مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد

-1

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

سال  ،85شماره 9

تیر  ، 49صفحه 119-161

www.mums.ac.ir
تير  ، 49شماره  ، 9سال 85
Medical Journal of Mashhad
University of Medical Sciences
Vol. 58, No. 4, P: 167-174
Jun 2015

مقاله اصلي

بررسي تاثیر  coenzyme Q 10بر روی سطح سرمي  CRPو
 Homocysteineدر بیماران نارسایي مزمن کلیه تحت همودیالیز مراجعه
کننده به بخش دیالیز بیمارستان های لقمان حکیم و اشرفي اصفهاني
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خالصه
مقدمه

مرگ و مير بيماران  ESRDعمدتاً ناشی از بيماريهاي قلبی و عروقی است .مارکرهاي التهابی با حوادث کرونري

مرتبط هستند Q10 .نقش محافظتی در مقابل آسيبهاي اکسيداتيو راديکالهاي آزاد دارد .همچنين
هيپرهموسيستئينمی يک فاکتور مستقل  CADمیباشد .با توجه به افزايش آسيب اکسيداتيو در بيماران دياليزي و
تاثير کوآنزيم  Q10در کاهش استرس اکسيداتيو دراين مطالعه به بررسی تاثير  CO-Q10روي سطح پالسمايی
مارکرهاي التهابی  CRPو هموسيتئين در بيماران همودياليزي پرداخته شد.
روش کار

-1دانشيار گروه نفرولوژي ،دانشگاه علوم
پزشکی شهيد بهشتی تهران ،تهران ،ايران
-2رزيدنت بيماري هاي داخلی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهيد بهشتی تهران ،تهران ،ايران
-3رزيدنت بيماري هاي داخلی ،دانشگاه علوم
پزشکی شهيد بهشتی تهران ،تهران ،ايران
-4دانشيار گروه آمار ،دانشگاه علوم پزشکی
تهران ،تهران ،ايران

اين مطالعه به صورت کارآزمايی بالينی از سال  1323-1322در بيمارستان هاي لقمان حکيم و اشرفی اصفهانی
انجام شده است که با کنترل دارونما و به طريقه متقاطع طراحی شده است .بيماران به دو گروه تقسيم شدند .به
مدت سه ماه به گروه اول ،دارو و به گروه دوم دارونما داده شد و پس از زمان تعيين شده براي پاکسازي دارو جاي
گروهها تعويض و مطالعه براي سه ماه ديگر هم ادامه داده شد .ابتداي مطالعه و انتهاي سه ماهه اول دوم ،سطح
سرمی  CRPو هموسيستين اندازه گيري شد .براي بررسی و تجزيه و تحليل اطالعات از نرم افزار  SPSSو آزمون
هاي اسميرنوف ،تی ،فيشر ،کاي اسکوئر و من ويتنی استفاده شد.
نتایج

 34بيمار وارد مطالعه شدند درنهايت  28نفر مطالعه را کامل کردند .آناليز دادهها در زمان سه ماه براي CRP
نشاندهنده تأثير معنیدار آماري درمان بود .)p≥1/111( )%23CI = -21/1 to 11/3( .همچنين آناليز آماري
دادهها مربوط به آلبومين نيز معنادار آماري (( ))p=1/144( )%23CI = 1/1 - 1/8می باشد ،ولی اثر درمان براي
هموسيستين معنادار يافت نشد (.)p=1/83
نتیجه گیری

*تهران -دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
تهران ،تهران ،ايران
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 Q10باعث کاهش معنی داري در سطح  CRPشده است که به عنوان يک فاکتور التهابی شناخته شده است و در

پيش بينی حوادث قلبی -عروقی نقش دارد.
کلمات کلیدی :هموسيستين ،نارسايی مزمن کليهCO-Q10, CRP ،
پي نوشت :اين مقاله فاقد تضاد منافع می باشد.
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حوادث کرونري مطرح شده است ولی در مطالعات مداخله اي

عالمت حاالت التهابی ناشی از کاهش عملکرد کليه بهصورت

،اينکه بتوان با کاهش سطح هموسيستئين باعث کاهش حوادث

افزايش واکنشدهندههاي فاز حاد موجود در گردش خون است.

کرونري شد هنوز تأييد نشده استError! Bookmark .

مرگ مير بيماران  ESRD1عمدتاً ناشی از بيماريهاي قلبی و

not defined.کاهش غلظت پالسمايی همو سيستئين ممکن

عروقی و عفونتها است (تقريباً به ترتيب %31و .)%13مارکرهاي

است با وضعيت ويتامين (Bبخصوص  )B6مرتبط باشد .ويتامين

التهابی با حوادث کرونري مرتبط هستند .بهعنوان مثال سطح

 B6براي ساخت کوآنزيم  Q10ضروري است .مصرف مکمل

 CRP(CRPبا حساسيت باال) می تواند

کوآنزيم Q10و ويتامين  B6نه تنها به ساخت بهتر کوآنزيم

 CRPبه شکل hs-

خطر  2MIرا پيشبينی کند (.)1

 Q10در بدن کمک میکند بلکه باعث کاهش سطح پالسمايی

 CO-Q10يک بنزوکينون محلول در چربی است که داراي 13

هموسيستئين هم می شود (.)7

واحد ايزوپرنيل در زنجيره جانبی است .و جزء کليدي در چرخه

با توجه به افزايش آسيب اکسيداتيو در بيماران دياليزي و تاثير

ي تنفسی ميتوکندري است که در سنتز آدنوزين تري فسفات

کوآنزيم  Q10در کاهش استرس اکسيداتيو و اين که مطالعات

( )ATPبه کار می رود ( .)2در ضمن يک انتی اکسيدان داخلی

قبلی بيشتر در گروه هدف بيماران کرونري انجام شده است ،در

سلولی است که از فسفوليپيدهاي غشاي و پروتئين هاي غشاء

اين مطالعه به بررسی تاثير  CO-Q10بر سطح پالسمايی

ميتوکندري و  LDL3در مقابل آسيب اکسيداتيو راديکال هاي

مارکرهاي التهابی  CRPو هموسيتئين در بيماران همودياليزي

آزاد محافظت می کند (.)4 ،3

پرداخته شد.

 Q10می تواند در بافت ها از فرنزيل دي فسفات و تيروزين
ساخته شود و يا از مواد غذايی مثل گوشت قرمز و مرغ و ماهی و
سبزيجات و ميوه ها جذب شود ولی در کل جذب کلی  Q10از
مواد غذايی مصرفی زير  %11است ( .)3،8بافت هايی که به
انرژي بيشتري نياز دارند ،مثل قلب ،کليه ،کبد و سلول هاي عضله
اسکلتی نياز به مقادير بيشتري از کو آنزيم Q10براي سنتر

روش کار
اين مطالعه از نوع کار آزمايی بالينی يک سوکور که از سال از
سال  1323-1322در بيمارستان هاي لقمان حکيم و اشرفی
اصفهانی انجام شده به طريقه متقاطع طراحی شده است .جامعه
مورد مطالعه بيماران همودياليزي مراجعه کننده به بيمارستان هاي
اشرفی اصفهانی و لقمان حکيم دانشگاه علوم پزشکی شهيد

ATPدارند (.)7
اينترلوکين )IL6( 8-يک فاکتور ساتيوکاينی پيش التهابی است
که از ماکروفاژها و عضالت صاف در ضايعات آترواسکروتيک
ترشح می شود .اين نکته قابل ذکر است که hs-CRPتوسط
کبد ساخته می شود و توليد آن بهوسيله ي تحريک کبد توسط
IL6تنظيم می شود .بنابراين  IL6با حساسيت بيشتري وضعيت

بهشتی تهران می باشند.
معيارهاي ورود به مطالعه شامل :بيماران  ESRDبه هر علت که
حداقل به مدت  6هفته روي دياليز نگهدارنده قرار داشته باشند،
باشد ،در مدت انجام مطالعه

در ابتداي مطالعه

سيگار نکشد ،بيماري حاد و يا مزمن فعال نداشته باشد ،تحت
درمان با ترکيبات فوليک اسيد بوده باشند.

التهابی را نسبت به  hc-CRPنشان خواهد داد .172
هيپرهموسيستئينمی يک فاکتور مستقل  CAD4میباشد (.)7
همچنين در بسياري از مقاالت ارتباط بين هيپرهموسيستئينمی و
- End Stage Renal Disease

1

معيارهاي خروج از مطالعه شامل :نارسايی کبدي، ARF ،
2

اوروپاتی انسدادي ،سرطان ،خانم يائسه که از  HRTاستفاده
کند ،در صورتی که بيمار بدحال باشد و يا دچار اسيدوزيس،
عفونت حاد و يا شوک شود.

2

Myocardial Infarction
Low Density Lipoprotein
4
Coronary heart Disesse
3

Acute Renal Failure
Hormonal Replacement Therapy

1
2
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با توجه به کمی بودن متغيرهاي وابسته و امکانات تيم تحقيق و نيز

وجود اثر کري اوور انجام شد و سپس اثر زمان و نوع درمان نيز با

نوع طراحی مطالعه که متقاطع می باشد ،دو گروه 17نفري وارد

اين روش مورد ارزيابی قرار گرفت .در نهايت براي حذف اثر

مطالعه شدند و در نهايت يافته ها براي  86مورد اعالم شد .قبل از

مخدوشگرهاي احتمالی در برآورد همزمان اثر کري اوور  ،اثر

شروع مطالعه فشارخون و سن بيماران و  KT/Vچک شد .در

دوره و اثر درمان از لينئار ميکس مدل استفاده شد.

ابتدا سطح سرمی  CRPتمامی بيماران دياليزي مراجعه کننده به

تعاريف :وجود  period effectدر مدت مطالعه نشان دهنده

بيمارستان لقمان حکيم و اشرفی اصفهانی که شرايط ورود به

تغيير وضعيت بيماران نسبت به ابتداي مطالعه می باشد که ارتباطی

مطالعه را داشتند اندازه گيري شد و از ميان آنان حداقل  34نفر از

به درمان بکار گرفته شده ندارد و احتماال مربوط به سير خود

کسانی که  CRPباالي  11و هموسيستئين باال بر اساس رنج

بيماري و يا ساير درمان هايی است که براي بيمار استفاده شده

آزمايشگاه را داشتند انتخاب شدند و به دو گروه  Aو  Bبر

است .وجود اثر درمان به معناي تاثير درمان بکار گرفته شده

اساس جدول اعداد تصادفی تقسيم شدند  .جهت حذف عوامل

است.

مخدوشگر و افزايش توان ،مطالعه را بصورت متقاطع انجام داديم.
به گروه  ، Aکپسول خوراکی مکمل Q10از شرکت داروسازي
111 mg, Health Bursروزانه يک عدد و به گروه

مالحظات اخالقي
داروي مورد استفاده در اين مطالعه  supplementميباشد و

,Bدارونما خوراکی مشابه دارو ،ساخت دانشکده داروسازي

داراي حداقل عوارض جانبی بود.

دانشگاه آزاد تهران ،به مدت  3ماه داده شد و پس از دو هفته

بيماران از اين که ممکن است دارو يا دارونما بگيرند مطلع بودند

زمان تعيين شده براي پاکسازي دارو جاي گروها تعويض شد.

و در صورت تمايل وارد مطالعه شده و

(مدت زمان تعيين شده براي پاکسازي دارو به اندازه  3برابر نيمه

در صورت عدم تمايل ،هر زمان که اراده ميکرد ميتوانست از

عمر دارو ،که از مطالعات استخراج شده ،به دست آمده است)

مطالعه خارج شود.

و مطالعه براي سه ماه بعد هم ادامه داده شد ( .)6ابتداي مطالعه و

زمان خونگيري براي آزمايشات مورد نياز طرح تحقيقاتی با

انتهاي سه ماهه اول و سه ماهه دوم آزمايش  CRPبه روش کمی

خونگيري هاي ماهيانه بيماران دياليزي همزمان بود که خونگيري

و سطح سرمی هموسيستين به روش کروماتوگرافی با عملکرد باال

به حداقل ممکن برسد.

 ،اندازه گيري شد .بيماران در طول مدت مطالعه در انتهاي هر ماه

نتايج مطالعه در نهايت در اختيار بيماران گذاشته خواهد شد.

توسط متخصص داخلی ويزيت شدند و در صورتی که شامل

در ضمن پروپوزال اين طرح پژوهشی در جلسه کميته اخالق

کرايترياي خروج از مطالعه می شدند از مطالعه خارج شدند.

دانشکده پزشکی مورخ  22/6/12مورد بررسی و تاييد قرار گرفته

اطالعات بيماران در هر بار ويزيت در فرم جمع آوري اطالعات

است.

ثبت شد .مطالعه يک سو کور بود و بيماران از گروه AوياB
بودن خود اطالعی نداشتند.
جهت تجزيه و تحليل داده هاي از نرم افزار آماري SPSS
استفاده شد .براي بررسی توزيع نرمال در داده ها از آزمون
کلموگروف اسميرنف و نمودار  Q-Qاستفاده شده است .براي
توصيف دادهها از ميانگين ،انحراف معيار ،ميانه ،دامنه ،فراوانی و
درصد استفاده شد .براي مقايسه نتايج ميان دو گروه در حالت پايه
از آزمونهاي آماري تی ،دقيق فيشر و کاي اسکوئر ،من ويتنی
استفاده شد و با استفاده از روش پوکوک در ابتدا آزمونی براي

نتایج
اين مطالعه با هدف بررسی تأثير کوآنزيم Q10بر سطح سرمی
CRPو هموسيستئين در بيماران نارسايی مزمن کليه تحت
همودياليز مراجعهکننده به بخشهاي همودياليز بيمارستانهاي
لقمان حکيم و اشرفی اصفهانی در سال 1322و23صورت گرفته
است .در اين مطالعه از بين  373بيمار مراجعهکننده به اين مراکز
که معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند و سطح CRPآنها باالي
11 mg/Litبود و سطح هموسيستئين اندازه گيره شدهي آنها بر
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مدت

ميانگين

دياليز

اساس رنج آزمايشگاه با توجه به سن بيماران باال گزارششده بود،

ازنظر

تعداد  34نفر وارد مطالعه شدند و بر اساس جدول اعداد تصادفی

 )mean±SD(47/2±41/2هفته بوده که در محدوده سنی 6

به دو گروه Aو  Bتقسيم شدند .گروه  Aتحت درمان با کپسول

هفته تا 161هفته قرار داشتند که اين ميانگين در گروه

مکمل CO-Q10از شرکت  mg 111،Health Burstيک

 )43/8±37/2(Aو در گروه  )32/7±42/2( Bهفته بوده است.

عدد و به گروه ،Bدارونما مشابه داروي گروه  Aبه مدت سه ماه

بين اين دو گروه ازنظر مدت دياليز اختالف معنیدار آماري ديده

داده شد و پس از دو هفته زمان تعيين شده براي پاکسازي دارو

نشد (( )p=1/811جدول . )1شايعترين علل نارسايی کليه منجر

جاي گروههاي  A,Bتعويض شد يعنی به گروه ،Aدارونما و به

به دياليز در اين مطالعه به ترتيب ديابت 14مورد ( )%2/41و بعد از

گروه  Bداروي مکمل CO-Q10داده شد.

آن فشار خون باال  2مورد ( )%3/28و پس از آن ايدئوپاتيک

هشت نفر از  34بيماري که وارد مطالعه شده بودند تا انتها در

11مورد ( )%4/22و پس از آن يک مورد به دليل

مطالعه حضور نداشتند2 .نفر از آن ها مربوط به گروه  Aبودند

گلومرولونفريت ( )%2/2بوده است .علل منجر به نارسايی مزمن

که يک نفر در ماه دوم مطالعه به دليل عفونت رگ مصنوعی و

کليه به تفکيک  2گروه آناليز و بررسی شد که از اين نظر

يک نفر در ماه اول مطالعه به دليل حوادث قلبی و عروقی فوت

اختالف معنیدار آماري بين دو گروه وجود نداشت( .جدول،)2

کردند8 .نفر از آن ها مربوط به گروه  Bبودند که سه نفر از

(  .)p=1/183از نظر ميانگين کفايت دياليز) )KT/Vدر

آن ها در بيمارستان بستري شدند و به همين دليل از مطالعه خارج

کل )mean±SD( 1/2±1/4با محدوده  2/38-1/38بوده است

شدند و 2نفر در همان ماه اول مطالعه و 1نفر در ماه دوم مطالعه

که در گروه )mean±SD( 1/22±1/46 Aو در گروه

فوت نمودند .درمجموع  21نفر()%81/6مرد و 13نفر ( )%36/2زن

 )mean±SD( B1/12±1/23بود .در بين دو گروه ازنظر

بودند ،در گروه 11 )Q10-Plaeebo( Aنفر مرد()%84/7و 8

کفايت دياليز اختالف معنیدار آماري به دست نيامد ()p=1/63

نفر زن ()%33/3و در گروه 11 )placebo-Q10(Bنفر مرد

(جدول )1از بين  34بيمار وارد مطالعه شده 11نفر ( )%22/4از

()%36/6و  7نفر زن ( )%41/2بودند .بين دو گروه ازلحاظ جنسيت

داروي آتورواستاتين استفاده میکردند و  24نفر ( )%71/8از اين

اختالف معنیدار آماري ديده نشد (( )p=1/724جدول .)1

دارو استفاده نمیکردند .به تفکيک گروهها در گروه  Aسه نفر

درمجموع ميانگين سنی در افراد 88 /3±11/3سال

()%17/8و در گروه

 7Bنفر ()%41/2از استاتين استفاده

( )mean±SDبود (در محدوده سنی 21-43سال) که اين

میکردند 14.نفر( )%62/4از گروه  Aو  11نفر ( )%36/6از

ميانگين در گروه 88/4±11/3 Aو در گروه88/2±11/4 Bسال

گروه  Bاز اين دارو استفاده نمی کردند .ازلحاظ آماري تفاوت

بود .بين دو گروه ازلحاظ سنی اختالف معنیدار آماري ديده نشد

معنیداري بين مصرف استاتين در دو گروه وجود نداشت

() )p=1/28جدول .)1

(( )p=1/132جدول.)1
جدول -1مشخصات پايه بيماران در ابتداي مطالعه

کل

P

گروهA

گروهB

88/3±11/3

88/4±11/3

88/2±11/4

()21-43

()21-43

()62-48

)%84/7(11

)%36/6(11

)%33/3(8

)%41/2(7

43/8±32/7

32/7±42/2

1/811

()161-6

()161-14

()138-6

1/2±1/4

1/22±1/46

1/12±1/23

1/63

()1/34-2/38

()1/34-2/38

()1/63-1/7

)%17/8(3

)%41/2(7

)%62/4(14

)%36/6(11

Value

سن(سال)

mean±SD
()range

جنس

مرد

)%81/6(21

زن

)%36/2(13

مدت دياليز (هفته)

)range( mean±SD

47/2±41/2

KT/V

)range( mean±SD

مصرف استاتين

بله

)%22/4(11

خير

)%71/8(24

1/284
1/724

1/132

درمجموع
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جدول -2فراوانی و درصد علل نارسايی مزمن کليه منجر به

جدول - 9نتايج آناليز آماري  Carry-overو اثر دوره و اثر

دياليز

درمان براي متغيرهاي تحت مطالعه ( 0.05˃ Pvalueو معنادار

علل نارسايی

گروهn)%( A

گروهn)%( B

کليه

(Q10-

()placebo-Q10

P value

آماري میباشد)
Carry-overeffect
1/268

Period-effect
1/738

Treatmenteffect
1/74

هموگلوبين

1/723

1/433

1/48

1/113

1/183

>1/111

1/832

1/111

1/831

اوره

1/4

1/122

1/112

کراتينين

1/443

1/128

1/136

AST

1/662

1/243

1/184

ALT

1/213

1/68

1/137

آلبومين

1/376

1/164

1/14

)placebo
SBP

ديابت

)%32/2(2

)%22/4(3

فشارخون

)%33/3(8

)%17/8(3

ايدئوپاتيک

)%11/6(2

)%47/1(6

CRP

گلومرولونفريت

)%1(1

)%3/2(1

هموسيتئين

1/183

جدول - 3ميانگين داده هاي متغير هاي تحت مطالعه به تفکيک
گروه ها قبل و بعد از دريافت دارو و دارونما

فشار خون
سيستوليک

A
B

هموگلوبين

A
B

CRP

A
B

Homocysteine

A
B

Urea

A
B

Cr

A
B

AST

A
B

SLT

A
B

آلبومين

A
B

هفته صفر

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

122±23

127±22

123±23

133±13

132±14

132±18

11/42±1/78

11/11±2/11

11/3±1/67

11/3±1/28

11/78±1/8
11/31±1/11
24/8±11/7

6/3±7/2

18/2±13

34±13/8

23/8±3/2

26/1±21/1

23/1±3/4

( .)%23CI = -21/1 to 11/3( )p≥1/111نتايج آزمون مربوط
به  carry-overبراي هموسيستئين نشاندهنده وجود اين اثر در
دو دوره مورد بررسی ميان گروهها نبود ( )p=1/422ولی اثر
دوره زلحاظ آماري معنیدار يافت شد ( .)p=1/112با استفاده از
اين آزمون اثر درمان (اثر درمان) معنیدار يافت نشد ()p=1/713

23/4±12/2

32±11/6

13/7±3/2

33/6±37/8

21/2±5/8

.اين روند در آناليز ( 1)LMMو با حذف اثر وضعيت پايه و اثر

128±21

112±27

128±36

استاتين نيز تکرار شد بنحويکه اثر دوره (اثر دوره) معنادار

118±23

118±27

112±23

7/6±2/11

7/23±1/23

6/32±2/27

آماري بود ( )p=1/111اما اثر درمان معنادار يافت نشد

7/31±1/2

7/13±1/33

7/4±1/46

13±7

21±7

16±8

22±8

24±7

26±2

12±11

16±6

18±8

12±7

16±8

21±13

( .)p=1/831نتايج آزمون مربوط به اثر کري اوور نشاندهنده
وجود اين اثر در دوره مورد بررسی در ميان گروهها نبود
( .)p=1/4همچنين اثر دوره مورد بررسی ازلحاظ آماري معنیدار
يافت نشد ( .)p=1/22اما اثر درمان با لحاظ کردن اثر دوره

3/67±1/36

3/23±1/34

3/77±1/34

معنیدار آماري بود ( .)p=1/112اين روند در آناليز لينئار ميکس

3/41±1/27

3/38±41/37

3/32±1/36

مدل با حذف وضعيت پايه و اثر استاتين و برآورد همزمان ساير

نتايج آناليزها براي  systolic-BPو هموگلوبين در طول مدت
مطالعه در جداول 3و 4ارائهشده است که در هيچکدام از زمانها
معنادار آماري نبوده است و  pبه ترتيب 1/74و  1/48می باشد.
نتايج آناليز دادهها براي  CRPپس از تعديل کردن اثر داروي
استاتين و اثر تطبيق يافته اثر کري اوور معنادار آماري بود.
( .)p=1/113آناليز دادههاي آن در زمان سه ماه براي مصرف
استاتين و مقادير پايه  CRPبهوسيله آزمون آناليز کوواريانس
تطبيق يافت که نشاندهنده تأثير معنیدار نوع درمان بود.

اثرات نيز تکرار شد بنحويکه اثر درمان معنادار آماري بود
( )p=1/111اما اثر دوره و carry-overمعنادار يافت نشد (به
ترتيب  p=1/114و  .)p=1/617نتايج آناليز مربوط به carry-
overنشاندهنده وجود اين اثر براي  Crدر دو دوره مورد
بررسی ميان گروهها نبود ( )p=1/443اما  priod-effectازلحاظ
آماري معنادار بود ( .)p=1/128با استفاده از اين ازمون اثر درمان
معنادار يافت نشد ( .)p=1/136اين روند در آناليز liner-
 mixed-modelو با حذف اثر وضعيت پايه و اثر استاتين نيز
تکرار شد بهنحويکه اثر دوره معنادار آماري بود( )p=1/124ولی
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آماري

است ( .)11ولی در مطالعه تورک 3درسال  Q10 ،2013اثري بر

نبودند که به ترتيب ( )p=1/211و ( )p=1/163داشتند .نتايج

عملکرد دياستوليک قلب دربيماران همودياليز نداشته است نتايج

Period

اين مطالعه به دليل طراحی متقاطع و توان باالي آن ارزش زيادي

treatment-effect-,carry-over-effectمعنادار
آزمون

مربوط

به

Carry-over-effectو

effectو  treatment-effectبراي  AST2و  ALT3انجام

دارد (.)11

شد که هيچکدام معنادار آماري نبودند .آناليز آماري دادهها

درمطالعه حاضر نتايج آناليز داده ها براي  CRPپس از تعديل

مربوط به آلبومين براي اثر درمان معنادار آماري،

کردن اثر استاتين معنادار آماري شده است (.)P>1/111

()p=1/144میباشد ( )%23CI = 1/1 - 1/8ولی نتايج carry-

درمطالعه لی 4به اين نکته اشاره شده است که دوز روزانه 150

over-effectو اثر دوره معنادار آماري نيست.

 ( mgو نه  Co – Q10 )60mgدر گروه هدف بيماران CAD
باعث کاهش سريع تر و پايدارتر آسيب اکسيداتيو می شود (.)12

بحث

که البته دوز توصيه شده ي اين مطالعه با مطالعه ي حاضر متفاوت

درمطالعه ي حاضر به بررسی تأثير کوآنزيم  Q10برسطح

است که چون در گروه هدف بيماران  CADبوده است قابل

پالسمايی  CRPو هموسيستئين پرداخته شد .همانطور که در

مقايسه با بيماران همودياليزي نمی باشد .در مطالعه مهماتوگلو 5به

آناليز داده ها نشان داده شد ،از نظر خصوصيات دموگرافيک در

اين نکته اشاره شده است که سطح مارکرهاي اکسيداتيو

ابتداي مطالعه در دو گروه تفاوت معنادار آماري وجود نداشته

دربيماران  HD6و  PD7بيش از افراد سالم است ( .)13مطالعه ي

است .اين موارد شامل سن و جنس و مدت دياليز و کفايت دياليز

ديگري از لی درهمان سال منتشر شده است که با استفاده از Co

و مصرف داروي آتورواستاتين می باشد .درصد علل منجر به

 – Q10باعث کاهش سطح سايتوکاين  IL-6شده است ولی

نارسايی کليه در مطالعه بررسی شدند که تقريبا مشابه درصد آن

تأثيري بر سطح پالسمايی hs-CRPو هموسيستئين نداشته است

در مطالعات قبلی است .بيشترين علت مربوط به ديابت ( )41/2%و

( .)7که اين مطالعه نيز در گروه هدف بيماران  CADانجام شده

بعد از آن هيپرتنشن ( )22/4%می باشد.

بود .در مطالعه حاضر نيز استفاده از  Q10تأثيري بر سطح

آناليز داده ها براي فشارخون سيستوليک در طول مدت مطالعه

پالسمايی هموسيستئين نداشته است ( .)p=1/83اين در صورتی

معنادار آماري نبوده است ( . )p=1/74اين يافته ها با نتايج مطالعه

است که اثر دوره درطول مدت مطالعه معنادار آماري بوده است

موري 1منطبق می باشد که استفاده از  Co – Q10اثري بر فشار

ولی اثر درمان معنادار نشده است .در مطالعه شارگورودسکی هم

خون بيماران نداشته است ولی باعث افزايش (heart – HR

استفاده از  Co – Q10تأثيري بر  hs-CRPو هموسيستئين

) rateاين بيماران شده است ( .)2دراين مطالعه استفاده از

نداشته است ( .)11درمطالعه گوکبل Co – Q10 8با دوز mg

 omega – 3FAباعث کاهش فشارخون و در نتيجه کاهش

 111روزانه درافراد سالم تأثيري در کاهش فاکتورهاي التهابی

ريسک حوادث قلبی -عروقی در بيماران غيرديابتی داراي

نداشته است ( .)14که البته به دليل اين که درافراد سالم سطح

نارسايی مزمن کليه شده است .اين درحالی است که در مطالعه

فاکتورهاي التهابی باال نيست احتماالً دوز  111 mgدر کاهش

شارگورودسکی 2استفاده از  Q10باعث کاهش فشارخون و

بيشتر فاکتورهاي التهابی کافی نخواهد بود .در مطالعه تورک هم

افزايش االستيسيته در عروق کوچک و بزرگ در بيماران بدون

استفاده از  Co – Q10روي سطح فاکتورهاي التهابی شامل hs-

 CKDولی با ريسک فاکتورهاي متعدد قلبی – عروقی شده

 CRPو  IL6و هموسيستئين موثر نبوده است ( .)11در مطالعه
3

Turk
Lee
5
Mehmatoglu
6
Hemodialysis
7
Peritoneal Dialysis
8
GokbeL
4

2

-Aspartate Aminoteransferase
- Alanine Transaminase
1
Mori
2
Shargorodsky
3
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اي که بيماري سرطان برست را مورد بررسی قرار داده بود با دادن

کاهش نياز به دياليز در بيماران  ESRDشده است .در اين

100mgکوآنزيم Q10و ويتامينهاي)Bشامل  10mgريبو

مطالعه از دوز  mg 81سه بار در روز  CO-Q10به مدت 4

فالوين و 50mgنياسين) بهطور معنیداري سطح فاکتورهاي

هفته استفاده َشده بود (.)13

التهابی شامل  TNF-α ,IL-8 ,IL-6 ,IL-1βکاهشيافته بود

نتیجه گیری

( .)7از آن جايی که فوليک اسيد براي درمان هيپرهموسيستئينمی

همانطور که درآناليز داده ها نشان داده شد Q10 ،باعث کاهش

به کار می رود و تمامی بيماران مطالعه ي حاضر از اسيد فوليک

معنی داري در سطح  CRPشده است که به عنوان يک فاکتور

به عنوان مکمل استفاده می کردند ،ممکن است علت وجود اثر

التهابی شناخته شده است و همانطور که در بررسی متون گفته شد

دوره در آناليز هموسيستئين و نبود اثر درمان را بتوان به مصرف

در پيش بينی حوادث قلبی -عروقی نقش دارد .عالوه برآن باعث

فوليک اسيد نسبت داد.

افزايش سطح پالسمايی آلبومين شده است که مقدار اين افزايش

نتايج آناليز داده ها در مطالعه حاضر براي اوره معنادار آماري بود

از لحاظ آماري معنادار است و همانطور که می دانيم آلبومين

( .)p=1/112يعنی استفاده از  CO-Q10باعث کاهش سطح

يک پروتئين منفی فاز حاد می باشد .با توجه به کاهش  CRPو

پالسمايی اوره بيماران قبل از شروع دياليز شده بود .اين آناليز

افزايش آلبومين به عنوان پروتئين هاي فازحاد و اينکه – Co

براي  Crنيز انجام شد که معنادار آماري نبود ( .)p=1/163نتايج

 Q10بر هموسيستئين اثر درمانی نداشته است ،احتماالً Co – Q10

مشابهی در مطالعه سينگ 9به دست آمده است که استفاده از

از مسيري غير از کاهش هموسيستئين باعث کاهش ريسک

 CO-Q10باعث بهبود عملکرد کليوي در بيماران  CKDو

فاکتورهاي قلبی – عروقی در بيماران همودياليزي می شود.

Singh

9

نرگس السادات زاهد و همكاران

 در بيماران كليويHomocysteine  وCRP  بر سطح سرميcoenzyme Q 10 تاثير
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