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 :پیشگفتار

صء يٌي اص خبٗغ تشيٚ ٝ كشاُيشتشيٚ ثي٘بسي ١ب دس ػشاػش دٛيب اػت ٝ تحويوبت ٛـبٙ دادٟ اػت  ُيب١بٙ  اٗشٝصٟ ثي٘بسي ديبثت ج

اػتلبدٟ اص آ٢ٛب دس داساي ٜٗبثغ ُؼتشدٟ اي اص تشًيجبت داساي پتبٛؼيْ ثبٓوٟٞ دس دسٗبٙ ديبثت ١ؼتٜذ ٠ً ػالٟٝ ثش ١ضي٠ٜ ً٘تش 

ٌٛت٠ ديِشي ٠ً دس ايٚ صٗي٠ٜ .ٗوبيؼ٠ ثب داس١ٝبي ؿي٘يبيي ، اص ػٞاسم خبٛجي ً٘تشي ٛيض  ٛؼجت ث٠ داس١ٝبي كٜبػي ثشخٞسداسٛذ

ث٠ ١٘يٚ دٓيْ اػتٞيب يٌي اص .ٗٞسد تٞخ٠ هشاس ُشكت٠ اػت اػتلبدٟ اص ُيب١بٛي اػت ٠ً داساي ٗضٟ ؿيشيٚ ثٞدٟ ٝٓي كبهذ ًُٔٞض ثبؿٜذ

ثشخي كبًتٞس١بي  ؿٔظت ػشٗي١ذف اص ايٚ تحوين ثشسػي اثشات ٗلشف ػلبسٟ اػتٞيب ثش .سيٚ داس١ٝبي ًبٛذيذدس ايٚ صٗي٠ٜ اػتث٢ت

پبساٗتش١بي ٓيپيذي ٝ هٜذي دس ٗٞؽ ١بي كحشايي ديبثتي ٗي ثبؿذ تب آٌبٓيٚ كؼلبتبص ، ،ANGPTL3 ،ٝيؼلبتيٚ  ثيٞؿي٘يبيي ٛظيش

 .ػلبسٟ ايٚ ُيبٟ ثش ديبثت دس ٗٞؽ ١بي كحشايي ٝ  ٗضايب ٝ ٛيض ػٞاسم خبٛجي آٙ ٗٞسد ثشسػي هشاس ُيشد ثيٞؿي٘يبييٗختٔق  اثشات

ٕٝ ّٝ ديِش دػت اٛذسًبساٙ داٛـِبٟ ع پظ١ٝـيٗحتشٕ ٝ ١ٌ٘بساٙ ٗدشيبٙ ٝ ١ٌ٘بساٙ عشح ٗشاتت تـٌش ٝ هذسداٛي سا اص ٗؼئٞالٙ 

 .ٛذپضؿٌي ثٞؿ٢ش اػالٕ ٗي داس

 

 3 چٌيذٟ

 4 ٗوذ٠ٗ

 7 ٗشٝسي ثش ٗغبٓؼبت هجٔي 

 9 سٝؽ ًبس

 10 ٛحٟٞ ايدبد ديبثت

 12  ٛحٟٞ آٗبدٟ ػبصي ػلبسٟ آثي اػتٞيب

 12 ٛحٟٞ ايدبد ٗذاخ٠ٔ

 12 ٛحٟٞ ٠ٛٞ٘ٛ ُيشي

 13 آصٗبيـ٢بي ثيٞؿي٘يبيي
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 14 خ٘غ آٝسي اعالػبت  اثضاس

 14 ٗٞاد ٗٞسد اػتلبدٟ

 14 ١بٗتـيش

 16( آٗبسي ١بي سٝؽ)اعالػبت  تحٔيْ ٝ تدضي٠

 16 سػبيت ٗؼبئْ اخالهي

 17 ٛتبيح

 17 ٛتبيح حبكْ اص اٛذاصٟ ُيشي پشٝكبيْ ١بي هٜذي

 21 ٛتبيح حبكْ اص اٛذاصٟ ُيشي پشٝكبيْ ١بي ٓيپيذي

 ANGPLT3 21ٛتبيح حبكْ اص اٛذاصٟ ُيشي ٗوبديش ػشٗي ٝيؼلبتيٚ ٝ 

 23 ٛتيد٠ ُيشيثحث ٝ 

 25 ٜٗبثغ

جداول

 18   ٗوبيؼ٠ ٗيبِٛيٚ كبًتٞس١بي پشٝكبيْ هٜذي دس ُشٟٝ ١بي ٗختٔق  -1خذّٝ

 21   ٗوبيؼ٠ ٗيبِٛيٚ كبًتٞس١بي پشٝكبيْ ٓيپيذي دس ُشٟٝ ١بي ٗختٔق _2خذّٝ

 23   دس ُشٟٝ ١بي ٗختٔق ANGLP3  ٝALPؿٔظت ١بي ػشٗي ٝيؼلبتيٚ، ٗوبيؼ٠ ٗيبِٛيٚ _3خذّٝ

 نمودارها

 19 دس ُشٟٝ ١بي ٗختٔق  (mmol/l)ٗوبيؼ٠ ٗيبِٛيٚ ؿٔظت ًُٔٞض ٛبؿتب -1ٛ٘ٞداس

 20 ٗوبيؼ٠ ٗيبِٛيٚ ؿبخق ٗوبٝٗت اٛؼٞٓيٜي دس ُشٟٝ ١بي ٗختٔق -2ٛ٘ٞداس
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چکیده

ؿيشيٚ ًٜٜذٟ ١بي ٗلٜٞػي دس ثي٘بساٙ ديبثتي،ٛيبص ث٠ اػتلبدٟ اص ؿيشيٚ ًٜٜذٟ ١بي ثب تٞخ٠ ث٠ ػٞاسم خبٛجي ٛبؿي اص : 

اػتلبدٟ اص ٗحلٞالت ؿيشيٚ ؿذٟ ث٠ ٝػي٠ٔ ي ُيبٟ اػتٞيب دس ثب تٞخ٠ ث٠  .عجيؼي دس ايٚ ثي٘بساٙ اص ا١٘يت ثباليي ثشخٞسداس اػت

ثش پشٝكبيْ  اػتٞيب،ثشسػي تبثيش ػلبسٟ آٌٔي ُيبٟ ثٜيبدي تدشثي تحوين ايٚ ١ذف اص ، ػبًبسصاسي اص ًـٞس١ب ث٠ ػٜٞاٙ خبيِضيٚ ثؼي

 .ٗٞؽ ١بي كحشايي ديبثتي ؿذٟ ثب اػتشپتٞصٝػيٚ ٗي ثبؿذ ANGTPL3ٓيپيذي،هٜذي ٝ ٗيضاٙ ػشٗي ١ٞسٗٞٙ ١بي ٝيؼلبتيٚ،

ٗئي ُشٕ ثش ًئُٞشٕ ٝصٙ ثذٙ ث٠ كٞست  50داسٝي اػتشپتٞصٝػيٚ ثب دٝص  .ايٚ ٗغبٓؼ٠ اص ٛٞع ٗٞسد ؿب١ذ ٗي ثبؿذ:روش بررسی 

ٗئي ُشٕ ثش دػي ٓيتش ثٞد ث٠ ػٜٞاٙ  250سٝص ست ١بيي ٠ً ًُٔٞض آٙ ١ب ثبالي  6ثؼذ اص .ث٠ ست ١بي ثبٓؾ تضسين ُشديذ ٝسيذيدسٝٙ 

ٗئي  750ٝ  500،250ُشٟٝ توؼيٖ ؿذٟ ٝ ُشٟٝ ١بي تي٘بس ػلبسٟ سا ث٠ تشتيت دسٗوبديش 5حيٞاٛبت ث٠ .ديبثتي دسٛظش ُشكت٠ ؿذٛذ

ثٞدٟ  آٖس ٗٞؽ ١بي ًبٗال عُشٟٝ ١بي ًٜتشّ ثي.ُشٕ ثش ًئُٞشٕ ٝصٙ ثذٙ ث٠ كٞست د١بٛي ٝ ث٠ ٗذت ػي سٝص دسيبكت داؿتٜذ

اص ٠٘١ . ٝ ُشٟٝ ١بي ًٜتشّ ديبثتي كوظ ديبثتي ؿذٛذ ثذٝٙ اي٠ٌٜ ػلبسٟ سا دسيبكت داسٛذ ١ٝيچ٠ِٛٞ تضسيوي دسيبكت ٛذاؿتٜذ

ؿبْٗ ٗختٔق اص ٠ٛٞ٘ٛ ١بي ػشٗي حبكْ اص خِٞٛيشي خ٢ت اٛذاصٟ ُيشي پبساٗتش١بي .ِٝٛيشي ث٠ ػْ٘ آٗذخػي إ  ُش٢١ٝب دس سٝص

( آٌٓبٓيٚ كؼلبتبص)ALPٝ آٛضيٖ ANGPTL3،ٝيؼلبتيٚ،ًُٔٞض ٝ اٛؼٞٓيٚ ٛبؿتب ، HDLتبٕ ٝ  ؿٔظت ػشٗي تشي ُٔيؼيشيذ،ًٔؼتشّٝ

 .ُشديذ اػتلبدٟ

ٗؼٜبداسي ثب ُشٟٝ ًٜتشّ ديبثت داؿت اٗب ٗيضاٙ اٛؼٞٓيٚ  ًب١ؾدس ت٘بٕ ُشٟٝ ١بي تي٘بس  ٗيبِٛيٚ ػغح ػشٗي ًُٔٞض ٛبؿتب:نتایج

١٘چٜيٚ ٗيضاٙ ؿبخق ٗوبٝٗت اٛؼٞٓيٜي دس ُشٟٝ .ٗيبٙ ت٘بٕ ُشٟٝ ١ب كبهذ اختالف ٗؼٜبداس ثٞد ANGPTL3،ٝيؼلبتيٚ ٝ  ٛبؿتب

ًب١ؾ ٗؼٜبداسي دس ٗوبيؼ٠ ثب ُشٟٝ ًٜتشّ ديبثت  ٗئي ُشٕ ثش ًئُٞشٕ ٝصٙ ثذٙ ١500ٝ250بي دسيبكت ًٜٜذٟ ػلبسٟ ث٠ ٗوذاس

كوظ دس ُشٟٝ ًٜتشّ ديبثتي ًب١ؾ ٗؼٜبداسي سا دس ٗوبيؼ٠ ثب ُشٟٝ ًٜتشّ ( HOMA.B)داؿت ٝ ٗيبِٛيٚ ؿبخق ػٌ٘ٔشد پبٌٛشاع

ٗئي ُشٕ ثش  500ٝ250دس ٗيبٙ كبًتٞس١بي ٓيپيذي ٗيضاٙ تشي ُٔيؼيشيذ دس ُشٟٝ ١بي دسيبكت ًٜٜذٟ ػلبسٟ ث٠ ٗوذاس.ثٌش داسا ثٞد

دسيبكت  دس ُشٟٝ ١بي ALPضٜ٘ب ٗيضاٙ ػشٗي آٛضيٖ .ًب١ؾ ٗؼٜبداسي دس ٗوبيؼ٠ ثب ُشٟٝ ًٜتشّ ديبثت داؿت ًئُٞشٕ ٝصٙ ثذٙ

ٗؼٜبداسي دس ٗوبيؼ٠ ثب ُشٟٝ  اكضايؾ١٘بٜٛذ ُشٟٝ ًٜتشّ ديبثت  ٗئي ُشٕ ثش ًئُٞشٕ ٝصٙ ثذٙ 500ٝ750ًٜٜذٟ ػلبسٟ ث٠ ٗوذاس

 .ًٜتشّ ثٌش داؿت 

ٗلشف خٞساًي ػلبسٟ اػتٞيب ٗٞخت ًب١ؾ ًُٔٞض ٝ تشي ُٔيؼيشيذ خٞٙ دس ست ١بي ديبثتي اص عشين ًب١ؾ : تيجه گيرين

ٗئي  500ٝ750دس ُشٟٝ ١بي دسيبكت ًٜٜذٟ ػلبسٟ ث٠ ٗوذاس ALPثب تٞخ٠ ث٠ ثبال ثٞدٙ ٗوبديش آٛضيٖ  ٗوبٝٗت اٛؼٞٓيٜي ٗي ؿٞد اٗب

ثٜبثشايٚ ثبٝخٞد كٞايذ دسٗبٛي ايٚ ُيبٟ دس ًٜتشّ ًُٔٞض اكشاد ديبثتي .آػيت ًجذي ؿٞدتٞاٛذ ٗٞخت  ٗي ُشٕ ثش ًئُٞشٕ ٝصٙ ثذٙ

 .ثبيؼتي دس ٗلشف آٙ خٞاٛت احتيبط سا سػبيت ًشد

 ،ٗوبٝٗت اٛؼٞٓيٜي،آٌٓبٓيٚ كؼلبتبص،ٗٞؽ كحشاييANGPL3اػتٞيب،ديبثت،اٛؼٞٓيٚ،ٝيؼلبتيٚ،:واژگان كليدي
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 :ٗوذ٠ٗ 

ؿبيغ تشيٚ ثي٘بسي ١ب دس ت٘بٕ خ٢بٙ ٗي ثبؿذ ٝ اكشاد ثؼيبسي دس ػشاػش دٛيب اص خ٠ٔ٘ ًـٞسٗبٙ اص آٙ اٗشٝصٟ ثي٘بسي ديبثت يٌي اص 

ػٔيشؿٖ ت٘بٕ تالؿ٢بي كٞست ُشكت٠ ،١ٜٞص دسٗبٙ .سٛح ٗي ثشٛذ ٝ دس كٞستي٠ٌ ًٜتشّ ٛـٞد ٜٗدش ث٠ اختالالت حبد ٝ ٗضٗٚ ٗي ؿٞد

 .هغؼي ثشاي آٙ يبكت ٛـذٟ اػت

ٝ  ًتٞاػيذٝص ديبثتيٗي تٞاٙ ث٠ ػٞاسم حبد اص  .ٝاٙ ث٠ ػٞاسم حبد ٝ ٗضٗٚ دػت٠ ثٜذي ًشدػٞاسم ديبثت سا ٗي ت   

دس ٛتيد٠ ٛبًبكي ثٞدٙ اٛؼٞٓيٚ ثشاي اػتلبدٟ اص ًُٔٞض ٝ ثب اكضايؾ ًُٔٞض خٞٙ ثيؾ اص ًتٞاػيذٝص . اؿبسٟ ًشد١بيپشُاليؼ٘ي ٛبؿتب 

mg/dl250 ًُٔٞض خٞٙ دس حذثب اكضايؾ ػغح  ١بيپشُاليؼ٘ي ٛيض .ايدبد ٗي ؿٞد mg/dl  600-200  ٙٗؼ٘ٞالً دس ثي٘بسا ٝ

 .ايدبد ٗي ؿٞد 2ديبثت ٛٞع 

ػٞاسم ػشٝم ًٞچي ٗبٜٛذ ستيٜٞپبتي، ٛلشٝپبتي ٝ ، ػشٝهيٝ ػٞاسم ػشٝم ثضسٍ ٗبٜٛذ ثي٘بسي ١بي هٔجي  ػٞاسم ٗضٗٚ ؿبْٗ   

 .ًب١ؾ ٝصٙ ٗي ثبؿذػبيش ػٞاسم ٗبٜٛذ ٝ  ٛٞسٝپبتي

ايٚ . ثؼيبسي اص اٛذإ ١بي ثذٙ سا تحت تأثيش هشاس دادٟ ٝ هؼ٘ت اػظٖ ٗشٍ ٝ ٗيش سا ٗٞخت ٗي ؿٞٛذػٞاسم ٗضٗٚ ديبثت    

ثٜبثشايٚ ًب١ؾ ١بيپشُاليؼ٘ي ٗضٗٚ ٗٞخت تأخيش ٝ خُٔٞيشي اص ثشٝص . ػٞاسم دس ٛتيد٠ ١بيپشُاليؼ٘ي ٗضٗٚ ث٠ ٝخٞد ٗي آيٜذ

  .(1) آ٢ٛب ٗي ؿٞد

ا ٗي ُشدد ٠ً ٛبؿي اص اختالّ دس تشؿح اٛؼٞٓيٚ ٝ يب ٗوبٝٗت اٛؼٞٓيٚ اػت ٠ً  ث٠ ديبثت ٗٞخت اختالّ دس ٗتبثٞٓيؼٖ ٓيپيذٟ

: كٞست صيش ثش سٝي ٗتبثٞٓيؼٖ ٓيپيٞپشٝتئيٚ ١ب اثش ٗي ُزاسد

  اختالّ دس تشؿح اٛؼٞٓيٚ ٝ ٗوبٝٗت اٛؼٞٓيٜي ثبػث اكضايؾ ٓيپٞٓيض دس ثبكت چشثي ٝ اكضايؾ ػغح اػيذ١بي

اػيذ١بي چشة آصاد ث٠ ًجذ ٗٞخت اكضايؾ ػٜتض ٝ تشؿح تشي ُٔيؼشيذ ٝ  ٝسٝد ايٚ. چشة آصاد خٞٙ ٗي ُشدد

اػت ؿذٟ ٝ ٢ٛبيتبً ٗٞخت   ٠ًLDL پيؾ ػبص  VLDL (Very Low Density Lipoprotein)ًٔؼتشّٝ 

 .خٞٙ ٗي ُشدد LDLاكضايؾ ػغح تشي ُٔيؼشيذ ٝ ًٔؼتشّٝ 

 ٝكؼلبت ٠ً كشاٝسدٟ حبكْ اص -3-ًّ٘جٞد اٛؼٞٓيٚ ٗٞخت ٢ٗبس ُٔيٌٞٓيض ؿذٟ ٝٗٞخت ًب١ؾ ٗيضاٙ ُٔيؼش

ُٔيٌٞٓيض ٝ پيؾ ػبص ػٜتض ٓيپيذ١ب اص اػيذ١بي چشة اػت ٗي ؿٞد ٝ دس ٛتيد٠ اػتشيلي٠ ؿذٙ اػيذ١بي چشة 

دس ٛتيد٠ ٝسٝد اػيذ١بي چشة آصاد ث٠ ًجذ اكضايؾ ٗي يبثذ ٝ ٗٞخت اكضايؾ ػٜتض ٝ . آصاد ٛيض ًب١ؾ ٗي يبثذ
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اكضايؾ ٗي  LDLد ٝ ٢ٛبيتبً ػغح تشي ُٔيؼشيذ خٞٙ ٝ ًٔؼتشّٝ اص ًجذ ٗي ؿٞ VLDLتشؿح تشي ُٔيؼشيذ ٝ 

 .يبثذ

  ػْ٘ ديِش اٛؼٞٓيٚ تحشيي سػپتٞس١بيLDL ثٜبثشايٚ دس ديبثت ث٠ دٓيْ ًب١ؾ ٝسٝد . ٗي ثبؿذLDL  ّٞٔث٠ ػ

اص عشف ديِش ػذٕ ًٜتشّ هٜذ خٞٙ دس ديبثت، ٗٞخت . خٞٙ اكضايؾ ٗي يبثذ ١LDLب، ػغح ًٔؼتشّٝ 

، اتلبّ آٙ ث٠ ُيشٛذٟ ١ب ٗختْ LDLث٠ ايٚ تشتيت ثب تـييش ػبخت٘بٙ . ٗي ؿٞد LDLاخت٘بٙ ُٔيٌٞصي٠ٔ ؿذٙ ع

 .ؿذٟ ٝ دس ٛتيد٠ ػغح پالػ٘بيي آٙ اكضايؾ ٗي يبثذ

  دس ثي٘بساٙ ديبثتي دس ؿيبة ١بيپشٓيپيذٗي ٛيض تؼذادLDL ٝٛيي ٗي ثبؿٜذ، ط١بي ًٞچي ٝ ٗتشاًٖ ٠ً آتش

 .اكضايؾ ٗي يبثذ

ًب١ؾ  HDLد دس ثي٘بساٙ ديبثتي ػغٞح تشي ُٔيؼشيذ ٝ ٓيپٞپشٝتئيٚ ١بي آتشٝطٛيي دس خٞٙ اكضايؾ يبكت٠ ٝ ثٜبثش آٛچ٠ رًش ؽ   

. (2) ػٞاْٗ رًش ؿذٟ، خغش ثي٘بسي ١بي هٔجي ػشٝهي دس ايٚ ثي٘بساٙ سا چٜذ ثشاثش اكضايؾ ٗي د١ذ. ٗي يبثذ

 DDCدٝ ٗغبٓؼ٠ آيٜذٟ ِٛش ثضسٍ  .ديبثت داسدًٜتشّ ١بيپشُٔيؼ٘ي اثشات ٗليذي دس ًب١ؾ ثشٝص ٝ ؿذت ػٞاسم ٗضٗٚ    

(Diabetes Control and Complications)  ٝUKPDS (UK Prospective Diabetes Study)  ٛـبٙ دادٛذ ٠ً ث٢جٞد

١٘چٜيٚ ٗغبٓؼبت اپيذٗيٞٓٞطيي ٝ . ًٜتشّ هٜذ خٞٙ ثب ًب١ؾ ػٞاسم ديبثت اص خ٠ٔ٘ ستيٜٞپبتي، ٛلشٝپبتي ٝ ٛٞسٝپبتي ١٘شاٟ اػت

. (3) تبآٛبٓيض ٛـبٙ دادٛذ ٠ً ًٜتشّ هٜذ خٞٙ ثب ث٢جٞد پشٝكبيْ ٓيپيذي ٝ ًب١ؾ ثي٘بسي ١بي هٔجي ػشٝهي ٗشتجظ اػتيي ٕ

يٖ ؿزايي ٜٗبػت يٌي اص طثي٘بساٙ ديبثتي ٝ اكشاد دس ٗؼشم آٙ ٛوؾ ػ٘ذٟ اي دس ًٜتشّ ثي٘بسي خٞد داسٛذ ث٠ عٞسي ٠ً تـزي٠ ٝ س 

ث٠ دٓيْ ت٘بيْ ثبالي ٗلشف ٗحلٞالت هٜذي دس خ٢بٙ ضشٝست تٞٓيذ ٗحلٞالتي ثب . (4) ؿشٝط اػبػي ًٜتشّ ٗٞكن ثي٘بسي اػت

ثب تٞخ٠ ث٠ آثبس ٗخشة ؿٌش دس اكشاد ديبثتي ٝ پش١يض ايٚ اكشاد . ػذٕ هبثٔيت خزة ٝ ثب هبثٔيت خزة ًٖ ٗٞسد تٞخ٠ هشاس ُشكت٠ اػت

اٗب ثبثت ؿذٟ اػت . يٚ ث٠ ثبصاس خ٢بٛي ػشض٠ ؿذٟ اػتاص ٗلشف آٙ، ؿيشيٚ ًٜٜذٟ ١بي ٗلٜٞػي ًٖ ًبٓشي چٞٙ آػپبستبٕ ٝ ػبخبس

ثٜبثشايٚ اػتلبدٟ اص ٗحلٞالت ؿيشيٚ ؿذٟ ث٠ ٝػي٠ٔ . (5) ٠ً ػٞاسم ايٚ ؿيشيٚ ًٜٜذٟ ١بي ٗلٜٞػي ثيؾ اص كٞايذ دسٗبٛي آ٢ٛبػت

ػبّ ١ب ث٠ ػٜٞاٙ داسٝيي  ٝ دس اٗشيٌبي خٜٞثي( ؿٌش ٗؼ٘ٞٓي)ُيبٟ اػتٞيب دس ثؼيبسي اص ًـٞس١ب ث٠ ػٜٞاٙ خبيِضيٜي ثشاي ػبًبسص

ثشٍ ١بي ايٚ . ُيبٟ اػتٞيبثٞت٠ اي ٝ ثٞٗي ٛٞاحي ؿ٘بٓي اٗشيٌبي خٜٞثي اػت .ثشاي دسٗبٙ ديبثت ٗٞسد اػتوجبّ هشاس ُشكت٠ اػت

ٗغبٓؼبت ٛـبٙ دادٟ ٗلشف خٞساًي اػتٞيٞػبيذ ثب . (6) ُيبٟ داساي دي تشپٚ ُٔيٌٞصيذ ١بيي اػت ٠ً ػبْٗ ؿيشيٜي ايٚ ُيبٟ اػت

 .(8) ٝ كبهذ ًبٓشي ٗي ثبؿذ (7) ، هٜذ خٞٙ سا اكضايؾ ٛذادٟ(5) ثبس ؿيشيٚ تش اص ػبًبسص اػت ٠ً300 ايٚ
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دس حبّ حبضش اٛٞاع ٗختٔلي اص داس١ٝبي پبييٚ آٝسٛذٟ هٜذ خٞٙ ثشاي ديبثت تٞٓيذ ؿذٟ اٛذ، ثب ايٚ حبّ ثؼيبسي اص ايٚ داس١ٝب    

اػيذٝص، آػيت ػ٢ٓٞٔبي ًجذي، ٛوق ػلجي ػ٘ذٟ، اختالالت  ٝ، الًتٌٗ٘ٚ اػت ثب ػٞاسم خبٛجي ٗثْ ١بيپُٞاليؼ٘ي ؿذيذ

اص ػٞي ديِش اٛؼٞٓيٚ دسٗبٛي دس ثي٘بساٙ ٗجتال ث٠ . (9، 10) ١ض٘ي، ديغ ٓيپيذٗي، ػشدسد، ُيدي ٝ حتي ٗشٍ ١٘شاٟ ثبؿٜذ

.  ٛيض سٝؿي پش١ضي٠ٜ ٝ ٝهت ُيش اػت ٝ تضسين آٙ تب پبيبٙ ػ٘ش دسدٛبى، خؼت٠ ًٜٜذٟ ٝ ١٘شاٟ ثب آثبس خبٛجي كشاٝاٙ اػت ديبثت

ايٚ ُيب١بٙ ث٠ دٓيْ . دس ايٚ ساػتب ٗغبٓؼ٠ ُيب١بٙ داسٝيي، ساٟ حْ عجيؼي ثشاي حْ ٗـٌالت دسٗبٛي ديبثت اسائ٠ ٗي ٛ٘بيذ   

ػ٢ٞٓت دػتشػي، ػٞاسم خبٛجي ٝ ػ٘يت ً٘تش ٝ هي٘ت ٜٗبػت ث٠ ػٜٞاٙ خبيِضي٢ٜبي ٜٗبػت داس١ٝبي ؿي٘يبيي ٝ يب ٌْٗ٘ 

اػتلبدٟ اص ُيب١بٙ داسٝيي سا تـٞين ًشدٟ اػت اٗب تٞكي٠ ًشدٟ ٠ً دسٗب٢ٛبي ػٜتي  WHO1 .دسٗبٛي ١٘ٞاسٟ ٗٞسد تٞخ٠ ثٞدٟ اػت

(. 11) ثشاي ديبثت ٛيبص ث٠ اسصيبثي ١بي ثيـتش داسد

اخيشا،اثشات .ػلبسٟ ١بي ثشٍ ١بي ُيبٟ اػتٞيب دس عت ػٜتي ثشاي دسٗبٙ ديبثت دس پبساُٞئ٠ ٝ ثشصيْ ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ٗي ُشكت 

سا دس آيؼٔت ١بي ايض٠ٓٝ (٠ً دس ٗوبديش ثبال دس ثشٍ ١بي ُيبٟ اػتٞيب ٝخٞد داسد)ٝٓيٜي ُٔيٌٞصيذ اػتٞيضٝئيذ ٗؼتويٖ ٗحش٠ً اٛغ

اػتٞيضٝئيذ اثشات ضذ١بيپشُٔيؼ٘يي،ٗحش٠ً اٛؼٞٓيٜي ٝ تثجيت ًٜٜذٟ ُٔيٌٞطٛي سا دس ٗٞؽ ١بي كحشايي .ٗٞؽ  ثبثت ؿذٟ اػت

 .اػتلبدٟ ؿٞد 2اٙ يي داسٝي ضذديبثتي خذيذ ثشاي دسٗب ٙ ديبثت ٛٞع اػ٘بّ ٗيٌٜذٝ ٗي تٞاٛذ ث٠ ػٜٞ 2داساي ديبثت ٛٞع 

ًب١ؾ اٛتوبّ ًُٔٞض،ُٔيٌٞٓيض،ٝ اًؼيذاػيٞٙ ًُٔٞض ١٘شاٟ ثب اكضايؾ  خشٝج اػيذ١بي چشة ٝ اًؼيذاػيٞٙ ثٞيظٟ دس اكشاد چبم ٝ 

ي ٗتبثٞٓيٌي ث٠ ػٜٞاٙ تٜظيٖ ًٜٜذٟ ١بد٠١ اخيش تحويوبت صيبدي دس صٗي٠ٜ ٛوؾ آديپًٞبيٚ ١ب دس  .(12)ديبثتي ١ب ديذٟ ٗي ؿٞد

ٝيؼلبتيٚ تٞػظ آديپٞػيت ١ب ث٠ كشاٝاٛي تشؿح ٗي ؿٞد ٝ ٌٗ٘ٚ اػت ث٠ ػٔت ػٌ٘ٔشد ؿج٠  .(13)اػت١ٞٗٞػتبص كٞست ُشكت٠ 

ثش اػبع (. 14)آديپٞػبيت ١ب سا ث٠ ديبثت استجبط د١ذ( ٠ً اص عشين اتلبّ آٙ ث٠ ُيشٛذٟ اٛؼٞٓيٚ كٞست ٗي ُيشد)اٛؼٞٓيٜي اؽ

ٗوبديش ( 16ٝ15)تبيح تحويوبت اخيش ٠ً ٛـبٙ دادٟ اػت اكضايؾ ثيبٙ ٝ تشؿح ٝيؼلبتيٚ ثب چبكي ٝ ديبثت دس ايٚ ثبكت استجبط داسدٙ

ػالٟٝ ثش ايٚ ؿٔظت پالػ٘بيي ثبالي ٝيؼلبتيٚ .ٝيؼلبتيٚ  ٗٞخٞد دس ُشدؽ خٞٙ ثب ٗيضاٙ چشثي احـبيي دس اكشاد ػبٖٓ ٗشتجظ اػت

 (.17)ثؼيبس چبم ًب١ؾ يبكتپغ اص ًب١ؾ ٝصٙ دس اكشاد 

 .اػت  ثش تٜظيٖ كبًتٞس١بي ٓيپيذي ٝ هٜذي تبثيشُزاس٠ً اص ًجذ تشؿح ٗي ؿٞٛذ  ANGPTL3پشٝتئيٚ اخيشا ٗحووبٙ دسيبكت٠ اٛذ 

ANGPTL3  تٞػظ ًجذ تشؿح ٗي ؿٞد ٝ اخيشا ث٠ ػٜٞاٙ يي ١ٞسٗٞٙ ٢ٖٗ دس تٜظيٖ ٗوبديش تشي ُٔيؼيشيذ ػشٕ كشم ٗي

ثيبٙ   (.18)ًٜذ يپشٓيپيذٗي دس دئجتي ١ب ايلب ٗي ٛوؾ ٢ٗ٘ي دس ١ب ANGPLT3ٛتبيح تحويوبت ٛـبٙ ٗي د١ذ ٠ً .ؿٞد

                                                           
1
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ANGPLT3 دس ًجذ ٝ ٗوبديش ANGPLT3  پالػ٘ب  دس ٗٞؽ ١بي داساي ديبثت ؿيشيٚ اكضايؾ ٗي يبثذ ٝ تي٘بس ايٚ حيٞاٛبت ثب

 Shimamuraتحويوبت .دس ديبثت اػت ANGPLT3ٗي ؿٞد ٠ً ٛـبٛذ١ٜذٟ ٛوؾ  ANGPLT3 ٓپتيٚ ٝ اٛؼٞٓيٚ ٗٞخت ًب١ؾ

ٝ ٓيپٞٓيض سا ( ٗتلْ ؿٞدهبدس اػت ث٠ آديپٞػيت ١ب  ANGPLT3)ٗؼتوي٘ب ػ٢ٓٞٔبي چشثي سا ١ذف ٗيِيشدANGPLT3ٛـبٙ داد 

 (.19)ٝ ُٔيؼشّٝ اص ػّٔٞ ١بي چشثي ٗي ؿٞد FFAاكضايؾ د١ذ ٠ً ٜٗدش ث٠ اكضايؾ آصادػبصي 

ٗي تٞاٙ ٗي تٞاٛذ هؼ٘تي اص كشايٜذ تٜظيٖ كيذثٌي ١ٞٗٞػتبصي ًُٔٞض ثبؿذ  ػٌ٘ٔشد اٛؼٞٓيٚاص آٛدبيي٠ٌ اػ٘بّ ٝيؼلبتيٚ  دس تؤيذ 

١٘چٜيٚ ثشسػي تـييشات ٗيضاٙ .ٗوبديش ٝيؼلبتيٚ تحت تبثيش ٗوبديش ًُٔٞض يب اٛؼٞٓيٚ دس ُشدؽ خٞٙ هشاس ٗي ُيشد ًشد كشم 

ANGPLT3  ثش  ُيب١بٙ داسٝييتب ًٜٞٙ دس صٗي٠ٜ تبثيش .سٝؿٚ ًٜٜذٟ ٛوؾ ايٚ ١ٞسٗٞٙ دس ديبثت ثبؿذدس اكشاد ديبثتي ٗي تٞاٛذ

اٗب ساثغ٠ تحويوبت ٝػيؼي كٞست ُشكت٠ اػت  (ثت ث٠ داس١ٝبي ؿي٘يبيي ١ؼتٜذ٠ً داساي ػٞاسم خبٛجي پبييٚ تشي ٛغ)ديبثت 

 ALPًٔؼتشّٝ،  HDLثيٞؿي٘يبيي ٛظيشًُٔٞض،اٛؼٞٓيٚ،تشي ُٔيؼيشيذ،ًٔؼتشّٝ تبٕ ٝ ٗيبٙ تبثيش ايٚ داس١ٝب ثش پشٝكبيْ ١بي 

احت٘بٓي ٗٞاد ػشٗي حيٞاٛبت ديبثتي ٠ً ٗي تٞاٛذ خٜج٠ ١بيي اص ٌٗبٛيؼٖ ١بي  ANGPLT3ٝ ٗيضاٙ ٝيؼلبتيٚ ٝ  (آٌٓبٓيٚ كؼلبتبص)

ث٠ خبي هٜذ ١٘چٜيٚ ػالٟٝ ثش خبيِضيٜي اػتٞيب ث٠ ػٜٞاٙ ؿيشيٚ ًٜٜذٟ .كٞتٞؿي٘يبيي سا سٝؿٚ ػبصد ٗٞسد ثشسػي هشاس ِٛشكت٠ اػت

اثشات آٙ ثش سٝٛذ ديبثت ٗي تٞاٙ ثب ت ػٞدٜٗذ ثٞدٙ ٠ً دس كٞس عجيؼي ثبيذ ث٠ اثشات آٙ ثش كبًتٞس١بي ٗشتجظ ثب ديبثت تٞخ٠ ًشد

١ذف اص ايٚ .ٝسدآ ثشسػي كبًتٞس١بي ٗٞثش دس ايٚ ثي٘بسي ديذُب١ي دهين تش اص ٌٗبٛيؼٖ ١بي تبثيش ُزاسي ػلبسٟ اػتٞيب ثذػت

ٝ  Angiopoietin-like Protein3 (ANGPTL3)تبثيش ػلبسٟ ي ثشٍ ُيبٟ اػتٞيب ثش ٗيضاٙ ػشٗي ٝيؼلبتيٚ، تحوين  ثشسػي 

ٗي ثبؿذ تب ض٘ٚ اسصيبثي خٞاف ضذديبثتي ايٚ ُيبٟ ،ٌٗبٛيؼٖ ١بي  پشٝكبيْ ١بي ٓيپيذي ٝ هٜذي دس ٗٞؽ ١بي كحشايي ديبثتي

 .ثب ديذي دهين تش ٗٞسد تدضي٠ ٝ تحٔيْ هشاس ُيشداحت٘بٓي دخيْ دس تبثيشُزاسي آٙ 

 مروري بر مطالعات قبلی

 سٝي ٗتٜبٝة ثلٞست ٠ً ٗيجبؿذ ًٞچٌي ثش٢ُبي داساي ٝ ػشٗبػت ث٠ حؼبع ، ثبؿذ ٗي ػٔلي ٗشًجبٙ تيشٟ اص ُيب١ي اػتٞيب

 ظب١ش ػبه٠ سٝي اي خٞؿ٠ كٞست ث٠ ٝ اٛذ ً٘شَٛ ثٜلؾ ٗيبٛي هؼ٘ت ٝدس ػليذ ًٞچي ُيبٟ ايٚ ٢ُٔبي . داسٛذ هشاس ػبه٠

 دس ٝ ٗيـٞد اٛدبٕ تبثؼتبٙ دس هٜذ تٞٓيذ ، ٗيـٞد ًـت خشداد ٝ اسديج٢ـت ٗبٟ دس ٝ ٗيجبؿذ ًٞتبٟ سٝص ُيبٟ ايٚ . ٗيـٞٛذ

  . ٗيِيشد كٞست ثشداؿت ٢ٗشٗبٟ - ، ثزس عشين اص آٙ تٞٓيذ ٝ ٗيجبؿذ ُشاد ػبٛتي دسخ٠ 30
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 دسػشصٗيٚ ٝحـي ثغٞس ٝ اػت خٜٞثي آٗشيٌبي ؿ٘بّ ٛٞاحي ثٞٗي ُٟيب ايٚ. ؿذ ؿٜبخت٠ پبساُٞئ٠ ؿ٘بّ دس ثبس ٛخؼتيٚ اػتٞيب ُيبٟ

 ث٠ ثبس اٝٓيٚ ثشتٞٛي ثشاي تٞػظ ٝ اػت ٗؼشٝف ػؼٔي ثشٍ ُيبٟ ث٠ ٜٗبعن آٙ دس ٝ ٗيشٝيذ پبساُٞئ٠ ٝ ثشصيْ ثيٚ ٗشصي ٛبعن ثٜٔذ ١بي

 . (20)ؿذ آٝسدٟ اسٝپب

 : اػت ريْ هشاس ث٠ ٗيجبؿٜذ ٗٞثش اػتٞيب ؿيشيٚ عؼٖ ايدبد دس ٝ ٗيجبؿٜذ تشپٚ دي ػبختبس داساي ٠ً ُٔيٌٞصيذي ػٞاْٗ

Steviosie 

Rebaudioside A 

Dulcidoside 

 . ٗيجبؿذ تش ؿيشيٚ ١ب ُٔيٌٞصيذ ثوي٠ اص اػتٞيٞصيذ ٗيبٙ ايٚ دس

اٛؼبٙ ١يچ ػبسض٠ خبٛجي ثش ػالٗتي  آٙ ؿيشيٚ ػلبسٟ يب ٝ اػتٞيب ٛـبٙ داد  اػتلبدٟ اص 2010كٞست ُشكت٠ دس ػبّ  ثشسػيدٝ 

ضذ ٗشتجظ ثب آٙ داساي كؼبٓيت   ٝ تشًيجبت stevioside ٗغبٓؼ٠ ٛـبٙ داد ٠ً ثشسػي 2009ػبّ  ػالٟٝ ثش ايٚ، .(22ٝ21)ٛذاسٛذ

 2008دس ثشسػي ٠ً دس ػبّ  .(23)ايٜ٘ي ١ؼتٜذ اهذاٗبت ادساس آٝس، ٝ، ضذ اػ٢بّ، تٞٗٞس ضذ، ضذ آت٢بة، كـبس خٞٙ ثبال، ضذ ١بيپشُٔيؼ٘ي

تحوين اٛدبٕ ؿذٟ  15ٗٞسد اص  11ٛـبٙ ٛذادٛذ؛  ٗٞسد آصٗبيؾ ١يچ ٠ُٛٞ اثشي اصخبكيت طٛٞتًٞؼيي اػتٞيٞصيذ سا 16ٗٞسد اص  14اٛدبٕ ؿذ دس 

ٗغبٓؼبت اٝٓي٠ ي اٛؼبٛي تبثيش . ايٚ اثش سا ٛـبٙ ٛذادٟ اٛذ Rebaudioside A كؼبٓيت طٛٞتًٞؼيي سا دس ٗٞسد اػتٞيّٞ ٝ ١يچ يي دس ٗٞسد

دس . اثش ثٞدٙ آ٢ٛب ثش كـبس خٞٙ ثبال دالٓت داؿت٠ اٛذدسٗبٛي اػتٞيب سا ثش كـبس خٞٙ ثبال ٛـبٙ دادٟ اٛذ؛ ايٚ دس حبٓي ػت ٠ً ٗغبٓؼبت اخيش ثش ثي 

١ٖ چٜيٚ ايٚ ُيبٟ دس ثيٚ اهٞإ . حويوت ٗئيٞٙ ١ب طاپٜي اػتٞيب سا ثيؾ اص ػي ػبّ ثذٝٙ ُضاسؿي اص ضشس ٝ صيبٛي اص آٙ ٗلشف ٛ٘ٞدٟ اٛذ

  .تػبًٚ دس آٗشيٌبي خٜٞثي ث٠ كٞست ػٜتي ث٠ ػٜٞاٙ دسٗبٙ ديبثت ٛٞع دٝ اػتلبدٟ ٗي ؿذٟ اع

 rebaudiana Bertoniاص ثشٍ ١بي ُيبٟ اػتٞيب ٠ً )steviol ئُيٌٞصيذ١بخغشات ٗلشف  ػبصٗبٙ ث٢ذاؿت ٗٞاد ؿزايي اسٝپب 

ٗلشف سٝصا٠ٛ . ًشدٛذاثشاص  2010ٗبسع  10 دسث٠ ػٜٞاٙ ؿيشيٚ ًٜٜذٟ ٗٞسد اسصيبثي ٝ ٛظش خٞد سا  (اػتخشاج ؿذٛذ

 11دس  .سا هبثْ هجّٞ داٛؼتٜذًئُٞشٕ ٝصٙ ثذٙ / ٗئي ُشٕ  4 ث٠ ٗيضاٙ (ثيبٙ ُشديذ steviol ٗؼبدّ ) steviolئُيٌٞصيذ١ب

ث٠ ػٜٞاٙ يي اكضٝدٛي ؿزايي ثشاي اٛٞاع ٗختٔلي اص ؿزا١ب ٝ  steviol، ً٘يؼيٞٙ اسٝپب اخبصٟ اػتلبدٟ اص ُٔيٌٞصيذ١ب 2011ٛٞاٗجش 

١بي خٞد ٗجٜي ثش اػتلبدٟ اص ؿيشيٚ ًٜٜذٟ ي ت٢ي٠ ؿذٟ اص ؿشًت ًًٞب ًٞال عشح  2007دس ػبّ  .(24) سا كبدس ًشدٛٞؿبث٠ ١ب 

ث٠ ػالٟٝ ايٚ ؿشًت . سا خ٢ت تلٞيت اػالٕ ًشد 2009ث٠ ػٜٞاٙ اكضٝدٛي دس ػشاػش ايبالت ٗتحذٟ تب ػبّ  Rebiana)) اػتٞيب

 ًبسخيْ تٞٓيذ ًًٞب ًٞال ٝ 2008دس ٗي . سا ث٠ دٝاصدٟ ًـٞس سا ٛيض خٞاػتبس ؿذ rebiana ٗدٞص ػشض٠ ي ٗحلٞالت حبٝي)

Truvia - ًبالي پشٗلشف حبٝي Rebiana ٝErthritol ٠ً اص خبٛت FDA سا دس دػبٗجش  -ث٠ ػٜٞاٙ اكضٝدٛي پزيشكت٠ ؿذٟ ثٞدٛذ
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سا ث٠ ثبصاس ػشض٠  Truvia ٝ Pure Via ؿشًت ًًٞب ًٞال ٝ پپؼي ٛٞؿيذٛي ١بي FDA ثٜبثشايٚ ثب تلٞيت. اػالٕ ًشدٛذ 2008

 .داؿتٜذ

 

ٝ ١ٌ٘بساٛؾ ٛـبٙ داد ٗلشف خٞساًي اػتٞيضٝئيذ دس دٝص ثبال ٗٞخت اكضايؾ حؼبػيت اٛؼٞٓيٜي ًْ ثذٙ ٗي  Lailerdتحويوبت

ثش سٝي اٛتوبّ ًُٔٞض ث٠ (  in vitro)تب حذ ٛؼجتب ً٘ي ػٌ٘ٔشد اٛؼٞٓيٚ( to 0.1 mmol/L 0.01)ؿٞد ٝ ٗوبديش پبييٚ اػتٞيضٝئيذ

١ٌ٘بساٛؾ ٛيض عي تحويوبت خٞد  ٝ Chen .(14681850)س ٝ چبم سا ث٢جٞد ٗي ثخـذ الؽ Zuckerػّٔٞ ػض٠ٔ دس ست ١بي 

 اٛؼٞٓيٚ دساػتٞيضٝئيذ هبدس ػت ٗوبديش هٜذ خٞٙ سا ٠ٛ ت٢ٜب اص عشين اكضايؾ تشؿح اٛؼٞٓيٚ ث٠ٌٔ ثب اكضايؾ ٗلشف ارػبٙ ًشدٛذ 

ثب ايٚ ٝخٞد اعالػبت اٛذًي دس صٗي٠ٜ ػٌ٘ٔشد ايٚ ٗبدٟ ضذ ديبثتي ٝخٞد  .ٗٞؽ ١بي كحشايي داساي ٛوق اٛؼٞٓيٜي اكضايؾ د١ذ

ُضاسؽ ؿذٟ  Stevia rebaudianaاثشات ضذ١بيپشُٔيؼ٘يي دس ٗٞؽ ١بي كحشايي ٠ً اص ثشٍ ١بي خـي ُيبٟ  (.25)داسد

دٝسٟ ػ٠ سٝصٟ دس يي  Stevia rebaudianaٝ ١ٌ٘بساٛؾ دسيبكتٜذ ٗلشف خٞساًي ػلبسٟ ثشٍ ١بي ُيبٟ  Curl (.26)اػت

ٝ ١ٌ٘بساٛؾ ارػبٙ ًشدٛذ چبي حبٝي ثشٍ ١بي اػتٞيب  ٗٞخت  Oviedoػالٟٝ ثش ايٚ .ٗٞخت ًب١ؾ خليق ًُٔٞض پالػ٘ب ٗي ؿٞد

ايٚ اٗش ٛـبٛذ١ٜذٟ ايٚ ثٞد ٠ً اػتٞيضٝئيذ ٝ اػتٞيّٞ داساي اثشات ًب١ٜذٟ ًُٔٞض .دسكذي ًُٔٞض خٞٙ دس ٗشداٙ ٗي ؿٞد 35ًب١ؾ 

ثب ايٚ ٝخٞد ٌٗبٛيؼٖ ١بي ػْ٘ دخيْ دس ػٌ٘ٔشد ضذ .د دس دسٗبٙ ديبثت ؿيشيٚ ٗٞسد اػتلبدٟ هشاس ُيشٛذتٞاٛٚ يخٞٙ ١ؼتٜذ ٝ ٕ

 .(27)١بيپشُٔيؼ٘يي ايٚ ٗٞاد ١ٜٞص ٗـخق ٛيؼت

         

 


