(مقاله پژوهشی)

مقایسه سطح سرمی ویتامین  Dو اسید اوریک و مقاومت به انسولین در افراد چاق
مبتال و غیرمبتال به سندرم متابولیک در شهر اهواز
حمیرارشیدی ،*1بهمن قادریان ،2سید محمود لطیفی ،3عاطفه مرادخانی،4

چکیده

 -3دانشیار گروه غدد و متابولیسم.
 -2استادیار گروه غدد و متابولیسم.
-0استادیار گروه اپیدمیولوژی.
-5متخصص داخلی.

3و-2گروه غدد و متابولیسم ،مرکزتحقیقات دیابت،
پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی جندی
شاپوراهواز ،اهواز ،ایران.
-0گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه
علوم پزشکی جندی شاپوراهواز ،اهواز ،ایران.
-5مرکزتحقیقات دیابت ،پژوهشکده سالمت،
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز ،اهواز،
ایران.
* نویسنده مسئول:
حمیرارشیدی،

گروه

غدد

و

متابولیسم،

زمینه و هدف :مقایسه سطح سرمی ویتامین  Dو اسید اوریک و مقاومت به انسولین در
افراد چاق مبتال و غیر مبتال به سندرم متابولیک در شهر اهوازاست.
روش بررسی :در این مطالعه  68نفر افراد چاق ( )BMI<03مراجعه کننده به درمانگاه
دیابت که شرایط ورود به مطالعه را داشتند ،بررسی شدند .به دوگروه مورد( افراد چاق
مبتال به سدندرم متابولیک) و شاهد (افراد چاق بدون هیچ گونه عالمت سندرم
متابولیک) تقسیم شند .داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS 22آنالیز شد.
یافته ها :در افراد چاق مبتال به سندرم متابولیک  03نفر ( )%45/0و گروه شاهد  35نفر
( )% 56/2دارای شیوع کمبود ویتامین Dبودند .البته ،بین سطح سرمی ویتامین  Dدر
افراد چاق مبتال و غیرمبتال به سندرم متابولیک تفاوت معناداری وجود نداشت
( .)P<3/34بین وضعیت دیابت و سطح سرمی اسید اوریک در افراد چاق مبتال و
غیرمبتال به سندرم متابولیک تفاوت معناداری وجود نداشت ( .)P<3/34سطح سرمی
انسولین و مقاومت به انسولین در افراد چاق مبتال به سندرم متابولیک به طور معناداری
بیشتراز افراد چاق غیرمبتال به سندرم متابولیک بود(.)P>3/34
نتیجهگیری :سطح سرمی انسولین و مقاومت به انسولین در افراد چاق مبتالبه سندرم
متابولیک به طورمعناداری بیشتراز افراد چاق غیرمبتال به سندرم است.
واژگان کلیدی :چاقی ،سندرم متابولیک ،ویتامین  ،Dاسید اوریک ،مقاومت به انسولین.

مرکزتحقیقات دیابت ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه
علوم پزشکی جندی شاپوراهواز ،اهواز ،ایران.
تلفن33464320352000 :
Email: hrashidi2002@gmail.com

دريافت مقاله9018/7/03 :

دريافت مقالۀ اصالحشده9018/1/77 :

اعالم قبولي9018/1/98 :

ویتامین  Dو مقاومت به انسولین

805

مقدمه
شیوع چاقی و سندرم متابولیک در اکثر مناطق جهان

عوامل خطر متابولیک زیاد ،یک علت زمینه ای واحد ندارد.

به ویژه کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است و

اهمیت سندروم متابولیک به جهت تشخیص بیماران در

این افزایش عامل مهمی جهت افزایش مرگ و میر در کل

معرض ابتال به دیابت نوع  2و بیماری های اترواسکلروتیک

جهان می باشد .سندروم متابولیک مجموعه ای از ریسک

عروقی می باشد( 0و5و.)4

فاکتورهای شناخته شده شامل افزایش فشارخون ،دیس

ویتامین  Dاز هورمون های لیپوفیلیک شناخته شده

لیپیدمی ،چاقی شکمی و اختالل تحمل قند می باشد که

می باشد که به شکل  1,25(OH)2 D3یک هورمون

این مجموعه جزء عوامل مهم در ایجاد بیماری های قلبی

استروئیدی بوده و عالوه بر اعمال شناخته شده شامل تنظیم

عروقی می باشد(3و.)2

ژن های موثر در مینرالیزه شدن استخوان و انتقال کلسیم در

تعاریف مختلفی برای سندروم متابولیک وجود دارد

روده ،اثرات شناخته شده متعدد و جدیدی را نیز در سطح

که بر اساس مطالعات مختلف به دست آمده است .طبق

بدن اعمال می کند .شواهد متعددی در دسترس است که

برنامه آموزش ملی کلسترول ( )NCEP ATP IIIمعیار

سطوح کافی ویتامین  ،Dشاید اثرات محافظتی در ایجاد

تشخیص سندروم متابولیک دارا بودن  0و یا بیشتر از عوامل

سندروم متابولیک داشته باشد .مطالعات بیانگر نقش

خطر زیر می باشد:

ویتامین  Dو تاثیر احتمالی این ویتامین در کنترل دیابت و

چاقی شکمی :در مردان مساوی و بزرگتر از 332
سانتیمتر و در خانم ها مساوی و بزرگتر از  66سانتیمتر.

کاهش مقاومت به انسولین می باشد .ویتامین  Dدو اثر مهم
بر روی حساسیت انسولین دارد؛ نقش واسطه ای در

تری گلیسرید :بزرگتر و مساوی  343میلی گرم در

متابولیسم کلسیم که در افزایش عملکرد ناقل گلوکز نقش

دسی لیتر یا افراد تحت درمان برای کاهش تری گلیسرید

دارد و به نظر می رسد هیپوویتامینوز  Dاز این طریق باعث

خون باال.

کاهش سطح داخل سلولی کلسیم شده و به دنبال آن

کلسترول  :HDLبرای مردان کمتر از  53میلی گرم

موجب کاهش سطح ترشح انسولین و اختالل عملکرد

در دسی لیتر و برای خانم ها کمتر از  43میلی گرم در دسی

سلول بتا و در نتیجه اختالل در تحمل قند گردد .ویتامین

لیتر.

 Dممکن است از طریق تنظیم بیان ژن رسپتور انسولین به
فشارخون :فشارخون سیستولی باالتر و مساوی 303

عملکرد انسولین کمک کرده و بنابراین منجر به افزایش

میلی متر جیوه و فشارخون دیاستولی باالتر و مساوی 64

حساسیت انسولین گردد .همچنین به نظر می رسد که

میلی متر جیوه و یا افراد تحت درمان برای کنترل فشارخون

ویتامین  Dدر تنظیم رسپتور  PPAR-ɤنقش داشته باشد

باال.

که نقش مهمی در حساسیت انسولین دارد (8و.)0
قندخون ناشتا ( :)FBSباالتر و مساوی  333میلی

سندروم متابولیک به وجود مجموعه ای از عوامل

گرم در دسی لیتر و یا افراد تحت درمان برای کنترل

خطرساز برای بروز بیماری های قلبی عروقی و دیابت در

قندخون باال.

یک شخص گفته می شود .مطالعات اپیدمیولوژیک اخیر

در حالی که براساس معیارهای  ، IDFافراد دارای

نشان داده است که این ریسک فاکتورهای سندروم

چاقی مرکزی (دور کمر در مردان باالتر از  43سانتیمتر و

متابولیک نمیتوانند به تنهایی کلیه وقایع قلبی عروقی

در خانم ها باالتر از  63سانتیمتر) در صورت دارا بودن 2

مشاهده شده در این سندروم را توجیه کنند و طی مطالعات

مورد از عوامل خطر ذکر شده در باال ،بعنوان سندروم

اخیر ،افزون بر عوامل یاد شده ،فاکتورهای دیگری از جمله

متابولیک شناخته می شوند .این سندروم احتماال به خاطر

مارکرهای التهابی ،میکرو آلبومینوری و هایپراوریسمی نیز
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حمیرا رشیدی و همکاران

در جهت توجیه این وقایع پیشنهاد شده اند( .)8،0برخی از

چرا که تحقیقات اخیر نیز نشان از شیوع بیشتر سندروم

این مطالعات ،مقاومت به انسولین را علت زمینه ای بروز

متابولیک در افراد مبتال به هایپراوریسمی دارد (30و

سندروم متابولیک عنوان کرده اند .افزایش ترشح انسولین

35و.)34

ممکن است به واسطه نقشی که در کاهش دفع کلیوی اسید

عالوه بر مطالعات انجام شده در زمینه افزایش سطح

اوریک و سدیم دارد ،سبب افزایش سطح اسید اوریک

اسید اوریک در سندروم متابولیک ،مطالعاتی اخیرا به

خون شود و از این طریق در بروز حوادث قلبی عروقی

بررسی ارتباط سطوح ناکافی ویتامین  Dو افزایش سطح

اعمال اثر کند .اسید اوریک یک محصول ناشی از

سرمی اسید اوریک پرداخته اند .نتایج این مطالعات نشان

کاتابولیسم پورین میباشد که از طریق کاهش تولید نیتریک

داده است که کمبود ویتامین  Dبه طور معنیداری با افزایش

اکساید ،پرولیفراسیون عضالت صاف عروقی و افزایش

سطح اوریک اسید در افراد مرتبط می باشد و شیوع افزایش

مقاومت به انسولین سبب اختالل در عملکرد اندوتلیال

سطح اوریک اسید در افراد مبتال به کمبود ویتامین  Dدر

عروق و افزایش آترواسکلروز می گردد(8و.)0

مقایسه با افرادی که سطح کافی این ویتامین را دارند ،بیشتر

چاقی به عنوان ریسک فاکتور مهم سندروم متابولیک،

می باشد(38و30و.) 36

مقاومت انسولینی ،دیابت نوع دو و بیماری های قلبی

کشور ایران جزء مناطقی است که به نظر شیوع باالیی

عروقی شناخته می شود (4و33و33و  .)3اگرچه مکانیسم

از کمبود ویتامین  Dرا دارد و کمبود این ویتامین ،یکی از

های مشخص در خصوص ذخایر چربی شامل مجموعه ای

نکات مورد توجه در سیستم های بهداشتی محسوب شده

از عوامل ژنتیکی و سایر فاکتورها می باشد ،اما مطالعات

و شواهد موجود ،شیوع گسترده کمبود این ویتامین را در

اخیر به نقش متابولیسم نوکلئیک اسید به عنوان تحریک و

افراد بیمار و سالم نشان می دهد .تخمین زده شده است که

فعال کننده آدنوزین مونوفسفات دآمیناز اشاره می کنند که

حدود %03از جمعیت ایرانی دچار کمبود ویتامین  Dهستند

فعالیت این آنزیم منجر به افزایش ذخایر چربی و همچنین

(34و.)23

مقاومت به انسولین می شود .در حالی که فعالیت آدنوزین

با نظر به شیوع کمبود ویتامین  Dو همچنین شیوع

مونوفسفات ( )AMPمنجر به فعال سازی پروتئین کیناز و

باالی سندروم متابولیک در جمعیت ایرانی و به علت اثرات

به دنبال آن تجزیه چربی و همچنین کاهش کلوکونئوژنز

محافظتی مطرح شده در خصوص این ویتامین در ایجاد

می شود .در این مطالعات اسید اوریک به عنوان محصول

سندروم متابولیک ،اهمیت و ارتباط سطح سرمی اسید

فعالیت آدنوزین مونوفسفات دآمیناز ،فاکتور اصلی افزایش

اوریک در بروز بیماری قلبی عروقی و مرگ و میر ناشی از

دهنده ذخایر چربی شناخته می شود .در مطالعات جدید به

آن و همچنین مطالعات محدودی که به بررسی و مقایسه

ارتباط بین افزایش سطح سرمی اسید اوریک و ابتال به

سطح ویتامین  Dو اسید اوریک در افراد چاق مبتال به

فشارخون باال ،دیابت و بیماری های قلبی عروقی اشاره

سندروم متابولیک و افراد سالم در جمعیت ایرانی وجود

شده است و افزایش سطح اسید اوریک به عنوان یک

دارد ،این مطالعه با هدف مقایسه سطح سرمی ویتامین D

فاکتور خطر در بیماریهای مذکور محسوب می شود.

و اسید اوریک در افراد چاق مبتال به سندروم متابولیک و

مکانیسم های متعددی نیز بعنوان مکانیسم های احتمالی

افراد سالم در شهر اهواز می پردازد.

تاثیر سطح اسید اوریک در ابتال به بیماری های فوق مطرح

روش بررسی

شده است و شاید بتوان افزایش سطح سرمی اسید اوریک

در این م طال عه  68نفر افراد چاق مراج عه کن نده به

را بعنوان یکی از اجزای سندروم متابولیک در نظر گرفت؛

مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در
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سال  40که شرایط ورود به مطالعه را دا شتند ،وارد طرح

ویتنی و برای مقایسه متغیرهای کیفی از آزمون مجذور کای

گردیدند .این مطالعه مقطعی تحلیلی استتتت .روش نمونه

یا تست دقیق فیشر استفاده شد .سطح معناداری برابر

گیری به روش نمونه گیری در دسترس است .از بین 233

3/34در نظر گرفته شد.

مورد افراد چاق بررستتی شتتده  24نفر هیچ گونه عالمت
سندرم متابولیک ندا شتند که به عنوان گروه کنترل در نظر

یافته ها

گرف ته شتتتد ند و دو برابر این ها از گروهی که مبتال به

پنجاه و هفت نفر( )%88/0افراد چاق مبتال به سندرم

ستتندرم متابولیک وچاق بودند به طور تصتتادفی 40نفر

متابولیک بودند (گروه مورد) و  24نفر ( )%00/0افراد چاق

انتخاب شتتد که در مجموع حجم نمونه به  68نفر رس تید.

هیچ گونه عالمت سندرم متابولیک نداشتند (گروه شاهد).

در طرح تحقیقاتی انجام شده تو سط مرکز دیابت دان شگاه

بر اساس جدول  ،3بین دور کمر ،دور باسن ،فشارخون

علوم پز شکی جندی شاپور اهواز در سال  40نمونه های

سیستولیک ،فشارخون دیاستولیک ،تری گلیسرید و

خون  32ستتتاعته افراد باالی  23ستتتال به حجم  433نفر

کلسترول  HDLدو گروه مبتال به سندرم متابولیک و غیر

جمع آوری و فریز شده است .در این تحقیق پس ازتعیین

مبتال به سندرم متابولیک تفاوت معناداری وجود دارد

افراد چاق مبتال و غیر مبتال به ستتتندرم متابولیک ستتتطح

( .)P>3/34بین سن ،جنسیت ،شاخص توده بدنی ،قند

ستترمی انستتولین و اوریک استتید و ویتامین  Dو همچنین

خون ناشتا ،کلسترول تام و  LDLدو گروه مبتال به سندرم

م قاومت به انستتتولین مورد ارزیابی قرار گرفتند .در این

متابولیک و غیر مبتال به سندرم متابولیک تفاوت معناداری

مطالعه افراد با  BMI>30به عنوان چاق در نظر گرفته
شتتد .ستتطح ستترمی کمتر از  03ng/mgبه عنوان کمبود
ویتامین  Dدر نظر گرفته شتتتد .استتتید اوریک بیشتتتتر از

وجود ندارد (.)P<3/34
بر اساس نتایج جدول  35 ،2نفر ( )%25/8در افراد
چاق مبتال به سندرم متابولیک و  8نفر ( )%23/5در افراد

 8 mg/dlبه عنوان باال در نظر گرفته می شتتتود .قند با

چاق غیرمبتال به سندرم متابولیک دارای دیابت هستند ،البته،

روش گلوکز اکستتتیتتداز و انستتتولین بتتا روش ایمنو

بین وضعیت دیابت در افراد چاق مبتال و غیرمبتال به سندرم

رادیومتریک بررسی شد .مقاومت به انسولین با استفاده از

متابولیک تفاوت معناداری وجود ندارد ( .)P<3/34در بین

فرمول  HOMA-IRبرای افراد مورد مطالعه محاستتتبه

تمام افراد چاق مطالعه  %60/2کمبود ویتامین  Dو %32/6

شد.

هم ویتامین  Dنرمال دارند.

HOMA-IR=BS(mmol/lit)*insulin
(microunit /lit)/22.5
و مقادیر باالتر از  3/004به عنوان مقاومت به انسولین
تعریف شد ( .)23سپس نتایج بدست آمده از آزمایشات با

بر اساس نتایج جدول  ،0سطح سرمی ویتامین  Dدر
افراد چاق مبتال به سندرم متابولیک  36/52±23/34در افراد
چاق غیرمبتال به سندرم متابولیک  30/30±0/64بوده که

اطالعات دموگرافیک و آنتروپومتریک حاصل از پرسش

البته بین سطح سرمی ویتامین  Dدر افراد چاق مبتال و

نامه های مربوطه هماهنگ شده و سپس مورد تجزیه و

غیرمبتال به سندرم متابولیک تفاوت معناداری وجود ندارد

تحلیل آماری به کمک نرم افزار  SPSSنگارش  20قرار
گرفتند .داده های جمع آوری شده پس از کدبندی و ورود
به کامپیوتر با استفاده از آمار توصیفی (میانگین ،انحراف
استاندارد و فراوانی) ،آنها محاسبه شد .برای مقایسه

( .)P<3/34بین سطح سرمی اسید اوریک در افراد چاق
مبتال و غیرمبتال به سندرم متابولیک تفاوت معناداری وجود
ندارد ( .)P<3/34بین سطح سرمی انسولین ومقاومت به
انسولین بر اساس معیارهای  HOMA/IRدر افراد چاق

متغیرهای کمی در دو گروه از آزمون  tمستقل یا _Uمن
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مبتال و غیرمبتال به سندرم متابولیک تفاوت معناداری وجود

متابولیک با مقاومت به انسولین و بدون مقاومت به انسولین

دارد (.)P>3/34

تفاوت معناداری وجود ندارد (.)P<3/34

بر اساس نتایج جدول  ،5بین سطح سرمی ویتامین

ضریب همبستگی بین سطح سرمی ویتامین  Dو

 Dو اسید اوریک به تفکیک جنسیت نیز در افراد چاق مبتال

اسید اوریک در افراد چاق مبتال به سندرم متابولیک 3/30

و غیرمبتال به سندرم متابولیک تفاوت معناداری وجود ندارد

بوده و بین اسید اوریک و ویتامین  Dارتباط معناداری

( .)P<3/34بین مقاومت به انسولین در مردان چاق مبتال و

وجود ندارد( .)P =3/06ضریب همبستگی بین سطح سرمی

غیرمبتال به سندرم متابولیک تفاوت معناداری وجود دارد

ویتامین  Dو اسید اوریک در افراد چاق غیرمبتال به سندرم

( .)P>3/34بین مقاومت به انسولین در زنان چاق مبتال و

متابولیک  3/38بوده که ارتباط معناداری وجود ندارد

غیرمبتال به سندرم متابولیک تفاوت معناداری وجود دارد

( .)P=3/02در کل ،بین سطح سرمی ویتامین  Dو اسید

(.)P>3/34

اوریک در افراد چاق ارتباط معناداری وجود ندارد

بر اساس نتایج جدول  ،4بین سطح سرمی ویتامینD

(.)P=3/50

و اسید اوریک در افراد چاق مبتال و غیرمبتال به سندرم
جدول :1ویژگیهای توصیفی و مقایسه سن ،جنسیت ،شاخص توده بدنی ،دور کمر ،دور باسن ،فشارخون سیستولیک ،فشارخون
دیاستولیک ،قند خون ناشتا ،تری گلیسرید ،کلسترول تام ،کلسترول  HDLو  LDLدر دو گروه مبتال به سندرم متابولیک و
غیرمبتال به سندرم متابولیک
گروه

ویژگی

مبتال به سندرم متابولیک

بدون سندرم متابولیک

P

سن(سال)
انحراف معیار±میانگین

43/30±4/44

58/44±32/42

3/300

جنسیت
مرد

(33 )34/0%

(6 )20/8%

زن

(58 )63/0%

(23 )02/5%

شاخص توده بدنی ( )Kg/m2انحراف معیار±میانگین

04/40±33/80

00/85±8/55

3/342

دور کمر (سانتیمتر) انحراف معیار±میانگین

330/48±6/50

48/3±6/22

>3/333

دور باسن(سانتیمتر) انحراف معیار±میانگین

335/46±4/44

333/64±6/82

3/354

فشارخون سیستولیک ( )mmHgانحراف معیار±میانگین

324/30±30/40

330/04±32/50

>3/333

فشارخون دیاستولیک ( )mmHgانحراف معیار±میانگین

00/54±30/6

84/62±30/30

3/303

قند خون ناشتا()mmol/Lانحراف معیار±میانگین

324/30±40/30

332/30±03/33

3/220

تری گلیسرید ()mg/dlانحراف معیار±میانگین

344/0±00/48

326/20±82/43

>3/333

کلسترول تام( )mg/dlانحراف معیار±میانگین

230/4±08/64

344/6±05/30

3/084

کلسترول )mg/dl(HDLانحراف معیار±میانگین

58/42±4/00

42/02±6/80

3/336

کلسترول )mg/dl(LDLانحراف معیار±میانگین

338/80±03/8

334/6±24/33

3/80
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جدول :5مقایسه وضعیت دیابت و سطح سرمی ویتامین  Dدر افراد چاق مبتال و غیرمبتال به سندرم متابولیک
گروه

ویژگی

مبتال به سندرم متابولیک

کل

بدون سندرم متابولیک

P

وضعیت دیابت
دیابت

(35 )%25/8

(8 )% 23/5

(23 )%20/4

پره دیابت

(03 )%42/8

(33 )% 40/0

(53 )%56/2

نرمال

(30 )%22/6

(33 )% 04/0

(25 )%26/0

3/208

جدول  :3مقایسه سطح سرمی اسید اوریک در افراد چاق مبتال و غیرمبتال به سندرم متابولیک
گروه
ویژگی

مبتال به سندرم متابولیک

P

بدون سندرم متابولیک

اسید اوریک ()ng/mL
انحراف معیار±میانگین

5/04±3/24

06/5±3/35

3/822

انسولین ()ng/mL
انحراف معیار±میانگین

33/8±5/43

30/38±6/6

3/333

ویتامین D
36/52±23/34

انحراف معیار±میانگین

3/362

30/30±0/64

مقاومت به انسولین بر اساس معیارهای HOMA/IR
دارد
ندارد

(42 )%43/2

(23 )%84

(4 )%6/6

(4 )% 03

3/330

جدول  :4مقایسه سطح سرمی ویتامین  Dدر افراد چاق مبتال و غیرمبتال به سندرم متابولیک براساس جنس
گروه
جنس
سطح سرمی ویتامین  Dنرمال

مرد

کمبود سطح سرمی ویتامین D
سطح سرمی ویتامین  Dنرمال
کمبود سطح سرمی ویتامین D
اسید اوریک()ng/mL

زن
مرد

انحراف معیار ±میانگین

زن

مقاومت به انسولین

مرد

انحراف معیار ±میانگین

زن

مبتال به سندرم

بدون سندرم

متابولیک

متابولیک

(0)20/0

(0)00/4

(0)02/0

(4)82/4

(20)43

(32)40/3

(20)43

(4)02/4

4/30±3/64
5/20±3/38
2/64±3/53
2/04±3/30

4/34±3/64
5/35±3/64
3/58±3/58
3/54±3/85
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جدول  :4مقایسه سطح سرمی ویتامین Dو اسید اوریک در افراد با و بدون مقاومت به انسولین بر اساس معیارهای HOMA/IR
گروه

مقاومت به انسولین بر
ویژگی

مبتال به سندرم متابولیک

بدون سندرم متابولیک

انحراف معیار±میانگین

انحراف معیار±میانگین

دارد

38/63±36/34

30/43±0/82

3/26

ندارد

04/36±00/02

32/36±6/68

3/346

اسید اوریک

دارد

5/06±3/30

5/24±3/3

3/044

()ng/mL

ندارد

5/5±3/42

5/56±3/02

3/430

اساس معیارهای
HOMA/IR

ویتامینD

P

بحث
مطالعه حاضر نشان دادکه فراوانی کمبود ویتامین D

چاق مبتال و غیر مبتال به سندروم متابولیک انجام نشده

 460/2در افراد مورد مطالعه بود .با توجه به مطالعه

است و بیشتر مطالعات با هدف مقایسه مقایسه سطح سرمی

سیستماتیک مروری وطن دوست وهمکاران در سال 2336

ویتامین  ،Dاسید اوریک و مقاومت به انسولین در افراد

شیوع کلی کمبود ویتامین  Dدر ایران  %3/48گزارش شد

مبتال و غیر مبتال به سندروم متابولیک (بدون لحاظ شدن

( .)22البته ،بین دو گروه مبتال و غیرمبتال به سندرم

چاقی) انجام شده است .به عنوان نمونه ،در مطالعه جاللی

متابولیک تفاوت آماری معناداری یافت نشد.بین سطح

و همکارانش( ،)2335در نتایجی همسو با مطالعه حاضر

سرمی اسید اوریک و وضعیت دیابت در افراد چاق مبتال و

متوجه شدند که میانگین سطح سرمی ویتامین  Dدر افراد

غیرمبتال به سندرم متابولیک تفاوت معناداری وجود

مبتال به سندروم متابولیک در مقایسه با افراد سالم کمتر بود

نداشت.مقاومت به انسولین و سطح سرمی انسولین در افراد

ولی تفاوت بین  2گروه از لحاظ آماری معنی دار نبود.

چاق مبتالبه سندرم متابولیک به طورمعناداری بیشتراز افراد

میانگین سن افراد مبتال به سندروم متابولیک و همچنین

چاق غیرمبتال به سندرم متا بولیک بود.

نمایه توده بدنی ( )BMIاین افراد ،به طور معنی داری

بین سطح سرمی ویتامین  Dو اسید اوریک در افراد

بیشتر از افراد سالم بود( .)3در مطالعه  Dabhaniو

چاق مبتال و غیرمبتال به سندرم متابولیک که مقاومت به

همکاران ( ،)2330در نتایجی ناهمخوان با مطالعه حاضر

انسولین داشتند تفاوت وجود نداشت .اما در افرادی که

دریافتند که سطح سرمی ویتامین  Dدر افراد مبتال به

مقاومت به انسولین نداشتند گرچه تفاوت سطح سرمی

سندروم متابولیک در مقایسه با افراد سالم  % 6کمتر بود.

ویتامین Dبین دو گروه زیاد بود اما به دلیل حجم کم نمونه

ارتباط مثبت معنیداری بین دور کمر ،سطوح تری گلیسرید

از نظر آماری معنی دار نبود.

و  -HDLکلسترول با کمبود ویتامین  Dمشاهده گردید.

به صورت کلی ،بین سطح سرمی ویتامین  Dو اسید

اما ارتباط معنی داری بین سایر اجزای سندروم متابولیک و

اوریک در افراد چاق هم مبتال به سندرم متابولیک و هم

دیابت با کمبود ویتامین  Dیافت نشد( .)20در مطالعه

غیر مبتال به سندرم متابولیک ارتباط وجود نداشت .براساس

 Verrusioو همکارانش ( ،)2330در نتایجی ناهمسو با

بررسی متون تاکنون مطالعه ای با هدف مقایسه سطح سرمی

مطالعه حاضر بیان داشتند که شیوع سندروم متابولیک در

ویتامین  ،Dاسید اوریک و مقاومت به انسولین در افراد

گروه دارای کمبود ویتامین  Dدر مقایسه با گروه دارای
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سطح ناکافی ویتامین  Dو گروه دارای سطح نرمال این

بنابراین ،هنگامیکه انسولین وارد سلول می شود و

ویتامین ،به طور معنی داری باالتر بود( .)25در مطالعه

فرآیند پس گیرنده را آغاز می کند .اختاللی که می تواند

 Gradillas-Garciaو همکارانش( ،)2334در نتایجی

در یکیا چند مرحله رخ دهد ،منجر به پاسخ غلط ارگانیسم

ناهمراستا با مطالعه حاضر بیان داشتند که شیوع سندروم

در برابر انسولین می شود .بنابراین ،مقاومت به انسولین یک

متابولیک در بیماران دارای کمبود ویتامین  ،Dدر مقایسه با

اختالل پیچیده سلولی است که بر سیستم های مختلف بدن

افرادی که کمبود این ویتامین را نداشتند ،بیشتر مشاهده شد

تأثیر می گذارد و منجر به نقایص شدید متابولیسم می شود

( .)5در مطالعه نجاتی امینی و همکارانش( ،)2334در

( .)20عدم همخوانی برخی مطالعات قبلی با مطالعه حاضر

نتایجی ناهماهنگ بامطالعه حاضر نشان دادند که سطح

می تواند به دلیل تفاوت در طراحی مطالعات و جمعیت

سرمی اسید اوریک در گروه مبتال به سندروم متابولیک در

های مورد مطالعه و همچنین آنالیز و اندازه گیری متفاوت

مقایسه با گروه افراد سالم ،به طور معنی داری باالتر می

ویتامین  Dباشد .در اکثر مطالعات قبلی ،چاق بودن نمونه

باشد .این مطالعه نشان داد که هر  3 mg/dlافزایش سطح

ها به عنوان معیار ورود و خروج در نظر گرفته نشده است

سرمی اسید اوریک ،خطر ابتال به سندروم متابولیک را

و سطح متفاوتی از ویتامین  Dبه عنوان کمبود در نظر گرفته

تقریباً  2برابر میکند(. )35در مطالعه بنکداران و همکارانش

شده است.همچنین با توجه به اینکه جمعیت مورد مطالعه

( ،)2334در نتایجی همراستا با مطالعه حاضر بیان داشتند

افراد چاق بودند و در افراد چاق شیوع کمبود ویتامینD

که سطح سرمی ویتامین  Dدر افراد با سندروم متابولیک و

و سندرم متابولیک بیشتر است تفاوت بین دو گروه معنا دار

افراد بدون سندروم متابولیک اختالف معنی دار داشتند ولی

نبود.

رابطه بین ویتامین  Dبا هیچکدام از متغیرهای آزمایشگاهی

از نقاط قوت این مطالعه آن است که این مطالعه از

معنیدار نبود .بر اساس این مطالعه ،سطح سرمی ویتامین D

نوع مورد-شاهدی بود .هر چند مطالعه ما دارای محدودیت

در افراد با سندروم متابولیک کمتر است( .)6در مطالعه

هایی بود .این محدودیتها عبارتند از :اول ،مطالعات مشابه

ضیایی و همکارانش ( ،)2332در نتایجی همخوان با مطالعه

اندکی در افراد چاق انجام شده بود و امکان مقایسه مطالعه

حاضر متوجه شدند که سطح سرمی ویتامین  Dبین افراد

حاضر با سایر مطالعات محدود گردید .لذا پیشنهاد می

دیابتی مبتال به سندروم متابولیک با افراد دیابتی غیر مبتال

گردد در آینده مطالعاتی مشابه مطالعه ما طراحی گردد .دوم،

به سندروم متابولیک تفاوت معنی داری وجود نداشت

این مطالعه تنها در شهر اهواز انجام شده است ،لذا قابل

( .)24در مطالعه  Durmazو همکارانش ( ،)2330در

تعمیم به دیگر نقاط کشور نیست .سوم ،توان آزمون مطالعه

نتایجی همسو با مطالعه حاضر متوجه شدند که بین سطح

حاضر برابر  % 52است که به این دلیل بوده که ما از نمونه

سرمی ویتامین  Dو مقاومت به انسولین در افراد چاق هیچ

های اماده در طرح در طرح تحقیقاتی انجام شده توسط

ارتباطی وجود ندارد (.)28

مرکز دیابت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در

تبیینی که درباره بیشتر بودن مقاومت به انسولین در

سال  40استفاده کردیم ( )26که قابلیت بیشتر کردن حجم

افراد چاق مبتالبه سندرم متابولیک نسبت به غیرمبتالیان به

نمونه نبود .بنابراین پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی

سندرم متابولیک می توان گفت آن است که،مقاومت به

حجم نمونه بیشتر باشد .و دلیل دیگر عدم وجود یک

انسولین به عنوان یکی از اجزا و پارامتر های اصلی سندرم

رفرانس خاص برای تمام جمعیت ها در مورد شاخص

متابولیک مطرح شده و این یافته قابل انتظار بود .و همچنین

مقاومت به انسولین بود.

نشان میدهد عوامل خطرزای سندرم متابولیک و مقاومت
به انسولین مهم تر از صرف وجود چاقی است.
مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور ،دورۀ  ،81شمارۀ 8931 ،5
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کاهش هزینه درمان افراد چاق مبتال به سندرم متابولیک
.ارائه نمود

نتیجهگیری
بر اساس نتایج این مطالعه مقاومت به انسولین و
همچنین سطح سرمی انسولین در افراد چاق مبتالبه سندرم

قدردانی

متابولیک بیشتراز افراد چاق غیرمبتال به سندرم متابولیک

این مقاله برگرفته از پایان نامه سرکار خانم دکتر

 و اسید اوریکD بین سطح سرمی ویتامین، البته.میباشد

-عاطفه مراد خانی برای دریافت تخصص در رشته بیماری

و وضعیت دیابت در افراد چاق مبتال و غیرمبتال به سندرم

 که در مرکز تحقیقات دیابت دانشگاه.های داخلی میباشد

متابولیک با مقاومت به انسولین و بدون مقاومت به انسولین

 به ثبتD -4035 علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با کد

 پیشنهاد می گردد در آینده مطالعاتی.تفاوت وجود نداشت

 از معاونت پژوهشی دانشگاه برای تامین مالی.رسیده است

مشابه مطالعه حاضر با حجم نمونه بیشتر طراحی گرد چرا

و پرسنل آزمایشگاه مرکز تحقیقات دیابت سرکار خانمها

که بررسی رابطه علت ومعلولی بین کمبود این ویتامین و

. مرادی و حردانی تشکر و قدردانی میشود،دهقان

 تا بتوان.وجود سندرم متابولیک نیازمند بررسی بیشتر است
 عوارض جانبی و،راهگشای مفید و جدیدی جهت درمان
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Comparison of Serum of Vitamin D and Uric Acid Level and Insulin
Resistance in Obese Subjects with and without Metabolic Syndrom in
Ahvaz
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Abstract
Background and Objective: The aim was to compare the serum
levels of vitamin D and uric acid and insulin resistance in obese
subject with and whithout metabolic syndrom in Ahvaz.
Subjects and Methods: A total of 86 obese (BMI>30) Diabetes
Clinic and had the inclusion criteria were recruited in this study.
They were divided in two groups: case (obese with metabolic
syndrome) and control (obese without any signs of metabolic
syndrome). Data were analyzed by SPSS software version 22.
Results: Vitamin D deficiency was detected in 31 (54.3%) obese
subjects with metabolic syndrome and 14 (48.2%) obese subjects
without metabolic syndrome. There was no significant difference
in serum levels of vitamin D among obese and non-metabolic
syndromes (P>0.05). Insulin resistance in obese people with
metabolic syndrome was significantly higher than obese people
without metabolic syndrome (P <0.05).
Conclusion: Insulin resistance in obese subjects with metabolic
syndrome appears to be more common in obese subjects without
metabolic syndrome.

Corresponding author:

Key words: Obesity, Metabolic Syndrome, Vitamin D, Uric
Acid, Insulin Resistance.

1-Associate
Professor
Endocrinologist.
2-Assistant
Professor
Endocrinologist.
3-Assistant
Professor
Epidemiologist.
4-Internal Medicine Specialist.

of
of
of

Homeira Rashidi;
Department of
Endocrinologist, Diabetes Research
Center, Health Research Institute,
Ahvaz Jundishapur University of
Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
Tel:+989123142337
Email: hrashidi2002@gmail.com

Received: Oct 22, 2019

►Please cite this paper as:
Rashidi H, Ghaderian B, Latifi SM, Moradkhani A, Boostani F, Izadifar F.
Comparison of Serum of Vitamin D and Uric Acid Level and Insulin
Resistance in Obese Subjects with and without Metabolic Syndrom in Ahvaz.
Jundishapur Sci Med J 2020; 18(5):507-517

Revised: Dec 18, 2019

Accepted: Dec 21, 2019

8931 ،5  شمارۀ،81  دورۀ،مجلۀ علمي پزشكي جندیشاپور

