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مقدمه:
يهايماریبدر جهان یو ناتوانریمهم مرگ و ملیاز دالیکی

=Coronary artery disease(عروق کرونر CAD(به شمار
نقش يماریبنیاجادیدر ایعوامل مختلف).1(ندیآیم

فاکتور شامل، سکیشش رنیها، ارتباط بآننیدارند از ب
، HDLبودن کلسترول نیی، پاLDLباال بودن کلسترول 

يماریو بگاریسویقباال بودن فشار خون، چاابت،ید
وجود نی). با ا2- 4شده اند (اثباتیعروق کرونر به خوب

نیاجادیدر اییتواند به تنهاینمیسنتيفاکتورهاسکیر
جدید يفاکتورهاسکیرنینقش داشته باشند در بيماریب

از يبه دسته انیقرار دارند. فلزات سنگنیفلزات سنگ
متر مربع دارند یگرم بر سانت5تر از شیبیعناصر که چگال

،ومینیآلوموه،یسرب، جشوند که شاملیاطالق م
فلزات، نیانی). در ب5(باشدیمومیو کادمکلین،کیآرسن

ماده خطرناك 10ستیليباالدرومیو کادموهیسرب، ج

که در مورد ی). نگران6(کننده سالمت قرار دارنددیتهد
مدت با دوز کم یفلزات وجود دارد تماس طوالننیا
به شود با توجهیمدهیديعادتیباشد که در جمعیم
کنند در اثر یها را دفع مآنيبدن به کندنکهیا

افتهیفلزات به مرور در بدن تجمع نیا،یطوالنيتماس ها
). فلزات 5(شوندیمختلف ميابه بافت هبیو باعث آس

توانند باعث اختالل در یمیمختلفيهاسمیبا مکاننیسنگ
دیتولقیها از طرقلب و عروق شوند. آنستمیس

دهایپیلونیداسیو پراکسDNAبیآزاد، آسيهاکالیراد
استرس يو القایدانیاکسیباعث اختالل در دفاع آنت

ریبا غنیسنگفلزات). عالوه بر آن، 7(شوندیمویداتیاکس
بیو آسدیاکساتركیکننده نفعال کردن فاکتور گشاد

ممکن است باعث اختالل در انیشروارهیبه دمیمستق
تجمع لیکه به دنبال آن به دلشوندومیموستاز اندوتله

چکیده:
و امروزه ندیآیدر جهان به شمار مریممهم مرگ ولیاز دالیکیعروق کرونر يهايماریبزمینه و هدف:

یمطالعه با هدف بررسنی. اردیگیصورت مدیجديفاکتورهاسکیرییشناسايبراياریبسيتالش ها
عروق کرونر انجام شده است.يماریو بومیو کادموهیسرب، جیغلظت سرمنیبارتباط 
زن و 35(ماریب65در ومیو کادموهیسرب، جیغلظت سرم،یلیتحلیفیمطالعه توصنیدر ا:یبررسروش

بدون یمرد) با استفاده از دستگاه جذب اتم22زن و 43شاهد (65عروق کرونر و یمرد) مبتال به تنگ30
.شدسهیمقاو يریشعله اندازه گ

نسبت به يداری به طور معنمارانیغلظت فلزات در بنیانگینشان داد ميریحاصل از اندازه گجینتاها:افتهی
دو گروه نیباز هم اختالف ب،یقلبيفاکتورهاسکیرریسالی). بعد از تعدP>05/0(گروه کنترل باالتر است

).P>05/0(دار بودی معن
عروق يماریتواند با بیمنیفلزات سنگیدهد سطح سرمیحاصل از مطالعه ما نشان مجینتا:يریگجهینت

کرونر ارتباط داشته باشند.

.عروق کرونريماریبوم،یکادموه،یسرب، جن،یفلزات سنگ:هاي کلیديواژه
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سیفوم سل، باعث آترواسکلروزلیکلسترول و تشک
).8(شوندیعروق م

در یاز مراکز مهم صنعتیکیبه عنوان اصفهان
، فوالد ومینیهمچون آلومیمختلفعیباشد که صنایمرانیا

و يکه توسط نوروزيو ذوب آهن دارد. در مطالعه ا
) انجام شده مشاهده کردند که پسماند و 9رانش (همکا

فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان به یفاضالب صنعت
نیاست، ايو روومیکادمآلوده به سرب،يادیمقدار ز

ینیزمریزيخاك، آب هایفلزات به مرور باعث آلودگ
.شوندیرود مندهیبه زایمنتهیسطحيو آب ها

يهايماریبيباالوعیاساس، با توجه به شنیابر
ریمطالعه اخ،یتماس با فلزات سمشیو افزایو عروقیقلب

را در ومیو کادموهیسرب، جیقصد دارد غلظت سرم
عروق کرونر داشته و گروه شاهد یکه گرفتگیمارانیب

.دینماسهینموده و مقايریاندازه گ

:یبررسروش
)، شامل یلیتحل- یفی(توصیمطالعه مقطعنیا

عروق بوده و یهستند که مشکوك به گرفتگیرانمایب
قلب مارستانیعروق کرونر به بیوگرافیجهت انجام آنژ

اصفهان ارجاع داده شده اند. يچمران و سعددیشه
اساس برمارانیبيعروق کرونر در همه یوگرافیآنژ

فمورال صورت انیشرقیروش استاندارد خود و از طر
ها را به آنماران،یاز بکیهر وگرامیاساس آنژگرفت. بر

مثبت، ویآنژایگروه مورد ، شدنديبندمیدو گروه تقس
درصد در حداقل 70يباالیبوده که گرفتگیمارانیشامل ب

نشان داده اند و گروه يکرونریاصليهاانیاز شریکی
که فاقد هر می باشد یمارانیکه شامل بیمنفویآنژایشاهد 

بوده اند. اندازه يکرونرانیشروارهیدر دیگونه گرفتگ
نفردر هر گروه و از هر دو جنس 65مطالعه شامل تیجمع

داده قیتطبیبوده که از لحاظ سن، جنس و محل زندگ
سال قرار 70- 50نیبیافراد در گروه سننیشده اند. ا

داشتند.
خون یسیس15زانیمورد نظر به ممارانیهمه باز
نمودن سرم آن، تا زمان کرده و پس از جدايجمع آور

هر ی. سطح سرمشدندنگهداري–70يدر دمازیانجام آنال
يریگبا بکارومیو کادموهیجاز فلزات سرب،کی

که مجهز به کوره 3030مدل یاسپکترومتر جذب اتم
Zeemanو HGA-600یتیگراف background correction

از نمودار با استفاده تیشد. در نهايری، اندازه گباشدیم
ها را در غلظت آنومیو کادموهیجاستاندارد سرب،

گردید.يریاندازه گیسرمينمونه ها
يبا استفاده از نرم افزارهايآمارزیآنالیتمام

SPSSدو نیبرهایمتغینجام گرفته شد. جهت بررسا
. جهت دیاستفاده گردChi-squareو Tگروه از آزمون 

استفاده انسیکوارزیز آنالفاکتورها هم اسکیرلیتعد
شده است.

:هاافتهی
دو ینیباليهایژگیویحاصل از بررسجینتا
با سهیدهد که در مقاینشان میمثبت و منفویگروه آنژ

وزن بدن نیانگیمثبت مویگروه آنژمارانیگروه شاهد، ب
در ابتیباالتر داشته و درصد ابتال به فشار خون و د

دو گروه از لحاظ نی). بP>05/0(استها باالتر بوده آن
اختالف یبدنتیفعالزانیو مالتیتحصزانیسن، م

).P<05/0(نشددهیدار دی معن
هر سه فلز به طور یغلظت سرمج،یاساس نتابر

). با P>05/0مثبت باالتر بود (ویدر گروه آنژيدارنی مع
همچون یمهم قلبيفاکتورهاسکیرریثأتوجه به ت

يبر رویدمیپیلسیو دابتیخون باال، دجنس، فشار
که بعد از آن هم گردیدلیها را تعداثر آنزیآنالجینتا

، P>05/0(دار بودی گروه معندونیهمچنان اختالف ب
).1جدول شماره

گروه مردان در گروه ریدر زوهیسرب و جغلظت
يداری به طور معنیمنفویمثبت نسبت به گروه آنژویآنژ

دار در ی اختالف معننیکه ای)، در حالP>05/0(بودباالتر 
گروه زنان ریدر ز).P<05/0(نشددهیدومیمورد کادم

مثبت باالتر بوده ویآنژمارانیدر بومیغلظت کادمنیانگیم
دار ی اختالف معننیاوهیکه در مورد سرب و جیدر حال

).1، جدول شمارهP<05/0(نشددهید
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یک از فلزات به صورت کلی و همچنین براساس تفکیک جنسیت در گروه هاي مورد مطالعهغلظت هر:1جدول شماره

Pآنژیو منفیآنژیو مثبتگروه هافلزات سنگین
4/620/03±8/835/20±13/54مردان(μg/L)سرب 

4/480/078±29/126/25±01/9زنان
4/440/002±8/415/89±12/54غلظت کل

1/760/008±1/676/04±12/69لغلظت کل پس از تعدی
00/40/008±49/1298/3±38/7مردان(μg/L)جیوه 

70/60/232±44/951/3±01/9زنان
5/660/011±5/066/11±10/14غلظت کل

1/650/013±1/565/73±11/51غلظت کل پس از تعدیل
60/00/749±7/046/0±54/0مردان(μg/L)کادمیوم 

36/00/006±123/030/0±10/0زنان
0/300/011±0/720/44±0/93غلظت کل

0/150/023±0/140/43±0/93غلظت کل پس از تعدیل
و Tجهت بررسی متغیرها بین دو گروه از آزمون ؛انحراف معیار می باشد±صورت میانگین ه داده ها ب

جهت تعدیل ریسک فاکتورها از آنالیز کواریانس استفاده شده است.

:بحث
در ارتباط با رابطه یشیرو به افزاینگرانامروزه

یقلبيهايماریو بنیفلزات سنگنییتماس مزمن با دوز پا
مطالعه غلظت هر سه فلز در نیو جود دارد. در ایو عروق

وینسبت به گروه آنژيداری مثبت به طور معنویآنژمارانیب
باالتر بوده است.یمنف

نیسرب بنززانیمریاخيهادر سالنکهیوجود ابا
ه در شهرها بیماده سمنیتماس با الیاما پتاس؛افتهیکاهش 

مانده است. در مطالعه یهمچنان باقیخصوص مناطق صنعت
عروق یبا گرفتگمارانیغلظت سرب در بنیانگیما م

مطالعه جیبا نتاجهینتنیباالتر بود که ايداری به طور معن
اثر يبرایاحتمالهیاولسمی). مکان10(داردمطابقتگذشته 

استرس يالقایو عروقیقلبيهايماریبجادیسرب در ا
مشاهده شد تماس مزمن ي). در مطالعه ا5(استویداتیاکس

و یقلبيهايماریبيتوان باعث القایبا دوز کم سرب م
گزارش دادند، زیو همکان نScholar). 11(شودیعروق

تواند با یاست مجیمردان رانیببا سرب که یتماس شغل
یقلبيهايماریاز بیناشریو مرگ و مسیآترو اسکلروز

مطالعات،نی). عالوه بر ا12(ها ارتباط داشته باشدآننیب
نشان داده اند که ز،ینتیجمعهیاز مطالعات بر پايتعداد

). هر 14،13(فشار خون شودشیتواند باعث افزایسرب م
در ه استبودیکسان نمطالعات يدر همه ارتباطنیچند ا

فاکتور سکیرکیفشار خون خود نکهیبا توجه به اجهینت

به نظر ؛باشدیکرونر مسیآترواسکلروزيمهم برا
باشد. در مطالعه ما درصد رگذاریثأآن تجادیرسد در ایم

یول؛بودشتریمثبت بویبه فشار خون در گروه آنژانیمبتال
نیا.نشددهیلظت سرب سرم و فشار خون دن غیبیارتباط

گریديهاسمیسرب با مکاندهد که احتماالًیخود نشان م
لیمثبت دخویعروق کرونر در گروه آنژیگرفتگجادیدر ا

بوده است.
گروه ریهر گروه را به دو زتیجمعمطالعه،نیادر

گروه ریاساس در زنیبر ا.مینموديبندمیزنان و مردان تقس
مثبت به ویسرب در گروه آنژیغلظت سرمنیانگیان ممرد

اختالف نیکه ایدر حال؛باالتر بوديداری طور معن
با انتظارات جهینتنینشد. ادهیگروه زنان دریدار در زی معن

رهیبافت استخوان منبع ذخنکهیداشت. با توجه به ارتیما مغا
رسد یر مبه نظ.)15فلز است (نیبا ایسرب در تماس طوالن

مثل ابدییمشیافزایاستخوانلیکه تبدییکه در زمان ها
حرکت سرب از شیافزالیبه دل،یائسگیويباردار

در یلو؛باالتر باشددیبازانیمنیزنان ااستخوان به خون، در
نشد.دهیحالت دنیاریمطالعه اخ

مثبت نسبت به گروه ویمطالعه ما گروه آنژدر
یعنصر سمومیدارند. کادميباالترومیکنترل سطح کادم

باعث اختالل نییپااریدر دوز بسیتواند حتیاست که م
با یطی). تماس مح5(انسان شودیکیولوژیبستمیدر س
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يگار، مصرف غذاهایسدنیکشقیاغلب از طرومیکادم
). 16(افتدیآلوده اتفاق ميو تماس با آب و هواآلوده

Bernhadیحتومیده اند که کادمو همکاران گزارش کر
تواند باعث شروع یمکیتر از دوز توکسنییدر غلظت پا

شوديکرونرانیشروارهیدر دکیولوژیزیپاتوفراتییتغ
و همکاران Houtmanهم که توسط گری). در مطالعه د17(

در اختاللس،ینشان داد که آترواسکلروزجیانجام شد نتا
تواند از یمیکیلمتابوراتییو تغومیعملکرد اندوتل

قلب و عروق باشدستمیسيبر روومیعوارض مخرب کادم
عروق يماریو بومیکادمنیبيرابطه یبررسج،ی). نتا18(

يمثال، در مطالعه اينداشته است. برایکسانجیکرونر نتا
سطح نیبیارتباطچگونهیه؛انجام شده استکیکه در بلژ

نشدافتییعروقو یقلبيهايماریو بومیکادمیخون
هموستاز میذکر شده، کلسجهینتنیايکه برای). علت19(

تواند یممیکلسيدفع ادرارشیها نشان دادند افزابود. آن
نشان جینتانی. اددر هر دو جنس شوومیباعث دفع کادم

عروق قلب ويبر روومیکادمریثأعلت تیدهد بررسیم
هن ممکن است باعث دارد. فقر آترقیبه مطالعات دقازین

به جهی)؛ در نت20(شودومیکادمیجذب گوارششیافزا
در زنان ومیکادمزانیمکسانیطیرسد در شراینظر م

گروه ریدر زر،یدر مطالعه اخ.نسبت به مردان باالتر باشد
ومیکادمیمنفوینسبت به گروه آنژمثبتویزنان، گروه آنژ

یمختلفيفاکتورهانکهیداشتند. البته با توجه به ايشتریب
به ازینجینتانیادیأیگذاشته باشند، تریثأتجهیتوانند بر نتیم

دارد.شتریمطالعه ب
و يفلزریغ،يفلزياست که به فرم هايفلزوهیج

یمافتیعتی) در طبيمرکورلیو اتيمرکورلی(متیآل
يمصرف غذاقیاز طرمعموالًوهیج). تماس با5(شود

افتدیاست اتفاق ميمرکورلیفرم متيوآلوده که حا
ویدر گروه آنژوهیغلظت جنیانگی). در مطالعه ما، م21(

نسبت به گروه کنترل باالتر بود. يداری مثبت به طور معن
اي مطالعه حاصل از جینتاحاضر را حاصل از مطالعه افتهی

یرا بررسيکرونريهاانیشريبر رووهیاثرات جکه 
که گریدر مطالعه دیول؛ )22(یید می کند أت،کرده بودند

کلر دیاز کارگران مشغول در کارخانه توليتعداديبر رو
،شددهیمطالعه دنیبود. در ااوتمتفجیانجام شد؛ نتا

که در تماس يدر افرادیو عروقیقلبيهايماریبسکیر
که در تماس يقرار دارند نسبت به افرادوهیبا جيکمتر

جینتانی). ا23(بوده استشتریقرار دارند بيشتریب
وهیبودن جیمسئله هستند که با وجود سمنینشان دهنده ا

به ازینCADآن با یخونحبدن اثبات رابطه سطيبرا
دارد.ترقیدقیبررس

:يریگجهینت
سه فلز زانیاز باال بودن ميشواهديما حاومطالعه

یبا گرفتگمارانیدر بومیو کادموهیسرب، جنیسنگ
دهند که فلزات ینشان مجینتانیباشد. ایعروق کرونر م

دیفاکتور جدسکیرکیتوانند به عنوان یمنیسنگ
ناشناخته يهاسمیمکانایها گفته شده وسمیمکانقیاز طر

عروق کرونر موثر سیآترواسکلروزيریدر شکل گگرید
انجام نهیضمنیدر ايشتریشود مطالعات بیمشنهادیباشد. پ

شیفلزات را و افزانیایبودن سطح سرمباالریثأشود تا ت
کنند.نیرا تضمیو عروقیقلبيهايماریخطر ب

و قدردانی:تشکر
دانند که از یمقاله بر خود الزم منیاسندگانینو

يهامارستانیبیوگرافیپرسنل محترم بخش آنژهیکل
که یمارانیبهیکلزیچمران اصفهان و ندیو شهيسعد

و تشکر ریطرح شده اند تقدنیحاضر به شرکت در انجام ا
.به عمل آورند
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Background and aims: Coronary artery disease (CAD) is one of the major causes of mortality
in the world. So, nowadays there is a continuing attempt to identify the risk of new factors. This
study was aimed to evaluate the correlation between serum concentration of lead (Pb), mercury
(Hg), and cadmium (Cd) with coronary artery disease.
Methods: In this descriptive analytic study, serum concentrations of Pb, Hg and Cd were
determined in 65 patients (35 women and 30 men) with coronary artery stenosis, and 65
individuals in control group (43 women and 22 men) were determined using atomic absorption
machine without flame and compared using independent t-test and Chi-square.
Results: It was observed that the mean concentration of lead, mercury and cadmium were
significantly higher in patients (P˂0.05) .The same result was also obtained after adjustment with
other cardiovascular risk factors (P<0.05).
Conclusion: The result of the present study showed that serum levels of heavy metals are
associated with the presence of CAD.
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