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چکیده

زمينه و هدف :آنزیم آدنوزین دآمیناز ( )ADA; Adenosine deaminaseیک ماركر افزایش فعالیت برای سلولهای  Tاست .این آنزیم موجب تجزیه آدنوزین و اختالل در اثرات
انسولین میگردد .هدف از مطالعهی حاضر ،بررسی تغییرات غلظت سرمی  ADAو ارتباط احتمالی آن با متغیرهای کلینیکی و متابولیک مختلف از جمله قند خون ناشتا (FBS
 );Fasting blood sugarو هموگلوبین گلیکیله ( )HbA1cو مقاومت به انسولین در دیابت بارداری ( )Gestational diabetes; GDMمیباشد.

مواد و روشها :فعالیت  ADAسرمی و متغیرهای بیوشیمیایی سرم شامل  ،FBS ، HbA1cانسولین سرم و لیپیدهای خون در  70زن باردار دیابتی و  70زن باردار سالم اندازه گیری
گردید .میزان مقاومت به انسولین نیز با شاخص ( HOMA-IR (Homeostasis Model of Assessment - Insulin Resistanceاندازه گیری شد.
نتايج :افزایش معنی داری در سطح سرمی  ADAدر زنان مبتال به دیابت بارداری ( )U/L11/7±9/13در مقایسه با گروه کنترل ( )U/L 47/3±6/9مشاهده شد ( .)P>0/001همبستگی
مثبتی بین فعالیت ADAبا ( FBS (r = 0.277, P = 0.001و ( HbA1c (r =0.344, P<0.0001مشاهده شد .میزان  HOMA-IRدر زنان دیابتی بیش از گروه کنترل بود ولی همبستگی
معنی داری بین سطح سرمی  ADAو  HOMA-IRمشاهده نگردید.
نتیجه گیری :نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که دیابت بارداری با افزایش مارکر فعالیت سلولهای  Tهمراه است .سطح سرمی  ADAدارای همبستگی مثبت با وضعیت کنترل
قند خون در این بیماران است.
کلمات کلیدی :آدنوزین دآمیناز ،دیابت بارداری ،گلوکز خون ناشتا

مقدمه

دیابت بارداری به صورت عدم تحمل گلوکز در طول دوران
بارداری تعریف میشود .این بیماری ،شایعترین اختالل متابولیسم
در دوران بارداری است که شیوع آن در ایران  3تا  4درصد موارد
حاملگی است .از مهمترین عوارض دیابت بارداری میتوان به خطر
پره اکالمپسی و اکالمپسی ،صدمـات مجـرای زایمـانی ناشی از
بزرگـی جنین ،پلـی هیدرو آمینوس و شیـوع بیشتر عفونتهـای
باکتریایی اشاره کرد ( .)1عوامل متعددی در افزایش خطر بروز
دیابت حاملگی نقش دارنـد که از ایـن جملـه مـیتوان به وزن بیش
از حـد طبیعـی و سـابقه فـامیلی دیـابت اشـاره نمود .شنـاخت
عوامل موثر در بروز ایـن اختالل ،مـیتواند بـه شنـاخت بهتـر آسیب
شناسی بیماری و در نتیجه ،ابداع روشهای تشخیصی و درمانی
جدید کمک کند (.)2
آدنوزين ،يك نوكلئوزيد پورینی است كه در پالسما و سایر مايعات
خارج سلولی وجود دارد و به عنوان یک هورمون در تنظيم جريان
خون ،انتقال جريان عصبى ،فيزيولوژى عضله صاف و تجمع پالکتی
نقش دارد ( .)3از جملـه اثـرات دیگـر آدنوزیـن ،اثـر آن بر عملکـرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول :محمد علی تخشید ،مرکز تحقیقات تشخیص و تکنولوژی علوم آزمایشگاهی
،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران .تلفن09173121699:
Email: takhshid2001@yahoo.co.uk

انسولین میباشد ( .)4آنزیم آدنوزين دآميناز ( )ADAبا تبدیل
آدنوزین به اینوزین نقش مهمی در کنترل غلظت آدنوزین و اثرات
آن ایفا میکند ( .)5مطالعات نشان دادهاند كه آدنوزين ،ورود گلوکز
به داخل سلول را تسهیل میکند ( .)4بنابراین افزایش فعالیت ،ADA
میزان آدنوزین و متعاقبا ورود گلوکز به سلول را کاهش میدهد (.)5
فعالیت افزایش یافته  ADAدر سرم بیماران دیابت نوع  2و
ارتباط آن با وضعیت کنترل قند خون در چندين مطالعه نشان داده
شده است ( .)6-8تشابهات زیادی از لحاظ پاتوژنز بیماری ،بین
دیابت نوع  2و دیابت حاملگی وجود دارد و به نظر می رسد عوامل
خطر ساز دیابت نوع  2از جمله مقاومت به انسولين در ایجاد دیابت
حاملگی نیز نقش داشته باشند .تاکنون فقط در یک مطالعه تغییرات
 ADAسرم در دیابت حاملگی بررسی شده است ( )9و بهعالوه
ارتباط این تغییرات در  ADAسرمی با شاخصهای کنترل قند خون
و مقاومت به انسولین تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است .لذا در
این مطالعه بـه بـررسـی غلظت سـرمی  ADAدر دیـابت بـارداری
و ارتباط آن بـا شاخصهای کنترل قند خون و مقاومت به انسولین
پرداخته شد.

http://journal.fums.ac.ir
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مواد و روشها

جمعیت مورد مطالعه :اين مطالعه مورد-شاهدى ،بر روى  140نتایج

زن باردار از نژاد فارس در شهر شيراز ( 70زن مبتال به دیابت باردارى
و  70زن با باردارى طبيعى) در بين هفته  28 -24بارداري انجام
گرفت .گروه كنترل از زنان باردار سالم که معيارهاى ابتال به ديابت
و سابقه فاميلى ديابت در اقوام درجه اول و دوم نداشتند و به طور
تصادفى انتخاب شدند .تشخیص ديابت باردارى با آزمون تحمل گلوکز
خوراکی ( )OGTTدر هفته هاى  24-28باردارى انجام گرفت (. )10
این مطالعه توسط شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد جهرم
تصویب شد و در آن از کلیه افراد شرکت کننده در مطالعه رضایت نامه
کتبی اخذ گردید.
ارزيابىهاى آزمايشگاهی :نمونههای خون وريدى پس از  12ساعت
ناشتایی جمع آوری گردید .سرم تمامى نمونهها پس از سانتريفيوژ،
جمع آورى و در دماى  -20نگهدارى شدند .قند خون ناشتا (،)FBS
تری گلیسرید ( ،)TGكلسترول تام ( )TCبه روش آنزیمی و با استفاده از
دستگاه  RA1000اندازه گیری گردید.كلسترول لیپوپروتئین با چگالی
زیاد ( )HDLcبه روش رسوب دهی اندازه گیری گردید .لیپوپروتئین
با چگالی کم ( )LDLcبا فرمول فریدوالد و به صورت زیر محاسبه
گردید.
(LDLc= TC – ( HDLc + TG/5
مقدار  HbA1cبه روش کروماتوگرافی تعویض یونی و انسولین به
روش ایمونورادیومتری (کیت شرکت  ،Diasourceایران) اندازه گیری
گردید.
اندازه گيري فعالیت آنزیم  ADAسرمی :فعالیت این آنزیم
در سرم به روش فتومتری (کیت شرکت ، Diazymeآمریکا) اندازه
گيرى شد .اساس این اندازه گیری تبدیل آدنوزین به اینوزین توسط
آنزیم  ADAاست .اینوزین تولید شده سپس توسط آنزیم نوکلئوزید
فسفوریالز به هیپوگزانتین تبدیل میگردد .هیپوگزانتین توسط آنزیم
گزانتین اکسیداز به اکسید شده و تولید  H2O2میگردد .مقدار H2O2
تولید شده به روش رنگ سنجی اندازه گیری می شود .برای انجام این
آزمایش طبق دستورالعمل كيت ،ابتدا  180ميكروليتر از معرف  1را
به  5ميكرو ليتر از نمونه سرم افزوده و  5دقيقه در دماي اتاق انکوبه
گردید .سپس  90میکروليتر از معرف  2اضافه شده و  5دقيقه در دماي
 37درجه انکوبه شده وجذب در طول موج  550نانومتر قرائت شد و
فعالیت آنزیم به صورت  U/Lگزارش گردید.
اندازه گیری مقاومت به انسولین :جهت اندازه گیری مقاومت به
انسولین ،از شاخص مقاومت به انسولین ( )HOMA-IRاستفاده گردید.
شاخص  HOMA-IRبر اساس غلظت قند خون ناشتا و غلظت انسولین
ناشتا و به کمک رابطه زیر محاسبه گردید (.)11
 = HOMA-IRگلوكز پالسما در حالت ناشتا × سطح انسولين
پالسما ÷ 22/5
آناليز آمارى :آزمونهای آمارى به کمک نرم افزار  SPSSانجام
گرفت .مقايسه متغيرهاى كمى بين گروه كنترل و بيمار با استفاده از
 Student t-testانجام گرفت )P>0/05( .به عنوان درجه معناداری در نظر
گرفته شد.
http://journal.fums.ac.ir

مقایسه فعالیت  ADAو سایر متغیرها در دو گروه:
میانگین فعالیت  ADAسرم در دو گروه کنترل و دیابت بارداری
در شکل  1نشان داده شده است .که تفاوت آماری معناداری را بین دو
گروه نشان میدهد ( .)P>0/001مقایسه فاکتورهای بالینی و متغیرهای
بیوشیمیایی سرم در دو گروه بیمار و کنترل نشان داد که میانگین
 FBS ،HbA1Cو  HOMA-IRدر بیمار به طور معناداری ()P>0/05
بیش از گروه کنترل است (جدول .)1اختالف معنی داری در میانگین
، TGکلسترول تام LDL ،و  HDLدر دو گروه کنترل و بیمار مشاهده
نگردید .هم چنین ،مقایسه میانگین انسولین در گروه کنترل و بیمار
تفاوت آماری معناداری را بین دو گروه نشان نداد (جدول.)1
بررسی همبستگی فعالیت آنزیم با متغیرهای سرمی در
گروه دیابت بارداری :بررسی میزان همبستگی متغیرهای مختلف

با میزان فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز سرم نشان داد که همبستگی
مثبتی بین فعالیت  ADAبا ( FBS ( r=0.277, P=0.001و HbA1c
 ) r=0.344, P<0.0001وجود دارد .به طوریکه با افزایش فعالیت آنزیم
 ،میزان  FBSو  HbA1cنیز افزایش نشان داد (جدول .)2

بحث و نتیجه گیری

در این مطالعه ،برای اولین بار تغییرات آنزیم  ADAسرمی در
دیابت بارداری و ارتباط آن با متغیر های بیوشیمیایی کنترل قند خون
و مقاومت به انسولین مورد بررسی قرار گرفت .یافتههای حاصل از
این مطالعه نشان داد كه فعالیت آنزیم  ADAدر زنان مبتال به دیابت
بارداری نسبت به زنان باردار سالم به طور معنی داری افزایش یافته
است و همچنین همبستگی مثبتی بین میزان فعالیت آنزیم ADA
سرمی و میزان  HbA1cو  FBSکه از شاخصهای کنترل قند خون
هستند ،مشاهده گردید .شاخص مقاومت به انسولين () HOMA-IR
در زنان باردار نسبت به گروه كنترل افزايش نشان داد كه نشان دهنده
مقاومت بيشتر به انسولين در اين گروه است.
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P

گروه کنترل

گروه دیابت
بارداری

درمان

0/73

26/7±5/0

29/4±4/9

سن

0/602

29/6±3/1

29/9±3/4

هفته بارداری

0/939

28/1±4/4

28/2±4/5

)BMI(kg/m2

0/002

78/7±11/3

*89/7±22/4

)FBS(mg/dl

0/00

5/08±0/37

*5/8±0/95

HbA1c

0/667

17/5±7/6

18/2±11/6

انسولین

0/005

3/4±1/6

*6/4±3/1

HOMA.ir

0/979

268±101

267±122

)TG(mg/dl

0/269

240±51

233±50

) (mg/dlکلسترول تام

0/619

119±28

114±29

)LDLc(mg/dl

0/553

52±12

53±14

)HDLc(mg/dl

جدول  1ـ مقایسه فاکتورهای بیوشیمیایی پالسما در دو گروه بیمار و کنترل.
داده ها به صورت SD ± Meanمحاسبه شده اند.
* تفاوت معنی دار ()0/05<P

p

r

0/679

0/035

BMI

0/001

*0/277

FBS

0/000

**0/344

HbA1c

0/769

0/025

انسولین

0/106

0/137

HOMA.ir

0/873

-0/14

TG

0/576

-0/048

کلسترول تام

0/760

-0/026

LDLc

0/804

-0/021

HDLc

جدول  2ـ میزان همبستگی متغیرهای مختلف با میزان فعالیت آنزیم آدنوزین
دآمیناز سرم
ارتباط معنی دار بین میزان فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز با قند خون ناشتا
( )FBSو ( HbA1cبه ترتیب  p< 0.001و  )p < 0.0001وجود دارد.
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آنزیم  ،ADAآنزیمی است که برای تکثیر ،بلوغ و تمایز لنفوسیت
ها ،بهویژه سلولهای ،Tمورد نیاز است ( )12بهعالوه ،فعالیت این آنزیم
در بیماریهای التهابی که همراه فعال شدن و تکثیر سلول های T
است ،نيز افزایش مییابد .لذا سطح سرمی  ADAبه عنوان یک مارکر
فعال شدن سلولهای  Tدر نظر گرفته میشود ( .)13لذا افزایش
سطح سرمی آنزیم  ADAسرم در دیابت بارداری در اين مطالعه
نشان میدهد که دیابت حاملگی همراه با افزایش فعالیت سلولهای
 Tمیباشد .استرس اکسیداتیو از مشخصات دیابت از جمله دیابت
حاملگی است ( .)14نشان داده شده است که استرس اکسیداتیو
موجب افزایش فعالیت سلولهای  Tو افزایش میزان  ADAسرمی
میگردد ( .)15بنابراین ،افزایش مشاهده شده در فعالیت آنزیم ADA
در دیابت حاملگی میتواند با افزایش استرس اکسیداتیو مرتبط باشد.
مختاری و همکاران ( )9در مطالعهای نشان دادند که میزان فعالیت
 ADAسرم در زنان باردار بیش از زنان غیر باردار است .در این مطالعه
اختالف معنی داری در سطح سرمی  ADAدر زنان باردار سالم و زنان
باردار دیابتی مشاهده نگردید که متناقض با نتایج این مطالعه است .در
مطالعه اخیر 20 ،نفر زن مبتال به دیابت بارداری و  40زن باردار سالم
مشارکت داشتند ،در صورتیکه مطالعه حاضر بر روی تعداد بیشتری از
زنان دیابتی و زنان سالم باردار انجام گرفت .بنابراین علت اختالف نتایج
این دو مطالعه می تواند مربوط به تعداد بیشتر افراد شرکت کننده در
این مطالعه باشد.
افزایش  FBSو  HbA1cاز عالئم دیابت بارداری است .در این مطالعه،
همبستگی مثبتی بین سطح سرمی آنزیم  ADAو این شاخصهای
وضعیت کنترل قند خون مشاهده گردید که پیشنهاد کننده این است
که افزایش  ADAسرمی احتماال در پاتوژنز دیابت بارداری نقش دارد.
دیابت نوع  2از لحاظ پاتوژنز بسیار شبیه دیابت بارداری است ( .)2در
چندین مطالعه نشان داده شده است که سطح سرمی آنزیم  ADAدر
دیابت نوع  2افزایش مییابد و همبستگی مثبتی بین سطح سرمی
 ADA، FBS ، HbA1cو  HOMA-IRوجود دارد .همچنین نشان
داده شده است که کنترل سطح قند خون با استفاده از داروهایی از
قبیل سولفنیل اوره و مت مورفین موجب کاهش سطح سرمی ADA
در این بیماران میگردد ( .)7با توجه به تشابه دیابت نوع  2و دیابت
بارداری ،نتایج این مطالعات تایید کننده نتایج مطالعه حاضر است .و
از طرف ديگر ميتوان پيشنهاد نمود كه هيپرگليسمي از علل احتمالي
افزايش سطح سرمی  ADAدر ديابت نوع  2و ديابت بارداري باشد.
افزايش سطح سرمی  ADAبا افزايش تجزيه آدنوزين و كاهش اثرات
آن از جمله نقش آدنوزين در تسهيل اثرات انسولين هيپرگليسمي را
تشديد مينمايد.
مقاومت به انسولین از مشخصات دیگر دیابت حاملگی است .نتایج
این مطالعه نشان داد که میزان  HOMA-IRبه طور معنی داری در
گروه زنان باردار دیابتی بیش از گروه کنترل باردار سالم است که تایید
کننده وجود مقاومت به انسولین در دیابت بادرداری است .با این وجود،
همبستگی مثبت بین سطح سرمی و  HOMA-IRمشاهده نگردید.
این نتایج پیشنهاد میکند که افزایش سطح سرمی  ADAدر ایجاد
مقاومت به انسولین در ديابت بارداري دخالت ندارد.
تعداد کم نمونهها ،از جمله مشکالت این مطالعه میباشد .در
http://journal.fums.ac.ir
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همبستگی سطح سرمی آدنوزین دآمیناز با سطح گلوکز خون در دیابت حاملگی

صورتیکه نتایج این مطالعه ،در بررسیهای بیشتر و با نتایج مشابه تشکر و قدردانی

تکرار شود و بهعالوه ،مکانیزم نحوه ارتباط بین فعالیت آنزیم  ADAو
نحوه کنترل قند خون مشخص گردد ،شاید در آینده بتوان از داروهای
مهار کننده فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز برای کمک به کنترل قند
خون در دیابت بارداری استفاده نمود.

http://journal.fums.ac.ir

از کارکنان مرکز تحقیقات تشخیص و تکنولوژی علوم آزمایشگاهی
دانشکده پیراپزشکی شیراز و سازمان انتقال خون شیراز صمیمانه تشکر
میگردد.
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Abstract

Background and Objectives: Adenosine deaminase (ADA) is a marker of T cell activation. ADA catalyzes the deamination
of adenosine and modulates the bioactivity of insulin. The aim of this study was to investigate a possible relationship between
ADA activity and various clinical and metabolic parameters, including fasting plasma sugar (FBS) and glycated hemoglobin
(HBA1c), in gestational diabetes (GDM).
Methods and Materials: Fasting ADA activity, FBS, HBA1c, serum insulin level, and blood lipids were measured in 70 GDM
patients and in 70 non-diabetic pregnant subjects. Insulin resistance was measured using a homeostasis model of assessmentinsulin resistance (HOMA-IR).
Results: ADA activity was increased in the GDM patients compared with that in the non-diabetic pregnant subjects (mean ±
standard error, 13.9 ± 7.1 U/L vs. 9.6 ± 3.8 U/L; p value <0.0001). ADA activity was correlated with FBS (r=0.277, p value
=0.001) and HbA1c (r=0.344, p value <0.0001). HOMA-IR was higher in the GDM patients than that in the non-diabetic
pregnant subjects; however, no correlation was observed between ADA activity and HOMA-IR.
Conclusion: Our results show that ADA activity, as a marker of T cell activation, is increased in GDM. Serum levels of ADA
activity are positively correlated with glycemic control.
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