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  ها مخفف

  ROS :ژنيساك گر واكنش يها گونه

   OS :اكسيداتيو تنش

   ICC :سيروزكودكان هندي

  ICT :توكسيكوزيس مزمن ايديوپاتيك

  Se-GPX :وموتاتيون پراكسيداز وابسته به سلنيگل

  Mean: ميانگين

  SD: انحراف استاندارد

  BMI: بدن توده شاخص

  mg: ميليگرم

  AGE: الت نهايي حاصل از گليگوزيالسيونمحصو

  MDA :ديآلده يد مالون

  RA: آرتريت روماتوئيد

  LDL: ليپوپروتئين با چگالي كم

  HDL: ليپوپروتئين با چگالي زياد

   ADHD: يفعال شيب و توجه نقص
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CCS1: copper chaperone for Cu/Zn superoxide dismutase  

DMT1: divalent metal transporter 1 

ATP7A: copper transporting alpha polypeptide  

hCTR1: human copper transport protein 1 

ATP7B: copper transporting beta polypeptide 
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  چكيده

ها و  از جمله در تخمدان رحم از خارج در اندومتر بافت وزياندومتردر : هدفو  نهيزم

اندومتريوز شرايط التهابي وابسته به استروژن است كه . شود هاي فالوپ مشاهده مي لوله

در انسان، مس و روي جزو عناصر كمياب  .باشد در ناحيه لگن و ناباروري ميهمراه با درد 

با توجه به نقش  .باشند سالمت انسان داراي نقش مهمي ميمهم هستند كه در حفظ 

و اهميت مس و روي در عملكرد سيستم گر اكسيژن در اندومتريوز  هاي واكنش گونه

و روي سرم در افراد داراي اندومتريوز غلظت مس  بررسيهدف اين مطالعه اكسيداني،  آنتي

  .بود

گروه (فرد سالم  47بيمار داراي اندومتريوز و  47 در اين مطالعه: ها روش و مواد

غلظت مس و روي در سرم بيماران و گروه . مشاركت داشتند) كنترل فاقد اندومتريوز

    .گيري شد اندازهشعله سنجي جذب اتمي  كنترل با استفاده از طيف

داري  مقدار مس سرم در گروه بيماران نسبت به گروه كنترل به صورت معني: ها افتهي

 مقدار ).µg/dl 2/19±5/111) (001/0>p و µg/dl 0/11±1/131به ترتيب (باالتر بود 

 و در گروه كنترل µg/dl8/20±3/108  در بيماران داراي اندومتريوز غلظت روي

µg/dl5/22±4/109 اران داراي اندومترويز در مقايسه با غلظت روي سرم در بيم .بود

نسبت مس به روي به صورت  .داري تغيير نكرده بود گروه كنترل به صورت معني
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در غلظت مس . باال بود دومتريوز در مقايسه با گروه كنترلداري در بيماران داراي ان معني

اهده و روي سرم و نسبت مس به روي در بيماران با مراحل مختلف بيماري تفاوتي مش

  .نشد

نتايج ما نشان داد كه مقدار مس سرم در بيماران داراي اندومتريوز به : يريگ جهينت

غلظت روي سرم در بيماران داراي اندومتريوز در . نمايد داري تغيير مي صورت معني

شود كه افزايش در ميزان مس  پيشنهاد مي. داري ندارد مقايسه با گروه كنترل تغيير معني

  .ليل وجود التهاب باشدممكن است به د

   اندومتريوز، مس، روي :ها دواژهيكل
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  فصل اول

  

  مقدمه
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    مقدمه و اهميت موضوع - 1-1

 بافت طبيعي غير رشد آن در كه است زنان مزمن هاي بيماري ترين شايع از يكي ندومتريوزا

 و قاعدگي اختالالت بيماري اين عالئمترين  از مهم. شود مي مشاهده رحم از خارج به ندومتريالا

 عملكرد و اجتماعي روابط كار، توانايي زندگي، كيفيت در اختالل باعث كه است لگن درد

 بيماري اين. )1(است شده گزارش درصد 45 تا 12 مختلف جوامع در آن شيوع. شود مي جنسي

 و بوده ،يائسگي بروز تا قاعدگي اولين شروع سن از ،باروري سنين در زنان شايع مشكالت از

 بيماري اين در ندومتريوما هاي سلول رشد. )2(شود مي محسوب آن عوارض از ناباروري

 الپاراسكوپي روش بيماري اين قطعي تشخيص راه تنها و باشد مي پيشرونده اما خيم خوش

 صيتشخ جهت در و شده محسوب يماريب نيا بارز عالئم از دردناك يقاعدگ و لگن درد. است

 چهار به پيشرفت ميزان ساسا بر يماريب نيا شدت. رديگ يم قرار استفاده مورد زين يماريب نيا

 شديد و) moderate( متوسط ،)mild( خفيف ،)minimal( محدودخيلي خفيف يا  ي مرحله

)severe (شود مي تقسيم)3(.  

. است نشده مشخص تاكنون آن علت ندومتريوز،ا بيماري مورد در گسترده تحقيقات رغم علي

 كه شود مي محسوب علتي چند بيماري يك ندومتريوزا بيماري شده، انجام مطالعات اساس بر

 يها گونهگزارش شده است كه  .باشد مي پريتونئال فضاي در مزمن التهاب يك از ناشي احتماالً

  .)4(باشند وزيندومترا يماريب و التهاب بروز در مهم عوامل از يكيتوانند  مي ژنياكس گر واكنش

برخي از اين  .شوند يم محسوب كيولوژيب يندهايفرا ياساس باتيترك جزو ابيكم عناصر

 نيتر مهم جمله از) Zn( يرو و )Cu( مس. نيز نقش دارند ويداتياكس يندهايفرآعناصر در 
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 بيماري جاديا سبب تواند يم ها آن مك اي و اديز اريبس ريمقاد كه باشند يمدر بدن  ابيكم عناصر

  . )5(نيز داراي نقش مهمي هستند ويداتياكس يندهايفرآدر برخي از  اين عناصر .شود

 سموتاز،يدديسوپراكس همچون يسلول خارج و داخل نيپروتئ نيچند مهم اجزاء از يكي مس

كه ها  در اين پروتئين .باشد يم نازيروزيت و دازياكس نيزيل داز،ياكس توكروميس ن،يپالسملوسرو

  .)6(است يكوفاكتور نقش يدارامس مهم هستند  ويداتياكس يندهايفرآها در  از آن برخي

 گزارش. است شده مطرح يدانياكس يآنت يدفاع ستميس از يجزئ عنوان به زين يرو نقش

 يها ميآنز در يراتييتغ بروز و يسلول اجزاء به ويداتياكس بيآس به منجر يرو كمبود كه شده

 ريتاخ به در يرو نقش قبل ها سال از. شود يم زسموتايد ديسوپراكس خصوص به يدانياكس يآنت

 اديازد سبب يرو از مزمن تيمحروم كه يطور به شده شناخته ويداتياكس يها واكنش انداختن

  .)7(شود يم ويداتياكس يها تنش يبرخ به تيحساس

آن  شديد مورد در تنها و ندارد وجود وزيندومترا بيماري براي موثري درمان حاضر حال در

 اين به مبتال افراد كه اين به توجه با. )8(شود مي توصيه الپاراسكوپي روش با بافت برداشت

 اينمرتبط با  بالقوه عوامل شناسايي دارند، قرار ميانسالي و جواني سنين در عمدتاً بيماري

 سالمت ويژه به جامعه سالمت ارتقاء در مهمي نقش موثر درماني راهكارهاي ارائه و بيماري

مس و روي  عنصر دو مقداردر تحقيق حاضر با توجه به مطالب اشاره شده،  .داشت خواهد زنان

  .مورد بررسي قرار گرفت وزيندومترا به مبتال مارانيب سرم درها  و نسبت آن
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  اتيكل -1-2

 (Endometriosis) اندومتريوز -1-2-1

 خارج در اندومتر يياستروما بافت و غدد حضور به كه است يميخ خوش يماريب وزياندومتر

 35 تا 25 ازمعموالً  وزياندومتر صيتشخ زمان در مارانيب يسن نيانگيم. گردد يم اطالق رحم از

  .)9(ستا ريمتغ سال

 درصد، 1-7 هستند يانتخاب يساز ميعق خواهان كه يزنان در عالمت بدون وزياندومتر وعيش

 نابارور زنان در درصد، 12-32 دارند يلگن درد و هستند دمثليتول سن در كه يزنان ريسا در

 دردناك يقاعدگ اي يلگن مزمن درد يدارا كه يا ساله 20 ريز نوجوانان انيم در و درصد 50-9

 در كه يزنان انيم در وزياندومتر وعيش زانيم رفته، هم يرو .تاس درصد 50حدود باشند يم

  . )2(گرفت نظر در درصد ده يال سه حدود توان يمرا  هستند دمثليتول سن

 در يحد تا است ممكن عالمت دونب وزياندومتر وعيش زانيم كه است شده گزارش

  . )10(باشد دپوستيسف زنان از تر شيبنيز  ييايآس زنان در و بوده كمتر پوستان اهيس

  اندومتريوز يها عالئم و نشانه -1-2-2

احساس درد به هنگام مقاربت  ،يرعاديغ يزيخونر دردناك، يقاعدگ ،در ناحيه لگن درد   

هاي  ترين عالئم و نشانه از مهم نمزم يخستگ و ،يبارور نا مثانه، اي روده اي دوره عالئم ،جنسي

   .)1(اندومتريوز هستند

 اگزما، ،يآلرژ عضالت، و مفاصل درد و سردرد وزياندومترهمچنين ممكن است در 

نيز  يمهبل ازيديكاند به ابتال استعداد و مزمن، يخستگ سندرم ،يالژيبروميف ،يروئيديپوتيه
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 منيخودا يماريب و وزياندومتر نيب ياحتمال ونديپ كي كننده مطرح كه مشاهده شود

  .)12, 11(باشد يم

 يارتشاح وزيدومتران از يناش درد شدت. است وزياندومتر با مرتبط عالمت نيتر عيشا درد،

  .)13(شود يم مربوط ها آن به ميمستق تهاجم اي اعصاب به بودن كينزد و نفوذ عمق به ق،يعم

 دوره يموضع يزيخونر از حاصل التهاب به اديز احتمال به ف،يخف يماريب از يناش درد

 از يناش التهاب حاصل اي شود يم مربوط يصفاق يها ينيگز النه اطراف و داخل در يقاعدگ

 يها سلول ريسا و ماكروفاژها از ياديز تعداد توسط كه است يالتهاب يها نيتوكيس تيفعال

  .)13(شوند يم آزاد وزياندومتر به مبتال زنان يصفاق عيما در يمنيا

  وزيمتراندوي بند مرحله و يبند طبقه سامانه -1-2-3

 يها يچسبندگ و عاتيضا محل و عمق اندازه، اساس براندومتريوز  يبند طبقه سامانه

  .كند يم يازگذاريامت را عهيضا هر مربوطه،

 ساده نسبتاً و يفيتوص دارد، ينيبال طب در را كاربرد نيتر شيب كه وزياندومتر يبند طبقه

  :است

بوده و  صفاق سطح يرو زولهيا و يسطح يماريب كهيا محدود  فيخف اريبس وزياندومتر -

  .است توجه قابل يچسبندگ بدون

 كه است ها تخمدان و يصفاق سطح يرو پراكنده و يسطح يماريب كه فيخف وزياندومتر -

  .است توجه قابل يچسبندگ بدون و باشد يم متر يسانت  5از تر كم جمعاً

 كه باشد يم كننده اجمته هم و يسطح هم ،يكانون چند يماريب كه متوسط وزياندومتر -

  .اند كرده ريدرگ را ها تخمدان اي و فالوپ يها لوله كه باشد ييها يچسبندگ با همراه است ممكن
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 شامل كه است كننده تهاجم هم و يسطح هم ،يكانون چند يماريب كه ديشد وزياندومتر -

 هم و نازك هم كه است ييها يچسبندگ با همراه معموالً و است يمدانخت عيوس يها ومياندومتر

  .اند كرده ريدرگ را كلدوساك و ها تخمدان فالوپ، يها لوله و بوده متراكم

 شد شنهاديپ اندومتروز يبارور شاخص نام به يبند مرحله ديجد سامانه كي 2009 درسال

 نيا در. دادند يم دست به را يآبستن ينيب شيپ نيبهتر كه است يعوامل بيترك اساس بر كه

 و ها شرابه ها، لوله قيدق سنجش يمبنا بر يكاركرد يكالبدشناس يعدد يريگ اندازه ستم،يس

 3 درطول را يحاملگ يتجمع زانيم وزياندومتر يبارور شاخص يازبنديامت. باشد يم ها تخمدان

 يباال زانيم تا) 0-3( درصد 10 نييپا زانيم كي از كه كند يم ينيب شيپ يجراح از پس سال

   .)14(است ريمتغ درصد 75

  اندومتريوز ييزا يماريب روند -1-2-4

 فيتوص وزياندومتر يصفاق كيكالس عاتيضا ،يالديم نوزدهم قرن در بار نياول براي گرچه

 ،1921 سال در كه است خورده ونديپ سمپسون جان نام با شهيهم يبرا يماريب نيا اما ديگرد

 را ها آن و نمود حيتشر را شده سوراخ دهنده يزيخونر يتخمدان يها ستيك از يا مجموعه

 يصفاق يها ينيگز النه فيتوص يبرا را »وزياندومتر« اصطالح او. دينام »يشكالت يها ستيك«

  .)15(باشند يم يتخمدان يماريب كي از ييها كاشت كرد يم تصور ابتدا در كه نمود وضع

 منشأ مورد در باشند داشته قبول را آن نيمحقق ي همه كه يواحد هينظر حاضر حال در

  : جمله از است شده مطرح يعددمت ييزا يماريب يها سميمكان. ندارد وجود وزياندومتر

   گرا پس ينيگز النه و يقاعدگ -

   يسلوم يمتاپالز -
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   بافت ميمستق انتقال -

   عروق قيطر از انتشار -

 معتقدند و كند هيتوج را وزياندومتر موارد همه است نتوانسته يواحد سازوكار چيه تاكنون

  .باشند يم ميسه يماريب جاديا در يحد تا احتماالً ها آن از كي هر كه

 يط در اندومتر بافت زشيربه هنگام  كه دارد يم انيب گرا پس ينيگز النه و يقاعدگ هينظر

 و شود منتقل يصفاق حوزه طرف به فالوپ يها لوله قيطرآن  ازممكن است مقداري  ،يقاعدگ

   .)16(كند ينيگز النه يلگن ياعضا سطوح يرو جا  آن در

 در خود خودبه يمتاپالز راتييتغ حاصل وزياندومتر كه دارد يم انيب يسلوم يمتاپالز هينظر

 سرچشمه) جنب پرده و صفاق در واقع( يسلوم وميتل ياپ از كه است ياليمزوتل يها سلول

 يسلوم يمتاپالز كه دارد يم اظهار و است هينظر نيهم از يگريد شكل ،ييالقا هينظر. رنديگ يم

   .)17(شود يم القاء ها محرك ريسا اي يقاعدگ يفرع انيجر معرض در قرارگرفتن لهيوس به

دهد  كه در زمان پيشرفت بيماري اندومتريوز تغييرات ايمونولوژيك رخ مي گزارش شده است

 Tهاي هاي مرتبط با سلول و كاهش در واكنش Bهاي  كه همراه با افزايش در تعداد سلول

غيرطبيعي مشاهده شده و متعاقب آن مواد  بادي ژن آنتي به دنبال آن پاسخ آنتي باشد كه مي

هاي  گونه اين التهاب همراه با افزايش در توليد .يابد افزايش ميها  التهابي از جمله سيتوكين پيش

هاي مونونوكلئار را فعال  وجود بافت اندومتريال در حفره پريتوئن فاگوسيت. اكسيژن فعال است

ليپيدي همچون  سيونمحصوالت پراكسيدا. شوند ميفعال  نيز از طرف ديگر ماكروفاژها. كند مي

ها  بادي نتيآ باعث توليد ها آپوليپوپروتئين و واكنش پراكسيدها محصوالت حاصل از ساير

افزايش  تر و هاي بيش شدن فاگوسيت فعال اين محصوالت ممكن است تحريك و .دنشو مي

باشد  ادامه داشته اكسيداتيو تنش اگر .دنداشته باشبه همراه حفره لگن را  تخريب اكسيداتيو در
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 مكانيسم محافظتي و التهابي ناشي از ادامه تعادل بين پاسخ پيش سيستم دفاع سلولي ناتوان در

  . )18(شود مي نهايت باعث درد كه در گردند ميالتهاب  مزمن و اكسيداتيو تنش هاي با سلول

  اندومتريوزعوامل مستعدكننده  -1-2-5

  ژنتيك -1-2-5-1  

مشاهده شده است كه  .كند يم فايا اندومتريوزايجاد  در يمهم نقش يكيژنت نهيزم

 به مبتال زنان) خواهران و دختران ( اول درجه بستگان انيم در برابر هفت تا شش وزياندومتر

   .)10(دارد يتر شيب وعيش ،يعموم تيجمع به نسبت يماريب نيا

هاي مشخصي مشابه با  تواند از يك سري آسيب در ژن اندومتريوز مي كه است شده شنهاديپ

ها  مشاهدات متعددي در خصوص تغيير بيان ژن. سازوكار درگير در ايجاد سرطان حاصل گردد

تواند به علت ثانويه به وجود  نتيكي در اندومتريوز وجود دارد اما اين موارد ميژ و اثر عوامل اپي

ها دخيل  ات متابوليسمي در ايجاد آنعوامل محيطي و يا تغيير مثال عنوانآمده باشند به 

هاي  توان به مولكول شود مي ها تغيير مشاهده مي هايي كه در بيان آن از جمله ژن. باشند

miRNA 19(اشاره نمود( .  

  سموم محيطي -1-2-5-2  

ندومتريوز و ا (dioxins) برخي از مطالعات ارتباطي را بين قرارگيري در معرض ديوكسين

  .)20(اند اما شواهد مبهم است و سازوكار آن به خوبي مشخص نشده است مطرح نموده
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  سن -1-2-5-3  

 يها دوره بودن كوتاه و يقاعدگ نياول در فرد سن بودن نييپا كه است شده مشخص

ابتالء به  خطرافزايش  نيب نيهمچن. باشد يم مرتبط وزياندومتر وقوع خطر شيافزا با يقاعدگ

  .)21(دارد وجود يارتباط زين يقاعدگ دوره طول اي حجم با يماريب

  عوامل ديگر -1-2-5-4

 ممكن فراوان كافئين و الكل مصرف كه اند كرده مطرح گوناگون يرشناسيگ همه مطالعات

 كاهش را خطر نيا گاريس دنيكش و منظم ورزش و دهدا شيافزا را وزياندومتر جاديا خطر است

  .)22(دهد يم

  .)23(دارد معكوس نسبت يبدن توده شاخص با وزياندومتر وعيش زانيم كه است جالب

  اندومتريوز تشخيص -1-2-6

 دردناك، يقاعدگ ،در ناحيه لگن درد از عبارتهستند  وزياندومتركه همراه با  ينيبال عالئم

 يخستگ و ،يبارور نا مثانه، اي روده اي دوره عالئم دردناك، جنسي يكينزد ،يرعاديغ يزيخونر

 وزياندومتر به مبتال زن 1000 يرو بر 2008 سال در يمقطع يابي نهيزم كي .باشند مي مزمن

 ص،يتشخ به كه اند بوده يعالئم نيتر عيشا ،%)69( درد و%) 79( دردناك يقاعدگ كه داد نشان

 دردناك يقاعدگ ،يلگن يشكم درد يدارا دارند وزياندومتر كه يزنان اعظم بخش .اند شده ختم

 طول در و كولدوساك در لمس به حساس ندول وجود .اند بوده%) 20مقابل در% 73( يمنوراژ اي

 كي عنوان به است بودن ياختصاص% 50 و تيحساس% 85 يدارا كه يخاج-يرحم يها رباط

 در رفته، هم يرو. رود يم شمار به قيعم ارتشاح با وزياندومتر صيتشخ جهت ينيبال اريمع
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 نظر از ،يكيزيف نهيمعا وز،ياندومتر يبرا يجراح صيتشخ ييطال و استاندارد روش با سهيمقا

  .)24(است فيضع نسبتاً ،ينيب شيپ قدرت و بودن ياصاختص و تيحساس

 شنهاديپ وزياندومتر صيتشخ يبرا سرم در را CA-125 ارمقد يريگ اندازه از محققين يبرخ

   .)26, 25(ندارد يماريب نيا صيتشخ يغربالگر يبرا را الزم تيحساس شيآزما نيا اما اند نموده

 يبرا ييطال استاندارد شده، برداشته عاتيضا يشناس بافت شيآزما با همراه يالپاراسكوپ

 هيشب اهيس به ليما يآب عهيضا كي ،يصفاق كيكالس ينيگز النه. تاس وزياندومتر صيتشخ

 از يگوناگون ريمقاد با) افتاده دام به خون از نيدريهموس رسوبات يحاو( »يسوختگ پودر«

 كلدوساك، در يصفاق سطوح ها تخمدان يرو كيپيت صورت به كه است، كننده احاطه بروزيف

 ها ينيگز النه اكثر حال، نيا با. شود يم اهدهمش ،يتخمدان حفره و ،يخاج-يرحم يها رباط

داشته  يكوليوز اي مانند شعله و قرمز كدر، و ديسف يينما و باشند »معمولريغ«ممكن است 

  .)27(باشند

  

  هاي احتمالي ايجاد اندومتريوز مكان – 1-1شكل 

 از درصد 50- 65 باًيتقر در را وزياندومتر يجراح صيتشخ ،يشناس بافت قيدق يارهايمع

   .)28(كنند يم دييتأ شده برداشته عاتيضا
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  تنش اكسيداتيو -1-2-7

 مشتق ژنياكس حاصل از بيآس سرعت كه شود يم اطالق يطيشرا به )OS( اكسيداتيو تنش

 شيافزا شود يم شناخته  )ROS( ژنياكس گر واكنش يها گونه عنوان به كه  دانياكسعوامل  از

در  آن كردن يخنث يبرا ها دانياكس يآنت قدرت و ROS ديتول نيب تعادل عدم .ابدي يم

 .دارد عملكرد سلول يرو بر ينامساعد ريتاث كه شود يم OS جاديا باعثهاي زنده  سيستم

 و آزاد هاي كاليراد شامل كه دانست ROS ديتولتوان  را مي OS مخرب جنبه نيتر ياصل

 بهها  برخي از آن كه هستند يقو شونده دياكس عوامل ROS تركيبات .)29(است دهايپراكس

 از مشتق الزاماً نه( است اي گونه هر آزاد كاليراد كي. دارند وجود آزاد هاي كاليراد صورت

 ROS حد از شيب ديتول از يامديپ صورت به OS. باشد نشده جفت الكترون يحاو كه) ژنياكس

 سلولي دهنده تشكيل اجزاي همه. كند يم بروز ها دانياكس يآنت يدفاع سميمكان در ضعف اي و

 ROS براي عوامل ييها هدفتوان  را مي قندها و نوكلئيك اسيدهاي ها، پروتئين ها، چربي مثل

 بلكه دارد بستگي ROS مقدار و نوع به تنها نه ROS وسيله به شده ايجاد آسيب وسعت. دانست

 اكسيژن فشار دما، مثل سلولي خارجي عوامل به و ROS معرض در گرفتن قرار مدت و زمان به

 شدن زدوده ميزان و ها، پروتئين ها، يون شامل اطراف محيط آرايش و اطراف محيط تركيب و

ROS  ديپراكس و ليدروكسيه كاليراد د،يسوپراكس ونيآن. )30(دارد بستگياز محيط نيز 

 و يداخل منابع از گسترده طور به ROS منبع. هستند ROS نيتر مهم از ييها نمونه دروژنيه

 توسط تواند يم H2O2 و O2 مخصوصا ROS سلول از خارج ديتول. تواند باشد مي سلول يخارج

 فعال نوع از تر بيش بار صد توانند مي شده فعال سفيد هاي گلبول. باشد بافت در ها تيلوكوس

 از انواعي با واكنش در كه هستند هايي آن ه،شد فعال سفيد هاي گلبول. كنند ROS توليد نشده
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تواند  مي ROS توليد بعامنيكي از  ميتوكندري. اند شده فعال عفونت و التهاب جمله از ها محرك

-. باشد
O2 يكي از تركيبات شود  كه به آن آنيون سوپراكسيد گفته ميROS اكسيژناز  است كه 

به مولكول اكسيژن منتقل  الكترون يك شود كه اين محصول زماني توليد مي. شود مي حاصل

 عناصري مانند حضور در .نمايد مي H2O2 را تبديل به O2- سموتازيد سوپراكسيد آنزيم .گردد

 هيدروكسيل بنيان توليد Haber-Weiss واكنش توسط توانند مي O2- و H2O2 مس و آهن

(OH°)  است مضر العاده فوق كه نمايندرا.  

O2
- +  H2O2                 OH° + OH¯ + O2  

 به كه است هيدروژن پراكسيد از فنتون واكنش توسط هيدروكسيل بنيان توليد ديگر راه

  .دارد نياز آهن هاي يون يا آسكوربات مثل كاهنده عامل يك

H2O2 + Fe
+2

                Fe
+3

+ OH° + OH ¯  

 پراكسيدشدناز جمله  آبشاري فرآيندهاي از برخي آغازگر يك تواند مي هيدروكسيل بنيان

  .)29(شود مي بافت به صدمه باعثكه  ها باشد چربي

 ديسوپراكس( دانياكس يآنت يها ميآنز شامل ي در بدندانياكس يآنت يدفاع يها سميمكان

 ها ومولكوليب و) دهايكاروتنوئ و C، E( ها نيتاميو ،) ... و دازيپراكس ونيگلوتات الز،كاتا سموتاز،يد

 يدفاع يها سميمكان و ROS مقدار نيب تعادل عدم كه يهنگام. هستند) ...و  ونيگلوتات(

  .)31(است مضرو بافت  سلول يبرا كه دهد يم يرو OS ي ايجاد گردددانياكس يآنت

 مقابل در يمهم نقش كه هستند ييها مولكول) انند فالونوئيدهام( ها دانياكس يآنتبرخي از 

يكي از . كنند يم فاياشوند،  مي ها ماكرومولكول به بيآس كه سبب ،آزاد يها كاليراد تيفعال

  .هستند ييغذا مواد ها دانياكس يآنتاين  مهممنابع 
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 مختلف يهاازوكارس قيطر ازهستند و  آزاد يها كاليراد ندهيپاال عمدتاً ها دانياكس يآنت

   :از جمله كنند يم عمل

   آزاد يها كاليراد ميمستقنمودن  يخنث -

   دهيد بيآس يغشاهام يترم و ديكساپر مقدار تركيباتكاهش  -

    ROS ديتول جهت كاهش آهندفع  -

   ROS نمودن تركيبات يخنث -

  هاي زنده اهميت مس در سيستم -1-2-8

جدول تناوبي عناصر در ناحيه عناصر واسطه قرار است كه در  29مس عنصري با عدد اتمي 

  .اين عنصر در تركيبات خود با ظرفيت يك و دو وجود دارد. دارد

 يهاي مختلف پروتئين ساختاراست كه در براي موجودات زنده مس يك ريز مغذي اساسي 

د زنده ادامه بقاي موجودر بسياري از فرايندهاي زيستي كه براي   ها اين پروتئين. وجود دارد

   .نقش دارند ضروري است

چه مقداري از جذب مس در معده و در  اگرشود  دودنوم جذب مي عمده از مس به طور

جذب مس در انسان در كارآمدي شده كه  برآورد .شود انتهايي روده باريك هم انجام مي قسمت

است كه  اي مس در حضور فاكتورهاي تغذيه )جذب(وابسته به دريافت درصد  60الي  12 حدود

اس شده با احتبكل مقدار مس .  شود ميتشديد يا تخفيف جذب آن سبب در افراد مختلف 

  ليتر گرم بر دسي ميلي 8-17چنان كه در حضور دريافت  يابد افزايش ميافزايش دريافت مس 

ها به  جذب مس در انتروسيت .رسد مي ليتر گرم بر دسي ميليمس ميزان جذب به مقدار يك 

اين فرايند در راس غشاها با  .گيرد وسيله پروتئين انتقال دهنده مس صورت مي هعمده ب طور
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 DMT1گيرد جايي كه  كند صورت مي تبديل مي ⁺Cuبهرا   ⁺⁺Cuكه ردوكتازآنزيم  فعاليت

طرف ديگر  زا .به سلول نقش دارد آهن در راس غشاها در ورود پروتئين انتقال دهنده آهن نيز

هاي  كننده حمل يا به گردد و متالوتيونين آزاد ميپروتئين توسط  مس درون سيتوپالسمسلول، 

دهد و  مي هاي مس تحويل كننده مس را به حمل Atox1براي مثال  .دشو مس متصل مي

ATP7A  اين  .شود در جريان رو به خارج غشا نقش دارد شناخته مي عنوان پروتئين منكهه بكه

ذخيره كوتاه مدت مس بدن نقشي كليدي  حتماالًهاي روده براي جذب مس و ا فرايند در سلول

  .)32(كند ايفا مي

ا وزن هايي ب مجموعه، كوپرين لبومين، ترانسمس در اتصال با آ اي، متعاقب جذب روده

به داخل جريان پورتال ترشح ها  با آن مشابهتركيبات يا  مولكولي پايين از مس و هيستيدين و

هاي  از طريق پروتئين د سريعاًرس به كبد ميمس همراه با اين تركيبات زماني كه  .شود مي

آنزيم وسيله ه دوباره ب وشود  هاي كبدي جذب مي روي سلول hTCR1انساني انتقال دهنده مس 

از سوي ديگر در سيتوپالسم به عنوان ذخيره داخل سلولي، مس متصل  .شود دوكتاز اكسيد مير

و براي شود  مبادله مي تر مس متصل به گلوتاتيون سريع .دباش ميتيونين تالوم به گلوتاتيون و

پروتئين ها مس را به سمت  واسطه .تر است دسترس كاربري در ها و انتقال با واسطه

سيتوپالسم  هاي اكسيداتيو تنشكنند كه در دفاع عليه  تاز راهنمايي ميسوپراكسيدديسمو

به سيتوكروم ا غشا داخلي ميتوكندري كه مس ر ي است در واسطه Cox17 .كند شركت مي

انتقال الكترون در تنفس  كه دراست پروتئيني  سيتوكروم اكسيداز. كند راهنمايي مي اكسيداز

هدايت تمام غشايي در شبكه گلژي  ATP7Bرا به مس  Atox1 .سلولي نقشي كليدي دارد

صفرا  داخل خون و متعاقباً سرولوپالسمين تركيب شده وپروتئين  جايي كه مس باكند  مي

ب يا اه گوارش به عنوان مس غيرقابل جذمس ترشح شده به داخل دستگ .شود ترشح مي
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عادت ماهيانه  ادرار، دست دادن مس مانند تعريق، هاي از شكل ساير .شود شناخته مي صفراوي

شكل اصلي اندوژن  .باشد ميروز  از وزن بدن دريك ميكروگرم بر كيلوگرم  از تر كلي كم به طور

ن هم درصد مس صفراوي قابل جذب است كه آ 10-15تنها  .حذف مس دفع صفراوي است

اما نسبت مس قابل جذب از ترشحات غيرصفراوي دستگاه گوارش  وابسته به وضعيت مس است

مس از جريان خون توسط كبد براي حفظ سطح فيزيولوژيك مس پالسما  .تر است بيش سلماًم

دهنده  هاي انتقال پروتئين هاي كبدي روي سمت بازولترال غشا سلول بر ابتدا. شود برداشت مي

وقتي كه غلظت داخل سلولي  .شوند تا مس را به داخل جذب كنند ظاهر مي 1 نوع مس انساني

به را مس  پيوندند و راس غشا مي هاي حاوي مس به افزايش يافت وزيكوليا سيستميك مس 

  .)32(دريز داخل صفرا مي

اينولين روي جذب مس  زنجيره كوتاه وبا  فروكتواليگوساكاريدها ها، پروبيوتيك پروتئين،

ها به  لفن پلي و NaFeEDTAفيتات و  روي، اسكوربيك اسيد، سوي ديگر، از .دناثرات مثبتي دار

تاييد انجام شده است ها  روي انسانكه تنها دو مطالعه  از .داشته باشندمنفي يد اثري آ مي نظر

  .)32(منفي روي جذب مس ندارد هن هيچ اثرشده كه آ

براي  كارگيري مس راه ب ذخيره و، جريانمولكولي، فرايند جذب،  هاي سلولي وسازوكار

تمام  درسطح مس  مس، هموستازجهت  .كنند كنترل ميآن  كاهش افزايش يا جلوگيري از

  .)6(شود دفع صفراوي كنترل مي وسيله جذب دودنال وه سطوح بدن ب

صفرا متوقف ه وسيله دفع اندوژن ب جذب مس افزايش و مس، شرايط كاهش دريافت در

 مس را اندوژنز دفع افزايش كاهش جذب و ،شرايط افزايش دريافت مس در مقابل، در .شود مي

  .)31(دارند را سيستميك مس كنترل هموستاز دفع مس و نقش اساسي در ها هپاتوسيت .داريم
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 تر وابسته به مقدار واقعي مس قابل جذب است تا نسبت به ميزان بيش مس، جذب يندفرا

ميزان  .است محدوددسترسي به مس از محيط  ، انسان در مورد .رژيم غذايي رد موجودمس 

 ميزان مس مواد هاي اساسي در ن تفاوتآوسيعي متفاوت است كه علت  غذاها به طور مس در

 تر بيش) خواربارها( نبنشهاي گرم غلظت مس  فصل در( هم چون فصل عواملي .اوليه است

 ميزان نهايي مس در شده در هكودهاي به كاربرد ب ومنبع آ جغرافيا، كيفيت خاك، ،)است

  .)32(است غذاها موثر

 ،)كيصدف خورا( بعضي غذاهاي دريايي جگر، منابع خوب حاوي مس شامل گوشت و

 و) گاو به خصوص شير( مقابل شير درباشند و  مي ها و دانه )بلوط( مغزهامحصوالت كاكائو، 

تواند  شاميدني هم ميآب آ غذاها، عالوه بر .محصوالت لبني منابع ضعيفي براي مس هستند

. در اين امر موثرندزيادي  عواملچه  اگر باشد،انسان  منبع اصلي ديگري براي مس مورد نياز

هم چون ميزان  عواملي. آب آشاميدني متفاوت است در مواد ريزمغذيميزان  ه براي اين،عالو

مشخص شده  )غيرمسي مسي يا(ها  كشي خانه حتي سيستم لوله و ،pH ب،آ پايه در ريزمغذي

هاي مسي  لوله وقتي باصاً ب نرم اسيدي مخصوآ .ارندگذ مي ب تاثيرغلظت مس آ روي است كه

  .)32(دارد مس را االتري ازغلظت بشود  منتقل مي

 گرم بر ليتر ميلي 1/0 از تر ب كمآ بالغين وقتي غلظت مس در شود كه در تخمين زده مي

 1-2از  تر ب بيشغلظت مس آ اگر وكنند  جذب مس را تامين مي از درصد 90باالي غذاهااست 

شيرخواران جذب  در .بود خواهد تر بيش يا درصد 50بآ جذب مس از باشد، گرم بر ليتر ميلي

وقتي كه  .خواهد بود تر بيشآب نسبت به بالغين  علت مصرف زيادتره ب بآ روزانه ازمس 

 درصد 10از تر ب كمآ جذب مس از كنند مس استفاده مي شيرخشك غني از شيرخواران از

بر طبق تمامي . استدرصد  50جذب مس روزانه بااليباشد  شيرخشك معمولي است ولي اگر
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گرم  ميلي 9/0 يافت متوسط روزانه مس براي بالغينميزان در 1982-1986هاي  مطالعات سال

ايمن تخمين زده شده   و يافت روزانه غذايي كافيتر از در بود كه اين ميزان پايين ليتر بر دسي

ميزان دريافت  (NHANES3) اي معاينات تغديه ، سومين بررسي ملي سالمت ودر امريكا .است

گرم بر  ميلي 57/1-7/1 ترتيبه سال ب 19و  7 سن ان دارايمتوسط مس از غذاها را براي مرد

ش شده دريافت مس گزار .ه استتخمين زد ليتر گرم بر دسي ميلي 13/1-18/1ليتر و  دسي

براي ليتر  گرم بر دسي ميلي 0/1-3/2 هاي مختلف از حدود هاي اروپايي در كشور براي جمعيت

سطح مجاز مس  .براي زنان بالغ متفاوت است ليتر گرم بر دسي ميلي 9/0-8/1و مردان بالغ 

 با سطح باالي ليتر گرم بر دسي ميلي 0/9 ن بالغناو زان امريكا براي مرد –توصيه شده كانادا 

  .)32(است ليتر گرم بر دسي ميلي 10 جذب قابل تحمل براي بالغين

مس د بوكم .هاي انتقال الكترون در چرخه اكسايش كاهش دارد در واكنش ينقش مهم مس

گلوكز در كمبود مس  سيم كلسترول ولمتابو .ايجاد كندتوليد انرژي نقصان  تواند در مي

هن با مس افزايش مشاهده شده است كه در تنش اكسيداتيو تجمع آ. شود غيرطبيعي مي

  .)29(يابد مي

ه ميزان نياز افزايش يافته دارند اتفاق رس كه خصوص نوزادان زودكمبود مس در نوزادان ب

 نظر از .كاهش يافته استمس كه ذخاير كبدي  در حالي ع آنهاستن رشد سريعلت آ .افتد مي

تغذيه  سوء شرايطي خاص توصيف شده هم چون شيرخواران با مس در كمبود تظاهرات باليني،

سندرم  جذب و وءهاي س در سندرم هاي معدني كافي و بدون دريافت ريزمغذيغذايي  كامل مواد

 تر مس پايين( شرايط كمبود مس .يابد دست دادن مس افزايش مي ازدر آن نفروتيك مداوم كه 

پيشرفته  استئوپروز و هاي استخواني طي رشد مالفورماسيون از جملههايي  وضعيت با) نرمال از

عروقي  وضعيت قلبي و افزايش دفعات عفونت، خ ايمني ضعيف وپاس نقص اواخر زندگي، در
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متابوليسم ساير فلزات  عدم تعادل در .مشاهده شده است ليسم كلسترولومتاب در تغيير ناسالم،

ثانويه به  تواند شود مي مي خوني كم هن وبه كمبود آ ركمياب هم چون متابوليسم آهن كه منج

مصرف بيش از حد روي در بسياري از مطالعات نشان دنبال ه كمبود مس ب .كمبود مس باشد

تر توانايي  با كاهش سريع دنبال كمبود مس،ه يتو بتنش اكسيدا عالوه بر اين، .داده شده است

  .)6(بيماران الزايمر مرتبط است، اگرچه نيازمند تحقيقات بيشتري است شناختي در

 هاي متفاوت توصيف شده است كه به اشخاص مختلف به صورت در مس مسموميت حاد

باليني در تظاهرات  .اند خورده مس را با قصد خودكشي دوزهاي بااليي از شكل تصادفي يا

تواند  و سرولوپالسمين ميبه مس  ي متصل شوندهها نهاي پروتئي افرادي با موتاسيون در ژن

  .)5(كند دژنراسيون تظاهرونور دژنراسيون رتينال و با ديابت،همراه 

 در .كشنده باشدتواند  مين آزمان  عدم درمان و دوز مصرفي،مسموميت با مس با توجه به 

معده شروع  از تحريك اعصاب واگ و از مسموميت حاد، از عوارض اوليه بعد وزهاي پايين،د

وقتي كه دوز مس خورده  .استفراغ همراه است به صورت پاسخ رفلكسي با تهوع و شود و مي

وتاالموس هم هيپ استفراغ در تحريك مستقيم مراكز پاسخ واگال، عالوه برباشد  شده باالتر

دوزهاي باالي مسموميت توجيه نشده  مكانيسم اسهال در اين وجود، با .ندشو ميباعث استفراغ 

 دركه مس  مسموميت با دسترس درباره عوارض حاد مدارك در و شواهدبا توجه به  .است

آب  در اين سازمان سطح ايمن براي مس راگرفت  قرارسازمان بهداشت جهاني  اختيار

  .)32(تعيين كردگرم بر ليتر  ميلي 2 شاميدنيآ

ي از تظاهرات فوق به طور مستقيم در ارتباط با فقدان فعاليت در حالي كه تعداد

هاي  تنش هن ودي هم ثانويه به تجمع بيش از حد آتعدا ودش مشاهده مي سرولوپالسمين
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سرولوپالسمين   يهاي  خاصي به واسطه فقدان فعاليت فرواكسيداز متعاقبش در بافتاكسيداتيو 

  .)31(دشو ميفراهم 

يك بيماري بيماري ويلسون است كه  اصلي براي مسموميت مزمن مس مثال شناخته شده و

بيماري ويلسون يك دليل  .دشو ميشناخته ATP7B  ژن جهش در باكه  استاتوزمال مغلوب 

عوارض مسموميت شديد با مس  مدلي طبيعي از انسان است و كبد اصلي براي تجمع مس در

ميزان افتاد  اتفاق مي 13 منطبق با هتروژنيسيتي ژنتيكي كه در كروموزوم .دهد نشان مي را

تولد زنده  30000/1در ص ژنتيكي  بروز اين نق .شدت عالئم باليني متفاوت است تجمع مس و

 ندرت قبل ازه عالئم ب .دشو ميتخمين زده  نفر 1|90 ن حدودحاملين آحالي كه تعداد  است در

 هاي خاصي مخصوصاً ارگان ند و تظاهرات باليني وابسته به رسوب مس درشو مي سالگي ظاهر 7

يا نورولوژيك  ري مزمن كبدي وبيما موارد بيماران ويلسوني، تر بيش در .قرنيه است و مغز كبد،

موارد تظاهرات اسكلتي  تر بيش در .نارسايي عملكرد كليوي دارند همراهي با رواني در يا

 سرولوپالسمين و رغم سطوح باالي مس كبد، علي .هماتولوژيك هم شايع است افتالمولوژيك و

محدوديت  .حالي كه دفع ادراري مس افزايش يافته است درخون پايين است  غلظت مس در

  .)32(ناچيزي دارد بيماري تاثير سير غذايي مس در

 40 دوزهاي دارويي روي خوراكي استفاده از استراتژي رايج درماني به كاهش جذب مس با

 و آمين پنيسيل كننده هم چون دي شالته مواد افزايش ترشح مس با ياگرم در روز  ميلي 50الي 

  .)32(پردازد تيوموليبدات مي

ويولوژي با اتي) رزينكماهيپ(هاي گوارشي و افزايش روي در خون  جراحي، به طور ساده 

  .)32(داردرا هاي متاثر از كاهش مس  ه شده كه همراهي با ميلونوروپاتينشان داداي  ناشناخته
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ه بافتد  ستفاده از شالتورهاي مس اتفاق ميبا ا موارد كمبود اكتسابي مس كه احتماالً در

در  آرتريت روماتوئيد و در آمين پنيسيل شالتور مس. ها است دنبال درمان در بعضي بيماري

منجر به افزايش كه   Cu-ATPase ATP7Bدر ، يك موتاسيون ژنتيك كنترل بيماري ويلسون

 متابوليسم هاي نورولوژيكال مختلف با ، بيماري هم چنين  .دشو مياستفاده  ،دشو ميمس بافتي 

اطالعات  .ندشو ميدرمان آلزايمر استفاده  شالتورهاي مس و روي در ومس همراهي دارد 

 ،آمين مواد شالته كننده مس مثل پنيسيل(لف نشان داد كه شرايط كمبود مس مطالعات مخت

تر موارد  اين در بيش بنابر و را سركوب كندممكن است آنژيوژنز  )تيوموليبداتتترا ايتين، تري

ي مس در حال حاضر به عنوان شالتورها .نيز دارندتهاجم تومور را  پيشرفت  وتوانايي سركوب 

ميزان نسبي مزيت كاربرد اين  .ندشو ميهاي باليني مختلف استفاده  ضد سرطان در كارآزمايي

توكسيكوزيس مزمن  و (ICC)كودكان هندي  سيروز .شالتورها هنوز بسيار ضعيف است

  .)32(مسموميت مزمن مس هستند تظاهرات ديگري از (ICT)ايديوپاتيك 

ظروف ساخته  حيوانات در مصرف شير به هنگاممس  دي ازمقادير زيا مواجه با شكلي از

 گرم شده ياشير  اين ظروف در كه يا شود مشاهده مي ندا مس اندود شده مس يا شده از

 شير در طبيعياز مس  باالتر برابر 100الي  50اين موارد دريافتي مس در .نگهداري شده است

 µg/kg 36±390 از ين كودكان باالترمحاسبه كرد كه ا Tanner .مادر همين شيرخواران است

توجيه كننده علت  نياز از كنند كه همين دريافت باالتر روز دريافت مي وزن بدنشان در از

وابسته به مس  كودكان سيروز. ژنتيكي متابوليسم مس است مشكالتغياب  تخريب كبدي در

لمان در آ نگر تهتوجه به يك مطالعه گذش با ICT براي .دهد در شرايط خيلي نادري رخ مي

در هند اطالعات  ICC در حالي كه براي .ه شده استحدس زد 1000000/1تا 500000/1بروز

موزش جمعيت به داري بعد از آ ما شرايط بروز بيماري به طور معنيا مرتبط در دسترس نيست
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بررسي  .گرم كردن شير تقليل يافت داري و ظروف مس به منظور نگهاستفاده از اجتناب از 

 1974ي از سال هند نشان داد كه هيچ مورد جديد Puneستاني در ناحيه رهاي بيما يرشپذ

ناشناخته باقي مانده، اما قابل  ICC و ICTژي بيماري در نهايت، ايتولو .تشخيص داده نشده است

 نتيكي در متابوسيم مس ورسد تركيبي از نقص ژ ترين توضيح براي اين شرايط به نظر مي قبول

  .)32(هنوز نامشخص است عواملسهم نسبي هر يك از اين . ي مس باشدالدريافتي با

تواند  ميژنتيكي يا اكتسابي  اي يا ه صورت تغذيهبسياري از تظاهرات باليني از كمبود مس ب

  ي وابسته به مس مانندها مرتبط با كاهش فعاليت آنزيم

  تيروزيناز -

  )نوروترانسميترهابرخي از  توليد( دوپامين بتاهيدروكسيالز -

  گليسين آلفاآميديت منواكسيژناز پپتيديل-

  )نوروترانسميترها كاتابوليسم برخي از(اكسيداز   منوآمين -

  )در توليد انرژينقش ( اكسيداز Cسيتوكروم  -

  )پروتئين ماتريكس با اتصال متقاطع خارج سلولي(ليزيل اكسيداز  -

  ) فعاليت فرواكسيداز(سرولوپالسمين  -

-Cu-Zn   اكسيداني آنتيسيستم دفاع (سوپراكسيدديسموتاز(   

را شان در مراحل اوليه كمبود مس ريها، حساسيت و تجديد پذ آزمايشات مرتبط با اين آنزيم

  .)32(است ودهنمرد 

دفع  اي مس را كاهش و هاي قوي كه جذب روده ه دقت با مكانيسموضعيت مس در بدن ب

 دهند وح متنوعي از تماس با مس انجام مياين كار را در سط دهند و صفراوي را افزايش مي

 .گيري ميزان مس كبد است اندازه ،شاخص قابل قبول تعيين وضعيت مس يك .شود ميتنظيم 
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اين مطلب  .به معناي آسيب بافتي خود كبد نيست غلظت باالي مس كبد لزوماًجالب اين كه 

ولد غلظت مس كبديشان كه در زمان ت شود مشاهده ميبه خوبي در مورد نوزادان ترم سالمي 

اين مقادير باالي مس باعث كه  چگونگي اين .شبيه بيماران ويلسوني است ولي مشكلي ندارند

  .)5(شود نامشخص است ميدر نوزادان ن جنبي صدمات عوارض و

مس سرم و سرولوپالسمين سنجش  سيم مس،لماركر خوني شايع مورد استفاده براي متابو 

 .ي متوسط تا شديد مس مفيد استمنكز و كمبودها است كه براي تشخيص بيماري ويلسون و

هاي مثل  و در وضعيت كنند هاي فاز حاد هم عمل مي ها به عنوان پروتئيناين ماركر ،اگر چه

، كمبود مس اين بنابر. دنياب ها افزايش مي يتعدادي از بيمار ، باال رفتن سن والتهاب، حاملگي

را راي تغييرات خيلي كم اين ماركرها حساسيت كافي ب شود و پنهاندر شرايطي  تواند مي

  .)32(ندارند

توجهات زيادي را به  اخيراً در سرم است SOD شكل غالبكه   3اكسيدديسموتاز آنزيم سوپر

هايي با رژيم كم مس، اين ماركر  در رت. قوه سطح مس جلب كرده استندكس بالعنوان ا

هاي متنوع دريافتي  ي در طي رژيمارتباط قوي مثبت با غلظت مس كبد يك كاهش داشت و

نتيجه نهايي  فاصله زيادي تا دسترس براي اين ماركر كم است و اگر چه مدارك در. مس داشت

  .)32(داردوجود 

ها به شكل  اريتروسيت در بافت و CCS1ها نشان داد كه  رت و ها مطالعات اخير در موش

به  ئرلنونوكهاي م در سلول CCS1 ها هم چنين در انسان .يابد اي در كمبود مس افزايش مي ويژه

  به صورت(يابد  د با مس كاهش ميه زيادتر از حهاي سالم با مواجه طور خاصي در انسان

 mg/d 8 ماه و در  6در عرضmg/d 10 است ولي  اگر چه اين نتايج با معني .)ماه 2در عرض
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يا كمبود شاخص براي سطوح اوليه مسموميت تا به عنوان پروتئيني كه  هنوز فاصله زيادي دارد

  .تاييد شود باشد ها مس در انسان

 سيستم درنيز هاي بدون مس را  هاي آنزيم ضي فعاليتبع تواند ميكمبود مس هم چنين 

. را كاهش دهد (Se-GPX)پراكسيداز وابسته به سلينوم  گلوتاتيون و اني مثل كاتاالزدفاعي اكسيد

هاي اكسيژن فعال  برخي از عوامل تاثيرگذار بر مقدار گونه تواند ميكمبود مس  اين، عالوه بر

(ROS)  ير تغي ون راتيول غيرپروتئيني مثل گلوتاتي و) پروتئين حاوي روي(شامل متالوتيونين

  .دهد

مس است در كبد توليد  نيازمند رواكسيدازي خودفمين كه براي فعاليت سرولوپالس 

هم پرواكسيدان در شرايط آزمايشگاهي و اكسيدان  آنتي تواند ميسرولوپالسمين هم  .دشو مي

 و تواند نقصان يابد ميترانسفرين  توسطهن وقتي كه سرولوپالسمين پايين است انتقال آ .باشد

كه در فقدان عملكرد در همان حالتي  ي حيوانات در شرايط كمبود مسها بافتن در تجمع آه

  .دشو ديده  بينيم مي سرولوپالسمين

 در كبد و .قلب را داريم يي مثل كبد وها در بافت در كمبود مس، كاهش فعاليت كاتاالز

را به  كسياُكه تركيبات هيدروپر Se-GPX، در شرايط كمبود مس پالسما اما نه در مغز،

 .سازوكار اين پديده مشخص نيستيابد ولي  كاهش ميكند  تركيبات هيدروكسيل تبديل مي

تغييري كه به نظر  .يابد سما در حيوانات با كمبود مس افزايش ميپال گلوتاتيون اغلب در كبد و

  .هاي اكسيداتيو باشد تنش به صورت يك پاسخ سازگاري در مقابل افزايشرسد  مي

كه  است هاي متفاوت فلز با شكل به متصل لي پايينبا  وزن مولكو وتئينيپر متالوتيونين

هاي مفروض براي عملكرد .تاتيك مس و روي نقش داردشود در كنترل هموس ميفرض 

  :عبارت است ازن  نيمتالوتيو
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  روي اي براي مس و ئين ذخيرهپروت -

  حفاظت در مقابل مسموميت فلزات -

  .باالي سيستئين مقادير به دليل وجودن ااكسيد عملكرد به عنوان آنتي -

احيا را –هاي اكسيد واكنش مس شود ومتصل به  تواند ميمتالوتيونين مس  در شرايط كمبود

مبناي  بر ن به عنوان حامل انتخاب شده استمتالوتيوني كه اين عالوه بر .غيرفعال كند

گفته شده كه  دهد و يظرفيت تام اتصال مس را كاهش ماكسيداسيون متالويتونين  ،مشاهدات

احيا داخل سلول حساس  -ظرفيت آزاد كردن اين پروتئين به تغييرات اكسيد اتصال مس و

 .تر از كبد است ها حساس يط كمبود مس متالوتيونين در كليهرسد در شرا به نظر مي .است

ه شد هزيستي مختلف مشاهد سميهاي اكسيداتيو و شرايط  تنشافزايش متالوتيونين در شرايط 

  .است

حفاظت هاي مس براي كمك به  حامل مس و هاي دهنده انتقال ROS شرايط افزايش توليددر 

پخش اين فلز فعال در جذب و  جريان، توزيع، تنظيم، بدين ترتيب يابند و يسلول افزايش م

  .گيرد احيا صورت مي -هاي اكسيد واكنش

يستم دفاعي اكسيداني سمستقيم روي اجزاي غير اگر چه كمبود مس به صورت مستقيم و

 و ROS افزايشهاي حيواني  كمبود مس در نمونه) پيامد(نتيجه به عنوان يك  گذارد و اثر مي

  .پروتئين تاييد شده است و DNAروي  هاي اكسيداتيو تخريب

هاي   افزايش آنيون و SODكاهش فعاليت  شرايط كمبود مس هاي كشت سلولي در مدل در

  .هاي بالغ ديده شده است مشابه با رتت يني رهاي جن سوپراكسيد در نمونه

ها در شرايط  اريتروسيت و آئورت قلب و ها در پالسما، كبد و پراكسيدان و چربيافزايش 

  .است ه شدهكمبود  مس مشاهد
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 يابد و هاي آنزيمي افزايش مي اي ترميم هسته DNAدر حالي كه در شرايط كمبود مس در 

  .دشو ميچنان يافت  هم ها بافت و ها لدر سلو DNA ايتوتخريب اكسيد

 (Cu-Zn SOD null)ي فاقد ژن آنزيم سوپراكسيدديسموتاز ها در موشمشاهده شده است كه 

و نقص در ريلكسيشن در سيستم عروقي وجود دارد  ها داكسي پر و افزايش سطوح سوپراكسيد

  .شود مشاهده مي نيتريك اكسيد كوچك به واسطه عروق بزرگ و

كليه  د كه ديابت با افزايش مس در كبد وتحقيقات نشان دا (rodents) ندهدر جانوران جو

  .شود مشاهده ميزمان افزايش سطح مالوتيونين نيز  هم .دارد ارتباط

  نهايي حاصل از گليگوزيالسيون يا التافزايش ميزان محصو مس با وجود

 (Advanced Glycosylated End) AGE ديابت نقش  انويه درتوژنز ثهمراه است كه به عنوان پا

ند به شو مياستفاده  AGE توليد ي كه در كاهش تشكيل ومشخص شده است كه مواد. دارد

  .زاد را دارندهاي آ يا توانايي حذف راديكال باشند دارا ميطور خاصي توانايي شالته كردن مس را 

ديابتي باالتر  غيرغلظت پالسمايي مس در اكثر مطالعات در افراد ديابتي در مقايسه با افراد 

  HTNعارضه مثل رتيونوپاتي، حتي غلظت پالسمايي مس در افراد ديابتي با .گزارش شده است

  .اي باالتر بوده است و بيماري ميكروسكوالر به طور ويژه

مشاهده الكتروكارديوگرام  فشارخون و هايي در ناهنجاري انسانكمبود مس در  به هنگام

يولوژيك متعددي ارتباط مطالعات اپيدم .ه صورت كلي نيستبته قابل تعميم بكه ال شده است

به عنوان توان  را ميسرولوپالسمين  .اند را مطرح كردهبيماري قلبي  پالسمين سرم وبين سرولو

ن به يسرولوپالسم .در نظر گرفتعروقي  هاي قلبي و غيروابسته در بيماريخطر يك فاكتور 

  .است پيدپراكسيدازهاغير وابسته در ارتباط با لي صورت مثبت و
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هاي  بيماري سرطان و دارايدر بيماران  مير همراهي با افزايش مرگ و افزايش مس سرم در

گزارش شده است كه افزايش ميزان نسبت مس به روي  .مشاهده شده است عروق كرونر

همانند شرايط . شته باشدپيشرفته در افراد مسن ارتباط دا بيمارهاي مزمن دژنراتيو و باتواند  مي

ن بال آدنه ب و هاي اكسيداتيو تنشباعث  تواند نيز مي، شرايط مسموميت با مس كمبود مس

  .)32(تخريب بافتي شود

  هاي زنده در سيستم اهميت روي -1-2-9

است كه در جدول تناوبي عناصر در ناحيه عناصر واسطه قرار  30روي عنصري با عدد اتمي 

 70مقدار روي در يك فرد . اين عنصر در تركيبات شيميايي خود داراي ظرفيت دو است. دارد

گرم است كه اكثر آن در ساختمان  5/2الي  5/1كيلوگرمي در حالت طبيعي حدود 

  . ها وجود دارد وتئينمتالوپر

حدود ده الي چهل . گيرد جذب روي به صورت فعال از ناحيه دئودونوم و ژژنوم صورت مي

گرم روي است جذب  ميلي 15الي  7درصد روي موجود در يك رژيم غذايي مناسب كه حاوي 

  :توان به موارد زير اشاره نمود مله ميمختلفي در جذب روي موثر است از ج عوامل. گردد مي

عامل شيميايي ترشح شده از لوزالمعده كه بعد از اتصال به روي سبب تسهيل جذب روي  -

  .گردد مي

مصرف رژيم غذايي غني از پروتئين با منشاء حيواني نسبت به رژيم غذايي گياهي سبب  -

  .گردد افزايش جذب روي مي

  كننده  وجود مواد شالته -
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هاي ديگر  روي در گوشت و پروتئين. تاس mg 15-10 دريافت روزانه روي از طريق غذا

جذب روي در . گيرد جذب روي تحت تاثير ساير تركيبات غذايي قرار مي. غذايي وجود دارد

كند و جذب  روي با ديگر فلزات درجذب رقابت مي. گيرد سرتاسر دئودنوم و ژوژنوم صورت مي

تالوتيونين به صورت روي درلوله گوارش توسط م. يابد روي توسط اسيد فتيك و فيبركاهش مي

درصد از روي توسط  50در داخل خون. شود شود و وارد سيستم پورت مي فعال جذب مي

درصد به صورت سست به آمينواسيدهاي  7- 8درصد به وسيله ماكروگلوبين و  40آلبومين،

غلظت سرمي . است µg/dl150-80 غلظت سرمي روي . شود پالسما متصل شده و منتقل مي

صبح و  9ترين ميزان آن در سرم در ساعت بيش گردد و دستخوش تغيير مي روي در طول روز

  .شود عصر مشاهده مي 8ترين غلظت آن در ساعت  كم

با  هم ارز تقريبا .دارد پانكراسي نيز-اي روي يك چرخه روده كبدي،-اي عالوه بر چرخه روده

روي دفع  مقدار .ددگر اي وارد مي ترشحات روده درروي شود  كل مقدار روي كه جذب بدن مي

 كند ولي در نمي رژيم غذايي تغيير با باشد و مي روز محدود در اندك و بسيار ادرار شده در

  .يابد توسط داروهاي خاص افزايش مي هاي افزايش كاتابوليسم و حالت

غالت منابع گياهي  حبوبات و .روي هستند مرغ منابع غني از زرده تخم و جگر گوشت قرمز،

دستيابي  يزيستاز نظر  منابع روي موجود درگوشت قرمز .براي روي هستندخوبي  نسبتاً

 متيونين و ليزين، هيستيدين، هايي مثل گاليسين، مينهاسيدآ ن وجودعلت آ تري دارد و بيش

  .كند دستگاه گوارش كمك مي سيستئين است كه به جذب روي از

شود نيز  مي پانكراس ترشح كه توسطو پيكوليميك  B6 ويتامين مثل سيترات، تركيبات ديگر

دستيابي كمي  يزيستاز نظر   رويحاوي محصوالت گياهي  .دهند افزايش مي جذب روي را
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 .گيرد مي باشد كه جلوي جذب روي را اين منابع مي فتيك در اسيد و فيبر ن وجودعلت آ .دارند

  .نندك روي ازجذب آن جلوگيري مي طريق رقابت با از منيزيم نيز هن وآ مس، كلسيم،

سه  به ها اين آنزيم نزيم است كه نقش روي درآ 300حدود ساختار روي تركيب ضروري در

  .شود گروه تقسيم مي

ي باعث از دست رفتن كامل عملكرد آنزيم در موارد فقدان رو :كاتاليتيك عملكرد - 1

 پروتئاز كربوكسي پپتيداز، الكل دهيدروژناز، ها كربنيك انهيدراز، از جمله اين آنزيمگردد  مي

  .هستند )نزيم تخريب كننده انسولينآ( ولينانس

كامل  براي عملكرد فلز 3يا  2 اين موارد در :(co-catalytic) كاتاليتيك شبه عملكرد - 2

توسط  دارد و مركزي قرار فلز نزديك با جايگاهي بسيار اين موارد روي در در .نزيم الزم استآ

 ها نزيمآاين  مثالي از .شده است جدا گريكدي ب ازيك مولكول آ يا مينواسيد ويك آ

اكسيد تبديل هيدروژن پر به اكسيژن و سوپراكسيد راآنيون است كه  موتازسوپراكسيدديس

  .عهده دارد ها بر همه سلول در ي رااكسيدان يك واكنش آنتي كند و مي

 ارگاهي ساخت سوم و يون روي براي تشكيل ساختارها  در اين آنزيم :ساختاري عملكرد - 3

 دخيل هستند ها بيان ژن هايي كه در ينمتالوپروتئتوان به  از جمله مي الزم است چهارم آنزيم

  .)33, 7(اشاره نمود

و همكاران توضيح parasad توسط 1960كمبود روي در انسان براي اولين بار در اوايل دهه

كه بيماران با كمبود روي دچار عالئمي مثل كمبود رشد، آنمي،  ها مشاهده كردند آن. داده شد

كمبود روي .شوند خواري مي و خاك هيپوگناديسم، بزرگي كبد و طحال، پوست خشك و سخت

روي داراي اثر ضدالتهابي قوي نيز . شود همچنين باعث ريزش مو، ضايعات پوستي و اسهال مي
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توسط كبد، در عملكرد هيپوفيز و ذخيره و  Aروي همچنين در متابوليسم ويتامين  .باشد مي

  .استفاده از انسولين نقش اساسي دارد

روي است كه كمبود اين هورمون باعث كاهش حس  ه باهورمون همرا (Gustin)گاستين 

 كاهش فعاليت آنزيم كربنيك انهيدراز در نتيجه كمبود روي باعث ايجاد .شود چشايي مي

در نهايت كمبود روي باعث افزايش آنزيم آروماتاز و تبديل  .گردد اشكاالتي در معده و روده مي

  .شود نز ميتستوسترون به استروژن و درنتيجه كاهش اسپرماتوژ

شود در نتيجه باعث افزايش رشد غيرطبيعي  اي مي دو رشته DNAكمبود روي باعث آسيب 

از طريق ايجاد  DNA، آهن و روي باعث آسيب به E، ويتامين Cكمبود ويتامين . شود سلول مي

 DNA احتماالً دو مكانيسم باعث آسيب . شود مي DNA و آسيب اكسيداتيوDNA شكستگي در 

  :شود بود روي ميدر اثر كم

اكسيدان حاوي روي مثل سوپراكسيدديسموتاز را  هاي آنتي كمبود روي عملكرد آنزيم- 1

  .دهد كاهش مي

هاي  از طريق كاهش بيان و فعاليت پروتئين  DNAكمبود روي باعث كاهش ترميم - 2

عدم و  DNAهاي داراي كمبود روي دچار آسيب به   بنابر اين سلول. شود مي DNA كننده ترميم

  .شود مي DNAتوانايي در ترميم 

هاي بسيار مهم روي حفظ سالمت سيستم ايمني و در نتيجه كمك به بدن  يكي از نقش

هاي مختلف سيستم  روي قسمت. ها از قبيل آنفوالنزا و سرماخوردگي است براي مبارزه با عفونت

ي غير اختصاصي ايمن. دهد را تحت تاثير قرار مي) ايمني اختصاصي و غيراختصاصي(ايمني 

شامل سدهاي دفاعي از قبيل پوست و مخاط پوشاننده دستگاه گوارش و تنفسي، عملكرد 

ايمني . هاي كشنده طبيعي و فعاليت كمپلمان است اي، عملكرد سلول هاي چند هسته لكوسيت
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باشد اثرات كمبود روي بر روي  بادي مي و توليد آنتي T,Bهاي  اختصاصي شامل فعاليت سلول

د ماكروفاژها شامل نقص در فاگوسيتوز، توليد سيتوكين و نقص در كشتن درون سلولي عملكر

  .است

هاي مختلف شامل رينوويروس، پيكورناويروس،  روي اثر مهاري بر روي رشد ويروس

همچنين مطالعات زيادي در دست انجام . توگاويروس، ويروس هرپس و ويروس واكسينا دارد

طلب همراه با آن حكايت  هاي فرصت و عفونت HIVونت است كه از سودمندي روي در عف

همراه است  HIV كاهش سطح پالسمايي روي با افزايش سه برابر مرگ و مير ناشي از . كند مي

هاي  تر بيماري و كاهش ميزان عفونت در حالي كه سطوح طبيعي روي با پيشرفت آهسته

قادر به زندگي بهتر در ميزبان با  ها اند كه انگل تحقيقات نشان داده. طلب همراه است فرصت

  .كمبود روي هستند

استخوان  تاخير در رشد. انسان است غذايي الزم براي رشد در حيوانات و عواملروي يكي از 

نشان داده شده است كه مقدار روي . افتد شود اتفاق مي منجر به كمبود روي مي در شرايطي كه

هاي  كننده نقش روي در بيماري يابد كه بيان يائسگي كاهش مي در استخوان با افزايش سن و

معدني كردن استخوان  جهت تشكيل و ها روي اثرات محرك روي استئوبالست. خوان استتاس

  .دارد

كند كه منجر به ساخت پروتئين در  را فعال مي سنتتاز – tRNAنزيم روي به طور مستقيم آ

را تحريك  RUNX2ر نسخه برداري نشان داده شده است كه روي بيان ژن فاكتو .شود سلول مي

روي همچنين با  .شود كند كه اين فاكتور باعث تبديل سلول استخواني به استئوبالست مي مي

پوپتوز در ك آهاي مغز استخوان و نيز تحري كالست از سلولاستئو هاي شبه مهار ايجاد سلول

  . شود باعث كاهش جذب استخوان مي كالست بالغهاي استئو سلول



       31                                                                            ندومتريوزها در بيماران مبتال به ا مقايسه سطح سرمي مس و روي و نسبت آن

 

ها، سنتز  روي بر رشد و بلوغ نورون. ي رشد طبيعي و عملكرد طبيعي مغز نياز استروي برا

دهد كه حتي كمبود  مطالعات نشان مي. هاي مشخص اثر دارد نوروترانسميترها و عملكرد گيرنده

اختالل شناختي . دهد خفيف روي عملكرد شناختي فرد را در افراد بزرگسال تحت تاثير قرار مي

  .شود رواني و حركتي مي -تمركز، فعاليت، رفتار هاي عصبي باعث تغيير در 

دريافت روي با رفتارهاي اجتماعي، سطح فعاليت و توانايي خواندن در كودكان سنين مدرسه 

 نقص شناسي دهد كه كمبود روي نقش اساسي در آسيب بعضي مطالعات نشان مي. ارتباط دارد

  .دارد ADHD  (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) يا يفعال شيب و توجه

ترين كمبودهاي مواد غذايي در افراد پير بوده و يك فاكتور مهم در  كمبود روي يكي از شايع

برداري شركت  هايي كه در ترميم، تكثير و نسخه تر آنزيم بيش. باشد توسعه بيماري الزايمر مي

در  DNAهاي روي  موثر اين آنزيمدارند حاوي روي هستند و يكي از داليل دمانس، اثرات غير 

اند و بيان  هم چنين بعضي مطالعات خالف اين قضيه را نشان  داده. هاي عصبي است سلول

  .اند كه روي ممكن است در ايجاد الزايمر نقش داشته باشد كرده

مطالعات ديگر نشان داده است كه آنزيم سوپر اكسيد ديسموتاز در اطراف بافت آسيب ديده 

سيب ديده به آدارد كه افزايش غلظت روي در بافت  اين مطالعه بيان مي. يابد ميمغز تجمع 

در نهايت هنوز نقش روي در . هاي آزاد است جهت تالش بدن براي خنثي كردن راديكال

  .پيشرفت بيماري الزيمر مشخص نيست

شكيل ها، ت هاي مختلف سيستم تناسلي مردانه از قبيل متابوليسم هورمون روي بر روي جنبه

هاي تناسلي  به طور طبيعي غلظت روي در ارگان. گذارد ها تاثير مي اسپرم و حركت اسپرم

  .مردانه به ويژه غدد پروستات و اسپرماتوزوئيد باال است
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سطوح پايين روي در مردان با كاهش سطح تستوسترون، اوليگواسپرمي و ازواسپرمي همراه  

دهد  چندين مطالعه نشان مي. اسپرم ارتباط داردسطوح روي در مايع مني با مورفولوژي . است

  .توان در درمان اوليگواسپرمي و سطوح پايين روي استفاده كرد كه از مكمل روي مي

تر روي با  هاي خفيف كمبود. كمبود روي مادري با سقط خودبخودي جنين همراه است

عوارض زايمان همراه ،  ، زايمان زودرس ، عقب ماندگي رشد داخل رحمي كاهش وزن هنگام تولد

كمبود روي همچنين اثرات بدي روي سيستم ايمني نوزاد دارد و باعث كاهش انتقال  .است

  .)36-34(شود ماهه آخر بارداري مي هاي مادري به جنين در سه بادي آنتي

  (OBJECTIVE & HYPOTHESIS)اهداف و فرضيات  -1-3

  (General Objective)هدف اصلي طرح  -1-3-1

   وزيندومترا به مبتال مارانيب در ها آن نسبت و يرو و مس يسرم سطحبررسي 

  (Specific Objectives) اهداف فرعي  -1-3-2

 مارانيب گروه و كنترل گروه( مطالعه مورد گروه دو كيتفك به مس يسرم سطح نييتع -

  )وزيندومترا

 مارانيب گروه و كنترل گروه( مطالعه مورد گروه دو كيفكت به يرو يسرم سطح نييتع -

  )وزيندومترا

 مطالعه مورد گروه دو كيتفك به وزيندومترا به مبتال مارانيب در يرو به مس نسبت نييتع -

  )وزيندومترا مارانيب گروه و كنترل گروه(
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  (Applied Objective) اهداف كاربردي  -1-3-3

  وزيندومترا به ابتال رنظ از پرخطر افراد ييشناسا   

   (Hypothesis)ها  فرضيه -1-3-4

  . تفاوت دارد كنترل افراد با وزيندومترا به مبتال زنان سرم در مس يسرم سطح ميانگين -

  . تفاوت دارد كنترل افراد با وزيندومترا به مبتال زنان سرم در يرو يسرم سطح ميانگين -

 .دارد ارتباط وزيندومترا يماريب بروز با زنان سرم در يرو و مس يسرم سطح -

   جدول متغيرها -5–3–1

  وابسته  مستقل  عنوان متغير
  كيفي  كمي

  مقياس  تعريف علمي

  رتبه اي  اسمي  گسسته  پيوسته

 µg/dl  مس در سرم زانيم        *  *    ميزان مس در سرم

  µg/dl  در سرم يرو زانيم        *  *    ميزان روي در سرم

    *        *  ندومتريوزا

غير طبيعي رشد 

ندومتريال به ابافت 

  خارج از رحم
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  فصل دوم

  

 بررسي متون
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   تنش اكسيداتيو و اندومتريوز -2-1

تواند عاليم اندومتريوز را تخفيف دهد و  برخي از مطالعات نشان دادند كه رژيم غذايي مي

نترل تنش اكسيداتيو در كد توان ها و مواد مكمل مي اكسيدان از آنتي تري دريافت مقادير بيش

زن با  25انجام شد Savaris توسط ميالدي  2011 اي كه در سال در مطالعه. نقش داشته باشد

زن هم در گروه كنترل انتخاب  20شناسي اندومتريوز و  تشخيص تاييد شده الپاراسكوپي و بافت

يبات آن و اطالعات تركقرار گرفت بررسي مورد كالري و دريافت مواد غذايي آنان . شدند

 .گيري ميزان تيول سنجش شد اكسيداني خون با اندازه ظرفيت آنتيهمچنين . آوري شد جمع

. اندومتريوز باالتر از گروه كنترل بودداراي كالري روزانه در زنان دريافت در اين مطالعه ميانگين 

روه با بررسي دريافت مواد غذايي، از نظر آماري تفاوت زيادي در ميزان مصرف فيبر در گ

در نهايت دريافت چربي . اندومتريوز و اسيدهاي چرب غيراشباع در گروه كنترل وجود داشت

زنان گروه اندومتريوز ميزان . تر با افزايش ريسك اندومتريوز در زنان همراهي داشت بيش

بيماري مراحل يك و دو افراد داراي در را   B1و ويتامين B9فيبر و ويتامين دريافت باالتري از 

اكسيداني در زنان داراي  توانايي آنتي. داشتندبيماري مقايسه با مراحل سه و چهار در 

هيچ ارتباطي . تر بود اما هيچ ارتباطي با وزن و ميزان دريافت غذايي نداشت اندومتريوز پايين

ها وجود نداشت ولي سطح  اكسيداني مواد غذايي در گروه هاي آنتي بين مقدار تيول با ويژگي

 .نان با مراحل اول و دوم اندومتريوز نسبت به زنان داراي مراحل سه و چهار باالتر بودتيول در ز

 چرب يدهاياس افتيدر ،حاصل از اندومتريوز التهاب كاهش يبرادر اين مطالعه  نيچن هم

 به مبتال زنان در و اين در حالي است كه است شده هيتوص 6و  3از خانواده امگا  راشباعيغ

اين مصرف ميزان  و تر است نييپا شده هيتوص زانيم به نسبت يچرب نوع نياار مقد وزياندومتر
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در اين مطالعه گزارش شده  .كمتر بود كنترل گروهنسبت به در افراد داراي اندومتريوز ها  چربي

وجود دار بين مصرف گوشت قرمز و افزايش ريسك ابتال به اندومتريوز  يك اثر معنياست كه 

رف سبزيجات سبز رنگ، ميوه تازه و روغن ماهي سبب حفاظت در برابر در حالي كه مص دارد

  .)18( گردد اندومتريوز مي

 رشد و يپرپالزيها بروزكه در ارتباط با ميالدي  2008 سال در همكاران و Pejic مطالعات

 نيهمچن و سموتازيدديسوپراكس ميآنز زانيم كه داد نشانبود  زنان در ندومترا بافت ميبدخ

 زنان در ندومترا بافت ميبدخ رشد و يپرپالزيها بروز در عامل نيتر مهم يچرب ونيداسيپراكس

  .)37(باشد يم

  مس و روي در اختالالت -2-2

 در يرو و مس خصوص به ابيكم عناصر اثرات يرو يريچشمگ مطالعات رياخ يها سال در

  . است گرفته انجام مردان و زنان در ينابارور زانيم

انجام  تخمدان سرطان به مبتال مارانيبكه در ارتباط با  همكاران و Marinov مطالعاتدر 

 تخمدان سرطان به مبتال مارانيب سرم در يرو به مس نسبت و مس از ييباال ريمقادشد 

  .)38(است  دهش گزارش

 كه يزنان در داد نشان يضدباردار يها قرصف در ارتباط با مصر  همكاران و Sing مطالعات

 در هم و سرم در هم ها آن يرو و مس يسرم زانيم ندينما يم مصرف يضدباردار يها قرص

  .)39(ابدي يم شيافزا يقاعدگ دوره طول در ندومترا بافت

در تركيه در خصوص بيماران با  Turgutتوسط ميالدي  2013در طي پژوهشي كه در سال 

اندومتريوز پيشرفته صورت گرفت اهميت فاكتورهايي چون غلظت مس و سطح سرولوپالسمين 
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زن  72نگر  ر اين مطالعه گذشتهد. و ماركرهاي تنش اكسيداتيو در پاتوژنز اندومتريوز بررسي شد

هايي همچون نازايي، درد لگني، توده لگني، يا  كه با روش الپاراسكوپي يا الپاراتومي با شكايت

شناسي تقسيم  اندومتريوزيس انتخاب شدند به دو گروه بر اساس تشخيص جراحي و تاييد بافت

در گروه زنان با  LDLو  گليسريد در اين مطالعه غلظت مس، سطح سرولوپالسمين، تري. شدند

در . بودتر  پاييننسبت به گروه كنترل   HDLاندومتريوز پيشرفته باالتر بود در حالي كه مقدار

گروه وجود  سرم بين دوMDA) ( آلدهيد دي مالون اين مطالعه هيچ تفاوتي بين فعاليت

  .)40(نداشت

سطح فلزهاي كمياب مهمي چون مس، روي و سلنيوم ميالدي  2001اي در سال  در مطالعه

اين مطالعه سطح مس به طور  در. بررسي شد  (RA)در بيماران با تشخيص آرتريت روماتوئيد

داري نسبت به افراد سالم باالتر و در مقابل سطح روي و سلنيوم نسبت به افراد سالم  معني

در اين مطالعه اشاره شد كه نتيجه كاهش سطح روي و سلنيوم و افزايش در مس . تر بود پايين

است كه به وسيله مواد اي از استراتژي دفاعي ارگانيسم  شايد پاسخي به التهاب باشد و نتيجه

با دريافت متوتروكسات سطح   RAشود و جالب اين كه در افراد گري مي هورموني ميانجي شبه

مشاهدات حاكي از اين بود كه سطح روي با متالوتيونين بيوسنتز . شد روي باالتري مشاهده مي

در . پالسمين بودها مرتبط بود و افزايش سطح مس در ارتباط با سرولو شده در كبد و ساير بافت

  .)41(اين مطالعه كاهش سلنيوم يك مكانيسم دفاعي عليه التهاب ذكر شده است

اي با هدف مقايسه سطح فلزهاي كمياب مس و روي در  مطالعهميالدي  2005در سال 

سطح مس در بيماران بروسلوزي در اين مطالعه  .سالم انجام شد وسلوزي با افرادربيماران ب

اما سطح روي در كبد بيماران  .تر بود سطح روي در اين بيماران پايين باالتر از افراد سالم و

در اين مطالعه اشاره شد كه تغييرات اختصاصي فلزهاي كمياب جزو اصلي  .افزايش يافته بود
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ها را تغيير داده و اين به عنوان  پاسخ فاز حاد است كه ممكن است مقدار ايمونوسايتوكاين

  .)42(ي بروسلوز باشدارگانيسم دفاعي ميزبان در ط

  

  

 

   

  

     



       39                                                                            ندومتريوزها در بيماران مبتال به ا مقايسه سطح سرمي مس و روي و نسبت آن

 

  

  

  

  فصل سوم

  

  ها ش مواد و رو
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  مورد مطالعه  جامعه -1- 3 

 مارستانيب به كننده مراجعه زنان هيكل يليتحل - يفيتوص مطالعهدر اين  يآمار جامعه   

 در. نده بودشدد يكاند يالپاراسكوپ عملبراي  كه بودند نازائي هياول صيتشخ با نيقزو كوثر

 18 سني گروه در مطالعه مورد افراد ي همه. شد استفاده آسان ي ريگ نمونه از ها داده يآور جمع

. بودند قاعدگي سيكل تئاللو فاز درگيري  در هنگام نمونه همگي و داشتند قرار سال 40 تا

به وسيله  يعموم پرسشنامهصورت پذيرفت و  زنان متخصص توسط لوتئال فاز صيتشخ

  .گرديد ليتكم يحضور مصاحبه

    :بودند از عبارت مطالعه از خروج معيارهاي

   لگن درد همراه گوارشي يا اورولوژيك بيماري به ابتال -

   اندوكريني يا كبدي اتوايميون، هاي بيماري به ابتال -

   اخير ماه 3 در پروژستين يا و استروژن دريافت -

  .تخمدان و رحم لگني، مزمن التهابي هاي بيماري به ابتال -

 امكانات و نهيهز اساس بر و گذشته مشابه مطالعات با توجه به مطالعه مورد افراد تعداد

  .مشخص گرديد يآمار محاسبات انجام و موجود

ها تاييد  آن ندومتريوزا بيماري  الپاراسكوپي روش باكه  ندومتريوزا به مبتال زن 47 تعداد

 شده رد ها آن ندومتريوزا بيماري  الپاراسكوپي روش با كه زن 47 و ماريب گروه عنوان بهگرديد 

 از پس است ممكن كه ييها يماريب ريسا. ندگرفت قرار مطالعه مورد كنترل، گروه عنوان به است

 منشأ با يلگن درد اي ينابارور رحم، يومايم از عبارت شوند دهدا صيتشخ يالپاراسكوپ

. بودند Dermoid cysts ، Serous cysts ، Para ovarian cysts ، Mucinous cysts ناشناخته،
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 مورد كنترل گروه عنوان بهاين افراد  و نشده محسوب يالتهاب يها يماريب جزء ها يماريب نيا

  .ندگرفت قرار يبررس

  نمونه خونتهيه  - 2- 3

. انجام شدصبح  10الي  8در حالت ناشتا در ساعت  قاعدگي سيكل لوتئال فاز درگيري  نمونه

كه قبالً با اسيد نيتريك شسته  مخصوص يها لوله در مارانيب از شده اخذ يديور خون نمونه

 امانج زمان تا  -20 حرارت در سرم نمودن جدا از بعد بالفاصله وگرديد  يآور جمعشده بودند 

  .شد يدار نگه شيآزما

  گيري مس و روي اندازه -3- 3

شعله ) AAS( ياتم جذب ياسپكتروفتومتر روش از ،يرو و مس يسرم زانيم نييتع يبرا

سپس  و ندگرديد رقيق 4 به 1 نسبت به ديونيزه آب توسط سرم هاي نمونه ابتدا .شد استفاده

   شعله اتمي جذب اسپكتروفتومتري دستگاه توسط رويو  مس ميزان

)Avanta PM; GBC, Australia(  گيري اندازهنانومتر  9/213و  7/324به ترتيب در طول موج 

از مخلوط  استيلن . نانومتر بود 5/0آمپر و پهناي شكاف  ميلي 3شدت جريان المپ  .)43(شدند

گرم در ليتر مس و روي براي تهيه  ميلي 1000از استاندارد . هوا براي ايجاد شعله استفاده شد –

   .هاي استاندارد استفاده شد محلول

  هاي آماري روش -4- 3

 يتينرمال. ديگرد ارائه يعدد يها شاخص و نمودار ،يآمار هاي ولجد قالب در ها افتهي

 زيآنال يبرا. گرفت قرار يبررس مورد رنفياسم – كولموگروف آزمون از استفاده با يكم يها داده

. شد گرفته نظر در درصد 5 يدار يمعن سطح. شد استفاده انسيوار زيآنال و t آزمون از ها داده
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   اساس بر ريمقاد .شد زيآنال 16 شيرايو SPSS افزار منر از استفاده با ها داده

  .است شده بيان »نيانگيم ±ار يمع انحراف«
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  فصل چهارم

  

 ها يافته
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  مطالعه مورد افراد مشخصات -4-1

شامل سن، وزن، ) داراي اندومتريوز گروه كنترل و بيماران(شخصات افراد مورد مطالعه م   

  . آورده شده است  1- 4در جدول  (BMI) دنب توده شاخصو  قددور كمر، 

 3/30 ±6/5و  8/28 ±0/5به ترتيب  در اين مطالعهگروه كنترل و بيماران سن افراد  ميانگين

   .ي بين ميانگين دو گروه وجود نداشتدار يمعنو تفاوت  سال بود

و  9/66 ±5/10به ترتيب  در اين مطالعهگروه كنترل و بيماران افراد  وزن بدن ميانگين

  .ي بين ميانگين دو گروه وجود نداشتدار يمعنو تفاوت  بود كيلوگرم 1/65 4/10±

  و  5/80 ±2/8به ترتيب  در اين مطالعهگروه كنترل و بيماران افراد  دور كمر ميانگين 

  .ي بين ميانگين دو گروه وجود نداشتدار يمعنو تفاوت  بود متريسانت 7/77 1/9±

  و  8/158 ±7/5به ترتيب  در اين مطالعهو بيماران  گروه كنترلافراد  قد ميانگين

  .ي بين ميانگين دو گروه وجود نداشتدار يمعنو تفاوت  بود متريسانت 9/160 6/5±

  به ترتيب  در اين مطالعهگروه كنترل و بيماران افراد  بدن بدن توده شاخص ميانگين

ي بين ميانگين دو گروه وجود ردا يمعنو تفاوت  بود 2متربر  لوگرميك 2/25 ±3/4و  6/26 2/4±

   .نداشت

و  ) درصد 5/25(سه  درجهنفر در  12،  )درصد 7/44( دو درجهنفر در  21در گروه بيماران 

  .از نظر پيشرفت بيماري بودند) درصد 8/29(چهار  درجهنفر در  14
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 بدن توده شاخص و )متريسانت( قد ،)متريسانت( كمر دور ،)كيلوگرم( وزن ،)سال( سن نيانگيم: 1-4 شماره جدول

  )كيدموگراف اتيخصوص( داراي اندومتريوز در گروه كنترل و بيماران )2متر بر لوگرميك(

  گروه
   )نفر 47( كنترل

(Mean± SD) 

   )نفر 47( بيمار

(Mean± SD) 

 pمقدار 

 164/0 3/30 ±6/5* 8/28 ±0/5  )سال(سن 

 408/0 1/65 ±4/10* 9/66 ±5/10  )گرمكيلو( وزن بدن

 124/0 7/77 ±1/9* 5/80 ±2/8  )سانتيمتر(كمر  دور

 072/0 9/160 ±6/5* 8/158 ±7/5  )سانتيمتر(قد 

   (BMI) شاخص توده بدن

  )2متر بر لوگرميك(
2/4± 6/26 *3/4± 2/25 128/0 

  مشاهده نشددار نسبت به گروه كنترل  تفاوت معني *

  

  

  

  

  

  

  بر حسب درصدبيماري  هاي مختلف رجهددر داراي اندمتريوز بيماران  توزيع – 1-4 نمودار

 



       46                                                                            ندومتريوزها در بيماران مبتال به ا مقايسه سطح سرمي مس و روي و نسبت آن

 

  مقادير مس و روي سرم -4-2

  گروه كنترل و بيماران به ترتيب افراد  مقدار مس سرم در در اين مطالعه ميانگين

ي دار يمعنو تفاوت  )2-4جدول ( بود ليتر ميكروگرم بر دسي 1/131 ±0/11و  5/111 2/19±

   .)P>001/0(بين ميانگين دو گروه مشاهده گرديد 

  گروه كنترل و بيماران به ترتيب افراد  مقدار روي سرم در در اين مطالعه ميانگين

ي دار يمعنو تفاوت ) 2-4جدول ( بود ليتر ميكروگرم بر دسي 3/108 ±8/20و  4/109 5/22±

   .بين ميانگين دو گروه مشاهده نگرديد

  و بيماران به ترتيب  گروه كنترلافراد  نسبت مس به روي سرم در در اين مطالعه ميانگين

ي بين ميانگين دو گروه دار يمعنو تفاوت ) 2-4جدول ( بود 26/1 ±29/0و  05/1 23/0±

   .)P>001/0(مشاهده گرديد 

  

و نسبت مس به ) ليتر ميكروگرم بر دسي(، روي )ليتر ميكروگرم بر دسي( مقدار مس نيانگيم: 2-4 شماره جدول

  اي اندومتريوزدار در گروه كنترل و بيماران روي سرم

  گروه
   )نفر 47( كنترل

(Mean± SD) 

    )نفر 47( بيمار

(Mean± SD) 

  pمقدار 

 > µg/dl(  2/19± 5/111 †0/11± 1/131 001/0( مس

 µg/dl(  5/22± 4/109 *8/20± 3/108 809/0( روي

> 001/0 26/1 ±29/0† 05/1 ±23/0  نسبت مس به روي سرم
  

  )P>05/0(وجود دارد ترل تفاوت معني دار نسبت به گروه كن  †

  دار نسبت به گروه كنترل مشاهده نشد تفاوت معني *
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  بيماري درجهو بيماران ارتباط بين مقدار مس سرم  -4-3

 7/132 ±2/12) نفر 21تعداد (در بيماران داراي درجه دو بيماري سرم ميانگين مقدار مس 

 5/130 ±4/9) نفر 12تعداد (، در بيماران داراي درجه سه بيماري ليتر ميكروگرم بر دسي

 4/129 ±5/10) نفر 14تعداد (و در بيماران داراي درجه چهار بيماري  ليتر ميكروگرم بر دسي

  .دار نبود ها از نظر آماري معني بود كه تفاوت موجود در ميانگين ليتر ميكروگرم بر دسي

  

  

  

  

  

  

  

  بيماري در افراد بيمار مورد مطالعهدرجه و ) ليتر ميكروگرم بر دسي(مقدار مس سرم  – 2-4 نمودار
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  و درجه بيماريبيماران ارتباط بين مقدار روي سرم  -4-5

 9/103 ±7/15) نفر 21تعداد (ميانگين مقدار روي سرم در بيماران داراي درجه دو بيماري 

 8/108 ±8/26) نفر 12تعداد (ليتر، در بيماران داراي درجه سه بيماري  ميكروگرم بر دسي

 7/114 ±7/21) نفر 14تعداد (و در بيماران داراي درجه چهار بيماري  ليتر وگرم بر دسيميكر

  .دار نبود ها از نظر آماري معني بود كه تفاوت موجود در ميانگين ليتر ميكروگرم بر دسي

  

  

  

  

  

  

  

  العهدرجه بيماري در افراد بيمار مورد مطو ) ليتر ميكروگرم بر دسي(مقدار روي سرم  – 3-4 نمودار
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  و درجه بيماريبيماران ارتباط بين نسبت مس به روي سرم  -4-6

  )نفر 21تعداد (ميانگين نسبت مس به روي سرم در بيماران داراي درجه دو بيماري 

  )نفر 12تعداد (ليتر، در بيماران داراي درجه سه بيماري  ميكروگرم بر دسي 30/1 22/0± 

) نفر 14تعداد (بيماران داراي درجه چهار بيماري  و در ليتر ميكروگرم بر دسي 28/1 41/0± 

دار  ها از نظر آماري معني بود كه تفاوت موجود در ميانگين ليتر ميكروگرم بر دسي 17/1 28/0±

  .نبود

  

  

  

  

  

  

  

  درجه بيماري در افراد بيمار مورد مطالعهنسبت مس به روي سرم و  – 4-4 نمودار
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  فصل پنجم

  

  گيري بحث و نتيجه
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  بحث -5-1

زنان ممكن در يك بيماري التهابي وابسته به استروژن است كه در دوران باروري  ندومتريوزا

مگر در زناني كه از هورمون  شود تر مشاهده مي كماست ايجاد گردد و معموالً در زمان يائسگي 

 است زنان مزمن هاي بيماري ترين شايع ازاين بيماري . كنند درماني بعد از يائسگي استفاده مي

 بيماريمحققين  .است نشده مشخص گسترده، تحقيقات رغم علي ،آن علت تاكنونكه 

 التهاب يك از ناشي تواند مي كه گيرند در نظر مي علتي چند بيماري يكرا به عنوان  ندومتريوزا

  . )44(باشد مي پريتونئال فضاي در مزمن

 زانيم و دنگرد يم ديتول ژنياكس يها كاليراد انسان، ندومترا بافت در كه است شده مشخص

 ديتول كنترل يبرا .باشد يم رييتغ حال رد يحاملگ يحت و يقاعدگ كليس طول در ديتول نيا

 از يدانياكس يآنت عوامل از استفاده با سلول ، (ROS) ژنياكس گر واكنش يها گونه حد از شيب

 بدن در ROS مقدار كاهش باعث عوامل نيا و كند يم محافظت ويداتياكس بيآس برابر در خود

در بدن  آزاد يها كاليراد نيا هيعلنيز  يميآنز مختلف يها دانتياكس يآنت نيهمچن. گردند يم

 و ديسوپراكس يها كاليراد حذف باعث كه است يميآنز تنها سموتازيدديسوپراكس. دارند وجود

 دازيپراكس ونيگلوتات و كاتاالز توسط هم دروژنيه ديپراكس. گردد يم H2O2 و O2 به ها آن ليتبد

 به سموتازيدديسوپراكس يميآنز مستيس در ياختالل اگر. شود يم ليتبد O2 و H2O به و بيتخر

 در همكاران و Sugino مطالعات .شوند يم ويداتياكس بيآس باعث آزاد يها كاليراد ديآ وجود

 به پاسخ در سموتازيدديسوپراكس ميآنز ژن انيب يالقا باعث ROS كه داد نشان 2002 سال

  .)45(رددگ يم ندومترا ياستروما يها سلول در پروژسترون و استروژن يها هورمون
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 وزيترندوما يماريب و التهاب بروز در مهم عوامل از يكيتواند  مي ROS گزارش شده است كه

 مس زانيم لذا دارد، وجود سموتازيدديسوپراكس ميآنز ساختار در مس كه يآنجائ از. )4(باشد

در . گردد ويداتياكس يها بيآس بروز از مانع تواند يم يدانياكس يآنت عامل كي عنوان به بدن در

در  گيري شد و مشاهده شد كه مقدار آن اين مطالعه مقدار مس در بيماران اندومتريوز اندازه

پالسمين پروتئين لوسرو .از گروه كنترل است تر بيش داري معني بيماران اندومتريوز به صورت

ديگري است كه داراي مس در ساختمان خود است و به عنوان يك پروتئين فاز حاد در هنگام 

يكي از داليل افزايش ميزان مس در سرم بيماران اندومتريوز . يابد التهاب در خون افزايش مي

توان به دليل افزايش مقدار  شود را مي نظر گرفته ميكه به عنوان يك بيماري التهابي در 

افزايش ميزان مس در سرم بيماران اندومتريوز . هاي حاوي مس در اين بيماري دانست پروتئين

ميالدي  2013و همكاران كه در سال  Turgutبا گزارش كه در اين مطالعه مشاهده شده است 

داراي  انبيمار مس و سرولوپالسمين درالعه ميزان در اين مط .باشد ارائه شد مشابه مي

در اين مطالعه ميزان . ها سه و چهار بود بررسي گرديد اندومتريوز كه درجه بيماري آن

برخي از . )40(تر از گروه كنترل بود سرولوپالسمين نيز در سرم بيماران اندومتريوز بيش

جزو پاسخ فاز حاد باشد تواند  مياند كه تغييرات اختصاصي فلزهاي كمياب  محققين اشاره نموده

در پاسخ دفاعي موجود نقش داشته ها  ينمقدار ايمونوسايتوكااز طريق تغيير كه ممكن است 

با توجه با اين كه بيماري اندومتريوز به عنوان يك بيماري التهابي در نظر گرفته . )42(باشد

ها از  از حاد يكي از پيامدهاي التهاب است كه در آن برخي از پروتئينو پاسخ ف )46(شود مي

توان افزايش مس در خون را در  يابند مي هاي حاوي مس در خون افزايش مي جمله پروتئين

بين مراحل بيماري در سرم ميزان مس در اين مطالعه . بيماران داراي اندومتريوز را توجيه نمود
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در سرم داري در مقدار مس  مورد بررسي قرار گرفت و تفاوت معنيوز در بيماران داراي اندومتري

  .مراحل مختلف بيماري مشاهده نشد

 كه رسد يم نظر به. است شده مطرح ويداتياكس يها واكنش در يرو نقش قبل ها سال از

 و نيپروتئ ،يچرب يها مولكول در ييها محل به اتصال قيطر از را خود يدانياكس يآنت عمل يرو

DNA شيميايي ساختار در روي .دهد يم انجام است مس و آهن گرفتن قرار محل كه 

وجود  سموتازيد سوپراكسيد و متالوتيونئين نظير اكسيداني آنتيدرگير در سيستم  هاي پروتئين

اكسيداني بدن  ها در سيستم دفاع آنتي ترين آنزيم يكي از مهم سموتازيدديسوپراكسآنزيم . دارد

 هاي مهم از جمله برخي از پروتئين شيميايي ساختار در چنين همروي  .)47(باشد مي

 الكل آميناز،د آدنوزين اندوپپتيداز،، آنژيوتانسينوژن كننده تبديل آنزيم پپتيداز، كربوكسي

به . هاي پليمراز است ي آنزيماجزا از يكي عنصر اين. دارد وجود انهيدراز كربنيك و دهيدروژناز

. )33(باشد طبيعي هاي سلول رشد كنترل و تنظيمدر  حياتي نقش رسد روي داراي نظر مي

گروه  داري با تفاوت معنيمقدار روي در بيماران اندومتريوز  كه داد نشان حاضر مطالعه جينتا

در بين مراحل بيماري در بيماران داراي سرم در اين مطالعه ميزان روي  .نداردكنترل 

در مراحل مختلف  سرم داري در مقدار روي اندومتريوز مورد بررسي قرار گرفت و تفاوت معني

قابل ذكر است كه در منابع الكترونيكي مورد بررسي گزارشي در خصوص . بيماري مشاهده نشد

  .ررسي ميزان روي در اندومتريوز به دست نيامدب

 بين دو نسبت مس به روي سرمداري در  هاي اين مطالعه نشان داد كه تفاوت معني يافته

با توجه به افزايش مقدار مس در سرم بيماران داراي  .داردكنترل و بيماران وجود گروه 

نسبت مس به روي افزايش  .باشد يپذير م اندومتريوز و عدم تغيير مقدار روي اين يافته توجيه

چربي در اين بيماران ممكن است  پراكسيداسيون پيشرفتدر بيماران داراي اندومتريوز در  سرم
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ها  همچنين افزايش مقدار مس به دليل رقابت با روي جهت ورود به درون بافت .تاثيرگذار باشد

رت در سيستم تواند سبب كاهش ورود روي به درون بافت گردد كه در اين صو مي

 به مس تر بيش چه هر وروداين شرايط . اكسيداني بافت ممكن است اختالل ايجاد گردد آنتي

مشخص شده است كه مس در رشد بافت از طريق تحريك . كند مي مساعدتررا  ها بافت درون

 فرايند روي به مس نسبت افزايش با كه ه استداد نشانمطالعات  .تواند موثر باشد زايي مي رگ

قابل ذكر است كه با توجه به اين كه  .)49, 48(يابد افزايشتواند  مي جديد هاي رگ وليدت

شود برخي از پزشكان براي بيماران  اندومتريوز به عنوان يك بيماري التهابي در نظر گرفته مي

كنند تا سبب كاهش عوارض اندومتريوز  مكمل روي را توصيه ميداراي اندومتريوز استفاده از 

در بين مراحل بيماري در بيماران داراي  نسبت مس به روي سرمدر اين مطالعه . گردد

در مراحل  نسبت مس به روي سرمداري در  اندومتريوز مورد بررسي قرار گرفت و تفاوت معني

  .مختلف بيماري مشاهده نشد

  گيري كلي نتيجه -5-2

در بيماران  نسبت مس به روي سرممقدار مس سرم و نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه    

مقدار مس سرم و نسبت داري در  داراي اندومتريوز باالتر از گروه كنترل است اما تفاوت معني

در همچنين در مقدار روي سرم  .در مراحل مختلف بيماري مشاهده نشد مس به روي سرم

  .ومتريوز با گروه كنترل تفاوتي مشاهده نگرديدبيماران داراي اند

 در مس كمياب صرعن سرمي حسط ريتغي كه تصوركرد توان مي آمده بدست نتايج اساس بر

 يا و آغاز در صرعن اين بيولوژيكي نقش دهنده نشانتواند  مي احتماالً اندمتريوز به مبتال بيماران

  .اين بيماري باشد پيشرفت



       55                                                                            ندومتريوزها در بيماران مبتال به ا مقايسه سطح سرمي مس و روي و نسبت آن

 

  پيشنهادات -5-3

  :شود ميتوجه به نتايج مطالعات حاضر، موارد زير براي مطالعات بعدي پيشنهاد  با   

 ايجاد چگونگي در ها آن نقش واز جمله مس و روي  كمياب عناصر بافتي بررسي مقدار -

  اندومتر در بيماران اندومتريوز بافتدر  مولكولي و سلولي تغييرات

ها در بيماران داراي  مس سرم و سايتوكاينله عناصر كمياب از جممقدار  تغييرارتباط  بررسي -

   اندومتريوز

عناصر كمياب از بررسي جميعتي از زنان در يك دوره زماني مشخص براي ارزيابي نقش  -

  اندومتريوز بيماري پيشرفتدر مراحل  يا و آغازمس در جمله 
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  فصل ششم

  

  منابع
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Serum Levels of Copper and Zinc and Copper/Zinc 

Ratio in Patients with Endometriosis 

Abstract 

 

Background and aim: Endometriosis is a condition where endometrium is 

found in locations outside the uterus, such as the ovaries and fallopian tubes.  

Endometriosis is an inflammatory, estrogen-dependent condition associated 

with pelvic pain and infertility. In humans, copper and zinc are important trace 

elements that accomplish decisive functions to maintain human health. 

According to the role of reactive oxygen species in endometriosis and copper 

and zinc importance on antioxidant system function, the aim of this study was 

to measure serum copper and zinc concentrations in patients with 

endometriosis. 

Methods: Forty seven patients with endometriosis and 47 healthy 

individuals (control group without endometriosis) were included in this 

experimental study. Copper and zinc concentrations were measured by using 

atomic absorption spectrophotometer in sera of patients with endometriosis 

and control group. 

Findings: Serum copper concentration was found significantly higher in 

patients group than those of control group (131.1±11.0 and 115.5±19.2 µg/dl, 

respecKvely) (p<0.001). Serum zinc concentration was 108.3±20.8 µg/dl in 

patients with endometriosis and 109.4±22.5 µg/dl in control group. Serum zinc 

concentration was not found significantly different in patients with 

endometriosis compared with those of control group. The Cu/Zn ratio was 

significantly higher in the patients groups than those of control group.  

There are not differences in serum copper and zinc concentration and Cu/Zn 

ratio in the patients with different stage of endometriosis. 

Conclusion: Our results showed that serum copper concentration is altered 

in endometriosis patients significantly. Serum zinc concentration did not show 

significant alteration in patients with endometriosis compared to control 

group. We suggest that elevation in copper level is probably responsive to 

inflammation. 

Keywords: endometriosis, copper, zinc  
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