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اثرات کوتاهمدت ریزگردها بر عالئم حیاتی و برخی از فاکتورهای خونی و سرمی گاوهای
نژاد هلشتاین در استان ایالم
مهدی رشنوادی
استادیار دانشگاه ایالم ،دانشکده پیرادامپزشکی ،ایالم ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتm.rashnavadi@ilam.ac.ir :
(دریافت مقاله 14/1/51 :پذیرش نهایی) 15/01/01 :

چکیده
ریزگردها که بسیاری از استانهای ایران را گرفتار خود ساختهاند ،آثار مخربی بر شرایط فیزیولوژیک انسان ،گیاهاان دا هاای ایا
مناطق نیز داشتهاند .هدف از ای مطالعه ،بررسی تأثیر کوتاهمدت ریزگردها بر عالئم حیاتی بعضی از فاکتورهاای خاونی سارمی
گا های نژاد هلشتای در استان ایال میباشد .در ای مطالعه تعداد  08رأس گا ماده بالغ سالم انتخاب شاد .د ر ز قبا از ر د
ریزگردها عال ه بر ثبت عالئم حیاتی ،یک نمونه خون از هر دا اخذ شد (قب از مواجهه) .سپس در چهار نوبت مجازا (هار ساه ر ز
یکبار) ابتدا دمای بدن ،تعداد ضربان قلب تنفس آنها ثبت شد در هر نوبت به میزان  5میلیلیتر از رید داج آنها خونگیری به-
عم آمد .ریزگردها سبب افزایش معنیدار تعداد ضربان قلب تنفس گا ها همچنای میازان گلباو هاای قرماز ( ،)RBCدرصاد
هماتوکریت ( ،) PCVتعداد ک گلبو های سفید ( ،)total WBCلنفوسیت ( )LYMائوزینوفی های ( )EOSآنها نسبت باه قبا از
مواجهه شد ( .)p<8/85همچنی برخی از فاکتورهای سرمی از قبی کلستر
پایی ( ،)LDLاسید چرب با چاالی باال ( ،)HDLپر تئی تا ( )TPپر تیئ

( ،)CHOLتری گلیسرید ( ،)TGاسید چرب باا چااالی
اکنشی )CRP( Cنسبت به قبا از مواجهاه افازایش

داشته که ای افزایش فقط در مورد  CRP TP ،TGمعنیدار بود ( .)p<8/85نتایج مطالعه نشان داد که ریزگردها در کوتاهمدت سبب
تغییرات در عالئم حیاتی نظیر افزایش تنفس تعداد ،ضربان قلب تغییر در تعداد گلبو های سفید خون گا های هلشتای میشوند.
کلیدواژهها :ایال  ،ریزگرد ،گا نژاد هلشتای  ،فاکتورهای خونی سرمی.
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در زمی ه بررسی ا رات مخنرب و ز ا بنار ر زگردهنا بنر

مقدمه

محصو ت کشاورزی و باغی و همچ ین سالمت ا سنان

گرد و غبار ذرات بسیار کوچک و سبکی از جن س

ا جا ،ش ه است .اانههای ج ن شنان منیده ن کنه

سیلیت ،رس ،ماسه و شن هسنن کنه در ا نر ارسنا

ذرات گرد و غبار هوا بی

از آ چه تصور میشن بنرای

بادی و بیابانزا ی توسط باد تا مسناات بسنیار النو ی

سالمنی رمنومی خطر نا

و بیمناریزا منیباشن  ،بنه

جابهجا ش ه و ا نقال می اب ( .)Khoman, 2013م شنأ

گو های که تماس کوتاه م ت بنا آ هنا منیتوا ن سنب

کا ونهای تولی ک ه گرد و غبارهای ا نران ،در رنرا ،

مرگومیر و اازا

سور ه ،رربسنان سعودی ،اردن ،کو ت و م االق کمی از

مراجعات بیمارسنا ی ش ه و تماس الو ی م ت با ا نن

از کنا ونهنای

ر زگردها میتوا رام مهمنی در منرگ و مینر در ا نر

مهم و تأ یرگذار بر الواانهنا ی هسنن کنه بنر م ناالق

سرالان ر ه و بیماریهنای قلبنی باشن ( Shakerian et

ج نوبی و غربنی ا نران ا نر منیگذار ن ( Maleki and

 .)al., 2010اسن شا الو ی م ت هوای آلوده به ذرات

 .)Movadat, 2012ا ن ازه ذرات ()particulate matter

گرد و غبار ،سب

فوذ آ هنا بنه رمنق ر نه و درگینری

گننرد و غبارهننای ذکرش ن ه را بننین  2-05میکرومنننر و

کیسههای هوا ی ،آر نمی ،اخنال ت ت فسی ،حساسنیت

رم تاً بین  05-22میکرومنر ذکر کردها  .از ظر نو و

ش

در ا سنان

ج س یز رم هتر ن ذرات موجود در ا ن گرد و غبارها

شنود ( .)Maleki and Movad, 2012همچ نین گنرد و

شننام ک کرب ننات کلسننیم ( ،)CaCo3کننوارتز (،)SiO2

غبار موجود در هوا ،بهدلی ا ننکنه حناوی بسنیاری از

سولفات کلسیم ( )CaSo4میباش  .همچ ین ا ن گنرد و

و روسها ،باکنریها و قارچهای بیماریزا میباشن  ،در

سرب ،جیوه

بروز بیماریهای ت فسی ،قلبی

ا ران و ج وب ترکیه است که بنهترتین

غبارها حاوی الزات س گین و سمی ما

بیماریهای قلبی-رروقی و اانزا

موسنی و سنردردهای منزمن و شن

کوتاهم ت میتوا سب

و آرس یک هسن  .د گر الزات و ر اصر موجود در ا نن

و موسنی به صنورت حناد شن ه کنه تمنا ،ا نن منوارد

ر زگردهننا شننام آلومی یننو ،،آهننن ،مناسننیم ،م یز ننو،،

میتوا

تغییراتی در وضعیت ااکنورهای خو ی و

گوگرد ،اسفر و س م میباشن کنه غلظنت همنه آ هنا

سرمی ااراد ا دا،های در معرض آ ها شو  .ما

بسنه بنه مینزان آلنودگی هنوا ،بنا تر از حن اسننا ارد

ا جا ،ش ه از ذرات معلق که اخیراً از مرزهنای غربنی و

گننزارش ش ن ه اسننت (.)Shahsavani et al., 2010

ج وبغربی وارد کشور ش ها  ،شان میده که مینزان

منأسفا ه ا ن کنه را یز با اضااه کرد که بهدلی وقنو

آنها به  00برابر ح مجاز میرس که در مواردی به 50

ج گ الی سالهای گذشنه در مرزهای غربنی و ج نوبی

برابر ح مجاز ینز رسنی ه اسنت .بنر اسناس شناخ

ا ران و م ناالقی از شنر رنرا و وقنو بمبنارانهنای

اسنننا ارد آلننودگی هننوا Pollutant Standard ( PSI

شیمیا ی منع د ،زمین ا ن م االق رالوه بر الزات س گین

 ،)Indexاسنا ارد مجاز غلظت ذرات معلق در هنوا بنه

و مواد شیمیا ی سمی حاوی مواد راد واکنیو یز میباش

شرح جن اول  0و  2منیباشن (.)Karimi et al., 2010

( .)Karimdusti and Ardabili, 2010مطالعات منع دی

ه ف از ا جا ،ا ن مطالعنه بررسنی ا نرات کوتناهمن ت
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ر زگردها بر رال م حیاتی از قبی ضربان قلن  ،تن فس،

مطالعه میباش .

دما و برخی از ااکنورهای خو ی وسرمی دا،های منورد
جدول  -1استانداردهای مجاز ذرات معلق در هوا
اندازه ذرات معلق

- 08

PM

مدت زمان

غلظت بر حسب ()µg/m3

 22سارت

005

سا ه

05

جدول  -2شاخص ذرات معلق در هوا
شاخص PSI

ذرات معلق در  42ساعت () µg/m3

کیفیت

ما

5

5

مجاز

05

٥0

اسالم

055

2٦5

خیلی اسالم

255

5٥0

مواد و روشها

بود که مس از گذشت  05روز از آلودگی هوا بهواسنطه

در ا ن مطالعه که از خرداد ماه  0532با مراجعه بنه

ر زگردها اخذ ش  .درضنمن در هنر بنار مو نهگینری،

سه اار ،گاوداری در اسنان ا ال ،ا جنا ،شن  ،تعن اد 05

جهت کاه

اسننرس اشنی از خنو گیری بنر دا،هنای

رأس گاو ماده بالغ و سنالم ( 05رأس غینرآبسننن و 55

مورد مطالعه ،ابن ا و قب از هر بار مو هگیری اقن ا ،بنه

رأس آبسننن ی سننبک) ا نخنناب گرد نن  .بننر اسنناس

بت دمای ب ن ،تع اد ضربان قل

و تعن اد تن فس هنر

می بی یهای هواش اسنی ،دو روز قبن از آلنودگی هنوا

ک از آنها گرد  .همچ ین دا،ها ی کنه دارای رال نم

رالوه بر بت رالئم حیاتی شام دمنا ،تعن اد تن فس و

غیرالبیعی قاب مشاه ه ما  ،آبر زش از چشم ،بی نی و

ضربان قل  ،ک مو ه خون از هر دا ،اخذ ش (قب از

دهان و د سنرس ت فسی بود ن  ،ینز رالئنم آ هنا بنت

مواجهه) .در ادامه ،در چهار وبت مجزا و به ااصله سنه

گرد  .خونگیری از ور وداج ( 0میلیلینر) با اسنفاده

روز از هم ،اق ا ،به خو گیری از دا،های منورد مطالعنه

از لوله و وجکت حاوی ماده ض ا عقاد سینرات سن م

مو ه خو یها ی

ا جنا ،شن  .سنسس ،دو میلنیلیننر از هنر مو نه جهننت

بود که در  22سارت اول مس از آلودگی هوا بنهواسنطه

ا ن ازهگیننری ااکنورهننای خننو ی ج ن ا ش ن  .بننا ا نقننال

مو ه خنونهنا ی

مو ههای خون به آزما شگاه و سا نر فیوژ آ هنا بنا دور

بود که مس از گذشت  2روز از آلودگی هنوا بنهواسنطه

 5555به م ت  0دقیقه ،اقن ا ،بنه ج اسنازی مالسنمای

مو ه خنونهنا ی

مو ننههننا و گننهداری آنهننا در دمننای  -25درجننه

بود که مس از گذشت  ٥روز از آلودگی هنوا بنهواسنطه

سا نیگراد تا ما ان جمعآوری همه مو ههنا گرد ن  .بنا

مو ه خونها ی

توجه به ج ول  ،2در مو هگیری وبنت اول ،ع نی 22

ش  .ب ن ترتی

که وبت اول ،شام

ر زگردها اخذ ش  .وبت دو ،،شام
ر زگردها اخذ ش  .وبت سو ،،شام
ر زگردها اخذ ش  .وبت چهار ،،شام
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یافتهها
ر زگردها سب

وضننعیت ذرات معلننق در شننرا ط خیلننی اسننالم (5٥0

اازا

مع یدار در تعن اد ضنربان

میکروگر ،در منر مکع ) بود و به من ت دو روز ادامنه

قل

داشنننت .ا نن ازهگینننری ااکنورهنننای هماتولوژ نننک و

( ،)p<5/50در حالیکه ا ر آنها بر دمنای بن ن مع نیدار

سننرولوژ ک شننام میننزان گلبننولهننای قرمننز (،)RBC

بود (ج ول  .)5در  22سارت اول مس از آلودگی هنوا

درص هماتوکر ت ( ،) PCVتع اد ک گلبولهای سفی

رالئمی از قبی خروج ترشحات سروزی از بی ی ،چشم

( ،)total WBCل فوسنننیت ( )LYMو ائوز وایننن

و تور ،ملنحمه و لهلنهزدن در  ٦5رأس ( ٥3درصن ) از

( ،)EOSکلسنننرول ( ،)CHOLتننری گلیسننر (،)TG

دا،های مورد مطالعه د ه ش  .همچ ین  22سارت منس

اسی چرب با چگنالی منا ین ( ،)LDLاسنی چنرب بنا

از بروز آلودگی هوا ،میزان مصنرف آب و غنذای آنهنا

چگننالی بننا ( ،)HDLمننروتنین تننا )TP( ،و مننروتینن

چشم گیری ش  ،که البنه ا ازه گیری ا نن

واک شی )CRP( Cبهترتی

بهکمنک دسننگاه سن کنا نر

و تن فس گاوهنا سنبت بنه قبن از مواجهنه شن

دچار کاه

دو ااکنور به صورت کمی ا جا ،ش  .میزان  ،RBCکن

( )Sysmexو اتوا ا زر ( )240-Globalسناخت ا نالینا

گلبولهنای سنفی ( ،)total WBCدرصن  ،PCVتعن اد

ا جا ،ش  .شمارش تفر قی گلبولهای سفی به صنورت

ل فوسیت و ائوز وای های آنها ینز سنبت بنه قبن از

دسنی ا جا ،و ا ازهگیری میزان  CRPمالسما با اسننفاده

مواجهه اانزا

مع نیداری را شنان داد ( ،)p<5/50در

از کیت ا سا ی ( )Vedalabساخت کشور ارا سنه و بنه

حالیکه تع اد وتروای ها بهخصنو

در وبنت اول و

مع یداری را سنبت بنه قبن از

کمننک دسنننگاه فلننومنر ( )Mininephسنناخت کشننور

دو ،مو هگیری کاه

ا گلسنان ا جا ،گرات .االالرات بهدست آم ه به کمنک

مواجهه شان داد (ج ول  .)2همچ ین ر زگردها سنب

ر،اانزار آمناری  SPSS.16و آزمنون  Tوابسننه ،منورد

اازا

تجز ه و تحلی قرار گرات.

 CRP ،HDL ،LDLو  TPسننبت بننه قبنن از مواجهننه
ش

برخی ااکنورهای سنرمی از قبین ،TG ،CHOL
 ،که ا ن اانزا

اقنط در منورد  CRP، TGو TP

مع یدار ( )p<5/50بود (ج ول .)0
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جدول  -3مقایسه مقادیر دمای بدن ،تعداد تنفس و ضربان قلب در قبل و پس از مواجهه با ریزگردها
عالئم حیاتی

تعداد نمونه

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت سوم

نوبت چهارم

قبل از مواجهه

دما

05

50/٦±5/22

50/٥±5/22

50/٦±5/5٦

50/٥±5/20

50/٥±5/20

تع اد ت فس

05

٭0٥±0

23±٦

2٥±2

20±2

2٥±5

ضربان قل

05

٭00±0

٦٥±0

٦٦±0

٦5±0

٦5±0

(نوبت اول؛ شامل نمونههایی است که در  22ساعت اول پس از آلودگی هوا بهواسطه ریزگردها اخذ شده است .نوبت دوم؛ شامل نمونههایی است که پس از گذشت  2روز از آلوودگی هووا
بهواسطه ریزگردها اخذ شده است .نوبت سوم؛ شامل نمونههایی است که پس از گذشت  7روز از آلودگی هوا بهواسطه ریزگردها اخذ شده است .نوبت چهارم؛ شامل نمونههایی اسوت کوه
پس از گذشت  11روز از آلودگی هوا بهواسطه ریزگردها اخذ شده است) :* .نشاندهنده اختالف معنیدار نسبت به قبل از مواجهه میباشد.

جدول  -2مقایسه مقادیر فاکتورهای خونی در دو گروه قبل و پس از مواجهه با ریزگردها
فاکتورهای خونی

تعداد نمونه

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت سوم

نوبت چهارم

قبل از مواجهه

)RBC (×106

05

*0/52

٥/3٥

٥/3٥

٥/35

٥/3٥

)WBC (×103

05

*3/05

*3/02

0/2٥

0/02

0/00

)HB (g/dl

05

*05/0

3/50

3/25

3/05

3/0٥

)PCV (%

05

55

52

50

50

50

)LYM (×103

05

*٥/20

*٥/2٥

0/50

0/20

0/52

)NEUT (×103

05

*0/00

*0/0٦

2/٥0

2/03

2/٥0

)EOS (×103

05

*5/50

2/2٦

2/25

0/0٥

0/25

* :نشاندهنده اختالف معنیدار نسبت به قبل از مواجهه میباشد.

جدول  -5مقایسه مقادیر فاکتورهای سرمی در قبل و پس از مواجهه با ریزگردها
توع فاکتور سرمی

تعداد نمونه

نوبت اول

نوبت دوم

نوبت سوم

نوبت چهارم

قبل از مواجهه

)CHOL (mg/dl

05

00/0

20/5٥

00/00

05/50

23/32

)TG (mg/dl

05

*55/02±٥/0

00/03 ±٦/0

00/٥0 ±0/0

00/0 ±0/0

02/02±٦

)HDL (mg/dl

05

02/00±05/20

0٦/3±00/32

02/5٥±00/0٥

02±20/52

02/22±00/02

)LDL (mg/dl

05

٥0/0٦±55/٥0

٦0/٥2±2٦/00

٥2/20±22/55

٥5/20±25/02

٥0/52±20/23

)TP (gr/dl

05

٦/52±0/50

*٥/22 ±5/00

٦/20±0/50

0/00±0/02

0/٦2 ±0/0٦

)CRP (mg/ml

05

*5/00±5/5٦

2/00±5/25

2/٥٦±5/20

2/20±5/٥0

2/٥0±5/2٥

* :نشاندهنده اختالف معنیدار نسبت به قبل از مواجهه میباشد.

بحث و نتیجهگیری
با توجه به ننا
مشخ

بنهدسنتآمن ه در مطالعنه حاضنر،

ش که ر زگردها سب

ضربان قلن

مواجهه ش ( .)p<5/50در حالیکه تعن اد وترواین هنا
اازا

و تن فس گاوهنا و اانزا

بهخصنو

در وبنت اول و دو ،مو نهگینری کناه

مع یدار تعن اد

مع ننیداری را سننبت بننه قبنن از مواجهننه شننان داد

مینزان ،RBC

( .)p<5/50همچ ین میزان برخی از ااکنورهای سرمی از

 LYM ،WBC ، PCVو EOSآ هنا سنبت بنه قبن از
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آمر کا برای خسنین بنار در سنال

قبی  TP ،TGو  CRPسبت به قب از مواجهه اانزا

 .)2014آکادمی قل

مع یداری را شان داد (.)p<5/50

 2552ارال ،کرد که تماس بنا ذرات معلنق آلنودهک ن ه

منأسفا ه تاک ون در ا ران هیچ مطالعنهای بنه م ظنور

هوا ،در اتوا ی و مرگومیر اشی از بیماریهای قلبنی-

بررسی ا رات کوتاهم ت و ا بل م ت ر زگردهنا روی

رروقی دخالت دارد و بر اساس شواه موجنود تمناس

دا،های اهلی ا جا ،گرانه و ا تاک ون م شر ش ه است.

با گرد و غبارهای کمنر از  2/0میکنرون بنهمن ت چ ن

ب ابرا ن ،در بحث و تحلی های ارائهش ه رم تاً به موارد

سارت تا چ هفنه بارنث اانزا

ا سا ی اشاره گرد ه است .بنا توجنه بنه مطالعناتی کنه

ش ن وضنعیت بیمناران قلبنی-رروقنی شن ه و تمناس

تاک ون صورت گرانه است ،معمو ً بع از آلودگی هنوا

الو ی م ت ( ک تا دو سال) احنمال مرگومینر را بنه

چه با واسطه روام ا سا ی ما

تراایک و آ ن ههنای

ص عنی و چه بهدلین روامن البیعنی ما ن ر زگردهنا،
حیاتیتر ن دسنگاهها ی از بن ن کنه در معنرض آسنی
اولیه و مخاالره ج ی قرار میگیر ن  ،دسننگاه تن فس و
قل

و ررو میباش  ،که وقو آسی

در ا ن ا ن ا،هنا

و مود بنالی ی آن بنه صنورت اخننالل در ااکنورهنای
خو ی و سنرمی در کوتناهمن ت و تغیینرات بناانی بنه-
خصننو

در بااننت ر ننه در درازمنن ت دور از ذهننن

خواه بود .با توجه به ا که مطالعه حاضر در م طقهای
مح ود و روی تع اد مشخصی دا ،ا جا ،ش ه است ،لذا
سبت دادن نا

حاصله به رنوارض اشنی از آلنودگی

هوا بهواسطه ر زگردها ،م طقی به ظر میرسن  .در هنر
صورت ،هما طور که قبالً یز اشناره شن بنهدلین

بنود

مطالعات کاای مرتبط با زمی ه دامی ،به اچار با سننی بنه
مطالعات ا سا ی که در ا نن زمی نه ا جنا ،گراننه اسنت،
اسن اد کرد.
شان داده ش ه است که رابطه معکوسی بین ا ن ازه
(قطر) ذرات گرد و غبار و اازا

بیماریهنای ت فسنی،

قلبی و رروقی وجنود دارد و ذرات بنا قطنر کمننر از 2
میکرومنر میتوا ن بن ون تنه شنین شن ن در مجناری
ابن ا ی ر ه ،خود را به رمق ر ه برسنا
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( Adkinson,

مینزان ز نادی اانزا

منیدهن (

منرگومینر و بن تر

Shakerian et al.,

 .)2010در مطالعهای کنه توسنط ملکنی و همکناران در
سال  0530ا جا ،ش  ،شان داده ش ه اسنت کنه گنرد و
غبارهای موجود در هوا حاوی ذراتی ما

کلسیم ،آهن،

آلومی یو ،و م یز و ،میباش که هرک ا ،از آ ها میتوا ن
ا رات مخربی بر سنالمت ا سنان داشننه باشن  .تن فس
کوتاهم ت آلومی یو ،منیتوا ن سنب

سنراه و تحر نک

ر هها و ت فس الو ی من ت آ هنا منیتوا ن م جنر بنه
آسی

ر وی شود .همچنین غلظنت بنا ی ذرات

ش

گرد و غبار اسن شاقی میتوا م جر به بروز سنی وز ت،
آسم و آلنرژی گنردد (.)Maleki and Movadat, 2012
در مطالعه د گری که توسط منو

و همکناران در سنال

 0333به م ظور بررسی ا رات آلودگی هنوا بنر تغیینرات
ضربان قل
سنب

ا جا ،شن  ،شنان داده شن کنه ر زگردهنا

ااننزا

تعن اد ضنربان قلن

در ااننرادی کننه در

معرض آلودگی قرار دار  ،میشنود .در مطالعنه حاضنر
یننز بننهخصننو

در  22سننارت اول مننس از گذشننت

آلودگی هوا ،اازا

مع یداری در تعن اد ضنربان قلن

سبت به قب از مواجهه مشاه ه ش  .ر زگردها همچ ین
میتوا

سب

کاه

میزان تغییرمذ ری ضنربان قلن

( )heart rate variabilityشنو (.)Pope et al., 1999
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همچ ین در مطالعه روبنرت و همکناران در سنال 2552

مع یداری بین میزان هماتوکر نت ،درصن وترواین و

شنننان داده شنن کنننه ر زگردهنننا حننناوی ر اصنننر و

ارد ( Ghio

میکروارگا یسمهای بیماریزا هسن که میتوا

ائوز وای در دو گروه مورد مطالعه وجود

ا نرات

 .)et al., 2003در حالیکه در مطالعه حاضنر ،شنمارش

م فی بر سیسنم ت فسی و قلبی-رروقی داشنه باش  ،کنه

تا ،گلبولهای سفی و همچ ین درص ائوز واین هنا و

تع اد ت فس و ضربان قلن ،

مع نیداری

از جمله میتوان به اازا
ااننزا

لمفوسیتها سبت به قب از مواجهه اازا

خننروج ترشننحات از بی ننی و چشننم ،قرمننزی

داشن و در مقاب  ،تع اد وتروای ها سبت بنه قبن از

ملنحمه ،تحر ک مخاط ت فسی ،رفو نتهنای ت فسنی و

مع ننیداری را شنان داد .احنمنا ً ا ننن

کاه

اشنها اشناره کنرد کنه بنا ننا

مواجهنه کناه

مطالعنه حاضنر

اخنالف بین دو مطالعه ا جنا،شن ه را بننوان بنه وجنود

مطابقت دارد ( .)Robert et al., 2004مطالعنات ر ن ه

تفاوت در گو ههای مورد مطالعه (ا سان و گاو) ،تفاوت

د گری در زمی ه ا نرات کوتناه من ت آلنودگی هنوا بنر

در شننرا ط زمننا ی و مکننا ی و روش ا جننا ،دو مطالعننه

سالمت ا سان ا جا ،ش ه است که در اکثنر آ هنا رالئنم

دا سننت .گننور ز و همکنناران در سننال  033٦مطالعننهای

قاب مشاه ه در اارادی که بنهصنورت داواللبا نه منورد

روی دو گروه از موشها در م طقه سنرس ( )Cercsبنا

ارز ابی قرارگرانه بود ن  ،بنه صنورت رالئنم ر نوی و

هوای آلوده و م طقنه ( )Jaume de Frontanyبنا هنوای

قلبی-رروقی بنوده اسنت ( Brunekreef and Holgate,

سالم ا جا ،داد  .ا ن دو م طقه به ااصله  25کیلنومنر از

ذکرش ه و مشاه ه رالئمنی

هم در شمال اسسا یا قراردار  .در هنر دو م طقنه گنروه

ظیر د سنرس ت فسی ،لهلنه زدن ،ر نزش ترشنحات از

موشهای ( )Apodemus sylvaticusا همنان ( Wood

و دمنای بن ن و در

 )mouseدر شننرا ط آزاد و گننروه مننوشهننای ( Mus

ها ت بیاشنها ی و دمرسیون در دا،های منورد مطالعنه،

 )musculusا همان ( )Miceدر شنرا ط قفنس ( گنروه

میتوان ر وان کرد که بسیاری از تغییرات رالئنم بنالی ی

شاه ) قرار داشن  .ننا

مطالعنه آ هنا شنان داد کنه

که بهواسطه قرارگیری گاوها در معرض ر زگردها ا جاد

آلودگی هوا اشی از زغال س گ ،کنه رمن تاً بنهواسنطه

میشود تا ح ود ز ادی شبیه رالئم ذکر ش ه در ا سنان

گازهای محنر ( )NO & SO2ا جناد منیشن  ،سنب

 .)2002با توجه به مطال
چشم و بی ی ،اازا

ضنربان قلن

است .در مطالعهای که توسط چیو و همکناران در سنال

کاه

 2555بهم ظور بررسی ا رات هوای تصفیهش ه و هنوای

خننون در گ نروه مننوشهننای در شننرا ط آزاد ( Wood

آلوده بر ااکنورهای خو ی و سرمی ااراد منورد مواجهنه

 )mouseکننه در م طقننه آلننوده بود ن سننبت بننه گننروه

ا جا ،شن  ،شنان داده شن کنه بسنیاری از مارامنرهنای

موشهای در قفس ( )Miceمیشود .آ ها همچ ین شان

خو ی و سرمی 22 ،سنارت منس از مواجهنه بنا هنوای

داد که میزان مصرف آب و غذا درگنروه آزاد ،کناه

آلوده دچار تغییر ش

که ازجمله میتنوان بنه کناه

هماتوکر ت و اانزا

مع نیدار لکوسنیتهنای

مع یداری سبت بنه گنروه شناه داشننه اسنت .ننا

شننمارش تننا ،گلبننولهننای سننفی در آ هننا اشنناره کننرد.

مطالعه گنور ز و همکناران کنه جنز معن ود مطالعنات

مطالعنه ا شننان شنان داد کننه اخنننالف

ا جا،ش ه روی گو ههای حیوا ی میباش  ،با ااننههنای

همچ نین نننا
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مطالعه حاضر در ت اقض میباش  .ا شان در مطالعه خود

کرد .به ا ن واقعیت یز با توجه کنرد کنه بسنیاری از

رلت ا ن تغییرات در ااکنورهای خو ی را بنه سنرکوب

روام داخلی و خارجی میتوا

تحر ک سیسنم

ش ن سیسنم دااری بن ن گنروه منوشهنای درگینر در

ا م ی بن ن ا سنان و نا دا ،شنو و بسننه بنه روامن

م االق آلوده بهواسطه تجمع گازهای  SO2و  NOمربوط

النهابزای موجود ،م ت تماس و راه ورود آ ها به بن ن

میدا سن  .ولی بنا توجنه بنه ا کنه در مطالعنه حاضنر

میتوا

القا سیسنم ا م ی بهواسنطه سنلولهنای

آلودگی هوا بهواسطه ر زگردها که مجمورهای از روام

النهابی تکهسنهای و ا چ هسنهای ش ه و در مواردی

سب

سب

و کمسلکسهنای درگیرک ن ه و احنمنا ً تحر نکک ن ه

یز بررکس ،ممکن است سب

سیسنننم ا م ننی ب ن ن دا،هننای درگیننر را در خننود دارد،

گردد که در مطالعنات ذکنر شن ه و خنود ا نن مطالعنه

دور از ذهننن

تفاوتها به وضنوح قابن مشناه ه اسنت .ا نن مسننله

ب ننابرا ن مشنناه ه ا ننن ت نناقض در نننا
خواه بود .البنه نا

ا شان در مورد میزان مصرف آب

و غذا تا ح ودی با نا

مطالعنه حاضنر مطابقنت دارد

(.)Gorriz et al., 1996

سرکوب سیسننم ا م نی

میتوا ح اق بیا گر ا نن واقعینت باشن کنه روامن
بیشنر و اش اخنه د گری یز در زمنان رخن اد آلنودگی
هوا بهخصنو

ر زگردهنا ی کنه از مرزهنای غربنی و

در مطالعهای که توسنط اسننی هوف و همکناران در

ج وبغربی ا نران وارد منیشنو  ،وجنود دارد کنه در

سال  2502بهم ظور بررسی ا رات آلودگی هوا بر تعن اد

مطالعه حاضر سب

ک گلبولهای سنفی شن ه

اازا

گلبولهای سفی در ا سان ا جا ،گرد  ،شنان داده شن

ولی در رین حال سنب

کناه

و نا بنه ربنارتی بهننر

که تع اد ک گلبولهنای سنفی  2و  00سنارت بعن از

سرکوب سیسنم ا م نی (کناه

مع نیدار وترواین هنا

آلودگی هوا سبت به زمان قب از آلودگی هنوا اانزا

سبت به گروه قب از مواجهنه) شن ها ن  .همچ نین در

می اب  .همچ ین آ ها شان داد که میزان وترواین هنا

مطالعات او الذکر ،در زمانهای کوتاه مس از آلنودگی،

دو سننارت مننس از در معننرض قرارگیننری و میننزان

شمارش وتروای ها ا جا ،ش ه است کنه در ا نن زمنان

مو وسیتها  00سارت مس از آلودگی اازا

منی ابن

( .)Steenhof et al., 2014ااننههنای ا شنان در منورد
اازا

تع اد ک گلبنولهنای سنفی بنا ننا

مطالعنه

کوتنناه ا نظننار مننیرود تعنن ادی از وترواینن هننا کننه
حاشیه شین هسن  ،وارد جر ان خون شو  ،کنه سنب
اازا

موقت وتروای های گردشی در خون میشنو .

حاضننر مطابقننت دارد ،لکننن در مننورد تغییننر در میننزان

اما در مطالعه حاضر ،برآ ن شنمارش وترواین هنا در

مطالعه ما در تضاد قنرار

زمانهای الو یتر  ٥ ،2و  05روز مس از آلودگی بنوده

ا ن اخنالف منیتنوان بنه منواردی ظینر

که در ا نن زمنانهنا ا نظنار ا نن اسنت کنه تعن ادی از

تفناوت در گننروههننای منورد بررسننی (ا سننان و گنناو)،

وتروای های گردشی با مهاجرت به محن هنای حنذف

تفاوتهای آب و هوای م ناالقی کنه هنر دو مطالعنه در

آلودگی از جمله ر هها و مخاالات در معنرض آلنودگی،

آ ها ا جا ،ش ه است و همچ نین بنه اخننالف در روش

شن ت

وتروای ها نا
دارد .از د

ا شان با نا

ا جا ،کار و زمان مو هگیری بع از آلودگی هنوا اشناره
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کاه

اانه و از النرف د گنر بنا ادامنه کناه
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آلودگی در الی  02روز ارز ابی ،تع اد وتراین هنا ینز
کاه

اب .

اانههای ا شان با نا
بودن مینزان اانزا

در مطالعه د گری که توسط زو چ و روسی کا در

مطالعه حاضر اقنط در مع نیدار
 TGدر مطالعنه حاضنر منیباشن .

همچ ین آ ها شان داد که قرارگرانن ا سان در معرض

سال  0335ا جا ،گرانه ،بیان شن ه اسنت کنه اسن شنا

ذرات بننا قطننر کمنننر از  2/0میکرومنننر سننب

حجم ز نادی از گناز دیاکسنی یننروژن ( )NO2سنب

مع یدار در میزان  CRPمالسمای ااراد مورد مطالعه آ ها

کاه

اعالیت ااگوسنینی ماکروااژهنا و کناه

تولین

ااننزا

ش ه است در حالیکه ،در مطالعه حاضنر آلنودگی هنوا

آ نیبادی در ب ن میشود ( Lisiewicz and Rucinska.,

سب

 .)1990مطالعات د گر یز شان داده است که با بنودن

مواجهه گرد  .اتول و همکاران دلی ا ن رن  ،اانزا

میزان گلبولهای سنفی در حیوا ناتی کنه در م ناالق بنا

را کوچک بودن قطر ذرات آلودهک ن ه و رن  ،توا نا ی

آلودگی هوا ز گی میک  ،منیتوا ن شنا گر اانزا

آ هننا در تحر ننک سننینم ا م ننی ب ن ن ااننراد در معننرض

حساسیت آ ها سبت به بیمناریهنای النهنابی و روامن

دا سنها در حالیکنه ،در مطالعنه حاضنر الینس وسنیع

باکنر ا ی و و روسنی شنود .در مطالعنه ای کنه توسنط

ذرات آلودهک ه و قطر بیشنر آ ها میتوا دلی توجیه-

شا لی و همکاران در سنال  250٦ا جنا ،گرانت ،شنان
داد که قرارگرانن در معرض آلودگی هوا بهخصنو

اازا

مع یدار  CRPسنبت بنه گنروه منی

ک های در ا جاد ا ن اازا

از

و مع یدار بودن آن باشن

( .)O’Toole et al., 2010مطالعات ج

شان میده

از  05میکننرون باشنن

که تغییرات در آب و هوا با ابنال و منرگ و مینر ا سنان،

مع نننیداری در مینننزان

بهو ژه در ابنال بنه بیمناریهنای قلبنی-رروقنی ارتبناط

تریگلیسر و کلسنرول سر ،خواه ش و بهد بنال آن

مسنننقیم دارد ( ;Zanobetti and Schwartz, 2008

وقو بیماریهنای قلبنی-رروقنی را ینز در ا نن اانراد

 .)Brook et al., 2004; Ren et al., 2011امروزه تغیینر

زمننا ی کننه ا نن ازه ذرات بننی
( ،)PM>10سنننب

اازا

اانننزا

خواه داد ( ،)Shanley et al., 2016که با نا

مذ ری ضربان قل

( )heart rate variabilityبه ر نوان

مطالعه حاضر مطابقت دارد .در مطالعه د گری که توسط

ک شاخ

تیمنوتی و همکنناران در سنال  2505بننه م ظنور بررسننی

اتو ومیک قل

ا رات آلودگی هنوا بنر سنلولهنای اجن ادی ا ن وتلیال

ح ود ز ادی میتوان بنروز منرگ اگهنا ی را در اانراد

رنرو ( )endothelial progenitor cellsدر ا سنان و

می

مهم و اساسی در بررسی رملکنرد سیسننم
محسوب میشود و با ا ازه گیری آن تنا

گو ی کرد .رلت ا ن اخنالل را در بنروز تغیینرات

آ ها شان داد که در هر دو گروه

شیمیا ی در راههای هوا ی ر ه که به د بال آلودگی هنوا

مورد مطالعه ( ا سان و موش) آلودگی هنوا بنا ذرات بنا

رخ میده  ،میدا  .محققان بنر ا نن باور ن کنه ا نن

موش ا جا ،ش  ،نا

قطر کمنر  2/0میکرومنر ( )PM<2.5 µmهنم منیتوا ن
سب

اانزا

مع نیدار در سنط مالسنما ی  CHOLو

تغییننرات شننیمیا ی در ر ننه سننب

اخنننالل در رملکننرد

کا الهای و ی در رضله میوکنارد شن ه و بنه د بنال آن
و منرگ اگهنا ی رخ منیدهن

 HDLو اازا

سبی  TGمالسمای آ هنا شنود ،کنه تنا

ا سکمی در رضله قل

ح ودی با نا

مطالعنه حاضنر مطابقنت دارد .تفناوت

( .)Utell et al., 2002; Schwartz et al., 2005اخینراً

523

مهدی رشنوادی

...اثرات کوتاهمدت ریزگردها بر عالئم حیاتی و برخی از فاکتورهای خونی و

دور از ذهن خواه بود و میتوا در مطالعنات د گنر

هم مطالعات تجربی و امی میولوژ ک ا ن ادرا را تص ق

 است کنه، ذکر ا ن کنه ز.مورد توجه ج ی قرارگیرد

و

بهنر و مو رتر با سنی مطالعنات

جهت دسنیابی به نا

همچ ین اسنرس اکسی اتیو مکا یسمهای اصلی و کلی ی

جامع و گسنردهتری در زمی ه ا رات مخرب ا نن م ن ه

مو ر در ا جاد بیماریهای قلبی در زمان بنروز آلنودگی

ها و الیور ص عنی و روارض جنا بی، بر سالمت دا،شو

Ren et al., 2010; Gurgueira et al., (

. شود،مخنلس آن در م االق تحت تا یر ا جا

سپاسگزاری

مننیک ن کننه حننوه ماسننم سیسنننم اتو ومیننک قلن

هوا منیباشن

بهدست آمن ه در ا نن مطالعنه

 با توجه به نا.)2002

و ر ننه در همننه

) و بننهدلینن5 (جنن ول

ا کننه قلنن

مهرهداران و از جمله گاو بنهر نوان نک رضنو حیناتی

 مژوهشی و،از همکاری و مسار ت معاو ت محنر

 به ظر میرس با توجنه بنه تغیینرات،محسوب میشود

 در ا ن مطالعه.، کمال تشکر را دار،ا اوری دا شگاه ا ال

،مع یدار رخداده در زمان آلودگی هوا در ا نن دو رضنو

.هیچگو ه تضاد م ااعی وجود ارد

هنا،آن در ا نن دا

 و مرگ اگها ی منعاقHRV وجود

منابع

 Adkinson, N.F., Bochner, B., Burks, A., Busse, W., Holgate, S., Lemanske, R., et al. (2014).
Middleton's Allergy. 8th ed., Philadelphia: Saunders, pp: 739-753.
 Brook, R.D., Franklin, B., Cascio, W., Hong, Y., Howard, G., Lipsett, M., et al. (2004). Air pollution
and cardiovascular disease: a statement for healthcare professionals from the expert panel on
population and prevention science of the American heart association. Circulation, 109(21): 26552671.
 Brunekreef , B. and Holgate, S.T. ( 2002). Air pollution and health. Lancet, 360: 1233-1242.
 Ghio, A., Hall, A., Bassett, M.A. and Cascio, W. (2003). Exposure to concentrated ambient air
particles alters hematologic indices in humans. Inhalation Toxicology, 15(14): 1465-1478.
 Gorriz, A., Llacuna, S., Riera, M. and Nadal., J. (1996). Effects of air pollution on hematological and
plasma parameters in Apodemussylvaticus and Musmusculus. Environmental Contamination and
Toxicology, 31(1): 153-158.
 Gurgueira, S.A., Lawrence, J., Coull, B., Murthy, G.G., González-Flecha, B. (2002). Rapid increases
in the steady-state concentration of reactive oxygen species in the lungs and heart after particulate air
pollution inhalation. Environmental health Perspectives, 110(8): 749-755.
 Karimdust, Sh. and Ardebili, L. ( 2010). Study of dust phenomena and environmental effects. Paper
presented at the 14th council of geological society of Iran and 28th conference earth science. 25-28
sep 2010, Urmia University, Iran. [In Persian]
 Karimi, M., Hashemi, M.N. and Karimi, A. (2010). Environmental Effects of Dust and Particulate
Matter (Aerosols) in the Air. Geophysics Conference of Iran,Tehran, Institute of Geophysics, Poster
Papers, Space Physics, pp:221-224.
 Khoman, A. (2013). Study of negative effects of dust storm on agriculture (case study: Khuzestan).
Paper presented at the conference of dust, monitoring, effects and management strategies in Iran. [In
Persian]

524

0315  زمستان،41  پیاپی،4  شماره،01 دوره

آسیبشناسی درمانگاهی دامپزشکی

 Lisiewicz, J. and Rucinska, M. (1990). Hematoxic and immunotoxic effects of nitrogen dioxide.
Medyncyna Pracy, 41(4): 230-237.
 Maleki, S. and movadat, A. (2012). The Composition and source of aerosols particles: Effects on
human’s health and environment. Paper presented at the conference of dust, monitoring, effects and
management strategies. Tehran, Iran. [In Persian]
 O’Toole, T.E., Hellmann, J., Wheat, L., Haberzettl, P., Lee, J., Conklin, D.J., et al. (2010). Episodic
exposure to fine particulate air pollution decreases circulating levels of endothelial progenitor cells.
Circulation Research, 107: 200-203.
 Pope, C.A., Richard, L., Verrier, E.G., Lovett, A., Larson, C., Raizenne, M., et al. ( 1999). Heart rate
variability associated with particulate air pollution. American Heart Journal, 138(5): 891- 899.
 Ren, C., O’Neill, M.S., Park, S.K., Sparrow, D., Vokonas, P. and Schwartz. J. (2011). Ambient
temperature, air pollution, and heart rate variability in an aging population. American Journal of
Epidemiology, 173(9): 1013-1021.
 Ren, C., Park, S.K., Vokonas, P.S., Sparrow, D., Wilker, E., Baccarelli, A., et al. (2010). Air
pollution and homocysteine: more evidence that oxidative stress-related genes modify effects of
particulate air pollution. Epidemiology, 21(2): 198-206.
 Schwartz, J., Park, S.K., O’Neill, M.S., Vokonas, P.S., Sparrow, D., Weiss, S., et al. (2005).
Glutathione-Stransferase M1, obesity, statins, and autonomic effects of particles: gene-by-drug-byenvironment interaction. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 172(12): 15291533.
 Shahsavani, A., Yar-ahmadi, M., Jafarzadeh, H.N., Naimabadi, A., Mahmudian, M.H., Saki, H., et al.
(2010). Dust Storms: Environmental and health impacts . Journal of North Khorasan University of
Medical Sciences, 2(4): 45-56. [In Persian]
 Shakerian, N., Zehtabian, G.H. and Shakerian, B. (2010). The impact of dust, pollen, dust and
pollution on human health. The National Conference of wind erosion, in Yazd, Iran. Society and
manage wilderness areas, http://www.civilica.com / Paper-ISADMC02-ISADMC02_119.html. [In
Persian]
 Shanley, R.P., Hayes, R.B., Cromar, K.R., Ito, K., Gordon, T. and Ahn, J. (2016). Particulate air
pollution and clinical cardiovascular disease risk factors. Epidemiology, 27(2): 291-298.
 Steenhof, M., Nicole, A., Janssen, H., Strak, M., Hoek, G., Gosens, I., et al. (2014). Air pollution
exposure affects circulating white blood cell counts in healthy subjects: the role of particle
composition, oxidative potential and gaseous pollutants– the RAPTES project. Inhalation Toxicology,
26(3): 141-165.
 Utell, M.J., Frampton, M.W. and Zareba, W. (2002). Cardiovascular effects associated with air
pollution: potential mechanisms and methods of testing. Inhalation Toxicology, 14(12): 1231-1247.
 Zanobetti, A. and Schwartz, J. (2008). Temperature and mortality in nine US cities. Epidemiology,
19(4): 563-570.

525

Veterinary Clinical Pathology, Vol.10, No 40, Winter 2017

Short-term effects of dust (aerosols) on vital signs and some hematologic
and serologic factors of Holstein cows in Ilam province
Mehdi Rashnavadi
Assistant professor, Ilam University, Faculty of Veterinary Medicine, Ilam, IRAN .
*Corresponding author’s email: m.rashnavadi@ilam.ac.ir
(Received: 2015/12/20 Accepted: 2017/1/17)

Abstract:
Aerosols have influenced many provinces of Iran for several years. In addition to its adverse
effects on humans , it seems that it has impacted the physiological conditions of plants and
domestic animals in affected areas. Therefore, in this study we are investigating the short- term
effects of aerosols on vital signs and some hematologic and serologic factors of holstein cows in
Ilam province. In this study, 80 healthy and mature female cows were selected. At the beginning
of our study and two days before the exposure, we recorded the cows’ vital signs including;
temperature, heart rate and respiratory rate, we also took 5 ml jugular vein blood samples
(before exposure group). Then, after exposure over four separate times (once in three days) the
aforementioned vital signs were recorded and the blood sample was taken. The obtained data
before the exposure was then compared to the recorded data after exposure. The results showed
that aerosols significantly increased the cows HR and RR. And the level of RBC, PCV(%), total
WBC, NEUT and EOS were also increased significantly (p<0.05). Also, the data indicated that
aerosols caused an increase in serum factors such as CHOL ،TG ،LDL ،HDL ،TP and CRP.
However these differences were only significant in TG, TP and CRP (p<0.05). The results
showed that aerosols caused changes in the vital signs and the number of WBC in the exposed
group.
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Keywords: Ilam, Aerosols, Cow, Hematologic and Serologic Factors.
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