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مقاله پژوهشی

استفاده از بیومارکرهای غیر ژنتیکی آنتی گد  ،65آنتی انسولین ( )IIو
 C-peptideدر افتراق دیابت نوع  MODYدر جمعیتی از بیماران دیابتی

اکرم سرمدی ،1محمد امین طباطبائی فر ،2فاطمه طباطبائی ،3آزاده قلی زاده ،4مرتضی هاشم زاده
*5
چالشتری
1دانشجو ،مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ،پژوهشکده علوم پایه سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 2بخش ژنتیک و
بیولوژی مولکولی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران؛ 3مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
اصفهان ،ایران؛ 4دانشجو ،گروه آمار زیستی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران؛ 5مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی ،پژوهشکده
علوم پایه سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
تاریخ پذیرش96/8/10 :

تاریخ دریافت96/5/30 :

چکیده:
زمينه و هدف :دیابت شيرین گروهی از اختالالت متابوليک در بدن است که با افزایش سطح قند خون همراه
است .دیابت به سه گروه نوع یک ( ،)T1Dنوع دو ( )T2Dو تک ژنی تقسيم می شود .دیابت بارز شده در بلوغ
جوانان ( )MODYنوعی دیابت تک ژنی می باشد که معموالً با  T1Dیا  T2Dاشتباه گرفته می شود .هدف از این
مطالعه ،تشخيص  MODYاز طریق مارکرهای غير ژنتيکی و تعيين فراوانی آن در جمعيت استان اصفهان است که
این امر عالوه بر صرفه جویی در زمان و هزینه ،در پيش آگهی و ارائه ی درمان مناسب ،اهميت دارد.
روش بررسی :در این مطالعه ی توصيفی -تحليلی 2085 ،بيمار دیابتی با طول دوره ی بيماری  2-6سال ،مورد
بررسی قرار گرفتند و پس از بررسی عالئم بالينی ،در  57فرد دارای عالئم  ،MODYسه مارکر ،C-peptide
آنتی گد  65و آنتی انسولين ( )IIبا روش االیزا اندازهگيری و با افراد سالم ،بيماران مبتال به دیابت نوع یک و دو
تأیيد شده ،مقایسه شد.
یافتهها :در این مطالعه ی توصيفی -تحليلی از ميان  2085بيمار دیابتی ،در  500نفر آن ها سن بروز بيماری
کمتر از  25سال بود که از ميان آن ها 57 ،بيمار مشکوک به  MODYبودند و پس از بررسی سه مارکر
بيوشيميایی ذکر شده 41 ،بيمار برای آنتی گد  65و آنتی انسولين ( ،)IIمنفی و دارای سطح قابلتشخيص
 c-peptideبودند و تفاوت سطوح این سه مارکر در گروه مشکوک به  MODYدارای تفاوت معنی دار (0/001
برای آنتی گد  0/017 ،65برای آنتی انسولين  2و  0/009برای  )C-peptideبود.
نتيجهگيری :استفاده از بيومارکرهای غير ژنتيکی اختصاصی ،برای تشخيص  MODYبسيار ارزشمند است و
می توانند همراه با سایر ویژگی های بالينی ،برای غربالگری طيف وسيعی از بيماران دیابتی مورد استفاده قرار
گيرند .درنهایت ،فقط افراد مشکوک برای انجام تست های ژنتيکی ،انتخاب می شوند.
واژههای کليدی ،MODY :آنتی گد  ،65آنتی انسولين ).C-peptide ،(II

مقدمه:
دیابت شیرین گروهی از اختالالت هتروژن است

درنتیجهی ناکفایتی در ترشح انسولین توسط سلول های

که در آن سطح قند خون افزایش می یابد و معموالً

بتای پانکراس و یا نقص در عملکرد آن ایجاد می شود.

*نویسنده مسئول :شهرکرد -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد -مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی -پژوهشکده علوم پایه سالمت-
تلفنE-mail: akramsarmadi@gmail.com ،09136463486 :
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استان اصفهان

بیومارکرهای غیر ژنتیکی آنتی¬گد  65و دیابت نوع MODY

اکرم سرمدی و همکاران

معرفی می کنند ( .)1دیابت دارای چندین نوع است که

که دارای عالئم بالینی خفیف می باشد MODY،را

دیابت نوع یک ( )T1Dو نوع دو ( )T2Dرایج ترین انواع

توصیف کرد و اشاره کرد که سن بروز این نوع دیابت

آن هستند ( .)2دیابت نوع  A1یک اختالل خود ایمنی

که متفاوت از  T1Dو  T2Dاست ،در سنین جوانی

است و در اثر تخریب سلول های بتا ایجاد می شود که

(اغلب قبل از  25سالگی) می باشد ( .)9ویژگی های

در آن سطح چندین آنتی بادی مختلف علیه سلول های

اختصاصی  MODYکه آن را از سایر انواع دیابت

بتای پانکراس ،افزایش می یابد .نتیجه ی بعدی آن

متمایز می کند ،شامل :سن بروز در جوانی (معموالً قبل

تخریب کامل سلول های بتا و نقص کامل تولید انسولین

از  25سالگی) ،وجود سابقه ی خانوادگی مثبت برای

است که نهایتاً فرد را نیازمند تزریق انسولین در مقادیر

دیابت در حداقل  2یا  3نسل و مشاهده ی الگوی توارثی

بهینه می کند ( .)3یکی از مهمترین عوامل موثر در بروز

غالب اتوزومی ،غیر وابسته به انسولین یا نیاز کمتر به

 ،T1Dآنتی ژن لکوسیت انسانی ( )HLAاست که تیپ

انسولین (کمتر از  0/5واحد به ازاء وزن بدن در روز) و

 DR3/4آن ،یک همراهی بسیار قدرتمند در مستعد شدن

عدم مشاهده ی کتواسیدوز دیابتی می باشد (.)11،10

افراد برای  T1Dدارد ( .)4دیابت نوع دو ( ،)T2Dبا نقص

بیشتر بیماران مبتال به ( MODYبیش از  %80آن ها)

نسبی تولید انسولین همراه است که نتیجه ی همزمان

معموالً به اشتباه ،در گروه  T1Dیا  T2Dدسته بندی

ترشح ناکافی انسولین و مقاومت نسبی به انسولین

می شوند که این امر موجب ارائه ی درمان نامناسب برای

هست ( .)6،5دیابت نوع یک و دو مجموعاً حدود %95

آن ها می شود ( .)12،13تاکنون  13زیرگروه مختلف

بیماران دیابتی را تشکیل می دهند (.)7

 MODYبر اساس نوع ژن جهش یافته معرفی شده است

در مقایسه با این دو نوع رایج دیابت ،نوع

که در میان آن ها  6نوع اول دارای فراوانی بیشتری

دیگری از دیابت که فراوانی کمتری دارد نیز وجود

هستند که به ترتیب جهش در ژن های ،GCK ،HNF4A

دارد که تک ژنی می باشد .دیابت تک ژنی درنتیجه ی

 HNF1B ،IPF ،HNF1Aو  NEUROD1باعث بروز

یک جهش ژنتیکی مشخص ،در فقط یک ژن خاص

آن ها می شود ( .)7فراوانی زیرگروه های مختلف در

ایجاد می شود .ژن جهشیافته در زیرگروه های مختلف

جمعیت های مختلف ،تفاوت دارد ( .)14تنها راه برای

دیابت تک ژنی متفاوت است ولی این ژن ها معموالً در

تشخیص دقیق افراد مبتال به  MODYانجام آزمایش ژنتیک

ارتباط با عملکرد سلول های بتا می باشد ( .)8محصول

می باشد ( .)15بااینحال هزینه ی باالی این آزمایش ها و

این ژن ها ،آنزیم های مهم در مسیر متابولیسم گلوکز

عدم در دسترس بودن آن برای تمام افراد ،نیاز به معرفی

(مانند گلوکوکیناز) و یا فاکتورهای مهم رونویسی برای

یک سری مارکر غیر ژنتیکی در دسترس و ارزان قیمت را

ژن های کبدی می باشد ( .)7هرچند که دیابت تک ژنی

آشکار می کند .با استفاده از چنین مارکرهایی می توان

عامل  %2-%5کل موارد بیماران مبتال به دیابت است،

افراد مشکوک به  MODYرا در یک جمعیت بزرگ مبتال

ولی شناخت و تشخیص آن ها اهمیت زیادی در درمان

به دیابت شناسایی کرد و سپس آزمایش ژنتیکی را فقط

و پیشآگهی افراد دارد ( .)8دیابت تک ژنی دارای دو

برای آن افراد انجام داد .مارکرهای بیوشیمیایی که در

فرم اصلی دیابت نوزادی ( )NDMو دیابت بارز شده در

تشخیص  MODYموثرند شامل:
آنتیبادیهای جزایر پانکراس :تقریباً تمامی

بلوغ جوانان ( )MODYمی باشد (.)7
دیابت بارز شده در بلوغ جوانان (،MODY

بیماران مبتال به  T1Dدارای حداقل یک آنتی بادی

نوعی از دیابت است که فراوانی آن  %2-%5از کل

افزایشیافته در پانکراس هستند که بهمحض بروز

جمعیت مبتالیان به دیابت را تشکیل می دهد ( .)8برای

دیابت سطح آن در بدن بهشدت باال می رود (.)16
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معموالً دیابت شیرین را بهعنوان یک اختالل چندعاملی

اولین بار  Robert Tattersallبا اشاره بهنوعی از دیابت

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،20شماره  /2خرداد و تیر 1397

دو مورد از مهمترین این آنتی بادی ها ،آنتی گد 65

ژنتیکی از هم متمایز شوند .درنهایت در صورت نیاز ،در

) ()glutamic acid decarboxylase( Anti GAD65و

موارد مشکوک آزمایش ژنتیک انجام شود.

آنتی انسولین  )IA-2( 2می باشند .بیماران مبتال به
 MODYمعموالً سطح باالیی از این آنتیبادیها
ندارند ( .)17،8مطالعات اخیر نشان داده است که کمتر

در این مطالعه ی توصیفی -تحلیلی که حاصل

IA-2

طرح پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و

دارند ( .)18همچنین ،حدود  %10از بیمارانی که با

با کد اخالق  IR.Skums.REC.1394.196و با هدف

MODY

تمایز بیماران مبتال به  MODYانجام گرفت ،بیماران

هستند ،دارای سطح باالیی از  Anti GAD65هستند ولی

مبتال به دیابت مراجعهکننده به یکی از مراکز غدد استان

هیچ یک از آنها برای  IA-2مثبت نیستند ()19؛ بنابراین

اصفهان ،با رعایت تمام موازین اخالقی مورد بررسی

اندازه گیری همزمان این دو مارکر ،معیار قدرتمندی

قرار گرفتند .برای شناسایی بیماران مشکوک به

برای تشخیص  MODYمی باشد که مثبت بودن همزمان

 MODYدر ابتدا پرونده ی کل بیماران مراجعهکننده به

این دو آنتی بادی ،تأیید می کند که با احتمال باالی

مرکز درمانی که مدت دیابت آنها بین  2-6سال بود و

 %95دیابت از نوع  T1Dمی باشد (.)20

مجموعاً تعداد آن ها  2085بیمار با انواع مختلف دیابت

از  %1این بیماران سطح باالیی از آنتی گد  65یا
تست های ژنتیکی تأیید شده که قطعاً مبتال به

 :C-Peptideیک پپتید  31آمینواسیدی است که

بود ،مورد بررسی قرار گرفت .در میان آن ها سن بروز

متصلکنندهی دو زنجیره  Aو  Bانسولین به یکدیگر است

دیابت در  500بیمار قبل از  25سالگی بود که در مورد

و در طی مراحل پردازش انسولین از آن جدا می شود و

سابقه ی دیابت در خانواده ی آن ها ،شیوه ی درمان و

سطح آن نمایانگر میزان سلول های بتای فعال در

همچنین برخی دیگر از ویژگی های بالینی مانند شاخص

پانکراس است ()21،22؛ بنابراین در بیماران مبتال به

توده ی بدنی ( )BMIو عوارض ناشی از دیابت از آن ها

 ،T1Dسطح  C-peptideغیرقابل اندازهگیری است

سوال شد .با بررسی موارد ذکرشده ،بدون شک بسیاری

درحالیکه در بیماران مبتال به  MODYسطوح قابل

از این بیماران مبتال به  T1Dبودند.

اندازهگیری از  C-peptideوجود دارد .عالوه بر این

این بیماران بهمحض ابتال به دیابت ،دچار

سطوح  C-peptideدر بیماران مبتال به  T2Dبه میزان

کتواسیدوز دیابتی شده بودند و کامالً وابسته به انسولین

قابلتوجهی افزایش می یابد ( .)23هدف از این مطالعه

بودند .تعداد این بیماران  368مورد بود که بهعالوهی

که برای اولین بار در استان اصفهان انجامشده است،

زنان مبتال به دیابت بارداری ( )GDMکه پس از زایمان

معرفی این مارکرها جهت شناسایی بیماران مبتال به

دیابت آنها بهبودیافته بود ،مجموعاً  395نفر از این

 MODYو بررسی میزان اختصاصت این مارکرها

 500بیمار از ادامه ی مطالعه حذف شدند؛ بنابراین

می باشد .با استفاده از این مارکرها می توان با صرف

 105بیمار باقی ماند که از میان آنها  48بیمار با وزن

هزینه ای کمتر ،بیماران مبتال به  MODYرا از سایر انواع

زیاد ،دارای هایپرگالیسمی مالیم و بدون پیشروندگی

دیابت متمایز کرد و فراوانی این بیماران را در جمعیت

حاد و دارای سابقه ی خانوادگی مثبت برای

مورد مطالعه تعیین کرد .در صورت معنی دار بودن نتایج

بودند .این گروه نیز از ادامه ی مطالعه خارج شدند و

این مطالعه ،می توان یک دستورالعمل جامع برای

تعداد  57بیمار باقی ماندند که معیارهای قوی (بروز

غربالگری بیماران مبتال به دیابت با هدف تشخیص

دیابت در سنین جوانی در حداقل  3نسل متوالی ،عدم

صحیح نوع دیابت در آن ها ارائه داد که در آن ،ابتدا

مشاهده ی کتواسیدوز دیابتی و نیاز محدود به انسولین)

بیماران بر اساس عالئم بالینی و سپس مارکرهای غیر

برای دیابت  MODYداشتند.
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روش بررسی:

بیومارکرهای غیر ژنتیکی آنتی¬گد  65و دیابت نوع MODY

اکرم سرمدی و همکاران

تشخیص افتراقی اولیه برای بیماران ،سن بروز دیابت در آنها بود؛ پسازآن ،سایر عالئم بالینی در تمام بیماران با سن بروز کمتر
از  25سال بررسی شد و درنهایت فقط بیماران مشکوک به  ،MODYبرای ادامه ی مطالعه انتخاب شدند.

انجام تست های بیوشیمیایی به روش االیزا:

قطعاً مبتال به  T2Dو  40فرد سالم غیر دیابتی اندازهگیری

بر اساس مطالعات قبلی و با بررسی مارکرهای غیر ژنتیکی

شد .روش اندازهگیری این مارکرها ،االیزا ( )ELISAبود

مختلف ،اندازه گیری همزمان دو اتوآنتی بادی پانکراس

که در هر کیت مطابق با دستورالعمل خاص آن انجام

یعنی آنتی گد  65و آنتی انسولین ( )IIو همچنین

گرفت .مقادیر هر یک از این مارکرها ،برای هر گروه از

 C-peptideبا قدرت تشخیص باالی  %95معیار مناسبی

جمعیت مورد بررسی ،طبق دستورالعمل کیت های مورد

برای تمایز انواع مختلف دیابت می باشد ()20،18؛

استفاده ،در جدول شماره  1آمده است .سرم بیماران از

بنابراین ،سطح این سه مارکر در  57بیمار مشکوک به

زمان نمونهگیری تا انجام تست در دمای  -70درجه

 MODYو همچنین  40بیمار قطعاً مبتال به  40 ،T1Dبیمار

سانتیگراد نگهداری شد.

جدول شماره  :1مشخصات کيت های مورد استفاده و مقادیر مارکرهای مورد بررسی ،طبق دستورالعمل کيت
مارکر بيوشيميایی
کيت مورد استفاده
گروه

آنتی گد 65

آنتی انسولين ()II

C-peptide

EUROIMMUNE

MYBioSource

NOVATEC

( Catalog # D-23560آلمان)

( Catalog # MBS494685-ORG520آمریکا)

( Catalog # KA1259آلمان)

T1D

<10IU/ml

<0/02nmol/L

0/0ng/ml

T2D

>10IU/ml

>0/02nmol/L

<2/2ng/ml

MODY

>10IU/ml

>0/02nmol/L

1/2-2ng/ml

سالم غير دیابتی

>10IU/ml

>0/02nmol/L

1/2-2ng/ml
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تصویر شماره  :1دیاگرام مربوط به بيماران بررسی شده در مطالعه

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد /دوره  ،20شماره  /2خرداد و تیر 1397

بیوشیمیایی ،توسط برنامه های آماری استاندارد

بررسی شده در  41فرد منفی و  C-peptideباالی صفر

) SPSS, version2 (Inc, Chicago, IL, USAمورد

اندازهگیری شد که این ویژگی ها تأییدکنندهی این

بررسی قرار گرفت .در ابتدا نرمال بودن داده ها در هر

است که این افراد مبتال به  MODYبودند ،ولی در

گروه با استفاده از آزمون

 16فرد دیگر ،آنتی بادی ها مثبت و سطح

Kolmogorov-Smirnov

C-peptide

بررسی شد و به دلیل غیر نرمال بودن آنها ،برای

برابر با صفر اندازهگیری شد ،بنابراین این افراد مبتال به

اندازهگیری  Pدر هر گروه از این داده های غیر

 T1Dبودند .برای تأیید این نحوه ی گروه بندی،

پارامتریک ،از آزمون  Kruskal Wallisاستفاده شد.

مقادیر مربوط به مارکرهای اندازه گیری شده در این

همچنین برای مقایسه ی گروه ها بهصورت زوجی (دوتا

گروه  41نفری از بیماران  MODYبا نتایج مربوط به

دوتا) از آزمون تعقیبی  Dunn-Bonferroniاستفاده شد.

 3گروه دیگر ،یعنی بیماران مبتال به  T2D ،T1Dو
افراد سالم غیر دیابتی بررسی و مقایسه شد .تمام

یافتهها:

اطالعات حاصل از نتایج اندازهگیری  3مارکر و
مقایسه ی نتایج آن ها در  4گروه مورد مطالعه در

ابتدا نتایج حاصل از  3تست انجام شده برای

جدول شماره  2ذکر شده است.

بیماران مشکوک به  MODYبررسی شد .از میان

جدول شماره  :2نتایج مربوط بهاندازه گيری مارکرها و مقایسه ی آنها در  4گروه مورد مطالعه
ميانگين  ±انحراف معيار

ميانگين  ±انحراف معيار

ميانگين  ±انحراف معيار

Anti-GAD65

)Anti-Insulin(II

C-peptide

T1D

40

949/5±100/73

1/29±0/0069

0/04±0/0751

T2D

40

18/78±60/983

0/005±0/0046

9/397±6/1338

سالم غير دیابتی

40

8/02±1/5926

0/009±0/0016

3/460±0/4396

مشکوک به MODY

41

5/464±2/1603

0/067±0/124

1/142±0/3263

*P=0/001

*P=0/017

*P=0/009

گروه

تعداد موارد

 Pمقایسه ی متغير نسبت به همه ی گروه ها

در این جدول نتایج بررسی هر  3مارکر در هر  4گروه بهصورت ميانگين  ±انحراف معيار آورده شده است و عالمت * به معنی،
معنی داری میباشد.

میزان  Pدر گروه مشکوک به  MODYبا گروه

میزان  Pدر گروه بیماران مشکوک به  MODYبا گروه

بیماران مبتال به  ،T1Dبرای هر  3مارکر ،کمتر از 0/05

افراد سالم ،نشاندهندهی تفاوت معنی دار برای مارکر

اندازهگیری شد که نشاندهندهی تفاوت معنیدار در این

 C-peptideبود ،درحالیکه برای دو مارکر آنتی گد و

دو گروه بود .مقایسه ی میزان  Pدر گروه مشکوک به

آنتی انسولین تفاوت معنی داری مشاهده نشد .جدول

 MODYبا گروه بیماران مبتال به  ،T2Dبرای دو مارکر

شماره  3اطالعات مربوط به مقایسه ی میزان  Pبهصورت

آنتی انسولین ( )IIو  C-peptideبهصورت عدم معنی دار و

زوجی ،در گروه بیماران مشکوک به  MODYبا سایر

برای مارکر آنتی گد  65معنی دار بود .همچنین مقایسه ی

گروه ها را نشان می دهد.
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تمامی اطالعات حاصل از نتایج تست های

 57بیمار مشکوک به  ،MODYسطح دو آنتی بادی

بیومارکرهای غیر ژنتیکی آنتی¬گد  65و دیابت نوع MODY

اکرم سرمدی و همکاران

جدول شماره  :3مقایسه ی ميزان  Pهر  3مارکر در گروه مشکوک به  MODYبا سایر گروه ها
مارکر بيوشيميایی

آنتی گد 65

آنتی انسولين ()II

C-peptide

T1D

*<0/001

*0/005

*<0/001

T2D

*0/005

0/063

0/059

0/052

0/06

*<0/001

سالم غير دیابتی

* :نشاندهندهی تفاوت معنی دار می باشد.

بنابراین تست های بیوشیمیایی می توانند بیماران

تاکنون در مطالعات دیگر گزارششده است ،همخوانی

مبتال به  MODYرا به نحو صحیحی از بیماران مبتال به

دارد .در مطالعه ای که توسط  Siddiquiو همکاران انجام

 T1Dمتمایز کنند .در این مطالعه از میان  2085فرد دیابتی

شد ،گزارششده است که حدود  %10بیمارانی که

بررسی شده ،در غربالگری اولیه و با توجه به معیارهای

بهعنوان  T1Dتشخیص داده می شوند ،درواقع مبتال به

بالینی معرفیشده 57 ،مورد مشکوک به  MODYبودند

 MODYهستند ( .)8در جمعیت مورد مطالعه 500 ،فرد

که پس از انجام آزمایشات بیوشیمایی ،مجموعاً  41مورد

دارای سن بروز کمتر از  25سال بودند که از میان آن ها،

مبتال به  MODYتشخیص داده شدند که این تعداد

 27مورد زنان مبتال به دیابت بارداری بودند .از میان

 %1/96جمعیت کل می باشد که تمام این بیماران در

 473مورد باقیمانده 412 ،نفر درمان کامالً وابسته به

گروه بیماران مبتال به  T1Dقرار گرفته بودند.

انسولین داشتند و بنابراین  T1Dمعرفیشده بودند .پس از
بررسی عالئم بالینی 368 ،مورد قطعاً مبتال به  T1Dبودند و
نهایتاً پس از انجام آزمایشات بیوشیمیایی 41 ،نفر آن ها

بحث:
این مطالعه که در یک جمعیت بزرگ از بیماران

مبتال به  MODYبودند که برابر است با  %9/95جمعیتی

دیابتی در استان اصفهان ،با هدف تعیین نوع دقیق دیابت

که  T1Dمعرفیشده بودند ( ،)41/412بنابراین این مقدار

در آن ها و تشخیص بیماران مبتال به  MODYانجام شد.

نیز با مطالعات قبلی در توافق است.
در تعریف  MODYمعموالً اصطالح "غیر

فراوانی  MODYدر مقاالت مختلف  %2-%5جمعیت کل

وابسته به انسولین" بهکار برده می شود ( .)25ولی بیماران

افراد دیابتی اشارهشده است ( .)24نتایج این مطالعه که
حاصل اندازه گیری  3مارکر بیوشیمیایی مهم در تشخیص

مبتال به  MODYدرواقع نیاز به انسولین کمی دارند

دیابت نوع  ،MODYشامل آنتی گد  ،65آنتی انسولین 2

(کمتر از  0/5واحد به ازاء وزن بدن در روز)؛ بنابراین با

و  C-peptideبود و طبق مطالعات ،اندازه گیری همزمان

شناسایی دقیق این بیماران می تواند از استفاده ی نامناسب

این  3مارکر با احتمال باالی  %95موارد مبتال به MODY

از انسولین برای آنها جلوگیری کرد ( .)26زیرگروه دوم

را از سایر انواع دیابت متمایز می کند به این صورت

 )GCK-MODY( MODYدارای سطوح مالیمی از

ارزیابی شد (.)23،17-20

هایپرگالیسمی هستند و معموالً نیازی به دریافت انسولین

از میان جمعیت  2085نفری مبتال به دیابت ،با

ندارند؛ درحالیکه سایر زیرگروه های  MODYمعموالً

احتمال باالی  ،%95تعداد  41نفر از آن ها مبتال به

چند سال پس از آغاز دیابت نیاز به دریافت مقادیر کم تا

 MODYهستند که این افراد  %1/96جمعیت را تشکیل

متوسط انسولین بهصورت روزانه دارند ( .)27از میان

می دهد ( ،)41/2085بنابراین نتایج این مطالعه با آنچه

 41بیمار مبتال به  MODYدر جمعیت مورد مطالعه،
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گروه مورد مقایسه
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 32مورد وابسته به انسولین و با میانگین مصرف 0/5-0/7

ناکارآمدی پانکراس رنج خواهد برد ( .)30در بیماران

واحد انسولین به ازاء کیلوگرم وزن بدن در روز بود.

مبتال به  MODY5که در اثر جهش در ژن

یک اهمیت تشخیص بیماران مبتال به

HNF-1b

شیوه ی متفاوت درمان بهینه ی این بیماران با سایر انواع

(،)RCAD-Renal Cyst And Diabetes syndrome

دیابت است .داروهای مورد استفاده برای کاهش قند

آنومالی واژن و بدشکلی در ساختار رحم و فعالیت

خون در بیماران دیابتی دارای تنوع گستردهای می باشد

نامناسب پانکراس دیده می شود؛ بنابراین ،در صورت

ولی شایعترین آنها شامل متفورمین و گلی کالزید

مشخص شدن جهش عامل بیماری در ژن خاص،

می باشد ( .)28تحقیقات مختلف نشان داده است که در

می توان از طریق انجام تشخیص قبل از النه گزینی

انواع مختلف دیابت ،اثرات داروهای مختلف ،متفاوت

( )PGDیا تشخیص قبل از تولد ( ،)PNDاز تولد فرزند

می باشد Gardner .و  Taiگزارش کردند که دو داروی

مبتال به دیابت ،در خانواده هایی که والدین حامل جهش

متفورمین و گلی کالزید در بیماران مبتال به  T2Dاثر

بیماری زا هستند ،جلوگیری کرد (.)31

مشابهی دارند ،درحالیکه گلی کالزید در بیماران مبتال به
 MODYدارای تأثیر  4برابری نسبت به بیماران مبتال به

نتیجهگیری:

 T2Dمی باشد .عالوه براین در بیماران مبتال به MODY3

پاسخ به گلی کالزید 5 ،برابر موثرتر از متفورمین

بیشتر بیماران مبتال به  MODYمعموالً بهاشتباه

می باشد؛ بنابراین شناخت دقیق بیماران در بهبود شیوه ی

بهعنوان  T1Dیا  T2Dطبقهبندی می شوند .تمایز بیماران

درمانی آنها بسیار موثر است ()10؛ بنابراین ،درصورتیکه

مبتال به  MODYاز بیماران  T2Dبا بررسی دقیق عالئم

زیر گروه دقیق  MODYنیز در این بیماران تشخیص داده

بالینی تا حدودی امکان پذیر است .بهترین و قابل

شود ،ممکن است در برخی از آن ها بتوان مصرف

اعتمادترین راه برای تشخیص این بیماران انجام تست های

انسولین را قطع و از داروهای خوراکی استفاده کرد و یا

ژنتیکی مناسب و یافتن جهش عامل بیماری در ژن های

نوع داروی مصرفی را بر اساس نوع بیماری ،تغییر داد.

شناساییشده است؛ ولی با توجه به اینکه تست های

مهمترین جنبه ی شناخت بیماران مبتال به MODY

ژنتیکی پرهزینه است و انجام آن ها برای تمام بیماران

این است که با توجه به الگوی توارث این بیماری که

مقدور نمی باشد ،مارکرهای غیر ژنتیکی ،می توانند در

بهصورت اتوزومی غالب است ،احتمال انتقال بیماری به

تشخیص بیماران مبتال به  MODYبسیار موثر باشند .این

فرزند یک فرد مبتال به  MODYبرابر با  %50است (.)10

بیومارکرها شامل اتوآنتی بادی های پانکراس (مانند آنتی

این در حالی است که احتمال انتقال  T1Dاز والد مبتال به

گد  65و آنتی انسولین  )2و  C-Peptideمی باشند که با

فرزند حدود  %5-%8است ()29؛ بنابراین ،عدمتشخیص

احتمال باالی  %95می توانند موارد مبتال به  MODYرا از

صحیح بیماران مبتال به  MODYسبب غفلت از احتمال

مبتالیان به  T1Dمتمایز کنند؛ بنابراین در یک جمعیت

باالی انتقال بیماری به فرزندان می شود .همچنین ،انواع

بزرگ از بیماران دیابتی می توان پس از تشخیص افتراقی

مختلف دیابت دارای عوارض متفاوتی در بیماران می

آنها از طریق تست های غیر ژنتیکی ،فقط تعداد کمتری

باشند .برای مثال در  MODY4که ناشی از جهش در ژن

را برای انجام آزمایش ژنتیک تأییدکننده ،کاندید کرد

 IPF-1می باشد ،بدکاری پیشروندهی پانکراس شایع

که این امر عالوه بر ارائه ی درمان مناسب به بیماران،

است و در صورت هتروزیگوت بودن هر دو والد برای

سبب کاهش هزینه و صرفهجویی در زمان خواهد شد .در

یک جهش (که معموالً در ازدواج های فامیلی دیده می

صورت انجام آزمایش ژنتیک و تعیین دقیق ژن دچار

شود) فرزند هموزیگوت آنها از دیابت نوزادی پایدار و

جهش شده ،می توان از طریق انجام تشخیص های قبل از
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MODY

ایجاد می شود ،کیست های کلیوی همراه با دیابت

MODY  و دیابت نوع65 بیومارکرهای غیر ژنتیکی آنتی¬گد

اکرم سرمدی و همکاران

 پژوهشکده،مولکولی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 از ابتالی آن ها به این بیماری،تولد در افراد نسل بعد

علوم پایه سالمت و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه

.جلوگیری کرد
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که در زمینهی تأمین هزینه ی مالی این طرح همکاری

:تشکر و قدردانی

 همچنین از مرکز. تشکر می کنم،الزم را انجام دادند
تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نتایج این مطالعه حاصل طرح با کد

که در راستای معرفی بیماران و ارائه ی مشاوره ی بالینی

 به95/7/28  است که در تاریخ2596-70-01-1394

.توسط متخصصین محترم این مرکز نهایت تشکر را دارم

 از مرکز تحقیقات سلولی و. می باشد،تصویب رسید
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Background and aims: Diabetes mellitus is a group of metabolic disorders in the body,
accompanied with increasing blood sugar levels. Diabetes is classified into 3 groups: Type 1
(T1DM), Type 2 (T2DM) and monogenic diabetes. Maturity-onset diabetes of the young
(MODY) is a monogenic diabetes that is frequently mistaken for T1D or T2D. The aim of this
study was to diagnose MODY using non-genetic biomarkers and determine its frequency in the
population of Isfahan province. This, in addition to saving time and cost, is important for
prognosis and appropriate treatment.
Methods: In this analytical descriptive study 2085 diabetic patients with a 2-6 years of disease
were examined and after assessing the clinical symptoms, in 57 cases with clinical symptoms for
MODY, three markers (C-peptide, anti-GAD65 and anti-insulin (II)) were measured by ELISA
method and compared with healthy cases and confirmed T1D and T2D patients.
Results: In this analytical descriptive study, among 2085 diabetic patients, in 500 cases of them,
the incidence of the disease was before the age of 25 years of old and after measuring 3
mentioned biochemical markers, 41 cases were negative for anti-GAD65 and anti-Insulin and
had detectable C-peptide level and the differences in the levels of these three markers in
suspected MODY group were meaningful (P<0.001 for anti-GAD65, P<0.017 for anti-Insulin
(II) and P<0.009 for C-peptide).
Conclusion: The use of proprietary non-genetic biomarkers is very valuable for MODY
detection and could be used alongside other clinical features to screen a large number of patients
with diabetes. Ultimately, only suspect cases must be selected for genetic tests.
Keywords: MODY, Anti-GAD65, Anti Insulin (II), C-peptide.
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