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  رابطه فریتین سرم و انفارکتوس حاد میوکارد

 
  -2 دکتر محمدتقی صالحی عمران-1دکتر محمدرضا خصوصی نیاکی
  4دکتر حسن اشرفیان -3دکتر فرزاد جاللی

 
 چکیده

 شناخت  ودشون  حیات انسان محسوب میۀ عروقی از شایعترین عوامل تهدیدکنند-بیماریهای قلبی:  و هدفزمینه
خود ه  مطالعات فراوانی را در سراسر جهان بوباشد  برخوردار میای  ویژه ایجاد آن از اهمیت عوامل خطرساز برای
در حال حاضر . باشد  افزایش ذخیره آهن میی،برای پدیده حاد کرونر یکی از این عوامل خطر .معطوف کرده است

ط بین فریتین و انفارکتوس حاد  ارتباحاضر با هدف تعیین مطالعه .مطالعات انجام شده در این زمینه محدود است
 .انجام شدنقش احتمالی آن در ایجاد بیماری زودرس عروق کرونر  و میوکارد

 بیمار مبتال به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در 104 ، و مقطعییشاهد -مورداین تحقیق در  :روش بررسی
 نفر از 138و به عنوان گروه مورد ماه  18 بابل در طی  وابسته به دانشگاه علوم پزشکیبیمارستان شهید بهشتی
  سپس؛لیتر تهیه شد  میلی5نمونه سرم به مقدار  ،از هر فرد. انتخاب شدندعنوان شاهد ه ببین افراد سالم اجتماع 

در آخر هفته دوم پس از انفارکتوس حاد  با استفاده از کیت فریتینو  سطح فریتین سرم به روش رادیو ایمونواسی
بر اساس حداقل مثبت بودن دو تا از سه  تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد. گیری شد یشگاه اندازهمیوکارد در آزما

 میانگین فریتین دو گروه با استفاده . سطحی و افزایش آنزیم بود(EKG)  نوار قلبتغییرات ،معیار درد تیپیک سینه
و شاهد کمتر و مورد ریتین گروه همچنین سطح ف .ندبررسی و مقایسه شد Chi-Squareو  t آماریهای آزموناز 

 .تمورد مقایسه قرار گرفنیز  سال 50باالتر از 
  مردانمیانگین فریتین در. سال بود 7/55±25در گروه شاهد   و2/60±12 در گروه موردسن میانگین  :ها یافته
 دار بود معنیاز نظر آماری و میکروگرم در لیتر  47/75 ±2/53و  2/209±6/178 مورد و شاهد به ترتیبگروه 

)0001/0P<(.5/72 ± 3/61 و 1/145 ± 2/15 مورد و شاهد به ترتیبگروه  زنان در  میانگین فریتین در 
 ).>004/0P (دار بود از نظر آماری معنیو میکروگرم در لیتر 

وس حاد  بین سطح فریتین و بروز انفارکتیمثبت ارتباط مستقیم و نشان داد که های این مطالعه یافته :نتیجه گیری
حاد مورد  عنوان یک عامل خطرساز در بروز انفارکتوس حاد میوکارده  بنابر این فریتین را باید ب،وجود دارد میوکارد

 .توجه قرار داد

   فریتین،خطر عامل ،انفارکتوس میوکارد :ها واژهکلید 
 ) 1384؛ سال 1اره ؛ شم11دوره (افق دانش؛ مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد 

                                                           
   دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده پزشکی،قلب - داخلی آموزشی بیماریهایاستادیار گروه : نویسنده مسؤول1

  بخش قلب - بیمارستان شهید بهشتی-بابل: آدرس
  mniaki33@yahoo.com: پست الکترونیکی   0111-2251664:  نمابر0111-2252071-5:تلفن

   دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده پزشکی،قلب - داخلی آموزشی بیماریهایهاستادیار گرو 2
   دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده پزشکی،قلب - داخلی آموزشی بیماریهای گروهدانشیار 3
   متخصص بیماریهای داخلی4
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  مقدمه 
 مهم مرگ و میر     ی از عوامل  عنوان یک ه   عروقی ب  -بیماریهای قلبی 

در جوامع امروزی مورد توجه فراوان محققان در سراسر دنیا قـرار دارد و              
 .باشد برخوردار می ای    شناخت عوامل مساعدکننده آن نیز از اهمیت ویژه       

 انفـارکتوس میوکـارد   عنوان عامـل خطرسـاز      ه  تاکنون عوامل متعددی ب   
ند که ازجمله آهن سرم بتازگی مورد توجه قرار گرفته اسـت            ا  معرفی شده 

ضــد و نقــیض در مــورد نقــش در برخــی مــوارد و مطالعــات محــدود و 
 .)1(بیماریزای آهن در ارتباط با بیماری عروق کرونر مطرح شده است 

  نفر از  2000در  فنالند روی     و همکاران    Salonenنتایج مطالعه   
 که افزایش سطح فریتین خطر انفارکتوس حاد میوکـارد           نشان داد  مردان

  . )2(دهد  را تا دو برابر افزایش می
ارتبـاط بـین ذخـایر      و همکـاران     Tuomainen ای دیگر   مطالعهدر  

   .)4،3(گزارش کردند  بیماری عروق کرونر راخطر آهن بدن و 
قابـل بحـث    از دو طریـق      اثر آهن در پاتوژنز انفـارکتوس میوکـارد       

   :است
  ایجاد تنگی در عروق کرونر -1
  ایجاد حساسیت میوکارد به ایسکمی  -2

هـای آزاد     نقش آهن از طریق ایجـاد رادیکـال         فوق در هر دو مورد   
 خـود در سـاختمان برخـی        ، آهن  بدین صورت که اوالً    ،باشد اکسیژن می 

ـ   ثانیـاً  ؛های آزاد اکسیژن شـرکت دارد      رادیکال  رصـورت کاتـالیزور د    ه   ب
بـسیار مهمـی در     نقـش   کـه   کند    می ی سلولی شرکت   واکنشها بعضی از 

 . های آزاد دارد ایجاد رادیکال
آنچـه   .نیز نقـش دارد    لیپیدها پراکسیداسیون از سوی دیگر آهن در    
هـا اسـت کـه توسـط          آهـن آزاد سـلول     ،شود که سبب صدمه سلول می    

ل بـا    ایـن آهـن آزاد در تعـاد        .شالتورهای فلزی قابل شالته شدن است     
شـاخص   ترانسفرین و با میزان کل آهن بدن که        انتقالی در خون با    آهن

منجر بـه    باال بودن میزان آهن بدن    . باشد در تعادل می   ،آن فریتین است  
 هـای  مقدار کافی برای کاتـالیز کـردن واکـنش        ه  آهن ب  گردد که  آن می 

مقـدار آهـن توسـط    .  در دسترس سـلول باشـد    بیشترین میزان سلولی تا   
 LDL1رسـان عروقـی      از جمله عوارض آسیب    ؛شود  می  سنجیده فریتین

ست که این عمل حتی در حضور مقـادیر کمـی از             ا اکسیده شده پالسما  
  . )4،1(گیرد   میآهن هم صورت

                                                           
1 Low Density Lipid  

 ،کردن آهن آزاد با دفروکسامین باعث کاهش وسعت ضـایعه          شالته
کاهش بروز آریتمی و بهتر شدن فونکسیون میوکارد پس از انفـارکتوس            

توان نتیجه گرفت که میزان آهن در دسترس         شود و می   اد میوکارد می  ح
  . )5(باشد  کننده حساسیت بافتی به ایسکمی می بافت تعیین

ارتباط سطح فریتین سـرمی بـا بـروز         با هدف تعیین     مطالعه حاضر 
 .انجام شدانفارکتوس حاد میوکارد 

 
 روش بررسی

بـه عنـوان    (یمـار    ب 104از   شاهدی و مقطعی     -در این مطالعه مورد   
ـ  ) گروه مورد  CCUدر بخـش   علـت انفـارکتوس حـاد میوکـارد    ه کـه ب

 در طـول     وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل      بیمارستان شهید بهشتی  
 ؛لیتـر تهیـه شـد       میلی 5 نمونه سرم به مقدار      ، ماه بستری بودند   18 مدت
بـا اسـتفاده از کیـت        سطح فریتین سرم به روش رادیوایمونواسی      سپس

. گیری شد در آخر هفته دوم پس از انفارکتوس حاد میوکارد اندازه       یتینفر
بر اساس حداقل مثبت بودن دو تـا از          تشخیص انفارکتوس حاد میوکارد   

 سـطحی و     (EKG)  نـوار قلـب     تغییـرات  ،سه معیار درد تیپیـک سـینه      
   .)1(افزایش آنزیم بود 

 شـکایت  گونـه   نفر از میان افراد سالم جامعه که هیچ       138همچنین  
 بـا رعایـت   ،بودطبیعی  آنها EKG و نداز بیماری قلبی نداشت  ای    یا سابقه 
سطح فریتین  و  انتخاب شدند    گروه شاهد  به عنوان    همسان بودن  تطبیق

 ،بیمـاران مبـتال بـه بیماریهـای کبـدی         . شـد گیـری    انـدازه نیـز   در آنها   
  . بیماریهای التهابی غیر عفونی از مطالعه خارج شدند، عفونتهای حاد
افـزار    نـرم  با استفاده از     ، پس از کدگذاری   آوری شده،    جمع اطالعات

ــاری  ــای SPSSآم ــطحدر  Chi-square و t و آزمونه ــیس داری   معن
05/0P< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .  

 
 ها یافته

%) 7/59( نفـر    62 ، بیمار مبتال به انفارکتوس حـاد میوکـارد        104از  
 مرد و  %)5/32( نفر   45 گروه شاهد     در .دبودنزن  %) 3/40( نفر   42مرد و   

 در   و 2/60±12در گروه مورد    میانگین سنی   . زن بودند %) 5/67( نفر   93
 50افراد دو گروه به دو دسته باال و زیر    . سال بود  7/55±25  شاهد گروه

در دسـته    .گیـری شـد    اندازهدر آنها   و میانگین فریتین    شدند  سال تقسیم   
و شـاهد  )  نفـر 24( در گـروه مـورد     سرمی میانگین فریتین  ، سال 50زیر  
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از نظـر  اختالف آنها  و  5/70 ±3/57 و   9/99±4/76 به ترتیب )  نفر 101(
  .)1 جدول() >037/0P(دار بود   معنیآماری کامالً

 80( در گروه مورد      سال 50در دسته باالی     سرمی   میانگین فریتین 
ــر ــاهد ) نف ــر33(و ش ــب  )  نف ــه ترتی  4/79±6/61 و 3/208±2/182ب

حاصـل  دار   این اختالف نیز از نظر آمـاری معنـی          . بود میکروگرم در لیتر  
  .)1 جدول() >0001/0P(گردید 

شـدند  تقسیم نیز  و شاهد به دو دسته مرد و زن         مورد  افراد در گروه    
 در مـردان  میانگین فـریتین سـرم       گردید؛و میانگین فریتین آنها مقایسه      

 و  2/209±6/178رتیـب   بـه ت  )  نفـر  45(و شـاهد    )  نفـر  62(گروه مـورد    
   .)>05/0P (دار بود  از نظر آماری معنیو میکروگرم در لیتر 2/53±4/75

)  نفر 93(شاهد  و ) نفر 42( گروه مورد    در زنان سرم    فریتین میانگین
 بـود؛ ایـن    میکروگـرم در لیتـر     5/72±3/61 و   1/145±2/15به ترتیـب    

  . )2 دولج ()>05/0P(حاصل گردید دار  اختالف از نظر آماری معنی
داری  طور معنی ه  بگروه مورد   طور کلی میانگین فریتین سرم در       به  

 ، بـا سـن    ایـن دو گـروه    شاهد بود و تفاوت سطح فریتین       گروه  از  تر  بیش
  . نشان نداد داری  معنیجنس و در زنان با یائسگی ارتباط

 
  گیری و نتیجهبحث 

نقش  و مطالعه ارتباط بین فریتین و انفارکتوس حاد میوکارد       در این   
مـورد تحقیـق و     احتمالی آن در ایجـاد بیمـاری زودرس عـروق کرونـر             

گیری فریتین پـس از هفتـه دوم در بیمـاران            اندازه و   بررسی قرار گرفت  
از  آهن آزاد شده   تداخل یبررسی احتمال دلیل  به   انفارکتوس حاد میوکارد  

   . انجام شدحادمرحله نکروز بافت عضالنی قلب در واکنش 
 مـورد در گـروه     فریتین سرم  نشان داد که   حقیق حاضر تی  ها  یافته

 زیر  افرادبا تفکیک   . استبیشتر  شاهد  گروه  داری نسبت به      طور معنی ه  ب
ـ  مـورد در گـروه     فـریتین سـرم     سال نیـز   50 سال و باالی     50 طـور  ه  ب

 بـا تفکیـک جـنس نیـز       . بـود تر  بـاال شـاهد   گـروه   داری نسبت به      معنی
طور  به   مورددر گروه    فریتین سرم  نشان داد که  تحقیق حاضر   های   یافته
بـا توجـه بـه نتـایج ایـن          . اسـت بیشتر  شاهد   گروه   داری نسبت به    معنی

 عامـل خطـر   عنـوان یـک     ه  توان ب   باال بودن فریتین سرم را می      ،مطالعه
بـا گـزارش    ایـن تحقیـق     نتایج  . تلقی کرد  برای انفارکتوس حاد میوکارد   

   :قابل مقایسه است منطبق وبه شرح زیر سایر محققان 
Klipstein-Grobusch  ،افــزایش و همکــاران، در گــزارش خــود

اعـالم کردنـد    مـرتبط    دار را با انفارکتوس حاد میوکارد      رژیم غذایی آهن  
خون سـبب کـاهش     مکرر   یاهداو همکاران،    Salonenدر تحقیق    .)6(

  . )7 (گزارش شد انفارکتوس حاد میوکاردخطر 
Tuomainen    ،بـه طـول      سال 5/6  خود که   بررسی درو همکاران 

انفارکتوس حاد  خطر   افزایش ذخیره آهن بدن را موجب افزایش         انجامید،
  ).3(اعالم کرد  میوکارد

Salonen    ،را  انفـارکتوس حـاد میوکـارد     خطـر   افزایش  و همکاران
 بـا افـزایش فـریتین    LDL>193 ng/100mlخصوص در افراد دارای ب

   .)2(گزارش کردند مرتبط 
   مقایسه میانگین فریتین گروههای مورد و شاهد -1جدول 

   سال50 و باالی 50در دو دسته زیر 

 داری سطح معنیمعیار میانگین و انحرافتعدادگروه دسته
 95/99±49/76 24 مورد  سال50زیر 

 58/70±1013/57شاهد 
037/0P<  

 3/208±2/182 80مورد سال50باالی 
 46/79±6/61 33شاهد 

0001/0P<  

   مقایسه میانگین فریتین گروههای مورد و شاهد -2جدول 
  به تفکیک جنس

  داری سطح معنی معیار میانگین و انحراف تعداد گروه دسته
 2/209±6/178 62  مورد مردان
 47/75±23/53 45 شاهد 

0001/0P<  

 145±2/15 42 مورد  زنان
 5/72±3/61 93 شاهد 

004/0 P<  

Say    بین افزایش ذخائر آهـن سـرم       را  اتنگی   و همکاران رابطه تنگ
میوکارد در افراد بـا افـزایش        و نقص پرفیوژن و اختالل عملی     ) فریتین(

  .)8(کردند گزارش کلسترول سرمی 
و همکـاران، نـشانگر بـاال بـودن فـریتین       Morozنتـایج تحقیـق   

  در افراد بـا    ؛ ولی  بود انفارکتوس حاد میوکارد  بیماران تا شش روز پس از       
  . )9(گزارش نشد  ی سینه بدون انفارکتوس حاد میوکارد افزایشدرد قفسه

Solymoss       ،را داری   هیچ رابطـه معنـی    و همکاران در مطالعه خود
   .)10 (ندنکردگزارش بین افزایش فریتین و تنگی عروق کرونر 

van der Schouw افزایش فـریتین در روز اول  و همکاران، علت 
 هفتـه را ناشـی از   6کـاهش آن بعـد از   و  بعد از انفارکتوس حاد میوکارد 
   .)11 (اعالم کردند ضایعه انفارکتوس حاد میوکارد
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منطبـق  تحقیق حاضـر    های   برخی از محققان با یافته    مطالعه  نتایج  
وجـود هـر     ،و همکاران، در گزارش خود     Rauromaa؛ از جمله    باشد نمی

یان بین افزایش آهن و رژیم غـذایی و آترواسـکلروز شـر           ای    گونه رابطه 
  . )12(اعالم کردند کاروتید را مردود 

Baykan    ،که فـریتین در روزهـای اول        ندگزارش کرد و همکاران 
 کـاهش روز بعـد     45افـزایش دارد و      پس از انفـارکتوس حـاد میوکـارد       

  . )13(یابد  می
Sempos    ،هرگونـه   ،سـاله  پنجنگر   در یک مطالعه آینده    و همکاران 

 عروقی و مرگ ناشـی از       -یبیهای قل بیمارخطر  رابطه افزایش فریتین و     
  . )14(اعالم کردند آن را منتفی 

Bozzini  نشانگرهای اختالفی از نظر    ، در مطالعه خود،      و همکاران
ی و ژنتیکی وضعیت ذخائر آهن سرم و خطـر بیمـاری عـروق              یبیوشیمیا
  . )15(نکردند گزارش  کرونر

 است به    ممکن موارد فوق با  مطالعه حاضر،   های   علت اختالف یافته  
  .گیری فریتین باشد دقت روش اندازه و دالیل شرایط بیماران

 فریتین سـرم     سطح مثبت بین   مستقیم و  ای  رابطهحاضر  در مطالعه   
ـ    کرد  اما باید اذعان    ؛  مشاهده شد  بروز انفارکتوس قلبی     و ه که فـریتین ب

از ای    برای بیماری عروق کرونر همچنان در پرده      عامل خطر   عنوان یک   
 انجـام   تـری  مطالعات گـسترده  دارد و در این زمینه الزم است        ر  ابهام قرا 

   .شود
 

  تقدیر و تشکر
نیا  زحمتکش پرستاری بخش قلب و سرکار خانم مهدی       کارکنان  از  

 ، متحمـل شـدند    ایـن تحقیـق   در طـول انجـام      کـه   خـاطر زحمـاتی     ه  ب
 . شود  میسپاسگزاری
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