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Background and Purpose: Carotenoids are molecules preventing the destructive effect of
free radicals by neutralizing them. Today, research indicates that some Carotenoids decrease
the risk of diseases such as cataract, cardiovascular diseases, cancers, etc. Carotenoids are
orange and red pigments in plants.
Methods and Materials: This descriptive cross-sectional study was conducted on elderly
subjects in Sabzevar, Iran, who were selected through stratified sampling from all urban
zones by referring to the doorsteps and interviewing them for a recall of food frequency in the
three months. Home measures were used for the ease of recalling, and then they were
converted to gram. The amount of carotenoids was calculated and the obtained data were
analyzed in SPSS using independent t-test and descriptive statistic.
Results: In this study, 78 elderly subjects participated (41.6% male and 58.4% female) with a
mean age of 62.35±8.61 years; 22.5% were underweight, 60.1% had normal weights, and
17.4% were overweight. Mean carotenoid intake in subjects with chronic diseases was
47184.69±57016.99 µg, and in healthy subjects it was 39622.03±26863.53 µg. However, the
difference was not statistically significant.
Conclusion: This study suggests that the intake of carotenoids by the elderly in Sabzevar,
Iran is satisfactory.
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زمينه و هدف :كارتنوئيدها مولکولهایی هستند كه با خنثی كردن رادیکالهای آزاد مانع اثرمخرب آنها بر سلولهای
بدن میشوند.امروزه تحقيقات نشان دادهاست كه برخی از كارتنوئيدها خطر ابتال به بيماریها از جمله :كاتاراكت،
بيماریهای قلبی-عروقی ،سرطانها و  ...را كاهش میدهد .كارتنوئيدها رنگدانههای زرد -نارنجی وقرمز موجود در
گياهان هستند.
مواد و روشها :پژوهش حاضر توصيفی از نوع مقطعی بوده كه برافراد سالمند سبزوار انجام شد ،بدین ترتيب كه
بطور طبقه ای از تمام مناطق شهر با مراجعه به درب منازل و مصاحبه فردی بعد از كسب رضایتنامه تمام مواد
غذایی مصرفی در 3ماه گذشته (بسامد خوراک) تهيه شد .برای كمک به یادآوری مواد غذایی خورده شده از پيمانه-
های خانگی استفاده گردید .سپس تمام مواد غذایی خورده شده به گرم تبدیل شد .مقدار كارتنوئيدها دریافتی
محاسبه گردید ،و دادهها وارد  SPSSشد و آناليز آماری به كمک آزمونهای توصيفی و  Test-Tمستقل انجام
گرفت.
يافتهها :دراین مطالعه  87نفر از سالمندها شركت داشتند كه  %14/6آنها مرد و %87/1آنها زن بودند ميانگين سنی
آنها  66/38±7/64سال بود كه  66/8درصد آنها الغر 66/4 ،درصد آنها وزن نرمال و  %48/1آنها دارای اضافه وزن
بودند .ميانگين دریافت كارتنوئيدها در افراد سالمندی كه به بيماری مزمن مبتال بودند 18471/69±88646/99
ميکروگرم و در افراد سالم  39666/63± 66763/83ميکروگرم بود كه این تفاوت از نظر آماری معنی دار نيست.
نتيجه گيري :این مطالعه حاكی ازآن بود كه ميزان مصرف كارتنوئيدها درافراد سالمند ساكن سبزوارمطلوب می-
باشد.
واژگان كليدي :كارتنوئيدها ،سالمندان ،سبزوار

 -1دانشجوی كارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
 -2عضو هيئت علمی گروه علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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مقدمه
کارتنوئیدها پیشساز ویتامین  Aهستند و در
سبزیجات سبز -برگی شکل ،سبزیجات و میوهجات
زرد ،قرمز و نارنجیرنگ یافت میشوند .در طبیعت
 600نوع کارتنوئید وجود دارد که  00نوع آنها در
تغذیه انسان یافت میشود .از مهمترین کارتنوئید-
هاي موجود در تغذیه انسان می توان به ،γ ،β ،α
کاروتن ،لوتئین ،گزانتین و  . . .اشاره کرد.
در سالهاي اخیر بسیاري از مطالعاتی که روي
نقش قوي آنتیاکسیدانی کارتنوئیدها متمرکز شده
است ،نشان داده که کارتنوئیدها قادرند رادیکال هاي
آزاد را خنثی نموده و از این طریق با پاتوژنز بسیاري
از بیماريهاي مزمن مرتبط هستند که در ذیل به
آنها اشاره میگردد (.)1
کارتنوئیدها و بیماریهای قلبی و عروقی
به دلیل نقشآنتیاکسیدانی ،کارتنوئیدها بهنظر
میرسد علیه بیماري هاي قلبی_عروقی نقش
حفاظتی داشته باشند .کارتنوئیدها با ممانعت از
اکسیداسیون( LCD-Cکلسترول بد) مانع ایجاد
پدیده آترواسکلوروز یا تصلب شرایین میشوند .البته
برخی از مطالعات این مطلب را تأیید نکردهاند(.)2
کارتنوئیدها و بیماریهای چشمی
کارتنوئیدها مهمترین حفاظت کننده چشم در
برابر نور آفتاب هستند .امروزه محققان معتقدند
لوتئین و گزانتین موجود در چشم به دلیل خنثی
نمودن رادیکالهاي آزاد ناشی از اشعه خورشید و
ممانعت ازآسیب آنها به بافت هاي چشم ،مانع ایجاد
کاتاراکت در سنین باال میشود(.)3
کارتنوئیدها وسرطان
مطالعات اپیدمیولوژي نشان داده است که افرادي
که در رژیم غذایی خود مقدار بیشتري میوه و سبزي
مصرف میکنند ،کمتر به سرطان مبتال میشوند.
نقش کارتنوئید ها در کاهش انواع سرطانها مورد
بحث است .مطالعات ارتباط معکوس بین دریافت
کارتنوئیدها و کاهش سرطانهایی نظیر ریه ،معده،
کبد ،پروستاتو ...نشان داده است(.)4

با توجه به افزایش بیرویه بیماريهاي مزمن در
سنین سالمندي که در فوق به آنها اشاره شد و
اهمیت موضوع کمبود اطالعات و تحقیقات در این
زمینه بر آن شدیم که میزان دریافت کارتنوئیدها در
افراد  00-00سال سبزوار را مورد بررسی قرار دهیم.
مواد و روشها
پژوهش حاضر ،پژوهشی توصیفی از نوع مقطعی
بوده و جمعیت آماري ،متشکل از افراد سالمند است,
بدین ترتیب بطور طبقه اي از تمام مناطق شهر با
مراجعه به درب منازل و کسب اجازه با مصاحبه
فردي ،تمام مواد غذایی مصرفی در طی سه ماه
گذشته (بسامد خوراک ) تهیه شد ،براي کمک به یاد
آوري مقادیر مواد غذایی خورده شده از پیمانههاي
خانگی استفاده کردیم .سپس تمام مقادیر مواد
غذایی خورده شده بدست آمده به گرم تبدیل و بر
اساس ضمیمه شماره  40کتاب کراوس  2000مقدار
کارتنوئیدها محاسبه شد ،سپس دادهها وارد SPSS
شد و آنالیز آماري به کمک آزمونهاي توصیفی و
T-Testمستقل انجام گرفت.
یافتهها
دراین مطالعه 101نفر سالمند شرکت داشتند که
 %41/6آنها مرد و  %01/4آنها زن بودند ،میانگین
سنی آنها  62/30 ± 1/61سال بود که  %22/0آنها
الغر(  )BMI>11/0و  %60/1آنها داراي وزن
نرمال( ) BMI:11/0-24/9و  10/4درصد آنها داراي
اضافه وزن(  ) BMI< 20 – 29بودند.
یافتهها نشان میدهد که دریافت کارتنوئیدها
در افراد سالمندي که به یکی از بیماریهاي مزمن
مبتال بوده  40114/69±00016/96میکروگرم در
روز و در افراد سالمند39622/03±26163/03 ،
میکرو گرم در روز بوده است .همان طور که می
بینید این تفاوت از لحاظ آماري معنیدار
نیست(جدول شماره 30(%19/ 0.)2نفر) از افراد تحت
مطالعه روستایی و  10/3درصد(143نفر) شهري
بودند .از بین سالمندان تحت مطالعه120(%01/3نفر)
سالم و 01( %21/0نفر) سالم بودند.
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جدول شماره ي -1تعداد و درصد سالمندان مورد مطالعه به تفكيك تحصيالت

تعداد

تحصیالت

درصد
16/0

601

بیسواد

77/7

94

زیردیپلم

3/9

1

دیپلم +فوق ذیپلم

7/4

69

لیسانس و باالتر

600/0

677

کل

جدول شماره  -2ميانگين و انحراف معيار دريافت كارتنوئيد ها در افراد سالم و بيمار

میانگین

گروه

انحراف معیار
4467/67061

1436/97619

بیمار

63364/7111

0364/34177

سالم

73173/60616

9970/96041

کل

بحث و نتیجه گیری
مطالعات مختلف حاکی ازآن است که کارتنوئیدها
به وفور در سبزیجات برگ سبز ،زرد ،نارنجی و قرمز
و همچنین در میوه هاي رنگی وجود دارند .به نظر
میرسد استرسهاي اکسیداتیو در پاتوژنز بیماریهاي
مزمن از جمله بیماريهاي قلب و عروقی ،سرطانها،
کاتاراکت و روندهاي تخریب بافتی که در سالمندي
شایع است ،دخیل باشند .مطالعات مختلف نشان
داده که کارتنوئیدها به عنوان یک آنتی اکسیدان
قوي میتوانند اثر مخرب رادیکالهاي آزاد را که در
سنین پیري افزایش یافته است ،کاهش دهند( .)1در
این مطالعه بین دریافت کارتنوئیدها در افراد سالمند
سالم و افراد بیمار ،تفاوت آماري معنا داري وجود
نداشت اگر چه میزان دریافت کارتنوئیدها در افراد
بیمار بیشتر از افراد سالم بود که این مسأله میتواند

به دلیل باالتر بودن افراد بیمار نسبت به سالم در
مطالعه ما باشد .نتایج این مطالعه بامطالعه مولر و
همکاران در سال  2004مغایرت داشت ،مطالعه مولر
بر روي  1012زن  00-00ساله در یووا در سالهاي
 2001-2004نشان داده است افرادي که دریافت
رژیمی یا سرمی باالتر از لوتئین و زیرانتین را داشته
اند ،نسبت به سایرین کمتر به کاتاراکت مبتال شده-
اند( .)0در مطالعه آبکاي و همکاران در سال 2009
نیزبیان شده که بین دریافت کارتنوئیدهاي سرمی و
مرگ میر ناشی از بیماریهاي قلبی عروقی ارتباط
دیده نشدهاست .همچنین در مطالعه دیگري بیان
شده است که مصرف میوه ها و سبزيها به دلیل
داشتن کارتنوئیدهایی چون لیکوین که از آن بعنوان
محافظ در برابر سرطان پروستات و بیماري هاي
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 با توجه به نقش احتمالی.مطلوب می باشد
کارتنوئیدها در پیشگیري یا کاهش عوارض بیماري
 بر لزوم مصرف میوه ها و سبزي هایی که،هاي مزمن
. تاکید میشود،سرشار از کارتنوئیدها هستند

 می تواند در رژیم،قلبی – عروقی یاد شده است
.)6(غذایی سالمندان فوائد بیشماري داشته باشد
یافته هاي این مطالعه نشان داد که دریافت
 در حد،کارتنوئید ها در افراد سالمند ساکن سبزوار
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