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ABSTRACT 

 

AIMS: Traffic pollution is one of the most serious health problems in the world. 
Oxidative stress caused by free radicals leads to a wide range of cellular damage such 
as enzyme inactivation, lipid peroxidation, protein and lipoprotein oxidation and a 
variety of diseases. The aim of this study was to evaluation of oxidative stress 
parameters in the serum of urban drivers compared to suburban drivers with the 
impact of traffic pollutants. 

MATERIALS & METHODS: The present research is a prospective Cohort study. The 
statistical population of the study was male drivers that referring to Ghaemshahr, Iran 
occupational medicine in 2019 to 2020. 45 drivers of urban vehicles exposed to traffic 
pollutants and 45 suburban drivers were selected as a control group by systematic 
probabilistic sampling to determine the oxidative (NO and MDA) and antioxidant (TAC, 
CAT) parameters in serum. Data were analyzed using chi-square and T-test in SPSS 22 
software. 

FINDINGS: The data from this study showed that the mean of  nitric oxide, total 
antioxidant capacity and catalase enzyme  indexes in the group of drivers exposed to 
traffic pollutants were lower than the control group, while lipid peroxidation was 
higher in the group of drivers exposed to traffic pollutants compared to the drivers in 
the control group, which is significant at the level of statistical probability level of 1% 
(p <0.001). 

CONCLUSION: The results of the research showed that oxidative stress caused by traffic 
Pollutants decreased the total antioxidant capacity (TAC) and increased oxidative 
conditions in the group of drivers exposed to traffic pollutants, which can threaten the 
health of these people. 
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Introduction
... [1-8]. The amount of oxidants and antioxidants 
in healthy people is always in balance, increasing 
the concentration of oxidants or decreasing 
antioxidants will lead to loss of this balance and 
to oxidative stress [9]. One of the effective factors 
in upsetting this balance is pollution caused by 
urban traffic [7, 8]. In 2020, Marianne Geiser et al. 
investigated inflammation due to oxidative stress 
in airways susceptible to human aerosols [5]. In 
2021, Münzel Thomas et al., by examining the 
parameters of oxidative stress, found that ambient 
air pollution increases the risk of cerebrovascular 
disorders by causing inflammation and oxidative 
stress [6]. In 2021, Stephanie M. Holm et al. 
examined the association between traffic-
related air pollutants, biomarkers of metabolic 
dysfunction, oxidative stress, and lung epithelial 
damage in children [7]. ... [9-16].

Aim (s)
The aim of this study was to compare oxidant 
factors (nitric oxide (NO), malondialdehyde 
(MDA)) and antioxidants (total oxidative capacity 
(TAC), catalase (CAT)) in drivers’ blood serum.

Research Type
This study is a prospective cohort study.

Research Society, Place and Time
Male drivers (urban and suburban) who had 
referred to the occupational medicine of 
Ghaemshahr city-Mazandaran, Iran between 
2019 and 2020 to issue a health card, formed the 
statistical population of this study.

Sampling Method and Number
As a control group, 45 urban and suburban drivers 
who were exposed to urban traffic pollution and 
45 extra-urban drivers whose traffic route was 
rural roads and out of traffic and urban pollution, 
were selected using systematic sampling method.

Used Devices & Materials
Oxidative and antioxidant parameters (NO, MDA, 
TAC and CAT) were measured in serum blood. 
Quantitative parameters such as height, weight, 
glucose level and cholesterol level were also 
measured by standard methods. A questionnaire 
was also completed for each person including 
demographic information and history of cardiac 
risk factors in the past (hypercholesterolemia, 
diabetes). The methods used in this study were 
taken from the book of biochemical experiments 
of Dr. Amir Hossein Esmaili and also the book 
Antioxidant and Evaluation of Antioxidant 

Parameters by the same author. This study was 
performed in Ahura Lab and Shafa laboratories of 
Ghaemshahr, Iran. Blood samples were taken from 
the samples after 12 hours of fasting. Wills method 
[17] and Hadley and Draper double heat method 
were used to evaluate the development of lipid 
peroxidation in the serum of the studied samples 
and to quantify the amount of MDA. ... [18]. Total 
antioxidant capacity was measured by ELISA 
method using ZellBio kit [19]. Determination of 
catalase activity in samples was also evaluated 
based on Abie method [20] and slight changes in 
Luck method [21].

Ethical Permissions
By obtaining written and informed consent from 
individuals and fully explaining the purpose and 
method of the investigation, individuals were 
assured that the information would remain 
confidential.

Statistical Analysis
The data of the collected samples were encoded 
and analyzed using SPSS 22 software. T-test 
was used to compare the means. P <0.05 was 
considered to calculate the significant level of 
parameters.

Finding by Text
90 samples with an average of 30 to 60 years 
participated in this study in which there was a 
significant difference between age, glucose and 
cholesterol parameters in the group of urban 
drivers compared to suburban drivers (p <0.05) 
but the difference in height and weight parameters 
was not significant (0.05 0 <p; Table 1). After 
measuring the quantitative parameters of oxidant-
antioxidant in the blood serum of the two groups 
of selected drivers, a comparison of the mean of 
the variables in these two groups was reported as 
described in four graphs. The amounts of nitric 
oxide, lipid peroxidation, total antioxidant capacity 
and catalase enzyme were significantly different in 
urban drivers compared to suburban drivers. The 
results showed that the nitric oxide composition in 
people exposed to traffic pollution (urban drivers) 
with a value of 18.36±1.1 was significantly lower 
than suburban drivers with a value of 28.04±1.4 
(t= 23.837; p <0.001; Figure 1), while the rate of 
lipid peroxidation in this group value of 12.17±0.8 
was higher than the control group with a value of 
7.33±0.6 (t= 21.991; p <0.001; Figure 2). 
The activity of catalase enzyme in the control 
group with value of 12.32±0.82 was higher than 
those exposed to traffic pollution with value of 
9.29±0.72 (t = -12.233; p <0.001; Figure 4).
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Table 1) Comparison of two groups of people exposed to 
 traffic pollution (urban drivers) and far from traffic pollution 

(suburban drivers)

Parameters

People at risk of 
traffic pollution 

(suburban)
(M ± SD)

People away 
from traffic 

pollution 
(suburban)

Difference of 
parameters in the 

two groups

t amount p

Age (years) 50.384.72± 52.4±60.31 2.065 0.042

Weight (kg) 83.16±42.85 79.14±55.29 -1.181 0.241

Height (cm) 176.6±20.76 174.6±55.83 -1.147 0.255

Glucose (mg/dl) 96.12±68.72 108.30±04.55 2.205 0.029

Cholesterol (mg/
dl) 235.24±44.74 170.20±48.72 -13.498 0.000

Figure 1) Comparison of nitric oxide levels in the two groups 
 (***significant difference at levels less than 0.001)

Figure 2) Comparison of levels in the two groups 
 (***significant difference at the level of less than 0.001)

Also, the mean total antioxidant capacity in the 
control group with value of 12.8 ±0.93 was higher 
than the group of urban drivers with value of 
9.27±0.66 (t = -14.150; p <0.001; Figure 3). 

Figure 3) Comparison of total antioxidant capacity in the two 
case groups  

 (***significant difference at the level of less than 0.001)

Figure 4) Comparison of catalase activity in the two groups 
 (***significant difference at the level of less than 0.001)

Main Comparison to the Similar Studies
... [22-24]. Many parameters for the 
occurrence of oxidative stress such as catalase, 
superoxide dismutase, glutathione peroxidase, 
malondialdehyde and total antioxidant capacity 
are measured among individuals [25, 26]. The 
results of this study showed that the level of 
catalase in people exposed to traffic pollutants 
was lower than the control group. A study of taxi 
drivers by Brucker et al. showed that the levels 
of activity of catalase, glutathione peroxidase, 
and glutathione-s-transferase enzymes in drivers 
exposed to traffic pollutants were lower compared 
to control group. [25]. Another study looked at 
oxidative and nitrous stress levels among 50 bus 
drivers in Prague, Czech Republic. In this study, 
a significant increase was observed in the level 
of oxidative and nitrifying stress markers among 
bus drivers in comparison with the control 
group [29]. ... [30, 31]. The results of the present 
study showed that traffic pollutants increased 
the amount of malondialdehyde. In a study by 
Dejmek et al., the effects of traffic pollutants on 
oxidative stress markers in city bus drivers were 
investigated. The results increased the level of all 
3 markers of oxidative stress including markers 
of DNA damage; The marker of lipid peroxidation 
and the level of carbonyl groups of proteins in bus 
drivers show a significant increase compared to 
the control group [32]. In this study, serum nitric 
oxide levels were significantly lower in the group 
exposed to traffic pollutants. Nitric oxide acts 
as an anti-inflammatory agent in physiological 
concentrations and is a toxic substance for 
invading and infectious microorganisms, and 
reducing the amount of nitric oxide in people 
who are exposed to traffic pollutants causes these 
diseases [33]. On the other hand, in the present 
study, the total antioxidant capacity in the group 
exposed to traffic pollutants was significantly 
lower than the control group. Nazi et al, have 
reported similar results [34]. Antioxidants are 
substances that inhibit or delay oxidative damage 
to a target molecule. In the study, there was a 
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significant reduction in total antioxidant capacity 
in people exposed to traffic pollutants compared 
to controls. People exposed to traffic pollutants, 
including police traffic and urban drivers, are 
exposed to significant amounts of oxidizing agents 
in terms of the work environment they interact 
with. Improving their nutrition is one of the ways to 
increase antioxidants in this group of people [35]. 
The cause of high lipid peroxidation in the plasma 
of individuals exposed to traffic contaminants is 
enzymatic and non-enzymatic deficiency of the 
antioxidant defense system. The enzyme catalase 
plays a very important role in protection against 
lipid peroxidation, which showed a significant 
reduction in people who are exposed to traffic 
pollution.

Limitations
Study limitations included intervention variables 
that could affect outcomes, for example, driving 
time, smoking, diabetes and cardiovascular 
disease, diet, and sleep or wakefulness in drivers 
were not the same.

Suggestions
It is suggested that the effect of food enrichment 
in the diet of people exposed to traffic pollution be 
investigated to compensate for antioxidants and 
prevent cancer and cardiovascular disease caused 
by oxidative stress caused by traffic pollution. 
It is also recommended to evaluate the levels of 
vitamins E, C and selenium in the blood serum of 
these people.

Conclusions
The results of this study showed that the mean 
parameters of nitric oxide, total antioxidant 
capacity and catalase in the group of drivers 
exposed to traffic pollutants were lower than 
the control group, while lipid peroxidation was 
higher in this group compared to the control 
group. As a result, traffic pollutants increase the 
risk of oxidative stress in people exposed to traffic 
pollutants and can have an adverse effect on their 
health and the occurrence of oxidative stress-
related diseases, including heart disease.

Clinical & Practical Tips in Police Medicine
Highway police forces are exposed to significant 
amounts of oxidizing agents, which reduces the 
antioxidant defense system in these people. The 
antioxidant capacity decreases and the antioxidant 
balance of the antioxidant changes to oxidative in 
this people.
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 مقاله اصیل  دسترسی آزاد 

  در   ی شهر درون   رانندگان  خون   سرم   در   و ی داتی اکس   استرس   ی پارامترها   ی اب ی ارز
  مطالعه :  یک ی تراف  ی ها نده یآل   ر ی تأث   نگاه   با   ی شهر برون   رانندگان  با   سه ی مقا 
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 چکیده 

 

یکی از معضلت جدی سلمت در سراسر جهان است. استرس اکسیداتیوی که در  های ترافیکی  یآلودگاهداف:  
راد م  هاییکالاثر  ایجاد  آسشودیآزاد  از  ای  طیف گسترده  به  غیرفعال   های یب،  نظیر  آنزیم،  سلولی  سازی 

  . هدف از این شودیمنتهی م   هایماریانواع بپراکسیداسیون لیپید، اکسیداسیون پروتئین و لیپوپروتئین و بروز  
اکس  مطالعه استرس  پارامترهای  درونارزیابی  رانندگان  خون  سرم  در  رانندگان یداتیو  با  مقایسه  در  شهری 
 . بود های ترافیکییندهآل ثیر شهری با نگاه تأبرون

رانندگان مرد  مورد بررسی    جامعه آماری   . است  نگر  همگروهی آیندهمطالعه حاضر یک مطالعه  ها:  و روش   مواد
به طب کار قائمشهر  مراجعه زمانی سالکننده  پارامترهای  بود.    1399تا    1398  یهادر فاصله  تعیین  با هدف 

نقلیه داخل شهری    یله  راننده وس  45  در سرم خون،  ( TAC  ،CATاکسیدانتی )( و آنتیMDAو    NO)  یداتیواکس
آل  در معرض  برون  45و  بودند  ترافیکی    هاییندهکه  عنوان گروه شاهد  راننده  به    ی ر یگ نمونهبه روش  شهری 

با  . دادهشدند  انتخابسیستماتیک    یاحتمال از  ها  از  شدند و  ارزیابی   T-test   آزمون  و  دو  کای  آزموناستفاده 
 . استفاده شد SPSS 22 افزارنرم

میانگین    داد  نشان  مطالعه  این  از  حاصل  یهاداده:  ها افته ی    ظرفیت  اکساید،  نیتریک  یهاشاخصکه 
  بود،   شاهد  گروه  از  تر پایین  ترافیکی  هاییندهآل   معرض  رانندگان در  گروه   در  کاتالز  آنزیم   و  تام  اکسیدانیآنتی
  احتمال  سطح در که  بود بالتر   شاهد گروه  رانندگان  با  مقایسه  در  این گروه  در  لیپیدی  پراکسیداسیون   که  حالی  در

 . بود دارامعن(  p<001/0) درصد  1 آماری 

  (TACتام )  اکسیدانی  آنتی  ظرفیت  کاهش  باعث  ترافیکی  هاییآلودگ  از  ناشی  اکسیداتیو  استرس:  ی ر ی گ جه ی نت 
  تواندیم   شرایط  این   که  شود می  ترافیکی  هاییندهآل   معرض  رانندگان در  گروه   در  اکسیداتیو   شرایط   افزایش   و

 . کند تهدید را افراد  این سلمتی
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 1400 زمستان، 1، شماره 11 دوره نامه علمی ـ پژوهشی طب انتظامی  فصل 

 مقدمه 
  شهرها   شدنصنعتی  و  جمعیت  افزایش  از  ناشی   یامدهایپ  از  یکی
  در   خطرناک  هاییندهآل  وجود ،نقلیه  وسایل  از  افزون  روز  استفاده  و

 های یماریب  به  ابتل  خطر   هایندهآل   این   با  افراد  مواجهه  .است  هوا
  غیره  و   تنفسی   هاییینارسا  عروقی،-قلبی  هاییماری ب  نظیر   ،جدی

 مطالعات   حوزه،   این  اهمیت  به  نظر   . [1-3]  دهدیم   افزایش  را
  مبین   که  شده   انجام   خصوص  این   در  متعددی   اپیدمیولوژیک

  طوری   به  ؛است  هوا  آلودگی   از  ناشی  میر  و  مرگ  و  بیماری   افزایش
  4  از  بیش   سالنه  ، (WHO)  جهانی   بهداشت  سازمان  گفته  به  که

،  4] میرندیم یرونب محیط أمنش  با هوا آلودگی دلیل به نفر  میلیون
  از   ناشی  التهاب  همکاران  و  Marianne Geiser  2020  سال  در  . [5

  آئروسل  وسیلهه  ب  مستعد  هوایی  مجاری   در  اکسیداتیو   استرس
 Münzel  2021  سال  در  . [5]   ندا هداد  قرار  بررسی   مورد   را  انسانی 

Thomas  اکسیداتیو   استرس  پارامترهای  بررسی  با  همکاران  و  
  استرس   و   التهاب   ایجاد   با  محیط  هوای   آلودگی   که  نداه دریافت

  را  روانی  عصبی  و  مغزی   عروق  اختللت  به  ابتل  خطر   اکسیداتیو
  و  Stephanie M. Holm  2021  سال  در  .[6]  دهدیم   افزایش
  ترافیک،   با  مرتبط  هوای  های یندهآل   بین  ارتباط   همکاران

  اکسیداتیو  استرس  متابولیک،  تنظیم   در  اختلل  زیستی  نشانگرهای
 . [ 7] ندادهدا  قرار بررسی مورد کودکان در را ریه اپیتلیال آسیب و

  از   ی اگسترده  طیف  در  افراد  شهری،   شلوغ  مناطق  در
 ذرات   ویژه  به  مضر   هاییندهآل   معرض  در  کار  به  ملزم  ،مشاغل
  . [8]  هستند  طولنی  مدت  برای  ترافیکی  هاییندهآل   از  ناشی  آورزیان 

 مشاغل   ساختمانی،  کارگران  گری، ریخته   کارگران  معدنی،   مشاغل
 راهور   پلیس  نیروهای  رانندگان،  تولیدی،   مشاغل  شیمیایی،   صنایع
  هستند  ییهاگروه  و  افراد  جمله  از  ،شهر   هاییابانخ  سطح  در  مستقر 

  از   را  سلمتی  آسیب   ترینیشب  شغلی،   خاص   ویژگی  دلیل   به  که
  دسته  از  ذرات  ویژه  به  ،معلق  ذرات  حقیقت،   در  .بینندیم   هوا   آلودگی
  ازن،   (،0/1PM)  یزر  فوق  ذرات  و  (2/5PM)  زری   معلق  ذرات

  هستند  قوی  هاییدانتاکس  ، انتقالی   فلزات  و   نیتروژن  اکسیدهای
 Reactive Oxygen)  اکسیژن  فعال  یهاگونه  تولید  به  قادر  که

Species (ROS))   .اکسیداتیو  استرس   شرایط   این  در  هستند  
  منجر  که  کرده   تحریک  را  اکسیداسیون  به  حساس  مسیرهای  تواند یم 
  مرگ   و  التهاب  مانند  مختلف  بیولوژیکی  فرآیندهای  ترغیب  به

  تولید  بین  تعادل   عدم   نوعی  اکسیداتیو  استرس  . [9]  شودیم  سلولی
  ن نیتروژ  ،اکسیژن  از  شدهمشتق   واکنشگر   یهاگونه  یا  هایدان اکس

(Reactive Nitrogen Species (RNS))  یهادفاع  و  
  بیولوژیکی  هاییستمس  به  است  ممکن   که  است   اکسیدانی یآنت

 تصلب   ازجمله  هایماریب  از  وسیعی  طیف  در  و  رسانده   آسیب
  و  آلزایمر  بیماری   ، (COPD)  یه ر  انسدادی   مزمن   بیماری   شرایین، 
 از  شدهمشتق   واکنشگر   یهاگونه  .[11،  10]  باشد  دخیل  سرطان
  هاآن  شیمیایی  ترکیب  که  هستند  ییهامولکول  اکسیژن
  متابولیسم   از  توانندیم   و  کنندیم   ایجاد  را  بالیی  یری پذواکنش 
  توانند یم  RNS  و  ROS  د. نشو  ناشی  نیتروژن  یا  اکسیژن

  رادیکال  ،(--O2)  یدسوپراکس  رادیکال  مانند   آزاد  هاییکالراد
  حال،   این  با  .باشند  (NO)  نیتریک  اکسید  و   (OH)  هیدروکسیل

  (H2O2)  هیدروژن  پراکسید  همچون  دیگری   غیرآزاد  هاییکالراد
 [. 12] دارند  وجود نیز  (-ONOO) نیتریت  پراکسی و

  : شوندیم   یبندطبقه  دسته  دو  در  هایداناکسآنتی
 یهاگونه  حذف  با  که  شکنزنجیره  یا  اولیه  یهااکسیدانآنتی

 در  کنند،عمل می  (RNS)  فعال  نیتروژن   یا  (ROS)  اکسیژن فعال
  یهامحرک   پیشگیرانه،   یا  ثانویه  یهااکسیدانآنتی  مقابل

  هاییمآنز  منفرد،   اکسیژن   فلزی،   هاییون  مانند   اکسیداسیون
 که ها  اکسیدانآنتی  سایر  و  کنند یم   سرکوب   را  اکسیداتیوپیش

  یک   .[13]  کنندیم   عمل  فلزگذار  یون  شلتاسیون  توسط  معمولا 
 کند:  عمل  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طوربه  است  ممکن  اکسیدانآنتی

  به  ها،آن  تولید  مهار  با  یا  ROS/RNS  یهاگونه  حذف   با  مستقیماا 
  دو  به  توانیم   راها  اکسیدان آنتی  همچنین  .[14]  غیرمستقیم   طور
  .کرد   یبندطبقه  نیز  غیرآنزیمی  و   آنزیمی   یهااکسیدانآنتی  گروه 
  شامل  سیستمیک  آنزیمی   اکسیدانی آنتی  دفاع   ین تر مهم

  رادیکال  هاییونآن  که  است  (SOD)  دیسموتاز   سوپراکسید
 کاتالز  توسط   که  کندیم   تبدیل  2O2H  به  را  O)2−(  سوپراکسید

(CAT)  پراکسیداز  گلوتاتیون  و  (GPx)  شودیم  زداییسم  آب  به  
  عمل   سلول  از  خارج   هم  و   درون  هم  هایمآنز  از  گروه   این   . [15]
  ایفا   ROS  از  ناشی   آسیب  برابر   در  محافظتی  محوری   نقش   و  کنندیم 
 عنوان  به  غیرآنزیمی   یهااکسیدان آنتی  این،  بر   علوه  .[16]  کنندیم 
  شناخته  نیز  غذایی  یهامکمل  یا  مصنوعی  هایاکسیدانیآنت
   شوند.یم 

  نااکسیدآنتی  و  اکسیدان  عوامل  میزان  سالم  افراد  در
 افت   یا  هایدان اکس  غلظت  ایشفزا  ،است  تعادل  در  همواره
  استرس   بروز  و   تعادل  این   رفتن  دست  از  به  منجر  اکسیدانیآنتی

  محیطی  شرایط جمله از متعددی عوامل .[9] شد خواهد اکسیداتیو
  از   ناشی  هاییآلودگ  ببرند.  بین  از  را  تعادل  این   توانندیم   شغلی  و

  و  تعادل  این  خوردن  هم  به  در  ثر ؤم  عوامل  از  یکی  شهری   ترافیک
  این   مستمر  معرض   در   که  است  افرادی  در  اکسیداتیو   استرس   بروز
  راهور   پلیس  نیروهای  .[8،  7]  گیرندیم   قرار  ترافیکی  هاییآلودگ
  وسایل  شهری درون  رانندگان  و  شهر   هاییابانخ  سطح  در   مستقر 
  هاییژگیو  دلیل  به  که  هستند  یی هاگروه  و  افراد  جمله  از  نقلیه
 .بینندیم ترافیکی هاییآلودگ  از را آسیب ترینیشب شغلی، خاص

  مناسب  آماری   جامعه  یک  توانندیم   افراد  این   از  گروه  هر   رو  این  از
  استرس  مارکرهای  روی  بر   هوا   هاییندهآل   ثیر أت  بررسی  جهت

  وسایل  شهری درون  رانندگان  چون  دلیل   همین   به   باشند.  اکسیداتیو
  محیطی  اکسیدکننده   عوامل  از  توجهی   قابل  مقادیر   معرض  در  نقلیه
  مطالعه   این  از  هدف  لذا  دارند،  قرار  ترافیکی  هاییندهآل   از  ناشی

،  (NO)  اکساید  نیتریک)  اکسیدانت  فاکتورهای  مقایسه
  تام   ظرفیت)  اکسیدانتآنتی  و   ((MDA)  آلدهیدید مالون

 بود.  رانندگان خون سرم در( (CAT) کاتالز، (TAC) اکسیدانی
 

 ها روش   و   مواد 
رانندگان مرد  نگر است.  ، یک مطالعه همگروهی آیندهاین مطالعه

  1399 تا  1398 سال  زمانی   فاصله  که در  شهری(شهری و برونرون)د
 استان -قائمشهر   شهرستان  کار  طب   بهجهت صدور کارت سلمت  

مراجعه کرده بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل    مازندران
درون  45دادند.   آلودگکه  شهری  راننده  معرض  ترافیکی    هاییدر 
ی  هاجاده  آنهاکه مسیر تردد  شهری  راننده برون  45و  بودند  شهری  

به عنوان گروه  ی شهری بود،  هایآلودگروستایی و خارج از ترافیک و  
معیارهای    شاهد شدند.  انتخاب  سیستماتیک  احتمالی  روش  به 
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سال، داشتن حداقل ده سال    60تا    30ورود به مطالعه، محدوده سنی  
 نامه کتبی بود.  سابقه رانندگی و تکمیل رضایت

  ،NO،  MDA)  کسیدانیآنتی  و   اکسیدانی  پارامترهای
TAC   و  CAT )  نمونه خون  سرم  همچنین    شد.  گیری اندازهها  در 

  به کلسترول سطح  و گلوکز  سطح وزن،   قد،  قبیل از میک پارامترهای
  ترازوی   با  وزن  و  متر   با  قد  کنترل  شدند.  گیری   اندازه  استاندارد  روش
شامل    ی انامهپرسش  نفر   هر   برای  همچنین  شد.   انجام   لمانی آ   سکای

  گذشته  در  قلبی  خطر   فاکتورهای  سابقه  و  دموگرافیک  اطلعات
  در   استفاده   مورد   یهاروش  .شد  تکمیل  دیابت(  ،هیپرکلسترولمی)

  دکتر  بیوشیمی   هاییشآزما  مجموعه  کتاب   از   مطالعه  این
اسمعیلی   ارزیابی  و  اکسیدانت آنتی  کتاب  همچنین  و   امیرحسین 

  این   شد.   برگرفته  نویسنده   همین   اکسیدانتی آنتی  پارامترهای
 . شد  انجام قائمشهر  شفا  و  لب اهورا هاییشگاهآزما در مطالعه

  به  زمایشگاه آ  مجرب  کارشناس  یک برای اجرای مطالعه،  
 12  از  بعد  کار  طب  به  کنندهمراجعه  افراد   استریل از  یهاسرنگ کمک
  توسعه  میزان  بررسی   جهت  ، نمونه خون دریافت کرد.ناشتایی  ساعت

  و   تحقیق  مورد  یهانمونه  خون  سرم  در  لیپیدی  پراکسیداسیون
  حرارت   روش   و Wills  [17  ]  روش   از  MDA  میزان  کمی   تعیین
  5/2  روش،  این  در  .شد  استفاده  Draperو  Hadley   دوگانه

  5/0  با  ( W/V  10% ،  TCA)  اسید  کلرواستیکتری   محلول  از  لیتر یلیم 
  هم   با  آزمایش  لوله  یک   در  تحقیق  یهانمونه  خون   سرم  از  لیتر یلیم 

  داده   حرارت   دقیقه  15  مدت  به  جوش  حمام  داخل  در  و   ندشد  مخلوط 
  مدت   به  g1000  دور   در  اتاق(،  دمای  )در  هالوله  سردشدن  از  پس  شدند.

  لیتریلیم   2  شدند.  سانتریفیوژ   گراد یسانت   درجه  4  دمای   در  دقیقه   10
  و   منتقل  جدید   آزمایش   لوله  یک   به  سانتریفیوژ   از  حاصل   محلول  از
  ، W/V  67/0)  داسی  تیوباربیتوریک  محلول  از   لیتر یلیم یک    آن  به

TBA)  جوش  حمام  وارد   دقیقه  15  مدت  به  هالوله  مجدداا   شد.   اضافه  
  بلنک   مقابل در  ها آن  جذب   اتاق،  دمای  در نمودن  سرد  از  بعد  و  ندشد
  مبنای  بر   MAD  غلظت  و  گردید  زیابیار  نانومتر  532  موج  طول  در
  )برای  شد.  گزارش  پروتئین  گرممیلی  بر   آلدهیددی  مالون  مول  نانو
  استفاده  جای ه  ب  تنها  و   عمل شد   فوق   روش  طبق  بلنک  محلول  تهیه
   (.شد استفاده  مقطر  آب   از ،تحقیق یهانمونه  خون سرم از

  تحقیق  مورد   یهانمونه  خون   سرم   در  نیتریت  تجمع
  سنجش  با  که  است  هاآن  در  اکساید   نیتریک  تولید  میزان  بیانگر 

برای    . [18]  است  تعیین   قابل  گریس   واکنشگر   کمک  به  کالیمتریک 
  حدود  ، تحقیق  یهانمونه  خون  سرم   از  مساوی  یهاحجماین منظور،  

  لوله  یک   در  گریس  واکنشگر   از  حجم   همین  با   میکرولیتر  750
  10  مدت  به  حاصل  مخلوط  سپس  شدند.  مخلوط   هم   با  آزمایش
  مخلوط  گردید.  انکوبه  تاریکی  حالت  در   آزمایشگاه  دمای  در   دقیقه

  سپس  .آید یمدر  ارغوانی   رنگ  به  گریس  واکنشگر   با  نیتریت  واکنش
  روش   به  نانومتر   540  موج   طول  در  بلنک   مقابل  در  هانمونه  جذب

  خون   سرم  در  اکساید  نیتریک  میزان  شد.  خوانده  اسپکتوفتومتری 
  مقدار  تعیین  سدیم   نیتریت  استاندارد  نمودار  از  استفاده  با  هانمونه
  نیتریت  میکرومول  اساس  بر   هانمونه  در  موجود   نیتریت  سطح  و  شد
  واکنشگر   از  که  است  ذکر   به  لزم   شد.  گزارش  پروتئین  گرم یلیم   بر 

 گردید.  استفاده بلنک محلول عنوان به گریس
  استفاده  با  و  الیزا  روش  به  توتال  اکسیدانت  آنتی  رفیتظ

  آنزیم   فعالیت  تعیین [.  19]  گردید   گیری   اندازه  ZellBio  یتک  از
[ و اندک تغییراتی  20]  Abie  روش   مبنای  بر نیز    هانمونه  در  کاتالز

باعث Luck  [21در روش   روش کاتالز  این  طبق  بر  شد.  ارزیابی   ]
 زیر شد:  به صورت تجزیه آب اکسیژنه 

H2O2                H2O   +      1/2 O2 
ه  ب  nm240  موج  طول   در  2O2H  جذب  در  کاهش  لذا

  فعالیت   با  متناسب   و   است  ارزیابی  قابل  اسپکتوفتومتری   روش
  بیانگر  دقیقه  دو  طی  در  جذب  در  تفاوت  .است  نمونه   در  کاتالز  آنزیم 

 کاتالز  سوبسترای  محلول  از  روش  این   در  .است  کاتالز  آنزیم  فعالیت
 بافر   در  شدهتهیه  مولر(یلیم   12)  هیدروژن  پراکسید  حاوی  که

  یک   در  ابتدا  . شد  استفاده   است،  ( pH  2/7)  مولرمیلی  50  فسفات
  50  و   کاتالز  سوبسترای   محلول  از  لیتریلیم   3  حدود   آزمایش   لوله

  در  تغییر   و  مخلوط   هم  با  آزمایش  یهانمونه  خون  سرم  از  میکرولیتر 
  در  بلنک  مقابل  در  دقیقه  2  مدت   به  ثانیه  30  هر   فاصله  به  جذب
  در   و   شد  ارزیابی  اسپکتوفتومتری   روش ه  ب  نانومتر  240  موج  طول
  پراکسید  میکرومول  صورت   به  کاتالز  آنزیمی  فعالیت  نتیجه  نهایت

  گردید.   گزارش  پروتئین   گرم یلیم   بر   دقیقه  در  شده مصرف  هیدروژن
  فسفات  بافر   از  لیتر یلیم   3  شامل  بلنک   محلول  که   است  ذکر   به  لزم)
  یهانمونه  خون  سرم  از  میکرولیتر   50  با  (pH  2/7)  مولریلیم   50

 (. است آزمایش
 اخلقی   استانداردهای  و  اصول  :ی اخلق   ملحظات 

  حقوق   به  احترام  آموزشی،  و  علمی  ای،حرفه  پذیری مسئولیت  ازجمله
  تحقیق،   در  مستدل  و  ممکن  استانداردهای  به  عمل  افراد،  کرامت  و

  اطلعات،  تحریف   و   ساخت  عدم  مهارت،   و   دانش   از  جا  به  استفاده 
  مربوط  ملحظات  آگاهانه،   رضایت  ای،حرفه  رازداری   منافع،  تعارض

 آگاهانه و کتبی نامهرضایت اخذ با .شد رعایت نتایج انتشار روند به
  داده  اطمینان  افراد   به  تحقیق، روش   و  هدف   کامل  توضیح   و   افراد  از

 . ماند خواهد باقی محرمانه  ،اطلعات که شد
 ی آورجمع  یهانمونه  اطلعات  آماری:  تحلیل   و   تجزیه  

  و  تجزیه  SPSS 22  افزار  نرم  از  استفاده  با  ،بندیکد  از  پس  شده
-T  آزمون  از  هایانگینم   بین  مقایسه  بررسی  جهت  .شدند  تحلیل

test  05/0  میزان  .شد   استفادهp<  دارامعن  سطح  محاسبه  جهت  
 . گردید  تلقی پارامترها

 
 ها یافته 

پژوهش   این  میانگین سنی    90در  با  سال شرکت    60تا    30نمونه 
که   گروه  تفاوت  داشتند  در  کلسترول  و  گلوگز  سن،  پارامترهای 

برونرانندگان درون  به  معنادار بودشهری نسبت  (  p<05/0)  شهری 
  . (1جدول  ؛  p>05/0)نبود  دار  معناپارامترهای قد و وزن  تفاوت  اما  
  در  اکسیدانتآنتی-اکسیدانت  کمی  پارامترهای  ی ر یگ اندازه   از  پس
  متغیرهای  میانگین   مقایسه  ،منتخب  رانندگان  از  گروه  دو   خون  سرم
  میزان  .شد  گزارش  نمودارچهار    شرح   به  گروه  دو  این  در   نظر  مورد

  اکسیدانیآنتی  ظرفیت  لیپیدی،  پراکسیداسیون  ،اکساید   نیتریک
 داریا معن  اختلف  شهری درون  رانندگان  گروه  در   کاتالز  آنزیم  و  تام
  ، داد  نشان  تحقیق  نتایج  داشت.  شهری برون  رانندگان  با  مقایسه  در

  ترافیکی   یهایآلودگ  معرض  در  افراد   در  اکساید   نیتریک  ترکیب
  نسبت  داری امعن  طور  به  36/18± 1/1  مقدار  با  شهری(درون  )رانندگان

  بود  تر نییپا  04/28± 4/1  مقدار   با  شهری برون  رانندگان  به
(837/23=t  001/0؛>p  1نمودار  ؛)،  پراکسیداسیون  میزان  که  حالی  در  

  با  شاهد  گروه  به  نسبت  17/12± 8/0  مقدار  با  گروه  این  در  لیپیدی
   (.2نمودار ؛ p<001/0؛ t=991/21) بود  بیشتر  33/7± 6/0 مقدار
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های ترافیکی )رانندگان  مقایسه دو گروه افراد در معرض آلودگی (1جدول  
 ( شهری های ترافیکی )رانندگان برونشهری( و دور از آلودگیدرون

 پارامترها  

افراد در معرض  
  آلودگی ترافیکی
 )درون شهری( 

 (M±SD) 

افراد دور از آلودگی  
)برون    ترافیکی 

 شهری( 
(M±SD) 

تفاوت پارامترها در  
 دو گروه 

 t pمقدار  

 042/0 065/2 4/52±31/60 3/50±72/84 سن )سال( 

 241/0 - 181/1 14/79±29/55 16/83±85/42 وزن )کیلوگرم( 

 255/0 -147/1 174/ 6±83/55 6/176±76/20 قد )سانتیمتر( 

گرم گلوکز )میلی
 لیتر(دسی/

72/68±12/96 55/04±30/108 205/2 029/0 

گرم  کلسترول )میلی
 لیتر(دسی/

74/44±24/235 72/48±20/170 498/13- 000/0 

 
  گروه  در  تام   اکسیدانیآنتی  ظرفیت  میانگین  همچنین

 با   شهری درون  رانندگان  گروه  به  نسبت  8/12±93/0  مقدار  با  شاهد
  . (3نمودار  ؛  p<001/0؛  t=-150/14)  بود  بیشتر   27/9± 66/0  مقدار

  32/12± 82/0  مقدار  با  شاهد  گروه  در نیز  کاتالز  آنزیم  فعالیت  زانیم 
  29/9± 72/0  مقدار  با  ترافیکی  یهایآلودگ   معرض  در  افراد  به  نسبت
 (. 4نمودار ؛ p<001/0؛ t=-233/12) بود بیشتر 

 
نیتریک اکساید در دو گروه مورد مطالعه )*** تفاوت   مقایسه سطح (1ر نمودا 

 ( 001/0  کمتر از  دار در سطحمعنی

 
آلدهید در دو گروه مورد مطالعه )***  مالون دی مقایسه سطح (2نمودار 

 ( 001/0  کمتر از  دار در سطحتفاوت معنی

 
اکسیدانی تام در دو گروه مورد )***  ظرفیت آنتی مقایسه میزان (3نمودار 

 ( 001/0  کمتر از  دار در سطحتفاوت معنی
 

 
 فعالیت آنزیم کاتالز در دو گروه مورد مطالعه   مقایسه میزان (4نمودار

 (0/ 001  کمتر از  دار در سطح)*** تفاوت معنی

 
 بحث 

 از   یکی  عنوان  به  توانندیم   ترافیکی  یهانده یآل   اینکه  به  توجه  با
  این  انجام  از هدف، کنند عمل  اکسیداتیو  استرس ایجاد  بروز  عوامل
  افراد   در  کسیدانی آنتی  و   اکسیدانی  پارامترهای   سطح   ارزیابی  مطالعه

  دیتول  نیب  ی عاد  حالت   در  . بود  ترافیکی  یهاندهیآل   معرض  در
  توازن  ی دانیاکس یآنت دفاع ستمیس اجزا و بدن در آزاد یهاکالیراد

 داروها  ،یطیمح یهاندهیآل   چون  یعوامل  با  مواجهه  امااست   برقرار
 منجر  که شده بدن در آزاد یهاکالیراد دیتول شیافزا سبب سموم و
  دفاع  ستمیس  اجزا  و  آزاد  یهاکال یراد  دیتول  نیب  تعادل  عدم  به

  و   ویداتیاکس  استرس   بروز  موجب  خود  که  گرددیم   یدانیاکسآنتی
 [. 22، 10] گرددیم یبافت بیآس

  یهاسمی مکان  از   یکی  که  دهدیم  نشان  متعددی   مطالعات 
  در  ترافیکی  یهاندهیآل   جمله  از  شغلی  آورزیان  عوامل  سمیت  ایجاد

  افزایش شهری،درون رانندگان و راهور پلیس کارکنان چون مشاغلی
  این  در  اکسیداتیو  استرس  ایجاد  نتیجه  در  و  آزاد  یهارادیکال  تولید
  مانند  ییهایماریب  افزایش  به  منجر   نهایتاا   که  است  مشاغل  از  گروه

  شود یم   میر  و   مرگ  افزایش  نهایتا  و  سرطان  و  قلبی  ریوی،  اختللت
  متعددی   پارامترهای  اکسیداتیو  استرس  بروز  راستای  در   .[24،  23]

  پراکسیداز،   گلوتاتیون  دیسموتاز،   سوپراکسید  کاتالز،  آنزیم  مانند
 یری گ  اندازه  افراد  در  تام  اکسیدانیآنتی  ظرفیت  و  آلدئیدید  مالون

  آنزیم  سطح   که   داد  نشان  مطالعه  این   نتایج  [. 26،  25]  شوند یم 
 شاهد گروه  به نسبت ترافیکی  یهاندهیآل  معرض  در افراد در کاتالز
 هیدروژن   پراکسید  بالی  هایغلظت  زداییسم  در  کاتالز  .بود  کمتر 
 هاتیتروسی ار  از  حفاظت  در  مهمی  نقش   کاتالز  همچنین  دارد.  نقش
  تولید  و  حضور   کند.می  بازی   اکسیداتیو  یهاواکنش  مقابل  در
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 کاهش   را  کاتالز  آنزیم  ترافیکی  یهاندهیآل   از   ناشی  آزاد  رادیکال
  افزایش  موجب   و   شده   منجر   هیدروژن  پراکسید   تجمع   به  که   دهدمی

  مطالعه    در  راستا  این  در[.  28،  27]  شودمی  لیپیدی  پراکسیداسیون
  انجام  تاکسی   رانندگان  ی رو  بر  همکارانش  و   Brucker  توسط  که

  گلوتاتیون  کاتالز،  یهامی آنز  فعالیت  سطح  کهاست    داده  نشان  ،شده
  معرض  در  که  راننده    افراد  ترانسفرازدر  s–  گلوتاتیون  و  پراکسیداز

 [.25]  دارد  کاهش  کنترل  گروه   به  نسبت  هستند  ترافیکی  یهاندهیآل 
  در  ونیتروزاتی  و  اکسیداتیو  استرس  سطح  ،دیگری   مطالعه    در 

  بررسی  کنترل  گروه  و  چک  جمهوری   پراگ  شهر   اتوبوس  راننده  50
استشد   مارکرهای   سطح  در  داری امعن  افزایش   مطالعه  این   در  . ه 

 با  مقایسه   در  اتوبوس  رانندگان  در  استرس   نیتروزاتیو   و  اکسیداتیو
  پراکسیداسیون   بررسی  برای  .[29]  ه استشد  مشاهده  کنترل  گروه

 میزان  گیری اندازه  از  استرس،  اکسیداتیو  ارزیابی  جهت  لیپیدی
  لیپیدی   پراکسیداسیون  فرایند  در   تولیدشده   آلدئیددی  مالون

 تولید   لیپیدها  پراکسیداسیون  از  آلدئیددی  مالون  گردد.می  استفاده
  چرب  اسیدهای  تفکیک   و  شکست  با  آن   تولید   میزان  و   شودمی

  آلدئیددی  مالون  ی ر یگ اندازه  رواین  از  است.  متناسب  غیراشباع
 .[31، 30است ] پراکسیداسیون لیپید برای مناسبی شاخص
 میزان   ترافیکی  یهاندهیآل   که  داد  نشان  حاضر   مطالعه  نتایج 
  و   Dejmek  توسط  که  مطالعه  در  . داد  افزایش  را  آلدئیددی  مالون

  روی  بر   ترافیکی   یهاندهیآل   اثرات  ، است  شده   انجام  همکارانش
 بررسی   شهری   اتوبوس  رانندگان  در  اکسیداتیو  استرس  مارکرهای

استشد   استرس   مارکر  3  هر   سطح  افزایش  آمده دستهب  نتایج  .ه 
  پراکسیداسیون   مارکر   ؛DNA  به  آسیب   مارکر   شامل   اکسیداتیو

  اتوبوس   رانندگان  در  هانیپروتئ  کربونیلی  یهاگروه  سطح  و  لپیدی
  .[32]  دهدیم   نشان  را  داری امعن  افزایش  ،کنترل  گروه   با  مقایسه  در
  معرض  در  افراد   گروه   در  اکساید  نیتریک   سرمی  سطح   مطالعه  این   در
  اکساید نیتریک   .بود تر پایین داری امعن  طور به ترافیکی یهاندهیآل 
  عمل   ضدالتهابی  عامل   عنوان  به  خود   فیزیولوژیک،   یهاغلظت  در
  و   مهاجم  هاییکروارگانیسمم  یبرا  سمی  ماده  یک  و  کندیم 

  نیتریک   میزان  کاهش  و  شودیم  محسوب  عفونت  ایجادکننده
  خود  هستند  ترافیکی  هاییندهآل   معرض  در   که  افرادی  در  اکساید
 . [33] شودیم  هایماری ب از دسته  این بروز باعث

  گروه   در  تام   اکسیدانیآنتی  ظرفیت   حاضر   مطالعه  در  سوی  از 
 طور  به  کنترل  گروه  با  مقایسه  در  ترافیکی  یهاندهیآل   معرض  در

  گزارش  را مشابهی نتایج  نیز  همکارانش و  نازی   بود. کمتر  داری امعن
 در  که  افرادی  در  که  است  شده  مشخص  مطالعه  این  در  . اندداده

  جمله   از  هستند؛  اکسیدکننده  عوامل  از  توجهی  قابل  مقادیر  معرض
  سیستم   کاهش  باعث  شده  ایجاد  اکسیداتیو  استرس  سیگار،  دود

  این   در  اکسیدانیآنتی  ظرفیت  و  شودمی  بدن  اکسیدانآنتی  دفاعی
  سمت   به  اکسیداتیو آنتی/اکسیداتیو  تعادل  و   یافته  کاهش  افراد

  موادی  هادانتیاکسآنتی  .[34]  کندمی  پیدا  تغییر   اکسیداتیو
  در اکسیداتیو  یهابیآس  انداختن  خیرأت  به  یا  مهار  باعث  که  هستند

  آنتی   ظرفیت  شدهانجام  مطالعه  در  .گردندیم   هدف  مولکول  یک
 کاهش   ترافیکی  یهاندهیآل   معرض  در  افراد  در  کل  اکسیدانت
  معرض  در  افراد  داشت.  کنترل  افراد  با  مقایسه  در  معناداری 

  رانندگان   و  پلیس  راهور  نیروهای  ازجمله  ترافیکی  یهاندهیآل 
،  هستند  ارتباط   در  آن  با  که  شغلی  محیط  لحاظ  به  شهری درون  خطوط 

 در  لذا  .هستند  اکسیدکننده  عوامل  از  توجهی  قابل  مقادیر   معرض  در
  ترافیکی ی هاندهیآل  از ناشی  اکسیداتیو  استرس، افراد از دسته  این

  این  در  .گردد یم   بدن  اکسیدانی  آنتی  دفاعی   سیستم  کاهش  باعث
  اکسیداتیو   تعادل  و  کاهش  اکسیدانیآنتی  ظرفیت  افراد
  .کندیم  پیدا  تغییر   اکسیداتیو  سمت  به  اکسیداتیو آنتی
 حائز  ترافیکی  یهاندهیآل   معرض  در  افراد  برایها  اکسیدانآنتی

  زیادی  مقدار  به  که  آزاد  یهاکالیراد  معتقدند   زیرا  هستند،  اهمیت
  یکی  .کندیم   آوری   جمع  را  شوندیم   یافت  ترافیکی  یهاندهیآل   در
  اصلح ،  افراد  دسته  این   در  اکسیدانی  آنتی   افزایش  راهکارهای  از

  در  اکسیدانیآنتی ترکیبات از استفاده  که طوری ه باست  هاآن تغذیه
  اکسیداتیو  استرس   از  ناشی  خطرات  تواندیم   افراد  این   تغذیه   جیره
  علت  .[35]  کند  تعدیل  را  هاآن  شغلی  یهاطیمح  از  ناشی

  یهایآلودگ  معرض  در  افراد  یپلسما  در  لیپید  یبال   پراکسیداسیون
  اکسیدانیآنتی  دفاع  سیستم  آنزیمی   غیر   و  آنزیمی  فقر   ،ترافیکی

 برابر   در  حفاظت  در  مهمی   بسیار  نقش  کاتالز  آنزیم   .است
  معرض  در  که  افرادی  در  که  کندیم   ایفا  لیپید  پراکسیداسیون

   .داد نشان را داری امعن کاهش ،رندیگ یم  قرار ترافیکی یهایآلودگ
  فیزیولوژیکی  تغییرات  با  غذایی  مواد  تعامل  بحث  امروزه 
  ها یماریب  از  بسیاری   تواند یم   تغذیه  که  اصل  این.  است  مطرح   بسیار

  مناسب   غذایی   رژیم  همچنین.  گردد  سلمتی   موجب   و  کند  مهار  را
  مصرف   تأثیر .  نمایند  جبران  را  بدن  کمبودهای  از  بسیاری   تواند یم 

  ویژگی   با   غذایی  مواد   و   هاوهی م   قبیل  از  هاییاکسیدانآنتی
 منظور   به  C  ویتامین  قبیل  از  دارویی  یهامکمل  و  اکسیدانیآنتی
ی  هایآلودگدر معرض    افراد  به  هااکسیدانآنتی  کافی  میزان  جبران

 راستای  در.  شودیم   توصیه  نیروهای راهور پلیسترافیکی ازجمله  
اثر    که  شودیم   پیشنهاد  آینده  در  زمینه  این   در  بیشتر   مطالعات

ی  هایآلودگدر معرض    سازی مواد غذایی در رژیم غذایی افراد غنی
آنتی  ترافیکی جبران  منظور  به  اکسیدان به  ابتل  از  جلوگیری  و  ها 

ب و  اث  یهای ماریسرطان  در  عروقی که  اکسیداتیو    ر قلبی  استرس 
، مورد بررسی قرار گیرد.  شودیمی ترافیکی ایجاد هایآلودگ ناشی از 
خون این  و سلنیوم در سرم    E،  C  نیتام یارزیابی سطح وهمچنین  

توصی نیز  زمینه  این  در  یک    تواند یمو    گرددیم ه  افراد  عنوان  به 
مطالعه هدفمند در راستای بررسی و افزایش سلمت نیروهای راهور 

متغیرهای  های مطالعه  ریزی شود. ازجمله محدودیتپلیس برنامه
بودند که میمداخله تأثیر قرار دهند،  گری  را تحت  نتایج  توانستند 

مثال،   داخبرای  رانندگان  برای  رانندگی  زمان  و  لمدت  شهری 
و  برون دخانیات  میزان  مصرف  نبود،  روز مشخص  در طول  شهری 

مواد افیونی در این رانندگان و تأثیر آن بر شدت فاکتورهای تنش  
میزان ابتل به بیماری های  اکسیداتیو درنظر گرفته نشد. همچنین  

بیماری های قلبی در این  -تنش اکسیداتیو مثل دیابت و  عروقی 
نوع رژیم غذایی و میزان خواب    درنظر گرفته نشد.  دسته از رانندگان

   یکسان نبود. یا بیداری رانندگان
 

 گیری نتیجه 
  اکساید،  نیتریکهای  فراسنجه   میانگین   داد  نشان  مطالعه  این  نتایج

  معرض   در  رانندگان  گروه   در  کاتالز  و   تام   اکسیدانی آنتی  ظرفیت
  که  حالی   در  ،است   کنترل  گروه  از  تر پایین  ترافیکی  یهاندهیآل 

  بالتر   کنترل  گروه  با  مقایسه  در  گروه  این  در  لیپیدی  پراکسیداسیون
  ریسک  افزایش   موجب   ترافیکی  ی هاندهیآل   کهآن  نتیجه   .است

  و  است  ترافیکی  یهاندهیآل   معرض   در  افراد   در  اکسیداتیو  استرس
  مرتبط  یهای ماریب  بروز   و  هاآن   سلمتی   بر   نامطلوبی  ریثأت   تواند یم 
 .باشد داشته قلبی یهای ماریب ازجمله اکسیداتیو استرس با
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  نیروهای پلیس راهور در   انتظامی:  طب   در  کاربردی   و  بالینی   نکات 

هستند و همین کننده  قادیر قابل توجهی از عوامل اکسید معرض م
این عزیزان بدن  در  اکسیدانی  باعث کاهش سیستم دفاعی آنتی  امر 
این  گردد می در  آنتی.  ظرفیت  تعادل  افراد  و  کاهش  اکسیدانی 

کند و  میاکسیداتیو به سمت اکسیداتیو تغییر پیدا  اکسیداتیو آنتی
بیماری  بروز  باعث  امر  بیماریازی  یهاهمین  - قلبی  هایجمله 

برای افراد در    هااکسیدانآنتیشود. وجود  می  غیرهعروقی، تنفسی و  
 های رادیکالترافیکی حائز اهمیت هستند، زیرا    هایآلیندهمعرض  

در   زیادی  مقدار  به  یافت    هایآلیندهآزاد که  را    شوندمیترافیکی 
لذا برای کاهش سطح استرس اکسیداتیو ناشی  .  کندمیجمع آوری 
آلینده میاز  پیشنهاد  افراد  از  این گروه  در  ترافیکی  گردد که  های 

تغذیه مورد  مسایل  عزیزان  این  گیرد ای  قرار  از    .توجه  استفاده 
تواند خطرات  اکسیدانی در برنامه غذایی این افراد میترکیبات آنتی

ها را کاهش آنهای شغلی  ناشی از استرس اکسیداتیو ناشی از محیط 
 ها را بهبود بخشد.آندهد و سلمت 

  لیل  خانم   نامه پایان   از  بخشی  مطالعه  این  قدردانی:  و   تشکر 
  .است  تهران  واحد  اسلمی  آزاد  دانشگاه  دانشجو  طبرستانی

  دکتر  آقای   جناب  همکاری   از  وسیله بدین  مقاله   این   نویسندگان 
 کلیه  ، شفا  و   لب  اهورا  یهاشگاهیآزما  پرسنل   محمودی،  یونس 

  تهران  واحد  آزاد  دانشگاه  و  قائمشهر   کار  طب  مرکز  ذیربط  مسئولین
  و  تقدیر ،  اندداشته   را  لزم  همکاری   تحقیقاتی  طرح   این  انجام  در  که

 . ندینمایم  تشکر 
  که  نمایندمی  تصریح  مقاله   نویسندگان  وسیلهبدین  منافع:  تعارض 
 .ندارد وجود  حاضر  مطالعه قبال در منافعی تعارض  گونههیچ

نویسندگان ارائطبرستانی  لیل  :سهم  ؛  هاداده  آوری جمع  ایده،  ه، 
ارائه ایده و   ، شیرین جلیلی ها؛داده  تحلیلتجریه و  رحمتی،  فرشته

مطالعه و  مطالعه  طراحی،  اسمعیلی  میرحسینا؛  طراحی  تجزیه   ،
بازنگری آن    و   مقاله   اولیه  نگارش  در  نویسندگان  همهها؛  تحلیل داده

تأ  با  بوده و همه    و   دقت   مسئولیت   حاضر،  مقاله  نهایی   ییدسهیم 
 . رندی پذیم  را آن  در مندرج  مطالب صحت
یت مالی دانشگاه آزاد  بخشی از این پژوهش با حما :ی مال  منابع 

 مین شد. صورت گرفت و بخش دیگر آن توسط محقق تأ 
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