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 1گزٍُ فيشيَلَصي ٍرسػ ،داًؾكذُ تزثيت ثذًي ،داًؾگبُ حكين عجشٍاري
(دريبفت هقبلِ -90/5/25 :پذيزػ هقبلِ)90/9/6 :

چكيذُ
سهيٌِ :ليپَپزٍتئيي ليپبس ( )LPLيک آًشينّبي کليذي در هتبثَليغن چزثي ثَدُ ٍ ًقؼ هْوي در ثزداؽت ليپَپزٍتئييّب اس پالعوب دارد.
اثز توزيٌبت حبد ثز  LPLثبفت چزثي ثِخَثي رٍؽي ًويثبؽذّ .ذف اس تحقيق حبضز ثزرعي پبعخ صى ٍ فعبليت  LPLثبفت چزثي ثِ
يک جلغِ توزيي در هَػّبي صحزايي ًز ثَد.
هَاد ٍ رٍػّب :تعذاد  24عز هَػ صحزايي ًز ًضاد ٍيغتبر ثب ٍسى  388±31گزم ثِطَر تصبدفي در دٍ گزٍُ کٌتزل ( 12عز) ٍ تجزثي
( 12عز) قزار گزفتٌذ .گزٍُ تجزثي ،يک جلغِ توزيي ثِهذت  120دقيقِ ٍ ثب ؽذت  18هتز ثز دقيقِ را رٍي تزدهيل اًجبم دادًذ .ثالفبصلِ2 ،
ٍ  24عبعت پظ اس توزيي هَػّب ثيَْػ ٍ ًوًَِگيزي خَى ٍ ثبفت چزثي اپيذيذين اًجبم ؽذ .ثيبى صى  LPLثِرٍػ ًغخِثزداري
هعكَط ٍاکٌؼّبي سًجيزُاي پليوزاس ( )RT-PCRهَرد ثزرعي قزار گزفت .دادُّب ثب اعتفبدُ اس آسهَى آًبليش ٍاريبًظ دادُّبي تكزاري

تجشيِ ٍ تحليل ؽذ .عطح هعٌيداري ( )P>0/05در ًظز گزفتِ ؽذ.
يبفتِّبً :تبيج تحقيق ًؾبى داد کِ ثيبى صى  LPLثبفت چزثي ثالفبصلِ ( ،)P;0/01 ،F;14/98دٍ ( 24 ٍ )P;0/01 ،F;3/97عبعت
( )P;0/001 ،F;2/48پظ اس توزيي ثِطَر هعٌيداري در هقبيغِ ثب گزٍُ کٌتزل افشايؼ داؽتّ .وچٌيي فعبليت  LPLثبفت چزثي ثالفبصلِ
( ،)P;0/02 ،F;2/06دٍ ( 24 ٍ )P;0/001 ،F;3/05عبعت ( )P;0/003 ،F;0/729پظ اس توزيي ثِطَر هعٌيداري در هقبيغِ ثب گزٍُ
کٌتزل افشايؼ داؽت.
ًتيجِگيزي :افشايؼ  LPLثبفت چزثي پظ اس يک جلغِ توزيي حبد ثذاى هعٌي اعت کِ تب  24عبعت پظ اس توزيي هب ؽبّذ کبّؼ
تزيگليغزيذّبي پالعوب ٍ تجوع آىّب در ثبفت چزثي خَاّين ثَد .ايي هغئلِ حبکي اس آثبر هثجت حتي يک جلغِ توزيي ثز هتبثَليغن
چزثيّبعت.
ٍاصگبى کليذي :توزيي اعتقبهتي ،LPL ،هَػ صحزايي ،ثبفت چزثي
* ؾجعٍاض ،تَحيس قْط ،زاًكىسُ تطثيت ثسًي ،زاًكگبُ حىين ؾجعٍاضي
E-mail: sa.hosseini@hsu.ac.ir
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همسهِ
اًطغي ًجَزُ ثلىِ يه اًسام زضٍىضيع فقبل هيثبقس وِ

عطيك وبّف ثبفت چطثي ٍ ثْجَز هتبثَليؿن ليپيس ٍ

هَاز ثيَلَغيه هرتلفي ضا تَليس ٍ ثيبى هيوٌس (.)1

وطثَّيسضات زاقتِ ثبقس ( ٍ )7ثب افعايف ّعيٌِ اًطغي،

ثبفت چطثي ّوچٌيي ًمف هطوعي زض تٌؾين ّوَؾتبظ

ثط ؾغَح  ٍ LPLهتبثَليؿن تطيگليؿيطيس پالؾوب

اًطغي زاضز ( .)2ثبفت چطثي ايي اثط تٌؾيوي ذَز ضا اظ

اثطگصاض ثبقس ( .)4ثيكتط هغبلقبت اثط توطيٌبت ٍضظقي

عطيك تَليس آزيپَوبييّب يب آًعينّب اًدبم هيزّس .اظ

عَتالًي هست ضا ثط ثيبى غى  LPLثطضؾي وطزُاًس (ٍ 8

خولِ ايي آًعينّب ليپَپطٍتئيي ليپبظ ( )LPLهيثبقس

 ٍ )9زض هغبلقبت ووي ثِ ثطضؾي يه خلؿِ توطيي ثط

( )3وِ فوستبً تَؾظ ثبفت چطثي ٍ فضلِ ثيبى قسُ

ثيبى غى  LPLزض حيَاًبت پطزاذتِ قسُ اؾتّ .وچٌيي

( ٍ )4ؾجت ّيسضٍليع تطيگليؿيطيسّب (ٍ )TG

ًتبيح هغبلقبت اًدبم قسُ زض ايي ظهيٌِ ثب اؾتفبزُ اظ ّط

ليپَپطٍتئييّبي غٌي اظ تطيگليؿيطيس هيگطزز.

زٍ قيَُ توطيٌي (ثلٌس هست ٍ وَتبُ هست) ًيع هتٌبلض

ثٌبثطايي ًمف هْوي زض ّسايت اؾيسّبي چطة آظاز

اؾت .ثطذي وبّف ( ،)11 ٍ 10ثطذي فسم تغييط (ٍ )8

ثِؾَي ثبفت چطثي ٍ فضالت اؾىلتي ايفب هيوٌس.

ثطذي افعايف ( )12زض ثيبى غى ٍ فقبليت  LPLثبفت

 LPLثِفٌَاى يه تٌؾين وٌٌسُي وليسي شذبيط چطثي

چطثي ضا گعاضـ وطزُاًس .ثِفٌَاى هثبل زض يىي اظ ايي

قٌبذتِ قسُ اؾت ،ثِعَضي وِ ثبفث ثطزاقت

هغبلقبت اثط يه زٍضُ توطيي وَتبُ هست ٍضظقي ثط ثيبى

تطيگليؿطيسّب اظ خطيبى ذَى ٍ اًتمبل آىّب ثِ زاذل

غى ٍ فقبليت  LPLزض ثبفت چطثي هطزاى ثطضؾي قس.

ؾلَلّبي چطثي هيقَز (.)5

ًتيدِ تحميك حبوي اظ فسم تغييط ثيبى غى ٍ فقبليت LPL

تحميمبت اًدبم قسُ زض زٍ زِّ اذيط ًكبى زازُاًس وِ

ثَز (.)8

 LPLفالٍُثط آًىِ زض هتبثَليؿن ولي چطثيّب ٍ اًتمبل

زض هغبلقِاي زيگط اثط يه خلؿِ توطيي قٌب ثط ثيبى

آىّب ًمف اؾبؾي زاضز ،زاضاي فولىطزّبي

غى ٍ فقبليت  LPLزض هَـّبي نحطايي هَضز

غيطوبتبليتيىي ًيع هيثبقس ،ثِعَضي وِ ًبٌّدبضيّبيي

هغبلقِ لطاض گطفتً .تيدِ تحميك وبّف فقبليت ٍ ثيبى

زض فولىطز  LPLثب ثطذي قطايظ پبتَفيعيَلَغيىي

غى  LPLضا ثالفبنلِ پؽ اظ توطيي ًكبى زاز (.)10

هبًٌس آتطٍاؾىلطٍظ ،قيلَهيىطًٍويب ،1چبلي ،ثيوبضي

ثبتالذطُ زض يه هغبلقِ هتفبٍت ،اثط يه خلؿِ

آلعايوط ،اذتالتالت چطثي ذَىّ 2وطاُ ثب زيبثت،

توطيي ثط فقبليت  LPLزض هطزاى ٍ ظًبى ثطضؾي

همبٍهت اًؿَليٌي ٍ ففًَت ّوطاُ هيثبقس (.)3

قس .يبفتِ ّبي تحميك ثيبًگط افعايف فقبليت LPL

ثٌبثطايي هغبلقِ  ٍ LPLفَاهل اثطگصاض ثط آى اظ لحبػ

زض ثبفت چطثي هطزاى (ٍ ًِ ظًبى) زض اثط يه خلؿِ

ثبليٌي حبئع اّويت هيثبقس.

توطيي ثَز (.)12

فَاهل هرتلفي اظ خولِ اًؿَليي ،گطؾٌگي ،ؾيطي ٍ

ثٌبثطايي ّط چٌس يىي اظ فَاهل اثطگصاض ثط LPL

فقبليت ٍضظقي ثط تٌؾين  LPLاثطگصاض هيثبقٌس (.)6

توطيي ٍ فقبليت ثسًي هي ثبقس ،اهب اثط توطيي حبز

زض ايي هيبى هغبلقبت اًدبم قسُ ًكبى هيزّس وِ فقبليت

ضٍي ثيبى ٍ فقبليت  LPLثِذَثي هكرم ًيؿت

1

( .) 13ثب تَخِ ثِ ثطضؾي هحمك تب ظهبى اًدبم ايي
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ثبفت چطثي نطفبً يه ثبفت غيطفقبل شذيطُ وٌٌسُ

ثسًي هيتَاًس ًمف وليسي زض حفؼ تقبزل اًطغي اظ

عبل ّفذّن /ؽوبرُ  /2خزداد ٍ تيز 1393

/ 122طت جٌَة

خلؿِ توطيي َّاظي ثط ثيبى غى ٍ فقبليت  LPLزض

ثطًبهِ توطيي فجبضت اظ زٍيسى ضٍي تطزهيل ٍيػُ

ثبفت چطثي ثِ نَضت ّوعهبى هَضز ثطضؾي لطاض

خًَسگبى آظهبيكگبّي ثَز .خْت ايدبز آهبزگي ٍ

گطفتِ اؾت (ّ .)10وچٌيي تٌْب زٍ هغبلقِ اثط يه

ضفبيت انل اضبفِثبضّ ،كت خلؿِ توطيي آهبزگي

خلؿِ توطيي عَتالًي هست ضا ثط فقبليت  LPLثبفت

ثطاي هَـّبي گطٍُ توطيي زض ًؾط گطفتِ قس ٍ

چطثي هَضز ثطضؾي لطاض زازُاًس ( ٍ )14 ٍ 12اوثط

توطيي ثب ؾطفت  10هتط زض زليمِ ٍ ظهبى  20زليمِ

هغبلقبت ثِ ثطضؾي ثيبى  LPLزض ثبفت فضلِ

قطٍؿ قس ٍ زض هست زٍ ّفتِ ثِتسضيح ظهبى ٍ ؾطفت

پطزاذتِ اًس .اظايي ضٍ اًدبم چٌيي هغبلقِاي ضطٍضي

زٍيسى افعايف يبفت تب زض ضٍظ توطيي انلي ثِ

ثًِؾط هيضؾس ٍ هي تَاًس ثيٌف ٍ قٌبذت هب ضا زض

ؾطفت ًْبيي ( 18هتط ثط زليمِ) ضؾيس ٍ توطيي انلي

ظهيٌِ هىبًيؿنّبي اث ط ٍضظـ ثط تقبزل ٍ ّوَؾتبظ

ثب ظهبى  120زليمِ ٍ ؾطفت  18هتط ثط زليمِ ٍ قيت

اًطغي ٍ تٌؾين ٍظى ثسى افعايف زّس .لصا ايي هغبلقِ

نفط زضخِ اًدبم قس.

ثِ ثطضؾي اثط يه خلؿِ توطيي اؾتمبهتي ثط ثيبى غى

زض ايي خلؿِ ثطاي ضفبيت هؿبئل اذاللي خْت

ٍ فقبليت  LPLثبفت چطثي زض هَـّبي ًط

ٍازاض وطزى آى ّب ثِ زٍيسى ،اظ قَن الىتطيىي

نحطايي هيپطزاظز.

اؾتفبزُ ًكس ،ثلىِ ايي وبض تَؾظ هيلِاي پالؾتيىي
اًدبم هيگطفت 10 .زليمِ اٍل ٍ آذط ّط خلؿِ ٍ

هَاد ٍ رٍػّب
حيَاًبت ٍ ًگْذاري آىّب

ايي هغبلقِ ضٍي هَـّبي نحطايي ًط ًػاز ٍيؿتبض
اًدبم قس .ثطاي ايي هٌؾَض تقساز  24ؾط هَـ ،ثب ٍظى
 388±31گطم اظ اًؿتيتَ پبؾتَض ايطاى ذطيساضي قسًس.
هَـّب زض گطٍُّبي چْبضتبيي ،زض لفؽّبي
پليوطثٌبت قفبف اؾتبًساضز ؾبذت قطوت ضاظي ضاز

خلؿِ انلي ثِ گطم وطزى ٍ ؾطز وطزى اذتهبل
زازُ قس .ثطاي ّوؿبىؾبظي هَـّب ثِ فضبي
آظهبيكگبُ ٍ تطزهيل ،گطٍُ وٌتطل ًيع زض عي زٍ ّفتِ
آقٌبيي ،ؾِ ثبض ضٍي تطزهيل لطاض گطفتٌس ٍ ثب ؾطفت
ّكت هتط ثط زليمِ ثِهست  10زليمِ ضٍي تطزهيل ضاُ
ضفتٌس .ضوٌبً چْبض ؾبفت لجل اظ توطيي غصا اظ لفؽ
هَـ ّب ثطزاقتِ قس تب ذًَگيطي هَـّب زض حبلت

ٍ زض اتبق هرهَل ثب زهبي  22±2زضخِ ؾبًتيگطاز

ًبقتبيي ًؿجي اًدبم قَز.

ٍ چطذِ ضٍقٌبيي ثِ تبضيىي  12:12ؾبفت ( 7نجح

ثيَْؽي ،خَى گيزي ٍ تْيِ ثبفت

تب  7فهط) ٍ ضعَثت ًؿجي  50زضنس ًگْساضي قسًس.

ثالفبنلِ پؽ اظ اتوبم خلؿِ توطيي هَـّب اظ ضٍي

هَـّب آظازاًِ ثِ آة ٍ غصاي اؾتبًساضز زؾتطؾي

تطزهيل

لفؽّبي

زاقتٌس ٍ زض ؾطتبؾط زٍضُ تحميك ،تَؾظ يه ًفط

ثطچؿت گصاضي قسُ لطاض زازُ قسًس .زض ايي هطحلِ

خبثدب ٍ زؾتىبضي قسًس .هَـّب پؽ اظ يه ّفتِ

ثالفبنلِ چْبض ؾط هَـ اظ گطٍُ تدطثي ٍ چْبض ؾط

آقٌبيي ثب فضبي آظهبيكگبُ ٍ زؾتىبضي تَؾظ هحمك،

اظ گطٍُ وٌتطل ثِ ٍؾيلِ تعضيك زاذل نفبلي ()ip

ثِعَض تهبزفي ثِ زٍ گطٍُ وٌتطل ( 12ؾط) ٍ تدطثي

پٌتَثبضثيتبل ؾسين ( 9هيليگطم ثطاي ّط  100گطم

( 12ؾط)ّ ،وؿبى اظ لحبػ ٍظى تمؿين قسًس.

ٍظى هَـ) ثيَْـ قسًس ٍ ًوًَِگيطي ذَى ٍ ثبفت
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تحميك ،تٌْب زض يه هغبلقِ اثط حبز ٍ تأذيطي يه

پزٍتكل توزيي اعتقبهتي
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ؾط زيگط اظ گطٍُ وٌتطل ٍ چْبض ؾط اظ گطٍُ تدطثي

وٌتطل ٍ تدطثي نَضت گطفت .حسٍز  20هيليگطم

ثيَْـ ٍ ًوًَِ گيطي اًدبم قس .زض هطحلِ ؾَم24 ،

اظ ثبفت ّب خساؾبظي ٍ ثطاي ٍاوٌف اؾترطاج RNA

ؾبفت ثقس ًيع چْبض ؾط اظ گطٍُ وٌتطل ٍ چْبض ؾط

ثِوبض گطفتِ قس.

اظ گطٍُ تدطثي ثيَّـ ٍ ًوًَِ گيطي اًدبم گطزيس.

ترليم  RNAثب اؾتفبزُ اظ ويت قطوت

زض هطحلِ ؾَم ًيع هَـ ّب چْبض ؾبفت ًبقتبيي

( Macherey-Nagelوكَض آلوبى) ثِنَضت ظيط

زاقتٌس .ذًَگيطي اظ عطيك ؾَضاخ وطزى هؿتمين

اًدبم گطفت .اثتسا ثبفت ّب تَؾظ افعٍزى 350

للت ٍ تَؾظ ؾطًگ اًدبم قس .ثبفت چطثي اپيسيسين

هيىطٍليتط هحلَل  3/5l ٍ RA1هطوبپتَاتبًَل ليع

ًيع ثِ ؾطفت خسا ،ثِ هيىطٍتيَةّبي RNAase free

قسًس .ؾپؽ هحلَل ثبفتّب ثِّوطاُ ثبفطليع ثِ زاذل

هبيـ

ؾتَى (زاضاي حلمِ لطهع ضًگ) افعٍزُ ٍ زض 11000

ٍ

DNAase

هٌتمل

ٍ

زض

ًيتطٍغى

هٌدوس گطزيس.

زٍض زض زليمِ ثِ هست يه زليمِ ؾبًتطيفَغ قس.

ًوًَِ ّبي ذًَي زض لَلِ ّبي فبلىَى حبٍي EDTA

هحلَل فجَض وطزُ اظ ؾتَى زض يه هيىطٍتيَة

ؾبًتطيفيَغ ٍ پالؾوب خسا گطزيس ٍ ثِ ّوطاُ ًوًَِّبي

خوـ آٍضي قس .ؾپؽ قطايظ ،ثطاي چؿجيسى

ثبفت تب ظهبى اًساظُگيطي ثِ يرچبل  -80زضخِ

 RNAثب افعٍزى الىل  70زضنس ثِهيعاى 350

ؾبًتي گطاز هٌتمل گطزيس.

هيىطٍليتط هٌبؾت ٍ زض ايي هطحلِ چٌس ثبض ثب پيپت،
تطويت ذَة هرلَط قس .هحلَل ّوَغًيعُ قسُ

اًذاسُگيزيّبي ثيَؽيويبيي

فقبليت ليپَپطٍتئيي ليپبظ زض ثبفت چطثي ثب اؾتفبزُ اظ
ضٍـ ضًگ ؾٌدي آًعيوي ،ويت قٌبؾبيي LPL

قطوت ،Nanjing Jiancheng Bioengineering
ؾبذت وكَض چيي اًساظُگيطي قس.
اًؿَليي ؾطم ثِضٍـ اتاليعا ًَؿ  ،sandwichويت
قطوت  Mecrodiaؾبذت وكَض ؾَئس ثب زضخِ
حؿبؾيت  0/07هيىطٍگطم زض ليتط ٍ ضطيت تغييطات
زضٍى گطٍّي  4/2زضنس اًساظُگيطي قس.
گلَوع ؾطم ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـ ضًگؾٌدي آًعيوي،
ويت گلَوع قطوت پبضؼ آظهَى ؾبذت وكَض ايطاى
ثب زضخِ حؿبؾيت  0/5هيليگطم زض زؾيليتط ٍ
ضطيت

تغييطات زضٍى گطٍّي 2/1

زضنس

اًساظُگيطي قس.
تخليص  ٍ mRNAثزرعي ثيبى صى ثٍِعيلِ RT-PCR

ثِهٌؾَض

ثطضؾي
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ثيبى

غى،

ٍاوٌف

فَق ،ثِ ؾتَى ترليم ( RNAزاضاي حلمِ آثي
ضًگ) اضبفِ ٍ زض  11000زٍض زض زليمِ ثِهست 30
ثبًيِ ؾبًتطيفَغ گطزيس .ؾپؽ  350هيىطٍليتط MDB

افعٍزُ ٍ زض  11000زٍض زض زليمِ ثِهست يه زليمِ
ؾبًتطيفَغ قس .ثب اؾتفبزُ اظ  95 lهحلَل DNase I

ٍ ظهبى اًىَثبؾيَى  15زليمِ ايّ DNA ،بي ّوطاُ ثب
 RNAوِ ثِ غكبء هتهل قسُا ًس ،اظ ثيي ضفتٌس.
ؾپؽ  200هيىطٍليتط هحلَل  ٍ RA2زض ازاهِ 600
هيىطٍليتط هحلَل  RA3ثِ ؾتَى افعٍزُ ٍ زض 1100
زٍض زض زليمِ ثِهست  30ثبًيِ ؾبًتطيفيَغ گطزيس.
زض هطحلِ ثقسي  250هيىطٍليتط هحلَل  RA3افعٍزُ
ٍ زض  1100زٍض زض زليمِ ثِهست زٍ زليمِ
ؾبًتطيفيَغ قس .ثِ ؾتَى  60هيىطٍ ليتط آة
 RNase freeافعٍزُ ٍ زض  1100زٍض زض زليمِ
ثِ هست يه زليمِ ؾبًتطيفيَغ ٍ زض  -70زضخِ
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چطثي اپيسيسين اًدبم قس .زٍ ؾبفت ثقس ًيع چْبض
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ؾبًتيگطاز ًگِ زاضي قس .هيعاى ووي  RNAاؾترطاج
قسُ ثب لطائت خصة ًَضي ( )ODآى ،زض 260
ًبًَهتط زض ثيَفتَهتط هكرم گطزيس .ثِهٌؾَض ؾبذت
 cDNAزض يه لَلِ فبلس  100 ،RNaseتب 400
اظ پطايوط اليگَ  dTثِ آى اضبفِ گطزيس.
حدن ًْبيي تَؾظ آة همغط فبلس  RNaseثِ 11
هيىطٍليتط ضؾيس .هدوَفِ زض  70زضخِ ؾبًتيگطاز،
ثِهست پٌح زليمِ اًىَثِ گطزيس ٍ ؾپؽ ثالفبنلِ
ضٍي يد ،ؾطز قس .ثبفط  ،)5X( RTثِ حدن 4
هيىطٍليتط dNTPmix)10mM( ،ثِ هيعاى 2
هيىطٍليتط)RNasin( Ribonuclease inhibitor ،
ٍ 20احس اضبفِ قس ٍ ثب آة همغط فبلس  RNaseثِ
حدن ًْبيي  19هيىطٍليتط ضؾبًسُ ٍ ثِهست پٌح
زليمِ زض  37زضخِ ؾبًتيگطاز اًىَثِ گطزيس .ؾپؽ
200

ٍاحس

آًعين

وطيپتبظ

تطاًؽ

هقىَؼ

( )M-Mul-Vاضبفِ ٍ ثِهست يه ؾبفت زض 42
زضخِ اًىَثِ قس .زض هطحلِ ثقسي  10زليمِ زض زهبي
 70زضخِ لطاض گطفت ،وِ ؾجت غيطفقبل قسى
آًعين گطزيس.
ؾپؽ ثالفبنلِ ثِ ؽطف يد هٌتمل قس .هحهَل
 cDNAزض  -70زضخِ شذيطُ گطزيس .ثب اؾتفبزُ اظ
ًوًَِ ّcDNAبي تْيِ قسُ زض ثبتال ،عجك پطٍتىل
ظيط  PCRنَضت گطفت .زض ايي ضًٍس اظ ثتباوتيي
ثِ فٌَاى وٌتطل زاذلي اؾتفبزُ قس ٍ ثِنَضت
خساگبًِ ،ثطاي ّط ًوًَِ ،يه ٍاوٌف ً PCRيع ثب
پطايوطّبي ثتباوتيي نَضت گطفت.
پطايوطّبي

LPL

غى

قبهل:

LPLR:TTGTAGGGCATCTGAGAGCGAG
LPLF:GCACGAGCGCTCCATCCAT ٍ TC

هيثبقس.
پطايوطّبي

غى
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ثتب

اوتيي

قبهل

' CCA CA-3هيثبقس .ثطاي اضظيبثي ًتبيح  PCRاظ
الىتطٍفَضظ وطزى هحهَل  ،PCRضٍي غل آگبضظ ٍ
آًبليع ثب ًطمافعاض  UVtechاؾتفبزُ گطزيس.
تجشيِ ٍ تحليل آهبري
ثطاي ثطضؾي اثط توطيي ثط ثيبى غى ٍ پطٍتئيي LPL

ثبفتي اظ آظهَى آًبليع ٍاضيبًؽ زازُّبي تىطاضي
( ،)Repeated Measures ANOVAزض ؾغح 5
زضنس اؾتفبزُ قس ٍ وليِ فوليبت تَؾظ ًطمافعاض
ٍ )USA، Il،Chicago،SPSS Inc( SPSSيطايف
 16اًدبم گطفت.

يبفتِّب
يبفتِ ّبي تحميك زض خسٍل  ٍ 1قىلّبي  1تب  2اضائِ
قسُ اؾتّ .وبى عَض وِ زض خسٍل  1هكبّسُ هيقَز
گلَوع ( ٍ )P;0/51 ،F;0/75اًؿَليي (،F;2/89
 )P;0/14پالؾوبيي زض ؾِ ظهبى ثيي گطٍُ وٌتطل ٍ
تدطثي تفبٍت هقٌي زاض ًساقت.
ًوَزاض  1ثيبى غى  LPLثبفت چطثي ضا ثالفبنلِ2 ،
ؾبفت ٍ  24ؾبفت پؽ اظ توطيي زض گطٍُ تدطثي
زض ه مبيؿِ ثب گطٍُ وٌتطل ًكبى هيزّسّ .وبىعَض وِ
زض ايي ًوَزاض زيسُ هيقَز ثيبى غى  LPLثبفت
چطثي زض ّط ؾِ ظهبى ثِ عَض هقٌبزاضي افعايف يبفت
(ثِتطتيت ٍ P;0/01 ،F;3/97 ٍ P;0/01 ،F;14/98
ّ .)P;0/001 ،F;2/48وچٌيي زض قىل ً 1تبيح غل
الىتطٍفَضظ ًكبى زازُ قسُ اؾت.
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ًبًَگطم اظ  RNAتَتبل اضبفِ قس ٍ  0/5هيىطٍگطم

-actin-For :5'-TCC CTG GAG AAG AGC TAC
'-actin-Rev:5'-GTA GTT TCG TGG ATG ٍ G-3
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جذٍل )1هيبًگيي ٍ اًحزاف هعيبر هتغيزّب ثزحغت گزٍُّب ٍ سهبىّبي هختلف
ثالفبصلِ پظ اس توزيي

هتغيز
فقبليت  LPLثبفت چطثي ()U/mg

اًؿَليي ()µg/l
گلَوع ()mg/dl

0/59±0/004

0/48±0/29

وٌتطل

0/48±0/17

تدطثي

0/96±0/28

وٌتطل

398/90±73/70

378/47 ±24/08

تدطثي

521/17±19/64

*

608/96±122/02

2/1±0/40

*

1/34±0/20

*

*

*

422/16±39/72
587/89±21/63

*

وٌتطل

2/21±0/21

2/59±0/99

3/27±1/19

تدطثي

1/72±0/45

1/62±0/37

2/22±0/83

وٌتطل

106/25±4/2

95/75±22/69

86/25±7/22

تدطثي

94/75±18/99

87/75±10/34

104/25±19/05

* تفبٍت هقٌيزاض ثيي گطٍُ وٌتطل ٍ تدطثي (.)P>0/05

ًوَزاض  )1ثيبى غى  LPLثبفت چطثي زض ظهبىّبي هرتلف ثِنَضت ًوَزاض ؾتًَي ًكبى زازُ قسُ اؾت..
* تفبٍت هقٌيزاض ثيي گطٍُ وٌتطل ٍ تدطثي (.)P>0/05

ًوَزاض  2فقبليت  LPLزض ثبفت چطثي ضا ًكبى

زض ّط ؾِ هطحلِ (ثالفبنلِ 24 ٍ 2 ،ؾبفت پؽ اظ

هيزّسّ .وبىعَض وِ هكبّسُ هيقَز الگَي تغييطات

توطيي) افعايف هقٌيزاض فقبليت  LPLهكبّسُ قس

فقبليت  LPLاظ الگَي ثيبى غى آى تجقيت هيوٌس

(ثِتطتيت ٍ P;0/001 ،F;3/05 ٍ P;0/02 ،F;2/06

ثِعَضي وِ افعايف زض ّط ؾِ هطحلِ زيسُ هيقَز ٍ

.)P;0/003 ،F;0/729

قىل  )1تبيح الىتطٍفَضظ غل آگبضظ RT-PCR ،ثطاي ثطضؾي تغييطات ثيبى غى  LPLضا ًكبى هيزّس .ثيبى ايي غى زض همبيؿِ ثب ثيبى يه غى وٌتطل زاذلي (ثتباوتيي) ؾٌديسُ قسُ
اؾت .حطف  Cضٍي ثبًسّب ًكبى زٌّسُ گطٍُ وٌتطل ٍ حطٍف ً Tكبىزٌّسُ گطٍُ تدطثي هيثبقس .ثالفبنلِ ثقس اظ توطيي ثبًسّب ثِتطتيت اظ چپ ثِ ضاؾت  C1تب ً C4وًَِ
هَـّبي وٌتطل ٍ  T1تب ً T4وًَِ هَـّبي توطيي وطزُ 2 ،ؾبفت ثقس ّوييعَض  C5تب  C8گطٍُ وٌتطل ٍ  T5تب  T8گطٍُ تدطثي ٍ  24ؾبفت ثقس ًيع  C9تب  C12گطٍُ وٌتطل
ٍ  T9تب  T12گطٍُ تدطثي هيثبقس M .هبضوط ٍظى هَلىَلي هيثبقسٍ .ظى ثبًسّبي هْن هبضوط زض قىل ًكبى زازُ قسُ اؾت.
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 LPL mRNAثبفت چطثي

دٍ عبعت پظ اس توزيي

 24عبعت پظ اس توزيي
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زض ّط ؾِ ظهبى افعايف هقٌيزاضي يبفتِ اؾت.

*تفبٍت هقٌيزاض ثيي گطٍُ وٌتطل ٍ تدطثي ()P>0/05

ثحث
 LPLثِفٌَاى فبهل هحسٍزوٌٌسُ ؾطفت ٍ هيعاى

ثبفت چطثي ثِ ؾغح گطٍُ وٌتطل ثطگكت .زض تحميمبت

اًتمبل ليپَپطٍتئييّبي غٌي اظ تطيگليؿطيس (قبهل

آًبى تغييطات ًبقي اظ توطيي زض فقبليت  LPLثب

قيلَهيىطٍىّب) ثِ زضٍى ثبفت قٌبذتِ قسُ اؾت.

وبّفّبيي زض  LPL mRNAهغبثمت زاقت .آًبى

فقبليت  LPLهوىي اؾت گطايف ثِ چبلي ضا

فلت وبّف فقبليت  LPLثبفت چطثي ضا وبّف غلؾت

پيفثيٌي وٌس ،لصا قٌبذت تٌؾين وٌٌسُّبي آى اّويت

اًؿَليي ًبقي اظ توطيي ،افعايف ؾغح وبتىَتالهييّب زض

لبثل هالحؾِاي زاضز .احتوبل زاضز وِ تغييطات زض

عي ٍضظـ قسيس ٍ هيبًديگطي  cAMPزاًؿتٌس .زض

فقبليت  LPLاظ ضاُّبي هرتلف اظ خولِ فقبليت

تحميك هب افعايف هقٌبزاض فقبليت  LPLزض ثبفت چطثي

ثسًي ،زض ّسايت چطثيّبي غصايي ثطاي شذيطُؾبظي

هكبّسُ قس ٍ يبفتِّبي تحميك هب زض تٌبلم ثب يبفتِّبي

زض ثبفتّب اثط ثگصاضز ( .)12تحميمبت ووي زض ايي

تالزٍ ٍ ّوىبضاى هيثبقس وِ وبّف هقٌبزاض فقبليت

ظهيٌِ اًدبم قسُ اؾت .لصا هغبلقِ حبضط ثِّويي زليل

 LPLثبفت چطثي ضا گعاضـ وطزًس.

عطاحي ٍ اخطا گطزيسً .تبيح هغبلقِ حبضط ًكبى زاز

زض فيي حبل اگط چِ هب غلؾت وبتىَتالهييّب ضا

ثالفبنلِ 24 ٍ 2 ،ؾبفت پؽ اظ يه خلؿِ توطيي

اًساظُگيطي ًىطزين اهب ثًِؾط هيضؾس ثب تَخِ ثِ تغييط

زٍيسى ضٍي تطزهيل ثيبى غى ٍ فقبليت  LPLزض ثبفت

فقبليت  ،LPLتغييطات غلؾت وبتىَتالهييّب آًمسض ًجَزُ

چطثي افعايف هييبثس.

وِ ثتَاًس تغييطات هَضز اًتؾبض ضا زض فقبليت  LPLايدبز

ثًِؾط هيضؾس تبوٌَى فمظ يه تحميك هكبثِ تحميك

وٌس يب فَاهل افعايف زٌّسُ ثط فَاهل وبّف زٌّسُ

حبضط اًدبم قسُ ثبقس ( .)10زض آى هغبلقِ ،تالزٍ

غلجِ وطزُاًس .ضوٌبً تفبٍت زض ًَؿ ثطًبهِ توطيٌي

(ّ ٍ )Laduوىبضاى ًكبى زازًس زٍ ؾبفت توطيي قٌب

(توطيي قٌب زض همبثل توطيي زٍيسى ضٍي تطزهيل) ًيع

زض هَـّب فقبليت  LPLضا زض ثبفت چطثي  43زضنس

هيتَاًس اظ خولِ زتاليل تٌبلض زض يبفتِّب ثبقس.

وبّف زاز 24 ٍ ،ؾبفت پؽ اظ توطيي فقبليت LPL

ّنضاؾتب ثب تحميك حبضط پطالت (ٍ )Perreault
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ًوَزاض  )2تغييطات فقبليت  LPLثبفت چطثي زض گطٍُ وٌتطل ٍ تدطثي زض ؾِ ظهبى هرتلف ًكبى هيزّسّ .وبىعَضي وِ زيسُ هيقَز فقبليت  LPLثبفت چطثي زض گطٍُ توطيي
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گعاضـ وطزًس .آظهَزًيّبي تحميك آًبى قبهل 10ظى ٍ

ٍ ثبتالذطُ زض هغبلقِ ؾيپ (ّ ٍ )Seipوىبضاى ًكبى

 10هطز ثَزًس وِ توطيي ثب  85زضنس آؾتبًِ تالوتبت

زازُ قس وِ  5تب  13ضٍظ توطيي هتٌبٍة زض هطزاى

( 55 -75زضنس  )VO2maxضا ثِهست  90زليمِ ضٍي

ثعضگؿبل ثبفث تغييطي زض ثيبى غى ٍ فقبليت LPL

زٍچطذِ وبضؾٌح اًدبم زازًس .ؾِ تب چْبض ؾبفت پؽ

ثبفت چطثي ًكس وِ ثب ًتبيح هغبلقِ هب هتفبٍت هيثبقس

اظ توطيي فقبليت  LPLثبفت چطثي زض هطزاى افعايف ٍ

( .)8زض ايي تحميك هحمميي زتاليل ضٍقٌي ثطاي ًتبيح

زض ظًبى توبيل ثِ وبّف ضا ًكبى زاز ( .)12زض ايي

ثِزؾت آهسُ اضائِ ًسازًس.

هغبلقِ فٌَاى قس وِ زض وٌبض فَاهل هرتلف تٌؾين وٌٌسُ

زض تحميك تالزٍ ٍ ّوىبضاى ثِ ٍخَز ضاثغِ

فقبليت  ،LPLاًؿَليي ثِفٌَاى يىي اظ تٌؾين وٌٌسُّبي

ّوجؿتگي ثيي ً LPL mRNA ٍ LPLيع اقبضُ قس

آى قٌبذتِ قسُ اؾت .اًؿَليي ًمف هْوي زض هتبثَليؿن

ٍ ّوجؿتگ ي ثبتاليي ثيي فقبليت ٍ LPL

گلَوع ٍ چطثي زض عي زٍضُ پؽ اظ توطيي ايفب هيوٌس.

 LPL mRNAزض ثبفت چطثي ( )r=0/97گعاضـ

گفتِ هيقَز حسالل ثركي اظ اثط اًؿَليي ثط هتبثَليؿن

قسّ .وجؿتگي هكبّسُ قسُ ثيي ٍ LPL

چطثي اظ عطيك اثطات آى ثط فقبليت  LPLهيبًديگطي

 LPL mRNAزض هغبلقِ هب ًيع ثبتال ثَز ،ثِ عَضي

هيقَز (.)12

وِ ثالفبنلِ پؽ اظ توطيي  ٍ r=0/72زٍ ٍ 24

زض تحميك حبضط احتوبتالً ثب تَخِ ثِ وبّف ون

ؾبفت پؽ اظ توطيي زض ثبفت چطثي  r=0/92ثَز ٍ

اًؿَليي ،اًؿَليي ًتَاًؿتِ اؾت تأثيط هقٌبزاضي زض

تغييطات زض فقبليت  LPLثب تغييطات زض

وبّف  LPLزض ثبفت چطثي زاقتِ ثبقس.

 LPL mRNAوبهالً ّن ذَاًي زاقت وِ ثركي اظ

زض هغبلقِاي زيگط ،پبئَليي (ّ ٍ )Paulinوىبضاى

ايي ّوؿَيي زض هغبلقِ ؾيپ ٍ ّوىبضاى زض فضلِ

وبّف هقٌبزاض فقبليت  LPLثبفت چطثي ضا ثالفبنلِ

اؾىلتي ًيع گعاضـ قس ،اظ ايي ضٍ قبيس ثتَاى

ثقس اظ يه ؾبفت توطيي زٍيسى ضٍي تطزهيل ثب

تهَض وطز وِ فَاهل زذيل زض ايدبز تغييطات

ؾطفت  22هتط ثط زليمِ ،زض هَـّبي نحطايي ًط

 LPL mRNAثِ گًَِ اي زض تغييط فقبليت LPL

گعاضـ وطزًس .آىّب ايي وبّف ضا ثِ افعايف فقبليت

اثطگصاض ثبقٌس (.)16 ٍ 9

افهبة ؾوپبتيه ٍ تطقح وبتىَتالهييّب ٍ

ّوبىعَضي وِ اقبضُ قس ًتبيح تحميمبت زض ظهيٌِ اثط

گلَوَوَضتيىَئيسّب ًؿجت زازًس (.)11

توطيٌبت وَتبُ هست ثط ثيبى غى ٍ فقبليت  LPLزض

گلَوَوَضتيىَئيسّب

ثبفت چطثي پطاوٌسُ ٍ هتٌبلض اؾت .ايي ذَز لعٍم

زض

تحميك

حبضط

اًساظُگيطي ًكس ،اهب ثب تَخِ ثِايٌىِ وَضتيعٍل ثبفث

تحميمبت ثيكتط زض ايي ظهيٌِ ضا ضٍقي هيؾبظز تب

افعايف فقبليت  LPL mRNA ٍ LPLزض ثبفت

زتاليل ٍ هىبًيؿنّبي ايي فطايٌس ثيكتط قٌبذتِ قَز.

چطثي هيقَز ( ٍ )15پطٍتىل توطيي زض تحميك

افعايف ثيبى غى ٍ فقبليت  LPLثبفت چطثي زض

حبضط يه خلؿِ توطيي قسيس عَتالًي هست ثَزُ،

هغبلقِ حبضط ًكبى هي زّس حتي تب  24ؾبفت

هوىي اؾت وَضتيعٍل افعايف يبفتِ ثبقس وِ هيتَاًس

هتقبلت يه خلؿِ توطيي عَتالًي هست ،هتبثَليؿن

ثركي اظ افعايف زض فقبليت LPL mRNA ٍ LPL

چطثيّب تحت تأثيط لطاض هيگيطز .افعايف  LPLثبفت
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ّوىبضاى ًيع افعايف فقبليت  LPLزض اثط ٍضظـ ضا

ضا تَخيِ وٌس.
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عپبط ٍ قذرداًي

طت جٌَة/ 128

ِچطثي پؽ اظ ٍضظـ ثساى هقٌي اؾت و

ُاظ گطٍُ ثيَتىٌَلَغي پعقىي زاًكىسُ پعقىي زاًكگب

تطي گليؿطيسّبي ثيكتطي اظ خطيبى ذَى ثطزاقت

تطثيت هسضؼ تْطاى خْت ّوىبضي ٍ ثٍِيػُ اظ ؾطوبض

قسُ ٍ خْت شذيطُ ؾبظي ثِ ثبفت چطثي هٌتمل

ذبًن زوتط فبعوِ ضّجطيظازُ خْت ووه زض اًدبم

 ثٌبثط ايي ازاهِ توطيٌبت ثطاي هست ثيكتط.هيقَز

 ٍ آلبي زوتط هْسيRT-PCR ٍ آظهبيكبت ثيَقيويبيي

احتوبتالً هيتَاًس تأ ثيط ؾَزهٌستطي ثط هتبثَليؿن چطثي

.خجبضي ًَلبثي خْت هكبٍضُ آهبضي لسضزاًي هيگطزز

. زاقتِ ثبقسLPL اظ عطيك فقبليت ثيكتط
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The effect of acute exercise on adipose tissue LPL
gene expression and LPL activity in rats
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Abstract
Background: Lipoprotein lipase (LPL) is a key enzyme in lipid metabolism, and has important role for
uptake of lipoproteins from plasma. The effect of acute exercise on adipose tissue LPL is not yet elucidated.
The purpose of this study was to evaluate the response of adipose tissue LPL activity and its mRNA to acute
exercise in male Wistar rats.
Material and Methods: Twenty four male Wistar rats (weight: 388±31 g) randomly divided into 2 groups:
control (n=12) and trained (n=12). The exercised rats ran on treadmill for 120 minutes (18 m/min). After
anesthetizing and killing the rats, blood and epididymal fat pad samples were taken at 0, 2, and 24 h after
exercise. Semi-quantitative RT-PCR was used to measure LPL mRNA level in adipose tissue. Data were
analyzed with using repeated measurment ANOVA. The alpha level was established at P<0.05.
Results: The results showed that adipose tissue LPL mRNA significantly increased immediately (F=14.98,
P=0.01), 2 (F=3.97, P=0.01), and 24 (F=2.48, P=0.001) hours after exercise in comparison with control.
Also, LPL activity in adipose tissue significantly increased immediately (F=2.06, P=0.02), 2 (F=3.05,
P=0.001), and 24 (F=0.729, P=0.003) hours after exercise.
Conclusion: Elevation of adipose tissue LPL activity following acute exercise means up to 24 after exercise
plasma triglyceride reduced and deposited in adipose tissue. These confirmed the positive effect of even one
session of exercise on lipid metabolism.
َ
Keywords: Endurance exercise, lipoprotein lipase (LPL), Wistar rat, adipose tissue.
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