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خون باال، از عواملی هستند که بروز بیماری قلبی عروقی 
را افزایش می دهد)1(. عوامل پیش التهابی نیز، به احتمال 
بیماری  به  ابتال  خطر  و  کرد  خواهد  کمک  سندرم  بروز 
دهد.  می  افزایش  را   2 نوع  دیابت  و  عروقی  قلبی  های 
ولی  دارد،  وجود  سندرم  این  برای  قوی  مواضع  اگرچه 
همچنان علت آن هنوز کامال حل و فصل نشده است )6(. 
اسید چرب امگا-3 یک اسید چرب ضروری با سه باند 
دوگانه است که در بیماری های مختلف از جمله بیماری 
استفاده  به طور گسترده  التهاب  و  قلبی-عروقی، سرطان 
اسید  دریافت  هایی:  گزارش  ی  برپایه   .)7( شود  می 
چرب امگا-3، کارآیی گلوکز را در بافت های محیطی در 
افزایش داده است )8(. همچنین تجویز روغن  موش ها 
که  افرادی  در  را  دیابت  پیشرفت  امگا-3،  از  غنی  ماهی 
است  انداخته  تاخیر  به  داشتند  گلوکز  تحمل  عدم  قبال 
)9(. علیرغم اینکه مدارک موجود، اثرات مفید امگا-3 بر 
افزایش عملکرد انسولین و بهبود تحمل گلوکز  در انسان 
را نشان داده اند )10(، با این وجود بر اساس جستجوی 
بر  مبنی  بالینی  کارآزمایی  گزارش  هیچ  مطالعه،  محققان 
اثر امگا-3 از روغن بذر کتان بر پروفایل های متابولیک 
در بیماران قلبی کرونر یافت نشده است. در یک مطالعه 
توسط Hutchins و همکاران نشان داده شد که دریافت 
مردان  و  زنان  در  امگا-3  اسید چرب  از  غنی  کتان  بذر 
چاق مبتال به پره دیابت منجر به کاهش سطوح انسولین و 
مقاومت به انسولین شده است )11(. در یک مطالعه دیگر، 
دریافت روزانه 4 کپسول امگا-3 در زنان مبتال به سندروم 
برای مدت  اضافه وزن و چاق  با  پلی کیستیک تخمدان 
به  مقاومت  و  انسولین  کاهش سطوح  به  منجر  هفته   12
انسولین شده است. در تعدادی مطالعه چنین اثرات مفید 

 هدف از انجام این بررسی سنجش کارایی  مکمل یاری روغن بذر کتان 

بر اندازه ی  بیان ژن های وابسته به انسولین، لیپید و التهاب در بیماران چاق  

دچار  به دیابت نوع 2 دارای بیماری عروق کرونر قلبی بود.

 روش کار: این پژوهش  کارآزمایی بالینی کنترل شده- پالسبو دو سوکور 

بر روی 60 بیمار دیابتی مبتال به بیماری عروق کرونر قلب انجام شده است. 

شرکت کنندگان، به طور تصادفی، برای مصرف مکمل روغن بذر کتان دارای  

اسید های چرب امگا 3 یا پالسبو تقسیم شدند. افراد در گروه دریافت کننده امگا 

n=30( 3( 1000 میلی گرم امگا 3 حاوی 400 میلی گرم آلفا لینولنیک اسید دو 

بار در روز و افراد در گروه پالسبو )n=30(، دارونما برای 12 هفته دریافت نمودند. 

بیان ژن های مربوطه از سلول های تک هسته ای خون محیطی با استفاده از 

تکنیک PCR-RT اندازه گیری شد.  

نتایج: یافته های PCR-RT نشان داد، تجویز روغن بذر کتان بیان ژن 

γ-PPAR را در سلول های تک هسته ای خون محیطی)PBMC( افراد دیابتی مبتال 

به بیماری عروق کرونر قلب را افزایش )0P/02=( داد.

که  است  متابولیک  شایع  اختالل  یک  متابولیک  سندرم 
موجب افزایش شیوع چاقی می شود)1(. مقایسه شیوع برای 
جمعیت های مختلف، با وجود تالش های بسیاری که برای به 
دست آوردن مقدار آن شده، دشوار است. میزان شیوع نیاز به 
مطالعات بیشتری دارد. در مطالعه ای شیوع سندرم متابولیک، 
در بین زنان ایرانی 20-25 سال، حدود 43 % در است)2(. 
برای زنان و مردان در گروه سنی 29-20  ایران،  شیوع در 
سال، کمتر از %10 بوده که در گروه سنی 60-69 سال، برای 
مردان به %38 و برای زنان به %67 افزایش یافته است)3( . 
به نظر می رسد مقاومت به انسولین،یکی از  عوامل اختالل 
سندرم  و   )4(  X سندرم  عنوان  به  سندرم،  این  باشد)1(. 
از  گروهی   شود.  می  شناخته  نیز  انسولین)5(  به  مقاومت 
کاستی های متابولیک ، همانند  عدم تحمل به گلوکز)دیابت 
Fasting Gly� 2، اختالل در تحمل گلوکز، و یا اختالل  نوع
فشار  و  خون  چربی  چاقی،  انسولین،  به  مقاومت   ،cemia(

علی اکبر هاشم زاده، نیلوفر شفیعی ثابت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم دارویی،
           دانشکده فناوری های نوین،گروه بیوشیمی

طاهره ناجی، استاد راهنما و مدیر گروه علوم سلولی مولکولی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم دارویی

  مقاله علمی

PPAR-γ بررسی اثر اسیدهای چرب امگا3 بر سطح بیان ژن
در بیماران مبتال به سندرم متابولیک
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چرب  اسید  دریافت  که  اند  داده  نشان  مطالعه  تعدادی 
امگا-3، کارآیی گلوکز را در بافت های محیطی در موش ها 

افزایش داده است )8(. 
امگا-3،  از  غنی  ماهی  روغن  تجویز  همچنین   

پیشرفت دیابت را در افرادی که قبال عدم تحمل گلوکز 
داشتند به تاخیر انداخته است )9(. 

امگا-3  مفید  اثرات  موجود،  مدارک  اینکه  علیرغم   
بر افزایش عملکرد انسولین و بهبود تحمل گلوکز  در انسان 
را نشان داده اند )10(، با این وجود بر اساس جستجوی 
محققین هیچ گزارش کارآزمایی بالینی مبنی بر اثر امگا-3 از 
روغن بذر کتان بر پروفایل های متابولیک یافت نشده است. 
 در یک مطالعه توسط Hutchins و همکاران نشان 
داده شد که دریافت بذر کتان غنی از اسید چرب امگا-3 
در زنان و مردان چاق مبتال به پره دیابت منجر به کاهش 

سطوح انسولین و مقاومت به انسولین شده است )11(. 
کپسول   4 روزانه  دریافت  دیگر،  مطالعه  یک  در   
امگا-3 در زنان مبتال به سندروم پلی کیستیک تخمدان با 
اضافه وزن و چاق برای مدت 12 هفته منجر به کاهش 

سطوح انسولین و مقاومت به انسولین شده است.
  در تعدادی مطالعه چنین اثرات مفید از مکمل یاری 
بعنوان  نشد.  مشاهده  انسولین  متابولیسم  روی  بر  امگا-3 
نمونه، مکمل یاری با 3 گرم روغن ماهی روزانه در افراد 
مبتال به HIV نتوانست عملکرد انسولین را بهبود بخشد )12(.
در  ماهی  روغن  روزانه  گرم   5/2 با  یاری  مکمل   
گذشت از  بعد  چاق   2 تیپ  دیابت  به  مبتال   بیماران 
4هفته نتوانست بر روی پارامترهای عملکرد انسولین تاثیر 

بگذارد )13(.
روش کار

شرکت کنندگان با رضایت آگاهانه کتبی وارد مطالعه 
مصرف  برای  تصادفی  بهصورت  سپس  شوند.  می 
یابند.  می  تخصیص  هفته   12 مدت  به  پالسبو  یا  امگا3 
مصرف داروهای استاندارد و تعدیل کننده بیماری مانند 
مکمل  مصرف  کنار  در  گالتیرامراستات  و  اینترفرون 
روزانه  طور  به  بیماران  تمامی  داشت.  خواهد  ادامه  ها 
همکاری  و  پیروی  میزان  کنند.  می  دریافت  را  مکملها 
در مصرف مکمل ها به صورت هفتگی توسط مصاحبه 
لیتر نمونه  تلفنی بررسی خواهد شد. همچنین 10 میلی 
گرفته  بیماران  از  مطالعه  انتهای  و  ابتدا  در  ناشتا  خون 

از مکمل یاری امگا-3 بر روی متابولیسم انسولین مشاهده 
ماهی  روغن  گرم   3 با  یاری  مکمل  نمونه،  عنوان  به  نشد. 
روزانه در افراد مبتال به HIV نتوانست عملکرد انسولین را 
بهبود بخشد )12(. به عالوه، مکمل یاری با 5/2 گرم روزانه 
بعد  چاق   2 تیپ  دیابت  به  مبتال  بیماران  در  ماهی  روغن 
عملکرد  پارامترهای  روی  بر  نتوانست  هفته   4 گذشت  از 

انسولین تاثیر بگذارد )13(. 
 peroxisome proliferator-activated receptor γ )PPARγ( ژن
در  و  شود  می  بیان  ماکروفاژ  و  کولون  چربی،  بافت  در 
ذخیره سازی چربی و متابولیسم گلوکز شرکت می کند )14(. 
 KB-NF بر  تاثیر  طریق  از   E امگا-3  دیگر،  مطالعه  یک  در 
التهابی،  ضد  اساسی  نقش  یک  کیناز  تیروزین  فعالیت  و 
بیان  سطوح  بر  تاثیر  طریق  از  همچنین  و  اکسیدانی  آنتی 
بهبود  و  انسولین  به  افزایش حساسیت  باعث   ،PPAR-γ ژن 

پروفایل های متابولیک شود )16(.
چرب  اسید  اثر  مورد  در  دقیقی  مکانیسم  مجموع،  در    
امگا-3 بر روی پروفایل های متابولیک ارائه نشده است. با 
این وجود، گزارشات قبلی نشاندهنده این موضوع است که 
اسید چرب امگا-3 ممکن است از طریق افزایش آدیپونکتین 
به  مقاومت  کاهش  باعث  التهابی  فاکتورهای  کاهش  و 
شود)17-19(.  متابولیک  های  پروفایل  بهبود  و  انسولین 
آدیپونکتین از طریق افزایش فعالیت پروتئین کیناز فعال شده 
ها  بافت  در  گلوکز  کارآیی  افزایش  باعث   AMP )AMPK(
شود )20(. به عالوه AMPK، گلوکونئوژنز در کبد را مهار و 
ورود گلوکز به عضالت را تسریع می کند )21(. با توجه به 
عوارض سندروم متابولیک بر بیماری عروق کرونری قلب، 
به منظور کاهش مشکل و همچنین با توجه به اینکه اطالعات 
کمي در مورد تاثیر مصرف ترکیب امگا- 3 بر آن وجود دارد 
اثرات متفاوت دریافت ترکیب امگا-3 و بر  با عنایت به  و 
 ،PPAR-γ   GLUT1،SOD سطوح بیان بر روی سطوح بیان ژن
عروق  بیماران  و  دیابت  به  مبتال  بیماران  TNF-αو IL-6 در 

کرونری، این مطالعه با هدف تعیین اثربخشي دریافت ترکیب 
امگا- 3 بر سطوح بیان بر روی سطوح بیان ژن PPAR-γ   در 
بیماران مبتال به دیابت و بیماران عروق کرونر مراجعه کننده 

به مطب دکتر رایگان در سال  1395 طراحی شده است.

 مرور ادبیات و سوابق مربوطه 
ولی  دارد،  وجود  سندرم  این  برای  قوی  مواضع  اگرچه   
همچنان علت آن هنوز کامال حل و فصل نشده است )6(. 
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5- پرایمرها را با نرم افزار Blast بررسی می نماییم.
 RT-PCR با روش بیان هر یک از ژن ها را  6- میزان 

می سنجیم.
 Paffafi 7- میزان بیان هر یک از ژن ها را با فرمول

محاسبه می کنیم.
توالی های پرایمری مورد استفاده در جدول باال گزارش 
 Housekeeping gene بعنوان ژن GAPDH شده است و ژن

انتخاب شده است.
در مطالعه حاضر،  پس از استخراج گلبول های سفید، 
بالفاصله نمونه ها که عاری از هر گونه بافر و یا محلول 
شستشو PBS می باشد در فریزر 80- نگهداری می شوند. 
از شرکت سیناژن    RNX-PLUSاز کیت با استفاده  نمونه ها 
 cDNA به  تبدیل  ها  نمونه  سپس  و  گردد  می  استخراج 
و  شوند  می   )RNA استخراج  از  بعد  هفته  یک  )حداکثر 
در نهایت در فریزر 80- نگهداری می شوند. میزان بیان 
ژن ها با استفاده از کیت Amplicon و با استفاده از دستگاه 
از  Real-time PCR و بصورت نسبی سنجیده می شود. 

انتقال   مسیر  در    PPARGو GLUT 1 های  ژن  که  آنجایی 
مطالعه  در  لذا  دارند  اهمیت  انسولین  عملکرد  و  گلوکز 

حاضر، از این ژن ها استفاده شد.
 روش ها و ابزار تجزيه و تحلیل داده ها

 SPSS در این مطالعه، برای آنالیز داده ها از نرم افزار
آزمون  جهت  گیرد.  می  قرار  استفاده  مورد   17 نسخه 

مورد  های  ژن  و  ها  سلول  استخراج  برای  تا  شود   می 
قرار گیرد.  ارزیابی  بیان ژن ها مورد  ارزیابی سطح  نظر و 
کنترل  گروه  و  نفر   25 آزمایش  مورد  گروه  بیماران  تعداد 
نیز 25 نفر است. همچنین نمونه ها در مرکز درمانی شهید 

بهشتی کاشان جمع آوری گردیده است.
تکنیک  طریق  از  حاضر  مطالعه  در  ها  ژن  بیان  سطح 

Real-time PCR به روش زیر انجام می شود:
1- جداسازی لنفوسیت و مونوسیت ها با کمک محلول فایکول:
آرامی  به  را  است  حاوی EDTA5 درصد  که  تام  خون 
با  دقیقه   20 مدت  به  و  داده  قرار  فایکول  محلول  روی  بر 
و  ها  لنوسیت  سپس  کنیم.  می  سانتریفوژ   350  g دور   
مونوسیت های قرار گرفته در حد فاصلی فایکول و پالسما 
را استخراج و با محلول PBS چندین بار شستشو می دهیم.

 RNA plus-X محلول  شده،  استخراج  های  سلول  به   -2
ها  کیت  به  مربوط  روش  با  را  ها  سلول   RNA و  افزده 

استخراج می کنیم.
cDNA به RNA 3- تبدیل

به  تبدیل   PCR-RT کمک  با  را  شده  استخراج   RNA
cDNA می کنیم و نمونه را در فریزر 80- درجه سانتیگراد 

نگه داری می کنیم.
4- پرایمرهای ژن های مربوط و ژن Houskeeping را 

تهیه می کنیم.
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نقش  انسانی  دیپلوئیدی  های  فیبروبالست  در   p16INK

مهمی دارد ]26[. یافته های ما در بیماران دیابتی مبتال به 
بیماری عروق کرونر قلب نشان داد که مکمل یاری روغن 
بیان ژن  PPAR-γرا  به مدت 12 هفته سطوح  کتان  بذر 
افزایش داد. مکمل یاری اسید های  با پالسبو  در مقایسه 
چرب امگا 3 در رژیم غذایی دارای ویتامین B12 ناکافی 
در مدل حیوانی بیان ژن  PPAR-γرا نرمال کرد ]27[. ما 
در مطالعه ی قبلی خود نشان دادیم که مکمل یاری اسید 
های چرب امگا 3 از طریق روغن بذر کتان با دوز 1000 
میلی گرم 2 بار در روز به مدت 12 هفته در زنان مبتال به 
سندروم تخمدان پلی کیستیک به طور معنی داری سطوح 
بیان ژن PPAR-γ را بهبود بخشید ]28[. در یک مطالعه ی 
دیگر، مکمل یاری اسید های چرب امگا 3 در افرادی که 
 B12 ویتامین  و  اسید  فولیک  از  فقیر  غذایی  رژیم  دارای 
 .]29[ کرد  نرمال  و PPAR-α را    PPAR-γبودند، سطوح
  PPAR-γاگرچه در مطالعه ای سطوح بیان ژن مربوط به
های  اسید  از  غنی  ماهی  روغن  یاری  مکمل  تاثیر  تحت 
چرب امگا 3 دوکوزاهگزانوئیک اسید )DHA( حاوی 1450 
میلی گرم DHA و 400 میلی گرم EPA، در افراد مبتال به 
دیابت نوع 2 به مدت 8 هفته قرار نگرفت ]30[. به عالوه 
مکمل یاری EPA نتوانست سطوح بیان ژن PPAR-γ را در 
سلول های رحم گاو به طور معنی داری افزایش دهد ]31[. 
هیپرگالیسمی و مقاومت انسولینی در بیماران دیابتی دارای 
اختالالت  و  آترواسکلروزیس  پیشرفت  در  وزن  اضافه 
مربوط به آن نقش اساسی را بازی می کنند ]32[. به عالوه 
کاهش بیان ژنPPAR-γ  دارای نقش کلیدی در پاتولوژی 
بیماری های مختلفی از جمله دیابت، بیماری های قلبی-

عروقی و سرطان دارد ]33[.
بنابراین افزایش سطوح بیان ژن PPAR-γ به وسیله ی 
قلبی- واقیع  باعث کاهش  کتان ممکن است  بذر  روغن 
شده  گزارش  شود.  انسولین  متابولیسم  با  مرتبط  عروقی 
است که گیرنده های پرزی شکل )TLRs( محرک های 
التهابی هستند که می توانند PPAR-γ را تنظیم کنند ]34[. 
گیرنده های پرزی شکل یک گروه اصلی از خانواده های 
گیرنده های الگوی شناختی هستند که الگو های مولکولی 
مربوط به پاتوژن را تشخیص می دهند ]35[. گیرنده های 
  NF-κBهستند که TLR4 و TLR2 پرزی شکل اصلی شامل
و  رونویسی  فاکتور  یک  عنوان  به  که  کنند،  می  فعال  را 

برای تبعیت داده ها از توزیع نرمال، از آزمون کولموگروف 
اسمیرنوف استفاده می شود.

1- داده های کمی بصورت میانگین و انحراف معیار بیان 
می شود.

زمان  در  مرتبط  های  ژن  بیان  سطوح  مقایسه  برای   -2
شروع مداخله و پایان مداخله )21 هفته بعد( بین دو گروه 
مصرف کننده مکمل  و پالسبو  از آزمون t مستقل و در هر 

گروه از آزمون t زوجي استفاده می شود. 
نتايج

یافته های مربوط به سطوح بیان ژن PPAR-γ در بیماران 
مبتال به دیابت نوع 2 و بیماری عروق کرونر قلب 

یاری  مکمل  که  دادیم  نشان  ما  حاضر  ی  مطالعه  در 
بیان  توانست سطوح  با پالسبو  مقایسه  کتان در  بذر  روغن 
ژن PPAR-γ را در سلول های تک هسته ای خون محیطی 
بیماران دیابتی دارای بیماری عروق کرونر قلب به طور معنی 

داری افزایش)P=0/02(  دهد. )شکل3-1(

بحث
- اثر مکمل یاری روغن بذر کتان بر سطوح بیان ژن های 
مربوط به انسولین در بیمارن دیابتی مبتال به بیماری عروق 

کرونر قلب
عملکرد  جمله،  از  مختلفی  های  نقش  دارای   PPAR-γ
لیپید،  و  انسولین  متابولیسم  چربی،  های  سلول  تمایز  و 
ذخیره ی چربی در سلول های چربی و پاسخ به گلوکز می 
باشد ]23[. تعدادی مطالعه ی تجربی نشان داده اند که فعال 
شدن γ-PPAR توسط تیازولیدین دیون ها تقسیم و حرکت 
سلول های عضالنی صاف را مهار می کند ]24, 25[. به عالوه 
 PPAR-γ که  است  شده  گزارش  دیگر  ی  مطالعه  یک  در 
ژن  از حد  بیش  بیان  از طریق  تسریع حساسیت سلولی  در 
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یک محرک بالقوه برای رونیسی از ژن های سیتوکاین های 
پیش التهابی مختلف همچون IL�6 و TNF-α است ]36[. 
های  گیرنده  شدن  فعال  متفاوتی  طرز  به  های چرب  اسید 
 TLR4 و TLR2 پرزی شکل را تنظیم می کنند. گیرنده های
می توانند توسط اسید های چرب اشباع فعال شوند اما توسط 
 .]35[ مهار شوند   DHA ویژه  به   3 امگا  اسید های چرب 
های  اسید  آن  طریق  از  که  مولکولی  مکانیسم  حال  این  با 
چرب  فعال شدن گیرنده های پرزی شکل را تنظیم می کنند 
نشان  قبلی  مطالعات  های  یافته  باشند.  می  ناشناخته  هنوز 
داده اند که مولکول هدف در مهار فعال شدن TLR4 توسط 
یا وقایع بعدی  اسید های چرب امگا 3 خود گیرنده است 
به  TLR4 می شوند ]37, 38[.  فعال شدن  باعث  که  است 
عالوه افزایش بیان PPAR-γ توسط اسید های چرب امگا 3 
می تواند به علت فعال کردن تولید PPAR-γ باشد ]39, 40[. 
فعال شدنPPAR-γ  می تواند باعث مهار فعالیت رونویسی 
κB-NF که از طریق TNF-α وIL-1β  ایجاد شده باشد، در 

سلول های عضالت اسکلتی شود ]41[.
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