدًذ ٍ دس اًتْب تَػي پضؿه
هتخلق هَسد هؼبيٌِ لشاس گشفتٌذ .پغ اص تأييذ تَػي
پضؿه ،ؿشوتوٌٌذگبى ثِ ؿىل تلبدفي (تخليق ثِ
ّش گشٍُ ثب اػتفبدُ اص لشػِوـي ٍ ثشگِّبيي وِ دس داخل
گَيّبي لشػِوـي لشاس دادُ ؿذ ،كَست گشفت) دس دٍ
گشٍُ ً 10فشي توشيي تشويجي +هالتًَيي ٍ توشيي
تشويجي +داسًٍوب تمؼين ؿذًذ .ؿشوتوٌٌذگبى ّش دٍ
گشٍُ ثِ هذت ّ 8فتِ پشٍتىل توشيي تشويجي سا اًدبم
دادًذ .ثشًبهِ توشيٌي تشويجي (َّاصي -لذستي)  3خلؼِ
دس ّفتِ هٌبثك ثب خذٍل  ٍ 1ثِتشتيت :توشيي َّاصي ٍ
ػپغ توشيي همبٍهتي اخشا ؿذ (ّ .)16وچٌيي لجل ٍ
ثؼذ اص ّش خلؼِ توشيٌي ثِهذت  10دليمِ ثشًبهِ توشيي
گشم وشدى ٍ ػشد وشدى اًدبم ؿذ .ػالٍُ ثش اًدبم پشٍتىل
توشيٌي ،افشادي وِ دس گشٍُ توشيي +هالتًَيي لشاس
داؿتٌذّ ،ش ؿت يهػبػت لجل اص خَاة يه ػذد لشف
هالتًَيي ( 3هيليگشم) هبسن Webber natural
(ػبخت وـَس وبًبدا) سا هلشف وشدًذ (ّ .)17وچٌيي
ؿشوتوٌٌذگبى گشٍُ توشيي +داسًٍوب اص لشفّبي
هتبلَدوؼتشيي ثِػٌَاى داسًٍوب اػتفبدُ وشدًذ (.)17
خْت سػبيت هالحظبت تغزيِاي ،اص ؿشوتوٌٌذگبى
خَاػتِ ؿذ تب سطين غزايي خَد سا ًي  3سٍص لجل اص
خَىگيشي اٍليِ ،دس پشػـٌبهِ يبدآهذ تغزيِ يبدداؿت
وشدُ تب حتياالهىبى دس دٍسُ  3سٍصُ لجل اص خَىگيشي

 فزساوٍ کبری ي َمكبران

هٌبلؼِ ً 2فش اص ؿشوتوٌٌذگبى گشٍُ داسًٍوب ثِدليل
هـىالت ؿخلي اص هٌبلؼِ خبسج ؿذًذ ٍ تؼذاد افشاد
گشٍُ داسًٍوب ثِ ً 8فش تمليل يبفت.

ًْبيي ًيض ّوبى سطين غزايي سا سػبيت وٌٌذّ .وچٌيي ثِ
آصهَدًيّب تَكيِ ؿذ وِ دس ًَل دٍسُ تحميك اص هلشف
ّشگًَِ داسٍ يب هىول خذاي اص تدَيض پضؿه وِ هشثَى
ثِ ثيوبسي ديبثت ًَع  2ثَد ،اختٌبة ًوبيٌذ .دس ًَل

جديل  -1بزوبمٍ تمزیه تزکیبی ًَاسی ي مقبيمتی
توشيي همبٍهتي

توشيي َّاصي

ّفتِ

تؼذاد
خلؼبت

1

3

20

2

3

20

3

3

20

%65

4

3

20

%70

3

5

3

20

%70

3

10

6

3

20

%75

3

10

2

7

3

20

%75

3

8

2

%75

8

3

20

%80

3

8

2

%80

تؼذاد
تىشاس

اػتشاحت ثيي ّش
ػت (دليمِ)

ؿذت
()1RM

صهبى
(دليمِ)

ؿذت
()HR max

تؼذاد ػت

2

%60

2

%60

%60

3

12

%65

3

12

%65

3

12

2

10

2

%65

2

%70
%70

حشوبت

خلَ ساى،
پـت ساى،
پشع ػيٌِ،
لت پَل

آًتيوَثيتبل ثبصٍيي گشفتِ ؿذ .ػپغ ًوًَِّبي خًَي
ػبًتشيفيَط گشديذ ( 3000دٍس دس دليمِ ثِهذت 10
دليمِ) ٍ ػشم حبكلِ خْت ػٌدؾ همبديش گلَوض،
اًؼَليي ٍ هبلَى ديآلذئيذ اػتفبدُ ؿذ .همبديش گلَوض
ػشهي ثِ سٍؽ فتَهتشيه ٍ ثٍِػيلِ ويت گلَوض ؿشوت
پبسع آصهَى (ػبخت ايشاى) اًذاصُگيشي ؿذّ .وچٌيي
ثشاي اًذاصُگيشي غلظت ػشهي اًؼَليي اص ويت اًؼَليي
هشوَديب (ػبخت وـَس ػَئذ) ثب حؼبػيت ٍ 1احذ
ثييالوللي دس ليتش ثِ سٍؽ االيضا اػتفبدُ ؿذ .ثشاي
اًذاصُگيشي ػٌَح هبلَى ديآلذّيذ اص ويت ؿشوت
 Hangzhou Eastbiopharmػبخت وـَس چيي
(حؼبػيت ً 0/22بًَهَل ثش هيليليتش ٍ داهٌِ تؼت ثيي
ً 0/5بًَهَل دس هيليليتش تب ً 100بًَهَل دس هيليليتش) ٍ
ثِ سٍؽ آاليضا ثب تىٌيه ػبًذٍيچي اػتفبدُ ؿذ .پغ اص
خوغآٍسي دادُّبي هشثَى ثِ گلَوض ٍ اًؼَليي ،همبٍهت
ثِ اًؼَليي ثب اػتفبدُ اص فشهَل ّوب هحبػجِ گشديذ.
ٍ( /405احذ ثييالوللي دس هيليليتش) اًؼَليي ًبؿتب ×
(هيليگشم دس دػيليتش) گلَوض ًبؿتب ; همبٍهت ثِ اًؼَليي
تدضيِ ٍ تحليل دادُّب ثب اػتفبدُ اص ًشمافضاس آهبسي
ً( SPSSؼخِ  )23اًدبم ؿذ .خْت تَكيف دادُّب اص
ؿبخق گشايؾ هشوضي ٍ پشاوٌذگي ،خْت ثشسػي ًشهبل
ثَدى تَصيغ دادُّب اص آصهَىّبي ؿبپيشٍٍيله ،خْت

اوداسٌگیزی ضبخصَبی تهسىجی ي فبکتًرَبی
آمبدگی جسمبوی :ثشاي اًذاصُگيشي لذ اص لذػٌح
 Secaػبخت آلوبى ثب حؼبػيت  0/5ػبًتيهتش ،ثشاي
ػٌدؾ هتغيشّبي تشويت ثذًي اص دػتگبُ آًبليض تشويت
ثذى ثب هبسن  Inbody720ػبخت وـَس وشُ خٌَثي ٍ
ثشاي اًذاصُگيشي اوؼيظى هلشفي اٍج ،اص آصهَى ًبختَى
ٍ ًَاسگشداى ثب هبسن تىٌَخين ػبخت وـَس ايتبليب
اػتفبدُ گشديذ ( .)15ثشاي ػٌدؾ حذاوثش لذست ،اثتذا
ؿشوتوٌٌذگبى ثب اًتخبة ٍصًِ ػجه خَد سا گشم وشدُ ٍ
ػپغ ًجك ثشآٍسد فشدٍ ،صًِاي اًتخبة ؿذ وِ
ؿشوتوٌٌذُ ثتَاًذ حذالل يهثبس ٍ حذاوثش  10ثبس آى سا
ثِكَست وبهل ٍ كحيح ثلٌذ وٌذ .ثب خبيگزاسي همذاس
ٍصًِ ٍ تؼذاد تىشاسّب دس فشهَل صيش ،لذست ثيـيٌِ
ؿشوتوٌٌذگبى دس حشوبت پشع ػيٌِ ،صيش ثغل ،خلَ
ساى ٍ پـت ساى ثِدػت آهذ (.)15
(تىشاس ٍصًِ × ×)1+0/0333همذاس ٍصًِ ; يه تىشاس
ثيـيٌِ
اوداسٌگیزی ضبخصَبی بیًضیمیبییً :وًَِّبي
خًَي دس دٍ هشحلِ اثتذا ( 24ػبػت لجل اص ؿشٍع اٍليي
خلؼِ توشيٌي) ٍ اًتْبي پظٍّؾ ( 48ػبػت اص آخشيي
خلؼِ توشيي) گشفتِ ؿذ .اص توبم آصهَدًيّب ثؼذ اص 12
ػبػت ًبؿتبيي ؿجبًِ ،همذاس  5ػيػي خَى اص ٍسيذ
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ثشسػي ّوگي ثَدى دادُّب اص آصهَى لَىّ ،وچٌيي
خْت ثشآٍسد تفبٍتّبي ثشٍىگشٍّي ٍ دسٍىگشٍّي اص
آصهَىّبي تيتؼت هؼتمل ٍ تي تؼت ٍاثؼتِ اػتفبدُ
ؿذ .هيضاى  pووتش اص  0/05هؼٌيداس دس ًظش گشفتِ ؿذ.

یبفتٍَب
ثش اػبع ًتبيح آصهَى آهبسي تي ّوجؼتِ ثشاي همبيؼِ
تغييشات پيؾآصهَى ٍ پغآصهَى وِ دس خذٍل  2اسائِ
ؿذُ اػتّ 8 ،فتِ توشيي تشويجي +هالتًَيي ٍ توشيي
تشويجي +داسًٍوب ثبػث تغييشات هؼٌبداسي دس همبديش ٍصى
(ثِتشتيت  ،)p;0/61 ،p;0/72ؿبخق تَدُ ثذًي
(ثِتشتيت ً ،)p;0/278 ،p;0/502ؼجت دٍس ووش ثِ دٍس
ثبػي (ثِتشتيت  ،)p;0/063 ،p;0/868گلَوض (ثِتشتيت
 ٍ )p;0/36 ،p;0/173همبٍهت ثِ اًؼَليي (ثِتشتيت
ً )p;0/779 ،p;0/959ـذ .ايي دس حبلي ثَد وِ همبديش
دسكذ چشثي ( ٍ )p;0/037هبلَى ديآلذئيذ ()p;0/013
تٌْب دس گشٍُ توشيي +هالتًَيي هؼٌبداس ثَد ،اهب همبديش
اوؼيظى هلشفي اٍج (ثِتشتيت ،)p;0/011 ،p;0/019

جديل -2مقبیسٍ درينگزيَی ي بزينگزيَی متغیزَبی پژيَص در دي گزيٌ
پيؾآصهَى
اًحشاف هؼيبس  ±هيبًگيي

گشٍُ
هتغيش
ٍصى (ويلَگشم)
ؿبخق تَدُ ثذًي
(ويلَگشم  /هتشهشثغ)
چشثي ثذًي
(دسكذ)
ًؼجت دٍس ووش ثِ ثبػي
(ػبًتيهتش)
اوؼيظى هلشفي اٍج
(هيليليتش/ويلَگشم/دليمِ)
لذست ػوالًي ػيٌِاي
(ويلَگشم)
لذست ػوالًي صيشثغل
(ويلَگشم)
لذست ػوالًي خلَساى
(ويلَگشم)
لذست ػوالًي پـت ساى
(ويلَگشم)
گلَوض
(هيليگشم /دػيليتش)

پغآصهَى
اًحشاف هؼيبس  ±هيبًگيي

 Pدسٍى
گشٍّي

*

توشيي +هالتًَيي

69/68 ±12/11

69/48 ±12/17

0/72

توشيي +داسًٍوب

77/68 ±14/21

78/53 ±14/71

0/61

توشيي +هالتًَيي

28/30 ±4/14

28/12±4/23

0/502

توشيي +داسًٍوب

31/48 ±4/07

31/00±4/11

0/278

توشيي +هالتًَيي

41/47 ±5/85

39/59 ±7/48

0/037

*

توشيي +داسًٍوب

44/40 ±4/46

43/45±5/89

0/457

توشيي +هالتًَيي

0/97 ±0/06

0/97 ±0/07

0/868

توشيي +داسًٍوب

1/04 ±0/10

1/01±0/10

0/063

0/63

توشيي +هالتًَيي

18/10 ±4/84

22/60 ±3/94

0/019

*

توشيي +داسًٍوب

19/37 ±3/29

22/12±3/79

0/011

*

توشيي +هالتًَيي

14/43 ±3/82

24/90 ±4/09

0/001

*

توشيي +داسًٍوب

14/43 ±4/34

*

24/11 ±6/22

0/01

توشيي +هالتًَيي

11/56 ±4/86

19/98 ±6/11

0/001

*

توشيي +داسًٍوب

13/38 ±4/17

22/26 ±7/06

0/001

*

توشيي +هالتًَيي

17/14 ±7/86

39/45 ±17/30

0/001

*

توشيي +داسًٍوب

12/95 ±4/82

21/07 ±6/47

0/001

*

توشيي +هالتًَيي

17/11 ±6/14

32/81 ±9/88

0/001

*
*

توشيي +داسًٍوب

14/92 ±7/88

28/78 ±11/95

0/001

توشيي +هالتًَيي

142/50 ±47/97

128/90 ±37/50

0/173

توشيي +داسًٍوب

177/00 ±74/16

167/50±52/87

0/36
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 Pثيي
گشٍّي

**

0/521
0/508
0/508
0/372
0/584
0/805
0/573
0/573
0/765

 تأثیز مالتًویه ي تمزیه تزکیبی بز مقبدیز مقبيمت بٍ اوسًلیه ي مبلًن دی آلدئید در سوبن دیببتی

لذست ػوالًي ػيٌِاي (ثِتشتيت ،)p;0/01 ،p;0/001
لذست ػوالًي صيشثغل (ثِتشتيت ،)p;0/001 ،p;0/001
لذست ػوالًي خلَساى (ثِتشتيت )p;0/001 ،p;0/001
ٍ لذست ػوالًي پـت ساى (ثِتشتيت ،p;0/001
 )p;0/001دس ّش دٍ گشٍُ توشيي +هالتًَيي ٍ توشيي+
داسًٍوب هؼٌبداس ثَد.
ثش اػبع ًتبيح آصهَى آهبسي تي هؼتمل ثشاي همبيؼِ
تغييشات دٍ گشٍُ وِ دس خذٍل  2اسائِ ؿذُ اػت ،ثيي دٍ
گشٍُ توشيي +هالتًَيي ٍ توشيي +داسًٍوب دس همبديش ٍصى
( ،)p;0/63ؿبخق تَدُ ثذًي ( ،)p;0/521دسكذ چشثي
ثذى ( ،)p;0/508دٍس ووش ثِ دٍس ثبػي (،)p;0/508
اوؼيظى هلشفي اٍج ( ،)p;0/372لذست ػوالًي
ػيٌِاي ( ،)p;0/584لذست ػوالًي صيشثغل
( ،)p;0/805لذست ػوالًي خلَساى ( ،)p;0/573لذست
ػوالًي پـت ساى ( ،)p;0/573گلَوض (،)p;0/765
همبٍهت ثِ اًؼَليي ( ٍ )p;0/594هبلَى ديآلذئيذ
( )p;0/083اختالف آهبسي هؼٌبداسي ٍخَد ًذاؿت.

همبٍهت ثِ اًؼَليي

 فزساوٍ کبری ي َمكبران

هبلَى دي آلذئيذ
(ًبًَهَل /هيليليتش)

توشيي +هالتًَيي

1/14 ± 1/31

1/32 ±1/43

0/959

توشيي +داسًٍوب

1/57 ± 2/33

1/35 ± 3/75

0/779

توشيي +هالتًَيي

25/90 ± 84/98

20/48 ±78/03

0/013

توشيي +داسًٍوب

22/25 ±9/20

20/93 ±10/62

0/208

0/594

*

0/083

* ًتبيح تغييشات دسٍىگشٍّي دس آصهَى تي ّوجؼتًِ ** ،تبيح تغييشات ثييگشٍّي دس آصهَى تي هؼتمل

ثذًي سا ثِ تغييشات تَدُ چشثي ٍ ثذٍى چشثي ًؼجت داد
وِ تحت تأثيش پشٍتىل توشيي تشويجي ثَدُ اػت .ثِ ًظش
هيسػذ وِ هىول هالتًَييّ ،وشاُ ثب فؼبليت ٍسصؿي
ػجت وبّؾ تَدُ چشثي ثذًي هيؿَد .ػليسغن ايٌىِ دس
هٌبلؼِ حبهش هيضاى تَدُ چشثي دس ؿشوتوٌٌذگبى
وبّؾ يبفتٍ ،لي تغييشي دس ؿبخق تَدُ ثذًي هـبّذُ
ًگشديذ .گضاسؽ ؿذُ اػت هلشف هىول هالتًَيي ػجت
افضايؾ ليپَليض ٍ تٌظين هثجت ثيبى طى ٍ پشٍتئييّبي
ليپَليتيىي اص خولِ ليپبص حؼبع ثِ َّسهَى (،)1HSL
آديپَص تشي آػيل گليؼشٍل ليپبص (ٍ 2)ATGL
پشيليپيي  1هيؿَد (ّ .)20وچٌيي ًمؾ ػشوَة
وٌٌذگي هلشف هالتًَيي دس تٌظين هثجت يب هٌفي
 3PPARگبهب ٍ  4C/EBPآلفب ٍ ثتب گضاسؽ ؿذُ اػت
( .)21ثًِظش هيسػذ اثش توشيي ثش سٍي ًبللّبي
اػيذچشة آصاد اص خولِ 6FAT/CD36 ٍ 5FABP؛
ثيبى آًضينّبي هشٍسي دس ليپَليض ٍ ثتباوؼيذاػيَى اص
يهػَ ٍ تأثيش هالتًَيي ثش سٍي آًضينّبي ،HSL
 ٍ ATGLپشيليپيي اص ػَي ديگش دس تغييشات تَدُ
چشثي ثذًي اثش گزاؿتِ اػت ( .)22دس صهيٌِ تأثيش
هلشف هىول هالتًَيي ٍ توشيي تشويجي ثش ًؼجت دٍس
ووش ثِ دٍس ثبػي پظٍّـي ٍخَد ًذاؿت ٍ ثيـتش
هٌبلؼبت ثِ ثشسػي تأثيش توشيي تشويجي ثِ تٌْبيي
پشداختِ ثَدًذ .ثب تَخِ ثِ ايي هَهَعً ،تبيح هٌبلؼِ
حبهش ثب ًتبيح هٌبلؼِ لٌجشصادُ ٍ ّوىبس ( ٍ )2016صاسػي
ٍ ّوىبساى (ّ )2017وخَاًي داؿت ( .)23 ،22ايي
پظٍّـگشاى ػذم تأثيش توشيي سا ثش ًؼجت دٍس ووش ثِ دٍس
ثبػي گضاسؽ وشدًذ .اص ػَيي ديگش سيگي ٍ ّوىبس
( ٍ )2016هٌتظشي ًبلمبًي ٍ ّوىبساى ( )2012اثش
هثجت توشيي تشويجي ًي ّ 8-16فتِ سا ثش ًؼجت دٍس

بحث
دس هٌبلؼِ حبهش وِ ثب ّذف ثشسػي تأثيش تؼبهلي ّ 8فتِ
هلشف هالتًَيي ٍ توشيي تشويجي ثش ثشخي هؤلفِّبي
آهبدگي خؼوبًي ،گلَوض خَى ،همبٍهت ثِ اًؼَليي ٍ
همبديش ػشهي هبلَى ديآلذئيذ دس صًبى يبئؼِ هجتال ثِ
ديبثت ًَع دٍ اًدبم ؿذ ،دس ساثٌِ ثب هؤلفِّبي تشويت
ثذًيّ 8 ،فتِ توشيي تشويجي ّوشاُ ثب هلشف هىول
هالتًَيي ثبػث تغييش همبديش ٍصى ،ؿبخق تَدُ ثذًي ٍ
ًؼجت دٍس ووش ثِ دٍس ثبػي ًـذ ،اهب ػجت وبّؾ 4/5
دسكذي چشثي ثذًي ؿذُ ثَدّ .وچٌيي ػليسغن ٍخَد
تفبٍتّبيي ثيي دٍ گشٍُ ،اهب دس ّيچ يه اص ايي هتغيشّب
ثِ لحبٍ آهبسي اختالف هؼٌبداسي هـبّذُ ًـذ .ثب تَخِ
ثِ ثشسػي ادثيبت پيـيٌِ پظٍّـي تَػي هحمك،
هٌبلؼِاي دس خلَف تأثيش توشيي تشويجي ّوشاُ ثب
هلشف هىول هالتًَيي هـبّذُ ًـذ .ثب اييحبل دس
هٌبلؼِاي هـبثِ ،هيبءالذيٌي ٍ ّوىبساى ( )2017ثب
اػتفبدُ اص ثشًبهِ توشيي َّاصي ٍ هلشف هىول هالتًَيي،
ثْجَد تمشيجبً  7دسكذي سا دس ؿبخق تَدُ ثذًي دختشاى
غيشفؼبل  20-25ػبل گضاسؽ وشدًذ ( .)18دس ديگش
هٌبلؼبت اًدبم گشفتِ ثذٍى اػتفبدُ اص هىول هالتًَيي،
دس هٌبلؼِ سيگي ٍ ّوىبس (ّ 8 ،)2016فتِ توشيي
تشويجي ثب ؿذت  %60-88هشثبى للت رخيشُ ثشاي
توشيي َّاصي ٍ  %40-75يه ثيـيٌِ ثشاي توشيي
همبٍهتي ػجت ثْجَد ؿبخق تَدُ ثذًي دس صًبى يبئؼِ
هجتال ثِ ديبثت ًَع دٍ ؿذ ( .)19ايي پظٍّـگشاى
تغييشات ؿبخق تَدُ ثذًي سا ثِ وبّؾ دسكذ چشثي ول
ثذى ًؼجت دادًذ .دس هٌبلؼِ حبهش تغييش هؼٌبداسي دس
هيضاى ؿبخق تَدُ ثذًي هـبّذُ ًـذ ،ايي دس حبلي ثَد
وِ دسكذ چشثي ثذًي ؿشوتوٌٌذگبى دس هٌبلؼِ حبهش
وبّؾ يبفت ٍ ثْجَد لذست ػوالًي هـبّذُ گشديذ .ثب
تَخِ ثِ ايٌىِ دس هٌبلؼِ فَق تغييشي ثيي گشٍُ توشيي
ّوشاُ ثب هالتًَيي ٍ توشيي ثِتٌْبيي دس ؿبخق تَدُ
ثذًي هـبّذُ ًـذ؛ هيتَاى ػذم تغييش دس ؿبخق تَدُ
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ووش ثِ دٍس ثبػي ًـبى دادًذ ( .)24 ،19ثب تَخِ ثِ ايٌىِ
ًشاحي پشٍتىلّبي توشيي تشويجيً ،مؾ هؤثشي دس
تغييشات ؿبخقّبي آًتشپَهتشيىي اص خولِ ًؼجت دٍس
ووش ثِ دٍس ثبػي داسد؛ هتٌبلن ثَدى ًتبيح ثِدػت آهذُ
دس هٌبلؼبت ًبّوؼَ ثب هٌبلؼِ حبهش سا هيتَاى ثِ ًَع
پشٍتىلّبي توشيٌي ًؼجت داد .ثِ ًظش هيسػذ وِ
تغييشات ايدبد ؿذُ دس دسكذ چشثي ثذًي ثيـتش ثِكَست
احـبيي ٍ صيشپَػتي ثذى ثَدُ اػت؛ ثٌبثشايي تغييشات
ثبفت چشثي احـبيي ٍ صيشپَػتي هيتَاًذ تحت تأثيش
ثشًبهِ توشيٌي ثبؿذ .دس هدوَع ػذم اختالف هؼٌبداس ايي
تغييشات سا هيتَاى ػالٍُ ثش ًَع پشٍتىل توشيٌي ،ثِ ًَع
ؿشوتوٌٌذگبىٍ ،هؼيت خؼوبًي ٍ ثيوبسي آىّب،
خٌؼيت ٍ ًَع سطين غزايي آىّب ًؼجت داد.
ًتبيح پظٍّؾ حبهش ًـبى داد وِ يه دٍسُ ّ 8فتِاي
توشيي تشويجي ّوشاُ ثب هلشف هىول هالتًَيي ٍ
توشيي ثِتٌْبيي ثبػث افضايؾ هؼٌبداس اوؼيظى هلشفي
اٍج دس صًبى يبئؼِ هجتال ثِ ديبثت ًَع دٍ هيؿَد .ايي
تغييشات دس خلَف ايي هتغيش %24 ،ثشاي گشٍُ توشيي
ّوشاُ ثب هالتًَيي ٍ  %14ثشاي گشٍُ توشيي ثَدّ ،شچٌذ
وِ تفبٍت هؼٌبداسي ثيي دٍ گشٍُ هـبّذُ ًـذ .ثًَِس
ولي تمشيجبً ّوِ پظٍّؾّبي اًدبم ؿذُ تأثيش هثجت
توشيي تشويجي سا ثش ثْجَد اوؼيظى هلشفي اٍج گضاسؽ
وشدُاًذ ،اهب دس هَسد تؼبهل ثب هالتًَيي پظٍّـي اًدبم
ًگشفتِ اػتً .تبيح هٌبلؼِ حبهش ثب ًتبيح لٌجشصادُ ٍ
ّوىبس ( ٍ )2016صاسػي ٍ ّوىبساى (ّ )2017وخَاًي
داؿت ( .)23 ،22اًدبم فؼبليتّبي ٍسصؿي َّاصي دس
ثشًبهِ توشيي تشويجي ثبػث ثٍِخَد آهذى ػبصگبسيّبي
ػولِ اػىلتي ،ػبصگبسيّبي آًضينّبي هيتَوٌذسيبيي،
تغييشات تؼذاد ٍ چگبلي هيتَوٌذسيبيي ،اػتفبدُ اص
اػيذچشة آصاد ٍ افضايؾ آػتبًِ ثيَّاصي هيؿَد
(ّ .)25وچٌيي گضاسؽ ؿذُ اػت وِ اًدبم توشيي
َّاصي ػجت افضايؾ ظشفيت للجي -تٌفؼي ،ثْجَد
حدن پالػوبيي خَى ،اًتمبل ثْتش اوؼيظىسػبًي ثِ
ػوالت دس حبل فؼبليت ،ثْجَد ػولىشد ثٌي چپ ٍ
ثْجَد ػلتسػبًي ثِ للت هيگشدد (ً .)26تبيح پظٍّؾ
حبهش ًـبى داد وِ يه دٍسُ ّ 8فتِ توشيي تشويجي
ّوشاُ ثب هلشف هىول هالتًَيي هٌدش ثِ ثْجَد اوؼيظى
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هلشفي اٍج هيگشدد وِ ثيـتش ايي ػبصگبسي ٍاثؼتِ ثِ
پشٍتىل توشيٌي ثَد وِ ًبؿي اص ػبصگبسيّبي هشوضي
للجي -تٌفؼي ٍ ّوچٌيي ػبصگبسيّبي پيشاهًَي ٍ
هتبثَليىي دسٍى ػوالًي هيثبؿذ .دس ساثٌِ ثب ثْجَد
لذست ػوالًي ًتبيح دسٍىگشٍّي ،افضايؾ هؼٌبداس
لذست ػوالًي اًذام تحتبًي ٍ فَلبًي سا ًـبى داد .ايي
ثْجَد لذست ػوالًي دس حشوت پشع ػيٌِ تب 71%
ثشاي دٍ گشٍُ ،دس حشوت صيش ثغل ثشاي گشٍُ توشيي
ّوشاُ ثب هىول  ٍ %72ثشاي گشٍُ توشيي  ،%69دس
حشوت حشوت خلَ پب ثشاي گشٍُ توشيي ّوشاُ ثب هىول
 ٍ %129ثشاي گشٍُ توشيي  ٍ %75دس حشوت پـت پب
ثشاي گشٍُ توشيي ّوشاُ ثب هىول  ٍ %88ثشاي گشٍُ
توشيي  %86ثَد .اص ػَي ديگش تفبٍت هؼٌبداسي ثيي
گشٍُّب دس  4حشوت فَق هـبّذُ ًـذ .دس خلَف
هالتًَيي پظٍّـي اًدبم ًـذُ اػت ،اهب دس خلَف
توشييً ،تبيح هٌبلؼِ حبهش ثب ًتبيح هٌبلؼِ لٌجشصادُ ٍ
ّوىبس ( ٍ )2016آًي ثبليٌي ٍ ّوىبساى ()2017
ّوخَاًي داؿت ( .)27 ،23هـخق ؿذُ اػت وِ
ثْجَد لذست ػوالًي تحت تأثيش ػبصگبسيّبي ػلجي-
ػوالًي ،فشاخَاًي ٍاحذّبي حشوتيّ ،وبٌّگي ػلجي-
ػولِ دس تَليذ ًيشٍ ٍ ّوبٌّگي ثيي ػوالت هَافك-
هخبلف هيثبؿذ ( .)27ثشخي ديگش ،تغييشات دس ػولِ
اػىلتي سا ثِ پشٍتىلّبي توشيٌي ًؼجت هيدٌّذ وِ
هيتَاًذ سٍي تغييشات َّسهًَي اثشگزاس ثبؿذ (.)23
ًتبيح هٌبلؼِ حبهش ًـبى داد وِ ّ 8فتِ توشيي
تشويجي دس ثْجَد لذست ػوالًي اثش هثجت داسد وِ
هيتَاى ايي ثْجَد سا ثِ ثْجَد ػبصگبسيّبي ػلجي-
ػوالًي ٍ تغييشات َّسهًَي ًؼجت داد.
دس هٌبلؼِ حبهش يه دٍسُ هلشف هىول هالتًَيي ثِ
هيضاى  3هيليگشم دس سٍص ّوشاُ ثب توشيي تشويجي ،تأثيش
هثجتي دس وبّؾ هيضاى گلَوض خَى ًبؿتب داؿت،
ّشچٌذ وِ ًتبيح ثِدػت آهذُ هؼٌبداس ًجَد ٍ اختالف
هؼٌبداسي ثيي دٍ گشٍُ دس تغييشات گلَوض هـبّذُ ًـذ.
دس هٌبلؼِ سٍػي ٍ ّوىبساى ( ٍ )2017لٌجشصادُ ٍ
ّوىبس ( )2016تغييش هؼٌبداسي دس ػٌَح گلَوض خَى
ًي يه دٍسُ توشيي تشويجي ّ 8فتِاي گضاسؽ ًـذ
( .)25 ،23اص ػَيي ديگش سيگي ٍ ّوىبساى (ٍ )2016

 فزساوٍ کبری ي َمكبران

آهذُ دس ايي پظٍّؾ ًـبى داد وِ يه دٍسُ توشيي
تشويجي ٍ هلشف هالتًَيي تأثيش هؼٌبداسي ثش وبّؾ
گلَوض خَى ًبؿتب ًذاسدٍ ،لي وبّؾ  8دسكذي هـبّذُ
گشديذ وِ هيتَاًذ ًبؿي اص دٍص پبييي هىول هالتًَيي،
ًَل دٍسُ هلشف وَتبُهذت ّ 8فتِاي ،افضايؾ ػي ٍ
اص دػت دادى تَدُ ػولِ اػىلتي ،ػجه صًذگي ٍ سطين
غزايي دس ًَل دٍسُ توشيٌي ثبؿذ ،ثٌبثشايي اًدبم
هٌبلؼبت ثيـتش دس ايي صهيٌِ هَسد ًيبص اػت.
دس ساثٌِ ثب تغييشات ػٌَح همبٍهت ثِ اًؼَليي دس صًبى
غيشفؼبل ديبثتيً ،تبيح هٌبلؼِ حبهش ًـبى داد وِ
توشيي ٍ هلشف هىول هالتًَيي ثش ايي ؿبخق تأثيشي
ًذاسد .ثِػجبستي ديگش تغييش هؼٌبداس دسٍىگشٍّي ٍ
ثييگشٍّي دس ثْجَد همبٍهت ثِ اًؼَليي هـبّذُ ًـذ.
ًتبيح ايي پظٍّؾ دس خلَف توشيي ثِتٌْبيي ثب ًتبيح
هٌبلؼِ لٌجشصادُ ٍ ّوىبس ( ٍ )2016سٍػي ٍ ّوىبساى
(ّ )2017وخَاًي داؿت ( .)25 ،23دس همبثل ًتبيح
هٌبلؼِ حبهش ثب ًتبيح هٌبلؼِ سيگي ٍ ّوىبساى ()2016
ّوخَاًي ًذاؿت ( .)19هٌبلؼبت ًبّوؼَ گضاسؽ
وشدُاًذ وِ توشيي تشويجي ػجت تغييشات دس ثْجَد
حؼبػيت ثِ اًؼَليي هيگشدد؛ آىّب ايي تغييشات سا ثِ
افضايؾ  ،AMPKتغييشات  ،GLUT4وبّؾ هيضاى
گلَوض خَى ًبؿتبيي ،تغييشات آديپَوبيي ،هبيَوبيٌي اص
لجيل هبيًَىتيي ،IL-15 ،آديپًَىتييّب ٍ اًمجبم
ػوالًي ًبؿي اص توشيي ًؼجت دادُاًذ ( .)30 ،19دس
تَخيِ ًتبيح هتفبٍت ثِدػت آهذُ دس پظٍّؾ حبهش،
ثبيذ ًمؾ پشٍتىلّبي توشيي تشويجي ،هذت صهبى
اخشاي دٍسُ توشيٌي ،سٍؽ اسصيبثي ؿبخق همبٍهت ثِ
اًؼَليي ٍ ثشًبهِ غزايي دس ًَل دٍسُ توشيٌي سا هذًظش
لشاس داد .افضايؾ ػي ثب وبّؾ تَدُ ػولِ اػىلتي
ّوشاُ اػت ٍ ايي وبّؾ تَدُ هيتَاًذ ثش سٍي ؿبخق
همبٍهت ثِ اًؼَليي اثش هؼىَع داؿتِ ثبؿذ .دس هٌبلؼِ
حبهش ،يه دٍسُ ّ 8فتِاي توشيي تشويجي تأثيشي ثش
ثْجَد تَدُ ػولِ اػىلتي ًذاؿت وِ ػلت آى هيتَاًذ
ًبؿي اص ثشًبهِ توشيٌي همبٍهتي ثبؿذ وِ تٌْب  4حشوت
خلَ ساى ،پـت ساى ،پشع ػيٌِ ٍ لت پَل سا ؿبهل
هيؿذ؛ ثًَِسيوِ ثيـتش هٌبلؼبت حذالل  7حشوت سا
دس ثشًبهِ توشيٌي پظٍّؾ خَد ثِوبس گشفتِاًذ .ثٌبثشايي

وبظوي ٍ ّوىبس ( ،)2015تأثيش وبّـي توشيي تشويجي
سا ثش ػٌَح گلَوض خَى ًـبى دادًذ (.)28 ،19
فؼبليتّبي ٍسصؿي ثب اًمجبم هىشس ػوالت اػىلتي
ّوشاُ اػت وِ ايي ػول ،اثشي ؿجِاًؼَليٌي دس
ػلَلّبي ػوالًي دس حبل فؼبليت داسد ( .)29ثبس
( )2014دس هٌبلؼِ هشٍسي خَد گضاسؽ وشد وِ توشيي
اػتمبهتي دس توشيي تشويجي ثبػث افضايؾ AMPK
هيگشددّ ،وچٌيي ػشوَة وٌٌذُ هؼيش mTOR
اػت ( .)30ثب تَخِ ثِايٌىِ دس ثيوبساى ديبثتي ًَع دٍ
هيضاى اًؼَليي ٍ گلَوض خَى ثؼيبس ثبال اػت ،گضاسؽ
ؿذُ وِ دس ايي ثيوبساى هيضاى تشؿح هالتًَيي پبييي
اػت ( .)31هٌبلؼِ ثبصًَيؼىي ٍ ّوىبساى ()2014
ًـبى داد وِ ثشداؿتي غذُ كٌَثشي ػجت ثشٍص همبٍهت
ثِ اًؼَليي ٍ تحول گلَوض دس ستّب هيؿَد (.)32
هالتًَيي ؿجبًِ ػشوَة وٌٌذُ اًؼَليي پالػوبيي اػت
ٍ ػجت ثْجَد هتبثَليؼن گلَوض هيؿَد .تشؿح هالتًَيي
ثِ خشيبى خَى دس ؿت ،ثذٍى تأثيش سٍي اًؼَليي
پبًىشاػي ،اثش هثجت ثش غلظت گلَوض خَى داسد (.)32
سهَاىفش ٍ ّوىبساى ( )2017اثش هلشف هىول
هالتًَيي سا ثش سٍي  62ثيوبس هجتال ثِ ديبثت ًَع دٍ
ثشسػي وشدًذ .آىّب گضاسؽ وشدًذ وِ هلشف هالتًَيي
ػجت ثْجَد وٌتشل گليؼويه هيؿَد ( .)13حؼيي ٍ
ّوىبساى ( )2006ثْجَد وٌتشل گليؼويگ سا ثب اػتفبدُ
اص هالتًَيي دس ثيوبساى ديبثتي گضاسؽ وشدًذ (.)14
هٌبلؼِ ّب ٍ ّوىبساى (ً )2006ـبى داد هالتًَيي اص
ًشيك گيشًذُّبي خَد ثبػث افضايؾ ثشداؿت گلَوض دس
ػلَلّبي هيَتَة هَؽ هيگشدد .هالتًَيي فؼفَسيلِ
وٌٌذُ تيشٍصيي  IRS-1هيؿَد وِ ػجت
فؼفَسيالػيَى  ٍ PI3Kدس ًتيدِ فؼبلػبصي ٍ Akt
ثشداؿت گلَوض اص ًشيك  GLUT4هيؿَد ( .)33ثب
ٍخَد اًالػبت اًذن دس صهيٌِ تأثيش ٍسصؽ ٍ هالتًَيي
ثش سٍي گلَوض ،تشيًَفبًت ٍ ّوىبساى ( )2017اثش حبد
هلشف هىول هالتًَيي  6هيليگشم سا دس هيضاى
ثشداؿت گلَوض ًي يه آصهَى فضايٌذُ ثشسػي وشدًذ.
دس هٌبلؼِ آًْب ًي  30دليمِ فؼبليت فضايٌذُ ،هيضاى
هلشف ولَگض ٍ وبلشي هلشفي دس گشٍُ هىول ًؼجت ثِ
گشٍُ داسًٍوب ثيـتش ثَد ( .)34دس هدوَع ًتبيح ثِدػت
32

ػذم ثْجَد دس همبٍهت اًؼَليي سا هيتَاى ثِ ػذم تغييش
دس تَدُ ػولِ اػىلتي ًؼجت داد .دس خلَف هالتًَيي،
هٌبلؼبت تدشثي پيـٌْبد وشدُاًذ وِ هالتًَيي اثشات
هفيذ سٍي هتبثَليؼن گلَوض داسد .هلشف صثبًي
هالتًَيي اثش هحبفظتي ثش ثشٍص ديبثت داسد ()36؛
ثًَِسيوِ دس هٌبلؼِ وبػتب ٍ ّوىبساى ( )2013هلشف
هالتًَيي دس هَؽّب ،ثبػث وبّؾ همبٍهت ثِ اًؼَليي
ٍ ثْجَد هتبثَليؼن گلَوض ؿذ ( .)37پؼچه ٍ ّوىبساى
( )2006گضاسؽ وشدًذ وِ ػٌَح پالػوبيي هالتًَيي
ؿجبًِ ثًَِس هؼٌبداسي ثبػث وبّؾ همبٍهت ثِ اًؼَليي
هيؿَد ( .)38اص ػَيي ديگش ثشداؿت غذُ پيٌِآل ػجت
ّبيپشاًؼَليٌوي هيگشدد .ػالٍُ ثش ايي وبّؾ هالتًَيي
ػشهي ثبػث افضايؾ ػٌَح اًؼَليٌي دس ستّبي
ديبثتي ؿذُ اػت ( .)37گضاسؽ ؿذُ اػت وِ هالتًَيي
هٌدش ثِ تحشيه ثشداؿت گلَوض دس ػلَلّبي ػولِ
اػىلتي اص ًشيك فؼفَسيالػيَى  ٍ IRS-1هؼيش
ػيگٌبليٌگ گيشًذُ هالتًَيي ًَع  1Bهيؿَد ( .)39اص
ػَي ديگش هالتًَيي اص ًشيك گيشًذُ  MT2وِ هْبس
وٌٌذُ  cGMPهيثبؿذ ،هٌدش ثِ ػشوَة تشؿح
اًؼَليي اص ًشيك ػلَلّبي ثتب هيگشدد (ً .)39تبيح
هٌبلؼبت سٍي گًَِّبي حيَاًي ًـبى دادُاًذ وِ هلشف
 5هيليگشم هالتًَيي ّوشاُ ثب ّ 12فتِ توشيي َّاصي
ػجت ثْجَد همبٍهت ثِ اًؼَليي هيگشدد ( .)40دليل
احتوبلي ًتبيح ايي هٌبلؼِ هيتَاًذ ثِخبًش دٍص هلشفي
هالتًَيي ثبؿذ .ثب تَخِ ثِ ايٌىِ هٌبلؼِاي اًؼبًي دس
خلَف تأثيش هلشف هالتًَيي ثِ ّوشاُ توشيي سٍي
همبٍهت ثِ اًؼَليي ٍخَد ًذاؿت؛ لزا اًدبم هٌبلؼبت
ثيـتش دس ايي صهيٌِ ًيبص هيثبؿذ.
يىي اص هْنتشيي اّذاف ايي پظٍّؾ ،تغييشات هبلَى
ديآلذئيذ ثَد .دس هٌبلؼِ حبهش ػليسغن وبّؾ هؼٌبداس
ػٌَح ػشهي هبلَى ديآلذّيذ دس گشٍُ توشيي ّوشاُ
هالتًَيي ،تفبٍت هؼٌبداسي ثيي دٍ گشٍُ هـبّذُ ًـذ.
ثِ ػجبستي ديگش ،ثب ٍخَد يىؼبى ثَدى توشيي دس ّش دٍ
گشٍُ ،ايي تأثيش خبلق هالتًَيي سٍي وبّؾ هبلَى
ديآلذّيذ ثَدُ اػتً .تبيح هٌبلؼِ حبهش ثب هٌبلؼِ
هيبءالذيٌي ٍ ّوىبساى ( ٍ )2017ثيؼش ٍ ّوىبساى
(ّ )2018وخَاًي داؿت ( .)41 ،18هيبءالذيٌي ٍ
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ّوىبساى ( )2017گضاسؽ وشدًذ هلشف  3گشم دس سٍص
هىول هالتًَيي ّوشاُ ثب توشيي َّاصي ثب ؿذت -80
 %60هشثبى للت ثيـيٌِ ،ػجت وبّؾ هؼٌبداس دس
هيضاى ػشهيهبلَى دي آلذئيذ دس دختشاى غيشفؼبل
هيگشدد ( .)18ثيؼش ٍ ّوىبساى ( )2018گضاسؽ وشدًذ
وِ ّ 4فتِ توشيي اػتمبهتي ّوشاُ ثب هلشف 3
هيليگشم دس سٍص ػجت پيـگيشي اص آػيت ػلَلي ؿذُ
ٍ اص تَليذ هبلَى ديآلذّيذ خلَگيشي هيوٌذ (.)41
ثًِظش هيسػذ هلشف هالتًَيي اص افضايؾ ثؼيبس صيبد
هبلَى ديآلذئيذ ثِدًجبل اًدبم ثشًبهِ توشيٌي خلَگيشي
وشدُ ثبؿذ ٍ هبًغ اص وبّؾ ظشفيت آًتياوؼيذاًي ؿذُ
اػت .هالتًَيي ثِػٌَاى يه آًتياوؼيذاى لَي ثشاي
خلَگيشي اص آػيت اوؼيذاتيَ دس ًتيدِ پشاوؼيذاػيَى
ليپيذ دس ًظش گشفتِ هيؿَد ( .)41 ،18ثب تَخِ ثِايٌىِ
دس هٌبلؼِ حبهش تَدُ چشثي دس گشٍُ هىول وبّؾ
يبفتِ ثَد؛ ثًِظش هيسػذ هالتًَيي ًمؾ هؤثشي دس
خلَگيشي يب وبّؾ هيضاى هحلَالت ساديىبل آصاد اص
خولِ هبلَى ديآلذّيذ داؿتِ اػت .هـخق ؿذُ اػت
وِ آثبس آًتياوؼيذاًي هالتًَيي ًؼجت ثِ گلَتبتيَى5 ،
ثشاثش لَيتش اػت ٍ ًمؾ خَد سا ثِكَست هؼتمين ٍ
غيشهؼتمين اػوبل هيوٌذ ( .)40 ،39هالتًَيي
ثِكَست هؼتمين اثش ساديىبل ّيذسٍوؼيل ،پشاوؼيذ
ّيذسٍطى ،اػيذ ّيپَولشٍع ٍ ساديىبل ػَپش اوؼيذ سا
خٌثي هيوٌذّ .وچٌيي ثِكَست غيشهؼتمين ثيبى ٍ
فؼبليت آًضين آًتياوؼيذاًي ػَپشاوؼيذ ديؼوَتبص،
وبتبالص ،گلَتبتيَى پشاوؼيذاص ٍ گلَتبتيَى سدٍوتبص سا
افضايؾ هيدّذ ( .)38-41ثب تَخِ ثِايٌىِ فؼبليت
ٍسصؿي ثب افضايؾ فؼبليت آًضينّبي آًتياوؼيذاًي ثؼذ
اص ٍسصؽ ّوشاُ اػت؛ دس چٌذيي هٌبلؼِ تأثيش فؼبليت
ٍسصؿي خلَكبً توشيي َّاصي سٍي ثْجَد ظشفيت
آًتياوؼيذاًي ٍ تؼبدل اوؼيذاًتي /آًتياوؼيذاًي
گضاسؽ ؿذُ اػت ( ،)7 ،5 ،1لزا اص ًمؾ ثشًبهِّبي
توشيٌي دس وبّؾ هحلَالت ساديىبلّبي آصاد ًويتَاى
چـنپَؿي وشد .ثب ايي حبل دس هٌبلؼِ حبهش ػليسغن
وبّؾ هيضاى هبلَى ديآلذئيذ دس گشٍُ توشيي ّوشاُ ثب
هىول ،اهب ايي تغييشات دس گشٍُ توشيي ثِتٌْبيي
هؼٌبداس ًـذ .ايي دس حبلي ثَد وِ هيضاى تَدُ چشثي

تؼبهل هلشف هالتًَيي ٍ توشيي تشويجي ثبػث ثْجَد
 وبّؾ دسكذ، لذست ػوالًي،اوؼيظى هلشفي اٍج
چشثي ثذًي ٍ ّوچٌيي وبّؾ هحلَالت خبًجي ساديىبل
آصاد اص خولِ هبلَى ديآلذئيذ هيؿَد ٍ دس ثْجَد ػَاهل
ِخٌشصاي ًبؿي اص ثيوبسي ديبثت ًَع دٍ دس صًبى يبئؼ
.هؤثش اػت

تطكز ي قدرداوی
ثذييٍػيلِ اص توبهي افشادي وِ دس ايي هٌبلؼِ ؿشوت
. تـىش ٍ لذسداًي هيؿَد،وشدًذ
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ِثذًي دس گشٍُ توشيي ّوشاُ ثب هالتًَيي وبّؾ يبفت
 ثًِظش هيسػذ توشيي تشويجي ّوشاُ ثب هلشف.ثَد
هالتًَيي؛ ثب افضايؾ هيضاى چشثيػَصي ٍ وبّؾ دسكذ
 اص تَليذ هحلَالت خبًجي ساديىبل آصاد،چشثي ثذى
.خلَكبً هبلَى ديآلذّيذ خلَگيشي وشدُ اػت
ّوچٌيي توشيي تشويجي همبٍهت ػلَل سا دس ثشاثش
ُ ثٌبثشايي يه دٍس. افضايؾ دادُ اػتROS آػيتّبي
 ّفتِاي توشيي تشويجي دس تؼبهل ثب هلشف هىول8
 هيليگشم) ػجت وبّؾ دس3 هالتًَيي (ثِ هيضاى
همبديش هبلَى ديآلذئيذ ؿذ ٍ هيتَاى ايي تغييشات سا
.تب حذي ثِ هلشف هالتًَيي ًؼجت داد
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