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مقایسه سطح سرمی FGF21در بیماران دیابتی نوع دو با افراد 
سالم وبررسی رابطه ی آن با اجزای سندروم متابولیک

ربابه ابوترابی1 ، شکوفه بنکداران، فاطمه عباسی

مقدمه:فاکتور رشد فیبروبالستی FGF21(21 (به عنوان یک فاکتور جدید تنظیم کننده متابولیک شناخته شده که به نظر می رسد اثرات 
قوی ضد دیابتی در مدل های حیوانی داشته باشد. مطالعات انسانی موید این است که این فاکتور با ایجاد سندروم متابولیک همراه است. 
هدف از این مطالعه بررسی FGF21 در افراد دیابتی نوع دوو مقایسه آن با افراد گروه کنترل سالم وهمچنین رابطه آن با اجزای سندروم 

متابولیک بود.  
روش کار: 30 بیمار دیابتی نوع دو تحت درمان با داروی مت فورمین و 40 نفر فرد سالم به عنوان گروه کنترل در این مطالعه مورد ارزیابی 
قرار گرفتند. اطالعات دموگرافیک بیماران ثبت شد و آزمایش ناشتا جهت بررسی سطح قند –هموگلوبینگلیکوزیله- لیپیدها–انسولین- 
آنزیمهایکبدیوسطحفاکتور FGF21جهت بیماران و گروه کنترل انجام شد. مقاومت به انسولین با روش HOMA-IR محاسبه شد. 

گروه کنترل و بیمار با یکدیگر مقایسه و در هر گروه رابطه فاکتور FGF21با اجزای سندروم متابولیک بررسی شد.
نتایج: تفاوت معنی داری در سطح فاکتور FGF21در بین بیماران دیابتی نوع دو با افراد سالم وجود نداشت. رابطه ی معنی داری بین 
سطح این فاکتور با اجزای سندروم متابولیک در بین بیماران و گروه کنترل سالم دیده نشد. تنها سطح این فاکتور رابطه مستقیم مثبتی با 

سطح  SGPTداشت.
بحث و نتیجه گیری:به نظر نمی رسد سطح فاکتور FGF21 در جمعیت ایرانی مرتبط با اجزای سندروم متابولیک باشد. مطالعات گسترده 

تر برای اثبات این الزم می باشد. 
کلمات کلیدی:  دیابت نوع دو، فاکتور رشد فیبروبالستی 21، سندروم متابولیک
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