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 خالصه

رٍس آخز دٍرُ  42ٍ  28بِ هذت  سیلپبتزٍل ّیذرٍ ولزایذبِ هٌظَر بزرسی سِ رٍش هختلف تغذیِ 

 7 ّب بزاسبس ٍسى اٍلیِ بِاستفبدُ ضذ. بزُ راس بزُ ًز 56ّبی خًَی، اس پزٍاربٌذی رٍی بزخی اس هتببَلیت

گزم هیلی 2/0درصذ پزٍتئیي ٍ  14تمسین ٍ تب آخز دٍرُ پزٍاربٌذی بب جیزُ حبٍی  (=8nگزٍُ آسهبیطی )

یِ بذٍى سیلپبتزٍل بِ ػٌَاى گزٍُ ضبّذ ّب تغذیِ ضذًذ. جیزُ پبسیلپبتزٍل بِ اسای ّز ویلَگزم ٍسى سًذُ بزُ

اس  آسهبیص 42راس بزُ در ّز تیوبر در رٍس صفز آسهبیص ٍ رٍس  6دٍ هزحلِ خًَگیزی اس گزفتِ ضذ.  در ًظز

 ًطبى ًتبیج. آًبلیش ضذًذ GLMٍ بب رٍیِ  SASّب بب استفبدُ اس ًزم افشار دادُ سیبّزي گزدى اًجبم ضذ.

رٍس ببػث وبّص غلظت اٍرُ خَى ضذ  28رٍس ًسبت بِ  42سیلپبتزٍل بِ هذت ّب بب تیوبر بزُ داد وِ

(028/0;p). دار ًبَدّبی خًَی هؼٌیاثزات هتمببل دٍ ػبهل هذت سهبى ٍ رٍش هصزف رٍی هتببَلیت 

(05/0< p .) داری وبّص هؼٌی ضبّذبِ صَرت رٍساًِ ًسبت بِ گزٍُ  رٍس 42اٍرُ خَى در تیوبر ّوچٌیي

 (. p < 05/0داضت )

 

  ّبی ًزّبی خًَی، بزُبتبآگًَیست سیلپبتزٍل، هتببَلیت :کلمات کلیدی

 

 

 مقدمه

ّبی رضذ در پزٍاربٌذی هَرد استفبدُ لزار ضًَذ وِ اهزٍسُ بِ ػٌَاى هحزنّب هحسَة هیّب جشء وبتىَل آهیيبتبآگًَیست

وٌٌذ. ّبیپزتزٍفی سلَلی را بب هوبًؼت اس پزٍتئَلیش تحزیه هیّب سبخت پزٍتئیي ٍ گیزًذ. در ببفت هبّیچِ، بتبآگًَیستهی

وٌذ ٍ بٌببزایي اس آًْب بِ ػٌَاى ػَاهل تَسیغ ّبی رضذ ّوچٌیي اًزصی سلَل را بِ ًفغ سبخت پزٍتئیي ّذایت هیایي هحزن

ی سلَل چزبی را بب فؼبل ّب در ببفت چزبی تجشیِ پذیزی تزی گلیسزیذّب(. بتبآگًَیست9ضَد )هجذد هَاد ًیش ًبم بزدُ هی

-وٌٌذ ٍ اس عزف دیگز سبخت تزی اسیل گلیسزٍل ٍ اسیذّبی چزة را هْبر هیوزدى لیپبس حسبس بِ َّرهَى تحزیه هی

یه بتبآگًَیست در هبدُ تجبری بِ ًبم سیلوىس ٍجَد دارد. ایي هحزن در آهزیىب،  ػٌَاى . سیلپبتزٍل ّیذرٍولزایذ بِوٌٌذ
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تَسظ سبسهبى دارٍ ٍ  2005ضَد ٍ در سبل بِ صَرت تجبری در صٌؼت پزٍاربٌذی هصزف هیآفزیمبی جٌَبی ٍ هىشیه 

 ّبی خًَیّب ٍ هتببَلیت َّرهَى رٍی بز ّب بتبآگًَیست اثز(. 5غذای آهزیىب بزای هصزف گبٍ هَرد تأییذ لزار گزفتِ است )

 دادُ ًطبى حیَاًبت در ّب بتبآگًَیست اس بزخی رٍی هغبلؼبت اًجبم بب وِ عَری بِ. داضتِ است بز در را گًَبگًَی ًتبیج

 دیگز هغبلؼبت بزخی در حبل ایي بب .(7ًذارد ) خًَی ّبی هتببَلیت غلظت در داری هؼٌی تبثیز تزویببت وِ ایي است

 ٍ ولستزٍل سغح وبّص گلَوش، تزاون وبّص یب ٍ افزایص ّب ببػثتسبتبآگًَی وِعَری بِ ضذُ است ارائِ یهتفبٍت ًتبیجی

اثزات استفبدُ هتٌبٍة ٍ  هغبلؼِّذف تحمیك حبضز، (. بز ایي اسبس 9) ضذ خَى گلیسزیذتزی غلظت وبّص یب ٍ افزایص

ّبی ًز لزی ّبی خًَی در بزُهتَالی ٍ ًیش هذت سهبى هصزف بتبآگًَیست سیلپبتزٍل ّیذرٍولزایذ رٍی بزخی هتببَلیت

 .بَدبختیبری 

 

 ها مواد و روش

رٍس آخز دٍرُ پزٍاربٌذی  45هذت آسهبیص ضبهل  استفبدُ ضذ. هبِّ 6تب  5راس بزُ ًز لزی بختیبری  56اس  در ایي آسهبیص

گزٍُ آسهبیطی  7 رٍس لبل اس وطتبر، بؼذ اس ٍسى وطی اٍلیِ ٍ تیوبربٌذی تصبدفی بز اسبس ٍسى اٍلیِ بِ 45ّب ُبَد. بز

(8n=) ُّب در ضزٍع آسهبیص ٍ ػزض یه هتز هٌتمل ضذًذ. هیبًگیي ٍسى بزُّبی اًفزادی بِ عَل دٍ هتز تمسین ٍ بِ جبیگب

  ّب بزُرٍس پزٍاربٌذی تْیِ ضذ.  90( تٌظین ٍ بزای 2007) NRCافشاس جیزُ هصزفی بز اسبس ًزمگیلَگزم بَد.  44 7/4±

هگبوبلزی بز ویلَگزم اًزصی لببل هتببَلیسن  36/2درصذ پزٍتئیي ٍ  14تب آخز دٍرُ پزٍار بب جیزُ حبٍی  در رٍسسِ ًَبت 

تغذیِ هتَالی  ّب بَد.گزم بِ اسای ّز ویلَگزم ٍسى سًذُ بزُهیلی 2/0همذار هصزف سیلپبتزٍل ّیذرٍولزایذ تغذیِ ضذًذ. 

ٍ تغذیِ هتٌبٍة ٍ بِ صَرت دٍ رٍس هصزف ٍ  (1on 1 off)در هیبى  سیلپبتزٍل )رٍساًِ(، تغذیِ هتٌبٍة ٍ بِ صَرت یه رٍس

رٍس بِ ػٌَاى هذت سهبى هختلف هصزف  42ٍ  28ّبی هختلف تغذیِ  ٍ بِ ػٌَاى رٍش (2on 2off)دٍ رٍس استزاحت 

رٍس  45هبیص)راس بزُ در ّز تیوبر در رٍس صفز آس 6در ایي آسهبیص دٍ هزحلِ خًَگیزی اس  سیلپبتزٍل بِ وبر بزدُ ضذًذ.

دّی لبل اس وطتبر( ٍ رٍس لغغ هصزف سیلپبتزٍل اس سیبّزي گزدى اًجبم ضذ. خًَگیزی در سبػبت اٍلیِ رٍس ٍ لبل اس خَران

بَد، صَرت پذیزفت. در آسهبیطگبُ پالسوبی  EDTAّبی ًٍَجىت تحت خالء وِ حبٍی هبدُ ضذ اًؼمبد بب استفبدُ اس لَلِ

درجِ  -20دلیمِ جذاسبسی ضذ ٍ در دهبی  15دٍر در دلیمِ در هذت  1000یفیَص بب ّبی خَى بِ ٍسیلِ سبًتزًوًَِ

، گلَوش، پزٍتئیي ول، وزاتیٌیي HDL ،LDLگلیسزیذ، ّبی خًَی ضبهل ولستزٍل، تزیًگْذاری ضذًذ تب غلظت فزاسٌجِ

ّبی پبرس آسهَى ٍ ّیَهي آلوبى بب ّب اس ویتگیزی فزاسٌجِگیزی ضًَذ. بِ هٌظَر اًذاسٍُ ًیتزٍصى اٍرُ ای خَى اًذاسُ

 بب ٍ SASبزًبهِ  تَسظ ٍاریبًس، تجشیِ رٍش بِ ّبدادُ تحلیل ٍ تجشیِ استفبدُ اس دستگبُ اسپىتزٍفتَهتزی استفبدُ ضذ.

  اًجبم ضذ.  GLMرٍیِاس  استفبدُ

 

 نتایج و بحث 

 05/0دار ًبَد )ّبی خًَی هؼٌیسبیز هتببَلیتبِ جش اٍرُ خَى، اثز اصلی هذت سهبى هصزف ٍ رٍش هصزف سیلپبتزٍل رٍی 

< p  .)ُ28رٍس ًسبت بِ  42ّب بب سیلپبتزٍل بِ هذت تیوبر بز ( 028/0رٍس ببػث وبّص غلظت اٍرُ خَى ضذ;p ُاهب اٍر )

ّبی هختلف تغذیِ سیلپبتزٍل لزار ًگزفت. اثزات هتمببل دٍ ػبهل هذت سهبى هصزف ٍ رٍش هصزف خَى تحت تأثیز رٍش

  ضبّذٍلتی تیوبرّب بب گزٍُ  ضَدهی هالحظِ 1در جذٍل ّوبًغَر وِ (. p >05/0) دار ًبَدّبی خًَی هؼٌیهتببَلیت رٍی
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ّبی تغذیِ ضذُ بب سیلپبتزٍل ٍ داری بیي گزٍُّب تفبٍت هؼٌیهَرد همبیسِ لزار گزفتٌذ بِ جش اٍرُ خَى در سبیز هتببَلیت

رٍس ٍ بِ صَرت رٍساًِ دریبفت  42ّبیی وِ سیلپبتزٍل را بِ هذت َى در بزُ(. اٍرُ خp > 05/0هطبّذُ ًطذ) ضبّذگزٍُ 

( تغذیِ 2006در آسهبیص ٍالىز ٍ ّوىبراى )(. p < 05/0داری داضت )وبّص هؼٌی ضبّذوزدُ بَدًذ ًسبت بِ گزٍُ 

ضذ. لَپش ٍ ّوىبراى رٍس هٌجزبِ وبّص ًیتزٍصى ول ٍ گلَوش پالسوب  28ّب بب بتبآگًَیست راوتَپبهیي بِ هذت گَسبلِ

ّب گشارش وزدًذ، ٍلی آًْب ای خَى را بب هصزف سیلپبتزٍل ٍ راوتَپبهیي در بزُ( وبّص در غلظت ًیتزٍصى اٍر2012ُ)

تغییزی در پزٍتئیي ول، وزاتٌیي، تزی گلیسزیذ ٍ ولستزٍل خَى هطبّذُ ًىزدًذ وِ بب ًتبیج هغبلؼِ حبضز ّوخَاًی 

ّب بِ ٍجَد ضَد. آهًَیبن اس وبتببَلیسن پزٍتئیيزخِ اٍرُ اس عزیك تجشیِ آهًَیبن تَلیذ هیداضت. اٍرُ در وبذ بِ ٍسیلِ چ

ای خَى را گیزد. در هغبلؼِ حبضز وبّص در ًیتزٍصى اٍرُآیذ بٌببزایي تَلیذ اٍرُ تحت تأثیز جیزُ ٍ ػولىزد وبذ لزار هیهی

داد. بِ عَری وِ ایي هحزن رضذ، سٌتش پزٍتئیي هبّیچِ ٍ تَاى بب تأثیز سیلپبتزٍل رٍی هتببَلیسن پزٍتئیي تَضیح هی

وزاتیٌیي اس ضىستي وزاتیي  (.3ضَد )ّب هیوٌذ ٍ اس عزفی هبًغ اس وبتببَلیسن پزٍتئیياستفبدُ اس ًیتزٍصى را تحزیه هی

یه ضبخصی اس ضَد. بٌببزایي غلظت وزاتیٌیي در سزم بِ ػٌَاى فسفبت در هتببَلیسن عبیؼی هبّیچِ اسىلتی تَلیذ هی

 (.3ای در ارتببط است )ببضذ وِ بِ عَر هستمین بب تَدُ هبّیچِوبتببَلیسن پزٍتئیي در بذى هی

 
و مقایسه   (mg/dl)های خونیمتابولیتاثرات متقابل مدت زمان مصرف و روش مصرف زیلپاترول هیدروکلراید بر -1جدول 

 بره های نر های تیماری با شاهد درگروه

ab دار ّستٌذّبیی وِ حزٍف هطتزوی ًذارًذ دارای تفبٍت هؼٌیدر ّز ردیف هیبًگیي. 

 

تزی ّب تأثیزی رٍی وزاتیٌیي، پزٍتئیي ول ٍ غلظت ( بب تغذیِ سیلپبتزٍل ٍ راوتَپبهیي بِ بز2011ُلَپش ٍ ّوىبراى )

(. 1گلیسزیذ خَى هطبّذُ ًىزدًذ. ٍلی در آسهبیطی تیوبر بلٌذ هذت گبٍّب بب سیوبتزٍل ببػث افشایص وزاتیٌیي خَى ضذ )

p-value 
اثزات 

 هتمببل

p-value 
 وٌتزل

SEM 

رٍس42  

 

رٍس 28  

 ضبّذ
هتببَلیت 

 2on ّبی خًَی

2off 

1on 

1off 
 2on رٍساًِ

2off 
1on 

1off 
 رٍساًِ

18/0  17/0  5/3  گلَوش 72 84 74 72  79 78 81 

66/0  33/0  0/2  7/36  2/33  2/36   9/31  0/32  4/34  1/31  
تزی 

 گلیسزیذ

71/0  36/0  9/1  ولستزٍل 62 63 63 59  66 62 60 

74/0  86/0  2/2  3/35  3/37  5/38   6/35  8/34  7/35  6/34  HDL 

12/0  52/0  2/2  6/29  9/31  2/35   5/35  2/32  7/31  3/32  LDL 

65/0  016/0  37/1  5/28 ab
 2/30 ab

 4/27 b
  3/32 ab

 4/32 ab
 8/28 ab

 9/33 a
 اٍرُ 

45/0  79/0  27/0  25/7  75/6  10/7   84/6  94/6  20/7  84/6  پزٍتئیي ول 

81/0  31/0  18/0  88/1  81/1  24/2   88/1  64/1  98/1  61/1  وزاتیٌیي 
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( گشارش وزدًذ وِ غلظت وزاتیٌیي سزم ّوبستگی هثبت بب ٍسى الضِ، ببسدُ الضِ ٍ ًسبت 1990ایستبس ٍ ّوىبراى )

ای پالسوب تأثیز سیلپبتزٍل رٍی وزاتیٌیي ٍ وبّص در غلظت ًیتزٍصى اٍرُ گَضت لخن در الضِ دارد. در هغبلؼِ حبضز فمذاى

دّذ وِ سیلپبتزٍل تأثیز بیطتزی رٍی وبّص تجشیِ پزٍتئیي ًسبت بِ افشایص تجوغ پزٍتئیي در هبّیچِ دارد. در ًطبى هی

( 6ّبی سبیز هحمیمیي )بب گشارشّبی ولستزٍل ٍ تزی گلیسزیذ تحت تأثیز تیوبرّب لزار ًگزفتٌذ وِ ایي هغبلؼِ هتببَلیت

دٌّذ. آًْب ّب، ببفت چزبی را در هحیظ وطت وبّص هی( بیبى داضتٌذ وِ بتبآگًَیست1990ّوخَاًی دارد. پتزال ٍ اسىٌش )

( افشایص 1989وٌذ. بؼالٍُ وین ٍّوىبراى )ّب لیپَلیش را تحزیه ٍ اس لیپَصًش هوبًؼت هیگشارش وزدًذ وِ بتبآگًَیست

ّبی تیوبر ضذُ بب ّب در بزُپالسوبیی اسیذّبی چزة آساد ٍ تزی گلیسزیذ را در ارتببط بب وبّص اًذاسُ آدیپَسبیتغلظت 

 سیوبتزٍل ػٌَاى وزدًذ. 
 

 گیرینتیجه 

ّبی تغذیِ ضذُ بب داری بیي گزٍُّب تفبٍت هؼٌیدّذ وِ بِ جش اٍرُ خَى در سبیز هتببَلیتًتبیج هغبلؼِ حبضز ًطبى هی

رٍس ببػث وبّص غلظت اٍرُ  28رٍس ًسبت بِ  42هصزف سیلپبتزٍل بِ هذت ٍجَد ًذارد. ّوچٌیي  ضبّذلپبتزٍل ٍ گزٍُ سی

 خَى ضذ.
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