
  و همکارانمنشاصالت                          ...، سلنیومبررسی ارتباط بین سطح سرمی

 )39(

  بررسی ارتباط بین سطح سرمی سلنیوم با بیماری بهجت
  

منش کمال اصالت
1*

، احمدرضا جمشیدی
2

، فرهاد شهرام
2

، فریدون دواچی
2

، زهرا سلیمانی
3

شهره موحدی، 
4

  
  

  خالصه
اکسیدان مطرح شده یکننده ایمنی و آنتعنوان یک عامل تعدیله اکسیدان بهای آنتی سلنیوم همانند سایر عناصر کمیاب و آنزیم :هـدف  سابقه و 
به همین منظور مطالعه فوق با هدف بررسی ارتباط بین سطح سـلنیوم         .  اخیرا کمبود سلنیوم در بیماری بهجت مورد بحث واقع شده است           .است

  .با بیماری بهجت انجام شد
 فرد سالم 46 گروه شاهد در ی بهجت و فرد مبتال به بیمار46 شاهدی است که در گروه مورد ـ   حاضر از نوع موردیمطالعه :ها مواد و روش

سپس سطح سلنیوم   . از طرفی گروه کنترل از نظر قومیت و سن با گروه مورد همسان شدند             . که در مرکز تحقیقات روماتولوژی انجام شد       بودند
و میانگین سطح ) Atomic absorbtion spectrometer Shimadzu AA-680 (گیری شد  جذب اتمی اندازه روش اسپکترومتری با  سرم با

  .تجزیه و تحلیل شد t آزمون سرمی دو گروه با هم مقایسه و با
ـ    . میکروگـرم در لیتـر بـود       4/66±38/15 سطح سرمی سلنیوم بیماران   میانگین  : نتایج داری کمتـر از گـروه کنتـرل سـالم            طـور معنـی   ه  کـه ب

داری   در نظر گرفتـه شـد اخـتالف معنـی      )GPA ( کلی پزشک  وقتی که فعالیت بیماری بر اساس ارزیابی      ). >0005/0p ( بود )18/17±87/86(
داری در سـطح سـرمی سـلنیوم در           های فوق، افزایش معنـی      رغم یافته علی. مشاهده نشد ) 83/65±75/14(و بیماران غیرفعال    ) 21/15±57/66(

 .)>001/0p (مشاهده شدبیماران مبتال به درگیری چشمی 

 نیـز   در کسانی که درگیری چشمی داشتند      وبوده  تر از افراد سالم     ری بهجت سطح سرمی سلنیوم پایین     که در بیما   نتایج نشان داد   :گیرینتیجه
تشدید فعالیت بیماری بهجت ارتبـاطی مـشاهده نـشد، کـه ضـرورت انجـام                  ولی بین سطح سرمی سلنیوم و      باشدغیردرگیر می باالتر از افراد    

  .کندمطالعات بیشتر را ایجاب می
    بهجت، سلنیومرومسند :واژگان کلیدی
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  دانشگاه علوم پزشکی کاشاندانشکده پزشکی گروه عفونی متخصص عفونی  -3
  دانشگاه علوم پزشکی کاشان گروه روماتولوژی دانشکده پزشکی  ـپزشک عمومی -4
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  مقدمه

 یک بیماری سیستمیک مزمن است کـه بـه          بهجتبیماری  
 متعدد نظیر مخاط، پوست،     هاینداما  مختلف در  هایآسیبصورت ِ 

-بروز می عروقی، عصبی و گوارشی     ـ   چشم، مفاصل، سیستم قلبی   

 بـالینی   یاساس زمینه   این بیماری بر   زاییبیماریشناخت  . ]1[کند  
آن شـناخته   شناسـایی   است چرا که هنوز معیار آزمایشگاهی برای        

 یزمان توصیف اولیـه قرن از   رغم آنکه بیش از نیم     علی .نشده است 

 فعالیـت  تعریـف گـذرد، و  مـی  Huluci Behcetبیماری توسط 
-مـی نیز   )BDCAF (مورد تایید کمیته جهانی بهجت    که  بیماری  

 هجتب بیماری یپویابر اساس تلفیق معیار ایران برای سنجش باشد 
)IBDDAM(1        هـای بـالینی    شاخص و معیار اروپا است، هنوز به

-که به پیشگویی حساس سیر نوسانی بیماری بپردازد دست نیافتـه          

باشـند  رح می طهای مختلفی م  شاخص آزمایشگاهی نیز    نظر از   .ایم
                                                 
1 - Iranian Behcet Disease Dynamic Assessment Measure 
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-هـای پـیش   ح در گردش سیتوکین    افزایش سط  -1:  که عبارتند از  

- افزایش سطح میلوپراکسیداز ناشی از فعالیت نوتروفیل       -2التهابی  

های نژهای مختلف از جمله آنتی    نژ پاسخ التهابی به اتوآنتی    -3 ها
های شـناخته شـده نظیـر       بادی دخالت برخی اتوآنتی   -4اندوتلیال  

ه بـادی علیـه فـرم اکـسید شـد         پروتئین شوک حرارتـی، اتـوآنتی     
شبکیه  Sژن  بادی ضد آنتی   و اتوآنتی  با چگالی کم  های  لیپوپروتئین

 یهنوز رابطه ولی   ]3،  2 [به عنوان شاخص درگیری چشمی بهجت     
 الذکر و فعالیـت   های آزمایشگاهی فوق   بین شاخص  معلولیـ   یتعل

در مطالعات اخیر نقش انواع     . بیماری به درستی شناخته نشده است     
شـامل  ) Reactive Oxigen Species( مشتقات اکـسیژن فعـال  

هـای هیدروکـسیل و     سوپراکسید، هیدروکسی پراکسید، رادیکـال    
های اتو ایمیون مورد توجه قـرار گرفتـه         اکسید نیتریک در بیماری   

بـرداری در   های روند نـسخه   کنندهاین عناصر به عنوان فعال    . است
متعددی مطالعات  ]. 4 [اندمهم دانسته شده  التهابی  های پیش سیتوکین

اکـسید   سوپرشامل  اکسیدان  های آنتی روی سطح فعالیت آنزیم    که
انجـام   )GSH-Px( و گلوتاتیون پراکـسیداز    ) SOD( موتازدیس
نشان  را بیماری بهجت    زاییبیماریهای آزاد در    نقش رادیکال شده  

از عناصـر کمیـاب روی و        الذکرهای فوق نزیمآ]. 5-8[داده است   
اولین شـواهد دخالـت     . کنندور استفاده می  سلنیوم به عنوان کوفاکت   

با ردیابی سلنیوم رادیواکتیو     1959 تم ایمنی در سال   سسلنیوم در سی  
زیستی   و کشف عملکرد   ]9 [تجویز شده به یک سگ به دست آمد       

ـ سلنیوم به عنوان جز     1973ی از گلوتـاتیون پراکـسیداز در سـال          ی
رتبـاط  سـی ا ربـه بر همچنین مطالعات متعـددی    . ]10[ گزارش شد 

ن بهجت پرداخته است که     اسطح سرمی و پالسمایی روی در بیمار      
 ح پالسمایی روی نشان داده شده است      ط موارد کاهش س   یدر همه 

 و CuZn SODهای  مطالعات ارتباط روی با آنزیماکثر در ].8، 5[
CuZn Gsh-px  کـه   در حـالی ] 8، 7، 5 [ نشان داده شـده اسـت

روی و سـلنیوم در بیمـاری        درستی بـرای نقـش       ساز و کار  هنوز  
تجویز   تاثیر 2004در سال    ای مطالعه در. ت شناخته نشده است   جبه

 روماتوئید  بهبودی بیماران آرتریت   درگرم سلنیوم   میلی 200روزانه  
به تجویز روی بـه      دیگری   یمطالعه و در    ]6 [است  شده نشان داده 

صـلی  کننده با اثر افزایشی در کنار داروهـای ا        عنوان داروی کمک  
 جهت تعیین ارتبـاط     مطالعه این]. 11،  5[ .استشده  بیماری اشاره   

ی مرکز تحقیقات روماتولوژ  مبتالیان بهجت    م در وسطح سرمی سلنی  
صورت مشخص شدن    دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد تا در       

، درگیـری چـشمی    ، عود بیماری و   نقش سلنیوم در بیماری بهجت    
الزم سلنیوم در درمان بیمـاران      جهت نقش    درای  مطالعات مداخله 

 .خواهد بود

  

  هامواد و روش
 اسـت   شاهدیـ    از نوع مورد   مطالعه یک حاضر یمطالعه

 بر اساس معیارهـای      فرد مبتال به بهجت    46(  مورد دو گروه در  که  
ـ المللی که شامل آفت دهانی راجعه همراه با دو مورد از عال           بین م ی

 پـاترژی   آزمـون وسـتی و    درگیری پ  درگیری چشمی،  آفت ژنیتال، 
 بهجـت مانگـاه    در در ) فرد سالم  46( و شاهد ] 12 [)باشدمثبت می 

 انجام شد مستمرگیری به صورت نمونه مرکز تحقیقات روماتولوژی
که جنس تاثیری در بیماری بهجت و سطح سرمی   با توجه به این    و

 .سـازی صـورت نگرفـت      همـسان  ، جنس نظراز  ] 4 [سلنیوم ندارد 
ز ه جـ  ب( به هرگونه بیماری شناخته شده       انی که مبتال  بیمار همچنین

ری، مصرف داروهای ملـین،     و باردا  )یماری بهجت در گروه بیمار    ب
 یتـوده شـاخص   و  وسـیع   طیف  با  های  بیوتیککلستیرامین و آنتی  

 روی سـطح    تـاثیر  به دلیـل     بودند )BMI<19 (19بدنی کمتر از    
 که از ( روه شاهد گبیماران و    . شدند حذفاز مطالعه   سرمی سلنیوم   

نامه مـورد    پس از پذیرفتن رضایت    )همراهان بیماران بهجت بودند   
 تکمیـل   و تایید مرکز تحقیقات رومـاتولوژی وارد مطالعـه شـدند         

سـپس  . روماتولوژیست صورت گرفت   ی معاینه اهمراه ب پرسشنامه  
بـا سـوزن     گیـری سـلنیوم   جهـت انـدازه   خون  سی   سی 5میزان  به  

VACUTAINER # 21سـی  سـی 7( های مخـصوص وله در ل( 
Trace element پـس از   . شـد گرفتهدارو به   به سفارش شرکت

 Thompson andروشبق طگیری سلنیوم  اندازه،ازی سرمجداس

Allen نمونـه  بـه  اسپکترومتری با جذب اتمـی  با دستگاهGBC 

AVANTA  ها به ترتیـب زیـر      سازی نمونه آماده.  صورت گرفت
-TroxonX آبـی   درصـد 1 با محلـول   1:1ها به نسبت    نمونه: بود

100) Sigma chemical co. ( ــل ــرات نیک  Sigma( و نیت

chemical Co (   در ،گیـری رقیق شده و پس از سـه بـار انـدازه 
 .شـد ور مـی  ظـ  من  درصـد  10صورت ضریب واریـانس کمتـر از        

پرسشنامه مورد استفاده بر اساس متغیرهای پژوهش طراحـی شـده           
یا غیرفعـال بـودن بیمـاری بـر         عال  ف  بیماران، مشخصاتکه شامل   

ـ سـایر عال   ،وضعیت درگیری چـشمی    ،GPA2 اساس  م بـالینی،  ی
 CRP  و ESR ،، قنـد  سطح سـرمی سـلنیوم     توده بدنی و     شاخص

خلفی یا اسکولیت هایی مانند یووئیت قدامی، بیمارانی که یافته. بود
بدون درگیری چشمی بقیه  عنوان درگیری چشمی وه رتین داشتند ب

لیتر میکروگرم بر دسی   8/86سطح سرمی سلنیوم باالی      .ندتلقی شد 
 دو گروه شاهد و بیمار و       یجهت مقایسه  .نظر گرفته شد   طبیعی در 

  .انجام شد t-test ،  CI, ORآزمون، فعال و غیرفعال
  

                                                 
2 - Global Physician Assessment 
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  نتایج
بهجت که در ابتدا انتخاب شده بودند       به   بیمار مبتال    51از  

از .  مطالعـه خـارج شـدند      از گروه شاهد نیز یک نفر از        مورد و  5
 فرد شاهد   1 بیمار و    2ای و   های زمینه  بیمار به دلیل بیماری    3ورود  

-صرف) BMI<19(  بدنی کمتر از نوزده    ی توده شاخصبه علت   

 نفـر  14مـرد و    )  درصـد  6/69(  نفـر  32در گروه بیمـار      .نظر شد 
. سـال داشـتند    2/39±6/9زن بودند و میانگین سنی      ) درصد 4/30(

 ) درصد 5/43(  نفر 20مرد و   )  درصد 5/56(  نفر 26 اهددر گروه ش  
سـطح سـرمی    میانگین   . سال بودند  2/37±1/12 زن با میانگین سنی   

 بـا گـروه   )  میکروگرم بر لیتر   4/66±3/15( سلنیوم در گروه بیماران   

 .دداری نشان دا  ، تفاوت معنی  ) میکروگرم بر لیتر   89/86±15( شاهد
)0005/0p<( )نگین سطح سرمی سلنیوم در     میا. )1 ی شماره جدول

بـا بیمـاران    )میکروگرم بر لیتر 6/66±4/16 () نفر19( بیماران فعال
دار تفاوت معنی ) بر لیتر میکروگرم   4/66±9/14( ) نفر 27( غیرفعال
 جالـب   ینکتـه . )2 ی شماره جدول) (≥5/0p( مشاهده شد آماری  

 یسطح سرمی سلنیوم در بیماران دچار درگیری چشم       میانگین  آنکه  
دار نـسبت   به صورت معنی  )  میکروگرم بر لیتر   70±7/17( )نفر 17(

 میکروگرم بـر  1/64±5/13( ) نفر29( به گروه فاقد درگیری چشمی 
  . )3ی  شمارهجدول) (>001/0p (.افزایش نشان داد) لیتر

  
  حسب سطح سرمی سلنیوم بر مورد و ماری گروه شاهدآهای شاخص -1جدول 

  )میکروگرم در لیتر (سطح سرمی سلنیوم
  گروه

Odd's ratio CI 95%  )SDX  طبیعیغیر  طبیعی ±(  P  

  8/86±15  21  25  )سالم(شاهد 

  43  3  )بهجت(مورد 

3/16  6/60-4/4  

3/15±45/66  

0005/0P<  

  
  های آماری گروه شاهد و مورد بر حسب فعالیت بیماری شاخص-2جدول 

  )میکروگرم در لیتر (سطح سرمی سلنیوم
  بیماری حالت

Odd's ratio CI 95% )SDX طبیعیغیر طبیعی ±(  P 

  6/66±4/16  18  1  فعال

  26  1  غیر فعال

3/1  5/15-1/0  

9/14±4/66  

5/0P≤  

  
 های آماری گروه شاهد و مورد بر حسب درگیری چشمی  شاخص-3جدول 

 )رمیکروگرم در لیت (سطح سرم سلنیوم

 درگیری چشمی

Odd's ratio  CI 95% )SDX  طبیعیغیر   طبیعی ±(  P  

 1/70±7/17 15 2  دارد

  28  1  ندارد

7/3  6/44-3/0  

5/13±1/64  

001/0P<  
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  بحث
 به  سطح سرمی سلنیوم در بیماران مبتال     که   نتایج نشان داد  

 دارمعنـی  >0005/0pاین تفاوت با     .سالم بود  افراد از کمتر بهجت
 سـطح   نـشان داد کـه     Dogan انجام شده توسـط      یمطالعه .ستا

 و  2/56±02/7سرمی سلنیوم در گروه بیمـار و شـاهد بـه ترتیـب              
همچنـین در   . ]5[بود   >001/0pبا  میکروگرم در لیتر     15/6±11/92

سـرمی سـلنیوم در      که سطح    نشان داده شد   Delilbasy یمطالعه
ــاهد   ــار و شــ ــروه بیمــ ــب گــ ــه ترتیــ و  24/54±06/8بــ

داری نیـز   میکروگرم در لیتر بود کـه اخـتالف معنـی          94/9±01/90
کاهش سطح سـرمی سـلنیوم در بیمـاری          .]001/0p< (]7(داشت  

بهجت که در مطالعات فوق تایید شده دلیلی بر نقـش سـلنیوم در              
 التهاب و به ویژه در بیماری بهجت دارد با ایـن حـال              زاییبیماری

در  .های بیشتری خواهد بود    این موضوع نیازمند بررسی    ساز و کار  
تر  سطح سرمی سلنیوم گرچه در گروه بیمار پایین        Tuzunaمطالعه  

همچنین در مطالعـه    . داری نداشت از کنترل بود ولی اختالف معنی     
Saglam خالف تمام مطالعات فوق سـطح سـرمی سـلنیوم در             بر

دار گروه بیمار باالتر از گروه کنترل بود گرچه این اخـتالف معنـی            
مطالعـات انجـام     بعضی از  با  حاضر ینتایج مطالعه ]. 13  ،11[ود  نب

انتخـاب بیمـاران بـر اسـاس        ن  آخـوانی دارد کـه علـت        شده هم 
بـه   .روش مشابه در انجام مطالعه بوده است       المللی و معیارهای بین 

 حاضر تفـاوت دارد     یکه با مطالعه  مطالعاتی  رسد که نتایج    نظر می 
انتخـاب بیمـاران    (باشـد   یمـاران مـی    انتخاب ب  یاختالف در نحوه  

 اسـتفاده نکـرده  المللـی   معیارهای بیناز نبوده و  ما   ی مطالعه مشابه
ای در میزان سلنیوم     از طرف دیگر اختالفات نژادی و تغذیه       .)است

همچنـین  . توان دلیل این اختالفات دانست    در بیماری بهجت را می    
 8/86±15( حاضــر ســطح ســلنیوم در گــروه ســالم یدر مطالعــه

 خیلی نزدیک به سطح سرمی سـلنیوم در افـراد           )میکروگرم در لیتر  

  معین ی در مطالعه  ) میکروگرم در لیتر   05/98±13( سالم شهر تهران  
و اگر سطح سرمی سلنیوم در بیماران بهجت          بوده است  و همکاران 

 مقایـسه کنـیم نیـز         و همکاران  را با گروه کنترل سالم مطالعه معین      
سـطح  فـوق    یمطالعـه  در]. 14[شـود   ی پیدا می  داراختالف معنی 

 میکروگـرم   6/66±4/16( مبتالیان به بیماری فعال    سرمی سلنیوم در  
 ) میکروگرم در لیتر   4/66±9/14( از بیماری غیرفعال    باالتر )در لیتر 

از طرفی در سـایر      .)≥5/0p( دار نبود بود که البته این تفاوت معنی     
 سـطح    فوق یمطالعه در .بودمطالعات چنین ارتباطی بررسی نشده      

 1/70±7/17( مبتالیــان بــه درگیــری چــشمی ســرمی ســلنیوم در
 بـاالتر از بیمـاران بـدون درگیـری چـشمی          ) میکروگرم بـر لیتـر    

مـاری  آن از نظـر     آتفـاوت    و دبو)  میکروگرم بر لیتر   5/13±1/64(
این ارتباط نیز در سایر مطالعات بررسی        .)>001/0p( دار بود معنی

بهجـت  ری  بیمـا بـا نتایج حاصل به تایید ارتباط سلنیوم      .نشده بود 
 بایدتایید ارتباط بیماری بهجت با سطح سلنیوم برای . کندکمک می

اکـسیداتیو و  های آنتـی  دیگر همراه با بررسی سطح آنزیم   یامطالعه
بدیهی است در صـورت تاییـد       . صورت گیرد سایر عناصر کمیاب    

ای بـرای جـستجوی نقـش       لهارتباطات فوق، انجام مطالعات مداخ    
  .گردد میپیشنهاددرمانی سلنیوم در بهجت 

  
  گیرینتیجه

که در بیماری بهجت سطح سرمی سـلنیوم         نتایج نشان داد  
تر از افراد سالم بوده و در کسانی که درگیری چشمی داشتند            پایین

 باشد ولی بین سطح سرمی سلنیوم و      نیز باالتر از افراد غیردرگیر می     
یت بیماری بهجت ارتباطی مـشاهده نـشد، کـه انجـام            تشدید فعال 

اکـسیداسیون و    در مـوثر هـای   نزیمآگیری   با اندازه  مطالعات بیشتر 
 ت جهت بررسی اثرات درمانی سلنیوم در بهج      ای  مطالعات مداخله 

  .کند میضروریرا 
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