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1شکوفه بنکداران
2علی اوسط لطفی

خالصه
مقدمه
رتینوپاتی از علل شایع ایجاد ناتوانی در بیماران دیابتی است .در ایجاد رتینوپاتی عوامل متعددی دخالت دارد .به
نظر می رسد منیزیوم نقشی در افزایش ترشح انسولین و حساسیت به انسولین ایفا کند .بیماران دیابتی به علت
هیپرمنیزیوری در خطر کمبود منیزیوم و در پی آن افزایش مقاومت به انسولین هستند .مطالعات متعددی در رابطه با
هیپومنیزیمی با ایجاد عوارض دیابت وجود دارد .هدف این مطالعه ،ارزیابی ارتباط بین سطح منیزیم و وجود و

 -1دانشیار غدد و متابولیسم ،مرکز تحقیقات
غدد ،دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران
-2آسیستان داخلی ،مرکز تحقیقات غدد،
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،مشهد ،ایران

شدت رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع دو بود.
روش کار
 176بیمار دیابتی انتخاب شدند .سطح قند ناشتا -هموگلوبین گلیکوزیله ،لیپید ها ،کراتی نین ،انسولین و منیزیوم در
بیماران بررسی شد  .نمونه ادراری جهت بررسی نسبت میکروآلبومین به کراتینین گرفته شد .ریسک بیماری قلبی
عروقی در بیماران محاسبه شد .وجود رتینوپاتی توسط افتالمولوژیست بررسی شد .ارتباط بین تمام اندکس های
سرمی به ویژه منیزیوم و رتینوپاتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتايج
 %71/8بیماران زن و  %26/1آنها مرد بودند 38 .بیمار ( )%55/1رتینوپاتی داشتند .ارتباط معنی دار آماری بین
رتینوپاتی با طول مدت دیابت ( ،) p =2>20221وجود شرح حال قبلی پای دیابتی ( ،)p =2/228وجود نفروپاتی

مشهد– بیمارستان قائم ،مرکز تحقیقات غدد،
مشهد ،ایران

دیابتی ( ،)p =2/210فشار خون باال ( ،)p =2/218افزایش سن بیماران ( ،)p =2/208افزایش سطح هموگلوبین
گلیکوزیله ((p>2/221و نیز ریسک قلبی عروقی (  )p =2/220در این مطالعه به دست آمد .ارتباط معنی داری بین

تلفن+86-31-56212283 :

وجود و شدت رتینوپاتی و سطح سرمی منیزیم به دست نیامد.

email:dr.bonakdaran@yahoo.com

نتيجه گيری
در این مطالعه ارتباط معنی داری بین سطح سرمی منیزیم و وقوع رتینوپاتی دیابتی وجود نداشت.
کلمات کليدی :دیابت ،رتینوپاتی ،منیزیوم
پی نوشت :این مقاله با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی مشهد صورت گرفته است و با تضاد نویسندگان
منافاتی ندارد
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.مقدمه

روش کار

دیابت یک بیماری متابولیک شایع است که منجر به عوارض

این مطالعه مقطعی در بین سالهای  1582-1581در بیمارستان قائم

مزمن متعددی از جمله عوارض میکرو و ماکروواسکولر می شود.

مشهد انجام گردید .در این طرح  176فرد دیابتی نوع  2مورد

نوع دو دیابت جمعیت بیشتری از افراد دیابتی را تشکیل می دهد

بررسی قرار گرفتند .

که متاسفانه شیوع آن با ماشینی شدن جوامع در حال افزایش است

بیمارانی که معیار تشخیصی دیابت را بر اساس تعریف WHO

( .)1رتینوپاتی دیابتی از عوارض میکروواسکولر شایع دیابت

دیابت بوده و مشخصات دیابت نوع  2را داشتند وارد طرح شدند.

محسوب می گردد و شایعترین علت موارد جدید نابینایی در افراد

معیارهای خروج از مطالعه شامل:بیماری کلیوی شناخته شده با

مسن و علت عمده کوری در افراد دیابتی است .علت اصلی

تاثیر بر میزان کراتینین خون ،بیماری کبدی،سابقه مصرف

کوری در این جمعیت به علت پیشرفت رتینوپاتی و ایجاد

داروهای موثر بر سطح منیزیوم و قند خون ( شامل دیورتیک ها،

ماکوالر ادمااست) .(1بر اساس یک مطالعه مبتنی برجمعیت در

ویتامین ها ،مکمل های حاوی منیزیوم و کورتون ها ،ضد تشنج

ایران شیوع رتینوپاتی دیابتی در افراد دیابتی نوع دو  %57تخمین

ها) ،حاملگی و شیر دهی بود . .سن ،جنسف وزن ،قد ،فشار خون

زده شده است ( .)2فیزیوپاتولوژی رتینوپاتی دیابتی فرایندی

سیستولیک و دیاستولیک ،طول مدت شناسایی دیابت و همچنین

پیچیده است .گرچه وجود افزایش قند خون مزمن به عنوان

شرح حال دارویی بیمار از بیماران گرفته شده و یادداشت شد.

شایعترین علت ایجاد رتینوپاتی دیابتی مطرح می باشد ،ولی نقش

عوارض قبلی شناخته شده بیماران شامل سابقه وجود نفروپاتی،

عوامل متعددی از جمله افزایش سن  ،طول مدت دیابت ،

پای دیابتی ،عوارض قلبی عروقی ثابت شده نیز در پرسشنامه ها از

هیپرتانسیون ،سیگار،هیپرلیپیدمی ،کم خونی،درگیری کلیوی و

بیماران پرسیده و ثبت شد.

افزایش فاکتور های رشد در ایجاد و تشدید رتینوپاتی دیابتی

وجود و شدت درگیری چشمی در بیماران با معاینه

اثبات شده است (. )3-5 ،1

فوندوسکوپیک و در صورت نیاز فلوئوروسین آنژیوگرافی از

منیزیوم یکی از امالح مورد نیاز هر سلول از بدن می باشد  .وجود

بیماران توسط یک افتالمولوژیست مجرب انجام شد .بیماران بر

منیزیم برای متابولیسم کربوهیدرات الزم است  .در مطالعات

اساس معاینه فوندوسکوپیک به دو دسته کلی تقسیم بندی شدند :

مختلفی پیشنهاد شده است که شاید منیزیوم نقشی در آزاد سازی

بیماران بدون درگیری چشمی ()NDRو بیمارانی با رتینوپاتی

و فعال شدن و حساسیت به انسولین در بدن داشته باشد .افزایش

دیابتی ،در صورت عدم یکسان بودن رتینوپاتی در دو چشم0

مقدار گلوکز در بیماران دیابتی باعث کاهش منیزیم خون از

چشمی که مرحله رتینوپاتی باالتری داشت در مطالعه وارد شد.

طریق افزایش ترشح آن در ادرار می شود.

میزان توده بدنی () BMIبیماران بر اساس فرمول وزن به

طبق مطالعات متعددی به نظر می رسد هیپومنیزیمی باعث ایجاد

کیلوگرم به قد به متر به توان دو برای بیماران محاسبه شد .فشار

مقاومت به انسولین می گردد و منیزیوم داخل سلولی برای

خون بیماران از بازوی سمت راست در حالت نشسته پس از ده

عملکرد انسولین مورد نیاز می باشد  .لذا کاهش سطح منیزیوم

دقیقه استراحت گرفته شد و هیپرتانسیون با وجود فشار خون

باعث ایجاد و تشدید هیپرگلیسمی و در صورت ازمان شاید حتی

سیستولیک بیشتر یا مساوی  152میلی متر جیوه یا فشار خون

باعث ایجاد عوارض دیابت گردد .تحقیقات جدید پیشنهاد کننده

دیاستولیک بیشتر مساوی  63میلی متر جیوه و یا شرح حال

ارتباط بین سطح زیر مغذی ها از جمله منیزیوم و رتینوپاتی دیابتی

مصرف داروی آنتی هیپرتانسیو در بیماران تعریف شد.

است( .)7 ، 8با توجه به احتمال دخالت کمبود سطح منیزیوم در

نمونه خون بیماران در حالت ناشتا اخذ شد و جهت بررسی سطح

ایجاد وپیشرفت رتینوپاتی دیابتی هدف از این مطالعه بررسی

قند ناشتا،هموگلوبین گلیکوزیله ،لیپید ها ،سطح انسولین و منیزیوم

رابطه ی بین سطح منیزیوم را در بیماران دیابتی با درجات مختلف

فرستاده شد .گلوکز پالسمایی ناشتا با روش گلوکز اکسیداز

درگیری چشمی است.

( – )Human, Germanyکلسترول ¸تری گلیسیرید و HDL
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با روش آنزیماتیک ()PARSAZMMON, Karaj, Iran

تعداد  112نفر از بیماران فاقد رتینوپاتی و  38نفر دارای رتینوپاتی

اندازه گیری شد LDL .بر اساس فرمول فریدوال ( =LDL

و  7مورد فاقد اطالعات در این مورد بودند .پره واالنس رتینوپاتی

) )Total cholesterol – (HDL+ TG/3محاسبه شد.

در مطالعه حاضر  %55/1بود .در  38بیمار با رتینوپاتی  15نفر مرد

 HbA1Cبا روش کروماتوگرافی ستونی ( Biosource kit,

و  08نفر زن بودند .با استفاده از آزمون آماری مجذور کا نشان

 )Barcelona, spainاندازه گیری شد.

داده شد که بین جنسیت و وجود رتینوپاتی ارتباط معنادار وجود

منیزیوم با روش فتومتریک با استفاده از () Xylidyl Blue

ندارد ( ،)p =2/22در این بیماران  8نفر سابقه ابتال به دیابت تا 3

اندازه گیری شد .انسولین با روش ایمونورادیومتریک بررسی شد

سال 10 ،نفر  3تا  12سال و  58نفر بیشتر از  12سال را داشتند .

و مقاومت به انسولین با استفاده از فرمول  HOMA-IRکه به

بررسی آماری انجام شده با آزمون آماری مجذور کا نشان داده

صورت نسبت انسولین سرم ناشتا ×قند خون ناشتا(میلی مول در

شد که بین طول زمان ابتال به دیابت و وجود رتینوپاتی ارتباط

محاسبه می شود ٬تعیین گردید .یک نمونه

معنی داری از نظر آماری وجود دارد ( .)p>2/221در این 38

تصادفی ادرار جهت بررسی سطح میکروآلبومین و کراتی نین از

بیمار با رتینوپاتی  01نفر فاقد سابقه ابتالء به بیماری قلبی عروقی و

بیماران گرفته شد .

 16دارای این سابقه بودند که با استفاده از آزمون آماری مجذور

در صورت وجود میکروآلبومینوری در بیماران نمونه مجدد

کا وجود ارتباط بین رتینوپاتی و سابقه ابتالء به بیماری عروق

تکرار شد .نسبت میکروآلبومین ادراری بیشتر از  52و کمتر از

کرونر رد شد (.)p=2/10

لیتر) به 22/3

522میلی گرم به ازای گرم کراتی نین ادرار به عنوان
میکروآلبومینوری و در نسبت های باالتر از  522به عنوان

جدول -1مشخصات بالینی و آزمایشگاهی بیماران مورد مطالعه
در شروع مطالعه

ماکروآلبومینوری در نظر گرفته شد .محاسبات آماری با استفاده
از  SPSSانجام شد .نتایج به شکل  MEAN±SDلحاظ شد.
متغیر های بالینی و آزمایشگاهی بیماران پس از تقسیم بندی

متغير

انحراف معيار ±
ميانگين

سن ( سال)

38/5 ± 6/8

مقایسه شدند .جهت بررسی متغیر هایی با توزیع طبیعی از تی

جنس ( مرد)

26/1

نمایه توده بدنی ( کیلوگرم  /متر مربع)

27/8±3/8

دانشجویی و یا آنوا استفاده شد و متغیر های کمی با توزیع غیر

فشار خون سیستولیک ( میلی متر جیوه)

120/6 ±22/6

طبیعی با من ویتنی با یکدیگر مقایسه شدند.

فشار خون دیاستولیک( میلی متر جیوه)

78/8 ±11/7

قند ناشتا ( میلی گرم در دسی لیتر)

202/1 ±88/0

متغیر های کبفی بر اساس کای اسکوئر بین گروهها بررسی شدند

بیماران به دو دسته بر اساس معاینات چشم پزشکی با یکدیگر

تمام آنالیز های آماری  p>2/23به عنوان سطح معنی دار در نظر

هموگلوبین گلیکوزیله ( درصد)

6/3 ±2/5

کلسترول( میلی گرم در دسی لیتر)

165/5 ±02/0

تری گلیسیرید( میلی گرم در دسی لیتر)

183/5 ±82/8

 ( LDLمیلی گرم در دسی لیتر)

111/6 ±23/8

مشهد تصویب شد و بیماران رضایت نامه اخالقی مخصوص را

 ( HDLمیلی گرم در دسی لیتر)

02/8 ±8/8

کراتی نین ( میلی گرم در دسی لیتر)

2/88 ±2/22

پاسخ دادند.

میزان میکروآلبومین به کراتی نین ادراری ( میلی گرم به

03/1 ±36/2

گرفته شد .این مطالعه توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی

گرم)

نتايج

انسولین(میلی واحد در لیتر)

12/6 ±6/8

HOMA-IR

1/7 ±1/5

از  176بیمار شرکت کننده  126نفر زن و  32نفر مرد بودند.

منیزیوم

1/ 85±2/31

مشخصات دموگرافیک بیماران در جدول شماره  1نشان داده
شده است.
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جدول  -2وضعیت متغیر ها بر اساس وجود و یا عدم وجود

جدول -9بررسی اثر متغییرهای مطالعه بر میزان وجود

رتینوپاتی در بیماران
بیمارانی

متغیر

بدون

رتینوپاتی با استفاده از رگرسیون لجستیک (متغییرهای معنی دار)
با

بیمارانی

P

رتینوپاتی

رتینوپاتی

35/85±12/62

38/77±7/23

نمایه توده بدنی(کیلوگرم بر متر مربع)

27/38±0/68

27/86±0/22

2/82

فشار خون سیستولیک ( میلی متر

)152و)112

(132و*152 )112

2/228

جیوه)

*122

سن( سال)

متغيرها
2/20

فشار خون دیاستولیک ( میلی متر

78±12/6

77/5±12/0

2/28

قند ناشتا ( میلی گرم در دسی لیتر)

183/63±38/26

162/31±77/06

2/21

جیوه)

ضريب

نسبت

فاصله اطمينان

سطح

مدل

شانس

% 31

معنی
داری

LDL

2/215

2/21

1/228

()2/883 0 1/220

HDL

2/20

1/202

()2/88 0 1/287

2/110

HbA1C

2/18

1/210

()2/875 0 1/315

2/268

میزان ریسک بیماری قلبی

2>221

1/221

()2/805 0 1/285

2/872

عروقی

هموگلوبین گلیکوزیله ( درصد)

6/50±1/68

8/18±1/62

>2/221

کلسترول( میلی گرم در دسی لیتر)

165/21 ± 02/1

162/81 ±02/5

2/83

به کراتی نین ادراری

تری گلیسیرید( میلی گرم در دسی

/58±116/36

180/20±128/07

2/88

نسبت دفع میکروآلبومین

2/21

1/228

()1/221 01/217

*2/223

جنس

2/08

1/856

()2/328 0 3/286

2/012

لیتر)

171

مدت ابتالء به دیابت

-1/22

2/287

()2/153 0 2/83

*2/222

 ( LDLمیلی گرم در دسی لیتر)

122/15±27/28

127/52±55/62

2/38

DF

1/37

0/782

()1/275 0 2/560

*2/202

 ( HDLمیلی گرم در دسی لیتر)

01/78±8/52

02/71±6/72

2/82

سابقه CVD

2/58

1/026

()2/322 0 5/827

2/067

میزان میکروآلبومین به کراتی نین

55/71±57/13

78/16±117/58

2/222

سابقه HTN

1/21

2/738

()1/123 0 8/672

*2/252

سابقه مصرف سیگار

-2/83

2/563

()2/208 0 5/228

2/585

انسولین ( میلی واحد در لیتر)

12/85±0/37

12/88±6/82

2/12

ادراری ( میلی گرم به گرم)
HOMA-IR

1/ 86±2/81

1/53±2/57

2/58

ریسک بیماری قلبی عروقی

55/71±57/13

78/16±117/58

2/220

منیزیوم

1/85±2/35

1/53 ±2/57

2/58

تعداد  32نفر سابقه افزایش فشار خون نداشتند و  8نفر دارای
سابقه افزایش فشار خون بودند که با استفاده از آزمون آماری

جدول -9بررسی ارتباط رتینوپاتی با سطح منیزیوم خون در

مجذور کا ارتباط رتینوپاتی با سابقه افزایش فشار خون اثبات شد

بیماران مورد مطالعه

( .)p=2/218با استفاده از آزمون آماری مجذور کا ارتباط
رتینوپاتی با سابقه مصرف سیگار ارتباط معناداری به دست نیامد.

سطح منیزیوم خون
وجود

پايين

نرمال يا باال

(.)p=2/31

کل

رتينوپاتی

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

ندارد

23

10/8%

67

32/8 %

112

83/3%

جهت بررسی متغیر های کمی بیماران به دو دسته با و بدون

دارد

10

6/2%

03

28/5%

38

50/32%

رتینوپاتی تقسیم شده و متغیر های کمی در بین این دو گروه با

کل

58

22/6%

152

77/2%

171

122%

هم مقایسه شد که نتایج آن در جدول 2نشان داده شده است.

 31نفر فاقد ابتال به بیماری پای دیابتی و  6دارای ابتال به آن بودند
که با استفاده از آزمون آماری مجذور کا ارتباط رتینوپاتی با
بیماری پای دیابتی اثبات شد که در بیماران با ابتال به پای دیابتی،
شانس همراهی رتینوپاتی باالتر است ( .)p=2/228در این بیماران
 32نفر سابقه نفروپاتی منفی و  8دارای سابقه نفروپاتی مثبت
بودند که با استفاده از آزمون آماری مجذور کا ارتباط رتینوپاتی
با سابقه نفروپاتی اثبات شد بدین معنی که بیماران مبتال به
نفروپاتی شانس وجود رتینوپاتی بیشتر است (.)p=2/210

همانطور که از نتایج این جدول مشخص است بیماران با
رتینوپاتی به طور معنی داری دارای سن باالتر ،سطح فشار خون
سیستولیک باالتر ،هموگلوبین گلیکوزیله باالتر ،سطح باالتری از
میکروآلبومینوری و ریسک محاسبه شده قلبی عروقی بیشتری
نسبت به گروه بدون رتینوپاتی بودند .سطح منیزیوم سرمی گرچه
در گروه بیماران مبتال به رتینوپاتی کمتر از بیماران بدون ابتال به
رتینوپاتی بود ولی تغییر معنی داری بین این دو گروه از نظر
آماری مشاهده نشد .بیماران سپس بر اساس سطح منیزیوم کمتر یا
بیشتر از  1/7میلی گرم در دسی لیتر به دو دسته هیپومنیزیمی و
سطح منیزیوم طبیعی تقسیم بندی شدند %22/6 .از کل بیماران
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دچار هیپومنیزیمی بودند .رابطه ای بین وجود هیپومنیزیمی و

در مطالعه حاضر هیپومنیزیمی در  %22/6از بیماران وجود داشت.

وجود رتینوپاتی در بین بیماران مشاهده نشد( جدول شماره .)5

در مطالعه رشید و همکارانش  ٪63/5بیماران دیابتی مورد بررسی

به منظور بررسی اثر همزمان متغیرهای مخدوشگر بر میزان وجود

هیپومنیزیمی داشتند ( . )11در مطالعه شارما 1نیز سطح منیزیم

رتینوپاتی از رگرسیون لجستیک استفاده شد .نتایج حاصل از

سرم در بیماران دیابتی بطور قابل توجهی نسبت به گروه کنترل

برازش رگرسیون لجستیک نشان داد که با تعدیل اثر متغیرهای

پایین تر بود ( .)12در مطالعه وانگ 1نیز نتیجه شد که در بیماران

مخدوشگر نسبت دفع میکروآلبومین به کراتینین ادراری  ،مدت

دیابتی سطح منیزیم سرم بطور قابل توجهی پایین تر از افراد

ابتالء به دیابت ،ابتال پای دیابتی  ،سابقه  HTNبر میزان رتینوپاتی

طبیعی است و میزان پایین مصرف منیزیوم و فیبر خطر دیابت را

موثر می باشد ( جدول.)0

افزایش می دهد( .)15در مطالعه هوانگ 2هم  ٪57/1بیماران
دیابتی هیپومنیزیمی داشتند ( . )10شیوع هیپومنیزیمی در سایر

بحث

مطالعات باالتر از مطالعه حاضر گزارش شده است .علت تفاوت

منیزیوم از کاتیون های مهم داخل سلولی در بدن به شمار می

مطالعه حاضر با بقیه مطالعات مشابه شاید وجود تفاوت نژادی

اید .غلظت منیزیوم در شرایط عادی در بدن در سطح نسبتا ثابتی

0رژیم های غذایی متفاوت(شامل انواع نان مصرفی ،)...آب شرب

حفظ می شود .علل مختلفی برای کمبود منیزیوم در بدن وجود

که با توجه به خاک و اقلیمهای متفاوت متغیر است ،و عدم

دارد که از عمده آنها می توان کاهش دریافت غذایی این عنصر

مصرف الکل و تفاوت در طول مدت دیابت و همچنین احتماال

و افزایش دفع ادراری آن را نام برد .بیماران غیر کنترل شده

تفاوت در کنترل گلیسمیک بیماران ما نسبت به سایر مطالعات

دیابتی در نتیجه گلوکوزوری در خطر دفع منیزیوم بیشتری از

باشد .

ادرار هستند لذا مستعد هیپومنیزیومی می باشند .کاهش سطح

در مطالعه حاضر گرچه سطوح منیزیوم در بیماران با رتینوپاتی

منیزیوم با دخالت بر فعالیت سدیم پتاسیم  ATPaseمی تواند

نسبت به بیمارانی که رتینوپاتی نداشتند پایین تر بود ولی این

بر ترانسپورتر های گلوکز تاثیر گذار باشد.طبق مقاالت متعددی

تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود .نتایج مطالعات دیگر در مورد

به نظر می رسد هیپومنیزیمی در ایجاد عوارض ماکروواسکولر و

نقش هیپومنیزیمی در ایجاد عوارض دیابت متفاوت است.

میکروواسکولر دیابت دخالت داشته باشد( .)7بر اساس اطالعات

مطالعات معدودی در مورد نقش هیپومنیزیمی در رتینوپاتی دیابتی

نویسندگان این اولین مطالعه در رابطه با بررسی دخالت

وجود دارد .مطالعه شارما و همکارانش نشان داد که رابطه ی قوی

هیپومنیزیمی در ایجاد رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع دو در

بین وجود هیپومنیزیمی و رتینوپاتی ،چاقی و هیپرتانسیون در

ایران می باشد.

بیماران دیابتی وجود دارد(.)12

در مطالعه حاضر ٪55/1از بیماران دارای عارضه رتینوپاتی بودند.

در مطالعه هوانگ نیز نتیجه گیری شد که کمبود منیزیم سرم در

در مطالعات انجام شده در این زمینه در خارج از کشور اکثرا

بیماران دیابتی تیپ  2با ابنورمالیته های متابولیک و دپرسیون در

شیوع رتینوپاتی را کمتر گزارش کرده اند ( .)8،6این درحالی

این بیماران ارتباط دارد ( .)10در مطالعه کوندو 5و همکاران بر

است که براساس یک مطالعه مبتنی بر جمعیت در ایران شیوع

خالف مطالعه حاضر  ،سطح منیزم سرم در افراد همراه با

رتینوپاتی دیابتی در افراد دیابتی ٪57 ،تخمین زده شد ( .)2مطالعه

رتینوپاتی پایینتر بود.در این بررسی نتیجه شد که هیپومنیزیمی می

حیدری و همکاران نیز موید شیوع باالی رتینوپاتی در جمعیت

تواند به عنوان مارکر جهت تعیین ریسک ابتال به رتینوپاتی قلمداد

بیماران ایرانی است ( .)12به نظر می رسد این تفاوت ها بیشتر
ناشی از متوسط مدت ابتالی بیماران به دیابت – تفاوت های
نژادی موجود و همچنین روش های بررسی افتالمولوژیک باشد .

1

Sharma
Weng
2
Huang
3
Kundo
1

 -94رابطه سطح منيزيوم و رتينوپاتي در بيماران ديابتي نوع دو

شکوفه بنکداران و همکاران

شود ( .)13در مطالعه ژو 0هم سطح منیزیم سرم در بیماران دیابتی

ایجاد آنوکسی بافتی شده و در نتیجه بیمار را مستعد درگیری

به طور معنا دار نسبت به گروه کنترل پایین تر بود و مانند مطالعه

میکروآنژیوپاتی و ماکروآنژیوپاتی می کند(.)16

حاضر  ،هیچ تفاوتی در منیزیم سرم در بیماران با دیابت تیپ  2و

همچنین مشابه سایر مطالعات در مطالعه حاضر رابطه مستقیم معنی

عوارض جانبی آن از جمله رتینوپاتی مشاهده نشد (. )18

داری بین وجود رتینوپاتی و میکروآلبومینوری وجود داشت.

در مطالعه داکوپتا 3و همکاران نیز مشابه مطالعه حاضر

عالوه بر اینکه افزایش قند خون و فشار خون باعث درگیری رتین

هیپومنیزیمی  % 11/55با نسبت مرد به زن  8به  6مشاهده گردید.

و کلیه با مکانیسم مشابه می شود به نظر دخالت فاکتور های

رتینوپاتی در  % 80بیماران با هیپومنیزیمی در مقابل % 03/6

مشترک دیگر نیز در این درگیری ها وجود دارد.

بیماران بدون هیپومنیزیمی مشاهده شد .در این بررسی نتیجه

درگیری کلیه باعث ایجاد فشار خون بیشتر و افزایش سطح

گیری شد که هیپومنیزیمی در دیابت با کنترل ضعیفتر گلیسمیک

فیبرینوژن و لیپوپروتئین ها می شود که خود مکانیسمی جهت

و رتینوپاتی و نفروپاتی و زخم پا همراه است ( .)17در مطالعه

درگیری رتین نیز به شمار می آید ،لذا رابطه این دو کامال قابل

حاضر گرچه رابطه ای بین سطح منیزیوم و رتینوپاتی دیده نشد

توجیه است.

ولی مانند سایر مطالعات در مطالعه حاضر نیز رابطه ی معنی داری
بین رتینوپاتی با طول مدت دیابت ،وجود سابقه پای دیابتی-

نتيجه گيری

افزایش فشار خون -وریسک قلبی عروقی محاسبه شده رابطه ی

در نهایت در مطالعه حاضر رابطه ای بین کمبود سطح منیزیوم با

معنی داری وجود دارد .این موضوع با سایر مطالعات در این زمینه

رتینوپاتی در بیماران دیابتی نوع دو دیده نشد .به نظر می رسد

همخوانی دارد( .)18-12،8همچنین در این مطالعه گرچه بین عدد

مطالعات بیشتر با حجم نمونه بیشتر در این زمینه الزم باشد.

قند ناشتا و وجود رتینوپاتی رابطه ای دیده نشد ولی متوسط
هموگلوبین گلیکوزیله به طور معنی داری در بین بیماران با

تشكر وقدردانی

رتینوپاتی بیشتر از دسته بیماران بدون رتینوپاتی بود .این به علت

از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد جهت حمایت

این است که هموگلوبین گلیکوزیله افینیته زیادی برای اکسیژن

مالی این تحقیق سپاسگزاری می شود.

دارد که افزایش آن باعث

4
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85  سال، 1  شماره، 49 فروردين

 مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد-98

References :
1.
4.
3.
2.
8.
6.
7.
5.
9.
11.
11.
14.
13.
12.
18.
16.
17.

81.

Teng Y, Cui H, Zhang QS, Teng YF, Su Y, Yang MM, et al. Prevalence of diabetic retinopathy among the elderly in
rural southern Shuangcheng city, Heilongjiang province. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi 2212;31(8):858-858.
Javadi MA, Katibeh M, Rafati N, Dehghan MH, Zayeri F, Yaseri M, et al. Prevalence of diabetic retinopathy in Tehran
province: a population-based study. BMC Ophthalmol 2228;8112.
Vishwanath BS, Darshan MV, Shekar MA. Prevention of chronic complications of Diabetes mellitus – Does patient
education score over treatment? Curr Sci 2222; 8311435-1438.
Longo D, Fauci J, Kasper B, Hauser J, Longo G, Jameson C. Harrison principles of internal medicine.18th Ed.
Philadelphia: Mac Grew-Hill; 2212.
Pang C, Jia L, Jiang S, Liu W, Hou X, Zuo Y, et al. Determination of diabetic retinopathy prevalence and associated
risk factors in Chinese diabetic and pre-diabetic subjects: Shanghai diabetic complications study. Diabetes Metab Res
Rev 2212;28(3):278-283.
Lee CT, Gayton EL, Beulens JW, Flanagan DW, Adler AI. Micronutrients and diabetic retinopathy a systematic review.
Ophthalmology 2212 Jan;117(1):71-78.
Lecube A, Baena-Fustegueras JA, Fort JM, Pelegrí D, Hernández C, Simó R. Diabetes is the main factor accounting for
hypomagnesemia in obese subjects. PLoS One 2212;7(1):e32588 .
Xu J, Xu W, Yao H, Sun W, Zhou Q, Cai L. Associations of serum and urinary magnesium with the pre-diabetes,
diabetes and diabetic complications in the Chinese Northeast population. PLoS One 2213;8(2):58-75.
Yau JW, Rogers SL, Kawasaki R, Lamoureux EL, Kowalski JW, Bek T, et al. Global prevalence and major risk factors
of diabetic retinopathy. Diabetes Care 2212;35(3):558-584.
Heydari B, Yaghoubi G, Yaghoubi MA, Miri MR. Prevalence and risk factors for diabetic retinopathy: an Iranian eye
study. Eur J Ophthalmol 2212;22(3):383-387.
Rasheed H, Elahi S, Ajaz H. Serum magnesium and atherogenic lipid fractions in type II diabetic patients of Lahore,
Pakistan. Biol Trace Elem Res 2212;148(2):185-188.
Sharma A, Dabla S, Agrawal RP, Barjatya H, Kochar DK, Kothari RP . Serum magnesium: an early predictor of course
and complications of diabetes mellitus. J Indian Med Assoc 2227 Jan;125(1):18-22.
Weng LC, Lee NJ, Yeh WT, Ho LT, Pan WH. Lower intake of magnesium and dietary fiber increases the incidence of
type 2 diabetes in Taiwanese. J Formos Med Assoc 2212;111(11):851-858.
Huang JH, Lu YF, Cheng FC, Lee JN, Tsai LC. Correlation of magnesium intake with metabolic parameters, depression
and physical activity in elderly type 2 diabetes patients: a cross-sectional study. Nutr J 2212 ;13(11):41.
Kundu D, Osta M, Mandal T, Bandyopadhyay U, Ray D, Gautam D. Serum magnesium levels in patients with diabetic
retinopathy. Indian J Endocrinol Metab 2212;18(8):1222-1223.
Xu J, Wei WB, Yuan MX, Yuan SY, Wan G, Zheng YY, et al. Prevalence and risk factors for diabetic retinopathy: the
Beijing Communities Diabetes Study 8. Retina 2212;32(2):322-328.
Dasgupta A, Sarma D, Saikia UK. Hypomagnesemia in type 2 diabetes mellitus. Ophthalmology 2212;117(1):71-78.
van den Oever IA, Raterman HG, Nurmohamed MT, Simsek S. Endothelial dysfunction, inflammation and apoptosis in
diabetes mellitus. Mediators Inflamm 2212;2212:782383

