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 چکیده

ت تن ملیکرن مرت کمهنبر ممممزماخناالت متابولیکنممازمیلکنیمرک  مممایماسندرم متابولیکنممتوعل ن مممزمینه:

حبلمافزام ماستموموبشر.مشکلعمآنمدممکمرک  لیکرع مومرک  تبنرکلنمومچبی مت هزیمت HDLهیرا ولم

درر.ممک مازمتظبر ا مآنموکعبمیمهلریمی اممت مومهیکلیم,دممتع ضم لامضمجریمییل م  وی مف دمما

امتلبطمیلیموبمیک لتلهرنکا منبشن مازمممهلریمربیمهلرمچ بمغک ایکی ماست.مافزام مغک یبویمتلجک مآنزمم

افن ادمونبمسندرم ممممربیمهلنریمدمممسدرم متابولیکممدامد.ماتکرماستمدممامنمتطبیع موبممبفانمامتلبطموکنمآنزمم

م ولدلزمومتکزانمپبسخمو مدمتبنموه همجرت.مربمجهتمتشخکصمومتعککنمپامنمآنزممتابولیکمموالانمازم

 سدرم متابولیکممغک مطلکع مهلریموبربیمو مس مامتلبطمتکبنمترتهدف:

ازمسننبهدکنمتدط نن متکدننلدممیننزومنمموبشننرمهنن نننلعمتطبیعنن مازمنننلعمتننلمدمشننبرریمتنن مروش تحقیقق : 

انننر.مافنن ادمو اسننبتمه اما مننبیمسنندرم متابولیکننممونن مدوملنن وهمت رننکممشننرنر.مرنن ملنن وهممبمشننرهاخننبنا

ازمموبشننر.مافنن ادمو اسننبتمزتکدنن موکعننبمیمهلننریمار بتکننتکموکعننبمیمایکینن موم... مممممنفنن متنن مم041شننبتیم

 بمرنن مشننر.مرع دنننکنمممرنننبیمهلننریمدممرنن مدوملنن وهمونننبمرننممتممممحنن گمل دمرنننر.مآنننزمممممتطبیعنن مم

 ر مهرا مازماجزایمسدرم متابولیکممنکزمت بمر مل دمر.مممربیمهلریموبآنزمم

 مسنط مم0/2نفن ما مم3ن تنبلمومممAST مسنط مم9/91وکعنبمما مم031دمماف ادمورونمسدرم متابولیکممها:یافته

ASTمسط م9/92وکعبمما م031غک ن تبلمداشادرمومم ALTمسنط مم0/1نفن ما مم01ن تبلمومم ALTافنزام ممم

 مسنط مم1/1وکعنبمما مم8ن تبلموممAST مسط م3/94نف ما م032رم متابولیکمممبفا مداشادر.مدمموکعبمانموبمسد

ASTمسنط مم9/82وکعنبمما مم001افزام ممبفان مداشنادرمومممم ALTمسنط مم0/01نفن ما مم24ن تنبلموممم ALTم

مافزام ممبفا مداشادر.
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 مسنط ممینمدممسدرم متابولیکممامتلبطمتعدبدامیموبمامنموکعبمیمنراشتمومASTسط مخلن مگیری:نتیجه

ALTمربموبماجزایمسدرم متابولیکممامنمآنزمممربممامتلبطمتعدبداممپکرامه د.مدممخصلصمسط مآنزمFBSم

مامتلبطمنراشادر.ممHDL موبمدوممهع مومیلیکر مرمومفشبمخلنمر مدومامتلبطمداشادرموومت ی

یک نننلپ وت کنمونننبموزنمتلیکنننلی مونننبتکمآسننن بمتب مآتکدلت انرنننف ازکمآتننننکنممممممهقققا:کلیقققد وا ه

مآتکدلت انرف ازکمسدرم متابولیکم

م  
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 فصل اول:

 مقدهم و بیان مسأهل
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 مقدمه  

امن مازماخناالت متابولیکنممممموممبمسدرم مت بوتتمو مانرلیکنمشبتیمتوعل ن ممxسدرم متابولیکمممبمسدرم م

ومدمبونتمیدنریمممم(CVD)رنبیم ن وکمه ونن ممممرنبم مازمیلکنیموکعنبمیممماستمه موکعبمممامدممتع ضموکعبمی

(DM)ومورسنتمآتنرنمشنلاررمونبیکد مجرمنرموممممممم0998درر.مازمزتبنمتع مفمامنمسدرم مدممسبلمی اممت م

ربیمتخایفمتعکبمربیمامنمسدرم مدچبممام مومهدف انسربیمح ف توزم مومتحیکیماطال ب متلسطمسبزتبن

مشرهماست.مزمبدیمتغکک ا م

رک  تنن یملیکرنن مرت کمهننبر مهیرننا ولممم,هننزیتظننبر ا مایننی مامنننمسنندرم م لبمتدننرمازمچننبی مت مم

HDL م.وبشرمکمرک  لیکرع مومرک  تبنرکلنمت

شلدمون مسننمومنن ادممممشکلعمسدرم متابولیکممدممهشلمربیمتخایفمتاغک ماست.مامنمات متبمحریمت ولطمت 

تخایفموطلممهبتیمشکلعمامنمسندرم مونبمافنزام مسننموکشنا ممممممم ربیمتخایفمومتعکبمربیمتشخکصجععکت

سنبلممم41-99ت دانمسندکنممم41زنبنموم م11د.موکشا منمشکلعمآنمدممولتکبنمآت مکبماستمه مت  ملبًم ل دت 

بنمتلنبممهعان مومدممزننممملسابنمآف م نبم مل دد.مدممآت مکبمشکلعمامنمسدرم مدممسکبر امنمتدط  ممامشبتیمت 

متلبمموکشا ماست.متکزمک 

مسنرممجهنبنمافنزام ممبفان ماسنتمهن مون منظن متن مممممممممتکنزانمچنبی مدممس اسن مممم,شنرنموبمشکلعموکشنا میندعا مم

من  میبویمتلجه مدممافزام مسدرم متابولیکممداشا موبشر.م

ومفشبممخلنموبتمدممتن دانممم(150mg/dl<)لیرک مرت منبشابمافزام مانرازهمدوممهع مدممزنبنمومرک  ت ی

موکشا ماست.م

م
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 عوامل خطرساز سندرم متابولیک:

 چاقی:

لکنن یمجهننبن میننلم مل فننتماتننبمرعنن م21سنندرم متابولیکننممدمماوامننیمینن نمفمکنمتلیننکر چدننرماوینن

اضبف موزنمومچنبی مترن للمشندبختماخکن مامننمسندرم مونلدهماسنت.مچ ون مت هنزیمتظنبر ماینی مامننمممممممممممممم

رننبیموننرنمسنندرم موکننبنی مامنننمح ک ننتماسننتمهنن مامتلننبطمیننلیموننکنمانننرازهمدوممهعنن مومافننزام مچ ونن 

مغنممارعکنتمچنبی متعکننماسنتموکعنبمان مهن مممممممم محنبلم ین ممتر للمشکلعمامننمسندرم ماسنت.ماتنبمون مرنمممممم

ممازموزنمطلکع مو خلمدامنرمنکزمو مانرلیکنمت بو مولدهمومتلاالمو مامنمسدرم موبشدر.

 زندگی کم تحرک:

وبشننر.ملننلم مهددننرهمویننبم م ن وکمه وننن مومتنن یمومتکن منبشنن مازمآنمتنن مم نر متحنن یمفکزمکنن مپنک مم

ینن مافننزام موبفننتمچ ونن ما عننرتبًمت هننزی کمهننبر مممممممورننکبمیمازم المننممسنندرم متابولیکننممازمجعممم

لیکرنن مرربکمفشننبمخلنکملیننلهزمدممافنن ادیمهنن مازمنظنن ممممومافننزام ماحاعننبی متنن یممHDLهیرننا ولم

لکنن د.ماحاعننبلمخطنن ماونناالمونن مامنننممممژناککنن مترنناعرمررننادرمازمنراشننانمتحنن یمفکزمکنن منشنن  متنن ممم

پ دازنننرموممننبمازمتیلمزمننلنمتنن سننب تمدممموزمونن متعبشننبیممم4سنندرم مدممافنن ادیمهنن مدممموزموننک مازمم

هددننرمنرننلتمونن مافنن ادیمهنن مهعانن مازممننممسننب تمدممموزمونن مامنننمفعبیکننتمممممممهننبت کلت ماسننافبدهمتنن م

ممبور.تشغللمررادرمدومو او مافزام مت 

سننبلمتلنناالمونن مسنندرم متابولیکننممررننادر.مدمیننرمم11ازمافنن ادمآت مکننبم موننبمسنننموکشننا مازمم44  پیققری:

سننبلموکشننا مازمتنن دانماسننت.مواورننای مشننکلعمسنندرم متابولیکننمموننبمسنننمدممم11تنن مازماوناالیمزنننبنمترنننم

 ل دد.ربمتشبررهمت اهث مجععکت
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 دیابت قندی:

م11ربیمزدهمشرهمت  ملبًم دمبوتمیدریمنکزمدممتع مفمسدرم متابولمممنکزملدوبنرهمشرهماست.مطلقمتخعکن

لاالمو مسدرم متابولیکنممررنادر.موجنلدممممتم(IGT)مبماخااللمتحعیملیلهزمم2ازموکعبمانمتلاالمو مدمبوتمنلعم

هن مفبینرمامننمممممIGTمبمم2سدرم متابولیکممدممامنمل وهمازموکعبمانمدممت بمر موبموکعبمانمتلاالمو مدمبوتمنلعم

مربیم  وی متغزیمدممامتلبطماست.سدرم مررادرموبمسطلحموکشا یمازموکعبمی

 بیماری عروق کرونر قلب:  

ومدمموکعبمانمتلناالمون مممم11 م(CHD)تلاالمو موکعبمیم  وکمه ون مییبمشکلعمسدرم متابولیکممدمموکعبمانم

رنبیمییلن ممموخش .موبمانوب متلانتکلبشرم31و موم همدممجدسمتؤنثم م(45≥)وکعبمیم  وکمه ون مزودمتم

ممشکلعمامنمسدرم ممامهبر مداد.مم لامضموممتلانمومتغکک مشکلهمزنرل مت 

 سبب شناختی:

 مقاومت به انسولین

ت منمف ضک مدممتلیکفمپبتلفکزملیلژیمسدرم متابولیکمماسنت.مومدممارن مممو مانرلیکنمپ م فا مشرهت بوتتم

انرلیکنموبمرک  انرلیکدع مپنسمازمغن اممممل دد.مت بوتتمو انرلیکنماموبدمت مام مدممار وجلدمن صمنبشدبخا 

مشلد.ممع مت ش وعمشرهمومو مدنلبلمآنموکعبممدچبممرک  انرلیکدع منبشابمومدممنهبمتمرک  لیکر

دمماموننبدمت بوتننتمونن مانرننلیکنمف اواننن موننک مازمحننرماسننکرربیمچنن بمدمممماویننکنم بتننیمایننی ممدخکننی

اسننت.ماسننکرربیمچنن بمآزادمتاصننیمونن مآیلننلتکنمپالسننعبم عننرتبًمدممارنن مفعبیکننتمیک ننبزمممممخننلنملنن د 

شننلنر.ماسننکرربیمچنن بمدممارنن مملیکرنن مرموبفننتمچ ونن مآزادمتنن محرننبتمونن مرلمتننلنمازمتخننبم متنن یم

نکننزمم(LDL)لیکرنن مرموبفننتمچ ونن متلسننطمیک ننلپ وت کنمیک ننبزمممتنن یرننبیمغدنن مازم ننلیکزمیک ننلپ وت کنیک
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شننلنر.مانرننلیکنمرننممارنن مضننریک لیکزمداشننا مومرننممفعبیکننتمیک ننلپ وت کنمیک ننبزمماموبفننتمچ ونن ممماموننبدمتنن 

تنن منمترننک مارنن مانرننلیکنموبفننتمچ ونن محرننبتمهدننر.موبمننرمتلجنن مهنن دمهنن متهننبممیک ننلیکزممتحنن یمتنن 

لنن ددماسننت.مودننبو امنمدممت بوتننتمونن مانرننلیکنموننبمافننزام میک ننلیکزماسننکرربیمچنن بموکشننا یمتلیکننرمتنن م

مبوننر.مافننزام ماسننکرربیمچنن بمدسننا تمونن مسلورننا اممامومارنن مضننرمیک ننلیکزمانرننلیکنموکشننا مهننبر متنن 

مشلنر.مموتتمو مانرلیکنمت افزام مدادهموموبمتغکک مترک مانا بلمپکب موب ثمت ب

لیکرنن مرمدمم تننال ماسننکرمچنن بموننبمتخاننیمهنن دنمجنن بملیننلهزمتلسننطمانرننلیکنمونن میننلم متنن یم

مبودننرمدممحننبی مهنن متلیکننرملیننلهزمدممهلننرمافننزام ممبفانن مومونن میننلم مممماسننکیا مومییلنن متوعنن متنن م

ممبودر.مملیکر مرمدممهلرمتوع مت ت ی

مونننرمفرف مالسننکلنماهرننکراتکلمتکالهدننرمیمممماهرننکراتکلمن ننصمدممممرع دننکنمطلننقمف ضننک ماسننا یممم

رننبیمچ ونن متنن تلطموننبمآنمدمم تننال مملیکرنن مرربمومتلیکننللتشننخصمشننرمهنن موب ننثمتوعنن متنن یمم

موبشر.مربیم تالن موبمت بوتتمو مانرلیکنمرع اهمت شلد.متوع مچ و مدممسیللوکعبمانمت 

 افزایش اندازه دور کمر:

ت منمتعکبمرننبیمتشننخکصمسنندرم متابولیکننمماسننت.ممافننزام مانننرازهمدوممهعنن مازم المننممایننی مجرمننرم

لکنن یمدوممهعنن موننبماطعکدننبنموزملنن مدوممهعنن منبشنن مازمافننزام مچ ونن مممتننلانموننبمانننرازهر چدننرمنعنن 

ماست.ممMRIاسکنموبممCTزم مجیریممامازمچ و مت ولطمو ماحشبمافا اکمدادمومامنمهبممنکبزتدرم

وننبمافننزام موبفننتمچ ونن ماحشننبیمشننکع ماسننکرربیمچنن بمآزادمتشنناقمازموبفننتمچ ونن مونن مسننعتمهلننرمم

هددننر.مازمسننلیمدمینن مافننزام مچ ونن مزم جیننریمشننکممتحصننلت محبیننیمازمیک ننلیکزمماممح هننتمتنن 

مآمر.موامدمل د مخلنمه دهمومازمت رک مترا کممو متابولیکرممهلرمجیللک یمو م عیمت 
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 مازمافنننزام منرنننل موبفنننتمچ وننن ماحشنننبمدممت بونننیموبفنننتمچ وننن مماننننرازهمدومهعننن منبشنننم افنننزام

رننبمشننکلعموکشننا مسنندرم متابولیکننمممامدممامنننمافنن ادمدممت بمرنن موننبمتنن دانممممزم جیننریمتننثالًمدممآسننکبم 

هددنر.مضنعدبًمامننماحاعننبلممممسنکبهمپلسنتمآت مکنبمهن مدممآنهنبمچ ون مزم جینریموکشنا ماسنتمتلینک متن ممممممممممم

اتننبمننن متدشننباکمافننزام ماسننکرربیمچنن بمآزادمپننسمازمینن گموجنلدمدامدمهنن مچ ونن ماحشننبم التانن مازکمم

مغ امدمماف ادمچبکموبشر.م

 دیس لیپیدمی:

رننبیمورننکبممهننمموطننلممهینن ممفننتمومآتننرماسننکرربیمچنن بمآزادمونن مهلننرمتننلر موننبمافننزام میک ننلپ وت کنم

اسننت.متنن رک مانرننلیکنممویمامنننمممممB(VLDL)لیکرنن مرمومحننبویمآپننلپ وت کنمممچیننبلمغدنن مازمتنن یمم

ملیکر مرت م التتمخلو مو منف مت بوتتمو مانرلیکنماست.مرهماستماتبمرک  ت یف امدرمپک ک

رننبمدممسنندرم متابولیکننمممممکنن مدمینن مازماخنناالت مایننی میک ننلپ وت کنمممممHDLهننبر مهیرننا ولمم

اسننننت.مدمحتننننلممممHDLاسننننت.مامنننننمهبشنننن مونننن م یننننتمتغککنننن مدممت هکننننبمومتابولیکرننننمممممم

 مازمهننبر متحاننلایماسننا مهیرننا ولممنبشننمHDLلیکرنن مرت مهننبر متحاننلایمهیرننا ولممرک  تنن ی

لیکرنن مرموننبمواسننط مپنن وت کنمنبیننیماسا هیرننا ولموب ننثممممررننادرمیک ننلپ وت کنمتننلر موننبمتغککنن مدممتنن یمم

مل دد.ممشرنمتمهمیک لپ وت کنمت هلچممشرنمومتا اهم

ازملنن د ممHDLضننعدبًمتغککنن میننلم مل فانن مدممت تکننبمیک ننلپ وت کنمتدونن مونن مافننزام مپبهرننبزیمممممم

وننبمت بوتننتمونن مانرننلیکنماحاعننبتًمغک ترننا کمممHDLمتلننبطموننکنمتغککنن ا متنن هلممدمملنن ددماخننلنمتنن 

موبشر.مملیکر مرمت ولدهماستمومرعیب موبمتععک ا متابولیکرممیک لپ وت کنمهع مازمت ی
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لیکرنن مرمهدننر.مت  ملننبًمرعکشنن مدممتنن یمممنکننزمتغککنن متنن مممLDLت هکننبمهیرننا ولمممHDL ننالوهمونن مم

مLDLمسننرمهنن ممتانن اهممهلچننمماسننت.مونن منظنن متنن مممممLDLغیلنن موننبمممmg/dl081سنن ت موننبتیمم

ونن ممویمآنننروتیکل مسننع موننلدهمومیننبدمممممLDLتنن هلمموکشننا منمخبیننکتمآک وژنکننمممامدامنننر.مامنننممم

اسنناعرادممLDLرننبمو رننلدر.مامنننمماسننتموننبم لننلممازمغشننبیمپبمنن مآنننروتیکل مونن ملیککلزآتکدللیککننبنمممم

مفاینن مسننط متبه وفبژرننبیمرننبیمرهزمننبدیمونن ایماهرکرشننرنمدامنننرمومونن میننلم ماناخننبو مونن ملک نننمم

دمموکعنننبمانمونننبممVLDL2کمVLFL1شنننلنر.متحانننلایمهیرنننا ولممتشننناقمازمتدلسنننکتمتاصنننیمتننن م

مVLDLمبوننر.مامنننمتما ممهلچننممومتانن اهممومرک  تنن یملیکرنن مرت مافننزام متنن مممممLDLافننزام م

رننبیمآتنن و مدممتلاالمننبنممنرننلابًموخشنن مازمهیرننا ولمتعکنننماسننتمدممافننزام مخطنن متشننککیمپننالیمممم

مرم متابولیکممن  مداشا موبشدر.مسد

 عدم تحمل گلوکز:

وجننلدماخننااللمدممارنن مانرننلیکنمتدونن مونن ماخننااللمدممهننبر متلیکننرملیننلهزمتلسننطمهلننرمومهیکنن موممممممم

رننبیمحرننبتمونن مانرننلیکنمنظکنن موبفننتم تننالن مومممممهننبر موبزجنن بمومتابولیکرننمملیننلهزمدمموبفننتممم

وممننبماخننااللمدممتحعننیملیننلهزممممم(IFG)شننلد.مامتلننبطموننکنماخننااللمدمملیننلهزمنبشننابممممممچ ونن متنن م

(IGT)وننبمت بوتننتمونن مانرننلیکنمدممتطبیعننب میننلم مل فانن مدممانرننبنمونن مخننلو متشننخصمشننرهمممممممممم

ماست.م

ونن ایمجلنن انماخننااللماموننبدمشننرهمدممارنن مانرننلیکنموبمننرمت شنن موممننبمپبهرننبزیمانرننلیکنمتغککنن ممبوننرمتننبمممم

غیظننتملیننلهزمدممحننرمطلکعنن محفنن ملنن دد.مدممنهبمننتمامنننمتکبنکرننممحک اننن متععننلتًمونن مدیکننیممممممممم
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اخننااللمدممت شنن مانرننلیکنمازموننکنممفانن موماخننااللمدمملیننلهزمنبشننابموممننبماخننااللمدممتحعننیملیننلهزمونن م

مهدر.مدمبوتمیدریمپکش فتمت مسعت

 هیپرتانسیون: 

امتلبطموکنمت بوتنتمون مانرنلیکنمومفشنبمخلنمونبتمون مخنلو متشنخصمشنرهماسنت.مون مینلم متادنبی مممممممممممممم

دممشنن امطمفکزملیلژمننممطلکعنن مانرننلیکنممننمملشننبدهددرهم  وینن موننبمارنن ا مربنلمنن مونن موبزجنن بممممممم

وتنتمون مانرنلیکنمارن ملشنبدهددرل ممممممرنبیمهیکن ماسنت.ماتنبمون مرن محنبلمدممشن امطمت بممممممممسرمممدممتلونللم

رننبیمهیکنن مرع دننبنموجننلدممودماتننبمارنن مآنمونن موبزجنن بمسننرمممازمتلوننللم  وینن مانرننلیکنمازموننکنمتنن 

تلبمرنننبممنننبمدامد.موبزجنن بمسنننرمممدممسفکرپلسنننابنمتلنناالموننن مسننندرم متابولیکننمماتنننبمنننن مآف م ننبم مممم

ممبور.ممتلبمربکمافزام مت آسکبم 

درننرمهنن مدممشنن امطمت بوتننتمونن م صننل مسننع بتکمممامافننزام متنن انرننلیکنمرع دننکنمفعبیکننتمسکرننامم

لنن دد.مدممنهبمننتمدممت بوتننتمونن مانرننلیکنمترننک مانا ننبلمپکننب متلسننطمممانرننلیکنمامنننمارنن منکننزمحفنن متنن م

لنن دد.مناکونن مامنننماخننااللمدممآنننروتیکل ماموننبدم ننر مممممهکدننبزمتخاننیمتنن ممم-3فرننفبتکرمیمامدلزماننللمم

وبشننرمهنن متدونن مونن مهننبر مج مننبنمخننلنمتنن م0آنننروتیکنمتعننبدلموننکنمتلیکننرماهرننکرمنکا مننممومت شنن م

هددننرهمررننادرماتننبمردیننبت مهنن مارنن مانرننلیکنموننبمممرننبیمتنن هلممتح مننمملنن دد.مر چدننرمتکبنکرننممتنن 

شننلمممهنن ملنن ددمتالجنن متنن امزمننبو متنن مHOMAلکنن یمغیظننتمانرننلیکنمنبشننابممننبمتکدکننمممانننرازه

لنمدمموکعننبمانمتلنناالمونن مسنندرم مممت بوتننتمونن مانرننلیکنمن نن مچدننران مدممافننزام مشننکلعمرک  تبنرننکممممم

 تابولیکممنرامد.م

م
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 های پیش التهابی:سیتوکین

وکنننبنی متلیکنننرممCRPوممTNF-αکمIL-8کمIL-6کمIL-1رنننبیمپنننک مایاهنننبو متثنننیمافنننزام مسنننکالهکن

وبشننر.متبه وفبژرننبیمتشنناقمازموبفننتمچ ونن متعکنننموننک مازمحننرمامنننم لاتننیمتلسننطموبفننتمچ ونن متنن م

رنبیمدمملن د موبشندر.ماتنبمممممرنبمومافنزام مغیظنتمسنکالهکنمممماستمتدلن ماینی متلیکنرمتلضنع مسنکالهکنممممم

امنننممونن مرنن محننبلمامنننمهنن مچنن مت ننراممازمت بوتننتمونن مانرننلیکنمنبشنن مازمارنن ا مپننبماه ونممننبمآنننروه ون

 وبشر.مربماستمتشخصمنع سکالهکن

 دیپونکتین:آ

رننب مرننبیمچ ونن ماآدم لسننکتآدم نلنکاکنممننممسننکالهکنمضننرایاهبو ماسننتمهنن متدحصن اًمتلسننطمسننیللمم

شننلد.مرع دننکنمحربسننکتمونن مانرننلیکنممامافننزام مدادهمومورننکبمیمازمت احننیمف امدننرمایاهننبو مممتلیکننرمتنن 

لیلهلژنکننممومسنن  تمتلیکننرملیننلهزمدممهلننرمماممممرننبیهدننر.مآدم ننلنکاکنموکننبنمآنننزمممممامتهننبممتنن م

هدنننر.مرع دنننکنمانا نننبلملینننلهزممامدمم تنننال مافنننزام مدادهموماهرکراسنننکلنماسنننکرربیمتهنننبممتننن 

وبشننر.مغیظننتمهکدننبزمتنن مAmpشننرنمهدننرمهنن مامنننماتنن متننبمحننریمنبشنن مازمفعننبلچنن بممامتشننرمرمتنن 

مبوننر.مسننهممنرننل مآدم ننلنکاکنمدممممآدم ننلنکاکنمدمموکعننبمانمتلنناالمونن مسنندرم متابولیکننممهننبر متنن مممم

موبشر.ایاهبو مدمماموبدمسدرم متابولیکممتشخصمنع ربیمپک ت بویمافزام مسکالهکن
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 تظاهرات بالینی:

نموکعننبمانمتعکنننماسننتمانننرازهمسنندرم متابولیکننممتععننلتًمفبیننرم التننتماسننت.مدممتعبمدنن مفکزمکنن مامننمم

دوممهع مومفشنبممخنلنمافنزام ممبفان موبشنر.موجنلدممکن مازمامننم المنمممنبمرن مدوموبمنرمشنممپزشنمممممممممممممممم

مامجهننتمجرنناولیمسننبم ماخنناالت موکلشننکعکبم مدمموکعننبمانمتلنناالمونن مسنندرم متابولیکننمممامو انیکننزد.ممم

کننبنسمدممتعبمدنن ممبفننتممموننبمشننکلعمهعانن مآت وفنن موبفننتمچ ونن مایک ننلآت وف  ممننبمآهننبنالزیمنکیلوکمممممم

رنبیمفکزمکن متععنلتًمونبمت بوتنتمشنرمرمون مانرنلیکنمرعن اهمررنادرمممممممممممشنلد.مازمآنونبم مهن مامننممبفان مممممت 

موبمرمدمماناظبممسبم م المممسدرم متابولیکممولد.مم

 بیماری کبد چرب غیرالکلی:

لیکرنن مرمومایاهننببمرعزتننبنمتوعنن متنن یمNASHهلننرمچنن بموکعننبمیمنرننلابًمشننبمع ماسننتمر چدننرمدمم

جععکنننتمآت مکنننبمومسنننبم مهشنننلمربیمغ وننن موجنننلدمم2-3دممحنننبلمحبضننن م مNASHوجنننلدمدامد.م

تعکنننماسننتممکنن مازممممNASHدامد.موننبمافننزام مشننکلعماضننبف موزنمومچننبی مومسنندرم متابولیکننممممممم

مشبمعا منم ییموکعبمیمهلریمت حی ماناهبم مومس طبنمهلرموبشر.م

 سمی:ریواهیپر

رک  امویکرنننع موبزتنننبو مازموجنننلدماخنننااللمدممارننن مانرنننلیکنموننن ممویموبزجننن بماسنننکرماوممنننممازممم

رننبیمهیکنن ماسننت.مدممحننبی مهنن مافننزام مغیظننتمدیمتاکننیمآمژنننکنمنبتا ننبمنمهنن ممننمممممممممممممتلوننلل

تهبمهددننرهمدمونمزادمسنندازماهرننکرنکا ممماسننتموننبموجننلدماخننااللمدمم عیکنن دمآنننروتیکل مامتلننبطممممممم

نکنننزمتعکننننماسنننتمنبشننن مازمتغککننن ا مولجنننلدمآتنننرهمدممپنننبتلفکزملیلژیممممدامد.متکک وآیللتکدنننلمیم

مآنروتیکل مدممحتلممت بوتتمو مانرلیکنموبشر.م
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 های قلبی عروقی:بیماری

رنبیمییلن م  وین مدمموکعنبمانمتلناالمون مسندرم متابولیکنممدممممممممممخط منرل ماوینکنمتنلامدماوناالمون موکعنبمیممممم

مو او ماست.مم1/0-3غکببمدمبوتمیدریم

 :2 دیابت نوع

و اونن مافننزام ممم3-1دمموکعننبمانمتلنناالمونن مسنندرم متابولیکننمممممم2دممهننیمخطنن ماونناالمونن مدمبوننتمنننلعممممم

موبشر.مت م12ومدممت دانمخط ماواالم م41مبور.موطلمیمه مدممزنبنم ت 

 اختالالت متابولیک همراه: 

بلمکماسننکراومممکمفننبهالممپننک مانع ننبدیمافکل مدننلژنمتهبمهددننرهمفعننمممممCIVومم8شننبتیمافننزام مآپننلممم

رننبیمسننفکرخلنکمم کمومرننکلزما مسنن  کمرلتلسکرننا کنکمشننعبم ملیلننللمممم0هددننرهمپالسننعکدلژنمنننلعمم

کمتکک وآیللتکدننلمیکموکعننبمیمهلننرمچنن بممC(CRP)ایاهننبو کمپنن وت کنمواهدشنن ممرننبیمپننک سننکالهکن

کموکعنننبمیمتخعنننرانمپیننن مهکرننناکمممم(NASH)منننبماسنننا بتلزمغک ایکیننن مممم(NACLD)غک ایکیننن م

(plos)بمومآپد مانررادیمخلام(OSA).م
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 بيان مساله

سنندرم متابولیکننمممننمموکعننبمیمخبینن منکرننتمویکنن مونن مل ورنن مازمممرننممفبهالمرننبماطننالکممممممممممم

لننن ددمهننن مشنننبتیمچنننبی مشنننکع مومفشنننبمخلنمونننبتمومدمنننسمیک کنننرت مومافنننزام میدنننرخلنمممتننن 

 .مامنننمسنندرم ممکنن م2وبشننرا .مشننکلعمامنننموکعننبمیمدممس اسنن مجهننبنمدممحننبلمافننزام متنن م0وبشننراتنن 

رننبیمییلنن م  وینن مومتمومامتلننبطمیننلیموننبمورننکبمیمازموکعننبمیازمتشننکال موهراشننا مجلاتنن متننرمنماسنن

 .مون م ینتم نلامضمزمنبدمامننمسندرم متعنب ماجنزایمامننمسندرم موبمنرمون مخنلو مو مسن ممممممممممممممم3دمبوتمدامدا

لنن ددمتننبمممرننممتلمتننبیکا مومتلموکننرما مدممامتلننبطموننبمدمبوننتمومحننلادیمییلنن م  وینن مومهلننریممممممم

م .م4ت یکیمدادهمشلدا

م22 کمشننکلعمآنمدممآت مکننبم 2دممس تبسنن مجهننبنمدممحننبلمافننزام ماسننتامموننبمتلجنن مونن مشننکلعمآنمهنن م

سننبیی منکننزممسننکرهماسننتمومم11دممسنننمم42لننزام مشننرهماسننتمهنن موننبمافننزام مسنننمامنننمت ننراممونن م م

م .م1شکلعمآنمدممآمدرهمافزام موکشا یمخلاررمبفتا

اسننتمدممتننبملانمنکننزمونن م یننتمافننزام مچننبی مشننکع مشننکلعمسنندرم متابولیکننممدممحننبلمافننزام مممممممم

 .مدممتطبیعنننب مانونننب مل فاننن مدممامننن انمشنننکلعم1شنننکلعمدامدام01-01وطنننلمیمهننن مدممافننن ادمونننبی م 

م .8لزام مشرهماستام0/31سدرم متابولیکمم 

تنن منمآنهننبمرننبیمتخایننفماسننتمهنن مشننبم سنندرم متابولیکننمممننممممرننممفننبهالممتهننممونن ایموکعننبمی

دممامنننمسنندرم مم2مبوننتمتکنن م .مممرننممنرننل مونن وزمدم9رننبیمییلنن م  وینن ماسننتامدمبوننتموموکعننبمی

 .م8ورننا مونن ماجننزایمسنندرم متابولیکننممومجععکننتمتننلمدمتطبیعنن مدامدامممممممم01/1تننبمم13/3طکننفموننکنمم
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تاغکن ماسنتمممرنممنرنل مو کن مانننلاعممممممم13/0-08/2رنبیمییلن م  وینن مممممرنممنرنل مآنمون ایموکعنبمیمممم

م .م00تاغک ماستام11/0تبمم21/0تلمتبیکا مازم

تنلانموکعنبمیمهلنرمچن بمممممسندرم متابولیکنممامتلنبطمداشنا موبشنرمتن ممممممتلاننرمونبمممازمدمی متلامدیمه متن م

تننزتنمهیکنن مومم موکعننبمی02ونن میننلم ماسننا بتلزمغک ایکینن مومفکلنن وزمومسننک وزمومهالن ملهبمسننکدل ماممم

هکرننناکمموماخننناالت مخنننلابمومرک  اومسنننکع موم مومسننندرم متخعنننرانمپیننن 03تکک وآیللتکدنننلمیا

م ممامنب مو د.مم04دتبنسا

رننبیمهلننریمازمیلکننیمآتکدلت انرننف ازربمامتلننبطمیننلیموننبمیک لتلهرننکا موممیمتلجکنن مترننتافننزام مغک یبونن

و کننن مخصلینننکب مسننندرم متابولیکنننممدامدمهننن متعکننننماسنننتمخنننلدمماموننن مینننلم مهلنننرمچننن بمم

 .مونن مغکنن مازمر بتکننتمومنن الموموکعننبمیمهلننریمایکینن مومرعله وتننبتلزمومممممم01غک ایکینن مونن وزمدرننرام

م .م01ت منموکعبمیمهلریمدممهشلمربیمپکش فا ماستا وکعبمیمتابولیکممهلریمهلرمچ بمشبم

رننبیمهلننریمتنندعکسمهددننرهمارنن ا میک لتلهرننکمممویمممودننبو امنموننبمتلجنن مونن مامدکنن مافننزام مآنننزمممم

تننلانمتحصننکی مونن ممویم .موننبمانوننب مامنننمتطبیعنن متنن م01هلننرمدمموکعننبمانموننبمسنندرم متابولیکننمماسننتام

رنننبیمهلنننریمازمیلکنننیمممنننقمامتلنننبطمونننکنمآننننزممممانونننب مداد.مومازمامننننمط ممcontrolوممcaseافننن ادم

دممافنن ادموننبموموننرونمسنندرم ممممم(ALT)ومآتنننکنمآتکدلت انرننف ازممم(ASH)آسنن بمتب مآتکدلت اسنندف ازمم

رننبیمهلننریموممتابولیکننمموننبمرننممت بمرنن ملنن دد.مومدممیننلم موجننلدمامتلننبطمتدط نن موننکنمآنننزممممممممم

لننلم مهددننرهممننممتننبمه مپننک مرننبمونن م دننلانسنندرم متابولیکننمماتکننرماسننتمهنن مواننلانمازمامنننمآنننزممم

 ننلامضمطننلتن متننر مسنندرم متابولیکننممومتعکننکنمپ ولدننلزموکعننبمیمومتاعبیلننبًممهدانن لموهانن مومدمتننبنمم

دمبوننتمومهننلمیموم...مم-وهانن مرنن مهننرا مازماجننزایمسنندرم متابولیکننممجهننتمهننبر م ننلامضمییلنن مممم
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درم متابولیکننمموممننبمرننبمونن م دننلانممکنن مازماجننزایمسننوهنن همونن دموممننبمحانن موننبماضننبف مهنن دنمامنننمآنننزمم

تنن مومزودتنن مامنننمسنندرم ممامرننبمدممه اما مننبیمتشخکصنن مواننلانمر چنن مسنن م ماضننبف مهنن دنمامنننمترننت

شنندبختمومدممجهننتمهننبر م ننلامضمآنمهلشنن مهنن د.موننبمتلجنن مونن مر چکننزمنرننلابًمهننممومسننهلیتمممم

تلانننرم عینن ملکنن یمآنهننبمامنننمارننراگمتهنن مشننرهمتنن ممانوننب مامنننمآزتبمشننب مومدیننتمخننلبمانننرازهمم

د.موموننبماسننافبدهمازمآنمواننلانمجهننتمتشننخکصمسنن م موکعننبمیمومتاعبیلننبًمهننبر موننبممایاصننبدیمومممممملنن د

م لامضمجبنل مامنمسدرم مدممآمدرهمازمامنمتبمه ربماسافبدهمه د.مم

م

م

م  
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 اهداف و فرضيات

 هدف اصلی طرح:

موبمسدرم متابولیکممغک مطلکع مهلریممربیو مس مامتلبطمتکبنمترت

م

 اهداف فرعی:

سنندرم متابولیکننمممدمموکعننبمانمتلاالونن م(ALT)ت بمرنن مسننط مخننلن مآتنننکنمآتکدلت انرننف ازممم -0

 .وبماف ادمغک متلاال

سننندرم ممتلاالوننن مدمموکعنننبمانم(AST)ت بمرننن مسنننط مخنننلن ماسننن بمتب مآتکدلت انرنننف ازمممم -2

 .غک متلاالتابولیکمموبماف ادم

هننرا مازماجننزایمسنندرم متابولیکننممایدننرمخننلنمممدمرنن ممALTوامتلننبطمسننط مخننلن ممو مسنن  -3

  مدمسمیک کرت کمدوممهع موبتمم-فشبمخلنموبتم-نبشابموبت

ایدننرمخننلنمهننرا مازماجننزایمسنندرم متابولیکننممممدمرنن مASTمومامتلننبطمسننط مخننلن مو مسنن  -4

  مدوممهع موبتمم-دمسمیک کرت م-فشبممخلنموبتم-وبتمنبشاب

 .غک متلاالسدرم متابولیکمموبماف ادممتلاالو ماندمموکعبماسکرماوممممت بمر مسط مخلن م -1

ایدننرمهننرا مازماجننزایمسنندرم متابولیکننمممدمرنن مومامتلننبطماسننکرماوممننممسننط مخننلن مو مسنن  -1

  دوممهع موبتمم-دمسمیک کرت م-فشبممخلنموبتم-وبتمخلنمنبشاب

 .غک متلاالسدرم متابولیکمموبماف ادممتلاالو مدمموکعبمانم(CRP)ت بمر مسط مخلن م -1
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ایدننرمخننلنمهننرا مازماجننزایمسنندرم متابولیکننممممدمرنن مCRPمومامتلننبطمسننط مخننلن مو مسنن  -8

  دوممهع موبتمم-دمسمیک کرت م-فشبممخلنموبتم-وبتمنبشاب

غکنن مسنندرم متابولیکننمموننبمافنن ادمممتلاالونن مدمموکعننبمانم(Cr)ه اتنن منننکنت بمرنن مسننط مخننلن مم -9

 .تلاال

هنننرا مازماجنننزایمسننندرم مممدمرننن مم(Cr)ه اتننن مننننکنمومامتلنننبطمسنننط مخنننلن مو مسننن  -01

  دوممهع موبتمم-دمسمیک کرت م-فشبممخلنموبتم-وبتمایدرمخلنمنبشابتابولیکمم

دمموکعننبمانمتلاالونن ممم(LDL)ت بمرنن مسننط مخننلن میک ننلپ وت کنموننبموزنمتلیکننلی مپننبمکنمممممم -00

مسدرم متابولیکمموبماف ادمغک متلاال.

هننرا ممدمرنن مم(LDL)کنیک ننلپ وت کنموننبموزنمتلیکننلی مپننبمممومامتلننبطمسننط مخننلن مو مسنن  -02

دوممم-دمننسمیک کننرت م-فشننبممخننلنموننبتم-وننبتمایدننرمخننلنمنبشننابازماجننزایمسنندرم متابولیکننمم

  هع موبتم

م

 اهداف کاربردی:

وننبمتلجنن مونن مشننکلعموننبتموم ننلامضمزمننبدمسنندرم متابولیکننممدممیننلم مهشننفمامتلننبطموننکنمافننزام مممم

وممننبمم رننبیمهلننریمونن م دننلانممننممفننبهالممتشخکصننمممممآنننزمممم,رننبیمهلننریمومامنننمسنندرم مممآنننزمم

رمتثع رعنن مدننتلانلننلم مهددننرهم ننلامضمامنننمسنندرم مونن میننلم مزودردیننب متنن پ ولدلسنناکممومپننک 

تکاننلانمونن ممم CRP , LDLو کنن متننلامدمازمیلکننیماسننکرماوممننممومهنن اتکدکنموممممرع دننکنمازمر.مدوبشنن

م دلانمفبهالممپ ولدلساکمموممبمتشخکص منکزموه همو د.
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م

م

 

 

 

 

 

 

:دومفصل     

  مقااتربرسی متون و مروری رب
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 بررسی متون

امنن مردننلزمرننبیمهلننریمومسنندرم متابولیکننممتطبیعننب ملرننا دهممتا سننفبن مدمخصننلصمامتلننبطمآنننزممم

وننبمرعننکنمتلضننلعمازموننکنمم2111انوننب منشننرهماسننت.موینن مدممتطبیعنن مانوننب مل فانن مدمماسننا ایکبمدممسننبلمم

رننبیموننبمترننتمهعنن موکشننا منمامتلننبطمومفشننبمخلنمهعانن منمامتلننبطممامماجننزایمسنندرم متابولیکننممدوممم

نرنننلابمهنننممومضنننعکفمونننلدوی منرنننلتمممم AST , ALTامتلنننبطمممغک طلکعننن مهلنننریمداشنننت.

ALT/AST Ratioنرننلتمونن مرنن مهننرا مازمآنهننبمونن متدهننبم مامتلننبطمیننلما یموننبمسنندرم متابولیکننمممممممم

هنن مامتلننبطمم منکننزمتحبسننل مشننرهموننلدGGTدممامنننمتطبیعنن ملبتننبملیلتبتکننیمت انرننف ازمامداشننتمر چدننر

رع دکنمتشننخصمشننرمسننط موهانن یموننبمسنندرم متابولیکننممنرننلتمونن مآتکدننلمت انرننف ازمرننبمپکننرامهنن د.ممم

م .م08وبشراربیمهلریمپکشیلم مهددرهمپ ولدلزموها مو ایمحلادیمییل م  وی مت پبمکنمآنزمم

رننبیمهلننریمتخاننیمدممموننبمرعننکنمتلضننلعمشننکلعمترننتمم2111تننبملانمدممسننبلمدممتطبیعنن مدمینن یمدمم

وننبممم1/94لننزام مشننرمومافنن ادموننبمتشننخکصمسنندرم متابولیکننمممممممم2/1افنن ادموننبمسنندرم متابولیکننمم ممم

دممافنن ادممALTهلننریمتخاننیمداشننا موبشنندرموکشننا موننلدموطلممکنن مسننط ممرننبیماحاعننبلمامنننمهنن مترننت

دممونکنماجنزایمسنندرم متابولیکنممدوممهعنن مومممممبتمتن موننلدومتلناالمون مسنندرم متابولیکنمموطنلممتعدننبمداممونممممم

م .م09ربیمهلریمتخایمداشادرالیرک مرمازمنظ مآتبمیموکشا منمامتلبطمماموبمترتافزام مت ی

رننبیمنفنن مسننط مآنننزممم918انوننب مل دمننرمازموننکنمم2119امنن مهنن مدممهشننلممت هکنن مدممسننبلمدممتطبیعنن 

دممافنن ادموننبمسنندرم متابولیکننممازمنظنن ممممم مGGTزاوملبتننبملیلتبتکننیمت انرننف اممم,AST,ALTهلننریم

نرننلتمونن مآتکدننلمت انرننف ازمرننبمممGGT.ایلا مامتلننبطمسنندرم متابولیکننمموننبممآتننبمیموننبتت ملننزام مشننرم

م .م21اامتلبطمیلیمت یمولدم
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اوننرونمدممنظننن ممم9/01لیکننمم موشننکلعمسنندرم متابممم2119امنن مدمینن مدممتننبملانمدممسننبلمممممدممتطبیعنن م

زام مشنر.مطلنقمامننمتطبیعن مجدرنکتمتن دمومچنبی مومرع دنکنمافن ادمونبمممممممممممرنبیمومن ال ملنمممبتکتل فانمر 

م .م20ربیمغک طلکع مهلریمداشادراسدرم متابولیکممامتلبطموکشا یموبمترت

 ALT/ASLناننبمبموننرمنمینلم موننلدمهن مسننط مممم2118م مدممسنبلممدممتطبیعن مانوننب مل فان مدمماتنن مم

RatioوممALTکمGGTم .م22وطلممترا یمومتعدبدامیمدمماف ادموبمسدرم متابولیکمموبتت مولدام

متا سفبن مدممام انمتطبیع مهبتیمومتدروع مدمخصلصمامنمتلضلعمردلزمانوب منشرهماست.م

م  
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م

م

م

م

م  

:سومفصل   

 مواد  و  روش  کار
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 نوع مطالعه:

ماپکرتکلیلژمممتحیکی ماتلمدمشبرری 

م

 روش اجرا و طراحی:

وبشننرمهنن مونن ممویمسننبهدکنمتدط نن مممتنن ماتننلمدمشننبرری ممcase-controlامنننمتطبیعنن ممننممتطبیعنن ممم

مسننبلم0ونن متننر ممتکدننلدممشه سننابنمیننزومنمتحننتمنظننبم مت هننزمتابولیکننممدانشننیبهم یننل مپزشننک ممم

مانوب مل فت.مم

سنبلمومسنکلنتمحنراییمون مممممم21ه اما مبیمومودمافن ادمون مامننمطن حمون مینلم مسننموکشنا ممنبمترنبویممممممممممم

سننبلمدممامنننمتدط نن ماسننت.مافنن ادمتننلمدمتطبیعنن مازمط مننقمتیفدنن مونن مت هننزموهراشننتمد ننل موممم1تننر م

تلانرننادرمبنمآزاداننن متنن ممنننمطنن حمتح ک ننبت موطننلممهبتننیمونن مامشننمممممپننسمازمتلضننک مخصلیننکب مامم

تشننبمهتمهددننرموممننبمتشننبمهتمنکددننر.متعننب مافنن ادموامدمشننرهمازمنظنن مه اما مننبیمتشخکصنن مسنندرم ممممم

مlast joint intrim societyممل فادننر.مامنننمه اما مننبمو اسننبتممممتابولیکننممتننلمدمو مسنن مینن اممم

موبشرمه موبمرمو ایمتشخکصمدومتلمدمازماجزایمزم ممامداشا موبشر.ممت 

تانن مدممسننبنا م81تانن مدممتنن دانموموکشننا ممننبمترننبویمممسننبنا م94دوممهعنن موکشننا ممننبمترننبویممم -0

 زنبن

دمتنننبنموننن ایمممنننبمدممبفنننتمmg/dl011لیکرننن مرمسننن  موکشنننا ممنننبمترنننبویمممسنننط متننن ی -2

 لیکر مرت رک  ت ی
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ونن ایمزنننبنممننبممممmg/dl11ونن ایمتنن دانمومهعانن مازممممmg/dl41هیرننا ولمزمنن مممHDLتکننزانم -3

 دممبفتمدمتبنمو ایمامنمدو.مم

 mg/dl011وکشا ممبمتربویمم(FBS)یدرمخلنمنبشابم -4

منننبمفشنننبمخلنمدمبسننناللممممmmHg031وکشنننا ممنننبمترنننبویمممم(SBP)فشنننبمخلنمسکرنننالی مم -1

(DBP)وکشا ممبمتربویممmmHg81ممبمدممبفتمدمتبنمو ایمفشبممخلنموبت.ممم

ل ورنن مهنن مامنننمه اما مننبممامپ ه دنننرمونن م دننلانمسنندرم متابولیکننممدممنظنن مل فانن مشننرنرمومدممامنننمممم

متی  مشرنر.ممcaseتطبیع مو م دلانماف ادم

یمهلنننریمرننبمدممتطبیعنن مازمنظنن ماخننااللمو کنن موکعننبمیممممممBiasونن ایمجیننللک یمازماموننبدمتغککنن ا ممممم

ومرننممدمملنن وهمهدانن لمازمممcaseرننبیمآنزمعنن مهلننریموکعننبمانمرننممدمملنن وهمممافننزام مدردننرهمترننتم

رنننبیمحنننبدمومتنننزتنمومرعبه وتنننبتلزمومرنننبیمهلنننریمازمیلکنننیمر بتکنننتنظننن مشننن حمحنننبلموکعنننبمی

رننبیمرننبیمییلنن متننلمدمو مسنن مهبتننیمینن اممل فادننرمومافنن ادیموننبمسننبو  متشننکلیموکعننبمیممممموکعننبمی

رننبیمگمل دمرنننر.مدمممونننرمو مسنن مافنن ادمآزتبمشننب متز مدممخصننلصمترننتمهلننریمازمتطبیعنن محنن 

جهننتمآنهننبمانوننب مل فننتمومافنن ادموننبمناکونن متثلننتمازمتطبیعنن متننلمدمنظنن محنن گمممممممممCBCر بتکننتموم

مل دمرنر.مم

م,کتماجاعننب  مومایاصننبدیمرنن مدوملنن وهممونن ایماناخننببملنن وهمهدانن لمجهننتممکرننبنموننلدنموضننعممممم

ونن م دننلانملنن وهمهدانن لماناخننببمشننرنرمومازموننکنمآنهننبمهرننبن موامدمتطبیعنن ممممممcaseرعرننبمیبنمافنن ادم

انوننب ممgroup matchingشننرنرمهنن مه اما مننبیمسنندرم متابولیکننمممامپ نکددننر.مدممتننلمدمآنهننبمممممممم

مبم مممرننممفبهالمرننبیمتخننرو مهددننرهممممل فننتمومف اواننن مجدرننکتمومتکننبنیکنمسنننمافنن ادمومسننمممممم
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مcaseنرننلتمونن ملنن وهم مانحنن اگمتعکننبممسنند مآنهننبمرمونن مطننلمیمهننشننمmatchم,ومهدانن لمcaseلنن وهم

مو ایمتبمیبویمیلللمولد.مم2±و میلم 

تانن مومرع دننکنمسننط ممموننبمواحننرمسننبنا ممم(WC)دوممهعنن ممcontrolوممcaseپننسمازماناخننببملنن وهممم

رنن مدوموننبمواحننرممم(ALT)کمآتنننکنمآتکدلت انرننف ازم(AST)آنننزمممهلننریمآسنن بمتب مآتکدلت انرننف ازمم

U/Lنمسکرننالی مومرع دننکنمفشننبمخلم(SBP)ومفشننبممخننلنمدمبسننالی ممم(DBP)تانن موننبمواحننرمتکینن مم

وننبمواحننرمم(TG)لیکرنن مرمومسننط مخننلن متنن یمممmg/dlوننبمواحننرمم(FBS)جکننلهمومیدننرمخننلنمنبشننابمم

mg/dlومهیرنننا ولمتلتنننبلمونننبمواحنننرممممmg/dlومیک نننلپ وت کنمونننبموزنمتلیکنننلی مونننبتمممم(HDL)ومم

دممتعننب مافنن ادمممmg/dlلکنن یمرنن مدوموننبمواحننرمانننرازهممممLDLیک ننلپ وت کنموننبموزنمتلیکننلی مپننبمکنمممم

ملک یمشر.انرازهمcontrolوممcaseل وهم

رننبمدمممننممآزتبمشننیبهمسننب تمپننسمازمنبشننابم مشننلبن مل فانن مشننرمومتعننب منعلننن م02-04رننبمتعنب منعلننن م

مومدممرعبنمموزمتلمدمو مس می اممل فت.م

م

 گیری:حجم نمونه و روش نمونه

𝑛 =
(𝑍1−

𝛼

2
+ 𝑍1−𝛽)2𝜎2

(𝜇1 − 𝜇2)2
≅ 120 

𝛼 = 0.05,   𝛽 = 0.80,    𝜎 = 9,    𝜇1 = 21.1,    𝜇2 = 17.7 

م

وننبمتلجنن مونن مف تننللمتهنن مشننرهمومتحبسننلب مانوننب مشننرهمتحننتمنظنن مهبمشنندبتمآتننبمیمطنن حمتعننرادمممم

منف مخلاررولد.مم021وطلممت  مل محراییممcontrolوممcaseاف ادمدممر مدومل وهم
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 جدول متغییر ها

 

رعنوان متغی  

ل
 مستق

 وابسته

 مقیاس تعریف علمی کیفی کمی

پیوست
ه

 

گسست
ه

 

ی
 اسم

ی
 رتبه ا

 سبل و ماسبتمسبلمتلیر  م     سن

  تلنثممبمتزه مولدنمو ماسبتمظبر  م      جدس

 سبنا متا  انرازهمومیبتتماف اد  م     یر

و مم ل انو منک ویموامدمشلنرهمدممار م  م     وزن

 مممجرمم

Kg 

BMI     شبخصمتلدهممورن   م Kg/m2 

WC     دوممهع   م Cm 

WHR     نرلتمدوممهع مو میین  م  

دمممخلننک وم موامدمشلنرهمتلسطم  م     فشبممخلن

مربو مدملامهممیج مبنکم

mmHg 

AST     زمممآس بمتب مآتکدلمت انرف ازماآن  م

 هلری 

U/L 

ALT     لری آتنکنمآتکدلمت انرف ازماآنزمممه  م  U/L 

HDL     بتیک لمپ وت کنموبمدانرکا مو  م  mg/dl 

LDL     بمکنیک لمپ وت کنموبمدانرکا مپ  م  mg/dl 

TG     ت یملیکر مر  م mg/dl 

سدرم م

 تابولیکم

     م   

  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D9%86
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 ها:آوری و تجزیه و تحلیل دادهروش جمع

مممشننرمومسنن سموننبمآزتننلنمممومدمیننرمانحنن اگمتعکننبممتلیننکفممممماواننرامتاغک رننبمونن میننلم متکننبنیکنممممم

2square)x-(Chiآزتننلنممونن ایمتحیکننیمتاغک رننبیمهکفنن موممممtest-Tجهننتمتاغک رننبیمهعنن مومدممممم

نمتاغک رننبمچننممشننرمهنن مدممتننلمدمممآنننبیکزمشننر.متلزمنن من تننبلموننلدمممSPSSهننبمناننبمبمدممننن  مافننزامممانا

ASTکممALTومسط ماسکراوممممو م یتمن تبلمنللدنمازممman-Whitneyماسافبدهمشر.مم

م

م

م
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م

م

م

 

م

م

م

م  
:چهارمفصل   

نتایج  (  یافته اه   )  
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 هایافته

هن اتکدکنمم,اسنکرماوممنممممم,فشنبممخنلنمم ,اسننمومو کن متلامدممALTوممASTامتلنبطمونکنمممم-0جرولمشعبمهم

LDL,CRP  ,BMIمدمماف ادموبمسدرم متابولیکممومورونمسدرم متابولیکم م

ممماف ادمازمنظ مسدرم متابولیکمم

اف ادمن تبلمازمنظ مم

مسدرم متابولیکم

سدرم مماف ادمتلاالو 

متابولیکم

P.ValueمT 

 -311/1 114/1م92/41±1/1م19/41±11/1مسن

م-321/1م110/1م11/008±38/20م13/011±84/02مفشبمخلنمسکرالی 

م-19/4م110/1م18/11±18/04م11/18±41/9مفشبمخلنمدمبسالی 

م-101/1م981/1م81/1±03/1م81/1±04/1مه اتکدکن

م-910/2م113/1م32/1±11/0م98/4±21/0ماسکراوممم

LDL 13/24±11/011م-102/0م188/1م13/002±99/22م

ASTم*-118/0م018/1م12/24±11/03م24/20±41/1م

ALTم*-289/3م110/1م40/28±90/01م11/22±30/01م

CRPم-821/3م110/1م94/2±04/3م11/0±41/2م

BMIم-112/1م110/1م98/28±22/4م29/21±13/3م

P.Valueمدامماست.معد مامتلبطمتعد م11/1زم مم

P.Valueموبشر.مداممنع معد مامتلبطمتعد م11/1وبتیمم
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-mannوبشنرمهن مون ممو ممممتن ممzو م یتمتلزم مغک ن تبلمآنهبم نردمتحبسنل مشنرهمون ایمآنهنبمآتنبمهممممممم*م

withneyمآنبیکزمتر ی ماست.ممم

م  
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 1بحث جدول شماره 

رنبیمموبشنر.مامتلنبطمونکنمسنط مآننزممممممماینی متطبیعن متنبمتن ممممدممامنمیرنعتمازمتطبیعن مهن مجنزامارنراگمممممم

آنمومملنن وهمتلنناالممونن مسنندرم متابولیکننممطلننقمه اما مننبیمتشخکصنن مممممممم2لننریمآتکدلت انرننف ازمدمممه

افنن ادموننرونمسنندرم متابولیکننممهنن مونن م دننلانملنن وهمهدانن لمتشننخصمشننرهمولدنننرمتننلمدمو مسنن موممممممم

یمو مسنن مسنننمافنن ادمدممامنننمسنندرم مممممتطبیعنن مینن اممل فننت.م ننالوهمونن مآنمتننلامدمدمینن یمازمیلکننمممممم

وممCRPوممLDLفشننننبمخلنمدمبسننننالی مومسکرننننالی مومتکننننزانمهنننن اتکدکنمخننننلنکماسننننکراومممموم

BMIمنکزمتلمدمتطبیع مومت بمر مدممامنمدومل وهمی اممل فت.مم

دممافنن ادملنن وهمن تننبلمازمنظنن مسنندرم متابولیکننممممASTطلننقمو مسنن مرننبیمانوننب مشننرهمسننط مخننلن مم

سنندرم متابولیکننممامنننمتکننزانممورسننتمآتننرمهنن مدممتننلمدمافنن ادمتلنناالمونن مم24/20±41/1وطننلممتالسننطم

ومم018/1تحبسننل مشننرهمونن ایمامنننمت بمرنن ممممممP.Valueورسننتمآتننرممم12/24±11/03وطننلممتالسننطمم

سنندرم ممافنن ادمتلنناالمونن مممASTدرننرمهنن مسننط مممهنن موننبمتلجنن مونن متحبسننلب منشننبنمتنن ممممم=tم-118/0

موبشر.متابولیکمموطلممتعدبدامیموبتت منع 

نکننزمدممامنننمدوملنن وهمتننلمدمو مسنن مینن اممل فننتموطننلمیمهنن مسننط ممممممALTرع دننکنمسننط مخننلن م

ومدممافنن ادمم11/22±30/01هدانن لماوننرونمسنندرم متابولیکننم موطننلممتالسننطممممممخننلن مآنمدمملنن وهمم

لننزام مشننرممم40/28±90/01وطننلممتالسننطمومتکننبنیکنممماتلنناالمونن مسنندرم متابولیکننم مممCaseلنن وهم

مکمP.Value=11/1آتنننننننننبمیموممهننننننننن مونننننننننبمتلجننننننننن موننننننننن متوزمننننننننن مومتحیکنننننننننیمم

83/2-t=سط مخلن ممALTمسدرم متابولیکمموطلممتعدبدامیموبتت مولد.ممدمماف ادمتلاالمو مم
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تکننبنیکنمسنننمافنن ادمفبیننرمسنندرم متابولیکننمموطننلممتالسننطممم,دممتننلمدمو مسنن مسنننمافنن ادمدممدوملنن وهم

رمهنن موننبمتلجنن مونن مم دننلانمشننم92/41±1/1سنندرم متابولیکننمممومدممتننلمدمافنن ادمتلنناالمونن مم11/1±19/41

11/1=P.Valueم31/1وممt=مامتلبطمتعدبدامیموکنمسنماف ادموبمسدرم متابولیکممورستمنکبتر.مم

ومم13/011±84/02فشننبمخلنمسکرنناللمافنن ادملنن وهمهدانن لمافبیننرمسنندرم متابولیکننم موطننلممتکننبنیکنمممم

ورسنننتمآتنننرمونننبمتلجننن موننن مممم11/008±38/20رمسننندرم متابولیکنننم ماواجنننمcaseدممافننن ادملننن وهم

10/1=P.Value32/1موم-t=وبشننرمهنن مفشننبممخننلنمسکرننالی مدممافنن ادموننبممممممتؤمننرمامنننمتطیننبمتنن مممم

مسدرم متابولیکممدممت بمر موبماف ادمورونمسدرم متابولیکمموطلممتعدبدامیموبتت ماست.م

ومدممافنن ادمم11/18±41/9فشننبمخلنمدمبسننالی مدممافنن ادمفبیننرمسنندرم متابولیکننمموطننلممتالسننطمو اونن مممم

لنننزام مشنننرمهننن مونننبمتلجننن موننن مم18/11±18/04تابولیکنننمموطنننلممتکنننبنیکنمو اوننن مواجنننرمسننندرم م

110/1=P.Value289/3کمم-t=نشنننبنی مامننننمتلضنننلعماسنننتمهننن مونننکنمفشنننبممخنننلنمدمبسنننالی موممممم

مسدرم متابولیکممامتلبطمتعد مدامموجلدمدامد.م

مرننبیموعننریمسننط مهنن اتکدکنمخننلنمدممامنننمدوملنن وهمتننلمدمتطبیعنن مینن اممل فننتموطننلمیممممدممو مسنن 

ومدممافنن ادمن تننبلموننرونمممم81/1±03/1هنن مسننط مهنن اتکدکنمخننلنمدممافنن ادمونن مسنندرم متابولیکننممممممممم

مP.Vlaue=م981/1ورسننتمآتننرمهنن موننبمتلجنن مونن مممم81/1±04/1سنندرم متابولیکننممونن متکننزانمتکننبنیکنممم

101/1=tمامتلبطمآتبمیمتعدبدامیموکنمسط مآنمومسدرم متابولیکممورستمنکبتر.ممم

دوملنن وهمت بمرنن مشننرموطننلمیمهنن مسننط ماسننکراومممموطننلممتالسننطممسننط ماسننکراوممممنکننزمدممامنننم

ومدممافنن ادمواجننرمسنندرم متابولیکننممونن متکننزانمتکننبنیکنممم98/4±21/0دممافنن ادمفبیننرمسنندرم متابولیکننمم



 های غیر طبیعی کبدی با سندرم متابولیکبررسی ارتباط میان تست

33 

تؤمنننرمامتلنننبطمتعدنننبدامممم=t-910/2کممP.Value=113/1ورسنننتمآتنننرمومونننبمتلجننن موننن ممم11/0±32/1

موبشر.مت مآتبمیموکنمسط ماسکراوممممومسدرم متابولیکم

دممامنننمدوملنن وهمسننط مآنمدممافنن ادمن تننبلمومفبیننرمسنندرم مممممممLDLسننط ممنن مدممو مسنن مت بمرنن مام

تکننزانمسنندرم متابولیکننممونن ممتلنناالمونن ومدممافنن ادمم11/011±13/24تابولیکننمموطننلممتالسننطمونن متکننزانمم

امتلنننبطمم=t-102/0کمم1P.Vlaue=/188ورسنننتمآتنننرمومونننبمتلجننن موننن مممممم13/002±99/23تالسنننطم

مومسدرم متابولیکممورستمنکبتر.ممLDLآتبمیمتعدبدامیموکنمسط م

ونن ممcontrolدمملنن وهممCRPشننرمهنن مسننط ممممتشننخصدممامنننمدوملنن وهمممCRPدممو مسنن مسننط مم

ورسنننتمآتنننرمونننبمتلجننن موننن مم94/2±04/3وننن متکنننزانممcaseومدمملننن وهمم11/0±41/2تکنننزانمتالسنننطم

10/1P.Value=831/3طلننقمآنننبیکزمآتننبمیموممم-t=امتلننبطمآتننبمیمتعدننبدامموننکنمسننط ممممتؤمننرمCRPم

موبشر.ممومسدرم متابولیکممت 

افنن ادمفبیننرمسنندرم مممBMIافنن ادمدممامنننمدوملنن وهمتشننخصمشننرمهنن ممممBMIدممو مسنن مت بمرنن مامنن مم

ومدممافنن ادمواجننرمسنندرم متابولیکننممونن متکننزانمتکننبنیکنممممم29/21±13/3تابولیکننممونن متکننزانمتالسننطممم

امتلننبطمتعدنن مدامموننکنمممم=t-112/1کممP.Value=10/1ورسننتمآتننرمهنن موننبمتلجنن مونن ممممممم42/4±98/28

BMIمومسدرم متابولیکمموجلدمدامد.ممم

م  
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اسنکرماوممنممممم,فشنبممخنلنمم ,ومو کن متنلامدماسننممممAST, ALTت بمرن مسنط مخنلن ممممم:2جنرولمشنعبمهممم

م .FBS موبماجزایمسدرم متابولیکمامLDL,CRP  ,BMIه اتکدکنم,

ممم(FBS)اف ادمازمنظ میدرخلنمنبشابمم

 TمP.ValueموبتمFBSاف ادموبمماف ادمن تبلم

 -111/2 141/1م88/40±30/1م24/41±33/1مسن

م-939/0م113/1م19/001±40/09م11/000±8/01مفشبمخلنمسکرالی 

م-210/2م121/1م13/14±4/04م13/10±1/00مفشبمخلنمدمبسالی 

م-010/1م813/1م81/1±02/1م81/1±04/1مه اتکدکن

م*-803/0م11/1م30/1±02/0م11/1±08/0ماسکراوممم

LDLم-311/0م091/1م11/002±24/21م18/018±82/23م

ASTم*-122/2م102/1م14/24±30/9م89/20±82/00م

ALTم*-910/3م110/1م41/31±10/08م14/23±41/01م

CRPم-141/2م142/1م19/2±13/3م11/2±11/2م

BMIم-811/1م381/1م93/21±30/4م41/21±01/4م

م

وبشنرمهن مون ممو ممممتن ممzو م یتمتلزم مغک ن تبلمدممخصلصمآنهبم للممتحبسل مشرهمو ایمآنهبمآتنبمهمم*م

mann-withneyمآنبیکزمشرهماست.مم

م
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2بحث جدول شماره   

ایموننبمرنن مهننرا مازماجننزایممدممامنننموخنن مازمتطبیعنن مسننط مآتکدلت انرننف ازربیمهلننریموطننلممت بمرنن مم

تننلمدممFBSسنندرم متابولیکننممتننلمدمو مسنن مومتطبیعنن مینن اممخلارننرل فتمهنن مدممامنننمجننرولکمممممممم

.م نالوهمون مآنمتنلامدمدمین یمازمیلکنیمسننمافن ادمفشنبمخلنمتکنزانمهن اتکدکنممممممممممم ماسنتمل فانممو مس مین امم

افنن ادمنکننزموننبمرنن مهننرا مازمسنندرم متابولیکننممتننلمدمت بمرنن موممممممBMIکممCRPکممLDLاسننکرماوممننممم

متلمدمتطبیع می اممخلاررل فت.ممFBSو مس می اممخلاررل فتمه مدممامنموخ موبم

تشننخصمشننرمهنن مسننط مآنمدممافنن ادموننبممممASTرننبیمانوننب مل فانن مدممخصننلصمسننط ممطلننقمو مسنن 

FBSومدممافنننن ادموننننبمم89/20±82/00ن تننننبلمونننن متکننننزانمتالسننننطمممFBSوننننبتمومتخاننننیمو اونننن ممم

کم102/1ورسننتمآتننرهمونن ایمامنننمت بمرنن مونن متکننزانمممممP.Valueوبشننر.موننبمتلجنن مونن ممتنن م30/9±14/24

122/2-t=نشننبنی مامنننمناکونن ماسننتمهنن مسننط مخننلن مممASTدممافنن ادموننبممFBSغک ن تننبلمدممت بمرنن مم

منر.مدامموبمرممداموبماف ادمن تبلمازمنظ مآتبمیمتفبو متعد 

نکننزمدممامنننمدوملنن وهمتننلمدمو مسنن مینن اممل فننتمهنن متکننزانمتالسننطمآنمدممافنن ادموننبممممممممALTتکننزانم

FBSومدممافننن ادمونننبممم14/23±41/01ن تنننبلموطنننلممتکنننبنیکنمممFBSتخانننیموطنننلممتکنننبنیکنمو اوننن مممم

تؤمنننرمامتلنننبطمتعدنننبداممم=t-910/3ومم=110/1P.Valueورسنننتمآتنننر.مونننبمتلجننن موننن ممم1/08±41/31

من تبلماست.ممFBSوبتت مدممت بمر موبممFBSوبمدمماف ادممALTسط م

ن تنبلموطنلممتالسنطمو اون ممممممFBSرنبمتشنخصمشنرمهن متکنبنیکنمسننمافن ادمدمملن وهمونبممممممممممدممو ک مو مسن م

وممP.Value=141/1 مونن موننلدمهنن موننبمتلجننمممم88/40±30/1تخاننیممFBSومدممافنن ادموننبممم33/1±24/41

11/2-t=متعدبدامدممامنمدومل وهمازمنظ مسد موجلدمداشتم.مامتلبطمتعدبداممآتبمیم
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مFBSومدممافنن ادموننبممم11/000±8/01ن تننبلموطننلممتکننبنیکنممممFBSرننالی مدممافنن ادموننبمممفشننبمخلنمسک

مP.Valueآتنننرمطلنننقمتوزمننن مومتحیکنننیمآتنننبمیمم.ورسنننتمم19/001±40/09تخانننیموطنننلممتکنننبنیکنم

تعدننبداممآتننبمیموننکنممغکنن مملننبطورسننتمآتننرمهنن متؤمننرمامتم=t-939/0ومم113/1ل مشننرهمونن ایمآنمتحبسنن

ماست.ممFBSفشبممخلنمدمبسالی موماخااللم

مFBSومدممافنن ادموننبمم13/10±1/00ن تننبلموطننلممتکننبنیکنمممFBSفشننبمخلنمدمبسننالی منکننزمدممافنن ادموننبممم

تحبسننل ممP.Valueورسننتمآتننرمطلننقمتوزمنن مومتحیکننیمآتننبمیمممم13/14±4/04تخاننیموطننلممتکننبنیکنمم

ورسننتمآتننرمهنن متؤمننرمامتلننبطمتعدننبداممآتننبمیموننکنمفشننبممخننلنممممم=t-210/2ومم121/1شننرهمونن ایمآنم

موجلدمدامد.ممFBSدمبسالی موماخااللم

وطننلممتکننبنیکنموننبتممFBSومدممافنن ادموننبمم81/1±04/1ن تننبلممFBSسننط مهنن اتکدکنمخننلنمدممافنن ادموننبمم

امتلننبطمآتننبمیمتعدننبدامیمممم=tم-010/1وممP.Value=813/1لننزام مشننرموننبمتلجنن مونن مممممم02/1±81/1

مورستمنکبتر.مممFBSنکنمخلنمومتکزانماخااللمه ات موکنمسط 

وننبتموطننلممممFBSومدممافنن ادموننبممم11/1±08/0ن تننبلممFBSخننلنمدممافنن ادموننبممممسننط ماسننکرماوممننممم

امتلنننبطمآتنننبمیمم=tم-803/0وممP.Value=11/1لنننزام مشنننرمونننبمتلجننن موننن ممم30/1±02/0تکنننبنیکنم

مورستمنکبتر.مممFBSاخااللمماسکرماوممممخلنموتعدبدامیموکنمسط م

تخاننیموطننلمممFBSومدممافنن ادموننبمم18/018±82/23ن تننبلمو اونن ممFBSنکننزمدمملنن وهموننبمممLDLسننط م

ورسنننتمآتنننرهماسنننتمهننن متؤمنننرمم=t-311/0کمم=091/1P.Valueومم11/002±24/21تکنننبنیکنمو اوننن م

موبشر.م ر مامتلبطمتعدبداممآتبمیمت 



 های غیر طبیعی کبدی با سندرم متابولیکبررسی ارتباط میان تست

38 

تخاننیموطننلمممFBSومدممافنن ادموننبمم11/2±11/2ن تننبلموطننلممتکننبنیکنمممFBSدممافنن ادموننبممCRPسننط م

امتلننبطمم=t-1410/2کممP.Value=142/1ورسننتمآتننرهماسننتموموننبمتلجنن مونن ممممممم19/2±13/3تکننبنیکنم

متلانماناظبممداشت.مت مFBSوماخااللممCRPآتبمیمتعدبدامموکنم

ومم41/21±01/4ن تننبلموطننلممتکننبنیکنمو اونن مممFBSتحبسننل مشننرهمافنن ادمدمملنن وهماولموننبمممBMIسننط م

کمم381/1P.Valueلنننزام مشنننرمهننن مونننبمتلجننن موننن مم93/21±30/4تخانننیمو اوننن ممFBSادمونننبمدممافننن 

81/1-t=امتلبطمتعدبداممآتبمیموکنمتکزانممBMIومتکزانممFBSماف ادمورستمنکبتر.ممم

م  
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اسنکرماوممنممممم,فشنبممخنلنمم ,و کن متنلامدماسننممممومALTوممASTت بمرن مسنط مخنلن ممممم-3جرولمشعبمهم

م(WC)وبمر مهرا مازماجزایمسدرم متابولیکمم ممLDL,CRP  ,BMIه اتکدکنم,

ممم WCمااف ادمازمنظ مدوممهع م

 TمP.Valueموبتدوممهع ماف ادموبمماف ادمن تبلم

 931/1 310/1م44/41±44/1م01/40±28/1مسن

م-140/0م024/1م88/004±02/20م49/000±41/01مسکرالی فشبمخلنم

م-131/1م191/1م18/12±8/03م81/10±14/00مفشبمخلنمدمبسالی 

م180/2م101/1م81/1±03/1م89/1±04/1مه اتکدکن

م*-123/1م133/1م02/1±03/0م09/01±21/0ماسکراوممم

LDLم-210/1م840/1م31/001±2/24م11/019±12/24م

ASTم*-311/1م109/1م11/23±1/03م80/20±18/1م

ALTم*-380/1م113/1م01/21±13/01م14/21±1/01م

CRPم-311/3م110/1م88/2±20/3م14/0±31/2م

BMIم-808/00م110/1م04/31±11/4م21/21±11/2م

م

مداممنللدهماست .متعد مP.Valueانرمااف ادمن تبلمومغک ن تبلمازمنظ مدومهع مازمنظ مسد متفبوت منراشا 

وبشنرمهن مون ممو ممممتن ممzو م یتمتلزم مغک ن تبلمدممخصلصمآنهبم ردمتحبسل مشرهمو ایمآنهبمآتنبدهمم*مم

mann-withneyمآنبیکزمشرهماست.مم
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 :3بحث جدول شماره 

مدممامنننموخنن متطبیعنن مامتلننبطموننکنمآتکدلت انرننف ازربیمهلننریموننبمیرننعتمدمینن یمازماجننزایمسنندرم ممم

زمآنمو کنن متننلامدمازمیلکننیمسنننمومفشننبمخلنکممممم.مومپننسماهماسننتشننرتابولیکننممادوممهعنن  مت بمرنن ممم

وطنننلممجرالبنننن مونننبمدوممهعننن مافننن ادمت بمرننن ممممممBMIکمCRPکمLDLهننن اتکدکنکماسنننکرماوممنننمکممم

مخلاررشر.م

ومدممم80/20±18/1 مدوممهعنن موطننلممتالسننطمو اونن موننلدموننبممدممافنن ادمن تننبلمازمنظننمASTسننط مآنننزممم

ورسنننتمآتنننرمهننن مونننبمتلجننن موننن مممم11/23±1/03افننن ادمونننبمدوممهعننن مغک طلکعننن موطنننلممتکنننبنیکنممم

109/1P.Value=311/1وممt=تشننخصمشننرمهنن مامتلننبطمتعدننبدامیموننکنمسننط ممممممASTافنن ادموننبمدومممم

مهع مآنهبموجلدمنرامد.م

ومم14/21±1/01دممافنن ادمن تننبلمازمنظنن مدوممهعنن موطننلممتکننبنیکنمو اونن ماسننتموننبمممممALTسننط مآنننزممم

مP.Valueهنن موننبمتلجنن مونن ممممم01/21±13/01دممافنن ادمغک ن تننبلمازمنظنن مدوممهعنن مو اونن ماسننتموننبممممممم

امتلنننبطمتعدنننبدامیمونننکنمآنمومدوممهعننن مم=t-280/1کم113/1تحبسنننل مشنننرهموننن ایمآنموننن موننن متکنننزانم

موجلدمنراشت.مم

ومدممافنن ادموننبمدوممهعننن مممم01/40±28/1سنننمافنن ادمن تننبلمازمنظنن مدوممهعنن موطنننلممتکننبنیکنمو اونن مممممممم

وننبزمرننممامتلننبطممم=t-931/1ومم=310/1P.Valueوننبمتلجنن مونن ممم44/41±44/1غک ن تننبلمو اونن ماسننتموننبمم

متعدبدامیموکنمسنماف ادمومدوممهع مآنهبممبفتمنشر.
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ومدمماسننتمم49/000±41/01ازمنظنن مفشننبمخلنمسکرننالی مدممافنن ادموننبمدوممهعنن من تننبلموطننلممتالسننطمممم

-140/0ومم=024/1P.Valueوننبمتلجنن مونن ممتکلبشننرم.م88/004±02/20افنن ادموننبمدوممهعنن موننبتمو اونن موننبممم

t=مامتلبطمتعدبدامیموکنمفشبمخلنمسکرالی مومدوممهع ممبفتمنشر.م

ومدممافنن ادموننبممم81/10±14/00فشننبمخلنمدمبسننالی منکننزموطننلممتالسننطمدممافنن ادموننبمدوممهعنن من تننبلممممم

م=t-131/1کمم=191/1P.Valueورسنننتمآتنننرمونننبمتلجننن موننن مم18/12±8/03دوممهعننن مونننبتمو اوننن مونننبم

مبمخلنمدمبسالی موبمدوممهع مورستمنکبتر.ممو ایمآنموبزمرممامتلبطمتعدبدامیموکنمفش

ومدممافنن ادموننبمدوممهعنن موننبتممممم89/1±04/1سننط مهنن اتکدکنمخننلنموطننلممتالسننطمدممافنن ادمن تننبلممممممم

ورسننتمم180/2وننبممآنمو اونن مtونن ایمآنمتحبسننل مشننرمومممم=101/1P.Valueورسننتمآتننرممم03/1±81/1

مآترمه منشبنمازمامتلبطمتعدبدامموکنماف ادموبمدوممهع موبتت موبمتکزانمه اتکدکنمخلنماست.م

ومدممافنن ادموننبممم09/1±21/0سننط ماسننکراوممممنکننزمدممافنن ادمن تننبلمازمنظنن مدوممهعنن موطننلممتالسننطممممم

بطمامتلنننم=t-123/1وم=133/1P.Valueتحبسنننل مشنننرمهننن مونننبمتلجننن مممم02/1±03/0دوممهعننن مونننبتم

متعدبدامیموبمرممنراشادر.م

رنننبیمانونننب مشنننرهمدممافننن ادمونننبمدوممهعننن من تنننبلموننن مطنننلممتالسنننطممممطننن مو مسننن مLDLسنننط م

ورسننتمآومدمومم31/00±2/24ومدممافنن ادموننبمدوممهعنن موننبتموطننلممتکننبنیکنمو اونن موننبمممممم12/24±11/019

هعنن مخننلنمومدومممLDLامتلننبطمتعدننبدامیموننکنمسننط ممممم=210/1tومم=840/1P.Valueوننبمتلجنن مونن ممم

مورستمنکبتر.مم

نکنزمدممدوملنن وهمتننلمدمو مسن مینن اممل فننتموطنلمیمهنن متکننزانمتالسننطمآنمممممCRPرننبمدمماداتن مو مسنن م

م14/0±31/2ومدممافننن ادمونننبمدوممهعننن من تنننبلمممم88/2±20/3دممافننن ادمونننبمدوممهعننن مونننبتمتکنننبنیکنممم
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م-311/3تحبسننل مشننرهمونن ایمآنممممtومم110/1تحبسننل مشننرهمونن ایمآنممممP.Valueلننزام مشننرمهنن ممم

مکمدوممهع ماست.CRPولدمه منشبنمازمامتلبطمتعدبدامموکنم

BMIومدممافننن ادمونننبمدوممهعننن ممم21/21±11/2نکنننزمدممافننن ادمونننبمدوممهعننن من تنننبلموطنننلممتکنننبنیکنمممم

کمم=110/1P.Valueورسنننتمآتنننرمهننن مونننبمتلجننن موننن ممممممم04/31±11/4غک ن تنننبلموطنننلممتکنننبنیکنممم

808/00-t=مولد.مممامتلبطموکنمآنهبمازمنظ مآتبمیمتعدبدامم

م  
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م,اسنکرماوممنمممم,فشنبممخنلنمم ,و کن متنلامدماسننممممومALTکمASTت بمرن مسنط مخنلن ممممم-4جرولمشعبمهم

م(TG)وبمر مهرا مازماجزایمسدرم متابولیکممم LDL,CRP, BMIه اتکدکنم

مممسط مت یملیکرک مراف ادمازمنظ مم

 TمP.ValueموبتمTGاف ادموبمماف ادمن تبلم

 -19/0 002/1م48/40±13/1م21/41±81/1مسن

م-10/2م111/1م44/001±18/09م48/001±11/01مفشبمخلنمسکرالی 

م-29/2م122/1م21/14±41/03م11/11±94/00مفشبمخلنمدمبسالی 

م-49/0م031/1م88/1±02/1م81/1±04/1مه اتکدکن

م*-12/1م110/1م41/1±11/0م91/4±23/0ماسکراوممم

LDLم-199/4م110/1م44/001±34/24م19/014±13/22م

ASTم*-211/2م124/1م10/24±11/03م12/20±21/8م

ALTم*-34/4م110/1م14/28±8/01م02/23±11/01م

CRPم-31/0م093/1م11/2±81/2م01/2±81/2م

BMIم-23/0م208/1م91/21±48/3م31/21±10/4م

م

وبشنرمهن مون ممو ممممت مzو م یتمتلزم مغک ن تبلمدمخصلصمآنهبم ردمتحبسل مشرهمو مس مآنهبمآتبمهم*م

mann-withneyمآنبیکزمشرهماست.مم

م  
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 4بحث جدول شماره 

 مرمافنن ادمتننلمدمو مسنن مینن امممرننکلیکطبیعنن مسننط مخننلن مآتکدلت انرننف ازربوبمتنن یمدممامنننموخنن مازمت

تکنننزانمومموماسنننکراوممممLDLکمBMIکمCRPرنننبمازمیلکنننیمل فاننن ماسنننت.مرع دنننکنمسنننبم مایعنننبنمم

هنن اتکدکنمومفشننبمخلنمسکرننالی مومدمبسننالی منکننزمونن مرعنن اهمسنننمافنن ادمتننلمدمتطبیعنن مینن اممل فانن مممممممم

ماست.م

مTGافنن ادموننبممومدمم12/20±21/8ن تننبلمتکننزانمتالسننطمممTGدممافنن ادموننبممASTونن مطننلمیمهنن مسننط مم

لننزام مم124/1تحبسننل مشننرهممویمآنمممP.Valueورسننتمآتننر.ممم10/24±11/03وننبتموطننلممتلسننطممم

افنن ادمازمنظنن مآتننبمیممTGامتلننبطمتعدننبدامموننبمسننط ممASTشننرمهنن متؤمننرمامنننمتطیننبماسننتمهنن مسننط م

مدامد.م

تخاننننیممTGومدممافنننن ادموننننبممم02/23±11/01ن تننننبلممTGدممافنننن ادموننننبمممALTسننننط مخننننلن مم

نشننبنمدادهمم=t-34/4ومم110/1و اونن ممP.Valueوبشننر.موننبمتلجنن مونن ممموطننلممتالسننطمتنن ممم8/01±14/28

من تبلمومغک ن تبلموطلممتعدبدامیمتافبو ماست.مTGدمماف ادموبممALTشرمه مسط م

ن تننبلممTGسنننمافنن ادمدممامنننمدوملنن وهمنکننزمتننلمدمو مسنن مینن اممل فننت.متکننبنیکنمسنند مدممافنن ادموننبممممم

ورسنننننتمآتنننننر.مدممتحبسنننننلب مم48/40±13/1ونننننبتمو اوننننن ممTGومدممافننننن ادمونننننبمم81/1±21/41

002/1P.Value=19/0ومم-t=درننرماخنناالگمسنند مدممافنن ادموننبممممملننزام مشننرمهنن منشننبنمتنن مممممTGم

من تبلمومتخایمامتلبطمتعدبدامیمنرامد.م
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تانن مجکننلهمومدمممتکینن م48/001±1/01ن تننبلممTGفشننبمخلنمسکرننالی موطننلممتالسننطمدممافنن ادموننبمممممم

امنننمم=t-10/2ومم=111/1P.Valueلننزام مشننر.موننبمتلجنن مونن ممممم44/001±18/09وننبتممTGافنن ادموننبمم

مامتلبطمتعدبداممدامد.ممTGل ددمه مفشبمخلنمسکرالی موبمسط مخلن مناکو ماسادلبطمت 

ن تننبلمومدمممTGتانن مجکننلهمدممافنن ادموننبممتکینن م11/1±94/00فشننبمخلنمدمبسننالی منکننزموطننلممتالسننطممم

 م=t-29/2 ما=122/1P.Valueلنننزام مشنننر.مام21/14±41/03ونننبتموطنننلممتالسنننطممTGافننن ادمونننبم

افنن ادمامتلننبطممTGشننلدمفشننبمخلنمدمبسننالی منکننزمتثننیمفشننبمخلنمسکرننالی موننبمسننط مممممتشننخصمتنن 

مدامد.

وننبتموطننلممتالسننطممممTGومدممافنن ادموننبممم81/1±04/1ن تننبلممTGسننط مهنن اتکدکنمخننلنمدممافنن ادموننبمممم

درننرمسننط مهنن اتکدکنمخننلنممم مهنن منشننبنمتنن مم=031/1P.Valueورسننتمآتننرهماسننتماممم88/1م02/1±

ماف ادمنرامد.ممTGامتلبطمتعدبدامیموبمسط مخلن م

م41/1±0وننبتممTGومدممافنن ادموننبمم91/4±23/0ن تننبلممTGسننط مخننلن ماسننکراوممممنکننزمدممافنن ادموننبممم

لننزام مشننرمهنن متؤمننرمامتلننبط مآتننبمیمتعدننبدامموننکنمسننط مخننلن مآنمومسننط مممم=110/1P.Valueوم

ماست.ممTGخلن م

مTGومدممافنن ادموننبممم19/014±13/22ن تننبلموطننلممتالسننطمممTGزمدممافنن ادموننبممنکننمLDLسننط مخننلن مم

-99/4وبشنننرماتننن م110/1تحبسنننل مشنننرهموننن ایمآنممP.Valueلنننزام مشنننر.مم44/001±34/24ونننبتم

t=مه منشبنمازمامتلبطمتعدبدامموکنمسط م LDLومتکزانممTGماف ادماست.م
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 ن تننبلموطننلممتالسننطممکغمTGکمدممافنن ادموننبم01/2±81/2ن تننبلممTGدممافنن ادموننبمممCRPسننط مخننلن م

مCRPامتلننبطمتعدننبدامیموننکنممم=t-31/0ومم=093/1P.Valueوبشننرمهنن موننبمتلجنن مونن مممتنن م81/2±11/2

مخلنموجلدمنرامد.مTGوم

BMIافننن ادمونننبمممTGومدممافننن ادمونننبممم38/21±10/4خنننلنمن تنننبلموطنننلممتالسنننطممممTGغک ن تنننبلمم

امتلنننبطمتعدنننبدامیمونننکنمم=t-23/0ومم1P.Value=/208وبشنننرمهننن مونننبمتلجننن موننن ممتننن م48/3±91/21

BMIاف ادموبمسط ممTGمآنهبممبفتمنشر.م

م  
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اسننکرمم,فشننبممخننلنم ,تننلامدماسنننممومو کنن ممALTوممASTو مسنن مامتلننبطموننکنمممم-1جننرولمشننعبمهمم

م(HDL)وبمر مهرا مازماجزاامسدرم متابولیکمممم LDL,CRP, BMIه اتکدکنم,اومممم

مممHDLاف ادمازمنظ مسط مم

 TمP.Valueماف ادمغک ن تبلماف ادمن تبلم

 004/3 112/1م23/41±22/1م21/43±40/1مسن

م-149/1م141/1م43/003±11/09م88/000±04/01مفشبمخلنمسکرالی 

م131/1م119/1م11/12±18/03م00/13±21/00مفشبمخلنمدمبسالی 

م130/1م128/1م81/1±04/1م88/1±02/1مه اتکدکن

م*-192/0م190/1م09/1±19/0م10/1±41/0ماسکراوممم

LDLم112/1م111/1م14/019±23/24م18/000±9/24م

ASTم*-181/1م491/1م91/22±11/02م49/20±14/4م

ALTم*-194/1م921/1م09/21±01/08م91/22±19/9م

CRPم-31/3م110/1م49/2±11/3م49/0±13/0م

BMIم-11/2م142/1م81/21±24/4م11/21±91/3م

م

وبشنرمهن مون ممو ممممتن ممzو م یتمتلزم مغک ن تبلمدمخصلصمآنهبم ردمتحبسل مشرهمو ایمآنهنبمآتنبمهممم*م

mann-withneyمآنبیکزمشرهماست.مم

م  
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 5بحث جدول شماره 

رنننبمونننبمجنننزامدمیننن یمازمسننندرم مومسنننبم مایعنننبنمALTوممASTدممامننننمیرنننعتمازمتطبیعننن مامتلنننبطم

متلمدمو مس مخلاررل فت.ممHDLتابولیکممتثیم

دممم49/20±41/4وننبمتکننزانمتالسننطمممASTرننبمتشننخصماسننتمسننط مخننلن مممرعننبنمطننلممهنن مازمدادهم

وبشننرموموننبموننبتمتنن مHDLدممافنن ادموننبمسننط مم91/22±11/02ن تننبلمومسننط متالسننطممHDLافنن ادموننبم

دممافنن ادموننبممASTلنن ددمهنن مسننط مامنننمناکونن محبیننیمتنن مم=181/1tومم=401/1P.Vlaueتلجنن مونن م

HDLموبتمومن تبلمتفبو متعدبدامیمنرامد.م

ومدممافننن ادمغک ن تنننبلمم91/22±19/9مHDLدممافننن ادمن تنننبلمازمنظننن ممALTتالسنننطمسنننط مخنننلن م

وبشننرموننرمنمتعدنن مهنن مسننط متنن م921/1تحبسننل مشننرهموننبمیمآنممP.Valueوبشننر.متنن م01/08±09/21

ASTدمماف ادموبممHDLموبتموطلممتعدبدامیموبمرممامتلبطمنراشادر.مم

ن تننبلممHDLت بمرنن مسنند مافنن ادمدممامنننمدوملنن وهمتشننخصمهنن دمهنن متکننبنیکنمسنند مافنن ادموننبممممممممممم

تحبسننننل مشننننرکممP.Valueوبشنننر.ممتنننن م23/41±22/1متخانننیممHDLومدممافننن ادموننننبممم40/1±21/43

دامیمتخاننیموطننلممتعدنن مHDLفنن ادموننبمدرننرمهنن مسنننماوبشننرمومامنننمنشننبنمتنن تنن م=004/3tومم112/1

تخاننیمنکننزمداشننا ممHDLتنن ماسننت.موننرمنمتعدنن مهنن مافنن ادموننبمسنننمهعانن متعکنننماسننتمسننطلحمممپننبمکن

موبشدر.

ن تنننبلمومتکنننزانممHDLدممافننن ادمونننبمم88/000±04/01ازمنظننن مفشنننبمخلنمسکرنننالی کمتکنننزانمتالسنننطم

نشنننبنی مم=149/1tکمم=14/1P.Valueغک ن تنننبلموننبمتکننزانممممHDLدممافنن ادموننبمممم43/003±09تالسننطمم
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ن تننبلمومتخاننیمتفننبو متعدننبدامممHDLوبشننرمهنن مفشننبمخلنمسکرننالی مدمموننکنمافنن ادموننبمامنننمترنن ی متنن 

منرامد.

ن تننبل مومتکننزانمممHDLادممافنن ادموننبممم00/13±21/00ازمنظنن مفشننبمخلنمدمبسننالی موننبمتکننزانمتالسننطمممم

تشننخصمشننرمم=119/1P.Valueن تننبلموننبمتلجنن مونن ممغک ممHDLدممافنن ادموننبمم11/12±18/03تالسننطم

ن تننبلمومتخاننیممHDLهنن مفشننبمخلنمدمبسننالی منکننزمتثننیمفشننبمخلنمسکرننالی مدمموننکنمافنن ادمازمنظنن مممم

متفبوت منرامد.م

دممافنن ادمن تننبلمومرع دننکنمسننط مخننلن مممممم88/1±02/1سننط مخننلن مهنن اتکدکنموننبمتکننزانمتالسننطمممممم

صمشننرمهنن ممتشننخم=128/1P.Valueوننبمتلجنن موننبممممHDLدممافنن ادمغک ن تننبلمازمنظنن مممم04/1±81/1

مخلنماف ادمنرامد.مHDLسط مه اتکدکنمامتلبط موبمتکزانم

سننط ممHDLسننط مخننلن ماسننکراوممممنکننزمدممامنننمدوملنن وهمت بمرنن مشننرمدممافنن ادمن تننبلمازمنظنن مممممم

ورسننتمآتننرموموننبمتلجنن مونن مممم09/1±19/0تخاننیممHDLومدممافنن ادموننبمم10/1±41/0آنموطننلممتالسننطم

190/1P.Vlaue=192/0ومم-t=هننن مسنننط مخنننلن ماسنننکراوممممامتلنننبطممممویمآنمتشنننخصمشنننرمم

ماف ادمنرامد.ممHDLتعدبدامیموبمسط مخلن م

تخاننیموطننلممممHDLومدممافنن ادموننبممم18/000±9/24ن تننبلممHDLدممافنن ادموننبمممLDLسننط مخننلن مم

وبشننرمومتنن م111/1تحبسننل مشننرهمونن ایمآنمو اونن ممممP.Valueلننزام مشننرممم14/019±23/24تالسننطم

112/1t=هنن منشننبنی مامنننماسننتمهنن مسننط مخننلن ممممLDLامتلننبطمتعدننبدامیموننبمسننط مخننلن مممHDLم

ماف ادمنراشت.م
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وطنننلممتالسنننطممHDLدممافننن ادمن تنننبلمازمنظننن مممCRPرنننبمتکنننزانمتالسنننطمپالسنننعبم ممدممو مسننن 

مP.Valueلنننزام مشنننر.ممم41/2±11/3تخانننیموطنننلممتالسنننطمممHDLومدممافننن ادمونننبممم13/0±49/0

وننبمتکننزانماخننااللممCRPشننرمومامنننمنشننبنی مامنننماسننتمهنن مسننط موبتنن م110/1تحبسننل مشننرهمونن ایمآنم

HDLمامتلبطمتعدبداممدامد.م

مHDLتالسننطمدممافنن ادموننبممBMIنکننزمدممدوملنن وهمتننلمدمتطبیعنن مینن اممل فننت.مممBMIتکننزانمتالسننطم

غک طلکعننن موطنننلمممHDLلنننزام مشنننر.مدمینننلمت مهننن مدممافننن ادمونننبمسنننط مم11/21±91/3ن تنننبلم

اسننننت.موننننبمتلجنننن مونننن متوزمنننن مومتحیکننننیمآتننننبمیمومممملننننزام مشننننرهمم81/21±24/4تالسننننطم

142/1P.Value=لنن ددمهنن موننکنمتکننزانممممتشننخصمتنن ممBMIوممHDLتخاننیمامتلننبطمتعدننبداممازمممم

منظ مآتبمیموجلدمدامد.

م  
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 ن تبلمومغک ن تبلمممHDLدمماف ادموبمسط مخلن مم ALTومASTت بمر متکبنیکنمم–1نعلداممم

م

م

م

م  

21.49
22.9622.9

26.19

0

5

10

15

20

25

30

AS T ALT

نرمال

غیرنرمال



 های غیر طبیعی کبدی با سندرم متابولیکبررسی ارتباط میان تست

55 

هن اتکدکنمم,اسنکرماوممنممممم,فشنبممخنلنمم ,اسننمومو کن متلامدممALTوممASTامتلنبطمونکنمممم-1جرولمشعبمهم

LDL,CRP, BMI وبمر مهرا مازماجزایمسدرم متابولیکممم(HTN)م

ممماف ادمازمنظ مفشبمخلنم

 TمP.Valueماف ادمغک ن تبلماف ادمن تبلم

 -28/3 110/1م91/42±10/1م01/41±33/1مسن

م-319/08م110/1م12/031±40/01م33/011±81/01مفشبمخلنمسکرالی 

م-908/01م110/1م00/88±14/01م18/11±31/8مفشبمخلنمدمبسالی 

م-222/2م121/1م91/1±03/1م81/1±03/1مه اتکدکن

م*-113/3م110/1م18/1±00/0م10/1±01/0ماسکراوممم

LDLم-101/0م302/1م41/002±11/22م21/019±11/21م

ASTم*-100/2م111/1م88/23±11/1م22/22±91/00م

ALTم*-191/2م111/1م00/28±31/04م11/24±11/01م

CRPم-11/0م019/1م18/2±09/3م04/2±14/2م

BMIم-93/2م114/1م90/28±8/4م20/21±90/3م

م

وبشنرمهن مون ممو ممممتن ممzو م یتمتلزم مغک ن تبلمدممخصلصمآنهبم ردمتحبسل مشرهمو ایمآنهبمآتنبمهمم*م

mann-withneyمآنبیکزمشرهماست.م

م
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 6بحث جدول شماره 

رننبیمآتکدلت انرننف ازمهلننریمدممت بمرنن موننبمفشننبمخلنمومممدممامنننموخنن مازمتطبیعنن مامتلننبطموننکنمآنننزمممم

ومسننننمومسنننط مهننن اتکدکنموممممCRPکمBMIرنننبیمتنننلمدموحنننثمازمیلکنننیممممرع دنننکنمو کننن مایعنننبنمم

موبمفشبمخلنمتلمدمو مس می اممخلاررل فت.مLDLاسکراوممممومسط م

ومدممافننن ادمونننبمم22/22±91/00تالسنننطممدممافننن ادمونننبمفشنننبمخلنمن تنننبلموطنننلممASTسنننط مخنننلن م

تحبسننل مشننرهمونن ایمآنممP.Valueلننزام مشننرهماسننت.مم88/23±11/1فشننبمخلنموننبتموطننلممتالسننطمم

ومفشننبمخلنمافننن ادمممASTوبشننرمهنن منشنننبنی مامتلننبطمتعدننبداممونننکنمسننط ممممممتنن مم=t-100/2ومم111/1

موبشر.ممت 

ومدممافننن ادمونننبمم11/24±11/01دممافننن ادمونننبمفشنننبمخلنمن تنننبلموطنننلممتالسنننطممALTسنننط مخنننلن م

رعبندننرمم=111/1P.Valueومم=t-191/2ورسننتمآتننرموموننبمتلجنن مونن ممممم00/28±31/04فشننبمخلنموننبتمم

ASTامتلبطمتعدبدامیموکنمسط ممALTمومتکزانمفشبمخلنماف ادموجلدمدامد.م

ومدممافنن ادموننبمفشننبمخلنموننبتمونن متکننزانمممممم01/41±33/1تکننبنیکنمسنننمافنن ادموننبمفشننبممخننلنمن تننبلمممممم

وننکنمسنننمافنن ادمومفشننبمخلنموننبتمممم=t-28/3کم=110/1P.Valueوبشننر.موننبمتلجنن مونن ممتنن م10/1±91/42

مامتلبطمآتبمیمومتعدبدامموجلدمدامد.

ومدممافننن ادمونننبمم81/1±03/1سنننط مهننن اتکدکنمخنننلنمدممافننن ادمونننبمفشنننبمخلنمن تنننبلموطنننلممتکنننبنیکنم

لننزام مشننرممم=t-22/2ومم=121/1P.Valueونن مرعنن اهممم91/1±03/1فشننبمخلنموننبتموطننلممتکننبنیکنمممم

موبشر.مه موکبنی مامتلبطمتعدبدامموکنمسط مه اتکدکنمخلنماف ادموبمتکزانمفشبمخلنمآنهبمت 
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ومدممافنن ادموننبمفشننبمخلنموننبتمم10/1±01/0سننط ماسننکراوممممخننلنمنکننزمدممافنن ادموننبمفشننبمخلنمن تننبلمم

لننزام مشننرمهنن منشننبنمازمامتلننبطمتعدننبداممونننکنمممممممم110/1آنممP.Valueلننزام مشننر.مممم00/0±18/1

موبشر.ممط ماسکراوممممخلنماف ادمومفشبمخلنموبتمت س

ومدممافنن ادموننبممم21/019±11/21دممافنن ادموننبمفشننبممخننلنمن تننبلموطننلممتالسننطممممممLDLسننط مخننلن مم

ومم=302/1P.Valueورسنننتمآتنننر.مونننبمتلجننن موننن مم41/002±11/22فشنننبمخلنمونننبتموطنننلممتکنننبنیکنم

101/0-t=امتلبطمتعدبدامموکنمسط ممLDLومفشبمخلنماف ادمورستمنکبتر.ممم 

ومدممافننن ادمونننبممم04/2±14/2دممافننن ادمونننبمفشنننبمخلنمن تنننبلموطنننلممتالسنننطمممممCRPسنننط مخنننلن م

امتلننبطمتعدننبدامیموننکنمم=019/1P.Valueلننزام مشننرمهنن موننبمتلجنن مونن ممم18/2±09/3فشننبمخلنموننبتم

مومفشبمخلنماف ادمورستمنکبتر.مممCRPسط م

BMIومدممافننن ادمن تنننبلموطنننلممتالسنننطممم90/28±8/4سنننطمافننن ادمتلننناالموننن مفشنننبمخلنموطنننلممتالمم

تؤمنننرمامتلنننبطمتعدنننبداممم=t-93/2ومم=114/1P.Valueورسنننتمآتنننرمومونننبمتلجننن موننن ممم90/3±20/21

ماف ادمومفشبمخلنمت موبشر.مممBMIآتبمیموکنم

م  
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موبمسدرم متابولیکمم(ALT, AST)ربیمهلریمامتلبطموکنمآنزممم-م1شعبمهمجرولم

مم

اف ادمورونم

سدرم م

متابولیکم

اف ادمواجرم

سدرم م

متابولیکم

مChi squareمP.Valueمهی

ASTم

م 9/91ا م031 >38
م032

م 3/94ا 

م219

م 0/91ا 
م410/2م201/1

38< 
م3

م 0/2ا 

م8

م 1/1ا 

م00

م 9/3ا 

ALTم

م>40
م031

م 9/92ا 

م001

م 9/82ا 

م241

م 9/81ا 
م138/1م101/1

40< 
م01

  0/1ا 

م24

م 0/01ا 

م34

م 0/02ا 

م

م  
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 7بحث جدول شماره 

رننبیمهلنریمآتکدلت انرننف ازربمونن متفککننممدممافن ادموننبمسنندرم متابولیکننممومافنن ادمممدممامننموخنن مآنننزممم

آنهننبمتننلمدموحننثمینن اممل فانن ماسننت.مرعننبنمللننن مهنن مازمجننرولممcut offغکنن تلاالموننبمتلجنن مونن م ننردم

 مدچننبمم9/91نفنن ما م031نفنن متعننرادمهننیمافنن ادمشنن هتمهددننرهمدممامنننمتطبیعنن ممم281پکننراماسننتمازموننکنم

 مدچننبمم3/94نفنن ما م032وم ننر ماونناالمونن مسنندرم متابولیکننممولدنننرموممممممAST ننر مافننزام مآنننزممممم

نفنن مازمافنن ادممم2بمدممتحننرودهمن تننبلموننلد.متدهننبمدممممآنهننمASTسنندرم متابولیکننممولدنننر.موینن مآنننزممممم

داشننادرمومامنننموننبمممASTاتلنناالمونن مسنندرم متابولیکننم مافننزام مممcaseنفنن مازمافنن ادمم8 موم0/2هدانن لما 

دممدوملنن وهمافنن ادموننبموموننرونمسنندرم ممممممASTنشننبنی م ننر مامتلننبطمممم=201/1P.Valueتلجنن مونن مم

موبشر.ممتابولیکممت 

 مازمافننن ادم9/82نفننن ما م001نفننن مازمافننن ادملننن وهمهداننن لموممم031م 9/92تعنننرادما مALTدممو مسننن م

مربیمهلریمن تبلمداشادر.ماتلاالمو مسدرم متابولیکم مآنزمممcaseل وهم

افنننزام مآننننزممممcase مازمافننن ادملننن وهم0/01نفننن ما م24 مافننن ادملننن وهمهداننن لموم0/1نفننن ما م01ازم

ومسننندرم ممALTونننکنمم101/1و اوننن مونننبممP.Valueوجنننلدمداشنننت.مومونننبمتلجننن موننن ممممALTهلنننریم

متابولیکممدممامنمیرعتمازمتطبیع مامتلبطمتعدبدامموجلدمداشت.مم

م  
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مربیمهلریمومو ک متاغک ربموبمرمو مس مماوط مخط موکنمآنزممم-م8جرولمشعبمهم

FBS 
Uric 

acid 
TG HDL ALT AST م

144/1r= 

411/1p=م

088/1r= 

112/1p=م

011/1r= 

111/1p=م

028/1-r= 

132/1p=م

134/1r= 

110/1p=م
0r=مAST 

 

011/1r= 

118/1p=م

211/1r= 

110/1p=م

043/1r= 

01/1p=م

212/1-r= 

110/1p=م
0r=ممALT 

114/1-r= 

221/1p=م

301/1-r= 

110/1p=م

412/1-r= 

110/1p=م
0=rمممHDL 

023/1r= 

14/1p=م

323/1-r= 

110/1p=م
0=rممممTG 

118/1-r= 

330/1p=م
0=rمممممUric 

Acid 

0=rممممممFBS 

م

م  
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 8بحث جدول شماره 

ونننبممکنننرمی ممFBSکمUric acidکمTGکمHDLکمALTکمASTدممامننننمجنننرولمتاغک رنننبیمازمیلکنننیمم

متلمدمت بمر مازمنظ مامتلبطمخط مانوب مپ م فت.م

ماوطنن مخطنن مترننا کممممALTکمASTتشننخصمشننرمهنن موننکنمت ننبدم ممممم9وننبمتلجنن مونن مجننرولمشننعبمهمممم

م موجلدمدامد.=110/1P.Value موموطلممتعدبدامماr=134/1ا

 مP.Value=132/1 وطننننلممتعدننننبدامما=r-028/1ماوطنننن مخطنننن مغک ترننننا کممامHDLوممASTوننننکنم

موجلدمدامد.مم

 مومایلانن متعدننبدامممr=-212/1انکننزممننممماوطنن مخطنن مغک ترننا کمممممممASTرعبندننرممHDLکمALTوننکنم

م موجلدمدامد.مP.Value=110/1ا

 مP.Value=111/1 موماr=011/1ونننبمتلجننن موننن ماماتننن یملیکرننن مر مTGوممASTونننکنمسنننط مخنننلن م

لکنن یمدممتننلمدمسننط مخننلن مماوطنن مخطنن مترننا کمموطننلممتعدننبدامموجننلدمنننرامد.مرع دننکنمامنننمناکونن م

ALTدممت بمرنن موننبمممTGوننبمتلجنن مونن مت ننبدم ممممrوممPوبشننرمنکننزممتنن م-01/1ومم043/1هنن مونن مت تکننبممم

میبدکماست.

مننممماوطنن مخطنن مترننا کمموجننلدمدامدممr=088/1کماسننکرماوممننمموننبمتلجنن مونن مASTوننکنمسننط مخننلن م

ماستمه منشبنمازمتعدبداممولدنمامنمامتلبطماست.م112/1آنممP.Valueربمه مطلقمو مس 

تؤمننرممننممماوطنن مخطنن ممr=211/1اسننکرماوممننممنکننزموننبمتلجنن مونن ممدممت بمرنن موننبممALTسننط مخننلن م

موبشر.مامنمماوط ممممماوط متعدبداممت مP=110/1آنهبماستموموبمتلج مو مامنمه مترا کمموکنم
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داشننتمهنن مممr=-301/1رننبمخننلنمطلننقمو مسنن ممUric acidنکننزمدممت بمرنن موننبمممHDLسننط مخننلن مم

امنننمماوطنن ممننمممP=110/1کنموننبمتلجنن مونن مآنهننبماسننتمومرع دننتؤمننرمامتلننبطمخطنن مغک ترننا کمموننکنمم

مامتلبطمتعدبدامماست.

وبشننر.متدهننبمتننلمدممامتلننبطمخطنن مترننا کممنعنن مممFBSازموننکنمتاغک رننبیملفانن مشننرهمامتلننبطمآنهننبموننبمممم

مP.Value=14/1وممr=023/1وبشنننرمهننن م عیکننن دمجننن بمممتننن مFBSکمTGاسنننادثدبامامتلنننبطمونننکنمم

وننبممASTکمALTامتلننبط مخطنن مومترننا کممومتعدننبدامماسننت.مرعننبنمطننلممهنن ملفانن مشننرمامتلننبطموننکنمممم

FBSرع دکنممHDLکمUric acidوبممFBSمربم مغک تعدبداممررادر.ماوط م

م

م

م

م

م

م

م

م  
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 بحث و نتيجه گيری:

نزمممربیمهلریماآتکدلمت انرف ازمرب مه موحنثمومرنرگمممتلمدمآمممامنمتطبیع موطلممهی مدمس مربیمانوب مشرهمددممو م

ونبمسندرم متابولیکنممامتلنبطمتعدنبمداممننرامد.وی مون  کسممممممممم ASTایی مامنمتطبیع متکلبشرممتشخصمشرمه مسط مخلن م

تمه موبمسدرم متابولیکممامتلبطمتعدبمداممدامد.ومامنمنشبنی موجلدمپ وس مام مدممسدرم متابولیکمماسم  ALTسط مخلن م

ممامتحتمتبرک می اممتکررر.م ALT وکش م

ی لهمومموبیفعیممسدرم متابولیکممون ممویمهلنرمممامنمنظ مارعکتمدامدمه مار ا موبمومسدرم متابولیکممماز ALTامتلبطموکنم

یبویمانکبممنعکلبشر.ومنکبزتدرمتشخکصمو متلی مومدمتبنمومپکیک یمتراع ماسنتممتنبمازمون وزم لاینبمجنریمآنمجینللک یممممممم

یکدکممامزانمومدممدسا تمتکلبشرمجهتمو مس م لامضمهلنریمسندرم مممتلج مو مامدک مجزمآزتبمشب مپبماهوبمم ALTشلد.

تابولیکممتکالانرمتدبسبموبشر.مرع دکنمتکالانمازمآنمو م دلانممک مازماجزایمسدرم متابولیکممنکزموه همجرنتموممنبمآنممامممم

دکنمدممپکیک یممپبسخمدمتبنموکعبمانمتلاالمو مامنمسدرم موصنلم ممدممه اما مبیمتشخکص ممسدرم متابولیکممی اممداد.مرع 

و م دلانممممفنبهالممپبسنخمون مدمتنبنمممممم ALTمف مممرممفبهالممربمومایالحممو مزنرل موملبربمش وعمدامومتکالانمازم

 هکن مدممسنبلممم مایمدممتدممتطبیعنمومبمماردعبم مپزشممدممدمتبنموکعبمموممبمحا متعککنمپ ولدلزموکعبمیمازمآنموه همجرت.

 .وی مدممامننمتطبیعن مومتعنرادمهثکن یمازمتطبیعنب مممممم21وبمسدرم متابولیکممامتلبطمپکرامه د.ام ALT ومرمم ASTرممم2119

ومم ALTسنط مم,م, ALT/ASTی مدمماتن م منرنلتمممپکرامه د.رع دکنمدممتطبیع مام مدموبمامنمسدرم مامتلبطم ALT وکشا م

GGT مم .20پکرامه دنر.ماوکشا منمامتلبطمماموبمامنمسدرم م

 الوهمو مامنموبمدممنظ مل فانمامدک مآنزمممربیمهلریموبماجزایمسدرم متابولیکممازمیلکیمیدرمخلنمنبشابمومت یملیکر مرم

ومفشبممخلنمامتلبطمدامدمتکالانمدمموکعبمانمو ایمهبر م لامضمهلریموکشا متلج مخلدممامون ممویمامننمماجنزایمسندرم ممممم

 دلانمتثبلمماف ادمدمبوا متلاالمو مسدرم متابولیکمموبمنرمازمنظن م نلامضمهلنریمتحنتمنظنبم ممممممممتابولیکمممتاع هزمه د.و 

لیکرن مرمنکنزمینرکمممممدیکقموبشدرمومهدا لمیدرمتدبسل منکزمداشا موبشدرمومامنمتلضلعمدممخصلصمفشنبممخنلنمونبتمومتن یمممم

ومدوممهعن مدممامننمتطبیعن مممممHDLممازمیلکیمتککدر.ایلا مر مچدرمه مامتلبطمآنزمممربیمهلریموبمو ک ماجزایمسدرم متابولیک
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ارلب منشرموی مدممو ک متطبیعب مانوب مشرهملبربمدممامنمتلامدمامتلبطمربم ممبفتمشرهماست.موطلمیمه مدممتطبیع مامن مدممم

لیکر مرموکشنا منمممدوممهع مومت یو مطلممتعدبمدامیمدممسدرم متابولیکمموبتت مولدمومم ALTسط ممم,2111تبملانمدممسبلم

دممیلمت مه مدممامنمو مس مت یملیکر مرمامتلبطمپکنرامهن دموین مدوممممم .09امتلبطمماموبمترتمربیمهلریمتخایمداشادر.ا

 الوهمو میدرمخلنموتن یممم2119رع دکنمدممتطبیع مایمدمی مدممتبملانمدممسبلمدرم متابولیکممپکرامنک د.سهع مامتلبط موبم

ون ممم HDLوطلممک مدممتطبیع متبمامتلبطمونبممم 20نکزمامتلبطمداشادر.ام HDLلیکر مرموفشبممخلنمآنزمممربیمهلریموبمسط م

ترتمربیمهلریمتخایموکشنا منمامتلنبطممامونبمدوممهعن مومممممم2111رع دکنمدممتطبیع مام مدمماسا ایکبمدممسبلممارلب من سکر.

ون متدهنبم ممامتلنبطممممم ALTنرنلتممون مممم ALT/ASTرع دکنمدممامننمتطبیعن منرنلتمممممهعا منمامتلبطمماموبمفشبممخلنمداشادر

وبزمنرلتمو مرع مآزتبمشب مهلریموکشنا منمامتلنبطممامممم GGTومرع دکنمدممامنمتطبیع مموکشا یموبمسدرم متابولیکممداشت

م .م08.اداشت

مت مه مدممو ک متطبیعب مسندکنمونبتت موکشنا ممممم متابولیکممو مارلب من سکر.دممیلرع دکنمدممتطبیع متبمامتلبطمسنموبمسدر

انونب مممGROUP MATCHING ینتمآنممم.ومامنمسدرم مدممسدکنموبتت مشکلعموکشا یمداشنتممسدرم متلاالمتکشرنرو مامنم

مسبلمماموکنمامنمدومل وهمتوبزمتکرانرت.م2ولدمه منهبمابماخاالگمسنممدممتطبیع مشرهموکنمدومل وهمتلمدمومشبرر

تز ماسنتمتطبیعنب ممممجنزایمسندرم متابولیکنممممتخصلیبمناکو ملک یمربیموعتبمتافبو مو ممویماممدوبمتلج مو مامنمتلا

ویماج ایمسدرم متابولیکممتخصلیبمازمنظ مامتلبطمآنموبمدمملک یمهلریمیلم ملک دمتبمازمامننمط منقممممو ملرا همت ی

مسدرم موطلمماخاصبی مت مازم لامضمهلریمآنمپکشیک یمه د.مامنموالانموبمهدا لمممرممفبهالممربی

و متدهبم مدمموکعبمانمسدرم متابولیکممشممونبیکد مپزشنمممون مامدکن مممممم AST ت مرع دکنمدممیلم موبتمولدنمسط مس

مدمملک یمهلریمتدحص امنبش مازم لامضمهلریموبشرمنبتحاعیمتکلبشرموموبمرمو مفک مو ک متشخکصمافا ای مربمنکزمولد.

ر مزتبمشنب مجهنتمهنبمممازمن ط منظ مایاصبدیمدممآزتبمشب مدمخلاسا مو ایموکعبممدممیلم مینزو مهبسنانمازمتعنرادمآمممم

مو متدهبم ممنرلتمو مدمخلاستمرع مترتمربیمهلریممهفبمتمتککدر.مممم ALT خلاسترزمد مربیمتحعکی مو موکعبممدم
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هن اتکدکنمممومLDLامننمونلدمهن مسنط ممممممف  ن مهن مدممامننمتطبیعن متنرمنظن متنبمونلدممممممممدمخصلصمارنراگمم

سنندرم متابولیکننممنراشننتموینن مسننط ماسننکراوممممومممتفننبوت موننکنمافنن ادمغکنن متلنناالمومافنن ادمتلنناالمونن م

CRPتنلانکممازماسننکراوممممنکننزمون م دننلانممننممممدممآنهنبموننبتت موننلدمومامننموننرمنمتعدنن ماسنتمهنن متنن مممم

مALTفننبهالممپکشننیلم مهددننرهمونن ایمسنندرم متابولیکننمموممننبممننممفننبهالممحانن متشخکصنن متثننیمممممممم

سنندرم متابولیکننممومتخصلیننبًممممتطنن حمهنن دموممننبموکعننبمان موننبمسننط ماسننکراومممموننبتممامازمنظنن ممممممم

مهلریمآنمتلمدمغ وبیی یمی اممداد.م  بمض

رعننبنمطننلممهنن مفشننبمخلنمسکرننالی مومدمبسننالی مجننزامه اما مننبیمتشخکصنن مسنندرم متابولیکننمممممممممم

وبشننرکمدممامنننمتطبیعنن منکننزمامنننمتلضننلعمتوننرداًمت مکننرمشننرمهنن مفشننبممخننلنمسکرننالی مومدمبسننالی ممتنن 

ماست.مدمماف ادموبمسدرم متابولیکمموبتت 

BMIنکننزمتثننیمفشننبمخلنمامتلننبطمتعدننبدامموننبمسنندرم متابولیکننممدامدمهنن مدممامنننمتطبیعنن مامنننمتلضننلعممم

متورداًمارلب مشر.م

دمخصننلصمت بمرنن مسننط متنن انسمآتکدبزرننبیمهلننریموننبمرنن مهننرا مازماجننزایمسنندرم متابولیکننمممممممممم

رنن مدومدممافنن ادموننبمیدننرخلنمنبشننابیمممم,مALTوممASTتشننخصمشننرمهنن مسننط مممممFBSدمخصننلصم

وبشنرمهن میدنرخلنمخنلدممنممممرنمممممممموطلممتعدبدامیمونبتت ماسنتمومامننمخنلدمونرمنمتعدن متن ممممممممتخای

وننبتموطننلممممFBSتلانننرموبشننر.مومافنن ادموننبمممرننبیمهلننریمومآسننکبمسننیللمهلننریمتنن مممفننبهالمموکعننبمیم

رننبیمهلننریمتننلمدمو مسنن مینن امملک نننر.موینن مایموملهیننبر موهانن ماسننتمازمنظنن مهلننریمومآنننزممدومه

تفننبوت منراشننتموینن مافنن ادموننبممممفشننبممخننلنمسکرننالی مم,ن تننبلموننبتمومFBSدموننبمدممت بمرنن موننکنمافنن ام

FBSونننبتمفشنننبمخلنمدمبسنننالی مونننبتت یمداشنننادر.مممCRPنکنننزمدممافننن ادمونننبممFBSونننبتمدممسنننط مم
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وننبمیدننرخلنمامتلننبط ممممBMIوممLDLلکنن دموینن مسننط مهنن اتکدکنماسننکراومممممممموننبتت یمینن اممتنن مم

منراشادر.

وننبمدوممهعنن ممممALTوممASTدممت بمرنن مآتکدلت انرننف ازربموننبمدوممهعنن متشننخصمشننرمهنن مسننط مممممممم

هنن میننلالًمتهنن مشننر.مامنننموننرانمتعدبسننتمهنن مدممافنن ادموننبمتشننخکصممممممFBSامتلننبط منننرامد.مونن  کسمم

 رک مهلننریمآنهننبمخکینن موکشننا مازمممرننبیمورننکبمموننبتمداشننا موبشنندرمتننمممسنندرم متابولیکننممالنن میدننرخلنمم

لیکنمماسنتمهن مدوممهعن مونبتت یمدامننر.مدممامننملن وهمهدان لمیدنرمخنلنموبمنرمممممممممممممیموبمسندرم متابوماف اد

مس معا مومدمماویلمتموبشر.

رعننبنمطننلممهنن متکننرانکممچ ونن مت هننزیمازمتظننبر ا مایننی مسنندرم متابولیکننممتکلبشننر.ه موننبمدوممممممممم

هعنن موننبتمخننلدممامنشننبنمتکررننر.وی موننبمامنننموجننلدمافنن ادیمررننادرمهنن موننبمدوممهعنن مپننبمکنموننبمو کنن مممممم

م,دممو مسنن مدوممهعنن مامتلننبط موننبمسنننممماجننزایمسنندرم متابولیکننممتلنناالمونن مامنننموکعننبمیمررننادر.مممممم

نراشننتموینن مونن  کسمافنن ادموننبمدوممهعنن مممممLDLاسننکراوممممومم,ی مومدمبسننالی فشننبمخلنمسکرننالم

موبتت یمداشادر.مBMIوممCRPه اتکدکنمومم,وبت

کمسنننط مامننننمدومآننننزممممALTوممASTن تنننبلمومتخانننیمومت بمرننن مآنمونننبممTGدممت بمرنن مافننن ادمونننبمم

وبشننرمومدمممویمهلننرمومتخ مننبمآنمتنن ممTGوطننلممتعدننبدامموننبتت موننلدمومامنننمنشننبنی مارنن مپ یننرم مممم

وبشنننر.مرع دنننکنمفشنننبمخلنمسکرنننالی مومدمبسنننالی موماسنننکراوممممونننبمنکبزتدنننرمدمتنننبنمسننن م متننن 

م081.ر مچدننرمهنن مدمماهثنن متطبیعننب مامتلننبطمتنن یملیکرننک مرموننبتیممممملیکرنن مرمامتلننبطمداشننتمتنن ی

mg/dlوننبمافننزام مممLDL مومدممافنن ادموننب.مهماسننتاممتلننبطمتعدننبمداممپکننرامهنن دمTGفشننبمخلنموم,وننبتمم
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مCRPوننلد.مونن  کسماهثنن متننلامدماجننزایمسنندرم متابولیکننممهنن موننبمممممموننبتت منکننزمسننط ماسننکراوممم

منراشت.موبتمافزام متحرلس مTGدمماف ادموبممCRPماوط مترا کممداشادرم

دامیموننبمرننممنراشننادر.ممنشننبنمدادهمشننرمهنن مامتلننبطمتعدنن مممHDLوننبممALTوممASTدممو مسنن مسننط م

ومهنن اتکدکنموماسننکراوممممممومسکرننالی مزایمسنندرم متابولیکننممفشننبمخلنمدمبسننالی ممازموننکنمو کنن ماجننم

تخاننیموننبتت موننلد.مرع دننکنممممHDLدممافنن ادموننبمممCRPامتلننبطمنراشننتموینن مممHDLنکننزموننبمممLDLوم

HDLمدمماف ادموبمسنموبتت موکشا متخایمولد.ممم

رنن مدو موننبتت موننلدمومامنننمنشننبنمممALTوممASTدممافنن ادموننبمفشننبمخلنموننبتمسننط مآتکدلت انرننف ازربمامم

ازمارنن مفشننبمخلنممویمهلننرموکعننبمانماسننت.مرع دننکنماسننکراوممممومهنن اتکدکنمدممافنن ادموننبمفشننبمخلنمممم

مامتلبط منراشت.ممCRPوبتمامتلبطمداشتموی م

م FBS,WC,HDLدممسننندرم متابولیکنننممومورنننکبمیمازماجنننزایمآنمازمیلکنننی CRPونننبتت مونننلدنم

تلسننطموبفننتمممIL1,IL6,IL8,TNF aتننرمبتلممرننبیمایاهننبو مازمیلکننیممتکالانننرموکننبنی مافننزام متلیکننر

مچ و مومرع دکنمتبه وفبژمربیموبفتمچ و مو م دلانمتدل مسکالهکنمربیمایاهبو موبشر.

مننممماوطنن مخطنن ممممALTوممASTازمنظنن مو مسنن مماوطنن مخطنن موننکنمتاغک رننبموطننلممخالینن موننکنممممممم

لنن ددموینن مدممنکننزمتنن مALTافننزام موب ننثممASTترننا کمموجننلدمدامدموننرمنمتعدنن مهنن موننبتمفانممم

رننممرننبیمهلنریممومسندرم متابولیکننممافنزام متعدننبداممداشنت.موننکنمآننزمممممممALTرننبیمتنبمف ننطممو مسن م

ASTومرننمممALTوممHDLماوطنن مخطنن موجننلدمدامدموینن موطننلممغک ترننا کمماسننت.موننرمنمیننلم ممممم

مشر.مموبمHDLتلانرمممرممفبهالمیمو ایمهبر مومتخایمشرنمربمت ه مافزام مامنمآنزمم
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وممASTوطننلممهینن مماوطنن متعدننبدامیمورسننتمنکبتننر.مرع دننکنموننکنممممممTGرننبیمهلننریمومموننکنمآنننزممم

ALTرننبیمهلننریمتاعبیننبممموماسننکراوممممماوطنن مخطنن متعدننبدامیموجننلدمدامد.مافننزام مآنننزممممممممم

متلانرمممرممفبهالمیمو ایمافزام ماسکراومممموبشرمومو  کس.سدرم متابولیکممت 

موماسکراوممممماوط مخط ممبفتمنشر.ممHDLوکنم

رننبیمهلننریمامتلننبطمخطنن مترننا کممیدننرخلنمنبشننابمومرننک مهننرا مازماجننزایمسنندرم متابولیکننممومآنننزمم

وننلدمهنن مونن میننلم مخطنن مومتعدننبدامماسننت.مومامنننممFBSوممTGنراشننتمتدهننبمتننلمدماسنناثدبامآنمماوطنن م

وبشننرموموننبتمتنن ممTGوننبتممFBSتلضننلعمونن موضننلحمدممهیکدکننممتشننهلدماسننتمهنن ممکنن مازم یننیممممم

ماف ادممامنکزمهدا لمهدر.مTGتلانرمت مFBSهدا لم

موبشدر.ممرممتعدبداممنع مFBSوماسکراومممموبممHDLوممALTوممASTماوط موکنم

مخالی متعب متطبیبملفا مشرهمدممجرولمتمیموکبنمشرهماست.

لکنن یمآسننبنم رننبیمهلننریمومرزمدنن منرننلابًمهننممومنعلنننموبتلجنن مونن مدمدسننا تموننلدنمآنننزمممودننبو مامنننم

رننبیمهلننریکمآزتننلنمورننکبممتدبسننل مجهننتمو مسنن م ننلامضمهلننریمسنندرم متابولیکننمموممننبمممممآنننزمم

رننبمدممه اما مننبیممتشننخکصمزودردیننب مآنماسننت.مودننبو امنموننبمتلجنن مونن مامنننمهنن مردننلزمامنننمآنننزمممممممم

تشخکصنن مامنننمسنندرم مینن اممنی فانن ماسننتمتز ماسننتمتطبیعننب متشننبو موکشننا یمدممامنننمخصننلصمممممممم

یمهلننریمومسنندرم متابولیکننممیننلم ملکنن دمتننبمونن م دننلانمه اما مننبیمتشخکصنن مامنننمممرننبمویمآنننزمم

مسدرم منکزماضبف مل دد.

م

م  
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ت بمرنن مهینن متاغک رننبیمتننلمدموحننثموننبمسنندرم متابولیکننممومسننبم ماجننزایمسنندرم مممم-9جننرولمشننعبمهم

متابولیکم

سقققققققققققندرم  HDL TG WC FBS فشارخونم

 متابولیک

AST +م-م+م-م+م-م

ALT +م+م+م-م+م-م

م+م-م-م+م-م فشارخون سیستولی

م+م+م-م+م-م فشارخون دیاستولی

LDL -م-م-م-م+م-م

Cr +م-م-م+م-م-م

Uric acid +م+م-م-م+م-م

CRP -م+م+م+م-م+م

BMI +م+م-م+م-م+م

م

م

م  
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 پيشنهادات

تننبمه مرننبیمدمینن یمازمجعینن مممم مALTکمASTوهانن ماسننتمدممتطبیعننب مآمدننرهم ننالوهمونن مسننط مممممم

GGTنکننزموننبمتلجنن مونن مامدکنن مدمموعتنن مازمتطبیعننب مامتلننبطمیننلما یموننبمسنندرم متابولیکننممنرننلتمونن مممم

رنبیممو کن مآننزمممممآتکدلمت انرف ازمرنبمداشنا ماسنتمنکنزمتنلمدمو مسن مدیکنقمتن یمین امملکن دمومرع دنکنمممممممممممم

مووننکنمنکننزمچننممومامتلننبطمآنهننبموننبمسنندرم مممماآیکننبیکنمفرننفبتبز ومسننط موکینن ممALPهلننریمازمیلکننیمم

مممت بمر مل دد.تابولیک

رننبیمهلننریموننبماجننزایمسنندرم متابولیکننممازمرع دننکنموبتلجنن مونن ممننبفانمامتلننبطمتافننبو مسننط مآنننزممم

اتنن یملیکرنن مر مومفشننبمخلنموهانن ماسننتمدممآمدننرهمتطبیعننب مممممTGایدننرمخننلنمنبشنناب مومممFBSیلکننیم

ینلم مممرنبیمهلنریمممویمافن ادمونبمسندرم متابولیکنمکمامننماجنزامازمنظن مسنط مآننزممممممممممممف طمون ممموکشا ی

لکنن دمتننبمامتلننبطمآنهننبمدممچدننرمنمتطبیعنن مارلننب ملنن ددمتننبمازمامنننمط مننقمواننلانموننبمهدانن لمممرننممممممممم

تنن مواننلانمازم ننلامضمهلننریمنبشنن مازمامنننمسنندرم مممماخاصبینن فبهالمرننبیمسنندرم متابولیکننمموطننلممم

مپکشیک یمه د.

وممHDLوننبماهثنن ماجننزایمسنندرم متابولیکننممازمیلکننیمدوممهعنن موممممممCRPوننبمتلجنن مونن ممننبفانمامتلننبطممم

رننبیمتخایننفمیلینن مومهیکننلیممدممپننبتلژنزموکعننبمیمCRPفشننبمخلنمتز ماسننتموننبمتلجنن مونن مارعکننتممم

مت ممویمامنمترمبتلممایاهبو مومسدرم متابولیکممیلم ملک د.و مس ماخاصبی 

م

م

م
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bstract  

 

Background:  Metabolic syndrome is a complex of metabolic disorders such as 

hypertriglyceridemia, low HDL level, hyperglycemia, hypertention and central 

obesity. It can cause serious complications such az cardiovascular,kidney and 

liver disease.Non alchohilic osteatohepatitis is one of its  major complication 

that cause liver enzyme rise such as AST,ALT. 

eviOcejbO: We hope to use these enzymes for better diagnosis and follow up for 

the patients 

:sOehteM dne sdeOejdM This study is a case control trial.each group  contains 

140 patients. We eliminate patients with liver disease and diseases that can 

affect liver enzymes.serum level of aminotrasferase compared between two 

group.also liver enzymes compared whith metabolic syndrome components 

such as triglycerid, HDL level, blood glucose, blood pressure and central 

obesity. 

 

Results: Among patients without metabolic syndrom137 (97.9%) had normal 

AST and 3 (2.1%) had abnormal level of AST. 130(92.9%) had normal ALT 

level and 10(7.1%) had elevatet ALT level .but in patients with metabolic 

syndrome 132 (94.3%) had normal AST level and 8 (5.7%) had abnormal AST 

level.116 (82.9%) had   normal ATL and 24(17.1%) had elevatet ALT level. 

 

Conclusion: Serum level of AST doesn`t have relationship with metabolic 

syndrome bud ALT level have a strong relationship. And also both of them had 

relationship with fasting blood sugare, triglyceride level and blood pressure.bud 

they have any relationship with waist circumference and HDL level. 

 

Keywords: High density hypoprotein, Aspartate amino transferase, Alonin 

aminotrousferas, Metabolic syndrome  
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