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مقالة پژوهشی

بررسی ضخامت الیه انتیما مذیای شریان کاروتیذ در کودکان مبتال به دیابت نوع یک با
روش سونوگرافی و مقایسه با گروه سالم
*4

احمد انحصاری ،2اکبز احمدی ،1الهام ملکی ،3عبدالزسول محمدی

خالصٍ

مقذمٍ :دیاتت ػاهل تسیار هْوی در ایداد سىتِ ًاضی اس گزفتگی ػزٍق هحسَب هیضَد .تغییزات ًاضی اس دیاتت
هیتَاًذ تِ ضىل هیىزٍآًژیَپاتی ٍ هاوزٍآًژیَپاتی ،ػزٍق سیستویه ٍ ػزٍق هغشی را ّنسهاى درگیز وٌذ.
ّذف اس اًدام ایي هغالؼِ ،تزرسی ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ در وَدواى هثتال تِ دیاتت ًَع یه تَد.
ريش :ایي هغالؼِ تِ صَرت هَرد -ضاّذی ،تز رٍی ً 50فز در سٌیي  5تا  18سال در دٍ گزٍُ ً 25فزُ هثتالیاى
تِ دیاتت ًَع یه ٍ گزٍُ ضاّذ اًدام گزفت .پس اس وسة رضایت آگاّاًِ ٍ تىویل اعالػات دهَگزافیه،
ضزوت وٌٌذگاى تحت سًََگزافی اس ضزیاى وارٍتیذ دٍ عزف (پزٍگشیوال ًسثت تِ تَلة ٍ در دیَارُ دیستال
ضزیاى ًسثت تِ پزٍب) لزار گزفتٌذ ٍ تزای آىّا آسهایص ًوایِّای (پزٍفایل) چزتی در حالت ًاضتا اًدام ضذ ٍ
اس آىّا تِ صَرت تصادفی ،فطار خَى گزفتِ ضذ .سپس ،تواهی دادُّا در ًزمافشار  SPSSتدشیِ ٍ تحلیل گزدیذ.
یافتٍَا :هیاًگیي ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ در گزٍُ تیواراى  ٍ 0/45 ± 0/09در گزٍُ ضاّذ ± 0/06
 0/38هیلیهتز تَد وِ اس لحاػ آهاری تفاٍت هؼٌیداری تیي دٍ گزٍُ ٍخَد داضت (.)P = 0/004
وتیجٍگیریً :تایح هغالؼِ حاضز ًطاى داد وِ ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ ٍ ًوایِّای (پزٍفایل) چزتی
سزم در وَدواى هثتال تِ دیاتت تِ هیشاى هؼٌیداری تیطتز اس گزٍُ ضاّذ هیتاضذّ .وچٌیي ،در وَدواى هثتال تِ
دیاتت ،فمظ فطار خَى سیستَلیه تا افشایص اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذّ ،وثستگی هؼٌیداری را ًطاى داد.
ياژٌَای کلیذی :دیاتت ًَع یه ،ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ ،پزٍفایل چزتی ،سًََگزافی

 -2استادیار ،گروه رادیولوژی ،دانشكده پزشكي افضليپور و مركز تحقيقات فيزیولوژی ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،كرمان ،ایران  -0استاد ،گروه اطفال ،دانشكده پزشكي افضليپور،
دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،كرمان ،ایران  -3استادیار ،گروه اطفال ،دانشكده پزشكي افضليپور ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،كرمان ،ایران  -4دستيار ،گروه رادیولوژی ،دانشكده پزشكي
افضليپور ،دانشگاه علوم پزشكي كرمان ،كرمان ،ایران
* نويسنده مسؤول ،آدرس پست الکتزونيكrasoolmohamadi58@gmail.com:
دريافت مقاله2394/8/29 :

دريافت مقاله اصالح شده2394/22/03 :

پذيزش مقاله2394/22/32 :
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مقذمٍ

هزززي ٍ هیززز ًاضززی اس تیوززاریّززای للثززی -ػزٍلززی

اهزٍسُّ ،ذف اصلی وٌتزل دیاتت ،خلَگیزی اس ایداد ٍ

( Cardiovascular diseaseیا  )CVDتِ ضوار هیرٍد (.)10

پیطزفت ػَارض هشهي آى است .دیاتت ًَع یه در

ّزچٌذ ػَارض تالیٌی آتزٍاسىلزٍس هاًٌذ تیواری ػزٍق

تزگیزًذُ  5-10درصذ اس اًَاع دیاتت هیتاضذ ٍ دیاتت ًَع

وزًٍز ٍ سىتِ هغشی ،اغلة در سٌیي تاال رخ هیدّذ ،اها

دٍ  90-95اس تیواراى را ضاهل هیضَد ( .)1 ،2ایي تیواری

هغالؼات والثذ ضىافی ًطاى دادُ است وِ رًٍذ ایداد

ػاهل تسیار هْوی تزای ایداد سىتِ ًاضی اس گزفتگی ػزٍق

آتزٍاسىلزٍس در دیَار ػزٍلی ،تا حضَر ػَاهل خغز در

تِ ضوار هیرٍد ٍ تغییزات ًاضی اس آى هیتَاًذ تِ ضىل

دٍراى وَدوی آغاس هیضَد (ً .)8 ،11تایح هغالؼِ

هیىزٍآًژیَپاتی ٍ هاوزٍآًژیَپاتی ،ػزٍق سیستویه ٍ

Hayaishi-Okano

ػزٍق هغشی را ّنسهاى درگیز وٌذ ( .)3 ،4دیاتت یىی اس

هذیای ضزیاى وارٍتیذ در وَدواى هثتال تِ دیاتت تِ عَر

ػَاهل اصلی ایداد تیواریّای للثی -ػزٍلی ٍ ضایغتزیي

هؼٌیداری تاالتز اس وَدواى سالن است (ً .)12تایح تحمیك

اختالل ًاتَاى وٌٌذُ ػصثی است؛ تِ عَری وِ

Salonen

آتزٍاسىلزٍس ٍ ػَارض ًاضی اس آى ػلت تیطتز هزي ٍ

ٍ

Salonen

در فٌالًذ هطخص وزد وِ افشایص

ضخاهت الیِ اًتیوا هذیای دیَارُ ضزیاى وارٍتیذ در تیواراى

هیز هثتالیاى تِ ایي تیواری است ( .)2ایسىوی للثی ٍاتستِ

هثتال تِ دیاتت ،تِ ٍضَح تیطتز اس افزاد غیز هثتال است

تِ آتزٍاسىلزٍس ػزٍق ،تِ عَر ضایغ در افزاد هثتال تِ

(ّ .)13وچٌیي،

دیاتت تذٍى ػالهت تزٍس هیوٌذ .آتزٍاسىلزٍس چٌذ ري،

Lehto

ٍ ّوىاراى در هغالؼِ خَد ،ضاًس

خغز تزٍس سىتِ هغشی در تیواراى هثتال تِ دیاتت غیز

اغلة لثل اس تزٍس ػالین ایسىوی ٍ لثل اس ایي وِ فزد

ٍاتستِ تِ اًسَلیي را دٍ تزاتز افزاد غیز هثتالی ّنسي

تحت درهاى لزار گیزدٍ ،خَد دارد (.)5-7
تیطتز افزاد هثتال تِ دیاتت ،افشایص سغح

ٍ ّوىاراى ًطاى داد وِ ضخاهت اًتیوا

گشارش وزدًذ (.)14

Low-( LDL-C

پژٍّص ّ ٍ Nathanوىاراى وِ تز رٍی ً 1229فز تیوار

 )density lipoprotein-cholesterolرا ًذارًذ ،اها هیزشاى LDL-C

هثتال تِ دیاتت ًَع یه اًدام گزفت ،حاوی اس آى تَد وِ

هتزاون ٍ وَچه وِ در ایي افزاد تیطتز است ،ػاهل ایداد

پس اس ضص سال اس گذضت تیواری ،تِ عَر هؼٌیداری

آتزٍاسىلزٍس هحسَب هی ضَد ( .)8یىی اس ضاخصّزای

ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ در هثتالیاى تِ تیواری

ٍخَد ضذت تیواری آتزٍاسىلزٍس ،ضخاهت اًتیوا هزذیای

ًسثت تِ گزٍُ ضاّذ افشایص پیذا وزدُ تَد ( .)15هغالؼِ

ضزیاى وارٍتیذ ( Carotid intima-media thicknessیزا )CIMT

Jarvisalo

است .اس آى خا وِ اًذاسُگیزی اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ

ٍ ّوىاراى ًیش وِ تز رٍی ً 50فز اس وَدواى

هثتال تِ دیاتت ًَع یه اًدام گزفت ،گشارش وزد وِ

ًسثت تِ تمیِ ػزٍق هحیغی آساىتز ٍ لاتل تىزار هیتاضذ،

ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ در وَدواى هثتال تِ

اهزٍسُ ضخاهت آى تا استفادُ اس دستگاُ اٍلتزاسًَذ تا لذرت

دیاتت ( 0/47 ± 0/04هیلیهتز) در همایسِ تا گزٍُ ضاّذ

تفىیه تاال اًذاسُگیزی هیضَد ( .)9افشایص اًتیوا هزذیای

( 0/42 ± 0/04هیلیهتز) تیطتز تَد (.)16

ضزیاى وارٍتیذ ،یىی اس لَیتزیي پیطگَیی وٌٌزذُّزای
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دستگاُ سًََگزافی

آتزٍاسىلزٍس در تیواراى هثتال تِ دیاتت یىی اس

Medison V10

(ساخت وطَر وزُ

هْنتزیي ٍ خغزًانتزیي ػَاهل هزي ٍ ًاتَاًی است وِ

خٌَتی) ٍ تا پزٍب  7/5هگاّزتش اًدام گزدیذ .ضخاهت

در تیطتز هَالغ هیتَاًذ تیػالهت تاضذ ٍ پس اس هطىالت

اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ هطتزن ّز دٍ سوت راست ٍ

خذی ٍ غیز لاتل خثزاى ،در ایي تیواراى ضٌاسایی ضَد.

چپ (پزٍگشیوال ًسثت تِ تَلة ٍ در دیَارُ دیستال

تٌاتزایي ،در هغالؼِ حاضز تالش گزدیذ وِ رٍاتغی تیي

ضزیاى ًسثت تِ پزٍب) اًذاسُگیزی ٍ هیاًگیي آىّا تزای

ضیَع ایي پذیذُ ٍ رٍشّای غزتالگزی در دستزس هاًٌذ

ّز تیوار ثثت ضذ .سپس خْت اًدام آسهایص ،اس تیواراى

سًََگزافی اس اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ یافت ضَد وِ

ًوایِّای (پزٍفایلّای) چزتی خَى در حالت ًاضتا گزفتِ

تتَاى تا حذ اهىاى تا پیطگیزی اٍلیِ اس ػَارض ًاضی اس

ضذ ٍ سغح ،LDL

،)High-density

آتزٍاسىلزٍس خلَگیزی تِ ػول آٍرد.

تزیگلیسزیذ ٍ ولستزٍل ول آًاى تِ ٍسیلِ ویت
پارسآسهَى (دستگاُ Haemoglobin ( HbA1C ،)Selectra XL

ريش

 )A1Cتِ ٍسیلِ ویت تایزوس فاروس (دستگاُ

ایي هغالؼِ اس ًَع هَرد -ضاّذی تَد وِ تا استفادُ اس

Selectra

 )XLتزرسی ٍ ثثت گزدیذ .فطار خَى تا استفادُ اس

رٍش ًوًَِگیزی تصادفی آساى ،تز رٍی وَدواى هثتال تِ

فطارسٌح ػمزتِای  ،Healthcare systemلذ تَسظ هتز ًَاری

دیاتت ًَع یه در عیف سٌی  5تا  18سال ،در سال 1393

(در حالت ایستادُ) ٍ ٍسى تِ ٍسیلِ تزاسٍی

ٍ در تیوارستاى افضلیپَر ٍاتستِ تِ داًطگاُ ػلَم پشضىی

Omron

اًذاسُگیزی ٍ اعالػات چهلیست خوغآٍری گزدیذ .در

وزهاى اًدام گزفت.

ًْایت ،دادُّا تا استفادُ اس آهار تَصیفی (فزاٍاًی ،فزاٍاًی

در گزٍُ آسهایصً 25 ،فز تیوار هثتال تِ دیاتت ًَع یه

ًسثی ٍ ضاخص هزوشی) ٍ آهار تحلیلی (آسهَىّای ،2

لزار گزفتٌذ وِ تِ اسای ّز تیوار در گزٍُ آسهایص ،یه

 )t ٍ Fisher exactدر ًزمافشار

ًفز فزد سالن اس لحاػ تیواری دیاتت ًیش در گزٍُ ضاّذ تَد
ٍ دٍ گزٍُ اس ًظز خٌس ،سي ٍ ضاخص تَدُ تذًی

lipoprotein( HDL

SPSS Inc., Chocago, ( SPSS

 )ILهَرد تدشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت.

( Body

 mass indexیا ّ )BMIوساى ساسی ضذًذ .سپس ،وَدواى

وتایج

دارای ساتمِ  3سال ٍ تیطتز اتتال تِ دیاتت ًَع یه ٍ دارای

ً 50فز تزای ضزوت در هغالؼِ در ًظز گزفتِ ضذًذ وِ

رضایتًاهِ آگاّاًِ ،تِ هغالؼِ ٍارد ضذًذ ٍ افزادی وِ

اس ایي تؼذادً 25 ،فز در گزٍُ آسهایص (وَدن هثتال تِ

دفَرهیتی (تذضىلی) گزدًی ،ونواری تیزٍئیذ ٍ ػذم

دیاتت ًَع یه) ٍ ً 25فز در گزٍُ ضاّذ (وَدن سالن اس

رضایتًاهِ آگاّاًِ داضتٌذ ،اس هغالؼِ خارج ضذًذ.

ًظز دیاتت) لزار داضتٌذ .تیواراى اس ًظز سي ،خٌس ٍ

BMI

در اداهِ ،اعالػات دهَگزافیه تیواراى تَسظ پژٍّطگز

تا ّن ّوساى ساسی ضذًذ ( .)P < 0/050ووتزیي ٍ

در چهلیست ثثت ضذ .سًََگزافی اًتیوا هذیای ضزیاى

تیطتزیي هذت اتتالی وَدواى تِ دیاتت تِ تزتیة 17 ٍ 3

وارٍتیذ (وِ تَسظ یه ًفز اًدام گزفت) تا استفادُ اس

سال ٍ هیاًگیي هذت اتتال  5/9 ± 3/76سال تَد (خذٍل .)1
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جذيل  .1شاخصَای دمًگرافیک در َر گريٌ
متغیر

گريٌ آزمایص

P

گريٌ ضاَذ

جىسیت
پسر [تعذاد (درصذ)]

(23 )54/0

(22 )45/8

دختر [تعذاد (درصذ)]

(20 )46/0

(24 )53/8

20/22 ± 3/92

20/22 ± 4/29

< 2/999

28/70 ± 36/32

28/22 ± 4/57

2/536

5/92 ± 3/76

-

-

سه (سال) (میاوگیه  ±اوحراف معیار)
 ( BMIکیلًگرم بر مترمربع)
(میاوگیه  ±اوحراف معیار)
طًل مذت زمان بیماری (سال)
(میاوگیه  ±اوحراف معیار)

2/572

BMI: Body mass index

( ،)P > 0/050اها هیاًگیي سغح سزهی تزیگلیسزیذ ٍ
فطار خَى سیستَلیه ٍ دیاستَلیه در دٍ گزٍُ تا ّن
تفاٍت آهاری ًذاضت (( )P < 0/050خذٍل .)2

هیاًگیي ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ ،سغح
سزهی ولستزٍل ول HbA1C ٍ HDL ،LDL ،در گزٍُ
آسهایص تِ عَر هؼٌیداری تیطتز اس گزٍُ ضاّذ تَد

جذيل  .2مقایسٍ میاوگیه ضخامت اوتیما مذیای شریان کاريتیذ ،پريفایل چربی ي فشار خًن در دي گريٌ آزمایش ي شاَذ
گريٌ آزمایص

گريٌ ضاَذ

میاوگیه  ±اوحراف معیار

میاوگیه  ±اوحراف معیار

ضخامت اوتیما مذیای ضریان کاريتیذ (میلیمتر)

2/45 ± 2/29

2/38 ± 2/26

2/224

سطح سرمی کلستريل کل (میلیگرم بر دسیلیتر)

272/44 ± 36/52

230/02 ± 24/52

> 2/222

سطح سرمی ( LDLمیلیگرم بر دسیلیتر)

94/22 ± 05/52

70/22 ± 20/42

2/222

سطح سرمی ( HDLمیلیگرم بر دسیلیتر)

54/92 ± 22/29

42/90 ± 5/22

> 2/222

9/22 ± 3/29

5/53 ± 2/47

> 2/222

سطح سرمی تریگلیسریذ (میلیگرم بر دسیلیتر)

206/02 ± 03/62

86/30 ± 29/52

2/228

فطار خًن سیستًلیک (میلیمتر جیًٌ)

222/02 ± 22/43

226/42 ± 02/96

2/309

فطار خًن دیاستًلیک (میلیمتر جیًٌ)

73/42± 6/70

73/42± 6/57

< 2/999

متغیر

سطح سرمی ( HbA1Cمیلیگرم بر دسیلیتر)

تیي ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ ٍ فطار خَى
سیستَلیه در گزٍُ آسهایص (هثتالیاى تِ دیاتت)
ّوثستگی ضؼیف آهاری ٍخَد داضت (0/490 ،r = 0/398
=  ،)Pاها تیي ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ تا هذت
سهاى اتتال تِ تیواری ،سي تیواراى ،BMI ،سغح سزهی

P

ولستزٍل ول ،HDL ،LDL ،تزیگلیسزیذ ٍ HbA1C ،فطار
خَى دیاستَلیه در گزٍُ آسهایص (هثتالیاى تِ دیاتت)
ّوثستگی آهاری هؼٌیداری هطاّذُ ًطذ ()P < 0/050
(خذٍل .)3
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جذيل َ .4مبستگی ضخامت اوتیما مذیای شریان کاريتیذ با
متغیرَای مًرد مطالعٍ در گريٌ شاَذ

جذيل َ .3مبستگی ضخامت اوتیما مذیای شریان کاريتیذ با
متغیرَای مًرد مطالعٍ در گريٌ آزمایش
متغیر

ضریب Pearson

*P

متغیر

ضریب Pearson

*P

سه

2/382

2/050

سه

2/365

2/270

مذت زمان ابتال بٍ بیماری

2/268

2/429

سطح سرمی کلستريل کل

2/236

2/528

سطح سرمی کلستريل کل

-2/279

2/729

تریگلیسریذ

-2/338

2/298

تریگلیسریذ

-2/229

2/570

فطار خًن سیستًلیک

2/324

2/242

فطار خًن سیستًلیک

2/398

2/249

فطار خًن دیاستًلیک

-2/200

2/925

فطار خًن دیاستًلیک

2/266

2/407

BMI

2/577

2/223

BMI

2/249

2/826

LDL

2/035

2/059

LDL

-2/222

2/636

HDL

2/050

2/004

HDL

2/263

2/766

HbA1C

2/067

2/297

HbA1C

-2/226

2/624

BMI: Body mass index; LDL: Low-density lipoprotein; HDL:
High-density lipoprotein; HbA1C: Haemoglobin A1C

BMI: Body mass index; LDL: Low-density lipoprotein; HDL:
High-density lipoprotein; HbA1C: Haemoglobin A1C

هیاًگیي ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ در پسزاى
در

گزٍُ آسهایص  0/44 ± 0/09هیلیهتز ٍ در دختزاى ایي

گزٍُ ضاّذ (سالن اس لحاػ دیاتت) ّوثستگی هتَسظ آهاری

گزٍُ  0/45 ± 0/09هیلیهتز تَد وِ اس لحاػ آهاری تفاٍت

ٍخَد داضت ( ،)P = 0/003 ،r = 0/577اها تیي ضخاهت

هؼٌیداری تیي دٍ گزٍُ ٍخَد ًذاضت ( ،)P = 0/792اها ایي

اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ تا سي تیواراى ،سغح سزهی

هیشاى در پسزاى گزٍُ ضاّذ  0/42 ± 0/06هیلیهتز ٍ در

ولستزٍل ول ،HDL ،LDL ،تزیگلیسزیذ ٍ HbA1C ،فطار

دختزاى  0/35 ± 0/03هیلیهتز تِ دست آهذ وِ تفاٍت تیي

خَى دیاستَلیه ٍ سیستَلیه در گزٍُ ضاّذ (سالن اس

دٍ گزٍُ اس لحاػ آهاری هؼٌیدار تَد ()P = 0/003

تیي ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ ٍ

BMI

لحاػ دیاتت) ّوثستگی آهاری هؼٌیداری هطاّذُ ًطذ

در آًالیش رگزسیَى اًدام گزفتِ تز رٍی هتغیزّا،

(( )P < 0/050خذٍل .)4

هطخص ضذ وِ ّیچ ارتثاط هؼٌیداری تیي ضخاهت اًتیوا
هذیای ضزیاى وارٍتیذ ٍ هتغیزّای هَرد هغالؼِ ّوچَى
سي ،هذت اتتال تِ دیاتت ،سغح ولستزٍل،HDL ،LDL ،
 ،MBI ،HbA1Cتزیگلیسزیذ ٍ فطار خَى ٍخَد ًذاضت
(خذٍل .)5
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جذيل  .5بررسی ارتباط بیه ضخامت اوتیما مذیای کاريتیذ با متغیرَای مًرد مطالعٍ بر اساس رگرسیًن خطی
متغیر

ضریب استاوذارد ضذٌ B

*P

سه

2/060

2/529

مذت زمان ابتال بٍ بیماری

2/263

2/605

سطح کلستريل کل

2/667

2/550

تریگلیسریذ

-2/087

2/602

فطار خًن سیستًلیک

2/302

2/077

فطار خًن دیاستًلیک

2/286

2/527

BMI

-2/353

2/393

LDL

-2/922

2/074

HDL

-2/259

2/807

HbA1C

2/202

2/944

BMI: Body mass index; LDL: Low-density lipoprotein; HDL: High-density
lipoprotein; HbA1C: Haemoglobin A1C

بحث ي وتیجٍگیری

گزٍُ ضاّذ تاالتز تَد وِ ایي افشایص ضخاهت در اًتیوا

اهزٍسُ ّذف اصلی وٌتزل دیاتت ،خلَگیزی اس ایداد ٍ

هذیای ضزیاى وارٍتیذ در ایي تیواراى تٌْا تا فطار خَى

پیطزفت ػَارض هشهي آى است ( ٍ )1 ،2ایي تیواری

سیستَلیه ّوثستگی ضؼیفی را ًطاى داد .در هغالؼات

یىی اس ػَاهل اصلی تیواریّای للثی -ػزٍلی ٍ

هختلف ًیش هیشاى اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ در تیواراى

تیواریّای حاد هغشی تِ ضوار هیرٍد .آتزٍاسىلزٍس ٍ

هثتال تِ دیاتت ًَع یه ًسثت تِ افزاد سالن ّنسي تذٍى

ػَارض ًاضی اس آى ،ػلت تیطتز هزي ٍ هیز در تیواراى

اتتال تِ ایي تیواری افشایص هؼٌیداری داضت .تزای هثال،

هثتال تِ دیاتت هیتاضذ ( .)7ایسىوی للثی ٍاتستِ تِ

ّ ٍ Nathanوىاراى در هغالؼِ خَد ًطاى دادًذ وِ پس اس

آتزٍاسىلزٍس ػزٍق ،تِ عَر ضایغ در افزاد هثتال تِ دیاتت

ضص سال اس گذضت تیواری ،ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى

تذٍى ػالهت تزٍس هیوٌذ .یىی اس ضاخصّای ٍخَد

وارٍتیذ در هثتالیاى تِ تیواری ًسثت تِ گزٍُ ضاّذ،

ضذت تیواری آتزٍاسىلزٍس ،ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى

افشایص هؼٌیداری داضتِ است ( .)15در هغالؼِ حاضز ًیش

وارٍتیذ است ( .)9افشایص ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى

هیاًگیي سهاى گذضتِ اس تیواری در افزاد هَرد هغالؼِ5/9 ،

وارٍتیذ یىی اس لَیتزیي پیطگَیی وٌٌذُّای هزي ٍ

سال تَد ٍ ایي هسألِ ًطاى دٌّذُ فاصلِ سهاًی سیاد ایداد

هیز ًاضی اس تیواریّای للثی -ػزٍلی هیتاضذ (.)10

تیواری تا دیذى ػالین ضخاهت اًتیوا هذیای وارٍتیذ در

در هغالؼِ حاضز ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ،
سغح سزهی ولستزٍل ول،

HDL ،LDL

ٍ

HbA1C

سًََگزافی استً .تایح تحمیمات ّ ٍ Rabagoوىاراى ()17

تِ

ٍ ّ ٍ Hayaishi-Okanoوىاراى (ً )12طاى داد وِ ضخاهت

صَرت هؼٌیداری در گزٍُ تیواراى هثتال تِ دیاتت ًسثت تِ

اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ در وَدواى هثتال تِ دیاتت تِ
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عَر هؼٌیداری تیطتز اس وَدواى سالن است وِ تا ًتایح

هیشاى ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ دارد (.)19

هغالؼِ حاضز ّوخَاًی داضت.

پژٍّص ّ ٍ Lopes-Virellaوىاراى وِ تز رٍی ً 479فز تِ

ٍ ّوىاراى وِ تز رٍی وَدواى

صَرت ّنگزٍّی ٍ عی  8تا  14سال اًدام گزفتً ،طاى

پژٍّص

هثتال تِ دیاتت ًَع یه اًدام گزفت ،تِ ایي ًتیدِ رسیذ وِ

داد وِ تیي سغح سزهی

ٍ ضخاهت اًتیوا هذیای

ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى وارٍتیذ در وَدواى هثتال تِ

وارٍتیذ ارتثاط هستمین هؼٌیداری ٍخَد دارد (.)20

Jarvisalo

دیاتت ( 0/47 ± 0/04هیلیهتز) در همایسِ تا گزٍُ ضاّذ

وتیجٍگیری

( 0/42 ± 0/04هیلیهتز) تیطتز ٍ اس لحاػ آهاری ًیش

ًتایح هغالؼِ حاضز ًطاى داد وِ دیاتت ًَع یه ،ػاهل

هؼٌیدار تَد ( )16وِ تا یافتِّای تزرسی حاضز هغاتمت

خغز هستملی تزای افشایص ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى

داضت ،اها در تحمیك آًاى تز خالف هغالؼِ حاضز ،هیشاى
ولستزٍل ول ٍ

LDL

وارٍتیذ هیتاضذ ٍ تا تَخِ تِ تطخیص دیاتت در سي پاییي

در تیي دٍ گزٍُ تفاٍت آهاری

ٍ اًذاسُگیزی ایي ضاخص در سٌیي وَدوی ٍ ًَخَاًی وِ

هؼٌیداری را ًطاى ًذاد ( .)16ایي اهز هیتَاًذ تیاًگز ووتز
تَدى تأثیز هیشاى ولستزٍل ول ٍ

LDL

ٌَّس آثار سیاًثار آتزٍاسىلزٍس تِ صَرت ٍاضح ًوایاى

در رًٍذ افشایص

ًطذُ است ،هیتَاى اس آى تِ ػٌَاى ػاهل پیطگیزی

ضخاهت اًتیوا هذیا تاضذ ،اها ون تَدى حدن ًوًَِ ٍ هذت
سهاى ون اتتال تِ تیواری در هغالؼِ

Jarvisalo

LDL

وٌٌذُای در خْت واّص ػَارض للثی -ػزٍلی دیاتت تا

ٍ ّوىاراى

استفادُ اس اصالح تْتز ضیَُ سًذگی ٍ درهاى هٌاسةتز

( )16هیتَاًذ اس خولِ دالیل تأثیزگذار در وسة ایي ًتیدِ

استفادُ وزد.

تاضذ.
در هغالؼِ حاضز ،تیي هیشاى ضاخصّای ولستزٍل ول

پیطىُادَا

ٍ  LDLتا افشایص ضخاهت اًتیوا هذیا (تا ٍخَد تفاٍت در

پیطٌْاد هیضَد هغالؼِای تا حدن ًوًَِ تیطتز ٍ تا تَسیغ

همذار ایي ضاخصّا تیي دٍ گزٍُ) ّوثستگی ٍخَد

سٌی ٍ خٌسیتی تْتز ٍ تِ صَرت پیگیزی در چٌذ سال تؼذ

ٍ ّوىاراى وِ تز رٍی 45

(ّنگزٍّی) تزای ّزچِ تْتز هطخص ضذى ارتثاط تیي

ًذاضت .در هغالؼِ

Jarvisalo

هتغیزّا ،اًدام گیزد.

وَدن هثتال تِ دیاتت ًَع یه اًدام گزفتً ،طاى دادُ ضذ
وِ ّوثستگی هؼٌیداری تیي ضخاهت اًتیوا هذیای ضزیاى
وارٍتیذ ٍ افشایص

LDL

محذيدیتَا

سزم در ایي تیواراى ٍخَد دارد

هحذٍدیت اخزایی خاصی در اًدام عزح هطاّذُ ًطذ.

( )18وِ تا ًتایح تحمیك ّ ٍ Jarvisaloوىاراى ( ٍ )16هغالؼِ
حاضز ّوخَاًی ًذاضتّ .وچٌیيً ،تایح هغالؼِ

Malcom

تقذیر ي تطکر

ٍ

از تمامی کارکىان بیمارستان افضلیپًر کرمان کٍ در اوجام ایه
پژيَش َمکاری ومًدوذ ،تشکر ي قذرداوی بٍ عمل میآیذ.

ّوىاراى تِ ایي ًتیدِ رسیذ وِ افشایص  ٍ LDLدر پی آى
آتزٍاسىلزٍس در تیواراى هثتال تِ دیاتت ،ارتثاط هستمیوی تا
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Comparison of the Intima-media Thickness of Carotid Artery in Children with Diabetes Type One
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Abstract
Background & Aims: Diabetes is a very important factor for stroke due to blocked blood vessels. It can
involve systemic and cerebrovascular arteries at the same time via microangiopathy and macroangiopathy.
This project aimed to compare the intima-media thickness of carotid artery in children with diabetes type and
the control group.
Methods: In this case-control study, 50 children with the age of 5-18 years were enrolled in two equal
groups of patients and controls. After obtaining informed consent and completing the demographic data,
carotid artery ultrasound, lipid profile test and checking random blood pressure was conducted for the
subjects. Then, the data were statistically analyzed using SPSS software.
Results: The mean intima-media thickness of the carotid artery was 0.45 ± 0.09 and 0.38 ± 0.06 in control
and patient groups, respectively. There was a statistically significant difference between the two groups (P =
0.004).
Conclusion: The intima-media thickness of the carotid artery and serum lipid profiles in children with
diabetes was significantly higher than the control group. In addition, in children with diabetes, the systolic
blood pressure was significantly correlated with the increased intima-media thickness of the carotid artery.
Keywords: Diabetes, Carotid artery, Intima-media thickness, Lipid profile, Ultrasound
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