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مقدمه :بارداری وضعیتی است همراه با کاهش گرمازایی که منجر به افزایش توده چربی بدنی می شود .در ابتدای
بارداری مسیرهای لیپوژنز غالب شده که به نظر می رسد این مسیر توسط هورمون هایی مانند لپتین به راه می افتند؛
در حالی که در انتهای آن ،مسیرهای مولکولی لیپولیز فعال ترند .نقش کلیدی لپتین در حیوانات و انسان ها ،تنظیم
چربی بدنی است که سطح آن با افزایش سن بارداری باال می رود ،در سه ماهه دوم به باالترین حد رسیده و تا زمان
ترم ،ثابت می ماند .این مطالعه مروری با هدف خالصه بندی مطالعات مرتبط با لپتین و وزن گیری دوران بارداری
انجام شد.
روش کار :در این مطالعه 56 ،مقاله خالصه و کامل از طریق جستجوی الکترونیکی با وارد کردن کلید واژه های مورد
نظر در بانک های اطالعاتی ،Google Scholar ،Yahoo ،Iran Medex ،Science Direct ،PubMed
 Googleو  SIDاز بازه زمانی  1995تا  2013به دست آمد که در نهایت  22مقاله کامل شامل  4مقاله فارسی و
 18مقاله انگلیسی مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.
يافته ها :مرور مقاالت مورد بررسی ،حاکی از ارتباط احتمالی قوی بین سطوح سرمی لپتین مادری و وزن گیری
دوران بارداری آنان بود و این ارتباط در اکثر مطالعات ،مستقل از شاخص توده بدنی ،ارتباطی معنادار بود.
نتیجه گیری :اگرچه نتایج این مطالعه مروری ،مؤید ارتباط قوی بین لپتین سرمی مادران و افزایش وزن ایشان در
دوران بارداری بود اما به دلیل مطالعات متناقض در این زمینه ،برای قضاوت قطعی تر ،مطالعات بیشتری در آینده نیاز
است.
کلمات کلیدی :بارداری ،لپتین ،وزن گیری
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مقدمه
بافت چربی ،به عنوان ارگان قدرتمند اندوکرینی می تواند
اثرات سیستمیک خود را با تولید و ترشح موادی به نام
"آدیپوکین ها" ظاهر سازد ( .)2 ،1آدیپوکین1های
تولیدی از این بافت همانند لپتین ،کِمِرین ،2ویسفاتین،3
رزیستین 4و واسپین ،5نقش های مهمی را در تنظیم
میزان حساسیت به انسولین ،متابولیسم چربی و ثبات
انرژی ایفا می کنند ( .)4 ،3توده چربی بدنی نقش
کلیدی در متابولیسم هورمون های استروئیدی جنسی،
شامل آنزیم آروماتاز دارد که با تبدیل آندروژن ها به
استرون ،باعث القاء سطوح افزایش یافته هورمون  LHو
 FSHو تحریک آندروژن های تخمدانی می شود (.)5
لپتین ،هورمون تولیدی و مترشحه از بافت های چربی،
در سال  1994توسط زانک کشف شد ( )6که پروتئینی
 4رشته ای و مارپیچ با زنجیره ای طوالنی ،متعلق به
ابر خانواده سیتوکین های گروه  1از ژن  ob6واقع در
کروموزوم  6و  7می باشد .بیان ژن لپتین ،توسط
عوامل مختلفی تنظیم می شود ،ولی به طور عمده
توسط دریافت غذا و هورمون ها صورت می گیرد (،7
.)8
7
این آدیپوکین  16کیلودالتونی غیرگلیکوزیله بافت
چربی سفید ،طبیعت دوگانه هورمونی و سیتوکینی دارد
( )12-8و دارای طیف وسیعی از فعالیت های
بیولوژیکی در دو سطح مرکزی و محیطی ( )15-13از
جمله تنظیم وزن بدن ،تعادل انرژی با جلوگیری از
دریافت غذا ،تحریک مصرف انرژی ،سیری ،اثر بر
متابولیسم پایه گلوکز و اسید چرب ،اثر بر حساسیت
انسولین ،رگزائی ،استخوان سازی ،انتقال های
سیناپسی ،اثرات ایمنی ،هومئوستاز ،استرس اکسیداتیو،
عملکرد قلبی  -عروقی ،تنظیم محور هیپوتاالموس –
هیپوفیز  -آدرنال ،فعال سازی سیستم سمپاتیک ،اثرات
گوارشی ،رشد و نمو جنین به ویژه در بلوغ سلول های
1
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تیپ  IIریوی برای تولید سورفاکتانت ،شروع دوره بلوغ،
باروری ،بارداری و شیردهی در گونه های مختلف است
(.)23-16
نقش کلیدی لپتین در حیوانات و انسان ها ،تنظیم
چربی بدنی است و در صورت محدودیت کالری و
کاهش وزن ،لپتین در گردش سرمی به شکل سریعی
کاهش می یابد ،همچنین کاهش حساسیت به لپتین،
باعث چاقی و به طور جبرانی ،افزایش سطح سرمی
لپتین می شود ( .)25 ،24 ،22هسته هیپوتاالموسی در
سیستم اعصاب مرکزی ،بافت هدف لپتین جهت اعمال
اثر بر متابولیسم انرژی است و لپتین با عبور فعاالنه از
سد خونی -مغزی ،باعث فعالیت نورون های ضد
اشتهای هیپوتاالموسی و مهار نوروپپتیدهای اشتهاآور
می شود ( ،)26 ،24 ،8اگرچه مطالعات اخیر از مراکز
اعصاب مرکزی دیگری چون مخچه و قشر خاکستری
نیز نام برده اند (.)27
8
گیرنده های لپتین دارای ایزوفرم بلند ( )LEPRLدر
هیپوتاالموس ،ایزوفرم کوتاه ( 9)LEPRSدر ارگان ها و
10
بافت ها ( )27و نیز ایزوفرم قابل حل ()SolLEPR
فقط در انسان ها هستند که احتماالً ایزوفرم قابل حل
گیرنده لپتین در بارداری ،مسئول مقاومت لپتین مادری
و انتقال های جفتی لپتین برای نمو جنینی است (,19
)29 ,28؛ به این ترتیب که در دوران بارداری ،با وجود
افزایش غذای دریافتی ،کاهش حساسیت به انسولین و
چربی خون باال ،جهت تطبیق مادر با پروالکتین،
الکتوژن و هورمون های استروئیدی ،نوعی مقاومت
فیزیولوژیک به لپتین مشهود است ( )17و با اثر بر
متابولیسم کربوهیدرات ،باعث استفاده جنین از گلوکز
مادری می شود .لذا ارتباط احتمالی لپتین سرمی با
هورمون های استروئیدی ،پویایی این هورمون را در
دوران بارداری مطرح می کند ()30؛ به گونه ای که
بنابر مطالعات انجام شده ،بیان پروتئین لپتین به طور
تنگاتنگ با ترشح هورمون های کلیدی بارداری مانند

 مرضیه فغانی و همكار

هورمون گونادوتروپین کوریونیک انسانی ( 1)HCGو
استرادیول ( )E2تنظیم می شود (.)31 ,19
طی نظریه ای جدید ،لپتین با کاهش میزان تحریک
نورون های دوپامینی ،باعث کاهش رفتار خوردن (به
صورت مستقل از مکانیسم هیپوتاالموسی) می شود
( .)32در نخستی(پریمات) های 2انسانی و غیر انسانی
در دوران بارداری ،لپتین به طور اتوکرین و پاراکرین از
بافت های چربی مادری ،جنینی و تروفوبالست جفتی
ترشح شده که گیرنده های اختصاصی لپتین در
اندومتریوم رحمی ،دسیدوآی 3مادری ،بافت سین
سیشیوتروفوبالست ( 4)Syncytiotrophoblastو
جنین ،موجبات اثر این هورمون را بر النه گزینی،
تبادالت مادری -جنینی ،عملکرد اندوکرینی جفت و
رشد جنین آشکار می سازد ( .)19جفت با ترشح مقدار
متوسط  115نانوگرم در دقیقه لپتین سرمی ،سهم
ترشح  14درصدی لپتین تولید شده از کل بدن را دارد
که از این میزان %95 ،آن به گردش خون مادری آزاد
می شود ( ،)21هرچند بررسی سطوح سرمی لپتین در
زنان  15-20هفته تک قلو و دوقلو ،تفاوت چندانی را
نشان نداد ،بلکه بیش از تعداد و اندازه جفتی ،میزان
چربی مادری در غلظت سرمی این هورمون مؤثر بود
(.)22 ،19
اگرچه لپتین به طور مستقیم با توده چربی کل بدن
همبستگی دارد ،ولی در زنان باردار ،به طور مستقل از
شاخص توده بدنی بیشتر از سایر زنان است؛ به گونه ای
که در سه ماهه اول بارداری ،سطح آن به دو برابر قبل
از بارداری می رسد و این افزایش ،قبل از هرگونه
افزایش محسوس وزن ،بیانگر اثر فاکتورهای دیگر غیر
از بافت چربی در تنظیم ترشح آن است .افزایش سطوح
سرمی آن با افزایش سن بارداری ،به خصوص در سه
ماهه دوم و سوم باال می رود و در سه ماهه دوم بارداری
( 28هفته) به باالترین میزان خود می رسد ( ،)33تا
زمان زایمان با غلظتی معادل  2-4برابر زنان غیر باردار،
ثابت باقی می ماند و دقیقاً قبل از زایمان و در پست

پارتوم ،بعد از زایمان جفت ،سطوح لپتین کاهش می
یابد (.)34 ،24 ،19 ،17
شیوع چاقی در بسیاری از کشورهای جهان حتی در
کشورهای دچار سوء تغذیه باال ،در حال افزایش است.
چاقی ،بیماری های قلبی -عروقی و دیابت تیپ ،II
امروزه در بین بالغین کشورهای پیشرفته شایع بوده و
این بیماری های مزمن به شکل های مختلف ،از جمله
اجتماعی -اقتصادی تأثیرات سوئی بر زندگی خانواده ها
می گذارند ( .)39-35نازایی و اختالالت قاعدگی ،اغلب
با چاقی همراه است و سطوح پایه گونادوتروپین ها و
پاسخ  LHبه هورمون ترشح کننده گونادوتروپین
( ،)GnRHبا وزن و متابولیسم پایه مرتبط است؛ به
گونه ای که کاهش وزن باعث کاهش لپتین پالسما،
آندروژن ها و در نتیجه پاسخ دهی  LHو تخمک
گذاری در زنان چاق نازا می شود ( .)40 ،5بارداری
وضعیتی است که با پرخوری ،کاهش گرمازایی و تطابق
سلول های چربی که منجر به افزایش توده چربی بدنی
می شوند ،همراه است .در مراحل اولیه بارداری ،تولید
اسیدهای چرب از گلوکز افزایش یافته و مسیرهای
لیپوژنز غالب می شوند که به نظر می رسد این مسیر
توسط هورمون هایی نظیر انسولین و لپتین به راه می
افتند؛ در حالی که در مراحل انتهای بارداری ،مسیرهای
مولکولی لیپولیز فعال ترند (.)39
قسمت اعظم افزایش وزن طبیعی در دوران بارداری،
مربوط به رحم و محتویات آن ،پستان ها و افزایش
حجم خون و مایع خارج عروقی سلولی است .درصد
اندکی از افزایش وزن ،در اثر تغییرات متابولیکی که
منجر به افزایش آب سلولی و رسوب چربی و پروتئین
جدید می شوند (ذخایر مادری) ،رخ می دهد که این
افزایش وزن ناشی از احتباس آب و سدیم ،افزایش
حجم مایع خارج سلولی و نیز افزایش توده چربی بدنی
مادر و جنین ،به خصوص در سه ماهه سوم بارداری می
باشد .به طور میانگین در این دوران ،زنان بیش از 12/5
کیلوگرم اضافه وزن پیدا می کنند که کمتر از 3/5
کیلوگرم آن چربی می باشد؛ به طوری که تجزیه و
تحلیل افزایش وزن بر اساس حوادث فیزیولوژیک
جریان بارداری ،تا هفته  10بارداری حدود  650گرم ،تا

1

Human Chorionic Gonadotropin
primates
3
آستر رحم در بارداری Decidua:
 4اپیتلیال پوششی خارجی مهاجم پرزهای جنینی به اندومتر رحم
2
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Insulin-like growth factors

این مطالعه مروری سیستماتیک با هدف بررسی ارتباط
لپتین سرمی با وزن گیری دوران بارداری ،بر روی 22
مطالعه مرتبط در این زمینه انجام شد .کل مقاالت مورد
بررسی شامل  56مقاله مرتبط با لپتین و وزن مادر در
دوران بارداری بود .در نهایت  18مقاله التین و  4مقاله
فارسی با توجه به معیارهای ورود و خروج مطالعه
گزینش شدند که دارای طرح مطالعاتی مختلف از جمله
کوهورت ،کارآزمایی ،مورد -شاهدی ،مقطعی و مروری
بودند .بانک های اطالعاتی علمی و موتورهای
جستجوی پژوهشگر شامل Science ،PubMed
Google ،Yahoo ،Iran Medex ،Direct
 google ،Scholarو ( SIDپایگاه اطالعات علمی
جهاد دانشگاهی) بودند که پس از بررسی چکیده های
مقاالت ،منابع دارای معیارهای ورود انتخاب شدند.
جستجوی مقاالت در بانک های اطالعاتی با کلید واژه
های "لپتین"" ،بارداری"" ،حاملگی"" ،وزن گیری" و
معادل التین این کلیدواژه ها انجام شد.
معیارهای اصلی ورود مقاالت به مطالعه شامل :سنجش
لپتین سرمی مادر ،مایع آمنیون یا بند ناف در دوران
بارداری و معیارهای خروج شامل :وجود برخی عوارض
بارداری نظیر مول ،حاملگی نابجا ،جفت سرراهی،
دکولمان و مطالعات بررسی لپتین در افراد غیر باردار
بود .کل مطالعات از بازه زمانی  1995تا  2013انتخاب
شدند ،با توجه به معیارهای ورود و خروج 22 ،مقاله
انتخاب شده و سایر مقاالت مرتبط با لپتین که این
شرایط را نداشتند ،از بررسی حذف شدند (نمودار .)1
نتایج مطالعات فیش برداری و تحلیل محتوا و دسته
بندی انجام شد .همچنین در تحلیل آماری مقاالت،
میزان  pکمتر از  0/05معنی دار در نظر گرفته شد.
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هفته  20حدود  4000گرم ،تا  30هفتگی  8500گرم
و تا انتهای هفته چهلم بارداری نزدیک  12500گرم
افزایش وزن را نشان می دهد (.)34
عوامل هورمونی متعددی مانند انسولین و فاکتورهای
شبه انسولینی ( 1)IGFsاستعداد ژنتیکی و ناهنجاری
های کروموزومی ،عوامل محیطی مانند سالمت ،تغذیه،
عفونت ها و سمومی نظیر الکل و نیکوتین ،در وزن
گیری مادر و جنین مؤثرند .اضافه وزن بیش از حد
بارداری و ثبات وزن پس از بارداری ،مهمترین عامل
خطر چاقی در ادامه عمر برای زنان است (.)42 ،39
قسمت اعظم کاهش وزن مادر در هنگام زایمان (حدود
 5/5کیلوگرم) به دلیل تخلیه محتویات رحم و میزان
طبیعی خونریزی و نیز کاهش دیگری در حد 2-3
کیلوگرم به دلیل پر ادراری و در دو هفته بعد از آن
(حدود  4کیلوگرم) رخ می دهد .بنابراین به طور
متوسط  1/4کیلوگرم از اضافه وزن ناشی از بارداری
همچنان باقی می ماند ( .)34عوامل مؤثر در حفظ وزن
پس از زایمان نیز شامل چاقی قبل از لقاح ،وزن مادر
در طول بارداری ،طول مدت بارداری ،وزن گیری سه
ماهه اول بارداری ،سن مادر ،تحصیالت و وضعیت
اقتصادی می باشند که خطر مورتالیتی و موربیدیتی
جنینی و مادری را افزایش می دهند ( .)42بر این
اساس ،در سال " 1990مؤسسه پزشکی" بر اساس
شاخص توده بدنی مادران باردار ،محدوده میزان کلی
افزایش وزن بارداری را اینگونه توصیه کرد :زنان با
شاخص توده بدنی کمتر از ( 19/8کم وزن) ،به میزان
 12/5-18کیلوگرم؛ با شاخص توده بدنی -26
(19/8وزن طبیعی) ،به میزان  11/5-16کیلوگرم؛ با
شاخص توده بدنی ( 26-29اضافه وزن) به میزان
 7-11/5کیلوگرم و شاخص توده بدنی باالی 29
(چاق) ،بزرگتر یا مساوی  7کیلوگرم مجاز به وزن گیری
در دوران بارداری می باشند (.)34
این مطالعه مروری با هدف خالصه بندی مطالعات
مرتبط با سیتوکین حیاتی بدن (لپتین) با وزن گیری
دوران بارداری و وجود ارتباط احتمالی بین آن با وزن
گیری مادران در این دوران انجام شد.

روش کار

 مرضیه فغانی و همكار
نمودار  -1فلوچارت مراحل ورود مطالعات به مرور سیستماتیک

پروتئین در سلول های تروفوبالستیک انسانی مورد
بررسی قرار گرفت که حضور گیرنده های لپتین در
سلول های تروفوبالست به عنوان فعال کننده مسیرهای
مهم بیومولکولی در سنتز پروتئین مطرح شد (.)14
بسیاری از مطالعات مورد بررسی نیز ارتباط معنادار
غلظت لپتین با وزن دوران بارداری را تأیید کردند .در
مطالعه بوت و همکاران ( )1997که بر روی  67زن
باردار سالم انجام شد ،همبستگی مثبتی بین توده
چربی و لپتین وجود داشت که با مطالعه لک و
همکاران ( )2011همخوانی داشت ( .)13 ،5مطالعه
حشمتی و همکار ( )2010در کرمانشاه لپتین زنان
باردار را بطور مستقل از شاخص توده بدنی بیشتر از
سایر زنان گزارش کرد و نقش آن را در رشد و تکامل
جنین برای استفاده از گلوگز مادری قلمداد کرد (.)17
مطالعه هالند و همکاران ( )1998نیز که در زمینه
سطوح لپتین در بارداری انجام شد ،سطوح فزآینده
لپتین مادران از هفته  4-14بارداری را توضیحی برای
افزایش وزن زنان در آن دوره دانست (.)45
در مطالعه وی کی در  2011تحت عنوان "اثر اضافه
وزن و چاقی در سطوح لپتین سرمی در بارداری" ،پس
از سنجش سطوح سرمی لپتین مادران در  4وعده

يافته ها
بر اساس مطالعات بررسی شده در زمینه لپتین و وزن
دوران بارداری و مکانیسم های مولکولی مرتبط با نقش
لپتین در بارداری ،نتایج زیر استخراج شد که بسیاری از
مطالعات ارتباط بین آن دو را مثبت نشان دادند و تعداد
محدودی از مطالعات ،این ارتباط را معنادار نیافتند.
مطالعاتی که رابطه لپتین با هورمون های ویژه بارداری
را تأیید کردند به این قرار بودند:
در مطالعه مروری هنسون و همکاران ( )2006نقش
لپتین در حاالت گرسنگی ،چاقی و سوخت و ساز
بررسی شد که در کشت های سلولی غلظت لپتین با
هورمون های بارداری از جمله  HCGو هورمون های
استروئیدی ارتباط مستقیمی داشت .در مطالعه
گامبینو 1و همکاران ( )2012نیز نقش تنظیمی لپتین
جفتی در سلول های تروفوبالستی بررسی شد که در
نتایج مطالعه ،ارتباط تنظیمی لپتین با گیرنده های
استروئیدهای غالب بارداری نظیر  -17بتااسترادیول
تأیید شد ( .)31 ،19در مطالعه پرز و همکاران ()2010
نیز فعالیت بیومولکولی لپتین در تحریک ساخت

Gambino

1

20

مالقات پره ناتال ،سطح سرمی لپتین در دو گروه مورد
نسبت به کنترل به طور معناداری باالتر بود ( )12که با
نتایج مطالعات اس.بی ( ،)2011اسموکنیا (،)2012
تسیرا ( )2013و فریزر ( )2010همخوانی داشت (،13
.)36 ،28 ،27
در مطالعه کارآزمایی تصادفی اس.وولف ( )2008که بر
روی  50زن باردار چاق (شاخص توده بدنی باالی )29
قفقازی انجام شد ،اثرات مشاوره تغذیه بر وزن گیری
دوره بارداری و متابولیسم گلوگز مورد بررسی قرار
گرفت و سطوح لپتین در  %20زنان کاهش معناداری
داشت .در مطالعه ورهاگ و همکاران ( )2006نیز
ارتباط توده بدنی  631مادر  24-29هفته تک قلو با
آدیپوکین ها بررسی شد و ارتباطی معناداری بین وزن
مادری و غلظت لپتین و گیرنده های قابل حل این
هورمون مشاهده شد (.)53
در مطالعه استین و همکاران ( ،)1998تأثیر لپتین
پالسمایی در وزن گیری دوران بارداری و احتباس وزن
پس از زایمان مورد بررسی قرار گرفت که مادران از
هفته  17بارداری تا  6ماه پس از زایمان مورد مطالعه
قرار گرفتند .لپتین سرمی مادران در بدو بارداری به
طور معناداری پیش گویی کننده وزن گیری مادر در
هر سه ماهه بارداری و احتباس وزن تا  6ماه پس از
زایمان بود ( .)25در مطالعه کیم و همکاران ()2008
نیز که به بررسی ارتباط بین لپتین سرمی و ثبات وزن
پس از زایمان پرداخت ،لپتین پالسمایی در سه ماهه
اول با شاخص توده بدنی اولیه پره ناتال و ترم و وزن
هنگام ترم همبستگی مثبتی داشت ( .)57در گزارش
مورد براون و همکاران ( )2012پس از مطرح کردن
نقش لپتین در ایجاد باروری ،سیکل قاعدگی ،بارداری و
شیردهی ،یک مورد بارداری در زنی با جهش ژن
گیرنده های لپتین عنوان شد که در بررسی های
اولتراسونیک وی ،ماکروزومی جنینی پیش بینی شده
ای مشاهده شد و وزن گیری کل بارداری مادر به 50
کیلوگرم رسید (.)10
گروهی از مطالعات ،لپتین را در شرایط بارداری های
پرخطر مادران در ارتباط با وزن گیری آنان بررسی

Chemerin

21

1

 لپتین و وزن گیری بارداری

کردند که برخی از آن ها ،این ارتباط را معنادار و برخی
فاقد معنا گزارش کردند.
در مطالعه هندلر و همکاران ( ،)2005سطوح سرمی
لپتین به روش  ELISAدر  99زن طبیعی ،اضافه وزن
و چاق با و بدون پره اکالمپسی بررسی شد که سطوح
سرمی لپتین با افزایش شاخص توده بدنی مادر افزایش
داشت و در گروه پره اکالمپتیک ،اضافه وزن و چاق
نسبت به گروه کنترل به طور معناداری باالتر بود (.)61
در مطالعه اشمیت و همکاران ( )2006تحت عنوان
"لپتین و دیابت تیپ  :2ریسک یا پیشگیری؟" مطالعه
کوهورت بر روی  1100زن انجام شد که در یافته ها
سطوح فزآینده لپتین با خطر دیابت مادران همراه بود و
با شاخص توده بدنی آن ها ارتباط معناداری داشت که
با مطالعه مقبولی و همکاران ( )2006در ایران که بر
روی  741زن باردار مبتال به دیابت بارداری انجام شد،
همخوانی داشت ( ،)33 ,20اما در مطالعه نظریان و
همکاران ( )2012در ایران در ارتباط با کمرین 1و
شاخص های سندرم متابولیک در مادران باردار با دیابت
بارداری و مادران باردار سالم ،بین لپتین سرمی مادر با
فاکتورهای متابولیکی نوزادان مادران دو گروه که در
بروز چاقی نقش داشتند ،همبستگی مشاهده نشد (.)16
در مطالعه مقطعی دبیری اسکوئی و همکاران ()2011
نیز سطح لپتین سرمی به روش  ELISAدر  60زن
باردار مبتال به پره اکالمپسی و سالم مقایسه شد و
نتایج ،اختالف معناداری را بین دو گروه نشان نداد (,16
 )47که با نتایج مطالعه سایلیک و همکاران ()2009
همخوانی داشت (.)15
مطالعات محدودی نیز ارتباط بین لپتین و وزن دوران
بارداری را معنادار نشان ندادند .در مطالعه شوبرینگ و
همکاران ( ،)1997سطوح لپتین سرم مادری ،مایع
آمنیون و بند ناف در ارتباط با وزن دوران نوزادی به
روش رادیوایمونواسی ( )RIAبر روی  27مورد بارداری
بررسی شد که شاخص توده بدنی مادر در ابتدای
بارداری و ترم با سطوح لپتین مادری در ترم همبستگی
نداشت ( .)39در مطالعه ماکدو ( )2008نیز غلظت
انسولین و لپتین سرمی در گروه های مورد مطالعه

بررسی شد و ارتباطی بین وزن گیری بارداری و غلظت
انسولین و لپتین مشاهده نشد (.)1

 مرضیه فغانی و همكار

تفاوتی نداشت و با دریافت غذا نیز همبستگی نداشت
( .)39 ,37در مطالعه دی.اسیس ( )2006نیز ارتباط وزن
گیری دوران بارداری با فاکتورهای سرطانزای پستانی

جدول  -1مطالعات بررسی شده در مورد ارتباط لپتین و شاخص توده بدنی و وزن گیری دوران بارداری
ردیف

سال

نویسنده

سطح معنی داری

روش مطالعه

نتایج

1

2005

اوترو و همکاران

-

مروری

افزایش لپتین در چاقی

2

2012

نوگراس و
همکاران

-

کارآزمایی بالینی

ردپای لپتین در تعامل با سیستم دوپامینی غیر وابسته
به هیپوتاالموس در تنظیم رفتارهای غذایی مشاهده
شد.

3

1997

بوت و همکاران

0/001

کوهورت

همبستگی معنادار مثبت بین توده چربی و لپتین
مشاهده شد.

4

2011

لک و همکاران

-

مروری

غلظت لپتین در موارد افزایش وزن به طور معناداری
باالتر بود.

5

1998

هالند و همکاران

0/01

مورد شاهدی

با افزایش وزن بارداری ،سطوح لپتین افزایش داشت

6

2011

ویکی و همکاران

>0/01

مورد شاهدی

سطح سرمی لپتین در دو گروه مورد نسبت به کنترل
به طور معناداری باالتری بود.

7

2009

امجدی و
همکاران

-

مروری

لپتین در زنانی که دچار افزایش وزن بیشتری در زمان
بارداری شده اند ،غلظت باالتری دارد.

8

2013

تسیر و همکاران

-

مروری

غلظت لپتین سرمی در موارد چاقی حاملگی افزایش
داشته و بالعکس با کاهش گیرنده های لپتین در جفت
نوعی مقاومت به لپتین مشاهده شد.

9

2008

کیم و همکاران

>0/001

کوهورت

لپتین پالسمایی در سه ماهه اول با شاخص توده بدنی
اولیه پره ناتال و ترم و وزن هنگام ترم همبستگی
مثبتی داشت.

10

2008

ولف و همکاران

0/004

کارآزمایی تصادفی

سطوح لپتین در  20درصد زنان کاهش معناداری
داشت.

11

1998

استین و همکاران

>0/05

کوهورت

لپتین سرمی مادران در بدو حاملگی به طور معناداری،
پیشگویی کننده وزن گیری مادر در هر سه ماهه و
احتباس وزن تا  6ماه پس از زایمان بود.

12

2013

برین هیلسن و
همکاران

>0/001

کوهورت

لپتین به طور معناداری در گروه اضافه وزن و چاق
بیشتر از گروه کنترل بود.

13

2006

ورهاگ و
همکاران

>0/04

کوهورت

ارتباطی معنادار بین وزن مادری و غلظت لپتین و
گیرنده های قابل حل این هورمون یافت شد.

14

1997

شوبرینگ و
همکاران

>0/05

کوهورت

شاخص توده بدنی مادر در ابتدای بارداری و ترم با
سطوح لپتین مادری در ترم همبستگی نداشت.

15

2008

ماکدو و همکاران

<0/05

کارآزمایی بالینی

غلظت انسولین و لپتین سرمی در گروه های مورد
مطالعه تفاوتی نداشتند و با دریافت غذا نیز همبستگی
نداشت.

16

2009

سایلیک و
همکاران

0

کوهورت

بین شاخص توده بدنی مادران و سطوح لپتین ارتباط
معنادار نبود اما با وزن هنگام تولد نوزاد مرتبط بود.

17

2010

دبیری اسکوئی و
همکاران

0/18

مقطعی

نتایج اختالف معناداری را بین دو گروه نشان نداد.

22

19

2006

اشمیت و
همکاران

>0/001

کوهورت

سطوح فزآینده لپتین با خطر دیابت همراه بود و با
شاخص توده بدنی مادران باردار ارتباط معناداری
داشت.

مقطعی

بیماران مبتال به دیابت نسبت به گروه کنترل ،شاخص
توده بدنی و سطح سرمی لپتین باالتری داشتند.

21

2010

فریزر و همکاران

>0/05

کوهورت آینده
نگر

وزن بیشتر مادر در دوران قبل از بارداری و پس از 36
هفتگی با لپتین در ارتباط بود.

22

2011

نظریان و
همکاران

0/386

مقطعی

بین لپتین سرمی مادر با فاکتورهای متابولیکی نوزادان
مادران دو گروه که در بروز چاقی نقش داشتند
همبستگی مشاهده نشد.

مقبولی و
همکاران

20

>0/05

نقش  AMPK2هیپوتاالموسی در تنظیم دریافت غذا و
هومئوستاز (هم ایستایی) 3انرژی رت ها و موش ها
بررسی شد که سیگنال های هورمونی و غذایی وابسته
به لپتین در کنترل این مکانیسم نقش داشتند (،)62
اما بر اساس مطالعه ساموکنی و همکاران ( )2012در
موارد چاقی ،ماده خاکستری مغز ،مخچه و اینسوال
حجم کمتری داشته ،با لپتین همبستگی منفی داشت
که این نتایج تحت تأثیر شاخص توده بدنی نبود (.)27
مطالعه جفری و همکار ( )2002پاسخ هیپوتاالموس با
افزایش تون پاراسمپاتیک ،کاهش دما ،کاهش ،4GnRH
افزایش  CRH5و عملکرد آدرنال را در رابطه با تنظیم
لپتین مطرح کرد ( ،)21در حالی که ونتاکال و همکاران
( )2013با بررسی ارتباط بین لپتین مادران با شاخص
توده بدنی باال و اثرات آنتاگونیستی آن در لیبر ،افزایش
بارداری های از موعد گذشته ،القاء لیبر و خونریزی
های آتونیک پس از زایمان در زنان چاق با لپتین باال را
گزارش کردند که به نظر می رسد این پیامدها را با
مسدود کردن گیرنده های اکسی توسینی موجب می
شود (.)63 ,21
مطالعات متعددی که رابطه لپتین و وزن گیری بارداری
را مثبت و معنادار نشان دادند ،عموماً از روش االیزا و
 RIA6بهره گرفتند .در مطالعه بوت و همکاران

بحث
این مطالعه مروری با هدف بررسی مطالعات مرتبط با
نقش هورمون لپتین در وزن گیری دوران بارداری انجام
شد .اگرچه اکثر مطالعات مورد بررسی ،ارتباط لپتین و
وزن گیری بارداری را به گونه ای معنادار مورد تأیید
قرار دادند ،اما از آنجایی که احتمال چاپ و انتشار
مطالعاتی با نتایج مثبت معنادار بیشتر وجود دارد ،در
نتیجه خطای انتشار 1دور از انتظار نیست که این از
محدودیت های مطالعات مروری از جمله این مطالعه
است .مطالعات پایه ای بسیاری نقش لپتین را در رفتار
خوردن بررسی کردند .به عنوان مثال در مطالعه مروری
اوترو و همکاران ( ،)2005نقش های بیولوژیک لپتین از
چاقی تا التهاب مورد بررسی قرار گرفت که سطوح
افزایش یافته لپتین در چاقی ،نقش فیزیولوژیک این
سیتوکین را در سیگنال گرسنگی نشان داد ( .)8در
مطالعه نوگراس و همکاران ( )2012نیز تاثیرات
احتمالی لپتین در تعامل با سیستم دوپامینی غیر
وابسته به هیپوتاالموس در تنظیم رفتارهای غذایی
مشاهده شد (.)32 ,8
از نقاط قوت مطالعه حاضر ،بررسی مطالعات پایه
مختلف جهت شناخت بهتر پاتوفیزیولوژی عملکردی
لپتین بود .مطالعات متعددی مکانیسم های سلولی-
مولکولی لپتین را در رابطه با وزن گیری بررسی کردند.
از جمله در مطالعه موردی پیمنتال و همکاران ()2013

adenosine monophosphate kinase
ثبات وضعیت محیطی داخل بدن Homeostasis:

2
3
4

Gonadotropin-releasing hormone
Corticotropin-releasing hormone
6
Radioimmunoassay
5

publication bias

1
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2005

هندلر و همکاران

0/02

مقطعی

سطوح سرمی لپتین با افزایش شاخص توده بدنی مادر
افزایش داشت که در گروه پراکالمپتیک ،اضافه وزن و
چاق نسبت به کنترل به طور معناداری باالتر بود

 مرضیه فغانی و همكار

مراقبت پره ناتال با حاملگی طبیعی در شاخص توده
بدنی طبیعی ،از هفته  17بارداری تا  6ماه پس از
زایمان مورد مطالعه قرار گرفتند و لپتین سرمی مادران
در بدو حاملگی به طور معناداری ،پیش گویی کننده
وزن گیری مادر در هر سه ماهه و احتباس وزن تا  6ماه
پس از زایمان بود ( .)25در مطالعه برین هیلسن و
همکاران ( )2013لپتین بند ناف  60مادر با وزن
طبیعی 45 ،مادر با اضافه وزن و  145مادر چاق در
هفته های باالی  37هفته سنجش شد که در نتایج
مطالعه ،لپتین به طور معناداری در گروه اضافه وزن و
چاق بیشتر از گروه کنترل بود ( .)51در مطالعه ورهاگ
و همکاران ( )2006نیز ارتباط توده بدنی  631مادر 24
تا  29هفته تک قلو با آدیپوکین ها بررسی شد و در
نتایج ،ارتباطی معناداری بین وزن مادری و غلظت
لپتین و گیرنده های قابل حل این هورمون مشاهده شد
( .)65 ,53بنابراین برای نتیجه گیری صحیح ،نیاز به
مقایسه مطالعات منطبق تری به لحاظ هفته های
بارداری است .همچنین برای قضاوت دقیق تر ،بررسی
های متعدد و با ساختار مطالعاتی مشابه مطلوب است؛
چرا که عموم مطالعات انجام شده ،در خارج از ایران
صورت گرفته اند و تأثیر تفاوت های فرهنگی ،اقلیمی و
ژنتیکی را نیز در تغییرات هورمونی ،به ویژه هورمون
های محلول در چربی نباید نادیده گرفت و این از
تورش های غیر قابل اجتناب هر مطالعه ای است.
مطالعات معدودی نیز رابطه لپتین و وزن گیری دوران
حاملگی را تأیید نکرده و آن را معنادار ندانستند (,37 ,1
 ،)39که با توجه به اینکه همه این مطالعات در شرایط
طبیعی بارداری صورت نگرفته و شامل شرایط
هیپوکسیک و دیابت بارداری هم بوده اند ،نیازمند
مطالعات بیشتری در زمینه بارداری های طبیعی و غیر
طبیعی است که این از محدودیت های مطالعه حاضر
بود.

( )1997که بر روی  67زن باردار سالم انجام شد،
غلظت لپتین سرمی به روش ایمنواسی سنجش شد
( .)5در مطالعه کیم و همکاران ( )2008ارتباط بین
لپتین سرمی و ثبات وزن پس از زایمان به روش
 ELISAدر  75زن کره ای مورد مطالعه قرار گرفت
( .)42در مطالعه شوبرینگ و همکاران ( )1997سطوح
لپتین سرم مادری ،مایع آمنیون و بند ناف در ارتباط با
وزن دوران نوزادی نیز به روش  RIAبر روی  27مورد
بارداری بررسی شد ( .)57 ,39 ,5در مطالعه مقطعی
دبیری اسکوئی و همکاران ( )2011در ایران نیز سطح
لپتین سرمی به روش  ELISAدر  60زن باردار مبتال
به پره اکالمپسی و سالم مقایسه شد ( .)46همچنین
مطالعه هندلر و همکاران ( ،)2005سطوح سرمی لپتین
را به روش  ELISAدر  99زن طبیعی ،اضافه وزن و
چاق با و بدون پره اکالمپسی بررسی کردند (.)61 ,47
مطالعه امجدی و همکاران ( )2011نشان داد که لپتین
در زنانی که دچار افزایش وزن بیشتری در زمان
بارداری می شوند ،غلظت باالتری دارد؛ به طوری که
میزان افزایش یافته آن در بارداری را نمی توان تنها به
اکتساب وزن و افزایش شاخص توده بدنی نسبت داد،
بلکه به طور عمده نتیجه ای از فاکتورهای دیگری است
که شامل لپتین ترشحی از جفت و افزایش فرم محلول
گیرنده لپتین در گردش خون مادر می باشد و لپتین را
دارای نقش مهمی در کنترل وزن و متابولیسم مادر
باردار مطرح کردند (.)64
از طرفی سنجش این هورمون ،حتی در مطالعات مؤید
این رابطه هم در هفته های مختلف بارداری مورد
بررسی قرار گرفته است؛ مثالً در مطالعه هالند و
همکاران ( )1998که در زمینه سطوح لپتین در
بارداری و نوزادان انجام شد ،بین شاخص توده بدنی
مادران و سطوح لپتین سرمی بدن آنان همبستگی
مشاهده شد؛ به طوری که سطوح فزآینده لپتین مادران
از هفته  4-14را توضیحی برای افزایش وزن آنان در
همان دوره دانستند ( .)60در مطالعه استین و همکاران
( ،)1998تأثیر لپتین پالسمایی در وزن گیری دوران
بارداری و احتباس وزن پس از زایمان مورد بررسی قرار
گرفت که در این مطالعه  103زن دریافت کننده

نتیجه گیری
مرور مقاالت مورد بررسیی در ایین پیژوهش ،حیاکی از
ارتباط احتمالی قوی بین سطوح سرمی لپتین مادری و
وزن گیری دوران بارداری ایشان بیود و ایین ارتبیاط در
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.مطالعات گسترده و دقیق تری را در آینده می طلبد

، مسییتقل از شییاخص تییوده ی بییدنی،اکثییر مطالعییات
ارتباطی معنادار بود و به دلیل وجیود ارتبیاط احتمیالی
بین لپتیین سیرمی میادران بیاردار و وزن گییری دوران
بییارداری ایشییان و نیییاز فزاینییده ی علییم مامییایی بییه
بیومارکرهای سرمی پیشگویی کننده ی خطرات اضیافه
 اهمیییت چنییین بررسییی هییایی،وزن در دوران بییارداری
،بیشتر آشکار شده کیه البتیه جهیت نتیایج قطعیی تیر
.مطالعات گسترده و دقیق تری را در آینده می طلبد

تشكر و قدردانی
، پژوهشگران،بدین وسیله از زحمات اساتید گرامی
نویسندگان مقاالت موجود در این مطالعه و عزیزانی که
 تشکر و،ما را در نگارش این مطالعه یاری کردند
.قدردانی می شود
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