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Relationship of Serum Visfatin Level in Obese 
Individuals with Insulin and Body Mass Index 

[1] Study of prevalence of type 2 diabetes mellitus and hypertension in overweight and obese people [2] 
Prevalence of obesity and overweight in adults and children in Iran: A systematic review [3] Global, regional, 
and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: A systematic 
analysis [4] Prevalence of obesity and overweight and its associated factors in urban adults from West
Azerbaijan [5] Prevalence of obesity in Iran [6] Exercise, adipokines and pediatric obesity: A meta-analysis of 
randomized controlled trials [7] Is there a relationship between visfatin level and type 2 diabetes mellitus in
obese and non obese patients? [8] Relationship between serum visfatin and obesity in lead-exposed obese 
subjects and patients with osteoarthritis [9] Plasma visfatin concentrations in childhood obesity: Relationships 
with insulin resistance and anthropometric indices [10] Evaluation of visfatin in patients with obesity,
metabolic syndrome, insulin resistance and impaired glucose tolerance&59: Case-control study [11] Visfatin
concentrations in obese patients in relation to the presence of newly diagnosed glucose metabolism disorders 
[12] Investigation of plasma visfatin changes in women with type 2 diabetes followed by endurance,
resistance and combined exercise: The role of  lipid profile, glycemic indices and insulin resistance [13] The 
effects of physical activity on serum visfatin level: A literature review [14] Genetic associations of the visfatin
G-948T polymorphism with obesity-related metabolic traits in an Iranian population [15] Increased serum 
visfatin levels in obesity and its association with anthropometric/biochemical parameters, physical inactivity
and nutrition [16] The relationship between plasma visfatin/nampt and type 2 diabetes, obesity, insulin
resistance, and cardiovascular disease [17] Effects of piglitazone and metformin on plasma adiponectin in
newly detected type 2 diabetes mellitus [18] Dietary phytochemicals and their potential effects on obesity: A
review [19] Obesity and cardiovascular risk: Variations in visfatin gene can modify the obesity associated
cardiovascular risk, Results from the Segovia Population Based-Study, Spain [20] Visfatin levels are low in
subjects with type 2 diabetes compared to age-matched controls [21] Serum visfatin concentration in
eutrophic and overweight/obese male children in early childhood [22] Plasma visfatin concentrations and 
fat depot-specific mRNA expression in humans [23] Reduced plasma visfatin/pre-B cell colony-enhancing
factor in obesity is not related to insulin resistance in humans [24] Plasma visfatin levels in patients with 
newly diagnosed and untreated type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance [25] Serum
visfatin, ferritin and lipid Atherogenic risk ratios as predictors of cardiovascular diseases patients ...

Aims Obesity is a major public health problem  in developed and even in developing countries 
worldwide. Visfatin is a protein secreted by the visceral fat tissue that regulates insulin 
sensitivity. It seems to modulate insulin sensitivity and appear to play an important role in the 
pathogenesis of insulin resistance, diabetes, dyslipidemia and obesity. The aim of this study was 
to determine visfatin serum concentration in overweight/obese subjects  and its relationship 
with obesity and insulin resistance.
Materials & Methods This case-control study was performed on 93 individuals with BMI≥25 
as case group, and 80 individuals with BMI<25 as control group in Military Hospital in Tehran. 
Anthropometric measures and metabolic parameters were obtained. Fasting insulin and 
visfatin were measured, using the Mercodia ELISA kit. The data were analyzed by SPSS 19 
software.
Findings Plasma visfatin levels fasting glucose, insulin, insulin resistance were significantly 
higher in obese subjects compared to the control group (p<0.05). Also, there was a significant 
relationship between serum visfatin level and body mass index (BMI) and fasting blood glucose 
in group with BMI≥25. No relationship was found between visfatin and insulin resistance 
(p=0.05).
Conclusion Visfatin is associated with BMI and impaired metabolism glucose, but not with 
insulin resistance.
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  چکيده
 و یافتهتوسعه کشورهای در عمومی بهداشت عمده مشکل یک چاقی :فاهدا

شده توسط ویسفاتین، پروتئین ترشح. است توسعه حال در کشورهای در حتی
 مهمی نقش و تنظیم کرده را انسولین حساسیت به که بافت چربی احشایی است

هدف این . دارد چاقی و دیس لپیدمی دیابت، انسولین، به مقاومت پاتوژنز در
وزن/چاق و ارتباط تعیین غلظت سرمی ویسفاتین در افراد دارای اضافه پژوهش

 .بودآن با چاقی و مقاومت به انسولین 
عنوان به ≤۲۵BMI فرد با ۹۳روی این پژوهش مورد شاهدی  ها:روشمواد و 

انجام  نظامیدر بیمارستان  عنوان گروه کنترلبه >۲۵BMI نفر با ۸۰گروه مورد و 
ویسفاتین و دست آمد. میزان همقادیر آنتروپومتری و متغیرهای متابولیک ب شد.

برای آنالیز  SPSS 19افزار نرم و از گیریاندازه یاانسولین با کیت االیزا مرکود
  ها استفاده شد.داده
در  ، گلوکز ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولینسطح ویسفاتین پالسما ها:یافته

). همچنین >۰۵/۰pداری بیشتر بود (طور معنیافراد چاق نسبت به گروه شاهد به
و قند خون ناشتا در افراد  (BMI)بین سطح سرم ویسفاتین و شاخص توده بدنی 

. هیچ ارتباطی بین مشاهده شددار ارتباط معنی ≤۲۵BMI با شاخص توده بدنی
 ) یافت نشد.p=۰۵/۰ویسفاتین و مقاومت به انسولین (

اما  ،ویسفاتین با شاخص توده بدنی و اختالل در متابولیسم گلوکز گیری:نتیجه
  ارتباط دارد. ،نه با مقاومت به انسولین

  چاقی، مقاومت به انسولین، نیکوتین آمید فسفوریبوزیل ترانسفراز ها:کلیدواژه
  

  ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ تاريخ پذيرش:

  ma_nejadali@yahoo.comنويسنده مسئول: *

  
  مقدمه

سرعت در های اخیر بهچاقی یکی از مشکالت حاد است که در سال
، غذایی حال گسترش  است. کاهش فعالیت بدنی و رژیم نامناسب

تواند ]. عوامل ژنتیکی نیز می١چاقی است [ بروزعلل  ترینمهم
، ٢٠١٠اند در سال محققان تخمین زده ].٢[ ساز چاقی باشدزمینه

 ه استمیلیون نفر در جهان شد٤/٣اضافه وزن و چاقی علت مرگ 
افزایش شیوع چاقی و  که دهدمحققان نشان می های]. یافته٣[

وزن در جمعیت ایرانی در تمام سنین و در هر دو جنس در اضافه
 %٥٠طبق ادعای سازمان بهداشت جهانی،  .]٢حال رشد است [

شیوع  .]٤برند [ی رنج میوزن و چاقجمعیت ایران از اضافه
ترتیب حدود ساله به٤٠- ٦٩ساله و ١٥- ٣٩وزن بین شهروندان اضافه
ناشی  ،چاقی ].٥است [ %٢٦و  ١٦و در مناطق روستایی  %٤٠و  ٢٢

. بافت چربی یک ]۲[از انباشت و ذخیره بیش از حد چربی است 
های متفاوتی از عضو اندوکرین پیچیده و فعال است که سیتوکین

ویسفاتین در بسیاری از  .]۶[کند ویسفاتین را تولید می جمله
و  ]۷[کلیه، ریه، طحال، بیضه  ها از قبیل مغز،ها و اندامبافت

اما عمدتا در بافت چربی احشایی  ،]۸[ شودغضروف ساخته می
- ۵آمید ویسفاتین همچنین نیکوتین]. ٩، ٧[ شودتولید می

، آنزیم محدودکننده در ]۱۰[پیروفسفات ترانسفراز - ۱فسفوریبوزیل 
و فاکتور  ]۱۱[نوکلئوتید بیوسنتز نیکوتین آمیدآدنین دی

 .]۱۰[شود ساز بتا نامیده میهای پیشدهنده کلونی سلولافزایش

قرار دارد و یک  ٧ژن ویسفاتین روی بازوی بزرگ کروموزوم 
کیلودالتون را ٥٢آمینواسید با وزن مولکولی  ٤٩١پپتید شامل  پلی
ای از اثرات بیولوژیکی، از د. این هورمون دارای طیف گستردهسازمی

از این رو در پاتوژنز دیابت و  ،جمله متابولیسم گلوکز و لیپید است
کند مشارکت میدیس لپیدمی، التهاب و آترواسکلروز ] ١٢چاقی [

ویسفاتین نقش مهمی در  که دهند]. بسیاری از شواهد نشان می٧[
ویسفاتین به گیرنده انسولین در یک  ].١٢[هومئوستاز گلوکز دارد 

رو با  ، از این]۱۲، ۷[ شودجایگاه متفاوت از انسولین متصل می
کاهش  این پروتئین با .]۱۳[ کندانسولین در اتصال رقابت نمی

 های کبدی و تحریک استفاده از گلوکز درآزادشدن گلوکز از سلول
، ۷[ شودهیپوگلیسمی میهای بافت چربی و عضالنی باعث سلول
رسد ویسفاتین حساسیت به انسولین را نظر می، از این رو به]۱۲

و در پاتوفیزیولوژی مقاومت به انسولین در افراد ] ٧[کند تنظیم می
  ].١٤[چاق و بیماران دیابتی نقش دارد 

ارتباط ویسفاتین را با گلوکز ناشتا،  ،متعدد هایپژوهش اگرچه
توده بدنی و سطح  شاخصحساسیت به انسولین، چربی احشایی، 

چاقی و مقاومت به بروز در و مشارکت آن را  ]۱۵[ گلیسریدتری
اما نقش  نشان داده است،عنوان یک پروتئین التهابی انسولین به

ی مقدار زیاددقیق آن در چاقی و عوارض متابولیک هنوز به
های بسیاری نشان داده است که پژوهش .]۱۶[ ناشناخته است

وزن و چاقی در بسیاری از کشورهای آسیایی، در حال رشد و اضافه
دهد و های مزمن را افزایش میگسترش است. چاقی خطر بیماری

، فشارخون، ۲هشداری برای ایجاد اختالالتی مانند دیابت نوع 
ه و مقاومت ب ]۲[های قلبی و عروقی و هیپرلیپیدمی بیماری

ها ارتباط . محققان در برخی از جمعیت]۱۱[انسولین است 
و آن را مارکری برای نمایه  ]۱۰[اند ویسفاتین را با چاقی نشان داده

تواند در پیشگیری و اند که میتوده بدنی، دور کمر و چاقی شناخته
با توجه به تاثیر داروهای  .]۱۴[درمان چاقی استفاده شود 

ها، بررسی اثرات چاقی بر سطح وکینمتابولیکی بر سطح آدیپ
ای دارو نگرفته (حذف عامل مداخله ویسفاتین روی افراد چاق دارو
ای ای است که تاکنون در ایران مطالعهبر سطح ویسفاتین)، مساله

غلظت هدف تعیین  در این زمینه انجام نشده است. این پژوهش با
(بدون سابقه  ≤۲۵BMI با چاق/وزندارای اضافه ویسفاتین در افراد

 و ≥۲۵BMIدر مقایسه با افراد سالم  مصرف داروی متابولیکی)
گلوکز، مقاومت به انسولین و نمایه توده  سطحبا  آن ارتباطبررسی 

  .انجام شد BMI هبدنی در دو گرو
  

  هامواد و روش
تعداد افراد براساس فرمول برآورد  مورد شاهدی، این پژوهشدر 

 ١٣٩٥از آذرماه  پژوهش انجام زمانحجم نمونه محاسبه شد. 
انجام  هلسینکینامه که براساس تفاهم بود ١٣٩٦لغایت خردادماه 

 نظامی تهرانبیمارستان  کنندگانمراجعهجمعیت مورد بررسی،  .دش
گلیسیرید كمتر از سال، تری ١٨در جمعیت مذكور، سن باالی  بودند.
وقی و فشار خون عر-لیتر، فقدان بیماری قلبیگرم در دسیمیلی٤٠٠

و عدم مصرف داروهای متابولیکی معیارهای ورود به مطالعه 
های آدیپوکین را تغییر چون این داروها سطح هورمون .بودند
اطالعات درباره  ،رعایت اصول اخالقی منظوربه]. ١٧دهد [می

ابتدا به افراد داده شد و پس از کسب رضایت، آن و اهداف  پژوهش
تعیین  مانند قد و وزن و شاخص توده بدنیسنجی های تنشاخص

ای سکا و با دقت با استفاده از ترازوی عقربه شد. وزن افراد
قد افراد با استفاده از قدسنج دیواری سکا، بدون کفش  کیلوگرم و۱/۰

 (BMI). شاخص توده بدنی گیری شداندازهمتر سانتی۵/۰و با دقت 
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ن و چاقی در وزشایع و عملی برای ارزیابی اضافه یشاخص
 بزرگساالن در سراسر جهان است که براساس آن افراد با  نمایه توده

 ،عنوان افراد با وزن طبیعیکیلوگرم بر مترمربع به۲۵بدنی کمتر از 
افراد عنوان کیلوگرم در مترمربع به۳۰ تا ۲۵افراد با نمایه توده بدنی 

چاق درنظر  ،۳۰اضافه وزن و با نمایه توده بدنی بیشتر از دارای 
از تقسیم وزن برحسب  BMIشوند. شاخص توده بدنی گرفته می

بررسی  برای .]۳[ دست آمدهکیلوگرم به مجذور اندازه قد به متر ب
لیتر نمونه خون محیطی از افراد میلی۵، متغیرهای متابولیکی

 ساعت١٢- ١٤با رعایت  کننده به واحدهای مورد بررسیمراجعه
در لوله فاقد ماده ضدانعقاد گرفته شد و  ناشتایی برای تهیه سرم

 ،دقیقه در دمای اتاق ۵مدت شدن خون، بهلخته بعد ازو  ریخته شد
از نمونه سرم  د.ش) و سرم آن جدا ۳۰۰۰rpmسانتریفوژ (ده دقیقه 

تمام  خون برای بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی استفاده شد.
گیری شد. اندازه نظامی تهرانمتغیرهای بیوشیمیایی در بیمارستان 

به و  گلوکز اکسیدازروش  با دستگاه اتوآنالیزور،قند خون ناشتا 
گیری شد اندازه (ایران) های تجاری شركت پارس آزمونکمک كیت

وسیله کیت هروش االیزا و بمیزان ویسفاتین و انسولین به ].١٨[
 شرکت مرکودیای سوئد و میزان مقاومت با انسولین براساس فرمول

  محاسبه شد: زیر
 

HOMA-IR گلوکز ناشتا سرم :(mmol/lit)× انسولین ناشتا سرم
(microunit/lit)/۵/۲۲  

  
تجزیه و تحلیل شد. عوامل  SPSS 19افراز وسیله نرمهها بداده

کمی با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف از نظر وضعیت 
بودن مورد بررسی قرار گرفت. در صورت برقراری شرط نرمال
مستقل  T بودن، برای مقایسه متغیرها بین دو گروه از آزموننرمال

بررسی  برایویتنی استفاده شد. و در غیراین صورت از آزمون من
سنجی از ضریب ارتباط ویسفاتین با متغیرهای بالینی و تن

   همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
  

	هایافته
نفر واجد شرایط شرکت در تحقیق بودند که  ۱۷۳حاضر،  پژوهشدر 
وزن یا چاق بودند. نفر دارای اضافه ۹۳نفر دارای وزن طبیعی و  ۸۰

 ۳۰شامل  ≤۲۵BMIکننده در گروه با فراوانی زنان و مردان شرکت
کمتر از   BMIو گروه سالم  با  )%۷/۶۷مرد ( ۶۳) و%۳/۳۲زن (
میانگین سنی دو  ) بود.%۳۵(مرد  ۲۸) و %۶۵( زن ۵۲شامل  ۲۵

اما در متغیرهای نمایه توده  نشان نداد، دارگروه اختالف معنی
تفاوت  و ویسفاتین HOMA-IRبدنی، قند ناشتا، انسولین، 

  .)١(جدول  دار مشاهده شدمعنی
  

در افراد مورد سنجی مقایسه میانگین متغیرهای بیوشیمیایی و تن )۱جدول 
  BMIی هامطالعه براساس گروه

 BMI> ۲۵افراد با   متغیر
)۸۰N=(  

 BMI≤ ۲۵افراد با 
)۹۳N=(  

سطح 
  داریمعنی

  ۴۷۴/۰  ۹۱/۳۳±۱۰/۱۰  ۹۵/۳۴±۶۷/۸  سن
  >۰۰۰۱/۰  ۴۸/۳۴±۹۲/۲  ۶۱/۲۳±۷/۱۴	نمایه توده بدنی
	>۰۰۰۱/۰  ۷۱/۱۰۴±۳۲/۱۹  ۵۰/۹۲±۷۳/۹  قند ناشتا
  >۰۰۰۱/۰  ۴۵/۲۲±۴۲/۲۷  ۶۷/۱۱±۵۶/۱۱	انسولین

HOMA‐IR  ۴۵/۲±۴۱/۲  ۳۵/۶±۰۸/۶  ۰۰۰۱/۰<	
  >۰۰۰۱/۰	۶۰/۲۱±۸۴/۶  ۶۰/۱۶±۹۴/۱۰  ویسفاتین

  
در افراد با وزن طبیعی بین ویسفاتین با سایر متغیرها ارتباط 

 باویسفاتین  ،≤٢٥BMIبا . اما در افراد شتداری وجود ندامعنی

 ).>۰۵/۰p( دار نشان دادنمایه توده بدنی و قند ناشتا ارتباط معنی
انسولین ارتباط مشاهده شد  بین ویسفاتین و  ≤٢٥BMI در گروه با
  ).۲؛ جدول p=۰۵/۰( دار نیستاما معنی

  
ارتباط ویسفاتین با  نمایه توده بدنی، گلوکز ناشتا، انسولین، مقاومت  )۲جدول 

  BMIی هاافراد مورد مطالعه براساس گروهبه انسولین در 
  ≤٢٥BMI	افراد با	>۲۵BMIافراد با  متغیر

  p=۰۰۲/۰؛ p  ۲۴/۰=r=۵۲۶/۰؛ r=۰۷۲/۰  توده بدنینمایه 
  p>۰۰۱/۰؛ p  ۳۱۴/۰ -=r=۱۴۸/۰؛ r=-۱۶۷/۰  قند ناشتا
  p=۰۵/۰؛ p  ۲۱۴/۰ -=r=۰۸۹/۰؛ r=-۱۶۸/۰  انسولین

HOMA‐IR	۲۱۳/۰-=r ۰۶۵/۰؛=p۱۵۴/۰-=r ۵۵۴/۰؛=p  
  

  بحث
و  BMIحاضر بررسی سطح ویسفاتین در دو گروه  پژوهشهدف از 

انسولین و شاخص  ،ارتباط آن با نمایه توده بدنی، قند ناشتا
 نظامی تهرانکننده به بیمارستان مراجعه ۱۷۳مقاومت انسولین در 

نفر  ۸۰ که قرار گرفتند BMIدر دو گروه  پژوهشبود. افراد مورد 
وزن و چاقی بودند. این دو نفر دچار اضافه ۹۳دارای وزن طبیعی و 

توده بدنی، گلوکز ناشتا، انسولین، شاخص  نمایه گروه از نظر
اکثر  .دار نشان دادندمقاومت به انسولین و ویسفاتین تفاوت معنی

وجب افزایش مشوند، هایی که از بافت چربی ترشح میپروتئین
زیرا اثر مستقیم بر متابولیسم لیپید،  ،شوندمقاومت به انسولین می

های یکی از پروتئینویسفاتین ]. ١٢گلوکز و انسولین دارند [
التهابی است و در شده از بافت چربی است که واسطه پیشترشح

های خودایمنی و مقاومت های التهابی مانند بیماریانواع بیماری
در توسعه دیابت در افراد چاق نقش کند و به انسولین شرکت می

اکثر محققان افزایش سطح ویسفاتین را در افراد مبتال به  .]۱۹[ دارد
و  ]۱۶[ عروقی-، بیماری قلبی]۱۶، ۱۴، ۱۲[ ، چاقی۲دیابت نوع 

اما در بررسی  .]۱۴[کنند میبیماری کبد چرب غیرالکلی گزارش 
و همکاران کاهش سطح ویسفاتین در بیماران دیابتی  یاتارو

  .]۲۰[مشاهده شده است 
سطح ویسفاتین با چاقی شکمی  دهد کهمینشان  هاپژوهش

نسبت به افراد  و بزگساالن چاق ]۹[ کودکان چاق همراه است و در
، ۱۵، ۱۱، ۹، ۸[ یابدقابل توجهی افزایش می میزانبه با وزن طبیعی

این نتایج همسو با نتایچ پژوهش حاضر است. محققان علت  که ]۱۹
ظتی ویسفاتین انقش حفدلیل بهافراد چاق  را در افزایش ویسفاتین
در برابر اختالل متابولیک ناشی  سهای بتای پانکرااز آپوپتوز سلول
علت  .]۱۱[اسیدهای چرب آزاد بیان کردند  در معرض از قرارگرفتن

های گوناگون تاکنون مشخص نشده است و نیاز تفاوت در پژوهش
به بررسی بیشتری دارد. شاید میزان ویسفاتین در افراد، حاصل 

، مدت ارتباط عوامل گوناگون اعم از دیابت، چربی احشایی، ژتنیک
 ها،پژوهشبرخی طبق نتایج  ابتال یا سایر عوامل ناشناخته باشد.

) سطح ویسفاتین، گلوکز ۱(جدول  نتایج پژوهش حاضرمشابه 
در افراد چاق نسبت به افراد با  HOMA-IRناشتا، انسولین ناشتا، 

   .]۹[دارد دار وجود و تفاوت معنی استوزن طبیعی بیشتر 
در افراد چاق بین ویسفاتین و نمایه توده بدنی و  ،حاضر پژوهشدر 

بیماران  در دیگر نیز محققان .دار یافت شدگلوکز ناشتا ارتباط معنی
، ٨[ BMIداری بین غلظت ویسفاتین با دیابتی چاق ارتباط معنی

سطح سرمی انسولین و  ،]۱۹[ ، اختالالت تحمل گلوکز]١٢، ٩
HOMAIR ۹[ کودکان چاق در قانمحق. برخی ]۸[ نداهگزارش کرد ،

ین ویسفاتین بداری معنیمثبت ارتباط  ]۲۱[ وزنو دارای اضافه ]۱۰
هم یک  برخی از محققان. ]۱۰، ۹[ اندگزارش کرده BMIپالسما با 

ارتباط مثبت بین ویسفاتین با چاقی و نسبت دور کمر به دور باسن 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکارانی مهرداد پاپ  ۱۶۴

   ۱۳۹۷ پاییز، ۴، شماره ۷دوره                        پژوهشی طب انتظامی- نامه علمیفصل

و همکاران نیز در جمعیتی شامل  برندت .]٢١، ٩[کنند میگزارش 
طور قابل مالحظه و همیزان ویسفاتین بکه نفر نشان دادند  ۱۸۹

 در ]۲۳[ و همکاران پاگانواما  ]۲۲[ ارتباط دارد BMIمثبتی با 
 BMIچاق چینی همبستگی منفی بین سطح ویسفاتین و  جمعیت

  .اندگزارش کرده
اکثر  در میزان انسولین پالسما و ویسفاتین ارتباط نتایج بررسی
همکاران در  و وردوگ. برای مثال بود مشابه پيوهش حاضر مطالعات
و  پاگانوو  ]۲۴[دیابتی و  سالم نفر متشکل از ۸۰خود روی  پژوهش

نفر چاق، ارتباطی بین  ۳۹ شاملنفر،  ۶۹روی  پژوهشهمکاران در 
 برندت همچنین. ]۲۳[ انسولین ناشتا و ویسفاتین مشاهده نکردند

 و داری بین غلظت پالسما ویسفاتینو همکاران ارتباط معنی
مطالعه ديگری  در حالی که. ]۱۰، ۹[ انسولین ناشتا مشاهده نکردند

دار بین ویسفاتین با انسولین بر خالف نتایج ما همبستگی معنی
عدم ارتباط میزان غلظت  .]۹[ند نشان داد HOMA ناشتا و

انسولین ممکن است به این دلیل باشد که میزان ویسفاتین با 
انسولین ترشحی کافی بوده و نقص در عملکرد رسپتورهای انسولین 
وجود دارد لذا ارتباط اصلی ویسفاتین با نقایص عملکردی انسولین 

  است.
 هایپژوهش در ارتباط ویسفاتین و مقاومت به انسولیندر زمینه 

مشابه پژوهش ما  ]۹[ و گزارشات دیگر ]٢٣[ ونپاگا ،]٢٤[ وردوگ
بین دار این پژوهش ارتباط معنی. در ]۱۹[نشد  ارتباطی یافت

در مشاهده شد، در حالی که در افراد چاق  ویسفاتین و گلوکز ناشتا
 پاگانوو  ]۲۴[ دوگرو هایپژوهش از جمله هاپژوهشبسیاری از 

دیده  FBSارتباطی بین ویسفاتین و میزان  ]۲۲[ برندت] و ۲۳[
 ارتباط محققان اما برخی .]۲۵، ۲۴، ۲۲، ۲۱، ۱۰، ۹[ نشده است

گزارش  هموستازی گلوکز های ژن ویسفاتین  را بامورفیسمپلی
در این پژوهش سطح ویسفاتین، انسولین، گلوکز و  .]۱۹[اند کرده

شاخص مقاومت به انسولین در افراد چاق بیشتر بود و بین 
دار مشاهده شد اما ویسفاتین با شاخص توده بدنی ارتباط معنی

متناقض در مورد ارتباطی با مقاومت به انسولین دیده نشد. نتایج 
در  به انسولینارتباط ویسفاتین با چاقی و متغیرهای مقاومت 

. دالیل این نتایج متضاد های مختلف گزارش شده استجمعیت
های جمعیتی مختلف ممکن است ناهمگونی قومی، ویژگی

زنان) و عواملی مانند جنسیت، دیابت، بارداری و  و (کودکان، مردان
نیز  هگیری درآزمایشگاهای اندازهغیره باشد. اختالفات در روش

   .]۹[ شدممکن است نقش داشته با
های نبودن نمونهبودن، همسانهای پژوهش، مقطعیاز محدودیت

ها بود. پیشنهاد مورد بررسی از نظر سن و جنس و تعداد کم نمونه
  های ژنتیکی ویسفاتین نیز بررسی شود.مورفیسمشود پلیمی
  

  گیرینتیجه
گلوکز، اما  سمیو اختالل در متابول یبا شاخص توده بدن نیسفاتیو

  ارتباط دارد. ن،ینه با مقاومت به انسول
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