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Abstract 
 

Background and purpose: HbA1c is one of the best important markers in controlling of diabetic 

patients. Today, long-term assessment of blood glucose in diabetic patient's takes place by measuring 

glycosylated hemoglobin (HbA1C) .One of the main causes of death in diabetics is cardiovascular 

diseases that the increase in blood lipids and atherosclerosis is a major causes of these diseases. The aim 

of this study was investigated the relationship HbA1C with the Risk factors of blood lipids. 

Material and Methods: This cross-sectional study on the records of 173 patients with type 2 

diabetes (female: 132 and male: 41), which were chosen based on non-probability sampling that mean age 

were 51.8±11.5 years. HbA1C levels and lipid profile were determined respectively by Column 

chromatography and enzymatic methods. Values of LDL-C/HDL-C ratio, risk factor (TCH / HDL-C) and 

Atherogenic Index of Plasma or AIP (Log TG / HDL-C) was calculated. Data were analyzed with 

statistical software SPSSver.16. 

Results: TG levels were significantly higher in males and HDL-C levels significantly higher in 

females, but the other variables did not differ between the sexes. HbA1C was showed a significant direct 

correlation with the TCH, TG, AIP, LDL-C, and the risk ratio. But there is not significant correlation in 

age, HDL-C and LDL-C/HDL-C ratio 

Conclusion: Our findings indicated that HbA1C levels not only can be used as an indicator of long-

term control of blood glucose but also can serve as an early warning of heart complications - 

cardiovascular disease in diabetics 
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 یدیپی للی خطر پروفایبا فاکتورها HbA1C ی همبستگیبررس
   نوع دویابتی دمارانیدر ب

  
  1نسبحسن پارسا
   1 پودهیبهمن مراد

    2زادهیاحد عل 
   3 کناریانی عابددیسع

  چکیده
 نی ســنجش هموگلــوب  لهی بــه وســ یابتیــ دمــارانی مــدت قنــد خــون در ب  ی طــوالنیابیــامــروزه ارز :ســابقه و هــدف 

 شی اسـت کـه افـزا      ی عروقـ  -ی قلبـ  یهـا  یمـار ی ب هـا  یابتیـ از جمله علل مـرگ در د      . ردیگ یصورت م ) HbA1C(لهیکوزیگل
  بـا    HBA1C ارتبـاط      ی بررسـ  قیـ  تحق نیهدف ا . باشد ی م ها یماری ب نی ا جادی از علل عمده ا    نیی خون و تصلب شرا    یها  دیپیل

  .باشد ی خون میها دیپیساز ل  خطریها فاکتور
بـا  ) مـرد  : 41زن و  : 132( نوع دو ابتی مبتال به د   ماری ب 173 پرونده   ی بر رو  ی مقطع - یفی پژوهش توص  نیا :ها مواد و روش  

 لی و پروفاHbA1C زانیم. بودند  بر هدف انتخاب شدهی مبتنیاحتمال ری غ یرگی  نمونه باروش که سال 8/51 ±11متوسط سن   
، LDL-C/HDL-C نـسبت    ریمقـاد . دیـ  گرد نیـی  تع شگاهیـ  در آزما  یمی و آنز  ی ستون ی با روش کروماتوگراف   بی به ترت  یدیپیل

هـا بـا    داده. دیـ  محاسـبه گرد زین ) AIP ( Log TG/HDL-C ای پالسما تهیسیو شاخص آتروژن) TCH/HDL-C(فاکتور خطر 
 .گرفت  قراری  مورد بررسSPSSver 16 ینرم افزار آمار

 زانیـ م.  بـود  شتریـ  در زنـان ب    یدار ی بـه طـور معنـ      HDL-C سـطح     و شتریـ  در مـردان ب    یدار ی به طور معتـ    TGسطح   :ها یافته
HbA1Cبا ی  معنادارمی مستقی همبستگ TCH ،TG ،AIP  ،LDL-Cانیـ  می معنـادار ی همبستگیداد ول  و نسبت خطر نشان 

  . نشدافتی HbA1C زانی با مHDL-C  و LDL-C/HDL-Cسن، نسبت 
 شاخص کنترل دراز مدت قند خون بکار رود         کی به عنوان    تواند ینها م  ت   نه HBA1C زانی که م  دهد ی نشان م  جینتا :استنتاج

 در  یابتیـ  د مـاران ی در ب  یدمیـ پی و اختالالت ل   یعروق  - ی عامل هشدار دهنده نسبت به عوارض قلب       کی به عنوان    تواند یبلکه م 
  .نظر گرفته شود

  
  یدمیپی اختالالت ل،یدیپیل لی، پروفا )HBA1C (لهیکوزی گلنی نوع دو، هموگلبابتید: واژه های کلیدی

  

  مقدمه
 در جوامـع  ریـ  مهـم مـرگ و م  لی از دالیکیامروزه  

 کـه  باشـد    ی از آن مـ    ی و عوارض ناش   ابتی بروز د  یانسان
 یویـ  کل یهـا  ی و نـاراحت   یینای ، ناب  ی قلب یسکته ها سبب  

 ی کــشور هــاتیــ از جمعیبزرگــ  بخــش شــودو لــذایمــ

). 1( شــودی و در حــال توســعه را شــامل مــافتــهی توســعه
 توان از   ی قند خون م   ل دهد که با کنتر    یمطالعات نشان م  

امـروزه  ). 2( کردیری جلوگ یماری ب نی عوارض ا  یشرویپ
  یابتی دمارانی مدت غلظت گلوکز در بی طوالنیابیارز
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ــ ــه وس ــوبلهیب ــهیکوزی گلنی ســنجش هموگل ) HbA1C(ل
ــ گیصــورت مــ  در ریــاز جملــه علــل مــرگ و م). 3(ردی

 شی اسـت کـه افـزا   ی عروقـ ی قلبـ ی هـا  یماری ها ب  یابتید
 نیـ  اجادی از علل عمده ا    نیی خون و تصلب شرا    ی ها دیپیل
ــاریب ــراد د یم ــا در اف ــ ه ــیابتی ــدی م ــذا .  باش ــیل  از یک

 عـالوه برکنتـرل     یابتی د مارانی در ب  ی اصل ی ها یغربالگر
ــم ــHbA1C زانی ــ پروفای بررس ــپی للی ــرمیدهای  و ی س

 یآن ها براساس سن و نوع اختالل مـ        برخورد متناسب با    
بنابر آن چه گفته شد و براساس شـواهد بدسـت    ). 4(باشد

 قنـد و   حی مطالعـات مختلـف، کنتـرل صـح        ریآمده از سـا   
  ر،ی با بهبود چشمگی،مساویماری ب نی در ا  یدیپی ل لیپروفا

مـا  .  درمان خواهـد بـود     ی ها نهی و کاهش هز   ی آگه شیپ
 یابتیـ  د مارانی از ب  یوه تا گر  می در نظر دار   قی تحق نیدر ا 

 مراجعـه   ی شهرسـتان سـار    ینوع دو که به درمانگاه طـوب      
ــر م  ــد را از نظ ــرده ان ــک ــپی لزانی ــرمیدهای  و ســطح  ی س

HbA1C  می قـرار دهـ    ی دو با هم مورد بررسـ      نیو رابطه ا .
 انجـام   ی هـا  قی از تحق  یاری نسبت به بس   قی تحق نی ا تیمز

 تهیسی ارتباط  شاخص آتروژن    ی مورد، بررس  نیگرفته در ا  
 یدیـ پی للی پروفای ها تمی آ گریعالوه بر د   ) AIP(پالسما  

 رایـ اخ AIP  (Log TG/HDL-C).  باشـد ی مHbA1Cبا 
 آن در افراد دچار خطر اختالالت عروق        شیبه علت افزا  

 زی کـه بـا سـا      ی معکوسـ  ی بـه علـت همبـستگ      زیکرونر و ن  
دارد، بـه   ) LDL-C( کـم    ی با چگال  نیپوپروتئیکلسترول ل 

  ).6،5( پالسما مطرح شده استتهیسی آتروژنعنوان مارکر
  

  ها  روشمواد و
ــا ــوع توصــنی ــ-یفی مطالعــه از ن ــر روی مقطع  ی و ب

 نـوع دو  کـه    ابـت ی مبتال بـه د    ماری ب 173اطالعات پرونده   
 درمانگــاه ی طبــصی تــشخشگاهیــ بــه آزما1389در ســال 

.  مراجعـه کـرده بودنـد انجـام شـد          ی شهرستان سار  یطوب
 مورد  ی کامل اصول اخالق   تیبا رعا  اطالعات الزم      هیکل

 ریـ  غ یریـ  با روش نمونـه گ     مارانیاستفاده قرار گرفت و ب    
 شگاهیـ در آزما .  بـر هـدف انتخـاب شـدند        ی مبتن یاحتمال

 مــارانی از هرکــدام از بیی ســاعت ناشــتا12-14پــس از 

 بــا روش HbA1C زانیــ گرفتــه شــده و  میدیــخــون ور
، LDL-C زانیـ  و م  یونیـ  ضی تعـو  ی ستون یکروماتوگراف

HDL-C     کلسترول تام ، )TCH (  وTG   یمـ ی با روش آنز 
. دیـ  گرد نیـی  شـرکت پـارس آزمـون تع       ی هـا  تیـ و با ک  
ــاد ــسبت ریمقــ ــر  LDL-C/HDL-C نــ ــسبت خطــ  ، نــ

)TCH/HDL-C (   پالسما   تهیسیو شاخص آتروژن )AIP (
 و T test ی پـــارامتریآزمـــون هـــا. دیـــمحاســـبه گرد

ANOVA  چنـد   ایـ  دو   نیانگیـ  م سهیـ   مقا  ی بـرا  بی به ترت
 ی بـرا  رسـون ی پ یآزمـون همبـستگ   . گروه  بـه کـار رفـت       

 لی تحل هیکل.  به کار رفت   رهای متغ ی خط یهمبستگ یبررس
  . انجام شدSPSS ver16ها با استفاده از نرم افزار 

  

  یافته ها
 مـار ی ب 173 به دست آمده از مجمـوع        جیبر اساس نتا  

 41زن و ) درصـــــد71( نفـــــر132 نـــــوع دو یابتیـــــد
 همـه افـراد   یمتوسط سن برا .  بودندمرد    )  درصد29(نفر

 زنـان   ی  متوسط بـرا    نی باشد ا  می سال 8/51±6/11برابر  
ــال 3/11±51 ــرای و س ــردان ب ــال 7/53±12 م . اســت س
 اخـتالف   ی نظر آمار  ز مردان و زنان ا    نی سن در ب   نیانگمی

ــ ــ). p ≤05/0( نداشــتی داریمعن   و HbA1C نیانگمی
 یدیـ پی ل لیـ  پروفا ی هـا  تمی از آ  کی هر   نیانگی م نیهمچن

 در جـدول     کیـ  بـه  تفک    مـاران یدر مردان و زنان و تمام ب      
 ی دار ی به طور معت   TGسطح  .  آورده شده است   1شماره  

 در ی داری به طـور معنـ  HDL-C و سطح   شتریدر مردان ب  
 ،  LDL-C سـن،    نیانگیـ  تفاوت م  نی ب ی بود ول  شتری ب نزنا

 دو نیو نـسبت خطـر بـ   LDL-C/HDL-C   ،TCHنسبت 
  . مشاهده نشدی داریتفاوت معنجنس زن و مرد 

 یدیپی للی  با پروفاHbA1C  ی همبستگیبررس
 دار ی معنمی مستقی همبستگنیتری قوTCH دهد ینشان م
و TG.   داردHbA1C با یدیپی لی فاکتورهانیرا در ب

LDL-Cبا یدار ی معنمی مستقی همبستگزی ن HbA1C  
 و نسبت خطر AIP یها  شاخصنی بنیهمچن. نشان دادند

 مشاهده شد یدار ی معنمی مستقی  همبستگHbA1Cا ب
 و نسبت HDL-C سن، یفاکتورها). 2جدول شماره (



 
  حسن پارسانسب و همکاران                                                            پژوهشی  
  
  

155  1391 اسفند ،2ویژه نامه  ، بیست و دوم دوره                                                              مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                       

LDL-C/HDL-Cبا ی داری معنی همبستگ HbA1C  
  ).p≤ 05/0(نداشتند

  
  به تفکیک جنسیت و کلHbA1Cو  لیپیدی پارامترهای میانگین. 1جدول شماره

   جنسیت هگرو دو بین متغیرها میانگین و مقایسه بیماران

P‐ 
Value 

کل )173(
 بیماران

 متغیر مردان)41( زنان)132(

0.23 8.05±2.08 8.15±1.98 7.76±2.3‡ (%)HbA1C  

0.27 215±72 218±68 207±83 (mg/dl)TCH 

0.008* 224±154 241±168 175±86 (mg/dl)TG 

0.11 114±34 117±34 106±31 (mg/dl)LDL-C 

0.025* 47±9 48±9 44±10 (mg/dl)HDL-C 

0.43 2.47±0.76 2.48±0.79 2.45±0.68 LDL-C/HDL-C 

  خطرنسبت  4.88±1.97 4.66±1.84 4.77±1.87 0.39

0.16 0.63±0.25 0.64±0.26 0.57±0.21 AIP 

   میانگین±انحراف معیار ‡)       p<0.05.( ازنظر آماری معنی دار است*

  

 HbA1Cدی معنادار و بین فاکتورهای لیپی  پیرسون همبستگی.  2شماره جدول

 P value  ضریب همبستگی  متغير

TCH  0.42  0.001***≤  

LDL-C 

TG  

0.21  

0.37  

0.013*  

0.001***≤  

AIP 0.26 0.002**  

Risk ratio 0.31 0.001***≤ 

 )p<0.05.(است دار معنی  آماری ازنظر* 

  

  بحث
 بـا اکثـر     HbA1C زانیـ  حاصـل، م   جیبا توجه بـه نتـا     

، TCH  ،TG  ،LDL-C شـامل    یدیـ پی ل لی پروفا ی ها تمیآ
 نـشان  ی و معنـادار   می مـستق  ی همبستگ AIPنسبت خطر و    
 چی هـ شـود  ی همـان طـور کـه مـشاهده مـ     یداده است ولـ  

 و نـسبت    HDL-C بـا    HbA1C انی م ی معنادار یهمبستگ
LDL-C/HDL-Cزانی در مط فقنی همچنشود ی نمدهی  د 

TG و HDL-Cدو گـــروه زن و مـــرد تفـــاوت نی در بـــ 
 و  شتریـ  در مردان ب   TGسطح  . شود یشاهده م  م یدار یمعن

با توجه به اطالعـات     .  است شتری در زنان ب   HDL-Cسطح  
 HbA1C زانیـ  گرفت کـه م    جهی نت توان یبه دست آمده م   

 شاخص کنترل دراز مـدت      کی به عنوان    تواند ینه تنها م  
 بــه علــت رابطــه توانــد ی رود بلکــه مــارقنــد خــون بــه کــ

 یعنـ ی یدیپی ل لیز پروفا  خطر سا  یها  تمی که با آ   یمیمستق
CHOL  ،LDL-C،TG و نــسبت خطــر و  AIP دارد بــه 

 - ی عامل هشدار دهنده نسبت به عوارض قلبـ        کیعنوان  
 در نظـر    یابتیـ  د مـاران ی در ب  یدمیـ پی و اختالالت ل   یعروق

 یا  مطالعه2011 ال   و همکاران در س  Bodhe.گرفته شود 
 کننده  ینی ب شی عامل پ  کی به عنوان    HbA1C یرا بر رو  

 در شـهر    نیری شـ  ابتی در د  یتی و آتروژنوس  یدمیپی ل سید
 HbA1C مطالعـه    نیـ در ا .  هندوستان انجـام دادنـد     راجیم

 AIP و   TG  ،LDL-C بـا    یدار ی  معنـ   می مـستق  یهمبستگ
 بــا  HbA1C انیــ میدار ی معنــی همبــستگینــشان داد ولــ

TCH   و HDL-C  نیهمان طور که در ا    ). 7( مشاهده نشد 
ــه د ــمطالع ــدهی ــزا شــی م  AIP و TG ،LDL-C شیود اف

 جی کننده  نتا  دیی باشد که تأ   ی م HbA1C شیهمراه با افزا  
 ی کــه همبــستگTCH در مــورد ی ماســت ولــیمطالعــه 
 تواند به علت تعـداد کـم        ی ندارد م  HbA1C با   یمعنادار

.  آن هـــا  باشـــدی در مطالعـــه شینمونـــه مـــورد آزمـــا
Samatha نی ارتبــاط بــزیــ  ن2012  و همکــاران در ســال 
HbA1C  ابـت ی مبـتال بـه د     مـاران ی در ب  یدیـ پی ل لی و پروفا 

 در هندوسـتان    2 نـوع  ابتی فرد مبتال به د    50ی بر رو  2نوع
 از  شتری ب HbA1C مطالعه   نیدر ا .  قرار دادند  یمورد بررس 

ــستگ7  ــستقیدرصــد همب ــمی م ــا ی داری و معن ،  TCH ب
LDL-Cــسبت   و ــ  در مقاLDL-C/HDL-Cن ــا آن سهی  ب

درصد بـود نـشان داد   7ا کمتر از     آن ه  HbA1C که   ییها
 ی دو گــروه تفــاوت نی در بــHDL-C و TGو در مــورد 

 احتمـال   نیـ  ا زی مطالعه ن  نیدر مورد ا  ). 8(مشاهده نکردند 
-LDL-C/HDL و نـسبت     TGوجود دارد که تفاوت در      

C         نمونـه باشـد چـون در        م  با مطالعه ما به خاطر تعداد کـ 
  نفـر  26قط  فگری نفر و گروه د  24 گروه   کی مطالعه   نیا

 .H.A کـه توسـط   گـر ی دی در مطالعـه ا نیهمچنـ . بودند

Khan  ــال ــاران در سـ ــهر ر2006 و همکـ ــ در  شـ  اضیـ
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 ی همبـستگ  HbA1Cعربستان انجام شد،  مشاهده کردند       
 ی و همبـــستگLDL  و TG بـــا کلـــسترول، یمیمـــستق
 H.A. Khanدر مطالعـه  ) . 9( دادان نشHDL با یمعکوس

 در  ی شـود ولـ    ی نمـ  دهی ما د  ی مطالعه   جی با نتا  ی تفاوت زین
 را H.A. Khan مطالعـه  جی تـوان نتـا  ی مـ HDL-Cمـورد  

 مطمـئن تـر     ی مطالعه مـا و دو  مطالعـه قبلـ          جینسبت به نتا  
 1011(شتری ب اری مطالعه بس  نی تعداد نمونه در ا    رایدانست ز 

 ی مـ  دهیـ همان طـور کـه د     .  باشد یم) 2 نوع   یابتی د ماریب
 یمطالعات رابطـه     ما و اکثر     ی در مطالعه    HbA1Cشود  
 یمـار ی ب ی خطـر سـاز بـرا      یدیپی ل ی با فاکتورها  یمیمستق
ــ-ی قلبــیهــا ــ دارد لــذا پی عروق  گــردد کــه ی مــشنهادی

HbA1C      مدت قند    ی طوالن یریگی عالوه بر کاربرد  در پ 
 ه  عامــل هــشدار دهنــده نــسبت بــکیــخــون بــه عنــوان 

البتـه در   .  در نظر گرفته شود    زی ن عروقی – یاختالالت قلب 
 اسـت   نیـ  که وجود دارد ا    یتی ما  محدود   ی مطالعه   مورد

 اسـتفاده کـرده     شگاهیـ که ما از اطالعات موجود در آزما      

ــا ــصرف جــهی  و در نتمی ــ از م ــصرف دارو در ای ــدم م  ع
 ی   نقطـه   گریاز طرف د  .  در دست نبود     ی اطالعات مارانیب

 مرکـز   نکهی است که با توجه به ا      نی ما در ا   ی هقوت مطالع 
 اسـت و  ی شهر ساری اصلیراکز درمان از م ی طوب یدرمان

 کنند لـذا    ی درمانگاه مراجعه م   نیاقشار مختلف مردم به ا    
 تیـ  بـه جمع   یادیـ  توان تـا حـد ز      ی مطالعه را م   نی ا جینتا

 است که   نی کار ما ا   گری د تی نسبت داد و مز    یشهر سار 
 بـه دسـت     ینی بال شگاهی ما از آزما   ی ها ه که داد  ییاز آنجا 

 مورد اسـتفاده قـرار      مارانین ب آمده است و در روند درما     
 توانـد  ی مـا مـ   جی در نتـا   یی است لذا صحت باال    گرفته یم

 ی است کـه بـرا     نی ما ا  هی توص انیدر پا . وجود داشته باشد  
 و  HbA1C تر در رابطـه بـا        قی به اطالعات دق   افتنیدست  

 بـا تعـداد نمونـه       ی مطالعـه ا   یدیپی گوناگون ل  یفاکتورها
 ی نظـر مـصرف دارو هـا        از مـاران ی ب قیـ  و کنترل دق   شتریب

  . انجام شودابتی به د افراد مبتالیمداخله گر بر رو
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