


Glucagon-like peptide-1(GLP-1)



Incretins: History

Incretin hormones were discovered during 
researchers trials to find out interpretation 
to this phenomenon which has been called 
the incretin effect.

In 1930 La Barre described a greater effect 
of oral rather parenteral glucose in 
increasing insulin secretion.

In 1986 Nauck demonstrated that a glucose 
infusion graded to achieve plasma glucose 
levels identical o those achieved with oral 
glucose led to a insulin response that was 
only one quarter as great.
( J Clin Endocrinol Metab. 1986;63:492-498.) 



 Secreted within minutes after 

meal ingestion in response to 

activation of neural circuits 

that connect the GI tract with 

the hypothalamus

 Broken down in GI tract by 

enzyme dipeptidyl peptidase-

IV (DPP-4)  

Image courtesy of Shannon Reedy Idzik, DNP, CRNP, FAANP. Used with permission.

GLP-1 and Glucose-Dependent Insulinotropic Polypeptide (GIP) account for ~90% of the Incretin Effect.  

GLP-1 Modulates Numerous Functions 

Stomach:
Helps regulate 

gastric emptying

Promotes satiety and 

reduces appetite

Liver:

 Glucagon reduces hepatic 

glucose output

Beta cells:
Enhances glucose-dependent 

insulin secretion

Alpha cells:
 Glucose-dependent 

postprandial

glucagon secretion

GLP-1: Secreted upon the 

ingestion of food



YesYesPromotes insulin biosynthesis

NoYesReduces food intake

NoYesDecreases secretion in T2DM

YesYesKnockout mice (result in IGT)

YesYesStimulates beta-cell mass/growth

NoYesSlows gastric emptying

NoYes
Inhibits glucagon secretion 
postprandially

Site of Production

Adapted from Mayo KE, et al. Pharmacol Rev 2003;55:167-194.

Adapted from Drucker DJ. Diabetes Care 2003;26:2929-2940.

Adapted from Nauck M, et al. Diabetologia 1986;29:46-52.

Comparison of the Incretins

GIP
K-cells

(Duodenum
and Jejunum)

GLP-1
L-cells

(Ileum and Colon)



Effects of GLP-1 on the b cell 
in Healthy Subjects



GLP-1 in T2D



GLP-1 Is Cleaved and Inactivated by DPP-4



DPP-4 Inhibitors Prevent the Inactivation of GLP-1 



Exenatide Is Not Inactivated by DPP-4



Incretin-based Medications

 GLP-1 receptor agonists (RAs)

 Produce effects similar to those of native GLP-1

 Stimulate insulin secretion

 Suppress glucagon secretion, appetite, and food intake

 Slow gastric emptying

 Stimulate pancreatic beta cell proliferation

 Resistant to DPP-4 degradation

 DPP-4 antagonists

 Augment endogenous GLP-1 by inactivating the enzyme responsible 

for its degradation

Nauck M. Diabetes Obes Metab. 2016;18(3):203-216.



The Pathophysiology of Type 2 Diabetes

Insulin 

Resistance

Incretin

“Defect”

Relative Insulin 

Deficiency

Hyperglycemia
Type 2 Diabetes



روزه 
داری

لذا رژيم غـذايي افـراد روزه دار در مــهه رمـــه  
وانـد در عمـالً بـه دو وعـده تقليل مي يهبد كه مي ت

ننــده برنهمـه ريـزی تغذيه ای افـراد چهق كمـ  ك
.بهشـد

ازسپكميميه فهصلهدرتوانندميافراد
آ ،طلوعازپيشاندكيتهآفتـهبغروب
.ندنمهيمصرفراههآشهميدنيوغذاييمواد

مقدمه



به ي  وعده غذايي بعد از كههش وز  GLP-1پهسخ واكنشي

ه طوالني مـد  و همننـيب بعـد از روزه داری هنـوز نهشـنه ت

م است، و تنهه چند مطهلعه اثر حـهد كـههش وز  نهشـي از رژيـ

.بررسي كرده اندGLP-1غذايي را بر سطوح پهيه و نهشتهی

بـر گزارش ههيي كه بـه بررسـي اثر روزه داری در مهه رمــه 

چربي ههی  ـو  در ميـه  افـراد ســهلم بــدو  ا ــهفه وز  

.مي بهشند د و نقيض متمركـز شـده بودند، 

مقدمه



مقدمه

:بنهبرايب

-GLPپژوهش حه ر، به هدف بررسي اثرا  روزه داری بر 

.و نيمرخ ليپيدی در زنه  چهق و الغر انجهم شد1

و GLP-1به ايب وجود، هنوز تهثير روزه داری بـر مقـهدير 

ل شه ص ههی ليپيدی در افراد چهق و الغـر بـه طـور كهمـ

.مشخص نيست و نيهزمند مطهلعه  بيشتر است



نـي داری داده هه به استفهده از آنهليز واريهنس اندازه ههی تکراری در سـط  مع

0/05>p آزمهيش شدند.

GLP-1  دچههر مرحله اندازه گيری شـو شه ص ههی ليپيدی دو گروه در :

روز پـس از 28روز پـس از روزه داری، 14سه روز قبل از شروع مهه رمـه ، 

روزه داری، و دو هفته پس از مهه رمـه 

روش شناسی



یافته ها

نتایج با توجه به نمودار و: نتيجه

آناااااوار واریااااان اناااا ا    ا  

تکاارار ر رو   دار  باار  اا و 

GLP-1 ر تاثیاو الغرافراد چاق

ر (P>0/05)دار  ن اردمعنی



یافته ها

نتایج با توجه به نمودار و: نتيجه

آناااااوار واریااااان اناااا ا    ا  

تکاارار ر رو   دار  باار  اا و 

TG تااثیار و الغاارافااراد چاااق

ر (P>0/05)دار  ن اردمعنی



یافته ها

نتاایج با توجه باه نماودار و: نتيجه

ر ر آناوار واریان ان ا    ا  تکرا

باا  دو TCدر افراد چاق تغاارات 

و (  فتااه دوم مااا  رم ااا )مرحلااه 

ی معنا( دو  فته بع  ا  ما  رم اا )

رو  دار بود؛ با ای  حالر باا  دو  ا

تفاااااوت معناااای دار  م ااااا    

ر(P>0/05)ن  

*



یافته ها

تاایج با توجه باه نماودار و ن: نتيجه

 ر آناوار واریان ان ا    ا  تکرار

باا  LDLدر افراد چاق تغااارات 

 اااه رو   ااااا ا  ماااا  )دو مرحلاااه 

دو  فتااه بعاا  ا  مااا  )و ( رم ااا 

ر معنی دار بود؛ با ای  حاال( رم ا 

بااا  دو  اارو  تفاااوت معناای دار 

ر (P>0/05)م ا    ن  

*



یافته ها

آنااوار با توجاه باه نماودار و نتاایج: نتيجه

واریااان اناا ا    ا  تکاارار ر در افااراد 

 اه رو  )باا  مرحلاه HDLچاق تغاارات 

 فتاااه دوم ماااا  )و (  اااا ا  ماااا  رم اااا 

معنی دار باودر اماا در افاراد الغار ( رم ا 

فتاه  )با (  فته دوم ما  رم ا )با  مرحله 

دو  فته بعا  ا  ماا  )و ( چهارم ما  رم ا 

دو رم ا  معنی دار بود؛ با ای  حاالر باا 

 اااارو  تفاااااوت معناااای دار  م ااااا    

ر (P>0/05)ن  

*
* *



بحث و نتیجه گیری

 1پپتيد شبه گلوكهگب ـ(GLP-1)

بيب گروه افـراد چـهق و الغـر در كهتهبوليسـمGLP-1  تفـهو

IVپتيـدازفعهليت دی پپتيـديل پوجود دارد كه ايب تفهو  به 

ری به ايب حهل در پژوهش حه ر بـدنبهل روزه دا. مربوط است

تفـهو   GLP-1دردو گروه افراد چـهق و الغـر در تغييـرا 

.معني داری مشههده نشد



بحث و نتیجه گیری

شه ص ههی ليپيدی

 اثر روزه داری مهه رمـه  بـر شـه ص هـهی ليپيـدی در ايـب

. ده شـدپژوهش بيشتر در افراد چهق نسبت به افراد الغـر مشـهه

وح پهيـه بـهال بـود  سـطايب تفهو  احتمهال مي تواند مربوط به 

TG،TC وLDLوه در گروه افراد چهق در مقهيسه به افراد گـر

.الغر بهشد



بحث و نتیجه گیری

 مي را ـ فرد مبتال به ههيپرليپيد96در ايب راسته ي  پژوهش كه

ت جسـمهني كه جهت اصالح سب  زندگي مشهوره تغذيه و فعهلي

دريهفت كردند ـ را مـورد مطهلعـه قـرار داده بودنـد، گـزارش

،LDLو TCكردند كه مقدار اثر كنترل رژيم غذايي بر سطوح

.به سط  پهيه آنهه نسبت دارد

مکـب از اينرو، پهييب بود  سطوح پهيه در گـروه افـراد الغـر م

ب است مقدار اثرا  روزه داری بر شه ص ههی ليپيـدی در ايـ

.گروه را محدود كرده بهشد



مكلسترول ته

ا  غذای تغييرا  در سط  چربي  و  ممکب است به ميز
نـد، مصرفي در بيب افرادی كه روزانه غذا زيهد مـي  ور

.مرتبط بهشد

داریوزهرطيآ تغييرا نيمرختهاستمهمبنهبرايب،
.شودبررسيرمـه مهه

بحث و نتیجه گیری



درچهقافراددرLDLوTCمقهديرنيزحه رپژوهشدربنهبرايب،

انرژیكههشدليلبهاحتمهالكهيهفتكههشرمـه مهه

.بهشد(غذاييوعدهسهبجهیغذاييوعدهدو)دريهفتي

بحث و نتیجه گیری



:بهتوا ميحه رپژوهشههیمحدوديتاز

بهتوا نميكهطوریبهكرد،اشهرهكنترلگروهداشتبعدم•

ـه رممههطولدركهنمودپيداسهلميشخصتعدادكهفي

.نگيردروزه

شبلطودرافراد)مطهلعهموردافرادغذاييرژيمكنترلعدم•

.(بخورندغذاآزادانهتوانستندمي

احتمهالً كهبودنفر25پژوهشايبدرمهمطهلعهموردجمعيت•

.رسدمينظربهكمتعدادايبآمهریتحليلوتجزيهبرای

محدودیت های پژوهش




