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  ها یچاقژنتیک 
  

  دکتر مرتضی باقري نویسنده:
 مرکز تحقیقات چاقی مادر و کودك ، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ، ارومیه ، ایران آدرس:

mortazabagheri@yahoo.com  
شاخص جهت اندازه گیري وزن،  ترین جیرا. آید یمافزایش بافت چربی  بوجود هتروژن، از  صفت)  به عنوان یک Obesity( چاقی

. مطابق با باشد یمحاصل تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم بر مربع قد برحسب متر مربع  BMI.  باشد یم) BMIشاخص توده بدنی (
اراي  د 9/24تا   5/18بین   BMIکم وزن،   5/18کمتر از  BMIبا  تر بزرگساله یا  20سازمان بهداشت جهانی، افراد بالغ  هاي یهتوص

). 1خیلی چاق هستند ( 40بیش از  BMIچاق،   9/39تا   30بین  BMIداراي افزایش وزن ،   9/29تا   25بین  BMIوزن طبیعی و 
. نتایج مطالعات زیادي نشان داده است که نقص شود یمدر جوامع مختلف چاقی به عنوان یک خطر براي سالمتی افراد محسوب 

یک ریسک فاکتور مستقل براي افزایش چاقی در   Dیتامین و روز چاقی نقش مهمی دارد. کمبوددر ب  Dیتامین وسیستم هورمونی 
متابولیت حد  -1دهیدرو کلسترول 7 –به عنوان یک هورمن استروئیدي شناخته شده و پیش ساز آن D ویتامین ). 2( باشد یمافراد 

دهیدرو کلسترول به پرو  7باعث تبدیل شدن  2UV-Bدن اشعه . تابی شود یمکه در چرخه کلسترول در پوست  یافت  باشد یمواسطی 
در جریان خون رها شده و به وسیله  D3. ویتامین شود یمتبدیل   D33به ویتامین  D3و پرو ویتامین  شود یم D3ویتامین 

ریق رژیم غذایی و یا بدن از طD ویتامین در صد از  20تا  10. به میزان شوند یمحمل 4D باند شونده به ویتامین  هاي ینپروتئ
هیدروکسی  25. سطح شود یمتبدیل  D5هیدروکسی ویتامین 25بدن در کبد به D ویتامین . آید یمدیگر بدست  هاي یافزودن

معادل یا  Dهیدروکسی ویتامین 25. بطور مثال اگر سطح گردد یممختلف ارزیابی  هاي یماريببراي تخمین کمبود در  Dویتامین
نانوگرم بر میلی لیتر اندازه گیري شود به تر تیب نشان دهنده وضعیت کافی، نا کافی و  20، و کمتر از  29تا  20، بین 30بیشتر از 

 دي هیدروکسی ویتامین 25، 1به فرم فعال   6آلفا هیدروکسیالز1توسط آنزیم  ها یهکلدر  Dهیدروکسی ویتامین 25. باشد یمکمبود 

D3 7    هیدروکسی ویتامین 25  تواند یموکسیالز در بافتهاي وسیعی یافت شده و آلفا هیدر1. آنزیم گردد یمتبدیلD  را به فرم فعال
ضروري است. گیرنده  Dیتامین وبراي اثرگذاري  Dیتامین وتبدیل نماید. بیان ژن گیرنده  D3 دي هیدروکسی ویتامین 25، 1

 Dبا اتصال به گیرنده ویتامین D. ویتامینشود یمثلی یافت در بافتهاي مختلفی نظیر  عروق، غد د پاراتیروئید و تولید م Dویتامین
با اتصال به  D. همچنین گیرنده ویتامینشود یمهدف باند  يها ژندر پروموتور  Dهسته اي ، در نهایت به توالی اختصاصی ویتامین

. در این مسیر کند یمکرد خود را ایفا باند شونده به کلسیم عمل هاي ینپروتئهمراه نظیر  هاي ینپروتئرونویسی و یا  يفاکتورهاسایر 
شناسایی شده   Dیتامین و. چندین جهش ژنتیکی در گیرنده یابد یمژنومی در طی چندین ساعت تا چندین روز، سطح بیان ژن تغییر 

است کمبود  ). نتایج بسیاري از مطالعات نشان داده3در افراد جامعه آثار بیولوژیک مختلفی دارند ( DNAمتغییر  هاي یتوالاست. 
عروقی، نا باروري و دیابت در -قلبی هاي یماريبسیستم ایمنی،  هاي یماريبانسان نظیر سرطان،  هاي یماريببا خطر بروز  Dویتامین 

. چاقی یکی از دالیل شود یمنمایان  Dپیشین اهمیت مصرف کافی از ویتامین  هاي یافتهزنان و مردان ارتباط دارد. بنابراین با توجه به 

                                                             
1 7-dehydrocholesterol 

2 wavelength, 290 to 315 nm 
3 cholecalciferol 
4 vitamin D-binding protein (VDBP) 
5 25-hydroxyvitamin D (25[OH]D) 
6 1α-hydroxylase 
7 1,25-dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D3) 
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) . چاقی به 8-4( باشد یم، دیس لیپیدمی ، فشار خون  ها سرطاندیابت نوع دوم، قلبی عروقی، برخی از  هاي یماريبگ و میر و مر
افزایش چاقی در زنان و با توجه به ). 8میزان باالیی ارثی بوده و در بروز آن  عوامل ژنتیکی، محیطی ونیز رفتاري نقش مهمی دارند (

). هربرت و 8زیادي برخوردار است ( وجه به ماهیت پیچیده چاقی ازنظر اتیولوژي، مدیریت و مهار آن از اهمیت کودکان و همچنین با ت
هربرت و  هاي یافتههمکاران  اولین مطالعه را به منظور پیدا کردن نقش عوامل ژنتیکی در چاقی افراد بالغ و کودکان انجام دادند. 

). در 9) با چاقی ارتباط دارد (INSIG2  )Insulin-Induced Gene 2 نتیکی مرتبط با ژننشان داد فرم ژ  2006همکاران  در سال 
تک ژنی چاقی  يها فرمبوجود آمده است که منجر به شناسایی  ها یچاقمطالعه ژنتیکی  يها روشسالهاي اخیر پیشرفتهاي زیادي در 

انسانی  يها ژن). بطور مثال موتاسیون در 10( شود یمکودکی آغاز و از دوران  باشد یمشده است. این فرم از چاقی نادر و بسیار شدید 
) با چاقی شدید MC4R( 4) و گیرنده مالنوکورتین POMC)، پرو اپی مالنوکورتین (LEPR)، گیرنده لپتین (LEPکد کننده لپتین (

ژن مختلف گزارش شده است  11 مورد چاقی در انسان از طریق موتاسیونهاي تک ژنی در 176).  تاکنون 14-11مرتبط شده است (
و به نقش چندین ژن  شود ینمو پیچیده بر اساس الگوي مشخص وراثت مندلی منتقل  هتروژن صفتبه عنوان یک  چاقی).  15(

اثر گذار  يها ژن دهد یم). مستندات زیادي وجود دارد که نشان 16مستعد کننده دیگر با میزان اثرات پایین یا متوسط بستگی دارد (
پپتیدي نقش مهمی در پیشرفت  يها هورمونانسولین و - هموستازي انرژي ، ترموژنزیز، آدیپو ژنزیز ، انتقال سیگنال وابسته به لپتیندر 

). واریانت هاي 17( دهد یمو چاقی را نشان  DNAمتغییر  هاي یتوالژن، همراهی بین  127یافته مثبت در  426). 16چاقی دارند (
انسان  هاي یماريبدر برخی از موارد در بروز   Dروي ژن رسپتور ویتامین   FokIو    TaqI ،BsmI،ApaI آنزیمی يها برشحاصل از 

نقش مهمی دارند و از طریق اختالل در سیستم هورمونی مشکالت زیادي را براي بیماران ایجاد  سندرم تخمدان پلی کیستیکنظیر 
  ). 18( کنند یم

گیرنده  چند شکلی ژنتیکی روي ژن  14ارتباط بین وزن ، دور کمر و ارتفاع شکمی و  2011در مطالعه بالکوم و همکاران در سال 
) ارتباط معنی داري بین وزن ، دور کمر و ارتفاع شکمی و 1زن سالم بررسی شد . نتایج این مطالعه نشان داد: 1773در  Dویتامین 

، دور کمر  rs3782905) در زنان هموزیگوت براي مارکر p=0.004 .(2وجود دارد ( Dگیرنده ویتامین  روي ژن  rs3782905مارکر 
) ارتباط معنی دار مثبتی بین وزن ، power=%95 .(3( باشد یماز افراد با ژنوتایپ معمول  تر بزرگسانتی متر  4/4متوسط در حدود 

ط معنی داري بین وزن ، دور کمر و ) ارتبا4وجود دارد. Dگیرنده ویتامین  روي ژن  rs11568820دور کمر و ارتفاع شکمی و مارکر 
  ).18وجود ندارد ( Dگیرنده ویتامین  روي ژن  FokIارتفاع شکمی و مارکر 

) میزان بافت چربی بیشتري بدون ایجاد rs17878 (LL Poly (A) ) و BB BsmI  )rs1544410در زنان سوئدي داراي مارکر 
  ).18شد ( اندازه گیري x-ray يها روشتوسط  BMIتغییرات در میزان 

در مقایسه با سایر افراد بودند. همچنین  يتر بزرگ) داراي وزن بیشتر و دور کمر BB BsmI  )rs1544410مردان لهستانی با ژنوتایپ 
یافت نشده است .  در زنان  Dگیرنده ویتامین  روي ژن  FokIدر مردان لهستانی ارتباط معنی داري بین وزن ، دور کمر و مارکر 

  ).  18وجود نداشت ( Dگیرنده ویتامین  روي ژن  FokIو   BsmI اط معنی داري بین وزن ، دور کمر و مارکرهاي لهستانی ارتب
زن سالم تهرانی ارتباط بین تغییرات  162و  تخمدان پلی کیستیکبیمار  مبتال  به سندرم  162با مطالعه   2009محمودي در سال 

را نشان داد.  شاخص توده بدنی براي گروه  تخمدان پلی کیستیکد ابتال به سندرم ) و استعداD  )Apa-Iژنتیکی رسپتور ویتامین 
بود و به عبارت دیگر افراد شرکت کننده در مطالعه افزایش وزن داشتند. نتایج همین  04/28و  43/26کنترل و بیمار به ترتیب معادل 

 بیماران مبتال به در Dگیرنده ویتامین  روي ژن   FokIو    TaqI ،BsmIآنزیمی  يها برشمطالعه نشان داد واریانت هاي حاصل از 

). در این مطالعه 19( دهد ینمدر مقا یسه با گروه کنترل نرمال افزایش یا کاهش معنی داري نشان  تخمدان پلی کیستیکسندرم 
 ،A: ApaI (AA: 30.2%, Aa:55.6%,  aa: 14.2%)در افراد کنترل بصورت ،   Dدرصد فراوانی تغییرات ژنتیکی رسپتور ویتامین 
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T: TaqI (TT:44.4%, Tt:46.9%,tt:8.6%) ، B: BsmI (BB: 11.1%, Bb: 56.2%, bb: 32.7% )  ،F: FokI (FF: 59.3%, 

Ff : 36.4%, ff: 4.3% )  باشد یم .  
ولی ارتباط بین کمبود مکانیسم مولکارتباط دارد.   سندرم تخمدان پلی کیستیکچاقی با افزایش مقاومت به انسولین در زنان با 

مرتبط شده است.   Dو افزایش مقاومت به انسولین بطور کامل شناخته شده نیست. در افراد سالم چاقی با کمبود ویتامین  Dویتامین 
چاقی با کاهش سطح سرمی و  رسد یمبطور کامل شناسایی نشده است.  به نظر  Dبطور کلی ارتباط بین چاقی و کمبود ویتامین 

ارتباط دارد.   Dدر بافتهاي چرب ارتباط دارد. مدارك دیگري نشان داده است که چاقی با کمبود ویتامین  Dشدن ویتامین  انباشته
و افزایش  D. ارتباط بین سطح سرمی پایین ویتامین رود ینمشاخص مستقلی براي چاقی به شمار  Dسطح سرمی پایین ویتامین 

اختصاصی باند شونده به ویتامین  هاي یتوال. در پروموتور ژن رسپتورانسولین انسانی گردد یم مقاومت به انسولین بواسطه چاقی بر قرار
D  1,25وجود دارد و رونویسی از این ژن بوسیله(OH)2D3  و همچنین   ویتامین  شود یمفعال  .D   نقش مهمی در تنظیم کلسیم

اسکلت ماهیچه اي و بافتهاي چربی فرایندهاي وابسته به انسولین را داخل و خارج سلول دارد. آن در بافتهاي اختصاصی انسولین نظیر 
نقش مهمی در تعدیل  D. و عالوه بر این موارد  ویتامین  باشد یم. ترشح انسولین نیز به میزان کلسیم وابسته نماید یمتنظیم 
ه آن با افزایش مقاومت به انسولین ارتباط التهابی و در نتیج يها پاسخبا افزایش  Dسیستم ایمنی دارد. کاهش ویتامین   يها پاسخ

 3در بیان بیش از  Dهورمنی و متابولیکی دارد و آن بواسطه این است که رسپتور ویتامین  يپارامترهانقش مهمی در  Dدارد. ویتامین 
مت بسیار مورد توجه و در حوزه سال کند یمهنوز مشکالتی را براي سالمت افراد ایجاد  Dدرصد ژنوم انسانی نقش دارد. ویتامین 

 هاي یافته. تنوعات در باشد یمدر معرض خطر شامل نوزادان ، کودکان و زنان باردار  هاي یتجمعکارشناسان قرار  گرفته است. 
از لحاظ بالینی قابل  Dمختلف به عوامل زیادي نظیر ژنتیکی ، نژادي ، شرایط زندگی بستگی دارد. کمبود ویتامین  يها پژوهش

. مصرف باشد یمآزمایشگاهی آسان و نیز درمان آن ارزان قیمت  يها روشبه کمک  Dست. تشخیص کمبود ویتامین شناسایی نی
در افراد الگوي مشخصی ندارد لذا به شرایط زندگی افراد بستگی  D. میزان مصرف ویتامین باشد یمبهترین شیوه  Dخوراکی ویتامین 

. مطالعه در سطح وسیع تر براي تعیین نماید یمجنین را از خطر سقط جنین حفاظت مادر و  Dدارد. در زنان حامله مصرف ویتامین 
  . گردد یمپایه افراد بخصوص در سالمت زنان و جامعه توصیه  یازهاين


