
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                   اکسيد شده و کارکرد آنزيم سوپر اکسيد ديسموتازLDLميزان  بررسی 
  در بيماران داراي فشار خون باال و گروه شاهد آنان 

  ۵ مهدي هدايتيدکتر ، ۴ مرتضي عبدالهيدکتر ، ۳  افسانه رجبيانيدکتر،  ۲  امير حمزه پردالدکتر، ٭ ۱حمد اسد پور پيرانفر م دکتر 

 چکيده
. ر يکي از عوامل مهم بيماريزايي و مرگ و مير مي باشدفشارخون باال بيماري بسيار شايعی است که در حال حاض :سابقه و هدف

 نارسايي قلب، نارسايي ،افزايش فشار خون سيستوليک، عاملی مؤثر و خطر زا براي بروز بيماري هاي قلبي و عروقي و عروق مغزي
ت و سرعت جريان يش شدااز سوي ديگر در فشار خون باال به سبب  افز. کليه، عروق محيطي و مرگ زودرس به شمار می رود

 اکسيد شده و LDLاين مطالعه با هدف مقايسه ميزان . خون، رخدادهاي اکسيداسيون و پر اکسيداسيون نيز افزايش مي يابد
  .کارکرد آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز در بيماران داراي فشار خون باال و گروه شاهد آنان انجام گرفت

 نفر شاهد آن ها از هر دو جنس ۷۰يماران با فشارخون باال فاقد بيماري مهم ديگر و  نفر از  ب۷۰در اين پژوهش  :ها مواد و روش

 و کارکرد آنزيم سوپر اکسيد OX-LDLپس از خون گيري، ميزان .  سالگي مورد بررسي قرار گرفتند۷۵ تا ۳۰در محدوده سني 
 و کارکرد آنزيم سوپر اکسيد Elisa با روش OX-LDLگيري ميزان  اندازه. گيري شد در سرم بيماران و شاهدان اندازه  ديسموتاز

  . بين دو گروه مقايسه گرديدt توسط آزمون SPSSديسموتاز با روش رنگ سنجي آنزيمي انجام و داده ها پس از ورود به برنامه 
 سني  با ميانگين   سالگي از هر دو جنس و      ۷۵ تا   ۳۰ نمونه بيماران با فشار خون باال در سنين          ۷۰نتايج پژوهش بر روي      :يافته ها 

 سال نشان داد که ميزان کارکرد آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز  ۴۵ ±۱۳ نمونه شاهد آنها با ميانگين سني ۷۰ سال و  ۲/۵۲ ± ۱۴
(SOD)         واحد در ميلي ليتـر بـود کـه ايـن تفـاوت از نظـر آمـاري                      ۱۰۵ ± ۱۱ و   ۱۰۰±۲۷ در گروه بيماران و شاهدان به ترتيب 

ـ          ۳/۷ ± ۳ و ۱۴ ± ۴در گـروه بيمـاران و شـاهدان بـه ترتيـب      )  OX-LDL( اکـسيد شـده    LDLی ميـزان معني دار نيست، ول
  . )P > ۰ /۰۰۱(ليتر بود که اين تفاوت از ديدگاه آماري معني دار است  ميلي واحد در
 ) -LDL OX(سيد شده   اکLDLبر اساس يافته هاي پژوهش مي توان گفت در افراد با فشار خون باال ميزان  :نتيجه گيري

درباره کاهش ميزان کارکرد آنزيم سوپر اکسيد . هاي اکسيداسيوني استنديآافزايش مي يابد که در حقيقت پيامد رخداد فر
طور ه شديد رخدادهاي اکسيداسيوني است که بتديسموتاز آن در افراد داراي فشار خون باال، شايد بتوان گفت اين کاهش پيامد 

  .فزايش فشار خون رخ مي دهدمعمول در هنگام ا
   اکسيد شده، آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز LDLفشار خون باال،  :ان کليديگواژ

  همقدم
شد که در فشار خون باال يک بيماري بسيار شايع مي با    

  حال حاضر از عوامل مهم  عوارض و مرگ و مير در جهان 

 يک عامل خطر فشار خون سيستوليک باال. به شمار می رود

  قلبي و عروقي هاي  عوامل مهم در بيماري از قوی مي باشد که

  )مجله پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي(پژوهنده 

   ۵۷ تا ۵۳  صفحات، ۶۱پي در پي,  ۱شماره , دهم سيزسال

  ۱۳۸۷ فروردين و ارديبهشت

  ۴/۱۱/۸۵تاريخ دريافت مقاله  
 ٤/٧/٨٦   تاريخ پذيرش مقاله 

   ،اني طالق... بيمارستان آيت ا، خيابان تابناك، اوين، تهران:   آدرس براي مکاتبه.، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيگروه قلب و عروق ،ياراستاد :نويسنده مسؤول .  ٭ ۱
  drpiranfar@yahoo.com:   پست الکترونيک.بهشتي دـوم پزشكي شهيـ دانشگاه عل،        بخش قلب و عروق

  ، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيانشکده تغذيه و صنايع غذاييداستاديار،   . ۲
  نشگاه علوم پزشكي تهران استاديار، بيمارستان دکتر شريعتي، دا  .٣
  استاديار، انستيتو تحقيقات تغذيه ای و صنايع غذايي، دانشکده تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  . ٤
]    دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي استاديار،  مرکز تحقيقات غدد درون داخلي و متابوليسم،   . ٥
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داد برخي ـا شده است که رخـتي ادعـبه حساب مي آيد و ح

ن يچن هم. تگي داردـون باال وابسـخ ارـها نيز با فش سرطان

هاي  وامل خطر ساز در بيماريـترين ع فشار خون باال از مهم

ي و هاي عروقي محيط ه، بيماريـايي کليـغزي، نارس معروق

  ).  ۲و۱(مرگ زودرس مي باشد 

االي نرمال ـاي بـه روهـدت، به گـر شـون از نظـار خـفش    

       ۱  يهـ، مرحل)وهـلي متر جيـ مي۱۳۰‐۱۳۹ / ۸۵‐۸۹(

     ۲  يهـمرحل، )ـوهر جيـلي متـ مي۱۴۰‐۱۵۹  /۹۰‐۹۹(

 ۳  يهـ، مرحل) لي متر جيوهـ مي۱۶۰‐۱۷۹/  ۱۰۰‐۱۰۹(

 سيم ـتق)  ميلي متر جيوه۱۱۰/۱۸۰ز تر ا فشار خون بيش(

  . مي شود

شيوع باالي فشار خون باال با هزينه هاي درماني سنگين     

همراه مي باشد که بر اساس يکي از آمارها، هزينه درمان 

 ميليارد دالر ۲/۳۷ در آمريکا ۲۰۰۰فشار خون باال در سال 

 ۲/۱ در حدود ۲۰۱۰به نظر مي رسد تا سال ).  ۲(بوده است 

بيليون نفر بيمار با فشار خون باالی نيازمند به درمان در دنيا 

  ).۲و۱(وجود داشته باشـد 

ها و  ح بافتـفشار خون باال دارای اثرات نامطلوبی در سط   

ها نيز خود مي توانند  ها است که آن ياخته ها و مولکول

ها آترواسکلروز  ترين آن  هايي را به وجود آورند که مهمآسيب

  .است 

تر و نيز پراکسيداسيون، يکي از  رخداد اکسيداسيون بيش    

پيامدهاي ناگوار فشار خون باال بر روي سامانه هاي مولکولي 

وجود ه يندهاي اکسيداسيوني، پراکسيدها بآدر اين فر. است

     يمي آيند که خود سبب آسيب ها و زخم هايي در ديواره

  يداسيوني، يندهاي اکسآترين فر از مهم. ها مي شوند رگ

ها و ليپوپروتئين ها را نام برد که مي توان اکسيداسيون ليپيد

   ) OX- LDL(  اکسيد شده LDLها ايجاد يکي از آن

مي باشد که به عنوان عامل پايه اي آسيب رساني به ديواره 

ها،  ايجاد اکسيداندر برابر .  مي باشدرگ و ايجاد آترواسکلروز

 عادي فعال مي شود که طوردستگاه آنتي اکسيداني هم به 

،  Eگلوتاتيون، ويتامين (ر آنزيمي يآنزيمي و غ: دو نوع است

ز يترين آنزيم دفاعي ن مهم.  )... و  A، ويتامين Cويتامين 

  ). ۳‐۱۳(سوپر اکسيد ديسموتاز اسـت 

 و OX-LDLن مطالعه با هدف بررسی ايراني ميزان يا    

يک جمعيت صورت فعاليت آنژيم سوپر اکسيد ديسموتاز در 

ها  جهت روشن شدن دگرگوني اکسيداني مولکول درگرفت تا

  .در فشار خون باال کمک کننده باشد

  ها مواد و روش
ش قلب و عروق ـدي در بخـشاه ‐ وردـ مي هـن مطالعيا   

 نفر از بيماران با فشار خون ۷۰بر روی بيمارستان طالقاني 

کبدي، کليوي، هاي  و بدون بيماري ) ۹۰/۱۴۰بيش از (باال 

 ۷۰ديابت و سرطان که به صورت تصادفي انتخاب شدند و 

 سالگي ۷۵ تا ۳۰ها از هر دو جنس در سنين  نفر شاهد آن

 ماران ين بي ا،ن مطالعهيدر ا. در مدت يک سال انجام گرفت

 و کارکرد آنزيم سوپر اکسيد )OX-LDL (از نظر ميزان

 LDL ميزان .ابی قرار گرفتنديورد ارزـم) SOD(ديسموتاز 

ـرم بـه روش االيـزاي دو  س)OX-LDL(ده ـشاکسـيد 

 ,Oxidized LDL , ELISAKitساندويچي(جايگاهي 

Mercodia AB, Uppsala , Sweden ( مورد سنجش

ی ـه بررسـن نمونه ها در يک مرحليه اـقرار گرفت که هم

شدند و درصد تغييرات درون آزموني در هر سه محدوده 

ميزان . درصد بود ۷/۸تر از  و باال، کمغلظتي پايين، وسط 

ز به روش يکارکرد آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز سرمي ن

 SOD ActivityKit, JalCA (مـجي آنزيـگ سنـرن

ShizuoKA, Japan ( همه  مورد سنجش قرار گرفت که

نمونه ها در يک زمان بررسی شدند و درصد ضريب تغييرات 

تي پايين، وسط و باال درون آزموني  در هر سه محدوده غلظ

  .درصد بود ۴/۷تر از  کم

زار ـفاده از نرم افـه ها، با استـت آوردن يافتـدسه پس از ب    

 تجزيه و تحليل انجام شد و t و آزمون SPSS 13آماري 

مورد بررسي ) CL% (٩٥  Confidence limitبرآوردها با

  . معني دار تلقي شدP > ٠٥/٠ن مطالعه  يدر ا. قرار گرفتند

د آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز در فشار خون باال   اکسيد شده و کارکرLDL    ميزان                           دو ماهنامه پژوهنده         / ٥٤
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   هايافته

 نمونه بيماران با فشار خون باال ۷۰نتايج پژوهش بر روي    

ي  سالگي از هر دو جنس و با ميانگين سن۷۵ تا ۳۰در سنين 

ني ـين سـانگـا ميـد بـونه شاهـ نم۷۰سال و  ۲/۵۲ ± ۱۴

که ميزان کارکرد آنزيم سوپر اکسيد سال نشان داد  ۴۵ ± ۱۳

ـد در  واح۱۰۰ ± ۲۷ماران ـروه بيـدر گ) SOD(ديسموتاز 

 واحد در ميلي ليتر ۱۰۵ ± ۱۱ميلي ليتر و در گروه شاهدان 

)۹/۸ = CV% ۸۹۵/۱۰ و = SD ۱۲۲ و = X ۶ و = N(  و 

اران ـروه بيمـ در گ)OX-LDL( اکسيد شده LDL ميزان

 ۷/۷ ± ۳ ميلي واحد در ليتر و در گروه شاهدان ۱۴ ± ۴

و     SD = ۴۱۶۷/۰ و %CV = ۴/۷( تر ـد در ليـلي واحـمي

۵/۵=  X ۶و= N  (ميزان . مي باشدSOD ۲/۵ در بيماران  

. ست اين تفاوت معني دار نيتر است، اما واحد از شاهدان کم

تر  واحد بيش ۶درگروه بيماران در حدود OX-LD ميزان 

 اين تفاوت معني دار است P>۰۰/۰ ۱از شاهدان است که با 

)۰۰۱/۰ < P(.  

 بحث
فشار خون باال يک عامل خطر مهم در رخدادهاي قلبي و      

. عروقي مي باشد که عوامل گوناگوني وابسته به آن مي باشند

ز ـين ها و نيـاي ليپوپروتئـني هوـرگـوارد دگـيکي از اين م

رخدادهاي اکسيداسيون و پراکسيداسيون و پيامدهاي ناشي 

اکسيد شده به عنوان يک عامل  LDL.ها می باشد از آن

مهم و خطر زاست که ميزان آن تا حد زيادي وابسته به 

آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز . رخدادهاي اکسيداسيوني است

   اعي آنتي اکسيداني آنزيمي ـد دفـن سـوان نخستيـز به عنـني

  . مي باشد

م ـزان کارکرد آنزيـش درباره ميـاي اصلي پژوهـه هـيافت    

دان اين ميزان ـان داد که در شاهـيد ديسموتاز نشـسوپر اکس

در . د که اين تفاوت معني دار نيستـچن تر است، هر بيش

 و همکاران FuKai هاي انجام شده، بررسي تاريخچه پژوهش

 IIدر بررسي خود بر روي رابطه فشار خون باال، آنژيوتنسين 

ه اي ـموتاز برون ياختـيد ديسـر اکسـم سوپـان آنزيـو بي

)SOD ec( اکسيداتيو را   دريافتند که فشار خون باال استرس

 II تنسينين مطالعه، تزريق آنژيوبر اساس ا. افزايش مي دهد

ه ـيک و سش فشار خون سيستولـب افزايـها سب در موش

    موتاز برون ياخته اي ـد ديسـاکسي وپرـرشدن کارکرد سـرابـب

) (ecSODل ـر نوراپي نفرين عامـکه اگ می شود، درحالي

زان سوپر اکسيد ـشی در ميـافزاي افزايش فشار خون باشد،

. ودـي شـده نمـ ديecSOD)(ه اي ـرون ياختـديسموتاز ب

کسيد ديسموتاز برون بنابراين تحريک زياد شدن توليد سوپر ا

 به سبب ، IIتوسط آنژيو تنسين ) ec SOD(ياخته اي 

طور جداگانه ه  بIIآنژيوتنسين  افزايش فشار خون نيست و

     ه اي ـرون ياختـسموتاز بـيد ديـاکس رـب افزايش سوپـموج

)ec SOD (اين کارکرد آنژيوتنسين . شود ميIIروي  

ecSODه اي  سوپر اکسيد ديسموتاز برون ياخت)ecSOD (

ها  ممکن است تعديل کننده وضعيت اکسيداتيو ديواره رگ

   ستم ـد که در آن سيـک باشـدهاي پاتولوژيـينآدر فر

  ). ۷( آنژيوتنسين فعال مي شود ‐رنين

    Congura MC ز در بخش قلب دانشگاه ي و همکاران ن

 IIآنژيوتنسين  يافته بودند که فشار خوني که توسط آتالنتا در

وجود مي آيد موجب افزايش سوپر اکسيد ديسموتاز برون ه ب

ن رخداد را يک ـانه ايـن گمـ ايي هـبر پاي. ياخته اي مي شود

مکانيسم جبراني تلقي نمودند که موجب جلوگيري از فشار 

هاي با کمبود  براي بررسي اين گمانه موش. خون مي شود

رد را مو) ecSOD(سوپر اکسيد ديسموتاز برون ياخته اي 

مطالعه قرار داده و به اين نتيجه رسيدند که در اين گروه 

هاي   از موشIIافزايش فشار خون در قبال آنژيوتانسين 

 ۱۴۷ ميلي متر جيوه در برابر ۱۶۸( تر است معمولي بيش

  ). P) ( ۱۵ > ۰/۰ ۱ ،ميلي متر جيوه

     Ferroni P و همکاران در بررسي خود بر روی اختالل 

سرخرگي يال و استرس اکسيداتيو در فشار خون  اندوتلکارکرد

نشان دادند که آنيون سوپر اکسيد به عنوان يک عامل 

  م ـل مهـ بوده و يک عامNOوسنتز ـيين کننده بيـاساسي تع

  ٥٥/  و همکاران                               دکتر محمد اسد پورپيرانفر                     ۱۳۸۷فروردين و ارديبهشت  , ۶۱، پي در پي ۱شماره 
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چنين  هم. باشدمي ) Vasoconstrictor ( کننده رگيمنقبض

گرهاي زيستي پراکسيداسيون ليپيدي و  افزايش مقادير نشان

استرس اکسيداتيو در بيماران با فشار خون باال ديده مي شود 

)۱۶ .(  

                ،Raig، Hafidi MEد ـگراني ماننـپژوهش    پيش تر،   

SD Pierdominico، Vaziri ND  ،Lerman LD 

      يداسيون و ـدادهاي اکسـ که درباره رخ Donmez Gو

ها بررسي هايي  پر اکسيداسيون و کارکرد آنتي اکسيدان

 نشان داده اند که فشار )۱۲و۱۱و۹ و۳‐۵(انجام داده اند 

خون باال سبب افزايش رخدادهاي اکسيداسيوني مي شود که 

چون . ها مي افزايد کاربرد آنتي اکسيدانخود بر اهميت و 

آنزيم سوپر اکسيد ديسموتاز به عنوان نخستين سد دفاعي 

هاست، بنابراين کاهش آن در  آنزيمي در برابر آنتي اکسيدان

بيماران با فشار خون باال ممکن است مربوط به افزايش 

  .استرس اکسيداتيو باشد

شان داد که  نOX-LDLيافته هاي اصلي پژوهش درباره     

تر است که اين   واحد بيش۶ميزان آن در گروه بيماران 

اين يافته با يافته هاي ). P > ۰۰۱/۰( تفاوت معني دار است 

 Raij ،SD Pierdominico،Toikkaدست آمده توسطه ب

Qinones و Brokes۱۳و۱۰و ۸ و ۵ و۳(خوانی دارد   هم( 

اال له است که در فشار خون بأ اين مس يو نشان دهنده

رخدادهاي اکسيداسيوني افزايش يافته و سبب افزايش 

  . مي شودLDLاکسيداسيون 

  نتيجه گيري
بر اساس يافته هاي پژوهش مي توان گفت که در افراد با    

 افزايش مي يابد که در OX-LDLفشار خون باال ميزان 

حقيقت پيامد افزايش رخداد فرايند هاي اکسيداسيوني در 

گر، ميزان  آنزيم ياز سوی د .ار خون استهنگام باال بودن فش

سوپر اکسيد ديسموتاز در افراد داراي فشار خون باال کاهش 

شايد بتوان گفت اين کاهش پيامد شديد شدن . يافته است

طور معمول در هنگام ه رخدادهاي اکسيداسيوني است که ب

  .افزايش فشار خون رخ مي دهد
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