دوماهنامه طبّ جنوب
پژوهشكده زيست -پزشكي خليج فارس
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
سال هفدهم ،شماره  ،6صفحه  ( 1111 –1111بهمن و اسفند )1131

بررسي نقش پيشگويي کنندگي اومنتين ،1-ويسفاتين و آديپونکتين در از
دست دادن تراکم معدني استخوان در زنان يائسه :يک مطالعه کهورت آينده نگرانه
فريبا کريمي  ،1الناز امينفر  ،1حسين دارابي  ،1محمدرضا کالنترهرمزي  ،1صمد اکبرزاده ،1
کتايون وحدت  ،1افشين استوار  ،1مجيد اسدي  ،1ايرج نبيپور

*4

 1مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شيراز
 1مرکز تحقيقات طب گرمسيري و عفوني خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 1مرکز تحقيقات پزشكي هستهاي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي بوشهر و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 4مرکز تحقيقات زيست فناوري دريايي خليجفارس ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
(دريافت مقاله -31/6/11 :پذيرش مقاله)31/7/16 :

چكيده
زمينه :اطالعات ضد و نقيضي پيرامون ارتباط آديپوسيتوکاينها با ميزان تراکم معدني استخوان و شكستگيهاي استئوپروتيک در زنان و
مردان وجود دارد .در يک مطالعه مقطعي پيشين ،ما پي برديم که امنتين  1و آديپونكتين با تراکم معدني استخوان در ناحيه لومبار در زنان
يائسه ارتباط معكوس دارد .هدف اين مطالعه ،بررسي ارتباط امنتين  ،1آديپونكتين و ويسفاتين با تراکم معدني استخوان در زنان يائسه،
پس از  5/8سال پيگيري ميباشد.
مواد و روشها :تعداد  181زن يائسه که به صورت تصادفي از سطح جمعيت بندر بوشهر از  5/8سال پيش تحت مطالعه بودند مورد
بررسي قرار گرفتند .سطح آديپوسيتوکاينها (ويسفاتين ،امنتين  ،1آديپونكتين) و  RANKLبه روش اليزا در سطح پايه مطالعه،
اندازهگيري شدند .تراکم معدني استخوان در نواحي لومبار ( )L2-L4و گردن فمور در سطح پايه مطالعه و پس از پيگيري  5/8سال مورد
سنجش قرار گرفت.
يافتهها :سرعت از دست دادن تراکم معدني استخوان در نواحي فمور و لومبار به ترتيب  1/1درصد و  1/4درصد در سال در طول
پيگيري  5/8سال بود .در آناليزهاي رگرسيون چندگانه ،سطوح آديپوسيتوکاينهاي مورد مطالعه با تراکم معدني استخوان در فاز دوم
مطالعه ارتباطي را از خود نشان ندادند .همچنين سطوح سرمي اين آديپوسيتوکاينها نقشي در پيشگويي رخداد پوکي استخوان در نواحي
لومبار و گردن فمور نداشتند ،اما سطح سرمي  RANKLبا تراکم معدني استخوان در ناحيه لومبار ( )P=1/118 ،β=-1/141و گردن
فمور ( )p=1/111 ،β=-1/13با تعديل شاخص توده بدني ارتباط چشمگيري را از خود نشان داد.
نتيجهگيري :سطوح سرمي امنتين  ،1آديپونكتين و ويسفاتين ،نقش پيشگويي کنندگي در از دست دادن تراکم معدني استخوان و رخداد
پوکي استخوان در زنان يائسه ندارند.
واژگان کليدي :اومنتين ،1-ويسفاتين ،آديپونكتين ،تراکم استخوان ،يائسگي
* بوشهر ،مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیجفارس ،پژوهشکدهی علوم زیست پزشکی خلیجفارس ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
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نقش اومنتين ،1-ويسفاتين و آديپونكتين در از دست دادن تراکم معدني

مقدمه

1111/

ویسفاتین نیز به صورت گسترده توسط بافت چربی

یک ارگان اندوکرین میباشد .این بافت چربی مواد

انسولینی از خود نشان میدهد (.)15

فعال بیولوژیک که آدیپوسیتوکاین نامیده میشوند را

مطالعات مختلفی پیرامون اثر ویسفاتین بر روی

ترشح میکند و نه تنها بر تنظیم متابولیسم انرژی اثر

مقاومت نسبت به انسولین ،فعالیت سلولهای بتا،

دارند بلکه در برهم کنشهای پیچیده میان بافت چربی

چاقی ،چگونگی پراکنش چربی احشایی و زیر جلدی

و استخوان نیز مداخله مینماید ( 1و .)2

و نیز دیابت انجام شده است (.)16

امروزه شکی برجای نمانده است که آدیپوسیتها بر

اما مطالعات بسیار محدودی پیرامون اثر ویسفاتین بر

روی ساخت وساز استخوان و بازسازی آن از طریق

تراکم معدنی استخوان انجام گردیده است (.)17-19

ارسال پیامهای مختلف اثر می گذارند این مولکولهای

امنتین  1یک آدیپوسیتوکین  34دالتونی است که عمدتاً

پیام دهنده با منشأ بافت چربی شامل لپتین،

به صورت انتخابی در مقایسه با بافت چربی زیر

آدیپونکتین ،کمرین ،امنتین  ،1رزیستین و ویسفاتین
میباشند .نشان داده شده است که این فاکتورهای

جلدی در بافت چربی احشایی بیان میشود ( 22و
 .)21افزون بر این ،امنتین  ،1موجب افزایش فعالیت

ترشح شده از بافت چربی بر تمایز استئوکالستها با

انسولین و فسفوریالسون  AKTمیشود (.)22

منشأ سلولهای بنیادی مزانشیمی اثر میگذارند (.)3

این آدیپوسیتوکین با چاقی رابطه معکوس دارد و

آدیپونکتین ،آدیپوسیتوکینی است که به شکل ویژه و

توسط انسولین و گلوکز خود تنظیمی منفی بر آن

فراوان در بافت چربی بیان میشود و به شکل معکوس

صورت میگیرد ( .)23در شرایط آزمایشگاهی ،امنتین

با کمیتهای گوناگون چاقی و شاخصهای مقاومت

 1ساخت استئوکالستها را با تحریک استئوپروتگرین

نسبت به انسولین ارتباط دارد ( 4و .)5

( )OPGو منع تولید  RANKLدر استئوبالستها

مطالعات قبلی نشان دادهاند که آدیپونکتین و

کاهش میدهد (.)24

گیرندههای آن در سلولهای سازنده استخوان بیان

در اولین مطالعه که به بررسی اثر امنتین  1بر روی

میشوند (.)6

تراکم معدنی استخوان در سطح انسان توسط

بعضی از مطالعات نشان دادهاند که استئوبالستها

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای اولین

تحت تأثیر آدیپونکتین تحت تأثیر آدیپونکتین تمایز،

بار در سطح جهان انجام شد ،نشان داده شد که یک

تکثیر و معدنی شدن از خود نشان میدهند که این

همبستگی معکوس میان تراکم معدنی استخوان در

اثرات آدیپونکتین به معنای اثرات مثبت آن بر ساخت

ناحیه ستون فقرات کمری در زنان یائسه با این

استخوان است ( 7و .)8

ادیپوسیتوکین وجود دارد (.)17

با این وجود مطالعات دیگر نشان دهنده آن بوده است

در سطح مطبوعات بینالمللی پزشکی ،هر چند به

که آدیپونکتین اثر منفی بر روی توده استخوانی گذاشته
و از این رو میبایست آن را به عنوان پیشگویی کننده
پایین توده استخوانی محسوب نمود (.)9-14
http://bpums.ac.ir

تعدادی از مطالعات طولی پیرامون ارتباط میان
آدیپونکتین و تراکم معدنی استخوان ،پوکی استخوان و
شکستگیهای استئوپروتیک بر میخوریم ولی تاکنون
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شواهد فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه بافت چربی

احشایی در انسان ترشح میشود و اثرات مشابه

سال هفدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 1131

/ 1111طب جنوب

هیپوپاراتیروئیدیسم،

اختالالت

ویسفاتین و امنتین  1انجام نشده است .از این رو،

تیروئیدی ،آرتریت روماتوئید ،استئوپروز ناشی از

هدف مطالعه طولی کنونی ،بررسی نقش پیشگویی

استروئید ،استئودیستروفی کلیوی ،سایر بیماریهای

کنندگی آدیپوکاینهای نوین و نیز آدیپونکتین در میزان

متابولیک ،سابقه بیماریهای بدخیم و بیماریهای کبدی،

از دست دادن تراکم معدنی استخوان در میان زنان

اعتیاد دارویی ،در بستر بودن در دو هفته اخیر بعد از یک

یائسه میباشد .بنابراین هدف عمده مطالعه کنونی

بیماری یا در کل بستری بودن به مدت سه ماه بود.

ارتباط این آدیپوسیتوکینها ،در گذر زمانی  5/8سال،

برای زنان شرکت کننده در مطالعه ،پرسشنامهای

در زنان یائسه شهر بوشهر میباشد.

مشتمل بر اطالعات دموگرافیک و رفتاری و نیز
تاریخچه طبی و شرایطی که میتوانستند بر متابولیسم

الف /نمونهگيري از جامعه
شرکت کنندگان مطالعهی حاضر نمونههای تصادفی

و توده استخوانی اثرگذار باشند ،تکمیل گردید.

طبقهبندی شده بر اساس سن از زنان یائسه بودند.آنها

ب /اندازهگيريها

از سیزده خوشه در بندر بوشهر به طورتصادفی انتخاب

فشارخون ،دو مرتبه از بازوی راست ،پس از پانزده

شدند .همه این شرکت کنندگان افراد سالم و فعال

دقیقه استراحت در حالت نشسته و با فشارسنج

جامعه بودند.

جیوهای استاندارد ،اندازهگیری شد .قد و وزن با

تعداد شرکت کنندگان تخمین زده شده در این بخش

استفاده از استادیومتر اندازهگیری شد .لباسها و

از مطالعهی چند مرکزی پوکی استخوان ایران

کفشهای سنگین اضافی قبل از اندازهگیری از بدن

( )IMOSجهت بررسی سطح سرمی امنتین،

خارج شدند .دور کمر در سطح بین حاشیههای دنده و

ویسفاتین و آدیپونکتین در با تودهی تراکم معدنی

ستیغهای ایلیاك تعیین گردید .دور لگن در سطح

استخوان 382 ،زن بود.

تروکانترهای بزرگ اندازهگیری شد .نمونه خون ناشتا

آگهی مربوط به مطالعه در روزنامهها و تلویزیون

تهیه شده و تمام نمونهها به سرعت سانتریفیوژ و

محلی انتشار یافت .شرکت کنندگان انتخاب شده در

تفکیک گردیدند و آنالیز آن در همان روز جمعآوری

مورد مطالعه از طریق نامههایی که بهصورت خانه به

نمونهها در مرکز تحقیقاتی خلیجفارس با به کارگیری

خانه به وسیله گروههای بررسی  IMOSتوزیع میشد

خود آنالیز کنندهی سلکترا  2ساخت هلند صورت

آگاهی کسب میکردند .پس از اطالع رسانی اولیه

گرفت .سطح گلوکز خون با روش آنزیماتیک

دربارهی استئوپروز و فاکتورهای خطر همراه با آن،

کلریمتریک گلوکز اکسیداز با استفاده از کیت تجاری

شرکت کنندگان جهت شرکت در این مطالعه به مرکز

پارس آزمون ساخت ایران اندازهگیری شد.

تحقیقات سالمت خلیجفارس ،وابسته به دانشگاه علوم

 RANKLتوسط روش الیزا با کیت ساخت بیومدیکا

پزشکی بوشهر ،در صبح روز بعد و در حالت ناشتا

گروپ اندازهگیری گردید .امنتین با روش الیزا با کیت

دعوت شدند.

ساخت شرکت اپوتک سوئیس و آدیپونکتین و

معیارهای خروج از مطالعه شامل وجود بیماریهای

ویسفاتین سرمی توسط کیت ساخت ایپوژن کره

همچون

جنوبی با روش  Immunosorbantاندازهگیری شد.

استخوانی

عمومی

http://bpums.ac.ir

شناخته

شده
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کريمي و همكاران
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نقش اومنتين ،1-ويسفاتين و آديپونكتين در از دست دادن تراکم معدني

اندازهگیری  CRPبا استفاده از یک کیت الیزای فوق
حساس ساخت آمریکا انجام گرفت.
سطح تراکم معدنی استخوان ( )BMDبرای نواحی
(گردن فمور) با روش dual energy X-ray

ویژگیها و مشخصات شرکت کنندگان ( 382نفر) در
مطالعه در جدول  1نشان داده شده است .میانگین سنی
زنان یائسه مورد مطالعه  59/2±7/5سال بود .شیوع
مصرف قرص کلسیم ،ویتامین  Dو درمان جایگزین

 absorptiometryتوسط دستگاه سنجش تراکم

هورمونی به ترتیب  5/7درصد 4/2 ،درصد و  1درصد

استخوان استئو کور  2مدیلینگ ساخت فرانسه

بود .بر اساس شاخص سازمان بهداشت جهانی 38 ،زن

اندازهگیری شد.

( 9/2درصد) دچار پوکی استخوان بودند اما پس از 5/8

ج /اناليز آماري

سال تعداد  89نفر ( 23/4درصد) در ناحیه ستون فقرات

ما متوجه شدیم که تبدیل لگاریتم دادههای امنتین،

کمری و  7/9( 32درصد) نفر در ناحیه گردن فمور

ویسفاتین ،آدیپونکتین ،و تناسب بهتری با توزیع نرمال

دچار پوکی استخوان شدند.

میدهد .ریشه هندسی برای این تغییرات بیوشیمیایی

جدول  )1ويژگيها و مشخصات شرکت کنندگان

بهصورت تبدیل لگاریتمی دادهها  ±انحراف معیار

در مطالعه
ميانه يا

گزارش گردید .برای مقایسه بین گروهها از آزمون
استیودنت تی استفاده شد .از آنالیز همبستگی پیرسون

*

ميانگين

SD

سن (سال)

59/2

7/52

شاخص توده بدنی ()kg/m2

28/34

4/73

آدیپونکتین و آنتروپومتریک و متغیرهای بیوشیمیایی

نسبت دور کمر به دور باسن

2/92

2/26

کلسیم ()mg/dl

9/84

2/64

استفاده شد.

فسفر ()mg/dl

3/93

2/52

آلکالین فسفاتاز ()U/L

2/58

1/68

)ng/ml(Crosslaps

2/59

2/43-2/79

استئوکلسین ()ng/ml

9/82

8/18-12/58

(Rankl)pg/ml

1/64

2/96-2/96

)ng/ml( OPG

72/1

57/25 -95/2

جهت بررسی ارتباط بین میزان امنتین ،ویسفاتین،

برای برآورد خطر نسبی ( )RRاز آنالیز رگرسیون
لجستیک دوگانه استفاده شد .در آنالیز لجستیک BMD

در نواحی فمور و لومبار به عنوان متغیر وابسته و امنتین،
ویسفاتین ،آدیپونکتین مساوی و یا پایینتر از میانه (در
مقایسه با امنتین ،ویسفاتین ،آدیپونکتین باالتر از میانه) به

(mg/L) hs-CRP
اومنتین )ng/ml( 1

2/2

2/94-4/23

12/37

7/92-18/32

ویسفاتین ()ng/ml

2/92

1/65-4/41

عنوان متغیر مستقل وارد گردید .در مدلهای گوناگون،

آدیپونکتین ()ng/ml

12/84

7/84-14/17

 BMDدر ناحیه فمورال ()g/cm2

2/844

2/184

 BMDدر ناحیه لومبار ()g/cm2

2/946

2/186

امنتین ،ویسفاتین ،آدیپونکتین با سن BMI ،و مارکرهای
بیوشیمیایی استخوان و  hsCRPتعدیل گردید.

*

دادهها یا میانگین یا میانه یا انحراف معیار و با محدوده میان چارکی هستند.

میزان سطح معنیداری کمتر از  5درصد معنیدار تلقی
شد .جهت آنالیز دادهها از بستهی نرمافزاری

جداولهای  3 ،2و  4همبستگی آدیپوسیتوکاینها را با

(شیکاگو،آمریکا) استفاده گردید.

متغیرهای کمی مورد مطالعه به صورت تعدیل نشده و
تعدیل شده برای سن و وزن به تفکیک نشان میدهند.
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ستون فقرات کمری ( )L2-L4و پروگزیمال فمور

يافتهها

سال هفدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 1131

/ 1114طب جنوب

جدول  )1همبستگي امنتين 1 -با متغيرهاي کمي مورد مطالعه
به صورت تعديل نشده و تعديل شده براي سن و وزن
اومنتين 1

تعديل نشده

سن (سال)

2/228

r

p

به صورت تعديل نشده و تعديل شده براي سن و وزن
تعديل نشده

آديپونكتين
r

p

سن (سال)

2/182

2/221

تعديل شده
p

r

شاخص تودهی بدنی

-2/161

2/224

-2/275

2/179

شاخص تودهی بدنی

-2/279

2/157

-2/235

2/529

دور کمر

-2/144

2/229

-2/282

2/152

دور کمر

-2/125

2/224

-2/279

2/155

hs-CRP

hs-CRP

-2/224

2/664

/221

2/988

-2/134

2/216

-2/296

2/287

OPG

2/224

2/666

-2/122

2/267

OPG

2/225

2/655

2/216

2/778

RANKL

RANKL
استئوکلسین

2/222

2/727

2/215

2/791

استئوکلسین

2/222

-2/219

2/738

-2/248

2/394

2/257

2/312
>2/2221

2/272
2/151

2/222
2/227

CrossLaps

2/156

2/225

2/297

2/284

CrossLaps
آلکالین فسفاتاز

2/226

2/639

2/227

2/922

آلکالین فسفاتاز

2/232

2/573

2/225

2/929

-2/247

2/422

-2/262

2/268

کلسیم

-2/132

2/213

-2/143

2/212

کلسیم

2/266

2/232

2/246

2/427

فسفر

-2/252

2/365

-2/242

2/452

فسفر

2/123

2/226

2/118

2/233

 BMDدر ناحیه

 BMDدر ناحیه فمورال

-2/234

2/542

2/225

2/935

فمورال

-2/142

2/228

-2/233

2/562

 BMDدر ناحیه لومبار

-2/132

2/217

-2/112

2/244

 BMDدر ناحیه لومبار

-2/192

>2/2221

-2/293

2/297

ویسفاتین

2/237

2/522

2/246

2/411

ویسفاتین

-2/182

2/221

-2/172

2/222

آدیپونکین

-2/216

2/771

-2/222

2/696

اومنتین 1

-2/216

2/771

2/222

2/696

از آدیپوسیتوکاینهای مورد مطالعه فقط امنتین  1در فاز
جدول  )1همبستگي ويسفاتين با متغيرهاي کمي مورد مطالعه
به صورت تعديل نشده و تعديل شده براي سن و وزن
ويسفاتين

تعديل نشده
r

p

سن (سال)

2/224

2/665

شاخص تودهی بدنی

2/161

2/224

تعديل شده
r

p

2/145

2/229

دور کمر

2/152

2/227

2/291

2/125

hs-CRP

2/285

>2/2221

2/255

>2/2221

OPG

2/255

2/327

2/255

2/327

RANKL

مقطعی مطالعه با میزان تراکم معدنی استخوان در ناحیه
ستون فقرات کمری حتی پس از تعدیل با سن و وزن
همبستگی از خود نشان داد (جدول  .)2در فاز طولی
مطالعه  252نفر از  382نفر شرکت کننده پس از  5/8سال
پیگیری جهت سنجش تراکم استخوان مراجعه کردند.
تراکم معدنی استخوان در نواحی ستون فقرات کمری و
گردن فمور به صورت پیشرونده با گذشت سن کاهش از

2/212

2/866

-2/222

2/971

استئوکلسین

-2/155

2/226

-2/148

2/229

خود نشان داد ( .)p<2/2221در فاز طولی مطالعه ،میزان

CrossLaps

-2/128

2/221

-2/115

2/239

از دست دادن تراکم معدنی استخوان در ناحیه ستون

آلکالین فسفاتاز

2/221

2/711

2/214

2/799

کلسیم

2/132

2/219

2/141

2/211

فقرات کمری  3/4درصد در سال بود و در ناحیه گردن

فسفر

2/287

2/118

2/285

2/129

فمور  1درصد در سال تراکم معدنی استخوان کم گردید.

 BMDدر ناحیه فمورال

2/284

2/132

2/231

2/581

 BMDدر ناحیه لومبار

2/113

2/243

2/268

2/223

در مدلهای رگرسیون خطی ،ارتباط چشمگیری میان

آدیپونکتین

-2/182

2/221

-2/172

2/222

آدیپوسیتوکاینها (امنتین  ،1ویسفاتین و آدیپونکتین) سرمی

اومنتین 1

2/237

2/522

2/246

2/411
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r

p
2/619

تعديل شده

جدول  )4همبستگي آديپونكتين با متغيرهاي کمي مورد مطالعه

نقش اومنتين ،1-ويسفاتين و آديپونكتين در از دست دادن تراکم معدني

کريمي و همكاران

1115/

و تراکم معدنی توده استخوان در نواحی ستون فقرات

همچنین  RANKLسرمی با تراکم معدنی توده

کمری و گردن فمور به دست نیامد (جداول  5و .)6

استخوان در ناحیه گردن فمور در اندازهگیری پیگیری

جدول  )5ارتباط آديپوسيتوکاين ها (امنتين  ،1ويسفاتين و
ستون فقرات کمري بر اساس مدلهاي رگرسيون خطي
 BMDدر ناحيه لومبار

اومنتین 1
ویسفاتین
آدیپونکتین

β

p

تعدیل شده باسن

-2/24

2/548

تعدیل شده با سن و BMI

-2/25

2/359

تعدیل شده باسن

2/14

2/238

تعدیل شده با سن وBMI

2/32

2/62

تعدیل شده باسن

-2/13

2/252

تعدیل شده با سن و BMI

-2/24

2/427

چشمگیری را از خود نشان داد (.)p=2/223 ،β=2/219
به زبان دیگر سطح سرمی  RANKLبا تراکم معدنی
توده استخوان در نواحی فمور و ستون فقرات کمری
رابطهای معکوس و قابل مالحظه داشت.

بحث
ما در این مطالعه پی بردیم که امنتین  ،1ویسفاتین و
آدیپونکتین سرمی پیشگویی کننده خوبی برای میزان
تراکم استخوان در ناحیه ستون فقرات کمری و گردن

جدول  )6ارتباط آديپوسيتوکاينها (امنتين  ،1ويسفاتين و

فمور نیستند .اما سطح سرمی  RANKLبه عنوان

آديپونكتين) سرمي و تراکم معدني توده استخوان در

پیشگویی کننده تراکم معدنی استخوان در نواحی ستون

ناحيه گردن فمور بر اساس مدلهاي رگرسيون خطي

فقرات کمری و گردن فمور در این جمعیت محسوب

 BMDدر ناحيه
لومبار
اومنتین 1

تعدیل شده باسن
تعدیل شده با سن و

ویسفاتین
آدیپونکتین

میشود .همچنین ما در این مطالعه یافتیم که سرعت از

β

p

دست دادن تراکم معدنی استخوان در نواحی اسکلتی به

-2/24

2/548

ویژه در نواحی ستون فقرات کمری در زنان یائسه بندر

BMI
تعدیل شده باسن

-2/25

2/359

بوشهر بسیار باال میباشد.

2/14

2/238

تاکنون مطالعهای به صورت آیندهنگارانه در خصوص

تعدیل شده با سن و BMI

2/32

2/62

تعدیل شده باسن

-2/13

2/252

تعدیل شده با سن و BMI

-2/24

2/427

ارتباط امنتین  1و ویسفاتین انجام نگرفته است بنابراین،
در حد دانایی ما ،مطالعه کنونی نخستین در این مورد در
سطح جهان قلمداد میشود.

در مدلهای لجستیک رگرسیون دوتایی نیز آشکار شد

نتایج مطالعات گوناگون تأیید کننده این موضوع است

که هیچکدام یک از این آدیپوسیتوکاینها نقش پیشگویی

که امنتین  1ممکن است یک آدیپوسیتوکین خوب باشد

کنندگی برای رخداد پوکی استخوان در نواحی لومبار و

( .)25عمده این مطالعات در مورد اثرات امنتین  1و

گردن فمور ندارند.

متابولیسم چاقی ،دیابت و سندرم متابولیک متمرکز

میزان  RANKLسرمی با تراکم معدنی توده استخوان

هستند .پیرامون اثر آن بر استخوان این گونه گزارش

در ناحیه ستون فقرات کمری پس از  5/8سال ارتباط

شده است که تمایز استئوبالستها را در شرایط

چشمگیری را با کنترل سن و شاخص توده بدنی

آزمایشگاهی منع کرده است و در سیستمهای کشت

( )BMIاز خود نشان داد (.)p=2/218 ،β=2/341
http://bpums.ac.ir
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آديپونكتين) سرمي و تراکم معدني توده استخوان در ناحيه

 5/8ساله پس از تعدیل سن و شاخص توده بدنی رابطه

سال هفدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 1131

/ 1116طب جنوب

و نیز ساخت  RANKLدر استئوبالستها را منع کرده

نشان دهد (.)31

است .در شرایط  in vivoامنتین از دست دادن استخوان

اما در مطالعهای دیگر ،سطح پالسمایی امنتین  1با

در نتیجه کمبود استروژن را با کاهش نسبت RANKL

 BMDدر زنان یائسه چینی ارتباطی را از خود نشان

به  OPGتضعیف نموده است (.)26

نداد ( .)32در نتیجه هر چند که دالیل مولکولی و

اخیراً پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دریافتند

فیزیولوژیک در سطح سلولی و بیولوژی استخوان برای

که سطح باالی امنتین سرمی با  BMDباالتر در ناحیه

اثرگذاری امنتین  1بر تراکم معدنی استخوان وجود دارد

گردن استخوان فمور در بیماران با مالتیپل اسکلزوز

ولی دالیل کلینیکی که تاکنون در سطح مقطعی انجام

همبستگی دارد (.)27

شده است نتایج ضد و نقیضی را ارائه دادهاند.

امنتین  1همچنین میتواند مسیر سیگنالی Akt-eNOS

نکته مهم که ما برای اولین بار به شکل یک مطالعه

را تحریک کند ( .)28این نکته از این لحاظ اهمیت دارد

طولی پیرامون اثر امنتین  1بر  BMDدر زنان یائسه آن

که ایزوفرم اندوتلیالی سنتتاز اکسیدنیتریک فعالیت

بود که این ادیپوسیتوکین پیشگویی کننده خوبی برای

استئوبالست و ساخت استخوان را تنظیم مینماید و به

سطح  BMDدر زنان یائسه نمی باشد .برای حصول

صورت گسترده در سطح استخوان بیان میشود (.)29

اطمینان از درستی یا نادرستی این نتایج ،انجام مطالعات

اکسید نیتریک حاصل از مسیر  eNOSمیتواند به عنوان

طولی در سطح جمعیت زنان یائسه مورد نیاز است.

واسط اثرات استروژن در سطح استخوان اثر نموده و

ویسفاتین دارای خصوصیات تقلید کنندگی انسولینی

کمبود نسبی آن در پوکی استخوان در زنان یائسه اثر

بوده و فعالیت ضد مرگ سلولی از خود نشان میدهد.

میگذارد (.)32

همچنین نقش تنظیمی در التهاب بازی کرده و از این

ما نیز در پژوهش قبلی خود برای نخستین بار در فاز

لحاظ مطالعات فراوانی پیرامون اثر آن بر سیستم

مقطعی مطالعه کنونی پی بردیم که سطح امنتین  1با

متابولیسمی ،دیابت ،سندرم متابولیک و بیماریهای قلبی

 BMDدر ناحیه ستون فقرات کمری در زنان یائسه

عروقی وجود دارد ( 33و .)34

شهر بوشهر همبستگی معکوسی را به صورت چشمگیر

اما مطالعات بسیار محدودی در سطح مطبوعات

از خود نشان داده است (.)17

بینالمللی پیرامون رابطه ویسفاتین و  BMDیافت

در مطالعاتی که پس از مطالعهی ما در سطح جهان انجام

میشود .رابطه معکوسی میان ویسفاتین با  BMDدر

گرفت نشان داد که امنتین  1به عنوان یک پیشگوکننده

بیماری التهاب رودهای ( )IBDگزارش شده

مستقل برای  BMDدر زنان چینی در زمان پیش از

است (.)35

یائسگی عمل نموده و یک همبستگی منفی نیز با

همچنین رابطهای میان ویسفاتین و  BMDدر زنان

مارکرهای بیوشیمیایی ساخت وساز استخوان از خود

ورزشکار ( ،)36مردان چینی ( )37و زنان یائسه ()38

نشان داده است .بر اساس نظر پژوهشگران این پروژه،

یافت نشد .مشابه همین نتایج نیز ما در سطح مقطعی و

امنتین  1ممکن است اثرات منفی بر توده استخوانی را

طولی مطالعه خود پیرامون رابطه ویسفاتین سرمی و
 BMDدر تمام مکانهای اسکلتی پیدا کردیم .به زبانی
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استئوکالستها را از طریق تحریک  OPGکاهش داده

با منع ساخت استخوان ،در زنان پیش یائسه ،از خود

نقش اومنتين ،1-ويسفاتين و آديپونكتين در از دست دادن تراکم معدني

کريمي و همكاران

1117/

همبستگی ندارد بلکه پیشگویی کننده خوبی نیز برای

داد (.)48

سطح  BMDمحسوب نمیشود.

در مطالعه رانکوبرناردو ،آدیپونکتین به صورت

آدیپونکتین به صورت مستقیم بر استئوبالستها و

معکوس با  BMDدر ناحیه گردن فمور ،کل مفصل

بهصورت غیرمستقیم بر استئوکالستها اثر میکند .این

ران ،ناحیه کمری ستون فقرات و یک سوم میانی

آدیپوکین موجب تحریک و تمایز استئوبالستها از

رادیوس ،پس از  4/4سال و گردن فمور و کل ران

طریق مسیر پیامدهی ( P38 )MAPKمیشود (.)39

پس از گذر  9سال در زنان یائسه به صورت معکوس

برعکس

آدیپونکتین

به

صورت

غیرمستقیم

رابطه از خود نشان داد (.)49

استئوکالستها را از طریق تحریک  RANKLو منع

در مطالعه مهم سالمت سالمندی و ترکیب بدنی

تولید  OPGدر استئوبالستها فعال میسازد (.)42

( Health Aging and Body Composition

در یک مطالعه در سطح جانوران آزمایشگاهی نشان داده

 )Studyکه با شرکت بیش از سه هزار مرد و زن بین

شد که کمبود آدیپونکتین میتواند در موشهایی که با

 72تا  79ساله در امریکا انجام گرفت ،سطح سرمی

برداشت تخمدانهای آنان دچار پوکی استخوان شده

آدیپونکتین با افزایش از دست دادن  BMDسطحی در

بودند محافظت نماید و از این لحاظ پژوهشگران این

ناحیه هیپ در زنان توأم بوده است (.)52

مطالعه نقش احتمالی آدیپونکتین در تنظیم تعادل ساخت

هر چند که در مطالعات طولی پیرامون ارتباط افزایش

استخوان و خوردگی آن را پیشنهاد کردند (.)41

سطح آدیپونکتین با ایجاد شکستگی استئوپروتیک

در جدیدترین مطالعه ،آدیپونکتین یک اثر منفی بر

اطالعات ضد و نقیضی وجود دارد ولی به نظر

متابولیسم استخوان از خود نشان داد که این اثر منفی

میرسد که آدیپوکتین یک عامل خطرزا برای افزایش

حداقل پارهای توسط مسیر  OPG/RANKLاعمال

خطر شکستگی باشد.

میشود (.)42

در مطالعه مهم سالمت سالمندی و ترکیب بدنی

در سطح مطالعات انسانی نیز همبستگی معکوس میان

آدیپونکتین به عنوان عامل خطرساز برای شکستگی به

آدیپونکتین و  BMDدر زنان گزارش شده است (-47

صورت مستقل از عوامل دیگر معرفی شد (.)51

 .)43ما نیز در فاز مقطعی مطالعه خود پی بردیم که زنان

در مطالعهی ( )MrOSسوئدی که بر روی 999

یائسهای که باالترین چارك سرمی آدیپونکتین داشتند در

سالخورده مرد از سطح جمعیت شهری گوتنبرگ انجام

مقایسه با کسانی که پایینترین چارك آدیپونکتین داشتند

شد ،مشاهده گردید که سطح سرمی آدیپونکتین به

سطح  BMDآنان در ناحیه لومبار پایینتر بوده

شکل پلکانی با افزایش خطر شکستگی ،مستقل از

است (.)17

عوامل خطرساز دیگر سالمندان مرد ،توأم بوده است

خوشبختانه پیرامون اثر آدیپونکتین بر  BMDمطالعات

( .)52اما در مطالعهای دیگر هر چند که آدیپونکتین

طولی کافی انجام گرفته است .در یک مطالعه طولی،

تعیین کننده منفی  BMDدر دو کهورت مستقل بود اما

توده چربی و آدیپونکتین پایه با کاهش تراکم معدنی

با خطر شکستگی در مردان همبستگی از خود نشان
نداد (.)53
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دیگر ،ما پی بردیم که ویسفاتین نه تنها با BMD

استخوان در زنان پیر همبستگی از خود نشان
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/ 1118طب جنوب

مقطعی آدیپونکتین با تراکم معدنی استخوان در ناحیه

( )MrOSسوئد بسیار قابل تعمق است .هر چند در این

ستون فقرات کمری همبستگی از خود نشان داد ولی

مطالعه

برای

در فاز طولی مطالعه کهورت هیچگونه همبستگی میان

شکستگیهای استئوپروتیک در مردان مسن بوده است

آدیپونکتین و سطح تراکم معدنی استخوان در گذر 5/8

ولی نقش پیشگویی کنندگی آن در گذر زمان تضعیف

سال یافت نشد.

گردیده است (.)54

متأسفانه در سطح مطبوعات بینالملی پزشکی مطالعهای

در مطالعهی  MrOSسوئد ،میانگین پیگیری شرکت

به صورت آیندهنگرانه در خصوص نقش پیشگویی

کنندگان در مطالعه  5/3سال بوده است .اما در مطالعه ما

کننده امنتین  1و ویسفاتین وجود ندارد تا بتوان عدم نقش

میانگین پیگیری شرکت کنندگان  5/8سال بوده است .و

پیشگویی کنندگی آن برای تراکم معدنی استخوان در

نیز جمعیت مورد مطالعه ما بسیار جوانتر از مطالعه

زنان یائسه که ما در این مطالعه پی بردیم را با آن مورد

 MrOSسوئد بوده و از دست دادن تراکم استخوانی نیز

مقایسه قرار دهیم و پیش از هرگونه پیش داوری باید

در زنان بسیار باال بوده است .در نتیجه چنانچه آدیپونکتین

منتظر انجام مطالعات در سطح بینالملی باشیم .اما از

و یا امنتین  1بر تراکم معدنی استخوان اثر داشته باشند

سوی دیگر برای آدیپونکتین نیز ما نتوانستیم نقش

سرعت از دست دادن تراکم معدنی استخوان در زنان

پیشگویی کنندگی برای تراکم معدنی استخوان و یا

مورد مطالعه ما آنچنان باالست که نمی توان این اثر را

رخداد پوکی استخوان پیدا کنیم و از این لحاظ با نتایج

مشاهده کرد.

مطالعات دیگر که به صورت طولی انجام شده است

در پایان می توان به این نتیجه رسید که سطوح سرمی

همخوانی ندارد.

امنتین  ،1آدیپونکتین و ویسفاتین نقش پیشگویی کنندگی

در توجیه این یافته میتوانیم این را بیان داریم که از آنجا

در از دست دادن تراکم معدنی استخوان و رخداد پوکی

که سرعت از دست دادن تراکم معدنی استخوان در زنان

استخوان در زنان یائسه ندارند.

مورد مطالعه ما در ناحیه ستون فقرات کمری بیش از حد

آدیپونکتین

یک

عامل

خطرساز

انتظار است و اثر آدیپونکتین بر توده تراکم استخوانی

سپاس و قدرداني

ناچیز است این سرعت از دست رفتن در ورای قدرت

این پروژه با حمایت کارگروه پژوهش و فناوری

اثر اعمالی آدیپونکتین و دیگر آدیپوسیتوکاینها مانند

استانداری بوشهر و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

امنتین  1بوده است و از این رو نتوانستهاند همان روابطی

علوم پزشکی بوشهر در قالب پایان نامه مقطع دکتری

را که ما در فاز مقطعی با تراکم معدنی استخوان در ناحیه

حرفهای به شماره  22/18/7/25273دپ انجام گردیده

ستون فقرات کمری در این زنان پیدا کردیم از خود نشان

است .از تمام دست اندرکاران مرکز تحقیقات سالمت

دهند .به زبان دیگر ،میزان بسیار زیاد از دست دادن تراکم

خلیجفارس به ویژه سرکار خانمها شیوا مصدقزاده ،زهرا

معدنی استخوان در ناحیه ستون فقرات کمری بیش از

امیری ،زهرا سنجیده و بهنوش بنهگزی قدردانی

اثرات پاتوفیزیولوژیکی آدیپونکتین و امنتین  1بوده است.

بهعمل میآید.
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Orginal Article

The Predictive role of omentin-1, visfatin and
adiponectin in osteoporosis-associated bone loss in
postmenopausal women: a prospective cohort study
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Abstract

Background: There is conflicting evidence regarding adipocytokines in relation to bone mineral density
(BMD) and osteoporotic fractures in women and men. Recently, we found that circulating omentin-1
levels had an inverse correlation with BMD at the lumbar spine in postmenopausal women. The main aim
of this study was to investigate the predictive role of adipocytokines for bone loss and incident
osteoporosis among postmenopausal women after a 5.8- year follow-up
Material and methods: A total of 382 healthy postmenopausal women who participated in a prospective
cohort study were followed for 5.8 years. Omentin-1, visfatin, adiponectin, and the receptor activator of
nuclear factor-κB ligand (RANKL) were measured by highly specific enzyme-linked immunosorbent
assay methods. BMD was determined for the lumbar spine (L2–L4) and the proximal femur using dualenergy X-ray absorptiometry
Results: The femoral neck and lumbar spine bone loss at the 5.8-year follow-up were 1.0% and 3.4% per
year.In logistic regression analysis, none of the studied adipocytokines predicted BMD at any skeletal sites
or incident osteoporosis at the femoral neck or lumbar area after 5.8 year follow-up. However, RANKL
levels predicted BMD at the lumbar spine (β=−0.19, p=0.003) and femoral neck (β=-0.341, p=0.018) after
controlling for body mass index
Conclusion: Serum levels of omentin-1, visfatin and adiponectin did not predict bone loss and incident
osteoporosis among postmenopausal women.
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