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بررسی ارتباط میزان پروتئین پالسمایی  Aمرتبط با
بارداري ( )PAPP-Aبا دیابت بارداري
سمیه رمضانی ،1دکتر محبوبه احمدي ،*2دکتر حمید ثقفی ،3دکتر محمود
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دانشجوی ارشد مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.
 ،PHDدانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ،تهران ،ایران.
دکترای علوم آزمایشگاهی ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.
استادیار گروه آمار زیستی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،قزوین ،ایران.

خالصه

تاریخ دریافت 1395/11/10 :تاریخ پذیرش1396/01/17 :
1

مقدمه :دیابت شایعترین عارضه طبی در بارداری میباشد که اثرات نامطلوبی روی مادر و نتایج جنینی و نوزادی
دارد .دیابت بارداری در  %3-5بارداریها اتفاق میافتد .تشخیص زودهنگام دیابت بارداری میتواند از بروز این عوارض
جلوگیری کند .مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین میزان پروتئین پالسمایی  Aمرتبط با بارداری ()PAPP-A
با دیابت بارداری به منظور تشخیص یک عامل خطر جهت پیشگویی دیابت بارداری انجام شد.
روشکار :این مطالعه تحلیلی آیندهنگر از بهمن ماه سال  1394تا مهر ماه سال  1395بر روی  250زن باردار
مراجعهکننده به  6مرکز بهداشتی قزوین انجام شد .در سن  11-14هفته میزان  PAPP-Aاندازهگیری شد و سپس در
هفته  24-28تست تحمل گلوکز خوراکی  75گرمی بر روی نمونهها انجام شد و ارتباط بین  PAPP-Aو دیابت
بارداری مورد بررسی قرار گرفت .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )21و آزمونهای
کای دو ،تی تست من ویتنی ،خطر نسبی و رگرسیون لوجستیک انجام شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر
گرفته شد.
یافتهها 24 :نفر ( )%30/8از افراد با کاهش میزان  PAPP-Aو  15نفر ( )%8/7از افراد با میزان طبیعی  PAPP-Aبه
دیابت بارداری مبتال شدند .بر اساس آزمون کای دو ،بین دو گروه از نظر ابتالء به دیابت بارداری تفاوت آماری معنیداری
وجود داشت ( )p>0/001و خطر ابتالء به دیابت بارداری در گروه با کاهش  3/90 PAPP-Aبرابر بیشتر از گروه کنترل
بود ((CI=1/87-8/14 ،p>0/001
نتیجهگیري :پایین بودن میزان  PAPP-Aدر سن  14-11هفته میتواند به عنوان یک عامل خطر احتمالی در بروز
دیابت بارداری باشد ،بنابراین میتواند به عنوان یک تست تشخیصی زودهنگام جهت پیشگیری از عوارض نامطلوب
جنینی و مادری بهکار رود.
کلماتکلیدي :بارداری ،پروتئین پالسمایی  Aمرتبط با بارداری ،دیابت بارداری
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متابولیک بعدی و بیماری قلبی عروقی در مادر همراه
است (.)6
با وجود بیش از  40سال مطالعه هیچگونه توافق عمومی
در مورد بهترین روش غربالگری دیابت بارداری وجود
ندارد ( .)2غربالگری دیابت در حال حاضر با آزمون
تحمل گلوکز خوراکی  2ساعته با مصرف  75گرم گلوکز
در هفته  24-28بارداری انجام میشود (.)8
فرآیند پاتوفیزیولوژی دیابت بارداری ،هفتهها تا ماهها
قبل از تشخیص اتفاق میافتد که فاکتورهای مرتبط با
این پاتوژنز قبل از تشخیص بالینی در هفته 24-28
بارداری در خون ظاهر میشود ( .)9در دیابت بارداری
جفت با تغییراتی شامل افزایش بیش از حد عروق،
اختالل عملکرد عروقی ،پرزهای جفتی نارس و اختالل
در جریان خون پرزهای جفتی همراه است .برخی
مطالعات ،ارتباط بین میزان غیر طبیعی پروتئینهای
جفتی در سرم مادران مبتال به دیابت بارداری را گزارش
کردهاند ( .)10کاهش تعداد کاپیالری عروق در مقطع
ویلیها و کاهش قطر کاپیالریها منجر به کاهش
پروتئین پالسمایی  Aمرتبط با بارداری میشود (.)11
پروتئین  Aپالسمایی مرتبط با باداری ( )PAPP-Aیک
متالوپروتئیناز باند شونده به زینک میباشد که بهوسیله
تروفوبالستها در دوران بارداری تولید میشود و از روز
 28لقاح قابل شناسایی میباشد و منجر به افزایش
(فاکتور رشد شبه انسولین  )1-میشود ( .)12کاهش
پروتئین  Aپالسمایی مرتبط با بارداری منجر به کاهش
فاکتور رشد شبه انسولین میشود ( .)9-13سطوح پایین
فاکتور رشد شبه انسولین منجر به افزایش انسولین،
کلرانس غیرطبیعی گلوکز و مقاومت به انسولین میشود
(.)12
برخی مطالعات ارتباط آماری معنیداری را بین سطوح
پایین پروتئین  Aپالسمایی مرتبط با بارداری و دیابت
بارداری را گزارش کردهاند؛ بهطوریکه میزانPAPP-A
در سه ماهه اول بارداری در گروه دیابت بارداری نسبت
به گروه کنترل پایینتر بود ( .)14 ،10 ،9از طرفی
مطالعات دیگر ارتباط معنیداری بین میزان پروتئین A
پالسمایی مرتبط با بارداری در سه ماهه اول باداری و
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دیابت شایعترین عارضه طبی در دوران بارداری است.
دیابت بارداری به صورت شدتهای مختلف عدم تحمل
کربوهیدرات که اولین بار در دوران بارداری شروع شده یا
تشخیص داده میشود ،تعریف میشود ( .)1این تعریف
بدون توجه به استفاده یا عدم استفاده از انسولین برای
درمان به کار میرود .استفاده از واژه بارداری به این معنا
است که این اختالل در اثر بارداری القاء میشود و عامل
احتمالی آن تشدید تغییرات فیزیولوژیک در متابولیسم
گلوکز است (.)2
دیابت بارداری در  %3-5بارداریها اتفاق میافتد (.)3
مطالعات مبتنی بر جمعیت تخمین زده است که دیابت
بارداری حدود  )%7( 200.000از  4میلیون تولدی که
ساالنه در ایاالت متحده اتفاق میافتد را تحت تأثیر قرار
میدهد .انسیدانس دیابت بارداری از سال  1994تا
 2002دو برابر شده است .در  %90از زنان عدم تحمل
گلوکز بعد از بارداری از بین میرود .اگرچه  15تا %60
این زنان در طول  5تا  15سال آینده خطر ابتالء به
دیابت نوع  2خواهند داشت ( .)4-2در ایران شیوع
دیابت بارداری  %4/8گزارش شده است (.)5
شواهد زیادی وجود دارد که دیابت بارداری خطر نتایج
نامطلوب جنینی را افزایش میدهد ( .)6دیابت بارداری
منجر به بزرگ بودن جنین نسبت به سن بارداری،
افزایش سزارین ،افزایش انسولین جنین و چاقی نوزادی
میشود ( .)7بزرگ بودن نوزاد برای سن بارداری و
عوارض مرتبط با زایمان آن مانند زایمان سخت،
دیستوشی ،آسفیکسی و دیسترس تنفسی از علل مهم
عوارض نوزاد در ارتباط با دیابت بارداری میباشد .دیابت
بارداری منجر به کاهش قند خون نوزاد ،تشنج ،زردی و
تأخیر در مهارتهای حرکتی میشود (.)6
هیپرگلیسمی خفیف طی بارداری میتواند تأثیر نامطلوب
روی سالمت مادر بگذارد .اثرات نامطلوب مادری شامل
افزایش شیوع هیپرتانسیون و افزایش میزان زایمان
سزارین است .شواهد نشان دهنده وقوع طیف وسیعی از
عوارض دراز مدت (شامل چاقی و دیابت) در فرزندان این
افراد میباشد ( .)2دیابت بارداری با افزایش خطر
اختالالت فشارخون ،زایمان زودرس ،سزارین ،اختالالت
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دیابت بارداری نیازمند به درمان با انسولین را گزارش
نکردند (.)17-16
با توجه به اهمیت دیابت بارداری و عوارض ناشی از آن و
پیشگیری با تدبیر و با توجه به اینکه در کشور ایران
مطالعهای در رابطه با دیابت بارداری و میزان پروتئین A
پالسمایی مرتبط با بارداری انجام نشده است و وجود
مطالعات ضد و نقیض و معرفی یک آزمایش تشخیصی
جدید و در دسترس دیابت بارداری که در طی هفته 11
تا  14بارداری به طور معمول انجام میشود ،لذا مطالعه
حاضر با هدف تعیین ارتباط بین میزان پروتئین
پالسمایی  Aمرتبط با بارداری ( )PAPP-Aبا دیابت
بارداری به منظور تشخیص یک عامل خطر جهت
پیشگویی دیابت بارداری انجام شد.

روشکار
این مطالعه تحلیلی آیندهنگر از بهمن ماه سال  1394تا
مهر ماه سال  1395بر روی  250زن باردار مراجعهکننده
به  6مرکز بهداشتی قزوین انجام شد .معیارهای ورود به
مطالعه شامل :ایرانی بودن ،تک قلویی ،سن بین 18-35
سال ،سن بارداری  11-14هفته بر اساس  LMPیا
سونوگرافی سه ماهه اول بارداری ،عدم وجود سابقه
دیابت بارداری ،عدم وجود سابقه دیابت نوع  1و  ،2عدم
وجود دیابت آشکار ،عدم وجود سابقه نوزاد  4کیلو و
بیشتر ،عدم وجود پرهاکالمپسی ،اکالمپسی ،فشارخون
باال ،عدم وجود سابقه مردهزایی ،عدم وجود سابقه نوزاد یا
جنین ناهنجار و سقط مکرر ،عدم مصرف سیگار و مواد
مخدر ،و عدم استفاده از روشهای کمک باروری در
بارداری فعلی ،عدم وجود بیماریهای شناخته شده
(بیماری قلبی  -عروقی ،فشار خون مزمن ،بیماری
کلیوی ،بیماری کبدی ،خونی ،تیروئید ،خودایمنی،
بیماری التهابی مزمن ،حساسیت ،سندرم تخمدان
پلیکیستیک ،سندرم متابولیک) و عدم وجود عفونت
فعال در زمان نمونهگیری (ترشحات بدبو و زرد و چرکی،
سوزش و خارش ،درد زیردل ،تب و لرز ،عفونت دندانی،
التهاب لثه ،عفونت ادراری) بود .معیارهای خروج از
مطالعه شامل عدم تمایل باردار به ادامه همکاری و عدم
توانایی مصرف گلوکز به دلیل استفراغ بعد از مصرف بود.
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حجم نمونه با استفاده مطالعات قبلی و با در نظر گرفتن
 β=0/2 ،α=0/05و احتمال  %20ریزش نمونه 250 ،نفر
محاسبه شد (.)18
جهت نمونهگیری و با در نظر گرفتن رعایت سطوح
اجتماعی  -اقتصادی ،شهر قزوین به سه طبقه شمال و
مرکز و جنوب تقسیم شد و در هر طبقه به طور تصادفی
دو مرکز بهداشتی درمانی انتخاب شد و سپس نمونه
گیری در هر مرکز به شکل مبتنی بر هدف تا رسیدن به
تعداد نمونههای تعیین شده ادامه یافت.
با اخذ معرفینامه از دانشگاه علوم پزشکی قزوین و اخذ
رضایت کتبی از نمونهها و بدون تحمیل هیچ گونه
هزینهای به نمونهها ،بخش اول فرم اطالعاتی که شامل
معیارهای ورود بود تکمیل شد و در صورتی که واحد
پژوهش شرایط ورود به مطالعه را دارا بود بخش دوم فرم
اطالعاتی (خصوصیات فردی و سوابق بارداری) تکمیل
شد .سپس زنان باردار در سن  11-14هفته جهت انجام
آزمایشات معمول غربالگری سه ماهه اول به آزمایشگاه
مرجع ارجاع شدند .نمونه خون در آزمایشگاه مرجع از
نمونهها گرفته شد و سپس میزان  PAPP-Aاین افراد
توسط پژوهشگر از طریق آزمایشگاه پیگیری شد .در
صورت مراجعه باردار به مرکز بهداشتی میزان آن در
چک لیست مربوطه ثبت شد و سپس زنان باردار در دو
گروه  PAPP-Aطبیعی و غیرطبیعی قرار گرفتند و با
پیگیریهای الزم در هفته  24-28جهت انجام آزمایشات
معمول غربالگری دیابت بارداری به همان آزمایشگاه
مرجع ارجاع شدند .این آزمایش با رعایت  8ساعت
ناشتایی بودن زن باردار انجام شد .یک نمونه خون ناشتا
و یک نمونه خون  1ساعت و  2ساعت بعد از مصرف 75
گرم گلوکز گرفته شد و سپس میزان FBS OGTT
نمونهها توسط پژوهشگر از آزمایشگاه پیگیری یا در
صورت مراجعه باردار به مرکز بهداشتی در چک لیست
مربوطه ثبت شد .ارزیابی میزان گلوکز بر اساس
دستورالعمل  WHOانجام شد .در صورتی که میزان
گلوکز ناشتا مساوی یا بیش از  92و یا میزان گلوکز 1
ساعت بعد از مصرف گلوکز بیشتر یا مساوی  180و یا
میزان گلوکز  2ساعت بعد از مصرف گلوکز مساوی یا
بیش از  153باشد دیابت بارداری تلقی شد .مادران مبتال
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شد .جهت بررسی متغیرهای کمی از آزمون تی تست،
جهت بررسی متغیرهای کیفی از آزمون کای دو ،جهت
بررسی متغیرهای رتبهای از آزمون من ویتنی و برای
بررسی احتمال ابتالء به دیابت بارداری در گروه
 PAPP-Aطبیعی و غیرطبیعی خطر نسبی محاسبه
شد .میزان  pکمتر از  0/05معنیدار در نظر گرفته شد.

به دیابت بارداری جهت درمان به متخصص زنان ارجاع
شدند .نمونهها در دو گروه  PAPP-Aطبیعی و غیر
طبیعی از لحاظ تعداد زایمان و تعداد سقط همسان
شدند .ابزار گردآوری دادهها شامل پرسشنامه فردی و
مامایی و چک لیست ثبت میزان OGTT ،PAPP-A
و دستگاه و کیت تعیینکننده میزان  PAPP-Aو
دستگاه و کیت تعیینکننده میزان قند خون بود .برای
تعیین اعتبار پرسشنامه یا اطالعات فردی و مامایی از
اعتبار محتوا استفاده شد .جهت تعیین میزان پروتئین
پالسمایی  Aمرتبط با بارداری از کیتهای ساخت
کمپانی  1LDNآلمان استفاده شده است .روش انجام
آزمایش روش ایمونواسی یا االیزا با دستگاه تمام
اتوماتیک الیزا پروسسور الیسیس یونو ساخت کمپانی
هیومن کشـور آلمان استفاده است .جهت تعیین میزان
قندخون از کیتهای شرکت پارس آزمون و دستگاه
اتوآنالیزور  912آلفا کالسیک هیتاچی و
 SELECTRA Eساخت کشور کره استفاده شد.
جهت پایایی دستگاه تعیینکننده میزان ،PAPP-A
قبل از انجام آزمایش با استفاده از کالیبراتورها و
استانداردهای مربوط به خود کیت ،کیفیت کیت مورد
ارزیابی قرار میگرفت و بعد از تأیید نهایی شروع به انجام
آزمایش اصلی روی نمونهها با روش االیزا شد .تمامی
آزمایشات  PAPP-Aبا یک دستگاه و در یک آزمایشگاه

یافتهها
در این مطالعه از  250نفر نمونه 172 ،نفر در گروه
 PAPP-Aطبیعی و  78نفر در گروه PAPP-A
غیرطبیعی قرار گرفتند .در این مطالعه  5مادر باردار به
دلیل عدم توانایی مصرف گلوکز و استفراغ بعد از مصرف
و  3مادر باردار به دلیل عدم تمایل به ادامه همکاری از
مطالعه خارج شدند که با نمونههای جدید جایگزین
شدند .نتایج مطالعه نشان داد که اکثریت واحدهای
پژوهش در گروه مبتال و گروه کنترل دارای تحصیالت
متوسطه و خانهدار و دارای منزل شخصی و همسران
آنها دارای شغل آزاد بودند و گروه مبتال و گروه سالم از
نظر متغیرهای زمینهای و مداخلهگر (تعداد زایمان و
تعداد سقط) همسان هستند و تفاوت آماری معنیداری
بین  2گروه مشاهده نشد (.)p=0/26 ،p=0/81
متغیرهای مداخلهگر شامل شاخص توده بدنی و تعداد
زایمان و تعداد سقط و خصوصیات فردی و مامایی در
جدول  1ارائه شده است .نوع آزمونهای استفاده شده در
جدول  1آمده است .نشان داد دو گروه از نظر متغیرهای
زمینهای و مداخلهگر (تعداد سقط و تعداد زایمان)
همسان هستند .بین  2گروه از نظر شاخص تودهبدنی
رابطه آماری معنیداری مشاهده شد ( .)p=0/001بر
اساس نتایج آزمون رگرسیون لوجستیک ،ارتباط آماری
معناداری بین شاخص تودهبدنی و میزان  PAPP-Aبا
دیابت بارداری مشاهده شد ( .)p=0/003 ،p=0/001با
توجه به نتایج رگرسیون لوجستیک با حذف متغیر
مداخلهگر شاخص تودهبدنی ،خطر نسبی واقعی بروز
دیابت بارداری در مبتالیان به کاهش میزان ،PAPP-A
 3/90برابر افراد سالم برآورد شد .بر اساس نتایج مطالعه
حاضر ،احتمال ابتالء به دیابت بارداری در افراد با شاخص
تودهبدنی غیرطبیعی  1/13برابر افراد با شاخص
تودهبدنی طبیعی بود.

و به روش االیزا انجام شد .جهت پایایی دستگاه
تعیینکننده میزان قندخون روزانه دستگاه با استفاده از
کالیبراتورها مورد ارزیابی قرار میگرفت .تمامی آزمایشات
در آزمایشگاه مرجع توسط یک نفر و با یک دستگاه و با
روش گلوکز اکسیداز انجام شد .جهت پایایی فرد
آزمایشکننده از روش مشاهده همزمان انجام شد .در این
روش  10نمونه آزمایش  PAPP-Aو  10نمونه آزمایش
قندخون به طور همزمان توسط  2فرد آزمایشکننده با
سطح تحصیالت یکسان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج
با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون بررسی شد
(ضریب همبستگی پیرسون = .)1/0
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )21و آزمونهای آمار توصیفی انجام
Labor Diagnostika Nord GmbH &CO.KG
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180
160
140
120
100

پروتئین پالسمایی آ مرتبط با بارداری

80

دیابت بارداری

60
40
20
0
نمودار  -1توزیع فراوانی بر حسب وجود دیابت بارداري در  2گروه مبتال به پایین بودن پروتئین پالسمایی  Aمرتبط با بارداري و
گروه کنترل
جدول  -1توزیع زنان باردار مبتال (غیرطبیعی بودن  )PAPP-Aو گروه کنترل بر حسب خصوصیات فردي و مامایی
گروه مبتال (غیر طبیعی
بودن )PAPPA

گروه کنترل (طبیعی بودن
)PAPP-A

آزمون آماری

سطح معنیداری

25/37±5/29
%50
%32/1
1/94±0/94
0/69±0/76
26/26±4
%50
%44/9
0/24±0/53

25/42±5/03
%42/4
%67/9
1/88±0/86
0/72±0/76
24/46±4/41
%57/6
%55/2
0/17±0/46

تی تست
منویتنی
کای دو
منویتنی
منویتنی
تی تست
کای دو
کای دو
منویتنی

0/14
0/72
0/07
0/75
0/81
0/001
0/28
0/17
0/26

*

سن
تحصیالت (متوسطه)
**
شغل مادر (خانهدار)
*
تعداد بارداری (پرایمی گراویدا)
*
تعداد زایمان(پرایمی پار)
*
شاخص توده بدنی
**
شغل همسر (آزاد)
**
وضعیت مسکن (شخصی)
*
تعداد سقط (فاقد سقط)
**

*میانگین  ±انحراف معیار ** ،درصد
جدول  -2بررسی وضعیت دیابت بارداري در دو گروه مبتال به غیر طبیعی بودن پروتئین پالسمایی Aمرتبط با بارداري (PAPP-
 )Aو گروه کنترل
گروه
پروتئین پالسمایی A
مرتبط با بارداری ()MU/L

مبتال به دیابت

غیر مبتال به دیابت

نتیجه آزمون کای دو

جمع

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

غیرطبیعی

24

30/8

54

69/2

78

100

طبیعی

15

8/7

157

91/3

172

100

جمع

39

15/6

211

84/4

250

100
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p=0/001
RR=3/52
CI=1/96-6/34
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نتایج مطالعه در نمودار  1و جدول  2و جدول  3ارائه
شده است.

جدول  -3تعیین احتمال ابتالء به دیابت بارداري بر حسب برخی از عوامل خطر

 سمیه رمضانی و همكاران

متغیر

سطح معنیداری

گروه ()PAPP-A
شاخص توده بدنی

0/001
0/003

)Exp(B
3/90
1/13

فاصله اطمینان
1/87-8/14
1/04-1/23

مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیلی آیندهنگر و با استفاده
از معیارهای جدید تشخیص دیابت بارداری میباشد .در
مطالعه اونگ و همکاران ( )2000پایین بودن PAPP-
 Aبا پره دیابتیک بودن و دیابت بارداری در ارتباط بود و
میزان  %20 PAPP-Aپایینتر از گروه کنترل بود
( )p=0/01و در همین مطالعه بین پایین بودن PAPP-
 Aو فشارخون بارداری و محدودیت رشد جنین و سقط
ارتباط آماری معنیداری گزارش شد ( .)22در مطالعه
لواتی و همکاران ( )2013کاهش  PAPP-Aدر سه
ماهه اول بارداری با خطر باالیی از انسولین درمانی در
زنان باردار دیابتی همراه بود ( .)12از طرفی ،نتایج هاس
لین و همکاران ( )2012تفاوت آماری معنیداری بین
میزان  PAPP-Aدر سه ماهه اول و دیابت بارداری را
نشان نداد ( .)16دلیل این ناهمخوانی میتواند تفاوت در
گایدالینهای استفاده شده در تشخیص دیابت بارداری و
استفاده از دستهبندی وایت در ورود نمونهها به مطالعه و
تعداد نمونههای مورد مطالعه باشد .اسپنسر و همکاران
( )2005ارتباط معناداری بین دیابت وابسته به انسولین
و میزان  PAPP-Aو هورمون گنادوتروپین کوریونی
 )HCG(1و  NTمشاهده نکردند ( .)16دلیل این
ناهمخوانی در مطالعه اسپنسر میتواند به دلیل عدم
کنترل تمامی فاکتورهای مداخلهگر و قرار دادن دیابت
بارداری نیازمند به درمان با انسولین در گروه مورد باشد؛
در حالیکه در مطالعه حاضر تمامی فاکتورهای مداخلهگر
کنترل شده و ارتباط بین  PAPP-Aبا دیابت بارداری
با یا بدون نیاز به درمان با انسولین مورد بررسی قرار
گرفته است.
 PAPP-Aیک متالوپروتئیناز ماتریکس باند شونده به
زینک میباشد که در طی بارداری از تروفوبالستها
تولید میشود و در زنان غیر باردار در کورپوس لوتئوم و
گرانولوزا تولید میشود .بیان  PAPP-Aدر مدلهای
آزمایشگاهی در عروق صدمه دیده و در پالگ

بحث
در مطالعه حاضر ارتباط بین پایین بودن  PAPP-Aو
ابتالء به دیابت بارداری مورد بررسی قرار گرفت و ارتباط
آماری به شدت معنیداری بین پایین بودن PAPP-A
و دیابت بارداری مشاهده شد؛ بهطوریکه پایین بودن
 ،PAPP-Aاحتمال دیابت بارداری را  3/90برابر افزایش
داد .در سایر مطالعات نیز ارتباط بین پایین بودن
پروتئین پالسمایی  Aمرتبط با بارداری با نتایج نامطلوب
بارداری مشاهده شده است ( .)9در مطالعه جی لف و
همکاران ( )2015بین پایین بودن  PAPP-Aو
پرهاکالمپسی ارتباط مشاهده شد ( .)19در مطالعه گای
دیس و همکاران ( )2015بین پایین بودن  PAPP-Aو
پایین بودن وزن نوزاد ارتباط وجود داشت ( .)13در
مطالعه اسپنسر و همکاران ( )2008بین پایین بودن
 PAPP-Aو کوچک بودن جنین برای سن بارداری
ارتباط وجود داشت ( .)20در مطالعه اسپنسر و همکاران
( )2008بین پایین بودن  PAPP-Aو زایمان زودرس
ارتباط وجود داشت ( .)21در مطالعه حاضر ارتباط بین
پایین بودن  PAPP-Aو ابتالء به دیابت بارداری مورد
بررسی قرار گرفت.
در مطالعه بن ونتی و همکاران ( )2014ارتباط آماری
معنیداری بین پایین بودن میزان  PAPP-Aو دیابت
باداری یافت شد ( .)10در مطالعه بن ونتی و همکاران
( )2011میزان  PAPP-Aدر سه ماهه اول در افراد با
دیابت بارداری به طور معنیداری نسبت به گروه کنترل
پایین بود و بین شاخص تودهبدنی و پایین بودن
 PAPP-Aارتباط آماری معکوس وجود داشت که این
میتواند به عنوان یک متغیر مداخلهگر در بیان میزان
 PAPP-Aباشد ( .)9در مطالعه حاضر از طریق
آزمونهای آماری اثر این فاکتور مداخلهگر تعدیل شد .از
محدودیتهای ذکر شده در مطالعه مورد -شاهدی بن
ونتی و همکاران ( )2011عدم استفاده از معیارهای
جدید تشخیص دیابت بارداری بود ( ،)9در حالیکه

Human Choroionic Gonadotropin
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نتیجهگیري
با توجه به اینکه پایین بودن  PAPP-Aبه عنوان یک
عامل خطر جدید برای دیابت بارداری میتواند به
شناسایی زود هنگام زنان در معرض خطر کمک کند و
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آترواسکلروزیس انسانی در اثر تحریک فاکتور نکروز
تومور الفا و اینترلوکین  -1بتا افزایش مییابد ( .)9در
بیماران با تشخیص بیماری قلبی  -عروقی نرمال بودن
 PAPP-Aدر مقایسه با باال بودن آن پیشگوییکننده
کاهش خطر مرگ و نارسایی قلبی میباشد .ارتباط بین
ماکروزومی و دیابت باداری مطرحکننده نقش PAPP-
 Aبه عنوان بخشی از سیستم کنترل فاکتور رشد شبه
انسولین در تروفوبالست به عنوان پروتئاز باند شونده به
فاکتور رشد شبه انسولین ( 1)IGFBP-4میباشد.
کاهش  PAPP-Aمنجر به کاهش فاکتور رشد شبه
انسولین و افزایش گلوکز و آمینواسید تولید شده از
تروفوبالست میشود ( .)23از جمله مکانیسمهای
احتمالی توجیهکننده ارتباط غیرطبیعی بودن PAPP-
 Aبا دیابت بارداری ،کاهش فاکتور رشد شبه انسولین
میباشد که منجر به افزایش انسولین و کلرانس
غیرطبیعی گلوکز و مقاومت به انسولین میشود (.)12
در مطالعه پلیترو و همکاران ( )2008ارتباط بین
 PAPP-Aو کنترل گلوکز در بیماران غیر باردار
دیابتی مورد بررسی قرار گرفت .در این مطالعه ارتباط
معکوس بین هموگلوبین  A1Cو  PAPP-Aدر
بیماران دیابتی وجود داشت که منعکسکننده تأثیر
کنترل گلوکز در بیان  PAPP-Aمیباشد (.)24
ساویدو و همکاران ( )2010چندین پیشگوییکننده
قوی شامل اطالعات فردی و مارکرهای بیوشیمی جدید
مانند لیپیدها و پروتئین سی واکنشی و گاماگلوتامیل
ترانسفراز و ادیپونکتین و سلکتین ای و فعالکننده
پالسمینوزن بافتی را در سه ماهه اول بارداری برای
دیابت بارداری مورد بررسی قرار دادند .نتایج این
مطالعه نشان داد اطالعات فردی شامل (سن ،شاخص
تودهبدنی ،سابقه دیابت بارداری ،مصرف سیگار ،نژاد،
تعداد زایمان و سابقه خانوادگی دیابت در خانواده) و
کاهش  HDLو افزایش فعالکننده پالسمینوژن بافتی
ارتباط معناداری با ابتالء به دیابت بارداری دارد (.)25
ناندا و همکاران ( )2011از اطالعات فردی و مارکرهای
آزمایشگاهی شامل ادیپو نکتین و فولستاتین الیک 3-
و گلوبولین باندشونده به هورمون جنسی برای پیشگویی
Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 4

زودرس دیابت بارداری استفاده کردند .نتایج این مطالعه
نشان داد اطالعات فردی و کاهش ادیپونکتین و
گلوبولین باند شونده به هورمون جنسی ارتباط
معناداری در پیشگویی دیابت بارداری دارد ( .)26تد و
همکاران ( )2011سابقه دیابت بارداری را قویترین
ابزار پیشگوییکننده دیابت بارداری جهت مداخله در
سه ماهه اول بارداری معرفی کردند (.)27
از نقاط قوت مطالعه حاضر میتوان به آیندهنگر بودن و
بررسی تمامی عوامل ایجاد کننده دیابت بارداری و
کنترل کردن این عوامل و استفاده از جدیدترین
معیارهای تشخیصی دیابت بارداری اشاره کرد .در
مطالعه حاضر به دلیل اینکه  PAPP-Aبه شکل
معمول در مراکز بهداشتی درمانی جهت غربالگری
ناهنجاریها انجام میشود نسبت به سایر مطالعات که
نیازمند انجام آزمایش در مراکز تحقیقاتی است و از
لحاظ اقتصادی به نفع باردار نمیباشد در اولویت
میباشد .دیابت بارداری شیوع نسبتاً باالیی دارد
شناسایی یک عامل خطر جدید برای دیابت بارداری به
شناسایی زود هنگام زنان باردار در معرض خطر کمک
میکند و با تدابیر پیشگیرانه شامل مشاوره غذایی و
ورزش و توصیه به وزنگیری مناسب و درمان به موقع
میتوان از عوارض نامطلوب مادری و جنینی جلوگیری
کرد .از محدودیت اصلی این مطالعه ثبت اطالعات
مربوط به عوامل مؤثر بر متغیر مستقل براساس
اظهارات نمونههای پژوهش میباشد و ممکن است
حافظه ضعیف واحدهای مورد پژوهش باعث در نظر
نگرفتن عوامل و وضعیتهای طبی مؤثر در میزان
پروتئین پالسمایی Aمرتبط با بارداری شده باشد .انجام
بررسیهای آزمایشگاهی و بالینی جهت شناخت
وضعیتهای مدیکال و عوامل مؤثر احتمالی بر میزان
 PAPP-Aمستلزم صرف زمان و هزینه زیادی
میباشد که با شرایط مالی پژوهشگر همخوانی نداشت.

این مقاله برگرفته از پایاننامه دانشجوی مقطع
 و با کد اخالق7249 کارشناسی ارشد با شماره طرح
.میباشد
IR.SBMU.PHNM.1394.268
بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم
 معاونت محترم پژوهشی،پزشکی شهید بهشتی تهران
دانشگاه علوم پزشکی قزوین و تمام کسانی که ما را در
. تشکر و قدردانی میشود،انجام این مطالعه یاری کردند
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