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  ماهه  6-60 مس با تشنج ساده ناشی از تب در کودکان سلنیوم و سطح سرمی روي، رابطه
   )1391سال (بیمارستان محمد کرمانشاهی 

 3کتایون هژبري؛ 1مصطفی صدیقی؛ 2امیر کیانی؛ *1سیمین قینی

  
  چکیده

این مطالعه تعیین ارتباط  هدف از .باشند داشته نقش تب از ناشی تشنج اتیولوژي در است ممکن کمیاب عناصر برخی زمینه:
  .ودب  تب از ناشی تشنج با سلنیوم مس و، روي سرمی بین سطح

 بیماري یک دنبال هکه ب کودك 101 عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. به تبدار بیماريشاهدي مبتال به  - مورد کودك 114 :ها روش
 سرمی سطح ها نمونه کل وريآ جمع از پس بررسی شدند. ،موردعنوان گروه  به بودند شده تب از ناشی ساده تشنج دچار تبدار
  مستقل بین دو گروه مقایسه شد. Tآزمون  از استفاده با SPSS افزار نرم توسط ها داده و شد گیري اندازه مس و سلنیوم روي،
 بود )24/80± 06/10( شاهد گروه از تر پایین) 54/63±7/6( مورد گروه در معناداري طور به روي سرمی سطح :ها یافته

)001/0P<( .مورد گروه در سلنیوم سرمی سطح )بود )78/80±12/10( شاهد گروه از تر کم معناداري طور به) 32/59±92/6 
)001/0P<(. طور هب که بود 80/81±80/10 مورد گروه در و 08/73±68/9 شاهد گروه در پسرها در مس سرمی سطح میانگین 

  .بود شاهد از بیشتر مورد گروه در مس سطح )>001/0P( معناداري
ا به تفاوت دو گروه در تنهو توان گزارش کرد  نمیرا شاهدي ارتباط علی معلولی بین متغیرها  –با یک مطالعه مورد  :گیري نتیجه

  میزان عناصر باید اکتفا کرد.
  سرمی سلنیوم سرمی مس، سطح تشنج ساده، سطح سرمی روي، سطح تب و ها: کلیدواژه

  »12/12/1393پذیرش:    5/7/1393 فت:دریا«          
  ، کرمانشاه، ایراندانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،دانشکده پزشکی ،گروه کودکان. 1
 کرمانشاه، ایران ،کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه ،پزشکی دانشکده ،گروه بیوشیمی بالینیو  ريمرکز تحقیقات باروري و نابارو. 2

  اه، ایران، کرمانشکمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه. 3
  09123485142-08337248206تلفن: ،بیمارستان محمد کرمانشاهی ،چهارراه شیرخورشیدکرمانشاه، دار مکاتبات: عهده*
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 م پزشکی از دانشکده پزشکی دانشگاه علو کودکانجهت اخذ درجه تخصص رشته  کتایون هژبرينامه دانشجویی خانم  این مقاله منتج از پایان

  باشد. کرمانشاه می
  

  مقدمه 
 با ماه 6-60 بین کودکان در تب، از ناشی هاي تشنج

 از ناشیاما  افتد می اتفاق باالتر یا 38 حرارت درجه
 اختالل نوع هر یا مرکزي عصبی سیستم عفونت

 نیز تب بدون تشنج از قبلی حال شرح و ستنی الکترولیتی
 یک تب از ناشی ساده تشنج .باشد داشته وجود نباید
 که باشد می کلونیک تونیک معموالً و نرالیزهج اولیه حمله

  در و کشد می طول دقیقه 15 حداکثر و دارد ارتباط تب با

  ).1( شود نمی تکرار ساعته 24 پریود یک
 درصد 2-5 است. شایع تب از ناشی تشنج

 سالم نورولوژیک نظر از که کودکانی و شیرخواران
 تجربه را تب از ناشی ساده تشنج بهمرت یک حداقل هستند

 یک که کسانی درصد 30 در تب از ناشی تشنج .کنند می
 دو که  کسانی درصد 50 در و اند داشته تشنج و تب مرتبه
  .)1( شود می تکرار اند داشته تشنج و تب بیشتر یا مرتبه

 هـسابق با تب از اشیـن تشنج روزـب در کـژنتی نقش

شی
ژوه

له پ
مقا
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 در .است شده داده شانن تشنج و تب مثبت فامیلی
 به غالب اتوزوم صورت بهاین اختالل  ها خانواده بسیاري

 بیماري باعث که متعددي هاي ژن و رسد می ارث
 بیماري موارد از بسیاري در .اند شده مشخص شوند می

 مشخص باید مستعد هاي ژن و سدر می نظر به چندژنی
  .)1( شوند

 مدیا تاوتی زمینه در معموالً تب از ناشی تشنج
 بین ارتباط .افتد می اتفاق مشابه هاي عفونت و روزئوال
 شده داده نشان مطالعات در تب از ناشی تشنج و فقرآهن

  .)1( است شده توصیه آن درمان و غربالگري لذا و
 هستند ضروري کمیاب عناصر مس و روي سلنیوم،

 این عناصر .اند شده مطالعه ها بیماري از بسیاري در که
 جلوگیري یا آمدن وجود هب و مغز کارکرد در اساسی نقش

 شده بیان تئوري این .دارند نورولوژیک هاي بیماري از
 اتیولوژي در است ممکن کمیاب عناصر برخی که است
  ).2( باشند داشته نقش تب از ناشی تشنج

 است بدن در کمیاب عناصر ترین فراوان از یکی روي
 بر جا آن در و شود می یافت CNS در زیاد مقدار به و

عنصر  . بر این اساسگذارد می اثر تمایز و سلولی تقسیم
 الزم مرکزي عصبی سیستم نرمال تکاملمذکور براي 

 عنصر  که کند می حکایت این از ها گزارش .)4 و 3( است
 این و کند می تنظیم را خاصی GABA رسپتورهاي روي

  .)6 و 5( دارد نقش تشنج از جلوگیري در مکانیسم
 دماي که  هنگامی تب از ناشی تشنج رسد در می نظر هب
 عفونت .یابد می کاهش روي عنصر رود می باال بدن

 غلظت دشو می باعث که کند می ایجاد بدن در را شرایطی
 مطالعات از بسیاري .برود باال پالسما هاي پروتین از برخی
 مثل ها سیتوکین یا عفونی مواد تزریق که دهد می نشان

 اینترفرون یا 6 و 1 اینترلوکین فاکتور، تومورنکروزیس
  .)8 و 7شود ( می تب همراه به روي کاهش باعث

 با ارتباط در سلنیوم درصد 15 حدود مغز در
 براي که آنزیمی ،شود می مصرف پراکسیداز گلوتاتیون
 سلنیوم کمبود .است الزم پراکسیداسیون علیه محافظت

 واقع در .ددار ارتباط ها موش در تشنج بروز با مغز در

 گلوتاتیون باشیم داشته سلنیوم کمبود مغز در وقتی
  .)9( یابد می کاهش پراکسیداز
 غذایی رژیم وجنس، سن به بدن سلنیوم مقدار گرچه

 که رسد می نظر به ،دارد بستگی خاك سلنیوم مقدار و
 دریافت کاهش مکرر هاي تشنج در سلنیوم کاهش علت

  .)10( باشد سلنیوم
 مس کمبوددلیل  به مغز اگر که دهد می نشان شواهد

دچار  مس انتقال در ژنتیکی نقص یا غذایی مواد در
 مشکل دچارآن  کارکرد و تکامل کمبود این عنصر شود

 با فعالیتشان که مس به وابسته آنزیم چندین. شود می
 و کارکرد در نقص اساس یابد می کاهش مس کمبود
 کاهش .دهند می تشکیل مس کمبود در را مغز تکامل
 در شود می ناشی مس کمبود از که ها آنزیم این فعالیت

 یک مس بنابراین .است آور زیان بسیار مغز تکامل حین
 و باشد می عصبی سیستم کارکرد و سنتز در مهم عنصر
 ذهنی، هاي بیماري مثل یعوارض به منجر آن کاهش

 مهم نقش .شود می میلونوروپاتی و محیطی هاي نوروپاتی
 هاي رادیکال برداشتن مانند سلول ولوژيفیزی در مس
 هاي جریان تخلیه از جلوگیري و غشاء پایداري آزاد،

  مس طرفی از .)11( است شده شناخته ناگهانی
Mg-ATPase  وNa-K-ATPase و کند می مهار را 

 باعث و کند مختل تواند می را پتاسیم و سدیم هموستاز
  .)12( شود تشنجی امواج تولید

 سرمی سطح مقایسه و طالعه تعیینهدف از این م
 اثر در که اي ماهه 6-60 کودکان سلنیوم در روي، مس و

 کودکان و )مورد گروه( اند شده ساده تشنج دچار تب
 گروه( اند نشده تشنج دچار تب اثر در که اي ماهه 60-6

  .است )شاهد
  

  ها روش و مواد
 6-60این مطالعه موردشاهدي بر روي کودکان 

به اورژانس  1391تب در طی سال عالمت ا که ب اي هماه
دکتر محمد کرمانشاهی مراجعه نمودند انجام بیمارستان 

که با یک  اي بودند هماه 6-60گروه شاهد کودکان  .شد
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 بیماري تبدار مراجعه نموده بودند و گروه مورد کودکان
 دچار تبدار بیماري یک دنبال هب که بودند اي ماهه 60-6

معیارهاي ورود به  .بودند شده تب از ناشی ساده تشنج
 تشنج و ماه 6-60 سن براي گروه مورد شامل مطالعه

  مطالعه از خروج معیارهاي. بود تب از ناشی ساده
 و مغزي عفونت تب، از ناشی کمپلکس تشنج شامل 

 هاي مکمل اخیر مصرف شد. می نورولوژیک تکامل نقص
هر  باعث خروج از مطالعه در مس و سلنیوم ،روي حاوي

  دو گروه مورد و شاهد بود.
 حجم فرمول محاسبه طبق گروه هر در نمونه حجم

 114 نهایتاً که بود شده گرفته نظر در نفر 116 نمونه
 قرار مورد گروه در کودك 101 و شاهد گروه در کودك
بعد از اخذ رضایت کتبی از والدین  کودك هر از .گرفت

 به مونهن .شد گرفته لخته خون سی سی 3 اورژانس در
 - 27 ودر شد جدا آن سرم جا آن در و ارسال آزمایشگاه

 تمام، آوري جمع از پس .شد ذخیره سیلسیوس درجه
دانشگاه علوم پزشکی  پزشکی دانشکده به ها نمونه

  دستگاه با جا آن در و شد ارسالکرمانشاه 
Elmar Spectrophotometry Atomic absorption مدل 

Perkin شد گیري اندازه سلنیوم و مس-روي سرمی سطح.  
 Tآزمون  از استفاده با SPSS افزار نرم در ها داده
  .شدند تحلیل و تجزیه مستقل
  ها یافته
 در سلنیوم و مس روي، سرمی سطح مطالعه این در

 مورد گروه در کودك 101 و شاهد گروه در کودك 114
 در و دختر 47 و پسر 67 کنترل گروه در. شد گیري اندازه
 نظر از که داشتند شرکت دختر 41 و پسر 60 شاهد گروه

   ها همسان بودند. ) گروه=14/0P) و سنی (=925/0Pجنسی(
 دو هر در معناداري تفاوت روي سرمی سطح میانگین

 گروه از تر پایین مورد گروه درکه  طوري به داشت گروه
  .)1(جدول  )1 (نمودار )>001/0P( بود شاهد

طور  به شاهد وهگر در سلنیوم سرمی سطح میانگین
 )1 جدول( )>001/0P( بود مورد گروهمعنادار بیشتر از 

  ).2نمودار (

  میانگین سطوح سرمی عناصر در گروه شاهد ومورد -1جدول 
P  Mean ±SD  N  عنصر  

  مس  شاهد  114  46/10±06/74  000/0<
  مورد  101  64/11±97/81

  مورد  101  54/63±7/6  روي  شاهد  114  ±24/80 06/10  00/0<

>00/0  
  شاهد  114  12/10±78/80

  مورد  101  32/59±92/6  سلنیوم
  

  پسران وح سرمی عناصر در گروه شاهد وموردمیانگین سط -2جدول 
P  Mean ±SD  N  عنصر  

  مس  شاهد  67  68/9±08/73  001/0<
  مورد  60  80/10±80/81

  روي  شاهد  67  46/9±74/78  001/0<
  مورد  60  78/6±88/63

  مورد  60  91/58±25/6  سلنیوم  شاهد  67  51/9±38/81  001/0<
  

  ی عناصر در گروه شاهد ومورددخترانمیانگین سطوح سرم -3جدول
P  Mean ±SD  N  عنصر  

  مس  شاهد  47  52/11±36/75  014/0<
  مورد  41  87/12±9/81

  روي  شاهد  47  60/10±38/82  001/0<
  مورد  41  83/6±09/63

>001/0  
  شاهد  47  97/10±93/79

  یومسلن
  مورد  41  53/7±26/60

  

 گروه در نیز پسرها در روي سرمی سطح میانگین
 کنترل گروه پسر 67 بین در شد گیري اندازه مورد و شاهد

 روي سرمی سطح معناداري طور به مورد گروه نفر 60 و
  .)2(جدولاست شاهد گروه از تر کم مورد گروه در

ر د تشنج و تب با دختران در مس سرمی سطحگر چه 
از نظر  تفاوت این اماتر بود  کم تبدار دخترانمقایسه با 

 در مس سطح میانگین .)=14/0P( تنیس معنادارآماري 
 )3(جدولشاهد بود  گروه از بیشتر تشنج و تب گروه

  .)3 (نمودار
 تشنج و تب با دختر کودکان در سلنیوم سرمی سطح

  .بود تشنج بدون تبدار دختران از تر کم
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  )(zn2مورد و )(zn1ایسه سطح سرمی روي در گروه شاهدمق -1نمودار

  

 )se2(و مورد)(se1یسه سطح سرمی سلنیوم در گروه شاهدمقا -2نمودار

  

  )( cu2دمورو  )cu1(شاهدمقایسه سطح سرمی مس در گروه  -3نمودار

  بحث
 سطح بین ارتباط که بود این بر تالش مطالعه این در
 تشنج بدون تبدار کودکان در سلنیوم و مس روي، سرمی

 گروه دو این مقایسه از تا شود بررسی تشنج با کودکان و
 تشنج پاتوژنز در سلنیوم و مس روي، احتمالی نقش به

  .ببریم پی تب از ناشی

 کودکان درو سلنیوم  روي سرمی سطح ما مطالعه در
 تر نپایی معناداري طور به تب از ناشی ساده تشنج مبتال به 

 کمبود که رسد یم نظر به .بود تبدار لمسا کودکان گروه از
 ییدأت که باشد داشته ساده تشنج و تب در نقشی سلنیوم

 میانگین .دارد زمینه این در بیشتري مطالعات به نیاز آن
 گروه از بیشتر تشنج و تبمبتال به  گروه در مس سطح
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 پسران و دختران مجموع در تفاوت این و بود شاهد
 در شد بررسی جنسیت تفکیک به وقتی اما بود معنادار

 در اما) =14/0P( نبود دارامعن تفاوت این دختران گروه
  .)>001/0P( بود دارامعن تفاوت پسران گروه

 است بدن در کمیاب عناصر ترین فراوان از یکی روي
 بر جا آن در و شود می پیدا CNS در زیاد مقادیر به و

 ملتکا براي که گذارد می اثر تمایز و سلولی تقسیم
  .)4و  2( است الزم مرکزي عصبی سیستم

 ساده تشنج در روي نقش مورد در مطالعه چندین
 کره در که اي مطالعه در .است شده انجام تب از ناشی
Lee در روي سرمی سطح دادند انجام همکارانش و 

 از تر پایین معناداري طور به تشنج و تب با کودکان
ا مطالعه ما که ب )13( بود تب بدون تشنج با کودکان

  همخوانی دارد.
گزارش  همکارانش و Ehsanipour دیگري مطالعه در
 یابد می کاهش عفونت هنگام روي سرمی سطح که کردند

 و معنادارتر تشنج و تب با گروه در کاهش این و
 )14( است تشنج بدون تبدار کودکان گروه از تر پراهمیت

  .دارد همخوانی ما مطالعه با که
داد  نشان ها یافته همکارانش و Modarresi مطالعه در

 با کودکان گروه در معناداري طور به روي سرمی سطح که
  .)15( است تر پایین تشنج و تب

 تفاوت استانبول در Kafadar دکتر مطالعه در طرفی از
 و تب با گروه سه بین روي سرمی سطح در مهمی آماري
  .)16( دنش دیده سالم و تبدار ،تشنج
 ،تبریز در همکاران و شیوا مطالعات این اساس بر
 تجویز تب از ناشی تشنج از جلوگیري جهت کمکی روي

 مطالعه پایان و ابتدا را روي سرمی سطح و ندردک می
 و کردند ثبت را تشنج و تب تکرار دفعات و گیري اندازه

 سرمی سطح و تبدار هاي بیماري بین معکوس رابطه یک
 هاي بیماري تکرار ردیگ عبارت به .آوردند دست هب روي
 ولی یابد می کاهش روي سرمی سطح افزایش با تبدار
  .)17( شود نمی کم تشنج و تب تکرار
   فرایندي روي کاهش که شده پیشنهاد تشنج و تب در

 از تب .افتد می اتفاق بدن دماي افزایش حین که است
 تولید) Endognous pyrogen(ٍ درونی زاي تب مواد طریق

 غلظت در تغییر مثل ایمنی پاسخ باعث عفونت .شود می
 نشان مطالعات از بسیاري .شود می پالسما هاي پروتین

  یا TNF ها سیتوکین یا عفونی مواد تزریق که است داده
6 IL 1 شده تب حین روي کاهش باعث اینترفروون 

 کاهش باعث عفونت که گوید می مطالعات این .است
 شود می endogenous pyrogen substance طریق از روي

  .)10 و 9(
 تشنج کودکان در روي سرمی سطح نیز ما مطالعه در
 گروه از تر پایین معناداري طور به تب از ناشی ساده

 وشیوا  مطالعه ،نتایج این که بود تبدار سالم کودکان
  .کند نمی ییدأت را همکارانش

 گلوتامیک کوفاکتور عنوان هب روي نقش به توجه با
 را GABA تولید که آنزیمیعنوان  به دکربوکسیالز اسید

 مطالعات و دارد عهده به مرکزي عصبی سیستم در
 کمبود رسد می نظر به شده انجام زمینه این در که متعددي

  ).18( باشد داشته نقش تب از ناشی ساده تشنج در روي
 مبتال به  کودکان در سلنیوم سرمی سطح ما مطالعه در
 گروه از تر پایین عناداريم طور به تب از ناشی ساده تشنج

  .بود تبدار سالم کودکان
 آنزیم یک که پراکسیداز گلوتاتیون کارکرد ترین مهم
 پراکسیدهاي و هیدروژن احیاء است سلنیوم به وابسته

 .است شده احیاء گلوتاتیون حضور در ارگانیک
 و هیدروژن پراکسید سوپراکسید، مثل آزاد هاي رادیکال
 فرایندهاي از بعد معموالً هیدروکسیل هاي رادیکال

 رادیواکتیو هاي اکسیژن اگر .شوند می تولید بیولوژیک
 گلوتاتیون مثل غیرآنزیمی هاي اکسیدان آنتی توسط

 در اکسیداتیو شدید آسیب نشوند زدایی سم پراکسیداز
 علت به مغز که جایی آن از .افتد می اتفاق عصبی هاي سلول

 هاي گونه زیادي قدارم دارد که باالیی هوازي متابولیسم
 هاي آسیب به حساس بسیار کند می تولید راکتیو اکسیژن

  .)18( شود می ایجاد ها آن توسط که است اکسیداتیو
   و اکسیژن راکتیو هاي گونه تولید کهاکسیداتیو استرس
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ذکر شده  صرع بروز علل از یکیمیکندبه عنوان  نیتروژن
  ).19 و 10(است

Oztas کمبود اگر که رسیدند یجهنت این به همکاران و 
 سد به آسیب باشد داشته وجود E ویتامین و سلنیوم
 بیشتر نر هاي موش در تشنج به ثانویه ،مغزي خونی

 ثیرأت سلنیوم با تشنج درمان که گرفتند نتیجه ها آن .شود می
  .)20( دارد مغزي خونی سد آسیب کاهش بر سودمندي

Weber یبررس را کودك چهار نیز همکارانش و 
 کمبود و بردند می رنج مکرر هاي تشنج از که کردند

 تجویز که دریافتند ها آن .داشتند نیز پراکسیداز گلوتاتیون
 ضد داروهاي قطع از بعد کودکان این درمان در سلنیوم
این پژوهشگران  هاي یافته. باشد ثرؤم تواند می تشنج
 و 21( بود همکاران و Racemdentنتایج مطالعه  مشابه

22.(  
 صرع بروز در سلنیوم نقش از حکایت اخیر مطالعات

 ،تب از ناشی هاي تشنج در سلنیوم نقش مورد در .دارد
 Mahyar اي مطالعه در. است گرفته صورت کمی مطالعات

 تب با  کودك 30 در را سلنیوم سرمی سطح همکارانش و
 و رفتندگ اندازه تشنج بدون تبدار کودك 30 و تشنج و
 و سلنیوم پایین سرمی سطح بین که نددیسر  نتیجه این به

که با مطالعه  )23( دارد وجود ارتباط تب از ناشی تشنج
  ما همخوانی دارد.

 سطح همکاران و امیري توسط دیگر اي مطالعه در
 تشنج و تب با کودکان در معناداري طور به سلنیوم سرمی
 ما مطالعه با که )2( است بوده کنترل گروه از تر پایین

  .دارد یهمخوان
 و غذایی رژیم و جنس سن، به بدن سلنیوم سطح البته
 علت که رسد می نظر به و دارد بستگی نیز خاك سلنیوم
 سلنیوم دریافت کاهش مکرر هاي تشنج در سلنیوم کاهش

  .)10( باشد
مبتال  کودکان در سرمی سلنیوم سطح نیز ما مطالعه در

 از تر پایین معناداري طور به تب از ناشی ساده تشنجبه 
 Mahyar مطالعات نتیجه که بود تبدار سالم کودکان گروه

 کمبود که رسد می نظر به .کند می ییدأت را همکارانش و

 ییدأت که باشد داشته ساده تشنج و تب در نقشی سلنیوم
  .دارد زمینه این در بیشتري مطالعات به نیاز آن

 ناشی ساده تشنج در مس نقش مورد در که مطالعاتی
 ما مطالعه در .محدودند بسیار باشد شده انجام تب از

 از بیشتر تشنج و تبمبتال به  گروه در مس سطح میانگین
 پسران و دختران مجموع در تفاوت این بود. شاهد گروه

 شد در بررسی جنسیت تفکیک به وقتی اما بود معنادار
 در اما) =14/0P( نبود دارامعن تفاوت این دختران گروه
  ).>001/0P( بود دارامعن تفاوت پسران گروه

 کارکرد براي که است ضروري ریزمغزي یک مس
 مس .)24( است حیاتی سلولی هاي آنزیم از بسیاري

 میتوکندریایی تنفس در کاتالیتیک کوفاکتور یک عنوان هب
 11( دارد نقش آزاد هاي رادیکال برداشت و آهن جذب و
  ).24 و

Ilhan تشنجی بیماران در که دادند نشان همکارانش و 
  .)25( شود مشاهده می مس معنادار افزایش

 تشنج برانگیختن در مس نقش که نیست این بر اعتقاد
   و Mg-ATPase روي آن مهاري اثر بر است ممکن

Na-k ATPase این. باشد هیپوتاالموس و هیپوکامپوس در 
 نورونی پتاسیم و سدیم نسبت که است مکانیسمی پروسه

 باعث نهایت در و زند می هم هب ،کند می تنظیم را
  .)12( شود می ناگهانی هاي تخلیه و غشاء ناپایداري

 در مس سطح میانگین همکاران و Amiri مطالعه در
 تفاوت این اما بود شاهد گروه از بیش تشنج و تب گروه

  .ردکه با مطالعه ما همخوانی دا )2( نبود معنادار
 معناداري ارتباط نیز همکارانش و Mahyar مطالعه در

 نشد دیده تب از ناشی ساده تشنج و مس سرمی سطح بین
 تشنج با کودکان گروه در مس سطح میانگین که گرچه
که با مطالعه ما همخوانی  )26( بود باالتر تب از ناشی

  .ردندا
 روي نسبت رسد می نظر به مهم مقاالت در که چه آن

 و هستند همم هاي آنتاگونیست مس و روي .است مس به
 این از هرکدام غلظت از تر مهم بالینی نظر از سبتشانن

 نوروترانسمیترهایی روي و مس .است کمیاب عناصر



  
  ....مس با تشنج ساده ناشی از تب در  سطح سرمی روي، سلنیوم و رابطه -سیمین قینی                                                                          )22(

 یافت مغز هیپوکامپ در باال غلظت در که هستند
 با روي پایینمیزان  و مس باالي سطح .شوند می

  افسردگی و رفتاري اختالالت توجه، کمبود فعالی، بیش
 برچسب که کسانی از بسیاري همچنین. ارتباط دارد

 باالي سطوح اند خورده پارانوئیداسکیزوفرنی یا اتیسم
 بیوشیمیایی اختالالت دیگر بر عالوه را خون در مس

  ).24 و 11دارند (
 68 و فعال بیش کودکان درصد 80 که شده گزارش

 باالي سطوح دارند رفتاري اختالالت که بیمارانی درصد
 که کردند ارشگز ها آن هاي خانواده و دارند مس
مانند  موادي مصرف از بعد ها آن رفتار یا فعالی بیش

 ین افراد ا .شود می بدتر هستند مس محتوي کهشکالت 
 هیدرازین حاوي که غذایی هاي رنگ مصرف هنگام
 نیز آورد می پایین را روي خونی سطح که هستند فراوان

 توسط روي و مس سطح .شود می بدتر مشکلشان
 اسید امینو 61 با کوتاه خطی پروتئین یک که متالوتیونئین

 را خود کار پروتئین این وقتی .شود می تنظیم است
   و منگنز روي، مس، غیرطبیعی سطوح ندهد انجام خوبی به

  .شود می دیده سرب و جیوه کادمیوم، مثل سمی فلزات
 با و هستند هم شبیه اتمی ساختار نظر از مس و روي

 بدن بیوشیمیایی مسیرهاي در بلکه جذب در تنها نه هم
  .کنند می رقابت

 باال خیلی مس به نسبت بدن در روي دریافت وقتی
 در که هایی آنزیم فعالیت با روي نیاز از بیش مقادیر باشد
  ).24 و 11کند ( می تداخل هستند وابسته مس به بدن

 در مطالعه این در مس سطح افزایش رسد می نظر به
 و تشنج و تب بین و باشد روي سطح کاهش با همراهی
  .باشد برقرار ارتباطی مس سطح افزایش

 و بیشتر مطالعات انجام مستلزم نتیجه این به رسیدن
  .است روي به مس سرمی سطح بررسی

 

  گیري نتیجه
 و روي سرمی سطح کاهش بین معناداري ارتباط

 بین .دارد وجود تب از ناشی ساده تشنج با سلنیوم
 نیز تب از ناشی ساده تشنج و مس سرمی سطح افزایش
   وجود دارد. معنادار ارتباط
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