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حبمد صفرزادٌ سراسکبوريد ،1فلًر زرگري

 1وبرؽٌبط ارؽذ ،ثیَؽیوی ،داًؾگبُ آساد اعالهیٍ ،احذ هزًذ
 2دوتزی تخققی ثیَؽیوی ،ػضَ ّیئت ػلوی ،گزٍُ ػلَم پشؽىی ،داًؾگبُ آساد اعالهیٍ ،احذ هزًذ
وبم وًیسىدٌ مسئًل:
حبهذ ففزسادُ عزاعىبًزٍد

چکيدٌ
اعتزط اوغیذاتیَ ًمؼ هْوی در دیبثت ٍ عبیز ثیوبری ّبی هزتجظ ثب اوغیضى دارد .هالتًَیي،
یه َّرهَى پیٌِ آلی اعت وِ ثِ ػٌَاى یىی اس پبن وٌٌذُ ّبی رادیىبل ّبی اوغیضى ؽٌبختِ
هی ؽَد ٍ ػبهل هفیذی ثزای درهبى ثبلمَُ ثیوبری ّبی هزتجظ ثب اعتزط اوغیذاتیَ اعت.
ثذیي هٌظَر ایي هغبلؼِ ثزرعی اثز هالتًَیي ثز هبروزّبی وجذی ٍ ولیَی رت ّبی دیبثتی ؽذُ
ثب اعتزپتَسٍتَعیي اعت .ثزای ایي وبر  40رت ًز ثبلغ در  4گزٍُ دُ تبیی (گزٍُ غیزدیبثتی
وٌتزل ،غیز دیبثتی تیوبر ؽذُ ثب هالتًَیي ثب دٍس  ،20mg/kg/i.pدیبثتی وٌتزل ٍ دیبثتی تیوبر
ؽذُ ثب هالتًَیي) تمغین ؽذًذ .ثزای دیبثتی وزدى رتّب اس تشریـــك داخـــل فـــفبلی 60
هیلــی گــزم ثــِ اسای ّــز ویلَگزم ٍسى ثذى اعتزپتَسٍتَعــیي اعتفبدُ ؽذ .رتّب هالتًَیي
را در دٍس  20mg/kgاس عزیك تشریك داخل ففبلی دریبفت ًوَد ٍ .ثؼذ اس تیوبر ّ 6فتِ
هبروزّبی وجذی (آالًیي آهیٌَ تزاًغفزاس  ،ALTآعپبرتبت آهیٌَتزاًغفزاس  ٍ ASTآلىبلیي
فغفبتبس  ٍ ) ALPولیَی (اٍرُ ،وزاتی ًیي ،اعیذ اٍریه) ٍ هیشاى گلَوش عزم هَرد ثزرعی لزار
گزفتٌذً .تبیج هغبلؼِ حبضز ًؾبى داد وِ هقزف هالتًَیي هیشاى افشایؼ آًشین ّبی وجذی
 ALT , AST, ALP,در رت ّبی دیبثتی را ثِ عَر هؼٌی داری وبّؼ داد، P<0/05 .
ّوچٌیي ثب هقزف هالتًَیي هیشاى افشایؼ گلَوش ،اٍرُ  ،اعیذ اٍریه ،وزاتیٌیي در رت ّبی
دیبثتی ؽذُ را ثِ عَر هؼٌی داری وبّؼ داد ، P<0/05 .هقزف هالتًَیي در رت ّبی دیبثتی
ثبػث وبّؼ تغییزات ّیغتَپبتَلَصی ثبفت وجذ ٍ ولیِ گزدیذ .هقزف هالتًَیي ثبػث ثْجَد
فؼبلیت آًشین ّبی وجذی ٍ هبروزّبی ولیَی در رت ّبی دیبثتی هی ؽَد.لذا اعتفبدُ اس هىول
هالتًَیي هی تَاًذ در پیؾگیزی اس ػَارك دیبثت هَثز ٍالغ ؽَد.
ياژگبن کليدي :هالتًَیي ،هبروز ّبی وجذی ،اعتزپتَسٍتَعیي ،ثیَؽیوی.
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مقدمٍ
ارگبًیغن ّبی َّاسی ًیبسهٌذ عغَح پبیِ ای اس اوغیضى ثزای ثمب ّغتٌذ ،اعتفبدُ اس اوغیضى در عَل هتبثَلیغن عجیؼی ثبػث ایجبد گًَِ
ّبی اوغیضى فؼبل ( )1ROSهی ؽَد وِ ثزخی اس آًْب ثِ ؽذت ثزای علَل ّب ٍ ثبفت ّب عوی ٍ وؾٌذُ ّغتٌذ .فزاٍاىتزیي ROS
تؾىیل ؽذُ در عَل هتبثَلیغن عجیؼی علَلی رادیىبل عَپز اوغیذ هی ثبؽذ ایي اردیىبل ثقَرت ػوذُ در عَل اًتمبل الىتزٍى اس
هیتَوٌذری ٍ در داخل ؽجىِ اًذٍپالعوی تَلیذ هی ؽَد .اگزچِ ثؼٌَاى هحقَل فزػی ثزخی اس ٍاوٌؼ ّبی آًشیوی ّن تَلیذ هی ؽَد،
ثلىِ در عَل هتبثَلیه وجذی ثزخی هَلىَل ّب هبًٌذ ؽىغت اوغی ّوَگلَثیي ٍ تَلیذ ّنً ،یش تَلیذ هی ؽَد[ .]1رادیىبل ّبی آساد
ثقَرت ػوذُ ٍ ثخقَؿ یَى  OHثب لذرت ٍاوٌؼ پذیزی ثبال تمزیجب ثب توبم هَلىَل ّبی علَل ّبی سًذُ ٍاوٌؼ هی دٌّذ[ ٍ]2فذهبت
حبفلِ ًْبیتب هوىي اعت هٌجز ثِ ثیوبری ّبیی ّوچَى عزعبى ،تحلیل ػقجی ٍ ؽزایظ ّبی خَد ایوٌی ؽًَذ[ .]4ٍ3ارگبًیغنّب ثزای
هحبفظت اس علَل ّبی خَد اس آعیت رادیىبل ّبی آساد ٍ ٍاوٌؾگزّبی هزثَعِ ،ثزخی ٍاوٌؼ ّبی دفبػی ثزای سدٍدى هَثز ٍ عزیغ
 ROSاس هحیظ ثیي علَلی را تىبهل دادُ اًذٍ .لتی تؼبدل ثیي رادیىبل ّبی آساد ٍ عیغتن ّبی دفبػی آًتی اوغیذاًی ثِ ًفغ هَاد
اوغیذاى ثِ ّن هی خَرد ؽزایغی هؼزٍف ثِ اعتزط اوغیذاتیَ پیؼ هی آیذ[.]5
ّیپزگالیغوی در عَل دیبثت یىی اس فبوتَر هْن هغئَل ثزای تىبهل اعتزط اوغیذاتیَ ٍ تَلیذ گًَِ ّبی فؼبل اوغیضى اعت[ .]7ٍ6در
دیبثت ّب اتَاوغیذاعیَى گلَوش ٍ گلیىبعیَى پزٍتئیي هی تَاًذ هٌجز ثِ تَلیذ رادیىبل ّبی آساد ؽذُ ٍ ایي هٌجز ثِ المبی پزاوغیذاعیَى
لیپیذی ؽَد[ .]8رادیىبل ّبی آساد افلی ،عَپزاوغیذّ،یذرٍوغیذ ٍ پزاوغیذ ّغتٌذ وِ هوىي اعت در آعیت  DNAگلیىبعیَى ٍ تغییز
پزٍتئیي ّب ٍ ّوچٌیي تغییز اوغیذاعیَى لیپیذ ّب در دیبثت ًمؼ داؽتِ ثبؽٌذ[.]9
عیغتن دفبػی آًتی اوغیذاى اعبعب ثِ دعتِ آًشین ّبی آًتی اوغیذاًی آًشیوی غیز هغتمین ٍ هَلىَل ّبی ثب ٍسى هَلىَلی پبییي وِ
هغتمیوب رادیىبل ّب ٍ هَاد ٍاوٌؾگز هزتجظ را هَرد ّذف لزار هی دٌّذ تمغین ثٌذی هی ؽَد .آًشین ّبی آًتی اوغیذاى ًوبیٌگز خظ
همذم دفبع ػلیِ ٍاوٌؾگز ّبی عوی ّغتٌذ وِ آًْب را ثِ هَاد فزػی غیز هضز هتبثَلیشُ هی وٌٌذ[.]5

پيشيىٍ تحقيق
اعىیز ٍ ّوىبراى ( )2004عی پضٍّؾی رٍی ثیوبراى هجتال ثِ فؾبر خَى ثبال ثِ ایي ًتیجِ رعیذًذ وِ درهبى هالتًَیي ثِ هذت عِ ّفتِ
فؾبر خَى را ثذٍى تغییز ضزثبى للت وبّؼ هیدّذ[ّ .]10یل عبیبى ٍ ّوىبراى ( )2004در هغبلؼِای ثز رٍی هَػّبی ًز ًؾبى دادًذ
وِ پیؼدرهبًی ثب هالتًَیي ثبػث ثْجَد ایغىوی هجذد جزیبى  I/Rاس ػقت عیبتیه هیؽَد .چَى تجَیش هالتًَیي هبًغ اس افشایؼ در
غلظت هبلَى دی آلذّیذ ٍ هبًغ اس وبّؼ فؼبلیت آًشین عَپزاوغیذ دیغوَتبس ًبؽی اس ایغىوی جزیبى هجذد ؽذُ ثَد ٍ ًیش ثیبى آًشینّبی
هزثَط ثِ عَپزاوغیذ دیغوَتبس افشایؼ یبفتِ ثَد[ .]11فبریبس ٍ ّوىبراى ( )2012در هغبلؼِای ثز رٍی هَػّبی ًز وِ ثِ هذت  32رٍساًِ
 10هیلی گزم ثِ اسای ّز ویلَگزم ٍسى ثذى تشریك ؽذً ،ؾبى دادًذ وِ هالتًَیي ثبػث وبّؼ پزاوغیذاعیَى لیپیذی در للت ،ولیِّب ٍ
ؽؼّب گزدیذُ اعت ،اهب ّیچ اثز هحبفظتی در وجذ ،ثیضِّب ٍ اپیذیذین هؾبّذُ ًؾذ[ .]12دٍهیٌگش رٍدریگش ٍ ّوىبراى( )2005ارتجبط ثیي
وبّؼ ؽجبًِی عغَح عزهی لیپَپزٍتئیيّبی ثب چگبلی ون ٍ وبّؼ عغَح هالتًَیي در ثیوبراى هجتال ثِ اًفبروتَط حبد هیَوبرد را
گشارػ وزدًذ .ایي یبفتِّب ثِ عَر ولی حوبیت اس ایي تقَر اعت وِ هالتًَیي هوىي اعت ولغتزٍل تبم را وبّؼ ٍ عغح لیپَپزٍتئیيّبی
ثب چگبلی ثبالرا افشایؼ دّذ در حبلی وِ وبّؼ اوغیذاعیَى لیپَپزٍتئیيّبی ثب چگبلی پبییي وِ ثِ عَر ولی اس ثذى در ثزاثز ثیوبریّبی
للجی ػزٍلی هحبفظت هیوٌذ[ .]13عبًچش -هبتئَط ( )2007ثب هغبلؼِی هالتًَیي ثزرٍی هَػّبی ًز ًؾبى دادًذ وِ هالتًَیي ّیچ
تغییز لبثل تَجْی در هیشاى لپتیي ٍ ولغتزٍل پالعوب ًذارد) [ .]14تبهَرا ٍ ّوىبراى ( )2008ثب تجَیش عَالًی هذت هالتًَیي ثِ اًغبىّب
ٍ حیَاًبت آسهبیؾگبّی ًؾبى دادًذ وِ هالتًَیي ولغتزٍل خَى ٍ وجذ ٍ عغَح ولغتزٍل  LDLرا وبّؼ هی دّذ ،اهب ایي اثزات در
حیَاًبت هیبًغبل ٍ هغي ٍ دیبثتی لبثل هؾبّذُ ثَد ٍ ثِ ًذرت در هَػ ّبی عبلن ٍ جَاى هؾبّذُ ؽذ ٍ درهبى سًبى یبئغِ ثب هالتًَیي
عغَح ولغتزٍل  HDLرا افشایؼ داد[ .]15ؽی ٍ ّوىبراى ( )2009در هغبلؼِای ثِ هَػ ّب چْبر هیلیگزم ثِ اسای ویلَگزم ٍسى ثذى
هالتًَیي دادًذ ٍ ،هؾبّذُ ًوَدًذ وِ عغَح لیپَپزٍتئیيّبی ثب چگبلی ثبال ٍ فؼبلیت گلَتبتیَى پزاوغیذاس افشایؼ هییبثذ ٍ .غلظت
لیپَپزٍتئیي ّب ثب چگبلی پبییي ،ولغتزٍل تبم ٍ گلَوش خَى وبّؼ هی یبثذ [ .]16ریَط لَگَ ٍ ّوىبراى ( )2010ثب هغبلؼِ ثز رٍی
هَػّبیی وِ تغذیِی چزثی ثبالیی داؽتٌذً ،ؾبى دادًذ وِ تجَیش رٍساًِ ی  4-10هیلیگزم هالتًَیي ثِ اسای ویلَگزم ٍسى ثذى ثِ هذت 8
تب ّ 12فتِ ثِ عَر لبثل تَجْی ثبػث وبّؼ ٍسى ثذى ٍ وبّؼ لپتیي ،تزی گلیغیزیذ ٍ ولغتزٍل تبم گزدػ خَى هیؽَد[.]17
ًذٍّیزاثبًذی ( )2011در هغبلؼِای ثز رٍی هَػّبی تغذیِ ؽذُ ثب چزثی ثبال ثِ هذت ّ11فتِ هؾخـ ؽذ وِ ثب تجَیش  25هیىزٍگزم/
هیلی لیتز هالتًَیي در هَػّبی تغذیِ ؽذُ ثب چزثی ثبال ،هالتًَیي افشایؼ ٍسى ثذى ٍ لٌذ خَى را وبّؼ هیدّذً ،یش عغَح لپتیي،
تزیگلیغزیذ ٍ ولغتزٍل افشایؼ هی یبثذ[ .]18اگیل ٍ ّوىبراى( )2010در هغبلؼِای وِ ثِ هذت ّ 16فتِ ثب تجَیش چْبر هیلی گزم ثِ
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اسای ویلَگزم ٍسى ثذى در رٍس هالتًَیي ثز هَػّبی فحزایی ًؾبى دادًذ وِ هالتًَیي ٍسى ثذى ،عغَح تزیگلیغیزیذ ٍ اًغَلیي،
تیَثبرثیتَریه اعیذ را وبّؼ هیدّذ[.]19

مًاد ي ريش َب
هغبلؼِ ثز رٍی  40عز رت)ً (74ضاد ٍیغتبر تْیِ ؽذُ اس حیَاى خبًِ اًغتیتَ راسی( ثب هیبًگیي ٍسى  250±10گزم اًجبم ؽذ؛ ّوِ افَل
اخاللی هغبلؼِ هغبثك ثب افَل وبر ثب حیَاًبت آسهبیؾگبّی ٍ هغبلؼبت اًغبًی رػبیت ؽذ.حیَاًبت در حیَاى خبًِ داًؾگبُ آساد تجزیش در
لفظ ّبی جذاگبًِ عبختِ ؽذُ اس جٌظ پلی اتیلي ؽفبف ،در ؽزایظ اعتبًذارد حیَاىّبی اسهبیؾگبّی (دهبی  23-25درجِ عبًتیگزاد؛
رعَثت  50-40درفذ ،عیىل رٍؽٌبیی -تبریىی ً )12: 12گْذاری ؽذًذ ،ثزای اعویٌبى اس ؽزایظ هحیغی هٌبعت ٍ حفؼ رعَثت ،دهب ٍ
تَْیِ هٌبعت (ثزای تؼذیل عغح آلَدگی هَجَد در هحل ٍ وبّؼ ثَی ثذ هحیظ ًبؽی اس اًجبؽت آهًَیبن حبفل اس ادرار حیَاًبت ٍ
وبّؼ احتوبل ثیوبری ّبی تٌفغی در حیَاًبت) اس دعتگبُ تَْیِ َّا ٍ اس دهبعٌج ٍ رعَثت عٌج ثزای پبیؼ تغییزات ؽجبًِ رٍسی دهب ٍ
رعَثت اعتفبدُ ؽذّ .وچٌیي ،لفظّبی ًگْذاری حیَاًبت رٍساًِ ثب آة ٍ هبدُ ؽَیٌذُ ؽغتؾَ دادُ ؽذ .ثزای حفؼ ًظبفت لفظّب ٍ
جوغآٍری ادرار ٍ هذفَع حیَاًبت اس پَؽبل (تزاؽِ چَة) اعتفبدُ ؽذ .غذای هقزفی رت ّب پلت ًبهیذُ هی ؽَد وِ ثِ ّوزاُ رت ٍ پَؽبل
اس داًؾگبُ آساد تجزیش خزیذاری ؽذ .آة ٍ غذا ثِ ؽىل آساداًِ در اختیبر رتّب گذاؽتِ ؽذ .جْت ایجبد هذل حیَاى دیبثتی اس
اعتزٍپتَسٍتَعیي ثِ ػٌَاى ػبهل دیبثتی وزدى اعتفبدُ ؽذ .ثزای ایي هٌظَر دٍس  60mg/kgاس اعتزپتَسٍتَعیي را در ثبفز عیتزات عذین
( ٍ )pH=4/6 , 0/1mmثِ فَرت داخل ففبلی ثؼذ اس  12عبػت پزّیشغذایی اعتفبدُ گزدیذ 72 – 48 .عبػت پظ اس تشریك داخل
ففبلی هحلَل اعتزپتَسٍتَعیي هیشاى عغح گلَگش ثب اعتفبدُ اس خَى عیبّزي دهی ثب دعتگبُ گلَوَهتز ( )BIONIMاًذاسُ گیزی ؽذ.
عغح گلَوش خَى ثبالی  250mg/dlثِ ػٌَاى هذل حیَاى دیبثتی در گزٍُ ّبی آسهبیؼ ٍارد گزدیذ .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ ثزای ّز هَػ
فحزایی  60mg/kg/b.wاس پَدر اعتزپتَسٍتَعیي اعتفبدُ گزدیذ ٍ ثب ثبفز عیتزات عذین حل ؽذ در ًتیجِ ثب تَجِ ثِ ٍسى هَػ (
250گزم) دٍس تشریمی هحبعجِ هی ؽَد .تؼذاد رتّب  20عز (گزٍُ دیبثتیه ٍ هالتًَیي دیبثتیه) ٍ ّزرت  0/1عی عی دارٍ دریبفت وزد.
 3رٍس پظ اس تشریك  ، STZثب رٍػ لغغ دم اس حیَاى خَى گزفتِ ٍ ثب گلَوَهتز هیشاى لٌذ خَى حیَاى را هؾخـ ؽذ .حیَاًبتی وِ لٌذ
خَى آًْب ثیؾتز اس  250هیلی گزم در دعی لیتز ثَد ٍ ثِ ػٌَاى دیبثتی ًظزگزفتِ ؽذًذ .تیوبر دٍ دعتِ اس حیَاًبت (ؽبّذ دیبثتیه +
هالتًَیي ٍ ؽبّذ هالتًَیي) ثِ فَرت وبهال هؾبثِ اًجبم ؽذ هالتًَیي ثب دٍس  20 mg/kg i.pثِ فَرت حل ؽذُ در اتبًَل  %1ثِ هذت 6
ّفتِ تشریك ؽذّ .وچٌیي گزٍُ ؽبّذ عبلن ٍگزٍُ دیبثتیه ّویي هذت عبلیي حبٍی اتبًَل  %1دریبفت وزدًذ .توبهی هحلَل ّب رٍساًِ در
سهبى هؾخقی (عبػت  )9ثب حجن  0/5هیلی لیتز ثِ ّزحیَاىّب اس عزیك ( IPففبق) تشریك ؽذًذ .تؼییي عغح گلَوش ٍهبروز ّبی وجذی
( ٍ ) AST,ALT,ALPهبروزّبی ولیَی ( وزاتیٌیي  ،اٍرُ  ،اعیذ اٍریه ) ثب اعتفبدُ اس ویتْبی هزثَعِ (پبرط آسهَى) اًجبم ؽذ.
دادُّبی حبفل اس آسهبیؼ ثزای ًوبیؼ ًتبیج ثِ ؽىل  Mean ± SEهحبعجِ ؽذً ذ .هحبعجبت آهبری ثب اعتفبدُ اس آسهَى آهبری هي
ٍیتٌی ( )Mann-Whitney Uثزای ثزرعی تفبٍت هؼٌیدار هبثیي گزٍُّب ثب اعتفبدُ اس ًزم افشار ٍ .SPSSرصى  22اًجبم گزفت ٍ < p
 0.05اس لحبػ آهبری هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ؽذ.

یبفتٍ َب
در گزٍُ ّبی هختلف اًذاسُ گیزی ٍ ًتبیج حبفلِ ثب اعتفبدُ اس آسهَى آهبری آًبلیش آهبری ٍاریبًظ یىغزفِ در عغح احتوبل  95درفذ ٍ
عغح هؼٌیداری  0/05هَرد همبیغِ لزار گزفت .در فَرت ٍجَد اختالف آهبری هؼٌی دار اس آسهَى تؼمیجی تَوی در عغح آلفب 0/05
اعتفبدُ ؽذ.ثزرعی هیشاى گلَگش در چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ هغبثك ًوَدارً 1ؾبى هی دّذ وِ:
b
در رت ّبی دیبثتی ؽذُ هیشاى گلَوش ًغجت ثِ گزٍُ وٌتزل افشایؼ هؼٌی داری ًؾبى دادP = <0/05.
هقزف هالتًَیي ثبػث وبّؼ هؼٌی دارگلَوش ًغجت ثِ گزٍُ دیبثتی گزدیذPd=<0/05.
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ومًدار ً :1وَدار همبیغِ هیبًگیي هیشاى گلَوش( ،)mg/dlدر چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ
ثزرعی هیشاى  BUNدر چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ هغبثك ًوَدارً 2ؾبى هی دّذ وِ:
در رت ّبی دیبثتی ؽذُ هیشاى ً BUNغجت ثِ گزٍُ وٌتزل افشایؼ هؼٌی داری ًؾبى دادP = <0/05.
هقزف هالتًَیي ثبػث وبّؼ هؼٌی دار ً BUNغجت ثِ گزٍُ دیبثتی گزدیذPa=<0/05.
b

ومًدار ً :2وَدار همبیغِ هیبًگیي هیشاى ) ،BUN (mg/dlدر چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ
ثزرعی هیشاى وزاتیٌیي در چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ هغبثك ًوَدارً 3ؾبى هی دّذ وِ:
در رت ّبی دیبثتی ؽذُ هیشاى وزاتیٌٌیي ًغجت ثِ گزٍُ وٌتزل افشایؼ هؼٌی داری ًؾبى دادP = <0/05.
هؼزف هالتًَیي ثبػث وبّؼ هؼٌی دار وزاتیٌٌیي ًغجت ثِ گزٍُ دیبثتی گزدیذPc=<0/05.
b
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ومًدار ً :3وَدار همبیغِ هیبًگیي هیشاى وزاتیٌیي( ،)mg/dlدر چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ
ثزرعی هیشاى اعیذ اٍریه در چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ هغبثك ًوَدارً 4ؾبى هی دّذ وِ:
در رت ّبی دیبثتی ؽذُ هیشاى اعیذ اٍریه ًغجت ثِ گزٍُ وٌتزل افشایؼ هؼٌی داری ًؾبى دادP =<0/05.
هقزف هالتًَیي ثبػث وبّؼ هؼٌی دار اعیذاٍریه ًغجت ثِ گزٍُ دیبثتی گزدیذPb=<0/05.
a

ومًدار ً :4وَدار همبیغِ هیبًگیي هیشاى اعیذ اٍریه ( ،)mg/dlدر چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ
ثزرعی هیشاى  SGOTدر چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ هغبثك ًوَدارً 5ؾبى هی دّذ وِ:
در رت ّبی دیبثتی ؽذُ هیشاى ً SGOTغجت ثِ گزٍُ وٌتزل افشایؼ هؼٌی داری ًؾبى دادP =<0/05 .
هؼزف هالتًَیي ثبػث وبّؼ هؼٌی دار ً SGOTغجت ثِ گزٍُ دیبثتی گزدیذPd=<0/05 .
b
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ومًدارً :5وَدار همبیغِ هیبًگیي هیشاى ) ، SGOT (U/Lدر چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ
ثزرعی هیشاى  SGPTدر چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ هغبثك ًوَدارً 6ؾبى هی دّذ وِ:
در رت ّبی دیبثتی ؽذُ هیشاى ً SGPTغجت ثِ گزٍُ وٌتزل افشایؼ هؼٌی داری ًؾبى دادP = <0/05.
هقزف هالتًَیي ثبػث وبّؼ هؼٌی دارً SGPTغجت ثِ گزٍُ دیبثتی گزدیذPd=<0/05.
b

ومًدار ً :6وَدار همبیغِ هیبًگیي هیشاى ) ،SGPT (U/Lدر چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ
ثزرعی هیشاى  ALPدر چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ هغبثك ًوَدارً 7ؾبى هی دّذ وِ:
در رت ّبی دیبثتی ؽذُ هیشاى ً ALPغجت ثِ گزٍُ وٌتزل افشایؼ هؼٌی داری ًؾبى دادP = <0/05.
هقزف هالتًَیي ثبػث وبّؼ هؼٌی دار ً ALPغجت ثِ گزٍُ دیبثتی گزدیذPd=<0/05.
b
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ومًدار ً :7وَدار همبیغِ هیبًگیي هیشاى) ،ALP (U/Lدر چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ
ثزرعی هیشاى اٍرُ در چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ هغبثك ًوَدارً 8ؾبى هی دّذ وِ:
در رت ّبی دیبثتی ؽذُ هیشاى اٍرُ ًغجت ثِ گزٍُ وٌتزل افشایؼ هؼٌی داری ًؾبى دادP = <0/05.
هؼزف هالتًَیي ثبػث وبّؼ هؼٌی دار اٍرُ ًغجت ثِ گزٍُ دیبثتی گزدیذPc=<0/05.
b

ومًدار ً :8وَدار همبیغِ هیبًگیي هیشاى اٍرُ( ،)mg/dlدر چْبر گزٍُ هَرد هغبلؼِ

بحث
ًتبیج هغبلؼِ حبضز ًؾبى داد وِ هیشاى  ،BUNگلَوش ،وزاتیٌیي ،اعیذ اٍریه ٍ اٍرُ در گزٍُ هالتًَیي+دیبثت ًغجت ثِ گزٍُ دیبثتی ثغَر
هؼٌی داری وبّؼ یبفت ّ.وچٌیي هیشاى تغییزات ّیغتَپبتَلَصیه در وجذ ٍ ولیِ در گزٍُ هالتًَیي وبّؼ هؼٌی داری ًغجت ثِ گزٍُ
دیبثتی داؽتِ اعت .در هجوَع ثب تَجِ ًتبیج هغبلؼبت پیؾیي هالتًَیي ثب خبفیت آًتی اوغیذاًی لَی ٍ ثب حذف رادیىبلْبی آساد هی تَاًذ
ػَارك دیبثت ایجبد ؽذُ تَعظ اعتزپتَسٍعیي را ثز رٍی ولیِ وبّؼ دادُ ٍ هَجت ثْجَد هیشاى اعیذ اٍریه ،اٍرُ ،وزاتیٌیي ٍ  BUNدر
عزم ؽَدٍ هی تَاى هالتًَیي را ثِ ػٌَاى یه آًتی اوغیذاى لَی جْت وبّؼ ػَارك دیبثت ثز رٍی ولیِ تَفیِ ًوَد.
اعتفبدُ اس هالتًَیي ّوشهبى ثب دیبثت هَجت وبّؼ هیشاى ً ALP ٍ AST ،ALTغجت ثِ گزٍُ ؽبّذ دیبثتی هی ؽَد .اعتفبدُ اس
هالتًَیي هَجت وبّؼ ػَارك ًبؽی اس دیبثت ثب ٍاعغِ اعتزط اوغیذاتیَ ثِ وجذ هی ؽَد.اعتفبدُ اس هالتًَیي در وبّؼ ػَارك
اوغیذاتیَ هزثَط ثِ دیبثت هَثز ثَدُ ٍ ثبػث وبّؼ ػَارك دیبثت ثز ثبفت ولیِ ٍ وجذ هی ؽَد .لذا هی تَاى در درهبى ثیوبراى دیبثتی ثب
در ًظز گزفتي توبهی جَاًت هزثَعِ ،هالتًَیي را ثِ ػٌَاى هىول تَفیِ ًوَد.
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وتيجٍ گيري
 الجتِ ًیبس ثِ تحمیمبت.هقزف هالتًَیي ثبػث وبّؼ اعتزط اوغیذاتیَ ٍ ثْجَد آعیت ّبی وجذی ٍ ولیَی در هَػ ّبی دیبثتی هی گزدد
.ثیؾتز در سهیٌِ ؽٌبخت هىبًیغن هَلىَلی هالتًَیي ٍ خَاؿ آًتی اوغیذاًی آى اعت
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