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 چکیده

  با میزان پروفایل لیپید،  ApoB EcoRI های مختلفبررسی ارتباط دریافت چربی و ژنوتیپ: عنوان

LP(a) 9نوعدیابتی  و لپتین پالسما در بیماران 

بیشتر در  و ندوشیم هانیپوپروتئیل یکمّ و یفیک اختالالت دچار اغلببا پیشرفت دیابت بیماران  :زمینه

ممکن است دریافت . گیرندقرار می آترواسکلروزو ( CAD)معرض افزایش خطر ایجاد بیماری عروق کرونری 

-HDL)با پروفایل لیپیدی  EcoRI  ApoB ژن سمیمورفیپلاسیدهای چرب اشباع، کلسترول غذایی و 

C ،LDL-C ،HDL-C/LDL-Cمطالعه حاضر با هدف . دباشارتباط در  (، کلسترول تام، تری گلیسرید

و  LP(a)با میزان پروفایل لیپید،  ApoB EcoRI های مختلفتعیین ارتباط دریافت چربی و ژنوتیپ

  .انجام شده است 9دیابتی نوع  لپتین پالسما در بیماران

مراجعه  9بیمار مبتال به دیابت نوع  056تحلیلی بوده و بر روی -مطالعه حاضر از نوع مقطعی توصیفی :روش

ویژگی های مربوط به عوامل دموگرافیک، دریافت . مرکز بیماران دیابتی شهر تهران انجام شد 91کننده به 

-پس از جمع. آوری گردیدمعغذایی، بیوشیمیایی و ژنتیکی بیماران از طریق مصاحبه و آزمایشات مربوطه ج

. جهت ورود و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید11 ویراست SPSSآوری اطالعات، از نرم افزار آماری 

سپس . استفاده گردید kolmogorov-Smirnove (K-S) نرمال بودن داده ها از تست نییتع جهت

-Kruskalلگاریتم گرفتن از متغیرها، توان دوم متغیرها و یا تست متغیرهایی که نرمال نبودند بوسیله 

Wallis مقایسه ارتباط بین متغیرها آزمون برای .نرمال شدندANOVA  ارتباط خطی بین . بکار برده شد

میانگین مقایسه جهت بررسی  .محاسبه شدPearson’s correlation coefficients  با ی کمّیمتغیر ها

آنالیز واریانس دو  مدل. دیاستفاده گرد  ANOVAاز ApoBدارای پلی مورفیسم  خام بین گروه های

همچنین بدلیل . شد کار بردهبه سنجش اثر متقابل متغیرهابرای ( Two way ANOVA)طرفه 
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 t–بجای آنالیز واریانس دو طرفه از آزمون  تعدیل اثر مخدوشگرهاناپارامتریک بودن توزیع متغیرها جهت 

 .به تفکیک گروه های متغیر مخدوش کننده استفاده شد( Independent Student's t – test )مستقل 

در گروه های مختلف دریافت  و لپتین پالسما LP(a)میانگین اجزای پروفایل لیپیدی،  بین :هایافته

-اختالف معنی EcoRI  ApoB سمیمورفیپلاسیدهای چرب اشباع، کلسترول غذایی و گروه های ژنوتیپی 

نسبت به دو گروه  هموزیگوت غالباما نمایه توده بدنی و دور کمر در افراد دارای ژنوتیپ . داری مشاهده نشد

همچنین در افراد دارای دریافت چربی اشباع  به طور معنی داری کمتر بود هتروزیگوت و هموزیگوت مغلوب

این تفاوت  ت و هموزیگوت مغلوبهتروزیگونسبت به گروه  هموزیگوت غالبگروه  درصد از کالری، 7بیش از 

 (. >P 65/6)معنی دار بود 

اندازه دور کمر  هموزیگوت غالبگروه  درصد از کالری 7کمتر و مساوی در افراد دارای دریافت چربی اشباع 

درصد از  7کمتری داشتند، اما این تفاوت معنی دار نشد، درحالی که وقتی مصرف چربی اشباع بیش از 

 (.>P 65/6)بود این اختالف معنی دار گردید  کالری

در  نمایه توده بدنیمیانگین  میلیگرم در روز 966مساویدر افراد دارای دریافت کلسترول کمتر و 

 هتروزیگوت و هموزیگوت مغلوب کمتر بود که این اختالف معنی دار بود نسبت به گروه  هموزیگوت غالب

(65/6 P<.) تغییری مشاهده  میلیگرم در روز 966ریافت کلسترول به بیش از د عالوه بر این با افزایش

 . نگردید

دارای دور کمر  هموزیگوت غالبگروه  میلیگرم در روز 966مساوی در افراد دارای دریافت کلسترول کمتر و 

در حالی که در گروه با افزایش دریافت روزانه کلسترول به . کمتر بود و اختالف معنی دار مشاهده گردید

در گروهی که مصرف داروی کاهنده چربی خون . میلیگرم، این اختالف معنی دار از بین رفت 966بیش از 

ندارند نمایه توده بدنی و دور کمر افراد دارای ژنوتیپ هموزیگوت غالب کمتر از افراد دارای ژنوتیپ های 
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ر حالی که در گروه دریافت د. بود و اختالف معنی دار نیز مشاهده گردید هتروزیگوت و هموزیگوت مغلوب

 .کننده چربی اختالف معنی داری در شاخص های تن سنجی گروه های ژنوتیپی مشاهده نشد

در گروه های مختلف دریافت  و لپتین پالسما LP(a)میانگین پروفایل لیپیدی  بین: گیرینتیجه

دربیماران  EcoRI  ApoB سمیمورفیپلاسیدهای چرب اشباع، کلسترول غذایی و گروه های ژنوتیپی 

می تواند بر  ApoB EcoRIاما پلی مورفیسم  .مشاهده نشد داریتفاوت معنی 9مبتال به دیابت نوع 

 EcoRIژنوتیپ -در بررسی ارتباط متقابل دریافت غذا. روی چاقی عمومی و مرکزی نقش داشته باشد

اد ژنتیکی ابتال به چاقی عمومی و مشاهده شد که دریافت مقادیر متفاوت چربی اشباع قادر است استعد

همچنین دریافت کلسترول بر استعداد ابتال بر چاقی عمومی و مرکزی . مرکزی را تحت تأثیر قرار دهد

عالوه بر این، تصور می شود افراد دارای آلل مغلوب استعداد ژنتیکی بیشتری برای ابتال  .تأثیر می گذارد

اروی کاهنده چربی قادر است این استعداد ژنتیکی را مهار به چاقی عمومی و شکمی دارند اما مصرف د

 .نماید

 9، چاقی، دیابت نوع  EcoRI ApoB سمیمورفیپل ، لپتین،LP(a)پروفایل لیپیدی،  :کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 


