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مقدمه

سلولهاينیپروتئ توسط شده تحـتیچربـيهـاترشح

آ مهمiهانیپوکیدعنوان نقش همئدری، ويانـرژوستازتنظیم

ــولین انس بــه ــیت داردبــرحساس ــده چربــی2،1.عه بافــت

ویسـفاتین،هایپوکیندآ لپتـین، مثـل؛ ین،آپلـیپـونکتین،آدیی

می ترشح خود از واسپین و امنتین بـه3کند.چمرین، واسـپین

(سـرپین پروتئـاز سـرین مهارکننده یک آدیپوکین، یک عنوان

A12است چربی بافت از مشتق کـه.) اسـت شـده داده نشان

کـاهش دیابت پیشرفت و بدن وزن کاهش با واسپین ژن بیان

حساسیتمی کاهش چربی، توده در افزایش که حالی در یابد،

مـی گلـوکز تحمـل در اخـتالل و انسـولین بـهتوابه منجـر نـد

واسپین ژن القاء عالوه، به شود. واسپین ژن بیان در افزایش

می انسان چربی بافت دردر جبرانـی مکانیسـم بیـانگر توانـد

ــوع ن ــت دیاب انســولین، ــه ب مقاومــت چــاقی، ــا ب ــاط و2ارتب ،

باشــد. متابولیــک ســندروم تمرکــز4،5پارامترهــاي ــابراین، بن

ا منبع که چربی بافت روي بر واسپینمطالعات ژن بیان صلی

بیمـاري در مـوثر بـالقوه عامـل یـک عنوان ازبه ناشـی هـاي

می است، انسولین به هـدفمقاومت و مناسـبی رویکرد تواند

ژن بیـان بـر مـوثر عوامـل اگرچه باشد. محققین براي مهمی

مـی نظـر بـه نیسـت، شـده شـناخته درستی به رسـدواسپین

غذای رژیم مانند تعدیل قابل درفاکتورهاي زنـدگی سـبک و ی

باشند. داشته اثر واسپین سطوح 6تنظیم

تعیین آدیپـوکینعوامل سـطوح بـر غـذایی رژیم هـاکننده

نشده شناخته وضوح به مغـذي،هنوز مواد سایر کنار در اند.

اسیدهچربی ترکیبـات ویژه به غذایی رژیم چـرب،ــــهاي اي

ــوکین آدیپ ــه ب ــوط مرب ــات مطالع توجــه ــز مرک ــراردر ق ــا ه

دانسته7-10اند.داشته مطالعهبراساس حال به تا ما، کـههاي اي

ژن بیـان بـا غـذایی رژیـم چـرب اسیدهاي ارتباط بررسی به

انســان در ــدي زیرجل و احشــایی ــی چرب ــت باف در واســپین

بـه محـدود تنهـا شـواهد و اسـت، نشده انجام باشد پرداخته

بیـان و مطالعـات اندکی تعداد در پالسمایی سطح در بررسی

است. حیوانی مطالعه یک در نشـا11-13ژن اخیـر مطالعات ندر

چـرب اسـیدهاي چربـی، کل دریافت میانگین بین که شد داده

سـطوح با غذایی رژیم غیراشباع چند و غیراشباع، تک اشباع،

ندارد. وجود ارتباطی واسپین دروسا12،13پالسمایی عالوه، به

یـاري مکمـل کـه دادنـد نشان خود کارآزمایی در همکاران و

i- Adipokines

امگا پالسـمای3-اسیدچرب سطوح روي بر واسـپینتاثیري ی

موش11ندارد. روي بر دیگري مطالعه مقابل، ازدر چـاق؛ هاي

می چرب پر غذایی رژیم که داد نشان غذایی رژیم تواندطریق

چربــی بافــت و ســرم در واســپین ســطح کــاهش بــه منجــر

مـی کـالري مـزمن محدودیت و شود ترشـحزیرجلدي توانـد

ا را دهد.واسپین 14فزایش

و واسـپین ژن بیـان اینکـه به توجه با اسـیدهايبنابراین

مـرتبط چـاقی و دیابت انسولین، به مقاومت با دریافتی چرب

بیماري روند در و داردبوده نقش متابولیک طرفی15هاي از و

دانسته به توجه مطالعـهبا هـیچ تاکنون ما کـههاي انسـانی ي

اسید انواع دریافت با واسپین ژن بیان غذاییرابطه چرب هاي

و نگرفتـــه صـــورت باشـــد، داده قـــرار بررســـی مـــورد را

تنهـاگزارش موجود رژیـمهاي چـرب اسـیدهاي ارتبـاط بـه

مـی محـدود واسـپین سرمی سطح با بنـابراین،غذایی شـوند.

رژیم چرب اسیدهاي ارتباط بررسی منظور به حاضر مطالعه

زیـر و احشـایی چربـی بافـت در واسـپین ژن بیـان با غذایی

گرفت. صورت چاق غیر و چــاق افراد در جلدي

روش و هامواد

مطالعه جمعیت

شـرکت،یلـیتحل-یمقطعلعهمطانیادر درافـراد کننـده

(چـاق بـدنی تـوده نمایـه وضـعیت اسـاس بـر و30≥مطالعه

به30<غیرچاق شـامل2) اول گـروه شـدند. تقسیم 50گروه

شــاملشــرکت دوم ــروه گ و چــاق ــده ــدهشــرکت47کنن کنن

دريبسـترمـارانیبنیبـاز)سـال18≥(بزرگسالغیرچاق

بعـهمراجیشکميهایجراحنوبت بـه يهـامارسـتانیکننـده

تهراناءیاالنبخاتم،ینیخمیمصطف بهمن يارهـایمع.بودندو

سـرطان نوع هر به ابتال شامل مطالعه به ورود يبسـتر،عدم

هر،یجراحازقبلمارستانیبدرروز2ازشیببودن داشتن

خاص، غذایی رژیم ابت،یدبهابتالرده،یشوباردارزناننوع

دارو (متفـورميهامصرف خـون قنـد نیدیـازولیتن،یکاهنده

از.بوديکبدبروزیفيسابقهومکمل،)نیانسولها،ونید قبل

عمومی، مشخصات فرم وتاریخچهجراحی داروهايپزشکی

اندازه تـنگیـريمصرفی، فشـارهـاي و بیوشـیمیایی سـنجی،

اطالعات افـرادغذاییرژیمخون، بـدنی فعالیت وسـیلهبـهو

همامهنپرسش شد. ثبت مربوطه برايهاي بیانبررسیچنین،

جلـديزیـرواحشـاییچربیبافتگرممیلی50واسپین،ژن

جداسـازيجراحـانهمکـاريبابیوپسیتکنیکتوسطافراد

شد.
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مطالعـهیکهر بـه ورود از قبـل مطالعـه مـورد افـراد از

تمایهتوج صورت در تنها و اخـذیلشدند از پس و شرکت به

کتبیترضا واینامه شـدندرآگاهانه مطالعه شـروع.د از قبـل

تأ پزشـکیتهکمییدیهمطالعه علوم دانشگاه دریاخالق مشـهد

شماره به حاضر طرح IR.MUMS.fm.REC.1397.41مورد

شد .کسب

ویپزشکخچهیتارک،یدموگرافيرهایمتغیابیارز

یمصرفيداروها

تیوضــعســن،جــنس،شــاملیعمــوممشخصــاتفــرم

.بـود)گاریسـمصـرفعدم/گاریس(مصرفگاریسصرفم

جملـه(ازشـدهيبنـدطبقهصورتبهییدارومصرفسابقه

داروهـايچربی،کاهندهداروهايخون،قندکاهندهداروهاي

هورمــونی،داروهــايقلبــی،داروهــايخــون،فشــارکاهنــده

شـکلبهیپزشکخچهیتارنیچنهمو)مواردریساوهامکمل

.شدثبتوپرسشافراداززینهايماریببهالابتسابقه

یبدنتیفعالوییغذامیرژیابیارز

خــوراكبســامدیکمــمــهیننامــهپرســشازاســتفادهبــا

)iFFQ(ــه ــیرواکـ ــپاویـ ــوردآنییایـ ــارزمـ ــراریابیـ قـ

مصاحبهییغذايهاافتیدر16،17گرفته، توسط افراد گـرمعمول

بررس مورد طـویمتخصص در گرفـت. مصـاحبهقـرار يل

چهره به هر؛چهره در تا شد خواسته افراد آکیاز يهاتمیاز

شـدهییغذا طـ،مصرف در را خـود مصـرف سـالیتنـاوب

هفتگ روزانه، صورت به دهنـد.ایویگذشته گـزارش ماهانـه

ــدازه ــران ــده ــوادواح ــذام ــرفییغ ــدهمص ــايش مبن ــر ب

يکشـاورزانجمـنتوسـطشدهاستانداردیخانگيهااسیمق

بود)iiUSDA(متحدهاالتیا شده بهتعریف واحدها سپس که

تبد محتوالیگرم ديدهایاسيشد. و مغـذگـریچرب يمـواد

آکیهر ترکیی،غذايهاتمیاز جدول از استفاده مـوادباتیبا

کشاورزییغذا شـد.،متحدهاالتیايانجمن بـهمحاسبه الزم

مطالعه این در است چـربکلذکر اسـیدهاي اشـباع،چربـی،

غیـر چنـد چـرب اسـیدهاي و اشـباع غیر تک چرب اسیدهاي

شد. گرفته نظر در مواجهه عنوان به دریافتی اشباع

یالمللـنیبـنامـهپرسـشازاسـتفادهبـازیـنیبدنتیفعال

ازاسـتفادهدستورالعملطبق.شدنییتعروزه7یبدنتیفعال

بـر)jjjMET(کـارسـازوسـوختمعـادلابتداپرسشنامه،

بـدنی.شدمحاسبههفتهدرقهیدقواحدبحس فعالیت سطوح

i- Food Frequency Questionnaire
ii -United states department of agriculture
iii -Metabolic equivalent of task

از (کمتر کم سطح سه (بـین601به متوسـط هفته)، در دقیقه

از3000تا600 (بیشتر شدید و هفته)، در دقیقـه3000دقیقه

طبقه هفته) شد.در بندي

خونیسنجتنيرهایمتغیابیارز فشار و

بـقبل افـراد وزن عمل، اتاق به انتقال واز لبـاس حـداقل ا

تـرازوي از استفاده با و کفش Seca)Secaبدون 707; Seca

Corporation, Hanover, Maryland(کیلـوگرم1/0دقتباو

5/0دقـتبادیواربهشدهنصبمترتوسطکفشبدونقدو

وزنتقسـیمازبـدنتـودهنمایـهويریـگانـدازهمتـرسانتی

درکمـردور.شـدبهمحاسـ(متـر)قـدمجـذوربر(کیلوگرم)

دراكیـلیااسـتخوانودندهنیترنییپانیبهیناحنیترکیبار

آرام تـنفس یـک از پـس ایستاده، موقعیت در ناف بـاوسطح

ازپسافرادخونفشار.شديریگاندازه،متریسانت1/0دقت

بـادقیقـه،15زمـانیفاصـلهبـهبـاردواستراحت،دقیقه15

گـزارشيریـگانـدازهايیـوهجفشارسـنجازاستفاده و شـد

گرد ثبت آن .دیمیانگین

ییایمیوشیبيهايریگاندازه

ــه ــرکتنمون ش ــراد اف ــام تم ــون درخ ــه مطالع در ــده کنن

جراحEDTA-میپتاسيحاويهالوله عمل از وقبل ازی بعد

ــتا12-10 ناش ــاعت ــعیی،س ــهيآورجم نمون ــدند. درش ــا ه

دوروژیفیسانتر مـدتقهیدقدر1500-2000با قـهیدق10به

دما گردطیمحيدر استخراج پالسما و شده داده بـادیـقرار .

رنگ روش از اکسـیمیآنزیسنجاستفاده زانیـمداز،یگلـوکز

) ناشــتا پالســما ــوکز ــدازه)ivFPGگل ــگان بیضــرا.شــديری

براvCV(آزمونبرونودرونراتییتغ برابـري) دو 0/1هر

کالردرصد روش از گلیمیآنزيمتريبود. فسفاتسرولیبا

شـد.دیسریگليتريریگاندازهيبرازیندازیاکس CVاستفاده

ترت بـــه هـــم آزمـــون درون و بـــود.1/2و0/4بیـــبـــرون

روشيریگاندازه به تام EnzymaticPhotometricکلسترول

و شد، ترتCVانجام به آزمون درون و %7/1و5/0بیبرون

اندازه ترکلسترول،يریگبود. و اسـتفادهدیسریگليگلوکز با

گرفـت.يتجـاريهاتیکاز صـورت آزمـون پـارس شـرکت

انســول روشنیســطح از اســتفاده کviELISAبــا تیــبــا

Mercodia)Uppsalaاندازه سوئد) کشور شـد.يریـگساخت

CVترت به آزمون درون و بود.7/1و3/2بیبرون

iv -Fasting plasma glucose
v- Inter- and intra- assey coefficients of variation
vi- Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay
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نیواسپژنانیب

بافـتگـرمیلـیم50وییاحشـایچرببافتگرمیلیم50

طـيجلدریزیچرب در جراحـیافراد تکنیعمـل کیـتوسـط

مــــشيازــــــجداسیـــــوپسیب در و يهــاوبـــــیکروتیده

,iRNA)RNAlaterدهــکننتیتثبياوـح Qiagen, Germany(

آزمايآورجمع به انتقال از پس RNAlaterمحلولشگاهیشد.

نمونههیتخل ازتو در ابتدا بـهعیماها سـپس و گرفتنـد قـرار

شـد-80زریفر منتقـل بنددرجه بـانیواسـپژننسـبیانیـ.

از real-timeاســتفاده PCRــدازه ــگان ــدايری ابت RNAشــد.

احشـايرجلـدیزیچربـيهـابافت کییو از اسـتفاده تیـبـا

RNX-plusس ارانیاناژن،ی(شرکت دسـتورالعملرانی) طبـق

بـرا شـد. اسـتخراج سازنده بـيشرکت آلـودگنیاز یبـردن

بانمونهیاحتمال افـزاDNAها آنشیو آنـزخلـوص از میهـا

DNase Iک شد. دسـتگاهRNAتیفیاستفاده با شده استخراج

) ــان)NanoDropاســــپکتروفتومتر آلمــ کشــــور ســــاخت

(يریگاندازه نـور جـذب نسبت و در260/280شده نـانومتر)

نمونه بـرا2تـا8/1بینهاتمام کcDNAزسـنتيبـود. تیـاز

Fermentasــرکت Thermo(ش Fisfher Scientificــاخت س

آمر اسـتفادهکایکشور سـازنده شـرکت دستورالعمل طبق و (

دمـا در شـده سنتز محصول سـانت-20يشد. گـرادیدرجـه

توسطهايcDNA.دیگرديدارنگه آمده دست Realروشبه

time PCR)Rotor-Gene اسـترال6000 کشـور بـایساخت ا)

ــانس فلورس ــگ رن از ــتفاده SYBERاس greenــه برنام ــا ب

زیر شدحرارتی اول1:تکثیر واسرشـت مرحله دمـاهیـ) يدر

سانت95 مـدتیدرجه به تکث2قـهیدق5گراد مرحلـه 45(ریـ)

دماکلیس در سانت95ي) مـدتیدرجه بـه )3هیـثان30گـراد

طو دمایینهايسازلیمرحله سـانت72يدر بـهیدرجه گـراد

از.قهیدق5مدت اسـتفاده بـا واسـپین ژن نسـبی بیـان میزان

گردیدCTDD–2روش .محاسبه

ازاسـتفادهبانظرمورديهاژنيبرامناسبيمرهایپرا

فنــاورســتیزاطالعــاتیملــمرکــزکیــژنتبانــکيهــاداده

)iiNCBI،واسـپین ژن بیـان میـزان آنـالیز براي شد. طراحی (

مرجــعGAPDHژن ژن عنــوان شــد.بــه تــوالی18،19انتخــاب

براي استفاده مورد Realپرایمرهاي time PCRتکثیـر بـراي

و واسپین جدولGAPDHژن داده1در است.نشان شده

ژن-1جدول پرایمر نظرطراحی مورد هاي

پرایمر (نام پرایمر )5→3توالی
قطعه طول

پرایمر
ذوب %GCدماي

قطعه طول

محصول

واسپین GTGGACTTCTGAATGTACTGTGAG2407/5983/45(مستقیم)
134

واسپین CCTGTTGAGTAGTAGACCTGTGG2381/5917/52(معکوس)

GAPDHCTGCTCCTCCTGTTCGACAGT2176/6114/57(مستقیم)
100

GAPDHCCGTTGACTCCGACCTTCAC2067/6060(معکوس)

NCمنفـیکنترلازPCRواکنشدرآلودگیکنترلجهت

میکروتیوبکهصورتاینبهگردید.استفاده تمامکنترلدر

.شـدریختـهالگـوcDNAبجـزPCRواکنشنیازموردمواد

اسـاسبـرنمونـههـردرنیواسـپژنmRNAسـطحمقـدار

هـدف(CT)آسـتانهچرخـهاخـتالف ژنبیـانCTبـاژن

GAPDHشدمحاسبهزیرفرمولطبق.

CT GAPDH) control–(CT target gene–) sampleCT GAPDH–(CT target gene-2
هادادهيآمارلیتحلوهیتجزيهاروش

ازدادهتحلیــلوتجزیــهمطالعــهایــندر اســتفاده بــا هــا

(نـرم spssافـزار Inc. Chicago IL. Ver. 14(iiiSPSSانجـام

ــون آزمـ ــط توسـ ــا متغیرهـ ــع توزیـ ــودن بـ ــال نرمـ ــد. شـ

Kolmogorov-Smirnovه بررسـرامیسـتوگو قــراریمــورد

متغ متغیفیکیرهايگرفت. درصد، صورت بـایکمـیرهايبه

میعتوز صورت به متغیرهـاي±یانگیننرمال و معیار انحراف

چـارکی میـان فاصـله و میانه صورت به نرمال غیر توزیع با

هم شد. کیفـیگزارش متغیـر دو مقایسه براي از-چنین کیفـی

کمchi-squaredآزمون متغیرهاي از-ی، نرمال دوحالته کیفی

کمیt-testآزمون متغیرهاي از-و نرمـال غیـر دوحالته کیفی

بـینmann-whitneyآزمون همبسـتگی ابتـدا در شد. استفاده

کـل بـا زیرجلـدي و احشایی چربی بافت در واسپین ژن بیان

گـروه زیر و دریافتی آزمـونچربی از اسـتفاده بـا آن، هـاي

Pearsonگروه در وز، ارتبـاطهاي تعیـین براي شد. انجام نی

در واسـپین ژن بیـان بـا غذایی رژیم چرب اسیدهاي دریافت

از زیرجلدي و احشایی چربی خطـیبافت ازiرگرسیون پـس

i- RNA stabilization reagent
ii- National Center for Biotechnology Information
iii-Statistical package for the social science program [
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معنی سطح شد. انجام بدنی توده نمایه براي برايتعدیل داري

آزمون شد.05/0<هاکلیه گرفته نظر در
هایافته

متا و دموگرافیک شرکتمشخصات افراد دربولیک کننـده

وضـعیت براسـاس مقطعـی، مطالعه جـدولاین در 2چـاقی،

است. شده داده نشان

یچاقتیوضعاساسبرکیمتابوليهاشاخصوکیدموگرافمشخصات-2جدول

چاق چاقافراد غیر Pافراد value
دموگرافیک مشخصات

(سال) 7/46003/0±6/389/13±9/11سن

(در 260/0%5/73%0/83صد)زنان

(درصد) 100/0%0/83%0/66متأهل

(درصد) سواد 434/0%9/92%7/97با

(درصد) سیگار مصرف 508/0%5/90%5/95عدم

(درصد) کم بدنی 057/0%0/84%7/95فعالیت

متابولیکشاخص هاي

(سانتی کمر >8/87001/0±3/1187/10±8/14متر)دور

باس (سانتیدور >5/97001/0±3/1299/11±3/16متر)ن

قد) مجذور بر (کیلوگرم بدنی توده >8/24001/0±4/418/2±8/5نمایه

(میلی ناشتا خون دسیقند بر 2/86070/0±4/784/13±0/21لیتر)گرم

میلی بر (میکرویونیت >39/4001/0)71/2-71/7(58/9)77/4-75/13(لیتر)انسولین

(میلیگلتري دسییسرید بر 0/70003/0)7/61-5/107(0/104)0/73-0/159(لیتر)گرم

پالسما کلسترول دسی(میلیسطح بر 7/172655/0±9/1764/49±0/43لیتر)گرم

(میلی سیستولیک جیوه)فشارخون 110001/0)100-120(120)110-125(متر

دیاستولیک جیوه)(میلیفشارخون 70002/0)60-80(80)70-80(متر

دادهداده و درصد صورت به کیفی دادههاي است. شده گزارش معیار انحراف و میانگین صورت به کمی میانگینهاي شکل به نرمال توزیع با انحراف±هاي

داده و چارکیمعیار میان فاصله و میانه شکل به نرمال غیر دادههاي مقایسه است. شده استفگزارش با کیفی ازهاي دادهchi-squaredاده مقایسه کمی، -هاي

از2کیفی استفاده با نرمال دادهt-testحالته مقایسه کمی، از2کیفی-هاي استفاده با نرمال غیر معنیmann-whitneyحالته سطح از، کمتر نظر05/0داري در

است. شده گرفته

افراد سنی میـانگین7/46±9/13چاقغیرمیانگین و سال

بدنی توده در8/24±8/2نمایه بـود، مربـع متـر بـر کیلوگرم

سـنی میـانگین چـاق گـروه در که و6/38±9/11حالی سـال

بدنی توده نمایه مت4/41±8/5میانگین بر مربـعـــکیلوگرم ر

چ گروه در افراد افــبود. به نسبت درــاق چاق غیر گروه راد

باس دور ــر، کم ـــدور بدنـ ــوده ت ــه نمای ـــن، انسـ ـــولیی، نـ

(ـــــگلیسریتـــري)،Pارزش>001/0( وPارزش=003/0د (

) ــتولیک سیس ــون خ ــار ــPارزش=001/0فش دیاستولی و کـ)

معنیPارزش=002/0( اختالف داشتند.) داري

دریافت به مربوط گـروهاطالعات دو در افـراد غذایی هاي

غیر و جدولچاق در براسـاس3چاق است. شده داده نشان

کل جدول، طـوراین بـه چـاق افـراد در غـذایی رژیـم انـرژي

(معنی بـود چـاق غیـر افـراد از باالتر ).Pارزش=002/0داري

در اخــتالفایــن کــه اســت ســایرمعنــیحــالی در داري

نشـددریافت مشاهده گروه دو بین غذایی ارزش<05/0(هاي

P.(

i- Linear regression
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چاقی-3جدول وضعیت اساس بر مغذي مواد و انرژي دریافت میانگین

غذایی هاي چاقدریافت چاقافراد غیر Pافراد value
روز) در (کیلوکالري انرژي 4/2490002/0±6/30717/725±5/1041دریافت

انرژي) از (درصد دریافتی 0/58054/0±3/556/6±3/7کربوهیدرات

انرژي) از (درصد دریافتی 0/14203/0±7/140/2±7/2پروتئین

ا از (درصد دریافتی 3/30083/0±3/326/5±7/5نرژي)چربی

اشباع چرب انرژي)*SFAدریافتیاسید از 62/9359/0±1/1061/2±7/2(درصد

دریافتی اشباع غیر تک چرب انرژي)MUFA†اسید از 1/10071/0±9/100/2±4/2(درصد

دریافتی اشباع غیر چند چرب انرژي)PUFA‡اسید از 26/6283/0±63/667/1±71/1(درصد

روز) در (گرم 2/44342/0±1/488/16±6/23فیبر

کههاداده بوده دادهنرمال مقایسه است. شده گزارش معیار انحراف و میانگین صورت کمیبه از2کیفی-هاي اسـتفاده بـا نرمال معنـی،t-testحالته داريسـطح

از است.05/0کمتر شده گرفته نظر Saturated*در fatty acidSMonounsaturated fatty acidsMPolyunsaturated fatty acids

نمــودار چربــی1در بافــت در واســپین ژن نســبی بیــان

چــاق تفکیــک ــه ب جلــدي زیــر و و)07/0و-10/2(احشــایی

اخــتالف)-09/2و-13/3(غیرچــاق اســت. شــده داده نشــان

(معنی بیانPارزش=034/0داري بین در) واسـپین ژن نسـبی

چ زیربافـت افــرادربـی بـا مقایسـه در چـاق افــراد در جلـدي

شد. مشاهده غیرچاق

چاق-1نمودار غیر افراد با مقایسه در چاق افراد جلدي زیر و احشایی چربی بافت در واسپین ژن نسبی بیان

خطايداده و میانگین صورت به (ها است شده گزارش *>05/0Pاستاندارد معنی) ازداريسطح است.05/0کمتر شده گرفته نظر در

بیـان بـا غذایی رژیم چرب اسیدهاي بین همبستگی میزان

تفکیـک بـه جلـدي زیر و احشایی چربی بافت در واسپین ژن

و چاق جدولافراد در چاق است4غیر چربآمده اسیدهاي .

بافـت در واسـپین ژن بیـان بـا غـذایی رژیـم اشـباع غیر چند

افـ در احشـایی مچربی همبسـتگی چـاق بـهنزدیـکثبـتراد

(معنی .داشت)Pارزش=055/0داري
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و-4جدول چاق افراد در جلدي زیر و احشایی چربی بافت در واسپین ژن بیان با غذایی رژیم چرب اسیدهاي بین همبستگی
چاق غیر

غذایی رژیم چرب اسیدهاي

)کالريکلاز(درصد

در واسپین ژن احشاییبیان چربی درببافت واسپین ژن جلديیان زیر چربی بافت

r
چاق

Pارزش

چاق
r

چاق غیر
Pارزش

چاق غیر
r

چاق
Pارزش

چاق
r

چاق غیر
Pارزش

چاق غیر

کل 887/000/0958/015/0285/0-113/002/0-23/0چربی

دریافتی اشباع چرب 338/001/0925/0-304/014/0-066/014/0-27/0اسیدهاي

دریافتی اشباع غیر تک چرب 916/000/0973/016/0242/0-02/0884/001/0اسیدهاي

دریافتی اشباع غیر چند چرب 28/0055/006/0647/012/0404/014/0320/0اسیدهاي

) پیرسون همبستگی ضریب Pearsonاز correlationاستفاده همبستگی میزان تعیین جهت است.) معنیشد ازسطح کمتر است.05/0داري شده گرفته نظر در

ژن بیــان بــا غــذایی رژیــم چــرب اســیدهاي بــین ارتبــاط

به زیرواسپین و احشایی چربی بافت در ازترتیب پـس جلدي

غیرچـاق و چـاق افراد تفکیک به بدنی توده نمایه براي تعدیل

چـاق،5جدولدر گـروه خـام مدل در است. دهاياسـیآمده

اشباع غیر تک بییغذایمرژچرب واسپیانبا بافـتینژن در

منفییاحشایچرب معنـیکنزدیارتباط β=-0/28(داريیبه

مدل.داشت)Pارزش=055/0و نمایهدر اساس بر شده تعدیل

معنی ارتباط بدنی، (توده نشد مشاهده ).Pارزش<05/0داري

معنیچه واسـپیانبینبداريیارتباط چربـینژن بافـت یدر

بـربايجلدیرز تعـدیل از پـس غـذایی رژیـم چرب اسیدهاي

بــدنی تــوده نمایــه هــاســاس مشاهــــگیچدر نشــدــــروه ده

).Pارزش<05/0(

و-5جدول احشایی چربی بافت در واسپین ژن بیان با غذایی رژیم چرب اسیدهاي بین بدنی توده نمایه از مستقل ارتباط
چ افراد در چاقزیرجلدي غیر و اق

رژیم چرب اسیدهاي

غذایی

)کالريکلاز(درصد

در واسپین ژن احشاییبیان چربی چاقبافت غیر و چاق افراد

2مدل1مدل2مدل1مدل

β
چاق

Pارزش

چاق
β

چاق
Pارزش

چاق
β

غیرچاق
Pارزش

غیرچاق
β

غیرچاق
Pارزش

غیرچاق

کل 881/0-887/002/0-131/002/0-113/022/0-23/0چربی

اشباع چرب اسیدهاي

دریافتی
27/0-066/026/0-076/014/0-304/014/0-310/0

تک چرب اسیدهاي

دریافتی غیراشباع
28/0-055/027/0-066/001/0-916/002/0-891/0

چند چرب اسیدهاي

دریافتی غیراشباع
02/0884/004/0790/006/0647/006/0663/0

واسپبیان چربینژن بافت جلديیدر غیرچاقوچاقافرادزیر

کل 00/0958/002/0867/015/0285/015/0289/0چربی

اشباع چرب اسیدهاي

دریافتی
14/0-338/013/0-379/001/0925/001/0927/0

تک چرب اسیدهاي

دریافتی غیراشباع
00/0973/002/0854/016/0242/017/0244/0

چند چرب اسیدهاي

دریافتی غیراشباع
12/0404/015/0305/014/0320/014/0322/0

مدل1مدل خام، مدل بدنی،2: توده نمایه اساس بر شده تعدیل ضریب: ازβمحاسبه استفاده با lineareاستاندارد regressionمعنـی سـطح کـم، ازداري 05/0تـر

است. شده گرفته نظر در

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
34

84
4.

13
99

.2
2.

2.
5.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             7 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16834844.1399.22.2.5.4
http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-2686-en.html


بحث

رژیـم چـرب اسیدهاي ارتباط ارزیابی به حاضر پژوهش

و ــایی احش ــی چرب ــت باف در ــپین واس ژن ــان بی ــا ب ــذایی غ

این در است. پرداخته چاق غیر و چاق گروه دو در زیرجلدي

معنـی ارتبـاط کـه شـد، داده نشـان مقطعی بـینمطالعه داري

غیراشبا تک اشباع، چرب رژیـماسیدهاي غیراشـباع چنـد و ع

و ــایی احش ــی چرب ــت باف در ــپین واس ژن ــان بی ــا ب ــذایی غ

نشد. مشاهده زیرجلدي

تنهـا واسـپین ژن بیـان که داد نشان حاضر مطالعه نتایج

غیرچـاق افـراد از بیشتر چاق افراد زیرجلدي چربی بافت در

هـم مطالعـات سایر حاضر، نتایج با مشابه نشـانبود. چنـین

بیــا کــه دردادنــد زیرجلــدي چربــی بافــت در واســپین ژن ن

هـم و احشایی چربی بافت با ومقایسه چـاق افـراد در چنـین

می نرمال افراد از بیشتر مطالعـات20-23باشد.دیابتی از برخی

در واسپین ژن بیان افزایش که دادند پیشنهاد راستا همین در

و چـاقی براي جبرانی مکانیسم یک احتماال انسان چربی بافت

باشد. انسولین به 23،24مقاومت

می نظر مطالعهبه اولین حاضر پژوهش کـهرسد است اي

ژن بیان با غذایی رژیم چرب اسیدهاي بین ارتباط بررسی به

ــان انس در ــدي زیرجل و ــایی احش ــی چرب ــت باف در ــپین واس

ارتبـاطمی بـه مطالعات از محدودي تعداد این از پیش پردازد.

ســطح ــا ب غــذایی ــم رژی انســانچربــی در واســپین ســرمی

مطالعـهپرداخته یـک در حاضـر مطالعـه نتـایج بـا همسو اند.

غلظـت بـا گـروه یـک کـه چـاق افراد از گروه دو بین انسانی

واســپین غلظــت ــا ب دیگــر گــروه و بــاال پالســمایی واســپین

ارتبـاطی دریافتی، انرژي تعدیل از پس بودند، پایین پالسمایی

غ تک اشباع، چرب اسیدهاي غیراشـباعبین چنـد و اشـباع یـر

نشـد. مشـاهده واسـپین پالسـمایی سـطح بـا غـذایی 13رژیم

دیگرچنینهم مطالعه همکادر و صبوري رويiرانتوسط بر

غیرزنا و چاق معنین ارتباط درصـدچاق میـانگین بـین داري

مشـاهده واسـپین سرمی سطح با گروه دو در چربی دریافت

که12نشد. است درحالی واین کـهiiهمکارانچان دادند نشان

کـاهش12 برنامه میـزانهفته و دریافـت در تغییـر بـا وزن،

(محدودیت غذایی رژیم چربی کالري)،کیلو500روزانهجذب

معناباعث واسـپکاهش غلظت در چـاقسـرمیندار افـراد در

i -Saboori et al
ii -Chan et al

خرمی25.شد توسط دیگري مقطعی همکـارانمطالعه کـهiii،و

سطح ارتباط بررسی الگويواسپینسرمیبه غـذاییبا هـاي

کــه؛ داد نشــان بــود چربــی،پرداختــه شــامل غــذایی الگــوي

کلسترول، و اشباع چرب سـکیرشیافـزالیـدلبـهاسیدهاي

التهابیچاق عوامل معنـیی،و سـرمیارتبـاط سـطح بـا داري

شــامل دیگــر غــذایی الگــوي کــه حــالی در نداشــت؛ واســپین

چرب نیاسـین،DHA،EPAاسیدهاي فیبـر، اسـید، لینولئیـک ،

روي و واسپینآهن سرمی سطح افزایش کـهبا بـود، همـراه

مخدوش عوامل تعدیل از معنـیپس ارتبـاط شـاهد درگر، دار

شدند. خود مطالعه مورد دریافته26جمعیت شده مشاهده هاي

نشـان است ممکن شده ذکر محـافظتیمطالعات اثـرات دهنـده

سـطوح روي بـر واسـپین ژن بیـان طریـق از چربـی دریافت

همـان باشد. آن کـپالسمایی کـاهشطـور شـد، داده نشـان ه

چربی و کل چربی میدریافت مضر کـاهشهاي باعـث توانـد

اثـرات پرچـرب غذایی الگوي مقابل؛ در گردد. واسپین سطوح

موضـوعکاهنده ایـن کـه نـدارد، واسـپین سـطوح روي بر اي

چـاقیمی با ارتباط در واسپین جبرانی مکانیسم فرضیه تواند

بخش قوت را انسولین به مقاومت فرضیه23،24د.و این تایید در

هم یافتهو حاضر،چنین مطالعه همکـاراندروسـاهاي درivو

ايمطالعهیک 1مصـرفکـهدادنـدنشـانایتالیـادرمداخله

n-3گرم PUFA)غـذایی،هايوعدهباهمراهروز،دربارسه

سـرمواسـپینمیزانبرداريمعنیتأثیرهیچ)ماه6مدتبه

سـبکاسـتشـدهدادهنشـانچنینهم11نداشت. اصـالح کـه

سالمی،زندگ رژیم داشتن به توصیه مبـتالنبزرگسـاالدربا

سندر متابولبه پسکیوم درباعثنتوانستماه10از، تغییر

اخیـر27.گرددنیواسپیسرمسطح مطالعـه نتـایج ،بـرخالف

همکارانالقنام سطحvو که دادند نشان حیوانی مطالعه یک در

موش در واسپین تحـتسرمی پرچـربهفتـه12هاي ،رژیـم

رژیـمپرفروکتوزرژیم سـهپرفروکتـوز-پرچـربو هـر در

کنترلگروه گروه با مقایسه معنـیدر طـور افـزایشبه داري

بود. ایـن28یافته کـه اسـت اهمیـت حـائز نکتـه ایـن بیان البته

اسـیدهاي و چربـی دریافـت بـین ارتباط بررسی به مطالعات

پرداخته واسپین سرمی سطح با غذایی رژیم ایـنچرب با اند؛

مش این مـیحال، نشان دراهدات واسـپین ژن بیـان کـه دهـد

اسـیدهاي با ضعیفی ارتباط زیرجلدي و احشایی چربی بافت

یافته که است ذکر به الزم دارد. دریافتی دسـتچرب بـه هاي

iii -Khorrami et al
- Derosa et al

-Alghannam et al
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چـرب اسـیدهاي ارتباط بررسی به که مطالعات سایر از آمده

آدیپوکین ژن بیان با غذایی است،رژیم شده انجام مشابه هاي

ت مـیدر حاضـر مطالعـه بـا مشـابهباشـد.ناقض مطالعـه در

همکاران و اسکوئی نامiنصرتی به دیگري آدیپوکین روي بر

چربـی بافـت در امنتـین ژن بیـان کـه شـد داده نشان امنتین

بـا چاق افراد سـن،MUFAاحشایی کنتـرل از پـس دریـافتی

دارد. مستقیمی ارتباط انرژي و مطالعههم29انسولین در چنین

توسط رويiiهمکارانورستمیدیگري بر چاقغیرافرادکه

مشاهد بود شده کـهانجام شـد بـهPUFAوSFAه دریـافتی

ارتباط داراي معکوسیمستقیمترتیب درلپتـینژنبیانباو

زیرجلديبافتدوهر و احشایی ایـن،برعالوه.بودندچربی

چاق،در معکوسـیارتباط9و3،6امگاچرباسیدهايافراد

احشــاییلپتــینژنبیــانبــا چربــی بافــت ایــن30داشــتند.در

مییافته مطالعات در متفاوت باشد.هاي مختلفی دالیل به تواند

یکسـان مطالعـات بـین بررسـی مورد ژن نوع مثال، عنوان به

مخدوش متغیرهاي مـینبود، کـه باقیمانـده، اثـراتگر تواننـد

طور به باشند، داشته نبودنـد.متفاوتی نشـده کنتـرل یکسـان

اسـیدهايهم اثـرات بـا مرتبط مطالعات نتایج در تفاوت چنین

می دریافتی افـرادچرب غـذایی رژیـم کیفیـت از متـاثر توانـد

باشد.

چـرب اسـیدهاي که است شده مشخص خوبی به امروزه

ویــژه مــیPUFAوMUFAبــه مســیرهاي، طریــق از تواننــد

گیرنده هستهمختلف ازهاي PPARs،RXRs،LXRsجملـهاي

ژنHNF-4و ــان ــد.بیـ کننـ ــیم تنظـ را ــادي زیـ ــاي 31،32هـ

ــاران همک و ــدزمورانت ژنiiiهرنان ــان بی ــه ک ــد دادن ــان نش

ــا ب ترتیــبMUFAوSFAآدیپــونکتین بــه چربــی بافــت در

داشتند. مستقیمی و معکوس کـه33ارتباط اسـت حالی در این

معنـی ارتباط گونه هیچ حاضر مطالعه اسـیدهايدر بـا داري

گیرنده که آنجایی از نشد. مشاهده دریافتی هسـتهچرب هـاي

از مشـتق آزاد چـرب اسـیدهاي بـه پاسـخ در را ژن بیان اي

تري و میفسفولیپیدها تنظیم ایـن34کننـد؛گلیسیریدها احتمـاالً

چرب اسیدهاي ضعیف همبستگی علت به حاضر مطالعه یافته

می پالسمایی چرب اسیدهاي با 35باشد.دریافتی

بررسـی،ندهیآمطالعاتبرايرسدیمنظربهبیترتنیبد

شـیوهنیواسـپژنانیـببـاپالسـماچـربيدهایاسارتباط

-Nosrati-Oskouie et al

-Rostami et al

- Hernandez-Morant et al

اثرگذاريبهدنیرسيبرايترقیدق چـربچگونگی اسیدهاي

ژن این کنترل همسو،نیچنهم.باشدبر نیـادرجینتـاییعدم

م دلیمطالعات به ولیتواند در تیـجمعیکلـيهایژگیتفاوت

مطالعه التهابی،سن،یعنیمورد ی،بـدنیچربـعیـتوزعوامل

ارز سـایرچـربيدهایاسیابیروش تـأثیر يهـاافـتیدریـا

.باشدییغذامیرژ

وجــود تحقیـق ایـن در قـوت نقـاط و محـدودیت تعـدادي

آن به است الزم که ماهیـتداشت بـه توجه با شود. اشاره ها

نمـی مطالعـه ایـن طراحی در علیتـیتـمقطعی رابطـه یـک وان

یافته اما، کرد. فرضـیهبرقرار بـراي حاضر مطالعه هـايهاي

کارآزمـایی توسـط اسـت ممکن که درتحقیقاتی بـالینی هـاي

انـدازه اگرچـه اسـت. مناسب شوند، تأیید غلظـتآینده گیـري

می ژن بیان با همراه پالسما چرب اسیدهاي و تواننـدپروتئین

کمک دربسیار باشند، درکننده محـدودیت علت به مطالعه این

هزینه نشد.تأمین انجام عوامـلهمـهبـردنبینازچنینهمها

امکاندراحتمالیگرمخدوش مطالعه نبود.پذیراین

می مطالعه قوت نقاط بهاز پرسـشتوان از نامـهاسـتفاده

اندازه آن روایی و پایایی که خوراك اسـتبسامد شـده گیري

پرس این کرد. میشاشاره رانامه فـرد معمـول دریافـت تواند

بنـابراین و دهـد قـرار بررسـی مورد گذشته یکسال طول در

مصـرفمی نـدرت بـه کـه را غـذایی مـواد آن کمـک بـا توان

نمـود.می ارزیـابی نیز را بررسـیهـمشوند دلیـل بـه چنـین،

انـدازه جهـت چربی بافت شـواهدمستقیم از ژن، بیـان گیـري

اجتناب است.شدغیرمستقیم ه

گیرينتیجه

حاضريهافتهیا بمطالعه که داد واسپانینشان درنیژن

چرب غيرجلدیزیبافت افراد از باالتر چاق بـودرچـاقیافراد

شا بـروزیجبرانـسـمیمکانکیـدهنـدهنشاندیکه برابـر در

چاق عنوانیعوارض همکیبه باشد. خطر پـسن،یچنـعامل

تعد مخدوشلیاز هاثرات معنگونهچیگرها نیبـيداریارتباط

بییغذامیرژچربيدهایاس واسـپانیـبا نشـد.افـتینیژن

ا ناشـافتـهینیـاحتماال اسـت همبسـتگیممکـن فیضـعیاز

رژيدهایاس اسـییغذامیچرب پالسـمايدهایبـا وییچـرب

چرب بنابرایبافت ب،نیباشد. نيشتریمطالعات استازیمورد

ا به شـودنیکه پرداختـه آموضوع ترکرییـتغایـکـه بیـدر

رژيهادیاس تغییغـذامیـچرب واسـطه برییـبـه ژنانیـدر

چاقنیواسپ بهبود آنیدر با مرتبط عوارض یـاداردنقشو

.خیر
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علــومدانشــگاهتوســط21308-1کــدبــاطــرحایــن:سپاســگزاري

ازمالیحمایتوتصویبتهرانبهشتیشهیدپزشکی ادامه در شد.

دان متقابل تغذیـههمکاري پزشـکشکده علـوم بـایدانشـگاه مشـهد

درون غدد متابولیپژوهشکده و تهرانسریز بهشتی شهید دانشگاه م

و سپاس نهایت بودجه تأمین و اجرا جهت داریم.در را تشکر

پـژوهشدرمنـافعیتضـادگونههیچکهدارندمیاعالمنویسندگان
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Abstract
Introduction: Vaspin is an adipokine that reduces insulin resistance and obesity. There is little

evidence suggesting an association between diet and plasma vaspin levels, and no studies have
investigated the vaspin gene expression. The current study aimed to investigate the association of
dietary fatty acid (FAs) intake with vaspin gene expression in visceral and subcutaneous adipose
tissues (ATs) among obese and non-obese individuals. Materials and Methods: Visceral and
subcutaneous ATs were obtained from 50 obese and 47 non-obese individuals with a body mass
index (BMI) ≥30 and BMI <30kg/m2, respectively, who underwent open abdominal surgery. The
dietary intake was evaluated using a validated food frequency questionnaire, and the daily intake
of FAs, including total dietary fat, saturated FAs, monounsaturated FAs, and polyunsaturated FAs,
was calculated. The relative expression of vaspin gene in ATs was measured by real-time
polymerase chain reaction (PCR) using SYBR® Green. Results: The mean±SD of BMI in obese and
non-obese subjects was 41.4±5.87 and 24.8±2.86 kg/m2, respectively. Comparison of vaspin gene
expression in visceral and subcutaneous ATs of obese and non-obese individuals. showed higher
expression leveles in the subcutaneous AT of obese individuals (P<0.034). In obese subjects, the
dietary intake of polyunsaturated FAs (r=0.28, P=0.05) had a marginally significant positive
association with vaspin gene expression in the visceral AT. Conclusion: The results of the present
study showed that vaspin gene expression was only higher in the subcutaneous AT of obese
individuals as compared to non-obese subjects. There was no significant association between
dietary FAs and vaspin gene expression. Therefore, further extensive studies are necessary to
determine the underlying mechanism of the effect of vaspin on insulin resistance and to illustrate
the possible role of dietary FAs in this regard.

Keywords: Vaspin gene, Dietary fatty acids, Nutrigenomics, Adipokine, Adipose tissue
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