
 چکیده ی فارسی

  :مقدمه

 بِ هقاٍهتی تظاّزکبد را آى ٍدیابت چاقی -ّيپزلپيدهی–بافطارخَى (NAFLD ) غيزالکلی کبدچزب ّوزاّی علت بِ

 رصین رعایت بِ هيتَاى کِ ضدُ پيطٌْاد احتوالی یاسدرهاًْا ٍسيعی طيف .داًٌد هی هتابَليک سٌدرمیا  اًسَليي

 ٍ Eٍیتاهيي هصزف ّوچٌيي ٍ دیًَْا ٍتياسٍليدیي هاًٌدهتفَرهيي اًسَليي یگزّا ٍسى،حساس غذایی،کاّص

% 6.4تا % 5.7آًْا بيي  HbA1cبيواراى پزُ دیابت بيواراًی ّستٌد کِ سطح  .کزد اضارُ خَى چزبی کاٌّدُیدارٍّا

 پپتيداس پپتيلید هْارکٌٌدُ کِ باضد هی کبدچزببز Januvia یا Sitagliptin اثز بزرسی هطالعِیي اسا ّدف .هيباضد

 .رٍد بکارهی2 تيپ دردیابت قٌدخَى کٌتزل جْتٍ بَد4ُ

 :روش بررسی

ّفتِ  12با کبد چزب غيزالکلی بودت  کیابتید یبيوارپز 130در ایي کارآسهایی باليٌی تصادفی ضدُ، در هجوَع 

یک بزًاهِ استاًدارد فعاليت  در گزٍُ هداخلِ ٍ کباردررٍسی یگزم یلیم50  ىیپتیتاگلیپياپی تحت درهاى با قزظ س

در ّز دٍ گزٍُ  .قزار گزفتٌد درصدی در ّويي هدت در گزٍُ کٌتزل 5جْت کاّص ٍسى  بدًی ٍ هحدٍدیت غذایی

 .سٌجيدُ ضد , ALT,AST, FBSسزهی سطح درهاى اسضزٍعسِ هاُ  گذضتاس ٍپس هطالعِ سضزٍعقبل ا

 :یافته ها

 1با کبد چزب گزید %( 22.0)بيوار  28. بَدًدًفز سى %( 48.8) 62ٍ  هزد %( 51.2)ًفز  65 در هياى افزاد هَرد هطالعِ  

در هقایسِ هياًگيي هتغيز ّا . بَدًد  3با کبد چزب گزید %%( 12.6)بيوار  16،  2با کبد چزب گزید %( 65.4)بيوار  83، 

 ٍ AST  ،ALT ،BMIٍسى، . در ضزٍع ٍ پایاى هطالعِ در گزٍُ هداخلِ با دارٍی سيتاگليپتيي ًتایج سیز بِ دست آهدًد

FBS در اًتْای هطالعِ ًسبت بِ ابتدای آى کاّص هعٌاداری داضتِ است(p-value=0.000)  اها تغييزات کاّطی ،

در هقایسِ هياًگيي . اس لحاظ آهاری هعٌادار ًبَدًد HbA1c (p-value=0.254)ٍ  (p-value=0.467)دٍر کوز 

ٍ  AST  ،HbA1c  ،ALTدٍر کوز ،. آهدًد هتغيز ّا در ضزٍع ٍ پایاى هطالعِ در گزٍُ ٍرسش ًتایج سیز بِ دست

FBS در اًتْای هطالعِ ًسبت بِ ابتدای آى کاّص هعٌاداری داضتِ است(p-value=0.000)  تغييزات کاّطی ٍسى ،

(p-value=0.012)   ٍBMI (p-value=0.010) هياى هيشاى ًْایی هتغيز  .ًيش اس لحاظ آهاری هعٌی دار بَدُ است

 :ّای

 ALT (p=0.000),AST (p=0.000),BMI (p=0.011),FBS (p=0.006),HbA1c (p=0.000)  در اًتْای

 .هطالعِ بيي دٍگزٍُ تفاٍت هعٌادار دیدُ ضد

 :نتیجه گیری و پیشنهادات

در هطالعِ صَرت گزفتِ در ًْایت بِ ًظز هيزسد کِ تاثيزات ٍرسش ًسبت بِ هصزف سيتاگليپتيي بز رٍی هتغيز ّای 

بيطتزی اس بيوار هعٌادار هيباضد ایي در صَرتی است کِ سيتاگليپتيي هحدٍدُ تغييزات بيطتزی را ًسبت بِ ٍرسش ٍ 

 .اعوال کزدُ است AST  ٍALTرصین غذایی بز رٍی 

 یکبدچزب غيزالکل، ىیپتیتاگلیس: کلیدیکلمات   


