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بررسی نسبت سرمی گرلین به آبستاتین و ارتباط آن

 )4کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
تاریخ دریافت6331/3/72 :

چکیده
مقدمه :سندروم متابولیک مجموعه ای از اختالالت متابولیک است که خطر بیماری قلبی و دیابت نوع دو را افزایش می دهد .گرلین و آبستاتین
دو هورمون گوارشی با منشاء یکسان هستند که نقش موثری در تنظیم دریافت غذا و متابولیسم انرژی دارند .هدف از این مطالعه ,بررسی ارتباط بین
نسبت سرمی گرلین به آبستاتین با اجزای سندروم متابولیک در زنان بود.
مواد و روش ها 43 :زن مبتال به سندروم متابولیک و  43زن سالم که از لحاظ  BMIبا گروه بیمار همسان سازی شده بودند(در محدوده سنی
 30تا  50سال) به عنوان گروه کنترل به روش نمونه گیری آسان و در دسترس در مطالعه شرکت کردند .اندازه گیری های آنتروپومتریک ,فشارخون,
سطوح سرمی آبستاتین ،گرلین ،تری گلیسیرید ،کلسترول تام ،HDL-C ،LDL-C ،قندخون و انسولین در حالت ناشتا و شاخص HOMA-IR
اندازه گیری شد .ارتباط بین نسبت سرمی گرلین به آبستاتین با متغیرهای اندازه گیری شده ،مورد بررسی قرار گرفت.
یافته های پژوهش :نسبت گرلین به آبستاتین به طور معناداری در گروه مبتال به سندروم متابولیک پایین تر از گروه کنترل بود(.)P=0.036
نسبت گرلین به آبستاتین در کل جمعیت مورد بررسی ارتباط مثبت و معنادار با سطوح سرمی  HDL-Cداشت( )β=0.273, P=0.016در حالی که
این نسبت در کل جمعیت با متغیرهای مورد بررسی دیگر هم چون دور کمر ،نسبت دور کمر به دور باسن ،فشارخون ،قندخون ناشتا ،تری گلیسیرید،
کلسترول تام ،LDL-C ،انسولین سرمی و شاخص  HOMA-IRارتباطی نداشت(.)P>0.05
بحث و نتیجه گیری :با توجه به سطوح پایین نسبت گرلین به آبستاتین در زنان مبتال به سندروم متابولیک و هم چنین ارتباط مثبت بین نسبت
گرلین به آبستاتین با سطوح سرمی  ،HDLبه عنوان یکی از اجزای مهم سندروم متابولیک ،به نظر می رسد افزایش نسبت گرلین به آبستاتین با
افزایش سطوح سرمی  HDLمی تواند پیشرفت عوارض سندروم متابولیک مانند بیماری های قلبی-عروقی را در زنان کاهش دهد.

واژه های کلیدی :سندروم متابولیک ،گرلین ،آبستاتین ،نسبت گرلین به آبستاتین
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مقدمه
سندروم متابولیک یک بیماری بسیار پیچیده و چند
علیتی زندگی مدرن است که اهمیت روزافزونی از لحاظ
پزشکی و سالمت در سراسر جهان پیدا کرده است(.)1
بر اساس معیار  ،ATPIIIاین سندروم با حضور حداقل
سه شاخص از پنج شاخص چاقی مرکزی ،اختالل
متابولیسم گلوکز ،اختالل لیپیدی ،فشار باالی شریانی و
مقاومت انســـولینی شناخته می شود( .)2سندروم
متابولیک در ارتباط با افزایش خطر بیماری قلبی-
عروقی آترواسکلروتیک ،دیابت نوع دو و عوارض ناشی
از آن ها در افراد است( .)3میزان شیوع عوامل خطرساز
سندروم متابولیک در کشورهای آسیایی در حال افزایش
است و ایران از این نظر در رتبه های باالی این قاره و
جهان قرار دارد .میزان شیوع این سندروم در ایران 22
درصد گزارش شده که به تفکیک در زنان  33درصد و
در مردان  25درصد است( .)4مکانیسم های متعددی در
پاتوفیزیولوژی پیچیده این سندروم دخیل می باشند()5
که از جمله آن ها چاقی شکمی ،مقاومت انسولینی،
افزایش تری گلیسرید سرمی ،استرس مزمن ،افزایش
دریافت غذاهای پرکالری ،کاهش فعالیت فیزیکی،
عفونت های مزمن پیش بالینی ،سایتوکاین های پیش
التهابی و اثرات آدیپوکاین ها یا استرس های روحی-
روانی است( .)5در سال های اخیر چشم انداز جدیدی
در پاتوفیزیولوژی این سندروم ایجاد شده است ولی
علی رغم مطالعات گسترده ،عوامل و واسطه گرهای
موثر در پاتوفیزیولوژی این سندروم هنوز به خوبی
شناخته نشده اند .مطالعات پیشین نشان دهنده آن است
که تغییرات سطوح برخی پپتیدهای تولید شده توسط
دستگاه گوارش ،هم چون گرلین و آبستاتین ،با تغییرات
متابولیک بدن در سندروم متابولیک در ارتباط است(.)6
گرلین و آبستاتین دو هورمون معدی-روده ای
هستند که در نتیجه فرآیند پس از ترجمه یک پیش ساز
مشترک-پره پرو گرلین-تولید می شوند( .)2گرلین یک
الیگوپپتید  23آمینواسیدی است که غالباً در موکوس
معده تولید و در مقادیر کمتر در روده ،پانکراس ،کلیه،
گنادها ،جفت ،هیپوفیز و هیپــــوتاالمــــوس تولید
می شود( .)3عملکردهای فیزیولوژیک گسترده ای برای
گرلین ذکر شده است که از جمله آن ها می توان به
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اثرات تحریک و تنظیم دریافت غذا ،تنظیم متابولیسم
انرژی ،آدیپوژنز ،افزایش حرکات معدی-روده ای،
تنظیم هموستازگلوکز ،عملکردهای پانکراسی و قلبی-
عروقی ،رشد سلولی ،متابولیسم استخوان و تولید مثل
اشاره کرد( .)9مطالعات حیوانی نشان دهنده تاثیر گرلین
در بازسازی سلول های بتای پانکراس در رت های
دیابتی شده و تاثیر آن در مهار پیشرفت دیابت پس از
تخریب سلول های بتا است( .)10هم چنین گزارش
شده است که سطوح پالسمایی پایین گرلین با بروز
دیابت نوع دو ،غلظت انسولین باال ،مقاومت انسولینی و
پرفشاری خون در افراد چاق در ارتباط است(.)11،12
آبستاتین الیگوپپتیدی با  23آمینواسید است که
اولین بار به عنوان هورمون تنظیم دریافت غذا و انرژی
معرفی شد( .)13عالوه بر موکوس معده ،آبستاتین در
دئودنوم ،ژژنوم ،کولون ،پانکراس ،طحال ،غدد پستانی،
شیر مادر ،سلول های لیدیگ بیضه ،بزاق و پالسما نیز
حضور دارد( .)14کاهش در سطوح سرمی آبســـتاتین
می تواند در پاتوژنز چاقی ،سندروم متابولیک و عوارض
متعدد ناشی از این اختالالت ،از جمله عوارض قلبی-
عروقی ،دخیل باشد( .)2مطالعات نشان داده اند که
سطوح آبستاتین در بیماران دچار نقص تنظیم گلوکز،
دیابت نوع دو و مقاومت انسولینی ،پایین تر از افراد
سالم است که می تواند نشان دهنده نقش مهم
آبستاتین در پاتوفیزیولوژی این بیماری ها باشد( .)15به
نظر می رسد ارزش پیشگویی کننده نسبت گرلین به
آبستاتین در بیماری ها ،می تواند معیار مفیدتری در
مقایسه با گزارش سطوح هر یک از این پپتیدها به
تنهایی باشد( )2و این نسبت می تواند به عنوان یک
نشانگر در ارزیابی برخی بیماری ها مانند اختالالت
خوردن( )16و فشارخون( )12به کار برده شود.
با توجه به این که ارتباط بین نسبت سرمی گرلین
به آبستاتین با اجزای سندروم متابولیک تا کنون مورد
مطالعه قرار نگرفته و از طرفی نیز به دلیل وجود شواهد
متعدد مبنی بر تاثیر جنسیت بر سطوح گرلین سرمی و
به منظور همگن سازی نمونه ها از نظر جنس()13
هدف از این مطالعه صرفاً بررسی نسبت سرمی گرلین
به آبستاتین و ارتباط آن با اجزای سندروم متابولیک در
زنان تعیین شد.
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مواد و روش ها
افراد مشارکت کننده در این مطالعه شامل  30زن
در محدوده سنی  30-50سال بودند که  43نفر آنان
افراد مبتال به سندروم متابولیک بودند که بر اساس
معیارهای  ATPIIIتشخیص داده شدند که به روش
نمونه گیری آسان و در دسترس از میان افرادی که
برای اولین بار به متخصص تغذیه مراجعه کرده بودند
انتخاب شدند و  43نفر دیگر افراد سالم که دو یا کمتر
از دو معیار ابتال به سندروم متابولیک را داشتند .این
افراد از طریق فراخوان عمومی به مطالعه دعوت شدند
و فاقـــد هر گـــونه عالئم آشکار بیماری در زمان
نمونه گیری بوده و هــیچ گـــونه دارویی مصـــرف
نمی کردند .این مشارکت کنندگان از نظر نمایه توده
بدنی( )BMIبا گروه مورد ،همسان سازی شدند .افراد
هر دو گروه با لحاظ معیارهای ورود و خروج در مورد
آن ها و پس از اطالع از اهداف و روش اجرای مطالعه
و اطمینان از محرمانه ماندن اطالعات و اختیاری بودن
همکاری و امضاء کـــردن فرم رضایت آگاهانه وارد
مطالعه شدند.
این مطالعه بخشی از یک مطالعه بزرگ تر بود که
توسط کمیته اخالق معاونت پژوهشی دانشگاه علوم
پــزشــــکی تبــــریز بـــــا کــــد اخــــالق
 TBZMED.REC.1394.111به تایید رسید .در ابتدا
پرسـش نامه اطــــالعات فردی(شامل :سن ،میزان
تحصیالت ،شغل ،وضعیت تاهل) ،پرســــش نامــه
بین المللی سطح فعالیت فیزیکی( )19و پرسش نامه
استرس هولمز و راهه( )20به روش مصاحبه حضوری
تکمیل شد .نمایه های تن سنجی شامل قد ،وزن و دور
کمر و دور باسن توسط کارشناس تغذیه اندازه گیری
شد .برای این منظور ،وزن بیماران بدون کفش و با
حداقل لباس با ترازوی  secaو قد آن ها با قدسنج
متصل به ترازو با دقت  0/5سانتی متر اندازه گیری شد.
نمایه توده بدنی از تقسیم وزن بدن( )kgبر مجذور
قد( )m2به دست آمد .برای اندازه گیری دور کمر،
فاصله بین برآمدگی استخوان ایلیاک تا آخرین دنده
توسط متر نواری غیر قابل ارتجاع بدون هیچ گونه
فشاری به بدن با دقت  0/1سانتی متر ،اندازه گیری
شد .برای اندازه گیری دور باسن ،بزرگ ترین محیط
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دور باسن توسط متر نواری غیر قابل ارتجاع اندازه
گرفته شد و نسبت دور کمر به دور باسن محاسبه شد.
فشارخون افراد بعد از  15دقیقه استراحت با استفاده از
فشارسنج عقربه ای ،برای هر فرد دوبار با فاصله زمانی
حداقل  10دقیقه ،در حالت نشسته ،از بازوی راست و در
سطح قلب اندازه گیری شد و سپس میانگین این دو
اندازهگیری به عنوان فشارخون هر بیمار در نظر گرفته
شد.
اندازه گیری های بیوشیمیایی :از داوطلبان صبح
روز بعد به صورت ناشـــتا به میزان  5-2میلی لیتر
خون گیری به عمل آمد .به منظور جـــداسازی سرم،
نمونه های خونی به مدت  10دقیقه با سرعت 3500
دور بر دقیقه در دمای  +4درجه سانتی گراد سانتریفیوژ
شدند و بالفاصـــله بعد از جداسازی سرم ،تا زمان
اندازه گیری متغیرها در دمای  -20درجه سانتی گراد
فریز و نگهداری شدند و در نهایت سطح سرمی در
نهایت سطح سرمی گرلین تام( BT Lab,Korea. Cat
 ،)no: E3091Huآبستاتین( EASTBIOPHARM
 )Co, USA. Cat no: CK-E90108و انسولین
( )Monobind Inc, USA. Cat no: CA 92630به
روش  ELISAو پروفایل لیپیدی( Pars azmoon,
 )Iranو گلوکز ( )Pars azmoon, Iranبه روش
آنزیمی مورد بررسی قرار گرفت .نسبت سرمی گرلین
تام به آبستاتین نیز محاسبه شد.
آنالیزهای آماری :ارائه داده های کمی به صورت
میانگین و انحراف معیار و ارائه داده های کیفی به
صورت فراوانی و درصد بود .برای بررسی چگونگی
توزیع متغیرها(نرمال ،غیر نرمال) از شواهد توصیفی و
آزمون  Kolmogorov-Smirnovاستفاده شد .جهت
مقایسه میانگین ها بین دو گروه مورد و شاهد ،در
صورت نرمال بودن از آزمون  Independent t-testو
در صورت غیر نـــرمال بــودن توزیع از آزمــــون
 Mann-Whitneyو برای متغیرهای کیفی از آزمون
 Chi-squaredاستفاده شد .برای تعیین ارتباط بین
اجزای سندروم متـــابولیک(دور کــــمر ،فشارخون
سیستولیک و دیاستولیک ،پروفایل لیـــپیدی ،مقاومت
انسولینی و گلوکز سرم در حالت ناشتا) با نسبت سرمی
گرلین به آبستاتین از رگرسیون خطی چندگانه در دو
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ویژگی های دموگرافیک و یافته های مربوط به
سطح فعالیت فیزیکی و استرس روانی افراد مورد
مطالعه :ویژگی های عمومی افراد شرکت کننده در
مطالعه در جدول شماره  1آورده شده است .طبق این
یافته ها و با استفاده از آزمون تی مستقل ،افراد دو گروه
از نظر ســـنی تفـــاوت معـــــناداری با یکدیگر
داشتند( .)P<0.05این میانگین در افراد گروه مبتال به
سندروم متابولیک باالتر از گروه شاهد بود .بین دو گروه
از نظر وضعیت تاهل و سطح سواد(به عنوان متغیرهای
کیفی) از لحاظ آماری تفاوت معناداری مشاهده
نشد( .)P>0.05هم چنین بین دو گروه تفاوت معناداری
از لحاظ سطح استرس روانی و فعالیت فیزیکی مشاهده
نشد(()P>0.05جدول شماره .)1

ویژگی های تن سنجی و فشارخون افراد شرکت
کننده در مطالعه :ویژگی های آنتروپومتریک و

ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی با نسبت گرلین
به آبستاتین در جمعیت مورد مطالعه :ارتباط بین

فشارخون افراد شرکت کننده در مطالعه با استفاده از
آزمون تی مستقل مورد مقایسه قرار گرفت .بین دو
گروه از لحاظ نسبت دور کمر به دور باسن ،اندازه
فشارخون سیســـتولی و فشارخون دیاستولی تفاوت
معنادار وجود داشت( )P<0.05ولی افراد دو گروه از
لحاظ شاخص توده بدنی و اندازه دور کمر از نظر آماری
با یکدیگر تفاوت آماری معناداری نداشتند( )P>0.05و
میانگین اندازه این متغیرها در گروه مبتال به سندروم
متابولیک باالتر از گروه شاهد بود(جدول شماره .)2

متغیرهای کمی دور کمر ،نسبت دور کمر به دور باسن،
فشار سیستولی ،فشار دیاستولی ،کلسترول تام ،تری
گلیسیرید ،HDL-C ،LDL-C ،قند ناشتا ،انسولین
سرمی و شاخص  HOMA-IRبا نسبت گرلین به
آبستاتین در کل جمعیت با استفاده از رگرسیون خطی
چندگانه با تعدیل برای متغیر مخدوشگر سن ،مورد
بررسی قرار گرفت .بر این اساس تنها بین نسبت گرلین
به آبستاتین با  HDL-Cسرمی ارتباط مستقیم و
معنادار( )β=0.27, P=0.02مشاهده شد(جدول شماره
.)4

شاخص های متابولیکی و بیوشیمیایی افراد شرکت
کننده در مطالعه :پارامترهای متابولیکی و بیوشیمیایی
افراد مورد مطالعه شامل سطوح سرمیگرلین ،آبستاتین،
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گروه مورد و شاهد استفاده شد .مقادیر  P<0.05معنادار
تلقی شد.
یافته های پژوهش
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کلسترول تام ،تری گلیسیرید ،HDL-C ،LDL-C ،قند
ناشتا ،انسولین و شاخص هموستاتیک مقاومت
انسولینی ،در دو گروه با استفاده از آزمون تی مستقل
بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفتند .میانگین سطوح
سرمی گرلین ،آبستاتین ،نسبت گرلین به آبستاتین و
 HDLدر افراد مبتال به سندروم متابولیک به ترتیب
 1/93نانوگرم در میلی لیتر 3/96 ،نانوگرم در میلی لیتر،
 0/49و  41/51میلیگرم در دسی لیتر و در افراد گروه
کنترل  2/34نانوگرم در میلی لیتر 4/13 ،نانوگرم در
میلی لیتر 0/56 ،و  52/65میلی گرم در دسی لیتر بود.
میانگین سطوح سرمی گرلین و نسبت گرلین به
آبستاتین و  HDL-Cدر افراد گروه سندروم متابولیک
در مقایسه با گروه کنترل بعد از تعدیل اثر متغیر سن به
طور معناداری پایین تر بود( .)P<0.05هم چنین بعد از
تعدیل اثر متغیر سن میانگین سطح سرمی تری
گلیسیرید ،قند ناشتا ،انسولین سرمی و شاخص
 HOMA-IRدر افراد مبتال به سندروم متابولیک باالتر
از گروه شاهد بود(()P<0.05جدول شماره .)3
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جدول شماره  .3شاخص های بیوشیمیایی افراد شرکت کننده در مطالعه
**P
*P
متغیرها
گروه کنترل()n= 43
گروه بیمار ()n=43
0/003
(2/34 )0/39
(1/93 )0/54
>0/001
گرلین)(ng/ml
0/11
0/03
(4/13 )0/33
(3/96 )0/64
آبستاتین)(ng/ml
0/04
(0/56 )0/10
(0/49 )0/13
نسبت گرلین به آبستاتین
>0/001
0/09
0/15
(139/21 )32/04
(200/24 )40/30
کلسترول تام )(mg/dl
0/001
(101/91 )39/69
163/15 )63/46
>0/001
تری گلیسیرید )(mg/dl
)LDL-C (mg/dl
0/546
0/13
(112/93 )22/14
(122/40 )30/35
)HDL-C (mg/dl
0/04
(52/65 )3/96
(41/51 )3/33
>0/001
0/009
(95/60 )6/13
(106/31 )9/02
>0/001
قندناشتا)(mg/dl
0/015
0/004
(22/52 )5/50
()26/24( )6/09
انسولین)(mU/L
HOMA-IR
0/001
(5/29 )1/32
(6/92 )1/63
>0/001
مقادیر بر حسب میانگین(انحراف معیار)گزارش شده اند * .بر اساس آزمون تی مستقل گزارش شده است ** .بر اساس آزمون  ANCOVAبعد از تعدیل اثر متغیر سن
گزارش شده است.
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جدول شماره  .2ویژگی های تن سنجی و فشارخون افراد شرکت کننده در مطالعه
**P
*P
گروه کنترل()n= 43
گروه بیمار ()n=43
)BMI (kg/m2
0/23
0/10
(32/24 )3/12
(34/13 )3/99
0/09
0/11
(106/00 )10/52
(109/23 )10/61
دورکمر)(cm
0/03
0/01
(0/93 )0/02
(0/96 )0/06
نسبت دور کمر به دور باسن
0/04
0/01
(109/30 )12/95
(120/23 )20/20
فشارسیستولی)(mmHg
0/01
0/01
(22/24 )10/01
(29/19 )12/30
فشاردیاستولی)(mmHg
مقادیر بر حسب میانگین(انحراف معیار)گزارش شده اند * .بر اساس آزمون تی مستقل گزارش شده است ** .بر اساس آزمون  ANCOVAبعد از تعدیل اثر متغیر سن
گزارش شده است.
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جدول شماره  . 1ویژگی های دموگرافیک و یافته های مربوط به سطح فعالیت فیزیکی و استرس روانی افراد مورد مطالعه
P
گروه کنترل()n= 43
گروه بیمار()n= 43
a
(35/91 )5/21
(33/22 )6/51
0/01c
سن
d
b
0/40
وضعیت تاهل
(29/1 )39
(93)41
متاهل
(20/9 )4
(2)2
مجرد
0
0
مطلقه /بیوه
b
0/22d
سطح سواد
(13 )41/9
(20 )46/5
زیردیپلم
(12 )39/5
(19 )44/2
دیپلم
(3 )13/6
(4 )9/3
لیسانس و باالتر
b
0/03d
فعالیت فیزیکی
(20)46/5
(12 )22/9
کم
(23 )53/5
(31 )22/1
متوسط
0
0
باال
d
b
0/25
سطح استرس
(2)16/3
(11)25/6
خفیف
(25)53/1
(24)55/3
متوسط
(11)25/6
(3)13/6
شدید
d
c
 aمقادیر بر حسب میانگین±انحراف معیار گزارش شده اند .b .مقادیر بر اساس درصد(فراوانی) گزارش شده اند .بر اساس آمون تی مستقل گزارش شده است .بر اساس
آزمون کای دو گزارش شده است.

بررسی نسبت سرمی گرلین به آبستاتین و ارتباط آن با اجزای -...معصومه جباری و همکاران

بحث و نتیجه گیری
در مطالعه حاضر به بررسی ارتباط نسبت سرمی
گرلین به آبستاتین با اجزای سندروم متابولیک در زنان
پرداخته شد .با توجه به وجود شواهدی مبنی بر تاثیر
جنسیت بر تغییرات سطوح گرلین در انسان( ،)13مطالعه
حاضـــر صــرفاً در یک جنـــس(زنان) به مـــنظور
همگن سازی نمونه ها و حذف اثر جنسیت در بررسی
ارتباط متغیرها انجام گرفت.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد سطوح سرمی گرلین
و نسبت گرلین به آبستاتین در گروه مبتال به سندروم
متابولیک کاهش معناداری در مقایسه با گروه شاهد
داشت .هم چنین در مطالعه حاضر یک ارتباط مثبت
معنادار بین نسبت گرلین به آبستاتین و سطوح HDL
مشاهده شد.
مطالعات زیادی به بررسی سطوح گرلین و نسبت
گرلین به آبستاتین در افراد مبتال به سندروم متابولیک
پرداخته شده است Ukkola .و همکاران در یک مطالعه
هم گروهی به بررسی سطوح گرلین در افراد مبتال به
سندروم متابولیک پرداختند .نتایج این محققین نشان
داد سطوح پایین گرلین معیاری برای سندروم متابولیک
است( Viccenati .)21و همــــکاران در یک مطالعه
مورد-شاهدی به بررسی سطوح گرلین و نسبت گرلین
به آبستاتین در زنان چاق پرداختند .نتایج این محققین
نشان داد سطوح گرلین و نسبت گرلین به آبستاتین در
زنان چاق نسبت به گروه شاهد به شکل معناداری
پایینتر بود( .)22از طرف دیـــگر مطالعات مشابهی به
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بررسی ارتباط نسبت گرلین به آبســـتاتین با اجزای
سندروم متابولیک پرداختند Guo .و همــکاران در یک
مطالعه مقطعی به بررسی ارتباط نسبت گرلین به
آبستاتین با اجزای سندروم متابولیک در  16فرد چاق
پرداختند .نتایج این محققین نشان داد بین نسبت گرلین
به آبستاتین و سطوح  HDLسرمی ارتباطی وجود
ندارد( Purnell .)23و همکاران در یک مطالعه مقطعی
به بررسی ارتباط سطوح سرمی گرلین و  HDLدر 60
زن یائسه پرداختند .نتایج این محققین نشان داد یک
ارتباط مثبت معنادار بین سطوح سرمی گرلین و HDL
وجود دارد(.)24
یافته های مطالعه حاضر مبنی بر میزان سطوح
نسبت گرلین به آبستاتین در افراد مبتال به سندروم
متابولیک در راستای نتایج مطالعات مشابه می باشد.
ولی وجود تناقض در ارتباط نسبت گرلین به آبستاتین با
سطوح  HDLسرمی در مطالعه حاضر با مطالعات
مشابه می تواند ریشه در تفاوت در حجم نمونه مورد
بررسی و نوع بیماری مورد بررسی باشد.
گرلین و آبستاتین با برهم کنش های متقابل،
هموستاز انرژی و دریافت غذا را تنظیم می کنند .هر
چند داده های کمی درباره مکانیسم این برهم کنش ها
در سیستم اعصاب مرکزی وجود دارد( .)25نتایج
متناقضی در مورد ارتباط دریافت های غذایی با سطوح
گرلین و آبستاتین سرمی وجود دارد( .)25عدم تعادل در
نسبت گرلین به آبستاتین در چاقی ،نشان دهنده
ضرورت تعادل این نسبت برای تنظیم هموستاز انرژی
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جدول شماره  .4ارتباط بین متغیرهای مورد بررسی با نسبت سرمی گرلین به آبستاتین در کل جمعیت
نسبت گرلین به آبستاتین
متغیرها
p
Beta
0/65
-0/05
دورکمر
0/20
-0/05
نسبت دور کمر به دور باسن
0/46
-0/09
فشار سیستولی
0/52
-0/03
فشار دیاستولی
0/09
0/02
کلسترول تام
0/42
-0/03
تری گلیسیرید
LDL-C
0/59
-0/06
HDL-C
0/02
0/22
0/09
-0/20
قندناشتا
0/43
-0/09
انسولین
HOMA-IR
0/21
-0/14
* مقادیر بر اساس رگرسیون خطی چندگانه گزارش شده است.
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و تطابق پاسخ بدن به چالش های تغذیه ای است(.)33
اگر چه مکانیسم دقیق کاهش مقدار گرلین در افراد
مبتال به سندروم متابولیک مشخص نیست ولی دالیلی
در این زمینه پیشنهاد شده است که در ادامه به توضیح
آن می پردازیم .مطالعات پیشنهاد می کنند که
هایپرانسولینمی( )26و هایپرگالیسمی ,مهارکننده ترشح
گرلین است( .)25روی هم رفتـــه این نتــایج نشان
می دهد که ممکن است سیستمی در سلول های
تولیدکننده گرلین باشد که به غلظت پالسمایی گلوکز
پاسخ می دهد و افزایش گلوکز و دریافت غذا منجر به
کاهش و افـــت سریع در غلظــت گرلین در گردش
می شود( .)25از طرفی دیگر به نظر می رسد کاهش
ترشح گرلین پایه در پاسخ به افزایش ذخیره انرژی بدن
یک حلقه بازخورد منفی برای کمک به کاهش دریافت
بیشتر انرژی باشد .لذا سطح گرلین پس از مصرف غذا
در افراد چاق کاهش می یابد( .)22نتایج متناقض به
دست آمده در زمینه نقش گرلین در اختالالت متابولیک
می تواند در نتیجه فاکتورهای مختلفی باشد که بر
ترشح گرلین تاثیر می گـــذارند .این عوامل از جمله
تاثیرات مواد مغذی ،هورمون ها و نوروترنسمیترها که
در تعامل با یکدیگر هستند و نهایتاً غلظت گرلین در
گردش را تعیین می کنند( .)13از طرف دیگر گرلین از
لحاظ نظری ارتباط مثبتی با سطوح  HDLدارد(.)23
 HDLدر گردش احتماالً یکی از انتقال دهنده های
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گرلین سرمی است( .)29البته درک صحیح چگونگی
ارتباط بین سطوح گرلین و  HDLنیازمند بررسی های
دقیق تر است .ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن گرلین
با سطوح  HDLاز جمله عوامل موثر در صحت نتایج
است( .)30از طرفی اندازه گیری نسبت های گرلین باند
شده به  HDLو گرلین آزاد و بررسی برهم کنش های
احتمالی گرلین با سایر اجزای پالسما نیز در روشن
شدن چگونگی این ارتباط کمک کننده بوده و نیازمند
مطالعات دقیق تر و بیشتر است.
با توجه به نتایج مطالعه حاضر مبنی بر سطوح پایین
گرلین و نسبت گرلین به آبستاتین در افراد مبتال به
سندروم متابولیک و هم چنین ارتباط مثبت نسبت
گرلین به آبستاتین با سطوح سرمی  HDLو وجود پایه
نظری برای ارتباط گرلین با سطوح سرمی ،HDL
سطوح ســـرمی گــرلین و نسبت گرلین به آبستاتین
می توانند معیارهــــایی برای ارزیــــابی اثر مداخالت
تغذیه ای در افراد مبتال به سندروم متابولیک باشند.
سپاسگزاری
از مـــعاونت محـــترم پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی تبریز و کمیته تحقـــیقات دانـــشـــجویی
دانشگاه علوم پزشـــکی تبـــریز به لحـــاظ
حــــمایت مالی و هم چنین کلیه بیــــماران
شـــرکت کننده در این مطـــالعه تــقدیر و تــشکر
می گردد.
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Abstract
Introduction: Metabolic syndrome (MetS)
is a group of metabolic abnormalities that
enhance the risk of heart disease and type 2
diabetes. Ghrelin and obestatin are gut
hormones with similar origin that have
pivotal roles in food intake and energy
metabolism. The aim of present study was
to investigate the association between
serum ghrelin/obestatin ratio and the
components of MetS in women.

levels of ghrelin/obestatin ratio and MetS
components.
Findings: Serum levels of ghrelin/obestatin
ratio was significantly lower in MetS group
than
control(P=0.036).
Moreover,
ghrelin/obestatin ratio was positively
associated with serum HDL-C levels
(β=0.273, P=0.016). However, this ratio
was not associated with other measured
variables, including waist circumference,
waist to hip ratio, blood pressure, FBS, TG,
TC, LDL-C, insulin and HOMA-IR
(P>0.05).

Materials & Methods: This study was
conducted on the total of 86 women,
including 43 female patients with MetS and
43 healthy women as the control group. The
participants
were
selected
through
convenience sampling method among
women with similar body mass index and
the age range of 30-50 years.
Anthropometric parameters, blood pressure,
fasting
serum
obestatin,
ghrelin,
triglyceride (TG), total cholesterol (TC),
high-density
lipoproteins (HDL)
cholesterol, low-density lipoproteins (LDL)
cholesterol, fasting blood sugar (FBS),
insulin, and homeostatic model assessmentinsulin resistance index (HOMA-IR) were
measured.
Moreover,
this
study
investigated the association between serum

Discussion & Conclusions: Considering
lower levels of ghrelin/obestatin ratio in
women with MetS and also positive
association of ghrelin/obestatin ratio and
serum levels of HDL, as an important
component
of
MetS
diagnosis.
Accordingly, it seems the increase in ratio
can lessen the progression of MetS
complications, such as cardio-vascular
disease by HDL increment in women.
Keywords: Metabolic syndrome, Ghrelin,
Obestatin, Ghrelin/Obestatin ratio
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