 مقاله تحقیقی

بررسی ارتباط ذرات معلق ( PM2/5و )PM01و دریافت
آنتیاکسیدان غذایی با زیستنشانگرهای متابولیک
در سالمندان ساکن شهر تهران
فائزه سیاهوش* ،1سکینه شببیدار ،2میرسعید یکانینژاد

مقدمه:

3

یکی از بحرانها و معضال اساسی در هالن شتهر تهتران ،قترار گترفنن در معتر

معلق آالین ه هوا است .مطالعا مخنلت
مشکال قلبی -عروقی و تن

ذرا

تتأثیر ذرا معلتق آالینت ه هتوا را بت صتور افتاای

اهسی اتیو نشان دادهان  ،لذا ه

از ایتن مطالعت بررستی ارتبتاط

ذرا معلق هانر از  1/0و  65میکرون و ظرفیت تاا آننی اهسی ان رژیم غذایی با قن ختون ناشتنا،
هربیهای سرا و فشارخون در سالخوردگان ساهن شهر تهران بوده است.

روش

بررسی :در مطالع حاضر  111نفر سالخورده در سال  6025مورد بررسی قترار گرفننت .

اطالعا جاعیت شناخنی و پرسشنام بسام خوراک از افراد واج شرایط جا آوری ش  .ظرفیت
تاا آننی اهسی انی رژیم غذایی محاسب ش و آزمای های بیوشیایایی شامل قن ختون ناشتنا و
هربیهای سرا انااا گرفت .غل ت ذرا معلق از سازمانهای مربوطت در استنان تهتران دریافتت
ش  .از آزمون آماری آنالیا واریانس جهت تاای و تحلیل آماری اسنفاده ش .
یافتهها :بین میانگین فشارخون سیسنولیک دو گروه از افرادی هت در ستهک اول و دوا PM1/0
( )p=5/555و  )p=5/511( PM65قرار داشنن  ،تفاو معناداری وجود داشتت .بتین افترادی هت در
سهک اول و دوا هاچنین سهک دوا و سوا  PM65قرار داشنن نیا اخنال

معناداری با فشارخون

دیاستتنولیک مشتتاه ه شتت ()p=5/551؛ امتتا ارتبتتاط معنتتاداری بتتین ذرا معلتتق و دریافتتت
آننیاهسی انهای رژیم غذایی با سایر زیست نشانگرهای منابولیک مشاه ه نش .

بحث

و نتیجهگیری :تحقیق حاضر نشان داد ه مواجه سالان ان با ذرا معلتق هانتر از 1/0

میکرون سبک افاای

فشارخون آنان خواه ش .

کلمات کلیدی :ذرات معلق ،آنتیاکسیدانها ،فشار خون
فصلنامه علمی پژوهشی ابنسینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا
تاریخ دریافت36/9/51 :

 .1کارشناس ارشد علوم ایتیه در بشران دانشگاه علوم
زشکی اهران ،دانشکده علوم ایتیه و رژی شناسی ،گروه
ایتیه جامیه ،اهران ،ایران
 .2دانشیار ،دانشگاه علوم زشکی اهران ،دانشکده علوم
ایتیه و رژی شناسی ،گروه ایتیه جامیه ،اهران ،ایران
(*مؤلف مسئول) s_shabbidar@tums.ac.ir
 .3استادیار ،دانشگاه علوم زشکی اهران ،دانشکده
بهداش  ،گروه ا یدمیولوژ و آمار زیستی ،اهران ،ایران

(سال بیست و یکم ،شماره دوم ،تابستان  ،8931مسلسل )76
تاریخ پذیرش36/3/86 :

فائزه سیاهوش و همکاران

ارتباط ذرات معلق و دریافت آنتیاکسیدان با زیستنشانگرهای متابولیک در سالمندان

آلببودگی هببوا بببر یشببر

مقدمه

بییببار هببا قل ببی عروقببی و

راب میل آالینده هوا ،از اجزا متتلفبی شبام اسبیدها

آارواسکلروز 5موثر اس [ .]11-12در مطالیباب اخیبر مشباهده

(مانند نیترابها و سولفابها) ،مواد شییایی آلبی ،لبزاب ،راب

شده اس که آلودگی هوا با القا استرس اکسیداایو 6و اختالل

ظ بار یببا خبباز اشببکی شببدهانببد [ .]1-3راب درش ب قاب ب

در عیلکرد عروق خونی میاواند س ب ا زایش سبطوح سبرمی

استنشاق( 1)PM11در مجاورب جاده ها یبا لبنایع مولبد ظ بار

انواع اکتورهبا التهبابی و انیقباد گبردد [ .]13-15یکبی از

میشوند که قطرشان بزرگتر از  2/5میکرومتر و کوچزار

عوام مه در کاهش اثراب استرس اکسیداایو ،مصر مناسب

یا

از  11میکرومتر اس  .راب ریز ( 2)PM2/5نیبز راب میلقبی

مواد ظتایی اس [ .]15بر اساس مطالیاب انجام شبده ،دریا ب

هسببببتند کببببه در دود و مببببهدود یا بب ب مببببیشبب بوند و

باال آنتیاکسیدانها رژی ظتایی 7دارا اأثیراب مفید ببر

قطرشان2/5میکرومتر یا کیتر اس [ .]4ایبن راب یبا ببهیبور

اختالالب متابولیکی اس [ .]19-21برخبی از مطالیباب نشبان

مستقی از منبابیی ماننبد آابشسبوز هبا جنگلبی وارد هبوا

میدهند که به احتیال زیاد رژی ظنی از میوهها و س زیجاب ببا

میشوند و یا ظیرمستقی و از یری واکنش گازها خروجی از

دارا بودن ارکی اب آنتیاکسبیدان ،ویتبامین  ،لبی نب هبا،8

نیروگاه ها ،لنایع و خودروها در هوا شک می گیرند [ .]5انبدازه

کاروانوئیدها 9و مواد شیییایی یال گیاهی س ب کباهش ابأثیر

این راب با اوانایی آنها در آسبیب رسبانی ببه سبالم انسبان

نامطلوب آالینبدههبا هبوا ببر سبالم مبیشبوند [.]23 ،22

ارا اط مستقی دارد .راب میلقی که قطرشان  11میکرومتر یبا

دریا

آنتیاکسیدانها از رژی ظتایی یا مکیب هبا ،دارا اثبر

کیتر اس  ،خطبر بیشبتر ببرا سبالم دارنبد زیبرا عیومباً

مشا طتی علیه اثر مضر استرس اکسیداایو ،ر شار خبون 10و

می اوانند از بینی و گلو بگترند و به عی ریهها و حتبی گباهی
جریان خون وارد شوند .استنشاق این راب میاواند ببر قلبب و
ریه ها اثرگتار باشد و یامدها بهداشتی وخییی ایجاد کنبد [،6
 .]5ی

گزارشاب سازمان بهداشب جهبانی( 3)WHOمیبزان

 PM2/5انبدازهگیبر شبده در ایبران (در سبال 41/1 ،)2114
میکروگرم بر متر مکیب و میزان PM11انبدازهگیبر شبده در
شهر اهران (بین سالها  51 ،)2114 -2111اا  111میکروگرم
بر متر مکیب و باالار از میزان استاندارد جهانی ببوده اسب [،5
 .]9آمار بییاران بستر ومیزان مر ومیر ناشی از بییار ها

یا چربی خون باال 11اس [ .]24-26اما هنوز مشبتص نیسب
آیا رژی ظتایی میاواند اثر آالیندهها هوا را ببر رو عوامب
خطر بییار قل ی -عروقی ایدی کند؟ از اینرو هد مطالیبه
کنونی بررسی ارا اط آلودگی هوا و دریا

آنتیاکسبیدان کب

رژی ظتایی با زیس نشانگرها متابولیز در سالیندان مراجیه
کننده به خانهها سالم شهر اهران اس .
روش بررسی
در این ژوهش اولیفی-اشلیلی ،ایالعباب ببا هیباهنگی

قل ی -عروقی 4دربییارستانها در زمان ا زایش آلودگی هوا به

اداره سالم شهردار اهبران از  226سبالیند سباکن منبای

یور قاب اوجهی باالار اس و این امر در ا راد کبه ببه قبرار

 5گانه شهر اهران کبه در سبال 1394ببه خانبههبا سبالم

گر تن در میرض راب ریز حساس هستند ،شام ا براد م بتال

مراجیه نیوده بودنبد ،جیبعآور شبد .مییارهبا راهیبابی ببه

به بییار ها قل ی و ریو و سالیندان بیشتر اس و احتیباالً
1. Particulate Matter less than 10 micrometers
2. Particulate Matter less than 2.5 micrometers
3. World Health Organization
4. Cardiovascular disease
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5. atherosclerosis
6. Oxidative stress
7. Dietary Antioxidants
8. Polyphenols
9. Carotenoids
10. Hypertension
11. Hyperlipidemia

فصلنامه علمی پژوهشی ابنسینا  /اداره بهداشت ،امداد و درمان نهاجا

مطالیه ،سن براببر و بباال  61سبال و ایایب ببه شبرک در

(سال بیست و یکم ،شماره دوم ،تابستان  ،8931مسلسل )76
جدول -1ویژگیهای جمعیتشناختی و میزان دریافتهای کل آنتیاکسیدان رژیم غذایی
سالمندان ساکن شهر تهران

*

مطالیه بود .ایالعاب جییی شناختی ا راد شام سابقه ابتال به

سن(سال)
وزن(کیلوگرم)
قد(سانتی متر)
نمایه توده بدن ()kg/m2
دورکمر(سانتی متر)
نسبت دور کمر به باسن

شد .اندازهگیر قنبد و چرببی هبا سبرم ببا اسبتفاده از روش

مرد
جنس:
زن
ظرفیت تام آنتیاکسیدانی رژیم غذایی (میکرومول معادل ترولکس)

( ارس آزمون ،ایران) انجام شد .دریا ها ظتایی مییول رد

*مقادیر بر اساس میانگین±انحراف معیار و یا تعداد (درصد) گزارش شده است.

بییار ها مزمن و سط

یالیب ببدنی از یریب

رسشبنامه

جیعآور شد .شارخون با استفاده از شارسنج دیجیتالی بس
از حداق  11-15دقیقه استراح و در حال نشسته اندازهگیر
آنزییی برم نا رنگسنجی ،با اسبتفاده از کیب هبا اجبار

67/03±1/07
75/65±55/03
516/56±8/05
59/71±3/13
99/54±50/48
0/91±0/08
)61( 58/8%
)565( 75/5%
5057/9±144/7

در یی یز سال گتشته با استفاده از یز رسشنامه نییه کیی

دیده شد که میانگین شبارخون سیسبتولیز و دیاسبتولیز در

هرسبتی از  165قلب مباده

بین سهزها  PM11اخبتال مینبیدار داشبته اسب  .از

راب

یگیر اختال بین گروههبا اسبتفاده شبد.

بسامد خوراز ( 1)FFQکه شام

ظتایی اس  ،اندازهگیر شد .دادهها مربوط ببه ظلمب

آزمون اوکی برا

میلبب کیتببر از  2/5و 11میکرومتببر هببوا مشبب سببکون

بین میانگین شارخون دیاستولیز دو گروهی که در سهز اول

از انجبام نیونبهگیبر

و دوم  PM11قببرار داشببتند ،افبباوب مینببادار وجببود دارد

خون بود ،از ایستگاه ایش آلبودگی هبوا نزدیبز ببه مشب

( .)p<1/15بین دو گروه از ا راد کبه در سبهز دوم و سبوم

سکون سالیندان (حداک ر اا الله  5کیلومتر ) و ببا مراجیبه

 PM11قببرار داشببتند نیببز اخببتال مینببادار بببا شببارخون

به شرک کنترل کیفی هوا و اداره ک حفاظ مشیط زیسب

سیستولیز مشاهده شد ( .)p<1/15اما ارا باط مینبادار ببین

سالیندان ،که شام میانگین  5روز ق

استان اهران دریا

شد .ایالعاب به دس آمده وارد رایانه شد

قند و چربیها خون با  PM11وجود نداش .

و برا مقایسه افاوب میانگینها از آزمون آنالیز واریبانس یبز

جدول  3نتایج آنالیز واریانس یز یر ه برا اییین ارا باط

یر ه و آزمون ایقی ی اوکی 2استفاده شد .سط مینبیدار در

ظلم

کلیه آزمونها  p<1/15در نمبر گر تبه شبد و ببرا اجزیبه و

با زیس نشانگرها متابولیز را در سالیندان مراجیهکننده ببه

اشلی دادهها از نرم ا زار  SPSSنسته  16استفاده گردید.

خانهها سالم شهر اهران نشان میدهد .میانگین شارخون

راب میل کیتر از  2/5میکرومتر هوا مش سبکون

سیستولیز در بین سبهزهبا  PM2/5اخبتال مینبیدار

یافتهها

داش  .آزمون ابوکی نشبان داد کبه ببین میبانگین شبارخون

ا راد مبورد مطالیبه 226 ،نفبر سبالیند ببا میبانگین سبنی

سیستولیز دو گروهی که در سبهز اول و دوم  PM2/5قبرار

 65/14±5/15سال بودند که ایداد  65نفبر ()%25/5از آنبان را

داشتند افاوب مینادار وجبود دارد ( .)p=1/144درمبورد سبایر

مردان و  161نفر ( )%51/2را زنان اشکی میدادند (جدول .)1

متییرها افاوب مینیدار بین سهزها مشاهده نشد.

میزان ابتال به بییار ها شام دیابب و بییبار هبا قل بی و
عروقی و شارخون به ارایب  %61 ،55%و  %45/5بود.
س از انجام آزمون آنالیز واریانس یبز یر به (جبدول )2

س از انجام آزمون آنالیز واریانس یز یر ه نتبایج نشبان
داد کببه ارا بباط مینببادار بببین سببهزهببا ظر یبب اببام
آنتیاکسیدانی رژی ظتایی و زیس نشانگرها متابولیز وجود
ندارد( .جدول )4

1. Food Frequency Questionnaire
2. Tukey test
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جدول  -2نتایج آنالیز واریانس یک طرفه برای تعیین ارتباط غلظت ذرات معلق کمتر از 16میکرون با فشارخون و قند و چربیهای سرم و سالمندان ساکن شهر تهران
سهک غلظت ذرات معلق کمتر از  16میکرون
≤36

36/61-59/07

≤59/06

زیست نشانگر

اول (تعداد= )76

دوم (تعداد= )75

سوم (تعداد= )75

مقدار p

فشارخون سیستولی ()mmHg
فشارخون دیاستولی ()mmHg
لیپو پروتئین با چگالی باال ()mg/dL
تری گلیسیرید ()mg/dL
کلسترول تام ()mg/dL
قند خون ناشتا ()mg/dL

†5/11±536/51
5/19±87/74€
1/13±507/41
55/40±585/75
5/68±37/75
3/63±508/44

5/40±546/75
5/45 ±79/94¥
1/44±598/45
50/47±576/18
5/31±39/10
1/09±559/04

5/61±534/58
5/99±86/53
6/55±504/66
8/16±570/19
5/45±10/66
3/98±501/43

*0/056
*0/005
0/546
0/735
0/159
0/405

† € ،تفاوت میانگین بین سهک اول و دوم معنی داراست (.)p <0/01
 ¥تفاوت میانگین بین سهک دوم و سوم معنی داراست (.)p <0/01

تمامی مقادیر بر حسب میانگین ±انحراف استاندارد گزارش شده است.
* مقدار  pکمتر از 0/01معنی دار در نظر گرفته شد.

جدول  -3نتایج آنالیز واریانس یک طرفه برای تعیین ارتباط غلظت ذرات معلق کمتر از  2/9میکرومتر با فشارخون و قند و چربیهای سرم و سالمندان ساکن شهر تهران
سهک غلظت ذرات معلق کمتر از  2/9میکرون
≤36

36/61-59/07

≤59/06

زیست نشانگر

اول (تعداد= )56

دوم (تعداد= )07

سوم (تعداد= )05

مقدار p

فشارخون سیستولی ()mmHg
فشارخون دیاستولی ()mmHg
لیپو پروتئین با چگالی باال ()mg/dL
تری گلیسیرید ()mg/dL
کلسترول تام ()mg/dL
قند خون ناشتا ()mg/dL

†5/54±534/55
5/14±84/14
3/08±554/55
9/74±570/93
3/83±597/86
5/36±38/31

5/96±546/76
5/54±83/39
6/45±508/34
50/57±577/99
6/44±598/30
5/67±39/45

5/35±531/94
5/31±86/49
3/94±508/17
50/60±585/93
6/01±553/77
5/43±10/56

*0/033
0/377
0/757
0/758
0/063
0/687

† تفاوت میانگین بین سهک اول و دوم معنی داراست (.)p <0/01

تمامی مقادیر بر حسب میانگین ±انحراف استاندارد گزارش شده است.
* مقدار  pکمتر از 0/01معنی دار در نظر گرفته شد.

جدول  -5نتایج آنالیز واریانس یک طرفه برای تعیین ارتباط آنتی اکسیدان رژیمی با فشارخون و قند و چربیهای سرم و سالمندان ساکن شهر تهران
سهک ظرفیت تام آنتی اکسیدان رژیم غذایی
زیست نشانگر

فشارخون سیستولی () mmHg
فشارخون دیاستولی () mmHg
لیپو پروتئین با چگالی باال () mg/dL
تری گلیسیرید() mg/dL
کلسترول تام() mg/dL
قند خون ناشتا () mg/dL

≤751/36

751/31-1169/76

≤1169 /71

اول (تعداد=)70

دوم (تعداد= )79

سوم (تعداد= )79

5/59±530/75
5/75±84/59
6/87±400
55/14±571/96
5/64±10/31
3/15±503/76

5/75±533/35
5/88±78/83
1/30±555/97
50/43±585/80
5/38±39/85
3/33±555/55

5/60±535/51
5/35±84/01
1/47±596/65
8/49±570/35
5/46±37/39
1/71±551/16

مقدار p

0/144
0/076
0/405
0/695
0/536
0/435

تمامی مقادیر بر حسب میانگین±انحراف استاندارد گزارش شده است.

بحث و نتیجهگیری

قلب و عروق ناشناخته اس  .نتایج ژوهشها گتشبته نشبان
می دهد که راب میل آالینده هوا اأثیراب مستقی (خود راب)

نتایج مطالیه حاضر نشان داد که مواجهه سالیندان ببا راب

و ظیرمستقییی (از یری آزادسباز واسبطههبا التهبابی) ببر

میل کیتبر از  2/5میکرومتبر سب ب ا بزایش شبارخون آنبان

ایجاد استرس اکسیداایو در بدن دارند و استرس اکسیداایو ایجاد

خواهد شد .اگرچه ارا ایی بین راب میل  11میکرومتبر ببا

شده میاواند س ب اختالل در عیلکرد قلب و عروق شود [.]25

شارخون در جامیه سالتورده اهرانی وجود نداش اما مواجهبه

راب میل ب ماننببد ( PM2/5اصببویر  )1بببا القببا اسببترس

سببالتوردگان بببا راب میل ب کیتببر از  2/5میکرومتببر موجببب

اکس بیداایو باع ب اولی بد آنببزی هببا متتلببف و یببالسبباز

ا زایش شارخون آنان شد .ساز و کار اللی اثر آلودگی هوا ببر

واسطهها التهابی در عروق خونی میشوند [.]25

25
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رادیکال
آزاد
استرس اکسیداتیو

PM2.5

مواد

پاسخ التهابی

اکسیژن

شیمیایی آلی

فعال
آسیب DNA
فلزات
واسطه

تصویر  -1سازوکار القای استرس اکسیداتیو توسط ]26[ PM2/9

شواهد نشبان مبیدهبد کبه یبال شبدن سیسبت عصب ی

میکرون در حال مشلول را بر لیپو روائینها سرم بدن انسان

سیپاایز نقش مهیی درکنترل شبارخون و ایییبراب آن دارد.

در شرایط آزمایشگاهی بررسی کردنبد و مشباهده نیودنبد ایبن

راب میل که حام مقدار راوانی از مواد شیییایی بالقوه سیی

راب س ب نابود ساختار لیپو روائینهبا ببا دانسبیته بباال و

در سط خود هستند به این عل کبه قطبر بسبیارکیی دارنبد،

ایین میشود [ .]32شواهد ا یدمیولوژیز هیچنبین نشبان داده

قادرند به قسی ها عیی ار ر یه نفو کرده و بید از رسوب در

اس قرار گر تن در میرض راب  PM2/5هوا سب ب ا بزایش

ریه با اشریز انش اکسیداایو در آن س ب ا زایش واسطههبا

خطر ابتال به دیاب نوع  2میشود [ .]34 ،33نتبایج مطالیبها

شیییایی شوند که این ارکی اب بر سیست عص ی خبود متتبار

حیوانی نشان داد قرار گر تن سبه ماهبه مبوشهبا در میبرض

اأثیر گتاشته و شارخون را ا زایش میدهد [.]14
یا ته دیگر این مطالیه ایبن ببود کبه ببین راب میلب ببا
قندخون ناشتا و چربیها سرم ارا اط مینیدار مشاهده نشد
که هیسو با یا تهها

مطالیه چانگ و هیکارانش بود که نشان

دادند بین راب میل ( PM2/5و )PM11با ارکیب چربیها

ظلمبب

راب میلبب کیتببر از  2/5میکرومتببر متببراک شببده

( 1)CAPس ب سرکوب سفوریالسیون نیتریز اکساید سنتتاز
ناشی از انسولین در عضله شده و باع ایجاد التهباب در با ب
چربی و عدم اشی به گلوکز میشود [ .]35اما این مطالیه هیچ
ارا ایی را میان میانگین نج روزه ظلم

راب میل (PM2/5

سرم و قند خون ناشتا ارا ایی وجبود نبدارد [ .]29در مطالیباب

و  )PM11با متییرها

دیگر که در این زمینه انجام گر ته اس  ،مشتص شبد قبرار

در مدلها حیوانی مواجهه با راب میل بهلورب بلند مبدب

گببر تن در میببرض راب میل ب بببا ا ببزایش اببر گلیسببیرید،

( 6اا  11ماه) بررسی شده اس و حیواناب مورد مطالیبه اشب

لیپو روائین با دانسیته ایین هیبراه اسب [ .]31در ایبن راسبتا

اأثیر ظلم ها کنترل شده راب میل در شرایط آزمایشگاهی

ییتس و هیکارانش نشان دادند با ا زایش 1میکروگرم ببر متبر

قرار داشتهاند و در مطالیباب انسبانی نیبز ببرا بررسبی ابأثیر

مکیبببب در میبببزان ظلمبب  PM2/5و ،PM11در میبببزان

مواجهه هیزمان راب میل آالینده هوا بر زیس نشبانگرها

ار گلیسیرید و لیپو روائین با دانسیته بسیار ایین ا زایشی ببه

زیستی ،نیونهگیر خون در یبی چنبد مرحلبه ببرا شبرک

میزان به ارایب  %4/5و %1/15مشاهده میگبردد [ .]31کبی و

کنندگان انجام شده اس کبه ایالعباب دقیب ابر در اختیبار

هیکاران نیز در یی مطالیها ابأثیر راب میلب کیتبر از 2/5

وق نشان نداد .الزم به کر اس کبه

1. concentrated Particulate Matter less than 2.5 micrometers
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فائزه سیاهوش و همکاران

ارتباط ذرات معلق و دریافت آنتیاکسیدان با زیستنشانگرهای متابولیک در سالمندان

ارا ایی بین دریا ها ک آنتبیاکسبیدان رژیب ظبتایی ببا
شارخون و چربیها سرم و قند خون ناشتا در جیییب مبورد

.مشق قرار میدهد
در مطالیاب متتلفی اأثیر مفید ارکیب آنتیاکسبیدانهبا در

مطالیه مشاهده نشد؛ مقطیی بودن مطالیه حاضر و وجود خطا

 در مطالیبها دریا ب. به ود شار خون مشباهده شبده اسب

اندازهگیر که شاید بهعل وجود اشکال در به یادآور مصر

 واحبد ببینالیللبی در ا براد211 با دوزE روزانه مکی ویتامین

ظتاها ظنی از آنتیاکسیدان یی زمان یز سال گتشته اوسط

م تال به ا زایش خفیف شارخون مورد بررسی قرار گر ب و در

 با اوجه به اینکه نتایج مطالیباب متتلبف ابأثیر.سالیندان باشد

 در مبدبE انتها مطالیه مشاهده شد کبه دریا ب ویتبامین

م ب دریا ب آنتبیاکسبیدانهببا از یریب مصببر ظببتاها و

 احتیاالً با در دسترس قرار دادن نیتریز اکساید، هفته25 زمان

 نیباز ببه،مکی ها آنتی اکسیدان را مورد اأییبد قبرار دادهانبد

شارخون در ا راد م تال به ا زایش خفیف

.انجام مطالیاب بیشتر در این زمینه وجود دارد
تشکر و قدردانی

موجب به ود وضیی

 هیچنین در مطالیه مرکز قنبد و لیپیبد.]36[ شارخون میشود
 برد بزرگسبال1953  دوره زمانی ببر رو3 اهران که در یول
 مشاهده شد مصر باالار آنتیاکسیدان در رژی،انجام شده بود

از سازمان حفاظ مشیط زیس و شبرک کنتبرل کیفیب

%15  (میکرومول میادل ارولکس) سب ب1151 ظتایی بیشتر از

هوا شهر اهران که نهای هیکار را در اجرا این مطالیبه

کاهش ابتال به چاقی مرکز میشود و ارا اط میکوسبی میبان

 این مقاله از ایان نامه دانشجویی. داشتند لیییانه سپاسگزاری

امتیاز ظر ی اام آنتیاکسیدانی ظتایی و احتیال ابتال به سندرم

مقطع کارشناسی ارشد علوم ایتیبه در بشبران دانشبکده علبوم

متابولیز و شارخون باال در بین شرک کنندگان وجود داشب

ایتیه و رژی شناسی دانشگاه علوم زشکی اهران (کبد اخبالق

آنتیاکسیدانها از

 شببببیاره یببببرح،.IR.TUMS.VCR.REC1396 .2569

یری مصر ظتاها و مکی هبا آنتبیاکسبیدان ببر کباهش

. ) برگر ته شده اس9311514112

 اما در مطالیه کنونی.]35-41[  مشاهده گردیده اس،شارخون

دریا

 در مطالیاب متتلف اأثیر م.]35[
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The relationship of particulate matter
(PM2.5 and PM10) and total dietary
antioxidant intake with metabolic
biomarkers in the elderly
living in Tehran city
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Abstract
Background: Exposure to particulate air pollutants is one of the major
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problems and crises in Tehran metropolis, Iran. Various studies
have shown the effect of particulate matter of air contaminants as
an increase in cardiovascular and oxidative stress. So, the purpose
of this study was to examine the relationship of <2.5 micrometers
and <10 micrometers microns particulate matter (PM2.5 and PM10)
and total dietary antioxidant intake with fasting blood glucose
(FBS), serum lipids, and hypertension in the elderly living in Tehran.
Materials and methods: This study was performed on 226 elderly people in
2015. Demographic data and frequency of food questionnaires
were collected from qualified individuals. Total dietary antioxidant
intake was calculated and biochemical tests (FBS and serum lipid
measurement) were performed. Concentrations of air Particulate
Matter were obtained from relevant organizations in Tehran
province. Statistical analysis was performed by ANOVA test.
Results: There was a significant difference in the mean systolic blood
pressure between first and second tertile of PM2.5 (p=0.044) and
PM10 (p=0.026). There was also a significant difference in diastolic
blood pressure between the first and second tertile and also
between the second and third tertile of PM10 (p=0.002). However,
there was no significant relationship between particulate matter and
dietary antioxidants with other metabolic biomarkers.
Conclusion: The present study showed that exposure of elderly citizens
with particulate matters less than 2.5 micrometers in diameter
would increase their blood pressure.
Keywords: Particulate Matter, Antioxidants, Blood Pressure
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