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بررسی ارتباط سطح سرمی اپلین 36-با شاخصهای آنتروپومتریک
 18-24ماه بعد از زایمان مادر :یک مطالعه مورد-شاهدی النهگزیده
لزاده
نالسادات اسمعی 
شیوا پورعلی رودبنه ،1دکتر نجمه تهرانیان ،2اشرف صابر ،*4،3متی 
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مربی گروه پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
استادیار گروه مامایی و بهداشت باروری ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
مربی گروه پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی اسفراین ،اسفراین ،ایران.
گروه بهداشت باروری و مامایی ،دانشکده علوم پزشکی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
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مقدمه :حضور اپلین در هیپوتاالموس ،نشاندهنده نقش بالقوه این هورمون در تعادل انرژی و مصرف غذا میباشد .با
توجه به نقش محافظتی اپلین در چاقی ،مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط سطح سرمی اپلین 36-با شاخصهای
آنتروپومتریک  18-24ماه بعد از زایمان مادر انجام شد.
روشکار :در این مطالعه مورد -شاهدی النهگزیده طی سالهای  ،1393-95سطح سرمی اپلین 36-در  42زن باردار در
هفته  28-32بارداری و  24ساعت اول بعد از زایمان بهروش  ELISAسنجش شد .بعد از زایمان افراد از نظر نوع
زایمان ،به دو گروه زایمان طبیعی و سزارین تقسیمبندی و همگن شدند .شاخصهای آنتروپومتریک در دو نوبت سه
ماهه سوم بارداری و سپس  18-24ماه پس از زایمان اندازهگیری شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )21و آزمونهای تی زوجی ،تی مستقل ،کای دو نمونهای ،رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون انجام
شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.
یافتهها :میانگین اپلین 36-سرمی بعد از زایمان طبیعی نسبت به سه ماهه سوم بارداری کاهش تقریباً معنیداری داشت
( .)p=0/05سطح سرمی اپلین 36-بعد از زایمان سزارین ارتباط منفی و معناداری با  )r=-0 /57 ،p=0/007( BMIو
اندازه دور کمر در پیگیری بعد از زایمان ( )r=-0 /62 ،p=0/003داشت .بر اساس نتایج آزمون رگرسیون خطی ،در گروه
زایمان سزارین ،اپلین 36-پیشگوییکننده مستقل معناداری برای  BMIپیگیری بعد از زایمان بود ( .)p<0/01اپلین-
 36ارتباط معناداری با شاخصهای آنتروپومتریک در گروه زایمان طبیعی نداشت ( .)p>0/05تفاوت معناداری در
میانگین شاخصهای آنتروپومتریک بین دو گروه شامل :وزنگیری کل بارداری ( BMI ،)p=0/51سه ماهه سوم
()p=0/11؛  ،)p=0/19( BMIدور کمر ( ،)p=0/21فشارخون سیستولیک ( )p=0/22و فشارخون دیاستولیک در پیگیری
بعد از زایمان ( )p=0/34و اضافه وزن باقیمانده بعد از زایمان ( )p=0/37وجود نداشت.
نتیجهگیری :سطح سرمی اپلین 36-مادر با شاخص توده بدنی و دور کمر مادر در گروه زایمان سزارین ارتباط منفی
دارد .با اینحال این مکانیسم بهطور کامل شناخته نشده است.
کلماتکلیدی :اپلین ،36-زایمان سزارین ،زایمان طبیعی ،شاخصهای آنتروپومتریک
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مقدمه
در سراسر جهان ،میزان شیوع اضافه وزن و یا چاقی در

الگوی حرکتی ناشتای روده کوچک از طریق
گیرندههای  CCK-1بیان شده در اعصاب آوران واگال
میشود ( .)11تنظیم میزان دریافت غذا توسط
سیگنالهای عصبی و هورمونی بین روده و دستگاه
عصبی مرکزی اداره میشود .هورمونهایی مانند لپتین
و کولسیستوکینین ،به مناطق مهمی در سیستم عصبی
مرکزی سیگنال ارسال میکنند که در کنترل اشتها
نقش دارند .غلظت خون این هورمونها بعد از وعده
غذایی افزایش مییابد که متناسب با میزان کالری و
ترکیب غذاست .سرکوب گرسنگی ناشی از CCK

بزرگساالن بین سالهای  1980-2013به %27/5
افزایش یافته است .چاقی با افزایش  %36ساالنه
مراقبتهای بهداشتی و افزایش  %77هزینههای دارو و
همچنین افزایش موربیدیتی و مورتالیتی ناشی از
بیماری های کاردیومتابولیک و سرطان در مقایسه با
افراد دارای وزن نرمال همراه است ( .)2 ،1به ازای هر 5
واحد افزایش شاخص توده بدنی ( 1)BMIبیش از 25
کیلوگرم در مترمربع ،میزان مورتالیتی  %29افزایش
مییابد ( .)1بافت چربی با سنتز و آزادسازی موادی به
نام آدیپوکینها با دیگر ارگانهای مرکزی و محیط
ارتباط برقرار میکند و بدین طریق نقش مهمی در

عمدتاً از طریق گیرنده یک  CCKرخ میدهدCCK .
بهنظر نمیرسد بر تخلیه معده تأثیر بگذارد ،زیرا قادر به
عبور از ( CNS6سیستم عصبی مرکزی) نیستCCK .
به احتمال زیاد از طریق محیطی عمل میکند و میزان
دریافت غذا را از طریق عصب واگ کاهش میدهد .با
این حال این مکانیسم بهطور کامل شناخته نشده است.
 CCKو لپتین ممکن است اثر سینرژیک بر روی مهار
مصرف غذا داشته باشند ( .)1توزیع بافتی گسترده
اپلین و گیرنده آن در بافتهای مختلف شامل:
هیپوتاالموس ،هیپوفیز قدامی ،اندوتلیال عروق ،قلب،

باروری و تولیدمثل دارد ( .)3-5آدیپوکینهای مختلفی
وجود دارد که از جمله میتوان به اپلین 2اشاره کرد
( .)6اپلین ،یک هورمون پپتیدی و محصول ژن اپلین
میباشد که به پروپپتید  77اسید آمینهای ترجمه
میشود که این پروپپتیدها متعاقباً به فرمهای بیواکتیو
اپلین بر اساس طولشان تقسیم و نامگذاری میگردند
( .)8 ،7ژن اپلین ،روی کروموزوم Xq25-26.1
نمونههای انسانی قرار دارد ( .)8برخی از فرمهای
بیواکتیو اپلین شامل اپلین  19 ،17 ،16 ،13 ،12و 36
است .بر اساس تحقیقات صورت گرفته ،اپلین  36و 13
از بیشترین فعالیت بیولوژیکی برخوردارند (.)10 ،9 ،7
گیرنده اپلین ،بهعنوان گیرنده  3APJشناخته شده
است که یک گیرنده جفت شده با  Gپروتئین است.
سیستم آپلینرژیک و گیرندههای  APJبهطور
گستردهای در بافتهای گوارشی  )GI(4شامل معده،
روده کوچک و روده بزرگ بیان میشوند که نشان
میدهد اپلین محیطی ممکن است دارای نقش
تنظیمکننده در عملکرد حرکتی  GIباشد .نشان داده
شده است که تجویز محیطی اپلین باعث آزاد شدن
کولسیستوکینین ( 5)CCKمیشود که یک هورمون

شش ،معده ،کلیه ،غدد پستان ،تیروئید ،تخمدان،
موکوس کولون ،پانکراس ،بافت چربی انسان و موش
نشان میدهد که می تواند در بسیاری از فرآیندهای
فیزیولوژیکی از جمله تنظیم فشار خون ،تعادل مایعات
بدن ،پاسخ استرس غدد درونریز ،انقباض قلب،
رگزایی و متابولیسم انرژی نقش داشته باشد (-15 ،7
 .)12عالوه بر این ،این پپتید در فرآیندهای پاتولوژیک
مانند نارسایی قلبی ،چاقی ،دیابت و سرطان دخیل
است ( .)16بر اساس مطالعات قبلی ،افزایش اپلین در
شرایط پیشالتهابی ،استرس ،چاقی ،مقاومت به
انسولین و هیپرتانسیون گزارش شده است که ناشی از
نقش ضدالتهابی ،ضداسترسی ،ضدچاقی و ضددیابتی
اپلین میباشد ( .)17-19اپلین در فرآیند تنظیم التهاب
نقش دارد .با توجه به اینکه زایمان یک فرآیند التهابی
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 ارتباط سطح سرمی اپلین 36-با شاخصهای آنتروپومتریک بعد از زایمان مادر

شناخته شده  GIاست .بنابر این اپلین با آزادسازی این
هورمون باعث اختالل در تخلیه معده ،ترانزیت کولون و

 شیوا پورعلی رودبنه و همكاران

همراه با استرس اکسیداتیو است ،اپلین با زایمان مرتبط
میباشد ( .)21 ،20با توجه به عدم وجود مطالعهای در

استرسهای غیرمعمول مانند از دست دادن عزیزان و
تصادف ،بارداری در عرض  2سال بعد از زایمان ،عدم

زمینه تغییر سطح سرمی اپلین 36-بعد از زایمان و
ارتباط آن با چاقی و اضافه وزن باقیمانده بعد از زایمان
و عدم وجود مطالعهای که میزان این هورمون را در دو
نوع زایمان سزارین و طبیعی بهصورت مجزا و
مقایسهای مورد بررسی قرار داده باشد و با توجه عوارض
چاقی بر پیامدهای مادری و با توجه به اثر محافظتی
اپلین در چاقی و نقش حائز اهمیت این هورمون در
سندرم متابولیک ،مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات
محافظتی اپلین 36-بر اضافه وزن و چاقی بعد از زایمان
انجام شد.

همکاری نمونه ،زندگی کردن فرد خارج از منطقه مورد
مطالعه و مهاجرت فرد بود .در اولین ویزیت ،تاریخچه
طبی مادر ،شرححال بارداری و مشخصات دموگرافیک با
مصاحبه مستقیم از مادران گرفته شد و در فرم
پرسشنامه ثبت شد .میزان وزنگیری ،وزن ،قد ،شاخص
توده بدنی ،فشارخون ،صدای قلب جنین ،ارتفاع رحم و
عالئم خطر با استفاده از مشاهده و معاینه گردآوری و در
چکلیست ثبت شد .جهت تهیه فرم ثبت اطالعات از
کتب ،مقاالت و منابع معتبر استفاده شد .روایی فرمها
بهروش روایی محتوا تأیید شد؛ بدینصورت که پژوهشگر
از  5نفر از اعضای هیأت علمی گروه مامایی درخواست
کرد تا بازخورد الزم را در ارتباط با ابزار ارائه دهند که بر
اساس آن موارد اصالح شد .پایایی فرم با ضریب
همبستگی باالی  %85با استفاده از روش ارزیابی همزمان
در افراد مشابه واحدهای پژوهش به تعداد  7نفر و بعد از
ثبت بررسیهای بالینی یک نفر از همکاران کارشناس
ماما ،مورد تأیید قرار گرفت .بررسیهای ذکر شده در هر
ویزیت طبق برنامه معمول مراقبتهای دوران بارداری
کنترل شد .جهت محاسبه سن حاملگی ،از اولین روز
آخرین قاعدگی نرمال و در صورت نامطمئن بودن این

روشکار
این مطالعه مورد -شاهدی النهگزیده در سالهای -95
 1393بعد از تصویب در کمیته اخالق پزشکی دانشکده
علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس (کد ثبت:
 )IR.TMU.REC.1394.112بر روی  42زن باردار
 18-40ساله مراجعهکننده به درمانگاه مراقبت از
بارداری بیمارستان مهدیه تهران انجام شد .فلوچارت
مطالعه در شکل  1ارائه شده است .در ابتدای مطالعه،
ضمن ارائه توضیحات اهداف ،جزئیات و نحوه اجرای
مطالعه به مادران ،رضایتنامه کتبی از آنها اخذ گردید.
حجم نمونه با استفاده از فرمول مقایسه میانگین و با در
نظر گرفتن  β=0/2 ،α=0/05و با احتساب پدیده ریزش
نمونه در مطالعات کوهورت 82 ،نفر محاسبه شد؛
بدینترتیب  82زن باردار  18-40ساله در سه ماهه سوم
بارداری که برای مراقبتهای دوران بارداری به مرکز
آموزشی -درمانی مهدیه تهران مراجعه کرده بودند ،به
روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .معیارهای
ورود به مطالعه شامل :سن  18-40سال ،حاملگی
تکقلو ،عدم وجود سابقه اعمال جراحی معده یا بیماری
زخم معده تأیید شده ،عدم وجود بیماریهای
سیستمیک (مانند لوپوس ،دیابت شیرین) ،ایرانی بودن و
عدم وجود مشکالت روانی و عدم مصرف دخانیات و الکل
بود .معیارهای خروج از مطالعه شامل :بروز هرگونه
عارضه بارداری (مانند دیابت ،پرهاکالمپسی) ،مصرف
هرگونه دارویی غیر از مکملهای مجاز در بارداری،

تاریخ ،از اولین سونوگرافی انجام شده در سه ماهه اول
بارداری استفاده شد .جهت سنجش فشارخون ،وزن و
ضربان قلب جنین مادران از فشارسنج دیجیتال،
سونیکیت واحد و ترازوی دیجیتال توسط یک شخص
واحد استفاده شد .بعد از زایمان ،زنانی که زایمان واژینال
داشتند بهعنوان گروه مورد ( )n=22و زنانی که زایمان
سزارین داشتند و از نظر فاکتورهای همگنی مشابه گروه
مورد بودند ،بهعنوان گروه شاهد ( )n=23انتخاب شدند.
تنها مواردی از سزارین که تجربه درد لیبر را در اواخر
بارداری نداشتند به مطالعه راه پیدا کردند که شامل
سزارین بهدالیلی نظیر ماکروزومی ،سزارین تکراری و
نمایش بریچ میباشد .مواردی از سزارین که تجربه درد
لیبر را در اواخر بارداری داشتند ،از مطالعه حذف شدند.
دو گروه از نظر متغیرهای زمینهای و دموگرافیک شامل:
سن ،شغل مادران باردار و همسرانشان ،تحصیالت مادران
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توده بدنی مادر قبل از بارداری ،میزان درآمد ،سن
بارداری سه ماه سوم (هفته) در هنگام اخذ اولین نمونه،
سن بارداری در هنگام زایمان (هفته) ،وضعیت شیردهی
در  6ماهه اول بعد از زایمان و بعد از آن و روش تنظیم
خانواده در  6ماه اول بعد از زایمان و بعد از آن همگن
بودند.
نمونه خونها در وضعیت غیرناشتا بین ساعات 9-11
صبح از وریدهای محیطی گرفته شد و به لولههای حاوی
ماده ضد انعقاد( EDTA ،اتیلن دیامان تترااستیک
اسید) انتقال پیدا کرد .نمونه اول در هفتههای  28-32و

درونگروهی  %5/9مورد بررسی و سنجش قرار گرفت.
متغیرهای بالینی و آزمایشگاهی پس از تقسیمبندی
مادران به دو گروه با یکدیگر مقایسه شدند .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری SPSS
(نسخه )21انجام گرفت .جهت بررسی نرمال بودن توزیع
متغیرها در هر دو گروه از آزمون آماری کولموگروف-
اسمیرنوف ،جهت بررسی تغییرات درونگروهی و تفاوت
بینگروهی بهترتیب از آزمون تی زوجی و تی مستقل و
جهت بررسی دادههای کیفی از آزمون کای دو نمونهای
استفاده شد .همچنین به منظور بررسی ارتباط و میزان

نمونه دوم یک ساعت پس از زایمان توسط پژوهشگران
اخذ گردید .برای جداسازی پالسما ،نمونههای خون به
مدت  10دقیقه با سرعت  3000دور در دقیقه ()rpm
در دمای  4درجه سانتیگراد سانتریفیوژ شدند .پس از
سانتریوفیوژ ،نمونههای سرم حاصل در دمای پایین (-20
تا -70سانتیگراد) تا زمان انجام آزمون فریز شدند-24 .
 18ماه پس از زایمان (طبیعی و سزارین انتخابی) از
طریق تماس تلفنی با افراد مورد مطالعه از آنها درخواست
شد تا به بخش پرهناتال بیمارستان مهدیه مراجعه کنند.
 2نفر از گروه سزارین و  1نفر از گروه زایمان طبیعی

همبستگی بین متغیرهای مطالعه از آزمونهای
رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
توصیف دادهها با استفاده از آمار توصیفی شامل :توزیع
فراوانی ،میانگین و انحراف معیار انجام شد .میزان p
کمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

یافتهها
میانگین سنی مادران باردار در دو گروه زایمان طبیعی و
سزارین انتخابی بهترتیب  28/19±5/21و 29/05±4/36
سال و میانگین شاخص توده بدنی قبل از بارداری در دو
گروه زایمان طبیعی و زایمان سزارین انتخابی بهترتیب
 23/53±2/98و  24/74±3/70کیلوگرم بر مترمربع بود
که تفاوت آماری معناداری نداشت ( 19 .)p=0/27مادر
( )%90/5در گروه زایمان طبیعی و  18مادر ( )%85/7در
گروه سزارین انتخابی نولیپار و بقیه مولتیپار بودند13 .
نفر ( )%61/9از مادران در گروه زایمان طبیعی و  10نفر
( )%47/6از مادران گروه زایمان سزارین انتخابی
تحصیالت دیپلم و باالتر داشتند 19 .نفر ( )%90/5از
مادران گروه زایمان طبیعی و سزارین انتخابی ،کودکان
خود را در  6ماه اول بعد از زایمان با شیر خود تغذیه
مینمودند 1 ،نفر ( )%4/8از شیرخواران با شیرخشک و 1
نفر ( )%4/8با شیرمادر همراه با شیرخشک تغذیه می-
شدند .بعد از  6ماهگی 20 ،نفر ( )%90/5از شیرخواران
در گروه زایمان طبیعی و  21نفر ( )%95/2از شیرخواران
در گروه زایمان سزارین با شیرمادر و باقی موارد با
شیرخشک تغذیه میشدند.

بهدلیل عدم همکاری از مطالعه خارج شدند .شاخصهای
آنتروپومتریک (وزن ،شاخص توده بدنی و دور کمر) و
فشارخون سیستولیک و دیاستولیک مادر  18-24ماه
پس از زایمان (طبیعی و سزارین انتخابی) پس از مراجعه
افراد به بخش پرهناتال بیمارستان مهدیه اندازهگیری شد.
محیط کمر در باریکترین ناحیه بین دندهای تا تاج
خاصره ،با استفاده از متر نواری غیرقابل ارتجاع و بدون
هرگونه فشاری بر بدن فرد با دقت  0/1سانتیمتر
اندازهگیری شد .وزن و قد افراد بهصورت ایستاده
بهترتیب با استفاده از ترازوی دیجیتال (با دقت 0/1
کیلوگرم) و قدسنج دیواری (با دقت  0/1سانتیمتر)
اندازهگیری شد .شاخص توده بدنی با استفاده از تقسیم
وزن (کیلوگرم) بر مجذور قد (متر محاسبه شد .برای
اندازه گیری اپلین 36-از روش االیزا 1استفاده شد .اپلین-
ELISA
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باردار و همسرانشان ،تعداد خانوار ،وضعیت باروری (تعداد
بارداری ،زایمان ،سقط و تولدهای زنده و مرده) ،شاخص

 36با استفاده از کیت انسانی اپلین( 36 -زلبیو ،آلمان)
با حساسیت  0/2نانومول بر لیتر و ضریب تغییرات

 شیوا پورعلی رودبنه و همكاران

در این مطالعه میانگین اپلین 36-در سه ماهه سوم
بارداری در گروه زایمان واژینال  101/5±105/65و در

گروه زایمان سزارین ،میزان سطح سرمی اپلین 36-در
مقایسه با توده بدنی در زمان پیگیری بعد زایمان

گروه سزارین  82/16±99/40و بعد از زایمان در گروه
زایمان واژینال  84/9±63/64و در گروه زایمان سزارین
 86/49±23/76بهدست آمد .بر اساس نتایج آزمون رتبه
عالمتدار ویلکاکسون ،کاهش تقریباً معناداری در
میانگین سطح سرمی اپلین 36-بعد از زایمان طبیعی
نسبت به سه ماهه سوم بارداری مشاهده شد (،)p=0/05
درحالیکه بعد از زایمان سزارین میزان اپلین 36-تغییر
معناداری نداشت ( .)p=0/29سطح سرمی اپلین 36-قبل
و بعد از زایمان در دو گروه تفاوت آماری معناداری
نداشت ( .)p<0/05سطح سرمی اپلین 36-بعد از زایمان

میتواند پیشگوییکننده مستقل منفی و معناداری برای
شاخص توده بدنی باشد ()p>0/01؛ بهطوریکه به ازای
هر واحد کاهش در سطح سرمی اپلین 36-بعد از زایمان،
شاخص توده بدنی  0/02واحد افزایش مییافت .اپلین-
 36ارتباط معناداری با شاخصهای آنتروپومتریک در
گروه زایمان طبیعی نداشت ( .)p>0/05تفاوت معناداری
در میانگین شاخصهای آنتروپومتریک بین دو گروه
شامل :وزنگیری کل بارداری ( ،)p=0/51شاخص توده
بدنی در سه ماهه سوم بارداری ( ،)p=0/11شاخص توده
بدنی در زمان پیگیری بعد از زایمان ( ،)p=0/19دور کمر

سزارین ارتباط منفی و معناداری با شاخص توده بدنی در
زمان پیگیری بعد از زایمان داشت (-0/57 ،p=0/007
= )rو همچنین سطح سرمی اپلین 36-بعد از زایمان
سزارین ارتباط منفی و معناداری را با دور کمر در زمان
پیگیری بعد از زایمان ( )r=-0 /62 ،p=0/003نشان داد
(جدول  .)1بر اساس نتایج آزمون رگرسیون خطی ،در

در زمان پیگیری بعد از زایمان ( ،)p=0/21فشارخون
سیستولیک در پیگیری بعد از زایمان (،)p=0/22
فشارخون دیاستولیک در پیگیری بعد از زایمان
( )p=0/34و اضافه وزن باقی مانده بعد از زایمان
( )p=0/37وجود نداشت

جدول  -1ارتباط شاخصهای آنتروپومتریک مادر با سطوح سرمی اپلین( 36-نانوگرم بر میلیلیتر)
متغیر

شاخص توده بدنی
هنگام زایمان
r
p

اپلین سه ماهه سوم

0/26

گروه
گروه زایمان
طبیعی
گروه سزارین
انتخابی

0/24

شاخص توده بدنی
پیگیری بعد از زایمان
r
p
0/30

0/18

فشارخون سیستولیک
پیگیری بعد از زایمان
r
p
0/15

0/32

دورکمر پیگیری
بعد از زایمان
r
p
0/91

0/02

اضافه وزن باقی
مانده بعد از زایمان
r
p
0/27

0/30

اپلین بعد از زایمان

0/19

0/36

0/16

0/16

0/09

0/37

0/66

0/10

0/18

0/30

اپلین سه ماهه سوم

0/005

-0/59

0/002

-0/64

0/90

-0/29

0/002

-0/62

0/30

-0/23

اپلین بعد از زایمان

0/02

-0/50

0/007

-0/57

0/22

-0/27

0/003

-0/62

0/33

-0/22

* آزمون همبستگی پیرسون
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شكل  -1فلوچارت مطالعه

انقباض خودبهخودی یا القایی بهوسیله اکسیتوسین
میگردد .همچنین در مطالعات صورت گرفته در رابطه با
اپلین ،کاهش انقباض در زنان چاق باردار مشاهده شده

بحث
مطالعات محدودی در رابطه با بررسی تغییرات ترشح
اپلین 36-در بارداری و زایمان انجام شده است .مشخص
شده است مقدار این هورمون در  24ساعت اول بعد از
زایمان طبیعی  %16کاهش مییابد ،درحالیکه بعد از
زایمان سزارین میزان اپلین 36-تغییر معناداری پیدا
نمیکند .تأثیر اپلین بر روی میومتر رحم موجب مهار

است .بنابراین تأثیر فیزیولوژیک اپلین بر مهار انقباض
رحم ممکن است نقش مهاری بر انقباض مادران چاق در
طول لیبر و در نتیجه باال رفتن تعداد زایمان سزارین
ایجاد نماید ( .)21بررسیهای انجام شده بر روی جفت و
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غشای جنینی زنان تحت زایمان خودبهخودی ترم و
پرهترم نشان داد که مقدار اپلین در لیبر ترم یا پرهترم

بر اساس مطالعات قبلی ،اپلین دریافت غذا را کاهش
میدهد ،بنابراین این هورمون بهعنوان یک هورمون

خودبهخودی و غیر خودبهخودی کاهش یافته ،اما در
بیان سطح  APJتغییری رخ نداده است ( .)20یکی از
دالیل تنظیم کاهشی اپلین قبل از لیبر میتواند بهعلت
نقش ضدالتهابی آن باشد که مهار اپلین با افزایش قابل
توجه سایتوکینهای پیشالتهابی و اینترلوکین  6و  8از
سلولهای آمنیون اولیه همراه بوده است .همچنین
جداسازی اپلین از سلولهای آمنیون اولیه با افزایش قابل
توجه بیان  mRNAسیکلواکسیژناز و آزادسازی
پروستاگالندین ( )E2, F2aهمراه بوده است (.)22
همچنین بر اساس مطالعه هابن و همکاران ()2009

ضدچاقی شناخته شده است که وزن را کاهش میدهد
( .)28 ،27در مطالعه حاضر سطح سرمی اپلین 36-بعد
از زایمان سزارین ،ارتباط منفی و معناداری با شاخص
توده بدنی هنگام زایمان ،شاخص توده بدنی و دور کمر
در پیگیری بعد از زایمان داشت .همچنین سطح سرمی
اپلین 36-اندازهگیری شده در سه ماهه سوم بارداری
ارتباط منفی و معناداری با شاخص توده بدنی هنگام
زایمان داشت .اپلین 36-ارتباط معناداری با شاخصهای
آنتروپومتریک در گروه زایمان طبیعی نداشت .هیچ
مطالعهای تاکنون به بررسی تغییرات ارتباط اپلین36-

نقش ضدالتهابی اپلین پیش از لیبر نیز بیان شده است.
شواهد بهدست آمده از حفره آمنیوتیک ،میومتر،
سرویکس و غشای کوریوآمنیوتیک در زمان زایمان از
این ایده که زایمان یک روند التهابی است ،پشتیبانی
میکنند ( .)23در پایان بارداری و در طی زایمان واژینال،
سایتوکاینهای پیشالتهابی ( IL-8 ،IL1β ،IL-6و
 )TNF-αو کموکین افزایش مییابد ( .)25 ،24مطالعه
هاباتا و همکاران ( )1999نشان داد که اپلین بهطور
نسبی تولید سایتوکین را بهواسطه سلولهای طحال در
موش سرکوب میکند که این عمل نقش اپلین در فرآیند

بعد از زایمان و ارتباط آن با شاخصهای آنتروپومتریک
مادر نپرداخته است ،ولی مطالعات انجام شده بر روی
جمعیت غیرباردار در ادامه بیان میشود .در مطالعه
هینونن و همکاران ( )2005سطح پالسمایی اپلین در
افراد چاق نسبت به افراد با وزن نرمال باالتر بود و ارتباط
مثبتی با شاخص توده بدنی داشت و سطح این هورمون
در افراد با وزن پایینتر ،بهطور قابل توجهی کمتر بود
( .)29در مطالعه کاستان الرل و همکاران ()2008
کاهش وزن و رژیم کمکالری باعث کاهش سطح
پالسمایی و کاهش بیان اپلین در بافت چربی زنان چاق

تنظیم التهاب را بیان میکند ( )26که یافتههای فوق
تأیید کننده نتایج مطالعه حاضر میباشد .با توجه به
پژوهشهای فوق ،زایمان یک فرآیند التهابی همراه با
استرس اکسیداتیو و نیازمند انقباضهای مؤثر میباشد،
بنابراین اپلین با فرآیند زایمان مرتبط است .با توجه به
نقش ضدالتهابی ،ضداسترسی و ضد انقباضی اپلین،
انتظار میرفت اپلین 36-مادر در  24ساعت اول بعد از
زایمان نسبت به اپلین 36-سه ماهه سوم در زایمان
طبیعی کاهش معنیداری داشته باشد که در مطالعه
حاضر نیز کاهش معنیداری در میزان سطح اپلین خون
مشاهده شد .در واقع این کاهش میزان هورمون ،جهت
آماده کردن بستر مناسب برای شروع و ادامه سیر زایمان
طبیعی بهعنوان پدیده التهابی و استرسی ضروری
میباشد ،اما با اینحال نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتری
در این زمینه میباشد.

شده بود و کاهش بیان اپلین در بافت چربی به کاهش
میزان گردش خون اپلین کمک کرده بود ( .)30در
مطالعه هینونن و همکاران ( )2009تغییر معناداری در
سطح اپلین افراد چاق مبتال به سندرم متابولیک بعد از
کاهش وزن بهدنبال  8هفته رژیم کمکالری رخ نداد
( .)31در مطالعه لی و همکاران ( )2006سطوح اپلین
پالسمای ناشتا با  ،HOMA-IRشاخص توده بدنی و
انسولین ناشتا همبستگی مثبتی داشتند .همچنین تجزیه
و تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که HOMA-IR
و شاخص توده بدنی ،فاکتورهای مستقل تأثیرگذار بر
سطوح اپلین پالسما هستند ( .)32در مطالعه باچر و
همکاران ( )2005بیان اپلین در مرحله تمایز چربی
افزایش یافته بود .مقایسه چهار مدل مختلف چاقی در
موشها نشان داد که هر دو بیان اپلین در سلولهای
چربی و سطوح پالسمایی اپلین در تمامی چاقیهای
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افزایش بیان اپلین نیست .در افراد چاق ،هر دو اپلین
پالسما و سطح انسولین بهطور قابل توجهی باالتر بود که
این امر نشان میدهد که تنظیم اپلین توسط انسولین
میتواند غلظت خونی اپلین را تحت تأثیر قرار دهد (.)33
حضور اپلین و گیرنده آن ( )APJدر هیپوتاالموس،
نشاندهنده نقش بالقوه این هورمون در کنترل و آزاد-
سازی هورمونهای هیپوفیزی تأثیرگذار در تعادل آب و
مایعات بدن ،تعادل انرژی و رفتار آشامیدن و مصرف غذا
میباشد ( .)34در واقع میتوان محور آدیپوسیت-
هیپوتاالمیک را همچنان که در تنظیم لپتین مؤثر است،

داده شده است که بیان اپلین در طول آدیپوژنز افزایش
مییابد .چاقی با افزایش هیپوکسی در بافت چربی و
افزایش بیان فاکتور رونویسی ،عامل القاء کننده
هیپوکسی یک آلفا ( )HIF-1aکه در التهاب مزمن در
بافت چربی نقش دارد ،ارتباط دارد .مطالعات مختلف
نشان دادهاند که هیپوکسی ،بیان و ترشح اپلین توسط
آدیپوسیتهای انسان و موش را تحریک میکند .عالوه بر
این نشان داده شده است که القای اپلین تحت شرایط
هیپوکسی با اتصال  HIF-1به ژن اپلین رخ میدهد؛
چراکه اپلین در آنژیوژنز نقش دارد که برای گسترش

برای تنظیم اپلین نیز مؤثر فرض کرد .اپلین توسط بافت
چربی بیان و ترشح میشود .در چاقی و بیماری متابولیک
مرتبط با آن ،سطح اپلین افزایش مییابد .درمان مزمن
با اپلین ،میزان بافت چربی را کاهش میدهد .اپلین
بهعنوان یک هدف درمانی امیدوار کننده در درمان چاقی
و بیماریهای متابولیک میتواند استفاده شود (.)35
مکانیسمهای احتمالی که به واسطه آن اپلین را در
کاهش چاقی دخیل میدانند شامل :مهار تمایز
آدیپوسیت سفید ،لیپولیز و افزایش تمایز آدیپوسیتهای
قهوهای از طریق مسیرهای سیگنالینگ PI3K / Akt

بافت چربی ضروری است .سیستم  Apelin/APJکه
در عملکردهای متعدد فیزیولوژیک نظیر آنژیوژنز،
هموستاز مایع و تنظیم سوختوساز انرژی نقش دارد
( ،)38در زمینه پاتولوژیهای مختلف مانند دیابت و
عوارض آن دخالت دارد .شواهد افزایش یافته نشان می-
دهند که اپلین حساسیت انسولین را تنظیم میکند،
استفاده از گلوکز را افزایش میدهد و آدپیوژنز قهوهای را
در بافتهای مختلف مرتبط با دیابت افزایش میدهد.
عالوه بر این ،اپلین در تنظیم عوارض دیابت از طریق
اتصال به گیرنده  APJدخالت دارد ( .)36در مطالعه

و  AMPKمیباشند ( .)36 ،28مطالعات اخیر نشان
دادهاند که بافت چربی قهوهای در افراد بالغ وجود دارد و
با شاخص توده بدنی و توده چربی احشایی همبستگی
معکوس دارد .مطالعات نشان دادهاند که افزایش مقدار
بافت چربی قهوهای با کاهش وزن در افراد چاق همراه
است و افزایش میزان سلولهای چربی قهوهای سبب
افزایش مصرف انرژی و کاهش وزن و چاقی ناشی از رژیم
غذایی میشود .بافت چربی قهوهای همچنین هموستاز
گلوکز و حساسیت به انسولین را بهبود میبخشد .از این
رو ،تحریک تشکیل چربی قهوهای میتواند راهی جدید
برای مبارزه با چاقی و اختالالت متابولیکی باشد (.)36
همچنین اپلین ممکن است بهعنوان فاکتور آزاد کننده
 CCKدرون مجرایی عمل کند .زمانی که  CCKبا
گیرنده خود ( )CCKR1بر روی فیبرهای واگ آن
منطقه باند میگردد ،موجب کاهش تخلیه معده و

حاضر شاخص توده بدنی با سطح اپلین 36-اندازهگیری
شده بعد از زایمان ارتباط منفی و معکوسی داشت .با
توجه به مطالعات ذکر شده و نقش اپلین در چاقی و
همچنین نتایج بهدست آمده در در گروه زایمان سزارین
در ارتباط با رابطه اپلین و شاخص توده بدنی میتوان
اهمیت نقش اپلین در چاقی بعد سزارین را ذکر کرد.
اگرچه بهطور کلی نتایج مطالعه حاضر با دادههای قبلی
در زنان غیرباردار همخوانی نداشت و از آنجایی که
شاخصهای آنتروپومتریک قبل و بعد از زایمان بین دو
گروه تفاوت معناداری نداشت ،بهنظر میرسد ناشی از
وضعیت متابولیکی متفاوت بعد از زایمان طبیعی و
سزارین باشد .این یافتهها نشان میدهد که ارتباط بین
اپلین 36-و شاخص توده بدنی در شرایط فیزیولوژیکی
یا پاتولوژیک همیشه در جهت یکسان نیست .مطالعه
حاضر دادههای مفیدی از رابطه بین سطح سرمی اپلین-
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مرتبط با هیپرانسولینمی افزایش یافته و به وضوح نشان
میدهد که چاقی یا تغذیه با چربی زیاد ،عامل اصلی

افزایش سیری میشود .اپلین میتواند سیگنالینگ
 CCKرا بعد از خوردن غذا تعدیل کند ( .)37 ،11نشان

 ماه بعد از18-24  و شاخصهای آنتروپومتریک36
 مطالعه حاضر چند، با این حال.زایمان مادر ارائه کرد

هورمون در متابولیسم و همچنین نقش آن در سندرم
متابولیک و عدم وجود مطالعه کافی در زمینه اهمیت این
هورمون در زایمان طبیعی و سزارین و بررسی ارتباط این
 مطالعهای،هورمون با تغییرات متابولیکی بعد از زایمان
در راستای این پژوهش با طول دوره پیگیری طوالنیتر
.بر روی مادران و فرزندانشان پیشنهاد میگردد

 بهمنظور پشتیبانی از نتایج مطالعه.محدودیت داشت
 در فواصل مکرر36-بهتر بود که غلظت پالسمایی اپلین
 ماه بعد از زایمان ارزیابی و18-24 بعد از زایمان و
ارتباط آن با آنتروپومتریک مادران بررسی شود که در
 از دیگر.مطالعه حاضر امکان انجام این کار نبود
 پیگیری کوتاهمدت مادران،محدودیتهای این مطالعه
 لذا پیگیری بلندمدت مادران با حجم نمونه بیشتر،بود
.پیشنهاد میشود

تشكر و قدردانی
بدینوسیله از پرسنل محترم درمانگاه پرهناتال بیمارستان
مهدیه تهران؛ پرسنل محترم آزمایشگاه پژوهشکده علوم
غدد درونریز و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی؛
همکاری معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی و تمامی مادران عزیزی که در این
 تشکر و قدردانی،طرح بهصورت داوطلبانه حضور یافتند
.میشود

نتیجهگیری
.سطح سرمی اپلین با نوع زایمان ارتباط معناداری دارد
 اپلین پالسما ارتباط،همچنین در مادران سزارین شده
 شاخص توده بدنی و دور کمر،منفی و معناداری با وزن
. ماه بعد از زایمان دارد18
احتماالً اپلین را میتوان بهعنوان شاخص پیشگوییکننده
 با.شاخص توده بدنی بعد از زایمان در نظر گرفت
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