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Introduction: Cardiovascular disease (CVD) is the most common cause of death
in patients with type 2 diabetes (T2D). The association between diabetes and
cardiovascular disease is complex and multifaceted. This study aimed to
investigate the possible association between rs8192688 Polymorphism of the
FABP-4 gene and the CVD susceptibility in T2DM patients in Ilam Province, Iran.
Material & Methods: The statistical population consisted of 210 cases (T2D
patients with CVD [n=70], T2D patients without CVD [n=70], and healthy
controls [n=70]). The frequency of polymorphisms was investigated using the
Tetra-Primer-ARMS-PCR method.
(Ethic code: IR.IAU.SHK.1399.011)
Findings: The results showed that TG, HDL-C, and LDL-C in the T2D group with
CVD were significantly increased, compared to those in the T2D group (P<0.05).
The frequency rates of the CT genotype in the control, T2D, and T2D with CVD
groups were 26%, 24%, and 295 (P=0.16), respectively. Moreover, the frequency
rates of the TT genotype were 6%, 4%, and 4% (P=0.12), and the frequency rates
of the T allele were 19%, 16%, and 19% (P=0.09), respectively. There was no
significant relationship between this polymorphism and the studied groups.
Discussion & Conclusion: The results showed that TG, LDL-C, and HDL-C could
have a role in the development of CVD in T2D patients; however, the rs8192688
polymorphism of the FABP4 gene was not involved in the development of CVD
in T2D patients.
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مقدمه :بیماریهای قلبی-عروقی شایعترین علت مرگومیر در افراد مبتال به  T2DMاست .ارتباط میان دیابت و بیماریهای
قلبی و عروقی پیچیده و چندوجهی است .هدف از این مطالعه بررسی ارتباط میان پلیمورفیسم  rs8192688ژن  FABP4با
استعداد ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی در بیماران دیابتی نوع  2در استان ایالم بود.
مواد و روش ها :جامعۀ پژوهش در این تحقیق شامل  210نفر ( 70نفر بیمار دیابتی نوع  2مبتال به بیماری قلبی و عروقی70 ،
نفر بیمار دیابتی نوع  2بدون بیماری قلبی و عروقی و  70نفر افراد سالم) بودند .فراوانی پلیمورفیسم بر اساس روش Tetra-

 Primer-ARMS-PCRانجام گرفت.
یافتهها :نتایج نشان داد  HDL-C ،TGو  LDL-Cدر گروه  T2DM with CVDنسبت به گروه  ،T2DMبهطور معنیداری
افزایش یافته بود ( .)P<0.05فراوانی ژنوتیپ  CTدر گروههای کنترل ،دیابتی و دیابتی به همراه بیماریهای قلبی-عروقی
بهترتیب  24 ،26و  29درصد ( ،)P=0.16فراوانی ژنوتیپ  TTبهترتیب  4 ،6و  4درصد ( )P=0.12و فراوانی آلل  Tبهترتیب
 16 ،19و  19درصد ( )P=0.09بود .ارتباط معناداری میان این پلیمورفیسم و گروههای مطالعهشده وجود نداشت.
بحث و نتیجهگیری :نتایج نشان داد LDL-C ،TG ،و  HDL-Cمیتوانند در توسعۀ  CVDدر بیماران  T2DMنقش داشته
باشند؛ اما پلیمورفیسم  rs8192688ژن  FABP4در توسعۀ  CVDدر بیماران  T2DMنقش ندارد.
واژههای کلیدی ،FABP-4 :بیماریهای قلبی-عروقی ،پلیمورفیسم ،دیابت نوع 2

 استناد :بختیاری ،امین؛ بختیاری ،ساالر؛ پیمانی ،مریم؛ حقانی ،کریمه؛ نوروزی ،سیروس .بررسی ارتباط میان پلیمورفیسم  rs8192688ژن  FABP4با استعداد
ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی در بیماران دیابتی نوع  2در استان ایالم .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،تیر 1401؛.97-104 :)2(30
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مقدمه

پیچیده است که ترکیبی از شیوۀ زندگی و عوامل ژنتیکی

 VLDLو درنتیجه ،افزایش خطر ابتال به بیماریهای قلبی-

است ( .)2 ,1سابقۀ خانوادگی یکی از عوامل خطر قوی

عروقی منجر میگردند( .)12 ,11یک مسیر مهم مولکولی

برای ابتال به دیابت نوع  2است که میتواند اطالعات

که پاسخهای متابولیکی و التهابی را در مدلهای تجربی

ارزشمندی ازجمله استعداد ژنتیکی ارثی و عاملهای

ادغام میکند ،شامل  FABP-4است که عضوی از خانوادۀ

رفتاری و محیطی مشترک را ارائه دهد ( .)4 ,3دیابت

 Fatty Acid Binding Proteinاز حاملهای لیپید داخل

ژنهای بسیاری را درگیر میکند که هرکدام سهم

سلولی است و در تنظیم حملونقل لیپید و متابولیسم آن

کوچکی در افزایش احتمال ابتال به دیابت نوع  2دارند(.)5

نقش دارد و از آدیپوسیتها و ماکروفاژها ترشح

بررسی پلیمورفیسمهای ژنتیکی نقش مهمی در شناخت

میشود( .)13اخیرا گزارش شده است که  FABP-4نقش

عوامل ژنتیکی درگیر در آسیبشناسی دیابت نوع 2

مهمی در توسعۀ مقاومت به انسولین و آترواسکلروز از

دارد( .)6بیش از  36ژن و  80پلیمورفیسم تکنوکلئوتیدی

طریق آثار داخل سلولی و خارج سلولی ایفا میکند(,14

( )SNPکشف شده است که خطر ابتال به دیابت نوع  2را

)15؛ بنابراین می توان فرض کرد که تغییرات ژنتیکی در

افزایش میدهند( .)7بیشتر SNPهایی که خطر ابتال به

ژن کدکنندۀ  FABP4که به همین نام و در انسان روی

دیابت نوع  2را افزایش میدهند ،در مناطق غیرکدکنندۀ

بازوی بلند کروموزوم  8قرار دارد ،ممکن است در خطر

ژنها قرار گرفتهاند که با ایجاد تغییرات در تنظیم بیان ژن،

ابتال به بیماری های قلبی و عروقی در بیماران دیابتی نوع

بر استعداد ابتال به دیابت اثر میگذارند .تعداد اندکی از این

 2مؤثر باشد .پلی مورفیسم  rs8192688ژن  FABP-4در

SNPها نیز در قاب قرائت باز ( )ORFقرار دارند که به تغییر

ناحیۀ اینترون  1ژن قرار دارد و بهعنوان عامل رونویسی

عملکرد پروتئین منجر میشوند و درنتیجه ،بر استعداد ابتال

باالدستی عمل میکند .آلل وحشی  Cو آلل موتانت

به دیابت تأثیر میگذارند(.)8

است( MAF ،فراوانی آلل مینور) کلی آلل  Tبر اساس

T

در استعداد ابتال به بیماری استفاده میشود ،مبتنی بر

به نقش عوامل رونویسی در تنظیم بیان ژن ،ارتباط هرگونه

شناسایی ژنهای نامزد است .ژنهایی بهعنوان نامزد انتخاب

تغییرات در این جایگاه با اختالل در عملکرد ژن محتمل

میگردند که تصور میشود در عملکرد سلولهای بتای

بهنظر میرسد.

وضعیتهای متابولیکی نقش دارند که به افزایش خطر ابتال

 rs8192688ژن  FABP4با استعداد ابتال به بیماریهای

به دیابت نوع  2منجر میگردند .تاکنون ژنهای نامزد

قلبی عروقی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2در استان ایالم

بسیاری برای استعداد ابتال به دیابت نوع  2در جمعیتهای

به ثبت نرسیده است .هدف از این مطالعه بررسی ارتباط

مختلفی در جهان مطالعه شده که نتایج متناقضی گزارش

میان پلیمورفیسم  rs8192688ژن  FABP4با استعداد ابتال

گردیده است .بیماری دیابت اساس و زیربنای متابولیک و

به بیماریهای قلبی -عروقی در بیماران دیابتی نوع  2در

التهابی دارد( .)9بیماران دیابتی بیشتر در معرض خطر ابتال

استان ایالم بود.

به دیس لیپیدمی هستند( )10که موجب افزایش انتشار اسید
انسولین و درنتیجه ،تقویت تولید تریگلیسیرید میشوند

مواد و روش ها
جامعۀ پژوهش :جامعۀ پژوهش در این تحقیق کیس-
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چرب آزاد ( )FFAموجود در سلولهای چربی مقاوم به
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ارتباط میان پلیمورفیسم  rs8192688ژن  FABP4با
استعداد ابتال به بیماریهای قلبی -عروقی

99

کنترل ،شامل  210نفر ( 70نفر بیمار دیابتی نوع  2مبتال به

روش  )17( Tetra-Primer-ARMS-PCRانجام گردید.

بیماری قلبی و عروقی 70 ،نفر بیمار دیابتی نوع  2بدون

برای انجام این روش ،پرایمرها با استفاده از نرمافزار آنالین

بیماری قلبی و عروقی و  70نفر افراد سالم) بود .داوطلبان

 Primer1برای پلیمورفیسم  T87Cبهصورت

به مدت  12ساعت پیش از انجام آزمایشها از خوردن،

'5'- CTAG ،GATAAATATGTATAGGAATA-3

فعالیت شدید فیزیکی و استعمال دخانیات امتناع

'5'- GTGATCTT ،GATTATTCTTCAAGGTG-3

ورزیدند .دربارۀ افراد دیابتی نوع  2و مبتال به بیماری قلبی

' AGGAATGACCAA-3و 5'- GATTGGATCTCA

و عروقی در صورت سابقۀ عمل قلب باز ،استنت قلب،
آنژیوگرافی درمانی ،بیماری های مغز ،بیماری های
هورمونی مانند سندرم کوشینگ که با هیپرکورتیزولیسم
همراه است ،مصرف درازمدت کورتون ،مصرف انسولین
تزریقی و همچنین خانم های باردار از مطالعه خارج
شدند .افراد عادی که بهعنوان گروه شاهد یا کنترل
انتخاب و در آنالیزهای آماری ژنتیکی استفاده گردیدند،
افرادی بدون هرگونه اختالل گلوکز ( IGTو  )IFGو
بیماری های قلبی عروقی (با تهیۀ الکتروکاردیوگرام)
بودند؛ بنابراین ،افرادی که در گروه شاهد یکی از این
اختالالت گفتهشده را داشتند ،از مطالعه خارج شدند.
اخالق در پژوهش با کد

IR.IAU.SHK.1399.011

توسط دانشگاه آزاد اسالمی ایران واحد شهرکرد
مطالعات بیوشیمیایی 10 :میلیلیتر نمونۀ خون ناشتای
 12ساعته از افراد پژوهش گرفته شد .از  5میلیلیتر آن،
پالسما جداسازی گردید و برای انجام آزمایشهای
بیوشیمایی استفاده شد .برای اندازهگیری غلظت متابولیتها
مانند گلوکز HDL-C ،TG ،و  LDL-Cاز اتوآناالیزر
( )BT-3000استفاده گردید.
مطالعات ژنتیکی 10 :میلیلیتر نمونۀ خون ناشتای 12
ساعته از افراد مطالعهشده گرفته شد 5 .میلیلیتر آن در
لولههای حاوی  EDTAبرای مطالعات ژنتیکی نگهداری
گردید (در  -20درجۀ سانتیگراد) .استخراج  DNAاز
) Roche (Cat. No. 11 796 828 001, Germanyصورت
گرفت .در این مطالعه ،به بررسی پلیمورفیسم rs8192688

ژن  FABP4پرداخته شد که فراوانی پلیمورفیسم بر اساس

 Inner T allele ،Outer Reverseو

Inner C allele

طراحی شد .پرایمرها برای  rs8192688بهصورت

5'-

GTTT
'5'- CTGAGATTTC ،TCTTTGTGGGTTTTC-3
'5'- AATGTAAATCTGAC ،CTTCATACTGG-3

' ATCTTTTC-3و

CACTCCTACAGTTA

5'-

' GGAAAAA-3بهترتیب برای Outer ،Outer Forward

 Inner C allele ،Reverseو  Inner T alleleطراحی
گردید .شرایط دمایی برای انجام  PCRبهصورت
 Touchdownصورت گرفت که احتمال ایجاد باندهای
کاذب را کمتر می کند .واکنش  PCRدر حجم نهایی 25
میکرولیتر بهصورت  2/5میکرولیتر

PCR Reaction

 1 ،Bufferمیکرولیتر  1/2 ،dNTPsمیکرولیتر 1 ،MgCl2
میکرولیتر  1 ،F1 Primerمیکرولیتر 1 ،R1 Primer
میکرولیتر  1 ،F2 Primerمیکرولیتر 15/1 ،R2 Primer
میکرولیتر  0/7 ،H2Oمیکرولیتر Taq DNA Polymerase

و  0/5میکرولیتر  DNAانجام گرفت.
آنالیزهای آماری :آنالیزهای آماری با استفاده از
نرمافزار  SPSSو آزمونهای رگرسیون لجستیک،
کولموگروف–اسمیرنف و  one-way ANOVAانجام
گردید .ارتباط ژنوتیپها و آللها با دیابت نوع  2و
بیماریهای قلبی-عروقی با محاسبۀ ) Odd Ratio (ORو
) 95% Confidence Intervals (95%CIصورت گرفت.

یافته ها
مشخصات تنسنجی ،بالینی و بیوشیمیایی افراد
مطالعهشده در جدول شمارۀ  1آمده است .گروههای
جنسی زن و مرد در میان گروههای کنترل و بیماران تقریبا

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.97

خون محیطی با استفاده از کیت استخراج  DNAکمپانی

' TTCCCAAC-3بهترتیب برای ،Outer Forward
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5'-
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جدول  .1مشخصات تنسنجی ،بالینی و بیوشیمیایی افراد مطالعهشده
گروههای مطالعهشده
مشخصات

( 70نفر)

( 70نفر)

سن (سال)

49/6±20/14

51/4±58/17

WHR

0/0 ± 75/12

0/0±89/07

(BMI (Kg/m2

22/3±7/05

29/4±82/09

(FPG (mmol/L

4/5±11/34

9/3±34/46

(HbA1c (%

6/5±27/56

8/4±8/01

قلبی-عروقی

P-Value

P-Value

( 70نفر)
a
a
a

a

50/7±44/13

0/14

0/0±88/11

0/18

0/0001

31/5±07/22

0/23

0/0001

9/4±49/16

0/54

0/001

9/3±31/08

0/22

0/12
0/0001

(TG (mmol/L

1/2±3/32

2/1±13/75

a

0/02

3/2±31/58

b

0/01

(HDL-C (mmol/L

1/0±04/77

1/0±93/42

a

0/01

2/1±84/67

b

0/03

(LDL-C (mmol/L

2/0±98/97

3/2±53/12

a

0/04

4/2±87/21

b

0/04

(FPI (mIU/ml

6/1±34/12

7/0±89/92

a

0/001

7/1±34/29

یکسان

توزیع

شده

بود.

همۀ

مشخصات

شرکتکنندگان ،بهجز سن ،میان گروه کنترل و گروه

0/09

فرد هتروزیگوت دارای یک آلل  Cو یک آلل  Tبود
(شکل شمارۀ .)1

()P˂0.05؛ همچنین  HDL-C ،TGو  LDL-Cمیان

 FABP4در افراد مطالعهشده در جدول شمارۀ  2نشان

گروههای  T2DMو  T2DM with CVDتفاوت

دادهشده است .این پلیمورفیسم در گروه کنترل (،χ2= 1.6

معنیداری داشتند و افزایش یافته بودند (.)P˂0.05در

 ،)P= 0.21گروه  )P=0.33 ،χ2=0.93( T2DMو گروه

بررسی پلیمورفیسم  rs8192688ژن  ،FABP-4وجود

 )P=0.64 ،χ2=0.21( T2DM with CVDدر تعادل

باندهایی با طول  334و  166جفت بازی نشاندهندۀ فرد

هاردی-واینبرگ بود .نتایج نشان داد که ارتباط معناداری

هموزیگوت سالم با دو آلل  ،Cباندهایی با طول  334و 210

میان پلیمورفیسم  rs8192688ژن  FABP4میان گروههای

جفت بازی نشاندهندۀ فرد هموزیگوت موتانت با دو آلل

کنترل T2DM ،و  T2DM with CVDوجود نداشت

 Tو وجود  3باند با طولهای  166 ،334و  210نشاندهندۀ

(.)P˂0.05

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.97

شکل شمارۀ  .1تصویر ژل الکتروفورز حاصل از  PCRپلیمورفیسم  rs8192688ژن  1( FABP-4درصد)

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.6.7

 T2DMتفاوت معنیداری داشتند و افزایش یافته بودند

فراوانی ژنوتیپی و آللی پلیمورفیسم  rs8192688ژن

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

کنترل

دیابت نوع 2

دیابت نوع  2به همراه بیماری

ارتباط میان پلیمورفیسم  rs8192688ژن  FABP4با
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جدول  .2فراوانی ژنوتیپی و آللی پلیمورفیسم  rs8192688ژن FABP-4

پلیمورفیسم
rs8192688

ژنوتایپ

کنترل (تعداد)

دیابت نوع ( 2تعداد)

)OR (CI95%

P-Value

CC

48

50

CT

18

17

Reference
(2/49 )2/12 – 5/01

0/11

TT

4

3

(3/94 )1/82 – 8/91

0/26

فراوانی آللی (درصد)
C

81

84

T

19

16

پلیمورفیسم

rs8192688

(2/44 )1/87 – 4/02

OR: Odds Ratio
CI: confidence Interval
دیابت نوع  2به همراه بیماری قلبی-

ژنوتایپ

دیابت نوع ( 2تعداد)

CC

50

47

CT

17

20

TT

3

3

عروقی (تعداد)

0/18

)OR (CI95%

P-Value

Reference
(2/23 )1/23 – 5/78

0/16

(2/52 )1/45 – 6/02

0/12

فراوانی آللی (درصد)
C

84

81

T

16

19

(2/48 )1/53-3/26

0/09

OR: Odds Ratio
CI: confidence Interval

بحث و نتیجهگیری

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08
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و گسترش پاتوژنز اختاللهای ایمونومتابولیک مانند دیابت

در افراد مبتال به  T2DMاست( .)18ارتباط میان دیابت و

میتوان فرض کرد که واریانتهای ژنتیکی در ژن رمز

بیماریهای قلبی و عروقی پیچیده و چندوجهی است.

کنندۀ  FABP-4ممکن است در خطر ابتال به  CVDدر

عوامل خطر بیماریهای قلبی و عروقی مانند چاقی،

بیماران  T2DMنقش داشته باشد .هدف این مطالعه بررسی

فشارخون باال و دیس لیپیدمی در بیماران دیابتی شایع است.

رابطۀ احتمالی پلیمورفیسم  rs8192688ژن  FABP-4با

عالوه بر این ،مطالعات گزارش کردهاند که چندین عامل

استعداد ابتال به  CVDدر بیماران  T2DMبود.

اختالل عملکرد اندوتلیال و نوروپاتی اتونوم که اغلب در

 LDL-C ،HDL-C ،TGو  FPIمیان گروه کنترل و

بیماران مبتال به دیابت وجود دارد ،ممکن است بهطور

 T2DMتفاوت معنی داری وجود داشت و افزایش یافته

مستقیم در ایجاد بیماریهای قلبی و عروقی نقش داشته

بود .این موضوع در مطالعات دیگر نیز گزارش شده

باشند( .)19دیسلیپیدمی بهعنوان یکی از عوارض T2DM

است( .)24-21آدال و همکاران گزارش کردند سطح

به علت شاخص آتروژنیک خاص ناشی از افزایش سطح

 HbA1cو  FBSمیان گروه دیابتی و کنترل و همچنین

 ،VLDL-Cتریگلیسیرید و  LDL-Cو کاهش سطح

گروه دیابتی و  T2DM-CADتفاوت معنی داری دارند و

 HDL-Cخطر ابتال به  CVDرا بیشتر میسازد(.)20

افزایش یافتهاند( .)25در مطالعۀ حاضر  HDL-C ،TGو

 FABP-4در چند مسیر یکپارچه برای تنظیم متابولیسم لیپید

 LDL-Cمیان گروه های  T2DMو

و التهاب ،اختالل عملکرد انسولین ،تحریک تولید گلوکز

تفاوت معنیداری داشت و افزایش یافته بود و سطح

T2DM with CVD

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.2.97

ازجمله افزایش استرس اکسیداتیو ،افزایش قابلیت انعقاد،

در مطالعۀ حاضر ،HbA1c ،FPG ،BMI ،WHR

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.6.7

بیماریهای قلبی-عروقی شایعترین علت مرگومیر

ملیتوس و آترواسکلروزیس عمل میکند ()15؛ بنابراین

 T2DMو  T2DM with CVDتفاوت معنیداری

 rs8192688ژن  FABP4و خطر ابتال به دیابت نوع ،2

نداشت .ژاوفنگ و همکارانش نیز همسو با مطالعۀ حاضر،

مقاومت به انسولین ،جذب چربی ،صفات متابولیکی،

در یک پژوهش مرور سامانمند و متاآنالیز ،با بررسی 31

چاقی و چاقی شکمی را رد کرد()30؛ همچنین ایبارت و

مطالعه گزارش کردند که سطح باالی  TGدر بیماران

همکاران ارتباط میان پلیمورفیسم  rs8192688و غلظت

دیابتی میتواند بهعنوان ریسک فاکتور برای ابتال به

 FABP-4را رد نمودند( .)31در مطالعۀ حاضر ،ارتباط

بیماریهای قلبی-عروقی باشد( .)26در این مطالعه ،عالوه

میان این پلی مورفیسم و بیماریهای قلبی-عروقی در افراد

بر گزارش سطح سرمی ،ارتباط پلیمورفیسم نیز بررسی

دیابتی نیز بررسی شد .با توجه به نتایج مطالعۀ حاضر و

گردید .در مطالعۀ کفتان و همکاران گزارش شد که BMI

دیگر مطالعات میتوان گفت  LDL-C ،TGو

در گروه  T2DMبا گروه  T2DM with CVDتفاوت

می توانند در توسعۀ  CVDدر بیماران  T2DMنقش داشته

معنی داری دارد و افزایش یافته است ،درحالیکه ،TG

باشند؛ اما بهنظر میرسد پلیمورفیسم  rs8192688ژن

 HDL-Cو  LDL-Cمیان این دو گروه تفاوت معنی داری

 FABP4در توسعۀ  CVDدر بیماران  T2DMنقش ندارد.

نداشتند( .)27کنل در مطالعۀ خود گزارش کرد که سطح

این اولین مطالعۀ انجامشده در استان ایالم برای بررسی

سرمی  LDL-Cدر بیماران دیابتی مبتال به بیماری عروق

ارتباط میان پلیمورفیسم  rs8192688ژن  FABP4در

کرونر قلب افزایش پیدا میکند؛ اما در این بیماران ،سطح

استعداد ابتال به بیماریهای قلبی-عروقی در بیماران مبتال

سرمی  HDL-Cکاهش مییابد( .)28ژوانگ وو و

به دیابت نوع  2است .نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد ،TG

همکارانش همسو با مطالعۀ حاضر گزارش کردند که

 LDL-Cو  HDL-Cمی توانند در توسعۀ  CVDدر بیماران

سطح  HDL-Cدر بیماران دیابتی مبتال به بیماریهای

 T2DMنقش داشته باشند؛ اما پلی مورفیسم

قلبی-عروقی افزایش پیدا می کند( .)29بهنظر می رسد

ژن  FABP4در توسعۀ  CVDدر بیماران  T2DMنقش

علت اختالف در گزارش ها دربارۀ سطح سرمی HDL-C

ندارد.

خود در سرکوب التهاب را از دست میدهد(.)29
پلیمورفیسم  rs8192688ژن  FABP4در گروه کنترل
( ،)P= 0.21 ،χ2= 1.6گروه ،χ2=0.93( T2DM
 )P=0.33و گروه ،χ2=0.21( T2DM with CVD

 )P=0.64در تعادل هاردی-واینبرگ بود .نتایج نشان داد
که ارتباط معناداری میان این پلیمورفیسم در گروه های

rs8192688

تشکر و قدردانی
منابع مالی
این پژوهش هیچگونه کمک مالی از بخشهای
عمومی ،دولتی ،تجاری و خصوصی دریافت نکرده است.
کد اخالقIR.IAU.SHK.1399.011 :

 T2DMو  T2DM with CVDوجود ندارد .مطالعۀ

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.2.6.7

این موضوع باشد که  HDL-Cدر افراد دیابتی توانایی

HDL-C

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2022-12-08

 HbA1c ،FPG ،BMI ،WHRو  FPIمیان گروههای

مانزگو و همکاران ارتباطی میان پلیمورفیسم

ارتباط میان پلیمورفیسم  rs8192688ژن  FABP4با
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