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مقدمه

ایرانی توسط این گاز صدمه ببینند و یکسوم این افراد انوز از

گاز خردل گوگردی یک عامل تاول زا است که بههعنهوان

اثرات بلندمدت این گاز رنج میبرند [ .]1برخی عوارض ایهن

سالح شیمیایی مورد استفاده قرار مهیگیهرد .طبه مماراهای

گاز دیررس میباشند که از من جمله میتوان بهه مهوارد زیهر

موجود مخرین استفاده نظامی که از من شهده اسهت در جنه

اشاره کرد :بیماریاای انسدادی مزمن ریوی ،فیبروز ریهوی و

ایران و عراق بوده است و باعث شهد بهیش از  111111نفهر

چندین نوع سرطان از جمله سرطان ریه و دسهتگاه گهوار .

* نویسنده مسئول ،تلفن121 - 2243۹۷۸۸ :
تاریخ دریافت 13۹4/6/2۸ :تاریخ پذیر 13۹4/۸/1۷ :

Email: tavirany@yahoo.com

جلد  ،1۷شماره ( 3پیاپی  ،)5۹بهار 13۹5

کومش
ممار قربانیان ایرانی تا تاریخ  13۸6که در اثر تمهاس بها گهاز

معنیداری بین بیماران و گروه کنترل متفاوت استند انتخاب و

خردل دچار عوارض دیررس ریوی گشتهاند بهه  45111نفهر

به عنوان کاندیهد بهرای بیومهارکر تشخیصهی بیمهاری معرفهی

میرسد [ .]2مطاب طبقه بندیاای انجام شده بیشترین مسیب

میگردند.

بیماران شیمیایی شامل مسیباای ریوی ،چشه اها و پوسهت

مواد و روشها

بوده است [ .]3ا اکنون تشخیص این بیماری از طریه تسهت

در این مطالعه ۷۹ ،بیمار با مشکالت

عملکرد ریه ) ،(PFTتوموگرافی کامپیوتری با قدرت تفکیهک

ریوی از بین بیماران مراجعهکننده به کلینیک بیماران شهیمیایی

باال ) (HRCTو برونکوسکوپی میباشد [ .]۷-4بهتهرین رو

بیمارستان ساسان از خهرداد  13۹1تها مبهان  13۹2انتخهاب

تشخیصی عوارض این گاز شیمیایی بیوپسی است کهه روشهی

شدند .پرونده تمام بیماران از طری بنیاد شهید مهورد بررسهی

تهاجمی است و امکان مسیبرسهانی بهه ریهه بیمهاران بسهیار

قرار گرفت ،در پرونده برخی از بیماران در معرض قرار گرفتن

تشخیصی دشوار ،اکثر بیماران از انجهام

با خردل ثبت نشهده بهود و برخهی بیمهاران در معهرض گهاز

بیوپسی امتناع کرده که سبب میشود بررسی وضعیت دقی این

اعصاب ،برخی در معرض موج انفجار قرار گرفته بودنهد ،کهه

افراد مشکل باشد.

تمام ایهن بیمهاران و اه چنهین بیمهاران شهیمیایی کهه دارای

باالست .به دلیل رو

متابولیت اا مولکول اای کوچکی استند کهه معمهوالو وزن

بیماریاای قلبی ،دیابت و غیره بودند از مطالعه خارج شهدند.

مناا ک تهر از  1111دالتهون اسهت .مناها شهامل ملد یهداا،

در نهایت تعداد  34بیمار در دو سطح از نظهر شهدت بیمهاری

کتون اا ،استراا ،کربوکسیلیک اسیداا ،قنداا ،ممینهواسهیداا و

ریوی (نرمال و شدید) مورد بررسی قرار گرفتند.

غیره میباشند .متابولومیک به اندازهگیهری کمهی پاسهخاهای

میزان انسداد مسیراای اوایی بیماران شیمیایی مطهاب بها

متابولیک سیست اای زیستی به تحریکاای مختلف از جملهه

راانمای  GOLDبر اساس حج اای ریوی به  5سطح تقسهی

پاتوفیزیولوژی یا تغییرات ژنتیک ،با تأکیهد ویهژه بهر توضهیح

شدند :نرمال ،مالی  ،متوسط ،شدید و خیلی شدید [ .]11نرمال

اختالفات در گروه اای جمعیتهی بهه بررسهی علهت تغییهرات

شیمیایی ،بیمارانی اسهتند کهه در معهرض گهاز خهردل قهرار

ژنتیکی ،بیماری و استرساای محیطی میپهردازد [ .]۸مزیهت

گرفتهاند و دارای حج بازدمی فشاری در ثانیه اول

اصلی در استفاده متابولومیک شناسایی صداا متابولیت در یک

بیشتر از  %۸1و نسبت حج بازدمی فشاری در ثانیه اول بهه

کارممدی جهت بررسی بیوشیمی تغییر

ظرفیت حیاتی اجباری ) (FVCبیشتر از  %۷1استند (چهون

یافتههه اسههت [ .]۹در بهین تکنی هکاههای منههالیزی کههه جهههت

این افراد از نظر ریوی مشابه افراد نرمال استند به مناا نرمال

کاربرداای متابولومیکی استفاده میشود ،طیفسنجی رزونانس

شیمیایی اطالق میگهردد) .بیمهاران شهدید اه بیمهارانی بها

راستا میباشد که رو

مغنههاطیس اسههته ) (NMRو طیهفسههنجی جرمهی

)(MS

رو اای رایجتری استند .طیفسنجی  NMRیکی از بهترین

)(FEV1

مشهههکالت ریه هوی و حجه ه اهههای ریه هوی  FEV1<%31و
 FEV1/FVC< %۷1استند.

رو اای منالیز مخلوط اای چند ترکیبی شناخته شده اسهت،

برای ار فرد پرسشنامه ای شامل مشخصات دموگرافیک،

این تکنیک نیاز بهه ممهاده سهازی نمونهه انهدکی دارد ،سهریع

سال مجروحیت ،مصرف دخانیات و سابقه بیماریاای ریهوی

میباشد ،غیر مخرب و غیر تهاجمی است [.]11

در خانواده و موارد دیگر تکمیل گردیهد .اه چنهین رضهایت

تاکنون مطالعه متابولومیکی بر روی بیماران شیمیایی انجام

بیماران جهت گرفتن خهون جلهب شهد .از امهه افهراد بیمهار

نشده اسهت .در ایهن مطالعهه بها اسهتفاده از  NMRپروفایهل

اسهپیرومتری گرفتهه شهد ،بهر اسهاس  FEV1بیمهاران ریهوی

متابولیتی سرم بیماران شیمیایی در دو سطح بیمهاری (بیمهاران

شیمیایی به  2گروه نرمهال شهیمیایی و شهدید تقسهی شهدند.

نرمال و شدید شیمیایی) با ا مقایسه و متابولیتاای افتراقهی

شرایط ورود به مطالعه شامل موارد ذیل است )1 :مدارک کافی

بین دو گروه مشخص میشهوند .متابولیهتاهایی کهه بههطهور

دال بر مواجه با گاز خردل و اینکه بیماری ریوی در بیمار در

...
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اثر مواجه با گاز خردل ایجاد شده است وجود داشته باشد)2 ،

NMR

بیماران از نظر تنفسی در شرایط پایدار باشند (یعنی اینکهه در

در این مرحله ار طیف NMR

یک ماه اخیر تشدید بیماری یا عفونت ویروسی نداشته باشند،

باید تبدیل به عدد گردد .بدین منظور از نرمافزار پرومتاب در

دارواای ضد التهاب یک افته قبل قطع شده باشهد (در مهورد

محیط ( MATLABنسخه  )۷.6.1استفاده شد .بها اسهتفاده از

افراد شدید قطع دارو صورت نگرفت) )3 ،سایر بیمهاریاهای

این نرمافزار ا میتوان طیهفاهای  NMRرا مشهااده و نیهز

مداخلهگر از قبیل دیابت ،سایر بیمهاریاهای ریهوی ،قلبهی و

طیف اا را به قسمت اای کوچکتر تقسی نمود .طیهفاها بهه

موارد دیگر در فرد وجود نداشته باشند )4 ،مصرف دخانیهات

 41۸قسمت یا "بین" تقسی شدند (فاصله  1/2 ppmتا  11به

در بیماران (نه قبالو و نه در حال مطالعه) وجود نداشته باشهد و

فواصل  1/12تقسی گردیدنهد) و سهپس توسهط

 )5سن و جنس (در این مطالعه فقط از جهنس مهذکر اسهتفاده

تصحیح پایه و حذف پیک مب صورت گرفت .به علت بهزر

شد) نیز از عوامل مخدو کننده است که بایهد در گهروهاهای

بودن پیک مب ،پیکاای کوچکتر مشااده نمیگردند بنابراین

مختلف بیماران و کنترل در محهدوده نزدیهک بهه اه باشهند.

جهت مشااده پیکاای کوچکتر پیک مب حذف مهیگهردد.

شرایط خروج از مطالعه شامل موارد ذیل اسهت )1 :بهه سهایر

سرانجام طیفاا نرمال و ا تراز شدند.

بیماریاای تنفسی از جمله مس  ،بیماری انسدادی مزمن ریه

ProMetab

پس از ا ترازی طیفاا ،امه طیفاای پیشپرداز

شده

( COPDبه علت مصرف سیگار) و ا چنین سایر بیماریاای

به شکل ماتریس درممده و وارد نرمافزار اکسل گردیدنهد (اهر

دیگر مبتال باشند )2 ،عدم رضایت بیمار جههت امکهاری)3 ،

گروه شامل یک مهاتریس  1۷در  41۸مهیباشهد) .مهاتریس

سیگاری بودن و  )4در شرایط پایدار نبودن بیمار.

حاصله جهت انجام منالیزاای چندمتغیره و تعیین "بهیناهای"

از ار بیمار نمونه اای خون در بیمارستان ساسهان گرفتهه

متفاوت بین گروه اا مورد استفاده قرار گرفت .ار بین مربهوط

شد و پس از جداسازی سرم ،بر روی یخ به مزمایشگاه انتقهال

به متابولیت خاصی است که میتوان من را بها وارد کهردن بهه

یافت و در فریزر  -۸1˚Cتا انگام استفاده نگهداری شد.

پایگاه داده متهابولوم انسهان ) (http://www.hmdb.caیها بها

NMR
)(1HNMR

استفاده از مقاالت موجود شناسایی کرد.

 CPMGطیف  1H NMRبرای تعیهین

ماتریس حاصهله از طیهف اهای  NMRبها

متابولیههتاهها در دسههتگاه  511 MHz Bruker DRXدر

استفاده از رو

 511/13مگاارتز ) (MHzبه رو  CPMGگرفته شد611 .

در محیط  MATLABبه منظور کهااش ابعهاد متغیراها مهورد

میکرولیتر سرم در لوله اای  5میلیمتری با کیفیت باال بهه 61

تجزیه و تحلیل قرار گرفت .تفاوت بین مقهدار میهانگین اهای

میکرولیتر ( D2Oجهت الک کردن دستگاه) اضافه شد و داخل

خصوصیات دموگرافیک و حج اای ریوی در بین دو گروه از

دستگاه قرار گرفت .برای امه نمونهاا توالی پهالس پهژواک-

مزمون  tمستقل انجهام

اسپین  CPMGگرفته شهد .در رو

 CPMGرزونهانس پههن

منالیز مماری چندمتغیره رندوم فارسهت ()RF

بیماران با استفاده از  SPSSو با رو

شد .بهمنظور ارزیابی مدل منحنی  ROCرس شد.

ترکیبات با وزن مولکولی بهاال از جملهه پهروتئیناها کهااش
مییابد و باعث میشود مشهااده ترکیبهات بها وزن مولکهولی

نتايج

پایین از جمله متابولیت اا تسهیل گردد [ .]12امه طیفاا بهه

خصوصیات دموگرافیک و حج اای ریهوی افهراد مهورد

متیل الکتات (سهیگنال دوتهایی در  )1/33 ppmارجهاع داده
شدند .سایر پارامتراای انجام مزمایش عبهارتانهد از :دمهای
 2۹۸کلههوین ) ،(Kتعههداد اسههکن  ،154پهنههای پیههک
 ۸3۸۹/26و زمان پالس  2ثانیه.

Hz

بررسی در این پژواش در جدول  1نشان داده شده است.
ماتریس پیشپرداز

شده حاصل از مرحله قبل که شامل

ناحیه  11-1/2 ppmمربوط به طیفاای  NMRبود بهمنظور
بررسی متابولیتاای افتراقی سرم بین دو گروه بیمار بها رو

جلد  ،1۷شماره ( 3پیاپی  ،)5۹بهار 13۹5

کومش
رندوم فارست در محیط  MATLABمنالیز گردید .ناحیه 1/۹
تا  4/2 ppmشامل متابولیتاای متمایزکننهده بهین دو گهروه
شناسایی شد .منالیز رندوم فارست  14نفر از  1۷بیمار نرمهال
شیمیایی ( )%۸2و  15نفر از  1۷بیمار با مسیب ریهوی شهدید
شیمیایی ( )%۸۸را شناسایی کرد .کانفیوژن ماتریس (مهاتریس
درا ریختگی) گروه مموز

و تست مربوط به مدل در جدول

 2نشهههان داده شهههده اسهههت .کهههانفیوژن مهههاتریس شههامل
طبقهبندیاای واقعی و پیشگویی شده انجام یافته توسط مهدل
است .جههت ارزیهابی و اعتبهار سهنجی
مربوط به این مدل در گروه مموز

مهدل ،نمهودار ROC

و تست و کل مدل ترسی

شد (شکل  )1و سطح زیر منحنی این نمودار  1/۸5بهه دسهت
ممد .ویژگی ،حساسهیت و دقهت مهدل در گهروه ممهوز

در

جدول  3نشان داده شده است.
جدول  .1خصوصیات دموگرافیک و ریوی نمونهاا
شدید شیمیایی

نرمال شیمیایی

1۷

1۷

تعداد نمونه

4۷/53  4/۹۸

(سال) سن

۷/۷۹
4۷/۸۸
6/ ۸

۸/16

1۷1/35

1۷4/15

متغییر

(سانتیمتر) قد

۷4/23  15/۸6

۷۹/23  ۸/4۷

(کیلوگرم) وزن

25/2۹  5/43

26/21  2/۹

)BMI (kg/m2

2۹/۸۸  11/53 a
42/15  16/11 a

14/65

)FEV1 (%

۸5/15
13/4۹

)FVC (%

۸3/23

FEV1/FVC
۸2/۸۸  6/12
5۷/12  11/۷5 a
)(%
مقادیر استفاده شده انحراف معیار  میانگین میباشندp<0.001: a .

جدول  .2کانفیوژن ماتریس (ماتریس درا ریختگی) برای گروه مموز

و

تست حاصل از مدل رندوم فارست
گروه
گروه مموز
گروه تست

مشااده شده

پیشگویی شده
شدید شیمیایی

نرمال شیمیایی

شدید شیمیایی

11

1

نرمال شیمیایی

2

11

شدید شیمیایی

4

1

نرمال شیمیایی

1

4

شکل  .1منحنی  ROCبرای ( )Aگروه ممهوز  )B( ،گهروه تسهت و
( )Cکل نمونهاا با استفاده ازمنالیز رندوم فارست .مقادیر سطح زیر منحنهی
برای گروه مموز  ،تست و کل به ترتیب  1/۸ ،1/۸۷و  1/۸5میباشند.

...
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جدول  .3شاخصاای بیان کننده قدرت پیشگویانه مدل رندوم فارست

ایجاد شده و یکی از علهل من ایپوکسهی بهافتی مهیباشهد) و

دقت حساسیت ویژگی میزان غیرخطا میزان خطا

گلیسرول (از ایدرلیز فسفولیپیداا یا مپولیپوپروتئیناها ایجهاد

گروه
گروه مموز
گروه تست

1/۸۷

1/۸5

1/۹1

1/۸۷

1/13

1/ ۸

1/ ۸

1/ ۸

1/ ۸

1/ 2

پس از شناسایی نواحی متمایز بین دو گروه ،متابولیتاای
مربوطه شناسایی شد که عبارتاند از :افزایش در سطح سرمی

میگردد) افزایش مییابند .متابولیتاهای ذکهر شهده امهه در
ارتباط با تجزیه لیپیهداا و تولیهد انهرژی اسهت کهه در سهرم
بیماران شیمیایی با مسیب ریوی شدید نسبت به نرمال شیمیایی
باال رفته اند و نشان دانده افزایش  -βاکسیداسهیون اسهیداای

استات ،استواستات ،گلیسرول ،استیل کارنیتین ،کولین ،پرولین،

چرب در گهروه مسهیب ریهوی شهدید در مقایسهه بها نرمهال

ایدروکسی پرولین ،لیزین ،گلوتامهات ،کهراتینین و دی متیهل

شیمیایی است.

ممین و کااش در سطح سرمی لیپیداا از جمله مپولیپوپروتئین

از طرف دیگر ممینواسیداای مرتبط با تجزیه کالژن یعنهی

با دانسیته ک در بیماران با مسیب ریهوی شهدید شهیمیایی در

لیزین ،پرولین و ایدروکسی پرولین در سرم بیماران با مسهیب

مقایسه با نرمال شیمیایی.

ریوی شدید افزایش یافته است ،که احتماالو به علهت افهزایش
فعالیت کالژناز و تجزیه کهالژن ،خصوصهاو در اسهتخواناها و

بحث و نتيجهگيري

چش میباشد .افزایش سطوح این ممینواسیداا را میتهوان بها

متابولومیک غیر ادفمند بهرای کشهف بیومارکراها بسهیار

تخریب کالژن مرتبط دانست [ .]1۸،1۷این نتیجه با مطالعهات

مناسب است و با استفاده از من میتوان بهه بررسهی پروفایهل

مژین و نادری که گزار

کردند در معرض گهاز خهردل قهرار

امه متابولیت اای قابل شناسایی در یک مزمهایش پرداخهت.

گرفتن موجب افزایش پوکی استخوان و استئوپنی و اه چنهین

شناسایی مارکراای متابولیتی چندگانهه بیمهاری را

است [ .]21،1۹با توجه

این رو

تخریب کالژن قرنیه میشود ،اماان

امکانپذیر میسازد و میتواند مکانیس اای ایجهاد بیمهاری را

به اینکه فقدان کالژن استخوان در پوکی استخوان رخ میداد،

شرح داد .در این پژواش بررسی متابولومیک نمونهاای سرم

نتایج نشانگر مسیب اای استخوانی میباشند [ .]21گرواهی از

بیماران شیمیایی در معرض گاز خردل قرار گرفتهه بههمنظهور

محققان سرعت پوکی استخوان را در بیماران مسمی و بیمهاران

کشف بیومارکراایی کهه بتوانهد بیمهاران را دقیه تهر از رو

در معرض گاز خردل قرار گرفتهه کهه کورتیکواسهترو یداا را

ک تر تهاجمی

بهعنوان درمان برای امراض ریوی مهزمن اسهتفاده مهیکردنهد

نسبت به بیوپسی (که در حال حاضر جهت تشهخیص بیمهاری

ارزیابی کردند .نتایج حاکی از من بود که خردل سرعت پهوکی

استفاده میشوند) شناسایی کنند انجام شده است.

استخوان را افزایش میداد [ .]21به عبارت دیگهر نمهیتهوان

( HRCTرو

غیر تهاجمی با دقت ک ) و رو

اسههتفاده از  NMRدر متابولومیههک منجههر بههه منههالیز

گفت که مصرف کورتیکواسترو یداا موجهب پهوکی اسهتخوان

متابولیت اای بیماریاای متعدد گردیده است و نتایج مفیهدی

شده است زیرا دو گروه (بیمار شیمیایی و مسمی) ایهن دارو را

داشته است [.]16-13

مورد استفاده قرار دادند .باید توجه داشت کهه انهواع مختلهف

ا چنان که در قسمت نتایج ذکر شد در بیماران با مسهیب

کالژن حدود  %15وزن خشک بافهت ریهه انسهان را تشهکیل

ریوی شهدید استواسهتات (اجسهام کتهونی کهه در نتیجهه بتها

میداد و گهروه پروتئینهی مهمهی اسهتند .نهوع یهک و سهه

اکسیداسهیون اسهیداای چههرب تشههکیل مهیگههردد) ،اسههتات

فراوان ترین کالژن اای ریه استند کهه در مسهیراای اهوایی،

(محصول نهایی متابولیس لیپیهداا) ،اسهتیل کهارنتین (در اثهر

ر اای خونی و به عالوه در میان بافهت پراکنهده مهیباشهند

اکسیداسیون لیپیداا) ،کراتین (از ایدرولیز کراتین فسفات ایجاد

[ .]22احتماالو تغییر فعالیت کالژناز در این بیمهاران مهیتوانهد

شده و تولید انرژی میکند) ،کولین (از ایهدرولیز فسهفولیپیداا

13۹5  بهار،)5۹  (پیاپی3  شماره،1۷ جلد
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کومش
علتی برای ایجاد امراض ریوی بلندمدت تولیهد شهده در ایهن
.بیماران باشد
 پروفایهل متهابولیتی سهرم،بهطور خالصه میتهوان گفهت
بیماران شیمیایی در دو سطح از مسهیب ریهوی بها اسهتفاده از
. دارای مسیراای متابولیتی کامالو متفاوتی با ا بودنهدNMR
مه ترین پروسه بیولوژی اکسیداسیون اسیداای چرب بود کهه
 اکسیداسهیون اسهیداای چهرب-β در گروه نرمهال شهیمیایی
نسبت به گروه شیمیایی با مسیب ریهوی شهدید کهااش یافتهه
 بر این اساس میتوان گفت که دو گروه بهه اه تبهدیل.است
 سال گروه نرمال شیمیایی21 نمیشوند چنانکه بعد از بیش از
.ا چنان نرمال باقی مانده است

تشكر و قدردانی
نویسندگان برخود الزم می دانند که از بیمارانی که در این
مطالعههه مشههارکت نمودنههد و ام ن هین از کارمنههدان محتههرم
بیمارستان ساسان که در جمع موری نمونهه مسهاعدت الزم را
.مبذول داشتند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایند
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Introduction: Metabolomics is a powerful technique for determination of biomarkers. Here, we aimed to
determine discriminatory metabolomic profiles in different stages of sulfur mustard-exposed patients
(SMEPs).
Materials and methods: Nuclear magnetic resonance spectroscopy was used to analyze serum samples
from 17 SMEPs (normal group patients) and 17 SMEPs (severe group patients). Multivariate statistical
analysis using random forest (RF) was performed on a ‘training set’ (70% of the total sample) in order to
produce a discriminatory model classifying two groups of patients, and the model tested in the remaining
subjects.
Results: A classification model was derived using data from the training set with an area under the
receiver operating curve (AUC) of 0.87. In the test set (the remaining 30% of subjects), the AUC was 0.8,
thus RF model had good predictive power. We observed significant changes in lipid, amino acids and
energy metabolism between two groups of patients.
Conclusion: Nuclear magnetic resonance spectroscopy of serum successfully differentiates two groups
of patients exposed to sulfur mustard. This technique has the potential to provide novel diagnostics and
identify novel pathophysiological mechanisms, biomarkers and therapeutic targets.
Keywords: Mustard Gas, Serum, Metabolomics
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