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 چکیذٌ

. تَاًٌذ ٍسؼت ٍ الگَی تخویز در ضکوجِ را تحت تأثیز قزار دٌّذًطذُ در تغذیِ ًطخَارکٌٌذگبى هی ّبی چزثی هحبفظتهکول 

ّذف اس ایي تحقیق تالش در جْت ثِ . ثبضذچزة آساد ثز هیکزٍثْبی ضکوجِ هیایي اثزات هٌفی ًبضی اس اثزات سوی اسیذّبی

-پستِ، پَستًِزمیز چبی، قَُْ، پَستِفٌَلیک ٍ کبفئیي در هَادعجیؼی ًظلیپَلیتیک ثب استفبدُ اس تزکیجبت پلیرسبًذى فؼبلیتحذاقل

تیوبر  7ضکوجِ، ثب هبیغ   in vitroاًکَثبسیَى. اسیذ ثَدسٌتتیکی ًظیز اٍرلیستبت ٍ هفٌبهیکگٌذم ٍ هَادًیوِکبُسجش گزدٍ، ػصبرُ

تکزار  3تصبدفی ثب ّب، ثصَرت کبهالً هذکَر ثب دٍسّبی هحبسجِ ضذُ ثزاسبس هقبدیز پیطٌْبدی ٍ اهَلسیَى رٍغي سیتَى در ٍیبل

ًتبیج ًطبى . چزة تَلیذضذُ در عَل اًکَثبسیَى ثب رٍش تیتزاسیَى تؼییي گزدیذهقبدیز اسیذّبی. سبػت اًجبم پذیزفت 4ثِ هذت 

-کبُسجشگزدٍ ٍ ػصبرُ، ٍ تیوبرّبی پَستِ(>05/0P)داد ثیطتزیي فؼبلیت لیپَلیتیک هزثَط ثِ تیوبر حبٍی پَستِ ًزم پستِ است

اس عزفی تیوبرّبی حبٍی  هفٌبهیک (. >05/0P)داری را ًطبى دادًذ در درجبت ثؼذی ًسجت ثِ سبیز تیوبرّب تفبٍت هؼٌیگٌذم ًیش 

ایي (. P>05/0)داری ثیي آًْب هطبّذُ ًطذاسیذ، قَُْ، چبی ٍ اٍرلیستبت دارای کوتزیي فؼبلیت لیپَلیتیک ثَدًذکِ تفبٍت هؼٌی

اسیذ، هفٌبهیکفؼبل هَجَد درچبی، قَُْ ٍ ّوچٌیي هَادی هثل اٍرلیستبت ٍد تزکیجبتدّذ کِ ٍجًَتبیج ضَاّذی را ارائِ هی

 . لیپَلیتیک را در ضکوجِ خَاٌّذ داضتپتبًسیل کبّص فؼبلیت

 .هْبرکٌٌذُ، فؼبلیت لیپبس، اًکَثبسیَى، هبیغ ضکوجِ :کلیذیَایياژٌ

 

 مقذمٍ

ثبضٌذ، درجِ اضجبػیت اسیذّبی چزة اسیذّبی چزة ثب چٌذ پیًَذ دٍگبًِ هیثب ٍجَد ایٌکِ جیزُ ًطخَارکٌٌذگبى تقزیجبً غٌی اس 

ثِ هزاتت ثیطتز است لذا هتبثَلیسن اسیذّبی چزة لیپیذّبی ( ضبهل؛ ضیز، گَضت ٍ هحصَالت لجٌی)هَجَد در هحصَالت آًْب 

اس ایٌزٍ درجِ . بت ًطخَارکٌٌذُ داردجیزُ در ضکوجِ اثز قبثل تَجْی ثز تزکیت اسیذّبی چزة ثبفتی ٍ پزٍفبیل چزثی ضیز حیَاً

ّب هستقیوبً ًبضی اس احیبء اضجبع سبسی چزثی. تَاًذ ثز سالهت اًسبى اثزات هضزی داضتِ ثبضٌذاضجبػیت ثبالی چٌیي هحصَالتی هی

اسیذّبی  اس عزفی ثبسدُ ثیَّیذرٍصًبسیَى. ّبی ضکوجِ استاسیذّبی چزة غیز اضجبع تَسظ هیکزٍارگبًیسن( ثیَّیذرٍصًبسیَى)

تَاًذ هٌجز ثِ تَلیذ اسیذّبی چزة تزاًس ضذُ کِ اثزات ثؼضی اس اًَاع ایي تیپ اسیذّبی چزة غیز اضجبع کبهل ًجَدُ ٍ هی

ثز ( خصَصبً چزثی ّبی غیز اضجبع)هحققبى، گذضتِ اس اثزات هضز چزثی . چزة ثز افت چزثی ضیز ثِ اثجبت رسیذُ است

ّبی زٍفبیل اسیذّبی چزة در تَلیذات ًطخَارکٌٌذگبى، دٍ راّکبر استفبدُ اس چزثیفزآیٌذّبی ّضوی ضکوجِ، جْت اصالح پ

پبییي ضکوجِ ٍ  pHدّذ کِ ػَاهلی ًظیز گشارضبت ًطبى هی. اًذهحبفظت ضذُ ٍ تغییز فزآیٌذّبی هتبثَلیکی هیکزٍثی را ارائِ کزدُ

- تَاًذ هٌجز تفکیک کوپلکس اسیذّبی چزةهیّبی کلسیوی اسیذّبی چزة افشایص سْن اسیذّبی چزة غیز اضجبع در ًوک



 

 

ًیبس ثزای در فزآیٌذّبی هیکزٍثی ضکوجِ، لیپَلیش یک پیص. دّذهیکلسین ضذُ ٍ در ایي ضزایظ ثیَّیذرٍصًبسیَى رخ 

ًظز ثِ ّز حبل، ثِ . کٌٌذثیَّیذرٍصًبسیَى است سیزا آًشیوْبی درگیز در اضجبع سبسی تٌْب ثز رٍی اسیذّبی چزة آساد  ػول هی

. تَاى اثزات هٌفی هتؼبقت آى کِ هوکي است ثِ ٍجَد آیذ جلَگیزی ثِ ػول آٍردرسذ ثب هْبر فؼبلیت لیپَلیش در ضکوجِ هیهی

-ّب ٍ کبفئیي هیفٌَلضًَذ، ایي تزکیجبت ضیویبیی اس قجیل سبپًَیي، پلیّبی لیپبس ثِ عَر عجیؼی درثزخی گیبّبى یبفت هیثبسدارًذُ

پَستِ ًزم پستِ ٍپَستِ سجش گزدٍ غٌی اس تزکیجبت پلی . بسدارًذگی آًْب ثز آًشین لیپبس ثِ اثجبت رسیذُ استثبضٌذ کِ اثزات ث

ّبی قَی آًشین لیپبس تزکیجبت ًیوِ سٌتتیک دیگزی هبًٌذ اٍرلیستبت ٍ هفٌبهیک اسیذ ًیش ثِ ػٌَاى هْبرکٌٌذُ. ثبضٌذفٌَلیک هی

ثبضٌذ لذا تحقیق حبضز ثب ّذف ارسیبثی اثزات در ایي ارتجبط ثسیبر هحذٍد هی ّزچٌذ هغبلؼبت اًجبم ضذُ. اًذضٌبختِ ضذُ

-ّوزاُ ثب هیکزٍة in vitroّبی عجیؼی ٍ سٌتتیک آًشین لیپبس ثز هیشاى تجوغ اسیذّبی چزة آساد در عَل اًکَثبسیَى ثبسدارًذُ

 .ّبی هیکس ضذُ ضکوجِ اًجبم پذیزفت

 

 َامًاد ي ريش

ضبهل چبی، قَُْ، پَستِ ًزم پستِ، پَستِ سجش گزدٍ ٍ ( فٌَلیک ٍ کبفئیيتزکیجبت پلی)ّبی عجیؼی ثبسدارًذُهبدُ حبٍی  4اس 

ّب ثب ًوًَِ. ًیوِ سٌتتیک ضبهل اٍرلیستبت ٍ هفٌبهیک اسیذ استفبدُ ضذ ثبسدارًذُ 2ٍ ( ثصَرت پَدر ضذُ) ػصبرُ کبُ گٌذم

گزاد هغبثق رٍش تَصیِ درجِ سبًتی 39سبػت در دهبی  4جِ گَسفٌذ ثِ هذت اهَلسیَى رٍغي سیتَى ّوزاُ ثب ضیزاثِ تبسُ ضکو

 1اعالػبت هزثَط ثِ هحتَای اسیذّبی چزة هَجَد در رٍغي سیتَى در جذٍل . اًکَثِ ضذًذ( 1988)ضذُ هٌک ٍ استیٌگس 

. ّب اضبفِ گزدیذغلق ثِ ًوًَِپس اس اتوبم هزحلِ اًکَثبسیَى جْت تَقف فؼبلیت هیکزٍثی ثالفبصلِ اتبًَل ه. آٍردُ ضذُ است

تطزیح ضذُ )ی ًبضی اس ّیذرٍلیش هغبثق ثب رٍش چزی ٍ کزاًذال فؼبلیت لیپبس هبیغ ضکوجِ ثب تیتزاسیَى اسیذّبی چزة تَلیذ ضذُ

ٍاحذّبی . ًزهبل تیتز ضذًذ 05/0تؼییي گزدیذ ٍ اسیذّبی چزة تَلیذ ضذُ ثب هحلَل سذین ّیذرٍکسبیذ ( 1965تَسظ اُسز، 

لیتز سذین ّیذرٍکسبیذ هصزفی ثزای تیتزاسیَى اسیذّبی چزة تَلیذ ضذُ لیتز ًوًَِ آًشین ثِ صَرت هیلیلیت لیپبس در ّز هیلیفؼب

. تصحیح گزدیذًذ( Blank)ّبی خبم هیشاى اسیذ چزة تَلیذی ثزای ّز ًوًَِ ثز اسبس ًوًَِ. ًبضی اسّیذرٍلیش هحبسجِ ضذًذ

ٍ ّوچٌیي حجن هؼوَل ضکوجِ، ثزای ( ki value)ًوًَِ ثز اسبس غلظت ثبسدارًذگی هؤثز  هقبدیز هبدُ اصلی هَرد ّذف در ّز

هَاد )تیوبر  6ایي آسهبیص ثِ صَرت عزح کبهالً تصبدفی ثب (. 2010ٍ یبى،  1999سٍلٌز، )هَاد دارٍیی ٍ هَاد عجیؼی هحبسجِ ضذًذ 

دار تجشیِ آهبری ضذًذ ٍ درصَرتیکِ اثز تیوبر هؼٌی SASافشار  ًزم  GLMّب ثب رٍیِ تکزار اًجبم پذیزفت ٍ دادُ 3ٍ ( ثبسدارًذُ

(05/0P< )تطخیص دادُ ضذ هیبًگیي ّب ثب آسهَى داًکي هقبیسِ گزدیذًذ . 

 

 وتایج ي تحث

حبٍی ثیطتزیي فؼبلیت لیپَلیتیک هزثَط ثِ تیوبر . اًذارائِ ضذُ 2اثز تیوبرّبی هختلف ثز فؼبلیت آًشین لیپبس هبیغ ضکوجِ در جذٍل 

، ٍ تیوبرّبی پَستِ سجش گزدٍ ٍ ػصبرُ کبُ گٌذم ًیش در درجبت ثؼذی ًسجت ثِ سبیز تیوبرّب (>05/0P)ثبضذ پَستِ ًزم پستِ هی

پَستِ سجش گزدٍ ٍ پَستِ ًزم پستِ، دلیل  چٌیي افشایص فؼبلیت ثزای تیوبرّبی (.  >05/0P)داری را ًطبى دادًذ تفبٍت هؼٌی

ّب را هْبرکٌٌذ اهب ّبی درگیز در هتبثَلیسن چزثیفٌَلی گیبّی قبدرًذ آًشینتزکیجبت پلی. هطخص ًیستػصبرُ کبُ گٌذم کبهالً 

 ثِ ّز . فٌَلیک هَجَد در آًْب ثبضذتَاًذ ثِ هزاتت ثیطتز اس اثز ثخطی تزکیجبت پلیتأثیز فؼبلیت لیپبسّبی هَجَد در ایي هَاد هی



 

 

اس عزفی ثِ تزتیت تیوبرّبی حبٍی  هفٌبهیک اسیذ، قَُْ، چبی ٍ اٍرلیستبت . بضذثحبل ایي جٌجِ ًیبسهٌذ تحقیقبت ثیطتزی هی

ًطبى ( 2008)کَسبًَ ٍ ّوکبراى (. P>05/0)داری ثیي آًْب هطبّذُ ًطذ دارای کوتزیي فؼبلیت لیپَلیتیک ثَدًذ کِ تفبٍت هؼٌی

هحققبى اثزات . پتبًسیل هْبر فؼبلیت لیپبس را دارًذ فٌَل ثَدُ کِ ثسیبری اس آًْبدرصذ پلی 60دادًذ کِ چبی سیبُ حبٍی ثیص اس 

( 1988)ّزچٌذ ثَرگستَرم . اًذهَاد ًیوِ سٌتتیک ًظیز هفٌبهیک اسیذ ٍ اٍرلیستبت را ثز کبّص فؼبلیت لیپَلیتیک ارائِ کزدُ

-تحقیق حبضز  ّوسَ هیکِ ایي  ًتیجِ ثب . اٍرلیستبت را ثِ ػٌَاى یک هْبرکٌٌذُ ثزای لیپبسّبی هطخص ثبکتزیبیی هؼزفی کزد

 .ثبضذ
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  گرم ريغه زیتًن 111اطالعات مرتًط تٍ ترکیة اسیذَای چرب تر حسة گرم در: 1جذيل 

C14:0 C14:1 C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 Total 

SFA 
Total 

PUFA 
Total 

MUFA P:S 

4/0 7/0 6/10 2/4 5/61 1/10 9/3 2/15 15 1/68 92/0 

SFA : Saturated fatty acid- PUFA: Polyunsaturated fatty acid- MUFA : Monounsaturated fatty 

acids 
P:S : PUFA: SFA 
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 اثر تیمارَای مختلف تر فعالیت لیپاز مایع شکمثٍ: 2جذيل 

 تیوبر

  فؼبلیت آًشین 

پَستِ ًزم  قَُْ چبی

 پستِ

ػصبرُ کبُ  پَستِ سجش گزدٍ

 گٌذم

 هفٌبهیک اسیذ اٍرلیستبت
SEM 

 c375/0 c202/0 a904/3 b148/3 b0222/3 c7/0 c172/0 067/0 لیپبس

Unit.mL)  ٍاحذ فؼبلیت آًشین
 .ثبضذهی( 1-

 .(P>05/0) داری ثب یکذیگز ًذارًذّب ثب حزٍف هطبثِ در ردیف تفبٍت هؼٌیهیبًگیي

 


