مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،20شماره  /1فروردین و اردیبهشت 7-14 /1397

مقاله پژوهشی

بررسی سطح رزیستین در بیماران مبتال به سندروم متابولیک و مقایسه با افراد
سالم
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تاریخ پذیرش95/11/30 :

تاریخ دریافت95/9/29 :

چکیده:
زمينه و هدف :سندروم متابوليک شامل مجموعهای از ریسک فاکتورها میباشد که خطر ابتال به بيماریهای
قلبی -عروقی و دیابت نوع دو را افزایش میدهد .هدف از این مطالعه تعيين ارتباط ميان سطح رزیستين و اجزای
سندروم متابوليک میباشد.
روش بررسی :این مطالعهی موردی شاهدی بر روی زیرگروهی از افراد مراجعهکننده به درمانگاه پژوهشگاه
قلب و عروق اصفهان انجام گرفت .نمونهی سرم  76نفر ( 38فرد سالم و  38فرد مبتال به سندروم متابوليک)
بهمنظور ارزیابی سطح رزیستين با استفاده از روش االیزا بررسی شد .ارتباط ميان سطح رزیستين و سطوح توتال
کلسترول ،تری گليسيرید ،HDL-C، LDL-C ،قند خون ناشتا ،دور کمر ،نمایه توده بدن و فشارخون سيستولی و
دیاستولی تعيين گردید.
یافتهها :در افراد مبتالبه سندروم متابوليک سطح سرمی توتال کلسترول ،تری گليسيرید ،قند خون ناشتا و
کلسترول ( )P<0/001بهطور معنی داری بيشتر از افراد سالم و سطح سرمی  HDLکلسترول در افراد مبتال کمتر از
افراد سالم بود ( .)P<0/001سطح رزیستين سرم در افراد مبتال به سندروم متابوليک بهطور قابلتوجهی بيشتر از
افراد سالم بود ( .)P=0/004، 1/70±0/54سطح رزیستين سرم با پارامترهای وزن ( )r=0/396، P=0/014و نمایه
توده بدن ( )r=0/302، P=0/050و تری گليسيرید ( )r=0/384، P=0/023همبستگی معنی داری نشان داد .ارتباط
معنی داری ميان رزیستين و اجزای سندروم متابوليک در افراد سالم مشاهده نشد (.)P>0/05
LDL

نتيجهگيری :سطح سرمی رزیستين در افراد مبتال به سندروم متابوليک باالتر از افراد سالم است و میتواند
معياری در تشخيص زودهنگام بيماری و شدت بيماری در آینده محسوب شود.
واژههای کليدی :سندروم متابوليک ،رزیستين ،بيماریهای قلبی -عروقی.

مقدمه:
یترین عوامل
یهای غیر واگیر از اصل 
بیمار 

همزمانبایکدیگر
یشودکه 
وافزایشفشارخونگفتهم 

عمدهیاین
یروند .
مرگومیردردنیایامروزبهشمارم 


یهایقلبی-عروقی
یتواندخطرابتالبهبیمار 
رخدادهوم 


یهای قلبی -عروقی،
عبارتاند از دیابت ،بیمار 

یها 
بیمار 

و آترواسکلروز و دیابت را در افراد مبتال افزایش 

یهای مزمندستگاهتنفسی (.)1
سرطانها و بیمار 

انواع 

دهد(.)2کنترلعواملخطرزادربروزاینبیماریاعماز

مجموعهای از ریسک فاکتورها

سندروم متابولیک به 

دراتهادر

عدمفعالیتفیزیکیوافزایشچربیوکربوهی

شاملچاقی مرکزی ،دیسلیپیدمی ،مقاومتبهانسولین

رژیم غذایی درپیشگیری ازآنموثر هست(.)3اجزای

*
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سطح رزیستین در سندروم متابولیک

سندروممتابولیک اولین باردرسال 1975توسط هالرو

) )Reactive Oxygen Species-ROS= ROSوکاهشبیان

ارائهشده توسط
هاندفلد مطرح شد ( .)4امروزه تعاریف  

آنزیمنیتریکاکسایدسنتاز))(Endothelial NOS (Enosدر

پانل درمانی بالغین و نیز برنامه آموزش ملی کلسترول

پژوهشهای

یگردد ( .)14طبق 
سلولهای اندوتلیال م 


( National Cholesterol Education Program-Adult

انجامشده نقش رزیستین در توسعه سندرم متابولیک و


) )Treatment Panel III (NCEP-ATPIIIبیشترین

یهای قلبی -عروقی هنوز با قاطعیت اثبات نشده
بیمار 

شآگهی این سندروم به
کاربرد را در تشخیص و پی 

است(.)16،15
بهوضوح دیده شده است
رزیستین در التهابات  

یدهند ( .)6،5شیوع سندورم متابولیک در
دست م 
یباشد و بهشدت رو به افزایش 
آمریکا  %34/5م 

اما عملکرد اختصاصی آن در این شرایط مشخص

است ( .)7سندروم متابولیک حاکی از شرایط التهابی

یباشد.پیوند میان رزیستین باچاقی التهاب و مقاومت
نم 

مزمن در مراحل ابتدایی است که نتیجه اثر متقابل

بهعنوان
به انسولین موجب شده است تا این آدیپوکین  

یباشد.فاکتورهایدخیل
فاکتورهایمحیطیوژنتیکیم 

مارکری بالقوهدرسندروممتابولیک مطرحباشدامااین

عبارتاند ازمقاومتبهانسولین ،چاقی،

دراین بیماری 

تهای مختلف مورد
ارتباط در افراد بالغ و در جمعی 

دیس لیپیدمی ،اختالل در عملکرد اندوتلیال و افزایش

یباشد.بهعالوهسهمرزیستیندرسندروممتابولیک
بحثم 

فشارخون(.)9،8چاقییکاپیدمیجهانیروبهافزایش

هنوزتحتبررسیاست.

است.باتوسعهچاقیوگسترشآدیپوسیتهابهصورت

افتهها و همچنین
بنابراین با عنایت بر کمبود ی 

یتواند
رخداده کهم 
هیپرتروفی وهیپرپالزی،هیپوکسی  

افتههایضدونقیضدرزمینهیارتباطفیزیولوژیک
وجودی 

موجب تحریک نکروز و نفوذ ماکروفاژها به بافت

رزیستین،مطالعهحاضربا هدف بررسی سطحرزیستین

چربی شود .این امر موجب تکثیر متابولیت های فعال

سرم در بزرگساالن  با و بدون سندروم متابولیک

یگردد(.)9
بیولوژیکبهنامآدیپوسایتوکاینهام 

طراحیگردید.

آدیپوسایتوکاین هابهصورت مستقیم یا غیرمستقیم
پاسخهای التهابی
ازطریق هموستاز گلوکزولیپید وایجاد  

روش بررسی:

یهای متابولیکی
و حساسیت به انسولین ،در توسعه بیمار 

بهصورت موردی-شاهدی برروی
این پژوهش 

شرکتمیکنند(.)9

مراجعهکننده بهدرمانگاهپژوهشگاه

زیرگروهی ازافراد

یباشد.
رزیستین آدیپوکین مترشحهازبافتچربی م 

قلب و عروق اصفهان انجام گرفت 76 .نفر ( 38نفر 

این پروتئین در انسان حاوی  108اسیدآمینه و دارای وزن

فردسالمو 38نفربیمارازنظر سندرممتابولیک)دررده

مولکولی12/5کیلو دالتونوغنیازسیستئیناست(.)11،10

سنی  25-65سال با رضایت آگاهانه در این طرح

قابلتوجهیدربافتچربیسفیدو
رزیستیندرموشبهمیزان 

شرکتکردند.حجمنمونهبااستفادهازاطالعاتمقاله

در انسان بیشتر در مونوسیت ها و ماکروفاژها یافت 

موجودازفرمولزیرمحاسبهشد( :)17

یشود(.)12،11اینآدیپوکین درشرایط التهابی وگسترش
م
بافت چربی افزایش مییابد و محرک سنتز و ترشح
سایتوکاینهایپیشالتهابیمیباشد(.)13

رزیستین موجب القای آپپتوز و اختالل در

شرایط ورودبهمطالعه،داشتن حداقل 3مورد

سلولهای بتا پانکراس شده و مقاومت به
عملکرد  

شاخصهای ارائهشده توسط

ازمعیارهای زیر براساس

یدهد ( .)11همچنین
انسولین را در کبد افزایش م 

پانل درمانی بالغین و برنامه آموزش ملی کلسترول

گونههای اکسیژن فعال
موجب افزایش ساخت  

()NCEP-ATPIIIدرنظرگرفتهشد( .)18
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دور کمر ≥  102سانتی متر در مردان و ≥ 88

تن سنجی
ارزشهای  

دادههای بالینی و 
همه  

سانتیمتردرزنان؛تریگلیسیرید≥  150میلیگرمبر

ارائه شده است.
بهصورت میانگین  ±انحراف معیار  


دسیلیتر؛کلستروللیپوپروتئینباچگالیباال≤40میلی

نرمافزار  SPSSانجام
تجزیهوتحلیل آماری بااستفادهاز 

گرمبردسیلیتردرمردانو 50میلیگرمبردسیلیتر

اندازهگیریوبااستفاده
گروهها 
شد.اختالفاتمیانتمام 

در زنان؛ فشارخون ≥  130/85میلی متر جیوه؛ گلوکز

از نمونه آزمون  tمستقل محاسبه شد .تجزیهوتحلیل

ناشنا≥110میلیگرمبردسیلیتر .

رگرسیون چندگانه باتعدیل سنوجنسیت برای سطح

یهای دیابت نوع  1و ،2
افرادی که به بیمار 

بهعنوان متغیر وابسته انجام شد .برای
رزیستین پالسما  

اختالالتتیروئید،کبدوکلیویمبتالبودندویامصرف

لها ارزش  P<0/05از نظر آماری
همه تجزیهوتحلی 

داروهایضدچربیوفشارخونداشتند،ازمطالعهخارج

یداردرنظرگرفتهشد.
معن 

شدند.

یافتهها:

پروتکل مطالعه توسط کمیته مرکز تحقیقات

دراین مطالعهافرادبامیانگین سنی 34/24±10/55

قلبوعروقاصفهانتصویبشد.
نمونهی خونی (بهمنظور آنالیزهای بیوشیمیایی


در افراد سالم و  44/21±11/06در افراد مبتال به سندروم

افراد) پس از  12-14ساعت ناشتایی از ورید بازویی

متابولیکشرکتنمودند.تعداد20مردو18زندرگروه

لولههای حاوی  EDTAقرار
گرفته شد و سریعاً درون  

افرادسالموتعداد 20مردو 18زندرگروهافرادمبتالبه

یشده در عرض  1ساعت با
جمعآور 
خونهای  
گرفت  .

سندروممتابولیک واردشدند.بین سندوگروهاختالف

یگراد
دور  1500gبه مدت  15دقیقه در  4درجه سانت 

معنی داری وجود داشت ( .)P<0/001جدول شماره 1

سانتریفیوژ شد.مقادیر ناشتای قندخون ،کلسترولتوتال،

میانگین و انحراف معیار برخی از عوامل خطر سندروم

تری گلیسیرید HDL ،کلسترول و  LDLکلسترول در

یدهد .
متابولیکرادربیمارانوافرادسالمنشانم 
در افرادمبتالبه سندروممتابولیک سطحسرمی

تهای پارس
نمونه تازه سرم به روش آنزیماتیک (کی 

توتالکلسترول ،تری گلیسیرید ،قندخونناشتاوLDL

اندازهگیریشد.
آزمون،ایران) 
سطح رزیستین سرمباروش ELISAبهوسیلهی کیت

بهطور معنی داری بیشتر از افراد
کلسترول (  )P<0/001

اندازهگیریرزیستین()BioVendor-Laboratorni medicina a.s


توده بدن ،فشارخون سیستولی و
سالم بود .نمایه  

انجام شد .ضریب تغییرات  برون آزمون و درون

بهطور معنیدار
دیاستولی نیز ()P<0/001درافرادبیمار  

آزموناین کیتبهترتیب کمتراز %3وکمتراز%10

بیشتر ازافرادسالمبود.سطحسرمی  HDLکلسترولدر

بود .وزن  افراد مورد مطالعه  با حداقل لباس و بدون

افراد مبتال کمتر از افراد سالم بود ( .)P<0/001میزان

کفش بهوسیله ترازوی   Secaبا دقت  100گرم

بهصورت معنیدار درافراد
رزیستین سرمبا  P=0/004

اندازهگیری شد .قد آنها نیز  با متر فلزی و بدون

مبتالبیشترازافرادسالمگزارششد.

کفشبادقت 0/5سانتی متر تعیین  شد.شاخصتوده

در افراد مبتال به سندروم متابولیک همبستگی

بدنی افراد ) )BMIبر اساس فرمول وزن به کیلوگرم

معنیدار قوی بین رزیستین ،وزن ( )rweight=0/396و نمایه

تقسیم برمجذورقدبهمترتعیینگردید.

تودهبدن()rBMI=0/302وجودداشت.ازبیناجزاسندروم

لهی فشارسنج
بهوسی 
فشارخون افرادمورد مطالعه  

متابولیک تنهاتری گلیسیرید با رزیستین سرم همبستگی

دیجیتالی متصل به دستگاه مانیتور ،در حالت نشسته و

نشانداد(()r=0/384،P=0/023جدولشماره.)2

اندازهگیری ومیانگین
بعداز 10دقیقه استراحتدوبار  
آنهادرنظرگرفتهشد.
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سطح رزیستین در سندروم متابولیک

جدول شماره  :1ویژگیهای بيوشيميایی و تن سنجی افراد مورد مطالعه ( 38فرد در هر گروه)
گروه سندروم متابوليک

گروه سالم

مقدار P

سن

44/21±11/06

34/24±10/55

<0/001

نمایه توده بدن (کيلوگرم /مترمربع)

28/89±4/78

22/26±4/33

<0/001

دور کمر (سانتی متر)

101/42±9/48

85/76±10/20

<0/001

فشارخون سيستولی (ميلی متر جيوه)

123/92±13/43

106/89±9/62

<0/001

فشارخون دیاستولی (ميلی متر جيوه)

77/76±9/56

68/66±6/94

<0/001

گلوکز (ميلی مول در ليتر)

96/26±18/53

82/39±6/04

<0/001

توتال کلسترول (ميلی مول در ليتر)

208/58±41/47

176/03±40/32

<0/001

تری گليسيرید (ميلی مول در ليتر)

208/47±69/29

113/71±32/29

<0/001

 HDLکلسترول (ميلی مول در ليتر)

38/45±6/36

44/89±7/51

<0/001

 LDLکلسترول (ميلی مول در ليتر)

97/82±22/51

89/24±23/92

<0/001

1/70±0/54

0/82±0/44

0/004

پارامترها

رزیستين (نانوگرم در ميلی ليتر)

جدول شماره  :2آناليز رگرسيون خطی برای بيان ارتباط ميان رزیستين و ریسک فاکتورها
رزیستين

گروه سالم

گروه سندروم متابوليک
r

P

r

P

وزن (کيلوگرم)

0/396

0/014

-0/096

0/566

نمایه توده بدن (کيلوگرم بر مترمربع)

0/302

0/050

0/031

0/872

دور کمر (سانتی متر)

0/222

0/216

-0/291

0/158

فشارخون سيستولی (ميلی متر جيوه)

0/128

0/452

-0/070

0/676

فشارخون دیاستولی (ميلی متر جيوه)

0/021

0/909

0/226

0/171

گلوکز (ميلی مول در ليتر)

0/097

0/576

-0/006

0/975

تری گليسيرید (ميلی مول در ليتر)

0/384

0/023

-0/001

0/966

توتال کلسترول (ميلی مول در ليتر)

0/058

0/728

0/090

0/600

 HDLکلسترول (ميلی مول در ليتر)

0/098

0/643

0/180

0/341

 LDLکلسترول (ميلی مول در ليتر)

0/059

0/32

0/068

0/684

بحث:
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دستآمده از مطالعات اخیر بر روی
به 
شواهد  

نشان داد ( .)P<0/05همچنین ارتباط معنی دار مثبتی

یدهند ،آدیپوکین هایی
مدلهای حیوانی نشانم 
انسانو 

میان رزیستینبا ،BMIدور کمر،فشارخون سیستولی،

مانند رزیستین و سایتوکین های پیش التهابی دیگر که

انسولین  ناشتا و

 )(C-Reactive protein= CRP

یشوند
سلولهای چربی وماکروفاژهاترشحم 
همگی از 

مشاهده شد .آنها بیان کردند ،رزیستین عالوه بر

نقش مهمی در ایجاد التهابات مزمن و توسعه چاقی و

نقش در حضور سندروم متابولیک میتواند بهطور

یکنند(.)19
آترواسکلرزایفام 

غیرمستقیم از طریق مقاومت به انسولین و  CRPدر
ایجاد  آترواسکلروز زودرس در کودکان چاق

مهمترین یافته این پژوهش باال بودن سطح


شرکتکند(.)26

سرمی رزیستین در افراد مبتال به سندروم متابولیک
()P=0/004و ارتباطاین افزایش غلظتباسطحسرمی

مطالعهای دیگر بر روی  386مرد داوطلب

در 

تریگلیسیرید(،)P=0/023نمایهتودهبدن()P=0/05و

شاخصهای بیماری سندروم متابولیک

بعد از بررسی 

یباشد.ارزیابیسطحسرمی رزیستین
وزن()P=0/014م 

افراد به دو گروه شامل  192فرد مبتال به سندروم

در افراد مبتال به سندروم متابولیک موضوع بحث

متابولیک و  194فرد بدون سندروم متابولیک تقسیم

بهحالبودهاست.
مطالعاتمتعددیازگذشتهتا 

شدند.افزایش سطحرزیستین سرمدرافرادبیمار نسبت

اگرچهارتباطمیانسطوحرزیستینسرمباچاقی،

بهافرادسالمدیدهشد.رزیستینارتباطمعنیدارمثبتیبا

گزارششده است؛

مقاومتبهانسولین ودیابت تیپ دو

تری گلیسرید ،کلسترول و  vLDLو ارتباط معنی دار

پارهایازمطالعات
بحثبرانگیزاست( .)20
لذااینارتباط 

منفی با  HDLنشان داد .این مطالعه رزیستین را مارکر

ارتباطی بین رزیستین سرم و اجزای سندروم متابولیک

مناسبیدرخونمحیطینشانداد(.)27

مطالعهای کوهورت

نکردهاند ( .)22،21،15در 
مشاهده  

برخالف مطالعات ذکرشده  Utzschneiderو

توسط  Norataو همکاران بر روی بیش از  1000فرد

همکارانطی مطالعهای برروی  171فردغیر دیابتی،

مبتال به سندروم متابولیک ارتباط مثبتی میان سطح

ارتباطی میان سطح رزیستین پالسما و معیارهای

رزیستین پالسما و تری گلیسیرید ،دور کمر ،فشارخون

سندروم متابولیک مشاهده نکرد ( .)15در مطالعهای

سیستولی و ارتباطی منفی با  HDLکلسترول در زنان

دیگر بر روی افراد مبتال به سندروم متابولیک در

مشاهدهشد( Gupta.)23وهمکاراننشاندادند ،سطح

قیاس  باافراد سالم تفاوتی ازنظر سطح رزیستین سرم

رزیستین سرم در زنان مبتال به سندروم متابولیک بهطور

مشاهدهنشد(.)28

قابلتوجهی باالتر از افراد نرمال بود و بیومارکرهای


تفاسیر متفاوتی برای بیان این عدم توافق در

بیماری شاملفشارخون ،قند ،تری گلیسیرید ،کلسترولو

نتایجمطالعاتانجامشدهوجوددارد.ازجملهتفاوتدر

انسولین سرمارتباطمعنیداری مشاهدهکردند(.)24در

اندازهگیری
اندازه جمعیت مورد مطالعه ،قومیت ،متد  

یک مطالعه بر روی  114نوجوان چاق اروپایی سطح

رزیستین و معیار مورد استفاده در تشخیص سندروم

رزیستین پالسمابابیومارکر های قلبی -عروقی والتهابی

متابولیک(.)29
رزیستین نخستین بار بهعنوان لینک ارتباطی

ارتباطمثبتینشانداد(.)25
در مطالعه   Chenو همکاران بر روی 176

میان چاقی  و مقاومت به انسولین مطرح شد و

کودک چاق و  88کودک سالم ،ارتباط میان سطح

مطالعات گستردهتر رزیستین را مارکری پیشنهاد

رزیستین  سرم با سندروم متابولیک و آترواسکلروز

کردندکهدربروزروندالتهاب ،مقاومتبهانسولینو

زودرسبررسی شد.سطحرزیستین  سرمدرکودکان

آترواسکلروز دخالت میکند .ازاینرو شناسایی

چاق افزایش معنی داری در مقایسه  با کودکان سالم

رسپتور های رزیستین و مکانیسمهای انتقال پیام آن
11

فریبا سخایی و همکاران

سطح رزیستین در سندروم متابولیک

دستآمده از پژوهش حاضر نشان
 به
  افتههای
 ی

میتواند  نقش بیولوژیک رزیستین را در سالمت و

 غلظتسرمی رزیستین درافرادمبتالبه بیماری،یدهد
 م

.)30(بیماریبیانکند

، انتخاب شدندNCEP-ATPIII که با معیار تشخیصی

  نفر انجام شد؛76 این  پژوهش بر روی

یتواند معیاری
 باالتر از افراد سالم بود و این پروتئین م

بنابراین پیشنهاد میشود چنین پژوهشی بر روی

 شدتبیماری وکنترل،درتشخیص زودهنگامبیماری

جمعیت بزرگتری انجام شود و پارامترهای دیگری

 .درمانآندرآیندهمحسوبگردد

که در تسریع روند بیماری دخیل هستند نیز مانند
سایتوکین های التهابی مورد بررسی قرار گیرد و
همچنین  اندازهگیریهای انجام شده  در دو جنس به
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Background and aims: Metabolic Syndrome is a collection of risk factors which increase the
risk of cardiovascular disease and type II Diabetes. The aim of this study was to determine the
relationship between resistin levels and Metabolic Syndrome components.
Methods: This case control study was conducted on a subgroup of patients referred to the clinic
of Isfahan Cardiovascular Research Center. Serum sample from 76 persons (38 healthy
individuals and 38 patients with metabolic syndrome) were analyzed by Eliza for resistin
enzyme-linked immunosorbent assay. Association between serum resistin and levels of
triglycerides (TG), total cholesterol (TC), LDL-C, HDL-C, fasting blood sugar (FBS), waist
circumference, body mass index and systolic and diastolic blood pressure was determined.
Results: Serum levels of total cholesterol, triglycerides, fasting blood sugar and LDL
cholesterol was significantly (P<0.001) higher in the MetS compared with control group and
serum levels of HDL cholesterol was significantly lower in patients with MetS than healthy
controls (P<0.001). Serum resistin levels were significantly higher in the MetS compared to
the control group (1.70±0.54, P=0.004). Serum levels of resistin were found to be significantly
correlated with levels of weight (r=0.396, P=0.014) and BMI (r=0.302, P=0.050) and TG
(r=0.384, P=0.023). No significant correlation between resistin and MetS components was
observed in the healthy people (P>0.05).
Conclusion: Serum resistin levels are higher in people with metabolic syndrome than in
healthy individuals end can be considered for the early detection and severity of this syndrome
in the future.
Keywords: Metabolic syndrome, Resistin, Cardiovascular disease.
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