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 و rs141115189 و rs9926289  های مورفیسم پلی در دو نوع دیابت بروز در آپلین نقش بررسی

rs9930609 ژن FTO غیردیابتی و دو نوع دیابت به مبتال چاق زنان در 
 

 .1فرزانه غفاریان علی پور، نصرت اله ضرغامی

 نشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایراندپارتمان بیوشیمی و آزمایشگاه های بالینی/ ژنتیک، دانشکده پزشکی، دا.2
 

 مقدمه و هدف:

ها با این دو بیماری در بسیاری از جمعیت FTOهای ژن مورفیسمارتباط آپلین با چاقی و دیابت نوع دو و از طرف دیگر ارتباط برخی از پلی

از طراحی این مطالعه بررسی این فرضیه  هدف .مورد بررسی قرار گرفته است. درحالی که علت هر دو فاکتور ناشناخته باقی مانده است

به دلیل تاثیر آن  rs141115189و  rs9939609, rs9926289مورفیسم های زا در پلییاست که آیا بروز بیماری در حاملین الل بیمار

 ها در افزایش میزان آپلین سرمی است.

 روش کار: 

زن چاق صورت گرفت. بعد از گرفتن خون از بیماران در حالت ناشتا،  246ی شاهدی است که بر رو -مطالعه حاضر از نوع مطالعات مورد

های مورفیسمیابی برای پلیپارامترهای بیوشیمیایی با اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. پرایمرهای اختصاصی به منظور انجام توالی

rs9939609،rs9926289،rs759030579 ،rs763967273 ،rs76804286   وrs141115189  طراحی شد و محصوالت حاصل

گیری فرد که با کالستر کردن انتخاب شده بودند، به روش االیزا اندازه 66ها و آپلین سرمی در یابی شدند. میزان آندروژن، توالیPCRاز 

 انجام شد.  SPSS 20افزارشد. آنالیزهای آماری با نرم

 هایافته

ها به دلیل فراوانی مورفیسممورد آنالیز آماری قرار گرفت و سایر پلی rs141115189و  rs9930609 ،rs9926289 مورفیسمسه پلی

ترتیب (، هموگلوبین گلیکوزیله و مقاومت انسولینی )بهP=116/1مورفیسم مذکور با وزن )کم در آنالیز آماری شرکت داده نشدند. سه پلی

1112/1>P  12/1و=Pمورفیسم داری را نشان دادند. دو پلی( ارتباط معنیrs9930609  وrs9926289  با میزان قند خون ناشتا ارتباط

( P=12/1گلیسرید )( و تریP=13/1با شاخص توده بدنی ) rs9930609مورفیسم که فقط پلی(. در حالیP<1112/1داری داشتند )معنی

 ارتباط داشت. 

 نتیجه گیری:

 با بروز دیابت نوع دو ارتباط دارند.  FTOدر ژن  rs9926289و  rs141115189 ،rs993960های واریانت

 ، دیابت نوع دو، آپلینFTOواژگان کلیدی: 
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