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چكيدٌ

سميىٍ ي اَداف :سٌذسم سَدٍاكسفَليطي يك ثيوبسي هَلشي فبكشَسيبل اسز كِ ثب سَليذ ٍ سدوغ هَاد فيجشيالس خبسج سلَلي دس چطن ٍ ثسيبسي اص ثبفز
ّبي ديگش ثذى ضٌبخشِ هيضَد .ايي سٌذسم ضبيغسشيي ػلز گلَكَم صاٍيِ ثبص هيثبضذّ .ذف اص ايي هغبلؼِ ثشسسي سغييشار سغح سشهي هس ٍ سٍي دس
ثيوبساى هجشال ثِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي ٍ همبيسِ آًْب ثب گشٍُ كٌششل اسز.
مًاد ي ريشَا :همبديش سشهي هس ٍ سٍي دس  30ثيوبس هجشال ثِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي ٍ  30ثيوبس كٌششل ثب سي ٍ خٌس هطبثِ ثب سٍش خزة اسوي
( )Atomic Absorption Methodاًذاصُگيشي ضذ.
يافتٍَا :همبديش سشهي هس دس ثيوبساى هجشال ثِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي ثِ عَس چطوگيش ثيطششاص آى دس گشٍُ كٌششل ثَد( 0/003  0/001 μg/lدس
همبثل ٍ )P=0/007 ،0/002  0/001 μg/lلي همبديش سشهي سٍي ايي ثيوبساى ثِ عَس چطوگيش دبييي سش اص گشٍُ كٌششل ثَد 0/05  0/028 μg/l( .دس همبثل
 .)P=0/001 ،0/08  0/023 μg/lثيي همبديش سشهي هس ٍ سٍي دس دٍ گشٍُ هَسد هغبلؼِ ّيچ گًَِ اسسجبعي ٍخَد ًذاضز.
وتيجٍگيزي :يبفشِّبي هب ًطبى هيدّذ كِ دس ثيوبساى هجشال ثِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي ،افضايص همبديش سشهي هس هيسَاًذ يك سيسك فبكشَس ثشاي يبفشِ-
ّبي سيسشويك ٍ چطوي ايي سٌذسم ثبضذ ٍ كبّس همبديش سشهي سٍي دس ايي ثيوبساى هوكي اسز آًْب سا هسشؼذ اسششس اكسيذاسيَ ًوبيذ.

کلید واژه ها :سىذرم سًدياكسفًليشه ،مس ،ريي  ،سرم

مقدمٍ

سٌذسم سَدٍاكسفَليطي يك فيجشيلَدبسي االسشيك ٍاثسشِ ثِ
سي ضبيغ اسز كِ هَخت سدوغ هَاد فيجشيالس غيشعجيؼي دس
ثبفزّبي داخل ٍ خبسج چطوي هيگشدد ( .)1گش چِ ايي سٌذسم
ثِ ػٌَاى يك اخشالل سيسشويك دس ًظش گشفشِ هيضَدٍ ،لي ايي
سٌذسم ضبيغسشيي ػلز لبثل سطخيص گلَكَم صاٍيِ ثبص اسز (3
ٍ .)2ثشخالف ضيَع ٍ اّويز ثبليٌي صيبد آى ،هكبًيسن ديطشفز
سٌذسم سَدٍاكسفَليطي ٍ ديطشفز ثؼذي آى ثِ سوز گلَكَم
سَدٍاكسفَليبسيَ ّوچٌبى ًبهطخص هيثبضذ .سٌذسم
سَدٍاكسفَليطي ثب سٌشض ثيص اص حذ ٍ سدوغ هَاد فيجشيالس
االسشيك غيشعجيؼي دس ّوِ لسوشْبي سگوبى لذاهي چطن ٍ

ثبفزّبي سيسشويك ثذى ّوشاّي داسد .سَليذ ثيص اص حذ ٍ سدوغ
اخضاي هبسشيكس غيشعجيؼي هوكي اسز ثِ ػلز افضايص سٌشض
هدذد يب كبّص سغييش ٍ سجذيل اخضاي هبسشيكس ٍ يب ّش دٍ ثبضذ.
سغييش ٍ سجذيل هبسشيكس خبسج سلَلي ثبٍاسغِ هشبلَدشٍسئيٌبصّبي
هبسشيكس اًدبم هيضَد .هْبسكٌٌذُّبي ثبفشي هشبلَدشٍسئيٌبص فؼبليز
دشٍسئيٌبصّبي هبسشيكس سا سٌظين هيكٌٌذ (.)4ٍ 5
دس سبليبى اخيش ،اسششس اكسيذاسيَ ثِ ػٌَاى يك فبكشَس هْن دس
هكبًيسن دبسَطًشيك سٌذسم سَدٍاكسفَليطي هغشح ضذُ اسز (7
ًٍ .)6مص هس ٍ سٍي دس اسششس اكسيذاسيَ ثِ خَثي ضٌبخشِ ضذُ
اسز .سٍي يك فبكشَس اسبسي دس ثسيبسي اص آًضينّبي آًشي-
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اكسيذاًز هيثبضذّ .وچٌيي هس ًمص هْوي سا دس حفبظز آًشي-
اكسيذاًي داسد ،ثِ ػجبسر ديگش افضايص هس اص عشيك
دشاكسيذاسيَى ليذيذ ثبػث المب اسششس اكسيذاسيَ هيگشدد .هغبلؼبر
لجلي دس هَسد ًمص هس ٍ سٍي دس دبسَطًض سٌذسم
سَدٍاكسفَليطي ٍ ايدبد كبسبساكز دس ايي ثيوبساى ثب ًشبيح ضذ ٍ
ًميضي ّوشاُ ثَدُ اسز (.)8-10
ثب سَخِ ثِ ضيَع ثبالي ايي سٌذسم دس هٌغمِ هب ٍ ػذم ٍخَد
هغبلؼِاي دس هَسد ثشسسي ًمص ػٌبصشكويبة دس ايي ثيوبسي دس
ايي هغبلؼِ سغَح سشهي هس ٍ سٍي ٍ ّوجسشگي سغح سشهي
ايي دٍ ػٌصش سا دس ثيوبساى هجشال ثِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي
اسصيبثي ٍ ًشبيح آًْب سا ثب گشٍُ كٌششل همبيسِ ًوَدين.

مًاد ي ريشَا

ايي هغبلؼِ همغؼي آيٌذًُگش اص آثبى هبُ سبل  1388سب آرس هبُ
سبل  1389دس هشكض آهَصضي ٍ دسهبًي چطن ًيكَكبسي سجشيض اًدبم
ضذ .هدَص اخاللي اص كويشِ اخالق دضضكي داًطگبُ ػلَم دضضكي
سجشيض كست ضذ ٍ اص سوبم ثيوبساى هغبثك اظْبس ًبهِ ،Helsinki
سضبيزًبهِ آگبّبًِ كشجي اخز ضذ.
ً 30فش اص ثيوبساى هجشال ثِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي ٍ ً 30فش اص
افشاد هجشال ثِ كبسبساكز سٌي ثِ ػٌَاى گشٍُ كٌششل دس ايي هغبلؼِ
ضشكز دادُ ضذًذ .ثيي گشٍُ هجشاليبى ثِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي ٍ
گشٍُ كٌششل ّيچ سفبٍر آهبسي اص ًظش سي ٍ خٌس ٍخَد ًذاضز.
سوبهي افشاد هَسد هغبلؼِ كبًذيذ خشاحي كبسبساكز ثَدًذ ٍ سحز
يك هؼبيٌِ چطن دضضكي كبهل ضبهل اسصيبثي سًََهششيك فطبس
داخل چطوي اًذاصُگيشي ًسجز كبح ثِ ديسك ٍ هؼبيٌِ ثب اسليز
الهخ لشاس گشفشٌذ .ثيوبساى سَسظ اسليز الهخ ثذٍى گطبد كشدى
هشدهك اص لحبػ ٍخَد هَاد اكسفَليبسيَ دس عَل حبضيِ هشدهك ٍ
سٍي ػٌجيِ ثشسسي ضذًذّ .نچٌيي ثيوبساى ثؼذ اص گطبد كشدى
هشدهك اص ًظش حضَس سسَثبر هبدُ سفيذ سٍي سغح لذاهي
ػذسي ثشسسي ضذًذ .ػالٍُ ثشآى دس ثيوبساى هجشال ثِ سٌذسم
سَدٍاكسفَليطي ،گًَيَسكَدي ٍ دشيوششي اسَهبسيك اسشبًذاسد
سَسظ (Homphrey )Carl Zeiss Meditec lnc. Dublin, CA
 Field analyzer HFA IIثب ثِ كبسگيشي ثشًبهِ آسشبًِاي دس 30
دسخِ هشكضي ّ threshold 2-30وشاُ ثب الگَسيشن آسشبًِ ايٌششاكشيَ
سَئذي اسشبًذاسد ( Standard swedish interactive threshold
 )algorithm, SITAثِ ػول آهذ.
سٌذسم سَدٍاكسفَليطي ثب حضَس هَاد سَدٍاكسفَليبسيَ سٍي
كذسَل لذاهي ػذسي يب حبضيِ هشدهك ٍ ٍخَد هٌبعمي اص ًمص
دس سشاًس ايلَهيٌبسيَى دس حبضيِ هشدهك هطخص هيضَد كِ دس
هؼبيٌِ ػصت ادشيك ٍ هيذاى ثيٌبيي يبفشِ غيشعجيؼي ًذاضشِ ٍ فطبس
داخل چطوي كوشش اص  21هيليهشش خيَُ داسًذ.
افشاد گشٍُ كٌششل ًيض فطبس داخل چطوي كوشش اص 21
هيليهششخيَُ ،هؼبيٌِ ػصت ادشيك ٍ هيذاى ثيٌبيي عجيؼي ثذٍى هَاد
سَدٍاكسفَليبسيَ دس كذسَل لذاهي ػذسي يب حبضيِ هشدهك
داضشٌذ .سوبم ثيوبساى داساي سبثمِ سشٍهب ،اخشالل الشْبثي يب ػفًَي،
ديبثز ،ثيوبسي ايسكويك للجيّ ،يذشسبًسيَى ،اخشالل ػولكشد

كليَي يب كجذيً ،مص ايوٌي ٍ ثيوبساى ثب سبثمِ دسهبى ثب
كَسسيكَاسششٍئيذّب يب داسٍّبي ضذالشْبثي غيشاسششٍئيذي
( )NSAIDاص هغبلؼِ خبسج ضذًذ.
اص سوبم ثيوبساى ثؼذ اص  12سبػز ًبضشبيي ًوًَِ خَى هحيغي
سْيِ ضذ ،سذس سشم آًْب خذا گشديذ ٍ ًوًَِّبي سشم سب صهبى
آًبليض دس  -70دسخِ سبًشي گشاد ًگْذاسي ضذًذ.
غلظز سشهي هس (حسبسيز ،0/03 μg/l :حذ ضٌبسبيي
 ٍ 0/004μg/lداهٌِ ػولكشد  ٍ )0/018-4 μg/lغلظز سشهي سٍي
(حسبسيز  ،0/01 μg/lحذ ضٌبسبيي ٍ 0/003 μg/lداهٌِ ػولكشد
 )0/01-3μg/lثَسيلِ سٍش خزة اسويك ثب ثِ كبسگيشي
اسذكششٍهشش خزثي اسويك ( Chem Tech Analytical lnstroments
 )limited, UKهدْض ثِ ضؼلِ َّا /اسشيلي سؼييي گشديذ .ثشاي سؼييي
حدن ًوًَِ اص فشهَل حدن ًوًَِ ثشاي آصهَى اخشالف ثيي دٍ
هيبًگيي اسشفبدُ ضذُ اسز كِ دس آى ثب دس ًظش گشفشي ٍ α;0/05
 ٍ power=90%ثب اسشفبدُ اص همبديش هَخَد دس هغبلؼبر لجلي ٍ
سؼذاد حدن ًوًَِ هَسد ًيبص ً 23فش دس ّش گشٍُ هحبسجِ گشديذُ
ثَد ٍلي خْز افضايص دلز هغبلؼِ دس ّش گشٍُ ً 30فش ثِ ػٌَاى
حدن ًوًَِ دس ًظش گشفشِ ٍ ثشسسي ضذ.
دادُ ّب ثِ صَسر هيبًگيي  اًحشاف هؼيبس ثيبى ضذًذ .سوبم آًبليض
آهبسي ثب ثِ كبسگيشي ًشم افضاسآهبسي  SPSS-16اًدبم گشديذ .ثشاي
همبيسِ هيبًگيي ّب اص  Mann-whitney U test ٍT testاسشفبدُ ضذ.
ّوجسشگي ثيي دادُ ّب ثَسيلِ آصهَى ضشيت ّوجسشگي
Spearmanآ اسصيبثي ضذ ٍ همبديش  Pكوشش اص  0/05اص ًظش آهبسي
هؼٌيداس دس ًظش گشفشِ ضذ.

يافتٍَا

سوبم اًذاصُگيشيّب ثب هَفميز ٍ ثذٍى ّشگًَِ خغب دس سؼييي
سغح هس ٍ سٍي هشثَط ثِ ًوًَِگيشي ًبكبفي ٍ يب ّش گًَِ
هطكل ديگش دس عَل آًبليض ،اًدبم گشديذ .اعالػبر دهَگشافيك ٍ
يبفشِّبي ثيَضيويبيي گشٍُ ّبي هَسد هغبلؼِ دس خذٍل ً 1طبى
دادُ ضذُ اسز.
بيه گريٌَاي تعييه شذٌ از وظر تًزيع سىي ،وماي تًدٌ بذن،
فشار خًن سيستًليک ي دياستًليک ي پريفايل ليپيذ اختالف
معىيدار آماري يجًد وذاشت .سطح مس در سرم بيماران مبتال بٍ
سىذرم سًدياكسفًليشه در مقايسٍ با گريٌ كىترل بٍ طًر قابل
تًجُي افسايش يافتٍ بًد 0/003  0/001 μg/L( .در مقابل μg/L
 )P=0/000 ،0/002  0/001سطح سرمي ريي در بيماران مبتال
بٍ سىذرم پسًدياكسفًليشه بٍ طًر قابل تًجُي كاَش يافتٍ بًد
( 0/00  0/020 μg/Lدرمقابل ،0/00  0/023 μg/L
َ )P=0/001يچگًوٍ ارتباطي بيه سطح سرمي مس ي ريي در دي
گريٌ مًرد مطالعٍ يجًد وذاشت (جذيل.)2
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جدول  :1هيبًگيي ٍ اًحشاف هؼيبس يبفشِ ّبي دهَگشافيك ٍ ثيَضيويبيي دس ثيوبساى
هجشال ثِ سَدٍاكسفَليطي ٍ گشٍُ كٌششل
متغير

سن (سال)
جنس(مرد)%
)kg/m2(BIM
فشار خون
سيستوليك()mmHg
فشارخون
دياستوليك()mmHg
تري گليسريد()mg/dl
كلسترول()mg/dl
LDL
كلسترول()mg/dl
 HDLكلسترول
()mg/dl
مس()μg/L
روي()μg/L

گروه
سودواكسفوليشن
()n=33
67/3  9/07
50
24/89  2/84
125/16  7/82

P

گروه كنترل
()n=33

 12/67

68/03

0/79
0/70
0/49

79/83

0/93

170/53  76/55
211/83  43/51
136/79  49/98

169/80  98/92
224/66  50/03
143/26  43/78

0/97
0/29
0/61

48/27  9/00

50/44  8/39

0/34

0/003  0/001
0/05  0/028

0/002  0/001
0/08  0/023

0/007
0/001

 7/98

80/00

50

24/64  2/48
126/66  8/93

 8/55

ً :BMIوبيِ سَدُ ثذًي LDL ،كلسششٍل :كلسششٍل -ليذَدشٍسئيي ثب داًسيشِ كن
 HDLكلسششٍل :كلسششٍل – ليذَدشٍسئيي ثب داًسيشِ ثبال

جدول  :2اسسجبط ثيي سغَح سشهي هس ٍ سٍي دس گشٍّْبي هَسد هغبلؼِ
P
rs
گروههاي مورد مطالعه
گشٍُ سَدٍاكسفَليطي
گشٍُ كٌششل

بحث

0/07
-0/04

0/71
0/83

سٌذسم سَدٍاكسفَليطي يك ثيوبسي هَلشي فبكشَسيبل ثب ضشٍع
ديشسس اسز كِ دس دبسَطًض آى فبكشَسّبي طًشيك ٍ غيشطًشيك
دخبلز داسًذ .گش چِ هٌطب ٍ صهيٌِ اصلي ديذايص هبدُ اكسفَليبسيَ
دس ايي سٌذسم ٌَّص هطخص ًطذُ اسز ٍليكي ضَاّذ فضايٌذُ اي
هجٌي ثش دخبلز اسششس اكسيذايشَ ٍ ايسكويّ /يذَكسي دس
دبسَفيضيَلَطي ايي سٌذسم ٍخَد داسد (.)6 ٍ11
ّش دٍ ػٌصش هس ٍ سٍي دس فشآيٌذّبي ثيَضيويبيي هشؼذدي
كِ ثشاي اداهِ حيبر ٍ ػولكشد سلَل ّبي ضجكيِ ضشٍسي اسز
ًمص داسًذّ ٍ Schlotzer-Schrehardt .وكبساى گضاسش كشدًذ كِ
ًمص ػٌصش سٍي دس ثيوبساى هجشال ثِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي
هشثَثظ ثِ آًضينّبي ٍاثسشِ ثِ سٍي هثل هشبلَدشٍسئيٌبصّبي
هبسشيكس هيثبضذ .سصَس هيضَد كِ دس سٌذسم سَدٍ اكسفَليطي
ػذم سؼبدل ثيي هشبلَدشٍسئيٌبصّبي هبسشيكس ٍ هْبس كٌٌذُّبي آًْب،
دس سدوغ دبسَلَطيك هبدُ فيجشيالس ًمص داضشِ ثبضذ (.)5ٍ12
سٍي ّوچٌيي يك كَفبكشَس اسبسي ثشاي ثيص اص ًَ 70ع هشبلَ
آًضين اسز كِ يكي اص آًْب سَدشاكسيذ ديسهَسبص اسز كِ يك
فبكشَس آًشياكسيذاًز هْن هيثبضذ .سٍي سَليذ هشبلَسيًَيي سا كِ
يك اص ثيي ثشًذُ ساديكبلّبي آصاد اسز المب هيكٌذ (.)13
هس ًيض اثش هْوي دس دشٍسِّبي آًشياكسيذاسيَ اص عشيك اػوبل
ًمص كَفبكشَس ثشاي آًضينّبيي اص لجيل سَدشاكسيذ ديسهَسبص ٍ

سيشَكشٍم C-اكسيذاص اػوبل هيًوبيذ .اص عشف ديگش صيبدي هس
هيسَاًذ اص عشيك هسيشّبيي هثل اكسيذاسيَى كلسششٍل-
ليذَدشٍسئيي ثب داًسيشِ كن ٍ دشاكسيذاسيَى ليذيذ ،ثبػث المبي
اسششس اكسيذاسيَ گشدد (.)13
دس يك هغبلؼِ سَسظ ّ ٍ Yildirimوكبساى ،سغَح هس ٍ
سٍي دس ػذسيّبي ثيوبساى هجشال ثِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي
ثشسسي ٍ كبّص چطوگيش دس سغح سٍي ػذسي دس گشٍُ هَسد
هغبلؼِ هطبّذُ گشديذ (.)13
ّ ٍ Comorcuوكبساى دس ثشسسي سغَح الوبىّبي فَق دس
ػذسي ثيوبساى هجشال ثِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي دس يبفشٌذ كِ ثش
ػكس هغبلؼِ فَق سغح هس ػذسي دس ايي ثيوبساى ثبالسش ٍلي
سغح سٍي ػذسي سفبٍسي ثب گشٍُ كٌششل ًذاسد ( .)14دس هغبلؼِ
ّ ٍ Panteliوكبساى ًيض هطخص ضذُ اسز كِ سغح هس ٍ سٍي
دس هبيغ اكَص هجشاليبى ثِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي ٍ گشٍُ كٌششل
سفبٍسي ًذاسد (ّ ٍ Dawczynskiِ .)8وكبساى ًطبى دادًذ كِ سغح
سٍي دس ػذسي ّبي دچبسكبسبساكز افضايص هييبثذ (Ginduz .)9
ٍ ّوكبساى ًيض دس يبفشٌذ كِ افضايص ًفَردزيشي غطبء ػذسي دس
ثيوبساى ديبثشي هجشال ثِ كبسبساكز هشثَط ثِ ثبال ثَدى سغح سٍي دس
ػذسي ايي ثيوبساى ٍ المبء اكسيذاسيَى ًبضي اص آى هيثبضذ (.)10
ثب سَخِ ثِ ايٌكِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي يك ثيوبسي
سيسشويك اسز ٍ سَليذ هَضؼي هَاد فيجشيالس اص ثبفزّبي
سگوبى لذاهي چطن ٍ اًشطبس آى اص عشيك هبيغ صالليِ دس دبسَطًض
دسگيشي سيسشويك ايي ثيوبسي ديطٌْبد ضذُ اسز ثٌبثشايي اًذاصُ-
گيشي سغح سشهي ػٌبصش هس ٍ سٍي دس سشم ػالٍُ ثش ػذسي ٍ
هبيغ اكَص هيسَاًذ كوك كٌٌذُ ثبضذ.
ثب سَخِ ثِ ٍخَد سفبٍرّبي هٌغمِاي دس هيضاى دسيبفز عجيؼي
ػٌبصش كويبة ٍ ضيَع ًسجشب ثبالي سٌذسم سَدٍاكسفَليطي دس
هٌغمِ آرسثبيدبى ضشلي ،دس ايي هغبلؼِ سغح سشهي هس ٍ سٍي
سا دس ثيوبساى هجشال ثِ كبسبساكز ٍ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي اًذاصُ-
گيشي ًوَدُ ٍ ًشبيح سا ثب ثيوبساى هجشال ثِ كبسبساكز همبيسِ ًوَدين
سب سبثيشار هخذٍش كٌٌذُ ًبضي اص ٍخَد كبسبساكز ثش سٍي سغح
سشهي ػٌبصش كويبة سا حزف ًوَدُ ٍ ثشَاًين اثشار ايي ػٌبصش سا
دس سٌذسم سَدٍاكسفَليطي ثشسسي ًوبيين.
اگش چِ ّ ٍ Comorcuوكبساى ثِ ايي ًشيدِ سسيذُاًذ كِ ثيي
سغح سشهي سٍي دس ثيوبساى هجشال ثِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي ثب
گشٍُ كٌششل سفبٍسي ٍخَد ًذاسد (ٍ ،)14لي هب دس ايي هغبلؼِ
دسيبفشين كِ سغح سشهي سٍي دس ثيوبساى هجشال ثِ سٌذسم
سَدٍاكسفَليطي ًسجز ثِ گشٍُ كٌششل كبّص يبفشِ اسز كِ ثب
سَخِ ثِ اثشار آًشياكسيذاًي سٍيً ،شبيح هغبلؼِ هب هيسَاًذ ثيبًگش
ايي حميمز ثبضذ كِ اسششس اكسيذاسيَ دس دبسَطًض سٌذسم
سَدٍاكسفَليطي ًمص داسد.
ًشبيح هغبلؼِ هب دس هَسد سغح هس ٍ سٍي سشم هطبثِ هغبلؼِ
ّ ٍ Comorcuوكبساى هي ثبضذ كِ ًطبى داد سغَح سشهي هس دس
هجشاليبى ثِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي افضايص يبفشِ اسز (.)14
هغبلؼبر لجلي ًيض سغح افضايص يبفشِ هس سا دس ػذسي ثيوبساى
كبسبساكشي دس همبيسِ ثب افشاد سبلن ًطبى دادُ اسزّ .وچٌيي
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دبسَطًض ثيوبسي هوكي اسز ساّگطبي كطف سٍشّبي خذيذسش
دس دسهبى ٍ ديطگيشي اص فبكشَسّبي احشوبلي هَثش دس ايي ثيوبسي
.ثبضذ

وتيجٍگيزي

ثِعَس خالصِ دس ايي هغبلؼِ هطخص گشديذ كِ دس هجشاليبى
ثِ سٌذسم سَدٍاكسفَليطي همبديش سشهي هس افضايص ٍ سشهي
سٍي كبّص هييبثذ ٍ ديطٌْبد هيضَد كِ ايي دٍ ػٌصش ثِعَس
هسشمل اص ّن ٍ احشوبال اص عشيك هكبًيسوْبي هشفبٍسي دس دبسَصًض
ًَِايي سٌذسم ًمص داسًذ ٍ ليكي اًدبم هغبلؼبر ثؼذي ثب حدن ًو
ِثيطشش ٍ ثشسسي ّوضهبى سبيش فبكشَسّبي ثيَضيويبيي هيسَاًذ ث
كطف هكبًيسوْبي دسگيش ٍ يبفشي سٍشّبي دسهبًي هٌبستسش
.كوك ًوبيذ

تقديز ي تشكز

ايه مطالعٍ برگرفتٍ از بخشي از وتايج طرح تحقيقاتي مصًب
داوشگاٌ علًم پسشكي تبريس ميباشذ كٍ با حمايتَاي معايوت
.پژيَشي آن داوشگاٌ اوجام گرديذٌ است

هطخص ضذُ اسز كِ افضٍدى دشٍسئييّبي ػذسي ثِ هخلَط هس
ٍ آسكَسثبر اكسيذاسيَى ايي دشٍسئييّب ٍ سَليذ ساديكبل آصاد سا
.)16ٍ15( هْبس هيكٌذ
ثب سَخِ ثِ يبفشِّبي هغبلؼِ فَق ٍ هغبلؼبر لجلي كِ افضايص
ِسغح هس ػالٍُ ثش سشم دس اكَص ٍ ػذسي هجشاليبى ث
ِ) ثِ ًظش هيسسذ ك9( سَدٍاكسفَليطي ًطبى دادُ ضذُ اسز
احشوبال هس دس ايدبد هبسشيكس هبدُ فيجشيالس سٌذسم
.سَدٍاكسفَليطي ًمص داضشِ ثبضذ
دس هغبلؼِ هب ّيچگًَِ اسسجبعي ثيي سغح سشهي هس ٍ سٍي
ٍدس گشٍُّبي هَسد هغبلؼِ ٍخَد ًذاضز كِ ًطبى هيدّذ ايي د
ػٌصش هسشمل اص ّن دس خشيبى دشٍسِ ّبي اكسيذاسيَ ٍ هْبس آى
.ًمص داسد
ػذم اًذاصُگيشي ّوضهبى هس ٍ سٍي دس هبيغ صالليِ ثيوبساى
 ثؼالٍُ ثٌظش هيسسذ.هَسد ثشسسي اص هحذٍديز ّبي هغبلؼِ ثَد
ّوسبىسبصي گشٍُّبي هَسد هغبلؼِ اص لحبػ سبيش فبكشَسّبي
ًبضٌبخشِاي كِ هوكي اسز ثش سٍي سغح دبيِ سشهي هس ٍ سٍي
دس ثيوبساى هَسد هغبلؼِ سبثيشگزاس ثبضذ اص ديگش هحذٍديزّبي
.هَخَد دس ايي هغبلؼِ ثبضذ
ثب ايٌحبل اًدبم هغبلؼِ ثشسٍي افشاد هجشال ثِ سَدٍاكسفَليطي
ثذٍى كبسبساكز ثِ هٌظَس ثشسسي دليكسش ًمص ػٌبصش كويبة دس
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