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چکیده
ثزٍس اعتزطاکغیذاتیَ اس خولِ ػَارك خبًجی ثیَْؽی هیثبؽذّ .ذف هغبلؼِ فَق ارسیبثی تغییزات ؽبخـّبی اعتزط-
اکغیذاتیَ ثِ دًجبل ثیَْؽی داخلاعتخَاًی ثب پزٍپَفَل ) (Propofolدر خَخِّبی گَؽتی ثَد .ثزای اًدبم هغبلؼِ اس  90لغؼِ
خَخِ گَؽتی ًضاد راط اعتفبدُ ؽذ .ثیَْؽی ثب تشریك  2هیلیگزم پزٍپَفَل ثِ اسای ّز کیلَگزم ٍسى پزًذُ ،ثِفَرت تشریك
داخلاعتخَاًی خْت المبی ثیَْؽی ٍ  0/5هیلیگزم پزٍپَفَل ثِ اسای ّز کیلَگزم ٍسى پزًذُ ،ثزای اداهِ ثیَْؽی المب ؽذ .خْت
ارسیبثی ؽبخـّبی لیپیذی عزم ٍ اعتزطاکغیذاتیَ (فؼبلیت کبتبالس ،غلظت هبلَىدیآلذئیذ ٍ ظزفیت تبم آًتیاکغیذاًی)
خًَگیزی در هزاحل لجل ثیَْؽی ،حیي ثیَْؽی ٍ  24عبػت ثؼذ اس ثیَْؽی اًدبم ؽذ ٍ عزم ًوًَِّبی خَى خذا ؽذً .تبیح
ًؾبى داد هیشاى فؼبلیت آًشین کبتبالس عزم  24عبػت ثؼذ اس ثیَْؽی ( )129/5±6/69ثِ عَر هؼٌیداری ثیؾتز اس گزٍُ کٌتزل ٍ
هیشاى آى در حیي ثیَْؽی ( ٍ )112/9±5/04لجل اس آى ( )120/9±4/21ثَد .غلظت هبلَىدیآلذئیذ در حیي ثیَْؽی افشایؼ ًؾبى
ًذاد ( )34/3±1/54در حبلیکِ غلظت آى  24عبػت ثؼذ اس ثیَْؽی افشایؼ هؼٌیداری داؽت ( .)42/8±4/28ظزفیت آًتی-
اکغیذاًی تبم  24عبػت ثؼذ اس ثیَْؽی ( )19/2±1/67در همبیغِ ثب سهبى لجل ( ٍ )25/9±1/27حیي ثیَْؽی ( )27/4±1/37ثِ
عَر هؼٌیداری کبّؼ ًؾبى داد .ظزفیت آًتیاکغیذاًی تبم در لجل ٍ حیي ثیَْؽی ًغجت ثِ  24عبػت پظ اس ثیَْؽی افشایؼ
هؼٌیداری ًؾبى داد .ؽبخـ ّبی لیپیذی عزم در عَل آسهبیؼ تغییزاتی ًؾبى ًذاد .ثِ عَر کلی ًتبیح ایي هغبلؼِ ًؾبى داد
اگزچِ ثکبرگیزی پزٍپَفَل در خَخِ گَؽتی در حیي ثیَْؽی هی تَاًذ ثِ عَر هَثزی رادیکبلّبی آساد را خٌثی ًوبیذ ٍ هبًغ
اس ثزٍس اثزات خبًجی اعتزطاکغیذاتیَ گزدد اهب ثؼذ اس ثیَْؽی ؽبخـّبی اعتزطاکغیذاتیَ افشایؼ هی یبثذ.

کلوات کلیدي :ثیَْؽی ،اعتزطاکغیذاتیَ ،خَخِ ،پزٍپَفَل.
هقدهه
ًگْذاری ٍ پزٍرػ پزًذگبى سیٌتی ثب ّذف عزگزهی

تبثیز لزار دّذ اس خولِ چبلؼّبی پیؼرٍ در

ٍ هٌجغ درآهذ همجَلیت گغتزدُای در دًیب پیذا کزدُ

ًگْذاری ایي حیَاًبت هیثبؽذ .لذا ثکبرگیزی

اعت .ثزٍس ٍاکٌؼّبی ؽذیذ ًغجت ثِ الذاهبتی ًظیز

تکٌیکّبی ثیَْؽی در حیي دعتکبری ایي پزًذگبى

هؼبیٌبت کلیٌیکی ،خزاحی ،رادیَلَصی ٍ  ...کِ هی-

ضزٍری اعت .ثزٍس اعتزطاکغیذاتیَ ٍ تبثیزات عَء

تَاًذ عالهت فیشیکی ٍ فیشیَلَصیک پزًذُ را تحت

ثبفتی ًبؽی اس آى اس خولِ اثزات خبًجی ثیَْؽی هی
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ثبؽذ .اعتزطاکغیذاتیَ ثِ ػٌَاى ؽزایغی هغزح اعت

هیشاى پزاکغیذاعیَى چزثی در عگ فَرت گزفت،

کِ در آى تؼبدل هیبى هیشاى اکغیذاىّب ٍ آًتیاکغیذاى-

افشایؼ غلظت هبلَىدیآلذئیذ هؾبّذُ ؽذ (.)27

ّبی ثذى ثزّن هیخَرد .در فَرت ثزٍس ایي حبلت،

آیذلیک ٍ ّوکبراى افشایؼ هیشاى اعتزطاکغیذاتیَ در

اکغیذاىّبی افشایؼیبفتِ اس عزیك ایدبد آعیت ثِ

گَعفٌذ را ثؼذ اس ثیَْؽی ثب دٍ پزٍتکل هجتٌی ثز

هبکزٍهَلکَلّب ٍعلَلّب سهیٌِعبس ثزٍس اًَاع هختلفی

سایالسیي ،تیلتبهیي ،سٍالسپبم ،فٌتبلیي ،تیلتبهیي ٍ

اس ثیوبریّب هیؽًَذ (.)6

سٍالسپبم ًؾبى دادًذ (.)4

ػَاهل اعتزطسا اس خولِ اعتزط ًبؽی اس ثیَْؽی در

هیشاى تبثیز ثیَْؽی ثز ثزٍس اعتزطاکغیذاتیَ در

ایدبد آعیت ثبفتی ٍ تَلیذ همبدیز سیبدی اس

حیَاى ٍاثغتِ ثِ هبدُ هَرد اعتفبدُ خْت ثیَْؽی ٍ

رادیکبلّبی آساد هَثز هیثبؽٌذ .حضَر همبدیز سیبدی

ّوچٌیي ًَع حیَاى هیثبؽذ .پزٍپَفَل یب 6ٍ2دی

اس رادیکبل آساد ّیذرٍکغیل در ثبفت ػضلِ ،کِ هٌجغ

ایشٍپزٍپیلفٌل ) (2.6 di isopropyl phenolاس خولِ

غذائی ثزای اًغبى هیثبؽذ ،در عَالًی هذّت

ثیَْػکٌٌذّبیی هیثبؽذ کِ ثزخالف ثیَْػکٌٌذّبیی

آعیتّبی خجزاى ًبپذیزی ایدبد ًوَدُ اعت.

ًظیز ّبلَتبى ( ٍ )24ایشٍفلَراى ( )23ثِ عَر ثبلمَُ

ثب ثزٍس اعتزطّبی ػضالًی ًبؽی اس ثیَْؽی

دارای خبفیت آًتیاکغیذاًی هیثبؽذ ( .)5پزٍپَفَل

خَخِ ّبی گَؽتی ،کیفیت گَؽت تحت تبثیز لزار

یک دارٍی هحلَل در چزثی اعت ٍ ثِ دلیل ػول

گزفتِ ٍ کبّؼ هییبثذ .اس عزف دیگز دیذُ ؽذُ کِ

عزیغ ٍ کَتبُ ثَدى سهبى پبکغبسی آى اس ثذى هَخت

ثب اػوبل اعتزطّبی ؽذیذ ٍ تزٍهبی ثبفتی ،همبدیز

ثبسگؾت عزیغ اس ثیَْؽی هیؽَدً.یوِ ػوز آى ثیي 2

آًشین کزاتیي فغفَ کیٌبس ٍ است تبم فزّار دعتخَػ

تب  24عبػت تخویي سدُ ؽذُ اعت اهب هذت سهبى

تغییزات ؽذُ ٍ کیفیت گَؽت را تحت تبٴثیز لزار

کلیٌیکی آى ثغیبر کَتبُ هیثبؽذ .پزٍپَفَل ثِ عزػت

خَاّذ داد.

ثب پزٍتئیيّبی پالعوب پیًَذ تؾکیل دادُ ٍ در کجذ

ایي هتغیزّبی ثیَؽیویبئی در هغبلؼِ دٍعتبر ٍ

هتبثَلیشُ ٍ ،اس عزیك ادرار دفغ هیگزدد (.)11

ّوکبراى در عبل  2008در هحذٍدُای ثَدُ اعت کِ

پزٍپَفَل عبختبر فٌَلی هؾبثِ ثب ٍیتبهیي  Eداؽتِ ٍ

ثذٍى تزدیذ ًؾبًگز کبّؼ کیفیت گَؽت هتؼبلت

دارای یک گزٍُ ّیذرٍکغیل فٌَلیک هیثبؽذ کِ لبدر

اعتزط ػضالًی ثَدُ اعت (.)9

اعت الکتزٍى را اس رادیکبلّبی آساد گزفتِ ٍ آى را ثِ

هغبلؼبت هختلف افشایؼ تَلیذ رادیکبلّبی آساد را در

یک ٍاعغِ رادیکبلی ًغجتبً پبیذار تجذیل ًوبیذ(،34 ،29

عی ثیَْؽی گشارػ ًوَدُاًذ ( .)36 ،25 ،13 ،3در

 .)35در ثزخی گشارؽبت ظزفیت آًتیاکغیذاًی

هغبلؼِ گزادیٌیغکی ٍ ّوکبراى افشایؼ پزاکغیذاعیَى

پزٍپَفَل حتی ثیؾتز اس ٍیتبهیي  Eگشارػ ؽذُ اعت

چزثیّبی گلجَللزهش ثؼذ اس ثیَْؽی خَخِّبی

( . )16کبّؼ ثیبى صى فبکتَر رًٍَیغی ّغتِای کبپب

گَؽتی ثب ایشٍفلَراى هؾبّذُ ؽذ (ّ .)15لیب تَرکبى ٍ

کِ ًمؼ کلیذی در اعتزطاکغیذاتیَ دارد ًیش یکی

ّوکبراى ثب هغبلؼِ ثز رٍی اًغبى ،افشایؼ فؼبلیت

دیگز اس هکبًیغنّبی کبّؼ اعتزطاکغیذاتیَ

گلَتبتیَى پزاکغیذاسرا ثؼذ اس ثیَْؽی ثب ّبلَتبى ٍ

پزٍپَفَل ثیبى ؽذُاعت (.)27

اًفلَراى گشارػ کزدًذ (.)30

خیٌَ ٍ ّوکبراى در هغبلؼِای کِ ثز رٍی اثز

در هغبلؼِ عیوئًٍََا ٍ ّوکبراى کِ ثب ّذف ثزرعی

پزٍپَفَل در ثیوبراى ثیَْػؽذُ ثب پزٍپَفَل ،ػذم

تبثیز پزٍتکل ثیَْؽی ّبلَتبى-فٌتبًیل عیتزات ثز رٍی
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تغییز در عغح همبدیز هبلَىدیآلذّیذ را گشارػ

ثیَْؽی ٍ  0/5هیلیگزم ثز کیلَگزم ثزای اداهِ

کزدًذ (.)19

ثیَْؽی اعتفبدُ گزدیذ.

در ارسیبثی ٍضؼیت اعتزطاکغیذاتیَ عی ثیَْؽی

خَخِّبی گزٍُ کٌتزل ،آة همغز اعتزیل را در ّویي

ػوَهی ثب پزٍپَفَل در هَػّبی دیبثتی ؽذُ ثب

سهبىّب ثِ ؽیَُ تشریك داخلاعتخَاًی دریبفت کزدًذ.

آلَکغبى ) (Alloxanکبّؼ هؼٌیداری در غلظت

ًوًَِ خَى ٍریذی اس توبهی خَخِّب در سهبىّبی

هبلَىدیآلذئیذ حذٍدا  60دلیمِ ثؼذ اس تشریك هؾبّذُ

لجل اس ثیَْؽی (سهبى ففز) ،در حیي ثیَْؽی ٍ در

ؽذ (.)22

 24عبػت پظ اس ؽزٍع ثیَْؽی اخذ گزدیذ ٍ عزم

در هغبلؼِ دیگزی ،رٍتشر ٍ ّوکبراى کبّؼ تَلیذ

آًْب خذا ؽذ .عزمّب تب سهبى اًذاسُگیزی ؽبخـّبی

هبلَىدیآلذئیذ ٍ افشایؼ ظزفیت آًتیاکغیذاًی ثبفت

اعتزطاکغیذاتیَ در ؽزایظ هٌبعت ًگْذاری

را در هَػّبی فحزائی ثیَْػؽذُ ثب دٍس ثبالی

گزدیذًذ.

پزٍپَفَل گشارػ کزدًذ (.)26

عٌدؼ ظزفیت آًتیاکغیذاًی تبم ثب اعتفبدُ اس رٍػ

ثب تَخِ ثِ ًمؼ ثیَْؽی در تَعؼِ پزٍرػ پزًذگبى

 (Ferric reducing ability of plasma) FRAPاًدبم

سیٌتی ،ضزٍرت ثزرعی ٍ هؼزفی تزکیجبت ثب عغح

ؽذ .در ایي ؽیَُ ،آًتیاکغیذاىّبی هَخَد در عزم،

ثیَْؽی هٌبعت ٍ فبلذ ػَارك اکغیذاتیَ ثِ خَثی

یَى فزیک ( )Fe3+هَخَد در هحیظ آسهبیؼ را احیب

احغبط هیؽَد .در هغبلؼبت لجلی خَاؿ پیؼ-

کزدُ ٍ یَى فزٍ ( )Fe2+تَلیذ هیؽَد .عپظ ایي

ثیَْؽی ٍ ّیغتَپبتَلَصی دارٍی کتَتیفي (ٍ )17

یَىّب ثب تزکیجی ثِ ًبم تزی پزیذیلاطتزیبسیي

هتبهیشٍل در همبیغِ ثب هیذاسٍالم در کجَتزّب ثزرعی

(ٍ )TPTZاکٌؼ دادُ ٍ یک کوپلکظ رًگی

(TPTZ

ؽذُ اعت (.)21

 )Fe+2 +ایدبد هیکٌٌذ کِ خذة ًَری آى در عَل

اهب تبکٌَى هغبلؼِای ثز رٍی پزٍپَفَل در ثیَْؽی

هَج ً 593بًَهتز ثب اعتفبدُ اس دعتگبُ اعپکتزٍفتَهتز

خَخِّبی گَؽتی فَرت ًگزفتِ اعت.هغبلؼِ فَق

()UNICO 2150-UVSpectrophotometer, China

در ایي راعتب ٍ ثب ّذف ثزرعی خبفیت آًتیاکغیذاًی

لزائت هیؽَد (.)5

تشریك داخلاعتخَاًی پزٍپَفَل در ثزاثز اعتزطّبی

ثزای اًذاسُگیزی غلظت هبلَىدیآلذئیذ عزم ثِ ػٌَاى

اکغیذاتیَ ًبؽی اس ثیَْؽی در خَخِّبی گَؽتی

ؽبخـ پزاکغیذاعیَى لیپیذی ،اس رٍػ

(ثِػٌَاى یک هذل در ثیَْؽی پزًذگبى سیٌتی) عزاحی

) (Thiobarbituric acid reactive substancesیب

ٍ اخزا گزدیذ.

تزکیجبت ٍاکٌؼدٌّذُ ثب تیَثبرثیتَریک اعیذ ارائِؽذُ

TBARS

تَعظ هیْبرا ٍ یَؽیوب ( ،)1978اعتفبدُ ؽذ .در ایي

هواد و روشها

رٍػ هبلَىدیآلذئیذ عزم ثب اعیذ تیَثبرثیتَریک

در ایي هغبلؼِ تدزثی 90 ،لغؼِ خَخِ گَؽتی ًضاد

هَخَد در هؼزف تزکیت ؽذُ ٍ کوپلکظ

راط یکزٍسُ در  2گزٍُ ٍ  3تکزار ثِ عَر تقبدفی

هبلَىدیآلذئیذ-تیَثبرثیتَریک اعیذ رًگی تؾکیل

تمغین ؽذًذ ٍ تب عي  30رٍسگی تحت ؽزایظ یکغبى

هیدّذ کِ همذار تَلیذ ایي کوپلکظ ثب لزائت خذة

هذیزیتی ٍ تغذیِای پزٍرػ یبفتٌذ .گزٍُ اٍل ثِ ػٌَاى

ًَری آى در عَل هَج ً 532بًَهتز ٍ اعتفبدُ اس

گزٍُ افلی ،پزٍپَفَل را ثب دٍس  2هیلیگزم ثز

ًوَدارّبی اعتبًذارد تؼییي هیؽَد (.)31

کیلَگزم ثِفَرت تشریك داخلاعتخَاًی خْت المبی
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فؼبلیت آًشین کبتبالس ًوًَِّب تَعظ ؽیَُ پیؾٌْبدی

نتایج

گَث ( )1991هَرد عٌدؼ لزار گزفت .در ایي ؽیَُ

اثز پزٍپَفَل ثز رٍی هیشاى فؼبلیت آًشین کبتبالس ٍ

pH=7/4

تغییزات غلظت هبلَىدیآلذئیذ در خذٍل  1آٍردُ

آًشین کبتبالس در دهبی  37درخِ علغیَط ٍ

عَثغتزای خَد آة اکغیضًِ را تدشیِ هیکٌذ.

ؽذُ اعتّ .وبًغَر کِ هؾبّذُ هیؽَد فؼبلیت آًشین

ثبلیوبًذُ آةاکغیضًِ هَخَد در هحیظ ثب آهًَیَم

کبتبالس لجل اس ثیَْؽی ٍ در حیي ثیَْؽی اختالف

هَلیجذات ٍاکٌؼ دادُ ٍ کوپلکغی سرد رًگ تَلیذ

هؼٌیداری ثب یکذیگز ًذارًذ کِ ًؾبىدٌّذُ ًمؼ آًتی

هیکٌذ کِ خذة آى در عَل هَج ً 405بًَهتز خَاًذُ

اکغیذاًی پزٍپَفَل در هْبر تَلیذ رادیکبلّبی آساد

هیؽَد .یک ٍاحذ فؼبلیت آًشین در ایي رٍػ هیشاًی

در حیي ثیَْؽی هیثبؽذ 24 .عبػت ثؼذ اس ثیَْؽی

اس آًشین اعت کِ ثتَاًذ در هذت سهبى یک دلیمِ یک

( )129/5±6/69فؼبلیت کبتبالس ثِ عَر هؼٌیداری در

هیکزٍهَل اس آةاکغیضًِ را در ؽزایظ گفتِ ؽذُ

همبیغِ ثب سهبى ثیَْؽی ( )112/9±5/04افشایؼ ًؾبى

تدشیِ کٌذ (.)14

داد .غلظت هبلَىدیآلذئیذ ًیش لجل (ٍ )33/7±1/1

اًذاسُ گیزی هیشاى فبکتَرّبی کلغتزٍل ،لیپَپزٍتئیي ثب

حیي ثیَْؽی ( )34/3±1/54اختالف هؼٌیداری ثب

چگبلی ثبال ،لیپَپزٍتئیي ثب چگبلی پبییي ،لیپَپزٍتئیي ثب

یکذیگز ًذاؽتٌذ .در حبلی کِ  24عبػت ثؼذ اس

چگبلی ثغیبر پبییي ٍ تزی گلغیزیذ تَعظ کیتّبی

ثیَْؽی غلظت آى ثِ عَر هؼٌیداری افشایؼ ًؾبى داد

اعپکتَفَتَهتزی ؽزکت پبرط آسهَى تَعظ دعتگبُ

( .)42/8±4/28آًبلیش ًتبیح هزثَط ثِ ؽبخـ ّبی

اتَاًبالیشر هذل  BT-3000 plusعبخت ؽزکت ثیَتکٌیکب

لیپیذی ًؾبى هی دّذ ؽبخـّبی کلغتزٍل،

کؾَر ایتبلیب اًدبم ؽذ.

لیپَپزٍتئیي ثب چگبلی ثبال ،لیپَپزٍتئیي ثب چگبلی پبییي،

دادُّبی ثذعت آهذُ تَعظ ًزمافشار  ٍ SPSSثب رٍػ

لیپَپزٍتئیي ثب چگبلی ثغیبر پبییي ٍ تزی گلغیزیذ عزم در

آًبلیش ٍاریبًظ یکغزفِ دادُّب ()One away ANOVA

عَل آسهبیؼ تغییزاتی ًؾبى ًذادُ اعت ٍ در عِ

ٍ آسهَى تَکی ) (Tukey Testهَرد تحلیل آهبری لزار

همغغ لجل ثیَْؽی ،حیي ثیَْؽی ٍ  24عبػت پظ اس

گزفتٌذ .عغح اعویٌبى  P<0/05در ًظز گزفتِ ؽذ.

ثیَْؽی تفبٍت هؼٌی دار ًذاؽتٌذ.

خذٍل  -1غلظت پبراهتزّبی عزم در هزاحل هختلف ثیَْؽی ثب پزٍپَفَل در خَخِّبی گَؽتی
عنواى آزهوى

لجل اس ثیَْؽی

کبتبالس (ٍاحذ ثیيالوللی در ّز هیلیلیتز)

112/9±5/04a 120/9±4/21ab

129/5±6/69b

هبلَىدیآلذّیذ (هیکزٍهَل ثز لیتز)

33/7±1/1a

34/3±1/54a

42/8±4/28 b

ظزفیت آًتیاکغیذاًی تبم (هیکزٍهَل ثز لیتز)

25/9±1/27

27/4±1/37

19/2±1/67

a

حیي ثیَْؽی

a

 24عبػت ثؼذ اس ثیَْؽی

b

حزٍف ًبهؾبثِ در ثبالًَیظ اػذاد در ّز ردیف ًؾبىدٌّذُ ٍخَد اختالف آهبری در هزاحل هختلف ثیَْؽی اعت (.)p <0/05
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خذٍل -3همبیغِ هیشاى لیپیذّبی عزم در خَخِّبی تحت هغبلؼِ
گزٍُ

حیي ثیَْؽی

لجل اس ثیَْؽی

 24عبػت ثؼذ اس ثیَْؽی

هَلفِ
a

TG
a

ChL

140/34±10/05

140/40±7/91

70/15±12/13

a

68/17±11/65

a

69/18±8/39

55/13±11/7

a

56/12±14/56

a

54/8±15/43

a

HDL

a

VLDL

64/12±6/67

60/9±6/62

a

a

LDL

63/13±7/07

a

a

10/2±2/41

a

10/1±1/33

a

137/44±12/61

a

10/1±1/31

بحث
پزٍپَفَل ثِ ػٌَاى یک دارٍی ثیَْؽی دارای لبثلیت

پزٍپَفَل لبدر ثِ هْبر پزاکغیذاعیَى چزثیّب اعت

آًتیاکغیذاًی هغزح ؽذُ اعت .ػلیرغن ٍخَد

لذا کبّؼ غلظت آى هیتَاًذ هٌدز ثِ افشایؼ غلظت

هغبلؼبت سیبد در پغتبًذاراى ،هغبلؼبت اًذکی در

هبلَىدیآلذئیذ گزدد.رًٍشر ٍ ّوکبراى ثب هغبلؼِ ثز

خقَؿ ثزرعی اثز هْبری اعتزطاکغیذاتیَ در

رٍی هَػّبی فحزائی ًؾبى دادًذ ثب افشایؼ غلظت

ثیَْؽی پزًذگبى ثب پزٍپَفَل در دعتزط هیثبؽذ .اس

پزٍپَفَل تشریمی در سهبى ثیَْؽی ،غلظت هبلَىدی

ایٌزٍ ّذف هغبلؼِ حبضز ثز ایي هجٌب لزار گزفت کِ

آلذئیذ  24عبػت ثؼذ اس ثیَْؽی ثِعَر چؾوگیزی

داخلاعتخَاًی

کبّؼ هییبثذ ،کِ ًؾبىدٌّذُ ًمؼ هیشاى غلظت

پزٍپَفَل در ثزاثز اعتزطّبی اکغیذاتیَ ًبؽی اس

پزٍپَفَل در ثزٍس اثزات آًتیاکغیذاًی آى اعت (.)26

ثیَْؽی در خَخِّبی گَؽتی (ثِػٌَاى یک هذل در

در هغبلؼِ عیالى ٍ ّوکبراى ثز رٍی اًغبى ،کبّؼ

ثیَْؽی پزًذگبى سیٌتی) هَرد ثزرعی لزارگیزد.

هؼٌیدار غلظت هبلَىدیآلذئیذ در سهبى یکعبػت

آًشین کبتبالس اس خولِ ؽبخـّبی دفبع آًتیاکغیذاًی

پظ اس ثیَْؽی ثب پزٍپَفَل هؾبّذُ ؽذ کِ ًؾبى-

آًشیوی اعت کِ افشایؼ هیشاى فؼبلیت آى هیتَاًذ

دٌّذُ ًمؼ آًتیاکغیذاًی آى هیثبؽذ ( .)8اثَالٌبئیي ٍ

هؼیبری اس ٍلَع اعتزطاکغیذاتیَ ثبؽذ (.)12

ّوکبراى ًیش کبّؼ هؼٌیداری در غلظت هبلَىدی

ثب تَخِ ثِ ًیوِػوز پزٍپَفَل (حذٍدا  2تب 24

آلذئیذ را در افزاد ثیَْػؽذُ ثب پزٍپَفَل گشارػ

عبػت) ( ،)2احتوبالً ػلت افشایؼ هیشاى کبتبالس ثؼذ اس

کزدًذ (.)1

ثیَْؽی کبّؼ غلظت هَثز پزٍپَفَل ٍ هتؼبلجبً کبّؼ

در هغبلؼِ دیگزی کِ ثب ّذف همبیغِ تبثیزات آًتی

اثزات آًتیاکغیذاًی آى هیثبؽذ .هبلَىدیآلذئیذ اس

اکغیذاًی پزٍپَفَل ٍ ایشٍفلَراى در گزثِ فَرت

عی

گزفتِ ثَد ،در گزٍُ ایشٍفلَراى غلظت هبلَىدیآلذئیذ

خبفیت

خولِ

آًتیاکغیذاًی

تزکیجبت

آلذئیذی

تشریك

تَلیذؽذُ

در

پزٍکغیذاعیَى لیپیذّبی غیزاؽجبع هیثبؽذ ٍ ارسیبثی

ثِ عَر هؼٌیداری ثیؾتز اس گزٍُ پزٍپَفَل ثَد (.)18

آى یک ًؾبًگز لبثل اػتوبد اس اعتزطاکغیذاتیَ هی-

ًتبیح تغییزات غلظت ظزفیت آًتیاکغیذاًی تبم در

ثبؽذ (.)20

خذٍل ً 1ؾبى دادُ ؽذُ اعت .ثز عجك ًتبیح ظزفیت

کبّؼ غلظت پزٍپَفَل در عَل سهبى هیتَاًذ یکی

آًتیاکغیذاًی تبم  24عبػت ثؼذ اس ثیَْؽی (± 1/67

اس ػلتّبی ایي افشایؼ ثبؽذ ( .)32ثٌبثز گشارؽبت،

 )19/2در همبیغِ ثب سهبى لجل ( ٍ )25/9 ± 1/27حیي
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ثیَْؽی ( )2/9 ± 1/27ثِعَر هؼٌیداری کبّؼ ًؾبى

پزٍپَفبل تبثیز هؼٌیداری ثز رٍی غلظت ظزفیت آًتی

داد .در حبلیکِ اختالف هؼٌیداری ثیي سهبى لجل ٍ

اکغیذاًی تبم ًذاؽت (.)18

حیي ثیَْؽی هؾبّذُ ًؾذ .ظزفیت آًتیاکغیذاًی تبم

ثزاعبط اعالػبت هب هغبلؼِ فَق در دعتِ اٍلیي

ًؾبىدٌّذُ ٍضؼیت دفبع آًتیاکغیذاًی خَى هیثبؽذ.

هغبلؼبت فَرت گزفتِ در حَسُ کبرثزد پزٍپَفَل در

لذا عٌدؼ عغح آى هؼیبری اس تَاى ثبلمَُ ثذى در

پزًذگبى ثَدُ اعت .تفبٍتّبی هؾبّذُؽذُ در

هجبرسُ ثب اعتزطاکغیذاتیَ اعت ( .)10 ،7کبّؼ

ؽبخـّبی اًذاسُگیزیؽذُ در هغبلؼِ فَق ثب عبیز

ؽبخـ فَق ثؼذ اس  24عبػت هیتَاًذ ثِ دلیل

هغبلؼبت هیتَاًذ ثِ دلیل تفبٍت ًَع گًَِ ثبؽذ ثِ

کبّؼ اثزات پزٍپَفَل ثِ دلیل افت غلظت آى ثبؽذ.

عَریکِ اکثز هغبلؼبت ثز رٍی پغتبًذاراى فَرت

در هغبلؼِ اخیز ،در سهبى ثیَْؽی ظزفیت آًتی

گزفتِاعتّ .وچٌیي ًَع تشریك هیتَاًذ یکی دیگز اس

اکغیذاًی ثذى همذاری افشایؼ یبفت (27/4 ± 1/37

دالیل ایي تفبٍتّب ثبؽذ .در اکثز هغبلؼبت ًَع تشریك

در همبیغِ ثب ّ .)25/9 ± 1/27ز چٌذ ایي افشایؼ

داخلٍریذی ثَدُ اعت در فَرتیکِ در هغبلؼِ فَق

هؼٌیدار ًجَد اهب احتوبالً پزٍپَفَل ػالٍُ ثز اثزات

تشریك داخلاعتخَاًی اًدبم گزفتِ اعت.

هغتمین آًتیاکغیذاًی هیتَاًذ ثِ عَر غیزهغتمین ًیش

نتیجهگیري

هغیزّبی آًتیاکغیذاًی ثذى را تحزیک ًوبیذ ٍ اس ایي

ثِ عَر کلی ًتبیح ایي هغبلؼِ ًؾبى داد پزٍپَفَل در

عزیك هٌدز ثِ افشایؼ ظزفیت آًتیاکغیذاًی تبم در

خَخِّبی گَؽتی حذالل در حیي ثیَْؽی دارای

حیي ثیَْؽی گزدد .ػذم تغییز هؼٌیدار ایي ؽبخـ

خبفیت

حیي ثیَْؽی هزثَط ثِ اثزات آًتیاکغیذاًی پزٍپَفَل

آًتیاکغیذاًی

هیثبؽذ

ٍ

هیتَاًذ

پزاکغیذاعیَى لیپیذی (ًبؽی اس اعتزط آهبدُعبسی

ٍ ػذم درخَاعت ثذى ثزای تَلیذ آًتی اکغیذاىّب

خْت ثیَْؽی) را در خَخِّبی گَؽتی هْبر ًوبیذ.

هیثبؽذ .کبّؼ ؽبخـ فَق ثؼذ اس  24عبػت هی

تغت ّب ٍ هَلفِ ّبی دیگز ارسیبثی اعتزط اکغیذاًیَ

تَاًذ ثِ دلیل کبّؼ اثزات پزٍپَفَل ثِ دلیل افت

ثزای اثجبت ایي یبفتِ هَرد ًیبس اعت.

غلظت آى ثبؽذ.)33( .
در هغبلؼِ خیٌَ ٍ ّوکبراى ثز رٍی ثیَْؽی اًغبى ثب

هنابع

پزٍپَفَل ظزفیت آًتیاکغیذاًی تبم خَى  24عبػت

1. Abou-Elenain K., 2010. Study of the
systemic and pulmonary oxidative stress
status during exposure to propofol and
sevoflurane anaesthesia during thoracic
surgery.
European
Journal
of
Anaesthesiology, 27(6): 566-571.

ثؼذ اس ثیَْؽی در همبیغِ ثب لجل ثیَْؽی اختالف
هؼٌیدار ًؾبى ًذاد (.)19
رًٍشر ٍ ّوکبراى در هغبلؼِ خَد ثز رٍی هَػ
فحزائی ًؾبى دادًذ تغییزات ظزفیت آًتیاکغیذاًی

2. Adam H., Glen J., Hoyle P., 1980.
Pharmacokinetics in laboratory animals of
ICI 35 868, a new iv anaesthetic agent.
British Journal of Anaesthesia, 52(8): 743746.

تبم ثبفت ٍاثغتِ ثِ غلظت پزٍپَفَل هیثبؽذ ثِ
عَریکِ ثب افشایؼ غلظت ،ظزفیت آًتیاکغیذاًی تبم
افشایؼ ًؾبى داد (.)26 ،13
در هغبلؼِ دیگزی کِ تَعظ حیذرپَر ٍ ّوکبراى ثز

3. Andress J.L., Day T.K., Day D.G., 1995.
The effects of consecutive day propofol
anesthesia on feline red bloodcells.
Veterinary Surgery, 24(3): 277-282.

رٍی ثیَْؽی گزثِ فَرت گزفتِ ثَد اعتفبدُ اس

121

 هرین کریوی دهکردي و هوکاراى،331 -321 صفحات،99  زهستاى، شواره دوم، سال سیسدهن،زیستشناسی جانوري

12. Glorieux C., Calderon P.B., 2017.
Catalase, a remarkable enzyme: targeting
the oldest antioxidant enzyme to find a new
cancer treatment approach. Biological
Chemistry, 398(10): 1095-1108.

4. Aydilek N., 2007. Comparison between
xylazine-tiletamine-zolazepam
and
fentanyl-tiletamine-zolazepam anaesthetic
combinations on plasma oxidative status in
sheep. Acta Veterinaria Brno, 76(4): 573578.

13. Godin D.V., Garnett M.E., 1994. Effects
of various anesthetic regimens on tissue
antioxidant enzyme activities. Research
Communications in Chemical Pathology
and Pharmacology, 83(1): 93-101.

5. Benzie I.F., Strain J.J., 1996. The ferric
reducing ability of plasma (FRAP) as a
measure of “antioxidant power”: the FRAP
assay. Analytical Biochemistry, 239(1): 7076.

14. Goth L., 1991. A simple method for
determination of serum catalase activity and
revision of reference range. Clinica
Chimica Acta, 196(2-3): 143-151.

6. Cabezas K.G., Gómez-Fernandez C.R.,
Vazquez-Padron
R.,
2018.
A
comprehensive review of oxidative stress as
the
underlying
mechanism
in
atherosclerosis and the inefficiency of
antioxidants to revert this process. Current
Pharmaceutical Design, 24(40): 4705-4710.

15. Gradinski-Vrbanac B., Milinković-Tur
S., Križanović D., Stojević Z., Šimpraga
M., 2000. Effect of anesthesia and
hypothermia on chicken erythrocyte
susceptibility on in vitro peroxidation.
Veterinární Medicína, 45(9): 257-260.

7. Camkerten I., Sahin T., Borazan G.,
Gokcen A., Erel O., Das A., 2009.
Evaluation of blood oxidant/antioxidant
balance in dogs with sarcoptic mange.
Veterinary Parasitology, 161(1-2): 106109.

16. Glcin I., Alici H.A., Cesur M., 2005.
Determination of in vitro antioxidant and
radical scavenging activities of propofol.
Chemical and Pharmaceutical Bulletin,
53(3): 281-285.

8. Ceylan B.G., Yilmaz F., Eroglu F.,
Yavuz L., Gulmen S., Vural H., 2009.
Oxidant and antioxidant activities of
different anesthetic techniques. Saudi
Medical Journal, 30(3): 371-376.

17. Hajizadeh H., Abedi G., Asghari A.,
Hesaraki
S.,
2018.
Clinical
and
histopathological comparison of ketoprofen
and midazolam as premedication in pigeon.
Veterinary Clinical Pathology, 12(47): 273297. [In Persian]

9. Doostar Y., Sarkarati F., Javadi A., Hajiabalo V., 2008. The role of muscle stress
and its relation to meat quality in broiler
chickens. Veterinary Clinical Pathology, 1
(2): 65-70. [In Persian]

18. Heidarpour M., Mohri M., Kazemi
Mehrjerdi H., 2014. Oxidative stress
markers
change
following
general
anesthesia in cats. 4th International
Symposium of Veterinary Surgery,
Mashhad, Iran.

10. Erel O., 2004. A novel automated
method to measure total antioxidant
response against potent free radical
reactions. Clinical Biochemistry, 37(2):
112-119.

19. Khinev S., Dafinova K., Tenchova V.,
Bakalova R., 1995. The lipid peroxidation
level and antioxidant status of the plasma in
patients operated on under propofol
(Diprivan) anesthesia. Khirurgiia, 48(5):
23-25.

11. Favetta P., Degoute C.S., Perdrix J.P.,
Dufresne C., Boulieu R., Guitton J., 2002.
Propofol metabolites in man following
propofol induction and maintenance. British
Journal of Anaesthesia, 88(5): 653-658.

121

 هرین کریوی دهکردي و هوکاراى،331 -321 صفحات،99  زهستاى، شواره دوم، سال سیسدهن،زیستشناسی جانوري

comparative abilities of propofol and
sevoflurane to modulate inflammation and
oxidative stress in the kidney after aortic
cross-clamping. Anesthesia and Analgesia,
106(2): 371-378.

20. Köse
K.,
Dogan
P.,
1995.
Lipoperoxidation induced by hydrogen
peroxide in human erythrocyte membranes:
2. Comparison of the antioxidant effect of
Ginkgo biloba extract (EGb 761) with those
of
water-soluble
and
lipid-soluble
antioxidants. Journal of International
Medical Research, 23(1): 9-18.

28. Simeonova G., Todorova I., Gadjeva V.,
Dinev D., 2004. Evaluation of lipid
peroxidation
associated
with
three
anesthetic protocols in dogs. Revue de
Médecine Vétérinaire, 155(602-605.

21. Lotfi F., Abedi G., Asghari A., Sheykhi
N., Hesaraki S., 2016. Clinical and
histopathological
comparison
of
metamizole
and
midazolam
as
premedication in pigeon.Veterinary Clinical

29. Tsuchiya H., Ueno T., Tanaka T.,
Matsuura N., Mizogami M., 2010.
Comparative study on determination of
antioxidant and membrane activities of
propofol and its related compounds.
European Journal of Pharmaceutical
Sciences, 39(1-3): 97-102.

Pathology, 9(36): 317-326. [In Persian]
22. Mohebbi A., Ghasemian F., Maftoonian
M.H., Mohammadnia A.R., Dehkordi S.H.,
Matboo-Riahi M., 2012. Evaluation of antioxidative
effects
of
propofol
in
experimental
diabetes.
Comparative
Clinical Pathology, 21(5): 785-789.

30. Türkan H., Bukan N., Sayal A., Aydin
A., Bukan M.H., 2004. Effects of
halothane, enflurane, and isoflurane on
plasma and erythrocyte antioxidant
enzymes and trace elements. Biological
Trace Element Research, 102(1-3): 105112.

23. Naziroǧ lu M., Günay C., 1999. The
levels of some antioxidantvitamins,
glutathione peroxidase and lipoperoxidase
during the anaesthesia of dogs. Cell
Biochemistry and Function, 17(3): 207-212.

31. Uchiyama M., Mihara M.J.A., 1978.
Determination of malonaldehyde precursor
in tissues by thiobarbituric acid test.
Analytical Biochemistry, 86(1): 271-278.

24. Neri S., D'amico R., D'angelo G.,
Nicosia A., Amico A., Morgana R., 1993.
Oxidative stress in patients undergoing
general anesthesia. Minerva Medica, 84(4):
183-186.

32. Vasile B., Rasulo F., Candiani A.,
Latronico N., 2003. The pathophysiology of
propofol infusion syndrome: a simple name
for a complex syndrome. Intensive Care
Medicine, 29(9): 1417-1425.

25. Neri S., Mondati E., Bruno C., 1994.
Free radicals in anesthesia and the role of
exogenous antioxidants. European Review
for Medical and Pharmacological Sciences,
16(5-6): 125-130.

33. Volti G.L., Murabito P., Attaguile G.,
Rodella L.F., Astuto M., Di-Giacomo C.,
2006. Antioxidant properties of propofol
when oxidative stress sleeps with patients.
EXCLI Journal, 5: 25-32.

26. Runzer T.D., Ansley D.M., Godin D.V.,
Chambers G.K., 2002. Tissue antioxidant
capacity during anesthesia: propofol
enhances in vivo red cell and tissue
antioxidant capacity in a rat model.
Anesthesia and Analgesia, 94(1): 89-93.

34. Xia Z., Godin D.V., Ansley D.M., 2003.
Propofol enhances ischemic tolerance of
middle-aged rat hearts: effects on 15-F2tisoprostane
formation
and
tissue

27. Sánchez-Conde P., Rodriguez-Lopez
J.M., Nicolás J.L., Lozano F.S., GarcíaCriado F. J., Cascajo C., 2008. The

122

 هرین کریوی دهکردي و هوکاراى،331 -321 صفحات،99  زهستاى، شواره دوم، سال سیسدهن،زیستشناسی جانوري

36. Yesilkaya A., Ertug Z., Melikoglu M.,
Baskurt O.K., 1998. Deformability and
oxidant stress in red blood cells under the
influence of halothane and isoflurane
anesthesia. General Pharmacology: The
Vascular System, 31(1): 33-36.

antioxidant
capacity.
Cardiovascular
Research, 59(1): 113-121.
35. Xia Z., Godin D.V., Ansley D.M., 2004.
Application of high-dose propofol during
ischemia improves postischemic function of
rat hearts :effects on tissue antioxidant
capacity. Canadian Journal of Physiology
and Pharmacology, 82(10): 919-926.

123

زیستشناسی جانوري ،سال سیسدهن ،شواره دوم ،زهستاى ،99صفحات  ،331 -321هرین کریوی دهکردي و هوکاراى

124

