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در دیابت نوع 1و 2استرس اکسیداتیو در بدن افزایش مییابد .استرس اکسیداتیو حاصل
عدم توازن میان تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن و دفاع آنتیاکسیدانی بدن میباشد.
هایپرگلیسمی از چندین مسیر باعث افزایش اکسیداسیون گلوکز شده منجر به تولید
رادیکالهای آزاد بیشتر میشود .سطوح برخی پرواکسیدانها مثل فریتین و هموسیتئین در
دیابت افزایش مییابد .افزایش تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن در ایجاد آسیب عروقی در
دیابت موثر است.

مواد و روشها
در این مطالعه مقطعی ،جامعه مورد مطالعه بیماران دیابتی که در دی ماه سال  1395به
کلینیک دیابت مرکز بهداشت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بیرجند مراجعه
کرده بودند انتخاب شدند .از  81بیمار و  35فرد سالم به صورت ناشتا نمونه خون گرفته شد
و جداسازی سرم انجام شد .هموسیستئین با استفاده از روش آنزیم ایمنو اسی ( )EIAو
سطح سرمی توتال آنتی اکسیدان با استفاده از روش  FRAPصورت گرفت.

یافتهها
سطح هموسیستئین در گروه نفروپاتی  13/8±10/9گروه رتینوپاتی 11 /7±4/9گروه دیابتی
ساده  16/6± 9/5و گروه کنترل  13/2±7/4بود مقدار  P=0/153بدست آمد .سطح ظرفیت
آنتیاکسیدانی در گروه نفروپاتی ،رتینوپاتی ،دیابتی و کنترل به ترتیب 848/9±230/2
 985/6±260، 812/1±171/5 ،860/8±150/5،بود و مقدار  P=0/007بدست آمد .

نتیجهگیری
این مطالعه نشان داد بین هموسیستئین و دیابت نوع دو رابطهای وجود ندارد اما ظرفیت تام
آنتیاکسیدانی در دیابت نوع دو کاهش مییابد.

کلیدواژهها
هموسیستئین ،آنتیاکسیدان ،دیابت نوع دو ،استرس اکسیداتیو

مقدمه

دیابت یک نوع اختالل متابولیک و سوخت و سازی در بدن
است که به واسطه آن توانایی تولید انسولین در بدن از بین
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بررسی سطح هموسیستئین و ظرفیت تام آنتیاکسیدانی در بیماران دیابتی نوع دو

رضایی و همکاران

سطح هموسیستئین و ظرفیت تام آنتیاکسیدانی

نتیجه انسولین تولید شده نمیتواند عملکرد نرمال خود را

اکسیژنی فعال جلوگیری میکنند .در حقیقت استرس

انجام دهد (1و .)2در دیابت ،سرعت و توانایی بدن در

اکسیداتیو ،آسیب وارده بر سیستم موجود زنده ،توسط انواع

استفاده و سوخت و ساز کامل گلوکز کاهش مییابد به

رادیکالهای اکسیژنی فعال است ،که بیش از میزان دفاع

همین دلیل میزان قند خون افزایش مییابد که به آن

آنتیاکسیدانی بدن تولید میشود .تمام بیماریها به نحوی

هایپرگلیسمی میگویند ( .)2در صورت عدم درمان دیابت،

با رادیکالهای آزاد درگیر میباشند (9و.)10

عوارض میکروواسکوالر در رگهای بسیار ریز بدن ایجاد

استرس اکسیداتیو حاصل از گروههای اکسیژنی فعال و

میشوند که میتوانند اعضای مختلف بدن مانند کلیه،

رادیکالهای آزاد همواره تهدید کننده حیات انسانها می

چشم و اعصاب و قلب را درگیر نمایند (3و.)4

باشد و سد دفاعی بدن در این موارد تولید آنتیاکسیدانها

در دیابت نوع 1و 2استرس اکسیداتیو در بدن افزایش می

میباشد که نقش به سزائی در مقابل استرس اکسیداتیو

یابد .استرس اکسیداتیو حاصل عدم توازن میان تولید

ایجاد میکنند .در مطالعات مختلف ،افزایش استرس

رادیکالهای آزاد اکسیژن و دفاع آنتیاکسیدانی بدن می

اکسیداتیو در بیماران دیالیزی را با اختالل عملکرد

باشد .ارتباط میان کنترل ضعیف قند خون و افزایش

اندوتلیال ،افزایش التهاب فاز حاد ،آنمی ،دیس لیپیدمی و

استرس اکسیداتیو ثابت شده است .در مطالعات گوناگون

تسریع عوامل خطر بیماریهای قلبی  -عروقی مرتبط می

نشان داده شده است که استرس اکسیداتیو در دیابت نقش

دانند (.)13-11

موثری در ایجاد عوارض میکرو و ماکروواسکولر بیماری

با وجود تحقیقات صورت گرفته در زمینه افزایش استرس

داشته است (.)5

اکسیداتیو و سطح هموسیستئین ،نتایج به دست آمده در

علت مشکالت عروقی در این بیماران ممکن است استرس

مورد ارتباط بین سطح هموسیستئین و ظرفیت تام آنتی

ناشی از هیپر گلسیمی باشد ( .)6منبع دیگر استرس

اکسیدانتی در بیماریهای مختلف ،متفاوت میباشد،

اکسیداتیو افزایش هموسیستئین در این افراد میباشد.

بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی سطح هموسیستئین

هموستئین یک آمینو اسید سولفور است شامل سولفودریل

و ظرفیت تام آنتیاکسیدانتی در بیماران دیابتی نوع دو در

میباشد که از مشتقات متیالسیون متابولیک یک میتونین

شهرستان بیرجند صورت گرفت.

خوراکی است و در پروتئین حیوانی به وفور یافت میشود و

مواد و روشها

در بدن انسان تولید نمیشود .باال بودن سطح

نمونهگیری

هموسیستئین پالسما نیز عامل خطر مستقل آترواسکلروز

پژوهش حاضر به صورت مقطعی در دی ماه سال 1395

است و حتی افزایش متوسط آن ممکن است ریسک

انجام گرفت .جامعه مورد مطالعه افراد دیابتی مراجعهکننده

بیماری قلبی -عروقی در افراد دیابتی تیپ دو را زیاد کند

به کلینیک دیابت مرکز بهداشت وابسته به دانشگاه علوم

(7و.)8

پزشکی شهرستان بیرجند بودند .از بین مراجعه کنندگان
 81نفر که شرایط ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند
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میرود یا مقاومت در برابر انسولین ایجاد میشود و در

آنتیاکسیدانها از تشکیل رادیکالهای آزاد و گروههای

رضایی و همکاران

سطح هموسیستئین و ظرفیت تام آنتیاکسیدانی

و نزدیکان سالم این بیماران که از لحاظ سن و جنس با

در مطالعه حاضر هموسیستئین با استفاده از روش آنزیم
اسی

()EIA

و

با

شدند .با توجه به معیار ورود که دیابتی بودن افراد مورد

هموسیستئین AXISR Hemocysteinو ساخت کشور

نظر بود و در این مدت  35نفر دیابتی مراجعه کرده بودند

انگلستان صورت گرفت .در این روش اشکال مختلف

گروه شاهد نیز  35نفر انتخاب شدند و مراجعه کنندگان

هموسیستئین شامل هموسیستئین ،دی سولفیدهای

دیابتی دارای عارضه دیابت مانند نفروپاتی و رتینوپاتی نیز

مرکب هموسیتئین و باند شده با پروتئین با استفاده از

به عنوان گروه مورد در مطالعه وارد شدند .اطالعات مربوط

( DTTدی تیوتریتیول) احیاء شده ،به هموسیستئین آزاد

به سن ،جنس ،شغل ،میزان تحصیالت ،میزان فعالیت

تبدیل میگردد .در نهایت هموسیستئین آزاد در حضور

ورزشی و وجود بیماری زمینهای بیماران جمعآوری و ثبت

آنزیم  -Sآدنوین هموسیستئین هیدروالز به  -Sآدنوزین

گردید .بیماران مبتال به فشارخون باال ،هیپرلیپیدمی،

هموسیستئین تبدیل میگردد و طی فرایندهایی رنگ آزاد

بیمارن قلبی -عروقی ،بیماران کبدی ،کلیوی ،گوارشی،

شده و میزان رنگ با استفاده از دستگاه الیزا ریدر در طول

اعتیاد به مواد مخدر ،الکل و همچنین بیمارانی که به هر

موج  450 nmاندازهگیری شده است و بر اساس کیت

دلیل از داروهای کورتیکواستروئید ،ضد تشنج و ایونیازید

تشخیصی ،هموسیستئین به میزان کمتر از ،15 µmol/l

استفاده میکردند ،از مطالعه حذف گردیدند.

طبیعی در نظر گرفته میشود.

معیارهای ورود افراد بیمار به شرح زیر است:

ظرفیت تام آنتیاکسیدانی ) (TACبا استفاده از

-1افراد دیابتی که حداقل  5سال از شروع دیابت ایشان

روش)Ferric Reducing Ability of Plasma ( FRAP

گذشته باشد و قند خون ناشتا بیماران خارج از محدوده

تعیین شد .این روش بر اساس توانائی نمونه در احیای یون

نرمال ( )<126 mg/dlباشد.

های فریک ( )Fe+به فرو ( )Fe+2در حضور مادهای به نام

 -2تمایل به شرکت در مطالعه

) )Tripuridyl-s-Triazinاستواراست و میزان احیاء

قبل از شروع انجام پژوهش در جلسه توجیهی ضرورت

کنندگی هر نمونه از طریق افزایش غلظت کمپلکس فوق

انجام مطالعه و اهداف برای بیماران شرح داده شد و فرم

توسط دستگاه  ،Nano Dropمارک  Biotechساخت کشور

رضایت آگاهانه در اختیار ایشان قرار گرفت و در صورت

آلمان اندازهگیری شد.

عدم رضایت بیمار یا توجیه نشدن ،در مطالعه شرکت

تجزیه و تحلیل آماری

نکردند.

تحلیل آماری توسط نرمافزار  SPSS v.19انجام شد .برای

از تمامی افراد مورد مطالعه پس از  14-12ساعت ناشتا

تحلیل دادهها و آنالیز آماری از آزمون تحلیل واریانس یک

بودن 5 ml ،نمونه خون وریدی جمعآوری گردید .نمونه

طرفه ،کای اسکوائر و کروسکال والیس در سطح معنیداری

خون در آزمایشگاه در دور  2500به مدت  10دقیقه

 P>0/05استفاده شد.

سانتریفوژ شد .نمونه سرم جدا شده تا زمان انجام

یافتهها

آزمایشات در یخچال  -75 °cنگهداری شدند.

در این مطالعه  81نفر مبتال بیماری دیابت نوع دو وارد

سنجش هموسیستئین و سطح سرمی توتال آنتی

مطالعه شدند که  21بیمار مبتال به نفروپاتی دیابتی25 ،

اکسیدان

نفر مبتال به رتینوپاتی دیابتی و  35نفر مبتال به دیابت
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گروه مورد همسان بودند ،به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه

ایمنو
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استفاده

از

کیت

رضایی و همکاران

سطح هموسیستئین و ظرفیت تام آنتیاکسیدانی

ساده بودهاند .در این مطالعه وضعیت ظرفیت آنتی

نفر از بیماران سالم از نظر دیابت به عنوان گروه کنترل

اکسیدانی و سطح هموسیستئین در بیماران تعیین و با 35

مورد مقایسه قرار گرفت.

گروه
نفروپاتی دیابتی

رتینوپاتی دیابتی

دیابت ساده

کنترل

n=25

n=35

n=35

n=21

) n(%جنسیت

*

زن

(9)42/9

مرد

(12)57/1

(11)44/0

*

(14)56/0

(23)65/7

(13)37/1

**

(59/1)7/3

(58/1)7/1

(56/8)8/7

سن (سال)

(62/7)7/2

وزن( )kg

(73/6)14/7

فشار سیستولیک

(139/6)14/9
(69/6)20/6

فشار دیاستولیک

**
**

**

(Mg/dl (Cho

**

(Mg/dl (Tg

**

(193/4)50/5
(198/9)84/3
**
(41/9)8/7
**
(106/6)45/1
**
(8/5)2/0
**
(149/7)40/7
**
(1/1)0/2

(Mg/dl (HDL
(Mg/dl (LDL
A1C
(Mg/dl (FBS
(Mg/dl (Cr

(12)34/3

(22)62/9

(75/5)13/8

(71/3)9/2

(120/4)16/8

(131/2)13/8

(73/3)13/3

(78/2)9/5

(167/6)40/0
(148/9)62/5
(39/4)7/8
(93/9)30/9
(8/0)1/5
(159/7)70/6
(1/0)0/3

(172/2)37/7
(147/3)70/8
(43/2)9/4
(98/2)36/0
(8/5)1/7
(175/1)79/7
(1/0)0/3

(68/5)8/6
(122/4)4/1
(79/1)3/7
(196/7)40/4
(154/3)74/4
(40/8)6/1
(123/8)31/3
(3/7)0/07
(191/7)11/1
(0/8)0/2

P-value

0/110
0/324
0/135
0/000
0/074
0/014
0/162
0/349
0/002
0/000
0/000
0/000

*=درصد =** ،میانگین ±انحراف معیار

بررسی یافتهها نشان داد چهار گروه مطالعه شده از توزیع

سطح خطای  0/05اختالف معنیدار نبوده است (0/324

جنسیتی مشابهی برخوردار بودهاند و در سطح خطای

= .) P

 0/05تحت آزمون کای اسکوار از نظر توزیع جنسیت با هم

بررسی میانگین وزن افراد مورد مطالعه نیز با استفاده از

اختالف معنیداری نداشتهاند ( .)P=0/110همچنین نتایج

تحلیل واریانس یکطرفه نشان داد چهار گروه از نظر

آنالیز کروسکال والیس نشان داد در چهار گروه اختالف

میانگین وزن با هم اختالف نداشتهاند ( .)P=0/135اختالف

آماری معنیداری در میانگین سنی مشاهده نشده است.

معنیداری در سطح فشار خون سیستولیک ()P>0/0001

میانگین سن در گروه نفروپاتی دیابتی  62/7±7/2سال و

وجود داشت ولی فشار دیاستولیک ( )P=0/074در بین

در گروه رتینوپاتی دیابتی  59/1±7/3سال ،گروه دیابتی

گروهها اختالف معنیداری نداشت ،بطوریکه گروه نفروپاتی

 58/1±7/1سال و گروه کنترل  56/8±8/7سال بوده و در

از فشار سیستولیک باالتر و دیاستولیک پایینتری نسبت
به گروههای دیگر برخوردار بوده و در گروه کنترل و دیابت
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جدول  -1بررسی مقایسهای میانگین ویژگیهای جمعیت شناختی و بالینی در گروههای مختلف مورد مطالعه

رضایی و همکاران

سطح هموسیستئین و ظرفیت تام آنتیاکسیدانی

چربیها سطح کلسترول گروهها زیر  200بوده ولی سطح

گروههای نفروپاتی و رتینوپاتی باالتر از دیابت ساده بوده

کلسترول کنترل در باالترین سطح و گروه دیابت ساده در

ولی در بین گروههای دیابتی با هم اختالف محسوسی

پایینترین سطح بوده که حاکی از وجود اختالف آماری

مشاهده نشد و در مقایسه با گروه کنترل که میانگین

معنیداری بین گروهها بود (.)P= 0/014

 A1Cبرابر با  3/7بوده اختالف معنیداری در سطح

علی رغم اینکه گروه نفروپاتی دیابتی از سطح  TGباالتری

گروه کنترل و گروههای دیابتی وجود داشته است

نسبت به سایر گروههای دیابتی و کنترل برخوردار بوده

( .)P>0/0001بررسی قند ناشتا نشان داد اختالف معنی

ولی اختالف آماری معنیدار نبود ( . )P=0/162همچنین

داری بین گروهها در سطح وجود دارد .گروه رتینوپاتی

اختالف معنیداری در سطح  HDLافراد در چهار گروه

باالترین سطح و کنترل کمترین سطح  FBSرا داشته

مشاهد نشد ( .)P=0/349بررسی  LDLنشان داد گروه

است .اختالفها

با گروه کنترل معنیدار بودهاند

کنترل باالترین مقدار را داشته است و در بین بیماران

( .)P>0/0001بررسی سطح کراتینین ( )crنشان داد

دیابتی افراد نفروپاتی در مقایسه با دو گروه رتینو پانی و

اختالف معنیداری بین گروهها بوده است .گروه نفروپاتی

دیابت ساده دیگر از سطح  LDLباالتری برخوردار بودهاند

باالترین سطح و گروه کنترل کمترین سطح  crرا داشته

که در مجموع اختالف معنیداری بین گروهها مشاهده

است .اختالفها با گروه کنترل معنیدار بودند

شد (.)P=0/002

(.)P>0/0001

A1C

جدول -2بررسی مقایسهای ظرفیت آنتیاکسیدانی و هموسیستئین در بین گروههای مورد مطالعه
گروه
ظرفیت آنتیاکسیدانی µ
هموسیستئین µmol/l

نفروپاتی دیابتی

رتینوپاتی دیابتی

دیابت ساده

کنترل

n=21

n=25

n=35

n=35

860/8±150/5

812/1±171/5

985/6±260

0/007

11/7±4/9

16/6±9/5

13/2±7/4

0/153

848/9±230/2
*13/8±10/9

*

P-value

*=میانگین ±انحراف معیار

بررسی نتایج جدول  2نشان داد ظرفیت آنتیاکسیدانی در

دیابت ساده باالترین هموسیستئین را در بین گروهها

بین گروههای مختلف مورد مطالعه گوناگون بوده و

داشته ولی از نظر آماری اختالف معنیداری نسبت به

اختالف معنیداری را نشان میدهد ( )P=0/007به طوری

سایر گروههای دیابتی و کنترل نداشته است و گروهها از

که سطح ظرفیت در گروههای دیابتی پایینتر از گروه

نظر سطح هموسیستئین با هم اختالف معنیدار ندارند

کنترل بوده است .در بین سه گروه دیابتی میانگین

(.)P=0/153

ظرفیت به ترتیب در گروه رتینو پاتی  860/8و در گروه

بحث

نفروپاتی  848/9و در گروه دیابت ساده  812/1بوده است.

در این مطالعه سطح هموسیستئین و ظرفیت آنتی

همچنین بررسی وضعیت هموسیستئین نشان داد گروه

اکسیدانی در بیماران دیابتی مورد بررسی قرار گرفته
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ساده سطح فشار خون تقریبا مشابه بوده است .در بررسی

بررسی  A1Cنشان داد در بین افراد دیابتی سطح  A1Cدر
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کمبود فوالت و ویتامین  ،B12مصرف الکل ،کم کاری

نرمال پایینتر بود (.)18

تیروئید ،برخی داروها و اختالل در عملکرد کلیوی به

در مطالعات متعدد نشان داده است که با کاهش کلیرانس

وجود میآید ( .)14در مطالعه حاضر نشان داده شد که

کراتنین سطح هموسیستئین پالسما در بیماران دیابتی

گروه دیابت ساده باالترین هموسیستئین را در بین گروه

افزایش مییابد ( .)19به عنوان مثال ،در مطالعه جین 2و

ها دارند ولی از نظر آماری اختالف معنیداری نسبت به

همکارانش که بر روی بیماران دیابتی نوع  2و بیماران

سایر گروههای دیابتی و کنترل نداشته است و گروهها از

کلیوی صورت گرفته است ،نشان داده شد که دفع

نظر سطح هموسیستئین با هم اختالف ندارند

هموسیستئین در بیماران دیابتی نوع  2و بیماران کلیوی

( .)P=0/153در مورد بررسی سطح هموسیستئین پالسما

کاهش مییابد (.)20

در افراد دیابتی مطالعات زیادی انجام شده است و در

همچنین نتایج تحلیل واریانس در سایر متغیرها نشان

مطالعات مختلف نتایج متفاوتی به دست آمده است .در

داد در چهار گروه اختالف آماری معنیداری در میانگین

مطالعه مشابه توسط آقا محمدی و همکاران نیز ارتباط

سنی مشاهده نشده است .میانگین سن در گروه نفروپاتی

معنیداری بین سطح هموسیستئین پالسما و گلوکز

دیابتی  62/7±7/2سال و در گروه رتینوپاتی دیابتی

ناشتا خون و سطح هموگلوبین  A1Cمشاهده نشده است

 59/1±7/3سال ،گروه دیابتی  58/1±7/1سال و گروه

( .)15همچنین در مطالعه ملیسا 1و همکارانش بین

کنترل  56/8±8/7سال بوده در سطح خطای 0/05

سطح هموسیستئین در بیماران دیابتی در مقایسه با

اختالف معنیدار نبوده است (. (P= 0/151

افراد سالم ارتباط معنیداری مشاهده نشده است (.)16

نتایج حاصل از مطالعه اخیر نشان داد ظرفیت آنتی

در مطالعه محمدی و همکارانش که در سال  1384در

اکسیدانی در بین گروههای مختلف مورد مطالعه

استان اصفهان صورت گرفته است ،سطح هموسیستئین

گوناگون بوده و اختالف معنیداری را نشان میدهد

پالسما در بیماران دیابتی نوع  2مورد بررسی قرار گرفته

( )P= 0/007به طوری که سطح ظرفیت آنتیاکسیدانی

و با گروه کنترل مقایسه شده است .در مطالعه این

در گروههای دیابتی پایینتر از گروه کنترل بوده است .در

محققین که بر روی  39بیمار دیابتی صورت گرفته است،

مطالعه مل کی راد و همکارانش مشخص شد که میانگین

ارتباط معنیداری بین سطح هموسیستئین و بیماری

آنتیاکسیدانهای تام سرم در گروه مورد بیش از گروه

دیابت ملیتوس نوع  2مشاهده نشده است ( .)17در

شاهد بوده است ( )P>0/001و وضعیت آنتیاکسیدانی

مطالعه همگروهی که جهت غربالگری ریسک فاکتورهای

بین افراد دیابتی و افراد مسن سالم از طریق تعیین

بیماری عروق کرونر که در عربستان سعودی انجام شد،

میزان ویتامینهای آنتیاکسیدان رژیم غذایی ،سطوح

میزان هموسیستئین پالسما در بیماران دیابتی نوع 2

آنتیاکسیدان پالسما و وضعیت آنتیاکسیدان تام بررسی
شد و مشخص گردید که در افراد دیابتی متوسط

1

Melissa
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است .هموسیستئین به طور ثانویه در اثر نواقص ژنتیکی،

بدون سابقه ایسکمی قلبی در مقایسه با گروه کنترل
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ویتامین  Aو جذب بتاکاروتن از رژیم غذایی بر خالف
مطالعه حاضر ،به طور معنیداری باالتر از گروه کنترل
در یک مطالعه ساو 1و همکاران که روی  15بیمار دیابتی
نوع دو و  18فرد سالم انجام شد ،ظرفیت تام آنتی
اکسیدانی علی رغم سطح باالی استرس اکسیداتیو در
بیماران دیابتی نوع دو بدون عارضه افزایش داشت (.)22
در یک مطالعه در ایران که توسط رعدی و همکاران
انجام شد میزان فعالیت آنزیم پاراکسوناز و ظرفیت تام
آتنیاکسیدانی بزاق در افراد مبتال به دیابت نوع دو
کاهش یافته بود (.)23
نتیجهگیری
میانگین سطح هموسیستئین پالسما در بیماران دیابتی
در محدوده نرمال ( )>15 µmol/lاست و میزان آن با
افراد دچار اختالل تحمل گلوکز و افراد نرمال تفاوت نمی
کند .همچنین مطالعه حاضر نشان میدهد که بین سطح
قند خون و سطح هموسیستئین پالسما رابطه معنیداری
وجود ندارد .در بررسی ظرفیت آنتیاکسیدانی ،نتایج
حاصل از این مطالعه نشان داده است که در گروههای
دیابتی پایینتر از گروه کنترل بوده است .لذا پیشنهاد
میشود مطالعهای جامعتر در این خصوص صورت گیرد و
همچنین پیشنهاد میشود در مطالعات آینده ،ارتباط
هموسیستئین با فاکتورهای التهابی مانند فاکتور نکروز
التهابی ( )TNFشاخصهای مختلف استرس اکسیداتیو
مانند مالون دی آلدئید ،گروههای تیول و گروههای
کربونیل

مورد

بررسی

قرار

گیرد.

1

Savo
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بوده است (.)21
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