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گفـتـار 7

دیابت

دکتر داوود خلیلی ،دکتر حسین دلشاد  ،دکتر فریدون عزیزی
بیماری دیابت ،گروهی از اختاللهای متابولیک است که با افزایش گلوکز سرم تشخیص داده میشوند .عوامل
مختلفی شامل عوامل ژنتیکی ،محیطی و شیوهی زندگی در ابتال به این بیماری ،نقش دارند .کاهش ترشح انسولین،
کاهش مصرف گلوکز توسط سلولهای بدن به دلیل مقاومت به انسولین و نیز افزایش تولید گلوکز ،به درجات
مختلف در هر یک از انواع این بیماری وجود دارد .تغییرات عمده ناشی از عوارض زودرس و دیررس این بیماری در
سیستمهای بدنی ،موجب ناتوانی ،از کار افتادگی ،هزینههای باالی درمانی و مرگ می شود .دیابت پنجمین علت
مرگ و اولین علت نارسایی مزمن کلیه ،قطع پای غیرترومایی و نیز کوری در بسیاری از جوامع است.
طبقهبندی دیابت قندی
تقسیم بندی انواع دیابت بر اساس روند بیماریزایی آن انجام میشود .شایعترین انواع دیابت ،نوع  1و  2هستند که
از نظر سببشناسی ،همهگیریشناسی ،و بسیاری جهتهای دیگر با یکدیگر اختالف دارند( )1و در ادامه به تفصيیل
شرح داده خواهند شد.عالوه بر دو نوع شایع ،دیابت ممکن است به علل دیگری مانند اختاللهيای ژنتیکيی ،برخيی
بیماریها و یا همراه با بعضی داروها و مواد شیمیایی ظاهر شود .تقسیمبندی دیابت در جدول  1آورده شده است.
دیابت بارداری جدا از دیابت نوع  1و  2آورده شده است ،زیرا در یک خيانم بياردار بيرای اوليین بيار تشيخیص داده
میشود .عوارض آن برای مادر و جنین شبیه افرادی است که از قبل دیابت داشته و سپس باردار شدهانيد و پيس از
ختم بارداری ،تحمل گلوکز ممکن است به طور کامل طبیعی شود ،اگرچه در نیمی از موارد ،دیابت نوع  2در زمانی
از زندگی ایجاد خواهد شد.
عالیم و عوارض بیماری
عالیم بیماری دیابت ،ناشی از غلظت قند خون باالی  181میلیگرم است کيه سيبب ورود گليوکز بيه ادرار و دیيورز
اسموزی میشود .افزایش حجم و تعداد دفع ادرار ،تشنگی ،ضعف و خستگی ،پرخوری ،تاری دید و خارش پوسيت و
واژن از شایعترین عالیم اولیهی بیماری دیابت هستند.
عوارض مزمن بیماری دیابت ،شيامل سيه دسيته اسيت  -1عيوارض رگهيای بزرگ(ماکروواسيکوالر)  -2 ،عيوارض
رگ های بسیار کوچک(میکروآنژیوپاتی) و  -3عوارض مربوط به اعصيا ( .)2عيوارض رگهيای بيزرگ ،بيهصيورت
آترواسکلروز رگهای اکلیلی قلبی ،بیماری عروق مغز و ابتالی رگهای محیطی دیيده ميیشيود .عيوارض رگهيای
بسیار کوچک شامل نفروپاتی و رتینوپاتی دیابتی است که شایعترین و عمدهترین عيوارض دیيررس بیمياری دیابيت
هستند .عوارض عصبی ي ماهیچهای دیابت بیشتر به صورت منونروپاتی یک یيا چنيد تنيهی عصيبی ،پليی نروپياتی
متقارن محیطی ،پلی نروپاتی محیطی ،نروپاتی دیابتی اعصا خودکار و آمیوتروپی دیابتی خودنمایی میکند.
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جدول  -1تقسیمبندی سببشناسی دیابت قندی
 -1دیابت نوع 1
الف .با مداخلهی سیستم ایمنی
 .ایدیوپاتیک
 -2دیابت نوع 2
 -3علتهای دیگر
الف .اختاللهای ژنتیکی سلولهای بتا
 .اختاللهای ژنتیکی در عمل انسولین
ج .بیماریهای لوزالمعده
د .بیماریهای غدد درونریز
هي .دارو یا مواد شیمیایی
و .عفونتها
ز .انواع نادرتر همراه با بیماریهای ژنتیکی یا اشکال ایمنی بدن
1
 -1دیابت بارداری )(GDM

تشخیص بیماری دیابت
دیابت نوع  1از تظاهرات بالینی اختصاصی با شروعی نسبتا حاد و افزایش نسبتا قابل توجه قند خون بر خوردار بوده
که در اغلب موارد نیاز به آستانه بخصوصی از گلوکز پالسما برای تشخیص ندارد .اما دیابت نوع  2شيروعی تيدریجی
داشته که در طی آن گلوکز خون به تدریج افزایش پیدا میکند لذا آستانه مشخصيی از گليوکز پالسيما کيه بتوانيد
موارد دیابتی را از غیر دیابتی افتراق دهد ،برای تشخیص دیابت نوع  2ضرورت پیدا میکند.
برای سالها تشخیص دیابت بر اساس اندازه گیری گلوکز پالسيمای ناشيتا یيا گليوکز پالسيمای  2سياعت پيس از
مصرف  57گرم پودر گلوکز ( تست تحمل خوراکی گلوکز ) بود .تقریبيا تميام سیسيتم هيای ميورد اسيتفاده بيرای
تشخیص و تقسیمبندی دیابت متکی به اندازه گیری غلظت گلوکز پالسما می باشند .آستانه غلظيت گليوکز پالسيما
برای افتراق افراد دیابتی از غیر دیابتی قرار دادی بوده و مقادیر توصیه شده بطور قرار دادی بر حسب ارتباط آنها بيا
بروز عوارض اختصاصی دیابت بوده است .با توجه به این نکته که عالمت برجسته2دیابت ،هیپرگلیسمی مزمن اسيت
استفاده از شاخصهای آزمایشگاهی که بیانگر هیپر گلیسيمی ميزمن باشيند بيرای تشيخیص دیابيت در مقایسيه بيا
اندازهگیری گلوکز پالسما منطقیتر به نظر می رسند.
در طول عمر  121روزه گلبولهای قرمز مولکولهای گلوکز با هموگليوبین موجيود در آنهيا واکينش نشيان داده و
Gestational diabetes mellitus
Hallmark

1
2

دیابت 117 /
ترکیبی بنام هموگلوبین گلیکوزیله را بوجود میآورد .با گلیکوزیله شدن مولکول هموگلوبین ایين ترکیيب تيا پایيان
عمر گلبولهای قرمز پا بر جا خواهد بود .تشکیل هموگلوبین گلیکوزیليه در داخيل گلبيولهيای قرميز انعکاسيی از
غلظت نسبی گلوکز پالسما است که گلبولهای قرمز در طول سیکل زندگی خود با آن در تماس بيودهانيد .در افيرار
غیر دیابتی حدود  1تا  6درصد از هموگلوبین توتال خون گلیکوزیله می شود .هموگلوبین گلیکوزیله )،1(HbA1C
در سال  1578میالدی به روش کروماتوگرافی ازانواع دیگر هموگلوبین جدا شيد ( )3و  11سيال بعيد بعنيوان یيک
گلیکو پروتئین ( اتصال غیر آنزیمی گلوکز به پروتئین ) شناخته شد ( .)1هفيت سيال بعيد  Rulibarو همکياران
نشان دادند که سطح خونی  HbA1cدر بیماران دیابتی بياال بيوده و اسيتفاده از آن را بيه منظيور ارزیيابی کنتيرل
متابولیسم گلوکز بیماران دیابتی توصیه نمودند ( .)6،7افزایش غلظت  HbA1cبا عوارض قلبی -عروقی ،نفروپياتی
و رتینوپاتی در دیابت قندی توام بوده است .مطالعات مشياهدهای ارتبياط مسيتحکمی را بيین رتینوپياتی دیيابتی و
غلظت  HbA1cنشان دادهاند ( )5-5در صورتیکه این ارتباط برای گلوکز پالسمای ناشيتا ضيعیف تير بيوده اسيت
( .)11تمام این شواهد حاکی از آن هستند که یک اندازهگیری قابل اعتماد از میزان گلیسمی مزمن مثيل HbA1c
ک ه نشان دهنده شدت هیپرگلیسمی در طول زمان بوده و با بروز عوارض اختصاصی دیابت ارتباط قيوی تيری دارد،
ممکن است بعنوان یک شاخص بیوشیمیایی بهتر برای دیابت بوده و میتواند به عنوان یک شاخص تشخیصی برای
این بیماری باشد .هر چند کمیته منتخب انجمن دیابت آمریکا برای تشخیص و تقسیم بندی دیابت ایين مفهيوم را
مورد نظر قرار دادند اما بعلت استاندارد نشدن شیوه اندازه گیری  HbA1cاین پارامتر در شاخص هيای تشخیصيی
دیابت قرار نگرفت (.)11
2
پس از برنامه ملی استاندارد نمودن گلیکو هموگلوبین ( )12و در نتیجه اسيتاندارد شيدن اکثير روش هيای انيدازه
3
گیری  HbA1cدر آمریکا در سال  2115میالدی ،یک کمیته مجر از اعضاء انجمين دیابيت آمریکيا )(ADA
فدراسیون بین المللی دیابت ) 1(IDFو انجمن اروپایی مطالعه دیابت ) ،7(EASDاندازه گیيری  HbA1cرا نیيز
در معیارهای تشخیصی دیابت قندی قرار دادند( .) 13مزایای اندازه گیری این پارامتر نسبت به اندازه گیيری گليوکز
پالسمای ناشتا و  2ساعت پس از غذا در جدول 2نشان داده شده است .معیار تشخیصی دیابيت بير اسياس آخيرین
توصیه انجمن دیابت آمریکا ،در جدول  3آمده است (.)3

1

Glycated Hemoglubin
National Glycohemoglobin Standardization
3
American Diabetes Association
4
International Diabetes Federation
5
European Association for the Study of Diabetes
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جدول  - 2مزایای اندازه گیری  HbA1cدر مقایسه با اندازه گیری گلوکز پالسما در تشخیص دیابت
-1
-2
-3
-1
-7
-6
-5

روش اندازه گیری استاندارد شده است.
شاخص بهتری از هیپرگلیسمی مزمن و خطر بروز عوارض مزمن دیابت است.
از نوسانات بیولوژی نسبتا کمتری برخوردار است.
عدم پایداری قبل از آنالیز کمتری دارد.
اندازه گیری آن نیاز به ناشتا بودن و زمان بخصوصی ندارد .
بطور نسبی تحت تاثیر نوسانات حاد گلوکز پالسما مثال در شرایط استرس یا بیماری قيرار
ندارد.
در حال حاضر بعنوان راهنمای درمان و هماهنگی رژیم درمانی با شيرایط گلیسيمی بیميار
استفاده میشود.

جدول  -3معیارهای تشخیصی دیابت قندی بر اساس آخرین توصیه انجمن دیابت آمریکا
•
•

•

•

*

هموگلوبین گلیکوزیله ) (HbA1cمساوی یا بیشتر از  6/7درصد
یا
*
گلوکز پالسمای ناشتا مساوی یا بیشتر از  126میلی گرم در دسی لیتر
منظور از ناشتا حداقل گذشت  8ساعت از آخرین وعده غذا است.
یا
گلوکز پالسمای  2ساعت پس از مصرف  57گرم محلول گليوگز خيوراکی ( تسيت تحميل
*
گلوکز خوراکی ) مساوی یا بیشتر از  211میلی گرم در دسی لیتر باشد
یا
گلوکز پالسمای اتفاقی 1مساوی یا بیشتر از  211میلی گرم در دسی لیتر در بیمياری کيه
عالئم منتسب به هیپرگلیسمی را داشته یا در بحران هیپر گلیسمی است.

* در غیا هیپر گلیسمی بارز ،نتیجه هر یک از این تستها با انجام مجدد تست باید ميورد تاییيد
قرار گیرد.
در سال  1555و  2113میالدی کمیته مجر  ADAبرای تقسیمبندی و تشخیص دیابت یک گيروه بینيابینی از
افراد را مشخص نمود که هر چند معیارهای تشخیصی دیابت را نداشتند اما مقادیر گليوکز پالسيمای آنهيا بياالتر از
1
محدوده طبیعی بود .این افراد ،در گروه دارای اخيتالل گليوکز ناشيتا ) 2(IFGیيا اخيتالل تحميل گليوکز )(IGT
Random plasma glucose
Impaired fasting glucose

1
2

دیابت 115 /
2

طبقهبندی شدند .افراد مبتال به  IFGیا  IGTبعنوان گروه مبتال به دیابت نهفته یا در مرحله قبيل از دیابيت
شناخته شده به این معنی که از خطر نسبی بیشتری برای ابتال به دیابت در آینده بر خوردارند .بعالوه این افراد در
معرض خطر بیماریهای قلبی -عروقی نیز ميی باشيند زیيرا  IFGو  IGTبيا چياقی ( بخصيوا چياقی مرکيزی )
اختالل لیپید با افزایش تری گلیسرید و یيا بيا  HDLپيائین و فشيار خيون بياال هميراه ميی باشيند .خصوصيیات
تشخیصی افراد در مرحله قبل از دیابت در جدول  1آمده است.
دیابت زمان بارداری )(GDM
به هر درجه از عدم تحمل به گلوکز که در زمان بارداری ایجاد شده و یا برای اولین بار در این زمان تشيخیص داده
شود ،دیابت بارداری گفته میشود .با توجه به اپیدمی چاقی و دیابت در دنیا ،بر تعداد زنان دیابتی در سينین تولیيد
مثل و در نتیجه تعداد زنان باردار مبتال به دیابت نوع دو نیز افزوده شده است .غربيالگری زنيان دارای عواميل خطير
بروز دیابت نوع دو ،در اولین ویزیت پره ناتال با معیارهای تشخیصی استاندارد (جدول  )1توصیه می شود .زنانی کيه
در این مرحله مورد تشخیص قرار می گیرند بعنوان دیابت آشکار در نظر گرفته شده و دیابت زمان بارداری را شامل
نمیشوند.
جدول  – 4معیارهای تشخیصی افراد درمعرض خطر ابتال به دیابت
 گلوکز پالسمای ناشتا ) (FPGبین  111تا  127میلی گرم در دسی لیتر
یا

 گلوکز پالسمای  2ساعت پس از مصرف  57گرم محلول خوراکی گلوکز بین  111تا  155میلی
گرم در دسی لیتر است.
یا

 هموگلوبین گلیکوزیله ) (HbA1cبین  7/5تا  6/1در صد است.
دیابت زمان بارداری ،احتمال بروز عوارض در مادر و نوزاد را افزایش میدهد .نتیجيه مطالعيه "هیپرگلیسيمی و پيی
آمدهای ناگوار حاملگی" ) 3(HAPOکه یک مطالعه اپیدمیولوژیک چند ملیتی می باشد ( )11نشان داد که خطير
بروز عوارض در مادر و نوزاد بطور پیوسته با افزایش قنيد خيون ميادر در هفتيههيای  21تيا  28بيارداری ،حتيی در
محدودهای که قبال برای بارداری طبیعی تلقی میشد ،افزایش مییابد .برای اکثر عيوارض آسيتانه مشخصيی بيرای
بروز خطر وجود نداشت .این نتایج ضرورت بازنگری و دقت بیشتر در معیار های تشخیصی دیابت زميان بيارداری را

1

Impaired glucose tolerance
Prediabetes
3
The Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome study
2
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ایجا نمود .در سال  2115میالدی گروه انجمن بین المللی مطالعه دیابت و حاملگی ) 1(IADPSGکه اعضياء آن
از چند انجمن زنان و مامایی و دیابت از جمله انجمن دیابت آمریکا ) (ADAبودند ،معیارهيای تشخیصيی دیابيت
زمان بارداری را مورد تجدید نظر قرار دادند ( .)17این گروه توصیه نمودند که تمام زنان بارداری که دیابت شناخته
شده ندارند بین هفته  21تا  28بارداری ،تحت تست تحمل گلوکز با  57گرم محلول خيوراکی گليوکز قيرار گیرنيد.
غربالگری و معیارهای تشخیصی اخیر دیابت زمان بارداری بر اساس توصیه  IADPSGدر جدول  7آمده است.
جدول  - 5غربالگری و تشخیص دیابت زمان بارداری
▪ تست تحمل گلوکز خوراکی ) (OGTTبا اندازه گیری گلوکز پالسما قبل ،یک و دو ساعت پس
از مصرف  57گرم محلول خوراکی گلوکز بین هفته  21تا  28بارداری برای تمام زنان باردار کيه
دیابت شناخته شده ندارند انجام شود.
▪ تست تحمل گلوکز خوراکی در صبح و بعد از حد اقل  8ساعت ناشتای شبانه انجام می شود.
▪ تشخیص دیابت بارداری با وجود هر یک از معیارهای زیر مطرح می باشد
• گلوکز پالسمای ناشتا مساوی یا بیشتر از  52میلی گرم در دسی لیتر
• گلوکز یک ساعت بعد مساوی یا بیشتر از  181میلی گرم در دسی لیتر
• گلوکز  2ساعت بعد مساوی یا بیشتر از  173میلی گرم در دسی لیتر
اپیدمیولوژی
بروز و شیوع دیابت بهخصوا در کشورهای در حال توسعه ،رو به افزایش است .بهعلت شیوع قابل توجه چاقی و به
موازات آن شیوع دیابت قندی در اکثر کشورهای دنیا ،چاقی و دیابيت ،اپیيدمی دو قليوی قيرن  21نيام گرفتيهانيد.
مطالعات متعدد در ارتباط با علل احتمالی و انتشار دیابت در جهان ،موید افزایش شیوع و بار اجتماعی – اقتصيادی
دیابت در کشورهای با درآمد سرانه پائین یا متوسط است و این در حالی است که حدود  81درصد از مبتالیيان بيه
دیابت در این کشورها زندگی میکنند.
سببشناسی (اتیولوژی) ،همهگیریشناسی (اپیدمیولوژی) ،و عالیم بالینی دو نوع دیابت اختالفهای عمدهای دارند
که در جدول  6بخشی از آنها آورده شده است .در این قسمت ،ابتدا عوامل مؤثر در بررسی هميهگیيریشناسيی هير
یک از دو نوع و سپس آمارهای همهگیریشناسی دیگر کشورهای جهان مورد بحث قرار گرفتيه اسيت .در انتهيا بيه
پژوهشهایی که در ایران انجام شده است ،اشاره میشود.
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دیابت 115 /
جدول  -6مقایسهی بیماری قند نوع  1و 2
نوع 1
لوکوس ژنتیکی
ارتباط با HLA
شروع بیماری
سن بیماری
وزن بدن
کتواسیدوز
انسولین پالسما
گلوکاگون پالسما
مقاومت به انسولین
پادتنهای ضد سلولهای بتا
عوارض حاد
درمان با انسولین
درمان با سولفانیل اوره

کروموزوم 6
DR4 ،DR3
سریع و حاد
کمتر از 11
طبیعی یا کم
شایع
کاهش شدید
باال ،قابل سرکو
نادر
شایع است
کتواسیدوز
جوا می دهد
جوا نمی دهد

نوع 2
نامشخص
وجود ندارد
تدریجی
بیشتر از 11
زیاد
غیر معمول
طبیعی یا باال
باال ،مقاوم به سرکو
وجود دارد
وجود ندارد
اغمای هیپراسموالر
مقاوم
جوا میدهد

دیابت نوع ( 1وابسته به انسولین)
دیابت نوع  ،1خود به دو گونيهی  1Aو  1Bتقسيیم ميیشيود .نيوع  1Aدیابيت ،در نتیجيهی انهيدام ایمونوليوژی
سلولهای بتا ایجاد میشود که منجر به نارسایی انسيولین ميیشيود .افيرادی کيه دچيار نيوع  1Bدیابيت هسيتند،
شاخصه های ایمونولوژی را ندارند ولی به دلیل نامعلومی دچار نارسایی انسولین شده ،مسيتعد ابيتال بيه کتواسيیدوز
دیابتی هستند .بهنظر میرسد که در دیابت نوع  ،1ژنتیک ،عامل مساعد کنندهای باشد که همراه با عوامل محیطيی
در ایجاد بیماری نقش دارد .ژن مساعد کننده در کروموزوم  6جيای دارد .تیي هيای  HLAمشيابه در دو قلوهيای
تکتخمکی 1سبب میشود که هر دو ،به طور مساوی ،برای ابتال به دیابت مستعد باشند .در حالی که در دوقلوهيای
دوتخمکی ،2به علت مشابه نبودن تی های  ،HLAهر کدام برای ابتال به دیابت استعداد خاصی دارند که با دیگيری
فرق دارد .آللهای عميدهای کيه وجيود آنهيا سيبب افيزایش خطير ابيتال بيه دیابيت نيوع  1ميیشيوند عبارتنيد از
HLAهای  ،B8 ،DW4 ،DR4 ،DW3 ،DR3و .)16( B15
با توجه به این نکته که بیشتر موارد جدید ابتال به دیابت نوع  ،1در بهار و پاییز دیده میشيوند و نیيز شيیوع آن بيا
تغییر مدرسه و روبرو شدن با ویروسهای جدید بیشتر شيده اسيت و نیيز بيا عنایيت بيه ایين یافتيه کيه در بعضيی
Monozygot
Hetrozygot

1
2
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همهگیریهای ویروسی موارد بیشتری دیابت جدید دیده شده است ،در سببشناسی به نقش ویيروسهيا و عواميل
محیطی این نوع دیابت توجه ویژهای معطوف شده است .افزایش شیوع دیابت نيوع  1در هميهگیيری ویيروسهيای
کوکساکی ،اوریون ،هپاتیت ،سرخجه و منونوکلئوز عفونی گزارش شده اسيت ( .)15ویيروس آنسيفالومیوکاردیت در
برخی از موشها ،سبب بروز دیابت میشود .جداکردن ویروس کوکساکی  B4از پسری که در اثر کتواسیدوز دیابتی
به سرعت فوت کرد و ایجاد دیابت تجربی با این ویروس در حیوانها ،فرضیهی عامل ویروسی را تقویت کرد.
بیشترین موارد از بروز دیابت نوع  1در هر دو جنس بین  11تا  11سالگی اتفاق افتاده که همزميان بيا دوران بليو
است .از اینرو نقش هورمونهای جنسی نیز بعنوان یک عامل مساعد کننده در سبب شناسی دیابيت نيوع  1مطيرح
میباشند.
عامل مؤثر در بیماریزایی دیابت نوع  1را پادتنهایی از نوع ایمونوگلوبولین علیه جزایر النگرهانس ميیداننيد کيه در
اوایلشيروع بیمياری در خيون  61تيا  51درصيد بیمياران وجيود دارنيد (جيدول  .)5یکيی از ایين پيادتنهيا علیيه
ساختمانهای سیتوپالسمی و دیگری ضد غشای سلولهای بتا است .عیار این پادتنها پس از تشخیص بیمياری بيه
تدریج کاهش یافته ،پس از ده سال فقط در  11%از بیماران قابل اندازهگیری خواهد بود و در این گيروه HLA ،بيه
طور معمول از نوع  DW3،DR3و  B8وجود دارد .اهمیت این مطلب در این است که این آللهيا هميراه بيا انيواع
دیگر بیماریهای غدد دیده شدهاند که خودایمنی در پاتوژنز آنها دخالت دارد .همچنین شیوع تیروئیدیت هاشیموتو
و آنمی پرنیسیوز 1با دیابت نوع  1افزایش نشان میدهد(.)18
با توجه به مطالب باال ،به نظر میرسد که در بیشتر بیماران مبتال به دیابت وابسته به انسيولین یيک عاميل ژنتیيک
وجود دارد که زمینهی ابتالی سلولهای بتا را به یک ویروس یا عوامل شیمیایی یا ایمنیشناختی ،مساعد میکنيد.
پس از آسیب سلولهای بتا ،پادگنها به خون راه یافته ،سبب ایجاد پادتنهایی میشوند که سلولها را مورد تهياجم
قرار میدهند و باعث تخریب بیشتر سلولی میشوند.
دیابت نوع ( 2غیروابسته به انسولین)
شایعترین نوع دیابت است که در سنین باال و به صورت آهسته و تدریجی ایجاد ميیشيود و بيه ایجياد کتواسيیدوز
تمایلی ندارد .در ایجاد این بیماری ،عوامل ژنتیک و محیطی دخالت دارند .بیماری بيه طيور معميول در فيردی کيه
دارای متابولیسم طبیعی کربوهیدرات است ،شروع میشود و به سوی عدم تحمل گلوکز سیر ميیکنيد و در نهایيت،
دیابت بروز مینماید 11 .تا  21سال قبل از تشخیص دیابت نوع  ،2کاهش تحمل گلوکز همراه بيا افيزایش جبرانيی
انسولین وجود دارد .این یافته نشانگر این نکته است که اختالل عمده در دیابت نوع  2ممکن اسيت در اثير کياهش
فعالیت سلولهای بتا نباشد ،بلکه در این نوع دیابت ،اختالل در پاسخ بافيتهيای محیطيی بيه انسيولین از اهمیيت
خاصی برخوردار است (.)15

Pernicious anemia

1

دیابت 121 /
جدول  -7شیوع پادتنهای ضد سیتوپالسم سلولهای جزیرهای لوزالمعده
جمعيت
طبیعی
دیابت نوع  1در آغاز
دیابت نوع  2در آغاز
دیابت بارداری
اقوام درجهی یک بیماران دیابتی نوع 1

درصد مثبت
1/7
 61تا 51
21
11
3

عوامل مساعد کننده ی ژنتیکی در دیابت غیروابسته به انسولین از نوع وابسته به انسولین ،قویتر عمل میکند .اگير
یکی از قلهای دوقلوی تکتخمی مبتال به دیابت نوع  2شود ،احتمال ابتالی دیگری نزدیک به صد درصد است ،بير
1
خالف نوع وابسته به انسولین که در آن ،قل دیگری فقط در نیمی از موارد مبتال میشود .بيا ایين حيال نياهمگونی
وجود دارد و سازوکار (مکانیسم) توارث مشخص نیست و برخالف نوع  ،1در نوع  2نقش کروموزوم خاصی در توارث
به اثبات نرسیده است .اخیرا در یک مطالعه چند ملیتی  ، 2 GWASنقيش هفيت جایگياه ژنيی 3از وارینيت هيای
شایع1در استعداد ابتال به دیابت نوع دو مشخص شده است که بر روی کروموزوم هيای  6 ،6 ،7 ،1 ،3 ،1و  12قيرار
داشته و شانس ابتال به دیابت را  7تا  17درصد افزایش می دهند( .)21این در حالی است که مطالعات اخیر با انجام
 7NGSدر اروپا تا حد زیادی نتایج مطالعات  GWASقبلی را تایید نموده و نشيان داد واریانيت هيای ناشيایع 6در
افزایش شانس ابتال به دیابت نوع دو اهمیتی ندارند (.)21
 38%برادران و خواهران و یک سوم فرزندان افرادی که دیابت نوع  2دارند ،به دیابت مبتال میباشند ،یا در تحميل
گلوکز اختاللهایی از خود بروز میدهند .به هر جهت در بررسیهای درازمدت نشان داده شده است که حدود 71%
بستگان درجهی یک بیماران دیابتی نوع  ،2تا  81سالگی به دیابت مبتال میشوند .عامل مهم دیگر در بيروز دیابيت
نوع  ،2افزایش وزن بدن و چاقی است .در یک جامعه بین میزان چاقی با شيیوع بیمياری دیابيت ارتبياط مشخصيی
وجود دارد .بروز دیابت نوع  2در افراد چاق بیشتر از افرادی است که وزن طبیعی دارند و در ابتدای شيروع بیمياری
کاهش وزن سبب میشود که تحمل گلوکز ،بهبود یابد (.)22
بهنظر میرسد که فعالیت بدنی در کاهش بروز دیابت عامل مؤثری باشد .فعالیت بدنی عامل عمده یا یکی از عواميل
مهم در شیوع کمتر بیماری بین افراد روستایی  ،در مقایسه با شهرنشینهيا ،اسيت .شيیوع دیابيت نيوع  2در افيراد
شهرنشینی که فعالیت بدنی بیشتری دارند ،در مقایسه با افراد با فعالیت بدنی پایین ،کمتر است (.)15
1

Heterogeneity
Genome-wide Association Studies
3
loci
4
common variants
5
Next-generation sequencing
6
lower-frequency variants
2
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تصور میشود که بعضی از عوامل غذایی نیز در بروز دیابت مؤثر هستند ،ولی بررسیها نتوانسيتهانيد نيوع خاصيی از
غذاها را به تنهایی ،در بیماریزایی دیابت دخیل بدانند ،بلکه امکان دارد مجموعهای از ترکیيبهيای مختليف غيذایی
دارای اهمیت باشند(جدول .)18( )8
از دیدگاه پاتوژنز در دیابت نوع  2چندین اختالل متابولیک پدید میآید که شامل افزایش تولید گلوکز توسط کبيد،
اختالل در ترشح انسولین توسط لوزالمعده و وجود مقاومت به انسولین در بافتهای هدف ميیباشيد (شيکل  .)1در
بیماران مبتال به دیابت نوع  ،2غلظت انسولین سرم ممکن است طبیعی ،پایینتر ،یيا بياالتر از حيد طبیعيی باشيد و
امکان دارد در چرخهی ترشح بازال انسولین اختاللهایی موجود باشد .مطالعههایی که جهت پیگیری انجام گردیيد،
نشان دادهاند که در کار سلولهای بتا اختالل پیشروندهای وجيود دارد .همچنيین هیپرگلیسيمی ميیتوانيد موجيب
اختالل در عملکرد سلولهای بتا و کاهش ترشح انسولین گردد .مقاومت انسولین گر چه به تنهایی نمیتواند سيبب
ایجاد دیابت شود ،در بیشتر بیماران دیابتی نوع  2وجود دارد .علل مختلف مقاومت به انسيولین در جيدول  8آميده
است ،که از میان آنها اختالل در بافتهای هدف شایعتر است.
جدول  -8عوامل موثر در ابتال به دیابت نوع 2
 -1چاقی
 -2میزان باالی دریافت انرژی از مواد غذایی همراه با
 -1-2کاهش نسبت کربوهیدراتها
 -2-2کاهش نسبت کربوهیدراتهای پیچیده
 -3-2افزایش نسبت کربوهیدراتهای ساده
 -1-2افزایش نسبت چربی
 -7-2کاهش میزان فیبرهای غذایی
 -3میزان فعالیت بدنی پایین
 -1عوامل مساعدکنندهی ژنتیکی

میزانهای بروز و شیوع
شیوع دیابت قندی در دو دههی اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است .اگرچه افزایش شیوع در هير دو نيوع
دیابت دیده میشود ،افزایش شیوع دیابت نوع  2به مراتب بیشتر از دیابت نوع  1است .در قرن بیسيت و یکيم رشيد
فزایندهی شیوع دیابت نوع  2و  IGTبه علت کاهش فعالیت بدنی و افزایش اضافه وزن و چاقی به صيورت اپیيدمی
در آمده است.

دیابت 123 /

شکل  -1اختاللهای متابولیکی که منجر به افزایش قند خون در بیمار دیابتی نوع  2میشود
جدول  -9علل مقاومت به انسولین
ترشحهای غيرطبيعی سلولهای بتا
 ملکول غیرطبیعی انسولین

 تبدیل ناکامل پروانسولین به انسولین
وجود آنتاگونيستهای انسولين در خون


افزایش غلظت هورمونهایی که اثر ضد انسولین دارند (هورمون رشد ،کورتیزول ،گلوکاگون،
کاتکوالمینها)



پادتنهای ضد انسولین



پادتنهای ضد گیرندههای انسولین

اختاللهایی در بافتهای هدف



اختالل گیرندههای انسولین
اختاللهای سلولی بعد از اتصال به گیرندهها

دیابت نوع 1
میزان بروز دیابت نوع  1از نوع  2به مراتب کمتر است و در بین افراد کمتر از  31سال ،بین  3تا  37در هر صدهزار
نفر در سال است ( .)16پایه گذاری سیستم ثبت مبتنی بر جمعیت برای دیابت نيوع یيک در دنیيا ،ضيروری بنظير
میرسد زیرا تنها بدینوسیله می توان الگوی جهانی بیماری را ميورد پيایش قيرار داده و مبنيایی را بيرای مطالعيات
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استاندارد در ارتباط با عوامل خطر ساز مسئول ابتال به این بیماری را فراهم نمود.
اقدامات اولیه در ارتباط با ثبت موارد دیابت نوع  1توسط یک گروه بین المللی مسئول مطالعه اپیدمیولوژی دیابيت
انجام شده است ( .)15این گروه تفاوتهای وسیعی را در میزان بروز دیابيت نيوع یيک در بيین مليل مختليف پیيدا
2
نمودند .در اوایل دهه  1551میالدی سازمان بهداشت جهانی ،مطالعه چند ملیتی خود تحيت عنيوان DiaMond
را در ارتبيياط بييا دیابييت کودکييان آغيييييياز نمييود .در ای ين مطالعييه  171مرکييز ثبييت از  51کشييور دنی يا شييرکت
داشتند( .)16،22این مطالعه اختالفی معادل  371برابر در میزان بروز دیابت نوع یک را در کودکان جهيان گيزارش
نموده است ( .)15اروپا بیشترین تعداد بیماران دیابتی نوع یک را دارا بوده و بالفاصله بعد از آن جنوبی ترین منطقه
آسیا از جمله هندوستان قرار میگیرد .منطقه پاسیفیک غربی شامل کشور چین کمترین تعداد بیماران دیابتی نيوع
یک را دارند ( .)23ایين میيزان  1/1در صيدهزار در چيین و  11در صيدهزار در فنالنيد گيزارش شيده اسيت (.)16
تفاوتهای جغرافیایی در میزان بروز و شیوع دیابت نوع یک ناشيی از عواميل مختليف دخیيل در بیمياریزایی آن از
جمله عوامل ژنتیکی وابسته بيه  HLA-DRدر کروميوزوم  6و نیيز عواميل محیطيی اسيت .مشيکالت موجيود در
تشخیص و گزارش دهی این بیماری در مناطق و کشورهای مختلف دنیا نیز می توانند در این تفاوت نقيش داشيته
باشيند .مطالعيات  EURODIAB studyدر اروپيا و  SEARCH for Diabetes in Youthدر آمریکيا از
جمله مطالعات بزرگ برای بررسی شیوع و بروز دیابت نوع یک در کودکان و نوجوانان هستند (.)21،27
1
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سالها تصور میشد که دیابت نوع  1منحصر به کودکان و جوانان است ،ولی بررسیهای اپیدمیولوژی نشان داد که
بیماری ممکن است در هر سنی شروع شود و برحسب جنس و سن متغیر است (نمودار  .)1بیشترین بروز بیماری
در هر دو جنس بین  11تا  11سالگی است که با حد باالی رشد در دوران بلو همزمان است ( ،)21ولی افزایش
بروز در انگلستان بین سنین  1تا  6و در دانمارک و سوئد  5تا  8سالگی گزارش شده است که با ورود کودکان به
دورههای آمادگی و مدارس ابتدایی مقارن است .در سنین  77تا  67سالگی نیز افزایش مختصری دیده شده است.
دیابت نوع  2به میزان  1تا  2درصد در سال ،وابسته به انسولین میشود.
دیابت نوع 2
میزان شیوع این نوع دیابت در کل جمعیت 1 ،تا  1درصد و در افرادی که بياالی  11سيال هسيتند ،بيین  7تيا 11
درصد گزارش شده است .شیوع بیماری در افراد کمتر از  17سال 1/6% ،و در افرادی کيه بيیش از  61سيال دارنيد،
 8/3%است ( .)15شیوع بیماری در کشيورهای آسيیایی ،اسيکیموها و سرخپوسيتان آالسيکا کمتير اسيت .افيزایش
چشمگیر شیوع بیماری در بعضی قبایل و جمعیتها ،مانند سرخپوستان پیما 1و سایر سرخپوستان آمریکيایی (،27
 ، )26ساکنان بعضی جزایر اقیانوس آرام و بومیهای استرالیایی را مربوط به پدیده ی شهرنشینی 2میدانند و بر این
باورند که در این افراد در نحوهی زندگی کردنشان ،در تمام ابعاد تغییر عمدهای رخ داده است .به عبارت دیگر ،نيوع
تغذیهی آنان که قرنها به طور مزمن با کمبود شدید کالری همراه بود ،بهندرت منجر به چاقی و دیابت میشد ،ولی
اینک با تغییر برنامهی غذایی ودریافت کالری به مقدار بسیار زیاد ،چاقی در آنان به وفور دیده میشود و بروز دیابت
در بعضی قبایل ،مانند سرخپوستان پیما از  11%نیز بیشتر است .به هر حيال شيیوع بیمياری در منياطق روسيتایی
کمتر از مناطق شهری است .پژوهش های قابل اطمینان درمورد میزان بروز دیابيت غیروابسيته بيه انسيولین انيدک
است .در هر صدهزار نفر از سرخپوستان پیما میزان بروز بیماری درسال 2/671 ،نفر است که در دنیا بياالترین رقيم
میباشد و به تقریب  15برابر بیماری در سفیدپوستان آمریکایی است ( 131نفر در هر صدهزار نفر در سال).
سازمان جهانی بهداشت با توجه به آمار و روند رو به تزاید در سراسر جهان ،دیابت را به عنوان یيک اپیيدمی نهفتيه
اعالم کرد و از سال  1553تمام کشورهای جهان را به مقابله با این اپیدمی فراخواند .پس از باالترین سطح نشسيت
سازمان ملل متحد در سال  2111که برای کنترل بیماریهای غیرواگیر برگزار شد ،سازمان بهداشت جهانی ماموریت
یافت تا روند فزاینده شیوع دیابت را کنترل نموده و تا سال  2127میيزان شيیوع دیابيت را در سيطح میيزان سيال
 2111ثابت نگاه دارد .این درحالی است که ط بق برآوردهای انجام شده بر اساس روند موجود ،ایين امير تنهيا در 5
کشور از  211کشور دنیا برای مردان و در  25کشور برای زنان با احتمال  71درصد یا بیشتر اتفاق خواهد افتاد که
عمدتا مربوط به کشورهای غربی خواهد بود و احتمال وقوع این هدف در کل کشورها ،حدود تنها یک درصيد اسيت
( .)25شیوع استاندارد شده سنی دیابت در سال  1581برابر  1/3در مردان و  7درصد در زنان بوده اسيت کيه ایين
میزانها در سال  2111به ترتیب به  5درصد و  5/5درصد افزایش یافته است (نمای  3-7و  )1-7که حدود  31%از
Pima
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این افزایش به دلیل افزایش میزان بیماری و  11%آن به دلیل رشد جمعیت و افيزایش سينی آن ميیباشيد و 31%
باقی مانده هم مربوط به برهمکنش این دو عامل است.
باید توجه داشت که درصد شیوع اختالل تحمل گلوکز نیيز بتقریيب شيبیه دیابيت نيوع  2اسيت .در جيوامعی کيه
روشهای زندگی سنتی و قدیمی همراه با فعالیت زیاد و مصرف غذاهای کيمانيرژی متيداول اسيت ،شيیوع اخيتالل
تحمل گلوکز کمتر میباشد ،ولی در جوامعی که بسرعت به طرف نوع زندگی غربی با کاهش فعالیت بدنی و افيزایش
مصرف غذاهای چر وپرانرژی پیش میروند ،درصد اختالل تحمل گلوکز افزایش قابل توجهی را نشان خواهد داد و
شیوع آن بیشتر از شیوع دیابتخواهد شد.
بررسیهای انجام شده در ایران
تاقبل ازدههی 51شمسی ،پژوهشها درمورد شیوع دیابت در ایران بسیار محدود بود و بيه جيز یکيی ،بقیيه منتشير
نشده بودند .بررسیهای مقدماتی همهگیریشناسی دیابت درایران در سالهای  1377و  1376توسط انستیتو علوم
تغذیه و صنایع غذایی ایران انجام شد( )25 ،28و در سال  1378دکتر اسماعیلبیگی نتایج بررسيی در  63111نفير
را منتشر نمود (. )31جزئیات این مطالعهها در دسيترس نیسيت و در برخيی ميوارد بيا روششناسيی (متيدولوژی)
متداول غربالگری کنونی همخوانی ندارد .به هر حال ،این پژوهش افزایش دیابت در کارمندان در مقایسه با کارگران
و نیز شیوع باالی دیابت در مناطق حاشیهی کویر را نشان میدهد .شیوع دیابت در کودکان از  1/6تيا  7در هيزار و
شیوع دیابت در بزرگساالن از  2تا  11درصد گزارش شده بود .در سال  ،1365در طرح سيالمت معاونيت پژوهشيی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز شیوع دیابت از طریق پرسش در مورد تاریخچيهی بیمياری در بیشيتر
استانهای کشور انجام شد .در این بررسی شیوع دیابت در تهران بیشترین ،در کرمانشاه کمترین و در شهرها بیشتر
از روستاها بود و در بیشتر استانها ابتالی زنان بیشتر از مردان بود .با توجه به روش بررسی و نحوهی اجيرای طيرح
سالمت و نیز اخذ اطالعات توسط پرسشنامه و نبود شاخص اندازهگیری قند خون ،میزانهای شیوع به دسيت آميده
از این بررسی قابل اعتماد نیست.
مطالعههای اپیدمیولوژی اصولی از سال  1352توسط مرکز تحقیقات غدد درونریز و انستیتو تغذیه و صنایع غذایی
کشور ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،در اسالمشهر روی افراد بیشتر از  31سال آغاز شد کيه نمایيانگر شيیوع
دیابت حدود  5/6%در زنان و  5/1%در مردان و 11/6 IGTدر زنان و  8/5%در ميردان بيود( .)31نیميی از بیمياران
دیابتی از بیماری خود بیاطالع بودند .همین پژوهشگران شیوع  5/3%دیابيت و  5/2%اخيتالل تحميل گليوکز را در
افراد بیشتر از  31سال روستاهای استان تهران گزارش نمودهاند( .)26مرکز تحقیقات غدد درونریيز دانشيگاه عليوم
پزشکی تهران نیز در ساکنان  31سال به باالی شهر تهران 5/2% ،دیابت و  8/2%اخيتالل تحميل گليوکز را گيزارش
نمود ( .)32در شهر اصفهان ،شیوع دیابت در افراد بیشيتر از  11سيال  1/1%گيزارش شيده اسيت ( .)33از مجميوع
بررسیهای اپیدمیولوژی در تهران ،استان تهران و اصفهان  11/7تا  22/7درصد از افراد باالتر از  31ساله مبيتال بيه
دیابت و عدم تحمل گلوکز داشتهاند (نمودار  .)2در بررسی دیگری که در روستاهای استان زنجان انجام شد ،شيیوع
دیابت  1/3%و اختالل تحمل گلوکز  2/3%بيود ( .)31شيیوع دیابيت بيارداری در مطالعيهای در شيهر تهيران1/5% ،
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گزارش شده است( )37و در مطالعهای در روستاهای اطراف تهران 12/5% ،زنان باردار ،آزميون تحميل یيک سياعته
پس از مصرف  71گرم گلوکز خوراکی غیرطبیعی و قند سرم باالی  111mg/dLرا نشان دادند (.)36
مطالعهی آیندهنگر قند و لیپید تهران، 1که از سال  1358به بررسی روند تغییرات عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر
در یک جمعیت تهرانی پرداخته است ( ،)35نشان می دهد که طی کمتر از سيه سيال شيیوع اخيتالالت متابولیسيم
گلوکز در این جمعیت افزایش قابل توجهی داشته است (جدول  )11به طوریکيه شيیوع کليی دیابيت از  11/3بيه
 13/6درصد در مردان و از  12/7به  15/7درصد در زنان افزایش یافته است (رشد تقریبی یک درصد در سال).

نمودار  -2شیوع دیابت و اختالل تحمل گلوکز در بررسیهای اپیدمیولوژی ایران (افراد  31سال به باال)
افزایش وزن و چاقی و همراهی آن با افزایش شیوع دیابت نوع  2در دهههای گذشته و روند رو به رشد آن در آینده
در سطح دنیا ( )27و نیز در کشور ما به کرات گيزارش شيده اسيت ( .)35،38سيومین بررسيی مليی عواميل خطير
بیماریهای غیر واگیر در ایران در سال  1387شیوع دیابت در جمعیيت  27تيا  61سياله ایيران را  8/5درصيد (5/2
درصد در زنان و  5/7درصد در مردان) گزارش نمود .شیوع دیابت در گروه های سنی باالتر ،در زنيان و در جمعیيت
شهری بیشتر بود .شیوع  IFGنیز در بین جمعیت غیر دیابتی  5/2درصد بود .با تعمیم این نتایج بيه کيل جمعیيت
ایران تعداد  2/5میلیون نفر از جمعیت بالغ کشور در سال  1387مبتال به دیابت بوده که نیمی از بیماران از وجيود
دیابت خود بی اطالع بودند .تعداد افراد مبتالبه  IFGنیز در این مطالعه  2/5میلیون نفر بر آورد شد (.)11
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جدول  -10رشد فزاینده شیوع اختالالت متابولیسم گلوکز در  816مرد و  1285زن باالتر از  15سال در تهران،
مطالعه قند و لیپید تهران
نوع عارضه
اختالل تحمل گلوکز )(IGT
اختالل گلوکز ناشتا )(IFG
دیابتی تازه تشخیص داده شده
دیابتی قدیمی
کل دیابتیها

زن

مرد
ابتدا

پس از سه سال

ابتدا

پس از سه سال

*11/2
1/3
8/8
2/7
11/3

13/1
3/7
5/1
1/7
13/6

13/6
1/ 6
8/2
1/3
12/7

17/5
3/1
8/8
6/5
17/5

* اعداد درصد را نشان میدهند.
در مطالعهی افراد باالی  21سال مطالعه قند و لیپید تهران که هر سه سال تحت آزمون تحمل گلوکز خوراکی قيرار
گرفتهاند ،میزان بروز دیابت  11/6در  1111شخص-سال برآورد گردیده اسيت .بيا تعميیم نتيایج ایين تحلیيل بيه
جامعه ایرانی میتوان نتیجه گرفت که بیش از یک درصد در سال از جمعیت شهری بیشتر از 21سال ایيران ،مبيتال
به دیابت نوع دو می شوند ( .)11همچنین در این پیگیری مشخص گردید که مهمترین عوامل پيیش بینيیکننيده
ابتال به دیابت شامل فشار خون سیستولیک ،سابقه خانوادگی دیابت ،نسبت دور کمر به قد ،نسبت تریگلیسرید بيه
 HDLکلسترول و قند خون ناشتا می باشد( .)12این در حالی است که در این مطالعه میزان بروز پيره دیابيت ،بيه
مراتب بیشتر و برابر  16/1در  1111شخص -سال در مردان و  36/8در  1111شخص سال در زنان بوده اسيت کيه
میتواند حاکی از یک سونامی بروز دیابت در آینده نزدیک باشد (.)13
مشکل اصلی در ابتال به دیابت و اختالل تحمل گلوکز ،عوارض متعدد ،جدی و نياتوان کننيده و هزینيهی حاصيل از
این بیماریهای مزمن است .اختاللهای بینایی ،کلیوی ،عروقی و عصبی منجر به نابینایی ،نارسایی شدید کلیيوی و
نیازمند دیالیز ،سکتهی قلبی و مغزی ،قطيع عضيو و  ...ميیشيوند .در مطالعيه قنيد و لیپیيد تهيران خطير اخيتالل
متابولیسم گلوکز در بروز بیماریهای قلبی و عروقی مطالعه شده است .بر اساس نتایج این مطالعه دیابت خطر ابيتال
به بیماریهای قلبی عروقی را  1/7تا دو برابر در مردان و  2تا  3برابر در زنان افزایش میدهد ( .)11در ایين مطالعيه
مشخص گردید که خطر یک فرد دیابتی برای ابتال به بیماری عروق کرونر قلب برابر با خطر فردی است که یک بيار
به بیماری ایسکمی قلبی مبتال شده است ( .)17مطالعيهای در مرکيز تحقیقيات دیابيت اصيفهان روی 1،111بیميار
دیابتی نوع  ،2شیوع عوارض دیابت را به صورت ذیل نشان داد بیماری ایسکمیک قلبی  ،31%پرفشاری خون ،71%
نارسایی کلیيوی  ،12%رتینوپياتی  ،11%کاتاراکيت  ،7%کلسيترول بياالی خيون  ،35%تيریگلیسيرید بياالی خيون
 38% .)16(35%عامل قطع پای غیرتروماتیک ،دیابت بوده و  25%افراد مبتال به سکتهی مغزی و  17%افيراد دچيار
سکتهی قلبی و  17%افراد دیالیزی ،دیابتی بودهاند .متوسط سن دیابتیها در هنگام مرگ در دیابت نوع  36 ،1سال
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و در دیابت نوع  61 ،2سال بوده است.
هزینههای مستقیم و غیرمستقیم دیابت در مقایسه با سایر بیماریها بسیار زیاد است .در ایيران بررسيی ميدونی در
ارزیابی هزینههای مرتبط با بیماری دیابت در زمینههای مختلف صورت نگرفته است ،ولی در مطالعهای کيه توسيط
انجمن دیابت آمریکا انجام شده است ،با افزایش کمی در تعداد بیماران دیابتی در آمریکا بيین سيالهيای  1585تيا
 6/8( 1552میلیون به 5/2میلیون نفر) ،هزینههيای کليی دیابيت (مسيتقیم و غیرمسيتقیم) از  21میلیيارد بيه 52
میلیارد دالر در سال رسیده است( . )15یکی از عوامل اصلی هزینههای مستقیم (بيیش از  ،)81%هزینيهی بسيتری
شدن در بیمارستان در اثر شرایط وابسته به درمان عوارض مزمن بوده است.
اجرای اقدامهای پیشگیری از بروز دیابت و عوارض آن ،میتواند در کاهش بار هزینهها بسیار کمککننده باشيد .بيه
طوری که در بررسیهای انجام شده در آمریکا توانستهاند در زمینهی کنترل رتینوپاتی دیابتی که علت اصلی کوری
در آنکشور است ،از طریق جلوگیری یا به تعویق انداختن بروز کوری ،به ازای هر بیمار حدود  11دالر و ساالنه 61
میلیون تا 1111میلیون (یک میلیارد) دالر صرفهجویی کنند.
پیشگیری
پیشگیری سطح اول
از آنجا که علت یا عللی ایجاد دیابت بهروشنی شناخته نشدهانيد ،روش پیشيگیری خاصيی ماننيد واکسیناسيیون در
مورد این بیماری ابداع نشده است .در دیابت نوع  1برای کسيانی کيه از نظير ژنتیکيی ( )HLAجهيت ابيتالی بيه
بیماری قند مستعد هستند ،به منظور پیشگیری از ابتال به عامل ویروسی یا عوامل محیطيی دیگير راهبيرد خاصيی
ارایه نشده یا اگر پیشنهادهایی شده است ،در حال حاضر قابل اجرا نیست .همچنین روشهایی کيه بيرای تغییير در
سیستم ایمنی بدن پیشنهاد شده (مانند تزریق  (BCGو در شروع بیماری بيه مرحليهی اجيرا گذاشيته شيدهانيد،
موفقیت یکسان و امیدوار کنندهای را گزارش ننمودهاند .اگر چه در حیوانات آزمایشگاهی روشهای مداخلهای مانند
توقف سیستم ایمنی ،ایجاد تحمل ایمونولوژی در پروتئینهای جزایر النگرهيانس ،جليوگیری از ميرگ سيلولهيای
جزایر با مهار کنندههای سیتوتوکسیک یا سیتوکینها ،و افزایش مقاومت سلولهای جزایير بيه رونيدهای انهيدامی،
موثر بوده است ،این روشها در انسان موثر واقع نشده اند .همچنین تجویز انسيولین زودرس بيه افيرادی کيه بسيیار
مستعد برای ابتال به دیابت نوع  1Aهستند ،از بروز دیابت پیشگیری نکرده است (.)18
پیشگیری از بروز بیماری دیابت نوع  2اگر چه بهطور کامل ،امکانپذیر نیست ،ولی توصیههيایی کيه در ایين زمینيه
شده است تا حدودی راهگشا است .برای پیشگیری در زمینهی ژنتیک بیماری ،از نظر علميی هنيوز پیشيرفتهيایی
حاصل نشده است و بنابراین پیشگیری از بروز و شدت بیماری ،به دو عامل عمدهی تشدید کنندهی بیماری (چياقی
و کاهش فعالیت بدنی) منحصر میشود .با پیشگیری از چاقی ،افزایش فعالیت بدنی و اصالح رژیم غذایی میتيوان از
بروز دیابت بهخصوا در جوامعی که کالری زیادی از رژیم غذایی دریافت میکنند ،افراد شهرنشین و نیز افرادی که
فعالیت بدنی کمی دارند،کاست( .)15از آنجا که دیابت نوع  2ممکين اسيت ابتيدا بيه صيورت  IGTتظياهر نمایيد،
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مداخله در این مرحله ممکن است برای پیشگیری موثر باشد« .برنامهی پیشگیری از دیابت» 1نشان داد کيه اصيالح
شیوه ی زندگی (رژیم غذایی مناسب و فعالیت بدنی  31دقیقه در روز برای  7روز در هفته) در افراد مبتال بيه IGT
از بروز دیابت در  78درصد موارد جلوگیری کرده ،یا آن را به تعویق میاندازد .تجيویز متفيورمین بيه ایين افيراد در
 31%موارد موثر بود ( .)71به افرادی که دارای سابقه فامیلی دیابت هستند ،آنها که عوامل خطر ابيتال بيه دیابيت را
دارند ،و مبتالیان به  IGTو  IFGقویاً توصیه میشود که نمایهی تودهی بدنی خود را در حد طبیعی نگيه دارنيد و
فعالیت بدنی منظم و مستمر داشته باشند.
غربالگری
غربالگری تمامی افراد باالی  17سال ،هر سه سال یک بار و نیز افراد دارای عالیم خطر(جدول  )11در اسيرع وقيت،
توصیه میشود .غربالگری از این نظر توصیه شده است که اوالً نیمی از افرادی که دیابت نوع  2دارند بدون عالمت و
از بیماری خود بی اطالع هستند ،ثانیاً بیماری دیابت ممکن است حتی  11سال قبل از تشخیص موجود باشد ،ثالثياً
 71درصد مبتالیان به دیابت نوع  2هنگام تشخیص دارای حداقل یک عارضه دیابتی هستند و رابعاً درميان درسيت
دیابت میتواند سیر طبیعی آن را تغییر دهد(.)71
*

جدول  -11عالیم خطر دیابت نوع 2

 -1سابقهی خانوادگی دیابت در والدین ،خواهر ،یا برادر
 -2اضافه وزن و چاقی نمایه توده بدنی مساوی یا بیشتر از  27کیلوگرم بر مترمربع
 -3عدم فعالیت بدنی مستمر
 -1ابتال به  IFGیا IGT
 -7سابقهی دیابت بارداری یا زایمان نوزاد بیشتر از  1کیلوگرم
 -6فشارخون مساوی یا باالتر از  111/51میلیمترجیوه
 HDL -5کلسترول مساوی یا کمتر از  37و /یا تریگلیسرید مساوی یا باالتر از  271میلیگرم بر دسیلیتر
 -8سندرم تخمدان پلیکیستیک یا آکانتوزیس نیگریکانس
 -5سابقهی بیماری عروقی
* انجمن دیابت آمریکا عالوه بر  5مورد فوق ،تعلق به نژادهای خاا را هم آورده که در کشور ما موضوعیتی
ندارد.
پیشگیری سطح دوم
سالهای متمادی عقیدهی بیشتر دانشمندان بر آن بود که کنترل قند سبب کياهش بيروز عيوارض ميزمن بیمياری
)Diabetes Prevention Program (DPP

1
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دیابت نمیشود ،زیرا بسیاری از بیماران دیابتی که برای سالها قند طبیعی ندارنيد بيه هيی یيک از عيوارض دچيار
نمیشوند و نیز عوارض دیابت ممکن است در فردی که دیابت او به تيازگی تشيخیص داده شيده ،یيا در کيل دچيار
هیپرگلیسمی نیست ،بهندرت بروز کند .ولی در سالهيای اخیير شيواهدی قيوی ارایيه شيده اسيت حياکی از آنکيه
تغییرهای متابولیک ممکن است سبب بروز عوارض دیابت شوند .ضایعههای کلیوی خاا دیابت در افراد مبيتال بيه
دیابتی که پیوند کلیه شدهاند ،سه تا پنج سال پس از پیوند میتواند بروز نماید .حال آنکه این ضایعهها ،در کلیيهی
بیمار دیابتیای که بیماری او با پیوند لوزالمعده ،قبل از پیوند کلیه ،کنترل شيده باشيد ،بيروز نميیکنيد .همچنيین
گزارش شده است که چنانچه کلیههایی که ضایعههای دیابتی دارند ،به افراد سالم پیوند شوند ،برخيی از ضيایعههيا
بهبود مییابند .کنترل دقیق با پم های انسولین نیيز سيبب کياهش میکروآلبومینيوری ،بهبيود هيدایت عصيبی يي
حرکتی ،کاهش لیپوپروتئینهای سرم و کاهش نشت مویرگی مادهی فلوئورسان در رتین و نیز کيم شيدن ضيخامت
غشای پایه در ماهیچهها شده است ،ولی این تغییرها اندک بوده و اهمیت زیستشناختی آنها زیر سؤال است .به هر
حال ،با اطمینان نمیتوان اظهار نمود که کنترل دقیق قند خون مانع از بروز عيوارض ميزمن ميیشيود یيا عيوارض
موجود را ترمیم میکند ( .)72به ویژه که پیشرفت رتینوپاتی در بیماران دیابتی ،حتی پيس از پیونيد موفقیيتآمیيز
لوزالمعده ،دیده میشود.
2
1
از مهمترین مطالعهها در این زمینه میتوان به مطالعههای DCCTو  SDISاشاره کرد (. )71،73این دو بررسی
روی دیابت نوع  1انجام گرفت و نشان داد با کاهش و کنترل قند خون ،بروز عوارض میکروواسکوالر کاهش مییابيد
یا بهتأخیر میافتد ( 37تا  57درصد) .در ضمن ارتباط قوی بین خطر پیشرفت عوارض و قند خيون در طيی زميان،
مشهود بود .از میان مطالعههای آیندهنگر که شامل بیماران دیابت نوع  2میشود ،یکی بررسيی  3 WESDRاسيت
که به روشنی نشان میدهد ،در هر دو نوع دیابت  1و  2کنترل قند خون سبب بروز کمتر عوارض چشمی میگيردد
و در آنها که عوارض دارند ،سبب آهسته شدن پیشرفت آن میشود ( .)71در واقع سيطح هیپرگلیسيمی بيه عنيوان
عامل مشخص کنندهی پیشرفت رتینوپاتی دیابتی مهمتر از نوع دیابت بوده است .بزرگترین مطالعهی آیندهنگر روی
دیابت نوع  1 UKPDS،2است که در  23مرکز در انگلستان انجام شده است ( )75-77و 1251بیمار دیابتی نيوع 2
برای مدت بیش از  11سال تحت نظر قرار گرفتهاند .به طور خالصه تا کنون نتایج حاصل از مطالعه  UKPDSبيه
صورت زیر است
6
7
 -1کاهش قند خون با درمان شدید و دستیابی به سطح  5% HbA1cدر مقایسه با درمان رسمی و رسيیدن
بهسطح  5/5% HbA1cدر بیماران دیابتی نوع  ،2باعث کاهش خطر رتینوپياتی ،نفروپياتی ،و بيه احتميالی نروپياتی
میگردد .در مجموع در این مطالعه عوارض میکروواسکولر دیابت تا  27%کاهش نشان میدهد.
1

Diabetes Control and Complications Trials
Stockholm Diabetes Intervention Study
3
Wisconsim Epidemiology Study of Diabetes Retinopathy
4
United Kingdom Prospective Diabetes Study
5
Intensive
6
Conventional
2
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 -2ارتباط پیوستهای بین خطر بروز عوارض میکروواسکولر و شدت هیپرگلیسمی وجود دارد ،به طوری کيه 1%
کاهش در  HbA1cبرای مثال از  5%به  8%با  27%کاهش در خطر این عوارض همراه است.
 -3خطر عوارض را میتوان حتی در محدودهی هیپرگلیسيمی بيا حفي  HbA1cکمتير از  8%بيه طيور قابيل
توجهی کاهش داد .آستانهای از گلیسمی باالتر از غلظتهای طبیعی ) HbA1cکمتر از  ،)6/2%بيرای هيی یيک از
عوارض میکروواسکولر مشخص نشده است.
 -1کاهش قند خون اثر قابل توجهی در عيوارض قلبيی ي عروقيی نداشيت 16% .کياهش در خطير انفيارکتوس
میوکارد کشنده و غیرکشنده و مرگ ناگهانی مشاهده گردید ،ولی از نظر آماری معنیدار نبود.
 -7ارتباط پیوستهای بین خطر بروز عوارض قلبی ي عروقی و شدت هیپرگلیسمی وجود داشته است ،به طيوری
که برای  1%کاهش در  HbA1cاز ( 5به  8درصد) 27% ،کاهش در مرگ ناشيی ازدیابيت 5% ،کياهش در ميرگ از
همهی علتها ،و  11%کاهش در مجموع سکتههای قلبی منجر به مرگ و بدون مرگ مشاهده شده است .در اینجيا
نیز هی گونه آستانهی گلیسمی باالتر از طبیعی برای بروز این عوارض وجود نداشت.
 -6عوارض هیپوگلیسمی عمده ،به بیشترین میزان (2/3%در سال) در بیماران تحت درميان بيا انسيولین دیيده
شد.
 -5کاهش فشارخون شریانی (متوسط  111/82میلیمتر جیوه) به طور قابل تيوجهی از بيروز سيکتهی مغيزی،
مرگ ناشی از دیابت ،نارسایی قلبی ،عوارض میکروواسکولر و کاهش بینایی میکاهد.
 -8ارتباط پیوستهای بین خطر تمام پیامدهای فوق و فشار خون سیستولی وجود دارد .شواهدی مبنی بر وجود
آستانهی فشار خون سیستولی باالتر از  131میلیمتر جیوه بر بروز این عوارض وجود ندارد.
نتایج بررسی  UKPDSو برخی از بررسیهای عمدهای که هم اکنون در جریان هستند ،ميیتوانيد راهنمياییهيای
ارزندهای را در مراقبت از بیماران دیابت نوع  2در سالهای آینده نشان دهد(.)61 ،61
طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت
اقدامهایی که تا کنون برای کنترل بیماری قند در کشور ما انجام شده است ،محدود ،نارسا و بیشتر به درمانگاههيای
تشخیصی ،درمانی ي آموزشی و آن هم در سطح محدود ،منحصر بوده اسيت .در سيال  1357پيس از یيک بررسيی
جامع« ،طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت» جهيت ادغيام در نظيام شيبکههيای بهداشيتی ي درميانی
طراحی شد ( .)16هدف از اجرای طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت ،مبارزه با این معضيل جهيانی در
قالب اقدامهای پیشگیری اولیه ،ثانویه ،و ثالثیه است که به صورت غربالگری افراد در معيرض خطير بيرای ابيتال بيه
دیابت نوع  2و شناسایی بیماران انجام میگیرد .اساس این مبارزه بر پایيهی آميوزش اسيت .آميوزش تميام جامعيه،
بیماران ،و خانوادهی آنها و کارکنان نظام بهداشتی ي درمانی.
لزوم غربالگری افراد در معرض خطر برای ابتال به دیابت نوع  2به این سبب است که این نوع دیابت ،شیوع بیشتری
دارد ( 51تا  57درصد موارد دیابت) ،به تدریج پیشرفت میکند و این بیماران در عین وجود بیماری ،بیعالميت یيا
فاقد عالیم شدیدی هستند که موجب مراجعه آنها به مرکز درمانی شود .درنتیجيه در بسيیاری از ميوارد ،بیمياری
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تشخیص داده نمیشود .طبق مطالعههای علمی ،حتی در کشورهای دارای نظام پیشرفتهی مراقبتهيای بهداشيتی،
 71%افراد مبتال به دیابت از بیماری خود اطالع ندارند ،یعنی ،در مقابل هر فرد دیابتی که از بیماری خود آگاه است،
فرد دیابتی دیگری وجود دارد که بیماریش تشخیص داده نشده است .در حالی کيه در دوران بيیعالمتيی ،اخيتالل
متابولیک ناشی از باال بودن گليوکز پالسيما وجيود دارد و ایين افيراد همچنيان در معيرض خطير عيوارض مياکرو و
میکروواسکوالر دیابت قرار دارند و به طور معمول زمانی متوجه وجود بیماری ميیشيوند کيه دچيار عيوارض نياتوان
کنندهی مزمن دیابت نظیر پای دیابتی ،گانگرن پا ،سکتهی مغزی یا قلبی ،نارسيایی کلیيه ،یيا کيوری شيدهانيد ،در
صورتی که با شناسایی به موقع این بیماران از طریق غربالگری افراد در معرض خطير و درميان بيه موقيع و صيحیح
میتوان از بروز این عوارض جلوگیری کرد یا آنها را به تعویق انداخت.
اهداف طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت
هدف اصلی :پیشگیری وکنترل بیماری دیابت و عوارض ناشی ازآن است.
اهداف اختصاصی:
 -1پیشگیری سطح اول
 -1-1کاهش بروز و شیوع دیابت نوع 2
 -2-1کاهش بروز و شیوع عوامل خطر ابتال به دیابت نوع ( 2چاقی ،عدم فعالیت بدنی ،تغذیهی نامناسب).
راهبردهای رسیدن به این اهداف شامل این موارد است تغییير و اصيالح شيیوهی زنيدگی تميام جامعيه و افيراد در
معرض خطر ،کنترل و کاهش عوامل خطر ،شناسایی افراد در معرض خطر ،پیگیری و مراقبت افراد در معرض خطر،
افزایش آگاهی و درک نسبت به عوامل مستعد کنندهی ابتال به دیابت و زیانهای آنها و نحوهی پیشگیری و کنتيرل
آن عوامل (در جامعه ،افراد در معرض خطر ،مسؤوالن ،و کارکنان بهداشتی ي درمانی) ،و افزایش آگياهی نسيبت بيه
بیماری دیابت ،عوارض و سیر بیماری (در افراد جامعه ،افراد در معرض خطر ،و کارکنان بهداشتی ي درمانی).
 -2پیشگیری سطح دوم
پیشگیری ،کاهش ،و تأخیر در بروز عوارض کوتاه و درازمدت دیابت ،یعنی تغییر در سیر طبیعی بیماری و کنيد
کردن و توقف پیشرفت بیماری.
راهبردهای به کار گرفته شده در رسیدن به این هدف شامل موارد زیر است تشخیص زودرس بیمياری توسيط
غربالگری افراد در معرض خطر و زنان باردار و شناسایی بیماران مبتال به دیابت نوع  ،2مراقبت و درمان سریع و
مناسب بیماران شناسایی شده به منظور کنترل بیماری و جلوگیری از پیشرفت آن ،افيزایش آگياهی از بیمياری
دیابت و عوارض آن و نحوهی کنترل بیماری و پیشگیری از عوارض ،درمان و هيدف درميان دیابيت و همچنيین
عوامل خطر بیماریهای قلبی ي عروقی و زیان آنها و نحوهی کنتيرل و پیشيگیری ایين عواميل (شيامل مصيرف
دخانیات ،فشارخون باال ،چربی خون باال ،تحرک بدنی کم ،و چاقی) در جامعه ،بیماران دیابتی و خانوادهی آنهيا،
و کارکنان بهداشتی ي درمانی.
 -3پیشگیری سطح سوم
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کاهش و تأخیر در تشدید معلولیت و ناتوانیها و مرگ حاصل از عوارض دیابيت و کياهش سيالهيای از دسيت
رفتهی عمر افراد مبتال به دیابت.
راهبردهای به کار گرفته شده در رسیدن به هدف فوق شامل این موارد است غربالگری مبتالیان به دیابت نيوع
 2از نظر تشخیص زودرس و به موقع عوارض چشمی ،کلیوی ،عصبی ،قلبی ي عروقی و شناسيایی عيوارض فيوق
در مراحل اولیه ،درمان به موقع بیمار و پیگیری و مراقبت مستمر بیماران.
بازده نهایی طرح پیشگیری و کنترل بیماری دیابت عبارت است از


کاهش هزینههای اقتصادی ناشی از بیماری دیابت و عوارض آن



کاهش ناتوانیهای حاصل از بیماری دیابت و عوارض آن



کاهش مرگ ناشی از بیماری دیابت و عوارض آن

 افزایش طول عمر مفید بیماران دیابتی
در این طرح چهار سطح کنترل و مراقبت در نظر گرفته شده است .در سطح اول با کميک بهيورز ،کياردان ،و رابيط
بهداشتی در خانههای بهداشت روستایی و پایگاههای بهداشت شهری ،افراد در معرض خطر شناسایی میشوند و بيه
سطح دوم (مراکز بهداشتی ي درمانی شهری و روستایی یا تیم دیابت) جهيت انجيام آزميون غربيالگری و تشيخیص
وجود بیماری توسط پزشک عمومی ،ارجاع میگردند .بیماران پيس از شناسيایی در ایين سيطح ،طبيق راهبردهيای
تعیین شده درمان و پیگیری میشوند .موارد غیرقابل کنترل یا دارای عوارض و نیز ميواردی دیگير بيرای غربيالگری
عوارض به سطح سوم (واحد دیابت) ي که در بیمارستان شهرستان واقع است ي ارجياع ميیشيوند تيا از کميکهيای
پزشک فوق تخصص غدد و متخصص داخلی و پرستار آموزش دهنيده و کارشيناس تغذیيه بهيرهمنيد گردنيد .افيراد
نیازمند به اقدامهای تشخیصی و درمانی فوق تخصصی عوارض که در شهرستان موجود نیست ،از سطح سوم (واحد
دیابت) به سطح چهارم (مرکز دیابت) که در بیمارستانهای دانشگاهی مرکز استان قرار دارنيد ،فرسيتاده ميیشيوند
(شکل  2و  .)3در سطح چهارم نیز یک پزشک فوق تخصص غدد یا متخصص داخلی ،یک پرستار آموزش دهنيدهی
تمام وقت و یک کارشناس تغذیه مشغول کار هستند .در تمام سطوح فوق ،آموزش رکن اصلی مراقبت است و تميام
جامعه ،افراد در معرض خطر ،بیماران و خانوادهی آنها ،و پرسنل بهداشتی ي درميانی بایيد آميوزش ببیننيد .سيطوح
کنترل و مراقبت دیابت در شکل  3آورده شده است.
در راستای اجرای طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابيت ،ادارهی کيل مبيارزه بيا بیمياریهيا ،از معاونيت
بهداشتی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به کمک اعضای کمیته ی علمی کشوری دیابت و همکاران مرکز
تحقیقات غدد درونریز و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن دیابت در دو سيال متيوالی  56و
 55در تهران ،آموزشهای الزم را به پزشکان متخصص داخلی و پرستاران و کارشناسان تغذیهی مراکز دیابيت و 35
دانشگاه علوم پزشکی سراسر ایران ،ارایه دادنيد .از اسيفند  1355طيرح دیابيت در یيک شيبکه در  15دانشيگاه بيه
مرحله ی اجرا و از سال  1382به صورت طرح کشوری در آمد .پیشرفت طرح در سطوح سوم (بیمارستان و شبکه و
مرکز بهداشت شهرستان) و نیز سطح چهارم (بیمارستان مرکز استان) بسیار به کندی صورت پذیرفته اسيت و نیياز
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به بازنگری ،طراحی و اجرای موثرتری است .پیگیری افراد دیابتی مطالعه قند و لیپید تهران طی دهيه اخیير نشيان
داد که در این بیماران ،کنترل وزن ،قند خون و فشار خون بهتر نشده است و تنها وضعیت چربی خيون آنهيا ماننيد
سایر افراد جامعه بهبودی نسبی داشته است .مصرف داروهای کنترل فشيار خيون و کاهنيده چربيی خيون در ایين
بیماران طی دهه اخیر تا حدودی افزایش یافته است اما همچنان حدود  61درصد از آنان از کنتيرل مطليو بيرای
فشار خون و چربی خون برخوردار نیستند (.)62

شکل  -2تشکیالت روند اجرایی برای کنترل و مراقبت بیماری دیابت در دانشگاههای علوم پزشکی
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سطح چهارم
(مرکز دیابت)
سطح سوم
(واحد دیابت)

سطح دوم
(تيم دیابت)
سطح اول
بهورز ،کاردان
 آموزش (افراد در معرض
خطر ،بیماران ،عموم
مردم)

 شناسایی و ارجاع افراد در
معرض خطر (غربالگری)
 پیگیری افراد در معرض
خطر
 پیگیری بیماران

 ثبت اطالعات و ارسال
گزارش
خانه بهداشت /پایگاه
بهداشت

پزشک عمومی ،کاردان
 کنترل غربالگری

 تشخیص بیماری

 کنترل و درمان دیابت

 ارجاع به سطح سوم
طبق راهبرد
 آموزش (بیماران ،عموم
مردم)
 جستجوی زودرس
عوارض طبق راهبرد
 گردآوری و ارسال
گزارش

مرکز بهداشت درمانی
روستایی و شهری

متخصص غدد یا داخلی،
پرستار آموزش دهنده،
کارشناس تغذیه ،مشاوران

متخصص غدد یا داخلی،
پرستار آموزش
دهنده ،کارشناس
تغذیه ،مشاوران
آموزش (عموم بیماران،
کارکنان پزشکی،
پیراپزشکی ،بهداشتی ،و
درمانی)

 آموزش (بیماران ،عموم
مردم ،کارکنان بهداشتی)

 درمان دیابت غیر قابل
 تشخیص عوارض در
کنترل
سطح تخصصیتر
 تشخیص عوارض
 درمان عوارض
 مراقبت از عوارض
 مراقبت از عوارض در
 مراقبت دیابت بارداری
سطح تخصصیتر
 ارجاع به سطح چهارم
 تهیهی مطالب آموزشی
طبق راهبرد
 پژوهش
 ثبت اطالعات و ارسال
 ثبت اطالعات ،گردآوری
گزارش
و ارسال گزارش
 پژوهش (همگام با
پژوهشهای تعریف شده
از طرف مرکز دیابت)
بیمارستان شهرستان

شکل  -3سطوح کنترل و مراقبت دیابت

بیمارستان مرکز استان

135 / دیابت
منابع
1. World Health Organization: Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its
complication. Report of a WHO consultation, part 1: diagnosis and classification of diabetes
mellitus. Geneva: World Health Organization, 1999.
2. Brownlee M, et al. Complications of diaretes mellitus. In: Williams; Textbook of endocrinology.
Kaunenberg HM et al. (ebd). 11th ed, Philadelphia, Saundus, 2008; 1391-1416.
3. American Diabetes Association. Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care
2014;37(Suppl. 1):S81–S90.
4. Atkinson MA, Maclaren NK. The pathogenesis of insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J
Med 1994;331:1428-36.
5. Diabetes Epidemiology Research International Group. Geographic patterns of childhood insulindependent diabetes mellitus. Diabetes 1988;37:1113–9.
6. WHO Diamond Project Group. WHO multinational project for childhood diabetes.Diabetes Care
1990;13:1062–8
7. LaPorte R, Matsushima M, Chang Y. Prevalence and incidence of insulindependent diabetes. In:
Maureen I, Harris, editors. Diabetes in America. 2 nd edition. Washington, DC: National Institutes
of Health, NIDDK; 1995. p. 37–46.
8. DIAMOND Project Group. Incidence and trends of childhood type 1 diabetes worldwide 19901999. Diabet Med 2006;23:857–66.
9. Lipman TH, Levitt Katz LE, Aguilar A, et al. The epidemiology of type 1 and type 2 diabetes in
youth in Philadelphia: 2000-2004. In 69th Annual Meeting of the American Diabetes
Association. New Orleans, LA: Diabetes 2009;58:288
10. Patterson CC, Dahlquist GG, Gyurus E, et al. Incidence trends for childhood type 1 diabetes in
Europe during 1989-2003 and predicted new cases 2005-20: a multicentre prospective
registration study. Lancet 2009;373:2027–33.
11. Diabetes in the young in International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 5th edition.
Brussels, Belgium: International Diabetes federation; 2011.http:// www.idf.org/diabetesatlas.
Accessed July 21, 2012.
12. Liese AD, D’Agostino RB Jr, Hamman RF, et al. The burden of diabetes mellitus among US
youth: prevalence estimates from the SEARCH for Diabetes in Youth Study. Pediatrics
2006;118:1510–8.
13. International Expert Committee. International Expert Committee report on the role of the A1C
assay in the diagnosis of diabetes. Diabetes Care 2009; 32: 1327-34.
14. Metzger BE, Lower LP, Dyer AR, et al. HAPO Study Cooperative Research Group.
Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 2008; 358: 1991 – 200.
15. Metzger BE, Gabble SG, Persson B, et al. International Association of Diabetes and
PREGNANCY Studt Groups Consensus Panel. International association of diabetes and
pregnancy study groups recommendations on the diagnosis and classification of hyperglycemia
in pregnancy. Diabetes Care 2010; 33: 676 –82.
16. Eisewbarth GS, Polonsky KS, Buse JB. Type 1 diabetes mellitus in: Williams’ Textbook of
Endocrinolgy. Kronenberg HM et al. (eds). 11th ed, Philadelphia, Saundus, 2008; 1391-1416.
17. Helmrich SP, Ragland DR, Leung RW, et al. Physical activity and reduced occurence of noninsulin dependent diabetes mellitus. N Engl J Med 1991; 325: 147-52.
18. Rao SV, McGuire DK. Epidemiology of diabetes mellitus and cardiovascular disease. In: Marso
SP, Stern DM, editors. Diabetes and Cardiovascular Disease: Integrated Science and Clinical
Medicine. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins. 2004; 153-78.
19. Buse JB, Polonsky KS, Burant CF. Type 2 diabetes mellitus. In: Williams' Textbook of

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران/ 138
Endocrinology. Kronenberg HM, et al. (eds). 11th ed. Philadelphia, Saunders, 2008, pp 13241389.
20. DIAbetes Genetics Replication And Meta-analysis (DIAGRAM) Consortium."Genome-wide
trans-ancestry meta-analysis provides insight into the genetic architecture of type 2 diabetes
susceptibility." Nat Genet. 2014 Mar;46(3):234-44.
21. Fuchsberger C, Flannick J, Teslovich TM, et al. The genetic architecture of type 2
diabetes. Nature 2016;536:41-7.
22. Bennett PH. Epidemiology of type 2 diabetes mellitus. In: LeRoith D, Taylor SI, Olefsky JM,
editors. Diabetes Mellitus: A Fundamental and Clinical Text. 2nd ed. Philadelphia: Lippincott
Williams & Wilkins, 2000; 544-70.
23. King H, Aubert RE, Herman WH. Global Burden of Diabetes 1995-2025: prevalence, numerical,
estimates and projection. Diabetes Care 1998; 21: 1414-31.
24. Christau B, Kromann H, Christy M, et al: Incidence of insulin dependent diabetes mellitus (0-29
years at onset) in Denmark. Acta Med Scand 1979; Suppl 624: 54-6.
25. Wild S, Roglic G, Green A, et al. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and
projections for 2030. Diabetes Care 2004; 27: 1047-53.
26. Azizi F. Diabetes mellitus in the Islamic Republic of Iran. IDF Bulletin 1996; 4: 38-9.
27. NCD Risk Factor Collaboration. Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of
751 population-based studies with 4.4 million participants. Lancet 2016;387:1513-30.
 انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی. بررسی مقدماتی اپیدمیولوژی بیماری قند در ایران. نقیبی ع، یاسایی م، غضنفرپور م، صدیق گ.28
.) (جزوه1377 ایران
، انستیتو علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. بررسی دیابت نهفته و همبستگی آن با چاقی و چربیهای خون. غضنفرپور م و همکاران.25
.) (جزوه1376
30. Esmaeil Beygy H: Regional variations in the prevalence of diabetes in Iran. Proceeding of the 10th
Congress of the International Diabetes Federation, Vienna, Austria, Sept. 9-14, 1979, PP 532535.
 برایOGTT  در اسالمشهر و مقایسه روش غربالگری با نتایجIGT  بررسی شیوع دیابت و. عزیزی ف، کیمیاگر م، نوایی ل.31
.55-87  ا،1  شماره،21  مجله پژوهش در پزشکی سال.تشخیص اختالالت تحمل گلوکز
32. Larijani B, Bastanhagh M, Pajouhi M, et al. Prevalence of NIDDM in Tehran. Proceedings of
theThird International Congress on Endocrine Disorders, Tehran, September 1995; 4-8.
33. Amini M, Afshinnia F, Bashardoost N, et al. Prevalence and risk factors of diabetes mellitus in the
Isfahan City population (aged 40 or over) in 1993. Diabetes Res Clin Pract 1997; 38: 185-90.
 و مقایسهIGT  فشارخون باال و میزان فعالیت بدنی در افراد دیابتی، اضافه وزن، بررسی شیوع هایپرلیپیدمی. عزیزی ف، شریفی ف.31
. 1356 ،71  تا11  صفحات،1  شماره،21  سال. مجله پژوهش در پزشکی.آن با افراد سالم در روستاهای استان زنجان
35. Hossein-Nezhad A, Maghbooli Z, Vassigh AR, Larijani B. Prevalence of gestational diabetes
mellitus and pregnancy outcomes in Iranian women. Taiwan J Obstet Gynecol 2007; 46: 236-41.
36. Navai L, Azizi F. Prevalence of Gestational Diabetes in rural areas of Tehran Province
(unpublished data).
37. Azizi F, Rahmani M, Emami H, et al. Cardiovascular risk factors in an Iranian urban population:
Tehran lipid and glucose study (phase 1). Soz Praventiv med 2002; 47: 408-26.
38. Hadaegh F, Zabetian A, Harati H, Azizi F. The prospective association of general and central
obesity variables with incident type 2 diabetes in adults, Tehran lipid and glucose study. Diabetes
Res Clin Pract 2007; 76: 449-54.
39. Hosseinpanah F, Rambod M, Azizi F. Population attributable risk for diabetes associated with
xcess weight in Tehranian adults: a population-based cohort study. BMC Public Health 2007; 7:

135 / دیابت
328.
40. Esteghamati A, Meysamie A, Khalilzadeh O, et al. Third national Surveillance of Risk Factors of
Non-Communicable Diseases (SuRFNCD-2007) in Iran: methods and results on prevalence of
diabetes, hypertension, obesity, central obesity, and dyslipidemia. BMC Public Health
2009;9:167.
41. Harati H, Hadaegh F, Saadat N, Azizi F. Population-based incidence of Type 2 diabetes and its
associated risk factors: results from a six-year cohort study in Iran. BMC Public Health
2009;9:186.
42. Bozorgmanesh M, Hadaegh F, Ghaffari S, et al. A simple risk score effectively predicted type 2
diabetes in Iranian adult population: population-based cohort study. Eur J Public Health
2010;21:554-9.
43. Hadaegh F, Derakhshan A, Zafari N , et al. Pre-diabetes tsunami: incidence rates and risk factors
of pre-diabetes and its different phenotypes over 9 years of follow-up. Diabet Med 2015 Nov 25
[Epub ahead of print] .
44. Hadaegh F, Khalili D, Fahimfar N, et al. Glucose intolerance and risk of cardiovascular disease in
Iranian men and women: results of the 7.6-year follow-up of the Tehran Lipid and Glucose Study
(TLGS). J Endocrinol Invest 2009;32:724-30.
45. Hadaegh F, Fahimfar N, Khalili D, et al. New and known type 2 diabetes as coronary heart disease
equivalent: results from 7.6 year follow up in a Middle East population. Cardiovasc Diabetol.
2010;9:84.
46. Azizi F. Assignment report WHO-EMRO: Diabetes Mellitus in the Islamic Republic of Iran, Dec
7-23, 1996.
47. Prevention of Diabetes mellitus. Report of a WHO study group. World Health organ (WHO) Tech
Rep Ser 1994; 844: 1-100.
48. Eisenbarth GS. Update in type 1 diabetes. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 2403-7.
49. LaMonte MJ, Blair SN, Church TS. Physical activity and diabetes prevention. J Appl Physiol 2005
; 99: 1205-13.
50. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE, Hamman RF, Lachin JM, Walker EA, Nathan DM;
Diabetes Prevention Program Research Group. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with
lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002; 346: 393-403.
51. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2016. Diabetes Care 2016;
39(Suppl. 1):S4–S5.
52. Rosenstock J, Raskin P: Diabetes and its complications. Blood glucose control vs. genetic
susceptibility. Diabetes Metab Rev 1988; 4: 417-35.
53. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment
of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent
diabetes mellitus. N Engl J Med 1993; 329: 977-86.
54. Reichand P, Nilsson B, Rosenqvist V. The effect of long-term intensified insulin treatment on the
development of microvascular complications of diabetes mellitus. N Engl J Med 1993; 329: 3049.
55. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional
treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998;
352: 837-53.
56. Effect of intensive blood glucose control with metformin on complications in overweight patients
with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet 1998; 352: 854-865.
57. Tight blood pressure control and risk of macrovascular and microvascular complications in type 2
diabetes (UKPDS 38). BMJ 1998; 317: 703-13.
58. Efficacy of atenolol and captopril in reducing risk of macrovascular and microvascular

 اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران/ 111
complications in type 2 diabetes (UKPDS 39). BMJ 1998; 317: 713-20.
59. Implications of the United Kingdom Prospective Diabetes Study. Diabetes Care 1998; 21(12):
2180-4.
60. Stumvoll M, Goldstein BJ, van Haeften TW. Type 2 diabetes: principles of pathogenesis and
therapy. Lancet 2005; 365: 1333-46.
61. Bolen S, Feldman L, Vassy J, et al. Systematic review: comparative effectiveness and safety of
oral medications for type 2 diabetes mellitus. Ann Intern Med 2007; 147: 386-99.
62. Jahangiri-Noudeh, Younes, et al. Trends in cardiovascular disease risk factors in people with and
without diabetes mellitus: a Middle Eastern cohort study. PLoS One 2014;9:e112639.
63. WHO. Package of essential noncommunicable disease 2010 [cited 2016 March]

گفـتـار 8

دیــا بـت و روزه داری
دکتر حسین دلشياد ،دکتر فریدون عزیيزی

گرویدن به دین اسالم مستلزم پذیرفتن اصول اعتقادی دین یعنی توحید ،نبوت ،معاد ،عدل و امامت است .میزان
در اصول اعتقادی ،علم و یقین است و پذیرفتن آنها از راه تقلید ،جایز نیست .برای انسان معتقد شریعت اسالم
برنامههای عملی تعیین نموده که فروع دین نامیده میشوند .فقه یا شریعت مجموعه قوانین و مقررات زندگی است
که با قرآن و سپس تفسیر و تبیین آن توسط پیامبر بزرگ اسالم(ا) و ائمه اطهار(ع) بنیان نهاده شده است .در
فرهنگ اسالمی ،فقه وطب رابطه نزدیکی با یکدیگر داشتهاند .بر پزشک مسلمان واجب است که فروع دین و فتاوای
علمای اعال م فقه را در بررسی و معاینه بیمار و نیز نحوه درمان بیماری ها را رعایت کند .اما بسیاری از پزشکان
مومن در مورد احکام فقهی و تطبیق آنها با روشهای تشخیصی و درمان مشکالتی دارند و نمیدانند در مورد هر
بیماری چه اقدامی به عمل آورند که از نظر شرعی بدون اشکال ب اشد .ازجمله اینکه بسیاری از پزشکان در مورد
سواالت افرادی که دارای بیماری خاصی هستند و می خواهند بدانند که آیا روزه داشتن برای آن بیماری زیان آور
است و موجب تشدید آن می شود یا خیر ،آگاهی کافی ندارند .روزه در شریعت اسالم عالوه بر اینکه یک فریضه
عبادی محسو می گردد در خودسازی مسلمانان نیز تأثیر بسزایی دارد .قرآن کریم در سوره بقره روزه را بر اهل
ایمان واجب دانسته تا مسلمین با پرداختن به این فریضه الهی ضمن پرهیزگارشدن خداوند متعال را بخاطر
هدایتشان بزرگ شمرده و از او سپاسگزاری نمایند.
رمضان ماه نزول قرآ ن و به فرموده پیامبر گرامی اسالم ماه برکت و رحمت و از بهترین ماهها نزد حضرت باریتعالی
است  .روزه گرفتن در این ماه مقدس بر هر مسلمان بالغ و سالم واجب گردیده است .این فریضه الهی نه تنها یک
واجب شرعی است بلکه موجب تندرستی فرد نیز میگردد ،چنانچه پیامبر اکرم (ا) نیز فرموده اند "صومو
اتصحوا" یعنی روزه بگیرید تا تندرست شوید .در ارتباط با تأثیر روزه بر سالمت جسم و روان مطالعات و
پژوهش های قابل توجهی بخصوا توسط دانشمندان اسالمی و همچنین برخی از پژوهشگران غیرمسلمان صورت
گرفته است .از طرف دیگر علیرغم ت وصیه مراجع تقلید بر اجتنا از روزه گرفتن توسط فرد بیمار ،بسیاری از
بیماران تمایل و اصرار بر بجا آوردن این فریضه الهی دارند ،بنابراین هر ساله با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان
بسیاری از پزشکان از سوی بیماران خود با این سوال روبرو میشوند که آیا آنها میتوانند روزه بگیرند ؟
دیابت قندی از جمله بیماریهایی است که بر اساس گزارش سال  2117میالدی فدراسیون بین المللی دیابت ،در
حال حاضر نزدیک به  117میلیون نفر از جمعیت  5میلیاردی جهان را درگیر نموده است و بر آورد میشود که تا
سال  2111میالدی این میزان به  612میلیون نفر افزایش یابد 23 .درصد جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل
میدهند و بر طبق یک مطالعه اپیدمیولوژیک در  13کشور اسالمی جهان ( 13 ،)1درصد مبتالیان به دیابت نوع 1
و  55درصد مبتالیان به دیابت نوع  2در ماه مبارک رمضان اقدام به روزهداری میکنند .با تعمیم این آمار به
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جمعیت جهانی ،حدود  71میلیون بیمار دیابتی در سرتاسر گیتی این فریضه را بجا میآورند .با توجه به اینکه
حدود  7میلیون بیمار مبتال به دیابت نوع  2در ایران زندگی میکنند میتوان تخمین زد که حدود  2تا  3میلیون
نفر از این افراد در تمام و یا برخی از روزهای ماه رمضان به روزه داری میپردازند .بنابراین پزشکان مجبور به کنترل
شرایطی هستند که در آن بیماران دیابتی اصرار به روزهداری داشته و موظف به پاسخگویی به سواالت آنها
میباشند.
اثر روزه داری در سوخت و ساز بدن
از نظر فیزیولوژی روزه داری در اسالم از سایر موارد نخوردن غذا متمایز است زیرا اوال ،به صورت متناو از فجر تا
غرو هر روز است .طول مدت روزه داری از  11ساعت در مناطق با آ و هوای معتدل تا  21ساعت یا بیشتر در
آ و هوای گرم متغیر است .ثانیا ،روزهدار در این مدت نه تنها غذایی نمی خورد بلکه از آشامیدن آ و یا مایعات
نیز احتراز می کند و ثالثا ،خوردن غذا از روز به شب منتقل می شود .بیشترین مطالعاتی که در مورد اثر نخوردن
غذا توسط محققین انجام پذیرفته ،در شرایطی بوده است که افراد مورد بررسی به طور مستمر از خوردن غذا
خودداری نموده ولی آ را به اندازه دلخواه مصرف ند .بنابراین ،نتایج به دست آمده از این مطالعات را نمیتوان بر
اثرات ناشی از روزه داری اسالمی منطبق دانست .با این وجود در سالهای اخیر مطالعاتی در زمینه روزه داری
اسالمی بخصوا در کشورهای اسالمی جهان ،از جمله در کشور خودمان ،انجام شده و تغییرات مورد نظر را تا
حدودی مشخص نمودهاند.
عوامل هورمونی تنظیم قند خون
تغییر در سوخت و ساز کربوهیدرات ها در گرسنگی کوتاه مدت تجربی ،بطور وسیع مورد مرور قرار گرفته
است(2و .)3یکی از اصول پایه در هموستاز مواد غذایی ،نیاز مداوم بدن به مقادیر ثابتی از انرژی جهت حف
متابولیسم سلولی ،علیرغم دریافت متناو غذا )انرژی) است .برای دستیابی به این مقصود ،انسان همانند تمام
پستانداران در هر وعده غذا ،کالری بیشتری نسبت به نیازهای متابولیکی خود دریافت نموده و این مقادیر را به
صورت ذخیره از کربوهیدرات ،چربی و پروتئین که به آسانی قابل استفاده میباشند بهدست میآورند( .)1در مرحله
پس از جذ غذا ،سرعت چرخه گلوکز  2میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن در دقیقه می باشد .در افراد نرمال
کاهش مختصر گلوکز خون بین  61تا  51میلی گرم در دسی لیتر بعد از چند ساعت اول گرسنگی اتفاق می افتد،
اما این کاهش با شکسته شدن گلیکوژن و کاهش سنتز آن و همچنین پدیده گلیکولیز در کبد متوقف میشود .این
تغییرات نتیجه کاهش ترشح انسولین و افزایش گلوکاگون خون و تحریک پذیری سیستم عصبی سمپاتیک
است( .)2عمدهترین نوع انرژی ذخیره ای در انسان چربی است .با توجه به این که از سوختن هر گرم چربی 5
کیلوکالری و از سوختن هر گرم پروتئین و گلیکوژن  4کیلوکالری انرژی تولید میشود ،چربی می تواند به عنوان یک
منبع مؤثر تولید انرژی نیز به حسا آید .عمدهترین ارگان های مصرف کننده انرژی در بدن ،مغز و عضالت
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میباشند .عضالت  43درصد وزن بدن را تشکیل داده و به هنگام استراحت تا  33درصد مصرف اکسیژن بدن را به
خود اختصاا میدهند .عضالت میتوانند عالوه بر گلوکز از اسیدهای چر و اجسام کتونی نیز به عنوان منابع
تأمین کننده انرژی استفاده نمایند .منبع اصلی انرژی برای سلولهای بدن  1تا  6ساعت پس از جذ  ،ودر صورت
نخوردن غذا ،اسیدهای چر حاصل شده از تجزیه چربی ها است .بدن می بایست برای تامین گلوکز برای
سلولهای مغز ،گلبول های قرمز و برخی دیگر از سلول ها ،گلیکوژن کبد را تجزیه نماید .گلیکوژن  7%وزن خالص
کبد را تشکیل میدهد .تنها معادل  1211کالری بصورت کربوهیدرات در کبد ذخیره میشود که نیازهای پایه به
گلوکز را تنها به مدت  7تا  6ساعت تامین میکند .مغزبهطور عمده از گلوکز به عنوان منبع انرژی استفاده نموده
اما در گرسنگی طوالنی مدت قادر به استفاده از اجسام کتونی نیز می باشد .در یک مرد  73کیلوگرمی ،بطور متوسط
روزانه  423گرم گلوکز که معادل نیازهای کالریک روزانه است ،توسط مغز به مصرف می رسد از اینرو غلظت گلوکز،
بیش از هر ماده غذایی دیگری در بدن مورد تنظیم قرار میگیرد .گلوکاگون و اپی نفرین مهم ترین عوامل هورمونی
محرک گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز بوده در حالی که انسولین با این اثرات مقابله می کند .در عرض  1الی  6ساعت
اول بعد از مصرف غذا ،کربوهیدرات اگزوژن ،بطور عمده تأمین کننده گلوکز خون است .در این مرحله غلظت
گلوکاگون کاهش مییابد .گلوکز مازاد بر نیازهای متابولیکی ،به صورت گلیکوژن (بهطور عمده در کبد و عضالت)
ذخیره شده و یا به چربی تبدیل می شود 1 .تا  6ساعت پس از مصرف غذا برای تامین گلوکز مورد استفاده مغز و
برخی از ارگانهای حیاتی ،پدیده گلیکوژنولیز آغاز میشود .در این مرحله کبد تنها مصرف کننده خالص گلوکز
است .پس از پایان مرحله جذ و در عرض  12تا  16ساعت پس از جذ  ،غلظت انسولین ،گلوکز و گلوکاگون به
میزان پایه خود رسیده و گلوکز موردنیاز از گلیکوژن ذخیره ای کبد تأمین می شود  .در این مرحله مغز عمده ترین
مصرف کننده گلوکز است .بعد از یک ناشتای شبانه حدود 71درصد گلوکز آزاد شده از کبد ،حاصل تجزیه گلیکوژن
است  .حدود  43گرم گلیکوژن کبدی تنها به مدت  16ساعت برای تأمین نیازهای کالریک بدن کفایت می کند.
بنابراین  16تا  21ساعت پس از مصرف غذا ،اگر روزه داری ادامه یابد ،گلکونئوژنز به عنوان بزرگترین منبع تأمین
گلوکز پالسما به سرعت جایگزین گلیکوژن می شود .پس از  16تا  21ساعت گرسنگی ،به علت کاهش بیشتر
انسولین و افزایش گلوکاگون ،قدرت کبد برای پدیده گلکونئوژنز تشدید مییابد .اما در گرسنگی طوالنی مدت،
سرعت گلکونئوژنز کاهش یافته و اجسام کتونی بطور نسبی به عنوان تأمین کننده نیازهای متابولیکی مغز ،جایگزین
گلوکز می شوند .مکانیسم کتوژنز بطور مؤثر و حیاتی ،پروتئینهای بدن را حف نموده و به انسان اجازه میدهد که
گرسنگی طوالنی مدت را تحمل نماید .کورتیزول عمدهترین محرک کاتابولیسم پروتئین عضالنی است .این ساز و
کار نیاز روزانه مغز (  111تا  127گرم) و گلبولهای قرمز ( 17تا  71گرم) به گلوکز را تامین میکنند )7( .پدیده
کتوژنز در حقیقت تبدیل انرژی ذخیرهای نسج چربی به ماده ای است که می تواند توسط سیستم اعصا مرکزی به
عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار گیرد .اسیدهای چر حاصل از لیپولیز در گرسنگی طوالنی مدت وارد
میتوکندری های سلول های کبدی میگردند و در این محل اکسیده و به اجسام کتونی تبدیل میشوند .
تاکنون تمام مطالعات انجام شده در افراد سالمی که اقدام به روزه داری مینمایند ،نشان می دهند که تغییرات
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گلوکز خون در طول روزه داری مختصر و در حدود طبیعی است .در مطالعهای نشان داده شده است که گلوکز
خون در روزهای اول روزه داری به مقدار کمی کاهش مییابد ولی در روز  21تا حد مقادیر روز اول روزه داری
افزایش یافته و در روز  25مقادیر آن به اندازه زمان قبل از روزه داری میرسد( .)6در دیگر مطالعات افزایش گلوکز
خون( )5ویا متغیر بودن غلظت آن( ) 8گزارش شده است .در بیماران دیابتی که اقدام به روزه داری می نمایند
تغییرات قند خون متفاوت گزارش شده است که با مدت بیماری ،میزان کنترل قند خون ،سن  ،جنس و وزن بیمار
ارتباطی نداشته است( .)5در مجموع به نظر می رسد که در روزه داری اسالمی ذخایر گلیکوژن کبدی همراه با
درجاتی از گلکونئوژنز ،عوامل اصلی برای نگهداری قند خون در طول گرسنگی می باشند .اثرات متابولیک روزه
داری اسالمی در طول ماه مبارک رمضان در جدول  1خالصه شده است(.)11
جدول  -1اثرات روزه داری ماه مبارک رمضان بر سوخت و ساز و ارگان های مختلف بدن در افراد سالم()11
سوخت و ساز  /ارگان
کربو هیدرات
چربی ها
وزن بدن
کبد
کلیه
سیستم خون ساز
عصبی  -روانی
غدد درون ریز
دستگاه گوارش ،قلب ،ریهها و چشم ها

اثرات
گلیکوژنولیز کبدی ،درجاتی از گلکونئوژنز در روزهای طوالنی روزه داری
متغیر ،بستگی به کمیت و کیفیت رژیم غذایی و تغییرات وزن دارد.
متغیر ،اغلب کاهش یافته یا بدون تغییر باقی می ماند.
افزایش مختصر دربیلیروبین غیر مستقیم در نیمه اول ماه رمضان
ناچیز ،تغییرات مختصر در اوره،کراتینین و اسید اوریک سرم
کاهش مختصر در آهن سرم و ظرفیت اتصال آهن (Iron Binding
)Capacity
تغییر در الگوی خوا  ،افزایش میزان بروز سردرد
تغییر مختصر در اتصال هورمون های تیروئید به پروتئینها و غلظت کلسیم
سرم ،تغییر مختصر و قابل برگشت ترشح کورتیزول ،تستوسترون و
پروالکتین
بدون تغییر

خطر گرسنگی در بیماران مبتال به دیابت
کاهش قند خون ( هيپوگليسمی) :همانطور که اشاره شد گرسنگی باعث کاهش قند خون و متعاقب آن بروز
یک سری فعل و انفعاالت جبرانی به منظور مقابله با بروز هیپوگلیسمی میشود .با این وجود ،در حضور برخی از
داروهای محرک ترشح انسولین و یا دریافت انسولین ،هیپوگلیسمی تهدید کننده زندگی ممکن است روی
دهد( .)11در مطالعه اپیدمیولوژی دیابت در  13کشور اسالمی ( مطالعه  (EPIDIARنشان داده شد که روزه
داری در ماه مبارک رمضان خطر بروز هیپوگلیسمی را که نیاز به مراقبت بیمارستانی داشته باشد 5 ،برابر میکند
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( .)1عوامل تعیین کننده بروز هیپوگلیسمی ،نوع داروی مصرفی ( انسولین یا سولفونیل اوره) ،تغییر مقدار مصرف
دارو و تغییر فعالیتهای جسمی در طول ماه رمضان بودهاند .در یک مطالعه میزان بروز هیپوگلیسمی در بیماران
دریافت کننده سولفونیل اوره که اقدام به روزهداری در ماه رمضان نمودهاند 21 ،درصد (دامنه  11تا  26درصد)
گزارش گردیده است ( .) 12توجه به این عارضه در کنترل قند خون بیماران دیابتی که اقدام به روزه داری میکنند،
بخصوا زمانی که تصمیم به تغییر داروی مصرفی می شود ،از اهمیت حیاتی برخوردار است.
افزایش قند خون ( هيپر گليسمی)  :ارتباط بین کنترل قند خون و بروز عوارض مزمن عروق کوچک و بزرگ در
دیابت نوع  2در مطالعهای بخوبی به اثبات رسیده است ( .)13اما در مورد هیپر گلیسمی کوتاه مدت (  1هفته در
طول ماه رمضان) به عنوان یک عامل خطر برای عوارض مزمن یا مرگ و میر ،این ارتباط به اثبات نرسیده است .با
این وجود به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اثرات کاتابولیکی ( پلیاوری ،پلیدیپسی ،پلیفاژی و اختالل دید) از
بروز هیپرگلیسمی در طول روزه داری باید جلوگیری نمود .افزایش میزان دریافت غذا در ساعات بین روزه داری
(اکثر بیماران روزه دار در این ماه دچار افزایش وزن میگردند) ( )12و کاهش مقدار داروهای پایین آورنده قند
خون به منظور اجتنا از بروز هیپوگلیسمی در طول روز ممکن است از عوامل دخیل در افزایش میزان بروز
هیپرگلیسمی باشند .در مطالعات مختلف کنترل قند خون بیماران دیابتی روزه دار متفاوت گزارش شده است  .در
این مطالعات کنترل قند خون مطلو  ،بدون تغییر و یا مختل گزارش گردیده است(.)11-16
ترومبوز  :اجتنا از آشامیدن آ و مایعات در طول روزه داری باعث کاهش حجم مایعات بدن می شود .اگر ماه
رمضان در ماه های گرم سال واقع شود ،تعریق زیاد و تنفس در هوای گرم و مرطو میزان آ بدن را بیشتر کاهش
می دهد .دیورز اسموتیک که نتیجه هیپر گلیسمی است ،کاهش حجم را تشدید نموده و منجر به از دست دادن
الکترولیت های بدن میگردد ( .) 15نتیجه کاهش حجم مایعات بدن ،کاهش فشار خون است که با وجود نوروپاتی
اتونومیک دیابتی تشدید پیدا نموده و باعث سنکوپ ،از دست دادن تعادل و زمین خوردن و شکستگی استخوانها و
یا زخمی شدن اندام ها میگردد( .) 18افزایش تمایل انعقاد پذیری خون در دیابت با کاهش حجم مایع داخل
عروقی نیز تشدید یافته و بر ویسکوزیته خون می افزاید .این تغییرات منجر به بروز ترومبوز و سکته مغزی میگردند
(.)15
کتو اسيدوز :روزه در فرد مبتال به دیابت نوع 1که از نظر کنترل قند خون در وضعیت مناسبی نیست خطر بروز
کتواسیدوز دیابتی را افزایش می دهد .افزایش دریافت غذا از افطار تا سحر (ساعات بین روزه داری) و کاهش دوز
داروهای پایین آورنده قند خون به منظور پیشگیری از کاهش قند خون در طی روز ،زمینه را برای بروز
هیپرگلیسمی آماده نموده و از طرف دیگر اجتنا از آشامیدن آ و مایعات در طول روزه داری ،بخصوا در
ماه های گرم سال که توام با تعریق زیاد و تنفس در هوای گرم و مرطو نیز میباشد ،به همراه دیورز اسموتیک که
نتیجه هیپر گلیسمی اس ت ،به کاهش شدید حجم منجر شده و موجب از دست دادن الکترولیت های بدن و در
نهایت کتو اسیدوز دیابتی میگردد.
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اتخاذ تصمیم در مورد روزه داری بیماران دیابتی
با توجه به عوارض بالقوه گرسنگی در طول روزهداریدر بیماران دیابتی ،بخصوا بیمارانی که در گروه پرخطر قرار
می گیرند روزه برآنها واجب نیست .اما ادای این فریضه الهی یک تصمیم شخصی بسیار مهم بوده و بسیاری از
بیماران دیابتی اصرار به گرفتن روزه دارند ،بنابراین ،وظیفه پزشک معالج در چنین شرایطی احترام به اعتقاد و
خواسته بیمار و حتی االمکان کمک به او در انجام این فریضه دینی میباشد .نکته اساسی در این خصوا آن است
که برنامه ریزی برای کنترل دیابت و عوارض احتمالی در طی روزهداری برای تمام افراد دیابتی یکسان نبوده و بر
حسب شرایط بیمار می تواند متغیر باشد .بدین منظور بر اساس تجار بدست آمده از پژوهشهایی که در این
زمینه انجام شده ،بیماران دیابتی را میتوان بر اساس عوامل خطرزای ایجاد کننده پیامدهای نامطلو به گروههای
زیر تقسیم بندی نمود
 .1بیماران دیابتی که سابقه هیپوگلیسمیهای مکرر و یا هیپوگلیسمی شدید و یا کتواسیدوز در طی سه ماه
قبل از ماه رمضان داشته ،تحت همودیالیز مزمن بوده و یا دچار بیماری حاد میباشند ،و یا مبتال به دیابت
نوع  1کنترل نشده و یا باردار هستند ،در گروه با خطر بسیار باال قرار میگیرند و از روزه داری باید
اجتنا کنند.
 .2بیماران دیابتی مسن ،بیماران دیابتی که در کنترل متوسط هستند ( قند خون  171تا  311میلیگرم در
دسی لیتر و هموگلوبین گلیکوزیله( )HbA1cبین  5/7تا  5درصد) ،دچار نارسایی کلیه یا عوارض
پیشرفته عروق بزرگ (ماکروواسکولر) بوده ،به تنهایی زندگی میکنند و از انسولین یا ترکیبات سولفونیل
اوره و یا داروهای تاثیرگذار بر سیستم اعصا مرکزی استفاده مینمایند ،در گروه با خطر باال قرار
میگیرند .خطر بروز عوارض و پیامدهای ناگوار در طی روزهداری برای این بیماران بسیار زیاد بوده لذا
باید آنها را متقاعد نمود تا از روزهداری اجتنا نمایند.
1
 .3بیماران دیابتی که با درمان با داروهای کوتاه اثر محرک ترشح انسولین مثل رپاگلیناید و گلیکالزید  ،در
کنترل گلیسمیک مناسبی هستند در گروه با خطر متوسط قرار میگیرند.
 .1آن گروه از بیمارانی که تنها با رژیم غذایی و یا مصرف متفورمین ،آکاربوز ،تیازولیدین دیونها و یا
اینکرتینها در کنترل گلیسمیک مطلوبی بوده و فاقد هرگونه عوارض یا بیماری دیگری باشند در گروه با
خطر پایین قرار میگیرند .روزهداری برای بیماران دیابتی گروه  3و 1بالمانع است.
توصیه برای بیماران دیابتی روزه دار
الف :در طول روزهداری ،قند خون در چندین نوبت با گلوکومتر اندازهگیری شود .این اندازهگیریها بخصوا برای
بیماران مبتال به دیابت نوع 1و یا دیابتی نوع  2که تحت درمان با انسولین هستند بسیار ضروری است .چنانچه قند
خون کمتر از  61میلیگرم در دسی لیتر و یا بیش از  311میلیگرم در دسی لیتر باشد ،بالفاصله باید به روزهداری
Gliclazide
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خاتمه دهند.
ب :در طول ماه مبارک رمضان ،تغییرات عمدهای در الگوی تغذیهای افراد ایجاد میشود .اکثر مشکالتی که برای
سالمت فرد روزهدار بروز میکند نتیجه رژیم غذایی نامناسب یا پرخوری و کمخوابی است .معموالً رژیم غذایی
بیماران دیابتی که اقدام به روزه گرفتن در این ماه میکنند با یک رژیم غذایی سالم و متعادل تفاوتی ندارد .رژیم
غذایی باید به گونه ای باشد که تغییرات بارزی در وزن بیمار ایجاد نکند ،در اکثر مطالعات انجام شده 71 ،تا 61
درصد افراد که اقدام به روزهداری میکنند وزن آنها در طول ماه رمضان ثابت باقی مانده ولی  21تا  27درصد افراد
دچار کاهش یا افزایش وزن می شوند .کاهش دریافت کالری و تغییر شیوه زندگی در ماه مبارک رمضان بخصوا در
افراد دیابتی دارای اضافه وزن می تواند بسیار مفید واقع شده و با کاهش وزن آنها کنترل دیابت بیمار نیز آسانتر
گردد .ب ا استفاده از هرم راهنمای غذایی ،پنج گروه اصلی شامل نان و غالت ،میوه ،سبزیها ،گوشت و لبنیات باید
در برنامه غذایی فرد روزه دار گنجانده شوند .استفاده از یک رژیم غذایی سبک حاوی مواد غذایی با اندکس
گلیسمیک پایین که قند خون را به آهستگی افزایش میدهند از جمله مواد غذایی حاوی پروتئین ،نان سبوسدار ،
غالت کامل ،حبوبات ،سبزیها و میوه ها بهنگام سحر توصیه میشود .میوهها و سبزییها عالوه بر تأمین ویتامینها
و مواد معدنی مورد نیاز بدن بهعلت دارا بودن فیبر فراوان و ذخیره نمودن آ در خود ،مانع بروز یبوست گردیده و
احساس تشنگی در طول روز را نیز از بین میبرند .نوشیدن حداکثر  1تا  2لیوان آ بهنگام سحر کافی بوده و از
نوشیدن چای ،قهوه ،نوشابه های گازدار باید اجتنا شود .مصرف غذاهای سرخ شده و پرچر  ،ادویهها و ترشیجات
بهعلت ایجاد اختالل در هض م و سوزش سر دل باید محدود شوند .بطور کلی اجتنا از پرخوری در وعده غذایی
سحری ،مانع بروز کسالت و خوا آلودگی در طول روز میگردد.
افطار نیز ابتدا با مصرف چای کمرنگ ،شیر و حداکثر  1تا  2عدد خرما شروع شده و پس از آن مواد غذایی کم
چر  ،سبزیهای آ پز ،حلیم بدون روغن ،پوره سیب زمینی ،انواع سوپ ،تخم مر آ پز که زودتر هضم
میشوند ،توصیه میگردد .غذاهای پرچر  ،آش رشته و ماکارونی توصیه نمیشوند .نوشیدن مایعات ،آ میوه یا
خوردن میوه و مصرف آجیل در فاصله بین افطار تا سحر مفید میباشند .در مجموع بهمنظور اجتنا از افزایش
وزن ،افراط در مصرف انواع شیرینیها مثل زولبیا ،بامیه ،شلهزرد ،حلوا ،نوشابههای شیرین و غیره که در ماه مبارک
رمضان مرسوم می باشند بهنگام سحر و افطار جایز نیست.
ج :تمام بیماران دیابتی که تمایل به روزهداری دارند حداقل از  1الی  2ماه قبل از شروع ماه مبارک رمضان باید با
مشورت و نظارت پزشک معالج خود برنامه درمانی و رژیم غذایی خود را طوری تنظیم نمایند که ضمن کنترل
مطلو قند خون ،در طول روزهداری دچار مشکل نشوند.
درمان دارویی برای کنترل قند خون بیماران دیابتی در طول روزه داری
یکی از اصول عمده درمان بیماران دیابتی در طول روزه داری ،بررسی کامل بیمار  1تا  2ماه قبل از شروع ماه
مبارک رمضان می باشد .مهمترین شرط ورود به روزه داری آن است که بیمار دیابت ،بهنحو مناسبی کنترل باشد.

 / 118اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران
قند خون در حد مطلو  ،فشار خون و چربی های خون باشد و فعالیت بدنی متعارفی را انجام شود 1 .تا  2ماه قبل
از شروع به روزه داری ،پزشک با کمک متخصص تغذیه باید رژیم غذایی فرد را بررسی و اصالح نماید و توصیههای
غذایی را به وی آموزش دهد .انجام فعالیت بدنی مناسب در طول ماه رمضان باید گوشزد شود .دارو هایی را که
برا ی پیشگیری از هیپوگلیسمی الزم است ،تغییر دهد .در صورتیکه تغییر در رژیم غذایی ،فعالیت بدنی و دارویی
بالفاصله قبل از اقدام به روزه داری انجام شود ،قند خون به خوبی کنترل نشده و خطر بروز افزایش مییابد .هر یک
از این اقدامات باید حداقل  1تا  2ماه قبل از شر وع روزه داری انجام شوند تا در طول روزه داری بیمار دیابتی در
تعادل کامل باشد .داروهای خوراکی انتخابی پایین آورنده قند خون ،در طول ماه مبارک رمضان آنهایی هستند که
ضمن کنترل پایدار قند خون در طول گرسنگی طوالنی مدت ،از خطر بروز هیپوگلیسمی پایینی برخوردار باشند .با
توجه به فیزیوپاتولوژی و ماهیت بیماری دیابت نوع  ، 2داروهای حساس کننده به انسولین که مقاومت به انسولین
را میکاهند (متفورمین و گلیتازونها) ،بهعنوان درمان پایه در مراحل ابتدایی بیماری در نظر گرفته میشوند (.)21
متفورمين :داروی انتخابی برای درمان دیابت نوع  2می باشد .این دارو باعث کاهش  HbA1Cبه میزان  1تا 2
درصد شده و از خطر بروز هیپوگلیسمی پایینی برخوردار است( .)21این خصوصیات ،متفورمین را برای کنترل قند
خون بیمارانی که تمایل به روزهداری دارند به عنوان یک داروی انتخابی در آورده است .با این وجود ،تنها معدودی
مطالعه بالینی تصادفی شده آینده نگر برای تعیین بی خطر بودن و موثر بودن متفورمین بعنوان مونوتراپی در طول
روزهداری انجام شدهاند( .)1چون در ماه رمضان افراد روزهدار فقط دو وعده غذای اصلی (سحر و افطار) مصرف
میکنند ،دوز روزانه متفورمین باید بصورت دو سوم بعد از افطار و یک سوم بعد از سحر تقسیم شود .برای مثال اگر
بیماری قبال  711میلی گرم متفورمین سه بار در روز میل می نموده رژیم درمانی او در طول روزه داری 1111
میلی گرم متفورمین بعد از افطار و  711میلی گرم بعد از سحر خواهد بود .برای بیمارانی که از نوع پیوسته رهش
متفورمین استفاده میکنند دوز مصرفی یک بار بعد از افطار خواهد بود.
تيازوليدین دیونها پیوگلیتازون درحال حاضر تنها دارو از این گروه برای درمان دیابت نوع  2است .این دارو ها
با تحریک برداشت محیطی گلوکز و کاهش مقاومت به انسولین اثرات خود را اعمال میکنند و منجر به کاهش  1تا
 2درصد در  HbA1Cمیگردند ( .)22هیپوگلیسمی با این داروها معموال دیده نمیشود اما ممکن است
هیپوگلیسمی سایر داروهای خوراکی برای درمان دیابت را تشدید نماید .مصرف طوالنی مدت این دارو ،منجر به
تجمع مایع ،ورم و افزایش وزن می شود .کاهش تراکم استخوان و خطر شکستگی استخوانها در زنان در سنین
یائسگی نیز از دیگر عوارض این داروه ا است .چنانچه پیوگلوتازون بعنوان جایگزین سایر داروها و یا در ترکیب با
آنها برای کنترل قند خون در طول روزه داری مورد نظر باشد ،این اقدام باید  2تا  1هفته قبل از شروع روزه داری
انجام شود زیرا اثرات هیپوگلیسمیک دارو پس از این مدت ظاهر میشود .دوز روزانه پیوگلوتازون برای کنترل قند
خون در طی روزه داری  31میلیگرم بهنگام افطار است.
مهارکنندههای آنزیم آلفا گلوکوزیداز آکاربوز ،1وگلیبوز 1و میگلیتول 2با مهار آنزیم آلفا گلوکوزیداز جدار روده
Acarbose
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مانع جذ کربو هیدراتها می شوند .هر چند خطر بروز هیپوگلیسمی با این داروها پایین است اما بهعلت بروز
عوارض گوارشی ازجمله نفخ و محدودیت در کاهش ( HbA1Cکمتر از  1/7درصد) مصرف آنها در درمان دیابت
محدود میباشد ( .) 23مطالعات بالینی با این داروها در طول روزه داری صورت نگرفته است .این داروها عمدتا بر
هیپرگلیسمی بعد از غذا موثر بوده و با اولین لقمه هر وعده غذا استفاده میشوند.
داروهای تحریک کننده ترشح انسولين گلینایدها و سولفونیلاورهها با تحریک ترشح انسولین از سلولهای
باقیمانده بتا در کنترل قند خون موثرند .گلینایدها (رپاگلیناید و ناتگلیناید) از محرکهای کوتاه اثر انسولین هستند
که می توانند قبل از دو وعده غذا در روزه داری مصرف شوند .رپا گلیناید کمتر از گلیبنکالمید منجر به بروز
هیپوگلیسمی در بیماران مبتال به دیابت نوع  2که اقدام به روزه داری می نمایند ،میشود( .)21سولفونیلاورهها
بهعلت اثر بخشی (کاهش  HbA1cبه میزان  1تا  2درصد) ،استفاده وسیع و ارزان بودن ،دومین داروی انتخابی
پس از متفورمین در درمان دیابت نوع  2محسو میشوند(  .)27اثر بالقوه هیپوگلیسمیک آنها در چندین مطالعه
به اثبات رسیده است .مطالعات اخیر نشان داده اند که مصرف این داروها در طول روزه داری با بروز هیپوگلیسمی
همراه می باشد ( ) 26-28اما درچندین مطالعه ،مصرف آنها در طول روزه داری با افزایش میزان بروز هیپوگلیسمی
همراه نبوده است( .)25،31خطر بروز هیپوگلیسمی در بیماران مسن و یا مبتال به نارسایی کلیه بیشتر است .بطور
کلی توصیه میشود که از تجویز محرکهای ترشح انسولین در گرسنگی طوالنی مدت پرهیز گردد .یک مطالعه
بالینی تصادفی دو سو کور کنترل شده ،تجویز ویلداگلیپتین 3و گلیکالزید را در ترکیب با متفورمین در طول روزه
داری مورد مقایسه قرار داده است .در این مطالعه اختالف معنی داری در وزن بیماران HbA1C ،و یا میزان بروز
هیپوگلیسمی در دو گروه وجود نداشت( .)31بطور کلی توصیه میشود که در طول روزه داری از ترکیبات طوالنی
اثر سولفونیل اوره ها مثل گلیبنکالمید پرهیز نموده و فرآوردههای کوتاه اثر مثل گلیکالزید مورد استفاده قرار
گیرند .دوسوم دوز روزانه بهنگام افطار و یک سوم باقیمانده بهنگام سحر تجویز میشود.
انکرتينها شامل آگونیستهای گیرنده پپتید شبه گلوکاگون 1و مهارکنندههای آنزیم دیپپتیدیل پپتیداز1-

7

( )DDP-4هستند .مهار کنندههای  DDP-4شامل فرآوردههای خوراکی از جمله سیتاگلیپتین ،ویلداگلیپتین،
آلوگلیپتین و ساکساگلیپتین می باشند که امروزه مورد مصرف بالینی قرار گرفتهاند ( جدول  .)2این عوامل منجر
به هیپوگلیسمی نمی شوند اما ممکن است اثرات هیپوگلیسمیک سولفونیل اوره ها ،گلینایدها و انسولین را افزایش
دهند .در مطالعهای اثرات گلیپیزاید 6و ویلداگلیپتین را در ترکیب با متفورمین در طول روزه داری مورد مقایسه
قرار داده است .در این مطالعه میزان بروز هیپوگلیسمی در گروهی که از متفورمین توام با ویلداگلیپتین استفاده
می کردهاند کمتر از گروه مقابل بوده است( .)32در یک مطالعه گذشته نگر نیز ترکیب ویلداگلیپتین با متفورمین
1

Voglibose
Miglitol
3
Vildagliptin
4
Glucagon-like peptide
5
Dipeptidylpeptisae -4
6
Glipizide
2
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کمتر از ترکیب گلیکالزید با متفورمین در طول روزه داری باعث هیپوگلیسمی شده است ( .)33اخیرا در یک
مطالعه آینده نگر شامل  1111بیمار مبتال به دیابت نوع  2که در طول ماه مبارک رمضان اقدام به روزه داری
نمودهاند نشان داده شده که خطر بروز هیپوگلیسمی با ویلداگلیپتین (به مقدار  111میلی گرم در روز) کمتر از
سولفونیل اوره ها با یا بدون ترکیب با متفورمین بوده است .اثرات مشابه ای نیز با تجویز سیتاگلیپتین در روزه داری
مشاهده شده است( .)31در ارتباط با مصرف آگونیست های گیرنده  GLP-1برای کنترل قند خون در روزه داری،
در یک مطالعه تجویز  Liraglutideدر مقایسه با محرک ترشح انسولین ( سولفونیل اورهها) با کنترل بهتر
گلیسمی و کاهش وزن همراه بوده است(.)37
جدول  - 2نحوه تجویز داروهای خوراکی پائین آورنده قند خون در طول روزه داری
وعده سحر

وعده افطار

رژیم دارویی

یک سوم دوز روزانه
نیاز نیست
دوز قبلی
دوز قبلی

دو سوم دوز روزانه
کل دوز روزانه
دوز قبلی
دوز قبلی
 Exenatideدوز قبلی
 Liraglutideدوز کامل
روزانه
دوز قبلی

Metformin
Glutazone
Acarbose
DPP-4 Inhibitors

 Exenatideدوز قبلی
 Liraglutideنیاز نیست
دوز قبلی
 Glibenclamideصفر تا 71%
دوز قبلی
 71 Gliclazideتا  111%دوز
قبلی

 Glibenclamideدوز
قبلی
 Gliclazideدوز قبلی

GLP-1 agonists
Glinides

Sulfonylureas

مهار کننده های ناقل شماره  2سدیم و گلوکز  (SGLT–2)1در توبول ابتدایی کلیه ها ،از ترکیبات جدید مورد
تائید در درمان دیابت نوع  2هستند .این ترکیبات با ایجاد گلوکوزوری ،با بهبود قابل توجه هیپر گلیسمی و کاهش
 HbA1cبدون افزایش خطر هیپوگلیسمی ،در بیماران مبتال به دیابت نوع  2مورد استفاده قرار گرفتهاند .این
ترکیبات با افزایش خطر عفونت های دستگاه ادراری و تناسلی توام بوده و با کاهش حجم پالسما خطر
دهیدراتاسیون را افزایش میدهند .با توجه به خطر کم هیپوگلیسمی ،این ترکیبات در کنترل هیپرگلیسمی در
طول روزه داری مورد توجه قرار گرفته اند اما به دلیل ایجاد هیپوولمی و دهیدراتاسیون در تجویز آنها در طول
گرسنگی طوالنی مدت بخصوا در افراد مسن و در مناطق آ و هوایی گرم باید دقت الزم را مبذول نمود .برای
Sodium glucose transporter-2
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اثبات فواید این ترکیبات در کنترل قند خون بیماران دیابتی که اقدام به روزه داری مینمایند ،نیاز به مطالعات
بالینی تصادفی شده دو سو کور میباشد .جدول  2نحوه تجویز و تغییرات دوز داروهای خوراکی پایین آورنده قند
خون را در طول روزه داری در بیماران مبتال به دیابت نوع  2نشان میدهد.
چگونگی استفاده از انسولین در روزه داری
با گذشت زمان و از دست دادن بیشتر سلولهای بتا و کاهش قابل توجه ترشح انسولین از پانکراس ،اکثر بیماران
مبتال به دیابت نوع  2وابسته به انسولین می شوند .هرچند انسولین در کنترل هیپرگلیسمی بسیار مفید است ،اما با
خطر بروز حمالت هیپوگلیسمی بخصوا در گرسنگی طوالنی مدت همراه است .کل دوز انسولین روزانه در روزه
داری نیاز به تعدیل دارد .استفاده از آنالوگ های طوالنی ( گالرژین و دتیمیر) و سریع االثر انسولین ( لیسپرو،
آسپارت و گلولیزین) در طول روزه داری به انسولینهای انسانی ( NPHو رگوالر) ترجیح دارند .در یک مطالعه
انجام شده تجویز انسولین لیسپرو 1قبل از هر وعده غذا با کنترل بهتر هیپرگلیسمی و میزان کمتر بروز
هیپوگلیسمی نسبت به تجویز انسولین رگوالر همراه بوده است( .)36در یک مطالعه دیگر تغییر انسولین از نوع
مخلوط (  31%رگوالر و  ) NPH 51%به  71%رگوالر NPH 71% +قبل از افطار با کا هش  HbA1cو بروز کمتر
حمالت هیپوگلیسمی توام بوده است .خصوصیات انسولین های موجود در جدول  3خالصه شده است.
بطور کلی رژیم انسولین درمانی بیماران مبتال به دیابت نوع  1و یا نوع  2که اقدام به روزهداری مینمایند را میتوان
بر اساس توصیه های زیر تنظیم نمود
الف -در بیماران دیابتی نوع  2که یک وعده انسولین طوالنی اثر مثل انسولین گالرژین را بعنوان انسولین پایه
(بازال) ،توام با داروهای خوراکی پایین آورنده قند خون استفاده میکنند ،دوز انسولین پایه  21تا  31درصد کاهش
یافته و بهتر است بهنگام افطار تزریق شود .مقدار انسولین پایه را میتوان بر اساس میزان قند خون بیمار که روزانه
با گلوکومتر اندازه گیری میکند تنظیم نمود.
ب -در بیماران دیابتی که تحت درمان با انسولین پایه و سریع االثر هستند ،مقدار انسولین توتال بیمار معادل 51
درصد مقدار قبل از ماه رمضان کاهش یابد که  61درصد آن بصورت انسولین گالرژین در اواخر شب و  11درصد
دیگر بصورت انسولین سریع االثر ( انسولین آسپارت یا لیسپرو) در دو وعده قبل از سحر و افطار تزریق میشود.
چنانچه فرد در ساعات بین افطار و سحر تمایل به خوردن میان وعده داشته باشد ،می توان انسولین سریع االثر
قبل از افطار را به انسولین رگوالر تغییر داد.
ج -در بیماران دیابتی که تحت درمان با انسولین  NPHو رگوالر دونوبت در روز هستند ،مقدار انسولین توتال
بیمار معادل  87درصد مقدار قبل از ماه رمضان کاهش یابد که بصورت  51درصد انسولین  NPHو  31درصد
انسولین رگوالر توأم ،در دو نوبت قبل از سحر و قبل از افطار تزریق میشود .دوز صبحگاهی قبل از سحر  71تا
 51%دوز شامگاهی قبل از افطار مصرف شود.
Lispro
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 درصد دوز111  میتوانند، هستندLansulin 70/30  یاNovomix-30  بیمارانیکه تحت درمان با انسولین-د
 درصد دوز شامگاهی قبل از ماه رمضان را پیش از سحر51  تا71 صبحگاهی قبل از ماه رمضان را پیش از افطار و
.دریافت نمایند
 خصوصیات انسولین های موجود- 3 جدول
طول اثر

پيک اثر

شروع اثر

فرآورده

 ساعت1  تا3

 ساعت1/7  تا1

 دقیقه17  تا7

 ساعت8  تا6

 ساعت2

 دقیقه61  تا31

 ساعت8  تا6

 ساعت1  تا2

 ساعت21 حدود
 ساعت15 حدود

بدون پیک
بدون پیک

 ساعت1/7
 ساعت1

:انسولین های سریع االثر
Lispro, Aspart, Glulisine
انسولین کوتاه اثر
Human Regular
انسولین متوسط االثر
Human NPH
انسولین های طوالنی اثر
Glargin (Lantus)
Detimir

براساس نوع
انسولینهای
مخلوط شده

براساس نوع
انسولینهای مخلوط
شده

براساس نوع انسولینهای
مخلوط شده

انسولین های مخلوط
Novomix-30
Lansulin 70 / 30
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چـاقـی
دکترپروین میرمیران ،دکتر فریدون عزیزی ،دکتر فرهاد حسین پناه ،دکترمجید ولی زاده

سلولهای چربی عالوه بر ترشح هورمونها و مواد بیولوژیکی متفاوت ،انرژی را به صورت تریگلیسرید در بدن
ذخیره مینمایند تا در مواقع نیاز ،انرژی ذخیره شده را به صورت اسیدهای چر آزاد در اختیار سایر قسمتهای
بدن قرار دهند .با افزایش مصرف مواد غذایی و کاهش فعالیت بدنی ،ذخیره انرژی و چربی بدن تحت تاثیر عوامل
ژنتیکی ،افزایش می یابد که منجر به چاقی و عوارض ناشی از آن میشود( .)1اگر چه در مجسمههای سنگی
مربوط به اوایل عصر حجر (حدود ده هزار سال پیش) نیز چاقی وجود داشته است و در نوشتههای پزشکان یونانی،
ابوعلی سینا و سایر پزشکان ایرانی نیز به آن اشاره شده است ،در جوامع انسانی اضافه وزن و چاقی بهندرت وجود
داشته و پذیرش آن به عنوان یک بیماری فرایندی بسیار طوالنی را طی کرده است .به دنبال صنعتی شدن و
زندگی ماشینی در قرون اخیر ،بهتدریج اضافه وزن و چاقی از مشکالت اصلی بهداشتیيدرمانی کشورها قلمداد شد
و در آغاز هزارهی سوم ،همهگیری آن در بسیاری از جوامع آغاز گردید(.)3 ,2
تعریف و اهمیت بهداشتی
ارزیابی وضعیت چاقی با اندازهگیری میزان ذخایر چربی بدن میسر میشود که با روشهای پیچیده و گران قیمتی
چون هیدرودانسیتومتری ،پلتیسموگرافی ،اندازه گیری میزان کلی آ بدن با استفاده از روش رقیق سازی ایزوتوپ،1
جذ انرژی دوگانه اشعه ایکس (DXA) 2و ایمپدانس بیوالکتریک 3انجام می شود .ارزیابی توزیع چربی در بدن با
روشهای سونوگرافی ،تصویر برداری از طریق سی تی اسکن و تصویر برداری رزونانس مغناطیسی نیز امکان پذیر
است .در تحقیقات اپیدمیولوژیک ،بیشتر از شاخص نمایه توده بدنی (BMI) 1که حاصل تقسیم وزن به کیلوگرم
بر قد به متر مربع می باشد ،بهدلیل سادگی و کم هزینه بودن آن استفاده میشود .در بزرگساالن18-21/5 BMI ،
کیلوگرم بر متر مربع را حد مطلو  27-25/5 ،را اضافه وزن و مساوی یا بیشتر از  ،31چاق در نظر گرفته میشود
( .)1،3در جوامع آسیایی ،حد کمتری از  BMIبه عنوان معیار چاقی و اضافه وزن در نظر گرفته میشود که به دلیل
وجود میزان بیشتر چربی در ترکیب بدن در این جمعیت است ( .)7 ,1 ,2در کودکان و نوجوانان بر اساس توصیه
مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها )CDC( 7وضعیت  BMIبا استفاده از نمودار رشد بر حسب سن و جنس
تعیین میگردد BMI .مساوی یا باالتر از صدک " ، 57%اضافه وزن" و صدک " 87-57%در معرض خطراضافه
1

Isotope Dilution
Dual Energy X-ray Absorptiometry
3
Bioelectrical Impedance
4
)Body Mass Index (BMI
5
Center for Disease Control and Prevention in US
2
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وزن" در نظر گرفته میشود (( )2جدول  .)1هم چنین  IOTF1معیار دیگری را جهت تعیین حد مرزی  BMIبرای
تعریف اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان پیشنهاد نموده است (.)6
چاقی شکمی عالوه بر چاقی عمومی ،یک عامل مستقل پیشبینی کننده پیامدهای قلبی -عروقی است که با تعیین
اندازه دور کمر ،اندازه دور باسن ،نسبت دور کمر به دور باسن یا نسبت دور کمر به قد ارزیابی میگردد .حدود
مرزی شاخصهای تن سنجی فوق برای تعریف چاقی شکمی بر حسب جنس در جوامع مختلف ،متفاوت است(,1
 .)3شایع ترین معیار تعیین چاقی شکمی ،اندازه دور کمر است و حد مرزی توصیه شده برای نژادها و ملیت های
مختلف مقادیر متفاوتی است .درکانادا ،ایاالت متحده آمریکا و اروپا برای مردان و زنان به ترتیب اندازه دور کمر
مساوی یا بیشتر از  112و  88سانتی متر ،درآفریقا ،قفقاز و خاور میانه به ترتیب  51و  81سانتی متر ،در آسیا،
آمریکای جنوبی و مرکزی  51و  81سانتی متر  ،در چین  87و  81سانتی متر و در ژاپن  87و  51سانتیمتر ،به
عنوان چاقی شکمی در نظر گرفته میشود ( . )5بر اساس اولین گزارش از کمیته کشوری چاقی ایران که با حضور
متخصصین ذیربط در ماه می  2111منتشر گردید ،حد مرزی اندازه دور کمر برای تعیین چاقی شکمی در افراد
باالی  31سال در هر دو جنس معادل و بیش از  51سانتی متر برای شناسایی افراد در معرض خطر برای همراهی
با عوامل خطر قلبی-عروقی و  57سانتی متر برای شناسایی افراد پر خطر برای ایجاد پیامدهای قلبی-عروقی در
نظر گرفته شد (.)8
جدول  -1تقسیم بندی چاقی بر اساس  BMIدر کودکان و بزرگساالن
بزرگساالن (سن ≥  18سال)

کودکان و نوجوانان (سن <  18سال)
گروه بندی

BMI
کمتر از 18/7

گروهبندی
کموزنی

BMI
صدک کمتر از 7

کموزنی

18/7-21/5

وزن طبیعی

صدک 7-87

وزن طبیعی

27-25/5

اضافه وزن

صدک 87-57

در معرض خطر اضافه وزن

بیشتر مساوی 31

چاقی

صدک بیشتر مساوی 57

اضافه وزن

سبب شناسی
چاقی ناشی از یک تعامل پیچیده میان عوامل ژنتیکی ،محیطی و رفتاری است با این وجود ،سهم هر یک از این
عوامل به روشنی مشخص نیست .بهنظر میرسد که عوامل محیطی شامل مصرف غذاهای پرکالری و زندگی کم
تحرک مهمترین عامل اپیدمی چاقی در دهههای اخیر باشد ( .)11 ,5عوامل محیطی دیگر نیز مانند محرومیت از
خوا در افزایش شیوع چاقی موثرند ( .)12 ,11عوامل ژنتیکی نیز در بروز چاقی نقش دارند ،دوقلوهای همسانی
که در محیطهای متفاوت رشد کردهاند شاخص توده بدنی مشابهی داشتهاند درحالیکه این تشابه در دوقلوهای
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غیرهمسان کمتر مشاهده میشود .با این وجود به نظر میرسد که عوامل ژنتیکی در انسان فقط حدود  %11در
تعیین شاخص توده بدنی نقش داشته باشد .تغییر در عوامل محیطی با افزایش انرژی دریافتی و کاهش فعالیت
بدنی منجر به افزایش بارز چاقی از سال  1581شده است .بیتردید پاسخ به رژیم غذایی خاا و در دسترس بودن
غذاها تحت تاثیر ژنها دارد .در اکثر موارد این زمینه ژنتیک ،چند ژنی است و شواهد زیادی نشان می دهند که
واریانت های شایع ژنتیکی یا پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی ( 1)SNPممکن است نقش مهمی در اپیدمی چاقی
بازی کند .این SNPها اثرات متوسطی در حساسیت افراد به چاقی دارند اما بهدلیل تناو زیاد ،می توانند کمک
زیادی به چاقی در سطح جوامع داشته باشند( . )13در موارد نادر جهش ژن منفرد باعث انواعی از چاقی تک ژنی
خواهد شد ( .)11عوامل فرهنگی نیز در ابتال به چاقی اثرگذارند بطوریکه در جوامع صنعتی چاقی بیشتر در افراد
فقیر دیده می شود در حالیکه در کشورهای توسعه نیافته چاقی در افراد ثروتمند ،بیشتر است.
چاقی میتواند بهدلیل ابتال به برخی بیماریهای غدد درون ریز مانند سندرم کوشینگ ،کمکاری غده تیروئید و
اختالالت هیپوتاالموس نیز ایجاد شود که البته موارد کمی از علل چاقی را تشکیل میدهند .باید دانست که میزان
کمکاری تیروئید در افراد چاق بیشتر از افراد با وزن طبیعی نیست ( .)17در کمکاری شدید تیروئید ،میگزدم و
تجمع موکوپلی ساکاریدها دلیل اصلی افزایش وزن است که منجر به افزایش وزنی در حد خفیف تا متوسط (نه
شدید) میشود ( .)21-16مصرف برخی داروها مانند فنوتیازینها ،داروهای ضد افسردگی ،ضد صرع ،و استروئیدها
نیز میتوانند منجر به افزایش وزن شوند.
اپیدمیولوژی توصیفی و تحلیلی در دنیا
چاقی ،یکی از مهم ترین مشکالت سالمتی است که درصد قابل توجهی از افراد در کل با آن روبهرو هستند .براساس
گزارش سازمان بهداشت جهانی ،در سال  2111میالدی بیش از1/5میلیارد نفر از جمعیت بزرگسال مساوی یا
بیشتر از  18سال در جهان دارای اضافه وزن بوده واز این تعداد  611میلیون نفر چاق هستند( .)1شیوع چاقی در
فاصله سالهای  1581تا  2111بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده است .در همین راستا مطالعهی انجام شده در 28
کشور جهان که حداقل دو گزارش اپیدمیولوژیک ملی داشته اند ،حاکی ازروند رو به رشد چاقی در اکثر آنها می
باشد( .)21هر چند به نظر می رسد این روند رو به رشد درایاالت متحده امریکا در حال توقف باشد .بر اساس مطالعه
 NHANESدر طی سالهای  2115-2111میالدی ،شیوع چاقی درمردان و زنان بزرگسال به ترتیب  37/7%و
 37/8%میباشد که تغییرقابل توجهی درمقایسه باگزارشات سالهای  2113- 2118میالدی (شیوع در مردان و زنان
به ترتیب  32/2و  )%37/7نشان نمیدهد( .)22با این وجود ،بهنظرمیرسد در کشورهای اروپایی این روند همچنان
رو به افزایش باشد ( .)23متاسفانه در کشورهای در حال توسعه به دلیل بروز تغییرات زیادی که اخیراً در الگوی
زندگی متعاقب توسعه شهر نشینی رخ داده ،در مقایسه با کشورهای توسعه یافته شاهد روند رشد سریعتر شیوع
چاقی می باشیم( . )21 ,1بطوریکه در بیست سال اخیر شیوع چاقی در این کشورها سه برابر گردیده است و
1
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باالترین میزان در منطقه خاور میانه ،آسیای جنو شرقی ،جزایر اقیانوس آرام و چین مشاهده میشود (.)21
اپیدمیولوژی چاقی در ایران
خو شبختانه مطالعات متعددی در سطح ملی و منطقه ای در دو دهه اخیر در کشور انجام شده است .در مطالعه
کشوری جانقربانی و همکاران در طی سالهای  2111تا  2117میالدی ،نزدیک به نیمی از جمعیت  17-67ساله
ایرانی مبتال به اضافه وزن ( 12/8%مردان و  75%زنان) و  11/1%مردان و 27/2%زنان چاق بودند ( . )27شیوع
چاقی و اضافه وزن در ساکنین شهرها بیش از روستاها بود ( .)26در فاز یک مطالعه قند و لیپید تهران (-2111
 1558میالدی) از  8612فرد  21-51ساله تهرانی ،شیوع اضافه وزن و چاقی به ترتیب  12/1%( 11%مردان و
 38/3%زنان) و  11/6%( 23%مردان و  21/6%زنان) بود ( .)25در مطالعه کوهورت گلستان ،میزان اضافه وزن و
چاقی در سالهای  2112-2117میالدی به ترتیب 71/5%( 62/2%در مردان و 65/5%در زنان) و 15%( 28%در
مردان و  36/6%در زنان) بوده است ( .)28بر اساس یک مرور نظاممند متشکل از  153مطالعه (  87مطالعه در
بزرگساالن و  115مطالعه در کودکان و نوجوانان) که در فاصله ژانویه  2117تا ژانویه  2111به چاپ رسیده بودند،
شیوع اضا فه وزن و چاقی در بزرگساالن ایرانی به ترتیب بین  25-38/7%و  12/6-27/5%گزارش شده است .در
کودکان و نوجوانان شیوع اضافه وزن  7-13/7%و چاقی  3/2-11/5%بوده است(.)25
روند چاقی در ایران همانند سایر کشورهای منطقه خاور میانه رو به افزایش است .استقامتی و همکاران در یک
مطالعه کشوری ،روند  8ساله میزان شیوع چاقی و اضافه وزن در ایرانیان  18-61ساله را در بین سالهای -2115
 1555میالدی طی سه مرحله ،گزارش کردهاند ( .)31در این مطالعه در طی این  8سال (از سال  1555تا 2115
میالدی) چاقی( 8/5%از  13/6%به  )22/3%و اضافه وزن( 1/1%از 32/2%به  )36/3%رشد کرده است .این مسئله هم
در ساکنین شهر و هم روستا مشاهده شده است .تعداد ایرانیان چاق از  2/7میلیون نفر در سال  1555به  5میلیون
نفر در سال  2115رسیده است (بیش از  2/7برابر) و افراد مبتال به اضافه وزن در طی مطالعه از  6/5میلیون نفر به
 11/1میلیون نفر افزایش یافته است ( 1/6برابر) .)31( .یک پیگیری  11ساله ( از سال  1555تا  ) 2111در
جمعیت بزرگسال تهرانی  ،حاکی از روند رو به رشد چاقی در هر دو جنس میباشد .براساس این گزارش شیوع
چاقی از  23%در ابتدا به  31%در انتهای پیگیری افزایش یافته بود(.)31
براساس تنها مطالعهای که میزان بروز چاقی را در ایرا ن گزارش نموده است ،در جمعیت شهری تهران بروز تجمعی
معادل  38/1% (31/3در زنان و  23/1%در مردان ) پس از میانه  8سال پیگیری گزارش گردیده است و نرخ بروز
چاقی در هر  1111نفر سال پیگیری معادل  33/6 ( 27/5در زنان و  18در مردان) می باشد .باالترین میزان بروز
در مردان در دهه سوم ودر زنان در دهه پنجم زندگی روی داده است (.)32
با توجه به عدم یکسانی در تعریف چاقی شکمی ،شیوع آن در مطالعات مختلف بسیار متغیر گزارش شده است.
شیوع چاقی شکمی در بزرگساالن تهرانی در فاز اول مطالعه قند و لیپید تهران با استفاده از حد مرزی  1/86و
 1/58برای نسبت دور کمر به دور باسن در مردان و زنان 51% ،و  53%گزارش گردید ( .)33البته با توجه به درصد
باالی شیوع چاق ی شکمی به خصوا در زنان در این مطالعه ،به نظر میرسد که حدود مرزی فوق برای جامعه
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شهری تهران مناسب نمی باشد .در مطالعات بعدی که حدود مرزی دیگری را جهت تعریف چاقی شکمی انتخا
کرده اند ،نتایج بسیار متفاوت می باشد .در سومین مطالعه کشوری برای بررسی عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر
در سال  2115میالدی از  3121فرد  27-61ساله مناطق شهری و روستایی از  31استان کشور ،حد مرزی دور
کمر برای تعیین چاقی شکمی در جمعیت ایرانی  85و  51سانتی متر برای مردان و زنان تعیین گردید و بر اساس
این معیار ،چاقی شکمی در  71/5%ایرانیان ( 38/5%مردان و 51/5%زنان) گزارش شد ( .)31شیوع چاقی شکمی در
زنان ایرانی بسیار شایع تر از مردان است بطوری که در یک بررسی کشوری شیوع چاقی شکمی در زنان  71/7%و
در مردان  12/5%گزارش شده است( .)27به نظر می رسد که روند چاقی شکمی در مردان در مقایسه با زنان شتا
بیشتری دارد بطوری که در مطالعه قند و لیپید تهران در فاز اول (سالهای  1555تا  2111میالدی) شیوع چاقی
شکمی در مردان تهرانی  36/7%بود که در فاز دوم (سالهای  2112تا  2117میالدی) و فاز سوم ( 2116تا 2118
میالدی) به ترتیب به  75/2و 63/3%افزایش یافت و این در حالی است که در همین مدت چاقی شکمی در زنان
رشد زیادی نداشته و به ترتیب  56/5%و 83/8%و 83 /6%گزارش شده است (.)37
افزایش اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان ایرانی همگام با سایر کشورهای در حال توسعه در حال تبدیل به
یکی از معضالت بهداشتی جامعه می باشد .در مطالعه کشوری کاسپین )2111-2112 ( IVکه برروی 13186
کودک و نوجوان ایرانی با میانگین سنی  12/71سال در  31استان کشور در مناطق شهری و روستایی انجام شده،
شیوع چاقی معادل 13/78% ( 11/85%در پسران و  11/17%در دختران ) و شیوع اضافه وزن معادل 15/12%
(  21/11%در پسران و  15/55%در دختران) گزارش شده است ( .)36این مقادیر در مقایسه با نتایج مطالعه
کاسپین  ) 2113-2111( Iکه میزان اضافه وزن و چاقی را به ترتیب معادل  11/1%و چاقی  1/8%گزارش کرده
بود ،حاکی از روند صعودی چاقی و اضافه وزن در این گروه سنی در کشور می باشد ( .)35شیوع چاقی و اضافه
وزن در کودکان و نوجوانان  11-15ساله تهرانی در سالهای  2111-2117میالدی به ترتیب  5/1%و 15/5%گزارش
شده است( . )38روند چاقی در شهر تهران همانند الگوی کشوری است بطوری که در مطالعه قند و لیپید تهران با
استفاده از نتایج فاز های  Iو  IIو  ،) 1555-2118( IIIشیوع چاقی در هر دو جنس افزایش یافته ولی شیوع چاقی
شکمی تنها در پسران افزایش داشته است ( .)35این شیوع باال بدون عارضه نخواهد بود و افزایش فشار خون(.)11
و سندرم متابولیک ( )11در کودکان و نوجوانان چاق بیشتر از همساالن با وزن طبیعی ،گزارش شده است.
در مستندات ملی ،میزان چاقی تا  61سالگی با افزایش سن ،روند افزایشی و بعد از این سن ،از سرعت آن کاسته
می شود ( )37 ,27هم چنین با میزان تحصیالت ( )12و میزان فعالیت بدنی ( )11 ,13رابطه عکس و با وزن هنگام
تولد( )13وضعیت اقتصادی ( )12تعداد فرزندان ()17و دریافت چربی روزانه ( )16رابطه مستقیم دارد .بعالوه چاقی
در افراد غیر سیگاری ،بیکار ،متاهل و ساکن در شهر بیشتر گزارش شده است (.)18 ,15 ,17
مسلماً میزان باالی چاقی و چاقی شکمی در ایران باعث افزایش عوارض ناشی از آن و بروز مرگ زودرس خواهد
شد .در جریان مطالعه قند و لیپید تهران ،در طول  3/6سال پیگیری ،در افراد با اضافه وزن و چاق در مقایسه با
افراد با وزن طبیعی ،نسبت شانس تعدیل شده برای بروز دیابت به ترتیب معادل ( 1/56با فاصله اطمینان 57%
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 )1/15-2/85و ( 3/71با فاصله اطمینان  )2/16-7/55 57%بوده است .بعالوه ،خطر منتسب به جمعیت برای بروز
دیابت برای افراد با اضافه وزن و چاق به ترتیب معادل  23/3و  35/1%می باشد( .)15عالوه بر این ،در جریان همین
مطالعه ،نقش مستقل چاقی شکمی در بروز دیابت به اثبات رسیده است( .)71مضاف بر اینکه ارتباط افزایش BMI
و شیوع بیماری های مزمن کلیه در بزرگساالن تهرانی نشان می دهد که نسبت شانس این گونه بیماری ها در افراد
با اضافه وزن و چاقی به ترتیب ( 1/7با فاصله اطمینان  )1/3-1/8 57%و (1/6با فاصله اطمینان )1/3-2/1 57%
می باشد و نسبت شانس شیوع بیماری های مزمن کلیه در حضور چاقی شکمی (1/2با فاصله اطمینان -1/1 57%
 )1/1است ( .)71در نهایت ،در یک م طالعه کوهورت در جمعیت شهری تهران با مدت پیگیری بیش از  5سال،
افزایش شاخص های چاقی مرکزی در هر دو جنس و افزایش  BMIتنها در مردان با بروز پیامدهای قلبی -عروقی
و مرگ ناشی از آن همراه بوده است ( . )72چاقی از طریق ایجاد پرفشاری خون ،دیابت و کلسترول خون بر روی
پیامدهای قلبی-عروقی اثر می گذارد(.)73
رهنمودهای بالینی
مراقبت از افرادی که اضافه وزن دارند یا چاق هستند ،شامل دو مرحله است ارزیابی و درمان .ارزیابی به معنای
تعییندرجهی افزایش وزن و عوامل خطر است .درمان شامل کاهش وزن بدن و نیز کنترل عوامل خطر همراه
میباشد .درارتباط با ارزیابی اخذ شرح حال دقیق ،معاینه فیزیکی ،آزمونهای آزمایشگاهی مناسب ،بررسی عوامل
خطرساز همراه و بررسی وضعیت روانشناختی بسیار مهم میباشد .این بررسیها به منظور رسیدن به اهداف زیر
میباشد
 .1تعیین درجه چاقی ،تعیین میزان خطر تهدید کننده سالمت در فرد چاق
 .2تشخیص عوامل روانشناختی موثر بر چاقی
 .3شناخت دیگر عوامل مداخله موثر بر چاقی مانند توارث ،یا اختالالت نورولوژیک
 .1شناسایی اختالالت غدد مترشحه داخلی مانند مقاومت به انسولین یا هیپرآندروژنیسم
 .7تعیین مناسب ترین استراتژی کنترل وزن
شرح حال دقیق و کامل با توجه ویژه به برخی اختالالت همراه ،1الزامی است .در معاینه فیزیکی توجه به مراحل
زیر توصیه میگردد:
 .1قد  ،وزن و دور کمراندازه گیری شود و BMIمحاسبه گردد.
 .2فشار خون بیمار با روش استاندارد دقیقا اندازهگیری شود.
 .3شکم از لحاظ بررسی توده احتمالی و سمع بروئی 2معاینه گردد.
 .1نبضهای محیطی لمس گردد و شریان کاروتید سمع شود.
 .7تیروئید بیمار از لحاظ اندازه و قوام معاینه گردد.
Co-morbidity
Bruit
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 .6در صورت شک به افزایش فشار داخل مغز ،معاینه ته چشم انجام گردد.
 .5پوست بیمار مشاهده و یافتههای غیرطبیعی همچون نازکی پوست ،پرخونی و استریا ثبت گردد.
 .8قدرت عضالنی پروکسیمال ارزیابی شود.
 .5آزمایشا ت بالینی شامل قند خون ناشتا ،پروفایل چربی و تست های عملکرد کبدی بررسی گردد .در
موارد مشکوک به کم کاری تیروئید آزمونهای TSHو  Free T4و در موارد مشکوک به سندروم
کوشینگ در بیماران سرپایی ،آزمون سرکو شبانه با دگزامتازون توصیه می گردد.
وجود ضایعات پوستی به ه مراهی ضعف عضالنی می تواند به دلیل ابتال به سندروم کوشینگ،و وجود هیرسوتیسم و
آکانتوزیس نیگریکانسمی تواند به دلیل ابتال به سندروم تخمدان پلی کیستیک باشد .همچنین وجود
هیپوگونادیسم ،ممکن است نشان دهنده اختالالت دیسمورفیک ژنتیکی باشد.
پیشگیری سطح اول
چاقی یک بیماری مزمن ،پیچیده و ناشی از عوامل متعدد است که از تعامل عوامل ارثی و محیطی حاصل میشود.
عوامل متعدد اجتماعی ،رفتاری ،فرهنگی ،فیزیولوژیک ،متابولیک ،و ژنتیک در ابتال به چاقی نقش دارند (.)71 ،73
در تعالیم ادیان به ویژه دین مقدس اسالم به تعادل در مصرف مواد غذایی توصیه شده که نمونهی بارز آن در این
حکایت افصح المتکلمین سعدی شیرازی آورده شده است
« یکی از ملوک عجم ،طبیبی حاذق به خدمت حضرت مصطفی (ا) ،فرستاد .سالی در دیار عر بود و کسی تجربه
پیش او نیاورد ،و معالجه از وی در ن خواست .پیش پیغمبر آمد ،و گله کرد که مرین بنده را برای معالجت اصحا
فرستاده اند ،و درین مدت کسی التفاتی نکرد تا خدمتی که بر بنده معین است به جای آورد .رسول (ا) گفت این
طایفه را طریقتی است که تا اشتها غالب نشود نخورند ،و هنوز اشتها باقی بود که دست از طعام بدارند .حکیم گفت
این است موجب تندرستی .زمین ببوسید و برفت».
پیشگیری افراد سالم از ابتال به بیماری چاقی بسیار پیچیده است .آنچه مسلم است ،تغییر در شیوهی زندگی مهمترین
عامل برای پیشگیری است .با این حال با توجه به استعداد ژنتیکی که تأثیر عمدهای در عوامل محیطی و نحوهی
مصرف غذادارد ،این روش نیز با محدودیتهایی همراه است .شهرنشینی ،کاهش فعالیت بدنی ،افزایش دریافت غذاهای
پرکالری و چربی زیاد از عوامل عمدهی چاقی در جوامع کنونی است .به هر جهت همانگونه که دیده شد ،حتی در
روستاهای ایران نیز اضافه وزن و چاقی با شیوع قابل توجهی وجود دارد .و در دههی اخیر افزایش قابل توجهی در
چاقی در کودکان ،نوجوانان ،و بزرگساالن و شیوع فزایندهای در چاقی شکمی دیده شده است .بنابراین آموزشهای
عمومی در مورد تغییر در شیوهی زندگی منحصر به شهرنشینان نمی شود و روستاییان را نیز شامل می گردد .نقش
بهورزان در روستاها و داوطلبان در شهرها به همراه پرسنل مراکز بهداشتی در آموزش جامعه حایز اهمیت است .برای
تحقق این امر باید به نحو مطلو تر و گستردهتری از کارشناسانتغذیه در شبکهی بهداشتی ي درمانی استفاده نمود و
برنامهی کشوری منسجمی برای اصالح شیوهی زندگی جامعه ایرانی برنامهریزی کرد.
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پیشگیری سطح دوم
اتفاق نظر کمی در مورد برنامه ریزی برای کاهش وزن وجود دارد .برنامه ریزی جهت کنترل وزن 1شامل بخشهای
زیر میباشد
 پیشگیری اولیه شامل پیشگیری از افزایش وزن در افراد بالغ به خصوا افرادی که سابقه خانوادگیچاقی ،اختالالت متعاقب چاقی و یا عوامل زودرس در ایجاد سندروم متابولیک (افزایش فشار خون ،دیس
لیپیدمی ،و اختالل در تحمل گلوکز) را دارند.
 برنامه کاهش وزن در افراد دارای افزایش وزن برنامه حف وزن در کوتاه مدت که در واقع پیشگیری ثانویه از بازگشت وزن متعاقب برنامه کاهش وزنمیباشد.
 برنامه حف وزن در بلند مدت که حف وزن به دست آمده برای مدت حداقل دو سال پس از یک دورهکاهش وزن میباشد.
 کنترل اثر عوامل خطرزا شامل مصرف دخانیات ،عدم فعالیت بدنی ،تغذیه نامناسبرسیدن به وزن ایدهآل
در برنامه کاهش وزن باید میزان کاهش وزن تعیین شده ،منطقی و قابل دسترسی باشد .پس ازتعیین مقدار اضافه
وزن ،برنامه ریزی جهت کاهش وزن باید تدریجی باشد .برای اکثر افراد چاق یک کاهش حدود 11%درصد وزن
اولیه به نظر مناسب و قابل دسترس می باشد .پس از رسیدن به هدف اولیه ،اقدام برای ادامه کاهش با برنامه
جدیدتر براساس  BMIو شرایط جدید در نظر گرفته میشود .منطقیترین برنامه زمانی برای رسیدن به این هدف 6
ماه میباشد که متناسب با میزان  ،BMIمحدودیت کالری متفاوتی در نظر گرفته میشود.

برنامه حفظ وزن
پس از  6ماه معموالً روند کاهش وزن به دلیل کاهش میزان متابولیسم پایه بسیار کندتر شده و تقریبا ثابت
میگردد .وزن از دست رفته معموالً بالفاصله پس از کنار گذاشتن برنامه کاهش وزن (محدودیت در دریافت کالری،
رفتار درمانی و فعالیت بدنی) برگشت پذیر است بویژه زمانی که روند کاهش وزن بسیار سریع تر از روند استاندارد
اتفاق افتاده باشد .بنابراین حف وزن پس از  6ماه از اهمیت خاصی برخوردار است .در افرادی که قابلیت و توانایی
ادامه کاهش وزن را ندارند ،حف وزن جدید نیز میتواند نتیجه ای مطلو باشد.
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درمان
رژیم درمانی
رژیم درمانی به صورت محدودیت درکالری دریافتی می باشد که با توجه به میزان  ،BMIتعیین وضعیت خطر و
خصوصیات بیمار به صورت منحصر به فرد و توسط متخصصین تغذیه تنظیم می گردد .دو نوع محدودیت کالری در
درمان چاقی استفاده میشود که به صورت رژیم با کالری کم (LCD) 1و رژیم با کالری بسیار کم (VLCD) 2
تقسیم بندی شده است .در این میان ،رژیم  LCDرایج تر بوده و در درمان اکثر افراد به خوبی قابل اجرا است.
اگرچه میزان کالری در رژیم  LCDاغلب بین  811کیلوکالری تا  1211کیلوکالری در زنان و  1711کیلوکالری در
مردان در نظر گرفته می شود ولی محاسبه میزان کالری روزانه به صورت فردی صورت می گیرد .با کاهش انرژی
دریافتی به میزان  711کیلو کالری در روز  ،می توان به کاهش وزنی معادل نیم کیلوگرم در هفته یا  2کیلوگرم در
ماه دسييت یيييافت .به این ترتیب میتوان با کاهش  311-711کیيييلوکالری در روز در یک فرد چاق به کاهش
وزنی معادل  1/7تا  1/1کیلوگرم در هفته و کاهش وزنی معادل  11%در طی  6ماه رسید .در بسيیييييياری از افراد
با چاقی شدیدتر (  BMIبیش از  )37 kg/m2کاهش به میزان  711-1111کیلوگرم کالری در روز و کاهش وزن
حدود نیم تا یک کیلوگرم در هفته موجب کاهش  11درصد از وزن اولیه پس از  6ماه می گردد(.)77
رژیم کم کالری مطابق با راهنمای برنامه ملی آموزش کاهش کلسترول 3تنظیم میگردد( .)76میزان چربی دریافتی
در این رژیم غذایی کمتر از  31%کل کالری دریافتی است و کاهش مصرف چربی های اشباع توصیه می گردد.
کاهش درصد مصرف چربی به تنهایی نمی تواند وزن را کاهش دهد مگر آن که کل کالری دریافتی نیز همزمان
کاهش یابد .کاهش مصرف چربی همگام با کاهش مصرف کرب وهیدرات عموماً قادر به کاهش مورد نیاز کالری جهت
رسیدن به کاهش وزن مورد نظر خواهد شد .هر قدر رژیم غذایی تنظیم شده به عادات غذایی فرد نزدیک تر باشد و
تعادل بیشتری داشته باشد ،همکاری بیمار نیز با درمانگر بیشتر می گردد و احتمال عدم پیروی از رژیم غذایی
کاهش می یابد .رژیم  VLCDکه بصورت محدودیت کالری دریافتی به میزان کمتر از  811کیلوکالری میباشد در
افرادی توصیه می شود که خطر عوارض چاقی در آنها باال است .افراد تحت درمان با رژیم  VLCDاحتیاج به
بستری شدن و مراقبت خاا دارند.
فعالیت بدنی
افزایش فعالیت بدنی یکی از ارکان مهم کاهش وزن و درمان چاقی می باشد( .)75اگرچه اثر بخشی آن نسبت به
محدودیت دریافت کالری از کمتر است ولی نقش مهمی در حف و ثبات وزن از دست رفته دارد .نقش مهمتری که
فعالیت فیزیکی نسبت به کاهش وزن دارد ،کاهش خطر ابتال به عوارض قلبی -عروقی و دیابت است .در اکثر افراد
1

Low Calorie Diet
Very Low Calorie Diet
3
National Cholesterol Education Program
2
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چاق ورزش باید ابتدا با فعالیت های مالیم و به میزان کم شروع شود و شدت و مدت آن به آرامی افزایش یابد.
فعالیت بدنی می تواند یک بار در روز و یا به فواصل در طول روز انجام پذیرد (حداقل زمان الزم برای شروع شکست
سلول های چربی  31دقیقه می باشد) .بیمار می تواند پیاده روی را با سيييييه بييييار در هفته و هر بار نیم ساعت
شروع کرده و سپس آن را به  17دقیقه قدم زدن با سرعت بیشتر و  7روز در هفته برساند .کلیه افراد باید این
میزان فعالیت را بصورت روزانه و با شدت متوسط تا شدید انجام دهند .یک چنین روشی را می توان با انواع دیگر
فعالیت فیزیکی انجام داد ،ولی پیاده روی ساده ترین و قابل دسترس ترین فعالیت فیزیکی می باشد که در هر گروه
سنی قابل انجام است .از طرف دیگر بیماران باید به انجام فعالیتهای دیگری مانند استفاده از پلکان به جای
آسانسور ،استفاده کمتر از ا تومبیل یا دیگر وسایط نقلیه ،انجام کارهای تفریحی در منزل مانند باغبانی و غیره
تشویق شوند .ورزش های رقابتی مانند تنیس و یا والیبال در صورتی که منجر به صدمات فیزیکی یا جرح نشوند،
می توانند عالوه بر مصرف انرژی منجر به تقویت روحیه نیز گردند .کاهش ساعات بی تحرکی ،بخش دیگری از
اقدامات درمانی است.
رفتار درمانی
آموزش مواردی مانند فراهم آوردن شرایطی برای غلبه بر موانع احتمالی پیش رو ،آموزش اهمیت همکاری بیمار در
انجام رژیم درمانی و افزایش فعالیت فیزیکی از اهداف این بخش از درمان می باشد .این بخش شامل پایش عادات
غذایی و فعالیت فیزیکی توسط خود بیمار ،شناخت و کنترل عوامل استرس زا ،شناخت و کنترل عواملی که در
شروع پرخوری و کاهش فعالیت بدنی (مانند تعطیالت) دخالت دارند ،کنترل و حل مشکالتی که در طول درمان
پیش میآید ،تشویق پس از برداشتن یک گام مثبت و حمایت اجتماعی از بیمار میباشد( .)78این نکات ثبت شده
باید در ویزیتهای بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
درمان ترکیبی
موفق ترین درمان برای کاهش وزن و نگهداری آن ،توام کردن رفتار درمانی ،رژیم درمانی ،و افزایش فعالیت بدنی
است .قبل از آنکه هر گونه تصمیمی برای دارو درمانی گرفته شود ،باید اثربخشی این مجموعهی درمانی دست کم
برای  6ماه بررسی گردد.
دارودرمانی
داروی مناسب ،دارویی است که عالوه بر موثر بودن در کاهش وزن ،ایمن نیز باشد .اغلب بیماران بعد از قطع دارو
مجددا به وزن قبلی بر میگردند .دارو درمانی بهتنهایی و با اهداف زیبایی به هی وجه توصیه نميیشيود .ایين روش
درميانی به صورت اختصاصی و در افرادی خاا کاربرد دارد( .)78تصمیمگیری برای استفاده از داروها باید در
صورت عدم موفقیت رژیم غذایی و افزایش فعالیت فیزیکی در کاهش وزن پس از  6ماه صورت گیرد .داروهایی که
بی ضرر بودن آن در بلند مدت اثبات شده ،به همراه رژیم غذایی ،فعالیت فیزیکی و رفتار درميييانييی در افييرادی
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که  BMIآنها بیش از  31 kg/m2بوده یا  BMIبیش از  25kg/m2داشته و واجد یکی از عوامل خطر (افرایش فشار
خون ،بیماری عروق کرونر ،دیابت نوع  2و آپنه هنگام خوا ) می باشند ،قابل استفاده است .اثرات نسبی مثبت این
داروها پس از قطع دارو در مدت کوتاهی از بین رفته و بیمار به وزن قبلی باز میگردد .با توجه به موارد فوق و
همچنین قیمت باالی دارو و دسترسی نامناسب در کشور ،مصرف این داروها بصورت عام توصیه نمیشود .تنها
داروی در دسترس در کشور که اثربخشی و ایمنی آن اثبات شده اورلیستات 1است.
درمان جراحی
2

درمان جراحی در تعداد معدودی از بیماران که دچار چاقی و خطر باال (افراد با  BMIباالتر از  11 kg/mیا باالی
 37kg/m2به همراه عوامل خطر) هستند ،قابل اجرا میباشد .مطالعات نشان دادهاند که کاهش وزن ناشی از
جراحی ،از طریق اثرات مثبت بر کلسترول خون ،قند خون و فشار خون موجب کاهش عوارض قلبی عروقی و مرگ
می شود ( .)61 ،61میزان عوارض جراحی و مرگ و میر بسته به تجربه جراح ،تجربه مرکز انجام جراحی ،نوع عمل
جراحی ،سن بیمار و وجود بیماریهای زمینه ای متفاوت است .در حال حاضر تجربیات قابل قبولی در ارتباط با
انجام اعمال جراحی به خصوا جراحی کوچک کردن معده ،2در ایران وجود دارد.
نتیجه گیری
با توجه به مطالب باال اهمیت اضافه وزن و چاقی در جوامع پیشرفته و نیز در کشور ما به عنوان یک معضل
بهداشتی ي درمانی شناخته شده است .این مشکل نه تنها در افراد بالغ و مسن وجود دارد ،بلکه روند افزایش چاقی
در کودکان نیز مشهود است .برای درمان چاقی در کودکان و نوجوانان باید رهنمودهایی متفاوتی از بزرگساالن در
نظر گرفته شود .با این وجود ،رعایت اصول تغذیه سالم و افزایش فعالیت بدنی برای همهی اعضای خانواده به منظور
پیشگیری و درمان چاقی اهمیت دارد .سیاستگذاری ،برنامهریزی ،اجرا و پایش برنامههایی جهت ارزیابی و مقابله با
افزایش وزن و چاقی باید در زمرهی فعالیتهای مستمر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و بخشهای
دیگراجتماعی ي فرهنگی کشور قرار گیرد تا با تغییر در آگاهی ،نگرش ،و عملکرد افراد جامعه و تغییر در شیوهی
زندگی از بروز چاقی و عوارض ناشی از آن پیشگیری نموده و یکی از ابعاد مهم سالمت جامعه تأمین گردد.
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گفـتـار 10

اختاللهای چربیهای خون

دکتر فریدون عزیزی ،دکتر عطیه آموزگار ،دکتر هنگامه عبدی

بیماریهای ناشی از دیسلیپیدمی در دهه های اخیر مورد توجه متخصصان داخلی قرار گرفته است ،زیرا نشان داده
شده است که با درمان صحیح آنها از عوارض شایعترین علت مرگ و میر انسانها یعنی بیماریهای قلبی ي عروقيی
کاسته میشود .لیپیدها در پالسما بهصورت کمپلکسهای ملکولی از چربی و پروتئین حمل ميیشيود کيه بيه آنهيا
لیپوپروتئین ،گفته میشود .این مواد برای انتقال کلسترول ،تریگلیسرید ،و ویتامینهيای محليول در چربيی دارای
اهمیت ویژهای هستند .لیپوپروتئین ها در جذ کلسترول ،اسیدهای چر بلند زنجیره و ویتيامینهيای محليول در
چربی نیز نقش عمدهای بازی میکنند .لیپوپروتئینها قطعههای کروی متشکل از صدها ملکول لیپید و ملکولهيای
پروتئین هستند .لیپیدهای غیرقطبيی یعنيی کلسيترول اسيتریفیه و تيریگلیسيریدها در مرکيز لیپيوپروتئین قيرار
میگیرند و در سطح ،فسفولیپیدها ،کلسترول آزاد و ملکولهای درشت پروتئینیجای دارنيد .ایين پيروتئینهيا کيه
آپولیپوپروتئین 1خوانده میشوند ،نقش اساسی در انتقال و متابولیسم لیپیدها دارند(.)1
بهطورکلی ،اختاللهای لیپید پالسما را میتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد
 -1افزایش لیپیدهای پالسما (هیپرلیپوپروتئینمی)
 -2کاهش لیپیدهای پالسما (هیپولیپوپروتئینمی)
درصورتیکه کلسترول پالسما کمتير از  111میليیگيرم در دسيیلیتير باشيد ،هیپوکلسيترولمی نامیيده ميیشيود.
اختاللهای هیپوکلسترولمی نادرند ،لذا اهمیت اپیدمیولوژی ندارند .مشکل اصلی اینگونه بیماران اختالل در جذ
ویتامینهای محلول در چربی است.
لیپوپروتئینها براساس دانسیته (و سایر خواا فیزیکی و شیمیایی) به  7گروه تقسیم میشيوند شيیلومیکرونهيا،
 ،LDL1 ،IDL3 ،VLDL2و  .HDL7الزم به ذکر است که Lp(a)6مشتقی از  LDLاست.
آپولیپوپروتئینها انواع مختلفی دارند  ،apoA ،apoB ،apoCو .apoEاین پروتئینها بهطور عميده در کبيد و در
مرتبييۀ بعييد در جييدار رودههييا سيياخته مييیشييوند .پييروتئینهييای  apoدر تعامييل بييا چنييد آنييزیم مهييم از
جمله ،LCAT8،LPL5و CETP1نقش اساسی در انتقال و متابولیسم لیپیيدها بير عهيده دارنيد LPL.در سيطح
1
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لومینال مویرگهای بافت ماهیچهای و بافت چربی مستقر است و دو آنزیم دیگر یعنی LCATو CETPدر پالسما
و بیشتر همراه با  HDLدر گردش هستند .اگر کیفیت و کمیت آپولیپوپروتئینها وآنزیمهای ذکر شده در یک فيرد
مطلو باشد ،حتی در صورت مصرف مقادیر فراوان چربيی ،دچيار هیپرلیپيوپروتئینمی نخواهيد شيد و بيرعکس در
فردی که یکی یا چند عدد از این آپولیپوپروتئینها یا آنزیمها اختالل داشته باشند ،حتيی در صيورت رعایيت رژیيم
غذایی کمچربی ،همچنان دچار هیپرلیپوپروتئینمی خواهد بود.
در رژیم غذایی غربی ،هر فرد روزانه بین  71تا  111گيرم چربيی دریافيت ميیکنيد .همچنيین در غيذای سياکنان
آمریکای شمالی نزدیک به  711میلیگرم کلسترول در روز موجود است .مطيابق بررسيیهيای انجيام شيده ،میيزان
مصرف کلسترول روزانه در کشور ما در مردان 171و در زنان 185میلیگرم بوده است .این در حالی است که میزان
مصرف کلسترول در بسیاری از کشورهای دنیا کمتر از 211میليیگيرم در روز اسيت ( .)2نزدیيک بيه یيک سيوم از
کلسترولی که خورده میشود جذ میشود .اسيیدهای صيفراوی کيه هيير روز از طریيق ميدفوع ،دفيع ميیشيوند،
معادل 271میلیگرم کلسترول دارند .لیپیدهای دریافتی از غذا بهصورت شیلومیکرون از مخاط روده وارد لنف شده،
از مجرای توراسیکوارد پالسما میشوند .لیپیدهای آندوژن همراه بيا کلسيترول و آپيوپروتئینهيا ) (apo B100بيه
صورت  VLDLاز کبد ترشح میشوند.
تریگلیسرید موجيود در شيیلومیکرونهيا و  VLDLتوسيط  LPLهیيدرولیز ميیشيود و بيه مصيرف بافيتهيای
محیطی(به طور عميده ماهیچيههيا و بافيت چربيی) ميیرسيد .کلسيترول جيذ شيده درنهایيت بيهصيورت«مانيده
شیلومیکرون »2به کبد می رسد و توسط کبد برداشت میشود .این کلسترول اثر فیدبک منفی بر سنتز کلسترول در
کبد دارد VLDL .در اثر از دست دادن تریگلیسریدها بهتدریج چگالتر میشيود و بيهصيورت  IDLدر ميیآیيد.
 IDLنیز با از دستدادن بیشتر تریگلیسریدها در نهایت به  LDLتبدیل میشود LDL .بهواسطۀ گیرنيدۀ LDL
،تقریب ًا توسط تمام بافتهاو سلولها میتواند برداشت شود .بیشترین گیرندۀ  LDLرا آدرنيال و گونادهيا دارنيد اميا
کبييد در مجمييوع مهمتييرین برداشييتکننييدۀ  LDLاسييت .انتقييال و متابولیسييم غیرطبیعييی شييیلومیکرونهييا و
هیپرتریگلیسریدمی بعد از غذاممکن است 3عوامل خطری برایبیماری عروق قلبيی 1باشيد HDL .توسيط ارگيان
خاصی ساخته نمیشود بلکه در پالسما از گردآمدن فسفولیپیدها و آپوپروتئینها بهوجيود ميیآیيد apoA1 .نقيش
اساسی دربه وجيود آميدن  HDLدارد .در افيرادی کيه در اثير یيک موتاسيین apoA1ترشيح نميیکننيد ،تقریبيا
هیچمقداری از  HDLوجود ندارد apoA1 .بهصورت جزیی از ساختمان  VLDLاز کبد ترشح ميیشيود .بيهنظير
می رسد در پالسما مقداری ازVLDL ،apoA1را ترک میکند و با گردآمدن فسفولیپیدها و سيایر آپيوپروتئینهيا،
قطعات  HDLدر پالسما شکل میگیرند .سازوکاری که بوسیلۀ آن  HDLجلوی آترواسکلروز را میگیرد بهخوبی
شناخته نشده است .بهنظر می رسد ترانسپورتوارونۀ کلسيترول بوسيیلۀ HDLسيازوکار اصيلی باشيدHDL .هيای
1
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کوچک و تهی از کلسترول HDL3 ،نامیده میشوند .کلسترول آزاد از غشای سلول به HDL3منتقل شده ،توسيط
 LCATتبدیل به کلسترول استریفیه میشود .به این ترتیب بهتدریج نوع شيناورتری ازHDLبيه نيام HDL2بيه
وجودمیآید.
روند انتقال وارونهی کلسترول به دو طریق میتواند کامل شود اول آنکه کلسترول استریفیه به لیپيوپروتئینهيایB
(VLDLو شیلومیکرون) منتقل میشود و با برداشته شدن این لیپيوپروتئینهيا توسيط کبيد ،کلسيترول بيه کبيد
بازمیگردد .دومآنکه HDL2بهطور کامل توسط کبد از پالسما برداشته شود .ثابت شده است کيه افيزایش  LDLو
نیز کاهش HDLعامل خطر آترواسکلروز عروق کرونر هستند.
هیپرتریگلیسریدمی در بیشتر موارد موجب پایین آمدن سطح  HDLدر پالسما میشود .علت این امر را بيا توجيه
بهنحوۀ شکلگیری  HDLدر پالسما میتوان توضیح داد .با این حال نشان داده شده اسيت کيه بيه محيض نرميال
شدنتریگلیسرید ،مقدار  HDLدر پالسما طبیعی نمیشود .به هير حيال ،اینکيه هیپرتيریگلیسيریدمی بيه طيور
مستقیم درآترواسکلروز نقش دارد یا تأثیر آن از طریق کاهش  HDLدر پالسما است ،هنوز مشيخص نشيده اسيت.
هیپرگلیسمی بعد ازغذا 1نیز ممکن است عامل خطر آترواسکلروز باشد .در این صورت ،انيدازهگیيری تيریگلیسيرید
ناشتا ممکن است در ارزیابی عوامل خطر اطمینانبخش نباشد(.)1
عوامل سببشناسی
افزایش یک یا چند نوع لیپوپروتئین پالسما در بیشتر موارد ناشی از تأثیر زیادی وزن ،رژیييم غذایی حياوی چربيی
اشباعشده به مقدار فراوان و شیوۀ زندگی بدون حرکت (پشت میزنشینی) در یک زمینۀ ژنتیکی مساعد است .انيواع
مختلفهیپرلیپوپروتئینمی در مجموع به  7گروه تقسیم میشوند (جدول .)1
جدول  -1انواع هیپرلیپوپروتئینمی
نوع

سطوح افزایش یافته ليپوپروتئين

ليپيدهای افزایش یافته

1
2a
2b
3
1
7

شیلومیکرونها

تریگلیسرید
کلسترول
کلسترول و تریگلیسرید
کلسترول و تریگلیسرید
تریگلیسرید
کلسترول و تریگلیسرید

LDL
VLDLو LDL
شیلومیکرون و باقیماندهیVLDL
VLDL
VLDLو شیلومیکرونها

Postprandial hyperglycemia
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هریک از این انواع پنجگانه میتواند اولیه یا ثانویه باشد.علت هیپرلیپوپروتئینمیهای اولیه در اکثر ميوارد ناشيناخته
است و ناشی از تداخل عوامل مختلف ژنتیکی ،تغذیهای ومحیطی است .از این رو این ميوارد را هیپرلیپيوپروتئینمی
چندژنی1میگویند .از میان موارد شناختهشدۀهیپرلیپوپروتئینمیهيای اولیيه ،مهمتيرین آنهيا FCHL2اسيت .ایين
اختالل الگوی وراثتی اتوزومال غالب دارد.شیوع این بیماری در میان آمریکاییان بین 1/7تا  1درصيد اسيت .تظياهر
هیپرلیپوپروتئینمی میتواند به صورت هریک ازگروههيای  2b ،2aو 1باشيد .ميوارد دیگير شيامل هیپرکلسيترولمی
خييانوادگی ،نقييص خييانوادگی  ،apoB100هیپرتييریگلیسييریدمی خييانوادگی ،کمبييود خييانوادگی  ،LPLکمبييود
خانوادگی ،apoCIIو دیسبتالیپوپروتئینمی است که هر کدام شیوع بسيیار کميی دارنيد .هیپرلیپيوپروتئینمیهيای
ثانویه در زمینهی بیماریها یا سایر اختاللهای بالینی بروز میکنند .ایين ميوارد بيهطيور عميدهعبارتنيد از دیابيت
ملیتوس (بیشتر نوع  ،)1مصرف الکل (بیشتر نيوع  ،)1و قيراهيای پیشيگیری از بيارداری (بیشيتر نيوع  .)1سيایر
مواردقابل ذکر عبارتند از هیپوتیروئیدیسم ،بیاشتهایی عصبی ،3سيندرم کوشيینگ و مصيرف گلوکوکورتیکوئیيدها،
سندرمنفروتیک ،هپاتیتها ،و برخی اختاللهای ایمنیشناختی(.)2
اپیدمیولوژی توصیفی
اهمیت هیپرلیپوپروتئینمی بیشتر بهعلت نقش عمدهای است که در ایجاد بیمياری عيروق قلبيی دارد .همچنيین از
آنجا که درصد قابل مالحظهای از سکتههای مغيزی ناشيی از آترواسيکلروز اسيت ،از ایين نظير نیيز اهمیيت دارنيد.
هیپرتریگلیسریدمی بیشتر از 1111 mg/dLمیتواند باعث بروز حملههای مکرر پانکراتیت حاد گردد .آترواسکلروز از
دورانکودکی آغاز میشود ،بهطوریکه ضایعههای اولیه «رگۀ چربی»1را حتی در کودکان نیز میتوان در محلهيای
مساعد (دو شاخه شدن عروق) مشاهده کرد(.)3
لیپوپروتئینها و از همه مهمتر  LDLپيس از رسيو در فضيای بيینسيلولی اینتیميا توسيط درشيتخوارهای زیير
آندوتلیومبرداشته میشود و به این ترتیب سلولهای فومی7ي که ابتداییترین ضایعهی سلولی در آترواسکلروز اسيت
به وجود میآید .پیشرفت آترواسکلروز درافراد مختلف متفاوت است .قبل از یائسگی در زنها کندتر از مردان اسيت،
اما پس از یائسگیدر زنان سرعت بیشتری مییابد .بهطورکلی آترواسکلروز در مردان تا  17سالگی و در زنها تيا 77
سالگی به حدی پیشرفت میکندکه احتمال بروز بیماری عروق کرونر قابل توجه میشود.
مطالعات جمعیتی متعددی رابطۀ بین سطح چربی خيون و بیمياری عيروق کرونير را نشيان داده اسيت .مهمتيرین
اینبررسیها عبارتند از ()1
 -1مطالعۀ فرامینگهام این مطالعه یکی از اولین مطالعيات آینيدهنگير بيود کيه روی سياکنان فرامینگهيام (واقيع
درشمال ماساچوست) انجام شد .این مطالعه ارتباط قوی بین سطح کلسترول پالسما و خطير بیمياری عيروق
1

Polygenic
)Familial combined hyperlipidemia (FCHL
3
Anorexia nervosa
4
Fatty streak
5
Foam cells
2

 / 151اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران
قلبی را نشان داد .همچنین در افرادی که  HDLپایینی داشتند ،بین سطح تریگلیسرید پالسيما و بیمياری
عروق قلبی رابطهای قوی پیدا شد.
 -2مطالعۀ آیندهنگر استکهلم در این مطالعه که روی  3186فرد و بهطور آیندهنگر به مدت  11/7سال به طيول
انجامید ،تأثیر هیپرپروتئینمی در بیماری عروق قلبيی بررسيی شيد .هير چنيد مطالعيۀ فرامینگهيام نتوانسيت
رابطهایمستقل بین هیپرتریگلیسریدمی و بیماری عيروق قلبيی نشيان دهيد ،در ایين مطالعيه رابطيۀ بيین
هیپرتریگلیسریدمی وبیماری عروق قلبی حتی از رابطۀ هیپرکلسترولمی هم قویتير بيود .عليت ایين تفياوت
میتواند مربوط به نژاد و ویژگیهایفردی و جغرافیایی باشد.
 -3کارآزمييایی مداخلييهای چنييد عامييل خطيير 1ایيين مطالعييه روی بييیش از  311/111نفيير انجييام شييد .در ایيين
مطالعهعوامل خطر مختلف بیماری عروق قلبی از جمليه هیپرلیپيوپروتئینمی بررسيی و مطيابق نميای -1-5
رابطهی مستقیمی بینکلسترول سرم و مرگ ناشی از بیماری عروق قلبی نشان داده شد.
 -1در بررسی جدیدی در مطالعه قند و لیپیيد تهيران) (TLGSکيه روی  2611ایرانيی بياالی  71سيال بيدون
بیماری قلبی عروقی صورت گرفت ،طی پیگیری  5ساله ،بین سيطح سيرمی کلسيترول تيام ،تيری گلیسيرید،
 LDLو  non-HDLبا بروز بیماری قلبی عروقی ،ارتباط مستقیم نشان داده شد (.)7
در نمودار  1متوسط غلظت کلسترول در مردم کشورهای مختلف جهان نشان داده شده است .همانطورکه مشاهده
میشود ،در کشور فنالند متوسط کلسترول خون افراد  ،261 mg/dLولی در ژاپن  161 mg/dLاست.
مطالعات نشان دادهاند که حداکثر مرگ و میر از بیماریهای قلبی ي عروقی در کشور فنالند و حيداقل ميرگ و میير
در ژاپناست که با مقادیر غلظت کلسترول آنها نسبت مستقیم دارد .بيا ایين حيال ،نسيبت مسيتقیم بيین متوسيط
کلسترول جمعیت ومیزان مرگ و میر از بیماری عروق کرونر همه جا مشاهده نمیشود .برای مثال ،با آنکه متوسيط
کلسترول در نیوزلند کمتر ازسوئد بوده است ،ولی میزان مرگ و میر ناشی از بیماری عروق کرونر در نیوزلند بسيیار
بیشتر از سوئد است .علت اینامر میتواند مربوط به تفاوت توزیع میان دو کشور باشد.
شیوع دیسلیپیدمی در ایران
در مطالعهای در سال  1352روی 2133فرد باالی  31سال ساکن اسالمشهر در اسيتان تهيران ،میيانگین وانحيراف
معیار تریگلیسرید 288±155mg/dLگزارش شد و مردان در مقایسه با زنان ،دارای تریگلیسيرید بياالتری بودنيد.
میزان تریگلیسرید در  13/2%افراد جامعۀ مورد بررسی (ميردان 15/7%و زنيان )11/1%بیشيتر از  211 mg/dLبيود.
میانگین وانحراف معیار کلسترول  238±76 mg/dLو غلظت آن در 12/5%افيراد جامعيۀ ميورد بررسيی (ميردان%
 11/1و زنان  )13/5%بیش از 235 mg/dLبود 51/5 % .افراد مورد بررسی دارای کلسترول بیشتر از211mg/dLبودنيد.
غلظت کلسترول وتریگلیسرید خون با پیشرفت سن فزونی نشان ميیداد ،وليی در ششيمین دهيۀ زنيدگی غلظيت
تریگلیسرید کاهش پیدامیکرد .بین نمایۀ تودۀ بدن و غلظت کلسترول و نیز نمایۀ تودۀ بدن و میزان تریگلیسرید
ارتباط مستقیم معنیداریمشاهده شد(.)6
)Multiple risk factor intervention trial (MRFIT

1
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نمودار  -1متوسط غلظت کلسترول سرم در مردم کشورهای مختلف جهان
در مطالعۀ دیگری که در سال  1357روی  1555فرد باالی  31سال ساکن روستاهای زنجان انجيام گرفيت ،میيزان
تييریگلیسييرید مسيياوی یييا بیشييتر از211mg/dLدر 21/7 %افييراد مييورد مطالعييه مشييهود بييود کييه 2/2 %آنهييا
میزان تری گلیسرید باالی 711mg/dLداشتند( .)5میانگین تریگلیسرید خون در افراد دیابتی  223±58و در افراد
با  238±112mg/dL ،IGTبود که در مقایسه با مقدار آن در افراد سيالم 183±61mg/dLافيزایش معنيیداری را
نشان میدهد .شیوع هیپرتریگلیسریدمی در افراد دیابتی 31/7 %و در افراد با  71 %،IGTبيود 5/5% .دیيابتیهيا و
 5/2%افراد  IGTدارای تریگلیسرید باالی  711mg/dLبودند .شیوع هیپرتریگلیسریدمی در افراد سالم 23 %بيود و
در 1/6 %مواردمقادیر باالی  711mg/dLرا نشان میداد .شيیوع دیابيتدر افيراد بيا هیپرتيریگلیسيیریدمی 1/7%ودر
افراد 6/8% ،IGTبود که  1/7برابر شیوع دیابت در افراد با تریگلیسیرید طبیعی اسيت .در هير سيه گيروه دیيابتی،
 ،IGTو سالم شیوع هیپرتریگلیسریدمی در زنان بیش از مردان بود.
غلظت کلسترول خون در  17%افراد مورد مطالعه باالی235mg/dLو شیوع آن در زنان بیشتر از مردان بود .میيانگین
کلسترول در افراد دیابتی ، IGT،و سالم بهترتیب  ،218±11 ،216±36و  155±72میلیگرم در دسیلیتر بود
که این مقادیر در افراد دیابتی و در افراد دچار  IGTباالتر از افراد طبیعيی اسيت .شيیوعهیپرکلسيترولمی در افيراد
دیابتی  25%یعنی حدود  1/1برابر افراد سالم با شیوع 15%است ولی بین شيیوعهیپرکلسيترولمی در افيراد بياIGT
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()21%و افراد سالم تفاوت معنیداری مشاهده نشد .شیوع هیپرکلسترولمی در افراد دیابتیو  IGTدر مردان بیش از
زنان مشاهده شد ،ولی درگروه سالم شیوع هیپرکلسترولمی در زنان ،بیش از مردان بود.
در بررسی دیگری که در  2517نفر افراد باالی  31سال در روستاهای تهران انجام شد ،میزان تيریگلیسيرید بياالتر
از211mg/dLدر  ،33%کلسترول باالتر از 211mg/dLدر17/1 %افراد دیيده شيد 11% .افيراد دارای  HDLکلسيترول
کمتر از 37و  13%افراد دارای  HDLکلسترول باالتر از 161mg/dLبودنيد .نسيبت  LDL/HDLبیشيتر از  7در11/3%
افراد وجود داشت(.)8
در فاز دوم مطالعۀ فشار خون مرکز تحقیقات قلب و عيروق دانشيگاه عليوم پزشيکی تهيران در سيال1351-51روی
 2531نفيير فييرد بييالغ سيياکن تهييران 28/2% ،افييراد ،کلسييترول بييیش از 211mg/dLداشييتند و 31/2 %افييراد،
کلسترول211-211mg/dLداشتند 18 % .افراد LDLبیشتر از  161mg/dLو 37/5%افراد 131LDL،تيا 175mg/dL
داشتند 36/6% .افراد ،دارای یکی یا هر دو شرایط کلسترول تام باال و یا  HDLپایین بودند (.)5
در مطالعۀ دیگری روی  2183نفر از کارکنان شرکت ملی نفت ایران ،متوسط کلسترول 227±31mg/dLگزارش شد
و  72/2%افراد تحت مطالعه کلسترول بیش از221mg/dLداشتند که از این افراد 51/6 %آنها از وضعیت چربيیهيای
خون خود بیاطالع بودند( .)11در مطالعهای که در سالهيای  1352-53روی  3187نفير از افيراد سياکن اصيفهان
انجام گرفت ،شیوع هیپرکلسترولمی  33%و شیوع هیپرتریگلیسریدمی 13%گزارش شد (.)11
در مطالعۀ قليب سيالم تهيران کيه روی  2113فيرد  37تيا  67سيال تهرانيی صيورت گرفيت ،متوسيط کلسيترول،
تریگلیسرید LDL ،و HDLسرم ،بيهترتیيب عبيارت بيود از ،125/5 ،151 ،217و .71/5mg/dLکلسيترول تيام در
 62/1%افراد بیش از 211mg/dLو در  21/3%افراد بیش از211mg/dLبود .شيیوع کيل دیيسلیپیيدمی  61%گيزارش
شد( .)12خالصهای از مطالعات در جدول  2آورده شده و نشاندهنده شیوع قابل توجه ابعاد مختلف دیسلیپیيدمی
درجامعهی ماست.
«مطالعه قند و لیپید تهران» پژوهشی است که بهمنظور تعیيین عواميل خطيرزای آترواسيکلروز در میيان جمعیيت
شهری تهران ،ارتقای میزانهای مبتنی بر جمعیت با هدف ایجاد تغییر در شیوهی زندگی مردم و پیشگیری روند رو
به رشد دیابت شیرین و دیسلیپیدمی طراحی گردیده است ( .)11،13این مطالعه بر پایيۀ «ميدلهيای پیشينهادی
 WHOدر ارزیابی پرسشنامهای »1برای دیابت و دیگر بیماریهای غیرقابيل انتقيال و همچنيین پروتکيل WHO-
 MONICAبرای ارزیابی جمعیت طراحی شده است ( .)17طراحی این پيژوهش شيامل دو قسيمت (فياز) اصيلی
است .فاز اول ،یک مطالعۀ مقطعی تعیین شيیوع عواميل خطيرزای بیمياری هيای قلبيی -عروقيی اسيت و فياز دوم
مطالعهای همگروهی و مداخلهگر 2است که برای  21سال آینده طراحی شده است .در این مطالعه ،بیش از 17111
شهروند باالی  3سال با روش نمونهگیری خوشهای طبقهبنيدیشيده از منطقيۀ  13شيهری انتخيا و وارد مطالعيه
شدهاند (تهران دارای  22منطقۀ شهری و طبق سرشماری سال  1357دارای  6/5میلیون شهروند بود).

WHO-recommended model for field survey
Cohort and prospective interventional

1
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جدول  -2شیوع اختاللهای چربی خون در مطالعههای اپیدمیولوژیک ایران
غلظت

سال جمعیت محل
بررسی بررسی بررسی

تعداد
نمونه

غلظت
کلسترول
تریگلیسرید تریگلیسرید
سرم درصدشیوعکلسترول سرم
بیش از
سن
mg
mg
mg
mg
افراد ( ) /dLبیشاز ) /dL( 211 /dL
 211 /dLمأخذ
(کل)

 1352شهری اسالمشهر 2132
 1353روستایی تهران 2517
 1353شهری اصفهان 2211
 1357روستایی زنجان 1555
تهران 2113
 1356شهری

>31
>31
>15
>31
 37تا
67

238±76
156±17
---215±61
217±16

زنان مردان کل
13/5
--35/3
15
---

11/1
--27/3
12
---

12/5
17/1
33
17
21/3

(کل)
228 ±155
151±171
---217±86
151±121

درصد شیوع

زنان مردان کل
11/1
--13/1
25
---

15/7
--16/
21
---

13/2
32/8
11/8
21/7
---

7
5
11
6
8

دلیل عمدۀ انتخا منطقۀ  13این بود که ساکنان آن نسبت به دیگر مناطق شهر تهيران ،تغییير محيل زنيدگی یيا
مهاجرت نداشتند و پراکندگی سنی جمعیت در منطقۀ  ،13مشابه پراکندگی کل جمعیت شهر تهران بود .از تمامی
افراد ،هر سه سال یک بار شرح حال اخذ و معاینه بالینی شامل اندازهگیيری قيد ،وزن ،فشيارخون ،دور کمير ،و دور
باسن طبق استانداردها به عمل میآمد .در افراد باالی  21سال آزمون تحمل گلوکز و نوار قلبی انجيام ميیشيود .در
تمامی افراد ،نمونۀ خونی پيس از  12سياعت ناشيتا اخيذ شيده ،سيطح سيرمی گليوکز ،لیپیيدها و لیپيوپروتئینهيا
اندازهگیری میشود .بررسی اولیه بین بهمن  1355تا مرداد  1381انجام گرفت( .)16برای تعریيف میيزان لیپیيدها
بهصورت زیر عمل شد توزیع صدک نود و پنجم کلسترول تام ،LDL-C ،و تریگلیسرید بهعنيوان حيد نصيا  1در
کودکان و نوجوانان برای تعیین موضوعات سطوح مختلف خطرات ابتال به بیماریهای قلبی ي عروقی اسيتفاده شيد.
صدک پنجم غلظت  HDL-Cسرم در کل جمعیت کودکان و نوجوانان در هر گروه سنی و برحسب جنس بهعنوان
حد نصا برای سطوح کم  HDL-Cاستفاده شد( .)15در بزرگساالن سطح مطلو بيرای کلسيترول تيام کمتير از
 211mg/dLتعیین شد .میزان متوسط خطر بین  211-235mg/dLو میزان خطرزایی بياالی آن  161mg/dLو بیشيتر
تعیین شد .سطح مطلو تریگلیسرید ،کمتر از  ، 211mg/dLمیزان خطرزایيی متوسيط  211-111mg/dLو میيزان
خطرزایی باال 111mg/dL ،و بیشتر در نظر گرفته شده است .عالوه بر این ،میيزان خطرزایيی  HDL-Cدر  3سيطح
بیان شد کمتر از  ،37بین  37-75و  61میلیگرم در دسیلیتر و بیشتر از آن( .)15،18یافتههای مرحلۀ اول طيرح
قند و لیپید تهران در جدول  3آورده شده است.

Cut-point

1
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جدول  -3غلظت لیپوپروتئینها در جمعیت باالی  21سال ،مطالعۀ قند و لیپید تهران

متغیر
تریگلیسرید ()mg/dL
کلسترول )mg/dL( HDL
کلسترول )mg/dL( LDL
تریگلیسرید ()mg/dL

مردان

زنان

مقدار
انحراف معیار  ±میانگین
صدک 57

مقدار
انحراف معیار  ±میانگین
صدک 57

212±11
35±5
131±36
162±58

252
76
151
323

211±15
17±11
137±11
115±56

253
63
216
317

صدک پنجم غلظت کلسترول  HDLدر مردان و زنان به ترتیب  27و  28میلی گرم در دسی لیتر بود.

میانگین سطح کلسترول تام در بزرگساالن باالی  21سال ،در مردان  212±11و در زنيان  211±15میليیگيرم در
دسی لیتر و بهطور معنی داری در زنان بیشتر از مردان بود .این مطالعه نشيان داد کيه 23/6%از افيراد بيالغ تهرانيی
سطح کلسترول باالیی دارند 31% ،در مرز بودند و  17/1%از سطح مطلو کلسترول برخوردار بودند (جيدول  .)1در
این مطالعه شیوع هیپرکلسترولمی در زنان بیشتر از مردان بود ( 26/5%در مقابيل  .)15/3%میيانگین سيطح HDL
کلسترول در بزرگساالن ،در مردان  35±5و در زنان  17±11میلیگرم در دسیلیتر بود 32% .ميردان و  13%زنيان
مورد مطالعه دارای سطح پایین کلسترول  HDLبودند 22/8% .بزرگساالن کلسترول  LDLباال داشتند 25/5% ،در
مرز بودند و  15/7%از کلسترول  LDLمطلو برخوردار بودند .میانگین سطح کلسيترول  LDLدر زنيان بياالتر از
مردان بود ( 137±11در مقابل  131±36میلیگرم در دسیلیتر) .میانگین سطح تریگلیسرید بيهطيور معنيیداری
در مردان بیشتر از زنان بود ( 162±58در مقابل  115±56میلیگرم در دسيیلیتير) 17/3% .ميردان و  3/1%زنيان
سطح تریگلیسرید بیشتر از  111میلیگرم در دسیلیتر داشتند(.)21
در مطالعه ای جدید ،سیر تغییرات اجزای مختلف لیپیدهای سرم و سیر شیوع دیس لیپیدمی در جمعیت بياالی 21
سال ایرانی ،مورد بررسی قرار گرفت .در نتایج این مطالعه ،علیرغم افزایش نمایه تيوده بيدنی ،کياهش قابيل توجيه
سطح سرمی کلسترول تام ،تریگلیسرید LDL ،و  non-HDLدر طول  11سال پیگیيری و افيزایش قابيل توجيه
سطح سرمی  HDLمشاهده شد که این یافتهها به دنبال حذف افراد مصيرفکننيده داروهيای کاهنيده لیپیيد نیيز
تغییری نکرد .همچنین ،شیوع هیپرکلسترولمی (سطح کلسترول باالی  211میليیگيرم در دسيیلیتير) ،هیپرتيری
گلیسریدمی (سطح تریگلیسرید باالی  211میلیگرم در دسیلیتر) و  HDLپایین خون (کمتر از  11میلیگرم در
دسیلیتر) در طول مطالعه ،کاهش معنیداری نشان داد .شیوع هیپرکلسترولمی در مردان ،از  18/1%بيه  5/1%و در
زنان ،از  21/7%به  11/1%کاهش یافت .شیوع هیپرتيری گلیسيریدمی در ميردان از 33/5%بيه 26/7%و در زنيان از
 26/6%به 21/5%تقلیل یافت .درصد  HDLپایین سرم نیز در مردان از  51بيه  73/6و در زنيان ،از  17/1بيه 26/7
کاهش یافت (.)21
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جدول  -4شیوع اختاللهای چربی خون در جمعیت باالی  21سال تهرانی ،مطالعه قند و لیپید تهران

عامل خطرساز
هیپرکلسترولمی
 LDL-Cباال
 HDL-Cپایین
هیپرتریگلیسیریدمی

مردان

زنان

کل

(فاصله اطمينان )%95

(فاصله اطمينان )%95

(فاصله اطمينان )%95

درصد
(15/3 )8/1-21/7
(15/8 )18/6-21/1
(32/1 )31/6-33/1
(7/3 )1/6-6/1

درصد
(26/5 )27/6-25/8
(21/5 )23/8-26/1
(13/3 )12/1-11/2
(3/1 )2/5-3/5

درصد
(23/6 )22/8-21/1
(22/8 )22/1-23/6
(21/1 )21/3-21/5
(1/2 )3/8-1/6

٭ تعداد افراد مورد مطالعه در هر ردیف از مردان بین  3851تا  1316نفر و در زنان بین  7375تا  7862نفر متغیر بود.

در مرحله اول مطالعه قند و لیپید تهران ،صيدک نيود و پينجم کلسيترول تيام در کودکيان و نوجوانيان ،در پسيرها
 217-226 mg/dLو در دخترها  223-225 mg/dLبود .میانگین سيطح کلسيترول تيام در پسيرها  166±33و در
دخترها  152±32میلیگرم در دسیلیتير بيود (اخيتالف معنيی دار) .میيانگین سيطح کلسيترول  LDLدر پسيرها
 112±25و در دخترها  116±28میلیگرم در دسیلیتر اندازهگیری شد (اختالف معنيیدار)( .)11میيانگین سيطح
کلسترول  HDLبه ترتیب در پسرها و دخترها  11±11و  11±11میلیگرم در دسی بود کيه ایين اعيداد از نظير
آماری اختالف معنیداری نداشيتند .میيانگین سيطح تيریگلیسيرید در پسيرها  113±61و در دخترهيا 116±71
میلیگيرم در دسيیلیتير محاسيبه شيد (اخيتالف معنيی دار) .درصيد قابيل تيوجهی از کودکيان و نوجوانيان دارای
دیسلیپیدمی بودند (جدول .)7
نمودار  2و  3روند تغییرات لیپیدهای سرم در زنان و مردان طی جهار مرحله بررسی مطالعيه قنيد و لیپیيد تهيران،
فاصله هر مرحله با مرحله بعد حدود  3سال است ،را نشان می دهد .همان طور که دیيده ميی شيود طيی  12سيال
پیگیری ،میانگین غلظت کلسترول تام ،تری گلیسیرید و  LDLکلسترول کاهش و غلظت  HDLکلسترول افزایش
یافته است .این تغییرات به احتمال زیاد به دلیل برنامههای موثر کشوری برای کاهش مصرف روغن جامد و افزایش
مصرف روغن مایع است .مصرف استاتینها نیز ممکن است در این تغییرات موثر باشند .نتایج این مطالعه نشان داد
که ایرانیان مانند ساکنان سایر کشورهای در حال توسعه در معرض تغییرات سریع در شیوۀ زندگی خود هستند که
این امر بهدلیل افزایش توان دستیابی به غذا و افزایش مصرف غذاهای حاوی چربی بياال و کياهش فعالیيت فیزیکيی
است( .)22ممکن است در آینده ای نزدیک ،این تغییرات به افزایش شيیوع چياقی ،کيمتحرکيی ،پرفشياری خيون و
دیس لیپوپروتئینمی کمک کنند و در نتیجه سبب باالتر رفتن بیشتر میزان شيیوع نياتوانی و ميرگ و میير ناشيی از
بیماری قلبی -عروقی گردند .به بیان دیگر ،شیوع کم عوامل ضد آتروژنیک 1مثل  HDL-Cدر جمعیت کشيور ميا،
بیشتر از میزان گزارش شده در سایر کشورهاست( .)15این امر ممکن است عاملی کمککننيده بيرای تسيریع ایين
Anti-atherogenic

1
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روند باشد .میزان کم  HDL-Cدر کشورهای توسعهیافته ،عامل خطرزایی برای بیماریهای قلبی -عروقيی محسيو
میشود و معموالً با میزان چربی دریافتی اشباعشدۀ بياال در ارتبياط اسيت ( .)23همچنيین میيزان  HDL-Cکيم،
ممکن است با کم بودن فعالیت بدنی نیز در ارتباط باشد( LDL-C .)21به عنوان یک لیپوپروتئین آتروژنیک مهيم
و اصلی شناخته شده است( .)26کاهش معنيیدار در ميرگ و میير ناشيی از بیمياریهيای عيروق قلبيی بيه دنبيال
درمانهایی ظاهر شده که میزان  LDL-Cو کلسترول تام را کياهش دادهانيد ( .)27-25متاآنيالیز کارآزمياییهيای
بالینی مربوط به اثربخشی و عوارض درمان با شدت بیشتر استاتینها در مقایسه با درمانهای با شدت کمتر ،نشيان
داد که کاهش هر چه بیشتر سطح  LDLسرم ،با کاهش معنیدار بروز حمله قلبيی کشينده و غیرکشينده وکياهش
بروز سکتههای ایسکمیک مغزی ،همراه است (.)28
٭

جدول  -5شیوع اختاللهای چربی خون در کودکان و نوجوانان  3-15سالهتهرانی ،مطالعۀ قند ولیپید تهران

عوامل خطرساز

مذکر

مونث

کل

درصد (فاصله اطمینان
)%57

درصد (فاصله اطمینان
)%57

درصد (فاصله اطمینان
)%57

(7/1 )1/1-6/1
هیپرکلسترولمی
(1/5 )1/1-7/8
 LDL-Cباال
(11/2 )8/5-11/7
 HDL-Cپایین
هیپرتریگلیسیریدمی (7/1 )1/1-7/5
*

(7/1 )1/2-6/1
(1/5 )1/1-7/8
(6/6 )7/6-5/6
(7/1 )1/2-6/1

(7/1 )1/1-7/8
(1/5 )1/3-7/7
(8/3 )5/7-5/1
(7/1 )1/1-7/6

تعداد افراد مورد مطالعه در هر ردیف در پسران بین  2111تا  2161نفر و در دختران بین  2265تا  2266نفر متغیر
بود.هیپرکلسترولمی کلسترول تام ≤ صدک  57هر گروه سنی LDL-C ،باال  ≥LDL-Cصدک  57هر گروه سنیHDL-C ،
پایین  <HDL-Cصدک  57هر گروه سنی ،هیپرتریگلیسیریدمی تریگلیسرید ≥ صدک  57هر گروه سنی

سطح  LDL-Cتا حد زیادی بر سطح کلسترول تام اثر میگيذارد ،زیيرا بيهطيور طبیعيی  57%از کلسيترول تيام را
 LDL-Cتشکیل میدهد .متوسط سطح  LDL-Cدر جمعیت تهران باالتر از سطح توصیهشده بيرای زنيان (137
میلیگرم در دسی لیتر) است .این رقم حتی در مقایسه با مطالعه ای که در کشور عربستان سيعودی صيورت گرفتيه
است ،بیشتر است( .)25شیوع کلسترول  161 mg/dL≥ LDLدر این پژوهش بهطيور متوسيط بياالتر از مقيادیر بيه
دست آمده در کانادا( )15و هند( )31است ،اما از مقادیر گيزارش شيده در عربسيتان سيعودی پيایینتير اسيت .اثير
نامطلو چاقی و اضافه وزن بر بیماریهای قلبی ي عروقی در کودکان و نوجوانان و افراد بالغ نشان داده شده اسيت.
بیش از  61%از بزرگساالن در پژوهش حاضر ،چاق بوده یا اضافه وزن داشتند .بهعيالوه ،بيیش از  15%از کودکيان و
نوجوانان در این تحقیق ،از چاقی یا اضافه وزن رنج می برند .میزان باالی متوسيط انيرژی دریيافتی و درصيد انيرژی
دریافتی از چربی ممکن است دلیلی برای این شیوع باالی چاقی و اضافه وزن در این پژوهش باشد .ایين امير نشيان
می دهد اگر این جمعیت ،تغییری در رژیم غذایی و افزایش فعالیت فیزیکی خود ندهند ،درصد باالیی از بزرگسياالن
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دچار افزایش لیپوپروتئین ،پرفشاری خون ،و سایر عوامل خطرزای بیماریهای قلبی  -عروقی میشوند .شیوع چاقی
در این مطالعه تقریباً مشابه آن چیزی است که در مطالعۀ بوگالوزا و کاردیا بر روی کودکان و بزرگسياالن بيهدسيت
آمده است( .)32،31مطالعۀ قند و لیپید تهران نشان میدهد که بهدلیل افزایش آگاهی عمومی از طریق رسيانههيا و
نیز تمهیدات دولت برای کاهش تولید و مصرف روغنهای جامد ،تغییرات کميی غلظيت در لیپیيدهای سيرم ایجياد
شده است اما هنوز درصد قابل توجهی از جامعۀ مورد بررسی دچار دیسلیپیدمی هستند.

نمودار  -2روند تغییرات اجزای مختلف چربی های خون در  1مرحله بررسی مطالعه قند و لیپید تهران در زنان
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نمودار  -3روند تغییرات اجزای مختلف چربی های خون در  1مرحله بررسی مطالعه قند و لیپید تهران در مردان
گزارش کشوری :مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت ،درميان و آميوزش پزشيکی در سيال  ،1383بررسيی
عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در سراسر کشور را انجام داد( .)33در این بررسی بيیش از  85111نفير در سيطح
کشور در  7گروه سنی ده ساله از  21تا  61سالگی و به تعداد برابر زن و مرد اندازهگیری تن سنجی ،فشيار خيون و
آزمون سطح گلوکز و چربیهای خون بهعمل آمد .اندازهگیریهای سرمی در آزمایشگاههای مختليف اسيتانی انجيام
گرفت .در این بررسی میانگین کلسترول سرم در مردها  157و در زنها  211mg/dLبود 76/3% .کلسترول کمتير از
 28/6% ،211کلسترول بین  235-211و  17/1%کلسيترول مسياوی یيا بیشيتر از  211میليیگيرم در دسيیلیتير
داشتند .نتایج اندازهگیری تریگلیسرید ،کلسترول  HDLو کلسترول  LDLمنتشر نشده است.
پیشگیری و کنترل
سطوح پیشگیری عبارتند از پیشگیری ابتدایی ،پیشگیری سطح اول ،پیشگیری سطح دوم و پیشگیری سطح سوم.
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پیشگیری ابتدایی
پیشگیری ابتدایی ،تازهترین مرحلۀ شناخته شده است که شناسایی آن در اثر پیشرفت دانش اپیدمیولوژی در ميورد
بیماریهایعروق قلبی بوده اسيت .هيدف پیشيگیری ابتيدایی جليوگیری از ظهيور و برقيراری الگوهيای اجتمياعی،
اقتصادی و فرهنگی مضر برای سالمتی است .علت اصلی و زمینهای بیماری عروق قلبی عبارت است از رژیم غيذایی
حاوی مقادیر باالیی از چربی اشباع شده و پیشگیری ابتدایی اقدامهایی است که برای از میان برداشيتن ایين عليت
اصلی  ،برای مثال وضع قوانینی که جلوی تولید یا واردات روغنهای حاوی چربی اشباع شده را بگیرد.
پیشگیری سطح اول
در سال  1581کلینیک تحقیقات لیپید برای اولین بياری ثابيت کيرد کيه پيایین آوردن لیپيوپروتئینهيای پالسيما
میتواند بهگونهای قابل توجه از ابتال به بیماریهای عروقکرونر قلب ) 1(CADپیشگیری کند ( .)13این نتيایج بيه
تشکیل برنامهی مليی آميوزش کلسيترول2منتهيی شيد .اوليین پیشينهاد بيرای درميان و کنتيرلهیپرکلسيترولمی
توسط ATP-I3در سال  1588ارایه شد .پس از آن انفجاری از اطالعات در مورد درمان و کنترل هیپرکلسيترولمی
به وجود آمد کيه بيه  ATP-IIو سيپس  III ATP-انجامیيد .تيداخل اولیيه در حيال حاضير ،تغذیيه درميانی و
تداخلثانویه دارو درمانی است.
غربالگری :طبق توصیۀ ،NCEP ATP-IIIاندازهگیری سطح پالسمای کلسترول ،تریگلیسيرید ،و  HDL-Cدر
یک نمونه خون پس از  12ساعت ناشتایی برای همۀ افراد باالی  21سال توصیه میشود .میزان  LDL-Cاز فرمول
زیر محاسبه میشود که به نام فرمول فریدوالد مشهور است.
)LDL-C = TC – (HDL-C) – (TG ÷ 5
 TCکلسترول تام؛  TGتریگلسیرید
این معادله از آنجا صحت مییابد که نسبت کلسترول موجود در  VLDLبه تریگلیسيرید نزدیيک بيه یيک پينجم
است .البته به شرطی که TG<111mg/dLباشد ،چون در مقادیر باالتر این نسبت صيحت نخواهيد داشيت .بنيابراین
وقتی میتوان معادلۀ فوق را بهکار برد که میزان تریگلیسرید از 111 mg/dLبیشتر نباشد .در غیر این صورت LDL
باید بهطورمستقیم اندازهگیری شود.
اگر  LDLکمتر از ( 131mg/dLدر صورت عدم ابتالی فرد به بیماریهای عروق قلبی یا معادلهای آن) باشد ،هيی
اقدامی الزم نیست ،اما اگر از 131mg/dLبیشتر باشد ،باید همۀ عوامل خطر مثبت و منفی برایبیمياریهيای عيروق
قلبی بررسی شوند (جدول  .)6دیابت ،بیماری شریانهای محیطی و شریان کاروتید ،آنوریسم آئورت شکمی و خطير
 11ساله بیشتر از  21درصد برای حوادث قلبی عروقی بر اساس تخمینگير فرامینگهيام ،جيز معيادلهيای بیمياری
کرونری قلب ،محسو میشوند.
1

Coronary Artery Disease
)National Cholesterol Education Program (NCEP
3
Adult Treatment Ponel I
2
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جدول  -6عوامل خطر بیماری عروق کرونر قلب)(CAD
مثبت
پرفشاری خون
استعمال سیگار
11mg/dL<HDL
سابقۀ خانوادگی از بیماریهای عروق قلبی زودرس
مرد سن باالی  17سال
زن سن باالی  77سال

منفی
HDLبیشتر از 61mg/dL

برای مثال کسی که سابقۀ دیابت و پرفشاری خون دارد ،دارای  2عامل خطر است .اما اگر همین فيردHDLبیشيتر
از 61mg/dLداشته باشد ،تعداد عوامل خطرش  2+)-1(=1میشود .اگر عوامل خطر فرد کمتر از  2باشيد ،پیشيگیری
اولیه آن است که LDLبه کمتر  161mg/dLکاهش یابد .برای فاصلۀ 131mg/dLتا  ،161رژیم درمانی سيبک (قيدم
 )1کافی است .اگر LDL< 151mg/dLباشد ،برای پایین آوردن آن به سطح کمتر از131mg/dLرژیم درمانی (تغذیيه
درمانی) کافی نیست و دارودرمانی هم نیاز است ،اما برای فاصلۀ161تا  ،151mg/dLتغذیه درمانی بهتنهایی میتوانيد
نتیجۀ مطلو رافراهم آورد.
mg
اگر عوامل خطر فرد  2یا بیشتر از  2باشد ،پیشگیری اولیه آن است که  LDLبيه کمتير از  131 /dLتقلیيل داده
شود .شروع دارو درمانی ،درصورتی که خطر  11ساله حوادث قلبی عروقی بر اساس تخمینگر فرامینگهام ،کمتير از
 11درصد باشد ،از مقادیر  LDL-Cبیشتر از  161و درصورتیکه بین  11تا 21درصيد باشيد ،از مقيادیرLDL-C
بیشتر از  ،131توصیه میشود.
پیشگیری سطح دوم
برنامههای کاهش لیپیدهای پالسما در مبتالیان به بیماریهای عروق کرونر قلب در واقع همگيی نيوعی پیشيگیری
ثانویه هستند .نشان داده شده است که با کاستن از سطح لیپیيد پالسيما آسيیبهيای آترواسيکلروز دچيار پسيرفت
میشوند و امکان انفارکتوس مجدد ،بروز شکایات جدید ،اعمال جراحيی بيایپس ،و در نهایيت ميرگ و میير کياهش
مییابد .هدف از پیشگیری ثانویه کاستن از چربی خون تا حد  LDL> 111mg/dLاست .با وجود این ،پس از نتيایج
چندین طرح بزرگ در ابتدای هزاره سوم NCEP ،در سال  2111هدف کاهش  LDL-Cرا به کمتير از 51mg/dL
برای بیماران مزمن قلبی و به کمتر از  111mg/dLبرای آنها که خطر باالیی دارند وليی فاقيد بیمياری ميزمن قلبيی
هستند ،توصیه نموده است.
درمان هیپرلیپوپروتئینمی شامل  2بخش است «تغذیهدرمانی» و «دارودرمانی».
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تغذیهدرمانی
خود به دو مرحله تقسیم میشود
رژیم غذایی مرحلۀ  1هدف از این مرحله کاهش چربی مصرفی به کمتر از  31%و اسیدهای چر اشباع بيه کمتير
از 11%از کل کالری دریافتی روزانه و مجموع دریافت کلسترول به کمتر از  311mgاست کيه بيا توصيیههيای سياده
بهبیمار دستیافتنی است.
رژیم غذایی مرحلۀ  2هدف تعریفشده برای این مرحله کاهش چربی اشباع بيه کمتير از  5%کيل کيالری روزانيه و
نیزکاهش کلسترول دریافتی به کمتر از  211mgدر روز است .برای رسیدن به این هدف بهطيور معميول مشيورت و
کمکیک کارشناس تغذیه مورد نیاز است.
درمان دارویی
داروهای خط اول برای درمان هیپرکلسترولمی عبارتند از استاتینها ،رزینهای اتصالیابنده به اسيیدهای صيفراوی
ونیاسین .استاتینها ،مهارکنندۀ آنزیم  HMG-CoAردوکتاز هستند .عمل این آنزیم تعیینکنندهترین مرحليه در
سرعت سنتز کلسترول در کبد است .با کاهش سنتز کلسترول در کبد VLDL ،کمتری ساخته میشود و از سيوی
دیگر بهعلت عدم سنتز کلسترول آندوژن ،برداشتِ  LDLتوسط کبد افزایش مییابد .اسيتاتینهيا همچنيین باعيث
کاهش سطح تریگلیسرید در پالسما میشوند .این گروه داروها بهعنوان مهمترین داروهای کاهندۀ LDL-Cبهطور
وسیع برای پیشگیری اولیه و ثانویه بیماری کرونری قلب ،بهکار میروند.
عمل رزینهای اتصالیابنده به اسیدهای صفراوی (مانند کلستیرامین) جلوگیری از جذ مجدد اسیدهای صيفراوی
در رودههاست .بنابراین ،با افزایش دفع اسیدهای صفراوی ،کلسترول بیشيتری توسيط کبيد بيرای تولیيد اسيیدهای
صفراویمصرف میشود.
سازوکار عمل نیاسین هنوز بهخوبی شناخته نشده است .بهنظر میرسد نیاسین با مهارکردن ترشح  VLDLاز کبد
باعث کاهش میزان  IDL ،VLDLو  LDLمیشود .از آنجا که نیاسین میيزان تيریگلیسيریدهای پالسيما رانیيز
کاهش میدهيد و بيهطبيع عاميل افيزایش  HDLنیيز هسيت ،بيهنظير ميیرسيد انتخيا مناسيبی بيرای درميان
هیپرلیپوپروتئینمیباشد .البته به دلیل عوارض متعدد ،مصرف آن را محدود شده است.
فیبراتها ( )Fenofibrate, Gemfibrozilبهعنوان داروهای خط دوم هميراه بيا یکيی از داروهيای فيوق بيرای
درمان هیپرکلسترولمی کاربرد دارند .اما کاربرد اصلی آنها در درمان هیپرتریگلیسریدمی است .بهنظر میرسد عمل
فیبراتها تحریکفعالیت آنزیم لیپوپروتئین لیپاز است .فیبيراتهيا باعيث کياهش تيریگلیسيرید و افيزایشHDL
میشوند.
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راهنمای بالینی جدید کالج قلب آمریکا-انجمن قلب آمریکا برای درمان هیپرکلسترولمی
در سييال  2113راهنمييای بييالینی جدی يدی توسييط کييالج کيياردیولوژی آمریکييا  (ACC-AHA)1بييرای درمييان
هایپرکلسترولمی ارایه گردید ( )31که تفاوتهای قابل توجهی با راهنمای قبلی ATP-IIIدارد
بر خالف راهنمای  ATP-IIIکه بر اساس رسیدن به هدف خاا ،درمان صورت میگیيرد ،در ایين راهنميا ،درصيد
کاهش  LDL – Cمد نظر قرار میگیرد .بر این اساس ،استاتینها بر مبنای درصد کياهش میيزان  LDL – Cبيه
سه دسته تقسیم میشوند شدتهای کم (کمتر از  31درصد کاهش سطح  ،(LDL-Cمتوسط ( 31تا کمتير از 71
درصد کاهش سطح  )LDL-Cو زیاد (بیش از  71درصد کاهش سطح  .)LDL-Cبا حذف «اهداف درمان»  ،نیياز
به ارزیابی مکرر  LDL – Cطی درمان نیست و ارزیابی LDL–Cفقط مصرف دقیق دارو توسط بیمار را مشيخص
میکند.
مطالعات نشان داده است که فقط استاتینها شواهدی قاطع در کاهش حوادث قلبی عروقی در پیشيگیری اولیيه یيا
ثانویه دارند و در مورد سایر داروهای کاهنده کلسترول ،شواهد حمایتکننده کافی موجود نیست .چهار گيروه افيراد
زیر قویاً از درمان با استاتین سود میبرند
 -1بیماران مبتال به بیماری قلبی عروقی آترواسکلروتیک ( پیشگیری ثانویه)
 -2افراد با  LDL– Cبیشتر مساوی  151میلیگرم در دسیلیتر
 -3بیمار دیابتی  11تا  57ساله با  LDL–C ≥51میلی گرم بر دسی لیتر
 -1افراد با  LDL–C ≥ 51میلی گرم بر دسیلیتر و ریسک  11ساله قلبی عروقی مسياوی یيا بياالتر از 5/7
درصد ( بر اساس تخمینگر جدید ریسک قلبی عروقی که از طریق آدرسهای زیر ،قابل دسترسی است)
http://my.americanheart.org/cvriskcalculator
http://www.cardiosource.org/science-and-quality/practice-guidelines-and-qualitystandards/2013
prevention-guideline-tools.aspx.
خالصه توصیههای راهنمای جدید را میتوان در الگوریتم مشاهده نمود.
در مرور توصیههای راهنمای جدید ،در ارتباط با گروههای خاصی از بیماران ،با توجه به عدم وجيود شيواهد درميان
با استاتین ،توصيیهای یافيت نميیشيود .ایين گروههيا شيامل افيراد بياالی  57سيال بيدون بیمياری قلبيی عروقيی
آترواسکلروتیک ،بیماران همودیالیزی و بیماران مبتال به نارسيایی قلبيی درجيات  II, III, IVميیشيوند .در ميورد
بیماران زیر  11سال بدون بیماری قلبی -عروقی آترواسکلروتیک و سيطح  LDL-Cکمتير از  151میليی گيرم در
دسی لیتر نیز پیشنهادی ارائه نشده است .در ارتباط با پایش عوارض درمان با استاتینها ،به آسيیبهيای احتميالی
کبدی ،عضالنی و نیز بروز دیابت ،توجه شده و توصیههایی ارائه گردیده است.
نکته قابل توجه در مورد توصیههای راهنمای جدید را میتوان در نتایج مطالعه اخیری که برای بررسی کاربرد ایين
راهنمای بالینی در جمعیت ایرانی انجام شده است ،یافت .بر اساس این مطالعه ،بيیش از  51%ميردان و  11%زنيان
 11تا  57ساله ایرانی ،کاندید درمان با استاتین هستند .ابزار جدید ميورد اسيتفاده در ایين راهنميای بيالینی بيرای
1
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پیشبینی بروز حوادث  11ساله قلبی عروقی ،باعث اضافهبرآورد 1حدود  61%در مردان و حدود  71%در زنان ایرانی
می گردد .البته در مجموع با در نظر گرفتن فواید درمان و محاسبات مربوط به تعداد مورد نیاز برای درمان ،2کياربرد
راهنما در جامعه ایرانی با اعمال تغییراتی ،معقول بهنظر میرسد(.)37
در مجموع ،توجه به این نکته ضروریست که تغییرات قابل توجه راهنمای جدید علیرغم تاکید بیشتر بر مبتنيی بير
شواهد بودن توصیهها و توجه خاا به دخیل کردن بیمار در تصمیمگیریهيای نهيایی بير اسياس تخميین نسيبت
عارضه-فایده ،با انتقادهای فراوانی همراه بوده است .از جمله مهمترین انتقادهای وارد شده میتيوان بيه ميوارد زیير
اشاره نمود()36-38
الف) بر اساس توصیههای راهنما و استفاده از ابزار تخمینگر خطر بیمياری قلبيی عروقيی ،بيه جمعیيت قابيل
توجهی که شاید خطر حوادث قلبی عروقی چندان باالیی نداشته باشند ،استاتین تجویز میشود .بهعنوان مثيال بيه
هر مرد باالی  62سال بدون دارا بودن حتی یک عامل خطر ،غیر از سن ،باید استاتین داد.
) هدف درمانی رسیدن به عدد خاا  LDL-Cیيا  non-HDL-Cبرداشيته شيده اسيت کيه ميیتوانيد بيا
مشکالتی در کاربرد بالینی همراه شود.
ج) جایگاهی برای دیگر داروهای کاهنده سطح چربیهای خون در نظر گرفته نشده است که بهنظر میرسد بيا
منتشر شدن نتایج مربوط به اثرات بعضی از این داروها از جمله  )35( ezetimibeو مهارکنندۀ )11( PCSK9بير
پیامدهای قلبی عروقی ،نیاز به تجدیدنظر در این زمینه باشد.
د) همان طور که قبالً نیز اشاره شد ،در مورد گروههای خاصی از بیماران ،هی توصیهای ارائه نشيده اسيت کيه
البته بهنظر میرسد ناشی از عدم وجود کارآزماییهای بالینی قوی مرتبط باشد.
پیشگیری سطح سوم
تمام اقدامهای درمانی که برای بیماریهای عروق کرونر قلب و انفارکتوس قلبی انجام میشود و همچنیناقدامهيای
جراحی و آنژیوپالستی و ...که برای نوتوانی و بازگشت گردش خون طبیعی به قليب انجيام ميیگیيرد ،درواقيع جيزء
پیشگیری ثالثیه طبقهبندی میشوند.
راهبردهای آینده در پژوهش و پیشگیری
پیشگیری ابتدایی (قبل از پیشگیری اولیه) یکی از مباحث تازهی دانش اپیدمیولوژی است که اولین بار در
زمینۀبیماریهای قلب و عروق مطرح گردید .منظور از پیشگیری ابتدایی جلوگیری از به وجود آمدن و حضور
عوامل خطرساز برایسالمتی است .برای پیشگیری ابتدایی مؤثر ،مشارکت و تعهد دولتها در سطح باال ضروری
است .امید است تا در آینده با تصویب قوانین مجامع بینالمللی و کشوری ،عوامل مضر برای سالمت بشر نظیر
سیگار ،رژیمهای غذایی نامطلو  ،وآلودگی هوا کمتر یا حذف شوند .نقش LDLو HDLدر ایجاد و جلوگیری از
Overestimate
Number Needed to Treat

1
2
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آترواسکلروز و بیماریهای مزمن قلبی اثبات شده است .در مورد نقش شیلومیکرونها و هیپرگلیسمی بعد از غذا در
بروز بیماریهای مزمن قلبی ،هنوز ابهام وجود دارد و پژوهشهای بیشتری برای روشن شدن این مطلب مورد نیاز
است .ارتباط  HDLباال با تریگلیسرید پایین در پالسما ،این احتمال را مطرح ساخته است که اثر عوامل
ضدخطر 1مربوط به  HDLباال ناشی از سطوح پایینتر تریگلیسرید در پالسمای افراد مورد مطالعه بوده باشد.
راهبرد درمان برای هیپرلیپوپروتئینمیهای ثانویه هنوز مشخص نشده است .سایر زمینههای مناسب برای انجام
مطالعات در موضوع اختالالت لیپید عبارتند از افراد با سنین کمتر از  11سال (بهخصوا دیابتی) یا بیشتر از 57
سال ،افراد مبتال به بیماریهای خاصی که با افزایش خطر قلبی-عروقی همراهند مانند بیماریهای مزمن
روماتولوژیک یا بیماران پیوند اعضا و نیز بررسی بیشتر عارضه دیابت ناشی از درمان با استاتینها.

Anti-risk Factor

1

بیماران باالی  21سال بدون نارسایی قلبی یا نارسایی کلیه
تحت همودیالیز
 غربالگری از نظر عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی -اندازه گیری LDL-C

mg/dL 190≤ LDL-C

درمان با استاتین ها با دوز

باال

بدون دیابت قندی،
سن  11-57سال و
mg/dL 51-185 LDL-C

دیابت قندی نوع  1یا ،2
سن  11-57سال و
mg/dL 51-185 LDL-C

محاسبه خطر  11ساله
بیماری آترواسکلروتیک قلبی
عروقی

محاسبه خطر  11ساله
بیماری آترواسکلروتیک قلبی
عروقی

اگر خطر محاسبه شده بیشتر یا
مساوی  %5/7باشد

 -استاتین با دوز متوسط† تا باال
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بیماری قلبی عروقی
اترواسکلروتیک بالینی

درمان با استاتین ها با دوز

باال

اگر خطر محاسبه شده کمتر از  %5/7باشد
†
 استاتین با دوز متوسطاگر خطر محاسبه شده مساوی یا بیشتر  %5/7باشد
-

استاتین با دوز باال

الگوریتم  -1الگوریتم درمان هیپرکلسترولمی بر اساس راهنمای کالج کاردیولوژی آمریکا) )31 ،11(( ACC-AHA

High-intensity statin therapy: Atrovastatin 40-80 mg; Rosuvstatin 20-40 mg

† Moderate - intensity statin therapy: Atrovastatin 10-20 mg; Rosuvstatin 5-10 mg; Simvastatin 20-40 mg
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استئوپـروز

دکتر باقر الریجانی ،دکتر حمیدرضا آقایی میبدی

استئوپروز 1یا پوکی استخوان شایع ترین بیماری متابولیک استخوان با درگیری سیستمیک اسکلت بدن است که بيه
واسطهی کاهش قدرت استخوانها فرد مستعد شکستگی میگردد( .)2،1اهمیت اسيتئوپروز در شکسيتگی ناشيی از
آن است .مرگ و میر ناشی از شکستگیهای استئوپروز در کشورهای غربی بيیش از ميرگ و میير ناشيی از سيرطان
پستان است .با افزایش امید به زندگی ،تعداد افراد سالخورده و درنتیجه شیوع استئوپروز رو به افزایش است .انتظيار
میرود شیوع استئوپروز در دهههای آینده بهطور قابل توجهی افزایش یابد ( .)3این مسيأله در کشيورهای آسيیایی
اهمیتی خاا مییابد ،چرا که پیشبینی میشود بیش از  71%شکستگیها در سال  2171در آسیا اتفاق ميیافتيد
( .)1شکستگیهای ناشی از استئوپروز ،یکی از علل مهم ناتوانی و مرگ و میر است که قابل پیشگیری میباشد.
تعریف و اهمیت بهداشتی
پوکی استخوان از دیرباز پدیدهی شناخته شدهای بوده و در قرآن کریم هم بيه آن اشياره شيده اسيت (قالَ رَ ِ اِنّيی
وَهَنَ الْعَظْمُ مِنّی وَ  ،)2...ولی به صورت علمی اولین بار در سيال  1553بيدین گونيه تعریيف شيد بیمياری سیسيتم
اسکلتی که با کاهش تودهی استخوانی و از دست رفتن کیفیت ریزساختار استخوان شناخته شده و منجر به افزایش
خاصیت شکنندگی استخوان و افزایش خطر شکستگی میگردد ( .)7مؤسسهی ملی سالمت آمریکيا نیيز آن را یيک
بیماری اسکلتی با کاهش قدرت استخوانی که خطر شکستگی را در فرد افزایش میدهد ،تعریف میکند ( .)6قيدرت
استخوانی تحت تأثیر دو عامل عمده است تودهی استخوانی وکیفیت ریزسياختار اسيتخوان .از آنجيایی کيه امکيان
اندازه گیری کیفیت استخوان به آسانی میسر نیست ،تشخیص استئوپروز بر مبنای کاهش تودهی اسيتخوانی اسيت.
سازمان جهانی بهداشت ) ،(WHOاستئوپروز را به صورت کاهش تراکم استخوان بيه میيزان  2/7انحيراف معیيار از
متو سط حداکثر تراکم استخوان در افراد جوان و طبیعی جامعه ( )T-score≥ -2/7تعریف کرده است .کاهش تراکم
تودهی استخوان بین  -1تا  -2/7انحراف معیيار کمتير از متوسيط تيراکم افيراد جيوان و طبیعيی جامعيه (T-> -1
 ،)-2/7 >scoreاستئوپنی نامیده میشود و تراکم استخوان بياالتر یيا مسياوی یيک انحيراف معیيار ()T-score ≥ -1
طبیعی در نظر گرفته میشود( .)8 ،5سازمان جهانی بهداشيت همچنيین کسيانی را کيه  T-score≥ -2/7داشيته و
دچار «فراجیلیتی فراکچر »3یا «زودشکنی» شدهاند ،به عنوان استئوپروز شدید تلقيی نميوده ( )3و «زودشيکنی» را
1

Osteoporosis
 2قرآن کریم ،سوره مریم (س) ،آیه  1گفت ]زکریا[ پروردگارا من استخوانم سسيت گردیيده و وميوسر سيرم از پیيرس سيپید گشيته و اس
پروردگار من هرگز در دعاس تو ناامید نبودهام.
3
Fragility fracture
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بدین گونه تعریف نموده است شکستگیهای ناشی از صدماتی که برای شکستگی استخوان طبیعی کافی نباشد)8(،
مانند افتادن از حالت ایستاده یا با ضربهی نامشخص .مبنای این تعریف بر اساس وضعیت1است ولی به عنيوان یيک
شاخص مورد توجه قرار میگیرد.
یافتههای غیرطبیعی در پرتونگاری ) (X-rayتا زميانی کيه تيراکم اسيتخوان بيیش از  31%کياهش یابيد ،مشياهده
نمیشود .دانسیتهی به ظاهر طبیعی استخوان نیز نمیتواند به طور قطع رد کنندهی استئوپروز باشد .متيداولتيرین
روشييی کييه در انييدازهگیييری تييراکم اسييتخوانهييای مرکييزی اسييتفاده مييیشييود ،روش Dual energy X-ray
) Absorptiometry (DXAاست .این روش ،مؤثرترین راه تخمین ریسک شکسيتگی اسيت و در سينجش تيراکم
استخوان ،استاندارد طالیی محسو می شود ( .)5استئوپروز به واسطهی افيزایش تجمعيی میيزان شکسيتگیهيای
حاصله و عوارض ناتوان کنندهی آن ،یکی از مسایل مهم سالمت عمومی جامعه بهشمار میرود .تقریباً در تمام دنیيا
افراد مسن بیشترین میزان رشد جمعیتيی را در بيین گيروه هيای سينی دارنيد .در نتیجيه حتيی اگير میيزان بيروز
شکستگیها ثابت باقی بماند ،میزان تخمینی شکستگیها افزایش خواهد یافت ( .)5سازمان جهانی بهداشت تخمین
میزند که در سال  2171حدود  731میلیون نفر آسیایی در سينین بياالی  67سيال خواهنيد بيود و ایين افيزایش
جمعیت در کنار عوامل خطرسازی نظیر فقر غذایی کلسیم ،کمبود ویتامین  ،Dو زندگی کم تحيرک ،اسيتئوپروز را
تبدیل به یکی از مهمترین مشکالت بهداشتی میکنيد ( .)11شکسيتکیهيای ناشيی از اسيتئوپروز ،همچنيین بيار
اقتصادی زیادی را بر نظام بهداشتی جامعه تحمیل میکند .در بررسیهای اخیر هزینهی سالیانهی شکستگیهيا در
آمریکا حدود  18میلیارد دالر و در اتحادیهی اروپا حدود  36میلیارد یورو تخمین زده شده اسيت ( .)11محاسيبهی
بار بیماری استئوپروز در ایران در سال  1381بر اساس شاخص دالی 2مجميوع سيالهيای از دسيت رفتيه ناشيی از
استئوپروز را  36126سال تخمین زد که  18575سال متعلق به مردان و  15251سيال آن متعليق بيه زنيان بيوده
است .علت باال بودن بار بیمياری در ميردان بيه طيور عميده مربيوط بيه بیشيتر بيودن خطير نسيبی ميرگ بعيد از
شکستگیهای لگن و مهره در مردان است (.)12
عوامل سبب شناسی
سه مکانیسم اصلی در پاتوژنز استئوپروز شناخته شده است ( -1 )13عدم دستیابی به استحکام بهینهی استخوان
در دوران رشد و تکامل  -2جذ بیش از حد استخوان که منجر به از دست رفتن تودهی استخوان و اضمحالل
ساختار آن میشود  -3عدم جایگزینی استخوان از دست رفته به دلیل نقایص موجود در شکل گیری استخوان.
کمبود استروژن در ایجاد استئوپروز نقشی اساسی دارد .به همین دلیل توجه به پوکی استخوان در زنان بعد از
یائسگی حائز اهمیت است .البته کمبود کلسیم ،ویتامین  ، Dو هیپرپاراتیروئیدی ثانویه نیز بر این روند تأثیر دارند.
پلیمورفیسم گروه بزرگی از ژنها نیز با تنوع تراکم استخوان و شکنندگی آن مرتبط است ( .)11ساز وکارهای
متعددی در تنظیم شکل گیری مجدد استخوان نقش دارند فعالیت سلولهای استئوبالست و استئوکالست،
1

Position
)Disability Adjusted Life Years (DALYs
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عملکرد سایر سلولهای مغز استخوان ،برهم کنش هورمونها ،سایتوکاینهای موضعی ،عوامل رشد ،و فاکتورهای
نسخه برداری(.)13
انواع استئوپروز
استئوپروز به دو دستهی اولیه و ثانویه تقسیم میشود
نوع اوليه (فيزیولوژی) :در واقع یک فرایند ناشی از کمبود استروژن (نوع  1)1یا ناشی از روند طبیعی سالخوردگی
(نوع  2)2میباشد ( .)17در نوع یک استخوان اسفنجی بیشتر از دست میرود تا کورتیکال ،ولی در نوع دو تقریباً هر
دو نوع استخوان به یک میزان کاهش مییابند .ساز و کار (مکانیسم) دقیق این که کمبود استروژن چگونه باعيث از
دست رفتن استخوان میشود ،معلوم نیست ،ولی شواهد به نفع افزایش تولید سیتوکینهيایی اسيت کيه منجير بيه
افزایش بازجذ استخوانی می شوند .همچنین در کمبود استروژن استخوانها به اثر بازجذبی هورميون پاراتیروئیيد
حساستر میشوند.
نوع ثانویه (پاتولوژی) :حداقل  21%از علل استئوپروز (جدول  )1را شيامل ميیشيود ( .)16مهمتيرین ایين عليل،
مصرف داروها به ویژه گلوکورتیکوئیدها است .هدف از گرفتن شرح حال ،معاینهها و آزمایشهای اولیه ،رد این گونيه
علل است.
اپیدمیولوژی توصیفی و رویداد بیماری
سیر طبیعی
میزان تراکم استخوان در افراد بالغ در هر مقطع زمانی ،هم به حداکثر تراکم معدنی استخوان که در جریيان تکاميل
در دوران جوانی حاصل شده و هم به کاهش تدریجی طی سينوات بعيدی بسيتگی دارد ( .)15از زميان کيودکی تيا
حدود سن  21سالگی ( 28-32سال در ایرانیان و  15-32سال در آمریکاییها) ( )18تراکم استخوان روند صيعودی
دارد تا فرد به حداکثر تراکم استخوان برسد ( .)21 ،15 ،11حداکثر تراکم استخوان به مسایل مختلفيی و بيه طيور
عمده به زمینهی ژنتیک فرد بستگی دارد ( )21،18ولی مصرف کلسیم ،ویتامین  Dو ورزش نیز در آن مؤثرنيد و در
نتیجه به ویژه در سنین شکلگیری استخوانها (یعنيی  5-18سيالگی) ،تغذیيه مناسيب و ورزش بيه هميهی خيانوادههيا
توصیه ميیشيود ( .)18-21 ،11کودکيانی کيه مرتيب ورزش ميیکننيد در مقایسيه بيا آنهيا کيه ورزش نميیکننيد،
استخوانهای محکمتری دارند .حداکثر تراکم استخوان از سن  21تا  11سالگی وارد فاز کفه میشيود و پيس از آن
کاهش تراکم استخوان در افراد ،در حدود  37-17سالگی در هر دو جنس آغاز میگردد .در زنان بعد از یائسگی این
کاهش شدت مییابد.
زنان در طی  7-5سال بعد از یائسگی 7-5% ،از استحکام استخوانی خود را از دست میدهند .تسيریع رونيد کياهش
)Postmenopausal osteoporosis (Osteoporosis Type 1
)Senile osteoporosis (Osteoporosis Type 2

1
2
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تراکم استخوان ،به سن نیز وابسته است .در هر دو جنس 1/7-1%در سال بوده و از حدود  11سالگی آغاز میگيردد
( .) 22 ،21روند کاهش تراکم استخوان تا پایان عمر ادامه یافته و ممکن است تحت تيأثیر عيواملی ماننيد نمایيهی
تودهی بدن ،1مصرف سیگار ،الکل ،و بیتحرکی تشدید یابد(.)22
جدول  -1علل استئوپروز ثانویه در بزرگساالن
بيماریهای
آندوکرین یا علل

مشکالت تغذیه

داروها

اختالالت متابوليسم
کالژن

متابوليک
• تیازولیدن دیون ها
• سندرمسوءجذ و
• هیپوگنادیسم
• گلوکوکورتیکوئیدها
• هیپرکورتیکولیسم سوءتغذیه
• هیپرتیروئیدیسم • بیماریهای مزمن کبدی • فنیتوئین
•
• فنوباربیتال
• اعمال جراحی معده
هیپرپاراتیروئیدیسم
• وارفارین
• کمبود ویتامین D
• هپارین
• هیپرپروالکتینمی • کمبود کلسیم
• آکرومگالی
• مصرف زیاد داروهای
• الکلیسم
• پورفیری
تیروئید
• هیپوفسفاتازی
• آنتاگونیست GnRH
• دیابت ملیتوس
• لیتیوم
• حاملگی

•
•
•
•

سایر موارد

استئوژنز ایمپرفکتا • آرتریت روماتوئید
• میلوم و برخی
هموسیستینوری
سندرم اهلرز -دانلوس کانسرها
• بیتحرکی
سندرم مارفان
• اسیدوز توبوالر
کلیوی
• هیپرکلسیوری
• بیماری انسدادی
مزمن ریه
• پیوند اعضاء
• بیماریهای
کلستاتیک کبدی
• ماستوسیتوز
• تاالسمی ماژور

استئوپروز تا زمانی که منجر به شکستگی (معموالً از نوع شکستگی فشاری مهره ،مي  ،لگين ،دنيده و بيازو) نشيود،
بدون عالمت باقی میماند .معموالً کمتر از یک سيوم ميوارد اسيتئوپروز تشيخیص داده ميیشيوند ( .)11شکسيتگی
فشاری مهره غالباً به دنبال یک استرس جزئی نظیر عطسه کردن ،خم شدن یا جابجا کردن اشيیای سينگین ایجياد
می شود .نواحی توراسیک میانی و تحتانی و کمری فوقانی بیش از سایر نواحی درگیر میشود .درد پشت معموالً بيه
طور حاد آغاز شده و به پهلوها و جلو انتشار مییابد .درد به تدریج با گذشت چند هفته تا ماه برطرف ميیشيود و بيا
وقوع شکستگی جدید باز می گردد .بیماران دچار شکستگی منجر به دفورمیتی ستون فقرات ،ممکن است درد پشت
مزمنی داشته باشند که با ایستادن بدتر شود .در برخی از بیماران ،شکستگی باعث کاهش قيد فيرد شيده و ممکين
)Body mass index (BMI

1

 / 156اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران
است با تغییراتی به صورت کیفوز پشتی و لوردوز گردنی همراه باشد .در برخی از بیماران ،فشردگی مهرهها میتواند
به آرامی و بدون عالمت رخ دهد .شکستگی گردن فمور و ناحیهی بيین تروکيانتری از نياتوانکننيدهتيرین عيوارض
استئوپروز است .جهت افتادن و سقوط فرد در تعیین نوع شکستگی نقش دارد .شکستگیهيا بيه ویيژه در سيقوط از
پهلو شایعترند .زیرا بافت نرم کمتری در محل ضربه وجود دارد (.)18،17
انتشار جغرافیایی
با توجه به افزایش امید به زندگی شیوع استئوپروز رو به افزایش است ( .)23در تمام دنیا بیشترین رشيد جمعیتيی،
در گروه سنی مسن دیده میشيود( )5و تخميین زده ميیشيود تيا سيال  2131ایين افيزایش در هير دو جينس در
کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته باشد .بر اساس تخمین بنیاد بین الملليی اسيتئوپروز ،در
حال حاضر  211میلیون نفر از زنان سراسر دنیا دچار این بیماری هستند (. )23به طور کلی تخمین زده میشود که
 37%زنان سفیدپوست یائسه دچار پوکی استخوان در یکی از نواحی لگن ،کمر یيا انتهيای سياعد هسيتند ( .)21بير
اساس مطالعهی 1NHANSشیوع استئوپروز المبار یا گردن فمور در افراد باالی  71سال آمریکيایی )27( 11/3%و
در کانادا  )26( 17/8%گزارش شده است .همچنین مطالعات انجام شده در استرالیا نشان میدهد حيدود  66%افيراد
باالی  71سال دچار استئوپروز یا استئوپنی هستند (.)25
در کشورهای آسیایی وضعیت کمی متفاوت است .شیوع اسيتئوپروز در زنيان  71تيا  55سيالهی ژاپنيی بير اسياس
معیارهای سازمان جهانی بهداشت برای نواحی فقرات کمری ،گردن فمور ،و انتهيای سياعد بيه ترتیيب  11/6 ،38و
 76/8درصد بوده است ( .)28در زنان تایلندی باالی  11سال ،شیوع استئوپروز تعدیل شده برای سن 15/8 ،و 13/6
درصد به ترتیب برای نواحی لومبار و فمورال گزارش شده اسيت( )25و در چيین میيزان بيروز اسيتئوپروز در سيال
 1555حدود 6/6%بوده است و تخمین زده می شود که تا سال  2111به  8/2%برسد(.)31
بر خالف تصور عمومی ،استئوپروز بیماری زنان نیست و در مردان هم به طور قابل مالحظهای دیده میشود( )23به
طوری که درآمریکا  21%موارد استئوپروز یا توده استخوانی پایین ،در مردان اسيت( .)31در کانيادا از هير چهيار زن
یکی و از هر هشت مرد یک نفر )33 ،32( ،در انگستان از هر سه زن یکی و از هر  12مرد یک نفر )31(،و از زنيان و
مردان باالی  71سالی که در اروپای مرکيزی و غربيی زنيدگی ميیکننيد بيه ترتیيب  611و  311هيزار نفير دچيار
استئوپروز هستند (.)37
اطالعات محدودی در مورد کشورهای خاور میانه وجود دارد .در لبنان شیوع اسيتئوپروز در افيراد  71-55سياله در
زنان برای نواحی فقرات کمری و گردن فمور ،11%رادیوس  31%و در مردان به ترتیب برای نواحی فقرات کميری و
گردن فمور 23و  38درصد بوده است( .)36در عربستان سيعودی  28/2%از زنيان و 35/8%آقایيان بياالی  71سيال
استئوپروتیک هستند( .)35شیوع استئوپروز در زنان  71-65سالهی قطری 31/5%گزارش شده است(.)38
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مطالعه ایران
استئوپروز در کشورهای غربی یک مسأله سالمت عمومی است .بنابراین ،تحقیقيات و تبلیغيات زیيادی را بيه دنبيال
داشته و سبب افزایش توجه به استئوپروز شده است ،در حالی که در کشورهای در حال توسعه در مورد جایگاه ایين
بیماری در بین سایر بیماریها شواهد کافی وجود نداشته است .در این راستا در ایران ،مرکز تحقیقات غدد دانشيگاه
علوم پزشکی تهران با کمک وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی مشهد ،شیراز ،تبریز و بوشهر طيرح جيامع
پیشگیری ،تشخیص و درمان استئوپروز در کشور ( 1)IMOSرا بر روی نزدیک به  6111نفر در سالهای  1355تيا
 1383انجام داده است .اهداف اصلی این مطالعه عبارت بودند از
 - 1تعیین میزان طبیعی تراکم استخوان در جمعیت ایرانی
 -2تعیین میزان ویتامین  Dسرم در ایران
 -3انجام اقدامات پیشگیرانه برای استئوپروز و عوارض آن
 -1پیگیری و درمان بیماران و انجام مراقبتهای برنامه ریزی شده
این مطالعه نشان داد که حداکثر تراکم معدنی استخوان در زنان ایرانی در سنین  27تا  37سيالگی و در ميردان در
سنین  27تا  11سالگی ایجاد می شود .با توج ه به اختالفيات ژنتیکيی و نيژادی ،ایين مقيادیر در مقایسيه بيا سيایر
کشورها ،پایین تر از آمریکا و اروپای شمالی ولی باالتر از کشورهای شرق آسیا مثل فیلیپین و ژاپن بوده است .در هر
دو جنس بعد از  11سالگی بتدریج تراکم معدنی استخوان کاهش یافته و بعد از  17سالگی در زنان و  71سالگی در
مردان این کاهش شدت بیشتری پیدا می کند ( .)35بطوری که نهایتاً  5/5%زنيان و  1/8%از ميردان ميورد مطالعيه
مبتال به استئوپروز بودهاند( .)11با افزایش سن شیوع افزایش یافته و در افراد بياالی  71سيال میيزان اسيتئوپروز و
استئوپنی به ترتیب در زنان  22/2و  75/5درصد و در مردان به  11و  71/1درصد میرسد .استئوپروز در ناحیيهی
گردن ران ،در یک درصد از افراد جامعه در سنین زیر  71سال دیده میشود .این میزان در گروههيای سينی بياالتر
افزایش مییابد به طوریکه نزدیک به یک چهارم افراد بياالی  61سيال بيه آن مبيتال هسيتند .ضيعف اسيتخوان یيا
استئوپنی نیز در  27%افراد زیر  71سال و بیش از نیمی از افراد باالی  61سال دیده میشيود .شيیوع اسيتئوپروز و
استئوپنی در زنان کمی بیش از مردان مشاهده شد(جدول .)2
جدول  -2نسبت شیوع استئوپروز و استئوپنی استخوان گردن ران به تفکیک جنسیت و گروههای سنی
استئوپروز
گروههای سنی
کمتر از 71سال
 71-61سال
 61سال و باالتر

مرد

استئوپنی
زن

*
(1/5)1/1-1/3
(1/3)1/5-2/7
(5/5)7/8-11/8
(5/6)7/2-11/1
(28/6)23/2-37/2( 22/3)15/5-25/5

مرد

زن

(26/3)23/5-25/2
(15/5)12/5-73/6
(75)71/5-62/5

(23)21-27/2
(18/1)11/7-72
(72/7)16/6-75/1

* اعداد به صورت درصد (حدود اطمینان  )57%نمایش داده شدهاند.
)Iranian Multicentric Osteoporosis Study (IMOS
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شیوع پوکی استخوان در مهرههای کمر به وضوح بیشتر از استخوان ران است ولی ضيعف اسيتخوان تفياوت زیيادی
ندارد .شیوع پوکی استخوان درکمر با افزایش سن افزایش یافته و در زنان به طور چشمگیری از مردان بیشتر اسيت
(جدول  .)3اما شیوع ضعف استخوان کمرالگوی متفاوتی دارد ،به طوریکه شیوع ضعف استخوان در  71تا 61سالگی
به اوج میرسد و پس از آن کاهش مییابد .به طور کلی در افراد بياالی  71سيال 51% ،زنيان و  71%ميردان دچيار
استئوپروز و یا استئوپنی هستند .در یک متاآنالیز ،که فقط بر اساس اطالعات تيراکم معيدنی اسيتخوانی مهيرههيای
کمری انجام شده است ،شیوع استئوپروز مهره ای کمری ( 1/15حيدود اطمینيان  )1/13 – 1/2 %57و اسيتئوپنی
( 1/37حدود اطمینان  )1/3– 1/35 %57گزارش شده است (.)11
جدول  -3نسبت شیوع استئوپروز و استئوپنی مهرههای کمر به تفکیک جنسیت و گروههای سنی
گروههای سنی
کمتر از 71سال
 71-61سال
 61سال و باالتر
*

استئوپنی

استئوپروز
مرد

زن

مرد

زن

(3/6)2/6-7/1
(17/7)11/6-21/5
(25/2)21/5-33/5

(2)1/3-3/1
(21/2)16/5-21/3
(16/7)35/5-71/2

(28/3)27/1-31/7
(17/1)35/8-71
(38/5)32/2-16/1

(21/7)18/5-22/2
(71/8)16/5-77/1
(35/3)32/2-16/6

اعداد به صورت درصد (حدود اطمینان  )57%نمایش داده شده اند.

کمبود ویتامین D
اگر سطوح ویتامین  Dسرم را بر اساس تغییرات هورمون پاراتیروئید بدین صورت تقسیم بندی نمياییم کيه کمبيود
شدید کمتر یا مساوی  ، 12/7کمبود متوسط  12/7تا  ،27کمبيود خفیيف  27تيا کمتير یيا مسياوی  37و مقيادیر
طبیعی باالتر از  37نانوگرم بر میلیلیتر در نظر گرفته شود )12(،مطالعهی  IMOSنشان داد کيه درصيد بياالیی از
جامعه مبتال به درجاتی از کمبود ویتامین  Dهستند  55/2%مردان و  57/5%زنان کمتراز  71سال .شيیوع کمبيود
ویتامین Dدر سنین باالتر کمی کاهش مییابد ،بهطوریکه در  71تا  61سالگی بيه  51/1%در ميردان و 61/2%د در
زنان و در سنین باالی 61سال به 65/3%در مردان و  18/8 %در زنان میرسد .نزدیک به  1درصد مردان و  8درصيد
زنان کمتر از  71سالمبتال به کمبود شدیدویتامین Dهستند .در سنین  71تا  61سيال،حدود  1/7درصيد و بياالی
 61سال  3درصد زنان و مردان به کمبود شدید آن دچارهستند(جدول  .)13( )1به طور کلی  11تا  81درصد افراد
جامعه دچار درجاتی از کمبود ویتامین  Dهستند .وضعیت توزیع کمبود ویتامین Dدر کشور نشيان ميیدهيد ایين
توزیع در سنین کمتر از  71سال،یکنواخت نیست .در بقیهی سنین ،گرچه این ناهمگونی کاهش مییابيد و مقيادیر
به هم نزدیک میشوند ،همچنان استان بوشهر حداقل شیوع کمبود ویتامین Dرا در کشور دارد .کمبيود متوسيط و
شدید در تهران از همهی شهرها بیشتر و بوشهر از همه کمتر است (نمودار  .)1سيه اسيتان دیگير در حيد واسيط و
تقریباً یکسان از نظر کمبود متوسط و شدید ویتامین  Dقرار دارند .تنها  27%ازجمعیت زیر  71سال ایران و  13%از
ساکنین کمتر از  71سال تهران در محدودهی طبیعی ویتامین  Dقرار دارند.
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جدول  -4شیوع کمبود ویتامین Dبه تفکیک جنسیت وسن
گروه سنی
(سال)

کمبود شدید ویتامین D
مرد

کمبود متوسط ویتامین D
مرد

زن

کمبود خفیف ویتامین D

زن

زن

مرد

کمتر از 71

(17/7)13/5-15/2( 25/3)26/3-32/2( 15/1)11/8-15/1( 13/7)11/5-16/2( 5/1)7/5-8/3( 3/5)2/6-1/8

71-61

(17/8)12/2-15/1( 22/1)15/8-25/1( 36/7)31/5-11/1( 11/2)37/8-16/5( 1/5)2/7-6/8( 1/7)2/1-6/8

بیشتر از
61

(21/8)16/1-27/6( 37/7)25/1-11/6( 11/8)37/1-16/7( 2/1)1/2-3/8( 3/1)1/3-7/6

(5/8)1/3-11/3

کمبود ویتامین  Dیکی از مسایل شایع در دیگر کشورها است ،به طوری که تخمین زده میشود حدود یک میلیارد
نفر در سراسر جهان مبتال به درجاتی از کمبود ویتامین  Dهستند .بر اساس مطالعات به عمل آمده ایين میيزان در
مردان و زنان مسن ساکن اروپا و ایاالت متحده از  11-111%متغیر بوده است و سطح  -27هیدروکسی ویتامین D
سرم در بیش از  71%زنان یائسهای که برای استئوپروز درمان میشدهاند کمتر از حد قابل قبول بوده است .حتی در
مناطق آفتابی هم این مساله شایع بوده ،به طوری که در مطالعات انجام شده در عربستان سعودی ،امارات متحدهی
عربی ،لبنان ،ترکیه ،هند و استرالیا  31-71%بالغین و کودکان سطح  -27هیدروکسی ویتيامین  Dسيرمی کمتير از
 21نانوگرم در میلی لیتر داشتهاند ( .)11مطالعات کمبود ویتامین  Dدر بیماران استئوپروزی در جيدول  7خالصيه
شدهاند.
100%
90%

21. 59

29. 20

3 2. 55

3 7 . 93

8 0%

48.47

7 0%

16. 28

60%

25. 3 5
26. 8 0

23 . 8 3

50%

4 0%
3 0. 67

53 . 19

3 0%
3 9. 25

3 4 . 51

3 5. 3 4
19. 8 7

8 . 94

6. 21

6. 14

0. 99

20%
10%

2. 90

نمودار  -1وضعیت کمبود ویتامین  Dبه تفکیک شهرها در مطالعه IMOS

0%

 / 211اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع در ایران
جدول  -5خالصهی مطالعات انجام شده از میزان کمبود ویتامین  Dدر استئوپروز
پژوهشگر

جمعیت مورد
مطالعه

خانم های مسن
 2113 ،Isaiaمراجعه کننده به مرکز
استئوپروز
اقوام مختلف مراجعه
،Plotnikoff
کننده با درد مزمن
2113
اسکلتی -عضالنی
بیماران
،Carnevale
هیپرپاراتیروئیدی اولیه
2111
خانم های با شکستگی
2111 ،Harwood
لگن
 ،Glowackiخانم های سفیدپوست
یائسه با استئوآرتروز
2113
بیماران بستری با
2111 ،Segal
شکستگی لگن
 ،GomezAlonsoجمعیت سالم در
مطالعه استئوپروز
2113
خانم های یائسه ای
2117 ،Holick
که برای استئوپروز
درمان می شده اند
خانم های مراجعه
2111 ،Blau
کننده به درمانگاه
استئوپروز
بیماران بستری با
،Simonelli
شکستگی
2117
غیرتروماتیک

مکان
مطالعه

فصل

شیوع کمبود
تعریف سطح پایین
حجم میانگین سن -27هیدروکسی
ویتامین Dسرم
ویتامین D
نمونه (سال)
(نانوگرمدرمیلیلیتر)
(درصد)
68

25
56

>7
> 12

11-67

33
53

>8
> 21

25

> 12
> 12

ایتالیا

همه
511
فصول

مینوزتا

همه
فصول

171

ایتالیا

همه
فصول

62

71

انگلیس نامشخص 171

81

51

66

22

> 17

52

61

> 17

65

65

> 18

51

72

> 31

کالیفرنیا پاییز/
جنوبی زمستان

272

نامشخص

73

> 31

پاییز/
مینوزتا
زمستان

82

≤ 71

55

> 31

بوستون
اسرائیل
اسپانیا

همه
فصول
همه
56
فصول
همه
268
فصول
68

آمریکای پاییز173 /
شمالی زمستان 6
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جدول -6عوامل خطر استئوپروز
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

عوامل خطر ماژور

عوامل خطر مينور

سن بیشتر از  67سال
شکستگی فشاری مهره
†
شکستگی استئوپروتیک پس از  11سالگی
†
سابقه شکستگی استئوپروتیک در بستگان درجه اول
سابقه مصرف گلوکوکورتیکوئید سیستمیک بیش از  3ماه
سندرمهای سوء جذ
هیپرپاراتیروئیدی اولیه
باال بودن احتمال زمین خوردن
وجود استئوپنی در گرافی ساده استخوان
هیپوگنادیسم
یائسگی زودرس

● آرتریت روماتوئید
● سابقه قبلی پرکاری تیروئید
● مصرف طوالنیمدت ضدتشنجها
● مصرف کم کلسیم غذایی
● مصرف بیش از حد الکل
● مصرف بیش از حد قهوه
● مصرف سیگار
● وزن کمتر از  75کیلوگرم
● کاهش وزن  11%نسبت به وزن  27سالگی
● مصرف طوالنیمدت هپارین

†

†این عوامل (عالوه بر پایین بودن  ،)BMDدر پیشگویی خطر شکستگی استئوپروتیک اهمیت دارند.

شکستگیهای ناشی از استئوپروز
شکسيتگی مهمتييرین تظيياهر اسييتئوپروز اسييت .شکسييتگیهييای هیي  ،تنييهی مهييره ،و انتهييای سيياعد بييه عنييوان
شکستگیهای اصلی استئوپروز در نظر گرفته میشوند ( .)5با بررسی مطالعات انجام شده ،از بین ریسک فاکتورهای
ذکر شده ،فقط چهار مورد همراهی مستقل با شکستگیهای استئوپروتیک داشته اند پيایین بيودن میيزان ،BMD
سابقهی زودشکستگی (فراجیلیتی فراکچر) قبلی ،سن و سابقه خانوادگی استئوپروز (.)3
با هر انحراف معیار کاهش  BMDاز میزان پایه ،خطر شکستگی دو برابر می شيود( .)15در افيراد بياالی  71سيال،
نزدیک به  71%زنان و حدود  21%مردان تا پایيان عمير دچيار شکسيتگی اسيتئوپروتیک خواهنيد شيد( .)18خطير
شکستگی بعدی (در هر ناحیه) در بیمارانی که سابقهی شکستگی قبلی داشته اند (هر دو جنس)  1/86برابر بیشيتر
(با حدود اطمینان  57درصد  )1/57-1/58از افراد بدون سابقه شکستگی است( .)15در مطالعيهی شکسيتگیهيای
استئوپروتیک( .)71سابقهی مادری شکستگی مفصل ران 1یک عامل خطر مهم برای شکستگی مفصل ران در زنيان
مسن بوده است .در یک مطالعه با استفاده از  5بانک اطالعاتی جمعیتی ،دیده شيده اسيت کيه اسيتفاده از ترکیيب
عوامل خطر بالینی و میزان تراکم معدنی استخوان ،حساسیت و ویژگی باالتری نسبت به هر یک به تنهایی در پیش
بینی شکستگیهای استئوپروتیک به دست میدهد(.)71
شکستگیهای مفصل ران ،ناتوان کنندهترین عارضهی استئوپروز اسيت کيه نیازمنيد بسيتری در بیمارسيتان بيوده،
Hip

1
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موجب افزایش مرگ و میر میشود ( .)72در اکثر موارد شکستگی به دنبال زمین خوردن اتفاق میافتد ( .)5بعيد از
شکستگی مفصل ران ،مرگ و میر  11-21%در یک سال اول افزایش مییابد و بیشترین خطير ميرگ در شيش مياه
اول بعد از شکستگی است ( .) 73شیوع شکستگی مهره در مرد و زن تقریباً مشابه اسيت و فقيط حيدود یيک سيوم
شکستگیهای مهره ای ثبت شده در رادیولوژی توسط پزشک متخصص ویزیت شده و در کمتر از  11%موارد منجير
به بستری در بیمارستان میشود ( .)5فقط حدود یک چهارم موارد شکستگی مهره به دنبيال زميین خيوردن اتفياق
می افتد و در اکثر موارد در حین انجام فعالیت های معمول مانند خم شيدن یيا بلنيد کيردن یيک جسيم سيبک رخ
میدهد ( .)71شکستگیهای انتهای ساعد بیشتر در زنان رخ میدهد ،که در نیمی از موارد بياالی  71سيال دارنيد.
بروز آن در مردان پایین است و با افزایش سن خیلی بیشتر نمیشود (.)5
بر اساس اطالعات مطالعهی 1IMSAIکه در  67شهر از  5استان در ایيران انجيام شيد ،میيزان بيروز خيام شکسيتگی
مفصل ران (به ازای هر  111هزار نفر) در مردان  117/2و در زنيان  117/6ميورد در سيال اسيت .نسيبت زن بيه ميرد
درشکستگیهای لگن به دنبال زمین خوردن  1/2بوده است( .)77میزان بروز به صورت تصاعدی بعيد از  61سيالگی در
هر دو جنس افزایش یافته ،با هر دهه افزایش سن سه برابر میشود .در مقایسه با کشورهای آسیایی (بجز چین) میيزان
شکستگی مفصل ران در زنان ایرانی کمتر بوده ،در مردان در حد واسط دیگير کشيورها اسيت .جيدول  5مقایسيهای از
گزارشهای شکستگی مفصل ران در کشورهای مختلف را نشان می دهد ( .)76بر اساس یک مطالعه کوهورت گذشيته
نگر در کشور ،میزان بروز کلی شکستگی (استئوپروزی و ترومایی)  375/1مورد به ازای هر ده هزار نفر در سال گزارش
شده است .همچنین میزان بروز شکستگی استئوپروزی ماژور و مفصل ران به ترتیب  61/3و  27/2مورد به ازای هر ده
هزار نفر در سال و تخمین ده ساله هرگونه شکستگی استئوپروزی ماژور  11/57درصد ( )P >1/111بوده است (.)75
پیشگیری سطح اول
با توجه به این که تغییر ریزساختار استخوان به دنبال کياهش تيودهی اسيتخوانی عميدتاً غیرقابيل برگشيت اسيت،
پیشگیری از ایجاد پوکی استخوان نسبت به درمان آن ارجحیت دارد .مؤثرترین اقدامهای پیشگیرانه را ميیتيوان در
زمان رشد و نمو اسکلت بدن با هدف فراهم نمودن شرایط مناسيب در جهيت افيزایش حيداکثر تيودهی اسيتخوانی
) 2(PBMو کاهش از دست رفتن استخوان با افزایش سن یا علل ثانویه ،اعمال نمود ( .)11زمان رسیدن بيه PBM
به طور دقیق مشخص نیست ولی در بیشتر افراد در دههی سيوم زنيدگی اسيت ( .)78مطالعيه بير روی دوقلوهيای
همسان نشان داده است که  61-51%از  PBMرا ژنتیک فرد تعیین مینماید و باقی آن ،تحت تأثیر عوامل محیطی
قرار دارد ( .)75یکی از صاحب نظران عقیده دارد استئوپروز  ،بیماری دوران کودکی است ( )61که این گفتيه نشيان
دهندهی اهمیت دستیابی به حداکثر  PBMدر سنین پایینتر است .از دست رفتن تودهی استخوانی سریعاً پيس از
رسیدن به  PBMشروع میشود.

)Iranian Multi-center Study on Accidental Injuries (IMSAI
)Peak bone mass (PBM

1
2
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جدول  -7میزان بروز سالیانه (استاندارد شده برای سن) شکستگی مفصل ران در هر  111هزار مرد و زن
 71ساله یا باالتر در جوامع مختلف
مکان و زمان مطالعه

میزان استاندارد شده برای سن
مرد

زن

نسبت زن به مرد

آفریقا
مراکش ،رابات؛ 2112

75/5

55/5

1/1

آسيا
چین ،بیجینگ؛ 1556
چین ،شنیانگ؛ 1551
ایران؛ 2113
مالزی؛ 1555-1558
تایلند؛ 1555-1558
ژاپن ،توتوری؛ 1551
کویت ،بومی کویت؛ 1552-1557
کویت ،غیر بومی کویت؛ 1552-1557
سنگاپور؛ 1555-1558
هنگ کنگ؛ 1555-1558
تایوان؛ 1556-2111

81/7
111/3
125/3
85/1
112/6
115/3
216/6
236/2
162/5
153/1
233/1

87/5
85/8
161/6
212/7
261/6
255/3
316/1
111/6
131/5
181/3
156/8

1/1
1/5
1/3
2/1
2/3
2/8
1/7
1/5
2/5
2/7
2/1

آمریکای شمالی
ایاالت متحده ،مینسوتا؛ 1585-1551
ایاالت متحده؛ 1588-1585

211/6
155/2

711/7
773/7

2/7
2/8

برزیل ،سوبرال؛ 1556-2111

75/3

168/1

2/8

آمریکای جنوبی
اقيانوسيه
نیو والز جنوبی ؛ 1555-2111
استرالیا؛ 1551-1556

151/8
185/8

157/1
711/2

2/7
2/5

سوئیس؛ 1552
آلمان غربی سابق؛ 1556
آلمان شرقی سابق؛ 1556
انگلستان؛ 1555-1558
یونان؛ 1552
سوئد؛ 1551
نروژ ،ترودالگ؛ 1555-1558
نروژ ،اسلو؛ 1556-1555

135/8
125/1
171/7
113/6
211/5
312/5
372/1
355/3

316/1
371/5
355/1
118/2
165/5
515/7
563/6
521/5

2/7
2/8
2/6
2/5
2/3
2/3
2/2
2/3

اروپا
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از دست رفتن  PBMدر زنان قبل از یائسگی با سرعت کمتر (کمتر از  1%در سال) در نيواحی مفصيل ران و مهيره
آغاز میشود و در سالهای اول بعد از منوپوز شدت یافته ،میزان کاهش تودهی استخوانی سه برابر می شود .ولی در
مردان توده ی استخوانی با سرعت کم و به طور عمده در ناحیهی مفصل ران به تيدریج بيا بياال رفيتن سين کياهش
مییابد (.)61
اقداماتی را که به منظور رسیدن به حداکثر  PBMميیتيوان انجيام داد ،بيه دو دسيتهی کليی تقسيیم ميینماینيد
درمانهای دارویی و غیردارویی .درمانهای دارویی عموماً نقشی در بهبود رسیدن به حداکثر  PBMندارند مگير در
شرایط خاا؛ مثالً جایگزینی هورمونی در موارد کمبود آن ( )62یيا تجيویز مقيادیر فارماکولوژیيک ویتيامین  Dدر
مصرف طوالنی داروهای ضد تشنج ( .)63در درمانهای غیردارویی ،تأکید بر داشتن تغذیهی سيالم ،دریافيت کيافی
کلسیم و ویتامین  ،Dفعالیت ورزشی مناسب ،و عدم مصرف دخانیات است (.)11
پیشگیری سطح دوم
در این مرحله هدف ثابت نگه داشتن یا کند نمودن سرعت کاهش تودهی استخوانی و حتی در صورت امکيان اقيدام
به افزایش آن است .از آنجایی که پوکی استخوان «بیماری خاموش» نامیده شده اسيت و تيا زميانی کيه منجير بيه
شکستگی نشود بدون عالمت باقی میماند ،یکی از مهمترین اقدامهای پیشگیرانه افزایش آگاهی افراد جامعه و کادر
بهداشتی -درمانی از بیماری پوکی استخوان ،نحوهی کنترل ،و درميان آن اسيت .بيا تشيخیص زودرس بیمياری در
مراحل اولیه ،مراقبت و درمان مناسب بیماران میتوان از بروز شکستگی کيه مهمتيرین عارضيهی پيوکی اسيتخوان
است ،جلوگیری نمود.
غربالگری
برای غربالگری استئوپروز تلفیقی از اندازه گیری  BMDو ارزیابی بالینی خطر شکستگی استفاده میشود(.)61 ،71
راهبردهای مختلفی در مورد اندازه گیری  BMDدر برنامه های غربالگری وجيود دارد( )67و اتفياق نظير در انجيام
گستردهی  BMDبرای غربالگری استئوپروز وجود ندارد( ،)66چنانکه در برخی از کشورها (مانند انگلستان) درحيال
حاضر غربالگری جمعیتی برای استئوپروز توصیه نمیشود( .)65دالیلی هم برای آن وجود دارد یک بار اندازه گیری
 BMDفقط تخمین کمی از وضعیت تودهی استخوانی در حال حاضر به دست ميیدهيد و نشيان دهنيدهی میيزان
کاهش آن در آینده نیست .عالوه بر آن ،عاملهای دیگری هم در پیشگویی احتمال شکسيتگی اهمیيت دارنيد(.)71
همچنین شواهد مستقیم کمی از کارآزماییهای بالینی وجود دارد که غربالگری و مداخالت بعدی بتواند پیاميدهای
پوکی استخوان را کاهش دهد .مطالعات انجام شده در این زمینه عمدتاً در مورد تأثیر بیسفوسفونات بر روی زنيان
یائسهی استئوپروتیک است و قابل تعمیم به همهی افراد نیست .از سوی دیگر ،هيی ميرز مشخصيی بيرای BMD
وجود ندارد که بتوان بروز یا عدم بروز شکستگی را بر اساس آن برای انجام مداخالت درمانی تعیین نميود و برخيی
افراد بدون معیارهای استئوپروز  BMDنیز دچار شکستگی میشوند(.)66
مواردی که اتفاق نظر بیشتری در مورد آنها وجود دارد و در آنها توصیه به اندازه گیری  BMDمیشود ،عبارتند از
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 -1تمامی زنان با سن  67سال یا بیشتر ()68-53 ،66 ،11 ،3
 -2زنان  71-61ساله ( )67 ،52یا یائسهی کمتر از  67سيال ( )65-52 ،11واجيد عاميلهيای خطير (ریسيک
فاکتورهای) استئوپروز
 -3مردان با سن  51سال یا بیشتر یا سن  71سال یا بیشتر همراه با عاملهای خطر استئوپروز ()51 ،65
 -1پایش پاسخ به درمان استئوپروز ()51 ،65 ،11 ،3
درمان
مهمترین اهداف درمانی جلوگیری از بروز شکستگی و ارزیابی خطر شکستگی است BMD .نبایيد بيه عنيوان تنهيا
نمایه ی موفقیت درمانی در نظر گرفته شود ،چون مداخالت درمانی ممکين اسيت باعيث افيزایش قابيل تيوجهی در
 BMDنگردد( .)53اقدامهای درمانی را میتوان به دو دستهی کلی تقسیم نمود غیر دارویی و دارویی.
برای کاهش سرعت از دست رفتن تودهی استخوانی ،تمامی اقدامهای توصیه شده برای حف سالمتی اسيتخوانهيا
باید اعمال گردد ،مانند دریافت کافی کلسیم و ویتامین  ،Dفعالیت ورزشی مناسب ،و عدم مصرف دخانیات .در افراد
باالی 71سال دریافت 1211میلی گرم کلسیم در روز (مواد غذایی  +مکميل)( )32 ،31و  1711تيا دو هيزار واحيد
ویتامین  D3در روز توصیه میگردد ( .)51درمتاآنالیز کارآزماییهای بالینی تجویز مقادیر کمتير ویتيامین  Dتيأثیر
کمی در کاهش خطر شکستگی داشته است ( .)11فعالیتهای ورزشی باعث افزایش تودهی استخوانی میشود()57
و با افزایش قدرت عضالنی ( )55 ،56به حف تعادل بدن کمک میکند و میزان شکستگی را کاهش ميیدهيد (،56
 .)58برای این افراد ،روزانه حداقل  31دقیقه فعالیت ورزشی (پیاده روی سریع) در اکثر روزهای هفتيه توصيیه ميی
شود ( .)55متاآنالیز مطالعات نشان داده است که مصرف دخانیات با کاهش تودهی استخوانی( )81خطر شکسيتگی
را افزایش میدهند( )81و همواره شروع یا ادامهی مصرف دخانیات باید منع شود.
یکی از مهمترین اقدامهای دیگری که باید در نظر گرفته شود ،پیشگیری از زمین خوردن سالمندان است .سقوط و
زمین خوردن عامل مهم آسیب( )82و علت دو سوم از مرگهای ناشی از صدمات سهوی در افراد مسن اسيت(.)83
هم میزان بروز و هم شدت عوارض ناشی از آن بعد از  61سالگی افزایش مییابد .به طوری که حداقل  27%افراد در
سنین  67سال و بیشتر ،یک بار در سال زمین می خورند( .)81اکثر زمین خوردنها در منزل اتفاق میافتيد .یيک
بار زمین خوردن ممکن است باعث ایجاد نگرانی و ترس از راه رفتن و از دست دادن اطمینان شخص به خود گيردد
و فرد به خاطر ترس ،فعالیتهای خود را شدیداً محدود نماید( .)86 ،87عاملهای مستعد کننده برای زمین خوردن
را میتوان به سه دسته عوامل داخلی (ضعف اندام تحتانی ،اختاللهای تعادلی و اخيتالل بینيایی) ،عواميل خيارجی
(مصرف داروهای خوا آور ،سایکوتروپیک ،و دیورتیک) ،و عوامل محیطی (نور کم محیط ،راه رفتن بر روی سيطوح
لغزنده ،و استفاده ازقالیچههایی که زیر پا لیز میخورند) تقسیم نمود(.)81
درمانهای دارویی را میتوان به دو دستهی کلی تقسیم نمود داروهایی کيه عميدتاً بازجيذ اسيتخوانی را کياهش
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میدهند 1و داروهایی که ساخت استخوانها را بیشتر افزایش ميیدهنيد .)85(2عميده داروهيای دسيته اول شيامل
بیسفوسفوناتها ،تعدیل کنندههای انتخابی گیرندههای استروژن ،3کلسیتونین ،و جایگزینی هورميونهيای جنسيی
است .از داروهای آنابولیک ،بیشترین دارویی که استفاده میشود ،تریپاراتاید است که هورمون پاراتیروئید صناعی با
زنجیره کوتاهتر میباشد .استرونتیوم رانالت 1و دنوسوما  7از دیگر داروهای این دسته هستند .بيیسفوسيفوناتهيا
بیشترین گيروه دارویيی هسيتند کيه در دهيه گذشيته در درميان اسيتئوپروز اسيتفاده شيدهانيد .از طریيق اثير بير
استئوکالستها بازجذ استخوانی را کاهش میدهند ( .)88نتایج کارآزماییهای بالینی نشان داده اسيت کيه ایين
داروها خطر شکستگیهای مهرهای را  11-71%و غیر مهرهای (مشتمل بر مفصل ران) را  21-11%کياهش دادهانيد
( .)85شایعترین عوراض جانبی آنها عوارض گوارشی است که اغلب وابسته به دوز است (.)3
افراد کاندید درمان
در اکثر راهنماهای بالینی شروع درمان بر اساس میزان  BMDبه همراه عاملهيای خطير شکسيتگی توصيیه شيده
است .معیاری که در اکثر کشورها مورد قبول است و برای درمان استئوپروز زنان یائسيه اسيتفاده ميیشيود ،معیيار
پیشنهادی بنیاد ملی استئوپروز 6است( .)65در موارد زیر توصیه به درمان می شود
 وجود شکستگی مفصل ران یا مهره (بالینی یا رادیولوژیک) وجود  T-score≤ -2/7در مهره ،گردن فمور یا مفصل ران5
 در افرادی که  -1 >T-score>-2/7داشته و تخمین خطر شکستگی بر اساس ابزار  FRAXدر 11سيالآینده باال باشيد .بيدین صيورت کيه خطير شکسيتگی  11سياله مفصيل ران بیشيتر از  3%یيا شکسيتگی
استئوپروتیک ماژور بیشتر از  21%تخمین زده شود ( .)51این آستانه درمانی برای جمعیت آمریکا بوده و
اثر هر یک از متغیرهای استفاده شده در این ابزار برای تعیین آستانه درمان در جوامع مختليف ميیتوانيد
متفاوت باشد .این ابزار هنوز در ایران بر اساس اطالعات جمعیتی اعتبار سنجی نشده است.
پیشگیری سطح سوم
در این مرحله هدف کاهش عالیم حاصل از شکستگی و بدشکلیهای ناشی از آن و بازگرداندن حداکثر تواناییهيای
بیمار است .دستیابی به این اهداف بستگی به میزان ارتباط بیمار با پزشک در تيداوم درميان و اسيتفاده از امکانيات
موجود دارد( .)11شکستگیهای ناشی از استئوپروز اغلب منجر به درد شدیدی میشود .این درد معموالً خیليی بيه
1

Antiresorptive agents
Anabolic agents
3
)Selective estrogen receptor modulators (SERMs
4
Strontium ranelate
5
Denosumab
6
)National Osteoporosis Foundation (NOF
7
; WHO fracture risk model (Fracture Risk Algorithm (FRAX®); www.NOF.org
)www.shef.ac.uk/FRAX
2
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طول نمیانجامد اما گاهی حتی بعد از بهبود یافتن شکستگی نیز درد ادامه پیدا میکند .ایين درد ميزمن ميیتوانيد
باعث اختالل در خوا  ،بی قراری و افسردگی شود که هر کدام از این مشيکالت ميیتوانيد وضيعیت بیميار را بيدتر
نماید .درد ممکن است بر وضعیت قرار گیری بدن فرد اثر گذارد و فشار زیادی به عضالت و لیگاميانهيا وارد سيازد.
این حالت ممکن است به صورت یک سیکل معیو عمل نماید ،به طوری که کشیدگی عضالت باعث بدتر شيدن و
طوالنیتر شدن مدت زمان درد شود .از طرف دیگر به خاطر ترس از این درد ،بیمار ممکين اسيت در وضيعیتهيای
خمیده و نامناسب خود را نگه دارد که این مساله منجر به گرفتگی بیشتر عضالت نیيز ميیشيود( .)51درميانهيای
دارویی و غیردارویی جهت کاهش درد وجود دارد که پزشک می تواند با توجه به شرایط بیمار ،مناسبتيرین آنهيا را
انتخا نماید.
مساله ی مهم دیگری که باید مد نظر قرار گیرد پیشگیری از شکستگیهای بعدی است .برای کاهش بروز شکستگی
بعدی ،همهی بیماران با زود شکنندگی استخوان (فراجیلیتی فراکچر) باید از نظر استئوپروز بررسی و درمان شيوند،
که متأسفانه در اکثر موارد این امر نادیده گرفته میشود(.)52-51
هدف نهایی ،بازگرداندن فرد به سطح قبلی عملکرد است .میزان عملکرد قبلی و موقعیت زندگی فرد ،اغلب بیشتر از
آسیب ناشی از شکستگی ،بر نتیجهی توانبخشی تأثیر دارد .کسانی که دچيار زودشکسيتگی ميیشيوند ،غالبياً زنيان
سالخورده با چندین بیماری همراه دیگر و وضعیت تغذیهای نامناسب هستند که توانایی انجام فعالیتهای روزانيهی
خود را نداشته ،اختالل حرکتی نیز دارند ،به گونهای که روابط اجتماعی آنهيا نیيز تحيت الشيعاع واقيع ميیشيود و
تعامالت اجتماعی محدود شدهای دارند .متخصص طب فیزیکی ،فیزیوتراپیست ،و کاردرمانگر ،با روشهای مختلفيی
بعد از یک شکستگی میتوانند جهت شروع مجدد فعالیتهای روزانه به این بیماران کمک نماینيد .فیزیوتراپیسيت،
درد و ناراحتی بیمار را با استفاده از روشهایی مانند ماساژ و حرکت دادن مفصل و استفاده از یيخ و کمپيرس گرميا
برطرف میسازد .این روشها در برطرف کردن اسپاسم عضالنی و درد ناشی از شکستگی مهرهای نیز ميؤثر هسيتند.
عالوه بر این ،یک برنامهی ورزشی میتواند با تقویت عضالت پشت در کاهش درد و بهبيود عملکيرد افيراد سيودمند
باشد .تکنیکهای توانبخشی که توسط کاردرمانگر آموزش داده میشوند به فرد کميک ميیکنيد کيه طيرز صيحیح
حرکت در طی فعالیتهای روزمره را یاد بگیرد و در نتیجه به کاهش درد و پیشيگیری از سيقوط منجير ميیگيردد.
یکی دیگر از مواردی که درطی دورهی بهبود پس از یک شکستگی باید مورد توجيه قيرار گیيرد ،سيازگار شيدن بيا
تغییراتی است که در اثر آن شکستگی ممکن است برای فرد ایجاد شود .در بسیاری از موارد ،بیميار در طيی اوليین
تجربهی شکستگی ،متوجه وجود استئوپروز می شود .پذیرش روانيی ایين بیمياری ،سيازگار شيدن بيا درد ناشيی از
شکستگی و توانبخشی ،ممکن است برای بیمار سخت باشد .در این صيورت بیميار بایيد در ميورد ماهیيت بیمياری
استئوپروز ،تغییرات سبک زندگی ،و فعالیتهایی که میتواند منجر به سالمت استخوان شيود ،آميوزشهيای الزم را
ببیند .تغییراتی مانند ترک سیگار ،تغییر عادات غذایی ،حف وضعیت صحیح ،و ورزش کردن بيرای بیمياران مفیيد
است ولی پذیرش این تغییرات در زندگی و رعایت آنها برای بیمار ممکين اسيت سيخت باشيد .بنيابيرایين ،داشيتن
حمایت های فیزیکی و عاطفی از جانب خانواده ،دوستان ،مشاورین ،و سایر بیمارانی کيه در شيرایط مشيابه بيه سير
میبرند ،میتواند در سازگار شدن بیمار با مشکالت ناشی از یک بیماری مزمن ،کمک کننده باشد.
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گفـتـار 12

سندروم تخمدان پلی کیستیک
دکتر فهیمه رمضانی تهرانی

سندرم تخمدان پلی کیستیک ( 1)PCOSیکی از شایعترین بیماریهای غدد درون ریز در زنان سنین باروری
می باشد .این سندرم اختاللی ناهمگون ،چند علیتی و از نظر ژنتیکی بسیار پیچیده است که با وقوع یکسری از
عالئم مرتبط با عدم تعادل هورمونی در دختران و زنان سنین باروری بروز مینماید .ابتال به این سندرم شایعترین
علت نازایی در زنان است که بدنبال ن قص عملکرد تخمدان و عدم تخمک گذاری در زنان مبتال به  PCOSرخ
میدهد ( . )1تظاهرات بالینی این بیماری به دنبال تولید بیش از اندازه آندروژنها توسط تخمدانها و در پارهای از
موارد توسط غدد فوق کلیه اتفاق میافتد .افزایش غیر طبیعی آندروژنها موجب اختالل در بلوغ فولیکولهای
تخمدانی شده که تخمک گذاری را با مشکل مواجه ساخته و به دنبال آن موجب ایجاد نازایی می گردد .تظاهرات
بالینی این بیماری متنوع بوده و بیشتر بصورت اختالالت قاعدگی نظیر افزایش فواصل قاعدگی (الیگو منوره) /قطع
قاعدگی (آمنوره ) و افزایش عالیم یا هورمون های مردانگی (هیپر آندروژنیسم  /هیپر آندروژنمی) هستند که با
تظاهرات پرمویی (هیرسوتیسم )  ،جوش ( آکنه) ،پوست چرب و ریزش مو با الگوی مردانه ( آلوپسی آندروژنیک)،
همراه میباشند .اگرچه این سندرم در بین زنان الغر نیز مشاهده میشود ولی غالب این بیماران چاق هستند و این
احتمال که بروز بیماری های متابولیک نیز در این بیماران باالتر باشد مورد بحث محافل علمی جهان میباشد.
اولین بار این سندرم توسط اشتین و لوونتال در سال  1391به دنیای پزشکی معرفی شد و بعدها به نام سندرم
تخمدان پلی کیستیک معروف گردید  .دلیل این نامگذاری مورفولوژی خاص تخمدانها در افراد بیمار است که
کیستهای تخمدانی همانند دانههای تسبیح در نمای سونوگرافیک دیده می شوند .نمای پلی کیستیک بعنوان
یکی از ویژگیهای تشخیصی در این بیماران به کار گرفته میشود ( .)1پس از اثبات ارتباط  PCOSبا افزایش
مقاومت به انسولین ،افزایش خطر ابتال به دیابت نوع  2و سندرم متابولیک ،این سندرم به عنوان یک بیماری
متابولیک به جای یک بیماری تولید مثلی صرف در دنیا مورد توجه واقع گردید .خطر ابتال به هیپرپالزی اندومتر و
نئوپالزی در زنان مبتال به  PCOSافزایش مییابد ( ، )2لذا بررسی عوامل موثر بر این امر نیز حائز اهمیت
می باشد .بررسی عوامل سبب شناختی این بیماری می تواند تا حدودی ماهیت پیچیده این بیماری را آشکار سازد.
سبب شناسی
علت سندرم تخمدان پلی کیستیک بطور کامل شناخته نشده است .اما شواهد حاکی از وجود یک صفت پیچیده
است که در هنگام بلوغ آشکار میگردد ( . )4، 9عوامل ارثی و غیر ارثی در بروز فنوتیپ بیماری دخیل هستند (.)5
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اما برداشت غالب این است که  PCOSنتیجه تداخل عملکرد تعدادی از صفات ژنتیکی ذاتی تخمدان با یک یا
تعدادی از دیگر عوامل مادرزادی یا محیطی است که سبب استروئیدوژنز غیر طبیعی شده و باعث بروز PCOS
میگردد ( . )1وراثت ،مقاومت به انسولین ،در معرض قرار گرفتن آندروژنهای افزایش یافته مادری در هنگام
جنینی ،وزن کم هنگام تولد ،آدرنارک و بلوغ زودرس و التهابها و چاقی ،تعدادی از عوامل خطر دخیل در بروز
 PCOSهستند ( . )11-7 ،9صفات ارثی ،مسئول بیش از  71درصد  PCOSهستند ( .)12 ،11 ،9به نظر می
رسد عوامل خانوادگی مرتبط با سندرم متابولیک (مقاومت به انسولین و /یا چاقی) در هر دو والد بخصوص در پدر از
عوامل بنیادی در بروز سندرم تخمدان پلی کیستیک باشد (.)15-19
بطور تاریخی  PCOSبه عنوان نتیجه اختالالت ترشح گنادوتروپین ها در دوران بلوغ در نظر گرفته می شود (. )11
اخیرا شواهد قابل توجهی نشان میدهند که  PCOSبطور بنیادی نتیجه اختالل در استروئیدوژنز تخمدان ها بوده و
از آنجایی که استروئیدوژنز ارتباط تنگاتنگی با اختالالت متابولیک دارد جزء کلیدی آن یعنی مقاومت به انسولین در
این رابطه مورد تائید می باشد .هیپرانسولینمی منتج از مقاومت به انسولین مهمترین عامل ذاتی اختالالت
استروئیدژنیک در  PCOSشناخته شده است ( .)11 ،17هیپرانسولینمی جبرانی در پاسخ به مقاومت به انسولین،
ارتباط تنگاتنگی با عدم تخمک گذاری در  PCOSدارد .مقاومت به انسولین در بیماران مبتال به  PCOSکه تخمک
گذاری دارند کمتر از بیماران مبتال به  PCOSکه تخمک گذاری ندارند  ،می باشد ( .)7هرگونه درمانی در خصوص
کاهش مقاومت به انسولین عملکرد تخمدانها و بدنبال آن تخمک گذاری را بهبود می بخشد ( .)21-13چاقی یکی از
دالیل متداول در ایجاد مقاومت به انسولین می باشد .کاهش وزن بطور فاحشی شاخص های حساسیت به انسولین را
در بیماران  PCOSبهبود بخشیده و سبب بهبود اختالل قاعدگی و تخمک گذاری در این زنان میشود (.)29 ،22
عالئم
عالئم این سندرم میتواند همزم ان با شروع قاعدگی در بیماران بروز نماید .نوع و شدت بیماری از فردی به فردی
دیگر متغیر است .اما شایعترین عالمت آن بینظمی قاعدگی می باشد که به شکل های کاهش یا افزایش فواصل
قاعدگی تا قطع کامل قاعدگی بروز می نماید .نازایی یکی از عالئم بیماری است که به دنبال اختالالت تخمک
گذاری اتفاق میافتد  .از آنجایی که این سندرم با افزایش آندروژن های سرم و کاهش هورمون های زنانه همراه
است ممکن است با برخی ویژگیهای مردانه نظیر موارد زیر همراه باشند:
 هیرسوتیسم

 کاهش سایز پستانها
 کلفت شدن صدا

 کاهش و نازک شدن موها همراه با ریزش مو با الگوی مردانه
 آکنه و پوست چرب

 تیرگیهای پوستی در برخی از نواحی بدن ( آکانتوزیس نیگریکنس) و بیشتر نواحی گردن  ،کشاله
ران  ،زیر پستانها و زیر بغل
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عالئم دیگری همچون افزایش وزن ،ظاهر پلی کیستیک تخمدانها در نمای سونوگرافیک ،دردهای لگنی ،خشم،
اضطراب  ،افسردگی و آپنه هنگام خواب از دیگر عالئم این سندرم می باشد .ترشحات غیر طبیعی گنادو تروپینها
در بسیاری از مبتالیان به ( PCOSنه همه آنها) دیده می شود که بیشتر بصورت افزایش ترشح  LHمی باشد
( .)25 ،24احتمال تشخیص  LHافزایش یافته در سرم افرادی که نمونه خونی آنها در اواخر دوره قاعدگی گرفته
شده باشد و یا افرادی که قرص های ضدبارداری خوراکی مصرف می کنند نیز دیده می شود (.)24
اختالالت قاعدگی در پارهای از بیماران همزمان با شروع دورههای قاعدگی شروع میشود .به طور متوسط دورههای
طبیعی قاعدگی در زنان بین  21تا  95روز با حداکثر  14تا  21روز دوره فاز فولیکوالر و  14روز فاز لوتئال در نظر
گرفته میشود ( . )27 ،21در نژادهای مختلف و تحت تاثیر عوامل محیطی ،روزهای دوره های قاعدگی در افراد
مختلف متفاوت میباشد .به این منظور دوره های  21تا  95روزه در زنان طبیعی تلقی شده و افزایش و کاهش این
فاصله غیر طبیعی و غالبا نشان از اختاللی در دستگاه تولید مثلی زنان دارد .در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی
کیستیک فاصله دوره های قاعدگی به دلیل اختالل در تخمک گذاری اکثرا طوالنیتر از حالت عادی بوده و گاهی با
قاعدگیهای سه ماه یکبار مواجه میشویم  .در حدود  11-15%مبتالیان دچار کاهش فواصل قاعدگی به کمتر از
 21روز یکبار می باشند .بطور کلی تعداد  11دوره قاعدگی در سال و یا کمتر ،بعنوان الیگواووالسیون و بیش از 14
قاعدگی در سال ،به عنوان پلی منوره در نظر گرفته میشوند.
هیپر آندروژنیسم/هیپرآندروژنمی
هیپرآندروژنمی /هیپرآندروژنیسم یکی از ویژگیهای تشخیصی سندرم تخمدان پلی کیستیک میباشد  .بیش از
سه چهارم یا  12%از بیماران مبتال به  PCOSباشواهدی از هیپرآندروژنیسم همراه هستند ( )23 ،21که گاه با
ایجاد تغییر در ظاهر افراد (هیرسوتیسم) ،آکنه ،ریزش موی مردانه و گاه بدون وجود نمای ظاهری و فقط با انجام
آزمایش و تعیین سطح سرمی آندروژنهای فرد (هیپرآندروژنمی) مشخص میشود  .شکل ظاهری افزایش آندروژن
غالبا بصورت رشد موی ترمینال و زائد در نواحی از صورت و بدن زنان تظاهر میکند که الگویی مشابه مردان دارد
( )91و روشهای تشخیصی آن در ادامه توضیح داده خواهد شد  .اما آنچه در هنگام تشخیص  PCOSمطرح است
تشخیص افتراقی هیرسوتیسم ناشی از افزایش آندروژنها با هیرسوتیسم ایدیوپاتیک می باشد که در معاینات بالینی
باید مدنظر قرار گیرد.
تشخیص بالینی هیرسوتیسم
جدول امتیاز بندی در سال  1311توسط دو محقق بنام فریمن و گالوی طراحی گردید که بعدها بنام خود آنها به
جدول امتیاز بندی فریمن– گالوی مشهور گردید ( . )91امروزه این جدول امتیاز بندی (شکل  )1بعنوان یک
معیار تشخیصی مناسب هیرسوتیسم در کلینیک به کار گرفته میشود ( .)92در این جدول نواحی نه گانهای در
بدن در نظر گرفته می شود که در حالت طبیعی و غیر بیماری در غالب زنان فاقد مو و یا دارای موهای کرک مانند
است .ای ن مناطق شامل ناحیه باالی لب ،چانه ،قفسه سینه ،ناحیه باالی ناف ،ناحیه زیر ناف  ،بازوها ،ران ها ،ناحیه
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پشت قفسه صدری و ناحیه پشت و باسن است .برای هر ناحیه امتیاز صفر (حداقل مو) تا ( 4حداکثر میزان مو) در
نظر گرفته شده است .حداقل امتیاز در نظر گرفته شده برای اینکه بتوان بر اساس این جدول امتیاز بندی ،فردی را
هیرسوت تلقی نمود امتیاز  1می باشد .البته این امتیاز در برخی از پژوهشها  1در نظر گرفته شده است .در این
میان ،نژاد و محل جغرافیایی زندگی در برآورد رویش موهای غیرطبیعی در نواحی مختلف بدن نقشی اساسی دارند
( . )99بررسی های بالینی تمامی نواحی ذکر شده ممکن است بسیار وقت گیر بوده و در برخی موارد غیرممکن
باشد ،لذا در یک مطالعه در بین زنان ایرانی ،محققین دریافتند که به جای نواحی نه گانه ،ارزیابی سه ناحیه ی
چانه ،زیر ناف و رانها میتواند با حساسیتی معادل  31/5درصد و ویژگی معادل 32درصد ،برآورد صحیحی از
شدت هیرسوتیسم ارایه دهد .بدین منظور می بایست امتیاز مجموع این سه ناحیه را جمع کرد و چنانچه امتیاز
بیش از  4بود برای فرد تشخیص هیرسوتیسم را مطرح کرد (شکل  .)2به عالوه به نظر میرسد که همهی نواحی در
نظرگرفته شده ارزش یکس انی برای مبتالیان نداشته و در زنان ایرانی ،خودارزیابی بیماران از موهای زائد ناحیه چانه
می تواند بعنوان یک پیشگویی کننده هیرسوتیسم بالینی در هنگام ارزیابی هیرسوتیسم به کار گرفته شود (. )94
مهمترین عامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی زنان مبتال به  PCOSهیرسوتیسم می باشد ( .)95بطوری که با
افزایش هر امتیاز در جدول فریمن گالوی  1/9%از کیفیت زندگی این زنان کاسته می شود.
در تشخیص بالینی  ،هیرسوتیسم ناشی از اختالالت آندروژنیک باید از هیرسوتیسم ایدیوپاتیک که به افزایش رشد
مو در صورت و بدن زنان بدون افزایش آندروژنهای سرمی اطالق میگردد افتراق داده شود .اگرچه هیرسوتیسم
یکی از عالئم شایع در  PCOSمیباشد ( )91اما هیرسوتیسم ایدیوپاتیک نیز از شیوع باالیی برخوردار می باشد
چنانچه در مطالعه ای در ایران میزان شیوع هیرسوتیسم ایدیوپاتیک بدون وجود  19 ، PCOSدرصد برآورد شده
است (.)97
آکنه و پوست چرب
آکنه ولگاریس یکی از تظاهرات پوستی ناشی از هیپرآندروژنیسم در دوران بلوغ میباشد ( .)91اگرچه حدود  5%از
دختران در هنگام بلوغ جوشهای کومدون با شدت متوسط و حاد تا بیش از  11ناحیه در صورت دارند ( ،)93با
این وجود احتمال هیپرآندروژنیسم در دخترانی که آکنه مقاوم به درمان داشته و یا به درمانهای موضعی پوستی
پاسخ نمی دهند باید در نظر گرفته شود .آکنه مقاوم به درمان در زنان بزرگسال یکی از مهمترین علل مراجعه زنان
به کلینیکهای پوست می باشد ( 51/2 .)41درصد از زنانی که آکنه مقاوم به درمان دارند ،مبتال به سندرم پلی
کیستیک هستند ( . )41این بیماران غالبا بجای درمانهای موضعی پوستی به درمان های هورمونی پاسخ میدهند
(. )42
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شکل  -1امتیاز دهی هیرسوتیسم بر اساس معیار فریمن و گالوی

شکل  -2فرم ساده شده امتیاز دهی هیرسوتیسم بر اساس معیار فریمن و گالوی
کاهش و نازک شدن موها همراه با ریزش مو با الگوی زنانه
مهمترین علل ریزش مو و یا نازک شدن موها در زنان بزرگسال ناشی از هیپرآندروژنیسم بدنبال ابتال به  PCOSو
یا هیپرپالزی آدرنال و یا تومورهای تخمدانی می باشد که امروزه به آن ریزش موی با الگوی زنانه) 1 (FPHLگفته
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می شود که قبال به ریزش مو با الگوی مردانه نامیده می شد ( .)49ریزش مو بیشتر از ناحیه فرونتال و ورتکس
اتفاق می افتد  .علت دقیق این عارضه ناشناخته است ،ولی نقش ژنیتیک و آندروژنها در این میان کامال پذیرفته
شده است .این عارضه با افزایش سن و پس از منوپوز بدتر میشود (.)41-44
آکانتوزیس نیگریکنس
آکانتوزیس نیگریکنس به پالک های هایپرپیگمانته در برخی نواحی پوستی گفته میشود .گردن و زیر بغلها
شایعترین نواحی هستندکه درگیر می شوند .این عارضه میتواند مردان و کودکان را نیز درگیر کند .چاقی و دیابت
نوع دو شایعترین علل آکانتوزیس نیگریکنس می باشند ( .)52-47در  5تا 99درصد زنان مبتال به سندرم تخمدان
پلی کی ستیک به دلیل مقاومت به انسولین و هایپرآندروژنمی این عارضه دیده می شود ( .)54 ،59آکانتوزیس
نیگریکنس در زنان مبتال به  PCOSبا نمایه توده بدنی) 1 (BMIنرمال نیز ممکن است دیده شود (.)55
اضطراب و افسردگی
شواهد متعددی دال بر ابتال زنان مبتال به  PCOSبه درجاتی از اختالالت خلقی نظیر افسردگی و اضطراب در
مقایسه با زنان غیر مبتال به  PCOSبا وزن یکسان وجود دارد ( .)53-51احتمال ابتال زنان مبتال به  PCOSبه
اختالالت خلقی چهار برابر زنان غیر مبتال می باشد ( .)11بر اساس مطالعات مبتنی بر شواهد ،انجمن AE-
2 PCOSپیشنهاد نموده است که تمام زنان مبتال به  PCOSاز نظر مشکالت خلقی مورد غربالگری قرار
گیرند( .)53زنان مبتالبه  PCOSدرمعرض ابتال به بیماری های نظیر پرخوری عصبی نیز می باشند (.)12 ،11
3

مورفولوژی تخمدان پلی کیستیک )(PCOM
ی کی از سه ویژگی اصلی در تشخیص سندرم تخمدان پلی کیستیک بر مبنای تعریف روتردام ،شکل ظاهری پر از
کیستهای تخمدانی در نمای سونوگرافی می باشد (شکل  .)9در نمای سونوگرافی واژینال وجود  12عدد یا بیشتر
فولیکولهای  2تا  3میلی متری در هر تخمدان و یا افزایش حجم تخمدان بیش از  11میلی لیتر به عنوان تخمدان
پلی کیستیک در نظر گرفته می شود ( 17 .)19درصد از زنان مبتال به الیگو منوره PCOM ،دارند (.)14
 PCOMدر  91-21درصد جمعیت عادی و  29درصد زنان آمنوره بدون هیرسوتیسم نیز دیده می شود (.)11 ،15
یافتههای آزمایشگاهی
هیپرآندروژنیسم براساس ارزیابی آندروژنهای سرمی (مترشحه از تخمدانها و غدد فوق کلیه) معموال با سنجش
میزان تستوسترون آزاد و تستوسترون توتال ،دهیدرو اپیاندرستندیون سولفات و آندرستندیون در فرد مبتال
1

Body mass index
Androgen Excess and PCOS Society
3
Polycystic ovarian morphology
2
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مشخص میگردد .اگرچه هنوز توافق کلی در خصوص آستانهی تشخیصی هر یک از هورمون های فوق وجود
نداشته و توصیه میگردد که جوامع مختلف این آستانه را به طور اختصاصی تعیین کنند ،اما چنین عنوان میگردد
که در این میان میزان استرون بیش از  51پیکوگرم/میلی لیتر و تستوسترون آزاد بیش از  9/9پیکوگرم /میلی لیتر
از حساسیت و ویژگی مناسبی جهت تشخیص هیپرآندروژنمی برخوردارند(. )11 ،17در مطالعهی کشوری حد باالی
هورمونهای تستوسترون توتال ،شاخص آندروژن آزاد ،دهیدرواپی اندرستندیون سولفات و آندرستندیون به ترتیب
 11/1نانوگرم در میلی لیتر 5/47 ،نانو گرم در میلی لیتر 211 ،میکرو گرم در دسی لیتر 9/2 ،نانوگرم در میلی
لیتر در زنان ایرانی در نظر گرفته شده است(.)13

شکل  -3نمای سونوگرافی از یک تخمدان پلی کیستیک
تشخیص
یافته های اصلی سندرم تخمدان پلی کیستیک عبارتند از :
 .1افزایش آندروژن ها که غالبا بصورت تظاهرات پرمویی ( هیرسوتیسم) و آکنه خود را نشان میدهد.
 .2اختالل عملکرد تخمک گذاری که بیشتر بصورت الیگو منوره (افزایش فاصله بین دو قاعدگی بیش از  95روز)
تظاهر میکند.
 .9وجود تخمدانهای با نمای پلی کیستیک در تصاویر سونوگرافی
این یافته های بالینی ،مبنای تعاریف مختلفی به منظور تشخیص این سندرم از سوی مجامع بین المللی علمی قرار
گرفته است .در ابتدا باید یادآور شویم که  PCOSیک سندرم است ،یعنی مجموعهای از نشانهها و عالئم بالینی
وجود دارند که رویهم به تشخیص یک سندرم منجر میگردد .بنابراین هرگز نمیتوان با دیدن یک عالمت و یا
انجام یک آزمون تشخیصی منفرد ،وجود یا عدم وجود این سندرم را اثبات نمود .اما آنچه که تاکنون مورد تأیید
جوامع بین المللی قرار گرفته است ،سه یافته بالینی فوق می باشد که به عنوان معیارهای اختصاصی برای PCOS
در نظر گرفته شده اند.
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معیارهای تشخیصی برای PCOS
معیارهای سال  1991انستیتو ملی سالمت
اولین تعریف قابل استفاده برای  PCOSاز یک کنفرانس تخصصیی کیه در آپرییل سیال  1331توسیط انسیتیتوی
سالمت ملی ایاالت متحده ( 1)NIHبرگزار شده بود  ،استخراج گردید .ویژگی هیای برجسیته  PCOSبیه ترتییب
اولویت عبارت بودند از :
 هیپر آندروژنیسم و /یا هیپر آندروژنمی
 فقدان یا کاهش تخمک گذاری مزمن
 رد کردن اختالالت مرتبط مثل اختالالت تیروئید ،هیپرپالزی مادرزادی آدرنال ،تومورهای مولد
آندروژن و هیپرپروالکتینمی()71
معیارهای تشخیصی روتردام
در سال  2119کنفرانس تخصصی دیگری در روتردام هلند توسط انجمن رویان شناسی و تولید مثل انسانی اروپا
( 2)ESHREو همچنین انجمن طب باروری آمریکا ( 9)ASRMبرگزار گردید که معیارهای تشخیصی  PCOSرا
شامل دو ویژگی از سه ویژگی زیر می دانند به عبارتی دیگر در صورت وجود تنها دو مورد از سه مورد زیر می توان
تشخیص  PCOSرا مطرح نمود :
 کمبود یا فقدان تخمک گذاری

 عالئم بالینی و /یا بیوشیمیایی دال بر وجود هیپر آندروژنیسم (هیپرآندروژنیسم و /یا هیپر آندروژنمی

 نمای پلی کیستیک تخمدانها در سونوگرافی()71( )PCO
در این تعریف نیز همانند معیارهای تشخیصی  NIHابتدا باید سایر اختالالت احتمالی کنار گذاشته شوند.
مشاهده میگردد که توصیه های فوق جایگزین معیارهای  NIHنیست بلکه تعریف  PCOSرا گسترش میدهد.
با این تعریف اشکال بالینی دیگری به عنوان فنوتیپ های  PCOSشناخته می شوند که عبارتند از :
 خانم های دارای نمای پلی کیستیک در تخمدانها و شواهد بالینی یا بیوشیمیایی افزایش آندروژن ،بدون
عالئم اختالل تخمک گذاری ( )PCO + HA

 خانم های دارای نمای پلی کیستیک تخمدانها و اختالل در تخمک گذاری بدون عالئم افزایش
آندروژن ()PCO+ AO

1
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معیارهای تشخیصیAE-PCOS
در سال  2111به علت تداوم اختالف نظرها در شناخت  ،PCOSیک جامعه بین المللی بنام جامعه افزایش
آندروژن ( 1)AESتصمیم گرفت که با ارتقا دانسته ها و تحقیقات پایهای و اساسی بالینی تعریف جدیدی از
 PCOSر ا بر اساس شواهد ارائه نماید تا راهنمای تشخیص بالینی و انجام تحقیقات مرتبط قرار گیرد .در این
تعریف در صورت وجود سه معیار زیر تشخیص  PCOSمسجل میگردد:
 افزایش آندروژنها ( هیپرآندروژنیسم بالینی و/یا بیوشیمیایی)

 ا ختالل عملکرد تخمدان ( کمبود یا فقدان تخمک گذاری و/یا نمای مورفولوژیک پلی کیستیک در
تخمدانها در سونوگرافی)

 رد کردن سایر علل افزایش آندروژن یا اختالل تخمک گذاری()72
استفاده از معیار تشخیصی رتردام باعث می شود که شکل بالینی خفیفی از این سندرم که فاقد هیپرآندروژنیسم
می باشند شناسایی شود .این مبتالیان درسونوگرافی نمای پلی کیستیک تخمدانی داشته و اختالل تخمک گذاری
دارند .این بیماران براساس معیارهای  NIHویژگی هایی شبیه به بیماران  PCOSرا با شدت کمتری نشان
میدهند .این بیماران ،به عنوان مبتالیان به  PCOSخفیف در نظرگرفته میشوند که وضعیت آنها به شدت
مبتالیان به نمای بالینی کامل  PCOSنبوده و ممکن است اختالالت متابولیکی یا تولید مثلی همانند بیماران با
نمای بالینی کامل  PCOSرا نداشته باشند ( .)74 ,79در واقع هنوز مشخص نگردیده است که زنان با نمای
تخمدان پلی کیستیک بدون شواهد هیپرآندروژنیسم ،عوارضی همانند بیماران  PCOSداشته باشند .این بدین
معنی است که نمای پلی کیستیک در تخمدانها پیشگویی کننده وجود اختالالت مقاومت به انسولین در زنان
مبتال به  PCOSبا این معیار تشخیصی نیستند .مقایسه تعاریف سهگانه رایج برای سندرم تخمدان پلی کیستیک و
فنوتیپهای قابل تشخیص بر مبنای این تعاریف در جداول  1و  2نشان داده شده اند .همانطور که در جدول 2
مشاهده می شود ،سه گروه بیمار داریم که ممکن است اختالل قاعدگی نداشته باشد (دارای سیکلهای همراه با
تخمکگذاری هستند) اما سایر اختالالت را دارند (فنوتیپ های  .)I& G, Hو همچنین فنوتیپ "  " Jکه عالیم
بالینی و آزمایشگاهی افزایش آندروژنها را نداشته ولی اختالل قاعدگی همراه با تخمدانهای پلی کیستیک در
نمای سونوگرافی دارند.

Androgen excess society

1
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جدول  -1مقایسه تعاریف مختلف برای سندرم تخمدان پلی کیستیک
تعریف )1991( NIH
 آن اووالسیون مزمن

 عالئم بالینی یا آزمایشگاهی
هیپرآندروژنیسم همراه با رد
نمودن وجود سایر بیماری های
مرتبط نظیر هیپر پالزی آدرنال
 وجود هر دو ویژگی برای
تشخیص ضروری است.

تعریف روتردام ()2113





تعریف )2112( AE-PCOS

 عالئم بالینی یا آزمایشگاهی هیپر
اولیگو /آن اووالسیون
آندروژنیسم
عالئم بالینی یا آزمایشگاهی هیپر
 اختالل عملکرد تخمدانها ( اولیگو
آندروژنیسم
/آن اوو السیون و /یا نمای پلی
تخمدان های پلی کیستیک
کیستیک در تخمدان ها)
وجود تنها دو ویژگی از سه
ویژگی فوق برای تشخیص کافی
است.

 وجود هر دو ویژگی در جهت
تشخیص ضروری است.

چالش های تشخیصی
هر سه معیار تشخیصی  ،PCOSنقاط ضعف و قوتی دارند .معیارهای  NIHمشخصاً معرف بیمارانی است که به
 PCOSواضح مبتال هستند و مواردی از سندرم را شناسایی می کند که هیچ یک از محققین و پزشکان در
تشخیص آن شک نمیکنند.معیار روتردام دو گروه از فنوتیپهای جدید را معرفی میکند که موضوع چالش
برانگیزی برای محققین بوده است ،به طوری که نشان داده شده است که عوارض متابولیک و تولید مثلی در این دو
فنوتیپ تعریف شده جدید یعنی آن /اولیگواووالسیون همراه با  PCOMو هیپرآندروژنیسم همراه با PCOM
بیشتر به زنان غیر مبتال شبیه هستند تا زنان مبتال به  .)74 ،79( PCOSمعیارهای  NIHو به درجات کمتری
معیارهای  AESجمعیتی از بیماران را شناسایی میکند که نسبت به عموم مردم به طور میانگین (ولی نه
همیشه) در معرض خطر بیشتری برای ابتالء به مقاومت به انسولین هستند .تعریف  AESنمیتواند افرادی را که
تخمدان پلی کیستیک و اختالل تخمک گذاری داشته ولی افزایش واضح آندروژن ندارند و در واقع مبتال به
 PCOSهستند را ر د نماید .همچنین این تعریف قادر به افتراق دادن بیماران مبتال به آمنوره هیپوتاالموسی و
تخمدان های پلی کیستیک از خانم های الغر مبتال به  PCOSنمیباشد .عوارض بلند مدت این دو گروه با هم
متفاوت هستند .عوارضی نظیر پوکی استخوان که در مبتالیان به آمنوره هیپو تاالموسی مشاهده میشود در
مبتالیان به  PCOSدیده نمی شود در حالی که افزایش خطر بروز دیابت فقط در بیماران  PCOSمشاهده
میگردد .در صورت استفاده از معیار تشخیصی روتردام  ESHRE/ASRMیک گروه نامتجانس تر از خانمها
شناسایی میشوند که شیوع کلی مقاومت به انسولین در آنها کمتر از افراد مبتالیی است که معیارهای  NIHو
 AESرا دارند .از طرفی معیارهای روتردام با تأکید بر نمای پلی کیستیک در ظاهر تخمدانها ،یک گروه از زنان را
شناسایی می کند که ممکن است در صورت دریافت رژیمهای درمانی تحریک تخمک گذاری برای نازایی در
معرض خطر بیشتری برای ابتالء به سندرم تحریک بیش از حد تخمدان باشند .همچنین مشاهده میگردد که در
زنان مبتال به  PCOSنسبت به عموم مردم  ،چاقی در 11-91درصد بسته به کشور محل سکونت فرد  ،مقاومت به
انسولین و هیپر انسولینمی در  51-71درصد مبتالیان و نسبت  LHبه  FSHبیشتر از  2به  9در  51-91درصد
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موارد شیوع بیشتری دارد .در حالیکه هیچکدام از این ویژگی ها جز معیارهای تشخیصی اصلی نیستند و در
بسیاری از اختالالت شایع به غیر از  PCOSهم دیده میشوند (مانند چاقی و مقاومت به انسولین)  .از طرفی دیگر
درخصوص تعیین امتیاز هیرسوتیسم بر مبنای جدول فریمن  -گالوی وفاق کاملی وجود ندارد.
عوارض
سندرم تخمدان پلی کیستیک باعث بروز اختالالت زودرس و دیررس در فرد مبتال میشود که بر روی کیفیت
زندگی آنها تاثیر بسزایی دارد .اختالالت زودرس این سندرم عبارتند از:
 .1اختالالت قاعدگی
 .2کاهش قدرت باروری و نازایی
 .9اختالالت پوستی ناشی از افزایش آندروژن ها شامل:
 آکنه

 هیرسوتیسم
 آلوپسی آندروژنیک
 .4افزایش خطرات عوارض مامایی در هنگام بارداری شامل:
 فشارخون ناشی از بارداری ()PIH

 دیابت دوران بارداری ()GDM
اختالالت دیررس همراه با این سندرم عبارتند از :
 .1سرطان ها

1

2

 هیپر پالزی و کارسینوم آندومتر
 سرطان پستان

 سرطان تخمدان
 .2دیابت نوع 2
 .9سندرم متابولیک
 .4بیماریهای قلبی – عروقی
در این میان ،عوارض روحی -روانی و کیفیت عملکرد جنسی زنان مبتال به  PCOSنیز از جمله مشکالتی هستند
که میتوان در بین عوارض زودرس و یا عوارض دیررس طبقه بندی نمود.

Pregnancy-induced hypertension
Gestational Diabetes Mellitus

1
2

 / 224اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران
جدول -2تمامی فنوتیپ های احتمالی بر اساس وجود یا فقدان الیگو اوالسیون ،هیپرآندروژنمی  ،هیرسوتیسم و
تخمدان پلی کیستیک )72( PCOM
فنوتیپ های احتمالی PCOS
افزایش آندروژن
اختالل عملکرد
تخمدان ها
مورفولوژی پلی
کیستیک در
تخمدان ها
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تخمدانهای پلی
کیستیک
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گروه  : Aبیمارانی هستند که عالئم بالینی و آزمایشگاهی افزایش آندروژن ها را دارند ،همچنین اختالل قاعدگی داشته و در نمای سونوگرافیک نیز
شاهد کیست های متعدد تخمدانی خواهیم بود ()HA+ AO+ PCO
گروه : Bبیمارانی هستند که ممکن است موی زائد داشته باشند ،ولی در تست های آزمایشگاهی عالئمی از افزایش آندروژن ها را نخواهیم داشت ،
همچنین اختالل قاعدگی داشته و در نمای سونوگرافیک نیز شاهد کیست های متعدد تخمدانی خواهیم بود.
گروه : Cبیمارانی که موی زائد ندارند ،اما در تست های آزمایشگاهی عالئم افزایش آندروژن ها مشاهده می شود  ،همچنین اختالل قاعدگی داشته و
در نمای سونوگرافیک نیز شاهد کیست های متعدد تخمدانی خواهیم بود.
گروه :Dبیمارانی هستند که عالئم بالینی و آزمایشگاهی افزایش آندروژن ها را دارند ،همچنین اختالل قاعدگی داشته ولی در نمای سونوگرافی از
تخمدانها کیست وجود ندارد.
گروه  : Eبیمارانی هستند که موی زائد و اختالل قاعدگی داشته ولی در تست های آزمایشگاهی افزایش آندروژن ها مشاهده نشده و همچنین نمای
سونوگرافیک تخمدان ها نیز طبیعی است .
گروه  : Fبیمارانی هستند که علیرغم اختالل افزایش آندروژن ها در تست های آزمایشگاهی ولی فاقد موی زائد بوده و اختالل قاعدگی دارند اما در
سونوگرافی نیز کیستی در تخمدان ها مشاهده نمی شود.
در تمامی این شش گروه اختالل عملکرد تخمدانی که همراه با الیگو  /آن اووالسیون است ،جزء ثابت عالئم بالینی این بیماران می باشد.

کاهش قدرت باروری و نازایی
از آنجایی که  PCOSنتیجه عدم تعادل هورمونی در زنان است میتواند منجر به کاهش قدرت باروری به دنبال عدم
تخمکگذاری و یا ناباروری گردد ( PCOS .)71 ,75دلیل بیش از  75درصد نازاییها میباشد (.)77
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پرفشاری خون
افزایش فشار خون در زنان مبتال به  PCOSدر مقایسه با جمعیت عمومی زنان باالتر می باشد ( .)11-71در
تمامی این مطالعات عامل مشترک در بروز هیپرتانسیون در این زنان چاقی می باشد .از آنجایی که چاقی در زنان
مبتال به  PCOSشایعتر است لذا افزایش شیوع بیشتر هیپرتانسیون در این زنان دور از انتظار نمی باشد( .)12حتی
نشان داده شده است که زنان مبتال به  41 PCOSدرصد احتمال بیشتری از افزایش فشارخون نسبت به زنان غیر
مبتال دارند(.)19
دیابت نوع 2
مطالعات حاکی از افزایش خطر ابتال به دیابت نوع  2در مبتالیان به  PCOSمیباشد ( .)14همچنین احتمال بروز
عدم تحمل گلوکز در زنان مبتال به  PCOSنسبت به جمعیت عادی از شیب رو به باالیی برخوردار است (.)11-15
هرچند نشان داده شده است که با افزایش سن ،هیپرانسولینمی منتج از مقاومت به انسولین در زنان مبتال به
 PCOSدر سنین باروری بیش از زنان غیر مبتال کاهش مییابد و درنهایت به نظر میرسد که عوارض متابولیک در
زنان مبتال به  PCOSدر سنین باالتر ک متر از آن چیزی باشد که در ابتدا برآورد شده است ( .)13البته مطالعات
مبتنی بر جمعیت تفاوت در بروز سندرم متابولیکی که در مطالعات بالینی مطرح کردهاند را نشان ندادهاند و به نظر
میرسد که برآورد عوارض ثانویه منتسب به سندرم تخمدان پلی کیستیک تا حدود زیادی متاثر از نوع مطالعه باشد
(.)31

افزایش خطرات فشارخون و دیابت در دوران بارداری
مطالعات نشان میدهند که زنان مبتال به  PCOSاز نظر عوارض دوران بارداری بخصوص فشارخون و دیابت دوران
بارداری باید تحت مراقبت خاص باشند ،چرا که شانس ابتال این زنان به پره اکالمپسی و  PIHبه ترتیب  2و 2/4
برابر نسبت به زنان گروه کنترل می باشد .همچنین خطر ابتال به هیپوگلیسمی نوزادی در این زنان سه برابر بیش از
زنان غیر مبتال است (. )31
اختالالت دیررس
اختالالت دیررس همراه با این سندرم عبارتند از :
 -1هیپر پالزی و کارسینوم آندومتر
سرطان رحم شایعترین بدخیمی زنان در کشورهای توسعه یافته میباشد .بروز آن در هر  111111زن  12/3درصد
برآورد شده است ( .)32در سال  2111حدود  211،111زن مبتال به سرطان رحم در سراسر جهان شناسایی شدند
( .)39نرخ مرگ ومیر ناشی از سرطان رحم  1/7تا  2/4در هر  111111زن برآورد شده است ( .)32عوامل خطر
ابتال به این سرطان متعدد می باشد .اصلیترین عامل خطر این بیماری استروژنهای اندوژن یا اگزوژن بدون مقابله
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کافی با پروژسترون است ( .)35 ,34سایر ریسک فاکتورها عبارتند از چاقی ،عدم سابقه بارداری 1و نازایی ،دیابت ،
فشارخون باال ،منارک زودر س یا منوپوز دیررس ،سن و تومورهای ترشح کننده استروژن .از آنجایی که خطر ابتال به
چاقی ،نازایی  ،دیابت و فشارخون در زنان مبتال به  PCOSنسبت به زنان غیر مبتال باالتر می باشد ،لذا زنان مبتال
به  PCOSبا خطر بیشتری نسبت به ابتال به هیپرپالزی آندومتر و سرطان رحم روبرو هستند 13/2 .درصد زنان
مبتال به  PCOSبه هیپرپالزی آندومتر مبتال هستند ( .)31ارتباط بین  PCOSو کانسر رحم نیز در مطالعات
نشان داده شده است ( . )37خطر ابتال به کانسر آندومتر در زنان مبتال به  2/7 PCOSبرابر زنان غیر مبتال
میباشد (.)31 ,2
 -2سرطان پستان و سرطان تخمدان
خطر ابتال به سرطان پستان و تخمدان در زنان مبتال به  PCOSمشابه جمعیت عادی زنان می باشد( .)33مطالعه
متاآنالیز نیز افزایش معنی داری را در میزان خطر ابتال به سرطان پستان و سرطان تخمدان در بین زنان مبتال به
 ،PCOSنشان نداد(.)2
 -3سندرم متابولیک
مطالعات متعددی نشان داده اند که زنان مبتال به  PCOSبا پروفایل متابولیک غیر طبیعی نظیر دیس لیپیدمی،
اختالل تحمل گلوکز و افزایش فشارخون روبرو هستند( . )111 ،111بنابر این انتظار می رود که شیوع سندرم
متابولیک در این زنان باالتر از زنان غیر مبتال باشد .علیرغم باالتر بودن شیوع مقاومت به انسولین زنان مبتال به
 ، PCOSشواهدی از شایعتر بودن سندرم متابولیک در زنان مبتال به  PCOSنسبت به جمعیت عادی زنان دیده
نشده است ( . )31مطالعه دیگری نیز علیرغم شایعتر بودن سندرم متابولیک در زنان مبتال به  PCOSشواهدی
مبنی بر ارتباط این سندرم بطور اختصاصی با  PCOSرا نشان نداد ( . )112به هرحال بنظر می رسد که در
خصوص باالتر بودن خطر ابتال به سندرم متابولیک در زنان مبتال به  PCOSنسبت به زنان غیر عادی نیاز به
مطالعات بیشتری باشد.
 -4بیماری های قلبی – عروقی
بیماری های قلبی – عروقی شامل بیماری عروق کرونری  ،سکته مغزی و بیماری عروق محیطی  ،یک علت عمده
مرگ و میر می باشد که حداقل در ایاالت متحده در  1درصد از کل جمعیت دیده می شود ( .)119عواملی همچون
شیوع مقاومت به انسولین ،هیپرآندروژنمی ،دیابت نوع  ،2سندرم متابولیک و چاقی عمومی و شکمی از عوامل خطر
ساز بروز بیماری های قلبی  -عروقی هستند .لذا احتمال افزایش بروز بیماری های قلبی  -عروقی در بیماران مبتال
به  PCOSدور از انتظار نمیباشد .چنانچه در مبتالیان به  PCOSشیوع باالتری از دیس لیپیدمی گزارش شده
است ( .)115 ،114 ،111همچنین شواهدی به نفع بروز بیماریهای قلبی  -عروقی در مبتالیان به  PCOSیافت
Nulliparity

1
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شده است که شامل تغییرات مورفولوژیک از قبیل هیپرتروفی بطن چپ ( ، )111افزایش ضخامت الیه اینتیمای
مدیای کاروتید ( )117و کلسیفیکاسیون عروق کرونری و آئورت ( ، )111کاهش برون ده بطن چپ ( )113و
افزایش مقاومت نسبت به عمل گشادکنندگی عروق توسط انسولین میباشند( . )111با این وجود ،اندک مطالعاتی
مبتنی بر جمعیت وجود دارد که ارتباط  PCOSرا با ابتال به بیماری های قلبی -عروقی بررسی کرده و به دور از
تورش ناشی از نمونه گیری ،روند تغییرات قلبی-عروقی را در افراد مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک در
مقایسه با زنان سالم ارائه دهد( .)13،111نتایج این مطالعات نشان داده اند که اگرچه  PCOSمی تواند بر روی
عوامل خطر ساز بیماری های قلبی _ عروقی تاثیر داشته یا حتی آنها راتشدید نمایند ،ولی سن بروز تظاهرات
بالینی را در گروه سنی قبل از یائسگی کاهش نمی دهد (.)11،112
 -5عوارض خلقی  ،کیفیت زندگی و کیفیت عملکرد جنسی زنان
از جمله عوارض دیگری که در بین مبتالیان به سندرم تخمدان پلی کیستیک شایع است اختالالت خلقی نظیر
افسردگی و اضطراب و همچنین کاهش عملکرد جنسی و کاهش کیفیت زندگی می باشد ( .)115-119میزان
شیوع افسردگی در بین مبتالیان به  PCOSبین  21تا  14درصدگزارش شده است ( .)117 ،111 ،57علت
افسرگی و اضطراب در این بیماران کامال شناخته نشده است اما تصوری که این بیماران از وضع ظاهری خود به
علت چاقی و هیرسوتیسم دارد یکی از علل مطرح شده در افزایش افسردگی و اضطراب این بیماران بیان شده است
( .)111عواملی که سبب کاهش کیفیت زندگی این م بتالیان میشود نیز متعدد بوده و ابعاد فیزیکی جسمانی ،
شناختی  ،عاطفی و اجتماعی را در بر میگیرد ( .)113یافته ها در رابطه با وجود ارتباط بین آندروژن ها و خلق
افراد ضد و نقیض است ( . )119اما نازایی به عنوان یکی از عوامل مهم در بروز افسردگی و کاهش کیفیت عملکرد
جنسی این مبتالیان به خوبی نشان داده شده است ( )121مطالعه مورد شاهدی در زنانی که از نظر  BMIبا
یکدیگر یکسان سازی شده بودند نشان داده است که میزان ابتال به کاهش میزان خواب ،نگرانی و ترس و همچنین
درد در میان زنان مبتال به  PCOSدر مقایسه با گروه کنترل شایعتر است ( .)121بر اساس شواهد موجود به نظر
میرسد که در بیماران مبتال به  PCOSعالوه بر در نظر گرفتن مشکالت جسمی آنها ،بررسی و درمان مشکالت
روحی-روانی نیز باید مد نظر متخصصین قرار گیرد.
اپیدمیولوژی جهانی
سندرم تخمدان پلی کیستیک به عنوان شایعترین بیماری اندوکرین در زنان سنین باروری شناخته می شود.
بررسی میزان شیوع این سندرم تا حدود زیادی بستگی به نوع تعریفی دارد که در برآورد بیماری در نظر گرفته
شده است ( .)122در بیشتر مطالعات جهانی با استفاده از تعریف  NIHشیوع  PCOSدر بین جمعیت عادی
(غیر انتخابی)  4تا  1درصد برآورد شده است ( .)129 ،122 ،55چندین مطالعه نشان داده اند که میزان شیوع
 PCOSبا استفاده از تعریف روتردام تقریبا دو تا سه برابر بیشتر از میزان شیوع با تعریف NIH/NICHD
میباشد ( . )121-124 ،122سابقه خانوادگی ابتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک یکی از عوامل خطر در ابتال به
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این سندرم می باشد شاید به همین دلیل است که این سندرم یک بیماری ارثی محسوب می گردد(.)121 ,127
شیوع باالی  PCOSو اشکال ظاهری آن در بین اقوام درجه یک می تواند نتیجه تاثیرات ژنتیک این بیماری باشد
( . )123بعالوه تطابق بیشتری در ابتال به این سندرم در بین دو قلوهای همسان در مقابل دو قلوهای غیر همسان
دیده شده است اما چگونگی به ارث رسیدن آن نامعلوم می باشد ( .)123 ،12عوامل دیگری نیز وجود دارند که در
افزایش شیوع این سندرم دخیل می باشند .سابقه ای از افزایش وزن  ،غالبا مقدم بر بروز شکل کلینیکی این سندرم
مشاهده می شود ( . )191به طوری که تغییر روش زندگی همراه با کاهش وزن  ،کاهش چربی های شکمی با
کاهش میزان تستوسترون و افزایش مقاومت به انسولین همراه بوده و سبب کاهش هیرسوتیسم در زنان مبتال به
 PCOSمی شود( .)191شیوع  PCOSدر زنان چاقی که برای کاهش وزن مراجعه کرده بودند  21/9%گزارش
شده است ( .)192علیرغم وجود این یافتهها تفاوت معنی داری در گزارش میزان شیوع این سندرم در بین جمعیت
عمومی و ارتباط آن با درجات مختلف چاقی مشاهده نشده است ( . )199شیوع  PCOSبرای زنان کم وزن ،با وزن
طبیعی ،اضافه وزن ،چاق خفیف  ،چاق متوسط و به شدت چاق به ترتیب  12/4 ،5/2 ،3/3 ،3/1 ،1/2و 11/5
درصد است ( .)194محققین چنین نتیجه گرفتهاند که اگرچه چاقی ممکن است خطر ابتال به  PCOSرا افزایش
دهد اما اثر آن نسبتا کم می باشد (.)194
در مبتالیان به اپی لپسی ،افزایشی از برخی بیماری های تولید مثل ،نظیر سندرم تخمدان پلی کیستیک مشاهده
شده است( .)195میزان شیوع این سندرم با استفاده از تعاریف  NIHبرای تشخیص بیماری در بین زنان مبتال به
اپی لپسی  21درصد گزارش شده است ( )191در این مطالعه ،از بین  51شرکت کننده  11نفر ( )21%آنها مبتال
به صرع بودند .وجود  5بیمار ( )91%مبتال به  ، PCOSدر بین این  11نفر  ،فرضیه افزایش خطر ابتال به این
سندرم را در بین مبتالیان به صرع تقویت می نماید  .داروهایی نظیر والپروئیک اسید ،در بیماران مبتال به صرع،
بیماران دو قطبی و میگرن بطور وسیعی استفاده می شود  .زنان مبتال به صرع هنگام درمان با این دارو تظاهراتی
همچون مبتالیان به  PCOSنظیر اختالل قاعدگی  ،کیست های متعدد تخمدانی و افزایش تستوسترون سرم را
نشان میدهند ( .)191 ,197استفاده از الموتریژین ) (Lamotrigineبه جای والپروئیک اسید دردرمان زنان
مبتال به اپی لپسی ،سبب کاهش شاخص توده بدنی ،میزان انسولین سرم ناشتا و کاهش غلظت تستوسترون
میشود (.)193
دیابت نوع یک و دو  ،همچنین دیابت دوران بارداری با افزایش شیوع  PCOSهمراه هستند .در مطالعه ای بر روی
 15زن قفقازی مبتال به دیابت نوع یک  11/1درصد آنها (11نفر) با استفاده از تعریف  NIH/NICHDمبتال به
سندرم تخمدان پلی کیستیک بودند ( .)141این میزان در مطالعه دیگری با  42زن مبتال به دیابت نوع یک که با
 91زن در گروه کنترل که از نظر سن ،وزن و  BMIیکسان سازی شده بودند با استفاده از تعریف
 41/5% ESFRE/ASRMدر گروه دیابتی ها در مقابل  2/1%در گروه کنترل گزارش شده است ( .)141شیوع
 PCOSدر بین مبتالیان به دیابت نوع  2شایعتر بوده و در حدود  12درصد گزارش شده است ( .)142میزان
شیوع  ( PCOSبر مبنای تعریف  )NIH/NICHDدر بین مبتالیان به دیابت نوع دو  21/7%گزارش شده است
( .)149وقوع دیابت دوران بارداری در زنان مبتال به  PCOSدر مقایسه با زنان غیر مبتال به  PCOSنیز بطور
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معنی داری باالتر گزارش شده است ( . )144مطالعات کوهورت نیز حاکی از افزایش معنی داری در میزان خطر
ابتال به دیابت دوران بارداری در زنانی است که مشکالت نازایی و بخصوص ابتال به  PCOSرا در تاریخچه باروری
خود دارند (.)145عواملی که با افزایش خطر ابتال به  PCOSدر نوجوانان همراه است شامل عوامل نوزادی نظیر
وزن باالی هنگام تولد در نوزادان دختر که از مادران چاق متولد شدهاند ،پرمویی کرکی مادرزادی و وزن کم هنگام
تولد شناسایی شده اند .عوامل خطری که بعدها در دوران کودکی موجب این بیماری میشوند شامل بلوغ زودرس،
بلوغ آتیپیک زودرس مرکزی  ،سندرم چاقی ،آکانتوزیس نیگریکنس و سندرم متابولیک می باشند ( .)9همچنین
شواهدی در دست است که نشان می دهند با احتمال بسیار باالیی نوجوانانی که مبتال به قاعدگی های نامنظم
هستند نیز در آینده به این سندرم مبتال خواهند شد (.)141
اپیدمیولوژی در ایران
تعداد محدودی از مطالعات به بررسی میزان شیوع سندرم تخمدان پلی کیستیک در ایران پرداختهاند  .مطالعهای
مبتنی بر جمعیت ،میزان شیوع  PCOSرا در جمعیت زنان ایرانی سنین باروری با استفاده از تعریف 7/1 NIH
درصد و با تعریف روتردام  14/1درصد برآورد نموده است ( .)121مطالعه متا آنالیزی که در سال  2115در ایران بر
روی  91مقاله معتبر صورت گرفته است میزان شیوع این سندرم را بر مبنای تعریف  1/1 NIHدرصد و بر مبنای
تعریف روتردام  13/5درصد تخمین زده است ( .)127میزان شیوع این سندرم در بین دختران نوجوان (21-11
ساله) ایرانی  1/9درصد گزارش شده است ( .)147مطالعه کوهورتی در ایران نشان داده است که  21/1درصد از
زنان مبتال به  PCOSبه بیماری های متابولیکی از جمله سندرم متابولیک در آینده مبتال شدهاند (.)141
مطالعهای در ایران نشان داده است که بین دیابت نوع  2و  PCOSارتباط تنگاتنگی وجود دارد  .شیوع PCOS
در بین بیماران دیابتی در سنین باروری  1/9درصد گزارش شده است ( .)143میزان وقوع دیابت دوران بارداری در
زنان ایرانی مبتال به  PCOSکه با استفاده از روش های هورمونی باردار شده بودند  44/4درصد در مقایسه با 23/3
درصد در زنانی که بدون سابقه  PCOSو به دالیل دیگری نازایی داشته و با استفاده از روش های هورمونی باردار
شده بودند ،گزارش شده است (.)151
پیشگیری سطح اول
مطالعه کارآزمایی بالینی د ر خصوص پیشگیری اولیه از ابتال به این سندرم تاکنون صورت نگرفته است ،اما تصور
می شود که مداخالت تغییر روش زندگی نظیر رژیم های غذایی مناسب همراه با ورزش منظم بتواند از بروز این
بیماری جلوگیری نماید .کاهش وزن مستقل از رژیم غذایی منجر به بهبود اکثر متغیرهای آنتروپومتریک  ،باروری
و متابولیک شده و می تواند در پیشگیری از عوارض این بیماری موثر باشد.
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پیشگیری سطح دوم
برای پیشگیری ثانویه از بروز عوارض متابولیک و قلبی -عروقی در مبتالیان به سندرم تخمدان پلی کیستیک،
ارزیابی بالینی دقیق از بیماران در کلینیک توصیه شده است  .ابتال به چاقی یا وزن طبیعی همراه با سابقه
خانوادگی ابتال به بیماری های متابولیک و دیابت یا عوارض بالینی مقاومت به انسولین نظیر آکانتوزیس نیگریکنس
یا چاقی احشایی در راستای غربالگری بیماران از نظر سابقه خانوادگی ابتال به بیماری های قلبی -عروقی و سندرم
متابولیک  ،دیس لیپیدمی و فشارخون باال بشدت توصیه میگردد .درمان افراد مبتال به این سندرم باید با در نظر
گرفتن خصوصیات فردی و عالئم بیمار همراه با پیشگیری از بروز اختالالت متابولیک صورت گیرد (. )151
شیوه زندگی و PCOS
برخی از مطالعات نشان دادهاند که اصالح شیوه زندگی به عنوان خط اول درمان میتواند نقش مهمی در بهبود
یافته های بالینی ،متابولیکی و هورمونی زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک داشته باشند( .)152مداخالت
مبتنی بر شیوه زندگی شامل تغییرات رژیم غذایی (محدودیت کالری و تغییر ترکیب رژیم غذایی) ،فعالیت فیزیکی،
کاهش وزن و رفتار درمانی میباشد ( )155-159کاهش وزن بدن به میزان  5تا  11درصد ،می تواند موجب بهبود
اختالالت هورمونی و متابولیکی شده و در نهایت منجر به تخمک گذاری گردد ( . )151-151محدود کردن دریافت
انرژی همزمان با کاهش وزن موجب بهبود تخمکگذاری ،کاهش سطوح آندروژن ها و کاهش مقاومت به انسولین
در زنان مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک میشود ( .)153برخی از تغییرات رژیم غذایی که در مطالعات برای
بهبود وضعیت بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد شدهاند شامل
رژیمهایی با محدودیت کالری به میزان استاندارد ،رژیم های غذایی با نمایه گلیسمی پایین ،رژیم غذایی حاوی
مقادیر باالی پروتئین و توزیع کالری روزانه می باشد (.)114-111 ،152
با وجود مطالعاتی مبنی بر اثربخشی ترکیبات مختلف رژیم غذایی ،به نظر میرسد که محدودیت انرژی رژیم غذایی
مستقل از ترکیب آن موجب به بهبود اختالالت تولید مثلی و متابولیکی در افراد مبتال به  PCOSمی شود،193( .
 )145با توجه به نتایج مطالعات ،در حال حاضر نمی توان ترکیب مناسب رژیم غذایی را تعیین کرد ،ولی به نظر
میرسد رژیم های غذایی با نمای گلیسمی پایین در بهبود اختالالت تولید مثلی و متابولیکی ،مفید باشند(.)145
گرچه یک رژیم با کربوهیدرات پایین ممکن است بیشتر از رژیم استاندارد ،باروری ،پارامترهای متابولیک ،اندوکرین
و کاهش وزن در زنان مبتال به  PCOSرا بهبود دهد ،اما بسیاری از مطالعات نشان می دهند که رژیم کم
کربوهیدرات یک اثر اضافی روی محدودیت کالری اعمال می نماید .به نظر میرسد کاهش وزن و کاهش کالری
دریافتی نسبت به ترکیب رژیم غذایی اثر اصلی بر بهبود وضعیت بیمار داشته باشد و هر گونه رژیم غذایی یا فعالیت
فیزیکی که موجب محدودیت دریافت کالری و کاهش وزن گردد ،می تواند عالیم بالینی و بیوشیمیایی را در زنان
مبتال به  PCOSکاهش دهد و در نتیجه کیفیت زندگی زنان را ارتقا بخشد .بنابراین مداخالت شیوه زندگی از جمله
رژیم غذایی مناسب به همراه فعالیت فیزیکی در بیماران مبتال به  PCOSمورد توجه ویژه بوده و کاهش وزن به
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 پیشنهاد شده،عنوان خط اول درمان در بیماران مبتال به سندرم تخمدان پلی کیستیک چاق و دارای اضافه وزن
.)141 ،141 ،191( است
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گفـتـار 13

اختـاللهــای ناشـی از کـمبود یـد
دکتر حسین دلشاد ،دکتر فریدون عزیزی ،دکتر نازنین مصلحی

غدهی تیروئید در ناحیهی گردن و جلوی تراشه قرارگرفته و دو نوع هورمون با خواص بیولوژیک و فیزیولوژیک
کامالً مشخص ترشح میکند -1 :هورمونهای تیروئید که شامل تیروکسین ) (T4و ترییدوتیرونین )(T3
میباشند و اثرات فیزیولوژیک مهمی در متابولیسم بافتهای مختلف و رشد دارند -2 .کلسیتونین که ممکن است
در تنظیم کلسیم بدن دخالت داشته باشد .تیروئید جنین انسان از یک ماه پس از تشکیل تخم قابل شناسایی است
 .در روز بیست و نهم جنینی تیروگلوبولین را سنتز نموده و سنتز هورمون تیروئید از حدود هفتهی  11زندگی
داخل رحمی شروع میشود .هورمون دیگر غدهی تیروئید یعنی ترییدوتیرونین ) (T3در حدود هفتهی بیست و
چهارم جنینی در سرم قابل اندازه گیری است ولی غلظت آن در خون جنین همیشه پایین است .هورمون
تیروتروپین ) (TSHنیز در خون جنین یازده هفته قابل اندازهگیری میباشد .از نظر بافت شناسی غده تیروئید
توسط کپسول نازکی احاطه شده است که به داخل آن نفوذ کرده ،انشعابات نامنظمی را به وجود میآورد .بافت
تیروئید از بیش از یک میلیون فولیکول ساخته شده است .هر فولیکول دارای یک محوطهی مرکزی است که محل
ذخیرهی هورمونها است و از مادهی پروتئینی صافی مملو است که حاوی مقادیر زیادی از تیروگلوبولین میباشد.
دیوارهی فولیکول را سلولهای اپیتلیوم تیروئید ی که محل سنتز هورمونها هستند ی تشکیل میدهند .مجموعهی
 21تا  41فولیکول ،لوبول نامیده میشود .بین سلولهای اپیتلیوم و نیز در بافت همبندی تیروئید ،سلولهای
دیگری با تعداد کمتر موجودند که به آنها سلولهای پارافولیکولی یا  C cellمیگویند .این سلولها در تشکیل
هورمونهای تیروئید دخالتی ندارند بلکه هورمون کلسیتونین را سنتز می کنند ( .)1کار اصلی غدهی تیروئید سنتز
و ترشح هورمونهای تیروئید است .برای انجام صحیح این وظیفه الزم است که -1 :غدهی تیروئید طبیعی باشد -2
هورمون تیروتروپین به مقدر طبیعی از هیپوفیز ترشح شود و  -9مقادیر کافی ید در اختیار تیروئید قرار گیرد.
جذب ید توسط غده تیروئید قدم اول و بسیار مهم در تولید هورمونهای تیروئید است .اگر چه تیروئید دارای
مکانیسمهای خودتنظیمی است که میتواند تا حدودی کمبود نسبی ید را جبران کند ،اما کمبود متوسط تا شدید
ید موجب بروز اختاللهای مهم در اعمال غدهی تیروئید میشود .قسمت اعظم ید از راه غذا و آب به بدن میرسد و
مقدار کمتری نیز در بدن از تجزیهی مواد یددار حاصل میشود .ید از دستگاه گوارش به سرعت جذب میشود و
فقط مقدار کمی از آن با مدفوع دفع می گردد(.)2
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چرخه ید در طبیعت
1

ید یک عنصر شیمیایی از گروه هالوژنها بوده که بصورت مولکولی حاوی دو اتیم یید و بیه شیکل ییون آیودایید در
طبیعت موجود است .منشا اصلی ید جلبکها و فیتو پالنکتونهای دریایی هستند .این موجودات گازهای ارگانیک یید
دار بنام متیل آیوداید از خود آزاد نموده که پس از ورود بداخل آب دریاها و اقیانوسها سر انجام از سطح آب تبخییر
و وارد اتمسفر میشوند .ساالنه حدود  411111تن ید از این طریق بیه اتمسیفر اضیافه میی گیردد .متییل آیودایید
( (CH3I,CH2I2در اتمسفر تحت اثر تابش نور خورشید به ید غیر آلی تبدیل گردیده و بصورت قطیرات رییزی
(ائروسل) در جو زمین پراکنده می شود .ریزش باران و یا رسوب مستقیم این قطرات ،ید را مجیددا بیه زمیین و آب
دریاها و اقیانوس ها بر می گرداند .در مقایسه با یدی که کره زمین از راه تبخیر از دسیت میی دهید یید کمتیری از
اتمسفر به زمین بر می گردد .لذا با توجه به اینکه هیچ منبع طبیعی دیگری برای جایگزینی آن وجود ندارد کمبیود
ید در خاک پایدار خواهد بود .ید در پوسته زمین ذخیره شده و از نظر فراوانیی شصیت و یکمیین عنصیر شییمیایی
موجود در آن محسوب می گردد .ریزش باران و جاری شدن سیالب باعث شستشوی پوسته زمین و سیرازیر شیدن
آن از مناطق مرتفع به سمت مناطق کم ارتفاع و نهایتا به داخل آب دریاها و اقیانوس ها میگردد .نتیجه این چرخه
کاهش ید مناطق مرتفع و کوهستانی زمین خواهد بود و تمام گیاهانی که در چنین خاکی رشد میکنند کمبود یید
خواهند داشت .انسانها و حیوانات نیز که بطور کلی از منابع غذایی رشد نموده در این خاک ها تغذیه میی شیوند بیا
کمبود ید روبرو خواهند بود .میزان ید موجود در گیاهان رشد نموده در خاکهای با کمبود یید 11 ،میکروگیرم بیه
ازای هر کیلو گرم وزن خشک آنها بوده در حالیکه این مقدار برای گیاهان رشد نموده در خاک هایی کیه یید کیافی
دارند به  1111میکروگرم به ازای هر کیلو گرم وزن خشک آنها میرسد (.)2
ید یک عنصر اساسی برای تولید هورمونهای تیروئید و رشد و نمو مغز انسان و حیوانات بوده و کمبود آن یک
معضل قدیمی و یکی از شایعترین علل قابل پیشگیری آسیب مغزی در دنیای امروزی تلقی میشود ( .)9اهمیت
بیولوژیکی ید ،شرکت در ساختمان هورمونهای تیروئیدی  T3و  T4است .هورمونهای تیروئید در تنظیم
متابولیسم بیشتر سلول های بدن و همچنین در رشد و نمو فیزیکی و تکامل سیستم عصبی انسان و حیوانات نقش
حیاتی دارند .کمبود ید عملکرد تیییروئیید را دچار اختالل نموده و بر حسب اینکه این کمبود در چه زمانی حاصل
شود و نیز بر اساس شدت کمبود آن ،عوارض و تغییرات حاصله را تحت عنوان اختاللهای ناشی از کمیبود
ید (IDD)2تقسیم بنییییدی میکنند (( )4جدول  . ) 1مقدار ید موجود در بدن بسیار اندک ( 15تا  21میلی
گرم) می باشد .نیاز روزانه توصیه شده توسط سازمان جهانی بهداشت برای رشد طبیعی در گروه های سنی مختلف
در جدول  2آمده است (. )5

Iodide
Iodine Deficiency Disorders

1
2
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جدول  -1طیف اختاللهای ناشی از کمبود ید
مرحله کمبود

عوارض و اختاللها

دوران جنینی

سقط ،تولد جنین مرده ،ناهنجاریهای مادرزادی ،اختاللهای حرکتی ،روانی و ذهنی،کم
کاری تیروئید ،کرتنیسم عصبی و میکزادمی ،دیپلژی اسپاستیک ،کری و اللی ،عقب ماندگی
روانی و ذهنی

نوزادی ،کودکی و
نوجوانی
بزرگساالن
تمام سنین

افزایش مرگ و میر نوزادی ،کم کاری تیروئید نوزادی ،تاخیر رشد فیزیکی و ذهنی
گواتر توام با عوارض آن ،پر کاری تیروئید پس از جبران کمبود ید
گواتر،کم کاری تیروئید ،اختالل عملکرد ذهنی ،افزایش استعداد به آسیب های ناشی از
رادیاسیون هسته ای

اپیدمیولوژی توصیفی و رویداد بیماری
 -1دوره نهفتگی

نقش فیزیولوژیک هورمون های تیروئید دخالت در رشد و نمو طبیعی و سرعت افتراق سلولی و بیان ژن ها است .
کمبود خفیف ید معموال بدون عالمت بوده اما در کمبود متوسط تا شدید ،گواتر با و یا بدون اختالل عملکرد غده
تیروئید شایع ترین تظاهر بالینی است .طول مدت کمبود ید برای بروز گواتر معموال بیش از  5سال است .بیشترین
اختالل مربوط به زمانی است که میزان ید دریافت ی در زمان باردار کافی نباشد .در نتیجه کمبود ید در دوران
بارداری سبب بروز اختالل در تولید هورمون های تیروئید مادر و جنین خواهد شد که با محروم نمودن مغز در حال
رشد جنین باعث عقب ماندگی ذهنی وی میگردد (. )1
جدول  - 2مقدار توصیه شده دریافت روزانه ید توسط سازمان جهانی بهداشت
گروه سنی

مقدار توصیه شده
( میکروگرم در روز)

کودکان صفر تا  5سال
کودکان  1تا  12سال
بالغین باالی  12سال
زمان بارداری
زمان شیر دهی

31
121
151
251
251
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 -2بیماریزایی و سیر طبیعی

بروز تظاهرات بالینی انواع مختلف اختالالت ناشی از کمبود ید بستگی به شدت ،طول مدت و دوران زندگی فرد
دارد .شایع ترین تظاهر بالینی کمبود ید در جهان ،گواتر آندمیک و در نوع شدید خود کرتینیسم می باشند.
گواتر آندمیک :به بزرگ شدن غده تیروئید در بیش از  5درصد کودکان  1تا  12ساله یک منطقه اتالق می شود.
اکثر مناطق کوهستانی دنیا جز نواحی دچار گواتر آندمیک بوده و یا هستند .تا دو دهه قبل در اکثر شهرها و
روستا های کشور ایران بخصوص در دامنه رشته کوه البرز و زاگرس نیز گواتر آندمیک بسیار شایع بود .عدم دریافت
کافی ید در افراد مهمترین عامل ایجاد گواتر است  .در تائید این ادعا به چهار نکته میتوان اشاره نمود -1 :ارتباط
نزدیک بین عدم دریافت کافی ید و بروز گواتر در جمعیت در معرض کمبود ید  -2کاهش قابل توجه شیوع گواتر
پس از اضافه نمودن ید به مواد غذایی  -9برو ز تغییرات در متابولیسم ید در بیمار مبتال به گواتر آندمیک که با
تامین ید ،قابل برگشت است و  -4تغییرات ناشی از کمبود ید در تیروئید حیوانات که مشابه با تغییرات در
تیروئید انسان است .هر چند ارتباط بین کمبود ید و بروز گواتر آندمیک بخوبی شناخته شده اما عوامل دیگری نیز
ممکن است در برز آن موثر باشند .گواتروژنها معموالزمانی فعال هستند که دریافت ید محدود بوده و یا اینکه به
مدت طوالنی مورد مصرف قرار گیرند .شناخت مواد غذایی گواتروژن به مشاهده  Chesneyو همکاران او در سال
 1321میالدی بر میگردد .آنها مشاهده نمودند که خرگوش هایی که با مقادیر زیاد هویج تغذیه میشوند ،دچار
گواتر میگردند .در سال  1391میالدی نیز  Barkerمالحظه نمود که تجویز تیو سیانات با دوزهای باال برای
درمان پرفشاری خون منجر به گواتر میگردد .جدول  9مواد غذایی گواتروژن و نحوه عمل آنها در بروز گواتر را
نشان میدهد.
جدول  -3مواد غذایی گواتروژن و نحوه عمل آنها در بروز گواتر
گواتروژنها

نحوه عمل

کاساوا ،لوبیا ،تخم کتان ،ارزن هندی،
سیب زمینی شیرین
کلم  ،کلم پیچ ،گل کلم ،بروکلی،
شلغم
سویا ،ارزن

حاوی گلوکوزیدهای سیانوژنیک بوده که به تیوسیاناتها تبدیل میگردند و مانع
ورود ید بداخل غده تیروئید میشوند.

کمبود سلنیوم
کمبود آهن
کمبود ویتامین A

حاوی گلوکوزینوالتها بوده که با جذب ید توسط غده تیروئید رقابت میکنند.
فالونیدهای موجود باعث اختالل فعا لیت آنزیم پر اکسیداز میشوند.
تجمع پراکسیداز ممکن است باعث تخریب سلولهای تیروئید گردیده و کمبود
دیودیناز نیز سنتز هورمون تیروئید را مختل می نماید.
باعث کاهش فعالیت آنزیم تیروئید پر اکسیداز وابسته به هم ) (Hemeگردیده و
ممکن است در کارآیی اقدامات پیشگیری کننده از کمبود ید تداخل ایجاد نماید.
از طریق کاهش اثر مهار کنندگی واسطه به ویتامین  Aژن  ،TSHβباعث
افزایش تحریک  TSHو گواتر میگردد.
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از نظرآسیب شناسی هیچگونه یافته میکروسکپیک بارزی برای افتراق نسج تیروئید در گواتر آندمیک با گواتر های
ساده یا تک گیر 1وجود ندارد .دورههای مکرر هیپرپالزی حاصل از کمبود ید و بدنبال آن برگشت به حالت طبیعی
و آتروفی منجر به بروز ندولهای متعدد ،مناطق هیپرپالستیک  ،دژنراتیو و عناصر ترمیم یافته در غده تیروئید
می گردند .غده تیروئید اغلب در کودکان مبتال ،بطور یکنواخت بزرگ بوده اما در بالغین اکثرا بصورت گواتر گرهای
است (شکل  1و  . ) 2مشخصه آزمایشگاهی ،افزایش جذب ید رادیو اکتیو ) ،(RAIUسطح طبیعی یا پائین مقدار
 T4توتال و  T4آزاد سرم ،سطح طبیعی یا افزایش یافته مقدار  T3و  TSHسرم و کاهش دفع ادراری ید می
باشد .آنتی بادی ضد تیروگلوبولین و یا ضد تیروئید پر اکسیداز معموال منفی است.
از نظر پاتوفیزیولوژی کاهش دریافت ید باعث بروز تغییرات قابل توجه در عملکرد غده تیروئید میگردد و ترشح
هورمونهای تیروئید ممکن است در محدوده طبیعی حفظ شود .این واکنشهای جبرانی شامل تحریک مکانیسم
جذب ید توسط غده تیروئید و همچنین تحریک مراحل بعدی در متابولیسم داخل تیروئیدی ید میباشند که
منجر به سنتز و ترشح بیشتر هورمون  T3از غده تیروئید میگردند .افزایش ترشح  TSHممکن است در بروز این
واکنشها دخیل باشد .اما افزایش  TSHسرم معموال در کمبودهای شدید ید دیده میشود .در کمبودهای خفیف
تا متوسط TSH ،سرم در محدوده طبیعی بوده لذا احتمال میرود که افزایش حساسیت تیروئید به  TSHمسئول
باشد .صرفنظر از افزایش نسبی  TSHو یا افزایش حساسیت به آن ،تحریک غده تیروئید با افزایش ترشح
تیروگلوبولین و باال رفتن غلظت سرمی آن مشخص میگردد .حفظ غلظت طبیعی هورمونهای تیروئید با این
واکنشهای جبرانی تا زمانی که دریافت ید بیشتر از حداقل  51میکروگرم در روز باشد میسر خواهد بود .چنانچه
میزان دریافت روزانه ید به کمتر از این مقدار بحرانی برسد محتوای داخل تیروئیدی ید نیز کاهش یافته که منجر
به بروز گواتر و کم کاری تیروئید میگردد.




شکل  -1گواتر منتشر شکل  -2گواتر گره ای 

Sporadic
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کرتینیسم آندمیک  :اولین بار توصیف گواتر و کرتینیسم در دوران رنسانس صورت گرفت .در سال 1754
میالدی واژه "کرتن" در دائره المعارف  Diderotبا عنوان شخص کودن و ابله که کر و الل بوده و گواتر آویزانی در
ناحیه جلو گردن دارد توصیف گردید که در سوئیس ،جنوب فرانسه و شمال ایتالیا شیوع قابل توجهای داشت .بعد
از توصیف ،شناسایی و کنترل کرتینیسم در طول قرن هفدهم تا نوزدهم ،این مشکل به فراموشی سپرده شد تا
اینکه در سال  1311میالدی  McCarrisonدو نوع از کرتینیسم آندمیک را از کوهستانهای Karakoram
(پاکستان فعلی ) توصیف نمود و در دهه  1311نیز این عارضه مجددا از مناطق مختلف جهان از جمله آمریکای
التین ،آفریقا ،چین ،اندونزی و گینه نو گزارش گردید.
اولین تعریف کرتینیسم آندمیک در سال  1311میالدی توسط Pan American Health Organizationارائه
گردید و در سال  1334میالدی توسط  WHO/UNICEF/ICCIDDمورد تائید قرار گرفت .ایین تعرییف سیه
شاخص مهم را شامل می شود:
 -1همه گیری شناسی  :این اختالل با گواتر آندمیک و کمبود شدید ید توام است.
 -2تظاهرات بالینی  :شامل عقب ماندگی ذهنی توام با هر یک از موارد زیر:
الف  :نوع غالب با سندرم عصبی شامل اختالل در شنوایی و تکلم و اختالالت مشخصه با درجات مختلف در
ایستادن و راه رفتن
ب  :نوع غالب با کم کاری تیروئید و تاخیر رشد
 -9پیشگیری  :در مناطقی که کمبود ید بطور کافی جبران گردیده از بروزکرتنیسم آندمیک نیز جلو گیری شده
است.
1
کمبود شدید ید در اوایل بارداری مسئول عمده بروز کرتینیسم عصبی است .اطالعات اپیدمیولوژیک نشان
میدهند که از هفته  12 -14تا هفته  21 -91بارداری زمان بحرانی برای بروز آسیبهای مغزی است .تکثیر
نورونهای کورتکس مغز جنین ،مهاجرت و شکلگیری اولیه آنها بین هفته  12الی  11بارداری صورت میگیرد.
شکل گیری عصب شنوایی نیز در همین زمان رخ می دهد.
افراد مبتال به کرتینیسم میکسدمی  ،از عقب ماندگی ذهنی خفیف تری برخوردار بوده اما تمام عالئم و نشانههای
بالینی کم کاری شدید تیروئید را نشان می دهند .عالوه بر کمبود شدید ید در دوران بارداری سه عامل دیگر نیز در
اتیولوژی این نوع از کرتینیسم دخیل می باشند  -1 :مصرف بیش از حد کاساوا که منجر به افزایش تولید
تیوسیانات در بدن می گردد .تیوسیانات از جفت عبور نموده و جذب ید توسط غده تیروئید جنین را مهار
میکند -2.کمبود سلنیوم بخصوص در کشور آفریقایی زئیر که شیوع کرتینیسم میکسدمی در آن باال است .سلنیوم
در گلوتاتیون پر اکسیداز وجود داشته و باعث سم زدایی  H2O2که به مقدار زیاد در غده تیروئید تحریک شده با
 TSHناشی از کمبود ید تولید شده میگردد .تجمع  H2O2در داخل سلولهای تیروئید باعث تخریب آنها و
Neurological Cretinism

1
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فیبروز غده میشود -9 .برخی از مولفین عوامل ایمنی را مسئول تخریب غده تیروئید میدانند .هر چند نقش این
عوامل در بروز کرتینیسم آندمیک مورد اختالف نظر می باشد .مشخصات دو نوع کرتینیسم در جدول  4و تظاهر
بالینی آنها در شکل  9و 4نشان داده شده اند.



شکل  - 3بیمار مبتال به کرتینیسم عصبی

شکل  - 4بیمار مبتال به کرتینیس میکسدمی

جدول  - 4مقایسه بالینی دونوع کرتینیسم عصبی و میکسدمی
تظاهر بالینی

کرتینیسم عصبی

کرتینیسم میکسدمی

عقب ماندگی ذهنی
کری و اللی
دیپلژی مغزی
انحراف چشم ها
قد

اغلب در فرم شدید وجود دارد
معموال وجود دارد
اغلب وجود دارد
اغلب وجود دارد
معموال طبیعی است
نشانههایی از کم کاری تیروئید وجود
ندارند

در فرم خفیف تر وجود دارد
وجود ندارد
وجود ندارد
وجود ندارد
تاخیر رشد شدید معمول است
نشانه های کم کاری شدید تیروئید وجود
دارند

رفلکسها

تشدید یافته

تاخیر زمان بازگشت

نوارقلبی

طبیعی

رادیوگرافی اندامها
تاثیر هورمونهای تیروئید

طبیعی
بدون تاثیر

مشخصات کلی

کاهش ارتفاع کمپلکس  QRSتام با
برادیکاردی
دیسژنزی اپی فیزها
باعث بهبودی میشود
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جدول  - 5شاخصهای اپیدمیولوژیکی ارزیابی وضعیت تغذیه ای ید جامعه بر اساس میانه ید ادرار
جمعیت هدف

کودکان دبستانی

خانم های باردار

خانمهای شیرده و
کودکان کمتر از  2سال

میانه ید ادرار

میزان دریافت ید و وضعیت ید جامعه

(میکروگرم در لیتر )
کمتر از 21

ناکافی ،کمبود شدید ید

 21تا 43

نا کافی ،کمبود متوسط ید

 51تا 33

ناکافی،کمبود خفیف ید

 111تا 133

کافی ،مطلوب

 211تا 233

بیشتر از حد کفایت
خطر بروز پرکاری تیروئید ناشی از ید در افراد مستعد

باالی 911

بیشتر از حد کفایت
خطر بروز پر کاری تیروئید ناشی از ید و بیماریهای
خود ایمنی تیروئید

کمتر از 151

ناکافی

 151تا 243

کافی

 251تا 433

بیشتر از حد کفایت

مساوی یا بیشتر از 511

بیشتر از حد کفایت

کمتر از 111

ناکافی

مساوی یا بیشتر از 111

کافی

ارزیابی کمبود ید در جامعه
چهار روش برای ارزیابی وضعیت ید جامعه وجود دارند ( : )7غلظت ید ادرار  ،میزان شیوع گواتر ،اندازه گیری
 TSHسرم و اندازه گیری غلظت تیروگلوبولین سرم .این شاخصها مکمل یکدیگر بوده بطوریکه غلظت ید ادرار
شاخص حساسی برای میزان ید دریافتی اخیر (چند روز) و غلظت تیرو گلوبولین نشاندهنده مقدار ید دریافتی در
طی چند هفته تا چند ماه اخیر می باشند در حالیکه تغییر در اندازه و شیوع گواتر انعکاسی از میزان ید دریافتی
برای مدت طوالنی ( ماه ها تا سال ها) است.
1

اندازه گیری غلظت ید ادرار :از آنجاییکه بیش از  31درصد ید دریافتی از طریق ادرار دفع می شود ،غلظت ید
ادرار شاخص بسیار خوبی از میزان دریافت اخیر ید است .در مطالعات اپیدمیولوژیکی غلظت ید یک نمونه از ادرار از
تعداد مشخصی از جمعیت هدف  ،مورد اندازه گیری قرار گرفته و بر حسب میکروگرم در لیتر ادرار بیان میشود .با
این شاخص می توان وضعیت ید کل جمعیت را تقسیم بندی نمود (جدول  .)5دریافت ید افراد و در نتیجه میزان
دفع ادراری آن ممکن است از روزی به روز دیگر متغیر باشد لذا این تصور که تمام افرادی که غلظت ید ادرار کمتر
Urinary Iodine Concentration= UI

1
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از  111میکرو گرم در لیتر داشته دچار کمبود ید هستند  ،اشتباه خواهد بود .بر اساس غلظت ید ادرار مقدار
دریافت روزانه ید افراد را نیز میتوان با استفاده از فرمول زیر تخمین زد:
دریافت روزانه ید = ید ادرار ( میکروگرم در لیتر ) ×  × 1/1295وزن بدن (کیلو گرم )
با استفاده از این فرمول میانه ید ادرار  111میکروکرم در لیتر معادل دریافت روزانه  151میکرو گرم ید خواهد بود.
ارزیابی شیوع گواتر  :معاینه بالینی (مشاهده و لمس گردن) و اولترا سونوگرافی تیروئید دو روش موجود برای
اندازه گیری اندازه تیروئید می باشند .در لمس تیروئید چنانچه اندازه هر یک از لب های تیروئید بزرگتر از بند
انتهایی انگشت شست فرد معاینه شونده باشد گواتر تلقی میشود .سازمان جهانی بهداشت بر اساس معاینه بالینی
تیروئید گواترها را طبق جدول  1تقسیم بندی نموده است .
جدول  -2درجه بندی گواتر بر اساس تقسیم بندی سازمان جهانی بهداشت
درجه
صفر
یک
دو

شرح
در معاینه بالینی تیروئید قابل مشاهده و لمس نیست.
در معاینه بالینی تیروئید قابل لمس بوده ولی در وضعیت عادی گردن قابل مشاهده نیست.
در معاینه بالینی عالوه بر قابل لمس بودن ،تیروئید در وضعیت عادی گردن نیز قابل مشاهده
است.

در مناطق دچار کمبود خفیف تا متوسط ید ،معاینه بالینی تیروئید حساسیت و اختصاصیت زیادی نداشته و اندازه
گیری حجم تیروئید با اولتراسونوگرافی توصیه میشود .از طرف دیگر برگشت اندازه تیروئید به حد طبیعی ممکن
است بعد از ماهها تا سال ها پس از اصالح کمبود ید حاصل شود .بنابراین در این مرحله گذر از کمبود ید به سمت
کفایت یدرسانی ،شیوع گواتر در جمعیت مورد نظر نمیتواند قابل اعتبار باشد .سازمان جهانی بهداشت استفاده از
شیوع گواتر را نیز برای ارزیابی شدت کمبود یک جامعه توصیه می کند ( جدول . ) 7
جدول  - 7درجه بندی شدت کمبود ید بر اساس شیوع گواتر

 

شیوع گواتر (درصد)

شدت کمبود ید

کمتر از 5
 5تا 13/3
 21تا 23/3
بیشتر از 91

کفایت ید رسانی
کمبود خفیف ید
کمبود متوسط ید
کمبود شدید ید

 / 243اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران
اندازه گیری تیروتروپین سرم  :از آنجاییکه ترشح تیروتروپین ) (TSHعمدتا تحت تاثیر هورمون های تیروئید
در گردش خون که خود نیز انعکاسی از میزان دریافت ید هستند قرار دارد ،لذا اندازه گیری آن میتواند شاخصی
از وضعیت تغذیه ای ید باشد .اما در کودکان بزرگتر و افراد بالغ ،مقدار  TSHدر کمبود ید معموال در محدوده
طبیعی قرار می گیرد .بنابراین تیروتروپین شاخص حساسی برای وضعیت تغذیه ای ید در بالغین نیست .در مقابل
 TSHشاخص حساسی از وضعیت دریافت ید در دوران نوزادی بوده و مقدار آن در نوزادانی که در چند هفته اول
عمر خود با کمبود ید روبرو هستند افزایش پیدا می کند .در مناطقی که غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید با
اندازه گیری  TSHخون کامل نوزادان  9تا  4روز پس از تولد انجام میشود چنانچه در بیش از  9درصد نوزادان
مقدار  TSHبیشتر از  5 mIU/Lباشد ،آن منطقه را میتوان جز مناطق دچار کمبود ید بحساب آورد.
اندازه گیری تیروگلوبولین  :تیروگلوبولین فقط در غده تیروئید سنتز شده و بیشترین ماده پروتئینی داخل
تیروئیدی است .در شرایط عدم وجود کمبود ید ،مقدار سرمی آن بطور طبیعی کمتر از 11 µg/Lمیباشد .در
مناطق دچار گواتر آندمیک غلظت سرمی تیروگلوبولین بعلت افزایش توده سلولهای تیروئیدی و تحریک TSH
بیشتر می شود .محدوده طبیعی تیروگلوبولین در کودکان با دریافت کافی ید بین  4تا  41میکرو گرم در لیتر می
باشد .جدول  1تقسیم بندی کمبود ید جامعه را بر اساس شاخص های ارزیابی کننده ،نشان میدهند.
جدول  - 8تقسیم بندی کمبود ید در جامعه
شاخص
میانه ید ادرار (میکرو گرم در
لیتر)
شیوع گواتر ( درصد )
TSH>5mIU/L
نوزادان(درصد)
کرتینیسم

کمبود ید شدید

بدون کمبود

کمبود ید

کمبود ید

ید

خفیف

متوسط

بیشتر از 111

51 – 33

21 – 43

کمتر از 21

کمتر از 5

5 - 21

21 - 91

بیشتر از 91

کمتر از 9

9 - 21

21 – 41

بیشتر از 41

وجود ندارد

وجود ندارد

وجود دارد

وجود دارد



انتشار جغرافیایی
وضعیت جهانی و منطقهای بیماری
شناخت بشر از گواتر به هزاران سال قبل و از کرتینیسم به صدها سال قبل برمیگردد .قدیمیترین گزارش در
مورد این پدیدهها به تمدنهای قدیم چینی ،هندو و سپس یونان و رم مربوط میشود ) .(1قرن نوزدهم آغاز
کوششهای جدی برای کنترل مشکل گواتر بود .در سال  1119میالدی با کشف ید توسط  Courtoisاز Fucus
 vesicularisدریایی ،علت گواتر و کرتینیسم به کمبود ید نسبت داده شد) . )3ارتباط بین گواتر و ید در سال
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 1131میالدی برای اولین بار با نشان دادن وجود ید در غده تیروئید توسط  Baumannبه اثبات رسید .اقدامات
انجام شده در زمینه پیشگیری و کنترل گواتر در قرن بیستم براساس فعالیتهای  David Marinاست ( )11که
در سال  1315اعالم نمود که " :گواتر آندمیک آسانترین بیماری شناخته شده قابل پیشگیری است "  .در اولین
مطالعه ملی سالمت و تغذیه (NHANES-I) 1که در طی سالهای  1371الی  1374میالدی در آمریکا صورت
گرفت ،میانه ید ادراری جمعیت مورد مطالعه  921میکروگرم در لیتر بوده که نشاندهنده دریافت کافی و حتی
بیش از حد ید در آمریکائیان بود ( .)11اما در بررسی  NHANES-IIIکه طی سالهای  1311الی  1334میالدی
صورت گرفت این مقدار به  145میکروگرم در لیتر کاهش یافته و در بررسی  NHANES-2001-2002میانه ید
ادرار کماکان ثابت و در حد  111میکروگرم در لیتر بود(  .)12هرچند میزان دریافت ید جامعه آمریکایی از سال
 1371میالدی به بعد حدود  51درصد کاهش یافته اما کشور آمریکا هنوز عاری از کمبود ید 2تلقی میشود(.)19
بررسی های مدون در ارتباط با شیوع گواتر در برخی از کشورهای آمریکای التین از سال  1391میالدی شروع شد.
اما علیرغم گذشت  91سال از تصویب قانون یددار نمودن نمکها در این کشورها ،بررسیهای سالهای  1311و
 1331میالدی گویای پایداری کمبود ید در آمریکای التین بوده و تنها تعداد اندکی از این کشورها وضعیت ید
نزدیک به میزان کافی داشتند (.)14-11
مناطق کوهستانی اروپا از جمله سوئیس ،استرالیا ،ایتالیا ،فرانسه و بلغارستان نیز از قرنها پیش دچار گواتر آندمیک
اغلب توام با کرتینیسم بوده اند .مصرف همگانی نمکهای یددار منجر به کاهش قابل مالحظه گواتر و کرتینیسم در
اوایل قرن بیستم در سوئیس گردید .در اواخر  1311میالدی بررسی انجمن تیروئید اروپا مشخص نمود که بجز
کشورهای اسکاندیناوی ،ا سترالیا و سوئیس اغلب کشورهای اروپایی یا حداقل برخی از مناطق این کشورها هنوز
متاثر از کمبود ید میباشند (. )13-29
نتایج بررسی های اپیدمیولوژیکی وسیع که در تمام کشورهای تازه استقالل یافته از کشور اتحاد جماهیر شوروی
سابق در طی سالهای  1331تا  2112میالدی ص ورت گرفت نشان داد که جمعیت این کشورها با درجات مختلفی
از کمبود ید روبرو هستند که با مصرف مجدد نمکهای یددار ،کمبود ید در برخی از این کشورها اصالح گردیده و یا
از شدت آن کاسته شده است.
بیشترین جمعیت در معرض خطر کمبود ید در جهان در قاره آسیا و اقیانوسیه زندگی میکنند .قسمت قابل توجه
این افراد در سه کشور پرجمعیت دنیا یعنی چین ،هند و اندونزی که در دامنه رشته کوههای هیمالیا واقع شدهاند
پراکنده میباشند.
3
تا قبل از سال  1317میالدی کمبود ید بعنوان یک مشکل بهداشت عمومی در خاورمیانه و مدیترانه شرقی
) (ME/EMRشناخته نشده بود .در سال  1313جمهوری اسالمی ایران بعنوان اولین کشور منطقه ،اقدام به
پایش گواتر و دیگر جنبههای کمبود ید در سطح ملی نموده و کشورهیای سوریه ،اردن ،مصر ،لبنان ،مراکش و
1

National Health and Nutrition Examination survey-I
Iodine sufficient
3
Middle East/Eastern Mediterranean Region= ME/EMR
2
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عمان نیز کمی بعد اقدام مشابهای را انجام دادند نتیجه این بررسیها حاکی از هیپرآندمیک و آندمیک بودن گواتر
در تقریباً تمام کشورهای منطقه بود  .جمهوری اسالمی ایران و سوریه از اولین کشورهایی بودند که اقدام به یددار
نمودن نمکهای مصرفی در منطقه  ME/EMRنمودند.
تا قبل از سال  1331میالدی تنها چند کشور معدود از جمله سوئیس ،برخی از کشورهای اسکاندیناوی ،استرالیا،
ایالت متحده آمریکا و کانادا بطور کامل عاری از کمبود ید بودند .پس از آن تالشهای قابل توجهای برای بهبود
دریافت ید جوامع از طریق ید دار کردن همگانی نمک 1در اکثر کشورهای دنیا صورت گرفته است بطوریکه در حال
حاضر حدود دو سوم جمعیت جهان تحت پوشش تغذیه با نمک ید دار هستند ( .)24بر اساس آخرین گزارش
یونیسف ،از  241میلیون دانش آموز دنیا  ،حدود  91درصد دریافت ید ناکافی دارند که  5/2درصد از آنها دچار
کمبود ید شدید 1/1 ،درصد دچار کمبود ید متوسط و  15/3درصد نیز کمبود ید خفیف دارند (  .)25بیش ازنیمی
از این کودکان در دوناحیه  75 :میلیون در جنوب شرقی آسیا و  51میلیون در قاره آفریقا ساکن هستند .در
مجموع درصدکودکانی که ید کافی دریافت نمیکردند در طی دهه گذشته از  91/5درصد در سال  2119به 91/5
درصد در سال  2117و نهایتا به  23/1درصد در سال  2111میالدی کاهش یافته است .بیشترین کاهش شیوع
بین سالهای  2119تا  2111میالدی در اروپا ،مدیترانه شرقی ،جنوب شرقی آسیا و پاسیفیک غربی اتفاق افتاده
است .میزان کلی دانش آموزانی که دریافت ید کافی نداشتند از سال  2119تا  2117میالدی  5درصد کاهش
داشته در حالیکه این میزان از سال  2117تا  2111میالدی تنها  1/7درصد بوده است .هر چند این پیشرفت
آهسته بنظر می رسد اما در سطح ملی  22کشوری که در سال  2117میالدی دچار کمبود ید بودند در سال
 2111به کفایت ید رسانی دست یافته اند .در مجموع تعداد کشورهای دچار کمبود ید از  54کشور در سال 2119
به  92کشور در سال  2111میالدی کاهش یافته است .بین سال های  2119تا  2119میالدی ،تعداد کلی
کشورهایی که به کفایت ید رسانی دست یافته اند از  37کشور به  111کشور افزایش یافته است ( .)21علیرغم
پیشرفت های انجام شده در زمینه کنترل کمبود ید جوامع در چند دهه اخیر هنوز دریافت ید جمعیت  92کشور
دنیا ناکافی بوده 13 ،کشور ید کافی و در بقیه کشورها دریافت ید بیش از حد کافی یا زیاد است .در مجموع حدود
دو بیلیون نفر از جمعیت جهان که  241میلیون دانش آموز را شامل می شود ید کافی دریافت نمی کنند.
با توجه به فراگییییر بودن اختالالت ناشیییی از کمبود ییید ،لزوم تشکیل یک سازمیییان بینالمللی برای
مبییییارزه با اییین اختیییالالت احیییسیییاس گردید .ضیییرورت وجیییود چنین سییازمیییانی در چندیییین
مجمیییع بینالمللیییی از جملیییه  World Food Councilدر سیییال  ،1374نشسییت عمییومیی سیازمیان
میلل متحد در سال  ،1371کنگره تیروئید آسیا و اقیانوسیه در سال  ،1312چهیارمییین کنگیره آسییاییی
تغذیییییه در سیییال  1319و سییازمان بهداشت پیییانآمریکن در سیییال  1319میییییورد بحث و توافیییق قرار
گرفت و سرانجییییام در سییییال  ،1311انجمییین بینالمللییییی برای کنتییرل اختیییالالت ناشییی از کمبییود
ید تحت عنییوان  2ICC/IDDهمکار سازمان بهداشت جهانی و یونیسف آغاز به کار کرد .اهداف این انجمن
Universal Salt Iodization = USI
The International Council for the Control of Iodine Deficiency Disorders
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شامل افزایش آگاهی عمومی نسبت به  ،IDDبررسی شیوع  IDDدر جهان ،تهیه راهکارهایی برای کنترل و
همچنین ارزیابی اثرات راهکارهای به کار گرفته شده ،پژوهش در زمینه  ،IDDتربیت نیروی انسانی الزم و ایجاد
تشکلی از مشاورین متخصص بود.
تاثیر سن جنس و موقعیت اجتماعی
دختران و پسران در سنین بلوغ آسیب پذیری بیشتری نسبت به کمبود ید دارند .تفاوت در آسیب پذیری در میان
گروههای مختلف سنی مربوط به اختالفهای موجود در نیاز فیزیولوژیک آنها به ید است .در مناطق دچار کمبود
شدید ید تقریبا همه افراد از جمله شیرخواران ممکن است دچار گواتر باشند .در مناطقی که میزان دریافت ید رژیم
غذایی خفیف تا متوسط است اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله زنان باردار و مادران شیرده آسیب پذیرترند.
وضعیت اقتصادی افراد اثر چندانی بر کمبود ید ندارد زیرا نمک ید دار که عمده ترین راه دریافت ید میباشد با
هزینه قابل توجه ای برای خانوار همراه نیست .در مناطقی که استفاده از محصوالت دریایی زیاد است ممکن است
این محصولها منابع اصل ی دریافت ید باشند .با این وجود باید توجه نمود که مصرف این محصولها باید مستمر و
به اندازه کافی باشد( مانند جلبک های دریایی در غذای روزانه افراد ژاپنی).
تاثیر عوامل مساعد کننده
برخی از افراد از جمله زنان باردار و مادران شیرده در معرض باالترین خطر ابتال به گواتر قرار دارند .تفاوتهای
ژنتیکی و آنزیمهای داخل غده تیروئید نیز در ابتال به گواتر و عوارض ناشی از کمبود ید نقش موثری دارند .مواد
گواتروژن موجود در مواد غذایی می توانند اثر نقصان ید را تشدید نمایند (مانند مصرف کاساوا در کشور زئیر).
مطالعات انجام شده در کشور ما نشان میدهد که تاکنون گواتروژنها در مناطق مختلف کشور شناسایی نشده و
مقادیر معمولی مواد غذایی که در رژیم غذایی مردم ما مصرف می شود با آثار گواتروژنی همراه نیست.
کمبود ید در بارداری
ید از اجزای مهم ساختمان هورمون های تیروئید بوده که برای رشد و تکامل سیستم عصبی – شناختی جنین و
نوزاد تاثیر حیاتی دارد ( .) 9دریافت ناکافی ید در زمان بارداری ممکن است سبب بروز عوارض در مادر و اختالل
تکاملی سیستم عصبی جنین و نوزاد گردد ( .)27-23نقش ید در تکامل سیستم عصبی در دوران زندگی جنینی و
نوزادی با مطالعات انجام شده در زمینه کمبود ید در زمان بارداری و بروز تاخیر رشد فیزیکی – عصبی ،شناختی –
رفتاری و همچنین بروز کرتینیسم در موارد کمبود شدید آن به خوبی به اثبات رسیده است( .)91-92تغییرات
عمده در عملکرد غده تیروئید در زمان بارداری طبیعی و شیردهی شامل افزایش تولید هورمون تیروئید ،افزایش
دفع ادراری ید ،ترشح ید در شیر مادر و نیاز جنین به ید است .)99-94( .بنابراین زنان در دوران بارداری و
شیر دهی به منظور حفظ سوخت و ساز طبیعی و همچنین انتقال تیروکسین و ید به جنین و نوزاد نیاز به ید
بیشتری دارند (  .)95شایعترین پیامدهای کمبود ید که در طول تکامل جنین و اوایل نوزادی بروز میکنند شامل
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سقط جنین ،مرگ داخل رحمی جنین ،آنومالیهای مادرزادی و تاخیر شدید و غیر قابل برگشت فعالیت های مغزی
میباشند (.)91-97
در مناطق با دریافت کافی ید ،برداشت ید توسط غده تیروئید در زنان باردار در پاسخ به افزایش نیاز ،افزایش
می یابد اما در مناطق دچار کمبود ید چنین ساز و کارهای تطابقی ممکن است روی ندهد( .)91مطالعات اخیر
نشان می دهند که حتی در مناطقی که بیش از یک دهه از کفایت یدرسانی جمعیت عمومی آنها گذشته است،
زنان باردار ید کافی دریافت نمیکنند( .)93-41بطور ایده آل ذخیره ید داخل غده تیروئید زنان قبل از باردار
شدن باید با مصرف نمک ید دار به حد کافی برسد .با این وجود انجمن تیروئید آمریکا توصیه مینماید که تمام
زنانی که در سنین باروری بوده و تمایل به بارداری داشته باشند روزانه  151میکروگرم مکمل ید دریافت
نمایند( .)41این توصیه توسط سازمان جهانی بهداشت ( )42یونیسف ( )49و  )44(ICCIDDمورد تایید قرار گرفته
است .بر اساس توصیههای اخیر انجمن تیروئید آمریکا ( )45و انجمن آندوکرین ، )41( 1دریافت روزانه 251
میکروگرم ید برای تمام زنان باردار و مادران شیرده نه تنها در مناطق دچار کمبود ید بلکه در مناطق با دریافت
کافی ید ضروری است .میانه ید ادرار توصیه شده برای دانش آموزان برای ارزیابی کفایت ید در زنان باردار و مادران
شیرده مناسب نیست .بر اساس توصیه سازمان بهداشت جهانی و انجمن تیروئید آمریکا ،میزان ید دریافتی در زمان
بارداری و شیردهی بر اساس میانه غلظت ید ادرار کمتر از 151میکرو گرم در لیتر ناکافی 151-243 ،میکروگرم
در لیتر کافی ،بین  251-433میکروگرم در لیتر بیشتر از حد کافی و بیشتر از  511میکروگرم در لیتر زیاد تلقی
میشوند(.)41-42
پیشگیری و کنترل
پیشگیری سطح اول
کمیته کشوری مبارزه با عوارض ناشی از کمبود ید در سال  1911برنامه کشوری را تدوین نمود که پس از چندین
بازنگری در سالهای بعد بصورت زیر ارایه شد .اهداف طرح کشوری عبارت بودند از:
 پیشگیری و کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید افزایش درصد خانوارهایی که به طور مرتب نمک ید دار مصرف می کنند. کاهش میزان شیوع گواترراهبردها :
 افزایش و فراهم آوردن امکانات و تسهیالت الزم برای تهیه ،توزیع و کنترل کیفی نمکهای یددار آموزش ادغام برنامه در شبکه های بهداشتی درمانی شناسایی مناطق هیپر آندمیکEndocrine Society
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استفاده از روغن ید دار تزریقی در مناطق هیپرآندمیک
پایش و ارزیابی میزان ید موجود در نمک در سطح تولید و توزیع
انجام پژوهش ها و بررسیهای کاربردی

روشهای پیشگیری از اختالالت ناشی از کمبود ید
یکی از مهمترین هدفهای برنامههای بهداشت جهانی در مناطق مختلف کنترل کمبود ید و کاهش شیوع گواتر
آندمیک به کمتر از  5درصد و افزایش ید دفعی ادرار دانش آموزان به بیش از  111و زنان باردار به بیش از 151
میکرو گرم در لیتر است( .) 7با افزودن ید به نمک و مواد غذایی در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی
و همچنین کشور ایران در بین کشورهای واقع در مدیترانه شرقی و شمال آفریقا ،مشکل کمبود ید حل شده است.
با وجود پیشرفتهای قابل توجه ،هنوز تعداد قابل توجهای از کشورها بخصوص در قاره آفریقا دچار کمبود ید
هستند .علل عدم موفقیت این کشورها عبارتند از:
 .1برنامه کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید به یک یا چند سال محدود نمی شود بلکه باید برای همیشه
اجرا شود .بنابراین موفقیت برنامه به عوامل مختلف و بخصوص ثبات سیاسی و استمرار تصمیم گیری
بستگی دارد.
 .2بودجه و ارز الزم جهت تهیه مواد و تجهیزات همه ساله باید در اختیار مجریان برنامه قرار گیرد.
 .9برای اجرا صحیح برنامه ،ارزیابی و نظارت باید به طور مستمر ادامه یابد.
 .4برنامه ریزی باید با توجه به شرایط مذهبی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی کشور انجام شود.
 .5آموزش کامل مسئوالن و مردم و جلب همکاری آنان ضروری است.
 .1داشتن نیروی انسانی آگاه و آموزش دیده ضروری است.
به طور کلی دو روش عمده برای کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید وجود دارند:
روش اول  -ید دار کردن نمک :نمک یددار موثرترین راه تامین ید محسوب میشود .مزیت نمک ید دار آن
است که صرف نظر از وضعیت اقتصادی و اجتماعی ،توسط تمام اقشار جامعه و در تمام فصول سال تقریبا به یک
نسبت مورد استفاده قرار میگیرد .دو نوع  Iodineبرای ید دار کردن نمک مورد استفاده قرار می گیرند که شامل
ملح پتاسیم  Iodideو  Iodateمی باشند Iodate .محلولیت کمتر و پایداری بیشتری از  Iodideداشته و
برای مناطق با آب و هوای مر طوب مناسبتر است .با در نظر گرفتن مصرف روزانه حدود  11تا  15گرم نمک و از
دست رفتن مقداری از ید از مرحله تولید تا مصرف ،افزودن  21تا  41میلی گرم ید به هر کیلو گرم نمک تولیدی،
مقدار مورد نیاز  151میکروگرم ید در روز را تامین مینماید .بطور کلی ید دار نمودن نمک مقرون به صرفهترین راه
کنترل کمبود ید جامعه است .تا قبل از مصرف همگانی نمک ید دار ،هزینههای مربوط به تشخیص ،درمان و
کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید در کشورهای در حال توصیه بالغ بر  95/7بیلیون دالر بوده که در مقایسه با
نیم بیلیون دالر هزینه ساالنه ید دار کردن نمک قابل توجه میباشد.
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روش دوم  -محلول روغنی ید دار  :محلول روغنی یددار ) (Lipiodolاولین بار برای اصالح کمبود ید در
گینه نو مورد استفاده قرار گرفت Buttfield .و  Hetzelنشان دادند که یک تزریق  4میلی لیتری از محلول
روغنی ید دار باعث اصالح کمبود ید برای یک دوره زمانی  4/5ساله میگردد .مطالعات گستردهای در ارتباط با
تاثیر محلول روغنی یددار در اصالح و پیشگیری از بروز اختالالت ناشی از کمبود ید در آمریکای التین،آفریقا ،آسیا
و اروپای شرقی صورت گرفته است .بیش از  21میلیون تزریق محلول روغنی ید دار بدون عوارض جانبی قابل
توجه به استثنای موارد نادر از ایجاد آبسه در محل تزریق از سال  1374تا کنون صورت گرفته است .بعلت
مشکالتی که برای تزریق محلول روغنی ید دار از جمله هزینه سرنگ ،وجود افراد آشنا به تزریقات و احتمال انتقال
آلودگی از جمله ایدز وجود دارد ،استفاده از کپسولهای خوراکی حاوی محلول روغنی یددار ترجیح داده میشوند.
طول اثر تجویز خوراکی محلول روغنی یددار با همان مقدار تزریقی ،حدود  2سال خواهد بود .استفاده از محلول
روغنی یددار زمانی که سایر روشهای یدرسانی غیر موثر و یا امکان پذیر نباشند ضرورت مییابد .در واقع این روش
یک اقدام فوریتی تا تثبیت برنامه یدرسانی همگانی با نمک ید دار محسوب میگردد .اسثفاده از نانهای یددار شده
که در ایالت تاسمانیای استرالیا و کشور روسیه مورد استفاده قرار گرفته و همچنین یددار نمودن آب آشامیدنی نیز
از دیگر راه های ید رسانی هستند اما با توجه به مشکالتی که هر یک از این دو روش در مناطق جغرافیایی مختلف
دارند ،مورد استقبال مجامع بین المللی قرار نگرفته اند.
ادامه برنامه پیشگیری از اختالل های ناشی از کمبود ید در ایران
گستردگی شیوع گواتر در مناطق مختلف ایران و نیز تجربههای دیگر کشورها مبین این واقعیت بود که برنامه
کنترل اختالالت ناشی از کمبود ید در کشور در صورتی موفق خواهد بود که بصورت سراسری اجرا شود.
خوشبختانه تشکیل وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و گسترش موثر خدمات بهداشتی اولیه در نظام
شبکه ،برای اجرای برنامه پیشگیری  IDDوضعیت خاصی ایجاد کرد که در کمتر کشوری مانند آن را می توان
یافت .به هر حال با توجه به اینکه این برن امه دائمی است می باید حمایت دائمی قانون ،دولت و وزارتخانه هایی که
با موضوع نمک ید دار و آموزش عامه مردم در ارتباط می باشند جلب می شد .در توفیق برنامه ،عوامل بسیاری
دخالت داشتند که مهمترین آنها عبارت بودند از:
 .1حمایت دولت
 .2گسترش پژوهش های مربوط به IDD
 .9تالش همه جانبه برای آگاه کردن مردم و آموزش نیروی انسانی پزشکی
شاخص های اعالم شده سازمان بهداشت جهانی برای موثر بودن یک برنامه پیشگیری از اختالل های ناشی از
کمبود ید ،در جدول  3آورده شده است (.)47
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پیشگیری سطح دوم
اهمیت گواتر بومی به عنوان یک مسئله بهداشتی به طور عمده از نظر جنبههای زیبایی است .چنانچه گواتر ساده
درمان نشود تبدیل به گواتر گره دار ودر سنین باال ممکن است منجر به پر کاری تیروئید گردد .در مواردی که علت
خاصی برای گواتر پیدا شود ،مناسبترین درمان بر طرف کردن علت است .در مورد گواترهای ساده ناشی از کمبود
ید ،چنانچه گواتر کوچک باشد و عالمتی ایجاد نکرده باشد ،استفاده از نمک یددار کفایت میکند .در مورد
گواتر های بزرگتر که در ناحیه جلوی گردن قابل رویت باشند ،استفاده از نمک ید دار به تنهایی کافی نبوده و برای
کاستن از حجم تیروئید ،سرکوب تیروتروپین به کمتر از حداقل طبیعی با تجوبز قرص لوتیروکسین ( 111تا 211
میکروگرم در روز ) ضرورت پیدا میکند .گواترهای حجیم و گرهای ممکن است نیاز به تجویز ید رادیواکتیو و یا
عمل جراحی تیروئیدکتومی داشته باشند.
جدول  - 9شاخص های موثر بودن برنامه پیشگیری و کنترل اختالل های ناشی از کمبود ید در یک کشور
هدف

شاخص
 -1ید دار کردن نمک
در صد نمک مصرفی خانوارها که ید دار است
در صد نمک هایی که ید آنها درموقع فروش یا مصرف بیش از  15 ppmاست
در صد خانوارهایی که از نمک ید دار استفاده می کنند

%111
≤ 31
≤ 31

 -2میزان ید ادرار
کمتر از  111میکرو گرم در لیتر
کمتر از  51میکرو گرم در لیتر
بیشتر از  511میکرو گرم در لیتر

> %51
> %21
> %11

پیشگیری سطح سوم
عوارض جسمی ،عصبی و روانی بیماران مبتال به کمبود شدید ید که دچار کرتینیسم شدهاند را باید از طریق
حمایت های تربیتی ،درمانهای عصبی  -روانی و سایر تمهیداتی که جهت تسهیل و بهبود روند زندگی روزمره
ضروری هستند تا حد امکانات موجود بر طرف نمود .این اقدامات باید از پیشرفت عوارض و یا شدیدتر شدن آنها
جلوگیری نمایند.
وضعیت بیماری در ایران
کمبود ید و اختالالت ناشی از آن با طیف وسیعی از تظاهرات بالینی به عنوان یکی از مشکالت بهداشتی -تغذیهای
کشور ایران محسوب میشد .تا دو دهه قبل ،ایران در بین کشورهای دچار کمبود شدید ید قرار داشت  .بررسی
اپیدمیولوژیکی گواتر به عنوان یکی از شاخصهای عمده کمبود ید ،نخستین بار در سال  1941در ایران صورت
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پذیرفت که موید آندمیک بودن گواتر در بسیاری از استانهای کشور بود ( .)47مطالعات پژوهشگران کشور در طی
سالهای  1912تا  1911نشان داد که حدود  21میلیون نفر از مردم کشور ما در معرض کمبود ید قرار دارند(-51
 .) 41عوارض شدید کمبود ید از جمله عقبماندگی رشد ،اختالل شنوایی و کاهش ضریب هوشی نیز در کودکان
ساکن در نواحی کوهستانی در برخی از این مطالعات مشاهده گردید( .)51پس از تشکیل کمیته کشوری مبارزه با
اختالالت ناشی از کمبود ید در سال  1911اولین بررسی ملی شیوع گواتر از مراکز و شهرهای بزرگ  14استان و
از مناطق روستایی  1استان کشور انجام گرفت .در این بررسی شیوع گواتر در شهرهای استان اصفهان ،چهارمحال و
بختیاری و ایالم بیش از  71درصییییید ،در باختران و تهران بین  51تا  51درصد ،در فارس ،زنجان ،کرمان،
کهکیلویه و بویراحمد بین  41تا  45درصد ،در بوشهر ،خراسان ،مازندران و سیستان و بلوچستان بین  17تا 95
درصد و در خوزستان کمتر از  12درصد بود ( .)52همزمان با بررسی وضعیت موجود گواتر ،اقدامات الزم در مورد
استراتژی تهیه نمک یددار نیز صورت گرفت و تولید نمک یددار در سال  1979اجباری گردید و مصرف نمک یددار
توسط خانوارهای کشور افزاییش ییافت( . )59از آنجایی که پایش هر برنامهای برای ارزیابی موفقیت آن ضیروری
اسیت ،در سال  1975یعنی  7سال پس از شروع ید رسانی و  2سال بعد از آن که بیش از  51درصد خانوارهای
کشور نمک یددار مصرف میکردند ،دومین پایش کشوری به منظور تعیین شیوع گواتر و میزان ید ادرار
دانیشآمییییوزان  1-11ساله کشور انجام شد( .)54در این مطالعه گواتر در تمام استانهای کشور به صورت
آندمیک و یا هیپرآندمیک وجود داشته اما اکثییییریت دچار گواتر درجه یک بودند .شیوع کلی گواتر در کل کشور
 51درصد و میانه ید ادرار دانشآموزان کشور در این مطالعه  211میکروگرم در لیتر بود 12 .درصد جمعیت مورد
مطالعه ید ادراری بیش از  111میکروگرم در لیتر داشتند .تنها کمتر از  11درصد دانشآموزان یییید ادرار
کمتییییر از  51میکیییروگیییرم در لیتر نشان میدادند .در مجموع نتایج بررسی سال  1975مبین این واقعیت بود
که میانه ید ادرار دانشآموزان کشور از حداقل میزان مطلوب توصیه شده  WHO/UNICEF/ICCIDDافزونتر
بوده ،بنابراین برنامه مبارزه با کمبود ید از طییرییق یددار نمودن همه نمیییکهیییییا بسیار موثر بوده و  7سال
پس از آغاز برنامه ،میانه ید ادرار دانشآموزان  1-11ساله به حد مطلوب رسید .در سال  2111میالدی از طرف
دفتر منطقه مدیترانهی شرقی سازمان جهانی بهداشت ) ، (WHOکشور ایران ،عاری از کمبود ید اعالم شد (.)55
در سال  ،1911سومین پایش کشوری گواتر در مناطق شهری و روستایی  21استان کشور صورت گرفت (.)51
شیوع کلی گواتر در کل کشور  3/1درصد برآورد شد و میانه دفع ید ادرار دانش آموزان کشور  117میکروگرم در
لیتر بود .کمتر از  1/1درصد جمعیت مورد مطالعه ید ادرار زیر  21میکروگرم در لیتر 7/9 ،درصد ید ادرار بین 21
تا  51میکروگرم در لیتر و  14درصد ید ادرار بین  51تا  33میکروگرم در لیتر داشتند .میانه ید ادرار در  73درصد
از جمعیت مورد مطالعه  111میکروگرم در لیتر و باالتر بود .در مقایسه با دومین پایش کشوری که در سال 1975
انجام شد ،در این مطالعه کاهش قابل توجه گواتر بخصوص گواترهای درجه  2در کلیه استانهای کشور دیده شد و
در مناطق هیپرآندمیک مانند ایالم ،همدان ،کهگیلویه و بویر احمد و کرمانشاه این کاهش بیشتر مشهود بود.
چهارمین پایش ملی در سال  1911در دانش آموزان  91استان کشور انجام گرفت .در چهارمین پایش ملی نیز
شیوع گواتر در دانش آموزان مدارس کشور کمتر از  5درصد بوده اما شیوع کلی گواتر در استان های همدان،
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زنجان ،مازندران،کرمانشاه و گیالن باالتر از  11درصد بود .میانه ید ادرار  9111دانش آموز در این بررسی 141
میکروگرم در لیتر بود 15 .درصد افراد ید ادرار بین  21تا  51میکروگرم در لیتر  21درصد ید ادرار بین  51تا 111
میکروگرم در لیتر و  15درصد ید ادرار بیش از  111میکروگرم در لیتر داشتند .میانه ید ادرار دانش آموزان
استانهای خوزستان تهران لرستان و آذربایجان غربی کمتر از  111میکرو گرم در لیتر بود (.)57
از آنجایی که کمبود ید در آب و خاک عامل اصلی بروز اختالالت ناشی از کمبود ید میباشند و با توجه به اینکه
دریافت ید از طریق رژیم غذایی در بسیاری از کشور ها بستگی به عوامل متعددی از جمله عوامل بازرگانی ،زراعی و
اجتماعی دارد این اختالالت میتوانند در هر زمانی پس از اصالح کمبود ید ،چنانچه برنامههای کنترل متوقف
گردند ،بروز نمایند .لذا پایش منظم وضعیت دریافت ید جامعه ضروری است .در برنامه پیشگیری و مبارزه با
اختالالت ناشی از کمبود ید ،به منظور اطمینان از کفایت دریافت ید افراد جامعه ،پایش منظم و دورهای میانه ید
ادرار جمعیت در معرض خطر از اهمیت ویژهای برخوردار است .لذا در راستای اهداف برنامه ملی پایش ید دریافتی
جامعه ،پنجمین پایش ملی در سال  1939در کلیه استانهای کشور به مرحله اجرا درآمد .در این بررسی به علت
اینکه در پایش قبلی شیوع گواتر به کمتر از  5درصد رسیده بود و شامل گواترهای درجه یک بود از معاینه بالینی
تیروئید که در چنین شرایطی حساسیت الزم را ندارد صرفنظر گردید و بر طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت
اندازه گیری ید دفعی ادرار و ید موجود در نمک مصرفی خانوارها مورد نظر قرار گرفت .میانه ید ادرار 11111
دانش آموز در این مطالعه 111 ،میکروگرم در لیتر بوده و در هیچیک از استانها نیز میانه ید ادرار کمتر از 111
میکروگرم در لیتر مشاهده نشد (در حال انتشار) .در همین سال پژوهشی طراحی گردید تا وضعیت موجود را در
یک گروه آسیب پذیر جامعه یعنی زنان باردار پس از یک دهه دستیابی به شاخصهای مطلوب سازمان جهانی
بهداشت در مبارزه با کمبود ید ،مورد ارزیابی قرار دهد .طبق معیار سازمان جهانی بهداشت ،میانه ید ادرار  111تا
 133میکروگرم در لیتر موید دریافت کافی ید مردان و زنان غیر باردار جامعه است .در طول بارداری بهعلت افزایش
نیاز به ید و افزایش کلیرانس کلیوی ید ،میانه ید ادرار  151تا  243میکرو گرم در لیتر مطلوب تلقی میشود (.)41
در بسیاری از کشورها که به کفایت ید رسانی جامعه خود دست یافتهاند توجه به وضعیت تغذیهای ید گروه آسیب
پذیر جامعه از جمله زنان باردار و مادران شیرده در اولویت برنامههای ید رسانی آنها قرار گرفته است .بر اساس
نتایج پنجمین پایش ملی در سال  1939که میانه ید ادرار دانش آموزان کشور را  111میکروگرم در لیتر گزارش
نموده علیرغم مطلوب بودن وضعیت تغذیه ید جامعه ایرانی و نظر به میانه ید ادرار مطلوب توصیه شده برای زنان
باردار می توان چنین نتیجه گرفت که زنان باردار ایرانی حداقل در دوران بارداری خود ید کافی دریافت نمیکنند و
شاید نیاز به مکمل ید در این دوران داشته باشند .برای روشن شدن این موضوع و بر نامه ریزی کشوری جهت
تامین ید مورد نیاز زنان ایرانی در طول بارداری در این پایش اقدام به ارزیابی وضعیت تغذیه ید زنان باردار شد.
میانه ید ادرار زنان باردار کشور در این مطالعه 17/9 ،میکروگرم در لیتر بود .این مطالعه برای نخستین بار وضعیت
دریافت ید و عملکرد تیروئید را در زنان باردار کشور در سطح ملی مورد بررسی قرار داده و مشخص نمود که
علیرغم کفایت ید دریافتی جامعه ایرانی ،زنان باردار کشورمان مبتال به کمبود متوسط ید بوده و نیازمند دریافت
مکمل ید در طی بارداری و شیر دهی هستند (در حال انتشار) .در مقایسه با اولین و دومین پایش ملی که در
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 چهارمین و پنجمین پایش ملی نشان میدهد که جمهوری، نتایج سومین، انجام شده1975  و1911 سالهای
، از سوی سازمان جهانی بهداشت بهعنوان منطقه عاری از کمبود ید اعالم گردیده1911 اسالمی ایران که در سال
 میزان ید ادراری و درصد شیوع گواتر در زمره معدود کشورهای جهان است که،با حفظ شاخص های مصرف نمک
 علمی و با موفقیت اجرا نموده و بصورت،برنامه پیشگیری و حذف اختالالت ناشی از کمبود ید را بصورت مستمر
.)51( ادواری آن را ارزیابی میکند
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کمکاری مادرزادی غده تیـروئیــد
دکتر حسین دلشاد

رشد و تکامل طبیعی غده تیروئید و تولید هورمون تیروئید برای تکامل مغز در دوران جنینی و پس از آن حیاتی
است ( .)1غلظت هورمونهای تیروئید در گردش خون جنین در نیمه اول بارداری پایین است .در طی این دوران
جنین بطور کامل وابسته به هورمون تیروئید مادر است که از جفت عبور نموده و به جنین میرسد .سنتز
تیروگلوبولین در هفته  4الی  ، 1احتباس ید در هفته  1الی  11و تولید تیروکسین و به نسبت کمتر تری یدو
تیرونین در غده تیروئید جنین در هفته  12بارداری شروع می شوند .بطور کلی محور هیپو تاال موس -هیپو فیز -
تیروئید جنین عملکرد خود را از نیمه های بارداری شروع نموده و در اواخر بارداری و بهنگام تولد به تکامل
میرسد( . )2کمبود هورمون تیروئید در طی دوران زندگی جنینی و یکسال اول بعد از تولد ،با طیف وسیعی از
اختالل های عصبی -روانی 1توام است .کمکاری مادرزادی غده تیروئید شایعترین اختالل مادرزادی سیستم غدد
درون ریز بدن در کودکان و یکی از شایع ترین علل قابل پیشگیری عقب ماندگی ذهنی است .ارتباط بین عدم
وجود غده تیروئید یا اختالل عملکرد آن با عقب ماندگی ذهنی مقوله شناخته شده بسیار قدیمی است اما توصیف
دقیق تظاهرات بالینی کرتینیسم بهعنوان تظاهر بالینی بارز کمکاری شدید غده تیروئید توسط Sir William
 Oslerدر سال  1137میالدی صورت گرفت .حدود یک قرن پیش تاثیر عصاره تیروئید در بر طرف نمودن عالئم
فیزیکی کمکاری مادرزادی غده تیروئید به اثبات رسید .با این وجود عقب ماندگی ذهنی این بیماران به دلیل تاخیر
در تشخیص و تاخیر در درمان که پس از گذشت زمان بحرانی رشد و تکامل مغز صورت می گرفت ،غیر قابل
بازگشت بود .اغلب نوزادان مبتال به کم کاری مادرزادی غده تیروئید تظاهرات بالینی کمبود هورمون تیروئید را
نداشته و یا اندک عالئمی از بیماری را نشان میدهند( .) 9بطور کلی ارتباط معکوسی بین سن زمان تشخیص و
شروع درمان و ضریب هوشی ) (IQنوزاد در سالهای بعد زندگی او وجود دارد.
همهگیری شناسی (اپیدمیولوژی)
با شروع برنامه غربالگری کمکاری مادر زادی تیروئید نوزادان که منجر به شناخت زودرس مبتالیان در روزهای اول
بعد از تولد و شروع زودهنگام درمان آنها می گردد ،عقب ماندگی ذهنی ناشی از این بیماری تحت کنترل درآمده
است .شیوع کمکاری مادر زادی تیروئید تا قبل از دوران غربالگری سیستماتیک که بر اساس یافتههای بالینی کشف
میشدند ،یک مورد در 7الی  11هزار تولد متغیر بود ( .)4اولین برنامه غربالگری کمکاری مادرزادی تیروئید در سال
 1374در کبک کا نادا آغاز شد .در اولین گزارش این برنامه که  175111نوزاد را مورد غربالگری قرار داده بود
Neuropsychological disorders
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میزان بروز بیماری بطور تقریبی یک مورد در هر  1111تولد تخمین زده شد .با گسترش برنامه غربالگری در
کشورهای صنعتی ،شرق اروپا ،آمریکای جنوبی ،آسیا و آفریقا میلیون ها نوزاد ساالنه مورد غربالگری برای کمکاری
مادرزادی تیروئید قرار میگیرند .شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در کشورهای مختلف دنیا متفاوت بوده که
میتواند ناشی از تاثیر میزان ید دریافتی مادران ،تفاوتهای نژادی ،عوامل ژنتیکی و روش های غربالگری بکار گرفته،
باشد .بطور کلی شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در یک منطقه با میزان ید رسانی در آن منطقه ارتباط نزدیک و
مستقیم دارد .در گزارشی از کشور فرانسه که برنامه غربالگری  21ساله خود را مورد ارزیابی قرار داده میزان بروز
کم کاری مادرزادی دائمی غده تیروئید را یک در  11111نوزاد ذکر نموده ( )5در حالیکه گزارش منتشر شده از
کشور یونان که برنامه غربالگری خود را در طی  11سال مورد بررسی قرار داد،ه میزان بروز این بیماری در نوزادان
یونانی را یک در  111مورد ذکر نموده است ( .)1اخیرا گزارشی از آمریکا نشان میدهد که میزان بروز کمکاری
مادرزادی غده تیروئید در این کشور از یک در  4134نفر در سال  1317به یک در  2972نفر در سال 2112
تغییر یافته است ( .) 7دلیل یا دالیل این افزایش شیوع معلوم نیست ولی می تواند ناشی از تغییر استراتژی برنامه
غربالگری باشد .با افزایش حساسیت و ضریب اطمینان روش های اندازه گیری  ،TSHبسیاری از برنامه ها در
آمریکا و دیگر کشورهای دنیا از استراتژی اندازه گیری ابتدا  T4و سپس  TSHبه اندازه گیری  TSHتغییر یافته
است .به عالوه میزان بروز بیماری در بین نژادها و گروه های قومی متفاوت متغیر است و تجمیع این گروهها نیز
تغییر یافته است .چندین برنامه غربالگری در آمریکا نشان میدهد که میزان بروز بیماری در نژاد آسیایی ،بومیان
آمریکا و جمعیت اسپانیایی 1بیشتر و در جمعیت سیاه پوست آمریکا در مقایسه با جمعیت سفید پوست کمتر است.
میزان بروز کمکاری مادرزادی غده تیروئید در کشورهای مختلف جهان در جدول  1آمده است .بطور کلی شیوع
این بیماری در آسیایی تبارها بیشتر میباشد .تقریبا تمام برنامه های غربالگری میزان بروز بیماری را در نوزادان
دختر بیشتر از نوزادان پسر گزارش نمودهاند ( .)1در گزارشی از کبک کانادا میزان بروز تیروئید نابجا در نوزادان
دختر بیشتر بوده است (.)3
اولین مطالعه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در ایران توسط مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی در سال  1911و قبل از اجرای برنامه غنی سازی نمک با ید در تهران و دماوند صورت گرفت
( .)11ولی در سال  1911بعلت تعداد زیاد موارد فرا خوان ( )5%متوقف گردید .با افزایش ید مصرفی خانوارهای
ایرانی و اصالح کمبود ید جامعه نیاز به شروع مجدد برنامه غربالگری کمکاری مادرزادی تیروئید احساس گردید و
مرحله اول این طرح در سال  1971در  5بیمارستان دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به
مرحله اجرا درآمد ( .)12مطالعات مشابهای نیز در شیراز و اصفهان صورت گرفت و در مجموع نتایج این مطالعات
موید بروز کمکاری مادرزادی تیروئید در کشور یک مورد در هر  1111تولد نوزاد زنده تخمین زده شد .شیوع باالی
بیماری ،عوارض جبران ناپذیر مغزی بیماری در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع که تنها با غربالگری دوران
نوزادی قابل پیشگیری است و از طرف دیگر مقرون به صرفه بودن اجرای برنامه در کشور ،مسئولین وزارت بهداشت
Hispanic
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درمان و آموزش پزشکی را بر آن داشت تا برنامه غربالگری را در سطح ملی به اجرا در آورند .بنابراین ،با استفاده از
نتایج و تجارب بدست آمده طرح غربالگ ری کم کاری مادر زادی تیروئید در سطح کشور بهعنوان یک برنامه ملی در
سال  1912طراحی گردید ودر سال  1919در اولین برنامه کشوری به طور آزمایشی در استان های اصفهان ،بوشهر
و فارس اجرا شد  .اجرای آموزشی برنامه نشان داد که برنامه طراحی شده قابلیت اجرای موفق در کشور را داراست .
در نهایت از سال  1914این برنامه در سیستم سالمت کشور ادغام شده است .جدول  2نتایج حاصل از اولین برنامه
آزمایشی در کشور را نشییان میدهد.
جدول  - 1میزان بروز کمکاری مادرزادی غده تیروئید در جهان
آسیا

اروپا

آفریقا

آمریکا

اقیانوسیه

اتریش

1:2327

امارات

1:1511

آرژانتین

1:4417

جنوبی

1:1111

استرالیا

1:9991

بلژیک

1:4132

اندونزی

1:9413

امریکا

1:9144

مصر

1:2121

زالند نو

1:9475

دانمارک

1:9133

بنگالدش

1:2142

برزیل

1:4423

فرانسه

1:2141

پاکستان

1:1111

شیلی

1:2514

آلمان

1:2355

تایلند

1:9914

کاستاری
کا

1:1111

یونان

1:1999

تایوان

1:5711

کانادا

1:9114

بلغارستان

1:2217

ترکیه

1:2349

کلمبیا

1:4411

ایرلند

1:2131

چین

1:9211

کوبا

1:2925

ایتالیا

1:1741

ژاپن

1:5311

مکزیک

1:2451

هلند

1:2351

سنگاپور

1:9111

نروژ

1:9113

عربستان

1:2137

لهستان

1:9117

عمان

1:2211

پرتقال

1:2525

فیلیپین

1:9214

روسیه

1:9112

کرهجنوبی

1:9311

اسکاتلند

1:2174

کویت

1:9471

اسلوواکی

1:9411

مالزی

1:9123

اوکراین

1:9917

مغولستان

1:9157

صربستان

1:9111

ویتنام

1:2511

اسپانیا

1:1324

هنگکنگ

1:9119

سوئد

1:9171

سوئیس

1:4411
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جدول  -2نتایج حاصل از انجام آزمایشی برنامه در سه استان کشور در سال 1912
محل
استان اصفهان به جز شهر اصفهان
استان بوشهر
استان فارس
مجموع

تعداد کل نوزادان

تعداد کل بیماران

غربالگری شده

تشخیص داده شده

1151
1172
11372
27111

3
5
19
17

در پائیز سال  1914استانهای ایالم ،تهران و شهر اصفهان ،در زمستان همین سال استان های خوزستان،
کردستان و کاشان به گروه مجریان برنامه پیوستند و نهایتا تا پائیز سال  1915بقیه استانهای کشور نیز برنامه
غربالگری کمکاری مادرزادی غده تیروئید نوزادان را در استانهای خود به مرحله اجرا گذاشتند .بر اساس
گزارشهای فصلی ارسالی استانها به مرکز مدیریت بیماریهای غیرواگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،
نقاط قوت و ضعف برنامه ارزیابی گردیده و با اصالح ساختارهای الزم برای غربالگری مطلوب گامهای اساسی در
شناسایی و درمان هر چه سریعتر نوزادان مبتال در کشور برداشته شد .در جدول  9نتایج برنامه غربالگری کشور در
سال  1913به تفکیک هر استان آورده شده است .در این بررسی در مجموع  1279132نوزاد مورد غربالگری قرار
گرفتند که تعداد  2311نوزاد ایرانی و  11نوزاد غیر ایرانی مبتال به کمکاری گذرا و دائمی غده تیروئید شناسایی
شدند .بدین ترتیب میزان بروز این بیماری (گذرا و دائم با هم) یک مورد در هر  421نوزاد زنده و در نوزادان غیر
ایرانی  1مورد در  951نوزاد زنده بود .در مطالعه مروری سیستماتیک و متا آنالیز  25مطالعه منتشر شده از سال
 1974تا سال  1932از برنامه غربالگری کمکاری مادرزادی غده تیروئید نوزادان در ایران ( )19که شامل
 1425124نوزاد غربالگری شده می باشد میزان  TSHخون  13199نوزاد در اولین نمونه گیری بیشتر از حد
آستانه (بیشتر مساوی  5میلی یونیت در لیتر) بود .بر اساس متاآنالیز انجام شده ،میزان بروز کلی بیماری  2مورد در
 1111نوزاد و بر اساس آنالیز زیر گروه ها از استان ها بیشترین میزان بروز مربوط به استان مرکزی و کمترین
میزان بروز مربوط به استانهای تهران ،گیالن ،فارس ،کرمان ،مازندران و زنجان بود.
سـبب شنـاسـی ( اتیــولوژی )
همانند کم کاری اکتسابی غده تیروئید ،نوع مادرزادی آن را نیز می توان بصورت کم کاری اولییه ( اخیتالل در غیده
تیروئید ) ،ثانویه (اختالل در غده هیپوفیز) و ثالثیه ( اختالل در غده هیپو تاالموس) تقسیم بندی نمیود .کیمکیاری
مادرزادی غده تیروئید می تواند بصورت گذرا و یا دائم باشد.
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جدول  -3نتایج برنامه غربالگری کمکاری مادرزادی غده تیروئید نوزادان کشور در سال  1913به تفکیک هر استان
ردیف

استـــــــــان

تعداد بیماران

میزان بروز

نسبت فراخوان()%

1

آذربایجان شرقی

119

1:572

2/3

2

آذربایجان غربی

151

1:913

2/1

9

اردبیل

21

1:311

1/1

4

اصفهان

37

1:111

2/5

5

ایالم

24

1:419

1/7

1

بوشهر

42

1:474

2/3

7

تهران

237

1:411

4/7

1

خراسان رضوی

211

1:511

4/5

3

خراسان شمالی

57

1:457

9/5

11

خراسان جنوبی

21

1:151

4/1

11

خوزستان

949

1:239

4/5

12

چهار محال و بختیاری

71

1:291

2/1

19

زنجان

79

1:211

9/7

14

سمنان

29

1:917

1/7

15

سیستان و بلوچستان

147

1:971

1/7

11

فارس

121

1:121

1

17

قزوین

119

1:211

5

11

قم

51

1:941

5/3

13

کاشان

23

1:913

4

21

کردستان

34

1:273

9/3

21

کرج

49

1:711

9/4

22

کرمان

217

1:212

4/1

29

کرمانشاه

95

1:112

1/1

24

کهکیلویه و بویر احمد

94

1:411

1/5

25

گلستان

41

1:713

1/5

21

گیالن

43

1:111

1/3

27

لرستان

119

1:211

5/5

21

مازندران

55

1:321

1/3

23

مرکزی

71

1:211

5

91

هرمز گان

14

1:443

2/1

91

همدان

51

1:439

1/1

91

یزد

11

1:243

9/2

92

کشییییییییییییوری

2371

1:421

9/2
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کم کاری اولیه ( اختالل در غده تیروئید )
نوع اولیه و دائم شایعترین نوع کمکاری مادرزادی غده تیروئیید نیوزادان بیوده و در حقیقیت شیایع تیرین اخیتالل
مادرزادی سیستم آندوکرین میباشد  .حدود  11تا  31درصد علت کمکاری مادرزادی دائیم غیده تیروئیید بصیورت
تک گیر (اسپورادیک) و ناشی از اختالل تکاملی غده تیروئید تحت عنوان دیسژنزی تیروئید می باشید .ایین عنیوان
آژنزی کامل یا همی آژنزی ،تیروئید نابجا (اکتوپی) 1و هیپوپالزی تیروئید را شامل می شود.
اکتوپی غده تیروئید  :اکتوپی غده تیروئید یا غده تیروئید نابجا مسئول دو سوم موارد بیمیاری در دنییا محسیوب
میشود .مطالعه بر روی  291نوزاد مبتال به کم کاری مادرزادی غده تیروئید از نوع اولیه و دائمی که در طیی سیال
های  1311تا  1337میالدی در کبک کانادا در برنامه غربالگری مورد تشخیص واقع شده بودند نشان می دهد کیه
 11درصد دچار تیروئید نابجا 11 ،درصد آژنزی تیروئید  4،درصد تیروئید در اندازه طبیعی و  11درصید نییز گیواتر
داشتند ( . )14دختران بیشتر از پسران دچار اکتوپی تیروئید بودند ( 114دختر در مقابل  97پسر) .هر چنید اکثیر
موارد از دیسژنزی غده تیروئید بصورت تک گیر بروز می کند اما شواهدی بنفع فامیلی و ژنتیکی بودن این اخیتالل
نزد برخی از بیماران وجود دارد .در یک مطالعه انجام شده بر روی  2472نوزاد مبتال به کیمکیاری میادرزادی غیده
تیروئید ناشی از دیسژنزی غده تیروئید که در برنامه غربالگری بین سالهای  1311تیا  1331کشیور فرانسیه میورد
تشخیص قرار گرفته بودند 41 ،بیمار(2درصد) مبتال به دیسژنزی فیامیلی بودنید (15و .)11نیوزادان دچیار سیندرم
داون ،شانس بیشتری برای ابتال به کمکاری مادرزادی تیروئید داشته و میزان بروز آن در برنامه غربیالگری  1در 51
نوزادگزارش شده است (.)17
مقاومت به تیروتروپین ) : (TSHموتاسیون در گیرنده تیروتروپین می تواند بصورت کمکیاری اولییه تیروئیید بیا
افزایش  TSHسرم و کاهش تیروکسین سرم بروز نماید( .)11در گزارشی از ژاپن موتاسییون در گیرنیده ای TSH
در  4/9درصد از بیماران دچار کمکاری مادرزادی تیروئید وجود داشته است (  .)13در گزارش دیگری از انگلسیتان
موتاسیون در گیرنده  TSHدر  5درصد از نوزادانی که دچار کمکاری غده تیروئید بوده و والدین آنها ازدواج فامیلی
داشتهاند مشاهده شده است (.)21
اختالل در سنتز و ترشح هورمون تیروئید  :اختالل توارثی در تمام مراحل سنتز هورمون تیروئید گزارش شیده
که تماما بصورت اتوزومال مغلوب منتقل می شوند و مجموعا  15درصد موارد کمکاری مادرزادی تیروئید نیوزادان را
شامل می شوند .شایع ترین آنها اختالل در فعالیت آنزیم پر اکسیداز تیروئید است کیه منجیر بیه بیروز اخیتالل در
اکسیداسیون و معدنی شدن ( ارگانیفیکاسیون) ید می گردد .سایر موارد با شیوع کمتر عبارتند از:
 اختالل در حمل و نقل ید که ناشی از موتاسیونی در ژن گیرنده مشترک سدیم/ید )(Na/I symporterاست.

Ectopic

1
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اختالل در انتقال از غشای راسی (آپیکال) که ناشی از موتاسیون ژن  Pendredمیباشد .موتاسیون ایین
ژن هم در غده تیروئید و هم در  Cochleaگوش اتفاق می افتد که منجر به کیری عصیبی میی گیردد و
تحت عنوان  syndrome Pendredنامیده میشود(.)21
اختالل در تولید پراکسید هیدروژن که سوبسترایی برای آنزیم پراکسییداز تیروئیید در اکسیداسییون یید
میباشد .این اختالل ناشی از موتاسیون در ژن دوگانه اکسیداز (DUOX2) 2است (.)22
موتاسیون در ژن تیروگلوبولین که منجر به تولید تیروگلوبولین معیوب میگردد (.)29
موتاسیون در ژن  DEHAL 1که منجر به کمبود آیدوتیروزین د آیودیناز می شود(. )24

اختالل در حمل و نقل هورمون تیروئید :ورود هورمون تیروئید به داخل سلول توسط ناقلهای غشای پالسمایی
تسهیل میشود .موتاسیون در ژن یکی از این ناقلها بنام ناقل مونوکربوکسیالت  1که بیر روی کرومیوزوم  Xواقیع
شده است در بیش از  111بیمار دچار عقب ماندگی ذهنی وابسته به جنس 1گزارش شده است .اخیتالل ایین ناقیل
منجر به عدم ورود  T3به داخل نورونها می گردد .این سندرم با افزایش  T3سرم و عقب ماندگی روانی -حرکتیی
 2مشخص می شود (.)25
مقاومت به هورمون تیروئید  :این مقاومت ناشی از موتاسیون در ژن گیرنده های هورمون تیروئیید( عمیدتا ژن
گیرنده بتای هورمون تیروئید) حاصل می شود .میزان بروز آن  1در  41111نیوزاد اسیت .ایین اخیتالل بیا افیزایش
تیروکسین تام ) ، (Total T4تیروکسین آزاد ) (Free T4تری ییدو تییرونین تیام و آزاد (Total and Free
) T3سرم با سطح طبیعی یا مختصر افزایش یافته  TSHسرم همراه است .بیماران مبتال معموال تظیاهرات بیالینی
پرکاری تیروئید را نداشته ودر اکثریت موارد درمان بخصوصی هم نیاز ندارند.
کم کاری نوع مرکزی (اختالل در هیپوفیز یا هیپو تاالموس)
نوزادان مبتال به نوع مرکزی کمکاری مادرزادی غده تیروئید معموال در برنامه غربالگری کیه ابتیدا  T4وبیه دنبیال
آن  TSHاندازهگیری می شود ،مورد تشخیص قرار میگیرند .این اختالل در  1در  25111تا  1در  111111نوزاد
اتفاق می افتد( . )21این نوع از کمکاری ممکن است با سندرم های مادرزادی بخصوص اختالل در محور میانی بدن
از جمله دیسپالزی سپتو اپتیک یا شکاف کام و لب شکری میانی همراه باشد.
کم کاری مادرزادی غده تیروئید گذرا
این نوع کم کاری در اروپا شایعتر از آمریکا است .در یک بررسی  21ساله از برنامه غربالگری نوزادان در فرانسه کیم
کاری مادرزادی غده تیروئید در  41درصد موارد گذرا بوده است ( . )5علل شایع این نیوع از کیم کیاری میادرزادی
غده تیروئید نوزادان عبارتند از کمبود ید ،عبور آنتی بادیهای مهار کننده گیرنده  TSHاز جفت به جنین در زنان
دچار بیماری خود ایمنی تیروئیدکه میزان بروز آن  1در  111111نوزاد است  ،عبور داروهای ضد تیروئید از جفت
Allen-Herndon-Dudley syndrome
Psychomotor

1
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به جنین  ،تماس جنین یا نوزاد با مقادیر زیاد ید و همانژیومهای بزرگ کبدی که آنزیم دیودیناز  9تولید نمیوده و
منجر به بروز کم کاری از نوع مصرفی 1میگردند.
تظاهرات بالینی کم کاری مادرزادی غده تیروئید
اکثر نوزادان (بیش از  35درصد) مبتال‘ تظاهرات بالینی ناچیزی به هنگام تولد دارند ( .)9علت آن عبور تیروکسین
مادری از طریق جفت است به طوریکه غلظت تیروکسین خون بند ناف نوزادانی که قادر به سنتز هیچگونه هورمون
تیروئید نیستند معادل  25تا  51درصد نوزادان طبیعی است( .)27قد و وزن موقع تولید ایین نیوزادان در محیدوده
طبیعی است .اندازه دور سر ممکن است افزایش یافته باشید .اپیی فییز زانوهیا کلسیفیکاسییونی نشیان نمییدهنید.
لتارژی ،گریه خشن ،اشکال در تغذیه  ،خواب آلودگی ،یبوست ،صورت پف آلود ،زبان بزرگ ،هیپیو ترمیی ،فتیق
نافی ،فونتانل های بزرگ ،هیپو تونی ،پوست خشک و یرقان طوالنی مدت در نوزادان مبتال که دییر تشیخیص داده
می شوند شایع می باشند(21و .) 23گواتر در برخی از نوزادان مبتال کیه دچیار اشیکال در سینتز هورمیون تیروئیید
هستند ممکن است وجود داشته باشد .در صورت شک بالینی به کم کاری مادرزادی غده تیروئید نوزادان ،بالفاصیله
اندازه گیری TSHو تیروکسین آزاد حتی اگر نوزاد بهنگام تولد تحت غربالگری قرار گرفته باشد ،انجام شیده و تیا
آماده شدن جواب ،نوزاد تحت درمان با قرص تیروئید قرار میی گییرد .نیوزادان مبیتال بیه نیوع مرکیزی کیم کیاری
مادرزادی غده تیروئید معموال دچار هیپوگلیسمی ( بهعلت کمبود  ACTHو هورمون رشید ) ییا میکیرو پنییس و
کریپتورکیدیسم ( بعلت فقدان گونادو تروپین ها) می باشند .وجود اختالل تکاملی مثل شکاف کام یا لیب شیکری و
هیپوپالزی عصب اپتیک نیز ممکن است حاکی از اختالل در غده هیپوفیز باشند .شکل  1تظاهرات بالینی کم کاری
مادرزادی غده تیروئید را در دو نوزاد مبتال نشان می دهد.
پیـشگیـری سطح اول
کمکاری مادرزادی غده تیروئید با میزان بروز  1در  1111الی  1در  4111نیوزاد ،یکیی از شیایع تیرین علیل قابیل
پیشگیری عقب ماندگی ذهنی است .عدم درمان به موقع کم کاری مادرزادی غده تیروئید ،خطیر آسییب غییر قابیل
بازگشت مغز نوزاد را افزایش می دهد .اغلب نوزادان مبتال به کیم کیاری میادرزادی غیده تیروئیید تظیاهرات بیالینی
کمبود هورمون تیروئید را نداشته و یا اندک عالئمی از بیماری را نشان میدهند .با توجه به این مطلب و اینکه اکثر
موارد کم کاری مادرزادی غده تیروئید بصورت تکگیر میباشد ،لذا نمیتوان پیش بینی نمود که کدام نوزاد درگییر
بیماری می شود .برای تشخیص زودرس بیماری و پیشگیری از بروز عیوارض جبیران ناپیذیر ،غربیالگری کیم کیاری
مادرزادی غده تیروئید به عنوان مناسب ترین روش تشخیص زودرس این بیماری در اکثر کشورهای جهان محسوب
می شود .اولین برنامه غربالگری کم کاری غده تیروئید نیوزادان در سیال  1374مییالدی در کبیک کانیادا صیورت

Consumptive Hypothyroidism
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گرفت .امروزه حدود یک میلیون نوزاد در سال در دنیا مورد غربالگری قرار گرفته و تعداد  2111نوزاد مبتال بیه کیم
کاری مادر زادی غده تیروئید مورد تشخیص قرار میگیرند.

شکل  -1دو نوزاد مبتال به کم کاری مادرزادی تیروئید با چهره میکسدمی ،زبان بزرگ ،اتساع شکم و فتق نافی
در سال 1371میالدی  Raitiو  )91( Newnsو  Kleinو همکاران ( )91اطالعاتی را منتشر نمودند که نشیان
میداد درمان کم کاری مادر زادی غده تیروئید در طی  9میاه اول پیس از تولید میانع بیروز عقیب مانیدگی ذهنیی
می شود .با توجه به اینکه تنها یک سوم بیماران در این گزارش مورد تشخیص قرار گرفته بودند  Kleinو همکاران
نشان دادند که اندازه گیری  T4و  TSHدر سرم خون بند ناف نوزاد قادر به تشیخیص بیمیاری در مرحلیه زودرس
است .در اواخر سال  1371و اوایل سال  1372میالدی اندازهگیری  T4به روش رادیو ایمونو اسی ) (RIAدر قطره
خون خشک شده بر روی کاغییذ فیلتیییر تو سط  Dussaultو همکیاران ابیداع گردیید .در آپرییل سیال 1374
میالدی برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی غده تییییروئید با برنا مه غربالگری بیماری فنیل کتونوری و تیروزینمی
در کبک کانادا ادغام شده و تمام نوزادان این استان مورد غربالگری برای هر سه بیماری قرار گرفتند .به دنبیال آن
برنامه ارائه شده در انگلستان ،اوروگوئه و فرانسه نیز بکار گرفته شد .غربالگری کمکاری مادرزادی غیده تیروئیید در
نوزادان امروزه در اکثر کشورها از جمله ایران ،آمریکا ،کانادا ،اروپا ،ژاپین ،اسیترالیا و زالنیدنو انجیام میی شیود و در
بسیاری دیگر از کشورهای جهان در حال پیشرفت است بطوریکیه از  191میلییون تولید نیوزاد زنیده در سیال97 ،
میلیون نوزاد ( 23درصد) در دنیا تحت غربالگری قرار می گیرند و  12هزار نوزاد مبتال به کم کاری میادرزادی غیده
تیروئید در سال شناسایی می شوند.
اولین مطالعه غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در ایران توسط مرکز تحقیقات غدد درون ریز دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی در سال  1911در تهران و دماوند صورت گرفت ( .)11مطالعات پراکنده سالهای بعد موید
شیوع باالی بیماری در کشور بود .با توجه به عوارض جبران ناپذیر مغزی بیماری در صورت عدم تشخیص و درمان
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به موقع که تنها با غربالگری دوران نوزادی قابل پیشگیری است و از طرف دیگر مقرون به صرفه بودن اجرای برنامه
در کشور ،مسئولین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را بر آن داشت تا بر نامه غربالگری را در سطح ملی به
اجرا در آورند .لذا با استفاده از نتایج و تجارب بدست آمده طرح غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید در سطح
کشور بهعنوان یک برنامه ملی طراحی گردید و در سال  1912در اولین برنامه کشوری به طور آزمایشی در
استانهای اصفهان بوشهر و شهر شیراز اجرا شد و نهایتا از سال  1914این برنامه در سیستم سالمت کشور ادغام
شده است.
روش غربالگری
 2تا  5روز پس از تولد نوزاد ،یک قطره خون از پاشنه پا بر روی کاغذ فیلتر مخصوص قرار گرفته و خشک میشود.
کاغذهای فیلتر آغشته به خون نوزاد به آزمایشگاههای مرکزی برنامه غربالگری ارسال میگردند .سه نوع روش
غربالگری شامل -1 :اندازه گیری تیروکسین ) (T4خون و درصورت پایین بودن آن اندازهگیری TSH
 -2اندازهگیری  TSHخون و  -9اندازهگیری همزمان تیروکسین و  TSHخون میباشند .چنانچه مقدار TSH
خون بیش از  15میلییونیت در لیتر باشد نوزاد فراخوانده شده و بین هفته اول تا دوم پس از تولد اندازه گیری
هورمون های تیروئید و TSHدر سرم خون نوزاد انجام میشود .با استفاده از این روش ،میزان فراخوان  1/1درصد
نوزادان بوده که نیمی از آنها دچار کم کاری مادر زادی غده تیروئید خواهند بود .بنابراین از دو نوزاد فراخوان شده
یک نوزاد مبتال به بیماری می باشد .در روش غربالگری که تنها بر اساس اندازه گیری تیروکسین خون انجام می-
شود میزان فراخوان  1/9درصد است .در برنامه غربالگری ملی ایران  TSHخون بیش از  5میلییونیت در لیتر،
مالک فراخوان نوزاد می باشد.
بررسی های تشخیصی تکمیلی
نوزادانی که در برنامه غربالگری نتیجه تست غیر طبیعی دارند فراخوان میشوند و بین هفته اول تا دوم عمر پس از
معاینه بالینی دقیق ،یک نمونه خون برای اندازه گیری  TSHو تیروکسین آزاد ) (Free T4سرم از نوزاد گرفته
می شود .چنانچه تشخیص کمکاری تیروئید اثبات شود مطالعات دیگر (از جمله جذب ید رادیو اکتیو ،تصویر
برداری ،اندازه گیری تیروگلوبولین سرم ،آنتی بادیهای ضد تیروئید و غلظت ید ادرار) ممکن است برای مشخص
کردن علت بیماری ضروری باشد.
آزمون سرمی عملکرد غده تیروئید
نتایج این آزمون را می توان به شرح زیر مورد تفسیر قرار داد:
-

کم کاری اولیه غده تیروئید :افزایش  TSHو کاهش  T4آزاد یا تام سرم دلیل کم کاری اولیه تیروئید
است .غلظت  TSHسرم نوزاد پس از تولد بطور ناگهانی افزایش یافته و در عرض  91دقیقه به حداکثر
مقدار خود ( 11تا  11میلییونیت در لیتر) میرسد و سپس در عرض  24ساعت پس از تولد به سرعت
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کاهش یافته و به  21میلی یونیت در لیتر رسیده و با کاهش تدریجی خود تا یک هفته پس از تولد به
مقدار  1تا  11میلییونیت در لیتر پایدار میماند .افزایش  TSHسرم نوزاد به بیش از  11میلییونیت در
لیتر یک هفته پس از تولد غیر طبیعی تلقی میشود.
-

کم کاری تحت بالینی تیروئید :افزایش غلظت سرمی  TSHدر حضور غلظت سرمی تیروکسین توتال
یا آزاد نرمال دلیل بر کم کاری تحت بالینی غده تیروئید است.

-

کم کاری تیروئید مرکزی :غلظت سرمی  TSHطبیعی یا پایین در صورت پایین بودن تیروکسین آزاد
سرم ،احتمال مرکزی بودن کم کاری تیروئید را مطرح میکند .چون  TSHممکن است در محدوده
طبیعی باشد این نوع از کم کاری غده تیروئید در برنامه غربالگری که ابتدا از اندازه گیری  TSHخون
استفاده می شود ممکن است قابل تشخیص نباشد.

تصویر برداری از غده تیروئید
اولتراسونوگرافی تیروئید و اسکن غده با رادیو نوکلئوتید اطالعات خوبی در مورد علت کم کاری مادرزادی غده
تیروئید برای مثال دیسژنزی یا یک نوع از اختالل در سنتز هورمون تیروئید را فراهم میکند(99و .)92انجام این
آزمون ها در موارد زیر ممکن است اندیکاسیون داشته باشد:
 نوزادان دچار اختالل جزیی در آزمون عملکرد تیروئید ( برای مثال  TSHبین  5تا  11میلییونیت درلیتر با تیروکسین در محدوده طبیعی برای سن نوزاد) .در چنین نوزادانی یافتن دیسزنزی تیروئید برای
مثال تیروئید نابجا از شروع درمان با لوتیروکسین حمایت می کند.
 نوزادان با گواتر کوچک که احتمال اختالل در سنتز هورمون تیروئید مطرح است .در اکثر این نوزادان،تیروئید در محل طبیعی خود قرار گرفته و برداشت ماده رادیونوکلئوتید طبیعی یا افزایش یافته است.
 نوزادانی که احتمال کم کاری گذرای تیروئید در آنها مطرح است .کاهش برداشت ماده رادیو نوکلئوتیدتوسط غده تیروئیدی که در محل طبیعی خود قرار گرفته به تشخیص کمک میکند.
اندازه گیری ید ادرار
چنانچه تاریخچه تماس نوزاد با ید مثبت بوده و یا اینکه نیوزاد در منطقیه دچیار کمبیود یید بیه دنییا آمیده باشید
اندازهگیری غلظت ید ادرار نوزاد میتواند در نشان دادن افزایش و یا کاهش ید دریافتی وی کمک کننده باشد.
پیـشگیـری سطح دوم
زمان بحرانی برای رشد و تکامل مغز سه سال اول زندگی است .با توجه به اینکه این رشد و تکامل وابسته به
هورمون تیروئید می باشد لذا تشخیص به موقع و شروع هر چه سریعتر درمان نوزادان مبتال به کم کاری مادرزادی
غده تیروئید حیاتی است .درمان مناسب و به موقع این نوزادان به عنوان پیشگیری ثانویه میتواند از بروز پیامدهای
ناگوار مغزی -روانی جلو گیری نموده و ضریب هوشی طبیعی آنها را تضمین نماید .اهداف کلی درمان کم کاری

 / 274اپیدمیولوژی و کنترل بیماریهای شایع در ایران
مادرزادی غده تیروئیدحفظ رشد و نمو طبیعی و تواناییهای پسکومتریک با حفظ غلظت تیروکسین خون در
محدوده نرمال و یوتیروئید کردن هرچه سریعتر نوزاد و سپس پیگیریهای بالینی و بیوشیمیایی نوزاد می باشد.
لوتیروکسین خوراکی ) (L-T4درمان انتخابی است .هر چند  T3از نظر بیولوژیکی هورمون فعال شناخته میشود
اما از آنجاییکه مغز  T3مورد نیاز خود را از دیودیناسیون موضعی  T4تامین می نماید بنابراین مصرف  T3لزومی
نخواهد داشت .برای اصالح هرچه سریعتر کم کاری تیروئید نوزاد ،درمان با لوتیروکسین بالفاصله پس از دریافت
نمونه خون برای ارزیابی هورمون تیروئید سرم در نوزادی که آزمون غربالگری مثبت داشته ،شروع میشود .ادامه یا
قطع درمان بستگی به نتایج آزمون سرمی خواهد داشت .در مواردیکه نتیجه آزمون غربالگری بینابینی است برای
شروع درمان میتوان منتظر نتایج آزمون سرمی بود .تمام نوزادان دچار کم کاری مادرزادی غده تیروئید باید هر
چه سریعتر با تجویز هورمون تیروئید در وضعیت یوتیروئید قرار گیرند .هدف درمان ،طبیعی نمودن غلظت
تیروکسین سرم نوزاد در طی  2هفته و  TSHدر طی یک ماه میباشد .دوز اولیه قرص لوتیروکسین  11تا 15
میکروگرم به ازای هر کیلو گرم وزن نوزاد بوده که پس از خرد نمودن قرص ،پودر آن در آب یا شیر مادر حل شده و
به نوزاد خورانده میشود .از مصرف همزمان ترکیبات آهن و مکملهای غذایی با قرص لوتیروکسین باید اجتناب
نمود .با اندازه گیری تیروکسین آزاد سرم نوزاد یک هفته پس از شروع درمان ،میتوان افزایش مناسب غلظت
سرمی آن را ارزیابی نمود.
پـیگیــری
معاینات بالینی شامل ارزیابی رشد و نمو در طی  9سال اول شروع درمان باید هر چنید میاه ییک بیار انجیام شیوند.
نوزادان دچار کم ک اری مادرزادی غده تیروئید در معرض خطر ابتال به ناهنجاری های مادر زادی هستند( حدود 11
درصد در مقایسه با  9درصد نوزادان سالم) .ناهنجاریهای قلبی -عروقی شامل تنگی پولمونر ،سوراخ بین دهلیزها ییا
بطن ها شایع ترین این ناهنجاریهیا مییباشیند .در طیول پیگییری غلظیت تیروکسیین سیرم و  TSHبشیرح زییر
اندازهگیری میشوند:
 -1در هفته  2بعد از شروع درمان و سپس هر  2هفته تا طبیعی شدن  TSHسرم
 -2هر  1تا  9ماه در طول  12ماه اول زندگی
 -9هر  2تا  4ماه بین یک تا  9سالگی
 -4هر  1تا  12ماه تا کامل شدن رشد
 2 -5هفته پس از هر گونه تغییر در دوز لو تیروکسین
ارزیابی کم کاری مادر زادی غده تیروئید
برخی از نوزادان دچار کم کاری مادرزادی گذرای غده تیروئید می باشند .کم کاری گذرا بیشیتر در جمعییت دچیار
کمبود ید و یا وجود بیماری خود ایمنی تیروئید مادر بروز می کند .وجود هر ییک از میوارد زییر دلییل کیم کیاری
دائمی خواهد بود:
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-

اسکن رادیونوکلئوتید و یا اولتراسونوگرافی تیروئید دال بر اکتوپی تیروئید و عدم وجود کامل غده تیروئیید
بوده و یا مطالعات انجام شده نوعی اختالل در سنتز هورمون تیروئید را نشان دهند.
افزایش  TSHسرم به باالتر از  21میلییونیت در لیتر بعد از یک سالگی.
چنانچه کم کاری دائمی با اقدامات فوق اثبات نشده باشد پس از سه سالگی قرص لوتیروکسیین کیودک
قطع شده و یک ماه بعد آزمون عملکرد تیروئید انجام می شود  .چنانچیه در ایین آزمیون غلظیت سیرمی
تیروکسین تام یا آزاد سرم پائین و غلظت سرمی  TSHباالتر از محدوده طبیعیی باشیند دلییل بیر کیم
کاری مادرزادی دائمی غده تیروئید بوده و مصرف قرص لوتیروکسین برای تمام طول عمر بیمیار ضیروری
است.

پیــش آگهــــی
در چندین برنامه ازجمله در آمریکای شمالی ،اروپا و استرالیا که پیگیری طوالنی مدت نیوزادانی کیه بیا غربیالگری،
تشخیص کم کاری مادرزادی غده تیروئید برای آنها مطرح شده و بهنگیام تحیت درمیان قیرار گرفتیه بودنید نشیان
میدهد که این نوزادان بطور طبیعی رشد و نمو مینمایند و پیامدهای پسیکومتریک نیز نسبت بیه سیالهای اولییه
شروع غربالگری بهبودی قابل توجهای نشان میدهد .اما برخی از نوزادان دچار کم کاری شیدید غیده تیروئیید و ییا
نوزادان مبتال که در طی اولین و دومین سال زندگی بطور کافی درمان نشده بودند از ضریب هوشی کمتری نسیبت
به نوزادان طبیعی برخوردار بودند.
پیشگیری سطح سوم
تشخیص و درمان بهنگام کم کاری مادرزادی غده تیروئید برای حفظ رشد و نمو جسمانی و فعالیت های عصبی-
روانی ،حیاتی است .در غیر این صورت نوزادان مبتال ،درجات متفاوتی از معلولیت های فیزیکی و عصبی  -روانی از
جمله کاهش ضریب هوشی ،عدم تطابق فعالیت های حرکتی ،آتاکسی ،کاهش یا افزایش تونیسیته عضالنی ،اختالل
در تکلم و استرابیسم و در مجموع دچار بیماری کرتینیسم میشوند که مراقبت های ویژهای به منظور پیشگیری
ثالثیه از بروز عواقب ناشی از این معلولیتها برای نگهداری این افراد ضرورت پیدا میکند.
برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی غده تیروئید در ایران
اولین برنامه غربالگری در ایران بین سال های  1911-11در بیمارستان های آیت اهلل طالقانی و مهدیه تهران انجام
گرفت 5 .درصد کل نوزادان دارای  TSHباالتر از  21و  1/7درصد باالتر از  51میلییونیت در لیتر بودند ( .)11در
مطالعه ای در شیراز و پنج شهر اطراف آن کمکاری مادرزادی غده تیروئید به میزان  1در هر  1499نوزاد زنده
وجود داشت و این میزان  2تا  9برابر آمارهای بدست آمده از مناطق با دریافت کافی ید است ( .)94در سال 1911
به علت تعداد زیاد موارد فراخوان که به کمبود ید در کشور نسبت داده شد ،برنامه غربالگری متوقف گردید .با
افزایش ید مصرفی و اصالح کمبود ید جامعه ایران (95و ) 91نیاز به شروع مجدد برنامه احساس شد .در سال
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 1971مرحله اول این برنامه پس از ید رسانی همگانی در کشور ،در  5بیمارستان دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم
پزشکی شهید بهشتی به مرحله اجرا درآمد که در طی  14ماه حدود  9111نوزاد مورد غربالگری قرار گرفتند که
منجر به کشف  9مورد کمکاری مادرزادی تیییروئید گردید .در مجموع بر اساس مطالعات اولیه غربالگری در تهران،
شیراز و اصفهان ،میانگین بروز کم کاری مادرزادی تیروئید در کشور یک مورد در هر  1111تولد نوزاد زنده تخمین
زده شد ( .) 11شیوع باالی بیماری و اهمیت تشخیص و درمان زودرس بیماری منجر به تدوین برنامهای در سال
 1912برای غربالگری کم کاری مادرزادی غده تیروئید در سطح ملی در اداره بیماریهای غدد و متابولیک مرکز
مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید و این برنامه بصورت پایلوت در  1بیمارستان
شهر تهران و یک مرکز تسهیالت زایمانی در شهرستان دماوند به مرحله اجرا در آمد .در این مطالعه از 21117
نوزاد غربالگری شده 251 ،نوزاد  TSHخون بند ناف مساوی و یا بیشتر از  21میلییونیت در لیتر داشتند .میزان
بروز کمکاری مادرزادی تیروئید در این بررسی  1در هر  314نوزاد زنده بوده و فراخوان برنامه نیز 1/9%بود (.)97
موفقیت این مطالعه نشان داد که برنامه غربالگری کمکاری مادرزادی غده تیروئید در سطح ملی قابل اجرا بوده و
ضروری به نظر میرسد .با توجه به میزان بروز باالی بیماری در کشور ،عوارض جبران ناپذیر مغزی بیماری در
صورت عدم تشخیص و درمان بهموقع که تنها با غربالگری دوران نوزادی قابل پیشگیری است و از طرف دیگر
مقرون به صرفه بودن اجرای برنامه در کشور ،مسئولین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را بر آن داشت تا
برنامه غربالگری را در سطح ملی به اجرا در آورند و در نهایت این برنامه از مهر ماه سال  1914در سیستم سالمت
کشور ادغام شده است  .بر اساس گزارشات پیشرفت منتشر شده واحد مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی ،از شروع برنامه ( مهر )1914تا پایان سال  1911تعداد  4121911نوزاد در کشور تحت
غربالگری قرار گرفته و تعداد  11113نوزاد مبتال به کمکاری مادرزادی غده تیروئید (گذرا و دائمی) مورد شناسایی
و درمان قرار گرفتند .گزارشات حاصل از اجرای برنامه در کشور از مهر ماه سال  1914تا پایان سال  1913نشان
میدهد که  1در هر  171تولد زنده دچار کم کاری مادرزادی غده تیروئید می باشند .فراخوان نوزادان مشکوک به
بیماری از  4/2در صد (در ابتدای اجرا برنامه ) به  9/5درصد ( درپایان سال  )1911رسید و برنامه به پوشش 39/2
درصد دست یافت .در سال  1913تعداد نوزادان مبتال به کم کاری مادرزادی غده تیروئید  2371نوزاد از بین
 1279132نوزاد غربالگری شده گزارش گردید .در این سال میزان بروز کم کاری مادرزادی غده تیروئید(گذرا و
دائمی) در کشور برابر  294بیمار در  111111تولد زنده و به بیان دیگر  1مورد در  421تولد زنده بود .بیشترین
میزان بروز به ترتیب در رفسنجان  1مورد در  ،157استان قزوین  1مورد در  ،211شهرستان دزفول  1مورد در
 ،215استان چهار محال و بختیاری  1مورد در  ،291استان یزد و کرمان  1مورد در  243تولد زنده بود .کمترین
میزان بروز به ترتیب به شاهرود  1مورد در  ،1391فسا  1مورد در  ،1911مازندران  1مورد در  ،321اردبیل 1مورد
در  311و کرمانشاه  1مورد در  112تولد نوزاد زنده تعلق داشت .در مجموع بازده نهایی برنامه غربالگری کمکاری
مادرزادی غده تیروئید در کشور ،کاهش هزینههای اقتصادی ،کاهش ناتواناییهای ناشی از بیماری ،ارتقا کیفیت
زندگی بیماران و خانواده آنها و ارتقا ضریب هوشی افراد جامعه از طریق شناسایی و درمان هرچه سریعتر بیماری و
حفظ طبیعی فعالیت های پسیکوموتور و نورولوژیک کودکان مبتال است .مطالعات اقتصاد پزشکی متعددی در
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ارتباط با اجرای برنامه غربالگری کم کاری مادرزادی غده تیروئید نوزادان که در کشورهای مختلف دنیا انجام شده
 نسبت هزینه به. مقرون به صرفه است،نشان م ی دهد که این برنامه توجیه اقتصادی داشته و نسبت هزینه به سود
 در ایران نیز در فاز اجرای آزمایشی برنامه با. گزارش شده است19/1  به1  تا9/4  به1 سود برنامه در جهان از
 اما. محاسبه شد14  به1  ساله به اجرای برنامه غربالگری در کشور نسبت هزینه به سود این برنامه حدود21 نگاهی
 به دست آمد که نشان میدهد به دلیل میزان بروز باالی این بیماری در22  به1 پس از اجرای برنامه این نسبت
 از زمان اجرای برنامه در سطح ملی تاکنون مجموعا. انجام برنامه غربالگری در کشور بسیار سودمند است،نوزادان
 درصد نوزاد پسر) تحت غربالگری قرار گرفته که51  درصد نوزاد دختر و43( شش میلیون و هفتصد هزار نوزاد
پانزده هزار نفر آزمون غربالگری مثبت داشته و اقدامات تشخیصی و درمانی بر طبق دستورالعمل کمیته علمی
 درصد زایمانهای شهری و روستایی را تحت35  این برنامه در مجموع حدود.کشوری برای آنان انجام شده است
 بروز باالی بیماری در کشور چند عاملی بوده و برای. درصد است2/3 پوشش قرار داده و میزان فراخوان برنامه
آشکار شدن وزن هر عامل خطر در بروز بیماری و طراحی برنامه مداخله ای برای کنترل آنها می بایست مطالعات
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