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چکیده:

چاقی نوعی اختالل چند عاملی ا ست که تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند رفتار ،رژیم غذایی ،محیط ،متابولی سم و ژنتیک قرار دارد .این بیماری
نتیجه عدم تعادل بین جذب و مصرف انرژی است .جهش در ژن هایی که مسئول کنترل اشتها و متابولیسم هستند ،به عنوان اجزای ژنتیکی چاقی
در نظر گرفته می شوند .پروتئین آدیپونکتین یکی از موثرترین آدیپوکیناز ها در تنظیم همو ستاز انرژی بدن و ذخیره چربی ا ست که تو سط ژن
 ADIPOQبیان شده و از بافت چربی سفید ترشح می شود .غلظت این پروتئین در خون از چاقی کاسته می شود .در این مطالعه ،رابطه بین چند
شکلی ) rs266729 (-11,377 C>Gدر ژن  ADIPOQبا سطح پارامترهای بیوشیمیایی مانند کلسترول تام و تری گلیسیرید و  HDLو LDL

در خون افراد چاق در بروجن (شهری در ایران) مورد بررسی قرار گرفت .این مطالعه بر روی  011نفری که به دلیل مشکالت چاقی در بروجن به
کلینیک تامین اجتمایی مراجعه کرده بودند ،انجام شد .در این مطالعه ،از روش  ARMS-PCRبرای تعیین ژنوتیپ افراد ا ستفاده شد .بر ا ساس
نتایج این مطالعه ،هیچ ارتباط معنی داری بین پارامترهای بیو شیمیایی شامل کل سترول تام ،تری گلی سیرید و  LDLبا ژنوتیپ های چند شکلی
 rs266729در ژن  ADIPOQدر افراد چاق مشاهده نشد .نتیجه گرفته شد که چند شکلی  rs266729نمی تواند به عنوان یک پارامتر شاخص
مناسب برای ژنوتیپ مستعد برای عدم تعادل در کلسترول کل ،تری گلیسیرید و سطح  LDLدر یک فرد باشد.
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