
بر غلظت سرمی ویسفاتیه در بیماران مبتال به  دیابت   3امگا اسیدچرب بررسی اثر 

 2ووع 

 

 :خالصه 

دیابت  ياکىشُای التُابی ي   ابتال يیسفاتیه آدیپًسیتًکیىی است کٍ اس بافت چزبی تزشح می شًد يمی تًاوذ  بزريی :زمینه و هدف

در ایه مطالعٍ .باعث کاَش چزبیُايپیشگیزی اس مقايمت بٍ اوسًلیه میگزدد3اس طزفی امگا.باشذبز سطح  لیپیذَای سزم ویش مًثز می 

مًرد بزرسی قزار گزفتٍ  2در دیابت وًع بزغلظت سزمی يیسفاتیه ي تغییزات غلظت آن ي َمچىیه عًامل تاثیز گذار دیگز  3امگاتاثیز 

 .است

 شامل ريغه  mg7111َز کپسًل  )  3پسًل امگاک 2گزيٌ تحت درمان با بٍ دي 2سن مبتال بٍ دیابت وًع 17تعذاد :روش بررسی

mg361 EPA  يmg241 DHA  ) در ومًوٍ خًن گزفتٍ شذٌ فاکتًرَای مًرد وظز . کپسًل داريوما قزار گزفتىذ 2يگزيٌ کىتزل با

س طزیق اوذاسٌ گیزی با کیت ا  HbA1c، قىذ ي ( ، کلستزيل  TG , HDL , LDL , VLDL)َای چزبی  شامل يیسفاتیه ي پزيفایل

ي  َمچىیه سه ، قذ ، يسن ، دير کمز  اس طزیق مشاَذٌ ي پزسشىامٍ گزفتٍ  شذٌ ي مشاَذٌ وتایج اوذاسٌ گیزی( پارس آسمًن )مخصًص 

ذست اطالعات ب. َفتٍ اس وظزمیاوگیه غلظت سزمی يیسفاتیه ارسیابی شذوذ 8بیماران پس اس  .پز شذ فزم بسامذ خًراک َمچىیه  يشذ

بزای َمبستگی بیه دادٌ َا اس آسمًن َمبستگی پیزسًن  مًرد تحلیل قزار گزفت بٍ طًریکٍ SPSS   ver 18آمذٌ تًسط وزم افشار 

ي بزای مقایسٍ   T pairedَمچىیه جُت مقایسٍ غلظت يیسفاتیه سزم قبل ي بعذ اس مذاخلٍ در دي گزيٌ اس آسمًن  . استفادٌ شذ

 .مستقل استفادٌ شذ   Tدي گزيٌ اس آسمًن میاوگیه تغییزات غلظت بیه 

يبعذ اس مذاخلٍ (p=0.14)يپالسبً تفايت معىی دار وذاشتٍ  3میاوگیه سطح  سزمی يیسفاتیه قبل اس مذاخلٍ در دي گزيٌ امگا :یافته ها

سزمی يیسفاتیه در  َمچىیه میاوگیه اختالف قبل ي بعذ سطح. ((p<0.001میاوگیه سطح  سزمی يیسفاتیه در دي گزيٌ معىی دار بًد

وشان داد َیچگًوٍ َمبستگی معىی داری بیه سطح خًوی يیسفاتیه  در عیه حال. (p<0.001)دي گزيٌ تفايت معىی دار ی را وشان داد

 . (P>0.05)ي قىذ خًن يجًد وذارد  LDL  ،HDLمتغیز َای کلستزيل ، تزی گلیسزیذ ،  َمچًن ي دیگز متغیز َای مًرد بزرسی

اما  (P>0.05)قبل ي بعذ اس مذاخلٍ در دي گزيٌ تفايت معىی داری وذاشتٍ  WHR، يسن ي  HbA1cیلُای چزبی ، قىذ ، در مًرد پزيفا

 .(p<0.001)اختالف قبل ي بعذ اس مذاخلٍ معىی دار بًد 

 غلظت يیسفاتیه سزم شافشای میتًاوذ بز غلظت سزمی يیسفاتیه اثز داشتٍ ي باعث 3با تًجٍ بٍ  وتایج مطالعٍ،امگا :نتیجه گیریبحث و 

  .ي َمچىیه سبب بُبًد اثز اوسًلیه در افزاد دیابتی گزدد



 2،پالسبً،يیسفاتیه،دیابت وًع 3امگا :کلمات کلیدی

 


