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چکیده
زمینه و هدف :امروزه از از ژنتیک به عنوان عامل مهم و بسیار تاثیرگذار در ابتال به پوکی استخوان و چاقی یاد میشود .به همیین منظیور ایین مطالعیه بیا
هدف بررسی ارتباط واریانت ژن  TGF-β1با نتایج تنسنجی و تراکم استخوان در زنان یائسه تهرانی مراجعهکننده به بیمارستان شریعتی تهیران طراحیی و
اجرا گردید.
روش کار :به منظور انجام این پژوهش مقطعی 254 ،خانم یائسه در سنین  46تا  78سال مورد بررسی قرار گرفتند .ترکیب بیدنی توسید دسیتگاه سینجش
توده بدنی اندازهگیری گردید .ارزیابی فعالیت بدنی با استفاده از فرم کوتاه شده پرسشنامه فعالیت بدنی انجام شد .اندازهگیری تراکم معدنی اسیتخوان نییز بیه
روش  DEXAانجام گرفت .همچنین شناسایی پلیمورفیسم فاکتور رشد تغییردهنده بتا  )rs:1800470( 1به روش  PCR–RFLPانجیام گرفیت .یافتیه
های حاصل با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  20و با روش  ANOVAمورد آنالیز قرار گرفت.
یافتهها :نتایج این مطالعه شیوع پوکی استخوان زنان تهرانی را در ناحیه ستون مهرهها و لگن به ترتیب  17/7و  2/4درصد نشان داد .بررسی توزیع فراوانیی
ژنوتایپهای ژن ( TGF-β1 )rs:1800470برای اولین بار در ایران نشان داد که فراوانی ژنوتایپهای این واریانت به ترتیب عبارتند از ( 28/3)TTدرصید،
( 48 )TCدرصد و ( 23/6 )CCدرصد .نتایج نشان دادهاند این واریانت از ( TGF-β1 )rs:1800470بعد از تنظیم برای وزن ،سن ،سین یائسیگی ،فعالییت
بدنی و کالری دریافتی فاقد ارتباط مستقیم با ویژگیهای تن سنجی و تراکم استخوان است (.)p <0/05
نتیجهگیری :به نظر میرسد که واریانت ( TGF-β1 )rs:1800470در خانمهای یائسه نقش مستقیمی بر تراکم معدنی استخوان و ترکییب بیدن نداشیته
باشد.
کلیدواژهها :پوکی استخوان ، TGFβ1،یائسگی ،ترکیب بدن ،تراکم استخوان

مقدمه
از دست دادن تراکم استخواان ستا از ئسگیت
مهمترئن علتت ازتیائن خترو ستاک س گییتخ
اسخواان در زخسن ئسگیه خیبت به مردان است (.)1
ئسگی در زخسن ئت ساعیتتت بتاژتایئی نهتسخ
است ،که بس برسز خشسخههسی مرتبط بس سسئسن عسعدگ
همتترا م گتتاد ( .)2ئسگیت یبتیت زمتتسخ بتته
رسمتت گنسخخه م گاد که زترد  12متس مختااژ
بدسنِ دالئل سستاژایئ س زتیئاژایئی آگیسر ،ستا
از آخرئن عسعدگ در حسژت آمنتار بسگتد ( .)3در
ائن دسر به دژتل ترگح خشدن هارمانهسی ننی
زخسخه بهسئژ اسخرسین کته خشتن مهمت در ح ت

بسزت مطلاب اسخوااخ ائ س م کند ،م تااخد زرد را
بتتتن از عبتتل در برابتتر ابتتخی بتته ستتاک استتخواان
آستبسذئر کند .عیس بر ئسگی  ،ساک اسخواان
دارای عاامل زمتنهسسز دئ ری استت کته م تتاان
بهعناان مثسل به ازیائن سن ( ،)4مصتر کلیتتم
( ،)5گرائط سئختسمتن  ،)6( Dچتسع ( ،)7بتمتسری
اخیداد رئای میمن ( ،)8استخر ( ،)9عمتل بتسی
ستتتا میتتتد ( ،)10مصتتتر دخسختتتتس ( )11س
ت سس هسی یخختی ( )12اگسر کرد.
اگرچه تسکنان عاامتل زمتنهستسز زراساخت بترای
ستتاک استتخواان میرز ت گتتد استتت ،امتتس اختتتراً
ت سس هسی یخختی ازراد به اصیح سل مارزتیم ئتس
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روش کار
بهمنیار اخجسم مراحل انرائ ائن ستژسهن ابختدا
همسهن هسی الزم بس مرکتی تحشتشتس استخراسرسز
سژسهش س علام غتدد س مخسباژتیتم داخشت س علتام
سیگی تهران صار گرزت .ستتا بتس تانته بته
میتسرهسی سرسدی مطسژیه مبنت بتر مؤخت  ،ئسگیته
بادن س عدم ابتخی بته بتمسریهتسی متیمن در بتسز
زمسخ  1گهرئار مس تس  15دی مس ستسل 265 ،94
خ ر به مطسژیه سارد گدخد .سرستیتل مطسژیته تاستط
کمتخه اخیق مرکی تحشتشتس مخسباژتیتم س غتتدد
داختتش س علتام سیگتی تهتران تسگتتد گتتد (کتد
اخیق .)94-06-30-803 :در ابخدا سا از تاضتح
س میرزتت کسمتتل ستتژسهن ،رضتتسئتخسمه آگسهسختتته
کخبت س ستا ئ سرسشتنسمه عمتام از همتته
گرکتکنندگسن در مطسژیه تهتته گردئتد .ارزئتسب
زیسژتت بدخ ختتی بتس استخ سد از زترم کاتتس گتد
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چندگیل ینهسی مؤثر در ساک مارد تانه عترار
گرزخهاخد .تیسدل بتن تشتیتل س تحلتتل استخواان
م تااخد تاسط عاامل موخلف رگد س سسئخاکسئنهس
ازنمله زسکخار رگد تغتتردهند بخس ،(TGF-β1) 1
ائنخرژاکتن  6س زسکخار رگد گبه اخیتاژتن تنیتتم
گاد .در مطسژیس سلاژ ملیاژ س اخیتسخ  ،بسزتت
زمتنهای اسخواان دارای بتشخرئن غلیتت زتسکخار
رگد تغتتردهند بخس  1خیبت بته بسزتهتسی دئ تر
بهعناان ئ عسمل تنیتمکنند نتذب س بسزستسزی
اسخواان است .ین  TGF-β1گتسمل ه تت اگتیسن
است که در خهسئت در ستلالهسی موخلتف بتهسئژ
سلالهسی اسخوااخ ئ سلت ستختتد حتسسی 390
استدآمتنه تاژتد م کند .همچنتن  TGF-β1دارای
چندئن سل مارزتیم است که م تااخند بتر تتراکم
اسخواان تأثتر ب ذارخد( .)13ائن سلت مرزتیتمهتس
م تااخند اثتر ختاد را از یرئتغ تغتتتر در غلیتت،
اخخشسل س بهتر سری از ستسئخاکسئن  TGF-β1اعمتسل
کنند( .)14بنسبرائن تغتتتر در آژتل هتسی TGF-β1
م تااخد زترد ئسگیته را در برابتر ستاک استخواان
آستبسذئر کند .هد از اخجسم ائن سژسهن بررس
ارتبسط سارئسختت ین ( TGF-β1 ) rs:1800470بتس
خخسئج تنسنج س تراکم استخواان در زختسن ئسگیته
تهراخ مرانیهکنند به بتمسرسخسن گرئیخ باد.

سرسشنسمه زیسژتت بدخ ( )IPAQاخجتسم گتد(.)15
بتترای ستتنجن ترکتتتب بتتدن از تمتتسم ازتتراد
گتتترکتکنند در مطسژیتتته در حسژتتتت خسگتتتخس از
دستتخ س Body Composition Analyzer BC-
) 418MA - Tanita (United Kingdomکته در
کلتنت غتدد بتمسرستخسن گترئیخ مانتاد بتاد،
اسخ سد گردئد .در اسخ سد از ائتن دستخ س خحتا
اتصسل اژیخرسدهس به بدن ،خحتا ائیتخسدن س بتهیار
کل سرستیل انرائ بر استس دستخارا گترکت
ستتسزخد دستتخ س اخجتتسم گرزتتت( .)16سزن ختتتی بتتس
حتتداعل ساگتتن س بتتدسن ک تتن س بتتس استتخ سد از
تتترازسی دئجتختتسل  Secaستتسخت کشتتار آژمتتسن
( )Seca803بس دعت  100گرم س عد بس اسخ سد از عد
ستنج  )Seca206( Secaدر حسژتت ائیتخسد کنتسر
دئاار س بدسنِ ک ن درحسژ کته کخفهتس در حسژتت
عسدی عرار داگخه بسگند بتس دعتت  0/5ستسخختمخری
اخداز گتری گد.
 6س ستت خماختته ختتتان سرئتتدی از تمتتتسم
گرکتکنندگسن در سژسهن که به مد  12تتس 10
سسعت خسگخس بادخد ،گرزخه گد .ائن مشدار ختان بته
ژاژتتتتتههسی حتتتتتسسی متتتتتسد ضتتتتتد اخیشتتتتتسد
EDTA )Ethylenediaminetetraacetic
(acid
منخشل گد .بهمنیار ارزئسب هتسی آزمسئشت سه در
دمسی من  80درنه سسخخ گراد خ هداری گد .در
ائن ستژسهن بتهمنیار استخورا  DNAاز ختتان
کسمتل از کتتت استخورا  DNAبتس ختسم تجتتسری
 Mini Columns, Type G, Exgeneمحصتتال
گتتترکت  GeneALLاستتتخ سد خمتتتادئم .ستتتتا
ماژیال  DNAاسخورا گد بهعناان اژ تا نهتت
تیثتتتتر تتتااژ کتتد کننتتد سلتت مرزتیتتم تتت
خاکلراتتدی  rs:1800470ساعع در ین کدکنند ی
 TGFβ1بتته کسرگرزختته گتتد .بیتتد از استتخورا بتتس
اسخ سد از دستخ س ختسخا درآ غلیتت س کت تتت
 DNAندا گتد س اختداز گتری گتد س ستا از آن
تمسم خماخههس برای مراحل بیدی در زرئیر س دمسی
 -20درنتته ستتسخخت راد خ هتتداری گتتد .گنسستتسئ
سل مارزتیتتم زتتسکخار رگتتد تغتتردهنتتد بختتس 1
( rs:1800470 )TGFβ1بتتته رس PCR–RFLP
اخجسم گرزت ( .)17ماژیال  DNAاستخورا گتد
بتهعناان اژ تتتا نهتتتت تیثتتر تتتتااژ کدکننتتتد
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سل مارزتیتتم تتتت خاکلراتتتتدی بتتس سرائمرهتتسی
 Forwardس  Reverseاخجسم گرزتت .تتااژ سرائمتر
یراحت گتتد بتترای تیثتتتر تتتتااژ کتتتد کننتتتد
 T869>Cساعتتتع در ین کتتد کننتتد زتتسکخار رگتتد
تغتتردهند بخس  )TGFβ1( 1در کرسمتازسم گتمسر
خازد ( )19:41353016به عرار زئر م بسگد:
Forward: 5′-TTCCCTCGAGGCCCTC
CTA-3′, Reverse: 5′-GCCGCAGCTTG
GACAGGATC-3′
آخیئم  MspA1Iدر صتار همازئ تا بتادن س

عدم ماتسستان در نسئ س سل مرزتیم خاکلراتتدی
تتتت ساحتتتدی  869T>Cساعتتتع در ین TGFβ1
چهسر بسخد (بسخدهسی  26س  )161،67،40س در صار
همازئ ا بادن س صار گرزخن ماتسستان درائن
نسئ س سنج بسخد (بسختدهسی  12س )149،67،40 26
ائجسد م کنتتد .ائتن در حتسژ استت در صتار
هخرسزئ تتا بتتادن در نسئ تتس سلتت مرزتیتتم
خاکلراتتدی تت  869T>Cساعتتع در ین TGFβ1
گن بسختد (بسختدهسی  12س )161،149،67،40 26
ائجسد م کند (گیل .)1
در ائن مطسژیه تتراکم میتدخ استخواان از رس
ستتنجن بتتس دستتخ س  DEXAم بسگتتد کتته رس
اسخسخدارد ییئ محیاب م گاد .در ائن نهت از
Lunar
دستتتتتتخ س (Corporation,Madison,
Lunar DPX-MD )Wisconsin, 53713. USA
مرکی تراکم اسخواان بتمسرسخسن گرئیخ استخ سد
گردئد .در ائن مرکی تراکم اسخواان در خسحته  2تس
http://rjms.iums.ac.ir

 4ستتخان مهر هتتسی کمتتری س از استتخواان ران
(گتتردن ،ترسکتتسخخر س کتتل استتخواان ران) تیتتتتن
گردئد س ائن تراکم اسخواان بر اسس حیب gr /
 cm2محسستتبه گتتد .در ادامتته ازتتراد بتتر استتس
میتسرهسی سسزمسن بهداگت نهسخ ( )WHOمتارد
تشیتم بندی عرار گرزخند .بنسبر میتسرهسی ستسزمسن
بهداگت نهتسخ ( )WHOمتتیان ابتخی بته ستاک
اسخواان ازراد بته سته دستخه (ستسژم ،استخراسن ،
اسخراسارسز) تشیتم م گاخد(.)18
سا از نمع آسری اییعس  ،ئسزخههسی حسصل بتس
اسخ سد از خرم ازیار  SPSSسئرائن  20مارد آخسژتی
عتترار گرزتتت .بتتهمنیار ارزئتتسب مخغترهتتسی متتارد
بررس در متسن یخاتسئپهتس از  ANOVAاستخ سد
گد .در زسز دسم برای مشسئیه مخغترهسی کم بتتن
ازراد مبخی به ساک اسخواان س ازراد سسژم از آزمان
 t-Studentس مشسئیه مشسدئر مخغترهتسی کت ت در
بتن گرس هس از آزمان مربع کسی سنجتد گد .برای
تمسم تیتهس مشسدئر کمخر از  0/05مینسدار در خیتر
گرزخه گد.
یافتهها
ازراد سارد گد به مطسژیه بر استس نتدسل  1از
سن  46تس  78ستسل ،بتس متتسخ تن  57/8 ±6/14س
سن ئسگی بس متسخ تن  48/75±4 /28سسل را در
بر م گترخد .ائن ازراد ازژحسظ عدی دارای متسخ تن
 154/82 ±11/58س متتتتسخ تن سزختتت برابتتتر بتتتس
 70/63 ±13/87بادخد .ازراد مارد مطسژیه ازژحتسظ
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میانگین
57/80
48/75
154/82
70/63
28/61
27/10
42/09
105/51
89/79
1317

انحراف معیار
6/14
4 /28
11/58
13/87
4/43
7/79
6/92
9/41
12/26
130/05

جدول  -2توزیع و فراوانی مطلق و نسبی پوکی استخوان در ناحیه ستون مهره ها و ناحیه لگن بر اساس Tscore
پوکی استخوان
استئوپنی
سالم
(45)%17/7
(114 )%44/8
95 )%37(1
ستون مهره ها
(6)%2/4
(95 )%37/4
(153 )%60/2
ناحیه لگن
تعداد نفر(درصد از

کل)1

ژنوتایپ
شرکت کننده گان
تعداد

جدول  -3توزیع و فراوانی مطلق و نسبی زنوتایپ های TGFβ1
TC
TT
(122 )%48/03
72)%28/3( 1

CC
(60)%23/6

(درصد)1

گسخص تاد بدخ دارای حداعل  17/50س حداکثر
 41س بس متسخ تن  28/61±4/43بادخد .عیس بر ائن
ازتتراد گتترکتکنند ازژحتتسظ درصتتد چربت بتتدن،
درصد تاد بدسن چرب  ،دسربسسن ،دسر کمر ،دارای
متتتتتتتتتتتتتسخ تن ،42/09±6/92 ،27/10±7/79
 89/79±12/105،26/51±9/41بادختتد .ازژحتتسظ
مخسباژتیم سسئه ختی ائن ازراد دارای حتداعل ،1019
حداکثر  1744س متسخ تن  1317±130/05بادخد.
تراکم میتدخ استخواان ازتراد گترکتکنند در
خسحته ستخان مهر هتس بهصتار مخاستط gr/cm2
 ،1/03درحسژتیه متتسخ تن  Tscoreس  Zscoreائتن
زختتسن بتته ترتتتتب  -1/31س  -0/43بتتاد .بتشتتخرئن
متتتیان مشتتسرکت در مطسژیتته ازژحتتسظ ستتیمت
اسخواان در خسحته سخان مهر هس به ترتتب به ازراد
مبخی به اسخراسن بس ( 114 )%44/8خ ر ،ازراد سسژم
بس ( 95 )%37خ ر س ازراد مبخی به ستاک استخواان
بس ( 45)%17/7خ ر اخخصتس ستتدا متینتد .تتراکم
میدخ اسخواان بسخاان گرکتکنند در مطسژیه ائن
بسر در محل ژ ن متسخ تن  1/06س متسخ تن Tscore
س  Zscoreائن زخسن به ترتتب  -0/65س  -0/05باد.
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تازئع زراساخ مطلغ س خیتب ستاک استخواان در
خسحته ژ ن خسخمهسی ئسگیه از خیر سیمت اسخواان
به ترتتب بتشخرئن خ ترا عبسرتنتد از ازتراد ستسژم
( ،153 )%60/2ازراد مبخی به استخراسن ()%37/4
 95خ ر س ازراد مبخی به ستاک استخواان (6)%2/4
خ ر م بسگد (ندسل .)2
سا از اخجسم کلته مراحل تشوتص یخاتسئپ هسی
ین  rs:1800470- TGFβ1خخسئج بدست آمتد بته
گرح زئر باد (ندسل  .)3خخسئج خشسن م دهتد کته
ازتتراد دارای یخاتسئتتپ هخرسزئ تتا بتتس زراساختت
( 122 )%48/03خ تتتر دارای بتشتتتخرئن تیتتتداد
گرکتکنندگسن بادخد .عیس بر ائن ازراد بس یخاتسئپ
 TTزراسختتتتتت ( 72)%28/3خ تتتتتتر از ازتتتتتتراد
گتترکتکنندگسن را تشتتیتل م ت دادختتد .ازتتراد بتتس
یخاتسئپ همازئ ا  CCدارای کمخرئن زراساخ بتس
( 60)%23/6خ ر بادخد .ازراد گترکتکنند در ائتن
مطسژیه ازژحسظ تازئتع زراساخت یخاتسئتپهتسی ائتن
اسنتپ از عسخان هسردی سائنبرگ سترسی م کردخد
(.)p=0/735
مشسئیه خخسئج تنسنج س تراکم میدخ اسخواان
http://rjms.iums.ac.ir
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جدول  -1ویژگی های کلی جمعیت مورد مطالعه
حداکثر
حداقل
متغیر
78
46
سن (سال)
59
35
سن یائسگی (سال)
173
143/40
قد (سانتی متر)
158
42/30
وزن (کیلوگرم)
41
17/50
شاخص توده بدنی (قد/2کیلوگرم)
58/30
10/80
درصد چربی بدن()%
70/10
10/10
درصد توده بدون چربی()%
150
72
دورباسن(سانتی متر)
151
61
دور کمر(سانتی متر)
1744
1019
متابولیسم پایه (کیلوکالری)
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**p
0/93
0/259
0/567
0/074
0/101
0/161
0/655
0/130
0/933
0/136
0/333
0/279
0/415
0/216
0/144
0/129
0/297
0/201

* میزان معنی داری  0/05درصد حاصل از آزمون ANOVA
** سطح معنی داری  0/05درصد پس از تطابق با سن ،سن یائسگی ،وزن ،فعالیت بدنی و کالری دریافتی حاصل از آزمون ANCOVA

در متسن یخاتسئپهسی ین زسکخار رگد تغتتردهنتد
بخس  1در خسخمهسی ئسگیه بهصتار ختسم س عبتل از
تطسبغ مارد بررست عترار گرزتت .در حسژتت ختسم
یخاتسئپ هسی ائن ین بتر تتراکم میتدخ استخواان
ژ ن ( ،)p=0/054تراکم میدخ اسخواان مهر هتس
( Z-score ،)p=0/028سخان مهر هتس ()p=0/053
دارای تأثتر مین دار بادختد .خختسئج خشتسن داد کته
ازراد داری یخاتسئپ  CCدارای بتشتخرئن تتراکم در
خسحته ژ ن س سخان مهرهس بادخد .ائن در حسژتیتت
که ازراد بس یخاتسئتپ  TCدارای کمخترئن تتراکم در
خااح مذکار بتاد( .نتدسل  .)4در مرحلته بیتدی
تأثتر یخاتسئپ هسی ین زسکخار رگد تغتتردهند بخس
 1بر مخغترهسی کمت از یرئتغ رس ANCOVA
مارد تطسبغ بس عاامل مودسگ ر عرار گرزت .خختسئج
در ائن مرحله خشسن داد یخاتسئپ هتسی ین زتسکخار
رگتتد تغتتردهنتتد بختتس  ) rs:1800470( 1بیتتد از
تطسبغ بس عاامتل متذکار زسعتد تتأثتر مینت دار بتر
مخغترهسی کم ازنمله خختسئج تنستنج س تتراکم
میدخ اسخواان م بسگد (.)p>0/05
http://rjms.iums.ac.ir

بحث و نتیجهگیری
ائن مطسژیته بترای اسژتتن بتسر بته بررست خشتن
سارئسختتت ین ( TGF-β1 )rs:1800470بتتس خختتسئج
تنسنج س تراکم اسخواان در زخسن ئسگیه تهراخت
مرانیهکنند به بتمسرسخسن گرئیخ سرداخخه است.
خختتسئج ائتتن مطسژیتته گتتتا  17/7درصتتدی ستتاک
استتخواان در خسحتتته ستتخان مهر هتتس س گتتتا 2/4
درصدی ستاک استخواان را در خسحتته ژ تن زختسن
تهراخ خشسن داد .بررس تازئتع زراساخت یخاتسئتپ
هسی ین ( TGF-β1 )rs:1800470برای اسژتن بتسر
در ائران خشسن داد که زراساخ یخاتسئتپ هتسی ائتن
سارئسخت به ترتتب عبسرتند از  28/3 TTدرصدTC ،
 48درصتتد س  23/6 CCدرصتتد م بسگتتد .ازتتراد
گرکتکنند در ائن مطسژیه ازژحسظ تازئع زراساخت
یخاتسئپ هسی ائن اسنتپ از عسخان هسردی سائنبترگ
ستتترسی م کردختتد ( .)P=0/73بررستت ارتبتتسط
یخاتسئپ هسی ین زسکخار رگد تغتتردهند بخس  1بتس
خخسئج تنسنج س تراکم میتدخ استخواان ستا از
تطسبغ بس سن ،سن ئسگی  ،سزن ،زیسژتتت بتدخ س
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جدول  -4مقایسه نتایج تن سنجی و تراکم معدنی استخوان در میان ژنوتایپهای ژن فاکتور رشد تغییر دهنده بتا  1در خانمهای یائسه
متغیرهای تن سنجی
*p
ژنوتایپ CC
ژنوتایپ TC
ژنوتایپ TT
(تعداد= 60نفر)
(تعداد= 122نفر)
(تعداد= 72نفر)
0/104
سن(سال)
5/94± 57/38
5/94± 57/38
5/90± 58/45
0/921
وزن(کیلوگرم)
15/08± 71/17
14/84± 70/64
11/28± 70/20
0/765
قد(سانتی متر)
14/92± 154/25
12/36± 154/68
5/87± 155/66
0/633
شاخص توده بدنی(قد/2کیلوگرم)
4/28± 28/38
4/60± 28/40
4/29± 28/99
0/106
دور کمر(سانتی متر)
88/05±11/47
11/51± 89/10
14/11± 92/28
0/323
دور باسن (سانتی متر)
8 /35±104/77
9 /91±105/01
9 /51±106/90
0/608
درصد چربی()%
5/55 ± 36/65
6/63 ± 36/75
6/08 ± 37/59
0/407
توده چربی()%
7/45 ± 26/36
7/90 ± 26/50
7/85 ± 28/08
0/992
توده بدون چربی()%
8/01 ± 42/03
6/55 ± 42/05
6/86 ± 42/16
0/210
چربی احشایی()%
2/28± 8/81
2/46± 8/86
2/54± 9/44
0/802
متابولیسم پایه(کیلوکالری)
123/06± 1320/48
137/52± 1321/31
123/75± 1309/01
0/838
آب کل بدن ()%
3/39± 31/75
3/88± 31/53
3/57± 31/36
متغیرهای تراکم معدنی استخوان
0/054
تراکم معدنی استخوان لگن
0/19 ± 0/96
0/12 ± 0/90
0/11 ± 0/92
0/397
 T-scoreلگن
0/98± 0/521/05± 0/740/95± 0/640/091
 Z-scoreلگن
0/90± 0/080/92± 0/190/77± 0/0010/028
تراکم معدنی استخوان مهره ها
0/16± 1/08
0/16± 1/00
0/17± 1/04
0/113
 T-scoreستون مهره ها
1/25± 1/031/37± 1/471/31± 1/290/053
 Z-scoreستون مهره ها
1/29± 0/171/27± 0/641/26± 0/36-

47

48

سجسد مرادی س همیسران
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کتتسژری درئتتسزخ خشتتسن داد کتته ائتتن سارئسختتت
( )rs:1800470از  TGF-β1زسعد ارتبسط میتخشتم
بس سئژگ هسی تنسنج س تراکم اسخواان است.
در ائن مطسژیه درصد گتا ستاک استخواان در
خسحته سخان مهر هس س ژ ن در زخسن ئسگیته تهراخت
به ترتتتب  %17س  %2/2س درصتد ازتراد مبتخی بته
اسخراسن در خسحته ژ ن س سخان مهر هس به ترتتب
 %35/7س  %43/1باد .ائن در حسژ است که درصد
ازتتراد ستتسژم ازژحتتسظ ابتتخی بتته ستتاک استتخواان س
اسخراسن در خسحته ژ ن س سخان مهر هس به ترتتب
 %36س  %58/7گتتیار گتتد .بتتر استتس مطسژیتتس
ستشتن ازنمله مطسژیهی زراتحلتل در سسل 2013
تاسط دسسخ س همیسران ( )19بتهمنیار بررست
گتا ساک اسخواان در ائران صتار گرزتت .در
ائن مطسژیه  34814خ ر از  31مطسژیه سارد گتدخد.
خخسئج خشسن داد اخد که متتیان گتتا کلت ستاک
استتخواان در خسحتتته ستتخان مهر هتتس  17درصتتد س
گتا اسخراسن در ائن خسحته را  35درصتد استت.
در زئرگرس خسخمهسی ئسگیته متتیان گتتا ستاک
اسخواان س اسخراسن ازیائن ستدا کرد بهیاریکته
به ترتتب  19درصد س  40درصد گیار گد .رسخد
مطسژیس خشسن م دهد بس ازیائن ستن س نسبجتسئ
نغرازتسئ به گتمسل ائتران متتیان گتتا بتشتخر
م گاد .مطسژیه دئ ری ختی که بهصار بتس عنتاان
زراتحلتل گتا ستاک استخواان در زختسن ائراخت ،
تاسط بسعری( )20س همیسران اخجسم گتد خشتسن داد
که گتا اسخراسرسز در خسحته زمار ،در زخسن ائراخ
 18% /9س گتا اسخراسرسز در خسحته سخان مهر هس
در زخسن ائراخ  18% /9م بسگد  .خختسئج حسصتل از
مطسژیس ستشتتن گتتا منسستب س منطشت را در
خسحته سخان مهر هس در ائن مطسژیه تأئتد م کنتد.
امس ازراد گرکتکنند در خسحتته ژ تن خیتبت بته
مطسژیس ستشتن ابخیی کمخری به ساک استخواان
داگخند .ائن ئسزخه م تااخد به دژتتل گتتا ستاک
اسخواان در خسحته ژ ن در سنتن بسالتر از سن ازراد
گرکتکنند بسگد.
ئسزخههسئ که به بررس ارتبسط یخاتسئپ هسی ین
زسکخار رگد تغتتردهند بخس  1بس خخسئج تنستنج س
تراکم اسخواان هتچگاخه اثتر مینت داری را خشتسن
خداد اخد .اژبخه الزم به ذکر است که تبتدئل آژتل T

به آژل  Cبهصتار خیدئت بته مینت دار مانتب
کسهن گتسخص تتاد بتدخ م گتد .در اکثرئتت
مطسژیست کته تتس بته امترسز صتار گرزخته استت
یخاتسئتپ هتسی  TGF-β1 869 T > Cرا بهصتارت
گیار کردخد که دارای تأثتر بر چتسع س گتسخص
تاد بدخ هیخند؛ امتس در مطسژیته حسضتر کته بتر
اسس داخن مس اسژتن مطسژیه در خا خاد است که
به بررس تأثتر یخاتسئپهتسی TGF-β1 869 T > C
بر تنسنج س عاامل بتاگتمسئ خسخمهتسی ئسگیته
ائراخ سرداخخه است ،ائن ارتبسط مشسهد خشد .ائن
دستتت آسرد م تااختتد دالئلت ازنملتته ت سس هتتسی
خژادی س گرائط زخدگ بتن ناامتع متارد مشسئیته
بسگد .بهعناان مثسل  Longس همیتسران در مطسژیته
خاد تأثتر ائن ین را در چسع خشسن داد اختد .آختسن
گیار کردخد که در اسنتپ  ،T29-Cآژل  Cبترای
کیتتسخ کتته آن را حمتتل م کننتتد ،ممیتتن استتت
زسکخار خطر ابخی به چسع س  BMIبسال بسگد(.)21
بررس ارتبتسط یخاتسئتپ هتسی ین زتسکخار رگتد
تغتتردهنتد بختس  1یخاتسئتپ هتسی TGF-β1 869
 T > Cبس خخسئج تراکم میدخ اسخواان هتچگاخه اثتر
مین داری را خشسن خداد .مطسژیس بیتتسری استنپ
هتتسی  TGF-β1بتتهمنیار مشتتوص کتتردن ستتطح
تأثترگذاری یخاتسئپ هسی ائتن ستسئخاکسئن صتار
گرزخه است که خخسئج مخ سست را گیار کرد اختد.
در ادامه به بررس س مشسئیه آخهس م سردازئم .اژبخه
الزم به ذکر است که بر اسس آخرئن نیخجاهسی
صار گرزخه ائن مطسژیته ئیت از اسژتتن مطسژیته
بررس زراساخ ائن یخاتسئپ در ائران باد س مطسژیه
ای داخل س مشسبه نهت مشسئیه ئسزت خشد.
 Yamadaس همیتتتتسران( )22در ستتتتسل 2001
مطسژیه ای بس عناان اثرمیخشتم س تجمیت سارئسختت
هتتتتسی  C–509→Tس  T869→Cین  TGFβ1در
اسخیداد ابخی به ساک اسخواان زخسن یاسنت اخجتسم
دادخد .در ائتن مطسژیته  720ختسخم ئسگیته گترکت
کردخد .خخسئج بدست آمد حسک از ائن است که در
سارئسخت  C–509→Tازراد دارای یخاتسئپ  TTداری
تتتراکم استتخواان کمختتر در ختتااح ژ تتن س ستتخان
مهرهس خیبت بته ازتراد دارای یخاتسئتپ TCس CC
بادخد .در سارئسخت  T869→Cختی آژتل  Tبتهعناان
عسمل خطتر س آستتبسذئری زختسن ئسگیته در برابتر
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ائن مطسژیه به رسگن خشسن م دهد که بهخر استت
در مطسژیس مشسبه به بررس هم زمسن سارئسختهسی
ین  TGF-β1س سارئسخت هسی سسئخاکسئنهسی دئ ر
بهصار همیمسن سرداخت تتس اثتر مخشسبتل آن ختتی
مشسهد گردد .بس تانه به عدم تأثتر سارئسخت TGF-
 β1 869 T > Cتاصته م گاد سارئسخت هتسی دئ تر
مارد بررس عرار گترد.
نقاط قوت :از خشسط عا ائن مطسژیه م تاان بته
بررس زراساخ س ارتبتسط سارئسختت ین  TGF-β1بتس
تراکم میدخ اسخواان س ترکب بدن در زخسن ئسگیه
برای اسژتن بسر در ائران اگسر خماد.
محدودیتها :محتدسدئت اصتل ائتن ستژسهن
عدم بررس همیمسن چند سارئسخت از ائن ین س اثتر
مخشسبل آخهس باد که به دژتل محدسدئت مسژ اخجتسم
خ رزت .عیس برائن مطسژیه حسضر بهصار مشطی
اخجسم گرزخه است .ستشنهسد م گاد کته در آئنتد
بتترای تیتترار چنتتتن مطسژیتتست از بررستت هتتسی
هم رسه بس مد زمسن ست تری منسستب استخ سد
گردد.
تقدیر و تشکر
خائیندگسن مشسژه مراتتتب عتتتدرداخ س تشتتتیر
ختتاد را از داخشت س علتام سیگی تهران به دژتل
حمسئت مسژ از ائن یترح بتس کتد یترح -29547
 94-02-161اعیم م دارخد .ائن مشسژته بوشت از
یرح سسئسن خسمته بتس عنتاان "بررست بتر همیتنن
اژ اهتسی درئسزتت غتذائ غسژتب ،زیسژتتت بتدخ س
سارئسخت ین هارمان زسکخار رگد تغتتردهند بخس 1
) (TGF-β1در خطر ابتخی بته ستاک استخواان در
زخسن ئسگیه مرانیهکنند به ساحد تتراکم استخواان
بتمسرستتخسن گتترئیخ " مصتتاب ستتسل  1394در
داخش س علام سیگی تهران م بسگد که بس حمسئت
مرکی ساک اسخواان سژسهشید غدد س مخسباژتیتم
ائن داخش س بهصار مشخرک انرا گد است.
منابع
1. http://www.iofbonehealth.org/epidemio-logy.
2. Lock M. Menopause in cultural context.
Experimental Gerontology; 1994.29(3):307-17.
3. Utian WH. The International Menopause
menopause-related
terminology
definitions.

مجله علوم پزشکی رازی دوره  ،24شماره  ،164بهمن 1396

Downloaded from rjms.iums.ac.ir at 9:52 IRST on Sunday February 17th 2019

ساک اسخواان میرز م گاد Tural .س همیسران
( )23در سسل  2012در سژسهش به بررس ارتبسط
سارئسختهسی ین  IL-10 and TGF-betaبس احخمسل
ابخی به ساک اسخواان در زختسن ئسگیته ترکتته ای
سرداخخند .در ائن سژسهن در نهت دسخسسرد ائتن
مطسژیه خشتسن دادختد کته سارئسختت  T869→Cین
 TGF-betaدارای تتتتأثتر مینتتتس داری برتتتتراکم س
سیمت اسخواان در خسحته ستخان مهر هتس س ژ تن
خباد .ائن در حسژتیت کته ،همترا گتدن یخاتسئتپ
 CCدر ین  IL-10بتتس یخاتسئتتپ  CCدر ین TGF-
 betaدر ئ زرد بهعناان عسمل خطر در برابر ابتخی
بتته ستتاک استتخواان میرزت گتتد استتت Sun .س
همیتتسران( )24در ستتسل  2015در ئتت مطسژیتته
زراسنجن به بررس ارتبسط احخمسل ابخی به ساک
اسخواان در زخسن ئسگیه بس سارئسخت هسی  T869Cس
 T29Cین  TGF-betaسرداخخند..دست آسرد کلت
خشتتسن داد سارئسختتت هتتسی  T869Cس  T29Cین
 TGF-betaبس احخمسل ابخی بسخاان ئسگیه بته ستاک
اسخواان در رابطه هیخند .ائن خخسئج بتسخ ر ائن امر
بادخد که ائن دس سارئسختت از ین  TGF-β1در ختژاد
ع شسزی زسعد تأثتر مین داری باد استت .امتس ائتن
سارئسختهتس در ختژاد آستتسئ دارای اثتر مینتس داری
برسیمت اسخواان بادخد .ازرادی کته در هرئت از
ائن سارئسخهس دارای یخاتسئپ  TTبادخد خیتبت بته
ازراد ساند یخاتسئپ  CCس  TCدارای آستبسذئری
بتشخری به ساک اسخواان بادخد.
بس تانه به خخسئج مخنسعضت کته در زمتنته تتأثتر
سارئسختتت هتتسی ین  TGF-β1بتتر ابتتخی بتته ستتاک
اسخواان که تسکنان منخشر گتد استت خم تتاان
خختجتته گتتتری محیمت در ائتتن زمتنتته اراگتته داد.
سارئسخت هتسی ین  TGF-β1دارای تتسثترا بیتتسر
مخ سست در خژادهسی موخلف هیخند .گیارگست که
از مطسژیس زراتحلتل( )26 ,25اخخشسر ستدا م کند،
بتسخ ر تأثترگذاری بتشخر ائن یخاتسئپ هس در ناامع
بس اژ ای یخختی آستسئ استت .امتس در کشتارهسی
همیسئه که غرابت یخختی بتشتخری بتس کشتارمسن
دارختتد همچتتان کشتتار ترکتتته س کشتتارهسئ کتته
نمیخ بس ختژاد ع شتسزی دارختد ،سارئسختت هتسی ین
 TGF-β1به تنهسئ بر ابتخی بته ستاک استخواان
خشن مهم ائ س خم کنند .خختسئج بدستت آمتد از
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Abstract
Background: Currently, genetics is considered to be a major factor in the risk of osteoporosis
and obesity.Therefore, we investigated possible association between TGFβ1 polymorphisms
(rs: 1800470) with anthropometric and bone mineral density characteristics in
postmenopausal women referred to Shariati Hospital in Tehran.
Methods: In this study, 254 postmenopausal women aged 46 to 78 years were examined.
Body composition measured by Body Composition Analyzer. Physical activity using the
short form of physical activity questionnaire (IPAQ) was performed. Bone mineral density
was measured by DEXA method. DNA samples from participants were genotyped using
RFLP-PCR method. The results were analyzed by SPSS software version 20 and ANOVA
method.
Results: Our results showed that prevalence of osteoporosis in lumber and hip Tehranian
women were 17.7% and 2.4% respectively. For first time in Iran, we found that genotype
frequencies for TGFβ1 polymorphism (rs1800470) were: TT: 28.3%, TC: 48%, CC: 23.6%
respectively. TGFβ1 polymorphism (rs1800470) in Iranian postmenopausal women after
adjustment for age, age of menopause weight, physical activity, calorie intake were not
associated with demography, body composition and bone bharacteristics (p>0.05).
Conclusion: It seems that TGF-β1 variants (rs: 1800470) in postmenopausal Iranian women
did not have direct association with bone mineral density and body composition.
Keywords TGFβ1, Osteoporosis, Body composition, Postmenopausal women
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