
 
 

                                                                          

 :چكيده پايان نامه پزشكي 

 :نام دانشجو

 سعید رضائی

پايان پروپوزال تاريخ تصويب 

 31/60/3131  :نامه 

 :استاد راهنما

دکتر مهران  -دکتر ستار جعفری

 محسنی

         :    تاريخ دفاع پايان نامه 

42/60/3131 

 :استاد مشاور 

 دکتر سعیده مظلوم زاده

دکتری پزشکی  :درجه پايان نامه

 عمومی

 3136:ورودي  داخلی :گروه 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (تعالی بسمه) 

 ((تعالي
وزارت بهداشت، درمان، 

آموزش پزشكي دانشكده 

 پزشكي زنجان

 31/60/31:تاريخ

  :شماره

            

                                                              :        امضاء دانشجو 

 :         امضاء استاد راهنما 

امضاء                                     : پژوهشی دانشکده پزشکی امضاء معاون 

 :                  پژوهشی دانشگاهمعاون 

سرب، مس، روی و )ه سطح سرمی فلزات سنگینمقايس :عنوان طرح 

 در بیماران مبتال به سرطان معده با افراد سالم( کادمیوم

سرطان معده يکی از مهم ترين، شايع ترين و دومین عامل :مقدمه 

ارتباط فلزات سنگین با برخی از . مرگ ناشی از سرطان در دنیاست

ان ها اثبات شده است ولی ارتباط اين فلزات با آدنوکارسینوم سرط

در اين مطالعه  سطح  .معده هنوز به طور کامل شناخته نشده است

فلز سنگین شامل سرب، روی، مس و کادمیوم در بیماران  2سرمی 

 .مبتال به آدنوکارسینوم معده با افراد سالم مقايسه شده است

شاهد در اين  13بیمار و  01ر شامل نف 332در مجموع  :روش بررسي 

پس از اخذ خون از شرکت کنندگان و آماده . مطالعه شرکت کردند

فلز سنگین شامل سرب، روی، مس و  2سازی نمونه ها، غلظت سرمی 

 .کادمیوم با استفاده از روش پالروگرافی اندازه گیری شد

ن به ه بیماراسرمی مس در گرو مطالعه میانگین سطحدر اين :نتايج 

اختالف سطح .طور تقريبا معناداری باالتر از افراد سالم می باشد

سرمی سه فلز ديگردر افراد بیمار و شاهد به لحاظ آماری معنادار 

نیست، هرچند که میانگین سطح سرمی روی در گروه بیماران باالتر 

 .است

با توجه به اين مطالعه می توان سرب :نتیجه گیري و پیشنهادات 

وان يک کارسینوژن درآدنو کارسینوم معده در نظر گرفت و را به عن

سرب رانیز يک عامل احتمالی دانست اما برای تعیین اثر قطعی اين 

فلزات نیاز به مطالعات با تعداد شرکت کنندگان بیشتر وهمچنین 

 .همسان سازی گروه بیمار و سالم از لحاظ سن و جنس می باشد

عده، سرب، روی، مس، کادمیوم، آدنوکارسینوم م:واژه هاي كلیدي 

 پالروگرافی



 


