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چکیذُ
هقذهِ :وبرگزاى ؽبغل در فٌبیغ وبؽی ٍ عزاهیه در هؼزك اًَاع ػَاهل سیبىآٍر ؽغلی ثِ خقَؿ اوغیذّبی فلشی هبًٌذ عیلیظ ،عزة،
آلَهیٌیَم ،وزٍم ،وجبلت ،تیتبًیَم ،رٍی ،وبدهیَم ٍ دیگز ػَاهل سیبىآٍر ؽغلی اس لجیل فذا ،اؽؼِ هبدٍى لزهش ،گبس رادٍى ٍ اعتزط حزارتی
هیثبؽٌذ .ثِ هٌظَر ثزرعی ایي هَضَع ،تبثیز هَاخِْ ثب فلشات عٌگیي ٍ ؽبخـّبی اعتزط اوغیذاتیَ وِ هوىي اعت هٌدز ثِ فذهبت ٍ
ثیوبریّبی ؽغلی گزدد ،اًدبم ؽذ.
رٍش بررسی :هغبلؼِ حبضز یه هغبلؼِ همغؼی–تحلیلی اعت .در ایي هغبلؼِ ً 40فز اس وبرگزاى هزد ؽبغل در فٌبیغ تَلیذ وبؽی ٍ
عزاهیه ثِ ػٌَاى گزٍُ هَرد ٍ ً 39فز اس وبرهٌذاى داًؾگبُ وِ ثب ػَاهل سیبىآٍر فَق هَاخِْ ًذاؽتٌذ ثِ ػٌَاى گزٍُ وٌتزل اًتخبة
ؽذًذ .اس ّز  2گزٍُ ًوًَِ خَى تْیِ ؽذ ٍ در ًوًَِ پالعوبی آًْب پبراهتزّبی اعتزط اوغیذاتیَ هَرد ثزرعی لزار گزفت .خْت ارسیبثی
اعتزط اوغیذاتیَ ،هیشاى پزاوغیذاعیَى لیپیذی ،ظزفیت تبم آًتیاوغیذاًی ،گزٍُّبی تیَل ٍ فؼبلیت آًشین وبتبالس پالعوب اًذاسُگیزی
ٍ ثزای آًبلیش آهبری اس ًزمافشار ً SPSSغخِ  20اعتفبدُ ؽذ.
ًتایجً :تبیح هغبلؼِ ،افشایؼ هؼٌیداری در هیبًگیي غلظت پزاوغیذاعیَى لیپذی)(1/46 0/599 vs 1/15 0/658 nmol/ml p-value =0/031

ٍ فؼبلیت آًشین وبتبالس) ٍ (10/273 15/309 vs 4/817 4/407 U/ml ,p-value=0/035وبّؼ هؼٌیداری در غلظت گزٍُّبی تیَل
پالعوب ) ٍ )0/388 0/058 vs 0/423 0/095 nmol/ml p-value=0/028غلظت ظزفیت تبم آًتی اوغیذاًی 550/88 104/47 vs
) )807/23 138/5 µ mol/ml p-value= 0/000را در همبیغِ ثب گزٍُ ؽبّذ ًؾبى داد
ٍاشُّای کلیذی :وبرگزاى عزاهیهعبسی ،اعتزط اوغیذاتیَ ،آًتی اوغیذاىّب ،پزاوغیذاعیَى لیپیذی

 -2عضَ ّیأت علوی گزٍُ بْداشت حزفِای ،داًشگبُ علَم پششکی شْید صدٍقی یشد
 -3عضَ ّیأت علوی گزٍُ دارٍ شٌبسی -سنشٌبسی ،داًشکدُ دارٍسبسی ،داًشگبُ علَم پششکی ّوداى
 -4عضَ ّیأت علوی گزٍُ آهبر اپیدهیَلَصی ،داًشگبُ علَم پششکی شْید صدٍقی یشد
 -5عضَ ّیأت علوی گزٍُ طب کبر ٍ بیوبریْبی شغلی ،داًشگبُ علَم پششکی شْید صدٍقی یشد
*(ًَیسٌدُ هسئَل)؛ تلفي ،301-30303331 :پست الکتزًٍیکیa.ranjbar@umsha.ac.ir :
تبریخ دریبفت 33/1/25:تبریخ پذیزش33/4/5 :
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هقذهِ
ٍخَد الىتزٍى ته در ثذى هَخَدات ثغیبر ٍاوٌؼپذیزًذ ٍ

فیجزٍس ًبؽی اس عیلیظ وبهال ؽٌبختِ ًؾذُ اعت لیىي ًمؼ

آعیتّبی خجزاىًبپذیزی را ثِ هبوزٍهَلىَّبی ثذى هبًٌذ ،DNA

افلی ثیوبریسایی عیلیىَسیظ ٍ ایدبد فیجزٍس ریِ را

پزٍتئیيّب ،لیپیذّب ٍ وزثَّیذراتّب ٍارد هیعبسًذّ .وچٌیي

هبوزٍفبصّبی

ثبػث اس ثیي رفتي علَلّب ٍ تغییز در عبختبر  DNAهیگزدًذ.

) ٍ (AMS: Alveolar macrophagesالتْبة ریَی ریِ ثز ػْذُ

در ثذى عیغتنّبی خبفی ثزای همبثلِ ثب آعیت حبفل اس

دارًذ .ثز اعبط ؽَاّذ ٍ هذارن در عبلّبی اخیز ًمؼ گًَِّبی

رادیىبلّبی آساد ثِ ٍخَد آهذُ اعت وِ ثِ عیغتنّبی دفبع

اوغیضى فؼبل) (ROS:reactive oxygen speciesدر ایدبد

آًتی اوغیذاًی هؼزٍفٌذ .ػذم تؼبدل در هیشاى تَلیذ رادیىبلّبی

اعتزط اوغیذاتیَ ًبؽی اس عیلیظ ٍ فذهِ ثِ علَلّبی ریِ

اعتزط

هحزس ؽذُ اعت .عیلیظ ثبػث فذهبت اوغیذاتیَ اس لجیل

اوغیذاتیَ) (oxidative Stressهیگَیٌذ .در حبلت ػبدی در یه

پزاوغیذاعیَى لیپیذی ،آعیت ثِ  ،DNAافشایؼ عغح گًَِّبی

فزد عبلن ثیي تَلیذ رادیىبلّبی آساد ٍ عیغتن دفبع

اوغیضى فؼبل هیؽَد .وِ در ًْبیت هٌدز ثِ فذهبت ریَی

آًتیاوغیذاًی تَاسى ثزلزار اعت اهب اگز فزدی در هَاخِْ ثب

هیگزدد( .)4هىبًیشمّبی اثزات سیبى ثبر عزة ثز دعتگبُّبی

ػَاهلی هبًٌذ آلَدُوٌٌذُّبی هحیغی ،دارٍّب ،آفتوؾْب ٍ یب هَاد

هختلف ثذى تَعظ هحممیي ثزرعی ؽذُ ٍ گشارػّب حبوی اس آى

عوی ٍ ؽیویبیی لزار ثگیزد ،تَلیذ رادیىبلّبی آساد در ثذى

اعت وِ ایي اثزات عوی عزة هوىي اعت اس عزیك تَلیذ

افشایؼ یبفتِ ٍ ایي تؼبدل ثِ ّن هیخَرد .اس خولِ ػَاهل

رادیىبلّبی آساد ٍ در ًتیدِ افشایؼ پزاوغیذاعیَى لیپیذی

هحیغی خغزًبن هیتَاى ثِ فلشات عٌگیي هبًٌذ عزة،

ثبػث اختالل در ػولىزد دعتگبُّبی هختلف ثذى اس خولِ

وبدهیَم ،آلَهیٌیَم ،ؽجِ فلشاتی ّوبًٌذ عیلیىب ٍ دٍد عیگبر ٍ

َّرهَىّب ٍ دعتگبُ تَلیذ هثل ؽَد(ّ .)5وچٌیي عزة هیتَاًذ

پزتَّب اؽبرُ ًوَد وِ ایي هَاد هیتَاًٌذ ثِ ػٌَاى ػَاهل خغز

ثبػث تَلیذ گًَِّبی فؼبل اوغیضى اس خولِ پزاوغیذ ّیذرٍصى،

ثزای ؽبغلیي ثبؽٌذ .لذا هغبلؼبت ًؾبى هیدّذ وِ در افزاد ؽبغل

یَى عَپزاوغیذ ،اوغیضى هٌفزد ٍ رادیىبل ّیذرٍوغیل ؽَد،

در ایيگًَِ هحیظّب ،تَلیذ رادیىبلّبی آساد ٍ در ًتیدِ اعتزط

ثٌبثزایي اثزات هخزثی ثز اًذامّب ٍ عیغتنّبی هختلف اًغبًی

اوغیذاتیَ وِ ًمؼ آًْب در ثیوبریسایی ثیؼ اس ًَ 150ع ثیوبری

دارد .عزة تغییزات ػوذُای در عبختبر لیپیذّب ٍ پزٍتئیيّبی

هحزس ؽذُ اعت ،افشایؼ هییبثذ( .)1در خزیبى اعتزط

غؾبء گلجَل لزهش ایدبد وزدُ ٍ عٌتش ّوَگلَثیي را هْبر

اوغیذاتیَ ،ثبفتّبی هختلفی هبًٌذ ولیِ ،ریِ ،للت ،پَعت ،هغش،

هیًوبیذّ .وچٌیي ،ایي عیغتن را اس عزیك تَلیذ  ٍ ROSاختالل

هفبفل ،هدبری هؼذی رٍدُای ،چؾنّب ،ػزٍق ،گلجَلّبی لزهش

در

ّن،

یؼٌی

ٍ غیزُ تحت تبثیز لزار هیگیزًذ( .)2وبرگزاى فٌبیغ عفبل ٍ

آًشین)dehydrates

(ALA:Aminolevulinic

ایدبد

عزاهیه در هؼزك توبط اًَاع ػَاهل سیبىآٍر ؽغلی ًظیز فذا،

هیوٌذ( .)6،7هغبلؼبت سیبدی ًؾبى دادُ اعت وِ عزة،

اوغیذّبی فلشی ّوچَى اوغیذ عیلیظ ،اوغیذ آلَهیٌیَم،

آًشینّبی آًتی اوغیذاًی ًظیز عَپز اوغیذ دیغوَتبس

اوغیذ آّي ،اوغیذ تیتبًیَم(،عزة ،وجبلت ،اعیذ ثَریه ،وزثٌبت

) ،(SOD:Superoxide dismutaseوبتبالس ،گلَتبًیَى پزاوغیذاس

ولغین وِ در تْیِ لؼبة عزاهیه هَرد اعتفبدُ دارد) ،اؽؼِ ٍ IR

) ٍ (GPX: Glutathione peroxidaseهَلىَلّبی آًتیاوغیذاًی

گبس رادٍى هیثبؽٌذ( .)3وبرگزاى ایي فٌؼت ٍ عبیز فٌبیؼی وِ ثب

ًظیز  GHSرا در حیَاًبت ٍ اًغبى دعتخَػ تغییز لزار هیدّذ.

عیلیظ در توبطاًذ در هؼزك خغز پٌَهَوًَیَسّب ّغتٌذ،

هؾخـ ؽذُ اعت وِ ّیپزتبًغیَى ٍاثغتِ ثِ عزة ًبؽی اس

عیلیىَسیظ اس لذیویتزیي پٌَهَوًَیَسّبی ؽٌبختِ ؽذُ در اثز

افشایؼ تَلیذ گًَِّبی فؼبل اوغیضى ٍ ثِ ّن خَردى تؼبدل

آساد

ٍ

عیغتن

دفبع
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آًتی

اوغیذاًی

را

ػولىزد

آًشین
acid

هَثز

در

تَلیذ
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رادیىبلّبی آساد اتنّب یب هَلىَلّبیی ّغتٌذ وِ ثِ خبعز

هَاخِْ ؽغلی ثب عیلیظ هیثبؽذّ ،زچٌذ ٌَّس هىبًیشم دلیك

 69

هْری کشَری شاد ٍ ّوکاراى

پزٍاوغیذاى ٍ آًتیاوغیذاى در ثبفت للجی اعت( .)8،9وبدهیَم

رٍش بررسی

ًیش ّوچَى عبیز فلشات عٌگیي لبدر ثِ تؾىیل رادیىبلّبی

هَاد ؽیویبیی هقزفی ؽبهل اعیذعَلفَریه ) ، ( H2 SO4
عذین ) ، ( Na2 SO4

تزی

ولزٍاعتیه

آساد ثِ فَرت هغتمین ٍ تؾىیل رادیىبلّبی عَپز اوغیذ،

عَلفبت

ّیذرٍوغیذ ٍ ًیتزیه اوغیذ ثِ فَرت غیز هغتمین

اعیذ )  ، (CCl3COOHتیَ ثبرثیتَریه اعیذ )،1 ،1 ،(TBA

هیثبؽذ(.)10

 -3 ،3تتزا اتَوغی پزٍپبى -n ،ثَتیل الىل ،اعیذ

وبدهیَم هیتَاًذ آّي ٍ هظ را اس پزٍتئیيّبی

ولزیذریه( ،) HCIاعتبت عذین( ،)Na3H2C2ٍO3 3Hاعیذ

عیتَپالعوی ٍ غؾبیی هثل فزیتیي حذف وٌذ وِ در ًتیدِ

اعتیه گالعیبل( ،)O4H3C2ولزیذ آّي ،(Fecl3ٍO)26H

ثبػث افشایؼ غلظت یَىّبی آّي ٍ هظ هیؽَد ٍ ایي

(TPTZ:trypyridyl-s-،(FeSO4ٍO)27H

عَلفبت

آّي

یَىّبی آساد هٌدز ثِ اعتزط اوغیذاتیَ اس عزیك ٍاوٌؼّبی

) ،triazineتزیظ

فٌتَى هیگزدد( .)11،12گشارؽبت سیبدی ًؾبى هیدّذ

 2 ٍ 2(DTNBدی تیَ ًیتزٍ ًشٍئیهاعیذ) (EDTAاتیلي دی

وبدهیَ م ثبػث افشایؼ هؼٌبدار هبلَىدیآلذئیذ )ٍ (MDA

آهیي تتزا اعتیه اعیذ) هتبًل) ، (CH3OHثبفز اعتبت

گلَتبتیَى پزاوغیذاس هیؽَدّ .وچٌیي ًتبیح تحمیمبت ًؾبى

 6هیثبؽذ .توبهی هؼزفّبی ؽیویبیی هَرد ًیبس ٍ رٍػّبی

دادُ در وبرگزاًی وِ در هؼزك فذای ثبالتز اس حذ هدبس

اختقبفی ارسیبثی اعتزط اوغیذاتیَ ثب درخِ خلَؿ ثبال ٍ اس

هیثبؽٌذ ػالٍُ ثز وبّؼ آعتبًِ ؽٌَایی ،فؼبلیت آًشین وبتبالس

ؽزوتّبی هزن آلوبى یب ؽزوت  Flukaتْیِ ؽذًذ .اس

ٍ عَپز اوغیذ دیغوَتبس ًیش وبّؼ داؽتٍِ ،لیىي عغح

دعتگبُ اعپىتزٍفتَهتزی هذل  ،Unicoاعتفبدُ گزدیذ.

(Tris-base) dithionitrobenzoic acid

= PH

هبلَى دی آلذئیذ در همبیغِ ثب گزٍُ ؽبّذ افشایؼ یبفتِ

رٍش بررسی

اعت(.)13،14

ایي هغبلؼِ اس ًَع همغؼی-تحلیلی اعتً .وًَِگیزی در

ریِ ،آعن ،تٌگی ًفظ ،عزفِ ٍ پٌَهَتَراوظ هزتجظ اعت .اس

ؽْزعتبى اللدیي ّوذاى اًدبم ؽذ .خبهؼِ آهبری هغبلؼِ40 ،

هىبًیغنّبی ایدبد عویت آلَهیٌیَم المبء تَلیذ رادیىبلّبی

ًفز هزد اس ثیي وبرگزاى وبرخبًِ وبؽی ٍ عزاهیه ؽْزعتبى

آس اد ٍ ایدبد اعتزط اوغیذاتیَ هیثبؽذ(ّ .)15وچٌیي

اللدیي ثَدّ ،وچٌیي گزٍُ ؽبّذ ً 39فز اس وبروٌبى داًؾگبُ

هغبلؼبت ًؾبى دادُ وِ توبط هشهي ثب آلَهیٌیَم در اًغبى

ّوذاى وِ ثب ػَاهل سیبىآٍر هَخَد در عزاهیهعبسی هَاخِْ

ثبػث وبّؼ ظزفیت آًتیاوغیذاًی ٍ گزٍُّبی تیَل پالعوب ٍ

ًجَدًذ را ؽبهل ؽذ .اعالػبت دهَگزافیه افزاد ؽبهل عي،

در ًتیدِ افشایؼ اعتزط اوغیذاتیَ هیگزدد( .)16لذا ایي

عبثمِ وبری ،عبثمِ ثیوبریّبی سهیٌِای چَى دیبثت ،ثیوبری

هغبلؼِ ثب ّذف تؼییي پبراهتزّبی خًَی اعتزط اوغیذاتیَ

هشهي ولیَیً ،مـ عیغتن ایوٌی ،عزعبىّب ،ثیوبریّبی

وبرگزاى وبرگبُّبی عزاهیهعبسی ٍ همبیغِ ثب گزٍُ ؽبّذ

تٌفغی اس خولِ ثزًٍؾیت ،فؾبر خَى ،فزع ،افت ؽٌَایی،

عزاحی ؽذ تب راثغِ ثیي هَاخِْ ثب ػَاهل سیبىآٍر

ثیوبریّبی گَارؽی ،آعن ،هقزف دارٍ ٍ ػبدات افزاد اس خولِ

عزاهیه عبسی ثب تبویذ ثز ػَاهل ؽیویبیی ثِ ٍیضُ فلشات

وؾیذى عیگبر ،هقزف الىل ،عغح تحقیالت ٍ ًَع ؽغل ثِ

عٌگیي ٍ عیلیظ ،ثب هیشاى اعتزط اوغیذاتیَ ثزرعی گزدد.

ٍعیلِ پزعؾٌبهِ خوغآٍری گزدیذ .در ایي تحمیك افزاد هَرد

لذا هیشاى اعتزط اوغیذاتیَ خَى وبرگزاى ایي فٌؼت ثب

هغبلؼِ اس لحبػ عٌی در  4گزٍُ( )20-29عبل )30-39( ،عبل،

اًذاسُگیزی  4ثیَهبر وز وبتبالس ،ظزفیت آًتی اوغیذاًی،

( )40-49عبل ٍ افزاد ثیؾتز اس 50عبل ،اس ًظز عبثمِ وبر ًیش

پزاوغیذاعیَى لیپیذی ٍ گزٍُّبی تیَل تؼییي ٍ ثب گزٍُ

در عِ گزٍُ دعتِثٌذی ؽذًذ .عپظ اس ؽزوتوٌٌذگبى در

ؽبّذ هَرد همبیغِ لزار گزفت.

پضٍّؼ همذار  5عی عی خَى گزفتِ ؽذ .در آسهبیؾگبُ ولیِ
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ًوًَِّب ثِ هذت 15دلیمِ عبًتزیفیَص ٍ عزم آى خذا گزدیذ،

گزفتٌذ .گزٍُّبی تیَل پالعوب )ً (SHغجت ثِ فذهبت

تغتّبی اختقبفی ؽبهل پزاوغیذاعیَى لیپیذی ثب رٍػ

اوغیذاتیَ حغبط ثَدُ ٍ وبّؼ آىّب ًؾبًة هْوی اس اعتزط

) ،)17()TBAظزفیت آًتیاوغیذاًی ثب رٍػ .)18(FRAP

اوغیذاتیَ اعت .ثزای اًذاسُگیزی ایي ػَاهل اس رٍػ

گزٍُّبی تیَل ثب رٍػ  ٍ )19(Huفؼبلیت آًشین وبتبالس ثِ رٍػ

وبلزیهتزی  Huاس  2 ٍ 2(DTNBدی تیَ ًیتزٍثٌشٍئیه اعیذ،

 )20( Aebiثب اعتفبدُ اس دعتگبُ اعپىتزٍفتَهتز اًذاسُگیزی

هؼزف  )Ellmanاعتفبدُ گزدیذ .گزٍُّبی تیَل ثب احیبء ایي

گزدیذ.

هؼزف ،ووپلىظ سرد رًگ ایدبد هیًوبیٌذ ،لذا هبوشیون خذة

ارسیبثی ٍ اًذاسُگیزی پزاوغیذاعیَى لیپیذی ثب اعتفبدُ اس
تیَثبرثیتَریه اعیذ ٍ ثب رٍػ  Keosatohاًدبم ؽذ .لیپیذ

در عَل هَج ً 412بًَهتز لزائت ٍ غلظت گزٍُّبی تیَل ثز
حغت هیلی هَل در لیتز هحبعجِ گزدیذ(.)19

پزاوغیذاعیَى اس خولِ ٍاوٌؼّبیی اعت وِ تَلیذ

فؼبلیت آًشین وبتبالس ثِ رٍػ  )20( Aebiاًذاسُگیزی ؽذ،

رادیىبلّبی آساد در علَل ٍ ثبفت را افشایؼ هیدّذ .رادیىبل

در ایي رٍػ فؼبلیت آًشین وبتبالس در ًوًَِّب ثب اًذاسُگیزی

پزاوغی تَلیذ ؽذُ ،در اثز ٍاوٌؼ ثب عبیز هَلىَلّبی لیپیذی

وبّؼ هیشاى خذة ّیذرٍصى پزاوغبیذ( ٍ )H2O2ثبفز فغفبت

ثِ لیپیذ ّیذرٍپزٍوغبیذ تغییز هییبثذ .ػالٍُ ثز ایي هحقَل،

عذین) (PH=7در  240nmثزرعی گزدیذ .در هحذٍدُ هبٍراء

در اثز حولِ رادیىبلّبی آساد ثِ لیپیذّب ،آلذئیذّبی گًَبگَى اس

ثٌفؼ()UV

ّیذرٍصى

خولِ ( MDAهبلَىدیآلذئیذ) وِ اس هْوتزیي ٍ رایحتزیي

پزاوغیذ( )H2O2ثِ فَرت پیَعتِ وبّؼ هییبثذ ٍ تدشیِ

هبروزّبی پزاوغیذاعیَى لیپیذی اعت ایدبد هیؽَد .افشایؼ

 H2O2ثِ عَر هغتمین ثب وبّؼ خذة در  240 nmلبثل

عغح ً MDAؾبىدٌّذُ اختالل در هىبًیغنّبی دفبػی

ثزرعی اعت .ثذیي تزتیت تغییزات خذة در  )∆(240nmدر

آًتیاوغیذاىّبی غیز آًشیوی ٍ آًشیوی اعت وِ ثب

ٍاحذ سهبى وِ ؽبخقی اس فؼبلیت آًشین وبتبالس اعت ثب اعتفبدُ

تیَثبرثیتَریه اعیذ در  pHاعیذی ٍ در دهبی ثبال ٍاوٌؼ

اس دعتگبُ اعپىتزٍفتَهتز لزائت گزدیذ(.)20

هیدّذ .در ایي رٍػ ،هحقَالت ٍاوٌؼ ثِ فَرت

ثب

وبّؼ

عَل

هَج

خذة

TBARS

اٍلیي الذام خْت اخزای رٍػ آهبری ،هحبعجِ ٍ اعتٌتبج

ًؾبى دادُ هیؽَد .سیزا ػالٍُ ثز  ،MDAآلذئیذّبی دیگزی ًیش

هٌغمی درثبرُ فزضیِّبی پضٍّؼ آگبّی اس چگًَگی تَسیغ

ثب ٍ TBAاوٌؼ هیدٌّذ ،ثٌبثزایي تغتی غیزاختقبفی اعت.

دادُّب ثَد .ثِ ّویي هٌظَر در ایي پضٍّؼ اس آسهَى هؼتجز

هبوشیون خذة ووپلىظ فَرتی رًگ حبفل در ً 532بًَهتز

وَلوَگزٍف-اعویزًَف ثزای ثزرعی فزك ًزهبلثَدى دادُّبی

ثب اعتفبدُ

اس دعتگبُ اعپىتزٍفَتَهتز اًذاسُگیزی ؽذ(.)16

پضٍّؼ اعتفبدُ ؽذ .ثب تَخِ ثِ ًتبیح آسهَى اعویزًف

 FRAPاعتفبدُ ؽذ .در ایي رٍػ تَاًبیی پالعوب(عزم) در احیبی

ثزرعی ؽذُ ثشرگتز اس  0/05ثِ دعت آهذ در ًتیدِ فزك

یَىّبی (Fe3+فزیه) ثِ (Fe2+فزٍ) در حضَر هبدُای ثِ ًبم

ًزهبلثَدى دادُّب تبییذ گزدیذ .ثب تَخِ ثِ ًزهبل ثَدى

(tripuridyl-S-triazine)TPTZ2

هتغیزّبی اعتزط اوغیذاتیَ ثزای تؼییي ،ثزرعی ٍ همبیغِ

عٌدیذُ ؽذ .ثِ ایي تزتیت وِ ثِ ًوًَِّبی عزم 1/5 ،هیلی

هیبًگیي غلظت ثیَهبروزّبی اعتزط اوغیذاتیَ خَى وبرگزاى

لیتز اس هحلَل  FRAPوِ حبٍی  TPTZثَد اضبفِ گزدیذ ٍ

ثب گزٍُ ؽبّذ اس تَسیغ پبراهتزی تی-اعتیَدًت اعتفبدُ ؽذ.

هبوشیون خذة ووپلىظ آثی رًگ  ،TPTZ-+2Feدر عَل هَج

ّوچٌیي ،اس آسهَى آًبلیش ٍاریبًظ یه عزفِ ثِ هٌظَر ثزرعی

ً593بًَهتز ثب اعتفبدُ اس دعتگبُ اعپىتزٍفَتَهتز لزائت

تفبٍتّبی ثیيگزٍّی ّز یه اس ؽبخـّب ثز اعبط عي ٍ

گزدیذ( .)17گزٍُّبی تیَل هَخَد در پالعوب ًیش ثِ ػٌَاى

عبثمِ وبر در عغح  P< 0/05اعتفبدُ گزدیذ ٍ ثزای آًبلیش

ؽبخـ دیگزی اس ٍضؼیت اعتزط اوغیذاتیَ هَرد ارسیبثی لزار

دادُّب ًیش اس ًزمافشار ً SPSSغخِ 20اعتفبدُ ؽذ.

,4,6-tripyridyl-s-triazine
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ثزای اًذاسُگیزی پتبًغیل آًتی اوغیذاًی تبم عزم اس رٍػ

وَلوَگزٍف ،عغح هؼٌبداری توبهی  4هتغیز اعتزط اوغیذاتیَ

فصلٌاهِ علوی تخصصی طب کار
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دٍرُ  ،7شوارُ  ،4زهستاى 4994
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صفحِ67-84 :

خذٍل  :1تَسیغ فزاٍاًی افزاد هَرد هغبلؼِ ثز اعبط هتغیزّبی خوؼیت ؽٌبختی
گرٍُ هَرد

اطالعات دهَگرافیک

جوع کل

گرٍُ شاّذ

 29 - 20عبل

7

17/9

10

25

17

21/5

 39 - 30عبل

13

33/3

16

40

29

36/7

 49 - 40عبل

13

33/3

10

25

23

29/1

 50عبل ٍ ثبالتز

6

15/5

4

10

10

12/7

خوغ ول

40

100

39

100

79

100

ووتز اس  10عبل

28

70

16

41

44

55/6

 10تب  20عبل

9

22/5

10

25/7

19

24/1

ثبالی  20عبل

3

7/5

13

33/3

16

20/3

خوغ ول

40

100

39

100

79

100

ثلی

3

7/5

0

0

3

3/8

خیز

37

92/5

39

100

76

96/2

خوغ ول

40

100

39

100

79

100

ثلی

5

12/5

0

0

5

6/3

خیز

35

87/5

39

100

74

93/7

خوغ ول

40

100

39

100

79

100

هصرف

ثلی

0

0

0

0

0

0

سیگار

خیز

40

100

39

100

79

100

خوغ ول

40

100

39

100

79

100

سیزدیپلن ٍ دیپلن

34

85

14

35/9

48

60/8

تحقیالت داًؾگبّی

6

15

25

64/1

31

39/2

خوغ ول

40

100

39

100

79

100

وبرگز عٌگؽىي ،پزط ٍ وَرُ

20

50

0

0

20

50

لؼبةعبسی ،لبلتعبسی درخِثٌذی،

20

50

0

0

20

50

سي

سابقِ کار

هصرف دارٍ

بیواری

تحصیالت

ًَع کار

ثغتِثٌذی ،اًجبر
وبرهٌذ

0

0

39

100

39

100

خوغ ول

40

100

39

100

79

100
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هَرد ٍ ؽبّذ در ًوَدارّبی ؽوبرُ  1تب  ٍ 4خذٍل  2آهذُ

ًتایج
ًتبیح اًذاسُگیزی ؽبخـّبی اعتزط اوغیذاتیَ  2گزٍُ

اعت

خذٍل :2آهبرُّبی تَفیفی هیبًگیي ثیَهبروزّبی اعتزط اوغیذاتیَ گزٍُ هَرد ٍ ؽبّذ
شاخص

گرٍُ

هیاًگیي

اًحراف هعیار

حذ باال

حذ پاییي

p-value

پزاوغیذاعیَى لیپیذی

هَرد
ؽبّذ
هَرد
ؽبّذ
هَرد
ؽبّذ
هَرد
ؽبّذ

1/46
1/15
0/388
0/423
550/88
807/23
10/273
4/817

0/599
0/658
0/058
0/095
104/47
138/52
15/309
4/407

0/593

0/029

0/031

-0/0305

-0/0397

0/028

nmol/ml

گزٍُّبی تیَل
nmol/ml

ظزفیت آًتیاوغیذاى
Mol/ml
غلظت آًشین وبتبالسU/ml

-201/481

-311/23

0/000

10/531

0/38

0/035

ّوبى عَر وِ در خذٍل  2هؾبّذُ هیؽَدً ،تبیح ایي هغبلؼِ

وبرگزاى تفبٍت هؼٌیداری) (p-value >0/05را ثب گزٍُ ؽبّذ ًؾبى

حبوی اس افشایؼ ؽبخـّبی اعتزط اوغیذاتیَ خَى وبرگزاى

داد .ثِ عَری وِ هیبًگیي غلظت پزاوغیذاعیَى لیپیذی ٍ آًشین

عزاهیه عبسی در همبیغِ ثب گزٍُ ؽبّذ هیثبؽذ ثِ عَری وِ

وبتبالس خَى وبرگزاى ثیؼ اس هیبًگیي غلظت گزٍُ ؽبّذ ٍ در

هیبًگیي غلظت  4ؽبخـ اًذاسُگیزی ؽذُ ؽبهل پز اوغیذاعیَى

همبثل هیبًگیي غلظت گزٍُّبی تیَل ٍ ظزفیت آًتی اوغیذاًی

لیپیذی ،گزٍُّبی تیَل ،ظزفیت تبم آًتیاوغیذاًی ٍ وبتبالس خَى

ووتز اس هیبًگیي گزٍُ ؽبّذ ثِ دعت آهذ

ًوَدار  :1همبیغِ غلظت پزاوغیذاعیَى لیپذی گزٍُ هَرد ٍ ؽبّذ
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ًوَدار  :2همبیغِ غلظت گزٍُّبی تیَل گزٍُ هَرد ٍ ؽبّذ

 79

هْری کشَری شاد ٍ ّوکاراى

ًوَدار  -3همبیغِ هیشاى ظزفیت آًتی اوغیذاًی گزٍُ هَرد ٍ ؽبّذ

ًوَدار  -4همبیغِ غلظت آًشین وبتبالس گزٍُ هَرد ٍ ؽبّذ

در هغبلؼِ اًدبم ؽذُ آًبلیش ؽبخـّبی اًذاسُگیزی ؽدذُ در ثدیي

 0/05ؽذ .همبیغِ هیبًگیيّدب ًؾدبى داد ودِ همدذار پزاوغیذاعدیَى

گزٍُّبی ؽغلی ًؾبى داد وِ عغح هؼٌدبداری آسهدَى در  2ؽدبخـ

لیپیذی در گزٍُ وبری اٍل یؼٌی وبرگزاى عٌگؽىي ،پدزط ٍ ودَرُ

وبتبالس ٍ گزٍُّبی تیَل ثشرگتز اس  0/05ثَدُ ٍ تفدبٍت هؼٌدیداری در

افشایؼ ،لیىي ظزفیت آًتیاوغیذاًی ایي گزٍُ در همبیغِ ثب ودبرگزاى

ایي دٍ ؽبخـ هؾبّذُ ًگزدیذٍ .لی عدغح هؼٌدبداری آسهدَى در دٍ

لؼبةوبری ،ریختِگزی ٍ لبلدتعدبسی ،درخدِ ٍ ثغدتِثٌدذی ٍ اًجدبر

ؽبخـ پزاوغیذاعیَى لیپیذی ٍ ظزفیت آًتیاوغیذاًی ودَچىتز اس

وبّؼ یبفتِ اعت

ًوَدار  -5همبیغِ هیبًگیي غلظت پزاوغیذاعیَى لیپیذی ثز حغت ًَع وبر
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¬
¬

ًوَدار  -6همبیغِ هیبًگیي غلظت گزٍُّبی تیَل ثز حغت ًَع وبر

¬
¬

ًوَدار  -7همبیغِ هیبًگیي غلظت ظزفیت تبم آًتیاوغیذاًی ثز حغت ًَع وبر

¬

-

¬

ًوَدار  -8همبیغِ هیبًگیي فؼبلیت آًشین وبتبالس ثز حغت ًَع وبر

ًتبیح ایي هغبلؼِ ًؾبى داد وِ اعتزط اوغیذاتیَ در

در هغبلؼبت هتفبٍت گشارػ ؽذُ اعت .اعالػبت رٍسافشٍى ثِ

وبرگزاى فٌبیغ عزاهیهعبسی المبء هیگزدد .ػبهل هؾتزن

دعت آهذُ اس هغبلؼبت ،داللت ثز ایي هَضَع دارد وِ فلشات

ایدبد عویت در توبهی فلشات عٌگیي ،در ًحَُ ایدبد اعتزط

تَاًبیی ثزّن وٌؼ ثب پزٍتئیيّبی ّغتِای ٍ  DNAرا دارًذ وِ

اوغیذاتیَ ٍ تَاًبیی آًْب در تَلیذ گًَِّبی المبءوٌٌذُ اعتزط

هیتَاًذ هٌدز ثِ تخزیت اوغیذاتیَ هبوزٍهَلىَلّب گزدًذ(.)22

اوغیذاتیَ هیثبؽذ .ثِ ػالٍُ ایي فلشات توبیل سیبدی ثزای

هغبلؼبت اًدبم ؽذُ در چٌذ دِّ اخیز ًؾبى هیدّذ وِ فلشاتی

اتقبل ثِ گزٍُّبی تیَل آًشینّب ٍ پزٍتئیيّب دارًذ وِ هغئَل

هثل آّي ،هظ ،وبدهیَم ،خیًَُ ،یىل ،عزة ٍ ارعٌیه تَاًبیی
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بحث

هىبًیغن دفبػی علَلّب ّغتٌذ( .)21المبء عویت تَعظ فلشات
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هْری کشَری شاد ٍ ّوکاراى

تَلیذ گًَِّبی فؼبل اوغیضى ،وزثي ،عَلفَر ٍ ًیتزٍصى را دارًذ

گزٍُ ؽبّذ هیثبؽذ .حضَر ػَاهل ایدبدوٌٌذُ اعتزط

وِ هٌدز ثِ اختالل ػولىزد علَل اس خولِ وبّؼ فؼبلیت

اوغیذاتیَ اس خولِ آالیٌذُّبی هحیغی ٍ هَاد ؽیویبیی هَخَد

آًشینّب ،تخزیت الیِّبی لیپیذ ٍ  DNAهیگزدد( .)23افشایؼ

در هحیظ ،ثبػث تَلیذ رادیىبلّبی آساد اس خولِ عَپزاوغیذ

لبثل تَخِ در هیشاى پزاوغیذاعیَى لیپیذی عزم خَى وبرگزاى

هیگزدد ،رادیىبل عَپز اوغیذ در حضَر یه عَثغتزا هبًٌذ

احتوبال هیتَاًذ ًبؽی اس افشایؼ تَلیذ گًَِّبی اوغیضى فؼبل

عَپز اوغیذ دیغوَتبس ثِ آة اوغیضًِ تجذیل هیؽَد ٍ آًشین

در خَى وبرگزاى عزاهیهعبسی ثبؽذ .در هغبلؼِای وِ

وبتبالس ًیش آة اوغیضًِ را ثِ آة ٍ اوغیضى تدشیِ هیًوبیذ.

ّ ٍ Suryakarوىبراى ثزرٍی وبرگزاى یىی اس وبرخبًِّبی

افشایؼ وبتبالس خَى گزٍُ هَرد ًیش احتوبال هیتَاًذ در ًتیدِ

ًغبخی ٌّذٍعتبى اًدبم دادًذ ،ثِ ایي ًتیدِ رعیذًذ وِ هیشاى

افشایؼ آة اوغیضًِ ًبؽی اس افشایؼ رادیىبلّبی آساد حبفل اس

پزاوغیذاعیَى لیپیذی خَى وبرگزاى در همبیغِ ثب گزٍُ ؽبّذ

اعتزط اوغیذاتیَ ثبؽذ( .)27ثِ عَری وِ در هغبلؼِ اخیز

افشایؼ داؽت(ّ .)24وچٌیي در هغبلؼبتی وِ ٍ Malekirad

ّ ٍ Tavakolوىبراى ،درهبى ثب چبی عجش در وبروٌبى

ّوىبراى رٍی وبروٌبى اتبق ػول ٍ وبرگزاى وبرخبًِ تَلیذ

آسهبیؾگبُ ّبی ؽیوی تَاًغت هیشاى فؼبلیت ثبالی آًشین وبتبالس

آفتوؼ اًدبم دادًذ هیشاى پزاوغیذاعیَى لیپیذی خَى

آًْب (توبط ثب هَاد ؽیویبیی) را وبّؼ دّذ(.)28

پزعٌل اتبق ػول ٍ وبرگزاى وبرخبًِ تَلیذ آفتوؼ اًذاسُگیزی

ّوچٌیي ّ ٍ Shadniaوىبراى در هغبلؼِ خَد افشایؼ در هیشاى

ٍ ثب گزٍُ وٌتزل همبیغِ ؽذً .تبیح ّز دٍ هغبلؼِ افشایؼ

فؼبلیت آًشین وبتبالس پالعوبی افزادی وِ ثغَر هشهي در هَاخِْ

هؼٌیداری را در هیشاى پزاوغیذاعیَى لیپیذی گزٍُّبی هَرد

ثب آفت وؼّب لزار گزفتِ ثَدًذ را گشارػ ًوَدًذ(ّ .)29وچٌیي

ًؾبى داد وِ هؾبثِ ًتیدِ هغبلؼِ حبضز هیثبؽذ(.)25،26

ّ ٍ Palabiyikوىبراى هغبلؼِایی رٍی وبرگزاى عٌذثالعت

گزٍُّبی تیَل پالعوب ًیش یىی دیگز اس هبروزّبی آعیت

هجتال ثِ عیلیىَسیظ وِ در هؼزك توبط ثب عیلیظ ثَدًذ ،ثب

رادیىبلّبی آساد هیثبؽذ .ایي ػَاهل ثِ آعیت اوغیذاتیَ

ّذف ثزرعی تؼییي ارتجبط هَاخِْ ؽغلی ثب عیلیظ ٍ تبثیز

حغبط ثَدُ ٍ در ًتیدِ ایي آعیتّب وبّؼ هییبثٌذ( .)19در

احتوبلی در اعتزط اوغیذاتیَ ٍ ّز گًَِ تغییزات ایوٌی اًدبم

ایي هغبلؼِ عغح گزٍُّبی تیَل وبرگزاى ًغجت ثِ گزٍُ ؽبّذ

دادًذ .هیبًگیي عغح  ٍ neopterinتزیپتَفبى ٍ هیشاى آًشین

وبّؼ هؼٌیداری داؽت .ثب تَخِ ثِ هغبلؼبت ٍ تحمیمبت هؾبثِ

عَپز اوغیذ دیغوَتبس) (SODوبرگزاى عٌذثالعت ثیؾتز اس

اًدبم ؽذُ غلظت گزٍُّبی تیَل پالعوب در افزادی وِ ثب

هیبًگیي ایي عِ ؽبخـ در گزٍُ وٌتزل وِ ثب عیلیظ هَاخِْ

ػَاهلی هبًٌذ آالیٌذُّبی هحیغی ،دارٍّب ،آفتوؾْب ،فلشات ٍ یب

ًذاؽتٌذ ثِ دعت آهذ ،لیىي در خقَؿ آًشین وبتبالس

هَاد عوی هَاخِْ دارًذ ،وبّؼ هییبثذً .تبیح هغبلؼبتی وِ

تغییزات لبثل تَخْی هالحظِ ًگزدیذ( .)30در ول افشایؼ

ّ ٍ Malekiradوىبراى ثز رٍی وبرگزاى آلَهیٌیَمعبسی ٍ اتبق

اعتزط اوغیذاتیَ هؾبّذُ ؽذُ در ایي هغبلؼِ هوىي اعت ثٌب

ػول اًدبم دادًذ ًیش ًؾبى داد وِ گزٍُّبی تیَل پالعوب در

ثِ دالیلی اسخولِ :افشایؼ اوغیذاعیَىّبی ػوَهی ،وبّؼ در

وبروٌبى اتبق ػول ٍ وبرگزاى آلَهیٌیَمعبسی در همبیغِ ثب

تَلیذ آًتیاوغیذاىّب ،ؽىغت ٍ ًبتَاًی علَلّب در خبیگشیٌی

گزٍُ ؽبّذ ثِ عَر هؼٌیداری وبّؼ داؽت( .)16،25در

خغبرتّبی اوغیذاتیَ ایدبد ؽذُ ٍ آعیتّبی علَلی در اثز

هغبلؼِ ّ ٍ Suryakarوىبراى ًتبیح ًؾبى داد وِ ظزفیت تبم

ایدبد گًَِّبی فؼبل اوغیضى ثبؽذ(.)13

)(CAT

اعت( .)24آخزیي ثیَهبروز ثزرعی ؽذُ در ایي هغبلؼِ هیبًگیي

ؽغلی ًؾبى داد وِ عغح هؼٌبداری آسهَى در  2ؽبخـ وبتبالس

فؼبلیت وبتبالس عزم هیثبؽذ ٍ ًتبیح حبوی اس افشایؼ هؼٌیدار

ٍ گزٍُّبی تیَل ثشرگتز اس  ٍ 0/05تفبٍت هؼٌبداری در ایي دٍ

هیبًگیي غلظت فؼبلیت وبتبالس عزم خَى وبرگزاى در همبیغِ ثب

ؽبخـ در ثیي گزٍُّبی ؽغلی هؾبّذُ ًگزدیذ .لیىي عغح
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آًتی اوغیذاًی پالعوب ًغجت ثِ گزٍُ وٌتزل وبّؼ یبفتِ

آًبلیش ًتبیح ؽبخـّبی اعتزط اوغیذاتیَ در ثیي دٍ گزٍُ

76 بررسی هیساى بیَهارکرّای استرس اکسیذاتیَ کارگراى ...

هؼٌبداری آسهَى در دٍ ؽبخـ پزاوغیذاعیَى لیپیذی ٍ

اًذاسُگیزی ؽذ ٍ ارتجبط هؼٌیداری ثیي عي ٍ عبثمِ وبر افزاد

ظزفیت آًتی اوغیذاًی وَچىتز اس  0/05ثِ دعت آهذ .همبیغِ

ثب عغح ًیىل ادرار ٍ وبدهیَم خَى ثِ دعت آهذّ ٍ .وچٌیي

هیبًگیيّب هؾخـ ًوَد وِ همذار پزاوغیذاعیَى لیپیذی در

ارتجبط هغتمیوی ثیي  2ؽبخـ ثیَلَصیىی یؼٌی وبدهیَم خَى

گزٍُ ؽغلی اٍل یؼٌی وبرگزاى عٌگ ؽىي ،پزط ٍ وَرُ

ٍ ًیىل ادرار ثب هیشاى ّ 8یذرٍوغی گَاًیي ادرار هؾبّذُ

ثیؾتز ،لیىي ظزفیت آًتی اوغیذاًی در گزٍُ لؼبةعبسی،

گزدیذ( .)32در هغبلؼِ حبضز تغییزات ؽبخـّبی اعتزط

ریختِگزی ٍ لبلتعبسی ،اًجبر ،درخِثٌذی ٍ ثغتِثٌذی ،ثیؼ اس

اوغیذاتیَ اًذاسُگیزی ؽذُ در ثیي گزٍُّبی وبری ثب افشایؼ

گزٍُ اٍل ثِ دعت آهذً .ظز ثِ ایٌىِ وبرگزاى گزٍُ اٍل یؼٌی

عبثمِ وبر هؼٌیدار ًؾذ وِ ایي ًتبیح هیتَاًذ دالیل هختلفی

وبرگزاى عٌگ ؽىي ،ثبلویل ،وَرُ ٍ پزط ثیؼ اس وبرگزاى

داؽتِ ثبؽذ اس خولِ ایٌىِ اوثز وبرگزاى هَرد هغبلؼِ در ایي

گزٍُ دٍم یؼٌی وبرگزاى لؼبةعبسی ،درخِثٌذی ٍ ثغتِثٌذی ٍ

پضٍّؼ ثب عبثمِ وبری سیز  10عبل هیثبؽٌذ ٍ افزادی ثب عبثمِ

اًجبر در هؼزك هَاخِْ ثب ػَاهل سیبىآٍر ؽغلی اس خولِ گزد ٍ

وبر

فمظ

غجبر عیلیظ ٍ دیگز فلشات عٌگیي هیثبؽٌذ ،لذا افشایؼ پز

 7درفذ اس خبهؼِ هَرد هغبلؼِ را تؾىیل هیدٌّذ .هغئلِ

اوغیذاعیَى لیپیذی ٍ وبّؼ ظزفیت تبم آًتیاوغیذاًی در

حبئش اّویت دیگز حدن ًوًَِ تحت هغبلؼِ هیثبؽذ وِ احتوبال

ایي گزٍُ احتوبال تَخیِ پذیز ثبؽذّ .وچٌیي ثزرعی همبیغِ

ثِ حدن ثیؾتزی اس ًوًَِ خْت هغبلؼِ هَرد ًیبس ثبؽذ.

وبرگزاى

ّوچٌیي ؽبخـّبی اعتزط اوغیذاتیَ ؽبخـّبئی چٌذ

عزاهیهعبسی ثب عبثمِوبریّبی هختلف تفبٍت هؼٌیداری در

ػبهلی ثَدُ ٍ تحت تبثیز ػَاهل هختلف اس خولِ رصین غذایی

گزٍُّبی هَرد ٍ ؽبّذ ًؾبى ًذاد .در گزٍُ هَرد هیشاى

هیثبؽٌذ .لذا تَفیِ هیؽَد خْت ثزرعی ارتجبط عي ٍ عبثمِ

پزاوغیذاعیَى لیپیذی ثب افشایؼ عبثمِ وبر افشایؼ داؽت اهب

وبر ثب ؽبخـّبی اعتزط اوغیذاتیَ هغبلؼبت هؾبثِ ثب حدن

ایي افشایؼ هؼٌیدار ًجَد .در هغبلؼِای وِ ٍ Palabiyik

ًوًَِ ثیؾتز ٍ عبثمِ وبریّبی هتفبٍت اًدبم گزدد.

هیبًگیي

ؽبخـّبی

اًذاسُگیزی

ؽذُ

در

ثبالی

20

عبل

هؼٌیداری ثیي تغییزات ؽبخـّبی اعتزط اوغیذاتیَ

ًتبیح هغبلؼِ حبضز ،افشایؼ هیشاى تَلیذ گًَِّبی فؼبل

اًذاسُگیزی ؽذُ ٍ ،هذت هَاخِْ ؽغلی وبرگزاى در پی ًذاؽت

اوغیضى( ٍ )ROSوبّؼ فؼبلیت آًشینّبی آًتیاوغیذاًی را

وِ هَافك ثب ًتبیح ایي هغبلؼِ هیثبؽذ( .)30در همبثل هغبلؼِای

ًؾبى هیدّذ وِ در ایي ًظزیِ اثز ػَاهل سیبىآٍر ؽغلی در

وِ تَعظ ّ ٍ Suryakarوىبراى رٍی وبرگزاى ًغبخی

تَلیذ رادیىبلّبی آساد ٍ وبّؼ فؼبلیت آًشینّبی

ٌّذٍعتبى اًدبم ؽذ ،ؽبخـّبی اعتزط اوغیذاتیَ ثب افشایؼ

آًتیاوغیذاًی ٍ افشایؼ اعتزط اوغیذاتیَ در وبرگزاى

عبثمِ وبر وبرگزاى در همبیغِ ثب گزٍُ ؽبّذ(ً 30فز اس وبروٌبى

عزاهیهعبسی را تبییذ هیوٌذ ٍ ایي وبّؼ ًغجی فؼبلیت

عزٍیظّبی خذهبت ثْذاؽتی) تغییزات هؼٌیداری اس خولِ

آًشینّبی آًتی اوغیذاًی احتوبال ًبؽی اس توبط هشهي وبرگزاى

افشایؼ لبثل تَخْی در هیشاى هبلَىدی آلذئیذ)ٍ NO ٍ (MAD

ثب ػَاهل سیبىآٍر ؽغلی هَخَد ثبؽذ ،ثِ ٍیضُ فلشات عٌگیي وِ

وبّؼ ظزفیت تبم آًتیاوغیذاًی ٍ هیشاى فؼبلیت آًشین وبتبالس

هٌدز ثِ تحزیه ٍ افشایؼ فؼبلیت آًشینّبی آًتیاوغیذاًی ٍ

را در پی داؽت(ّ .)24وچٌیي ّ ٍ Yoshiokaوىبراى در عبل

در ًتیدِ افشایؼ اعتزط اوغیذاتیَ هیگزدًذ ،لذا هغبلؼبت

 2008هیشاى ّ 8یذرٍوغی گَاًیي ادرار ) (8-OH-Guaرا ثِ

ثیؾتزی خْت ارسیبثی ًمؼ آًشینّبی آًتی اوغیذاًی در

ػٌَاى یه ؽبخـ اعتزط اوغیذاتیَ در وبرگزاى ثبعزیعبسی

ؽبغلیي فٌبیغ هختلف تَفیِ هیؽَد .ثب تَخِ ثِ ًتبیح حبفل

ًیىل ٍ وبدهیَم هَرد ارسیبثی لزار دادًذ ،در ایي هغبلؼِ عغح

اس ایي تحمیك ٍ ٍخَد ػَاهل سیبىآٍر ؽغلی در فٌؼت عفبل ٍ

وبدهیَم خَى ٍ ًیىل ادرار ٍ هیشاى ّ 8یذرٍوغی گَاًیي ادرار

عزاهیه وِ اوثزا هیتَاًٌذ هٌدز ثِ المبء اعتزط اوغیذاتیَ در
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ّوىبراى رٍی وبرگزاى عٌذثالعت اًدبم دادًذ ارتجبط

ًتیجِگیری

 77

هْری کشَری شاد ٍ ّوکاراى

 ٍ ّوچٌیي ثب ثىبرگیزی الذاهبت وٌتزلی ٍ اعتفبدُ اس،فٌؼت

وبرگزاى ؽًَذ ٍ اس آًدبیی وِ اعتزط اوغیذاتیَ در

ِْتدْیشات حفبظت فزدی هٌبعت خْت وٌتزل ٍ وبّؼ هَاخ

 ًَع ثیوبری اس خولِ ثیوبریّبی150 ثیوبریسایی ثیؼ اس

َثب ػَاهل سیبىآٍر هحیظ وبر الذام ثِ وبّؼ اعتزط اوغیذاتی

 ثیوبرّبی ریَی، افت ؽٌَایی، ثیوبریّبی ؽغلی، ػزٍلی،للجی

ٍ در ًتیدِ وبّؼ ثیوبریّبی ؽغلی ًوبیین ٍ در ًْبیت گبهی

 دخبلت دارد ٍ ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ ایٌىِ عیغتن دفبع آًتی... ٍ

در خْت ارتمبء عالهت ٍ ایوٌی وبروٌبى ایي فٌؼت ٍ در ول

اوغیذاًی درٍى ثذى هب ثغَر وبهل در ثزاثز ػَاهل اوغیذاى

.ارتمبء عالهت خبهؼِ ثزداؽتِ ؽَد

هؤثز ًیغت ٍ اس آًدبیی وِ هقزف ثؼضی اس آًتی اوغیذاىّب در

سپاسگساری

رصین غذائی در خلَگیزی اس ثزٍس اعتزط اوغیذاتیَ ٍ فذهبت

ایي تحمیك در غبلت پبیبىًبهِ وبرؽٌبعی ارؽذ ٍ ثب ّوىبری

 لذا پیؾٌْبد هیؽَد در،ًبؽی اس آى ثغیبر هَثز خَاّذ ثَد

ِداًؾىذُ دارٍعبسی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ّوذاى ٍ ؽؼج

وبروٌبى ایي فٌؼت خْت وبّؼ اعتزط اوغیذاتیَ اس رصین

 لذا.ثیيالولل داًؾگبُ ؽْیذ فذٍلی یشد اًدبم گزدیذُ اعت

درهبًی اعتفبدُ ؽَد ثِ عَری وِ ثب گٌدبًذى آًتی

ٍ ًَیغٌذُ همبلِ ووبل تؾىز ٍ لذرداًی خَد را اس ّوىبراى

، هیَُّب،اوغیذاىّبی عجیؼی اس خولِ اًَاع عجشیدبت

.هغئَلیي داًؾىذُّب اثزاس هیدارد

 در رصین غذایی رٍساًِ وبرگزاى ایي... ٍ  چبی عجش،ٍیتبهیيّب
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Abstract
Introduction: The workers who are working in ceramic tile industeries exposed to various kinds of
occupational hazardous agents especially metal oxides including silica, lead, aluminum, chromium, cobalt,
titanium, zinc, cadmium oxides and other hazardous agents such as sound, infrared radiation, radon gas and
heat stress. The present study was carried out to assess the effects of exposure to heavy metals and oxidative
stress indices, which may induce related health hazards and occupational diseases.
Methods: The present study is an analytical cross-sectional study (historical cohort). Forty male workers in
ceramic industry were considered as an experimental group and 39 male employees who were not exposed to
any hazardous agents served as a control group. In both groups blood samples were obtained. Oxidative
stress parameters were evaluated in plasma samples. In order to measured Oxidative stress, lipid
peroxidation (LPO), total antioxidant capacity (TAC), total thiol groups (TTG) and catalase activity (CAT)
were investigated. Statistical analysis was performed using SPSS version 20.
Results: The results expressed as mean SD showed induction of oxidative stress in workers as revealed
by increased plasma LPO (1.46 0.559 vs 1.15 0.658, nmol/ml P=0.031), CAT (10.273 15.309,
4.817 4.407 vs U/ml P=0.035). TAC (550.88 104.47 vs 807.23 138.52 µmol/ml P=0.000) and TTG

(0.388 0.058 vs 0.423 0.095, nmol/ml P=0.028) in comparison to those of controls.
Conclusion: These results indicated that long term exposure to heavy metals leads to induction of activity
of anti-oxidant enzyme and in general leads to increase in oxidative stress of ceramic industry workers
Key words: Ceramic Workers, Oxidative Stress, Antioxidant, Lipid Peroxidation
[ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2023-01-07 ]

This paper should be cited as. Keshvari shad M, Barkhordari A, Ranjbar A, Mehrparvar A.H, Dehghani A. The

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

study of oxidative stress biomarkers in ceramic workers compared to a control group: Occupational Medicine
Quarterly Journal 2015; 7(4):67-81

* Corresponding author: Tel:081-38380031, E-mail: a.ranjbar@umsha.ac.ir

4994  زهستاى، شوارُ چْارم،دٍرُ ّفتن

فصلٌاهِ علوی تخصصی طب کار

