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Background and Objective: Multiple sclerosis is an autoimmune disease
of the central nervous system that causes demyelination and axonal damage.
There are contradictory results regarding the effects of zinc and selenium on
the prevention or reduction of multiple sclerosis symptoms. This study
aimed to compare selenium and serum zinc levels of the patients suffering
from relapsing-remitting multiple sclerosis with those of healthy individuals.
Materials and Methods: This case-control study compared 30 patients
suffering from relapsing-remitting multiple sclerosis (case) with 30 healthy
individuals (control) regarding serum zinc and selenium levels. The cases
and controls were matched in terms of age, gender, and smoking history
using frequency matching methods. The data were analyzed using STATA
software (version 15). A p-value less than 0.05 was considered statistically
significant.
Results: The mean ages of the patients in the case and control groups were
34.0±5.1 and 33.8±4.9 years (P=0.439), respectively. Moreover, the results
revealed that the serum zinc and serum selenium levels were 110.86±21.32
and 83.60±10.71 micrograms/dl (P<0.001) as well as 78.58±17.75 and
85.61±24.18 micrograms/dl (P=0.102) in the case and control groups,
respectively. Furthermore, disease duration and severity had a positive
correlation with serum selenium level; however, it was not significant. On
the other hand, serum zinc level was negatively correlated with disease
duration and severity although it was not statistically significant.
Conclusion: Zinc deficiency seems to play a role in the pathogenicity of
relapsing-remitting multiple sclerosis; however, it does not correlate with the
disease severity and duration. Considering the low levels of serum selenium
in patients with multiple sclerosis, this difference was not statistically
significant and may have been affected by the sample size.
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مقاله پژوهشی

بررسی سطح سلنیوم و روی سرم در بیماران مبتالبه مولتیپل اسکلروزیس نوع
عودکننده و فروکشیابنده در مقایسه با افراد سالم
علیاصغر
1
2
3
4

وحیدینیا8

 ،مهردخت مزده ،2صالحالدین

ادمن*،3

 ،زهرا

چراغی4

استاد ،گروه بیوشیمی و تغذیه ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
استاد ،گروه نورولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
دکتری حرفهای پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران
استادیار ،گروه اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران

* نویسنده مسئول :صالحالدین ادمن ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
ایمیلsaladin.adman94@gmail.com :

چکیده
تاریخ دریافت مقاله1311/26/22 :
تاریخ پذیرش مقاله1311/28/11 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :مولتیپل اسکلروزیس بیماری خودایمنی سیستم عصبی مرکزی است که موجب دمیلینهشدن
و آسیب به آکسون میشود .مطالعات انجامشده در ارتباط با تأثیر روی و سلنیوم بر پیشگیری یا کاهش حدت
عالئم این بیماری ضدونقیض است .این مطالعه با هدف مقایسه سطح سلنیوم و روی سرم در بیماران مبتالبه
مولتیپل اسکلروزیس نوع عودکننده و فروکشیابنده با افراد سالم انجام شد.
مواد و روش ها :در این مطالعه مورد-شاهدی  32فرد مبتالبه مولتیپل اسکلروزیس نوع عودکننده و
فروکشیابنده (مورد) با  32فرد سالم (شاهد) از نظر سطح سرمی روی و سلنیوم مقایسه شدند .موردها و
شاهدها به روش همسانساز ی گروهی از نظر سن ،جنس و سابقه استعمال سیگار همسان شدند .دادهها با
استفاده از نرمافزار  STATAنسخه  11در سطح اطمینان  11درصد تجزیهوتحلیل شدند.
یافتهها :در گروه مورد و شاهد به ترتیب میانگین سن بیماران  34/2 ± 1/1و  33/8 ± 4/1سال (،)P=2/431
سطح سرمی روی  83/62 ± 12/11و  112/86 ± 21/32میکروگرم در دسیلیتر ( ،)P<2/221سطح سرمی
سلنیوم  18/18 ± 11/11و  81 /61 ± 24/18میکروگرم در دسیلیتر ( )P=2/122بود .طول مدت و شدت
بیماری با سطح سرمی سلنیوم همبستگی مثبت اما غیر معنیداری نشان داد ،درحالیکه سطح سرمی روی با
طول مدت و شدت همبستگی منفی بود ،ولی مانند سلنیوم ازنظر آماری معنیدار نبود.
نتیجهگیری :به نظر میرسد کمبود روی در پاتوژنسیته بیماری مولتیپل اسکلروزیس نوع عودکننده و
فروکشیابنده نقش داشته باشد ،اما با شدت و مدت بیماری ارتباطی ندارد .با وجود پایینبودن سطح سرمی
سلنیوم در بیماران مبتالبه مولتیپل اسکلروزیس ،این تفاوت از نظر آماری معنیداری نبود که ممکن است از
حجم نمونه متأثر باشد.
واژگان کلیدی :روی ،ریزمغذیها ،سلنیوم ،مولتیپل اسکلروزیس

مقدمه
مولتیپل اسکلروزیس ( )MS: Multiple Sclerosisنوعی
بیماری مزمن و پیشرونده سیستم اعصاب مرکزی است که
سومین عامل ناتوانیهای عصبی محسوب میشود .امروزه بروز و
شیوع این بیماری حتی در جوامعی که شیوع کمتری داشتند ،در
حال گسترش است .این بیماری مزمن عصبشناختی بزرگساالن
 22تا  12سال را مبتال میکند و متوسط سن شروع آن اوایل
دهه چهارم عمر است ] .[1در این بیماری دستگاه ایمنی بدن
851

فرد مبتال علیه بافت عصبی خود واکنش التهابی نشان میدهد و
موجب میلینزدایی بافت میشود ].[2
پاتوفیزیولوژی دقیق مولتیپل اسکلروزیس مشخص نیست،
اما مطالعات نشان میدهد آسیب اکسیداتیو در پاتوژنز
دمیلیناسیون و نورودژنراسیون مولتیپل اسکلروزیس نقش دارد.
مطابق برخی یافتهها ،رژیم غذایی به پیشرفت مولتیپل
اسکلروزیس کمک میکند .غذاهای پرکالری ،پرپروتئین ،پرچرب
مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،27شماره  ،3پاییز 8311

وحیدینیا و همکاران

و شکرها باعث پیشرفت مولتیپل اسکلروزیس میشوند .رژیم
غذایی مدیترانهای ممکن است در کاهش عالئم خستگی مولتیپل
اسکلروزیس و عالئم آن کمککننده باشد ] .[3رژیمهای
کمکالری خطر ابتال به مولتیپل اسکلروزیس را کاهش میدهند؛
اما در برخی مطالعات ارتباطی بین الگوی رژیم غذایی با خطر
ابتال به مولتیپل اسکلروزیس مشاهده نشد ].[4
ریزمغذیها موادی معدنی هستند که افراد بالغ روزانه  1تا
 122میلیگرم نیاز دارند و کمتر از  2/21درصد از وزن کلی بدن
را دربر میگیرند .روی و سلنیوم ازجمله ریزمغذیها هستند ].[1
سطح سرمی این ریزمغذیها در بیشتر بیماریهای التهابی و عفونی
تغییر میکند .البته هنوز بهطور قطعی مشخص نشده است که این
تغییرات به علت تغذیه ناکافی است یا نبود تعادل بین پاسخهای
التهابی ارگانهایی که با سیتوکاینها تنظیم میشوند ].[6
سلنیوم نقشی کلیدی در متابولیسم و فعالیت گلوتاتیون
پراکسیداز دارد (آنزیم آنتیاکسیدانی که سلولها را در برابر
اثرات مضر رادیکالهای آزاد محافظت میکند) .همکاری
آنتیاکسیدانهای همفرم آنزیمی و هم فرم غیرآنزیمی باعث
محافظت در برابر رادیکالهای آزاد اکسیژن و نیتروژن میشود.
سلنیوم اثرات ایمنسازی و ضدالتهابی دارد و بهشدت به رژیم
غذایی وابسته است ].[1
روی عنصری ضروری برای تمام ارگانیسمهاست و تغییرات
آن بر سیستم عصبی ،ایمنی و تولیدمثل تأثیر میگذارد .کمبود
روی باعث کاهش چندین عملکرد سیستم ایمنی ازجمله فعالیت
سلولهای  Tسایتوتوکسیک و کمکی ،فعالیت ماکروفاژها و
نوتروفیلها میشود .نتایج مطالعات نشان میدهد کاهش
درونسلولی روی عامل فعالکنندهای برای بلوغ سلولهای
دندریتی است که به افزایش بیان سلولی  MHCمنجر میشود و
بهطور بالقوه باعث فعالشدن ناخواسته سلولهای  Tو
اتوایمیونیتی ناشی از این سلولها میشود ].[8
با توجه به نتایج ضدونقیض مطالعات در زمینه نقش کمبود
ریزمغذیها در بیماریزایی یا تشدید عالئم بیماری مولتیپل
اسکلروزیس ،این مطالعه با هدف تعیین سطح سلنیوم و روی در
بیماران مبتالبه مولتیپل اسکلروزیس انجام شد.

مراجعه کننده به کلینیک (همراهان بیمار) انتخاب شدند.
خونگیری در آزمایشگاه دی همدان انجام و نمونههای خون در
لولههای شستهشده با اسید یا لولههای یکبارمصرف پالستیکی
(بدون ماده ضدانعقاد) جمعآوری شد .پس از انجام سانتریفیوژ
و جداکردن سرم  ،سرم به لوله استریل دیگری منتقل و دهانه
لولهها با پارافیلم مسدود و در دمای  -22درجه سانتیگراد تا
جمعآوری تمامی نمونههای الزم نگهداری شد .پس از اتمام
خونگیری ،سطح سرمی روی و سلنیوم نمونهها به روش جذب
اتمی با دستگاه  AA400ساخت شرکت پرکین المر آمریکا
اندازهگیری شد .اساس اندازهگیری انرژی جذبشده بهوسیله
اتم های آزاد در حالت گاز بود .در این روش انرژی حرارتی به
نمونه داده میشود .نمونه آن را تبخیر و سپس به اتمهای آزاد
تجزیه میکند .چون بیشتر اتم ها در تراز پایه قرار دارند،
می توانند پرتوی تابششده بهوسیله یک منبع نوری خاص را
جذب کنند که این مقدار جذب ،اندازهگیری میشود .جذب
اتمی فرایند فیزیکی جذب بهوسیله اتم های آزاد یک عنصر در
طولموج مشخص آن عنصر است .مقدار نور جذبشده متناسب
با غلظت است.
در گروه سنی  22تا  42سال ،مصرفنکردن داروی
ایمونوساپرسیو ،نداشتن بیماریهای همراه اتوایمیون ،امتیاز وضع
ناتوانی گسترده ( EDSS: Expanded Disability Status
 )Scaleبین  2تا  1و مصرفنکردن مکملهای دارویی و
آنتیاکسیدان از معیارهای ورود به مطالعه و داشتن بیماریهای
سیستمیک دیگر ،راضینبودن به شرکت در مطالعه و مصرف
مکملها ی حاوی روی و سلنیوم و گلوتاتیون پراکسیداز از
معیارهای خروج از مطالعه بودند.
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار آماری STATA
نسخه  11استفاده شد .برای توصیف متغیرهای کمّی از میانگین
و انحراف معیار و برای توصیف متغیرهای کیفی از جدول فراوانی
و گزارش درصدها استفاده شد .بهمنظور مقایسه متغیرهای کمّی
از آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و برای
متغیرهای کیفی از آزمون مجذور کای استفاده شد .سطح
معنیداری کمتر از  2/21در نظر گرفته شد.

مواد و روش ها
در این مطالعه مورد-شاهدی 32 ،بیمار مبتالبه مولتیپل
اسکلروزیس (مورد) و  32فرد سالم (شاهد) مراجعهکننده به
کلینیک نورولوژی امام خمینی همدان در سال  1311به روش
نمونهگیری متوالی از بیماران واجد شرایط انتخاب و بررسی
شدند .از تمامی افراد قبل از ورد به مطالعه رضایتنامه کتبی
گرفته شد و اطالعات دموگرافیک آنها به شکل پرسش یا از
پرونده بالینی آنها جمعآوری شد .تمامی افراد در دو گروه از
لحاظ سنی و جنسی و مصرف سیگار با هم همسان شدند .افراد
سالم به صورت تصادفی و با رعایت بازه سنی از افراد

یافته ها
در این مطالعه  32بیمار مبتالبه مولتیپل اسکلروزیس و 32
فرد سالم بهعنوان گروه شاهد بررسی شدند که معیارهای ورود به
مطالعه را داشتند .گروه مورد و شاهد از نظر سن ،جنس و مصرف
سیگار همسان بودند (جدول  .)1میانگین سطح سرمی روی در
گروه مورد و شاهد به ترتیب  83/62 ± 12/11و 112/86 ± 21/32
میکروگرم در دسیلیتر ( )P<2/221و سطح سرمی سلنیوم
 18/18 ± 11/11و  81 /61 ± 24/18میکروگرم در دسیلیتر
( )P=2/122بود (شکل .)1
میانگین طول مدت بیماری در بیماران  1/12 ± 1/28سال
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و شدت همبستگی منفی داشت ،ولی همچنان مانند سلنیوم
ازنظر آماری معنیدار نبود (جدول  .)2همچنین سطح سرمی روی
در گروه مورد و شاهد بر اساس متغیرهای دموگرافیک و مصرف
سیگار تفاوت آماری معنیداری نشان نداد (جدول .)3

با دامنه  1تا  22سال بود .میانگین شدت بیماری ( )EDSSدر
گروه مورد  2/66 ± 2/12با دامنه  2تا  1بود .طول مدت و شدت
بیماری با سطح سرمی سلنیوم همبستگی مثبت اما
غیرمعنیداری داشت ،درحالیکه سطح سرمی روی با طول مدت

جدول  :8فراوانی متغیرهای زمینهای در افراد بیمار و سالم مطالعهشده
افراد بیمار

افراد سالم

P

جنسیت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

مرد
زن

6
24

22/2
82/2

6
24

22/2
82/2

1/22

سیگار

تعداد

درصد

تعداد

درصد

بلی
خیر

3
21

12/22
12/22

3
21

12/22
12/22

1/22

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

34/2

1/1

33/8

4/1

سن
سال

2/431

*تفاوت معنیدار با گروه شاهد ()P<2/221
شکل  :8سطح سرمی روی و سلنیوم در دو گروه مطالعهشده
جدول  :2همبستگی بین شدت و مدت بیماری با سطح سرمی روی و سلنیوم در بیماران مبتالبه مولتیپل اسکلروزیس

سلنیوم
روی

مدت بیماری

شدت بیماری

2/261
2/112
-2/181
2/321

2/314
2/214
- 2/211
2/131

همبستگی (پیرسون)
P

همبستگی (پیرسون)
P

جدول  :3میانگین سطح سرمی روی در دو گروه مورد و شاهد بر اساس متغیرهای دموگرافیک و مصرف سیگار
گروه مورد
انحرافمعیار ±میانگین
جنسیت
سیگار
سن

861

مرد (تعداد)6 :
زن (تعداد)24 :
بلی (تعداد)3 :
خیر (تعداد)21 :
( > 32تعداد)12 :
( < 32تعداد)22 :

82/66 ± 11/48
83/83± 12/16
88/33 ± 12/12
83/21 ± 12/82
88/82 ± 1/12
81/22 ± 11/12

گروه شاهد

P

انحرافمعیار ±میانگین

2/861
2/421
2/262

124/12 ± 18/36
121/41 ± 22/16
111/22 ± 21/23
112/18 ± 21/21
128/22 ± 18/11
112/21± 22/84

P

2/211
2/628
2/638

مجله پزشکی بالینی ابن سینا ،دوره  ،27شماره  ،3پاییز 8311

وحیدینیا و همکاران

بحث
نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیماران مبتالبه مولتیپل
اسکلروزیس نوع عودکننده و فروکشیابنده در مقایسه با افراد
سالم سطح سرمی سلنیوم و روی کمتری داشتند که البته تنها
دو گروه مطالعه از نظر سطح سرمی روی تفاوت آماری معنیداری
داشتند .همچنین شدت و مدت بیماری با سطح سرمی روی رابطه
معکوس و با سلنیوم رابطه مستقیمی نشان داد ،هرچند رابطه
قوی و معنیداری برای هر دو عنصر مشاهده نشد.
مطالعات متعددی در ارتباط با سطح سرمی روی و سلنیوم
در بیماران مبتالبه مولتیپل اسکلروزیس انجام شده که نتایج
متفاوتی نیز داشته است .همسو با یافتههای مطالعه حاضر ،در
مطالعه  Pawlitzkiو همکاران ] [1در آلمان سطح سرمی روی
در بیماران مبتالبه مولتیپل اسکلروزیس با تفاوت معنیداری
کمتر از افراد سالم بود ( 12/1 ± 2/1 umol/Lدر برابر
 .)14/6 ± 2/3همچنین یافتههای آنها مانند مطالعه حاضر نشان
داد سطح سرمی روی با شدت و مدت بیماری ارتباطی ندارد.
 Bredholtو همکاران ( [8] )2216در مطالعه فراتحلیل خود با
بررسی  13مطالعه دیگر نشان دادند سطح سرمی روی در افراد
مبتالبه مولتیپل اسکلروزیس کمتر از افراد سالم است
(.)P<2/221
یافتههای مطالعه غزوی و همکاران ] [12نیز در اراک همسو
با یافتههای مطالعه حاضر نشان داد بیماران مبتالبه مولتیپل
اسکلروزیس سطح روی سرمی کمتری در مقایسه با افراد سالم
دارند .مطالعه  Forteو همکاران ] [11که سطح پالسمایی روی
و  Alimontiو همکاران ] [12که سطح سرمی روی را در بیماران
مبتالبه مولتپل اسکلروزیس اندازهگیری کردند ،نیز نشان داد با
تفاوت معنیداری کمتر از افراد سالم است.
بااینحال در بعضی از مطالعات تفاوت آماری معنیداری از
نظر سطح سرمی یا پالسمایی روی بین افراد مبتالبه مولتیپل
اسکلروزیس و افراد گروه کنترل مشاهده نشد که ازجمله میتوان
به مطالعه  Kurzrockو همکاران ] Kazmierczak ،[13و
همکاران ] ،[14علیزاده و همکاران ] [11و صدیقی و همکاران
] [16اشاره کرد.
برخالف نتایج مطالعه حاضر ،در مطالعه قریشی و همکاران
( )2211به نقل از علیزاده ] [11و مطالعه  Dore-Duffyو
همکاران ( [11] )1183بیماران مبتالبه مولتیپل اسکلروزیس
سطح سرمی روی بیشتری نسبت به افراد گروه کنترل داشتند.
علت اختالف در نتایج مطالعات انجامشده ممکن است حجم کم
بیماران بررسیشده ،نبود گروه کنترل ،روش اندازهگیری روی،
جمعیت انتخابشده یا گروه کنترل نامناسب باشد.
مطابق با مطالعات انجامشده ،در پژوهش حاضر ارتباط
معنیداری بین شدت و مدت بیماری با سطح سرمی روی پیدا
نشد ] .[8این فرضیه مطرح شده است که تغییرات سطح سرمی
روی منعکسکننده فرایندهای ایمنی زمینهای تجمعی است و
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نمیتواند با نمره شدت ناتوانی بیماری مرتبط باشد که در یک
زمان خاص اندازهگیری میشود.
امروزه خصوصاً در بیماران مبتالبه مولتیپل اسکلروزیس که
داروهای استفادهشده مانع پیشرفت بیماری نیستند یا در مواردی
که کمبودهای تغذیهای غالب است ،شناسایی مکملهای تغذیهای
بالقوه بهعنوان گزینههای درمانی مورد توجه است .روی عنصر
کمیاب ضروریای است که با تعداد زیادی آنزیم ،پروتئین و
عوامل رونویسی مورد نیاز است .درواقع ،پایینآمدن سطح
غیرطبیعی روی خون با افزایش تعداد سلولهای  Tو همچنین
خودایمنی سلول  Tارتباط دارد .بااینحال ،هنوز این موضوع
بهدرستی مشخص نشده است که کمبود روی تا چه حد میتواند
نقشی اساسی در بیماری مولتیپل اسکلروزیس داشته باشد.
یافته های مطالعات انجامشده نشان میدهد کاهش
درونسلولی روی عامل فعالکنندهای برای بلوغ سلولهای دندریتی
است که به افزایش بیان سلولی  MHCمنجر میشود و بهطور
بالقوه باعث فعالشدن ناخواسته سلولهای  Tو اتوایمیونیتی ناشی
از این سلولها میشود ] .[18 ،11یکی از دالیل دیگر برای کاهش
این عناصر میتواند جذب ناکافی این ریزمغذیها یا تأثیر داروهای
استفادهشده در این بیماران باشد ].[22
در ارتباط با سطح سرمی سلنیوم در بیماران بتالبه مولتیپل
اسکلروزیس نیز نتایج متفاوتی گزارش شده است .در مطالعه
 Sochaو همکاران ] [1سطح سرمی سلنیوم  121بیمار مبتالبه
مولتیپل اسکلروزیس با اختالف معنیداری کمتر از گروه کنترل
بود .در مطالعه حاضر نیز بیماران مبتال در مقایسه با افراد سالم
سطح سرمی کمتری داشتند ،اما تفاوت مشاهدهشده معنیدار
نبود .در مطالعه فتحی و همکاران ] [21که  23بیمار مبتالبه
مولتیپل اسکلروزیس و  23فرد سالم بهعنوان گروه شاهد بررسی
شدند ،سطوح سلنیوم سرم بهطور معنیداری در بیماران مبتالبه
مولتیپل اسکلروزیس کمتر از گروه کنترل بود (.)P<2/2221
نصری و همکاران ] [22بهمنظور بررسی سطح سرمی سلنیوم
در بیماران مبتالبه مولتیپل اسکلروزیس 18 ،بیمار مبتالبه
مولتیپل اسکلروزیس را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که
احتمال کاهش سطح سرمی سلنیوم در بیماران مبتالبه مولتیپل
اسکلروزیس نسبت به میزان نرمال آن زیاد است (.)P<2/21
علیزاده و همکاران ] [11با بررسی  26بیمار مبتالبه مولتیپل
اسکلروزیس و  32فرد سالم به این نتیجه رسیدند که سطح
سرمی سلنیوم دو گروه با هم تفاوت معنیداری ندارد
( .)P=2/32در مطالعه  Mazzellaو همکاران ] [23که 22
بیمار مبتالبه مولتیپل اسکلروزیس با گروه سالم مقایسه شدند،
مقادیر پالسمای سلنیوم در بیماران مبتالبه مولتیپل
اسکلروزیس افزایش یافته بود.
با توجه به نقش آنتیاکسیدانی سلنیوم در بدن ،سیستم
ایمنی به آن نیاز دارد تا بتواند بهدرستی فعالیت کند .سلنیوم
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عـالوه بـر اینکـه نوعی آنتیاکسیدان است ،عامـل ضدالتهاب نیـز
محسوب میشود ] .[24بررسی روی بیمـاران مبتالبه آرتریـت
روماتیسمی نشان داده اسـت میـزان سـلنیوم خون آنها کاهش
یافته اسـت ] [24نتیجه یک مطالعه مروری ] [21که اخیراً
منتشر شده است نشان میدهد کاهش سطح سرمی سلنیوم در
بیماران مبتالبه بیماریهای خودایمنی رخ میدهد که ممکن
است عامل خطری برای التهاب و شروع خودایمنی در این بیماران
باشد .همچنین نشان داده شده است مقدار کافی سلنیوم در
مدیریت عوارض بیماریهای خودایمنی و حتی بهبود بقا در
بیماران مبتالبه بیماریهای خودایمنی نقش دارد که ممکن است
به دلیل اثرات ضدالتهابی سلنیوم باشد.
یافتههای مطالعه حاضر نشان داد در گروه مورد بیمارانی که
سیگار مصرف میکردند در مقایسه با افراد غیرسیگاری سطح
سرمی روی و سلنیوم کمتری داشتند ،هرچند تفاوت معنیداری
برای هر دو عنصر پیدا نشد که با توجه به تعداد اندک بیمارانی
که سیگار مصرف میکردند ،نمیتوان بهدرستی دراینارتباط
قضاوت کرد .مطالعات انجامشده نشان میدهد سطح سرمی
سلنی وم در افراد سیگاری کمتر از افراد غیرسیگاری است،
بااینحال تفاوتی از نظر روی پیدا نشده است ] .[26این موضوع
میتواند به دلیل تأثیر مصرف سیگار روی عادات تغذیهای و
رفتاری بیماران باشد .به همین منظور انجام مطالعات بیشتر با
حجم نمونه بزرگتر پیشنهاد میشود .همچنین پیشنهاد میشود
طی یک کارآزمایی بالینی ،تأثیر تجویز روی و سلنیوم بر شدت
عالئم مولتیپل اسکلروزیس بررسی شود.
نتیجهگیری
یافتههای این مطالعه نشان میدهد کمبود روی ممکن است
در پاتوژنسیته بیماری مولتیپل اسکلروزیس نوع عودکننده و
فروکشیابنده نقش داشته باشد .بااینحال ،کمبود روی با شدت
و مدت بیماری ارتباطی ندارد .در بیماران مبتالبه مولتیپل
اسکلروزیس سطح سرمی سلنیوم نیز کمتر از افراد سالم است،

ولی اختالف آماری معنیداری مشاهده نشد که ممکن است از
حجم نمونه متأثر باشد.
تشکر و قدردانی
این مقاله از پایاننامه دوره پزشکی عمومی مصوب دانشگاه
علوم پزشکی همدان به شماره  112223118گرفته شده است.
بدینوسیله از همه کسانی که در اجرای طرح و گردآوری دادهها
مشارکت داشتند ،تقدیر و تشکر میشود.
تضاد منافع
بین نتایج مطالعه و منافع نویسندگان تعارضی وجود نداشت.
مالحظات اخالقی
این طرح از کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی همدان نامه
تأییدیه اخالق در پژوهش با کد IR.UMSHA.REC.1399.144
دارد .همچنین قبل از ورود به مطالعه از تمامی افراد رضایتنامه
آگاهانه کتبی گرفته شد.
سهم نویسندگان
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نویسنده دوم( :پژوهشگر اصلی) معرفی بیماران ،مشارکت در
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نویسنده سوم( :پژوهشگر اصلی) مسئول مکاتبات ،تدوین
پروپوزال ،گردآوری نمونهها و دادهها ،نگارش مقاله ( 21درصد)؛
نویسنده چهارم( :پژوهشگر همکار) تحلیلگر آماری طرح (12
درصد).
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