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Abstract
Background and Objectives: Atherosclerosis is a type of cardiovascular
disease (CVD), which is known as the most important cause of death in
the world. In atherosclerosis, arteries get thicker due to the entry of
lipids and become inflamed. Epidemiological studies have shown that
in addition to demographic and laboratory factors (age, sex,
cholesterol, smoking, hypertension, obesity, and diabetes), genetic
factors are also associated with progression of atherosclerosis. LDL-C
is one of the most important risk factors for cardiovascular disease. In
this study, the relationship of PCSK9 levels with serum sdLDL-C
levels and other variables, was investigated.
Methods: In this cross-sectional study, a total of 126 individuals (68
Men and 58 women), were studied. Serum PCSK9 concentration, was
measured using quantitative sandwich ELISA; serum sdLDL-C levels
were measured using precipitation method; and other laboratory
parameters were measured by routine methods. Data were analyzed by
statistical tests of Kolmogorov-Smirnov, Pearson linear regression, and
t- tests. The significance level was considered p<0.05.
Results: PCSK9 levels had a significant correlation with total
cholesterol (r=0.3, p=0.001) and LDL-C (r=0.3, p=0.001). In addition,
there was a significant correlation between sdLDL-C/LDL-C and
sdLDL-C (r=0.875, p<0.001); however, PCSK9 did not correlate with
sdLDL-C and other parameters.
Conclusion: The results of this study showed that PCSK9 variations
are associated with lipid profile, but although sdLDL-C level is
associated with lipid profile, it is not affected by PCSK9.
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نویسنده مسئول مکاتبات:

مهمترین عامل مرگومیر در جهان شناخته شده است .در آترواسکلروزیس ،شریانها به دلیل
ورود لیپیدها ضخیمتر شده و دچار التهاب میشوند .مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان میدهند عالوه
بر فاکتورهای دموگرافیک و آزمایشگاهی (سن ،جنس ،کلسترول ،سیگار ،فشارخون ،چاقی و
دیابت) ،عوامل ژنتیکی نیز با پیشرفت آترواسکلروزیس ارتباط دارند.
 LDL-Cبهعنوان یکی از مهمترین ریسک فاکتورها برای بیماری قلبی  -عروقی مطرح است .در
این مطالعه ،ارتباط مقادیر  PCSK9سرمی با  sdLDL-Cو سایر شاخصهای دموگرافیک و
آزمایشگاهی بررسی گردید.
روش بررسی :این مطالعه بهصورت مقطعی بر روی  126فرد ( 68مرد و  58زن ) انجام شد .غلظت
 PCSK9سرمی با استفاده از روش  ELISAکمّی ساندویچی ،مقادیر  sdLDL-Cسرمی به روش
رسوبی و سایر پارامترهای آزمایشگاهی با روشهای رایج اندازهگیری شدند .دادهها بهکمک
آزمونهای آماری کلموگراف  -اسمیرونف ،رگرسیون خطی پیرسون و آزمون تیتست تحلیل
شدند .سطح معنیداری p<0/05 ،در نظرگرفته شد.
یافتهها :مقادیر  PCSK9با کلسترول تام ( )r=0/3, p=0/001و ،)r=0/3, p=0/001( LDL-C
رابطه معنیداری داشت .عالوه بر این ،بین  sdLDL-Cو  ،sdLDL-C/LDL-Cرابطه معنیدار بود
( ،)r=0/875, p<0/001ولی  PCSK9با  sdLDL-Cو سایر پارامترها ارتباطی نداشت.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد تغییرات  PCSK9در ارتباط با پروفایللیپید است ،ولی

اصغر محمدی ،گروه بیوشیمی بالینی،

باوجود اینکه  sdLDL-Cبا پروفایل لیپید ارتباط دارد ،تحتتأثیر  PCSK9قرار نمیگیرد.
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آترواسکلروزیس ،نوعی بیماری قلبی  -عروقی( )CVDاست که

در مطالعات مقطعی مختلف ثابت شده است  sdLDL-Cبا افزایش

بهعنوان مهمترین عامل مرگومیر در جهان شناخته شده است .در

سه برابری  CVDهمراه بوده ،درحالیکه افزایش غلظت

آترواسکلروزیس ،شریانها به دلیل ورود لیپیدها ضخیمتر شده و

 lb LDL-Cیک پیشگوییکننده ضعیف  CVDاست و بهنظر

دچار التهاب میشوند .مطالعات اپیدمیولوژیکی نشان میدهند

میرسد خطر کمی برای  CVDدارد.

عالوه بر فاکتورهای دموگرافیک و آزمایشگاهی (سن ،جنس،

بهطور مشابه ،یک آنالیز مورد  -کنترلی نشان داد نسبت

کلسترول ،سیگار ،فشارخون ،چاقی و دیابت) ،عوامل ژنتیکی نیز با

 sdLDL-Cبه  )sdLDL-C/LDL-C( LDL-Cدر افراد با

پیشرفت آترواسکلروزیس ارتباط دارند ( .)1در میان عوامل

نسبت به افراد سالم ،از نظر  CVDبدون توجه به جنس ،باالتر

ذکرشده ،کلسترول جریان خون نقش مهمتری نسبت به سایر

است ،درحالیکه مقادیر  LDL-Cو  lb LDL-Cدر همان افراد

عوامل در بروز این بیماری دارد .کلسترول جریان خون بهصورت

دارای  ،CVDاندکی پایینتر میباشد (.)17

لیپوپروتئینهای مختلف حمل میشود که در این میان ،لیپوپروتئین

عامل مهم دیگری که در ایجاد فرآیند آترواسکلروزیس نقش

 ،)Low Density Lipoprotein( LDLبیشترین نقش را

دارد ،گیرنده  )LDLR( LDLو تنظیمکننده آن

درآترواسکلروزیس بهعهده دارد؛ بنابراین ،با افزایش کلسترول

)(Proprotein Convertase Subtilisin/kexin type 9, PCSK9
است LDL-C .عمدتاً به تعداد گیرندههایکبدی )LDLRs( LDL

 ،)LDL-C( LDLپیشرفت آترواسکلروزیس تسریع میگردد
( ،)2،1از طرفی ،کاهش  LDL-Cخطر بیماری قلبی  -عروقی را
پایین میآورد ( LDL-C .)3بهعنوان یکی از مهمترین ریسک
فاکتورها برای بیماری قلبی – عروقی ،هدفی راهبردی برای
کاهش خطر این بیماری است ( .)5،4با این حال ،آزمایشهای
پیشگیری از  CVDنشان داده است کاهش مقادیر  LDL-Cبا
داروهای پایینآورنده ،کامالً عوارض قلبی  -عروقی را از بین
نمیبرد ( .)6-9از طرفی ،بسیاری از افراد با  LDL-Cنرمال نیز
بیماری قلبی  -عروقی را نشان میدهند ( .)11،10گزارش شده
ذرات  LDLیک جمعیت هتروژنیک است ( .)12نتایج حاصل از
طبقهبندی زیرکالسهای ذرات  LDLبا روشهای متداول نیز
نشان میدهد این ذرات دو دستهاند:
) sdLDL (Small Dense LDLو

)lb LDL (Large Buoyant LDL

( .)13بهنظر میرسد کلسترول  ،)sdLDL-C( sdLDLپتانسیل
آتروژنیکی بیشتری نسبت به سایر ذرات  LDLدارد .مکانیسمهایی
که آتروژنیکی این ذرات را توضیح میدهد شامل موارد زیر
است:
 -1تمایل پایینتر برای اتصال به گیرنده LDL؛  -2ورود
تسهیلشده به دیواره اندوتلیال؛  -3نیمهعمر طوالنی به دلیل اتصال
محکمتر به پروتئوگلیکانها و  -4مستعد بودن بیشتر به
اکسیداسیون (.)14-16

CVD

بستگی دارد .تعداد زیاد  LDLRsمنجر به برداشت بیشتر ذرات
 LDLشده و غلظت  LDL-Cرا پایین میآورد ( .)19،18مطالعات
اخیر نشان دادهاند  LDLRبهطور مکرر در یک حالت بعد از
رونویسی توسط پروتئین  PCSK9تنظیم میشود (.)20

PCSK9

بهعنوان سومین ژن شناختهشده ،جهشهای ژنی آن در انسان سبب
هیپرکلسترولمی خانوادگی میشود ( .)21در توافق با اهمیت
 PCSK9برای متابولیسم  ،LDL-Cارتباط مثبتی میان کلسترول تام
( LDL-C ،)TCو  apoBبا  PCSK9سرمی ،بارها ثابت شده است
( .)22امروزه ،ذرات  sdLDLبهعنوان فاکتوری مهمتر و قویتر از
 LDLو عاملی مهم در پیشبینی  CVDفرض شده است.
اندازهگیری مقادیر  sdLDL-Cو مقایسه ارتباط آن با سایر
فاکتورهای بیوشیمیایی و ریسک فاکتورهای قلبی  -عروقی در
تشخیص پیشآگهی  CVDحایز اهمیت است .اگرچه مطالعات
اندکی ارتباط  sdLDL -Cو  LDL- Cرا با پاتوژنسیتی وقوع
بیماری های قلبی  -عروقی در بیماران با  CVDدر جوامع ژاپنی و
آمریکایی ارزیابی کردهاند ( ،)23اما مطالعهای که ارتباط PCSK9

را با  sdLDLو سایر فاکتورهای دخیل در بیماری قلبی  -عروقی
در افراد سالم بررسی کند محدود است؛ بنابراین در مطالعه حاضر
ارتباط میان مقادیر PCSK9سرمی ،زیرکالسهای  LDLو سایر
فاکتورهای دخیل در بیماری قلبی  -عروقی در افراد سالم جمعیت
ایرانی بررسی گردید.
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روش بررسی

( 200 -239میلیگرم بردسیلیتر) و ( 3بیشتر یا مساوی 240

این مطالعه به روش مقطعی ( )Cross Sectionalبر روی  126فرد

میلیگرم بردسیلیتر) بهعنوان گروههای غیرکنترل و برحسب

( 68مرد و  58زن) با متوسط سنی  44سال از مهرماه سال  1393تا

 HDL-Cبه دو گروه شامل :گروه ( 1کمتر از  40میلیگرم

تیرماه سال  1394انجام شد.

بردسیلیتر) و گروه ( 2بیشتر یا مساوی  40میلیگرم بردسیلیتر)

معیارهای ورود به مطالعه شامل :عدم سابقه درمان با استاتین یا

دستهبندی شدند .این معیار طبقهبندی برحسب


دیگر داروهای پایینآورنده لیپید حداقل به مدت سه ماه قبل از

Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular
 Diagnosticsمیباشد ( .)24در ادامه ،در یک میکروتیوب200 ،

شروع مطالعه ،نداشتن بیماریهایی چون سندرم کرونری حاد،
اختالالت شدید کبد ،اختالل کلیوی ،دیابت و عفونت یا التهاب
سیستماتیک بود.
این مطالعه توسط کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی
ایران به تصویب رسید .قبل از ثبتنام و عضویت افراد ،از هر فرد
رضایتنامه کتبی اخذ گردید .ابتدا برای انجام آزمایش ،از تمام
افراد  10میلیلیتر خون محیطی در حالت ناشتا گرفته شد ،سپس 5
میلیلیتر آن به لولههای حاوی ضدانعقاد ( EDTAجهت
اندازهگیری میزان  PCSK9سرمی) و  5میلیلیتر دیگر به لولههای
فاقد

ضدانعقاد

(جهت

اندازهگیری

پروفایل

لیپید و

 sdLDL-Cسرمی) انتقال یافت .در ادامه ،نمونهها به مدت 10
دقیقه ،در دور  3500در دقیقه سانتریفوژ شدند .سرم و پالسما،
جداسازی و پس از انتقال به میکروتیوبهای جداگانه تا زمان
انجام آزمایش در  -80درجه سانتیگراد نگهداری شدند .غلظت
سرمی ،LDL-C

High-Density Lipoprotein-( HDL-C

 ،)Cholesterolتریگلسیرید ( )TGو کلسترول تام ( )TCبا
استفاده از کیت آزمایشگاهی (پارسآزمون ،ساخت ایران)
بهروش دستی و با استفاده از اسپکتروفوتومتر که اساس آن
رنگسنجی است ،اندازهگیری شدند ( .)24پس از تعیین پروفایل
لیپید با روش ذکرشده ،افراد برحسب  LDL-Cبه چهار گروه
شامل :گروه ( 1کمتر از 100میلیگرم بردسیلیتر) ،گروه 2

میکرولیتر نمک هپارین منیزیم سولفات از قبل آماده و به 200
میکرولیتر سرم اضافه شد .مخلوط حاصل به مدت  10دقیقه در
دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه شد ،سپس با استفاده از سانتریفوژ
(در  15000دور در دقیقه) ،لیپوپروتئینها با چگالی بیشتر از 1/044
و ( sdLDLچگالی= )1/044در سوپرناتانت ،باقی و جداسازی
شدند .مقدار  sdLDLبا دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازهگیری شد
( .)13غلظت  PCSK9سرمی با استفاده از روش  ELISAکمّی
ساندویچی ،طبق پروتکل کیت
( )CircuLex Human PCSK9 ELISA Kit, Japanاندازهگیری
شد ،سپس با استفاده از منحنی استاندارد ،مقادیر  PCSK9موجود
در نمونههای مورد مطالعه تعیین گردید .حداقل مقدار
قابلاندازهگیری 0/154 ،PCSK9نانوگرم برمیلیلیتر بود (.)22
نتایج بهصورت میانگین±انحراف معیار یا درصد ارائه شدهاند.
دادهها با استفاده از  SPSSنسخه  ،16آزمون کلموگراف-
اسمیرونف (جهت نرمال یا غیرنرمالبودن توزیع دادهها) ،آنالیز
رگرسیون خطی پیرسون (برای بررسی ارتباط بین مقادیر
 ،sdLDL-C ،PCSK9سایر فاکتورهای دموگرافیک و پارامترهای
آزمایشگاهی) وآزمون تیتست (جهت مقایسه متغیرها بین
دوگروه) آنالیز شدند .سطح معنیداری p<0/05 ،در نظر گرفته
شد.

( 100-129میلیگرم بردسیلیتر) ،گروه  130-159( 3میلیگرم

یافتهها

بردسیلیتر) و گروه ( 4بیشتر یا مساوی 160میلیگرم بردسیلیتر)

شاخصهای آزمایشگاهی و دموگرافیک  126فرد بررسیشده در

تقسیم شدند.

جدول شماره  1نشان داده شده است.

برحسب کلسترول تام نیز به سه گروه شامل :گروه ( 1کمتر از 200
میلـیگـرم بردسـیلـیتـر) بـهعنـوان گـروه کـنتـرل ،گـروههـای 2
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جدول شماره  :1شاخصهای آزمایشگاهی و دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه
میانگین±انحراف معیار

شاخصها

(درصد/تعداد)

جنس

مرد

68

زن

58

سن(سال)

44±11

شاخص تودهبدنی (کیلوگرم برمترمربع)

30±4

کلسترول ( HDLمیلیگرم بردسیلیتر)

55±11

( PCSK9نانوگرم برمیلیلیتر)

3/5±1/3

کلسترول ( LDLمیلیگرم بردسیلیتر)

120±27

کلسترول تام (میلیگرم بر دسیلیتر)

183±50

میلیگرم بردسیلیتر)
تریگلیسرید ( 

211±124

( sdLDL-Cمیلیگرم بردسیلیتر)

34/37±1/91

کلسترول /HDLکلسترول ( LDLمیلیگرم بردسیلیتر)

2/26±0/66

کلسترول تام/کلسترول ( LDLمیلیگرم بردسیلیتر)

0/68±0/15

کلسترول /LDLکلسترول ( sdLDLمیلیگرم بردسیلیتر)

0/29±0/15

متوسط سن جمعیت مورد بررسی 44 ،سال و حدود  68نفر را

از طرفی ،هیچ همبستگی معنیداری میان  PCSK9و سن

مردان تشکیل میدادند .مقادیر  PCSK9سرمی در محدوده

( ،)r=0/117, p=0/22همچنین بین  PCSK9و

 1/2-8نانوگرم برمیلیلیتر بود .هیچ ارتباط معنیداری میان

( )r=0/115, p=0/23وجود نداشت (جدول شماره  2و شکل).

 PCSK9و جنس ( )p=0/94مشاهده نشد (نمودار شماره ،)1

همچنین در این مطالعه مقایسه جنسی بین مقادیر  TC ،PCSK9و

درحالیکه طبق آنالیز رگرسیون خطی PCSK9 ،با

LDL-C

 LDL-Cنشان داد مقادیر  PCSK9با غلظت

BMI

LDL- C

( )r=0/3, p=0/001و  )r=0/3, p=0/001( TCهمبستگی

( )r=0/23, p=0/09و  )r=0/16, p=0/22( TCدر زنان همبستگی

مستقیم و معنیداری داشت ،همچنین میان  sdLDL-Cو

معنیداری ندارد ،ولی در مردان همبستگی معنیداری میان

 ،sdLDL-C/LDL-Cهمبستگی معنیداری به دست آمد

مقادیر PCSK9و غلظتهای  )r=0/42, p=0/001( TCو LDL-C

sdLDL-C

( )r=0/37, p=0/004مشاهده گردید (جدول شماره  2و شکل).

( )r=0/039, p=0/82و  ،)r=0/021, p=0/74( HDL-Cهمبستگی

میزان پارامترهای آنتروپومتریک و سطح پارامترهای سرمی با

معنیداری مشاهده نشد.

استفاده از ابزارهای رایج ،همچنین کیت رایج آزمایشگاهی

( ،)r=0/875 ,p<0/001ولی میان  PCSK9و

(پارسآزمون) انجام شد.
جدول شماره  :2همبستگی میان مقادیر PCSK9سرمی با متغیرهای مورد مطالعه
pvalue

r

سن (سال)

0/22

0/117

شاخص تودهبدنی (کیلوگرم برمترمربع)

0/23

0/115

کلسترول( HDLمیلیگرم سیلیتر)

0/74

0/021

کلسترول (LDLمیلیگرم بردسیلیتر)

0/001

0/ 3

متغیرها

کلسترول تام(میلیگرم بردسیلیتر)
مرد
زن

0/001

0/ 3

کلسترول ( LDLمیلیگرم بردسیلیتر)

0/004

0/37

کلسترول تام(میلیگرم بردسیلیتر)

0/001

0/42

کلسترول (LDLمیلیگرم بردسیلیتر)

0/09

0/23

کلسترول تام(میلیگرم بردسیلیتر)

0/22

0/16

0/82

0/039

( sdLDL-Cمیلیگرم بردسیلیتر)
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همبستگی بین  PCSK9و سایر پارامترهای مطالعه با استفاده از

نتایج جدول نشان داد سطح  PCSK9با سطح کلسترول توتال در

ضریب خطی رگرسیون پیرسون انجام گرفت.

بین مردان معنیدار است ()r=0/42, p=0/001

r= 0/039, p= 0/82

r= 0/3, p= 0/001

r= 0/021, p= 0/74

r=0/3, p=0/001

r= 0/115, p=0/23

r= 0/117, p=0/22

r=0/875, p <0/001
شکل :همبستگی بین  ,sdLDL-Cنسبت  sdLDL-C/LDL-Cو  PCSK9سرمی.
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همبستگی خطی با استفاده از ضریب رگرسیون پیرسون انجام

و بـیـن سـطح  sdLDL-Cو  ،sdLDL-C/LDL-Cرابـطه

گرفت.

معنیداری وجود داشت (( )r=0/0875, p<0/001نمودار).

نمودار :سطح PCSK9سرمی در گروههای جنسی مورد مطالعه.

ارتباط بین سطح  PCSK9و جنس با استفاده از آزمون تیتست

 LDL-Cدر مردان ارتباط دارد ،لذا رابطه  PCSK9با  LDL-Cو

انجام شد که در نتیجه مشخص گردید بین سطح  PCSK9سرمی

 TCممکن است یک مکانیسم جدید در پیشروی  CVDمرتبط با

و گروههای جنسی ،ارتباط معنیداری وجود ندارد (.)p=0/94

جنس باشد .توضیح این تفاوتهای جنسی ناشناخته است.
مطالعات اخیر نشان دادهاند استروژن سبب افزایش مقادیر

LDLR

بحث

میشود؛ درحالیکه آندروژن این اثر را تقلیل میدهد .اگرچه

مطالعات مختلف نشان داده است تفاوت جنسی در بروز

اثرات این هورمونها بر روی تنظیم یا ترجمه  PCSK9بررسی

بیماریهای قلبی  -عروقی مؤثر است .براساس این مطالعات،

نشده ،اما ثابت شده است تغییرات زیرکالسهای لیپوپروتئینها،

مردان نسبت به زنان بیشتر در معرض خطر  CVDهستند.

قویاً با افزایش خطر  CVDهمراه است ( .)26در انسان ،جهشهای

 ،PCSK9یک آنزیم مهم در متابولیسم لیپوپروتئینها بوده که

منجر به بازیابی عملکرد در ژن  PCSK9سبب باال رفتن مقادیر

بهطور قابلتوجه ،سطح آن در مردان و زنان متفاوت است .از

 LDL-Cو در نتیجه هیپرکلسترولمی خانوادگی میشود (،)27

طرفی Mayne ،و همکاران نشان دادند مقادیر  PCSK9با

TC

درحالیکه جهشهای کاهش عملکردی منجر به پایینآمدن

و  LDL-Cسرمی در مردان دارای لیپید نرمال ،ارتباط مستقیم و

مقادیر  LDL-Cو کاهش وقوع  CVDمیگردد ( .)28همبستگی

معنیداری دارد ( .)25در مطالعه حاضر تفاوت جنسی در رابطه

مثبت مقادیر PCSK9سرمی با  TCو  LDL-Cدر بیماران با

PCSK9

هیپرکلسترولمی خانوادگی و حتی افراد سالم مشاهده شده است.

بین متغیرها بررسی گردید .اگرچه در این مطالعه سطح

در گروههای جنسی متفاوت نبود ،ولی همبستگی میان ،PCSK9

اخیراً مطالعات نشان دادهاند مقادیر  PCSK9جریان خون با ،TC

 LDL-Cو  TCدر گروههای جنسی ،متفاوت گزارش شد،

 LDL-Cو  ،nonHDL-Cارتباط معنیداری دارد .در مطالعه

بهطوریکه  PCSK9با  LDL-Cو  TCدر مردان همبستگی

حاضر نیز همبستگی معنیدار و مستقیم  PCSK9با مقادیر  TCو

معنیداری داشت ،ولی چنین همبستگی در زنان مشاهده نشد .لذا

 LDL-Cمشاهده گردید ( .)22یافتههای جدید و مهم شامل

میتوان گفت نتایج مطالعه حاضر در مورد همبستگی میان

مواردی است که در آن مقادیر  PCSK9سرمی بهطور مستقل با

 PCSK9با  LDL-Cو  TCدر گروههای جنسی مختلف ،مطابق

غلظت زیرکالسهای  sdLDL-Cو  intermediate LDLدر

با نتایج  Mayneبوده است .بهنظر میرسد این موضوع بیانکننده

بیماران با  CVDپایدار بهطور معنیدار مرتبط است .در واقع،

این است که تفاوت جنسـی با تنظیـم و عملکـرد  TC ،PCSK9و

 LDLجریان خون همانند  HDLبه لحاظ اندازه ،چگالی و
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 سرمی و سایر شاخصهای دموگرافیک و آزمایشگاهی در افراد سالمsdLDL  باPCSK9 همبستگی

 ارتباط معنیداری،Zhang در مطالعه حاضر نیز همانند مطالعات

.)29( ترکیب شیمیایی شامل یک گروه هتروژنیک است

 این موضوع. در افراد سالم مشاهده نشدsdLDL  وPCSK9 میان

sdLDL  شامل زیرکالسهایLDL همانطورکه گفته شد ذرات

 تنظیمکنندهPCSK9 بیانکننده این حقیقت است که اگرچه

ً اخیرا.)30(  میباشدA  با فنوتیپlb-LDL  وB با فنوتیپ

 طی یکsdLDL-C  ولی تنظیم، استLDLR  از طریقLDL-C

 شناخته شدهLDL  آتروژنیکتر از دیگر ذرات،sdLDL ذرات

مکانیسم دیگر و از طریق گیرندههای زبالهروب که مسیری مستقل

.)26(  عروقی را دارد- که توانایی پیشبینی و پیشروی وقایع قلبی

.)33(  صورت میگیرد، استPCSK9 از

در یک مطالعه جدید مشخص گردید مردان با مقادیر بیشتر

نتیجهگیری
sdLDL-C

نتایج مطالعه حاضر نشان داد همبستگی میان

 معنیدار بوده و بیانگر این است که هرچهsdLDL-C/LDL-Cو
 نیزsdLDL-C  جریان خون باال باشد به همان اندازهLDL-C
.افزایش مییابد

 با اندازه متوسط یاLDL  کلسترول باالتری در ذرات،PCSK9
 ولی حاوی مقادیر باالتر کلسترول در ذرات،بزرگ ندارند
 سرمی با اندازهPCSK9  این یافته نشان داد مقادیر. هستندsdLDL
 در مردان دچار دیسلیپیدمی و چاقی شکمی مرتبطLDL ذرات
 با استفاده از آنالیز اسپکتروسکوپیZhang ً اخیرا.)31( است
 سرمی با غلظتPCSK9 رزونانس مغناطیسی هستهای پی برد
 با این، ارتباط معنیداری داردCVD  فرد با148  درLDL ذرات
52  درsdLDL  سرمی وPCSK9 هیچ ارتباطی بینZhang حال
.)32( فرد سالم پیدا نکرد
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