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چکیده
مقدمه و اهداف :مواد شییییمیایی مختل کننده غدد درون ریز شیییامل برییییارو ا مواد شییییمیایی می باشیییند که
مواجهه با آنها در سییینیم کی می تواند مینه سیییا ابتی به بیمارو هاو مزمم باشیییدر تلیزاو ان ا جماه ایم مواد
شیمیایی می باشد که باعث ابتی به بیمارو هاو کبدو ،سلطان ایی ،آسی و آللژو ،اختیل در سیرتی غدد درون
ریز (هورمون هاو جنری ،تیلوئید ،عمازلد سیرتی عصبی) و تغییل در متابولیک بدن و چاقی می شودر تلیزاو ان
یک ماده ضیید میزلوم محاول در چلبی اسییت که بیش ا  40سییال در جهان به عنوان ضییدعنونی کننده ،گند دا،
نگهدارنده در محاول هاو اسزلام جلاحی ،خمیل دندان ،دهانشویه ،محصوالت ملاقبت شخصی ( صابون دست،
شامپو ،دئودورانت ،دتلجنت ،لوا م آرایشی) وررر مورد استناده قلار می گیلدر پژوهش حاضل با هدف پایش یرتی
تلیزاو ان در نمونه ادرار کودکان و نوجوانان ( 6تا  18سال ) شهل کلمان و ارتباط آن با پلوفایل چلبی و پارامتلهاو
تم سنجی انجام گلفتر همچنیم در مطالعه حاضل درکنار تلیزاو ان ،متیل تلیزاو ان که متابولیت غالب تلیزاو ان
است نیز به عنوان آ الینده هاو تزمیای اندا ه گیلو شدر
روشها :مطالعه حا ضل ب صورت مقطعی در سال  1399روو  79کودک و نوجوان ( 18-6سال) انجام شدر غاظت
آالی نده هاو تلیزاو ان و مت یل تلیزاو ان توسیییط دسیییت گاه  GC/MSتعییم و ارت باط آن ها با پلو فا یل چلبی و
پارامتلهاو تم سنجی که مینه سا عوامل خطل قابی می باشد بلرسی شدر با استناده ا یک پلسشنامه ساختار
یافته ،در مینه مشخصات دموگلافیک ،استناده ا لوا م آرایشی ،تعداد استحمام در هنته و میزان فعالیت بدنی ا
جمعیت مورد مطالعه سواالتی پلسیده شدر کایه معاینات شامل اندا ه گیلو قد ،و ن ،اندا ه دور کمل ،فشار خون
و لپیدپلوفایل با توجه به پلوتزل هاو استاندارد اندا ه گیلو شدر
یافتهها :میانگیم سیینی جمعیت مورد مطالعه 11/36 ± 3/81بود سییال بودر مطالعه حاضییل نشییان داد میانگیم
غاظت تلیزاو ان ) (μg/g.crدر دختلان ( )6/87بیشتل ا پرلان ( )5/38می باشد ()p-value=0/03ر پرلانی که

ا لوا م آرایشی استناده می کنند میزان تلیزاو ان ادرارو آن ها بیشتل ا پرلانی است که ا لوا م آرایشی استناده
نمی کنندر
میانگیم غاظت تلیزاو ان و متیل تلیزاو ان در افلاد چاق بیشییتل بود (به تلتیب )2/32 ± 1/04 ،5/47 ± 2/99ر
ارتباط مثبت و معنادارو بیم  BMI z-scoreو شاخص توده بدنی ،با آنالیت ها م شاهده شد ،که همب رتگی بیم
تلیزاو ان با شیییاخص توده بدنی ( )p-value>0/01 ، r=0/78و )p-value>0/01 ،r=0/62( BMI z-score
قوو تل بودر همچنیم ارتباط آنالیت ها با لیپید پلوفایل مشیییاهده شیییدر در مدل تعدیل شیییده با تمامی متغیلهاو
احتمالی و بالقوه ،ن شان داد افزایش میزان تلیزاو ان هملاه با افزایش اندا ه دور کمل ا ستر همچنیم ن شان داد با
افزایش میزان تلیزاو ان و متیل تلیزاو ان میزان ف شار خون سی رتولیک کی می شود و با افزایش میزان آنالیت ها
فشار خون دیاستولیک افزایش یافتر
بحث و نتیجهگیری :مواجهه با تلیزاو ان و متیل تلیزاو ان ممزم اسییت بلتوسییعه و پلوفایل چلبی و پارامتلهاو
تم سییینجی تا یل گ ار باشییید و خطل ابتی به بیمارو هاو قابی و علوقی و چاقی را افزایش دهدر اگلچه بلاو تایید
نتایج مطالعه حاضییل نیا اسییت مطالعات بیشییتلو مانند مطالعات همگلوهی و کنتلل موردو ،با حجی نمونه بزرگتل
انجام گیلد تا روابط عایتی نیز بلرسی شوندر
کلمات کلیدی :تلیزاو ان ،بیمارو قابی علوقی ،مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز ،کودکان و نوجوانان

Abstract
Introduction and objectives: Endocrine-disrupting chemicals (EDCs) include many chemicals that
exposure to which at an early age can lead to chronic diseases. Triclosan is one of these chemicals
that causes liver diseases, carcinogenesis, asthma and allergies, endocrine system disorders (sex
hormones, thyroid, and nervous system function), changes in the body's metabolism and obesity.
Triclosan is a fat-soluble antimicrobial that has been used around the world for over 40 years as a
disinfectant and preservative in surgical scrub solutions, toothpaste, mouthwash, personal care
products (hand soap, shampoo, deodorant, detergent, cosmetics ( and etc. The present study was
conducted aimed to biologically monitor triclosan in urine samples of children and adolescents (618 years old) in Kerman and its relationship with fat profile and anthropometric parameters. Also, in
the present study, in addition to triclosan, methyl triclosan, which is the predominant metabolite of
triclosan, was measured as one of complementary pollutants.
Methods: The present cross-sectional study was conducted in 2020 on 79 children and adolescents
(6-18 years). The concentrations of triclosan and methyl triclosan were determined by GC / MS and
their relationship with fat profile and anthropometric parameters that underlie cardiac risk factors.
Using a structured questionnaire, the study population was asked questions about demographic
information, use of cosmetics, number of baths per week and physical activity. All examinations
including height, weight, waist size, blood pressure and lipid profile were performed according to
standard protocols.
Results: The mean age of the study population was 11.36 ± 3.81 years. The present study showed
that the mean concentration of triclosan (μg / g.cr) in girls (6.87) was higher than boys (5.38) (pvalue = 0.03). The boys who used cosmetics had higher urinary triclosan than boys who did not use
cosmetics.
The mean concentrations of triclosan and methyl triclosan were higher in obese individuals (5.47
±2.99 and 2.32 ±1.04, respectively). BMI z-score and body mass index showed a positive and
significant relationship with analytes; and triclosan showed a stronger correlation with body mass
index (r = 0.78, p-value <0.01) and BMI z-score (r = 0.01, p-value = 0.62). Also, a relationship
was observed between analytes and lipid profile. In the modified model with all random variables,
triclosan increased by increasing waist size. It was also shown that by increasing triclosan and methyl

triclosan, systolic blood pressure reduced and by increasing analytes, diastolic blood pressure
increased.
Discussion and conclusion: Exposure to triclosan and methyl triclosan may affect the development
of fat profile and anthropometric parameters and increase the risk of cardiovascular diseases and
obesity. However, further studies such as cohort studies and case control are needed with larger
sample sizes to investigate causal relationships.
Keywords: Triclosan, cardiovascular diseases, endocrine-disrupting chemicals, children and
adolescents.

