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هومن بهرامی مطلق
منوچهرنخجوانی2
فاطمه اصفهانیان2
محمد علی یعقوبی *4،3

خالصه
مقدمه
لیپوپﺮوﺗئین)1 (aبه عنووان یوﮏ عاموط دوﺮ در بوﺮوـ بیموواريﻫوواي عووﺮوک ﮐﺮونووﺮ نﻘوور دارد .اگﺮچوه
مدالعات ـیادي در جمعیت ﻏیﺮ دیابتیﮏ انجام شوده اسوت ﮐوه نﻘور اشوزایر ﻏلسوت پ سومایي ) Lp(aو
بیماريﻫاي آﺗﺮواسكلﺮوﺗیﮏ را نشان ميدﻫد اما این نﻘر در جمعیت دیابتیﮏ واضح نیست .بنابﺮاین ﻫود
اـ این مدالعه بﺮرسي ارﺗباط بین سدح پ سمایي لیپوپﺮوﺗئین و ریسوﮏ شاﮐتورﻫواي مواژور قلبوي عﺮوقوي در

 -1رادیولوژیست ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم
پزشكي شهید بهشتي ،ﺗهﺮان ،ایﺮان.
 -2مﺮﮐز ﺗحﻘیﻘات بیماريﻫاي متابولیﮏ و ﻏدد درون
ریز ،دانشگاه علوم پزشكي ﺗهﺮان ،ﺗهﺮان ،ایﺮان.
 -3مﺮﮐز ﺗحﻘیﻘات ﻏدد درون ریز ،بیمارستان
قائم(عج)دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،مشهد ،ایﺮان.

بیماران مبت به دیابت ﺗیپ  2است.
روش کار
مدالعه حاضﺮ در ﮐلینیﮏ دیابت بیمارستان امام میني ﺗهوﺮان طوي سوالﻫواي 1386-1384انجوام شود و 346
بیمار اـ میان  600بیمار مبت به دیابت ﺗیپ  2انتخاب شدند.
جهت انداـه گیﺮي ﻫمﺮاﻫي سدوح باالي ) Lp(aو ریسﮏ شاﮐتورﻫاي قلبوي عﺮوقوي ،بیمواران بوه دو دسوته

 -4استادیار بیماريﻫاي ﻏدد درون ریز ومتابولیسم،

سدوح نﺮمال ( )Lp)a(<35mg /dl( Lp)aو سودوح اشوزایر یاشتوه( )Lp)a(>35mg /dl( Lp)aﺗﻘسویم

بیمارستان ولیعصﺮ )عج ( ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه

شدند و ریسﮏ شاﮐتورﻫا بین دو گﺮوه با استفاده اـ آـمون آماري مﻘایسه شدند.

علوم پزشكي بیﺮجند ،بیﺮجند ،ایﺮان.

نتایج
نتایج نشان داد ﮐه ارﺗباط مستﻘیم و معناداري بین ) Lp(aبا ﮐلستﺮول ﺗوام (HDL ، )p <0/001 ، r=0/217
( ،)p>0/001 ،r=0/241( LDL-C ،)p=0/008 ،r=0/141آپولیپوووووپﺮوﺗئین  )p>0/001 ،r=0/220( Bو
نمﺮه سیستم امتیاـدﻫي  )p=0/012 ،r=0/135( )FSS( Framinghamدر بیماران وجود داشوت .میوانگین

* بیمارستان ولیعصﺮ(عج) ،دانشگاه علوم پزشكي

سووودح ﮐلسوووتﺮول ،HDL ،LDL ،آپولیپووووپﺮوﺗئین Bو نموووﺮه  FSSدر گوووﺮوه ) Lp(aاشوووزایر یاشتوووه

بیﺮجند ،بیﺮجند ،ایﺮان.

( )Lp(a)≥35به طور معني داري بیشتﺮ اـ اشﺮاد با ) Lp(aنﺮمال ( )Lp(a)>35بود (.)p>0/05

ﺗلفن05631622035 :

نتیجهگیری

Email: yaqubima@yahoo.com

سدوح سﺮمي ) Lp(aارﺗباط چشمگیﺮ مثبتي بﺮ روي متغیﺮﻫاي لیپیدي (به جز ﺗﺮي گلیسﺮید) دارد و ﻫم
چنین مﻘادیﺮ باالﺗﺮ اـ  35mg/dlبا اشزایر ریسﮏ شاﮐتورﻫاي قلبي عﺮوقي در بیماران دیابتي ﻫمﺮاﻫي دارد.
کلیدواژه ها
عوامط دﺮ بیماري عﺮوک ﮐﺮونﺮ ،لیپو پﺮوﺗئین ،aانفارﮐتوس میوﮐارد ،دیابت ﺗیپ2
پینوشت :این مدالعه شاقد ﺗضاد مناشع ميباشد.

)Lipoprotein (a
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آمد .ﺗمامي بیماران در وضعیت متابولیﮏ پایدار بودند .بیمواراني
نسﺮIII(2

 )NCEP ATPمعادل بوا بیمواري ﮐﺮونوﺮي

ﮐووه دچووار موواﮐﺮوآلبومینوري  ،بیموواري حوواد یوا مووزمن ﮐلیووي،

سووویگار،

نارسایي قلبي ،بیماري پیشوﺮشته ﮐبودي ،بیمواري ﺗیﺮوئیود،عفونت

میكﺮوآلبومینوري ،دیس لیپیدمي ،ﻫایپﺮﺗنشون و ﻫایپﺮگ یسومي،

حوواد ،سووكته ،ﮐتواسویدوـ دیوابتي یووا وضووعیت ﻫایپﺮاسووموالرنان

دیابت اـ

قلبوووي در نسوووﺮ گﺮشتوووه مووويشوووود ( .)1-2مصوووﺮ

ﻫﺮ ﮐدام به عنوان ریسﮏ شاﮐتور مستﻘط بﺮاي میزان مﺮگ و میوﺮ

ﮐتوﺗیﮏ بودند ،اـمدالعه حذ

قلبي عﺮوقي در دیابت در نسﺮ گﺮشتوه مويشوود ( .)3اـ آن جوایي

داروي بیماران نیز ثبت شد و بیمواران مصوﺮ

شودند (  .)9-10سوابﻘه مصوﺮ
ﮐننوده داروﻫواي

ﮐه ماﻫیت این اشوزایر ریسوﮏ را نمويﺗووان بوه طوور ﮐاموط در

پایین آورنده چﺮبي اـ مدالعه حذ

ریسﮏ شاﮐتورﻫاي مﺮسوم مشاﻫده ﮐﺮد به ﺗاـگي ع قه اصوي

قد بیماران بﺮ حسب سانتي متوﺮ انوداـه گیوﺮي شود .نحووه انوداـه

در ﺗشخیص سایﺮ شاﮐتورﻫوا بوه وجوود آموده اسوت (Lp(a) .)4

گیﺮي قد بدون ﮐفر بود .وـن این بیماران بﺮ حسوب ﮐیلووگﺮم

یﮏ پارﺗیكط آﺗﺮوژنیﮏ است ﮐه اـ لحوا سوا تاري مشوابه بوا

انداـه گیﺮي شود BMI .بیمواران بوﺮ اسواس شﺮموول ـیوﺮ انوداـه

 LDLاست اموا حواوي مولكوول آپولیپووپﺮوﺗئین( )aاسوت ﮐوه

گیﺮي شد:

شدند (.)11

ﺗوسووی یووﮏ اﺗصووال دي سووولفیدي بووه آپولیپوووپﺮوﺗئین B-100

قد به متﺮ به ﺗوان  / 2وـن بیماران به ﮐیلوگﺮم

متصط ميشود .این پارﺗیكوط در اصوط ﺗوسوی  Kare Bergدر

ششار سیستولیﮏ و دیاستولیﮏ بﺮ حسب میلي متوﺮ جیووه در ایون

سال  1963ﺗعﺮیف شوده اسوت( .)5اگﺮچوه مدالعوات ـیوادي در

بیماران در وضعیت نشسته انداـه گیﺮي شد .قند ناشوتاي بیمواران

جمعیت ﻏیﺮ دیابتیﮏ انجوام شوده اسوت ﮐوه نﻘور بوین اشوزایر

بﺮاسواس  GOD-PAPﮐوه یوﮏ شویوه ﮐوالﺮي متوﺮي آنزیمووي

ﻏلست سدح پ سمایي ) Lp(aو بیماريﻫاي آﺗﺮواسوكلﺮوﺗیﮏ

اسووت ،انووداـه گیووﺮي شوود .سوودح ﮐلسووتﺮول ﺗوﺗووال بووه وسوویله

را نشان ميدﻫد اما این نﻘر در جمعیت دیابتیﮏ واضوح نیسوت

 CHOD-POPو ﺗﺮي گلیسﺮید بوه وسویله  GPO-POPﮐوه

( .)6-8بﺮاساس یاشتهﻫوایي ﮐوه در ا تیوار اسوت ﺗواﮐنون در ایون

یووﮏ ﮐیووت آنزیمووي ﮐووالﺮي متووﺮي اسووت ،انووداـه گیووﺮي شوود.

ـمینه ﻫیچ گونه مدالعهاي در ایﺮان انجام نشده است.

3

) (HDL-Cبه وسیله روش آنزیمي مستﻘیم انداـه گیﺮي شد و

4

) (LDL-Cﺗوسی شﺮمول  Friedewaldمحاسبه شد:

روش کار
مدالعه حاضﺮ در ﮐلینیﮏ دیابوت بیمارسوتان اموام مینوي ﺗهوﺮان
طي سالهاي 1386-1384انجام شد .بوﺮ اسواس ﮐﺮایتﺮیواي ورود،
 346بیمار اـ میان  600بیمار مبت به دیابت ﺗیپ  2انتخاب شدند.
بیماران شﺮﮐت داده شده در مدالعه ،بیماران ﺗشخیص داده شوده
بﺮاسوواس ﮐﺮایتﺮیوواي انجموون دیابووت آمﺮیكووا بودنوود .اط عووات
دموگﺮاشي و ﺗاریخ ﺗشخیص این بیماران ،سابﻘه مصﺮ

سیگار و

سابﻘه بیماري قبلي بﺮ اساس مصاحبه مستﻘیم با بیمواران بوه دسوت
2

National Cholesterol Education Program Adult
Treatment Panel III

)LDL-C=Total cholesterol-(HDL-C+TG/5
این شﺮمول بﺮاي  TGبیرﺗﺮ اـ 400mg/dlاستفاده نشد.
آپوپﺮوﺗئین  Bو ) Lp(aﺗوسوی Multiple standard non
 linear Immunoturbidometeryﻫموووﺮاه بوووا دسوووتگاه
 Cobas-Miraانداـه گیﺮي شد .ﺗمامي ﮐیتﻫاي استفاده شود
در ایون مدالعوه ﺗوسوی Pars Azmon Co, Mehr shahr, Karaj

ﺗهیه شد.

HDL cholesterol
LDL cholesterol

3
4
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ریسووﮏ شاﮐتورﻫوواي قلبووي عﺮوقووي ﺗوسووی سیسووتم امتیوواـ دﻫووي

HDL

45/46

14/99

 Framinghamﮐه در  NCEP ATP IIIگزارش شده بود،

آپولیپوپﺮوﺗئین B

112/98

30/05

)Lp(a

49/34

41/25

FSS

12/79

4/92

انجووام شوود .ریسووﮏ شاﮐتورﻫووایي ﮐووه در محاسووبات  10سوواله
 Framinghamبیووان شوود شووامط ،سوون ،ﮐلسووتﺮول ﺗوﺗووال،
ﮐلستﺮول  ،HDLششوار سیسوتولیﮏ ،درموان ششوار وون بواال و
مصﺮ

سیگار بودند (.)12

جهت انوداـه گیوﺮي ﻫمﺮاﻫوي سودوح بواالي ) Lp(aو ریسوﮏ
شاﮐتورﻫوواي قلبووي عﺮوقووي ،بیموواران بووه دو دسووته سوودوح نﺮمووال
) Lp(aو سدوح اشزایر یاشته ( )Lp)a(>35mg/dl( Lp)aﺗﻘسویم
شدند و ریسوﮏ شاﮐتورﻫوا بوین دو گوﺮوه بوا اسوتفاده اـ آـموون
آماري مﻘایسه شدند.
دادهﻫا در نﺮم اشزار (SPSSنسخه )16ثبت و آنالیز آماري دادهﻫا
با روشﻫاي ﺗوصویفي (میوانگین ،انحوﺮا

معیوار) و آـمونﻫواي

آموواري ﺗووي مسووتﻘط و ضووﺮایب ﻫمبسووتگي اسووپیﺮمن انجووام شوود.

آنالیز دادهﻫا با استفاده اـ ضﺮیب ﻫمبستگي اسپیﺮمن نشان داد ﮐه
ارﺗباط معناداري بین سدح ) Lp(aبا سن ،ششار ون سیسوتولي و
دیاسووتولي HbA1c ،FBS ،و ﺗووﺮي گلیسووﺮید بیموواران وجووود
نوودارد(.)p >0/05ﻫمچنووین نتووایج مدالعووه حاضووﺮ نشووان داد ﮐووه
ارﺗبوواط مسووتﻘیم و معنوواداري بووین ) Lp(aبووا ﮐلسووتﺮول ﺗووام
(،)P=0/008،r=0/141( HDL ،)P>0/001 ،r=0/217
 ، )P>0/001 ،r=0/241( LDL-Cآپولیپووووووووووووووپﺮوﺗئین B
( )P>0/001 ،r=0/220و نموووووووﺮه سیسوووووووتم امتیووووووواـدﻫي
 )P=0/012 ،r=0/135( )FSS( Framinghamوجود داشت
(جدول .)2
جدول -2بررسی ارتباط ریسک فاکتورهای قلبی عروقی با سطح

 p value <0/05اـ نسﺮ آماري معنادار ﺗعﺮیف شد.

سرمی ( Lp)aبا استفاده از آزمون آماری اسپیرمن
P-value
R

نتایج
اـ میان  346بیماري ﮐه در مدالعه حاضﺮ شوﺮﮐت ﮐوﺮدهانود 100

سن

0/029

0/589

BMI

نفﺮ ( )% 28/9موﺮد و  246نفوﺮ()% 71/1ـن بودنود .ﺗعوداد  38نفوﺮ

-0/088

0/101

ششار ون سیستولي

0/007

0/896

روـانه سیگار داشوتند

ششار ون دیاستولي

0/028

0/607

FBS

0/018

0/744

HbA1c

0/30

0/622

ﮐلستﺮول

0/217

<0/001

ﺗﺮیگلیسﺮید

0/032

0/557

HDL

0/141

0/008

LDL

0/241

<0/001

آپولیپوپﺮوﺗئین B

0/220

<0/001

FSS

0/135

0/012

( )% 11/0اـ اشﺮاد حاضﺮ در مدالعه مصﺮ

و میانگین  pack yearسیگار این  38بیمار  19/57±14/29بود.
دادهﻫاي ـمینهاي بیماران در جدول  1نمایر داده شده است.
جدول -1یافتههای زمینهای افراد شرکت کننده در مطالعه
صوصیت

میانگین

انحﺮا

معیار

10/95

سن

54/53

BMI

27/53

5/14

ششار ون سیستولي

131/75

19/96

ششار ون دیاستولي

80/03

11/45

FBS

202/28

71/56

HbA1c

9/49

2/75

FSS: Framingham Scoring System

نتایج آـمون آماري نشان دﻫنده آن بود ﮐه میانگین سدح
ﮐلستﺮول

(،)p>0/001

LDL

(،)p>0/001

HDL

ﮐلستﺮول

222/22

63/35

ﺗﺮیگلیسﺮید

212/55

124/10

( ، )p>0/001آپولیپوپﺮوﺗئین  )p>0/001( Bو FSS

LDL

134/53

45/47

( )p=0/029در گﺮوه ) Lp(aاشزایر یاشته ( )Lp(a)≥35به
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طور معني داري بیشتﺮ اـ اشﺮاد با ) Lp(aنﺮمال ()Lp(a)>35

میووانگین بووﺮاي ﮐلسووتﺮول ﺗوﺗووال LDL-C ،و  HDL-Cدر

بود .سدح ﺗﺮي گلیسﺮید بین دو گﺮوه ) Lp(aنﺮمال و اشزایر

مدالعه ما مدابق با سایﺮ مدالعوات بوﺮ روي جمعیوت دیوابتي بووده

یاشته ﺗفاوت معني داري را نشان نميداد (( )p=0/984جدول .)3

است .مﻘادیﺮ میانگین بﺮاي ) Lp(aدر مﻘایسه بوا سوایﺮ مدالعوات

جدول -3مقایسه پروفایل لیپید در گروه ( Lp)aنرمال و(Lp)a

باالﺗﺮ بود .در مدالعهاي ﮐوه ﺗوسوی  Hermansو ﻫمكواران در

افزایش یافته

سال  2017انجوام شود  255بیموار سودوح اشوزایر یاشتوه )Lp(a

Lp(a)≥35

Lp(a)>35

N=197

N=149

P
*value

ﮐلستﺮول

234/04±57/22

206/59±67/73

<0/001

سدوح پ سمایي ) Lp(aبیماران اـ  0/0ﺗا  280mg/dlمتفاوت

LDL

143/95±41/08

121/87±48/11

<0/001

بود .این مﻘادیﺮ ﻫﺮ چند ﮐه مدابق بوا مدالعوات قبلوي بووده اسوت

HDL

47/88±15/01

42/26±14/41

<0/001

ﺗكان دﻫنده بود (.)13

212/70±127/12 212/43±122/09

0/984

در این مدالعه ﻫیچ گونه ارﺗباطي بین ) Lp(aبا سون ،ششوار ون

106/15±32/69

<0/001

سیستولي و دیاستولي HbA1c ،FBS ،و ﺗوﺮي گلیسوﺮید دیوده

صوصیت

ﺗﺮیگلیسﺮید
آپولیپوپﺮوﺗئین
B
FSS

118/15±26/83
13/29±4/59

12/13±5/27

0/029

FSS: Framingham Scoring System

() Lpa >38را داشتند ( .)13ﻫمان طوور ﮐوه در مدالعوه حاضوﺮ

نشد اما بین سدح سوﺮمي ) ،Lp(aﮐلسوتﺮول ﺗوﺗوال و LDL-C
ارﺗباط چشمگیﺮي دیده شد .این یاشته در مدالعات مشابه نیز نشان

*آـمون آماري  tمستﻘط

داده شده است ( )14یﮏ احتمال بﺮاي این ر داد این است ﮐوه

بحث

آپوپﺮوﺗئین  aبه صورت اولیه در ﮐبد سا ته ميشود و بعد اـ آن

لیپوووپﺮوﺗئین aبووه عنوووان یووﮏ ریسووﮏ شوواﮐتور مسووتﻘط بووﺮاي

وارد جﺮیان وون مويشوود .سوپس جوز  LDLبوه آپووپﺮوﺗئین

بیماريﻫاي قلبي در بیماران مبت به دیابت در دو دﻫه ا یوﺮ قوﺮن

متصط ميشود ( .)15بدین ﺗﺮﺗیوب مﻘوادیﺮ بواالﺗﺮ  LDLموجوب

بیستم مورد سوال قﺮار گﺮشته است .نﻘر بالﻘوه ) Lp(aبوه علوت

اﺗصال بیرﺗﺮ با آپووپﺮوﺗئین aمويشوود و موجوب مﻘوادیﺮ بواالﺗﺮ

ﺗوانووایي دو گانووهاش اسووت بووه ایوون صووورت ﮐووه یووﮏ پارﺗیكووط

) LP(aميشود .اگﺮچه ﮐه این نميﺗواند ﺗنها ﺗوضیح بﺮاي ایون

آﺗﺮوژنیﮏ است ـیﺮا ﻫمانند  LDLعمط مويﮐنود .نﻘور دیگوﺮ

ﻫمﺮاﻫي باشد ـیﺮا مسیﺮﻫاي متابولیﮏ  LDLو ) Lp(aاـ یوﮏ

آن ﺗﺮومبوژنیووﮏ بووودن آن اسووت .علووت ﺗﺮومبوژنیووﮏ بووودن

دیگﺮ متفاوت ﻫستند .در مدالعهاي ﮐه ﺗوسی Parhofer et al

آپوپﺮوﺗئین  ،aآن است ﮐه در عملكﺮد پ سمینوژن نﻘر دارد.

( )16انجام شد ،دیده شد ﮐه سدوح پ سومایي ) Lp(aناشوي اـ

در مدالعه حاضوﺮ سودوح سوﺮمي ) Lp(aو ارﺗبواط آن بوا سوایﺮ

ﺗولید آن است نه ﮐاﺗابولیسم و سدوح اولیه  LDLناشي اـ میزان

ریسﮏ شاﮐتورﻫاي قلبوي عﺮوقوي را در بیمواران ایﺮانوي مبوت بوه

ﮐاﺗابولیسم است .مدالعات بویرﺗوﺮي جهوت بﺮرسوي دقیوق ایون

دیابت ﺗیپ  2بﺮرسي شد.

موضوع مورد نیاـ است.

در مدالعووه حاضووﺮ ،مﻘووادیﺮ میووانگین بووﺮاي ششووار سیسووتولیﮏ و

در مدالعه حاضﺮاـ سیسوتم امتیواـدﻫي )FSS( Framingham

دیاستولیﮏ 131/75و  80/03میلي متﺮ جیوه و نشان دﻫنده ﮐنتﺮل

بﺮاي ارـیابي ریسوﮏ قلبوي عﺮوقوي در بیمواران اسوتفاده شود .بوا

مناسب ششار ون بود .مﻘدار میوانگین  FBSبیمواران حاضوﺮ در

استفاده اـ این سیستم بین سدوح سﺮمي ) Lp(aو سوایﺮ ریسوﮏ

مدالعووه 202/28 mg/dl ،بووود .مﻘووادیﺮ میووانگین بووﺮاي ،BMI

شاﮐتورﻫاي شنا ته شده اـ جمله سن ،جونس ،ﮐلسوتﺮول ﺗوﺗوال،

 27/53 kg/m2ﮐه در محدوده اضاشه وـن قوﺮار داشوت .مﻘوادیﺮ

 HDLو سوویگار ﮐشوویدن ارﺗبوواط بﺮقووﺮار شوود .ﻫووﺮ چنوود ﮐووه در

 -731رابطه سطح لیپوپروتئین ) (aو ریسک فاکتورهای ماژور قلبی در دیابت نوع 2

هومن بهرامی مطلق وهمکاران

( ATP IIIمنتشﺮ شده در سال  )2014دیابت بوه عنووان ریسوﮏ

معتﻘدیم این نتیجه گیﺮي نیاـمند مدالعوات بویرﺗوﺮ و روشﻫواي

معادل بﺮاي بیماري ﮐﺮونﺮي قلبي ﺗعﺮیف شده است ( .)1-2اما با

دقیقﺗﺮي بﺮاي آنالیز دادهﻫا دارد .مدالعه حاضوﺮ بوه دلیوط نمونوه

ﺗوجووه بووه ایوون ﮐووه ﺗوواﮐنون بووه جووز  ،FSSﻫوویچ گونووه سیسووتم

حجمي بواال نتوایج واقوع گﺮایانوهﺗوﺮي بوﺮروي جمعیوت عموومي

امتیاـدﻫي دقیﻘي بﺮاي بیماران دیوابتي وجوود نودارد لوذا در ایون

دیابتيﻫا داشوت Lp(a) .عضوو جدیودي اـ سوندروم متابولیوﮏ

مدالعه اـ  FSSاستفاده شد.

است و اعتﻘاد بﺮ این است ﮐه در آیندهاي نزدیﮏ به عنوان یﮏ

در مدالعووات مختلووف حوود آسووتانه بووﺮاي ) Lp(aجهووت ایجوواد

ﺗست روﺗین جهت ارـیابي ریسﮏ شاﮐتورﻫاي قلبوي عﺮوقوي در

آﺗﺮواسووكلﺮوـیس اـ بوواـه  20ﺗووا  45 mg/dlمتفوواوت بووود

بیماران دیابتي به ﮐوار مويرود .ﻫوﺮ چنود ﮐوه در مدالعوات قبلوي

( .)14،17در مدالعه حاضﺮ بیماران به دو گوﺮوه ) Lp(aنﺮموال و

ﺗوصیه شده است در سدوح آستانه ) ،Lp(aدرمان بﺮاي بیمواري

) Lp(aاشزایر یاشته ﺗﻘسویم شودند و حود آسوتانه بوﺮاي )Lp(a

قلبي عﺮوقي شﺮوع شود اما اﻫمیت بوالیني آن ﻫنووـ ثابوت نشوده

 35 mg/dlﺗعﺮیف شد .در این آنالیز ،ﺗفاوت چشمگیﺮي بین دو

است و نیاـمند مدالعات بیرﺗﺮي است.

گﺮوه دیده شد .این ﺗفاوت در مﻘوادیﺮ میوانگین بوﺮاي ﮐلسوتﺮول

نتیجه گیری

ﺗوﺗوال Apolipoprotein B ،HDL-C ،LDL-C ،و FSS
) (Framingham Scoring Systemبود .این نتوایج نشوان
داد مﻘادیﺮ اشزایر یاشتوه ( Lp )a()Lp)a(>35mg/dlبوه طوور
چشووم گیووﺮي در ارﺗبوواط بووا اشووزایر سوودوح ﮐلسووتﺮول ﺗوﺗووال و
 LDL-Cبوده است و ریسﮏ ایجاد بیماري ﮐﺮونﺮي ﮐه ﺗوسی
 FSSانداـه گیﺮي شده است نیز بیرﺗﺮ بووده اسوت .در مدالعوه
حاضﺮنتوانستیم نشان دﻫیم ﮐه ) Lp(aﺗواثیﺮ بوه سوزایي بوﺮ روي
اشزایر بیماريﻫاي قلبي عﺮوقي داشته است.

مدالعووه حاضووﺮ نشووان داد ﮐووه سوودوح سووﺮمي ) Lp(aارﺗبوواط
چشمگیﺮ مثبتي بﺮ روي متغیﺮﻫاي لیپیودي (بوه جوز ﺗﺮیگلیسوﺮید)
دارد و ﻫم چنین مﻘادیﺮ باالﺗﺮ اـ  35 mg/dlبوا اشوزایر ریسوﮏ
شاﮐتورﻫاي قلبي عﺮوقي در بیماران دیابتي ﻫمﺮاﻫي دارد.
تشكر و قدردانی
اـ ﻫمكواري، Dr Syed shahid Habibاسوتادیار دپارﺗموان
شیزیولوژي دانشگاه  ،king Khalidسپاسگزاري ميشود.

ﻫﺮ چند ﮐه ارﺗباط چشمگیﺮ مثبتوي بوین ) Lp(aو سوایﺮ ریسوﮏ
شاﮐتورﻫووووواي شووووونا ته شوووووده وجوووووود داشوووووته اسوووووت.
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Abstract
Introduction: Lipoprotein a is a risk factor for coronary artery disease.
Although many studies have been conducted in the non-diabetic population
that shows the role of increasing plasma Lp (a) concentration and
atherosclerotic disease, this role is not clear in the diabetic population.
Therefore, the aim of this study was to determine the relationship between
plasma lipoprotein levels and cardiovascular risk factors in patients with
type 2 diabetes.
Subjects & Methods: This study was performed in the diabetic clinic of
Imam Khomeini Hospital in Tehran ,from 2005 to 2007. A total of 346
patients were selected from 600 patients with type 2 diabetes. To measure
the association of high levels of Lp (a) and cardiovascular risk factors,
patients were divided into two groups of normal Lp (a) (< 35mg / dl) levels
and elevated levels of Lp (a) (> 35mg / dl) and risk factors between the two
groups were compared by statistical tests.
Results: Our results showed that there was a positive and significant
correlation between Lp (a) and total cholesterol (r=0.217, P<0.001), HDL
(r=0.141, P=0.008), LDL-C (r=0.241, P<0.001), apolipoprotein B (r=0.220,
P<0.001) and Framingham Scoring System (FSS) (r=0.135, P=0.135) in
patients. Mean cholesterol, LDL, HDL, apolipoprotein B and FSS levels
were significantly higher in patients with Lp (a) ≥35mg /dl than those with
normal Lp (a) level (<35mg /dl) (P<0.05).
Conclusion: Serum levels of Lp (a) have a significant positive correlation
with lipid variables (other than triglyceride) and higher levels than 35mg /dl
with increased risk factors for cardiovascular disease in diabetic patients.
Keywords: Coronary artery disease risk factors, Lipoprotein a, myocardial
infarction, diabetes type2
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