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بزرسي هقبدیز سزهي گلَتبتیَى ،پبراکسًَبس ٍ هیلَپزاکسیذاس
در سًبى هبتال بِ دیببت ببرداری در هقبیسِ بب سًبى ببردار
سبلن در شْز خزمآببد طي سبلّبی 1393-94
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 .1داًؾیبر گزٍُ ثیَؽیوی ٍ صًتیه ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اران ،اران ،ایزاى.
 .2اعتبد گزٍُ ثیَؽیوی ،داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لزعتبى ،خزمآثبد ،ایزاى.

خالصِ

تبریخ دریبفت 1396/05/10 :تبریخ پذیزش1396/08/02 :
1

هقذهِ :اعتزط اوغیذاتیَ ًمؼ هْوی را در پیؾزفت دیبثت ثبرداری دارد .تَلیذ ثیؼ اس حذ گًَِّبی فؼبل اوغیضى
هیتَاًذ هٌدز ثِ آعیتّبی خذی علَلی گزدد وِ ایي اهز هیتَاًذ ًتبیح خذی ثزای هبدر ٍ خٌیي داؽتِ ثبؽذ .هطبلؼِ
حبظز ثب ّذف ثزرعی عطَح عزهی گلَتبتیَى ،پبراوغًَبس ٍ هیلَپزاوغیذاس در دیبثت ثبرداری در همبیغِ ثب ثبرداری عبلن
اًدبم ؽذ.
رٍش کبر :ایي هطبلؼِ هَرد  -ؽبّذی در عبلّبی  1393-94ثز رٍی  30سى هجتال ثِ دیبثت ثبرداری ٍ  30سى ثبردار
عبلن هزاخؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ػغلیبى ؽْز خزمآثبد اًدبم ؽذ .دٍ گزٍُ اس ًظز عيّ ،فتِ ثبرداری ٍ ؽبخص تَدُ
ثذًی ّوغبى ثَدًذً .وًَِّب ثب اعتفبدُ اس رٍػ ًوًَِگیزی آعبى اًتخبة ؽذًذ .همبدیز عزهی گلَتبتیَى ثب اعتفبدُ اس
رٍػ االیشا ٍ همبدیز پبراوغًَبس ٍ هیلَپزاوغیذاس ثب اعتفبدُ اس رٍػ ًَرعٌدی اًذاسُگیزی ؽذ .تدشیِ ٍ تحلیل دادُّب ثب
اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری ً( SPSSغخِ  ٍ )19آسهَىّبی آهبری تی هغتمل ٍ رگزعیَى لَخغتیه اًدبم ؽذ .هیشاى p
ووتز اس  0/05هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ؽذ.
یبفتِّب :هیبًگیي عطَح عزهی لٌذخَى ًبؽتب در دیبثت ثبرداری ثِ طَر هؼٌیداری ثبالتز اس ثبرداری عبلن ثَد
( .)p>0/001هیبًگیي عطَح عزهی گلَتبتیَى در دیبثت ثبرداری ثِ طَر هؼٌیداری پبییيتز اس ثبرداری عبلن ثَد
( .)p;0/030فؼبلیت آًشینّبی پبراوغًَبس ( ٍ )p;0/225هیلَپزاوغیذاس ( )p;0/602تفبٍت هؼٌیداری را ثیي دیبثت
ثبرداری ٍ ثبرداری عبلن ًؾبى ًذاد .ثز اعبط ًتبیح آسهَى رگزعیَى لَخغتیه ،گلَتبتیَى ثِ طَر هؼٌیداری فبوتَر خطز
هٌفی ثزای دیبثت ثبرداری ثَد ٍ هیتَاًذ ًمؼ هحبفظت وٌٌذُ را در ثزاثز ایي ثیوبری داؽتِ ثبؽذ (.)p;0/045
ًتیجِگیزی :در هطبلؼِ حبظز ،عطَح عزهی گلَتبتیَى ثِ طَر هؼٌیداری در دیبثت ثبرداری پبییيتز اس ثبرداری عبلن
ثَد.
کلوبت کلیذی :پبراوغًَبس ،دیبثت ثبرداری ،گلَتبتیَى ،هیلَپزاوغیذاس

* ًَیسٌذُ هسئَل هكبتببت :دوتز ػلی خغزٍثیگی ؛ داًؾىذُ پشؽىی ،داًؾگبُ ػلَم پشؽىی اران ،اران ،ایزاى .تلفي086-34173501 :؛ پست الكتزًٍیك:
a.khosrowbeygi@arakmu.ac.ir
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هقذهِ
دیبثت ثبرداری ثِ درخِای اس ػذم تحول گلَوش گفتِ
هیؽَد وِ طی دٍراى ثبرداری در سًبى فبلذ عبثمِ دیبثت
ایدبد هیؽَد وِ ًبؽی اس ًبتَاًی پبًىزاط در تزؽح
اًغَلیي ثیؾتز در پبعخ ثِ افشایؼ همبٍهت ثِ اًغَلیي
اتفبق افتبدُ طی ثبرداری اعت ( .)1-3ؽیَع دیبثت
ثبرداری در خْبى در حذٍد  %2-11ول ثبرداریّب ،ثغتِ
ثِ خوؼیت هَرد هطبلؼِ ،تخویي سدُ ؽذُ اعت .در ّز
عبل ثیؼ اس دٍیغت ّشار سى ثبردار در خْبى ثِ آى
هجتال هیؽًَذ وِ ثب ّوِگیز ؽذى چبلی ،افشایؼ عي
اٍلیي ثبرداری ،رصین غذایی ثِ ؽذت فزآٍری ؽذُ ثب
وبلزی ثبال ،هصزف چزثیّبی اؽجبع ؽذُ ٍ ًیش سًذگی
ونتحزن ٍ پز اعتزط ،ؽیَع ایي ثیوبری در حبل
افشایؼ اعت ( .)4هیشاى ؽیَع دیبثت ثبرداری در ایزاى
در حذٍد  %4-9ول ثبرداریّب تخویي سدُ ؽذُ اعت
(ّ .)5وچٌیي دیبثت ثبرداری هیتَاًذ ثبػث افشایؼ خطز
اثتالء ثِ دیبثت ًَع  ،2عٌذرم هتبثَلیه ٍ ثیوبریّبی
للجی  -ػزٍلی پظ اس دٍراى ثبرداری ؽَد ( .)4تَلیذ
گًَِّبی فؼبل اوغیضى 1در ثبرداری ًزهبل افشایؼ هی-
یبثذ وِ ػلت ایي اهز را فؼبلیت ثبالی هتبثَلیىی خفت ٍ
خٌیي هطزح هیوٌٌذ .در طی ثبرداری عبلن ،هَاد اوغیذ
وٌٌذُ (اوغیذاىّب) دارای چٌذیي ػولىزد فیشیَلَصیه
ّغتٌذ وِ اس آى خولِ هیتَاى ثِ پیؾجزد ٍ وٌتزل
2
تىبهل علَلی ثب ٍاعطِ عیغتنّبی اًتمبل پیبم علَلی
اؽبرُ وزد .ػذم افشایؼ ّوبٌّگ دفبع آًتیاوغیذاًی در
هبدر هٌدز ثِ اعتزط اوغیذاتیَ خَاّذ ؽذ وِ در ثزخی
اختالالت دٍراى ثبرداری اس خولِ پزُاوالهپغی (ٍ )6
دیبثت ثبرداری ( )7هطزح هیثبؽذ .تَلیذ ثیؼ اس حذ
گًَِّبی فؼبل اوغیضى هیتَاًذ هٌدز ثِ آعیتّبی
خذی علَلی گزدد وِ ایي اهز ًبؽی اس آعیت در اوثز
هبوزٍهَلىَلّب ؽبهل چزثیّب ،پزٍتئیيّب ٍ اعیذّبی
ًَولئیه اعت .در ؽزایط اعتزط اوغیذاتیَ عیغتویه
ًظیز دیبثت ثبرداری ،اختالالت ثیَؽیویبیی در خٌیي ّن
اتفبق خَاّذ افتبد (.)7

Reactive oxygen species
Cellular signaling

رٍش کبر
ایي هطبلؼِ هَرد  -ؽبّذی در عبلّبی  1393-94ثز
رٍی  30سى هجتال ثِ دیبثت ثبرداری ٍ  30سى ثبردار عبلن
در ّفتِ  24-28ثبرداری در ثیوبرعتبى ػغلیبى خزمآثبد
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 گلَتبتیَى ،پبراکسًَبس ٍ هیلَپزاکسیذاس در دیببت ببرداری

گلَتبتیَى ،فزاٍاىتزیي تزویت گَگزددار (ثِ ؽىل گزٍُ
تیَل) غیز پزٍتئیٌی اعت ٍ ًمؼ ثغیبر هْوی در
ثزلزاری ٍظؼیت اوغبیؼ ٍ وبّؼ داخل علَلی دارد
( .)8پبراوغًَبس یه آًشین هتصل ثِ لیپَپزٍتئیي ثب
داًغیتِ ثبال ( 3)HDLاعت ٍ دارای عِ ایشٍآًشین ثب
ػٌبٍیي پبراوغًَبس  3 ٍ 2 ،1هیثبؽذ .پبراوغًَبسّبی ٍ 1
 3در وجذ ثیبى هیؽًَذ ٍ عپظ ثِ داخل عزم تزؽح
هیؽًَذ ،اهب پبراوغًَبس  2هؼوَالً در داخل علَل ثیبى
ؽذُ ٍ ّوبىخب ثبلی هیهبًذ .یه ػولىزد ثغیبر هْن
فیشیَلَصیه پبراوغًَبس  ،1خلَگیزی اس اوغیذاعیَى
 ٍ HDLلیپَپزٍتئیي ثب داًغیتِ ون ( 4)LDLاس طزیك
ّیذرٍلیش فغفَلیپیذّبی فؼبل ؽذُ ٍ هحصَالت حبصل
اس پزاوغیذاعیَى چزثیّبعت ( .)9آًشین هیلَپزاوغیذاس
وِ در همبدیز سیبدی در گزاًَلّبی ًَتزٍفیلّب یبفت
هیؽَد ،هیتَاًذ ثز رٍی پزاوغیذ ّیذرٍصى اثز وزدُ ٍ
اعیذّبی ّیپَّبلَ ًظیز ّیپَولزیه اعیذ تَلیذ ًوبیذ
وِ خبصیت هیىزٍةوؾی دارد (ّ ٍ )10 ،11وچٌیي
یه اوغیذاى لَی اعت وِ هیتَاًذ هٌدز ثِ اعتزط
اوغیذاتیَ ؽَد .افشایؼ فؼبلیت آًشین هیلَپزاوغیذاس در
ثیوبریّبی التْبثی ًظیز آرتزیت رٍهبتَئیذ هیتَاًذ ثبػث
پیؾجزد اعتزط اوغیذاتیَ ؽَد ( .)12ثب تَخِ ثِ ایٌىِ
فزآیٌذّبی التْبثی ًمؼ هْوی در ایدبد ًبٌّدبریّبی
هزتجط ثب دیبثت ثبرداری اس خولِ همبٍهت ثِ اًغَلیي
دارًذ ( ،)13فؼبلیت آًشین هیلَپزاوغیذاس ًیش در هطبلؼِ
حبظز هَرد ثزرعی لزار گزفت .اطالػبت اًذوی در راثطِ
ثب عطَح عزهی گلَتبتیَى ٍ هیلَپزاوغیذاس در دیبثت
ثبرداری در همبیغِ ثب ثبرداری عبلن ٍخَد دارد ٍ اطالػبت
هَخَد در راثطِ ثب فؼبلیت آًشین پبراوغًَبس ًیش هتٌبلط
اعت ،لذا هطبلؼِ حبظز ثب ّذف ثزرعی عطَح عزهی
گلَتبتیَى ٍ فؼبلیت آًشینّبی پبراوغًَبس ٍ هیلَپزاوغیذاس
در دیبثت ثبرداری در همبیغِ ثب ثبرداری عبلن اًدبم ؽذ.

 دکتز علي خسزٍ بیگي ٍ ّوكبراى

ٍ  30هیىزٍلیتز دی تیَ  -ثیظً - 2 -یتزٍ ثٌشٍئیه
اعیذ  1هَالر در هیىزٍ پلیت هخلَط ؽذ ٍ خذة آى ثب
اعتفبدُ اس دعتگبُ االیشا ریذر (اعتت فىظ ،3200
آهزیىب) ٍ در طَل هَج ً 540بًَهتز لزائت ؽذ ٍ ثز
حغت هیىزٍهَل در هیلیگزم پزٍتئیي گشارػ ؽذ.
فؼبلیت آًشین پبراوغًَبس ثب اعتفبدُ اس پبراوغَى ثِ ػٌَاى
عَثغتزا ٍ اس طزیك افشایؼ خذة ًَری در طَل هَج
ً 412بًَهتز ًبؽی اس تؾىیل ً -4یتزٍفٌَل اًذاسُگیزی
ؽذ .ثِ طَر خالصِ  10هیىزٍلیتز عزم ثِ  1هیلیلیتز
تزیظ ّ -یذرٍولزیه اعیذ ثب غلظت  100هیلی هَالر ٍ
 pHثزاثز  8حبٍی  2هیلی هَالر ولزیذ ولغین ٍ  5هیلی
هَالر پبراوغَى اظبفِ ؽذ ٍ پظ اس گذؽت  3دلیمِ -4
ًیتزٍفٌَل تَلیذ ؽذُ ثِ رٍػ ًَرعٌدی اًذاسُگیزی ؽذ
ٍ ثز اعبط ًبًَهَل در دلیمِ در هیلیلیتز گشارػ ؽذ
( .)17آًشین هیلَپزاوغیذاس ثب اعتفبدُ اس رٍػ هَالى
اًذاسُگیزی ؽذ .ثِ طَر خالصِ  0/3هیلیلیتز ثبفز
پتبعین فغفبت  0/1هَالر ثب  pHثزاثز  0/3 ،6هیلیلیتز
پزاوغیذ ّیذرٍصى  0/01هَالر 0/5 ،هیلیلیتز اٍرتَ -
دیبًیشیذیي  0/02هَالر ٍ  10هیىزٍلیتز عزم هخلَط
ؽذُ ٍ خذة آًْب در طَل هَج ً 460بًَهتز در یه ثبسُ
سهبًی  10دلیمِای لزائت گزدیذ ٍ ثز حغت ٍاحذ
ثیيالوللی در هیلیگزم پزٍتئیي گشارػ ؽذ (.)18
حدن ًوًَِ ثب اعتفبدُ اس راثطِ n= [(Z1-(α/2) + Z1-
 ٍ β)2(S12 + S22)]/d2ثب اعتفبدُ اس همذار ٍ α;0/05
( β;0/2تَاى  )%80هحبعجِ ؽذ .در ایي راثطِ S2 ٍ S1
اًحزاف هؼیبر گشارػ ؽذُ ثزای پبراوغًَبس در دٍ گزٍُ
هَرد هطبلؼِ وِ ثز اعبط هطبلؼِ لجلی ثزای دیبثت
ثبرداری ٍ 95/31±18/57احذ ثیيالوللی در هیلیلیتز ٍ
ثزای ثبرداری عبلن ٍ 133/15±18/88احذ ثیيالوللی در
هیلیلیتز گشارػ ؽذُ اعت ( .)19همذار  dوِ حذالل
اختالف هَرد اًتظبر ثزای هؼٌیدار ثَدى پبراوغًَبس ثیي
دٍ گزٍُ هَرد هطبلؼِ اعت 16 ،در ًظز گزفتِ ؽذ .تدشیِ
ٍ تحلیل دادُّب ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار آهبری SPSS
(ًغخِ  )19اًدبم ؽذ .همبیغِ هیبًگیي هتغیزّبی هَرد
هطبلؼِ ثیي دٍ گزٍُ ثیوبر ٍ عبلن ثب اعتفبدُ اس آسهَى
آهبری تی هغتمل اًدبم ؽذ .همبیغِ هتغیزّبی هَرد
هطبلؼِ اس ًظز فبوتَر خطز ثَدى ٍ اّویت تؾخیصی

اًدبم ؽذً .وًَِّبی ثیوبر ٍ عبلن اس ثیي سًبى ثبردار
هزاخؼِ وٌٌذُ ثِ ثیوبرعتبى ٍ ثب تَخِ ثِ هؼیبرّبی ٍرٍد
ٍ خزٍج ،ثِ رٍػ ًوًَِگیزی آعبى اًتخبة ؽذًذ .پظ اس
تأییذ وویتِ اخالق داًؾگبًُ ،وًَِ خَى اس ثیوبراى ٍ سًبى
ثبردار عبلن ثب اخذ رظبیت وتجی اس آًْب گزفتِ ؽذ .توبم
ًوًَِّب دارای ًضاد لز ثَدًذ .خَر وزدى دٍ گزٍُ ثز اعبط
ّوغبىعبسی اس ًظز عيّ ،فتِ ثبرداری ٍ ؽبخص تَدُ
ثذًی اًدبم گزفت .تؾخیص دیبثت ثبرداری ثب اعتفبدُ اس
آسهبیؼ تحول گلَوش خَراوی  75گزم دٍ عبػتِ ثؼذ اس
 8-14عبػت ًبؽتبیی ؽجبًِ ٍ ثِ دًجبل عِ رٍس رصین
غذایی ثذٍى هحذٍدیت وزثَّیذرات ٍ فؼبلیت فیشیىی
ثذٍى هحذٍدیت اًدبم گزفت .در صَرتی وِ حذالل یىی
اس ًتبیح :لٌذخَى ًبؽتب ثیؾتز یب هغبٍی  92هیلیگزم در
دعیلیتز یب یه عبػتِ ثیؾتز یب هغبٍی  180هیلیگزم
در دعیلیتز ٍ یب دٍ عبػتِ ثیؾتز یب هغبٍی 153
هیلیگزم در دعیلیتز ثبؽٌذ ،فزد هجتال ثِ دیبثت ثبرداری
در ًظز گزفتِ هیؽَد ( .)14هؼیبرّبی ٍرٍد ثِ هطبلؼِ
ؽبهل :هحذٍدُ عٌی  18-40عبل ،ؽبخص تَدُ ثذًی
ووتز اس  40ویلَگزم ثز هتز هزثغ ٍ ًضاد لز ثَد .هؼیبرّبی
خزٍج اس هطبلؼِ ؽبهل :اعتؼوبل دخبًیبت ،هصزف الىل،
دیبثت ًَع  ،2 ٍ 1افشایؼ فؾبرخَى ،پزُاوالهپغی،
ثیوبریّبی عیغتویه حبد یب هشهي ،ثیوبریّبی للجی
 ػزٍلی ،ثیوبریّبی ػفًَی ٍ هصزف هىولّبیآًتیاوغیذاًی (در سهبى ًوًَِگیزی ٍ یب در طَل عِ هبُ
گذؽتِ) ثَد ( .)15پظ اس گزفتي ًوًَِ خَى اس گزٍُّبی
هَرد هطبلؼًِ ،وًَِّب ثِ هذت  30دلیمِ در حزارت اتبق
ًگْذاری ؽذًذ تب هٌؼمذ گزدًذً .وًَِّبی عزم در دهبی
 -20درخِ عبًتیگزاد ًگْذاری ؽذًذ.
هیشاى عطَح عزهی لٌذخَى ًبؽتب ثب اعتفبدُ اس ویت
ًَرعٌدی تدبری هَخَد اًذاسُگیزی ٍ ثز اعبط
هیلیگزم در دعیلیتز گشارػ ؽذ (ؽزوت پبرط آسهَى،
ایزاى) .هیشاى پزٍتئیي عزم ثب اعتفبدُ اس رٍػ ثیَرُ ٍ ثِ
ٍعیلِ ویت ًَرعٌدی تدبری هَخَد اًذاسُگیزی ؽذ
(ؽزوت پبرط آسهَى ،ایزاى) .هیشاى گلَتبتیَى عزم ثب
اعتفبدُ اس رٍػ الوي اًذاسُگیزی ؽذ ( .)16در ایي رٍػ
 25هیىزٍلیتز اس ًوًَِ عزم ثب  140هیىزٍلیتز تزیظ-
اتیلي دی آهیي تتزا اعتیه اعیذ  2هَالر ثب  pHثزاثز 8

8

هؾخصبت ٍ یبفتِّبی ثیَؽیویبیی سًبى هجتال ثِ دیبثت
ثبرداری در همبیغِ ثب ثبرداری عبلن در خذٍل  1گشارػ
ؽذُ اعت.

جذٍل  -1هقبیسِ خصَصیبت فزدی ٍ یبفتِّبی بیَشیویبیي سًبى ببردار سبلن ٍ سًبى هبتال بِ دیببت ببرداری
هتغیز

ثبرداری عبلن (ً 30فز)

دیبثت ثبرداری (ً 30فز)

عطح هؼٌیداری

عي (عبل)
عي ثبرداری (ّفتِ)
ؽبخص تَدُ ثذًی ( ویلَگزم ثز هتز هزثغ)
لٌذخَى ًبؽتب (هیلیگزم در دعیلیتز)
گلَتبتیَى (هیىزٍهَل در هیلیگزم پزٍتئیي)
پبراوغًَبس (ًبًَهَل در دلیمِ در هیلیلیتز)
هیلَپزاوغیذاس (ٍاحذ ثیيالوللی در هیلیگزم پزٍتئیي)

28/80 ± 5/15
25/33 ± 1/21
27/17 ± 2/62
79/17 ±7/97
7/75 ± 0/86
21/59 ± 15/21
15/30 ± 11/51

30/63 ± 4/66
25/80 ± 1/27
28/03 ± 1/86
100/63 ± 13/66
7/04 ± 1/51
17/35 ± 13/28
13/69 ± 12/33

0/154
0/151
0/148
>0/001
0/030
0/225
0/602

*

دادُّب ثِ صَرت اًحزاف هؼیبر  ±هیبًگیي گشارػ ؽذُ اعت * .آسهَى تی هغتمل

دٍ گزٍُ اس ًظز عي ( ،)p;0/154عي ثبرداری
( ٍ )p;0/151ؽبخص تَدُ ثذًی ( )p;0/148تفبٍت
هؼٌیداری ًذاؽتٌذ .هیبًگیي عطَح عزهی لٌذخَى
ًبؽتب در دیبثت ثبرداری ثِ طَر هؼٌیداری ثبالتز اس
ثبرداری عبلن ثَد ( .)p>0/001هیبًگیي عطَح عزهی

گلَتبتیَى در دیبثت ثبرداری ثِ طَر هؼٌیداری پبییيتز اس
ثبرداری عبلن ثَد (( )p;0/030ؽىل  .)1فؼبلیت آًشین-
ّبی پبراوغًَبس (ؽىل  ٍ )2هیلَپزاوغیذاس تفبٍت
هؼٌیداری را ثیي دیبثت ثبرداری ٍ ثبرداری عبلن ًؾبى
ًذاد.

شكل  -1هقبیسِ سطَح سزهي گلَتبتیَى بیي سًبى ببردار سبلن ( 7/75±0/86( )NPهیكزٍهَل در هیليگزم پزٍتئیي) ٍ سًبى
هبتال بِ دیببت ببرداری ( 7/04±1/51( )GDMهیكزٍهَل در هیليگزم پزٍتئیي) بز اسبس فبصلِ اطویٌبى هیبًگیي
Receiver operating characteristic curve
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ثزای دیبثت ثبرداری ،ثِ تزتیت ثب اعتفبدُ اس رگزعیَى
لدیغتیه ٍ هٌحٌی  5ROCاًدبم ؽذ .توبم آسهَىّب
دٍطزفِ ٍ ثب عطح اطویٌبى  %95ارسیبثی ؽذًذ .دادُّب ثِ
ؽىل اًحزاف هؼیبر±هیبًگیي گشارػ ؽذًذ .هیشاى p
ووتز اس  0/05هؼٌیدار در ًظز گزفتِ ؽذ.

یبفتِّب

 دکتز علي خسزٍ بیگي ٍ ّوكبراى
شكل  -2هقبیسِ سطَح سزهي پبراکسًَبس بیي سًبى ببردار سبلن (ً 21/59±15/21( )NPبًَهَل در دقیقِ در هیليلیتز) ٍ سًبى
هبتال بِ دیببت ببرداری (ً 17/35±13/28( )GDMبًَهَل در دقیقِ در هیليلیتز) بز اسبس فبصلِ اطویٌبى هیبًگیي

ؽذُ اعت.

رگزعیَى لَخغتیه تأثیز گلَتبتیَى ،پبراوغًَبس ٍ
هیلَپزاوغیذاس ثز رٍی دیبثت ثبرداری در خذٍل  2ارائِ

جذٍل  -2رگزسیَى لَجستیك تأثیز گلَتبتیَى ،پبراکسًَبس ٍ هیلَپزاکسیذاس بز رٍی دیببت ببرداری
هتغیز
گلَتبتیَى
پبراوغًَبس
هیلَپزاوغیذاس

B
- 0/529
- 0/023
0/001

ًغجت ؽبًظ ()OR

حذ اطویٌبى  %95ثزای OR

عطح هؼٌیداری

0/589
0/977
1/001

0/352 - 0/988
0/940 – 1/015
0/956 – 1/049

0/045
0/230
0/964
OR; Odds ratio

آًبلیش هٌحٌی  ROCگلَتبتیَى ،پبراوغًَبس ٍ
هیلَپزاوغیذاس ثزای تؾخیص دیبثت ثبرداری ثزای
ّیچوذام اس آًْب هؼٌیدار ًجَد (خذٍل .)3

ثز اعبط ًتبیح حبصل اس رگزعیَى لَخغتیه (خذٍل
 ،)2گلَتبتیَى ثِ طَر هؼٌیداری فبوتَر خطز هٌفی
ثزای دیبثت ثبرداری ثَد ٍ ًمؼ هحبفظت وٌٌذُ را در
ثزاثز ایي ثیوبری داؽت ( .)p;0/045عطَح سیز هٌحٌی

جذٍل  -3سطَح سیز هٌحٌي ( )AUCآًبلیش هٌحٌي  ROCگلَتبتیَى ،پبراکسًَبس ٍ هیلَپزاکسیذاس بزای تشخیص دیببت ببرداری
بب حذ اطویٌبى (%95 )CI
هتغیز

AUC

حذ اطویٌبى  %95ثزای AUC

عطح هؼٌیداری

0/220
0/446 - 0/738
0/592
گلَتبتیَى
0/261
0/439 – 0/730
0/584
پبراوغًَبس
0/395
0/417 – 0/711
0/564
هیلَپزاوغیذاس
AUC; Area under curve, ROC; Receiver operating characteristic, CI; Confidence interval
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بحث
هْنتزیي یبفتِّبی هطبلؼِ حبظز ؽبهل :وبّؼ هؼٌیدار
عطَح عزهی گلَتبتیَى در دیبثت ثبرداری در همبیغِ ثب
ثبرداری عبلن ثَد.
در هطبلؼِ لَپش تیٌَوَ ٍ ّوىبراى ( )2013در وؾَر
اعپبًیب تفبٍت هؼٌیداری در عطَح عزهی گلَتبتیَى ثیي
دیبثت ثبرداری ٍ سًبى ثبردار عبلن ٍخَد ًذاؽتّ .وچٌیي
در ایي هطبلؼِ در آًبلیش رگزعیَى لَخغتیه ثزای
پیؼگَیی دیبثت ثبرداری ،ارتجبط هؼٌیداری ثیي عطَح
عزهی گلَتبتیَى ٍ ثیوبری هؾبّذُ ًؾذ ( .)20در
هطبلؼِ حبظز ثزخالف هطبلؼِ لَپش تیٌَوَ ٍ ّوىبراى،
عطَح عزهی گلَتبتیَى در سًبى هجتال ثِ دیبثت ثبرداری
ثِ طَر هؼٌیداری پبییيتز اس سًبى ثبردار عبلن ثَد.
ّوچٌیي هؾبّذُ ؽذ وِ گلَتبتیَى هیتَاًذ ثِ ػٌَاى
یه فبوتَر خطز هٌفی ثزای دیبثت ثبرداری ثبؽذ ٍ ًمؼ
هحبفظت وٌٌذُ را در ثزاثز ایي ثیوبری داؽتِ ثبؽذ.
گلَتبتیَى ،فزاٍاىتزیي تزویت گَگزددار (ثِ ؽىل گزٍُ
تیَل) غیز پزٍتئیٌی اعت ٍ ًمؼ ثغیبر هْوی در
ثزلزاری ٍظؼیت اوغبیؼ ٍ وبّؼ داخل علَلی دارد .در
ؽزایط فیشیَلَصیه در حذٍد  %98اس گلَتبتیَى ثِ ؽىل
وبّؼ یبفتِ ( ٍ 1)GSHهبثمی آى ثِ طَر ػوذُ ثِ
ؽىل اوغیذ ؽذُ ( 2)GSSGاعت وِ اس اتصبل دٍ
هَلىَل گلَتبتیَى ثب پیًَذ دی عَلفیذ حبصل هیگزدد.
گلَتبتیَى ثِ ػٌَاى یه آًتی اوغیذاى لَی ثزای همبثلِ
ثب رادیىبلّبی آساد ًمؼ هْوی را در ؽزایط
فیشیَلَصیىی ایفب هیوٌذ .گلَتبتیَى وَفبوتَر آًشین
گلَتبتیَى پزاوغیذاس اعت وِ ایي آًشین ًمؼ حیبتی در
پبوغبسی پزاوغیذّبی لیپیذی داردّ .وچٌیي در احیبی
هدذد دی ّیذرٍاعىَرثبت ثِ اعىَرثبت تَعط آًشین دی
ّیذرٍاعىَرثبت ردٍوتبس ثِ گلَتبتیَى ثِ ػٌَاى هٌجغ
ّیذرٍصى ًیبس اعت .گلَتبتیَى ّوچٌیي احتوبالً در حفظ
ٍیتبهیي  ٍ Eوبرٍتٌَئیذّب ثِ ؽىل احیبء ؽذُ آًْب ًیش
ًمؼ دارد .ثب تَخِ ثِ اّویت فیشیَلَصیه گلَتبتیَى ثزای
همبثلِ ثب آعیتّبی ًبؽی اس اعتزط اوغیذاتیَ ،ثزای
افشایؼ عطح علَلی آى ،راّجزدّبی هختلفی پیؾٌْبد
1

Oxidized LDL
Foam cells

Reduced Glutathione
Oxidized Glutathione

2

11

3
4

 گلَتبتیَى ،پبراکسًَبس ٍ هیلَپزاکسیذاس در دیببت ببرداری

ؽذُ اعت وِ ؽبهل( :الف) اعتفبدُ اس گلَتبتیَى خَراوی
وِ ثب تَخِ ثِ ایٌىِ علَلّبی ػصجی ،گلجَلّبی لزهش ٍ
لٌفَعیتّب لبدر ثِ اعتفبدُ آى ًیغتٌذ ٍ ثبیذ گلَتبتیَى
را اس آهیٌَاعیذّبی تؾىیل دٌّذُ آى عٌتش ًوبیٌذ،
رٍػ همزٍى ثِ صزفِای ًیغت( ،ة) اعتفبدُ اس
آهیٌَاعیذ ظزٍری هتیًَیي (ثب تَخِ ثِ ایٌىِ در هغیز
تجذیل ایي آهیٌَاعیذ ثِ عیغتئیي ،وَفبوتَرّبی
هتؼذدی هَرد ًیبس اعت ،ثٌبثزایي هوىي اعت در ًَساداى
ٍ ثزخی ثشرگغبالى هبًٌذ افزاد هجتال ثِ ثیوبریّبی
وجذی غیز فؼبل ثبؽذ)( ،ج) اعتفبدُ اس آلفب-لیپَئیه
اعیذ وِ ثبػث افشایؼ افشایؼ عطح گلَتبتیَى ٍ ًیش
احیبی گلَتبتیَى اوغیذ ؽذُ هیگزدد ٍ (د) اعتفبدُ اس
 -Nاعتیل عیغتئیي وِ ثْتزیي ٍ هؤثزتزیي هٌجغ
خَراوی گلَتبتیَى اعت (.)8
پبراوغًَبس یه آًشین هتصل ثِ  HDLاعت ٍ دارای عِ
ایشٍآًشین ثب ػٌبٍیي پبراوغًَبس  3 ٍ 2 ،1هیثبؽذ.
پبراوغًَبسّبی  3 ٍ 1در وجذ ثیبى هیؽًَذ ٍ عپظ ثِ
داخل عزم تزؽح هیگزدًذ ،اهب پبراوغًَبس  2هؼوَالً در
داخل علَل ثیبى ؽذُ ٍ ّوبًدب ثبلی هیهبًذ .یه
ػولىزد ثغیبر هْن فیشیَلَصیه پبراوغًَبس  ،1خلَگیزی
اس اوغیذاعیَى  LDL ٍ HDLاس طزیك ّیذرٍلیش
فغفَلیپیذّبی فؼبل ؽذُ ٍ هحصَالت حبصل اس
پزاوغیذاعیَى چزثیّبعت ( .)9اعتزط اوغیذاتیَ هی-
تَاًذ ثبػث اوغیذاعیَى  LDLؽذُ وِ هٌدز ثِ تَلیذ
 LDLاوغیذُ 3هیؽَد ( .)21افشایؼ غلظت LDL
اوغیذُ در ثیوبری دیبثت ثبرداری در همبیغِ ثب ثبرداری
عبلن گشارػ ؽذُ اعت ( LDL .)23 ،22اوغیذُ ثِ
ٍعیلِ هبوزٍفبصّب ثلؼیذُ هیؽًَذ وِ هٌدز ثِ تؾىیل
علَلّبی وفی 4هیگزدد وِ هیتَاًذ ثبػث افشایؼ خطز
آتزٍاعىلزٍس ٍ اختالالت هزثَط ثِ ػزٍقریش ؽَد وِ اس
خولِ ػَارض آى آعیتّبی ولیَی اعت ( .)23در عِ
هطبلؼِ در وؾَر تزویِ در ّفتِ  24-28ثبرداری وِ دٍ
گزٍُ اس ًظز ؽبخص تَدُ ثذًی ،عي ٍ ّفتِ ثبرداری
ّوغبى ؽذُ ثَدًذ ،فؼبلیت عزهی پبراوغًَبس  1در
ثیوبراى هجتال ثِ دیبثت ثبرداری در همبیغِ ثب ثبرداری

 دکتز علي خسزٍ بیگي ٍ ّوكبراى

فزآیٌذّبی التْبثی ًمؼ هْوی در ایدبد ًبٌّدبریّبی
هزتجط ثب دیبثت ثبرداری اس خولِ همبٍهت ثِ اًغَلیي
دارًذ ( ،)13فؼبلیت آًشین هیلَپزاوغیذاس ًیش در هطبلؼِ
حبظز هَرد ثزرعی لزار گزفت .اطالػبت ثغیبر اًذوی در
راثطِ ثب فؼبلیت آًشین هیلَپزاوغیذاس در ثیوبراى هجتال ثِ
دیبثت ثبرداری ٍخَد دارد .در هطبلؼِ حبظز تفبٍت
هؼٌیداری در فؼبلیت ایي آًشین ثیي دیبثت ثبرداری ٍ
ثبرداری عبلن هؾبّذُ ًؾذ ،اهب هیبًگیي فؼبلیت آًشین در
دیبثت ثبرداری همذار خیلی خشئی ووتز اس ثبرداری عبلن
ثَد وِ ؽبیذ ًؾبى دٌّذُ تَاى ووتز هجتالیبى ثِ دیبثت
ثبرداری ثزای همبثلِ ثب ػفًَتّب ثبؽذ .الجتِ هطبلؼبت
دیگزی ثب تؼذاد ًوًَِ ثیؾتز ثزای هؾخص ؽذى ًمؼ
ایي آًشین در دیبثت ثبرداری السم اعت.
در هطبلؼِ وبرآسهبیی ثبلیٌی هبخذ ٍ ّوىبراى ( )2016در
وؾَر هصز ،هصزف یه هیلیگزم اعیذ اعىَرثیه در
ثیوبراى هجتال ثِ دیبثت ثبرداری هٌدز ثِ وبّؼ اعتزط
اوغیذاتیَ در هبدر ٍ ًَساد ٍ ثبػث ثْجَد ؽبخصّبی
عالهت ًَساد ؽذ .در ایي هطبلؼِ هؾبّذُ ؽذ وِ در
خَى هبدر ،غلظت گلَتبتیَى ٍ ًیش فؼبلیت آًشینّبی
عَپزاوغیذ دیظ هَتبس ٍ وبتبالس در گزٍُ دیبثت ثبرداری
هصزف وٌٌذُ اعیذ اعىَرثیه ًغجت ثِ گزٍُ دیبثت
ثبرداری هصزف وٌٌذُ دارًٍوب ثِ طَر هؼٌیداری افشایؼ
هییبثذ ،اهب در همبثل غلظت هبلَى دی آلذئیذ ،هؼیبری اس
پزاوغیذاعیَى چزثیّب ،ثِطَر هؼٌیداری وبّؼ هی-
یبثذّ .وچٌیي در ایي هطبلؼِ هؾبّذُ ؽذ وِ در ًَساداى
هتَلذ ؽذُ اس هبدراًی وِ هصزف اعیذ اعىَرثیه
داؽتِاًذ ،غلظت هبلَى دی آلذئیذ ووتز ٍ فؼبلیت
عَپزاوغیذ دیظ هَتبس ثیؾتز اعت ٍ احتوبل
ّیپَگلیغوی ّن در ایي ًَساداى ووتز اعت ( .)27در
هطبلؼِ هَرد  -ؽبّذی هحوذپزعت ٍ ّوىبراى ()2017
در ؽْز اصفْبى وِ دٍ گزٍُ اس ًظز ؽبخص تَدُ ثذًی،
عي ٍ ّفتِ ثبرداری ّوغبى ؽذُ ثَدًذ ،عطَح عزهی
علٌیَم ،رٍی ٍ ظزفیت تبم آًتیاوغیذاى در دیبثت
ثبرداری ثِ طَر هؼٌیداری پبییيتز اس ثبرداری عبلن ثَد.
در ایي هطبلؼِ پیؾٌْبد ؽذ یه رصین غذایی غٌی اس
آًتیاوغیذاى ،اس طزیك هصزف ثبالی اًَاع هیَُ ٍ

عبلن ثِ طَر هؼٌیداری وبّؼ ًؾبى داد (.)24 ،19 ،15
در هطبلؼِ اسلز ٍ ّوىبراى ( )2015در وؾَر تزویِ در
ّفتِ  24-28ثبرداری وِ دٍ گزٍُ اس ًظز ؽبخص تَدُ
ثذًی ،عي ٍ ّفتِ ثبرداری ّوغبى ؽذُ ثَدًذ ،فؼبلیت
عزهی پبراوغًَبس  1تفبٍت هؼٌیداری را ثیي دیبثت
ثبرداری ٍ ثبرداری عبلن ًؾبى ًذادّ .وچٌیي در ایي
هطبلؼِ در آًبلیش رگزعیَى لَخغتیه ثزای پیؼگَیی
دیبثت ثبرداری ،ارتجبط هؼٌیداری ثیي فؼبلیت عزهی
پبراوغًَبس  ٍ 1ثیوبری ٍخَد ًذاؽت .در آًبلیش هٌحٌی
ً ROCیش هؾخص گزدیذ وِ فؼبلیت عزهی پبراوغًَبس
 1ارسػ تؾخیصی هؼٌیداری را ثزای ثیوبری دیبثت
ثبرداری ًذارد ( .)25در هطبلؼِ لی ٍ ّوىبراى ()2017
در وؾَر چیي وِ دٍ گزٍُ اس ًظز ؽبخص تَدُ ثذًی،
عي ٍ ّفتِ ثبرداری ّوغبى ؽذُ ثَدًذ ،فؼبلیت عزهی
پبراوغًَبس  1تفبٍت هؼٌیداری را ثیي دیبثت ثبرداری ٍ
ثبرداری عبلن در ّفتِ  24-28ثبرداری ًؾبى ًذاد (.)26
یبفتِّبی حبصل اس هطبلؼِ حبظز هیتَاًذ تأییذ وٌٌذُ
هطبلؼِ اسلز ٍ ّوىبراى (ّ ٍ )2015وچٌیي لی ٍ
ّوىبراى ( )2017ثبؽذ.
آًشین هیلَپزاوغیذاس وِ در همبدیز سیبدی در گزاًَلّبی
ًَتزٍفیلّب یبفت هیؽَد ،هیتَاًذ ثز رٍی پزاوغیذ
ّیذرٍصى اثز وزدُ ٍ اعیذّبی ّیپَّبلَ ًظیز
ّیپَولزیه اعیذ تَلیذ ًوبیذ وِ خبصیت هیىزٍةوؾی
دارد .پزاوغیذ ّیذرٍصًی وِ ثِ ػٌَاى عَثغتزا در ایي
ٍاوٌؼ هَرد اعتفبدُ لزار هیگیزد ،تَعط عیغتن
 NADPHاوغیذاس ٍ طی فزآیٌذ اًفدبر تٌفغی در
علَلّبی فبگَعیتی در رًٍذ همبثلِ ثب ثبوتزیّب ،اًگلّب،
ٍیزٍطّب ٍ عبیز ػفًَتّب تَلیذ هیگزدد ( .)11 ،10اهب
ّیپَولزیه اعیذ ٍ عبیز اعیذّبی ّیپَّبلَ تزویجبت
اوغیذ وٌٌذُای ّغتٌذ وِ هیتَاًٌذ ثبػث آعیتّبی
اوغیذاتیَ ثِ ثبفتّبی هیشثبى ًیش گزدًذ .در هَاردی وِ
فؼبلیت آًشین هیلَپزاوغیذاس ثبال ثبؽذ (ًبؽی اس ػفًَتّب
ٍ یب ؽزایط التْبثی) ،ایي اهز هیتَاًذ هٌدز ثِ گغتزػ ٍ
تَعؼِ آتزٍاعىلزٍسً ،بٌّدبریّبی ػزٍلی ،ثیوبریّبی
للجی ٍ عبیز اختالالت در ثیوبراى گزدد وِ اس آى خولِ
هیتَاى ثِ هجتالیبى ثِ آرتزیت رٍهبتَئیذ ( ٍ )12ثیوبری
هشهي ولیَی ( )10اؽبرُ وزد .ثب تَخِ ثِ ایٌىِ
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 ثٌبثزایي وبّؼ گلَتبتیَى.ٍلَع دیبثت ثبرداری ًؾبى داد
عزم هوىي اعت سهیٌِعبس ثزخی ًبٌّدبریّبی ثبلیٌی
 ثب اعتفبدُ اس یه.در سًبى هجتال ثِ دیبثت ثبرداری ثبؽذ
رصین غذایی هٌبعت هیتَاى عطَح فیشیَلَصیه
گلَتبتیَى را افشایؼ داد وِ ایي اهز هوىي اعت ثبػث
افشایؼ همبٍهت ثذى در همبثلِ ثب اعتزط اوغیذاتیَ ٍ ًیش
.وبّؼ خطز ٍلَع دیبثت ثبرداری گزدد

 هوىي اعت در خلَگیزی اس ٍلَع دیبثت،عجشیدبت
.)28( ثبرداری ٍ یب وٌتزل ؽزایط ثیوبری هفیذ ثبؽذ
 تؼذاد ون ًوًَِ ٍ ًیش،اس هحذٍدیتّبی هطبلؼِ حبظز
 پیؾٌْبد هیؽَد هطبلؼبت آیٌذًُگز ثب.ًَع هطبلؼِ ثَد
تؼذاد ًوًَِ ثیؾتز ثزای ثزرعی ارتجبط ثیي عطَح عزهی
گلَتبتیَى ٍ فؼبلیت آًشینّبی پبراوغًَبس ٍ هیلَپزاوغیذاس
در عِ هبِّ اٍل ثبرداری ثب ٍلَع دیبثت ثبرداری طزاحی
 ّوچٌیي اًدبم هطبلؼبت وبرآسهبیی ثبلیٌی خْت.ؽَد
ثزرعی ًمؼ احتوبلی گلَتبتیَى در خلَگیزی اس ٍلَع
ٍ دیبثت ثبرداری ٍ یب ثْجَد ؽبخصِّبی عالهت هبدر
.ًَساد پیؾٌْبد هیؽَد

تشكز ٍ قذرداًي
ایي هطبلؼِ ثِ ػٌَاى ثخؾی اس طزح تحمیمبتی هصَة در
 ثذیيٍعیلِ اس.داًؾگبُ ػلَم پشؽىی لزعتبى اًدبم ؽذ
 آلبی دوتز ًیوب،ُهغبػذت خبًن دوتز ًدوِ ؽیبهیساد
تمیسادُ ٍ آلبی دوتز ثْبدر هلىی ثزای ّوىبری در
.خوغآٍری ًوًَِّب تؾىز ٍ لذرداًی هیگزدد

ًتیجِگیزی
 عطَح عزهی گلَتبتیَى ثِ طَر،در هطبلؼِ حبظز
هؼٌیداری در دیبثت ثبرداری پبییيتز اس ثبرداری عبلن
 ّوچٌیي گلَتبتیَى ًمؼ هحبفظت وٌٌذُای در ثزاثز.ثَد
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