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 9بخش پوست ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي اراک
(دريافت مقاله -19/99/91 :پذيرش مقاله)15/5/13 :

چكيده
زمينه :ويتيليگو بيماري اتوايميون است که به علت تخريب مالنوسيتها ميباشد و به صورت پچهاي دپيگمانته روي پوست و مخاط
نمايان ميشود .گزارشات متناقضي از ميزان سطح سرمي روي در بيماران مبتال به ويتيليگو ذکر شده است .هدف از انجام اين مطالعه
بررسي سطح سرمي روي در بيماران مبتال به ويتيليگو مراجعه کننده به درمانگاههاي پوست دانشگاه علوم پزشكي اراک ميباشد.
مواد و روشها :در اين مطالعه مورد – شاهدي 931 ،بيمار مبتال به ويتيليگو و  931فرد سالم به عنوان گروه شاهد پس از اخذ رضايتنامه
اگاهانه وارد مطالعه شدند .دو گروه از نظر سن و جنس با هم همسان شدند .سطح سرمي روي در هر دو گروه با روش اسپكترومتري
اندازهگيري شد.
يافتهها :ميانگين سطح سرمي روي در ويتيليگو لوکاليزه  12/9±91/8و در نوع ويتيليگو ژنراليزه  89/1±92/1و در گروه کنترل 19/8±96/2
بود .در ويتيليگوي ژنراليزه سطح روي به شكل معنيداري کمتر از گروه شاهد بود.
نتيجهگيري :اين مطالعه نشان داد که سطح سرمي روي در بيماران مبتال به ويتيليگو ژنراليزه پايينتر از افراد سالم ميباشد .پس ميتوان از
آن در درمان اين بيماران استفاده کرد.
واژگان کليدي :اختالل رنگدانهاي ،روي ،مالنوسيت ،ويتيليگو
*اراک ،بیمارستان ولیعصر ،بخش پوست
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بررسي سطح سرمي روي در بيماران مبتال به ويتيليگو

] [ DOI: 10.29252/ismj.20.2.163

دوماهنامه طبّ جنوب

بیماري هنوز بهدرستي مشخص نشده است و در

جهان است که بین  0/5تا  4درصد شیوع دارد ()1-6

رضايت بخش نیست و ضايعات پوستي در اين بیماران

که با فقدان و تخريب مالنوسیتها مشخص شده و به

بیشتر در نواحي در معرض ديد بدن اتفاق ميافتد ،اثرات

صورت ماکول و پچهاي سفید رنگ بر روي پوست يا

بدي بر روحیه بیماران ميگذارد و در عملکرد اجتماعي

مخاط ديده ميشود ( .)7-8بیماري در هر دو جنس و

افراد تأثیرات سوئي ايجاد کرده و سبب کاهش کیفیت

در تمامي نژادها و سنین رخ ميدهد ( ،)8-9اما پیک

زندگي ،کاهش اعتماد به نفس ،اشکال در ارتباطات

سني ابتال به آن در  10تا  00سالگي است ( .)9از آنجا

اجتماعي و جنسي در افراد مبتال ميشود .يافتن راههاي

که بیماري عمدتاً در نواحي در معرض ديد بدن و در

درماني کمکي در کنار درمانهايي که تاکنون براي اين

افراد جوان ديده ميشود باعث کاهش اعتماد به نفس،
اشکال در ارتباطات اجتماعي و جنسي ،گوشهگیري،
افسردگي و در نهايت افت کیفیت زندگي در افراد مبتال

بیماري تجويز شده است ،ميتواند سبب ارتقاء کیفیت
زندگي در اين افراد باشد .با توجه به نقش روي در
سیستم آنتي اکسیداني و مطالعات ضد و نقیض در مورد

ميشود ( 7 ،5و  .)8چنانچه اين حالت در خرافات

سطح سرمي روي در اين گروه از بیماران ما بر آن شديم

اجتماعي معني و مفهوم خاصي داشته باشد مشکل بیمار

تا سطح سرمي روي را در بیماران مبتال به ويتیلیگو در

دو چندان ميشود.

شهر اراک مورد بررسي قرار دهیم تا در صورت کاهش

مکانیسمهاي پاتوژنز دخیل در بیماري ويتیلیگو هنوز به

سطح سرمي آن با تجويز مکملهاي حاوي روي در

درستي مشخص نشده است ،اما يکي از فرضیههاي مهم

درمان بیماران گام مؤثري برداشته و از اثرات روحي

در پاتوژنز اين بیماري فرضیه استرس اکسیداتیو است.

رواني مخرب اين بیماري بر زندگي مبتاليان بکاهیم.

اين تئوري بر اين پايه بنا شده است که در طي بیوسنتز
مالنین بعضي از واسطهها از جمله پراکسید اکسیژن

مواد و روشها

تولید ميشوند که براي مالنوسیتها سمي بوده و اگر

در اين مطالعه مورد /شاهد 100 ،بیمار مبتال به ويتیلیگو

توسط سیستم آنتي اکسیداني از بین نروند سبب تخريب

مراجعه کننده به درمانگاههاي پوست بیمارستان ولیعصر و

مالنوسیتها ميشوند ( 0و  .)10روي از عناصر کمیابي

کلینیک امام رضا به عنوان گروه مورد و از میان همراهان و

است که عملکردهاي حیاتي زيادي در بدن دارد و يک

پرسنل درماني نیز  100نفر به عنوان گروه شاهد (از نظر

فاکتور آنتي اپوپتوتیک است {اپوپتوز مالنوسیتها يکي

سن و جنس همسان با گروه مورد) انتخاب شدند .پروتکل

از مکانیسمهاي احتمالي ويتیلیگو است} .روي و ساير

مطالعه به کلیه افراد در بدو ورود به مطالعه توضیح داده

عناصر کمیاب در سیستم دفاعي آنتي اکسیداني در برابر

شد و افراد پس از تکمیل فرم رضايتنامه وارد مطالعه

رايکالهاي آزاد ايفاي نقش ميکند {در بیماري

شدند .معیارهاي ورود به مطالعه عبارت بودند از :بیماران

ويتیلیگو استرس اکسیداتیو منجر به تخريب

مبتال به ويتیلیگو که تمايل ورود به طرح را داشته باشند و

مالنوسیتها ميشوند} .از طرف ديگر روي در پروسه

در طي  4هفته قبل مکملهاي حاوي روي دريافت نکرده

مالنوژتز نیز دخیل است ( .)11-16از آنجا که علت

باشند و به بیماريهاي پوستي و سیستمیک ديگري مبتال
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بیماري ويتیلیگو شايعترين اختالل دپیگمانتاسیون در

بسیاري از موارد درمانها ناموفق است و پاسخ درماني
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 /969طب جنوب

مقدمه

سال بيستم /شماره  /2خرداد و تير 9116

ميرنظامي

نباشند .زنان دريافت کننده قرصهاي ضدبارداري،

يافتهها

خانمهاي باردار ،افراد مبتال به سیروز کبدي ،بدخیمي

در گروه  100نفره مبتال به ويتیلیگو نسبت جنسي مرد

نارسايي کلیه ،اسهال ،عفونتهاي حاد و مصرف کنندگان

به زن  01/1درصد به  68/9درصد بود 07/9 .درصد

الکل جزء معیارهاي خروج از مطالعه بودند .اطالعات

( 09نفر) بیماران مبتال به ويتیلیگو فوکال  1 -درصد

دموگرافیک و مشخصات بیماري زمینهاي توسط مصاحبه

( 1نفر) بیماران مبتال به ويتیلیگو مخاطي و  61/2درصد

با بیماران به دست آمد .سطح سرمي روي نیز با استفاده از

( 60نفر) بیماران مبتال به ويتیلیگو ژنرالیزه بودند29/1 .

اسپکترومتري جذب اتمي تعیین گرديد .در اين مطالعه در

درصد از بیماران سابقه فامیلي ويتیلیگو را ذکر کردند.

اصول اخالق پزشکي اعالم شده از طرف وزرات بهداشت

تیروئید (هیپوتیروئیدي يا هیپرتیروئیدي) و  27/2درصد

و اعالمیه هلسینکي و مصوبه کمیته اخالق پزشکي دانشگاه

از بیماران ديابت نوع دو را ذکر کردند.

علوم پزشکي اراک پايبند بودند به اين صورت که بیماران

دو گروه از نظر سن با استفاده از آزمون تي گروههاي

با رضايت کامل خود و بدون اجبار وارد مطالعه شدند و

مستقل ،تفاوت آماري معنيدار نداشتند (.)p≤0/05

اطالعاتي که از بیماران کسب شده کامالً محرمانه بوده و

همچنین نسبت جنسي در دو گروه بر اساس آزمون کاي

سعي در حفظ اطالعات شخصي افراد شده است .در ضمن

اسکوئر تفاوت آماري معنيدار نداشت ( .)p≤0/05در

افراد شرکت کننده در مطالعه ميتوانستند به اختیار خود از

 100نفر بیمار مورد پژوهش مدت ابتال به بیماري توزيع

مطالعه خارج شوند .در نهايت دادهها جمعآوري شده از

غیر نرمال با حداقل يک سال و حداکثر سي سال با

دو گروه ،به محیط نرمافزار آماري  SSSSويرايش  16وارد

میانگین و انحراف معیار  4/88±5/17داشت .در اين

شد و با رسم جداول و نمودارها و استفاده از آزمونهاي

گروه مدت ابتال به بیماري ،سن و سطح روي به تفکیک

آماري کاي اسکوئر و تي مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

جنس بر اساس آزمون آماري تي مستقل تفاوت آماري

اين طرح با کد اخالق  92-151-8در شوراي اخالق در

معنيدار نشان نداد (جدول .)1

پژوهش دانشگاه علوم پزشکي اراک تأيید شده است.

جدول  )9مقايسه سن ،مدت ابتال و سطح روي به تفكيک جنس در گروه مورد
متغير
مدت بیماري

سن

سطح روي
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جنس

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

مرد

02

6/27

7/10

زن

71

4/26

0/88

مرد

02

02/1

18/7

زن

71

26/2

15/7

مرد

02

92/06

17/41

زن

71

92/40

10/66

عدد T

عدد P

1/11

0/067

0/0956

0/097

1/80

0/900
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کل دوره تحقیق و برخورد با بیماران ،مجريان طرح به

 19/4درصد از بیماران سابقه فامیلي مثبت از اختالالت
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 /966طب جنوب

بر اساس آزمون رگرسیون خطي رابطه بین سن و

بر اين اساس سن با ضريب  -0/824با سطح روي در

مدت ابتال به بیماري با سطح روي مطابق جدول  2به

بیماران رابطه منفي نشان داد .به اين معني که هر چقدر

دست آمد.

سن بیمار باالتر بود ،سطح روي افت بیشتري داشت.

جدول  )2رابطه سن و مدت ابتال به بيماري با سطح روي
در گروه مورد
سن

-0/824

0/706

0/870

0/000

مدت ابتال

-0/864

0/801

0/796

0/000

 :Rعبارت است از ضريب همبستگي

ميدهد که هر چقدر مدت ابتال به بیماري بیشتر بوده،
میزان روي افت بیشتري داشته است .در نهايت پس از
حذف يک مورد ويتیلیگوي مخاطي سطح روي ،به
تفکیک نوع ويتیلیگو در گروه مورد و شاهد بر اساس
آزمون آماري تي مستقل مطابق جدول  0مقايسه شد.

جدول  )1مقايسه سطح روي به تفكيک نوع ويتيليگو در دو گروه
متغير
ويتلیگو لوکالیزه

ويتلیگو ژنرالیزه

گروه

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

مورد

09

91/1

10/8

شاهد

100

86/6

14/0

مورد

60

80/0

12/7

شاهد

100

86/6

14/0

عدد T

عدد P

-0/086

0/044

0/240

0/001

بر اين اساس سطح روي در ويتیلیگوي لوکالیزه در دو

مردان شايعتر) ولي در مطالعه ما برعکس در زنان

گروه از نظر آماري تفاوت معنيداري نداشت ،اما سطح

شايعتر بود بهگونهاي که  01/1درصد بیماران مرد و

روي در گروه ويتیلیگوي ژنرالیزه در گروه مورد کمتر

 68/9درصد زن بودند ،شايد به اين دلیل باشد که زنان

از گروه شاهد بود .همچنین سطح روي در بیماران مبتال

در اين جامعه مسائل پوستي برايشان از اهمیت بیشتري

به ويتیلیگوي لوکالیزه با میانگین و انحراف معیار

برخوردار بوده و بیشتر مراجعه کردهاند .میانگین مدت

 91/1±10/8بر اساس آزمون تي گروههاي مستقل بیشتر

ابتال در بیماران ما  5/17±4/88سال بود که در مطالعه

از بیماران مبتال به ويتیلیگوي ژنرالیزه با میانگین و

شامیر دو سال بود ( .)10در مطالعه ما  29/1درصد (00

انحراف معیار  80/0±12/7بود.

نفر) سابقه فامیلي مثبت از نظر ويتیلیگو داشتند که تقريباً
مشابه مطالعه شامیر ( 00درصد) بود ( 07/9 .)10درصد

بحث

بیماران مطالعه ما ويتیلیگو لوکالیزه و  1درصد لوکالیزه

در اکثر مطالعات نسبت زن و مرد تقريباً يکسان ذکر

 -مخاطي و شايعترين فرم مشابه مطالعه شامیر فرم

شده است .مطالعه يعقوبي و همکاران  45/0درصد

ژنرالیزه  61/2درصد بود (.)10

بیماران زن و  54/7درصد مرد بودند ( ،)8اما در مطالعه

در مطالعه ما میانگین سطح سرمي روي در بیماران مبتال

شامیر ( )Shameerو همکاران ( )10بر روي  60بیمار

به ويتیلیگو لوکالیزه  92/1±10/8و در بیماران مبتال

مبتال به ويتیلیگو نسبت مرد به زن  4/5به  1بود (در

ويتیلیگوي ژنرالیزه  81/0±12/7و در گروه کنترل
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متغير

R

Square R.

ضريب β

عدد P

مدت ابتال به بیماري با ضريب منفي ( )-0/864نیز نشان
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 91/8±16/2بود .در انواع لوکالیزه ويتیلیگو ،سطح روي

سال بیشتر ديده شد .در مطالعه ما نیز مدت بیماري با

با گروه کنترل تفاوت آماري معنيداري نداشت ،اما در

سطح روي رابطه خطي نسبتاً قوي مثبت داشت ،به

ويتیلیگوي ژنرالیزه سطح روي به شکل معنيداري کمتر

عبارتي هرچه مدت ابتال به بیماري بیشتر بود ،افت

از گروه شاهد و ويتیلیگوي لوکالیزه بود که با مطالعه

سطح روي نیز بیشتر بود.

شامیر و همکاران ( )10مطابقت دارد ،اما يافتهها بر
خالف مطالعه ارورا ( )Aroraو همکاران (( )16عدم
تفاوت معنيدار در سطح سرمي روي در گروه شاهد و
روي باالتر در گروه مورد) است ( .)17در تنها مطالعه
انجام شده در ايران توسط يعقوبي و همکاران84/9 ،
درصد بیماران سطح سرمي روي در محدوده نرمال 4/7
درصد باالتر از میزان نرمال و  10/5درصد پايینتر از
میزان نرمال بود ،اما اين مطالعه به علت نبودن گروه
شاهد قابل مقايسه با مطالعه ما نبود ( .)8در مطالعه شامیر
 21/6درصد از  60بیمار سطح سرمي روي پايین (22
درصد مرد و  18درصد زن) داشتند که از نظر آماري با
گروه کنترل اختالفش معنيدار بود ( .)10سطح سرمي
روي پايین در بیماران با طول مدت بیماري بین  2تا 5

بر اساس يافتههاي اين مطالعه پیشنهاد ميشود در
بیماران مبتال به ويتیلیگو سطح سرمي روي اندازهگیري
شود و در صورت پايین بودن آن اين دارو در رژيم
درماني اين بیماران گنجانده شود.
سپاس و قدرداني
بر خود الزم ميدانم از معاونت محترم پژوهشي دانشگاه
علوم پزشکي اراک جهت حمايت از انجام اين طرح
قدرداني نمايم.
تضاد منافع
هیچ گونه تعارض منافع توسط نويسنده بیان نشده است.
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Abstract
Background: Vitiligo is characterized by autoimmune destruction of melanocytes and it presented as a
patches of depigmented on skin and mucosa. Contradictory reports have been listed from the zinc serum
level in patients with vitiligo. The aim of this study was to check the zinc levels in patients with vitiligo who
reffered to skin clinics of Arak University of Medical Sciences.
Materials and Methods: In this case –control study, we 103 patients vitiligo and 103 healthy people as a control
group were entered to our study after obtaining knowingly testimonial.Two groups were matched according to
gender and age. Zinc serum level were measured by using the spectrometery method in two groups.
Results: The mean serum level of zinc was 92.1±13.8 in patients with localized vitiligo, 81.3 ±12.7 in

patients with generalized vitiligo and 91.8±16.2 in control group. Zinc level in generalized vitiligo was
significantly less than the control group.
Conclusion: This study demonstrated that zinc serum level in patients with generalized vitiligo is lower
than healthy people. So it can be used in treatment of these patients.
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