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عنـوان يـك عامـل خطرسـاز مـستقل بـراي              كـه بـه    ،باشـد   يك ذره غني از كلسترول در پالسماي انـسان مـي           ،آ -ليپوپروتئين: مقدمه
حاملگي طبيعي و پرخطر در مواردي چون هايي نظير ديابت قندي و نارسايي كليه  يماريعالوه بر ب. آترواسكلروز شناخته شده است

   و تـاثير احتمـالي حـاملگي    Lp(a)از آنجـا كـه غلظـت پالسـمايي     . دچار تغيير گردد غلظت پالسمايي اين ليپوپروتئين      ،نيز ممكن است  
گي بر غلظت پالسمايي اين ليپوپروتئين در گروهـي از زنـان    هدف از مطالعه حاضر بررسي اثر حامل،بر آن وابسته به نژاد مي باشد    

  .يزد بودشهر مقيم  باردار
ــواد و  ــم ــامل   : هاروش ــه ش ــورد مطالع ــروه م ــاردار زن 94گ ــني  (ب ــانگين س ــال6/24±33/4مي ــاردار زن غير51و )  س ــالم  ب   س

 تا زمـان  -C70 °   دمايدرحاصل و سرم نمونه خون در اول صبح و در حالت ناشتا تهيه شد  .بود)  سال2/26±73/6ميانگين سني (
 و   U-testهـاي آمـاري      تـست . مورد آناليز آماري قـرار گرفـت      حاصل   نتايج   ،Lp(a)پس از تعيين مقدار     . ذخيره گرديد  Lp(a)سنجش  
ــست  ــسه  Wilcoxonت ــراي مقاي ــروهLp(a) ب ــاهد ( در دو گ ــاردار و ش ــدها   t-test ،)ب ــسه ليپي ــراي مقاي ــروه  ب ــست در دو گ   و ت
Wallis Kruskal-      و آزمـون   )شـاهد گـروه    سـوم و     سـه ماهـه    ، دوم سه ماهـه  ،   اول سه ماهه (  براي مقايسه متغيرها در چهار گروه

دار در نظـر       از نظر آماري معنـي     >05/0P .مورد استفاده قرار گرفت    با ساير متغيرها     Lp(a)همبستگي پيرسون براي بررسي ارتباط      
  . گرفته شد

  داري از گـروه شـاهد     طـور معنـي    ه بـ  )mg/dl 5/22±25( بـاردار  در گـروه     Lp(a)سـطح پالسـمايي     ميانگين و انحراف معيـار      : نتايج
)mg/dl 5/13±18 ( باالتر بود)01/0=P( .     سطح پالسمائي   در افراد مورد مطالعهLp(a)  ميزان كلسترول و ،داري با سن همبستگي معني 

طـور   هبـ ) mg/dl 4/22±31( در نيمـه دوم حـاملگي        Lp(a) غلظـت پالسـمايي      ،از زنـان بـاردار     نفر   50در   .گليسريد نداشت  ميزان تري 
در  افزايش معنـي داري      ، و شاهد  هاي سه ماهه    در گروه  Lp(a) مقايسه   .)P=001/0(باالتر بود ) mg/dl 16±20( داري از نيمه اول    معني

  .ه شدگروه سه ماهه سوم نسبت به ساير گروهها نشان داد
بـاالتر از    بـاردار  پالسمايي در افـراد      Lp(a) غلظت ،جوامع مطالعه شده  ساير  مشابه با اغلب    نشان مي دهد كه     نتايج اين مطالعه    : يگير نتيجه
بـا  . اسـت شـديدتر   حـاملگي   يابد و اين افـزايش در نيمـه دوم            در هنگام حاملگي به تدريج افزايش مي       Lp(a)غلظت  .  بود غيرباردار سالم افراد  

ويـژه در   هگردد مطالعات بيشتري بـ   پيشنهاد مي، پالسمايي ممكن است در جريان خون جفت ايجاد نمايدLp(a) افزايش ي كه توجه به مشكالت  
  . كم وزن و سابقه سقط مكرر صورت گيردد تولد نوزا،المپسياك مورد رابطه اين ليپوپروتئين با بروز پره

  

  .پالسماهاي  يد، و ليپوپروتئين، ليپ، عوامل خطرساز حاملگي،آ-ليپوپروتئين: گان گل واژ
  

شـهيد  و خـدمات بهداشـتي، درمـاني         دانـشگاه علـوم پزشـكي        ، دانـشكده پزشـكي    ، بيوشيمي گروه ،بمانعلي جاللي دكتر   : مكاتبه آدرس
  .، ايران يزد، يزدصدوقي
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