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O-03-1
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي خالصه مقاالت فارسی بخش سخنرانی اولین کنگره بین

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

هاي مقاومت به هاي سرمی اکسید نیتریک با سطح انسولین و شاخصرابطه متابولیت

)مطالعه قند و لیپید تهران(انسولین در بزرگساالن ایرانی 

4، فریدون عزیزي2، فاطمه باقري پور3مریم توحیدي،2اصغر قاسمی،2، مرجان افغان1پرستش مخزنی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایراندانشکده پزشکی، -1
ریز و متابولیسم شهید بهشتی، دانشگاه علوم پژوهشکده علوم غدد درون،ریزتحقیقات غدد درونمرکز تحقیقات فیزیولوژي غدد درون ریز،مرکز -2

پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
ریز و متابولیسم شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، هاي متابولیک، پژوهشکده علوم غدد درونمرکز تحقیقات پیشگیري از بیماري-3

ایران
ریز و متابولیسم شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانریز، پژوهشکده علوم غدد درونمرکز تحقیقات غدد درون-4

این مطالعه با هدف تعیین . ارتباط دارد) NO(نیتریک است که مقاومت به انسولین با تغییرات هموستاز اکسیدپیشنهاد شده:مقدمه
مقاومت به انسولین در یک /هاي حساسیتشاخصو انسولین ناشتاي سرم و )NOx(نیتریک هاي اکسیدرابطه بین سطوح متابولیت

.نمونه از جامعه ایرانی انجام شد
)زن955(دیابتی غیرفرد 1581. انجام شد) TLGS(در قالب مطالعه قند و لیپید تهران مقطعی ین مطالعه ا:هامواد و روش

ترتیب با و انسولین ناشتا بهNOxمقادیر سرمی . گرفتندمورد بررسی قرارسال 20-87با سن 3TLGSدر فاز کننده شرکت
هاي شاخصهاي انسولین و سرمی و چاركNOxه بین مقادیر رابطبراي تعیین . گیري شداندازهECLIAو Griessهاي روش

. شدگانه استفادهاز تجزیه و تحلیل رگرسیون چند) HOMA1-IR ،HOMA2-IR،QUICKI(مقاومت به انسولین /حساسیت
که با حالیدر) P>05/0(داري داشتهمبستگی معنیQUICKIو HOMA1-IRبا NOxها مقادیر در زن:هایافته

HOMA2-IR053/0به ترتیب (داري سطحی داشتو سطوح انسولین معنی=P 057/0و=P( .داري در هیچ همبستگی معنی
مقاومت به /هاي حساسیتشاخصهاي انسولین و بین چاركNOxدر زنان و کل جامعه مقادیر . )P<05/0(مردان مشاهده نشد

با این حال، پس از . )P>05/0(دار بودبه سن کماکان معنی، که بعد از تعدیل نسبت )P>05/0(دار داشتانسولین تفاوت معنی
.)P<05/0(دار نبودمعنیتعدیل چند متغیري

داري با مقادیر ارتباط معنیمقاومت به انسولین/هاي حساسیتشاخص، سطح انسولین ناشتا و تعدیل چند متغیريبعد از :گیرينتیجه
NOxسرم ندارند.

HOMA1-IR ،HOMA2-IR ،QUICKIنیتریک، مقاومت به انسولین، اکسید:کلمات کلیدي
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