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ABSTRACT
Background & objectives: Sex impacts the manner in which a person responds to such
disease as susceptibility and progression. The aim of this study was to investigate the sex
differences in the genotype distribution and allele frequency of some of the adiponectin gene
polymorphisms and the comparison of the interaction of the studied polymorphisms and type
2 diabetes-related environment risk factors between males and females.
Methods: This study included 103 males and 79 females with type 2 diabetes and 94 healthy
males and 61 healthy females for control. Genotyping was performed using amplification
refractory mutation system-PCR (T-ARMS-PCR). Statistical analysis was done using SPSS26.0. The interaction between SNP-SNP and SNPs-environmental factors was analyzed using
MDR (version 3.0.2) software.
Results: Sex-genotype interaction effect was significantly associated only for triglycerides
with SNP-11391G/A (p= 0.027). For SNP+45T/G, the difference genotypes were distinctly
associated with hemoglobin A1c (p=0.024), body mass index (p=0.033) and body fat
percentage (p=0.018). For +276G/T fasting insulin level detected a potential difference in
genotypes (p=0.016). Regarding to the results of MDR analysis, the combination of fasting
blood glucose, rs17300539 and sex was the best three-factor model. In this model, the
distribution of patients according to sex is demonstrated that most men with GA and AA
genotypes of -11391G/A had Hemoglobin A1C more than 8.5 while in women there was no
relation to genotype found.
Conclusion: Sexual difference impact the interaction between adiponectin gene
polymorphisms and environmental risk factors. According to the findings of this study, the
effect of environmental risk factors on the progression of type 2 diabetes related to
Adiponectin gene polymorphisms are demonstrated within the males more than females.
Keywords: Adiponectin; Single Nucleotide Polymorphisms; Sexual Difference; Type II
Diabetes
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تاثیر تفاوت جنسی بر برهمکنش بین پلیمورفیسمهای تک نوکلئوتیدی ژن
آدیپونکتین  rs17300539 ،rs2241766و  rs1501299و عوامل خطر محیطی دیابت
نوع  2در جمعیت اردبیل در ایران
الهه ممشلی ،1فرناز سیفی اسگ شهر ،1معرفت سیاه کوهیان ،1منوچهر ایران پرور ،2اسداله اسدی،3
*4
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چکیده
زمینه و هدف :جنسیت بر واکنشهای فرد به بیماریها مانند استعداد ابتال و پیشرفت بیمااری ماو ر اسات .هاد

از ایان

مطالعه بررسی تفاوت جنسیتی در توزیع ژنوتایپ و فراوانی آلال برخای از پلایمورفیسامهاای ژن آدیپاونکتین و مقایساه
برهمکنش پلیمورفیسمهای مورد مطالعه و فاکتورهای خطر محیطی مرتبط با دیابت نوع  2بین مردان و زنان بود.
ژنوتایپی پلیمورفیسم ها با استفاده از روش تقویت سیستم مقاوم به جهش واکنش زنجیارهای پلایماراز )T-ARMS-PCR
انجام شد .آنالیز آماری با اساااتفاده از  SPSSنسخه )22انجام شاد .هاااامچنین بارهمکنش باین  SNP-SNPو -SNPs
عوامل محیطی با استفاده از نرم افزار  MDRنسخه  3.1.2تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :ا ر متقابل جنس-ژنوتیپ تنها برای تری گلیسیرید با  SNP-11391G/Aارتباط معنیداری داشت  .)p=1/129برای
 ،rs2241766تفاوت ژنوتیپها بهطور مشخص با هموگلوبین  ،)p=1/120 A1cشاخص تاوده بادنی  )p=1/133و درصاد
چربی بدن  )p=1/104مرتبط بود .برای  rs1501299در سطح انسولین ناشتا تفاوت بالقوای در ژنوتیاپهاا تشاخیص داده
شد .طبق نتایج تجزیه و تحلیل  MDRترکیب گلوکز ناشتا )-00340 G/A rs17300539 ،و جنسیت بهترین مدل سه عاملی
بود .در این مدل توزیع بیماران به تفکیک جنسیت نشان داد اکثر مردان دارنده ژنوتایاپهاای  GAو  AAاز -00340 G/A
هموگلوبین  A1Cبیشتر از  4/5داشتند در حالی که در زنان هیچ ارتباطی با ژنوتیپ یافت نشد.
نتیجهگیری :تفاوتهای جنسی بر تعامل بین پلیمورفیسمهای ژن آدیپونکتین و عوامل خطر محیطی تأ یر مایگااارد .بار
اساس یافتههای این مطالعه ،تأ یر عوامل خطر محیطی بر پیشرفت دیابت نوع  2مرتبط با پلیمورفیسمهای ژن آدیپونکتین
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روش کار :این مطالعه شامل  013مرد و  94زن مبتال به دیابت نوع دو و  40مرد و  20زن سالم برای کنترل بود .بررسای

در مردان بیش از زنان نشان داده شده است.
واژههای کلیدی :آدیپونکتین ،پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ،تفاوت جنسی ،دیابت نوع دو
] [ DOI: 10.52547/jarums.21.2.225
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تا یر دوشکلی جنسی بر برهمکنش...

زنان و مردان در جهان است .زنگ خطر دیابات چناد

ژنوتایپ  GGنسبت به حاملین سایر ژنوتایپها بیشاتر

سالی است کاه باه صادا درآماده اسات .تقریباا 539

در معرض خطر افزایش قند خون و وزن بدن بودناد

میلیون بزرگساال  21تاا  94ساال) ،مباتال باه دیابات

 .)5همچنااااااااین باااااااارای )SNP-00340 G/A

هستند .طباق دهماین ویارایش گازارش فدراسایون

 rs17300539حاملین ژنوتایاپ  GAنسابت باه ساایر

بینالمللی دیابت در سال  ،2120تعداد افاراد مباتال باه

ژنوتایپ ها خطر بیشتری برای ابتال به دیابات ناوع دو

دیابت تا ساال  2131باه  203میلیاون نفار و تاا ساال

نشان دادند ،در حالی که در پاژوهش صاورت گرفتاه

 2105به  943میلیون نفار خواهاد رساید  .)0شایوع

توسااط نلسااون و همکاااران نشااان داده شااد تغییاارات

تخمینی دیابت در مردان بیشاتر از زناان اسات .طباق

سطوح آدیپونکتین در زنان و مردان سالم بعد از یاک

آمار بدستآمده در سال  2120تعداد مردان مبتال به

دوره مکملدهای باا آلفاا لینولنیاک اساید مساتقل از

 09/9 T2Dمیلیون نفر بیشتر از زنان مباتال اسات .)0

پلاایمورفیساامهااای  rs2241766و )SNP+G/T292

چناد

 rs1501299اساات  .)2آنتونوپلااوس و همکاااران در

عاملی است .بناابراین چنادین ژن مایتوانناد باروز و

مطالعهای بر روی یونانیان ،گزارش کردند که حاملین

پیشرفت دیابت را در تعامل باا یکادیگر کنتارل کنناد.

ژنوتایااپ  TTاز  SNP+292 G/Tسااطوح پالساامایی

تاکنون چندین پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدی شناساایی

آدیپونکتین پایینتری نسبت به حااملین ژنوتایاپ GG

شده اند که با خطر بروز و پیشرفت دیابت نوع دو در

دارند و به طور مستقل این ژنوتایپ در ایان جمعیات،

جمعیتهای مختلف مرتبط بودهاناد ،یکای از ژنهاایی

عامل مو ری در افزایش خطر انفارکتوس میوکارد به

که نتایج قابل توجهی در تعیین مباانی ژنتیکای اباتال باه

شمار میرود  .)9به طور معکوس ،یافتههای مطالعهی

 T2Dداشته است ژن آدیپاونکتین مایباشاد  .)3 .2از

دیگری بر روی مردان و زناان ایتالیاایی نشاان داد در

این رو ،در سالهای اخیار آدیپاونکتین باه عناوان یاک

 SNP+292 G/Tژنوتی اپ  TTباعااک کاااهش خطاار

درمانی باالقوه بارای  T2Dماورد توجاه قارار

انفارکتوس میوکاارد و دیابات ناوع دو مایشاود .)4

گرفتاااه اسااات .آدیپاااونکتین توساااط ژن APM1

همچناااین در ایااان مطالعاااه  SNP+05T/Gو G/A

 )ADIPOQکدگااری میشود که روی کروماوزوم

 SNP-00340ا ر قابل توجهی نشاان ندادناد .حادودا

 29q3قرار گرفته است .این ناحیه ،لوکوس مارتبط باا

 41درصد از شارکت کننادگان ایان پاژوهش ماردان

دیاباات نامگااااری ماایشااود  .)0در سااالهااای اخیاار

بودند .قابل ذکر است که در هیچ یک از پژوهشهاای

گزارشااات زیااادی از تااا یر پلاایمورفیساامهااای تااک

ذکرشاده ا ار جنسایت مااورد توجاه و ارزیاابی قاارار

نوکلئوتیدی ژن آدیپونکتین بر استعداد ابتال به دیابات

نگرفته است.

نوع  2در جمعیت های مختلف منتشر شاده اسات .در

مردان و زنان از نظر جنسی دوشکلی هستند ،دوشکلی

این پژوهشها برخی از این پلیمورفیسمها با افازایش

جنسی ودعیتی است که در آن جانسهاای یاک گوناه

خطر ابتال به دیابت نوع دو مرتبط بودهاند .اماا نتاایج

ویژگیهای متفاوتی از خود نشان میدهناد ،باه ویاژه

بررسی در جمعیتهای مختلاف داد و نقایض اسات.

ویژگیهایی که ا ار مساتقیمی در تولیادمثل ندارناد.

فااومرون و همکاااران در یاک مطالعااه آیناادهنگاار بااه

دوشااکلی جنساای ماایتوانااد خطاار بااروز و پیشاارفت

بررسی تا یر پلیمورفیسمهای آدیپونکتین بار عوامال

بیماریها را نیز تحت تا یر قارار دهاد  .)4مطالعاات

 T2Dیک بیماری پیچیده شایع باا الگاوی تاوار

هد

توسااعه سااندروم مقاوماات بااه انسااولین در 0511

گاشته نشان داده اند بین دو جنس مرد و زن تفاوت-

] [ Downloaded from jarums.arums.ac.ir on 2022-10-04

دیابت نوع  )T2D 2یکی از عوامل اصلی مرگ و میار

پااااژوهش در  rs2241766)SNP+05T/Gحاااااملین

] [ DOI: 10.52547/jarums.21.2.225

مقدمه

فرانسوی قفقازی پرداختند کاه طباق یافتاه هاای ایان
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هایی در خطر ابتال و پیشرفت  T2Dوجاود دارد .)01

گروه کنترل ،نمونه آماری پاژوهش حادار را تشاکیل

به طوری که دیابت در مردان با سن و شااخص تاوده

دادند .معیارهای ورود به مطالعه شامل داشاتن ناژاد
0

بدن کمتر نسبت به زنان ،بیشتر تشاخیص داده شاده

قفقازی  ،زندگیکردن از بدو تولد در شهر اردبیال و

است ،همچنین زنان دارای سطوح آدیپونکتین بااتتری

سن کمتر از  25سال برای تماامی شارکتکننادگان و

نسبت به مردان با سن و شااخص تاوده بادن مشاابه

سابقه ابتال به  T2Dبیش از  01سال فقط بارای گاروه

هستند که ممکن است با هورمونهاای جنسای آنهاا

بیماران بود .معیارهای خروج از مطالعه شامل هرگونه

مرتبط باشد  .)00تاکنون در هایچ مطالعاه ای ارتبااط

ارتباط فامیلی بین افراد برای کلیه شارکتکننادگان و

پلایمورفیسامهااای ژن آدیپاونکتین بااا عوامال خطاار

داشتن اختالل تحمل گلوکز و داشتن ساابقه خاانوادگی

محیطی  T2Dبا در نظرگرفتن جنسیت مورد بررسی

ابتال به دیابت نوع دو فقط برای افراد سالم بود .هماه

قرار نگرفته است .هرچند تفاوت بروز و پیشرفت یاک

شرکتکنندگان از طریق پرسشنامه سالمت و فعالیات

بیماری بین دو جانس مای تواناد تحات تاا یر عوامال

باادنی روزانااه  )03همگاان سااازی شاادند و قباال از

مختلف محیطی از جمله سبک زندگی قرار بگیارد اماا

جمعآوری دادهها فارم رداایت آگاهاناه را تکمیال و

به نظر میرسد عوامل ژنتیکی در بروز این تفااوتهاا

تایید کردند .دادهها طی دو جلسه جماعآوری شادند.

سهم قابل توجهی داشته باشد .در واقع با بررسی دتیل

در جلسه اول اطالعات جمعیات شاناختی و تان سانجی

بروز این چنین تفاوت هایی بین مردان و زنان میتوان

شاارکتکنناادگان جمااعآوری شااد .اطالعااات جمعیاات

رویکردهای پیشگیری و درمان را برای هار جانس باه

شااناختی شااامل ساان ،جنساایت ،ساان ابااتال و سااابقه

طور هدفمند دنبال کرد.

خانوادگی ابتال به  T2Dباود .شااخصهاای تانسانجی

هد

و فراوانی آلل  3پلای مورفیسام ژن آدیپاونکتین باین

بهوسااایله دسااااتگاه قاد و وزنساااانج مادل ساکا

مردان و زنان سالم و بیمار و سپس مقایسه برهمکنش

and Seca 284, Medical Measuring Systems

پلیمورفیسم های ماورد مطالعاه و فاکتورهاای خطار

 )Scales since 1840, Germanyانادازهگیاری شاد.

محیطی مرتبط با دیابات ناوع  2باین ماردان و زناان

شاخص توده بدن از طرق فرماول مربوطاه محاسابه

مبتال به دیابت نوع دو بود.

شد [قد به توان 2متار) /وزن کیلاوگرم)  .در جلساه
دوم ،نمونهگیری خونی انجام شد.

روش کار
طراحی مطالعه و شرکتکنندگان

تاییدیه اخاالق بارای پاژوهش حادار از کمیتاه اخاالق
دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی اردبیااال باااه شاااماره

پاااژوهاااااش حادر از نوع موردی -شاهدی اسات

 )IR.ARUMS.REC.1397.287اخا شد.

و کلیه افراد مبتال به  T2Dو سالم  05تا  25سال کاه از

] [ Downloaded from jarums.arums.ac.ir on 2022-10-04

از این مطالعه بررسی تفاوت در توزیع ژنوتایاپ

شامل قد،وزن و شاخص تاوده بادن باود .قاد و وزن

بدو تولد در شهرساتان اردبیال زنادگی مایکردناد
جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دادند 94 .زن
 0344به کلینیک غدد بیمارستان امام اردبیال مراجعاه

ناژاد قفقاازی  )Caucasian raceمتشاکل از سااکنان باومی اروپاا،

غرب آسیا ،شبهجزیاره هناد و شامال آفریقاا تعریاف مایشاود .در
انسانشناسی بیولوژیکی ،قفقازی  )Caucasoidبه عنوان یک اصاطالح

کرده بودند) به عنوان گروه بیماران و  40مارد و 20

چتر برای گروههای مشابه فنوتیپی از این مناطق مختلف ،با تمرکز بر

زن سالم که برای درمان سرپایی و معایناات فیزیکای

آناتومی اسکلتی و به ویژه مورفولوژی جمجمه ،بدون توجه به رناگ

به بیمارستان ماکور مراجعه کرده بودند) باه عناوان

پوست استفاده شده است .)02

] [ DOI: 10.52547/jarums.21.2.225

و  013ماارد مبااتال بااه  T2Dکااه در  2ماااه اول سااال

0
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تا یر دوشکلی جنسی بر برهمکنش...

مرئای -فارابنفش Microvolume NanoDrop OneC

نمونهگیری خون و اندازهگیری فاکتورهای خونی

نمونهگیری خونی پس از یک شب ناشتایی و با پرهیاز
از مصر

دارو در صبح روز نمونهگیری خون) انجاام

شد .نمونههای خون در دو لوله جداگانه ،یکای حااوی
داااد انعقااااد  EDTAبااارای اساااتخراج  DNAو
اندازهگیری  )HbA1cو دیگری بدون دد انعقاد برای
سایر فاکتورهای خونی) جمع آوری شد .همه نمونههاا
بالفاصله روی یخ قرار گرفتند و لولههای بادون داد
انعقاد بالفاصله به مادت  21دقیقاه باا دور  5111دور
در دقیقااه سااانتریفیوژ شاادند .کلسااترول تااام ،)TC
تریگلیسیرید ) ،(TGلیپوپروتئین با چگالی کام )LDL
و لیپوپروتئین با چگالی بات ) (HDLبه صورت آنزیمای
Analyzer, BT3500

 )Automaticبااااا کیااات

پارسآزمون ،تهران ،ایران) اندازهگیری شدند .میزان
قند خون ناشتا میلیگرم در دسیلیتر) باا اساتفاده از
کی ات پااارسآزمااون ،تهااران ،ای اران) و هموگلااوبین
گلیکولیزه  )HbA1cباا کیات پاادکو ،تهاران ،ایاران)
اسااتاندارد در آزمایشااگاه تشخیصاای بیمارسااتان امااام
اردبیل اندازهگیری شد.

بررسی شد .پرایمرها با استفاده از نرمافازار طراحای
پرایمر آنالین  )Primer3. 4.1.0طراحی شدند .توالی
پرایمرهای مورد استفاده در جدول  0ذکر شده است.
توالی هد

برای هر پلیمورفیسم باا اساتفاده از یاک

ترموساایکلر Bio Rad- T100 PCR thermal cycler-

 )USAاز طریق واکنش زنجیرهای پلیمراز  ،)PCRباا
حجم کلی  21میکرولیتر شاامل  01میکرولیتار مساتر
مایکس 9 ،)PCR Master Mix, 2X, SinaClon, Iran
میکرولیتر آب مقطر بدون نوکلئاز 1/5 ،میکرولیتار از
هر پرایمر با غلظت  01 pmolو  0میکرولیتر از DNA
الگو با میانگین غلظت  )251 ng/µLتکثیر شد .برناماه
چرخه ترموسایکلر برای سه  SNPsبه شرح زیر باود،
واسرشتهسازی اولیه در دمای  45درجه ساانتیگاراد
باااه مااادت  5دقیقاااه ،ساااپس  31چرخاااه شاااامل
واسرشتهسازی در دماای  45درجاه ساانتیگاراد باه
مدت  21انیه ،اتصال پرایمر به  DNAباه مادت یاک
دقیقه و  31انیه دمای  50درجاه ساانتیگاراد بارای
 ،rs17300539دمااای  52درجااه سااانتیگااراد باارای

استخراج  DNAو ارزیابی ژنتیکی

آنالیز مولکولی و بررسی ژنوتایپی پلی مورفیسمهاا باا
اسااتفاده از روش تقویاات سیسااتم مقاااوم بااه جهااش
واکنش زنجیاره ای پلای ماراز  )T-ARMS-PCRکاه
اخیرا توسط حسین و همکااران  )00شارح داده شاده
است ،انجام شد .استخراج  DNAاز لنفوسیتهای خون
محیطی باا اساتفاده از روش اساتاندارد رساوبدهای
نمک 0که توسط میلار و همکااران  )05معرفای شاده
است ،انجاام شاد .از باافر )Tris+EDTA TEبارای
حلکردن  DNAاستفاده شد .تعیین خلوص ،غلظات و

Salting Out

1

 ،)rs1501299بسط  0دقیقه و  31انیاه در دماای 92
درجه سانتیگراد و بساط نهاایی در دماای  92درجاه
سانتیگراد به مادت  5دقیقاه) .بررسای انادازه باناد
محصوتت تکثیر شده  PCRبا استفاده از ژل آگاروز 2
درصد که با سیف استین رنگآمیزی شده باود انجاام
شد کاه باا ناور مااوران بانفش  )UVآشکارساازی و
مشاهده شدند .پهنای باند محصول  PCRتکثیر شاده
با یک لدر استاندارد مقایسه شد و ژنوتایپ هر نموناه
برای هر یک پلیمورفیسمها بت شد.

] [ DOI: 10.52547/jarums.21.2.225

کیفیت  DNAژنومی باا اساتفاده از اساپکتروفتومتری

 ،rs2241766دمااای  52درجااه سااانتیگااراد باارای
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ThermoFisher

;Spectrophotometer

UV-Vis

 )Scientific, USAبا نسبت جاب  221به  241نانومتر
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جدول  .1مشخصات پرایمرها مورد استفاده در  PCRبرای تکثیر SNPها ()rs17300539, rs2241766, rs1501299

کد شناسایی

موقعیت

آلل غالب/

عملکردی

مغلوب)

نام ژن

موقعیت کروموزوم

rs17300539

ADIPOQ

) 3q27.3(186841671

پروموتر

پلی مورفیسم

- 11391 G/A

توالی پرایمر

اندازه باند

’OF=5’-AATGGTGGACTTGACTTTAC-3
’IF=5’-GTGTGGCTTGCTAGAATCG-3
’IR=5’-GAAGGGCAGGATCTGTGCT-3
’OR=5’-TTTAGGCTTGAAGTGGCAAC-3

243

rs2241766

ADIPOQ

) 3q27.3(186841671

اگزون 2

+45 T/G

’OF=5’-AATGGTGGACTTGACTTTAC-3
’IF=5’-TGCTATTAGCTCTGCCCAGT-3
’IR=5’-TCGTGGTTTCCTGGTCAAGC-3
’OR=5’-TTTAGGCTTGAAGTGGCAAC-3

rs1501299

ADIPOQ

) 3q27.3(186841671

اینترون 2

+276 G/T

’OF=5’-ATGACCAGGAAACCACGACT-3
IF=5’-CACTGATATAAACTATATGGAGG-3
’IR=5’-GCCTTAGTTAATGACTGA-3
’OR= 5’-AGAGGCACCATCTACACTCA-3

025
204
243
242
053
304
002
251

توزیع ژنوتیپ و فراوانی آلل هار پلایمورفیسام باین

بهتاارین ماادل ترکیب ای از  SNPsو عواماال محیط ای)

زنان و مردان به تفکیک در گروههای ماورد و شااهد

برای پیش بینی استعداد ابتال و یاا پیشارفت بیمااری را

استفاده شد .برای مقایساه تفااوتهاای باین گروهای

انتخاب میکند .برای مثال وقتی که در این روش اباتال

ویژگیهای پایه ،از آزمون  tمستقل ،کای اسکوئر و یو

به بیماری به عنوان معیار برای ارزیابی برهمکنش بین

من -ویتنی در جاای مناساب آن اساتفاده شاد .بارای

متغیرها قرار می گیرد ابتال باه بیمااری باا  )0و عادم

بررسی ا ر دو متغیر مستقل ژنوتایپ و جنسایت) بار

ابتال به بیماری با  )1کدگااری مایشاود .ساپس نارم

متغیرهای وابسته از آزمون آنووا دوطرفاه 2اساتفاده

افاازار ،متغیرهااایی کااه بیشااترین باارهمکنش را باااهم

شد .داده ها با استفاده از نرم افزار آمااری SPSS-26

دارند چه به صورت خطی و یا غیر خطی) تاا در کناار

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفات .همچناین ارزیاابی

هم بتوانند بیشترین شانس را برای ابتال باه بیمااری یاا

برهمکنش بین  SNP-SNPو  -SNPsعوامل محیطای

نائل شدن باه معیاار بار اسااس دو شااخص  CVCو

برای پیشبینی پیشرفت بیمااری از طریاق نارمافازار

 TBAداشته باشند به صاورت مادل ترکیبای معرفای

تجزیه و تحلیل کاهش ابعاد چند عاملی  )MDR3انجام

می کند MDR .برای غلبه بر محدودیتهاایی کاه در

شد.

روشهای پارامتریک مانناد محادودیتهاای انادازه

تجزیه و تحلیل کاهش ابعاد چند عاملی ()MDR

نمونااه در رگرس ایون لجسااتیک) ممکاان اساات بااا آن

برهمکنش بین  SNP-SNPو  -SNPsعوامل محیطای

مواجه شد ،جایگزین خوبی است  .)02برای جلوگیری

با استفاده از نارم افازار  MDRنساخه  312تجزیاه و

از مثباات کاااذب در محاساابه شاااخص دقاات تعااادل

تحلیاا ال شااااد .روش  MDRیاا اک روش آماااااری

آزمااون ،انتخاااب اعااداد تصااادفی را  01بااار و باارای

نانپارامتریک است که بارهمکنشهاای غیرخطای باین

جلوگیری از مثبات کااذب در محاسابه شااخص باات

فاکتورهای خطر محیطی و  SNPsرا برای پایشبینای

اعتبار متقابل متغیرها ،روش اعتبارسنجی متقابال روی

استعداد ابتال و یا پیشرفت بیماری تشخیص میدهد ،به

 01بار تنظیم شد .برای پیشبینی معیار تعیین شده در

1

این پژوهش معیار برای پیش بینی پیشرفت بیماری بر

Chi-Square
Tow Way ANOVA
3
Multifactor Dimensionality Reduction
2

Cross Validation Consistency
Testing Balance Accuracy

4
5
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از آزمون کای اسکوئر (χ2) 0برای بررسای تفااوت در

متقاباال  )CVC0و دقاات تعااادل آزمااون )TBA5
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تحلیل آماری

طوری که بر اساس دو شااخص حاداکثر باات اعتباار

الهه ممشلی و همکاران 230

تا یر دوشکلی جنسی بر برهمکنش...

اساس میزان  HbA1Cدر نظار گرفتاه شاد باه ایان

از مقادیر تکراری اسات .مقاادیر مثبات نشااندهناده

صااورت کااه  HbA1Cبیشااتر از  4/5بااا کااد  )0و

تعامل همافزایای اسات .رناگ خطاوط اتصاالدهناده

 HbA1Cکمتر از  4/5با کد )1کدگااری شد) ممکان

درجههای همافزایی و حشو را مشخص میکند،

است میزانی آنتروپی در دستیابی به معیار ایجاد شود

خطوط آبی نشان دهنده درجه باتیی از حشو ،خطاوط

که هر متغیر بر اساس ماهیت و ا ر خود میزانی از این

سبز نشان دهنده درجه کاهشیافته حشو ،رنگ نارنجی

میکند تاا تعامال هامافازا باا ساایر

نشاندهنده درجه متوسطی از تعامل همافزایی و رنگ

متغیرها را بات ببرد .در حقیقت آنتروپی برهمریختگای

طالیی نشان دهنده درجاه حاد متوساط باین حشاو و

برهمکنش بین فاکتورها اسات و ا ار تعااملی را بارای

همافزایی است.

آنتروپی را حا

پیشبینی معیار کااهش مای دهاد .بارای ایان منظاور
چشم انداز وادحتر و نمایش بهتر بارهمکنشهاا ارائاه

ویژگی های پایه مربوط به زنان و مردان به تفکیک در

شود ترسیم شده است .این نمودار از تعادادی سالول

هر گروه و مقایسه بین آنها در جدول  2ارائاه شاده

تشکیل شده است که با خط هایی به هم متصل شاده-

است .از نظر دادههای جمعیت شاناختی و فاکتورهاای

اند .ا ر مستقل هر متغیر در داخال هار سالول نشاان

خونی هیچگونه اختال

معنیداری بین زناان و ماردان

داده شده است و این عدد در واقع درصاد آنتروپای

در هیچ یک از دو گروه مشاهده نشد .اما در دادههای

شده توسط آن متغیر است .در نمودار آنتروپی

تنسنجی ،قد و وزن بین زنان و مردان هم در گاروه

ا ر متقابل متغیرها به شکل مقادیر مشخص شاده بار

بیماران و هم در گاروه کنتارل اخاتال

معنایداری را

روی خطوط اتصالدهنده دو متغیر نشاان داده شاده

نشان داد.

حا

است .مقادیر منفی نشاندهنده افزونگی یا حشو ناشی
جدول  .2ویژگی های پایه افراد مورد مطالعه

متغیر

مردان بیمار

زنان بیمار

P value

مردان سالم

زنان سالم

P value

تعداد نمونه

013 )52/2%

94 )03/%0

--

40 )21/2 %

20 )34/0 %

--

سن سال)

52/00 ± 5/4

52/35 ± 5/5

1/423

55/4 ± 5/20

50/34 ± 5/4

1/019

سابقه ابتال به دیابت سال)

09/03 ± 3/4

09/22 ± 3/0

1/24

--

--

--

قد سانتی متر)

024/21 ± 9/4

021/49 ± 9/2

*1/110

092/00 ± 2/9

022/30 ± 9/4

*1/110

وزن کیلوگرم)

94/14 ± 01/2

95/40 ± 01/5

*1/134

42/34 ± 00/12

94/32 ± 00/24

*1/110

شاخص توده بدن کیلوگرم بر مترمربع)

29/09 ± 2/45

24/20 ± 3/25

*1/110

29/94 ± 3/20

24/02 ± 3/20

1/095

گلوکز ناشتا میلی گرم/دسی لیتر)

229/94 ± 55/0

205/02 ± 04/35

1/012

45/29 ± 4/21

49/53 ± 4/42

1/201

هموگلوبین  A1Cدرصد)

4/30 ± 0/09

4/30 ± 0/34

1/492

5/30 ± 1/24

5/02 ± 1/31

1/195

انسولین ناشتا میکروواحد/میلی لیتر)

4/54 ± 0/01

4/39 ± 0/31

1/220

5/29 ± 1/05

5/30 ± 1/04

1/500

کلسترول تام میلی گرم/دسی لیتر)

042/15 ± 34/4

040/25 ± 34/54

1/204

049/10 ± 00/9

099/04 ± 00/4

1/050

تری گلیسرید میلی گرم/دسی لیتر)

042/02 ± 92/9

040/92 ± 94/41

1/253

211/5 ± 42/20

092/20 ± 93/2

1/121

لیپوروتئتین پر چگالی میلی گرم/دسیلیتر)

012/12 ± 24/5

015/45 ± 31/41

1/223

014/53 ± 30/4

010/20 ± 29/9

1/003

* :p valueاز طریق آزمون های کای اسکوئر ،تی مستقل یا یو من ویتنی با توجه به شرایط محاسبه شده است.
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لیپوروتئتین پر چگالی میلی گرم/دسیلیتر)

32/94 ± 9/29

32/95 ± 4/00

1/242

32/03 ± 2/02

39/45 ± 2/23

1/004
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تعادل هاردی – واینبرگ

اختال

ژنوتیپهای مشاهده شده هماه پلایمورفیسامهاای

فراوانی آلل  )p=1/101مشاهده شد .توزیع ژنوتایپ

مورد مطالعه در گروه کنترل با ژنوتایپهاای ماورد

 )p=1/120و فراواناااای آلاااال  )p=1/119در G/A

انتظار در تعاادل هااردی واینبارگ مطابقات داشات

 SNP-00340فقط بین مردان سالم و بیماار اخاتال

.)p ≤ 1/15

معناایداری را نشااان داد .جاادول  3همچنااین حاااوی

معنایداری در توزیاع ژنوتایاپ  )p=1/129و

تجزیه و تحلیل توزیع ژنوتایپ و فراوانی آلل بیین دو

یافتههای مربوط به بررسی اختال

گروه بیمار و کنترل به تفکیک جنسیت

فراوانی آلل بین مردان و زناان بیماار اسات .توزیاع

جدول  3توزیع ژنتیکی سه پلیمورفیسم مورد مطالعه

ژنوتایپ و فراوانی آلل بین ماردان وزناان بیماار در

را در دو گروه به تفکیک جنسیت نشان مایدهاد .در

معنیداری نداشت.

هیچ یک از پلیمورفیسمها اختال

توزیع ژنوتایاپ و

 SNP+05T/Gفقط بین زناان گاروه کنتارل و بیماار
جدول  .3تفاوت توزیع ژنوتیپ و آلل پلی مورفیسم های مورد مطالعه در گروه بیمار و کنترل به تفکیک جنسیت

TT

04 )41/3 %

09 )54/0 %

TG

00 )04 %

29 )30/2%

GG

0 )0/2 %

5 )2/3%

0 )0/3 %

T allele

014

020

021

G allele

03

39

GG

01 )25/2 %

50 )20/2%

GT

04 )30/0 %

25 ) 30/2 %

TT

2 )3/3 %

3 )3/4%

G allele

44

029

T allele

23

30

GG

52 )45/2 %

20 )40 %

GA

4 )03/0 %

00 )03/4 %

AA

0 )0/2 %

0 )5/0 %

G allele

002

034

A allele

01

04

rs17300539
)(-11391 G/A

rs1501299
)(+276 G/T

*1/129

)40

)013

91 )90/5 %

22)20/0%

21 )20/3 %

25 )20/3%
02 )00/9%
059

24

04

53 )52/0 ٪

22 )20/0%

35 )39/2 %

30 )33/1%

2 )2/0 %

3 )2/4%

000

022

09

01

40 )42/2 %

93 )91/4%

00 )00/9 %

24 )29/2%

2 )2/0 %

2 )0/4 %

093

090

05

32

*1/101

1/443

1/522

1/503

1/335

* :p valueاز طریق آزمون های کای اسکوئر یا آزمون دقیق فیشر برای بررسی اختال

1/004

1/199

1/323

1/024

**1/120

**1/119

بین زنان سالم و بیمار محاسبه شده است.

**  :p valueاز طریق آزمون های کای اسکوئر یا آزمون دقیق فیشر برای بررسی اختال بین مردان سالم و بیمار محاسبه شده است.
† :p valueاز طریق آزمونهای کای اسکوئر یا آزمون دقیق فیشر برای بررسی اختال

نتایج آزمون آنالیز واریانس دو طرفه چند متغیره

بین زنان و مردان بیمار محاسبه شده است.

1/50

1/422

1/532

1/120

1/14

هموگلااوبین  ،)p=1/120 A1Cشاااخص تااوده باادن

 SNP-00340 G/Aبرای متغیر تریگلیسرید معنیدار

بود ،آزماون تعقیبای بارای متغیار هموگلاوبین A1C

بود  )p=1/129که آزمون تعقیبی نشان داد در گاروه

اختال

را بین ژنوتایپ هاای  TTو  TGباا کمترباودن

زنان ،تریگلیسرید در حاملین ژنوتایپ  GGباه طاور

هموگلااوبین  A1Cدر ژنوتایااپ  TTنساابت بااه GG

معنیداری از حاملین سایر ژنوتایپهاا کمتار باود .در

نشان داد  ،)p=1/100اما در مورد متغیرهای شااخص

بااین ژنوتیااپهااا باارای سااه متغیاار

توده بدن و درصاد چربای بادن مقاادیر در حااملین

] [ DOI: 10.52547/jarums.21.2.225

ا اار تعااااااملی ژنوتایااپ -جنااسااااایت فااقاااااط در

 )p=1/133و درصد چربی بدن  )p=1/104معنایدار

 +05 T/Gاخااتال

1/20

] [ Downloaded from jarums.arums.ac.ir on 2022-10-04

مورفیسم

آلل

)20

بیماران )94

rs2241766
)(+45 T/G

پلی

ژنوتایپ/

زنان گروه کنترل

زنان گروه

*P-value

مردان گروه کنترل

مردان گروه بیماران

** P value

†P value
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ژنوتایپ  GGبه طور معنیداری کمتر از  TTبود باه

درصد چربی بدن بین دو گروه مردان و زنان بادون

ترتیب  .)p=1/104 ،p=1/104در  +292G/Tانساولین

معنیداری را نشاان داد

ناشتا اختال

در نظرگرفتن ژنوتیپ اختال

معنیداری را باین ژنوتیاپهاا نشاان داد

 .)p=1/110کلیااه مااوارد ذکرشااده در مااورد نتااایج

باین

آزمون آناالیز واریاانس دوطرفاه در جادول  0ارائاه

 )p=1/102که طبق نتایج آزمون تعقیبی اخاتال

ژنوتیپ های  GGو  GTباا کمتار باودن ساطوح ایان

شده است.

متغیر در ژنوتیپ  GGمعنیدار بود  .)p=1/103متغیر

rs2241766
)(+45 T/G

پلی مورفیسم

جدول  .4نتایج آزمون آنالیز واریانس دو طرفه برای بررسی تعامل بین ژنوتیپ و گروهها

متغیر

گروه

هموگلوبین

مردان

*1/120

A1c

زنان

)1/022

شاخص توده بدن
درصد چربی بدن
تری گلیسرید
درصد چربی بدن
انسولین
درصد چربی بدن

ا ر اصلی

ا ر اصلی

ا ر متقابل گروه

ژنوتایپ

جنسیت

و ژنوتایپ

0

2

3

&
2

&
3

&
0

†1/100

1/430

1/142

1/005

1/094

†1/104

1/013

1/303

†1/104

1/29

1/05
†1/12

TT

TG

GG

1/942

1/424

4/00 ± 0/02

4/21 ± 0/50

4/41 ± 0/24

)1/110

)1/12

4/12 ± 0/30

4/90 ± 0/30

4/23 ± 0/90

مردان

*1/133

1/191

1/399

29/90 ± 3/12

29/10 ± 2/22

22/42 ± 2/31

زنان

)1/134

)1/104

)1/100

31/14 ± 3/13

24/43 ± 2/45

29/40 ± 2/91

مردان

*1/104

*1/110

1/304

24/20 ± 2/22

22/59 ± 3/29

29/42 ± 0/02

زنان

)1/301

)1/304

)1/103

32/43 ± 3/33

32/92 ± 0/42

31/44 ± 2/50

مردان

1/295

1/520

*1/129

041/9 ± 93/3

049/5 ± 43/0

250/2 ± 49/5

1/20

زنان

)1/110

)1/112

)1/01

049/2 ± 94/0

233/2 ± 23/3

040/5 ± 51/0

†1/104

1/30

مردان

1/224

*1/110

1/120

24/03 ± 2/45

29/23 ± 3/24

24/21 ± 0/13

--

--

--

زنان

)1/115

)1/450

)1/134

32/0 ± 3/44

33/2 ± 0/9

32/15 ± 3/4

--

--

--

مردان

*1/102

1/253

1/510

4/31 ± 0/33

4/195 ± 0/03

4/29 ± 1/44

زنان

)1/02

)1/119

)1/114

4/20 ± 0/00

4/55 ± 0/13

4/44 ± 0/03

†1/103

1/021

1/195

مردان

1/014

*1/110

1/022

29/44 ± 5/54

29/22 ± 2/01

29/04 ± 3/40

--

--

--

زنان

)1/101

)1/500

)1/114

01/94 ± 5/23

34/42 ± 4/34

00/00 ± 4/50

--

--

* :P valueاز طریق آزمون آماری آنالیز واریانس دو طرفه چند متغیره محاسبه شده است P-value .در ا ر اصلی ژنوتایپ ،سطح معنیداری تفاوت بین سه گروه
ژنوتایپ هموزیگوت وحشی ،هتروزیگوت و هموزیگوت جهش یافته ،را نشان میدهدP-value ،در ا ر اصلی گروه ،سطح معنیداری تفاوت بین گروه مردان و زنان را
نشان میدهدP-value ،در ا ر متقابل ژنوتیپ –جنسیت سطح معنیداری در برهمکنش بین ژنوتیپ ها با جنسیت را نشان میدهد p-value† .سطح معنی داری در
مقایسههای زوجی مربوط به آزمون تعقیبی را نشان میدهد.

نتایج تجزیه و تحلیل  MDRدر جادول  5ارائاه شاده

 01/01و دقت تعادل آزمون  1/4034باود کاه عادم

است .معیار بارای عادم کنتارل مناساب بیمااری و یاا

کنترل بیماری را پیشبینی میکرد  .)<p1/110ترکیب

پیشرفت بیماری ،هموگلوبین  A1Cبیشتر از  4/5قرار

گلوکز ناشتا و کلسترول تام بهتارین مادل دو عااملی،

داده شد ،به این صورت کاه شارکتکننادگان باه دو

گلوکز ناشتا rs17300539 ،و جنسیت بهترین مدل سه

گروه ،افراد با هموگلوبین  A1Cکمتر از  4/5و افاراد

عاملی ،و بهترین مدل چهار عاملی شامل گلوکز ناشاتا،

با هموگلوبین  A1Cبیشتر از  4/5دستهبنادی شادند.

چربی بدن ،rs17300539 ،جنسیت بود.

این جدول شامل چهار مدل منتخب است بهطوری کاه

نمودار آنتروپی تعامل

که متغیرهایی که بیشترین تعامل برای پیشبینی عادم

نمااودار  0آنتروپاای تعاماال بااین متغیرهااا را نشااان

کنترل بیماری  T2Dرا با هم داشتند بهعناوان بهتارین

می دهد .در این نمودار مشاهده می شود گلوکز ناشتا

مدل های پیشبینیکننده انتخاب شادند .در جادول ،9

با  32/03درصد یاک ا ار مساتقل قاوی بارای حاا

] [ DOI: 10.52547/jarums.21.2.225

نتایج تجزیه و تحلیل MDR

گلوکز ناشتا بهترین مدل تاک عااملی باا  CVCبرابار
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rs1501299
)(+276 G/T

rs17300539
)(-11391 G/A

ژنوتایپ )(SNP+45 T/G

)P-value* (effect size

† P-valueمقایسههای زوجی)
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میکناد .همچناین درصاد

است ،این نشان میدهدکه تعداد زیادی از بیمارانی که

چربی بدن و جنسیت هام باه ترتیاب  1/40درصاد و

هموگوبین  A1Cکمتر از  4/5دارناد حامال ژنوتایاپ

 1/14درصد از آنتروپی را حا

می کنناد .کلساترول

هموزیگوت نرمال هستند در ردیف اول نمودار در هر

 3/52درصد از آنتروپی را حا

می کند و در تعامال

دو جنس هرچه از چاپ باه راسات مایرویام میازان

هاام افاازای قااوی بااا جنساایت اساات rs17300539 .و

گلوکز ناشتا زیاد میشود که همزماان ساتون سامت

درصااد چرباای باادن  1/32درصااد هاام افزایاای باارای

راست که نشااندهناده هموگاوبین  A1Cبااتی 4/5

پیشبینی پیشرفت بیماری دارند.

است بزرگتر میشود .ردیف دوم توزیاع افارادی کاه

نمودار ستونی

ژنوتایپ هتروزیگوت را دارند نشان میدهند و توزیع

نمودار 2جزئیات توزیع متغییرها در مدل سه عاملی را

مردان باه گوناهای اسات کاه بیشاتر ماردان در ایان

نشان میدهد ،که در آن نحوه تعامال متغیرهاا بارای

ردیف،هموگلوبین  A1Cباتی  4/5و گلاوکز ناشاتا باا

پیشبینی عدم کنترل بیماری باه خاوبی تصویرساازی

مقادیر بات دارند .اما در زناان در ردیاف مرباوط باه

شده است .در این نااااااماااودار برای rs17300539

ژنوتیپ هتروزیگوت توزیع افراد با هموگلوبین کمتر و

 0 ،)-00340 G/Aنشاندهناده  2 ،GGنشااندهناده

بیشتر از  4/5یکسان است .در ردیف سوم نماودار کاه

 GAو  3نشاندهنده  AAاست .برای گلوکز ناشاتا0 ،

مربوط به ژنوتیپ هموزیگوت جهش یافته است توزیع

نشااااندهناااده مقا اادیر کمتااار از  ،202/3و کاااد 2

مااردان فقااط در بیشااترین میاازان گلااوکز ناشااتا و

نشاندهنده مقادیر بین  202/3تا  242/2همچنین کد

هموگلوبین بیشتر از  4/5دیده میشود .در حاالی کاه

 3نشاااندهنااده مقااادیر بزرگتاار از  242/2و باارای

در زنان ،توزیع تقریبا یکسان است .با یک نگاه کلای باه

جنسیت  0نشاندهنده مرد و  2نشاندهنده زن است.

نمودار می توان استنباط کرد پیشرفت بیماری یا عادم

در هاار ساالول نمااودار ،دو سااتون قاارار دارد ،سااتون

کنترل بیماری در زنان مستقل از ناوع ژنوتایاپ اسات

سمت چپ نشاندهناده توزیاع افاراد باا هموگلاوبین

در حالی کاه در ماردان باه نظار مایرساد افازایش

 A1Cکمتر از  4/5و ستون سمت راست نشاندهناده

هموگلااوبین  A1Cو گلااوکز ناشااتا بااا نااوع ژنوتایااپ

توزیع افراد با هموگلاوبین  A1Cبیشاتر از  4/5اسات.

مرتبط است.

درصد از آنتروپی را حا

طبق نماودار هام در ماردان و هام زناان در ردیاف
نشاندهنده ژنوتایپ  GGاز  -00340 G/Aکه با عدد
جدول  .5خالصه مدلهای تحلیل کاهش ابعاد چندعاملی برای بررسی برهمکنش بین پلیمورفیسمها و عوامل خطر محیطی برای
پیشبینی عدم کنترل مناسب بیماری در مردان و زنان


مدل
گلوکز ناشتا

1/4034

01/01

1/110

گلوکز ناشتا ،کلسترول تام

1/4202

9/01

1/110

گلوکز ناشتا ،rs17300539 ،جنسیت

1/4204

0/01

1/110

گلوکز ناشتا ،چربی بدن ،rs17300539 ،جنسیت

1/4094

2/01

1/110

بهترین مدلهای چند عاملی که بیشترین تعامل بین عوامل با باتترین  CVCو حداکثر  TBAپیشبینی شده است.
 :TBAدقت تعادل آزمون :CVC ،بات اعتبار متقاطع P value *P<0.001 .به وسیله آزمون کای اسکوئر ارزیابی شده است.
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TBA

CVC

P value
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نمودار  .1نمودار دایرهای آنتروپی تعامل ،نشان دهنده اثر متقابل  -SNPsعوامل خطر محیطی برای پیشبینی عدم کنترل دیابت نیوع دوم در میردان و
زنان .درصد آنتروپی حذف شده توسط اثر مستقل هر متغیر و همچنین اتصاالت زوجی بین آنها در نمیودار نشیان داده شیده اسیت ،مقیدار مثبیت
نشاندهنده افزونگی یا حشو است .در نمودار ،رنگ نارنجی نشاندهنده میزان متقابیل هیم

نشاندهنده اثر همافزایی است در حالی که درصد منفی

افزایی متوسط است ،رنگ طالیی نشاندهنده نقطه میانی یا استقالل ،رنگ سبز نشاندهنده افزونگی متوسط است در حالی که رنگ آبیی بیه معنیای
افزونگی قوی است.

نشیاندهنیده

نشاندهنده مقیادیر کمتیر از  ،212/3و کید 2

نشاندهنده ژنوتیپ  AAبرای گلوکز ناشتا1 ،

نشاندهنده  ،GAو 3

نشاندهنده 2 ،GG

نشاندهنده زن است .بیرای

نشاندهنده مرد و 2

نشاندهنده مقادیر بزرگتر از  286/6و برای جنسیت 1

مقادیر بین  212/3تا  286/6همچنین کد 3
هر سلول نمودار چند عاملی ،ستون سمت چپ درصد توزیع افراد با هموگلوبین  A1cکمتر از  8/5را نشان میدهند در حالی که ستون سیمت راسیت
نشاندهنده توزیع افراد با هموگوبین  A1cبیشتر از  8/5است.


در این مطالعه ابتادا توزیاع ژنوتایاپ و فراوانای آلال

نتایج مشاهدهشده در پژوهش حادر جنسیت بر تغییر

پلااایمورفیسااامهاااای  rs17300539 ،rs2241766و

تعااامالت بااین پلاایمورفیساامهااای مااورد مطالعااه ژن

 rs1501299ژن آدیپونکتین بین مردان و زناان مباتال

آدیپونکتین با فاکتورهای خطر محیطی مو ر است کاه

به  T2Dو سالم مقایسه شد .در گام بعاد ،باه مقایساه

این یافته هاا باا نتاایج پاژوهش طباطباایی و همکااران

تعامالت بین ژنوتایپ و عوامل خطر محیطای باین دو

مطابقت نداشت ،این پژوهشگران هیچ تفاوت جنسایتی

] [ DOI: 10.52547/jarums.21.2.225

بحث

جنس فقط در بیماران پرداخته شد .به طور کلی طباق
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نمودار  .2نمودار ستونی تعامل بین سه عامل ( ،rs17300539گلوکز ناشتا و جنسیت) منتخب برای پیش بینی عدم کنترل بیمیاری .بیرای 1 ،rs17300539

دوره بیست و یکم ،شماره دوم ،تابستان 0011

 232مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

در ارتبااط باین  rs2241766و  rs17300539باا T2D

وادح نیستند .به نظر میرسد سهم عوامل ژنتیکای در

پیدا نکردند .)09

تفاوتهای بین جنسی مشاهده شده باید بیشتر ماورد

یافتههای پژوهش حادر نشان داد بین زناان مباتال باه

بررسی و پژوهش قرار گیرد .جالب توجه اسات نتاایج

 T2Dو زنان سالم در توزیع ژنوتایاپ و فراوانای آلال

بررسی در مورد متغیر شاخص توده بادن باا درصاد

در  SNP +05T/Gاختال

معنی داری وجاود دارد .در

چرباای باادن در  SNP +05T/Gمشااابه بااودواختال

مشاهده شد .اما در توزیع ژنوتایپ و فراوانای

شاااخص تااوده باادن در دارناادگان ژنوتایااپ )GG

آلل بین مردان و زنان بیمار هیچ تفاوتی در هایچ یاک

مشاهده شد .این نتایج مشابه با یافتههای طباطباایی و

از پلی مورفیسمها مشاهده نشد .در ادامه ا ر مساتقل

همکاااران در بررساای ارتباااط پلاایمورفیسامهااای ژن

جنسیت و ا ر مستقل ژنوتایپ و همچناین ا ار متقابال

آدیپونکتین با دیابت نوع دو در جمعیت ایرانی بود .از

جنسیت-ژنوتایپ بر فاکتورهای خطر محیطی مارتبط

طرفاای بااه طااور عکااس ،دارناادگان ژنوتایااپ TT

با  T2Dبررسی گردید .طبق نتایج ،درصد چربی بادن

هموگلوبین  A1cبیشتری نسبت به حااملین ژنوتایاپ

در بیماران دیاابتی بار اسااس جنسایت متفااوت باود،

 GGنشان دادند .هموگلوبین  A1cباات نشااندهناده

بهطوری که زنان مباتال باه دیابات نسابت باه ماردان

دیابااات کنتااارلنشاااده اسااات ،در واقاااع شااارایط

درصد چربی بیشتری داشتند که این ا ر مستقل از نوع

هایپرگالیسمیک کاه باه مادت طاوتنی کنتارل نشاود

ژنوتایپ بود .طباق نتاایج پاژوهش گییار 0و همکااران

میتواند در تغییرات وزن و درصد چربی بدن بیماران

 ،)04زنان مبتال به دیابت ،چربی زیرپوستی و محیطای

تا یرگاار باشد.

بیشتری نسبت به مردان مبتال دارند که مطابق با نتایج

ا ر متقابال ژنوتایاپ-جنسایت بار فاکتورهاای خطار

پااژوهش حاداار اساات .از سااه پلاایمورفیساام مااورد

محیطی ،فقاط بارای یاک متغیار از پروفایال لیپیادی،

مطالعه درصاد چربای بادن فقاط در SNP +05T/G

معنیدار بود .تاریگلیسارید  )TGدر بررسای تعامال

اختال

اختال

معنیداری را بین ژنوتایپ ها نشان داد کاه بار

اساس نتایج آزمون تعقیبای ایان اخاتال

بین جنسیت و ژنوتایپ در  SNP-00340A/Gاخاتال

ژنوتایااپهااای  TTو  GGمعناایدار بااود .بررساای

تفاوت مشاهده شده طبق نتایج آزمون تعقیبی به ایان

میانگینها حاکی از آن بود که مردان دارناده آلال G

صورت بود که فقط در گروه زنان ،حااملین ژنوتایاپ

درصد چربی بدن کمتری نسابت باه ماردان دارناده

هموزیگوت نرمال به طور معنای داری تاریگلیسارید

آلل نرمال دارند .در مطالعهای ،هانگ و همکاران )04

کمتااری نساابت بااه سااایر ژنوتایاپهااا داشااتند .طبااق

نشان دادند سطوح آدیپونکتین پالسما فقط در مردان

مطالعاات گاشااته ،غلظات آدیپااونکتین باا متابولیساام

و نه در زنان بهطور معنی داری با درصد چربای بادن

لیپیدها به ویژه ،تریگلیسیرید و لیپوپروتئین با چگاالی

مرتبط است .آنها پیشانهاد کردناد کاه مکانیسامهاای

بات  )HDLمرتبط است و افزایش غلظت آدیپاونکتین

خاص جنسیتی ممکن است بر ارتباط بین آدیپاونکتین و

باعک کاهش  TGو افزایش  HDLمیشود  .)21شاید

تغییرات ترکیب بدن تأ یر بگاارد .البته که اطالعات در

این تغیرات به میزان قابل توجهی تحات تاا یر عوامال

مورد نحوه تا یر هورمون هاای جنسای بسایار داد و

ژنتیکی اتفاق مایافتاد .هرچناد کاه در ایان پاژوهش

نقیض اسات و مکانیسامهاای ا رگااار در ایان ماورد

سطوح آدیپونکتین پالسما اندازهگیری نشده است .اماا

1

شاید تفاوتهای مربوط به نوع ژنوتایپ یکی از عوامل

Geer

مو ر در علت شناسی ارتباط بین غلظت آدیپونکتین و
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باین حااملین

معنیداری را فقط در گروه زناان نشاان داد .جزئیاات
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را در زنااان ایجاااد ماایکننااد کااه ا اار محااافظتی

میتوان گفت پیش بینی عدم کنترل مناسب بیماری در

قلباای_عروقاای و کنتاارل متابولیساام لیپیااد در کبااد و

مردان با نوع ژنوتایپ مرتبط است.

سطوح لیپوپروتئین سرم دارد ،اما این در مورد زناان

شاید جست و جو در تغییارات هورماونهاا ی جنسای

دیابتی نمی تواند به طور بالقوه عمل کناد طباق نتاایج

بتواند در شفا ساازی سااز و کارهاای تا یرگااار در

مطالعات مروری دیابت ممکن است ا ارات محاافظتی

تفاوت های مشاهده شده کمک کننده باشد .ادبیات در

قلباای عروقاای در زنااان را از طریااق مکانیساامهااای

مااورد تااا یرات هورمااونهااای جنساای باار غلظاات

ناشناخته کاهش دهد  .)20از آنجایی که اخاتال هاای

آدیپااونکتین حاااکی از آن اساات کااه آناادروژنهااا بااا

بین ژنوتاایپی مشااهدهشاده بارای  TGدر پاژوهش

آدیپونکتین در مقایسه با استروژن ارتباط نزدیکتاری

حادر ،وابسته به جنسیت بود و فقاط در گاروه زناان

دارند برای مثال در مطالعاهای گازارش شاد ساطوح

مشاااهده شااد ،شاااید تااا یر پلاایمورفیساامهااای تااک

آدیپونکتین باه ماوازات پیشارفت در دوران بلاو در

نوکلئوتیادی ژنهاای مارتبط باا  T2Dبخشای از ایان

پسااران کاااهش مااییابااد ،امااا در دختااران تغییراتاای

مکانیسمهای ناشناخته باشد.

مشاهده نشده است .این کااهش در پساران در حاین

در ادامااه بااه بررساای مقایسااه تااا یر ژنوتایااپهااای

بلو به طور قابل توجهی با سطوح آنادروژن پالساما

پلیمورفیسم های مورد مطالعه بر عدم کنترل مناسب

مرتبط بوده است .مطالعه دیگری نشان داد که سطوح

بیماری در دو جنس پرداخته شد و برای ایان منظاور

آدیپااونکتین پالسااما در مااوشهااای بااالت اختااه شااده

کلیه بیماران در دو گروه افاراد باا هموگلاوبین A1c

افزایش می یاباد کاه پاس از جاایگزینی تستوساترون

کمتر از  4/5و افراد با هموگلوبین  A1cبیشاتر از 4/5

سطوح آدیپونکتین کاهش نشاان داده اسات .)22،23

دسته بندی شدند .با اساتفاده از آناالیز  MDRتعامال

این مشاهدات تجربی نشان میدهد کاه تستوساترون

بین متغیرهای ژنتیکی و عوامال خطار محیطای بارای

ترشح آدیپونکتین را از سلولهای چربی مهار مایکناد

پیشبینی عادم کنتارل بیمااری ماورد بررسای قارار

 ،)22بنابراین ،آنادروژن هاا احتماات نقاش مهمای در

گرفت .این روش آنالیز آماری حتی در صورتی که ا ر

تغییرات ساطوح آدیپاونکتین در حیواناات و همچناین

تعاملی بین متغیرها خطی نباشد هم قادر به تشاخیص

انسان دارند .همچنین آدیپونکتین با گلوباولین متصال

تعامل است .نتایج در مدل ساه عااملی ارائاهشاده باه

به هورماونهاای جنسای  )SHBGهمبساتگی مثبات

وسیله آنالیز  MDRبسیار جالاب توجاه باود ،در ایان

بسیار قوی دارد که در نتیجه یک همبستگی معکوس با

مدل سه فاکتور گلوکز ناشتا rs17300539 ،و جنسیت

شاااخص آناادروژن آزاد دارد  .)25 .20طبااق نتاایج

بیشترین تعامل را برای پیشبینی عدم کنتارل مناساب

مطالعات گاشته ،رابطه قاوی آدیپاونکتین باا SHBG

بیماری داشتند که بر اساس نتایج نمودار ارائاه شاده،

پس از تنظیم برای سن ،دور کمر یا  BMIپایادار باود

نااوع ژنوتایااپ از  rs17300539در زنااان تااا یری باار

که نشاان مایدهاد ارتبااط مساتقیمی باین  SHBGو

تغییرات هموگلوبین  A1cنداشت و باه عباارتی دیگار

آدیپونکتین ،مستقل از چاقی وجاود دارد  .)25احتماات

داشتن هموگلاوبین  A1cبااتی  4/5باه عناوان معیاار

یااک ا اار مهاااری از طریااق تستوسااترون باار روی ژن

قردادی ما برای پیشبینی عدم کنترل مناسب بیماری،

آدیپااونکتین وجااود دارد  .)25همچنااین باار اساااس

در زنان مستقل از ژنوتایاپ باود در حاالی کاه نتاایج

یافته های پژوهش حادر و پژوهشهای اخیر میتاوان

نشااان داد اکثاار مااردان بااا ژنوتایااپ هتروزیگااوت و

گفت احتمات بخشی از تفااوتهاای مشااهده شاده در
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به پژوهشهای بیشتری است .استرادیولها مسیرهایی

هموگلاااوبین  A1cبیشاااتر از  4/5داشاااتند بناااابراین
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تغییرات سطوح  HDLو  TGباشد .در این زمینه نیااز

همچنین هموریگوت جهش یافته بارای ،rs17300539
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مورد عملکرد آدیپونکتین بین مردان و زنان از طریق

ژنوتایااپ پلاایمورفیساامهااای مااورد مطالعااه ژن

بررسااای تنظااایم ژنتیکااای ژن آدیپاااونکتین توساااط

آدیپونکتین مرتبط بود اما در زنان این ا ار مساتقل از

آندروژن هاا پاساخ داده خواهاد شاد .پاژوهشهاای

نوع ژنوتایپ بود.

پیشین نشان دادهاند که آدیپونکتین وابسته به جنسیت
است و اما به پژوهشهای بیشتری برای بررسی دقیق

تشکر و قدردانی

تا یر هورمون هاای جنسای بار آدیپاونکتین و متعاقباا

این مطالعه در قالب رساله دکتری مصوب خاانم الهاه

عملکرد و تاا یرات آدیپاونکین بار فاکتورهاای

ممشلی که بخشای از رسااله تحات حمایات صاندوق

محیطی بین دو جانس نیااز اسات .پیشانهاد مایشاود

حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور معاونت علمای

پژوهش حادر با رویکرد بررسی و مقایساه همزماان

و فناوری ریاست جمهاوری باود) انجاام شاده اسات.

اسااتروژن و آناادروژنهااا و همچنااین اناادازهگیااری

نویسندگان از حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و

سطوح پالسمایی آدیپاونکتین باا تعاداد نموناه بیشاتر

فناوران کشور ،دانشگاه محقق اردبیلی ،دانشاگاه علاوم

انجام شود که شاید بتواند در علتشناسی تفاوتهاای

پزشکی اردبیل ،بیماران شرکتکننده در این پژوهش

مشاهده شده کمککننده باشد.

و تمام افارادی کاه در اجارا و افازایش کیفیات ایان

اختال

پژوهش یاریرسان و سهیم بودند ،کماال قادردانی را
نتیجهگیری

دارند.

به طور کلی طباق نتاایج مشااهده شاده در پاژوهش
پلی مورفیسم هاای ماورد مطالعاه ژن آدیپاونکتین باا

این رساله دکتری با شماره طرح  49102530از طر

عوامل خطر محیطی دیابات ناوع دو ماو ر اسات .در

صااندوق حمایاات از پژوهشااگران و فناااوران کشااور

مردان ا ر عوامال خطار محیطای مثال هموگلاوبین

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت مالی

 A1Cو گلااوکز ناشااتا) باار پیشاارفت بیماااری بااا نااوع

شده است.
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