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خالصه

تاریخ دریافت 1314/11/26 :تاریخ پذیرش1315/22/22 :

مقدمه :دیابت بارداری میتواند باعث افزایش خطر ابتالء به دیابت نوع  ،2سندرم متابولیک و بیماریهای قلبی عروقی
پس از دوران بارداری شود .چربیها نشانگرهایی هستند که میتوانند اطالعات مفیدی را در این رابطه در اختیار قررار
دهند ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی مقادیر سرمی لیپیدها ،نسبت های لیپیدی و شاخص آتروژنی پالسرما ()AIP
و ارتباط آنها با سن مادر و دیابت بارداری انجام شد.
روش کار :این مطالعه مورد  -شاهدی در سالهای  1312-13بر روی  52زن مبتال به دیابت بارداری و  51زن باردار
سالم مراجعه کننده به بیمارستان عسلیان شهر خرم آباد انجام شد .مقادیر سرمی گلوکز ،کلسرترول ترام ( ،)TCترری
گلیسرید ( )TGو کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته باال ( )HDL-Cبا استفاده از کیتهای تجاری موجود اندازهگیری
شدند و کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته پایین ( )LDL-Cمحاسبه شد .تجزیه و تحلیل داده هرا برا اسرتفاده از نررم
افزار آماری ( SPSSنسخه  )11و آزمون های آماری کولموگروف  -اسمیرنوف ،تری مسرتقل ،همبسرتگی پیرسرون و
رگرسیون لوجستیک انجام شد .میزان  pکمتر از  2/25معنیدار در نظر گرفته شد.
یافته ها :در این مطالعه افزایش معنیداری در مقرادیر سررمی نسربت  ،)p>2/221( TC/HDL-Cنسربت LDL-
 )p>2/221( C/HDL-Cو  )p>2/221( AIPو کرراهش معنرریداری در  )p>2/221( HDL-Cو نسرربت HDL
( )p>2/221در دیابت بارداری در مقایسه با گروه سالم مشاهده شد که پس از تطبیق مقادیر با سن نمونهها ،براز هرم
اختالفها معنیدار بود .بر اساس آزمون رگرسیون لو جستیک قبل و بعد از تطبیق متغیرهای لیپیدی با سن نمونههرا،
 HDL-Cو نسبت  HDLفاکتور خطر منفی برای دیابت بودند و نسربت  ،TC/HDL-Cنسربت LDL-C/HDL-
 Cو  AIPفاکتور خطر مثبت بودند.
نتیجه گیری :افرزایش نسربت  ،TC/HDL-Cنسربت  LDL-C/HDL-Cو  AIPو کراهش  HDL-Cو نسربت
 HDLمیتوانند به عنوان عوامل خطر دیابت بارداری مطرح شوند .ممکن است از طریق بررسری مرنظم نسربتهرای
لیپیدی و نیز اقدام برای تنظیم آنها ،از شیوع دیابت بارداری و نیز بیماریهای قلبی -عروقی ناشی از آن به خصرو
پس از بارداری تا حد قابل مالحظهای جلوگیری کرد.
کلمات کلیدی :دیابت بارداری ،سن مادر ،شاخص آتروژنی پالسما ،نسبت لیپیدی
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مقدمه
دیابت بارداری به درجهای از عدم تحمل گلوکز گفته
میشود که اولین بار طی دوران بارداری تشخیص و یا
ایجاد میشود که ناشی از ناتوانی پانکراس در ترشح
انسولین بیشتر برای پاسخ به افزایش مقاومت به انسولین
و یا کاهش حساسیت به انسولین طی بارداری است (-3
 .)1شیوع دیابت بارداری در جهان در حدود  %2-11کل
بارداریها تخمین زده شده است .شیوع این بیماری با
همهگیر شدن چاقی ،افزایش سن اولین بارداری ،رژیم
غذایی به شدت فرآوری شده با کالری باال ،مصرف
چربیهای اشباع شده و نیز زندگی کم تحرک و پر
استرس در حال افزایش است ( .)4میزان شیوع دیابت
بارداری در ایران در حدود  %4-1کل بارداریها تخمین
زده شده است ( .)5همچنین مشخص شده است که
دیابت بارداری میتواند باعث افزایش خطر ابتالء به
دیابت نوع  ،2سندرم متابولیک و بیماریهای قلبی
عروقی پس از دوران بارداری شود .از جمله نشانگرهای
با کاربرد باال و در عین حال ساده از نظر اندازهگیری،
چربیها و به خصو نسبتهای آنها هستند .این
نشانگرها میتوانند اطالعات مفیدی را از نظر افراد در
معرض خطر باالی بیماری قلبی عروقی در اختیار قرار
دهند که از طریق تغییر در شیوه زندگی و یا مداخله
های دارویی میتوان کمک مؤثری برای کاهش شیوع آن
برای زنان مبتال به دیابت بارداری به ویژه برای دوران
پس از دوران بارداری انجام داد (.)4
گزارشات ضد و نقیضی در رابطه با سطوح چربیها و
نسبت آنها در دیابت بارداری در مقایسه با بارداری سالم
ارائه شده است .در چندین مطالعه سطوح سرمی تری
گلیسرید ( 1)TGدر دیابت بارداری به طور معنیداری
باالتر از بارداری سالم بود ( .)6-8اما در چند مطالعه
تفاوت معنیداری در سطوح سرمی تری گلیسرید بین
زنان مبتال به دیابت بارداری و زنان باردار سالم مشاهده
نشد ( .)1-12 ،5در چند مطالعه ،افزایش کلسترول تام
) )8 ،6( 2(TCو نیز کاهش آن ( )12در دیابت بارداری در
مقایسه با بارداری سالم گزارش شد .چند مطالعه نیز عدم

روش کار
این مطالعه مورد  -شاهدی در سالهای  1312-13بر
روی  52زن مبتال به دیابت بارداری در هفته 24-28
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 نسبت های لیپیدی و ارتباط آن با دیابت بارداری

اختالف معنیدار کلسترول تام بین دیابت بارداری و
بارداری سالم را گزارش دادند ( .)12 ،11 ،1 ،5در چند
مطالعه ،کاهش کلسترول لیپوپروتئین با دانسیته باال
( )6( 3)HDL-Cو افزایش آن ( )11در دیابت بارداری در
مقایسه با بارداری سالم گزارش شد .چند مطالعه نیز عدم
اختالف معنیدار  HDL-Cبین دیابت بارداری و بارداری
سالم را گزارش دادند ( .)12 ،1 ،5افزایش میزان کلسترول
لیپوپروتئین با دانسیته پایین ( 4)LDL-Cدر دیابت
بارداری در مقایسه با بارداری سالم گزارش شده است (.)6
چند مطالعه نیز عدم اختالف معنیدار  LDL-Cبین
دیابت بارداری و بارداری سالم را گزارش دادند (،11 ،1 ،5
 .)12در برخی مطالعات افزایش نسبت  TG/HDL-Cدر
دیابت بارداری در مقایسه با بارداری سالم ( )13و عدم
اختالف این نسبت بین دو گروه ( )5نیز گزارش شده
است .افزایش نسبت  ،)6( TC/HDL-Cعدم اختالف
نسبت  )6( LDL-C/HDL-Cو افزایش شاخص
آتروژنی پالسما )3 ،6( )AIP( 5در دیابت بارداری در
مقایسه با بارداری سالم نیز گزارش شده است.
سن مادر یک فاکتور مؤثر بر روی اکثر فاکتورهای
بیوشیمیایی از جمله نیمرخ لیپیدی میباشد که این امر
ارزش نیمرخ لیپیدی را به عنوان نشانگر تشخیصی
محدود کرده است ( .)11از طرفی تأثیر سن نمونهها بر
روی نسبتهای لیپیدی در دیابت بارداری گزارش نشده
است .بنابراین مطالعه حاضر جهت مشخص نمودن
اینکه آیا اختالف نسبتهای لیپیدی بین دیابت بارداری
و بارداری سالم تحت تأثیر سن مادر قرار میگیرد یا
خیر ،طراحی گردید .مطالعه حاضر با هدف بررسی
مقادیر سرمی شاخص آتروژنی پالسما ،نسبتهای
لیپیدی و بررسی ارتباط آنها با سن مادر و نیز اهمیت
آنها از لحاظ فاکتور خطر بودن برای دیابت بارداری در
مقایسه با بارداری سالم انجام شد.

 دکتر علی خسروبیگی

میزان  LDL-Cبا استفاده از رابطه فریدوالد ،میزان
لیپوپروتئین با دانسیته خیلی پایین ( )VLDLبا
استفاده از تقسیم  TGبر عدد  ،5نسبت  HDLبا
استفاده از رابطه ]) ،[(HDL × 100/(TC-HDLو
شاخص آتروژنی پالسما ( )AIPبا استفاده از رابطه
( Log)TG/ HDLمحاسبه شد (.)13-11
حداقل حجم نمونه در هر گروه بر اساس  α=2/25و
( β=2/2توان  )%82و بر اساس مرور بر مطالعات قبلی،
 52نفر محاسبه شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده
از نرم افزار آماری ( SPSSنسخه  )11انجام شد .جهت
بررسی توزیع نرمال دادهها از آزمون آماری کولموگروف
 اسمیرنوف ،جهت مقایسه میانگین متغیرهای موردمطالعه بین دو گروه بیمار و سالم از آزمون آماری تی
مستقل ،جهت بررسی همبستگیها از آزمون همبستگی
پیرسون استفاده شد .جهت مقایسه متغیرهای لیپیدی
مورد مطالعه از نظر فاکتور خطر مثبت و یا فاکتور خطر
منفی بودن برای دیابت بارداری از رگرسیون لوجستیک
استفاده شد .تمام آزمونها دوطرفه و با سطح اطمینان
 %15ارزیابی شدند .داده ها به شکل میانگین  ±انحراف
معیار گزارش شدند .میزان  pکمتر از  2/25معنیدار در
نظر گرفته شد.

بارداری و  51زن باردار سالم در بیمارستان عسلیان
خرمآباد انجام شد .پس از تأیید کمیته اخالق دانشگاه،
نمونه خون از بیماران و زنان باردار سالم با اخذ رضایت
کتبی از آنها گرفته شد .تمام نمونهها دارای نژاد لر
بودند .دو گروه مورد مطالعه از نظر هفته بارداری و
شاخص توده بدنی همسان بودند .جورکردن دو گروه بر
اساس همسانسازی از نظر هفته بارداری و شاخص
توده بدنی بود و چون تأثیر سن بر روی متغیرها بررسی
شد ،دو گروه از نظر سن همسان نبودند .تشخیص
دیابت بارداری در هفته  24-28بارداری با استفاده از
آزمایش تحمل گلوکز خوراکی ( 35 )GTTگرم دو
ساعته انجام گرفت ( .)15 ،14معیارهای خروج از
مطالعه شامل :استعمال دخانیات ،دیابت نوع  1و ،2
افزایش فشار خون ،پرهاکالمپسی ،مصرف داروهای
کاهنده چربی خون و درمان با انسولین بود ( .)16پس
از گرفتن نمونه خون از گروههای مورد مطالعه ،نمونهها
به مدت  32دقیقه در حرارت اتاق نگهداری شدند تا
منعقد گردند .نمونههای سرم در دمای  -22درجه
سانتیگراد نگهداری شدند.
میزان سطوح سرمی ناشتایی گلوکز TG ،TC ،و
 HDL-Cبا استفاده از کیتهای نورسنجی تجاری
موجود اندازهگیری شدند (شرکت پارس آزمون ،ایران).

جدول  -1مقایسه خصوصیات فردی و یافته های بیوشیمیایی زنان باردار سالم و زنان مبتال به دیابت بارداری
گروه
متغیر
سن (سال)
سن بارداری (هفته)
شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر متر مربع)
قند خون ناشتا (میلی گرم در دسی لیتر)
( TGمیلی گرم در دسی لیتر)
( TCمیلی گرم در دسی لیتر)
( LDL-Cمیلی گرم در دسی لیتر)
( HDL-Cمیلی گرم در دسی لیتر)
( VLDL-Cمیلی گرم در دسی لیتر)
نسبت TC/HDL-C
نسبت LDL-C/HDL-C
نسبت HDL
شاخص آتروژنی پالسما

بارداری سالم
میانگین ±انحراف معیار

دیابت بارداری
میانگین ±انحراف معیار

سطح معنیداری

21/12 ± 2/51
26/24 ± 2/22
26/63 ± 2/23
31/53± 1/32
228/51 ± 11/24
232/21 ± 3/13
138/61 ± 5/15
51/12 ± 2/12
41/32 ± 2/25
4/32 ± 2/13
2/83 ± 2/13
21/18 ± 1/28
2/51 ± 2/23

31/14 ± 2/54
26/52 ± 2/22
23/21 ± 2/22
121/22 ± 1/13
245/38 ± 16/28
218/84 ± 8/46
136/83 ± 8/24
32/81 ± 2/33
41/23 ± 3/22
8/35 ± 2/63
5/42 ± 2/52
11/43 ± 1/65
2/88 ± 2/24

2/221
2/354
2/252
>2/221
2/258
2/241
2/856
>2/221
2/258
>2/221
>2/221
>2/221
>2/221

* آزمون تی مستقل
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*

دو گروه از نظر سن بارداری ( )p=2/354و شاخص توده
بدنی ( )p=2/252تفاوت معنیداری نداشتند ،اما سن
گروه بیمار باالتر از گروه سالم بود ( .)p=2/221مقادیر
سرمی قند خون ناشتا ( ،)p>2/221نسبت TC/HDL-
 ،)p>2/221( Cنسبت LDL-C/HDL-C
( )p>2/221و  )p>2/221( AIPدر دیابت بارداری به
طور معنیداری باالتر از بارداری سالم بود .در مقابل
میزان  )p>2/221( HDL-Cو نسبت HDL
( )p>2/221در دیابت بارداری کاهش معنیداری نسبت
به بارداری سالم نشان داد .مقادیر سرمی TG
( )p=2/856( LDL-C ،)p=2/241( TC ،)p=2/258و
 )p=2/258( VLDL-Cبین دو گروه تفاوت معنیداری
نشان نداد .در گروه زنان باردار سالم ،سن نمونهها
همبستگی مستقیمی با  )r=2/21 ،p=2/224( AIPو
همبستگی غیر مستقیمی با نسبت ،p=2/222( HDL

جدول  -2مقایسه لیپیدها ،نسبتهای لیپیدی و شاخص آتروژنی پالسما بین زنان باردار سالم و زنان مبتال به دیابت بارداری پس
از تطبیق آنها با سن نمونهها
گروه
متغیر
( TGمیلی گرم در دسی لیتر)
( TCمیلی گرم در دسی لیتر)
( LDL-Cمیلی گرم در دسی لیتر)
( HDL-Cمیلی گرم در دسی لیتر)
نسبت TC/HDL-C
نسبت LDL-C/HDL-C
نسبت HDL
شاخص آتروژنی پالسما

بارداری سالم
میانگین ±انحراف معیار

دیابت بارداری
میانگین ±انحراف معیار

سطح معنیداری

222/62 ± 2/31
226/53 ± 2/45
138/11 ± 2/22
44/35 ± 2/61
6/22 ± 2/11
3/81 ± 2/28
26/23 ± 2/52
2/32 ± 2/21

231/12 ± 2/12
225/21 ± 2/34
133/44 ±2/22
41/43 ± 2/63
6/63 ± 2/12
4/22 ± 2/23
23/86 ± 2/46
2/36 ± 2/21

2/221
2/211
2/231
2/222
2/223
2/223
2/222
2/222

*

* آزمون تی مستقل

داری داشت ( .)p>2/25رگرسیون لوجستیک تأثیر سن،
لیپیدها ،نسبت های لیپیدی و شاخص آتروژنی پالسما بر
روی دیابت بارداری در جدول  3ارائه شده است.

بر اساس نتایج جدول  ،2مقادیر سرمی )p=2/221( TG
پس از تطبیق با سن ،اختالف معنیداری را بین دو گروه
نشان داد .نسبتهای لیپیدی و  AIPدر هر دو حالت
قبل و پس از تطبیق با سن بین دو گروه اختالف معنی-
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 )r= -2/32داشت .همبستگی در جمعیت زنان مبتال به
دیابت بارداری و زنان باردار سالم نیز بررسی شد .در
جمعیت مورد مطالعه ،سن نمونهها همبستگی مستقیم و
معنیداری با نسبت ،p=2/221( TC/HDL-C
 ،)r=2/32نسبت ،p=2/211( LDL-C/HDL-C
 )r=2/24و  )r=2/34 ،p>2/221( AIPو همبستگی غیر
مستقیم و معنیداری با مقادیر ،p=2/222( HDL-C
 )r= -2/21و نسبت )r= -2/32 ،p=2/221( HDL
داشت .همچنین همبستگی مستقیم ضعیفی بین سن
نمونهها و مقادیر  )r=2/18 ،p=2/264( TGمشاهده شد.
در جمعیت مورد مطالعه ،همبستگی بین سن نمونهها و
مقادیر  TCو  LDL-Cمعنیدار نبود (.)p<2/25
بنابراین مقادیر مربوط به چربی ها نسبت به سن ،تطبیق
داده شدند که در جدول  2ارائه شدهاند.

جدول  -3رگرسیون لوجستیك تأثیر سن ،لیپیدها ،نسبتهای لیپیدی و شاخص آتروژنی پالسما بر روی دیابت بارداری
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متغیر

B

نسبت شانس
()OR

سن

2/154
2/224
- 2/224
- 2/221
- 2/231
2/543
2/556
- 1/482
4/346

1/163
1/224
2/116
2/111
2/132
1/328
1/344
2/222
33/162

TG
TC
LDL-C
HDL-C
نسبت TC/HDL-C
نسبت LDL-C/HDL-C
نسبت HDL
شاخص آتروژنی پالسما

در این مطالعه  HDL-Cو نسبت  ،HDLفاکتور خطر
منفی برای بیماری بودند ،به طوری که افزایش آنها می-
تواند باعث کاهش خطر ابتالء به دیابت بارداری شود .در
مقابل سن مادر ،نسبت  ،TC/HDL-Cنسبت LDL-
 C/HDL-Cو  AIPفاکتور خطر مثبت برای بیماری
بودند .بنابراین افزایش آنها میتواند باعث افزایش خطر

حد اطمینان  %15برای
OR
1/262-1/282
1/222 – 1/228
2/116 – 1/223
2/112 – 1/223
2/124 – 2/162
1/341 – 2/226
1/321 – 2/323
2/222 – 2/226
12/141 – 412/315

سطح معنی-
داری
2/221
2/263
2/241
2/855
>2/221
>2/221
>2/221
>2/221
>2/221

ابتالء به دیابت بارداری شود .بر اساس آزمون رگرسیون
لوجستیک ارتباط  )p=2/241( TC ،)p=2/263( TGو
 )p=2/855( LDL-Cبا دیابت بارداری معنیدار نبود.
رگرسیون لوجستیک پس از تطبیق متغیرهای لیپیدی با
سن نمونهها نیز بررسی شد (جدول .)4

جدول -4رگرسیون لو جستیك تأثیر لیپیدها ،نسبت های لیپیدی و شاخص آتروژنی پالسما بر روی دیابت بارداری پس از تطبیق
آنها با سن نمونهها
متغیر

B

نسبت شانس
()OR

TG
HDL-C
نسبت TC/HDL-C
نسبت LDL-C/HDL-C
نسبت HDL

2/238
- 2/111
2/311
1/235
- 2/168
6/454

1/231
2/888
2/252
2/815
2/845
635/233

حد اطمینان  %15برای
OR
1/214 – 1/2264
2/811 – 2/162
1/253 – 3/341
1/382 – 5/331
2/353 – 2/143
1/423 – 42812/252

سطح
معنیداری
2/222
2/224
2/224
2/224
2/223
2/223

AIP
پس از تطبیق با سن نمونهها ،بین  ،)p=2/224( HDL-C ،)p=2/222( TGنسبت  ،)p=2/223( HDLنسبت ،)p=2/224( TC/HDL-C
نسبت  )p=2/224( LDL-C/HDL-Cو  )p=2/223( AIPبا بیماری ارتباط معنیداری وجود داشت.

حدی پیچیده است که این امر ناشی از تغییر در سطوح
بسیاری از هورمونها جهت پیشبرد دسترسی جنین به
مواد غذایی و سایر فاکتورها است که منجر به تغییرات
متابولیکی متعددی میشود .در دیابت بارداری تغییرات
متابولیکی شدیدتر و مهمتر میشود (.)6
در رابطه با نیمرخ چربیها در دیابت بارداری در مقایسه
با بارداری سالم و در نژادهای مختلف نتایج ضد و نقیضی
گزارش شده است .در مطالعه اشتین و همکاران ()2212

بحث
در مطالعه حاضر افزایش معنیداری در مقادیر سرمی
نسبت  ،TC/HDL-Cنسبت  LDL-C/HDL-Cو
 AIPو کاهش معنیداری در میزان  HDL-Cو نسبت
 HDLدر دیابت بارداری نسبت به بارداری سالم
مشاهده شد که پس از تطبیق مقادیر با سن نمونهها،
باز هم اختالف ها از نظر آماری معنیدار بود .ارزیابی و
تفسیر پارامترهای آزمایشگاهی در دوران بارداری تا
01

که سن گروه دیابت بارداری باالتر از گروه باردار سالم
بود ،اما دو گروه از نظر شاخص توده بدنی و سن بارداری
همسان بودند ،نیمرخ لیپیدی بین دو گروه تفاوت معنی
داری نداشت ( .)1در مطالعه لوپز-تینوکو و همکاران
( )2212در هفته  24-26بارداری که دو گروه از نظر
سن همسان بودند ،اما شاخص توده بدنی گروه بیمار به
طور معنیداری باالتر از گروه سالم بود ،میزان سرمی
 TC ،HDL-Cو  LDL-Cبین دو گروه تفاوت معنی
داری نداشت ،اما میزان  TGدر دیابت بارداری به طور
معنیداری باالتر از بارداری سالم بود ( .)22در مطالعه
ساسدو و همکاران ( )2211در کشور مکزیک در هفته
 24-28بارداری که سن و شاخص توده بدنی گروه بیمار
به طور معنیداری باالتر از گروه سالم بود ،سطوح سرمی
 TGدر دیابت بارداری به طور معنیداری باالتر از
بارداری سالم بود ،اما میزان کلسترول تام بین دو گروه
تفاوت معنیداری نداشت ( .)21در مطالعه جیا و
همکاران ( )2215در کشور چین که دو گروه از نظر سن
و شاخص تودهبدنی هفته  24-28بارداری همسان بودند،
میزان تری گلیسرید بین دو گروه تفاوت معنیداری
نداشت ،اما میزان کلسترول تام در دیابت بارداری به طور
معنیداری پایین تر از بارداری سالم بود ( .)12در مطالعه
لی و همکاران ( )2215در هفته  28بارداری که دو گروه
از نظر سن همسان بودند اما شاخص توده بدنی گروه
بیمار به طور معنیداری باالتر از گروه سالم بود ،میزان
سرمی  TC ،TGو  LDL-Cبین دو گروه تفاوت
معنیداری نداشت ،اما میزان  HDL-Cدر دیابت
بارداری به طور معنیداری باالتر از بارداری سالم بود
( .)11در مطالعه لیمورا و همکاران ( )2215در هفته
 22-28بارداری که دو گروه از نظر سن و هفته بارداری
همسان بودند ،اما شاخص توده بدنی گروه بیمار باالتر از
گروه کنترل بود ،تفاوت معنیداری در سطح چربی های
پالسما بین دیابت بارداری و بارداری سالم وجود نداشت
( .)12در مطالعه لیانگ و همکاران ( )2215در چین،
سطوح سرمی تری گلیسرید و کلسترول تام در هفته
 24-28بارداری در دیابت بارداری به طور معنیداری
باالتر از گروه زنان باردار سالم بود ( .)8در مطالعه وانگ و
همکاران ( )2215در کشور چین میزان سرمی نسبت
00
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 TG/HDL-Cهفته  24-28بارداری در دیابت بارداری
به طور معنیداری باالتر از بارداری سالم بود و نتیجه
گیری شد که این نسبت می تواند به عنوان یک شناساگر
خوب جهت پیش بینی دیابت بارداری مطرح شود (.)13
در مطالعه تخشید و همکاران ( )2215در هفته 24-28
بارداری که دو گروه از نظر سن ،شاخص توده بدنی و
سن بارداری همسان بودند ،مقادیر سرمی  TC ،TGو
 HDL-C ،LDL-Cو نسبت  TG/HDL-Cبین
دیابت بارداری و بارداری سالم تفاوت معنیداری نداشت
( .)5در یک مطالعه مرور سیستماتیک توسط ریکمن و
همکاران ( )2215مشخص گردید که سطوح  TGدر سه
ماهه اول ،دوم و سوم بارداری در زنان مبتال به دیابت
بارداری به طور معنیداری باالتر از بارداری سالم است و
سطوح  HDL-Cسه ماهه دوم و سوم در دیابت
بارداری به طور معنیداری کاهش مییابد ،اما مقادیر
 TCو  LDL-Cبین دو گروه تفاوت معنیداری را نشان
نمی دهد ( .)22در مطالعه ایزابال و همکاران ( )2213نیز
که مقادیر  AIPرا در دیابت بارداری بررسی کردند ،دو
گروه از نظر سن همسان بودند ،اما شاخص توده بدنی
گروه بیمار باالتر از گروه سالم بود .در مطالعه مذکور
مشاهده شد که دیابت بارداری با افزایش مقادیر سرمی
 TC ،TGو  ،LDL-Cنسبت  TC/HDL-Cو AIP
و کاهش  HDL-Cنسبت به بارداری سالم همراه است،
اما نسبت  LDL-C/HDL-Cبین دو گروه تفاوت
معنیداری را نشان نداد .همچنین در این مطالعه که
بررسی  AIPدر هفته های مختلف بارداری نیز انجام
شد ،مشخص گردید که بیشترین اهمیت  AIPدر
تشخیص دیابت بارداری از بارداری سالم در هفته -23
 12بارداری است ( .)6در مطالعه کرکمزار و همکاران
( )2215که مقادیر  AIPرا در دیابت بارداری بررسی
کردند ،نشان داد که  AIPبه همراه  TGدر گروه بیمار
افزایش می یابد (.)3
شواهد زیادی وجود دارد که نشاندهنده این امر است که
زنان دارای سابقه دیابت بارداری در معرض خطر باالیی
برای بیماری قلبی  -عروقی هستند .فرضیه جاری حاکی
از آن است که ناتوانی کافی جهت تطبیق با استرس
فیزیولوژیک ناشی از بارداری باعث پیشرفت ناهنجاری-
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کوچک  LDLاست .مشخص شده است که این شاخص
با مقاومت به انسولین و سندرم متابولیک دارای ارتباط
است و نیز به عنوان یک شناساگر پیشگویی کننده
آترواسکلروز ،دیس لیپیدمی و نیز مقاومت به انسولین
مطرح می باشد (.)6
یکی از محدودیت های مهم مطالعه حاضر ،تعداد کم
نمونه و نیز ارزیابی نسبتهای لیپیدی در یک محدوده
زمانی (هفته  24-28بارداری) بود .بنابراین پیشنهاد می-
شود مطالعات آیندهنگر با تعداد نمونه بیشتر در تعداد
محدوده های زمانی گستردهتر و نیز پس از زایمان انجام
گردد تا اهمیت نسبتهای لیپیدی مشخصتر شود.

های دوران بارداری از جمله دیابت بارداری خواهد شد
که زمینه ساز ابتالی مادر به بیماری های قلبی  -عروقی
خواهد شد .بارداری یک فرصت استثنایی را میتواند مهیا
کند که طی آن زنان با احتمال خطر باال برای بیماری-
های قلبی عروقی در آینده مشخص شوند .به دلیل اینکه
دوران بارداری یکی از معدود مواقعی است که اکثر زنان
جوان از سیستم مراقبتهای بهداشتی به طور منظم
برخوردار خواهند شد ،بنابراین پزشکان میتوانند از این
فرصت برای اجرای روشهای درمانی پیشگیری شامل
پایش مرتب وضعیت سالمتی ،تغییر در شیوه زندگی و
سایر مداخالت استفاده کنند که این امر میتواند کمک
مؤثری برای کاهش شیوع بیمای های قلبی عروقی باشد.
مطالعات نشان دادهاند که زنان در دوران بارداری و یا
پس از آن تمایل زیادی به تغییر عادات زندگی برای
بهبود سالمت جنین ،نوزاد و نیز خودشان دارند (.)4
شاخص  AIPیک نشانگر قوی برای پیشگویی خطر
آترواسکلروز و بیمای های قلبی  -عروقی است و پیشنهاد
شده است که به عنوان یک شاخص بالینی برای بیماری
های قلبی  -عروقی به خصو در افرادی که دارای سایر
فاکتورهای خطر ابتالء به این بیماریها هستند ،به طور
روزمره استفاده شود .همچنین محاسبه این شاخص ،به
خصو زمانی که نیمرخ چربی بیمار در محدوده نرمال
هستند ،پیشنهاد شده است که به نظر می رسد اطالعات
مفیدتری را میتواند از وضعیت بیمار در اختیار قرار دهد
( .)11شاخص  AIPیک شناساگر سرمی برای ذرات

نتیجه گیری
نسبتهای  TC/HDL-Cو  LDL-C/HDL-Cو
نیز  AIPبه عنوان عوامل خطر مثبت و  HDL-Cو
نسبت  HDLبه عنوان عوامل خطر منفی برای دیابت
بارداری میتوانند مطرح شوند.

تشكر و قدردانی
این مطالعه به عنوان بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب
در دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد (شماره
طرح .)16/11 :بدینوسیله از مساعدت خانم دکتر
نسیمی دوست ،خانم دکتر شیامیزاده و آقای دکتر
تقیزاده برای همکاری در جمعآوری نمونهها تشکر و
قدردانی میشود.

منابع
Sayehmiri F, Bakhtiyari S, Darvishi P, Sayehmiri K. Prevalence of gestational diabetes mellitus in Iran: a
systematic review and meta-analysis study. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(40):16-23. (Persian).
Zangeneh M, Veisi F, Ebrahimi B, Rezavand N. Comparison of therapeutic effects of insulin and
glibenclamide in gestational diabetes. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(124):1-7. (Persian).
Manshori A, Rezaeian M, Bagheri H, Aminzadeh F, Goujani R. Assessment of the appropriate cut-off point
in glucose challenge test based on the risk of gestational diabetes in pregnant women. Iran J Obstet Gynecol
Infertil 2015; 18(152):1-8. (Persian).
Gongora MC, Wenger NK. Cardiovascular complications of pregnancy. Int J Mol Sci 2015; 16(10):23905-28.
Takhshid MA, Haem Z, Aboualizadeh F. The association of circulating adiponectin and + 45 T/G
polymorphism of adiponectin gene with gestational diabetes mellitus in Iranian population. J Diabetes
Metab Disord 2015; 14:30.
dos Santos-Weiss IC, Réa RR, Fadel-Picheth CM, Rego FG, Pedrosa Fde O, Gillery P, et al. The plasma
logarithm of the triglyceride/HDL-cholesterol ratio is a predictor of low risk gestational diabetes in early
pregnancy. Clin Chim Acta 2013; 418:1-4.

01

1.
2.
3.

4.
5.

6.

 نسبت های لیپیدی و ارتباط آن با دیابت بارداری

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

Korkmazer E, Solak N. Correlation between inflammatory markers and insulin resistance in pregnancy. J
Obstet Gynaecol 2015; 35(2):142-5.
Liang Z, Wu Y, Zhu X, Fang Q, Chen D. Insulin resistance and lipid profile during an oral glucose tolerance
test in women with and without gestational diabetes mellitus. J Obstet Gynaecol 2016; 36(3):337-9.
Stein S, Stepan H, Kratzsch J, Verlohren M, Verlohren HJ, Drynda K, et al. Serum fibroblast growth factor
21 levels in gestational diabetes mellitus in relation to insulin resistance and dyslipidemia. Metabolism
2010; 59(1):33-7.
Jia X, Wang S, Ma N, Li X, Guo L, Liu X, et al. Comparative analysis of vaspin in pregnant women with
and without gestational diabetes mellitus and healthy non-pregnant women. Endocrine 2015; 48(2):533-40.
Li SM, Wang WF, Zhou LH, Ma L, An Y, Xu WJ, et al. Fibroblast growth factor 21 expressions in white
blood cells and sera of patients with gestational diabetes mellitus during gestation and postpartum.
Endocrine 2015; 48(2):519-27.
Iimura Y, Matsuura M, Yao Z, Ito S, Fujiwara M, Yoshitsugu M, et al. Lack of predictive power of plasma
lipids or lipoproteins for gestational diabetes mellitus in Japanese women. J Diabetes Investig 2015;
6(6):640-6.
Wang D, Xu S, Chen H, Zhong L, Wang Z. The associations between triglyceride to high-density
lipoprotein cholesterol ratios and the risks of gestational diabetes mellitus and large-for-gestational-age
infant. Clin Endocrinol (Oxf) 2015; 83(4):490-7.
American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2014;
37(Suppl 1):S81-90.
Khosrowbeygi A, Kaviani M, Ahmadvand H, Nassimidoost M. Comparison of serum levels of leptin and
adiponectin in pregnant women with gestational diabetes and healthy pregnant women. Iran J Obstet
Gynecol Infertil 2014; 16(84):1-9. (Persian).
Khosrowbeygi A, Shiamizadeh N, Taghizadeh N. Maternal circulating levels of some metabolic syndrome
biomarkers in gestational diabetes mellitus. Endocrine 2016; 51(2):245-55.
Friedewald WT, Levy RI, Fredrickson DS. Estimation of the concentration of low-density lipoprotein
cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin Chem 1972; 18(6):499-502.
Pandya N, Santani D, Jain S. Antioxidant activity of ezetimibe in hypercholesterolemic rats. Indian J
Pharmacol 2006; 38(3):205-6.
Niroumand S, Khajedaluee M, Khadem-Rezaiyan M, Abrishami M, Juya M, Khodaee G, et al. Atherogenic
Index of Plasma (AIP): a marker of cardiovascular disease. Med J Islam Repub Iran 2015; 29:240.
López-Tinoco C, Roca M, Fernández-Deudero A, García-Valero A, Bugatto F, Aguilar-Diosdado M, et al.
Cytokine profile, metabolic syndrome and cardiovascular disease risk in women with late-onset gestational
diabetes mellitus. Cytokine 2012; 58(1):14-9.
Saucedo R, Zarate A, Basurto L, Hernandez M, Puello E, Galvan R, et al. Relationship between circulating
adipokines and insulin resistance during pregnancy and postpartum in women with gestational diabetes.
Arch Med Res 2011; 42(4):318-23.
Ryckman KK, Spracklen CN, Smith CJ, Robinson JG, Saftlas AF. Maternal lipid levels during pregnancy
and gestational diabetes: a systematic review and meta-analysis. BJOG 2015; 122(5):643-51.

01

