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مقاله تحقیقی

بررسی ارتباط بین  HbA1cو میکروآلبومینوری در بیماران
دیابتی نوع  IIدر استان اصفهان

نوشین صدرالدین کرمی  ،1نوشا ضیاء جهرمی ،*1سید حسین حجازی ،1،2علی عجمی
.1
.2

1

برای مشاهده این مقاله به صورت
آنالین اسکن کنید

گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،واحد اصفهان ،دانشگاه دولتی ،اصفهان ،ایران

چکیده
هدف :افزایش بیماریهای کلیوی تا حدودی به افزایش شیوع بیماری دیابت برمیگردد .دیابت نوع دو اغلب در

سابقه و

بزرگساالن رخ میدهد .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی ارتباط بین  HbA1cو میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی نوع  IIدر استان
اصفهان به روشهای بیوشیمیایی است.

مواد و روشها:

در ایـن بررسی  00نفر بیماران مبتال به دیابت نوع  IIو  00فرد سالم نمونه گیری خون انجام شد .همچنین

یافتهها:
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جهت سنجش میزان میکروآلبومین از هر دو گروه نمونه ادرار  24ساعته جمعآوری شد .سپس میزان  HbA1cبا استفاده از روش
 HPLCو میزان میکروآلبومین نمونه ادرار توسط متد  Immunoturbidimetricاندازهگیری شد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از
آزمونهای نرمافزار  SPSSانجام گرفت .مقایسه دادههای کمی با استفاده از آزمون تی ،دادههای کیفی با آ ،دادههای کیفی با آزمون
مجزور کای و  U Mann Whitenyانجام شد.
نتایج حاکی از آن است که با باال رفتن میزان  HbA1cمیزان دفع میکروآلبومین نیز در بیماران دیابتی نوع  IIافزایش

مییابد .همچنین شاخصهای بیوشیمیایی نظیر  ،U.Acid ،Cr ،BUN ،FBSپتاسیم ،آلبومین سرم در گروه بیماران بهصورت معنی-
داری بیشتر از گروه کنترل مشاهده گردید.

نتیجهگیری:

با توجه به نتایج بهدست آمده از این تحقیق میتوان این گونه نتیجه گرفت که دیابت قندی نوع دو باعث ایجاد

اختالل در دفع میکروآلبومین از کلیه میشود .همچنین بررسی میزان  HbA1cیک پارامتر مفید در ارزیابی بیماری دیابت نوع دو
باشد.

واژههای کلیدی:

دیابت نوع  ،IIمیکروآلبومینوری. HbA1c ،

امروزه بیش از  140میلیون نفر در سراسر جهان به دیابت
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مقدمه

مبتال هستند .پژوهشها در کشور ما حاکی از آن است که از
هر  0نفر 1 ،نفر به دیابت مبتال است و یا در معرض ابتال قرار
دارد .دیابت قندی سندرمی است که در آن متابولیسم
کربوهیدرات ،چربی ،و پروتئین ها مختل میشود این بیماری
بهدلیل فقدان ترشح انسولین یا کاهش حساسیت بافتها به
انسولین ایجاد میشود .دیابت دارای دو نوع عمده است :دیابت
نوع  ،Iکه دیابت قندی وابستهبه انسولین نیز نامیده شده ،به-
دلیل فقدان ترشح انسولین ایجاد میشود .دیابت نوع  ،IIکه
دیابت قندی غیروابسته به انسولین نامیده میشود .این نوع از
دیابت یک اختالل متابولیک است که با سطح باالی غیرنرمال

دیابت شیرین نوع  IIیا دیابت بزرگساالن نوعی اختالل در
سوخت و ساز بدن است که با باال بودن گلوکز خون
(هیپرگلیسمیا) در شرایط مقاومت در مقابل انسولین و کمبود
نسبی انسولین شناسایی میشود و براثر کاهش حساسیت
گیرندههای انسولین در بافتهای هدف ایجاد میشود .این
کاهش حساسیت گیرندهها به انسولین را کمابیش مقاومت به
انسولین مینامند و باعث کاهش در ترشح یا نقص در عملکرد
انسولین یا هر دو میشود (.)4 ،3

میزان ابتال به دیابت به طرز قابل توجهی در  00سال اخیر به
موازات چاقی افزایش یافته است .تا سال  2010کمابیش
حدود  280میلیون نفر مبتال به این بیماری بودند و این در
حالیاست که تعداد آنها در سال  1980حدود  30میلیون نفر
بوده است (.)10 ،9

میکروآلبومینوری یک اصطالح برای توصیف افزایش متوسط
سطح آلبومین در ادرار است و زمانی که نفوذپذیری غیر
طبیعی باال برای آلبومین در گلومرول کلیه وجود دارد بهکار
میرود .میکروآلبومینوری یک نشانگر گسترده برای شناخت
اختالل عملکرد آندوتلیال است بهطوریکه با دیگر عوامل خطر
از جمله :خطرات قلبی عروقی ،التهاب و نشانگرهای آندوتلیال
در ارتباط است و حضور میکروآلبومینوری بهطور قابل توجهی
سبب افزایش مرگ و میر ناشی از ابتال به بیماریهای

قلبی-

عروقی درمبتالیان به دیابت نوع  2میشود از علل دیگر آن
میتوان به نفروپاتی دیابتی اشاره کرد که در حدود  40درصد
از بیماران مبتال به دیابت نوع  2دیده میشود زیرا افزایش
سطح آلبومین ادرار یکی از عوامل اصلی بیماری کلیوی در
حدود  20تا  42درصد از دیابتیها است و شناسایی زود هنگام
و درمان نفروپاتی در بیماران در معرض خطر از اهمیت زیادی
برخوردار است .میکروآلبومینوری روشی برای تشخیص
نفروپاتی است وهنگامی که سطح آلبومین از  30به 300
میلیگرم در یک جمعآوری  24ساعته ادرار دیده شود رخ
میدهد (.)13
میکروآلبومینوری در حال حاضر مبتال به بیماری پیشرفتهتر از
بیماران در گذشته هستند عالوهبر این ،میکروآلبومینوری،
آلبومینوری و پروتئینوری بخشی از یک زنجیره بالینی خطر و
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عوارض ناشی از قند خون باال میتواند شامل بیماری
قلبی ،سکتهها ،رتینوپاتی دیابتی که بر بینایی اثر می
گذارد ،نارسایی کلیوی که در آن فرد ممکن است نیاز
به دیالیز داشته باشد و گردش ضعیف خون در دست و پا که
ممکن است منجر به قطع عضو شود .تحقیقات اخیر در ایران
نشان میدهد که شیوع دیابت نوع  IIدر جمعیت باالی 30
سال شهرهای بزرگ کشور مابین  6/0تا  10/6درصد بوده
است .این در حالیاست که میزان شیوع دیابت نوع  IIدرکل
جمعیت جهان بین  1تا  4درصد ،در افراد باالی  40سال بین
 0تا  10درصد ،در افراد کمتر از  40سال  0/6درصد و در
افرادی که بیش از  60سال دارند 8/3 ،درصد گزارش شده
است .حدود  4میلیون ایرانی به دیابت مبتال هستند و این در

با توجه به این که دیابت و عوارض آن در اغلب کشورها یکی از
علل اصلی مرگ زود هنگام در مبتالیان به این بیماری است
مطالعههای زیادی در ارتباط با علل ایجاد آن انجام شده است.
مطالعههای جدید نشان داده است که بهدلیل اختالل در
عملکرد طبیعی کلیه در این بیماری اختالالتی در سطح
میکروآلبومین ادرار ایجاد میشود (.)12
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 90درصد افراد مبتال به دیابت ،به دیابت نوع  IIدچار هستند
و  10درصد دیگر بهترتیب مبتال به دیابت شیرین نوع  Iو
دیابت بارداری هستند .اشخاصی که دچار دیابت قندی کنترل
نشده هستند قادر به انتقال گلوکز به داخل سلولهای چربی و
عضله نیستند .بهعبارت دیگر در این افراد سلولها نوعی عدم
تحمل به گلوکز را نشان میدهند .گفته میشود که چاقی
دلیل عمده دیابت نوع  IIدر افرادی است که به لحاظ ژنتیکی
مستعد ابتال به این بیماری هستند .از دیگر دالیل آن میتوان
به عدم تحرک ،فشارخون باال ،داشتن  HDLخون پایین و یا
تری گلیسیرید باال اشاره کرد (.)8-0
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گلوکز خون (هیپرگلیسمیا) خود را بروز میکند .عالئم شایع
دیابت عبارت هستند از ادرار بیش ازحد˓ تشنگی (عطش) و
پرخوری و کاهش وزن است (.)2 ،1

حالیاست که نیمی از افراد مبتال به دیابت از بیماری خود بی-
اطالع هستند .سن ابتال به دیابت نوع  IIدر دنیا  00تا 60
سالگی است در حالیکه در ایران  40تا  00سالگی است .به
این ترتیب سن ابتال به دیابت در ایران حداقل  10تا  10سال
پایینتر از سن شایع ابتال در کشورهای توسعه یافته است.
هزینه درمان دیابت نوع  Iبا عارضه  12برابر هزینه درمان
بدون عارضه آن است .هزینه درمان دیابت نوع  IIبا عارضه 24
برابر هزینه درمان بدون عارضه آن است .آخرین مطالعهها
نشان داده که  7/8درصد از جمعیت  20تا  60ساله کشور
مبتال به دیابت هستند (.)11
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پیش آگهی هستند و غربالگری ادرار برای آلبومین نیز نشان
داده که بیماران مبتال به دیابت نوع  2و به اصطالح
میکروآلبومینوری دارای نرخ دفع آلبومین ادرار از  20تا 200
میکروگرم در هر دقیقه هستند که این میزان  10تا  20درصد
احتمال نفروپاتی در بیماران دیابتی نوع  2را افزایش می دهد
( .)14آزمایش میکرو آلبومین بر روی ادرار  24ساعته و گاهی
به درخواست پزشک بر روی اولین ادرار صبحگاهی انجام می-
پذیرد .نسبت آلبومین به کراتینین ادرار تخمین بهتری از
وضعیت دفع آلبومین نشان میدهد .در یخچال قرار دادن و
منجمد کردن بهطور معمول قابل قبول است ولی قبل از انجام
تست باید به دمای اتاق رسانده شود ( .)10توسعه
میکروآلبومینوری در بیماران دیابت نوع  2خطر ابتال به
بیماریهای کلیوی و قلبی را افزایش میدهد بنابراین باید از
روشهای درمانی برای کاهش آن استفاده شود که یکی از آن-
ها مهار سیستم رنین آنژیوتانسین با استفاده از مهار کنندههای
 ACEو آنژیوتانسین  IIآنتاگونیست است که باعث افزایش
سطح میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی میشود (.)10

در پژوهش مورد-شاهدی  100فرد وارد مطالعه شدند که 00
نفر آنها بیماران مبتال به دیابت نوع  IIو  00فرد سالم به
عنوان گروه شاهد انتخاب شدند .بیماران با گروه شاهـد از نظر
سـن و جنس همسان سـازی شدند .از نظر اطمینان از
وضعیت سالم یا بیمار بودن ،همه این افراد توسط یک پزشک
متخصص معاینه و طبق معیارهای گزارش شده مورد تأیید
قرار گرفتند .پس از کسب رضایت ،از افراد مورد مطالعه10 ،
میلیلیتر نمونه خون گرفته شد و در لولههای آزمایش حاوی
ماده ضد انعقاد ( )EDTAریخته شده و پس از سانتریفیوز،
پالسمای خون جدا شده و تا زمان انجام آزمایش در دمای
 -20درجه سانتیگراد نگهداری شد .همچنین از هر فرد برای
انجام آزمایش میکروآلبومین نمونه  24ساعته ادرار تهیه شد.
اطالعــات الزم از بیمــاران از طریــق مــصاحبه ،معاینــه و
بررسـی پرونــدههـای پزشــکی آنـان بــهدسـت مــیآمــد.
ســپس نمونــه خــون و ادرار افــراد مــورد مطالعــه بــرای
آزمــون موردنظر ،گرفته و بـه آزمایـشگاه ارسـال شـد.
روش اندازهگیری قند خون
این آزمایش بر اساس آنزیمی-کالریمتری با روش فتومتریک
انجام میشود .برای انجام این آزمایش ابتدا  200میکرولیتر از
معرف موردنظر با  2میکرولیتر از نمونه یا استاندارد مخلوط
شد و سپس  10دقیقه در دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه
نموده و حداکثر طی  60دقیقه جذب نوری و استاندارد ،نمونه-
ها را در برابر بالنک اندازه گیری میشود.
اندازهگیری هموگلوبین گلیکوزیله
برای انجام این آزمایش ابتدا  0میکرولیتر از خون تام حاوی
 EDTAرا بههمراه  1000میکرولیتر الیزر مخصوص را در 2
دقیقه ورتکس کرده تا همگن شوند .سپس بهمدت  0دقیقه با
دور  13000 rpmسانتریفیوژ میشود .بعد از اتمام سانتریفیوژ
 200میکرولیتر از مایع رویی را برداشته و درون چاهک پلیت-
های مخصوص دستگاه  HPLCقرار داده میشود .پس از
تزریق دستگاه بر اساس طول موج جذب مخصوص  HbA1cو
دمای معین ،فشار خاص و زمان این تست ،خوانش انجام می-
شود.
اندازهگیری اسید اوریک
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متأسفانه شیوع دیابت نوع  IIبا سرعت اعجاب آوری مواجه
است بهطوریکه ساالنه حدود یک درصد افزایش شیوع دیابت
نوع  IIرا شاهد هستیم ( .)18با توجه به شیوع دیابت و نیز با
مروری اجمالی بر روی مطالعههای انجام شده بهنظر میرسد
که مطالعههای بسیار کمی بر روی عملکرد بخش کلیه در
بیماران مبتال به دیابت انجام شده است .بنابراین مطالعه حاضر
با هدف بررسی تغییرهای سطح میکروآلبومین ادرار  24ساعته
و  HbA1cبا سابقه دیابت در مقایسه با افراد نرمال برنامه-
ریزی شده است.

نوع مطالعه و جمعآوری نمونه
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پس از تشخیص دیابت ،پزشک ممکن است آزمایش
هموگلوبین گلیکوزیله را درخواست کند .این آزمایش میزان و
مقدار متوسط قند خون بیمار را در  2تا  3ماه گذشته نشان
میدهد و پزشک میتواند دریابد که در ماههای گذشته قند
خون بیمار ،چهقدر باال بوده است در حالی که آزمایش قند
خون معمولی ،مقدار قند خون را در زمان آزمایش نشان می-
دهد ( .)16اگر قند خون باال باشد ،مقداری از قند اضافی به
مولکول هموگلوبین )رنگدانه قرمزی که در گویچه های قرمز
خون وجود دارد و حامل اکسیژن خون است( میچسبد و تا
هنگامی که گویچههای سرخ زنده اند )در حدود  120روز( در
این سلولها باقی میماند .هرچه خون باالتر رود قند بیشتری
به مولکول هموگلوبین میچسبد (.)17

روش کار

اندازهگیری کراتینین

اندازهگیری میکروآلبومین ادرار  22ساعته
در این آزمایش غلظت آلبومین توسط اندازهگیری فتومتریک
واکنش بین آنتیبادیهای حساس شده بر علیه آلبومین
انسانی موجود در کیت و آنتی ژن آلبومین موجود در سرم
تعیین میگردد .ابتدا  300میکرولیتر از محلول معرف شماره
 1با  2میلی لیتر از نمونه یا استاندارد مخلوط شده و بهمدت 0
دقیقه در دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه نموده و سپس 30
میلیلیتر از محلول معرف شماره  2مخلوط کرده و بعد از 0
دقیقه اخالف جذب از دقیقه قبل تعیین میشود.

غلظت کراتینین در پالسمای یک فرد سالم بهطور نسبی ثابت
است و نوسانات شدید آن بهمیزان مایعات مصرف شده،
تمرینات ورزشی و ادرار دفع شده بستگی ندارد .بنابراین
افزایش کراتینین در پالسما همیشه نشانه کاهش تصفیه
گلومرولی و اختالل در عملکرد کلیهها است .روش انجام کار به
این صورت بود که ابتدا  100میکرولیتر از محلول معرف
شماره  1با  0میلیلیتر از نمونه یا استاندارد (استاندارد با
غلظت  3/77میلیمول بر لیتر) مخلوط کرده و بهمدت 0
دقیقه در دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه نموده و سپس 20
میلیلیتر از محلول معرف شماره  2را مخلوط کرده و بعد از 2
دقیقه اخالف جذب از دقیقه قبل تعیین میگردد.

 P<0/00از نظر آماری معنیدار تلقی گردید.

اندازهگیری اوره

یافتهها

اندازهگیری آلبومین سرم

اندازهگیری سدیم و پتاسیم
این آزمایش با روش  )Ion Selective Electrode( ISEتوسط
دستگاه الکترولیت آناالیزر  XI-921Eانجام میگیرد .نمونه
موردنظر در کاپ مخصوص ریخته و زیر نیدل قرار داده می-
شود .پس از اینکه نیدل پایین آمد دستگاه شروع به اندازه-

دادهها با استفاده از نرمافزاز  SPSSنسخه  23و آمار توصیفی
و جداول توزیع فراوانی پردازش شد .مقایسه دادههای کمی با
استفاده از آزمون تی ،1داده های کیفی با آ ،دادههای کیفی با
آزمون مجزور کای 2و  U Mann Whitenyانجام شد و

در مطالعه حاضر  00بیمار مبتال به دیابت نوع دو در گروه
بیمار و  00فرد سالم در گروه کنترل جهت بررسی ارتباط
سطح  HbA1cبا میکروآلبومین  24ساعته در هر دو گروه
افراد مبتال به دیابت و افراد سالم تحت بررسی قرارگرفتند.
نتایج مربوط به تعیین توزیع فراوانی مشخصات دموگرافیک
افراد تحت مطالعه به تفکیک دو گروه مطالعه نشان داد که
متوسط سن میان دو گروه دارای تفاوت معنیدار بود
( ،)p- value =0/001اما توزیع فراوانی جنسیت در دو گروه
تفاوت معنیدار نداشت (.)p-value = 0.841 > 0.05
تعیین و مقایسه میانگین فاکتورهای شیمیایی اندازه-
گیری شده به تفکیک دو گروه تحت مطالعه

نتایج مربوط به تعیین و مقایسه میانگین فاکتورهای شیمیایی
اندازهگیری شده در این مطالعه به تفکیک دو گروه دیابتیک و
سالم در جدول  1نشان داده شده است ،نتایج براساس آزمون
دو گروه مستقل در سطح معنیداری  0/00ارائه شده است ،با
توجهبه متفاوت بودن میانگین سن میان دو گروه تحت مطالعه
1 T-test
2 Chi-square
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این آزمایش بر اساس آنزیمی-کالریمتری با روش فتومتریک
انجام میشود .برای انجام این آزمایش ابتدا  200میکرولیتر از
محلول معرف با  2میکرولیتر از نمونه یا استاندارد (با غلظت
 3/43میلیمول بر لیتر) مخلوط کرده و سپس  10دقیقه در
دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه نموده و حداکثر طی 60
دقیقه جذب نوری و استاندارد ،نمونهها در برابر بالنک اندازه-
گیری میگردد.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
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ابتدا  100میکرولیتر از محلول معرف شماره  1با  2میلیلیتر
از نمونه یا استاندارد (استاندارد با غلظت  )40/1مخلوط کرده و
بهمدت  0دقیقه در دمای  37درجه سانتیگراد انکوبه نموده و
سپس  20میلیلیتر از محلول معرف شماره  2مخلوط کرده و
بعد از یک دقیقه اخالف جذب از دقیقه قبل تعیین میگردد.

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

ابتدا  100میکرولیتر از محلول معرف شماره  1با  2میلیلیتر
از نمونه یا استاندارد (استاندارد با غلظت  0میلیمول بر لیتر)
مخلوط کرده و بهمدت  0دقیقه در دمای  37درجه سانتیگراد
انکوبه نموده و سپس  20میلیلیتر از محلول معرف شماره  2ا
مخلوط کرده و بعد از  0دقیقه اخالف جذب از دقیقه قبل
تعیین میشود.

گیری نمونه کرده و در کمتر از یک دقیقه نتایج آن روی
صفحه نمایش داده میشود.

با کنترل اثر متغیر سن بر فاکتورهای مورد مطالعه ،مشاهده
شد که متوسط شاخصهای ،MicAlb 24h ،HbA1c

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

 ،U.Acid ،FBS ،BUN ،Creatinineمیان دو گروه تفاوت

معنیداری داشت ( ،)p-value < 0.05بهطوریکه متوسط
شاخصهای فوق در گروه بیماران مبتال به دیابت بهطور
معنیداری باالتر از گروه افراد سالم بود ،سایر فاکتورهای
شیمیایی تحت مطالعه با کنترل اثر متغیر سن میان دو گروه
تفاوت معنیداری نداشت (.)p-value >0/00

جدول  :1تعیین و مقایسه میانگین فاکتورهای شیمیایی تحت مطالعه به
تفکیک دو گروه .که ستارهدار بودن نشانه معناداری است.

 U.Acid ،K ،BUNدر دو گروه کنترل و دیابت نوع دو

فاکتور

گروهها

میانگین

Std.
Deviation

p-value

HA1c

دیابت

7/97

2/06

*0/001

کنترل

4/66

0/600

دیابت

126/87

200/08

کنترل

18/44

9/09

دیابت

19/61

12/21

کنترل

13/37

6/72

دیابت

1/22

0/333

کنترل

0/908

0/343

دیابت

6/80

0/98

کنترل

4/98

1/00

دیابت

103/00

70/07

کنترل

80/76

9/47

دیابت

138/22

2/69

کنترل

138/04

0/78

دیابت

4/06

0/666

کنترل

4/12

0/093

دیابت

4/24

0/683

کنترل

4/00

0/073

Micoalb
24h

BUN

U. Acid

FBS

Na

K

*0/002

*0/006

*0/001

*0/001

نمودار  :2نمودار میلهای میانگین  Na،FBS ،MicAlb 24hدر دو گروه
کنترل و دیابت نوع دو

0/147

*0/010

0/001

بررسی ارتباط میان  HbA1cبا میکروآلبومین 22
ساعته در افراد سالم
نتایج مربوط به تعیین ارتباط میان  HbA1cبا میکروآلبومین
 24ساعته ،براساس تحلیل همبستگی در سطح معنیداری
 0/00نشان داد که ارتباط معنیداری میان هورمون HbA1c

با میکروآلبومین  24ساعته در میان افراد سالم وجود نداشت
(.)p-value = 0.085 > 0.05
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بررسی ارتباط میان  HbA1cبا میکروآلبومین 22
ساعته در افراد مبتال به دیابت نوع دو
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Alb

*0/001
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Creatini
ne

نمودار  :1نمودار میلهای میانگین فاکتورهای ،Creatinine ،Alb ،HA1c

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

نتایج مربوط به تعیین ارتباط میان  HbA1cبا میکروآلبومین
 24ساعته ،براساس تحلیل همبستگی در سطح معنیداری
 0/00در جدول  2نشان داده شده است ،مشاهده شد که
ارتباط معنیداری میان هورمون  HbA1cبا میکروآلبومین 24
ساعته در میان افراد مبتال به دیابت وجود داشت
( ،)p- value=0/019بهطوریکه با افزایش سطح HbA1c

میزان میکروآلبومین  24ساعته در افراد مبتال به دیابت
افزایش مییابد ،در این مطالعه از مجموع  30بیماری که دارای
میزان  HbA1cباالتر از  6/0بودند ،در  23نفر ( 46درصد)
سطح میکروآلبومین  24ساعته باالتر از  30و در  12نفر (24
درصد) پایین تر از  30بود ،که نشان میدهد در بیماران مبتال

نمودار :3نمودار درصد افراد دیابتی نوع دو با سطوح مختلف HbA1c

به دیابت افزایش سطح  HbA1cباعث افزایش سطح
میکروآلبومین  24ساعته میشود.
جدول  :2تعیین ارتباط میان هموگلوبین  A1Cبا میکروآلبومین  24ساعته
در افراد دیابتی که ستارهدار بودن نشانه ارتباط معنیداری میان هورمون
 HbA1cبا میکروآلبومین  24ساعته در میان افراد مبتال به دیابت است.
HA1c

Correlation
Coefficient
)Sig. (2-tailed
N
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Micoalb24h

0/330
*0/019
00

توزیع فراوانی بیماران دیابتی نوع دو دارای سطح باالی

 HbA1cو میکروآلبومین  22ساعته باالتر از حد نرمال

نمودار  :4نمودار درصد افراد دیابتی نوع دو با سطوح مختلف میکروآلبومین
 24ساعته

در جدول  3درصد فراوانی افراد دیابتی نوع دو با سطح باالتر از
حد نرمال هموگلوبین  A1Cو میکروآلبومین  24ساعته آورده
شده است.
جدول  :3تعیین درصد فراوانی افراد دیابتی با سطح باالتر از حد نرمال
هموگلوبین  A1Cو میکروآلبومین  24ساعته
هموگلوبین  A1Cو میکروآلبومین  24ساعته
همگلوبین  A1Cدر محدوده نرمال ()Up to 6.5

10

30

همگلوبین  A1Cباالتر از حد نرمال

30

70

جمع

00

100

میکروآلبومین  24ساعته در محدوده نرمال ()Up to 30

19

38

میکروآلبومین  24ساعته باال تر از حد نرمال

31

62

جمع

00

100

قابل توجه است از مجموع  00بیمار دیابتی نوع دو در  23نفر
( 46درصد) به طور همزمان سطح  HbA1cو میکروآلبومین
24ساعته باالتر از محدوده نرمال بود.

شکل :0نمودار درصد افراد دیابتی نوع دو با سطوح مختلف  HbA1cو
میکروآلبومین  24ساعته

59

] [ DOR: 20.1001.1.22285458.1398.10.37.1.0

فراوانی

درصد فراوانی

مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی

بحث
جهان درحالی وارد قرن  21شد که بیش از  140میلیون نفر
مبتال به بیماری دیابت بودند .در این میان ،سهم کشور ما
حدود  3/0تا  4میلیون نفر دیابتی است (.)19
دیابت یک بیماری مهم و پرهزینه هم برای مبتالیان بـه این
بیماری و هم برای سیستم مراقبت های بهداشتی درمانی
است .که کمابیش تمام گروههای سنی را در تمام کشورها
تحت تأثیر قرار مـیدهـد .افزایش شیوع دیابت ناشی از
تغییرهای مستمر در سبک زندگی از قبیل رژیم غـذایی
نامناسـب ،عـدم فعالیـت فیزیکـی و چـاقی و استرس است که
اغلب با شهرنشینی ،مکانیزه شدن و صنعتی شدن ارتباط دارد.
توسعه شهرنشینی ،زندگی در جهان صنعتی و کنترل بیماری-
های واگیردار همراه با تغییر در ساختار سنی جامعه در جهت
پیر شدن ،جمعیت ما را هر چه بیشتر با افزایش بروز و شیوع
بیماریهای مهم غیر واگیر مانند سرطانها ،بیماریهای عروق
قلب ،سکته مغزی و دیابت و عوامل خطرساز آنها روبرو
خواهد کرد (.)20
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 Menneو همکاران تاثیر فشار خون بر روی میکروآلبومینوری
را بررسی کردند آنها در این مطالعه از  4020زن مبتال به
دیابت نوع  2با فشار خون باال استفاده کردند و به آنها حدود
 40میلیگرم داروی ضد فشارخون در هر روز دادند ،این
مطالعه در حدود  2تا  3سال انجام شد و بعد از این مدت
مشاهده شد که کاهش فشارخون سبب کاهش میکرو
آلبومینوری میشود (.)23

 Fukuiدر سال  2014به بررسی ارتباط بین غلظت سرمی
اسید اوریک و درجه دفع آلبومین ادرار و همچنین نشانگر
آترواسکلروز تحت بالینی در مردان مبتال به دیابت نوع 2
پرداخت او غلظت سرمی اسید اوریک در  343مرد با دیابت
نوع  2را بررسی کردند و پس از آن روابط غلظت سرمی اسید
اوریک به درجهای از دفع آلبومین ادرار و همچنین به عوامل
خطر قلبی عروقی ،از جمله سن ،فشار خون ،غلظت چربی سرم
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در مطالعهای که توسط  Aziziدر سال  1380انجام شد،
مشخص شد که شیوع دیابت در مردان  9/8درصد و در زنان
 11/1درصد است .در حالیکه در مطالعهای در سال  ،1384در
شهرستان تنکابن معلوم شد که شیوع دیابت در هر دو جنس
یکسان است (.)22

 Miو همکاران در سال  2014به بررسی شیوع و تناوب
برگشت میکروآلبومینوری در بیماران مبتال به دیابت ملیتوس
نوع یک ( )T1DMو نوع دو ( )T2DMکه آغازش در دوران
کودکی بوده پرداختند .آنها صد و نه نوجوان مبتال به T1DM
و صد و نه نوجوان مبتال به  T2DMرا بههمراه اندازهگیری
های مکرر میکروآلبومینوری در انجام آزمایشات بررسی کردند.
شیوع میکروآلبومینوری در خط مبنا و ارزیابی بهترتیب 21/1
درصد و  17/4درصد در  T1DMو  44/4درصد و  38/9درصد
در  T2DMبود .برگشت یا رگرسیون میکروآلبومینوری در
13بیمار ) 06/0 T1DMدرصد) و 3بیمار )37/0 T2DM
درصد) مشاهده شد و میزان پیشرفت  10/0درصد و  20درصد
بهترتیب در  T1DMو  T2DMبود ( .)20نتایج مطالعه حاضر
با نتایج مطالعهای که توسط  Sonو Yooو همکاران انجام شد
همخوانی دارد.
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دیابت یک بیماری مزمن است و قادر است ،برای مقابله با
اثرهای آن از جمله کوری ،بیماری های قلبی عروقی و
مشکالت کلیوی ،شیوه صحیح زندگی ،تغذیه صحیح و در
صورت نیاز یک رژیم دارویی ضروری است .همچنین برای
پیشگیری از این بیماری بهخصوص در مورد تیپ  ،IIتغذیه
صحیح ،تحرک کافی و دوری از استرسها میتواند مفید باشد.
این پژوهش به سهم خود سعی داردکه ،ارتباط بین  HbA1cو
میکروآلبومینوری را در بیماری دیابت نوع  IIدر استان
اصفهان بسنجد (.)21

 Fangijianو همکاران استفاده از  HbA1cبرای تشخیص
دیابت و پیش دیابت را در بین  0390فرد بزرگسال بدون
دیابت شناخته شده در مرکز آزمون و بررسی سالمت و تغذیه
ملی در آمریکا ،از سال  2000تا  2010را مورد ارزیابی قرار
دادند .هنگامیکه  ،HbA1cدر مقایسه با تشخیص ،هم از
طریق  FBSو هم از طریق قند خون دو ساعت پس از
صبحانه ،ارزیابی میشد ،حساسیت باال و ویژگی پائینی برای
شناسایی دیابت و پیش دیابت داشت که بهعنوان تابعی از سن
و نژاد متفاوت بود .با توجهبه رهنمونهای انجمن دیابت
آمریکا که بهتازگی انتشار یافته است ،بررسی این که مقادیر
 HbA1cپائینتر از  6/0و  7/0درصد ،بهترتیب وجود دیابت و
پیش دیابت را بهطور پایا رد نمیکنند ،حائز اهمیت است .به
طور کلی ،داده-ها برای استفاده بیشتر از آزمایش-های تحمل
گلوکز خوراکی ( )OGTTمقادیر ( )FBSو قند خون دو
ساعت پس از صبحانه ،برای تشخیص دیابت داللت دارند
( .)24نتایج مطالعه حاضر با نتایج مطالعهای که توسط
فانژیژان و همکاران انجام شد همخوانی دارد.

غلظت سرمی اسید اوریک و سرعت موج نبض یا شاخص مچ پا
بازویی ( 236تعداد) و بین غلظت سرمی اسید اوریک و در
نتایج نشان دادند که غلظت سرمی اسید اوریک با
میکروآلبومینوری و آترواسکلروز تحت بالینی در مردان مبتال
به دیابت نوع  2در ارتباط است ( .)26نتایج مطالعه حاضر با
نتایج مطالعهای که توسط فوکویی انجام شد همخوانی دارد.

نتیجهگیری
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و کنترل قند خون ( )HbA1cرا ارزیابی کردند این روابط بین
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ما در این مطالعه به بررسی ارتباط بین  HbA1cو
میکروآلبومینوری در بیماران دیابتی نوع  IIدر استان اصفهان
پرداختیم که نتایج مطالعه ما بهطور نسبی با اکثر مطالعههای
پیشین و مشابه همخوانی داشت .نتایج حاصل از یافتههای
پژوهش ما حاکی از آن بود که ارتباط بین  HbA1cو
میکروآلبومینوری در بیماران مبتال به دیابت نوع  IIو گروه
کنترل معنیدار بود .به این صورتکه نتایج مربوط به تعیین
ارتباط میان  HbA1cبا میکروآلبومین  24ساعته ،براساس
تحلیل همبستگی در سطح معنیداری  0/00نشان داده شد،
مشاهده شد که ارتباط معنیداری میان  HbA1cبا
میکروآلبومین  24ساعته در میان افراد مبتال به دیابت وجود
داشت ،)p-value = 0.019 < 0.05( ،بهطوریکه با افزایش
سطح  HbA1cمیزان میکروآلبومین  24ساعته در افراد مبتال
به دیابت افزایش مییابد.

سپاسگزاری
این مطالعه برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد و تحت
حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد شهرکرد است .بدین-
وسیله از تمام افرادی که در این پژوهش یاری رساندند کمال
تشکر و قدردانی را مینمایند.
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