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Abstract 

Background: Human exposure to air pollution is associated with an increased risk of diseases 
such as heart failure, asthma and cancer. It has been suggested that oxidative stress is involved in air 
pollution-induced disorders. Recently, γ-glutamyltransferase (GGT) is known as a marker of oxidative 
stress. This study was aimed to evaluate the effect of exposure to outdoor air pollution on enzyme 
activity of GGT and also usage of GGT serum level as a marker for studying of harmful effects of air 
pollution in the resident with high air pollution level. 

Materials and Methods: In this analytical cross-sectional study, 110 healthy adult men, never-
smoking, who worked in an area with high air pollution and 90 men who worked in an area with low 
air pollution, as control group, were enrolled. All subjects were in the age range of 25-45 years with 
minimum work history of three years. The GGT activity in the serum samples was determined using a 
spectrophotometric method. 

Results: Our results showed that the serum levels of GGT in the subjects in the areas with 
high air pollution (33.92 ± 1.61 U/L) did not differ significantly with those of control region (33.62 ± 
1.74 U/L). 

Conclusion: Overall, this study did not support the hypothesis that GGT enzyme could be 
considered as an oxidative stress marker following exposure to outdoor air pollution. Further studies 
with a larger sample sizes and also trials in other areas are required to confirm these results. 
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  چکیده
هایی نظیر نارسایی قلبی، آسم و سرطان را افزایش  خطر ابتال به بیماري واجهه افراد با آلودگی هوا،: مزمینه و هدف

 اًباشد. اخیر آلودگی دخیل می ناشی ازاست که استرس اکسیداتیو در اختالالت ایجاد شده  اظهارات حاکیدهد.  می
و شناخته شده است. هدف از این مطالعه، بررسی به عنوان یک مارکر استرس اکسیداتی )GGT( گاماگلوتامیل ترانسفراز

چنین استفاده از سطح سرمی آن به عنوان مارکر جهت  هم وGGT بر فعالیت آنزیم  اثر مواجهه با آلودگی هواي بیرون
  مواجهه با سطح باالیی از آلودگی هوا بوده است.  آلودگی هوا بر افراد دربررسی اثرات نامطلوب 

اي با آلودگی  که در منطقهو شاغل  مرد بالغ سالم غیر سیگاري 110تحلیلی،  -ن مطالعه مقطعیدر ای :ها مواد و روش
سن همه افراد  ي با آلودگی هواي پایین به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند.ا مرد شاغل در منطقه 90هواي باال و 

هاي سرم با استفاده از  در نمونه  GGT فعالیت بود و حداقل سه سال سابق کار داشتند.سال  45تا  25شرکت کننده بین 
  روش اسپکتروفتومتریک تعیین شد.

آلودگی هواي  دارايدر سرم افراد شرکت کننده در منطقه  GGTنتایج این مطالعه نشان داد که سطح آنزیم : ها یافته
) اختالف واحد بر لیتر 62/33±74/1) در مقایسه با سطح این آنزیم در منطقه کنترل(واحد بر لیتر 92/33±61/1باال (
  داري ندارد. معنی

به عنوان مارکر استرس اکسیداتیو در مواجهه با  GGTبه طور کلی، این مطالعه فرضیه استفاده از آنزیم : گیري نتیجه
ناطق چنین در سایر م هم ، باید تحقیقات با حجم نمونه بیشتر وجاثبات نکرد. براي تایید این نتایرا آلودگی هواي بیرون 

  انجام شود. 
  آلودگی هوا، استرس اکسیداتیو، گاماگلوتامیل ترانسفراز: واژگان کلیدي

  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  

  ایران، اراك، دانشگاه علوم پزشکی اراك، گروه بیوشیمی بالینی ل:* نویسنده مسئو
Email: mashayekhi@arakmu.ac.ir 



 و همکاران نوشین رضایی وندچالی                                                                                     ...          اثر آلودگی هوا بر فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل

 ١٩                                                                                                    1395، دي 10مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك، سال نوزدهم، شماره 

  مقدمه
هاي  مروزه نفش استرس اکسیداتیو و رادیکالا

ها نشان داده شده است.  آزاد در پاتوژنز بسیاري از بیماري
این شناسایی عوامل ایجاد کننده استرس اکسیداتیو،  بنابر

. عوامل محیطی مورد توجه محققین قرار گرفته است بیشتر
هاي هوا، دود سیگار، اشعه ماوراء  مانند مواجهه با آالینده

نفش، انواع اشعه یونیزان، عناصر واسطه و مواد شیمیایی از ب
باشد و  ایجاد استرس اکسیداتیو می جمله عوامل اصلی در

توانند باعث ایجاد تغییرات متابولیکی و تولید  می
بر اساس نتایج  .)1(شوند هاي آزاد در بدن جانداران رادیکال

برخی مطالعات، پیشنهاد شده است که آلودگی هوا یکی از 
باشد و به  ترین عوامل ایجاد کننده استرس اکسیداتیو می مهم

دلیل اثرات نامطلوب بر روي حیات انسان، حیوان و گیاه 
هاي موجود در  آالینده. )2(گرفته است مورد توجه قرار

هواي آلوده به عنوان یکی از پیامدهاي ناشی از افزایش 
هاي صنعتی و  جمعیت، رشد و توسعه شهرها، افزایش فعالیت

. اثرات )3(باشد افزون از وسایل نقلیه می استفاده روز
آلودگی هوا بر سالمت به دو صورت کوتاه مدت و بلند 

هاي اپیدمیولوژیک نشان داده  کند. پژوهش مدت بروز می
داري بین آلودگی هوا و بروز  است که ارتباط معنی

 -هاي قلبی ، بیماري)4(هاي تنفسی و دیابت بیماري
، نقائص پس از تولد و کاهش وزن )6(، سرطان)5(عروقی

هاي سیستم عصبی مرکزي نظیر  ، بیماري)7(نوزاد متولد شده
هاي  وجود دارد. انواع آالینده )8(آلزایمر و پارکینسون

اکسید سولفور، اوزون،  محیطی نظیر سرب، ذرات معلق، دي
هاي آزاد و غلبه بر  اکسید نیتروژن با تولید رادیکال دي

ها  هاي آنتی اکسیدان، باعث اکسیداسیون بیومولکول سیستم
و در نهایت  DNAلیپید، پروتئین، کربوهیدارات و مانند 

هاي آنتی  . آنزیم)9(شوند داتیو میمنجر به استرس اکسی
دیسموتاز، گلوتاتیون قبیل سوپر اکسید  اکسیدان از

 هاي دفاعی در ترین سیستم پراکسیداز و کاتاالز از مهم
. در دهه اخیر )10(باشد شرایط استرس اکسیداتیو می

 GGT: gamma-glutamylگاماگلوتامیل ترانسفراز(

transferase به عنوان یکی از مارکرهاي استرس (

یک آنزیم  GGT. )11(اکسیداتیو مطرح شده است
میکروزومال است و به عنوان یک مارکر براي سرطان، 

 -هاي قلبی ، پیشرفت بیماري)12(تشخیص سمیت با الکل
نقش محوري در  GGT. )13(عروقی و دیابت کاربرد دارد

 Glutathione(. گلوتاتیون )14(متابولیسم گلوتاتیون دارد
GSH:( ترین ترکیب  در همه پستانداران به عنوان فراوان

. نقش )15(باشد دار در دفاع علیه استرس اکسیداتیو می تیول
تخریب گلوتاتیون خارج گاما گلوتامیل ترانسفراز اصلی 

هاي اسیدآمینه براي سنتز  سلولی است تا اجازه دهد پیش ساز
مجدد گلوتاتیون در داخل سلول جذب شوند. با این حال 

ها و  ها نظیر کارسینوژن زدایی گزنبیوتیک این آنزیم در سم
در مطالعات . )16(کند هاي محیطی نیز شرکت می آالینده

و مانند متعددي، مارکرهاي شناخته شده استرس اکسیداتی
آنزیم کاتاالز، سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون 
پراکسیداز، مالون دي آلدئید و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام 

جمیعت و  در افراد مواجهه با آلودگی هوا در شهرهاي پر
 Monika. مطالعه )17(گیري شده است صنعتی اندازه

Weiloch  در دو شهر آلوده و شهر کنترل نشان داد که
فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز با میزان آلودگی ارتباط 

چنین مطالعه بر روي رانندگان تاکسی نشان  هم .)18(دارد
هاي کاتاالز، گلوتاتیون  آنزیمداد که سطح فعالیت 

نسبت به گروه کنترل  ترانسفراز- sپراکسیداز و گلوتاتیون 
 Inو  In vitro. برخی مطالعات در شرایط )19(کاهش دارد

vivo  نشان داده است که فعالیتGGT  در مواجهه با
ها و  کش ها مانند دي اکسید نیتروژن، حشره عوامل اکسیدان

 بنابر )22 -20(یابد برخی عناصر از قبیل سرب افزایش می
تواند به عنوان یک  آنزیم می این پیشنهاد شده است، این

شاخص براي ارزیابی استرس اکسیداتیو در مواجهه با 
هاي بیولوژیک مورد استفاده  ها محیطی در سیستم آالینده

  . )23(قرار گیرد
شهر اراك یکی از مناطق تحت تاثیر آلودگی با 

 پاالیشگاه،گسترش شهرنشینی، باشد،  ء صنعتی میمنشا
سازي، از دالیل اصلی  سازي و ماشین پتروشیمی، آلومینیم

شهر اراك . )24(آید آلودگی هواي شهر اراك به شمار می
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با توجه با آمار سازمان جهانی بهداشت به عنوان یکی از 
ویژه از نظر ذرات معلق معرفی ه شهرهاي آلوده در جهان ب

از نظر شرایط آب و "). شهر زنجان تقریبا31(شده است
و در  باشد هوایی، جمعیت و فضاي سبز مشابه شهر اراك می

ب شده است. انتخا کمتر آلودهاین مطالعه به عنوان یک شهر 
ویژه ه چنین میزان ذرات معلق ب میزان آلودگی صنعتی و هم

PM 2.5 )Particulate matter در شهر زنجان کمتر از (
گیري مارکرهاي استرس  باشد. اندازه شهر اراك می

اکسیدان و بررسی  هاي آنتی اکسیداتیو نظیر آنزیم
هاي مهم  پراکسیداسیون لیپید و پروتئین یکی از راهکار

باشد.  هت بررسی عوارض آلودگی هوا بر روي انسان میج
توان با آگاهی و شناخت از اثرات آلودگی با  چنین می هم

هاي مختلف از جمله مطالعه آلودگی بر روي تغییرات  روش
بیوشیمیایی، در راستاي جلوگیري از تولید یا کاهش اثرات 

بر اساس شواهد موجود، تاکنون  .نامطلوب آن اقدام نمود
اي در خصوص ارتباط بین آلودگی هوا و سطح  طالعهم

هدف از انجام این  گزارش نشده است. بنابر  GGTآنزیم
مقایسه فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز  مطالعه حاضر

استفاده از سطح ساکن در دو شهر اراك و زنجان و  در افراد
سرمی آن به عنوان مارکر جهت بررسی اثرات نامطلوب 

ه در افراد مواجهه با سطح باالیی از آلودگی هوا بوده آالیند
  . است

  
  ها  مواد و روش

تحلیلی بر روي  –این مطالعه به صورت مقطعی 
ساعت از زمان کار خود را درمحیط  8تا  6شاغلین مرد که 

و بهار  94گذرانند، در زمستان  ) میoutdoorخارج اداري(
العات مربوط به در دو شهر اراك و زنجان انجام شد. اط 95

آلودگی هوا از سازمان محیط زیست دو شهر اراك و زنجان 
هاي سنجش  دریافت گردید. در این دو شهر ایستگاه

هاي مختلف شهر  آلودگی هوا وجود دارد که در قسمت
تعبیه شده است. در این دو شهر شش آالینده به طور روزانه 

ن مطالعه شود. در ای ها اندازه گیري می توسط این ایستگاه
نمونه از افراد شاغل در شهر  111گروه مورد، شامل 

 90گروه کنترل شامل  تر) و اراك(مواجهه با آلودگی بیش
نمونه از افراد شاغل در شهر زنجان(مواجهه با آلودگی 

داوطلبین واجد شرایط در شهر اراك و شهر کمتر) بود. 
ن هاي مزم ، بدون سابقه بیماريمرد سالم 201زنجان شامل 
عروقی، ریوي، دیابت، کبدي و  -هاي قلبی نظیر بیماري

 45تا  25بین  سرطان، غیر سیگاري بودند. سن افراد داوطلب
سال و همگی بیش از ده سال در شهر مورد نظر زندگی و 

ها در سطح شهر مورد نظر بود. افراد  محل فعالیت آن
داوطلب داراي سابقه بیماري، سیگاري و شاغل در محیط 

افراد واجد شرایط در دو شهر،  از مطالعه خارج شدند. اداري
رانندگان اتوبوس و تاکسی، پلیس راهنمایی و رانندگی و  از

گیري،  کارگران خدمات شهري انتخاب شدند. قبل از نمونه
افراد شرکت کننده با اهداف طرح آشنا و فرم رضایت نامه 

یط نامه و داشتن شرا بعد از تکمیل پرسش را امضا کردند.
لیتر خون ناشتا از افراد داوطلب گرفته  میلی 5ورود به مطالعه، 

گیري سطح سرمی آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز  ندازهشد. ا
با استفاده از کیت پارس آزمون به روش آنزیماتیک بر طبق 

SZASZ آزمون  انجام شد. با استفادهMann-Whitney 
یه و تحلیل نتایج مورد تجز، 17نسخه  SPSSو نرم افزار 

 αاطمینان و درصد 95داري برابر با  قرار گرفت. سطح معنی

 در نظر گرفته شد. 0.05 =

  
  ها یافته

 1مشخصات شغلی افراد شرکت کننده در جدول 
نشان داده شده است.در این مطالعه سعی شده است که 
شرایط شغلی افراد داوطلب در دو شهر اراك تقریبا یکسان 

خدوش کننده فشار محیط کار و باشد و تاثیر عوامل م
استرس در هر دو گروه یکسان باشد. میانگین سنی افراد 

و در شهر زنجان  16/36 ± 26/7داوطلب در شهر اراك 
دو  آنالیز میانگین سنی نشان داد که .بود 02/38 ± 21/7

داري  همگن و میانگین سن، تفاوت معنیگروه از نظر سنی 
نتایج ارائه شده از طرف در این مطالعه بر اساس  ندارد.

سازمان محیط زیست اراك و زنجان، اختالف بین میزان 
 آلودگی هوا به ویژه در غلظت ذرات معلق مشاهده شد.
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میانگین فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز در افراد شهر 
 62/33 ± 74/1و در افراد شهر زنجان  92/33 ± 61/1اراك 

 Mann-Whitneyآزمون  از آنالیز نتایج با استفاده بود.
نشان داد که بین فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز در 

داري وجود  داوطلبین دو شهر اراك و زنجان اختالف معنی
میزان فعالیت آنزیم  1. نمودار )p>0.05(ندارد

گاماگلوتامیل ترانسفراز را در سرم افراد داوطلب در دو 
  دهد. گروه را نشان می

  
  شخصات شغلی افراد شرکت کننده در مطالعه . م1جدول 

اراك  درشهر بیشتر آلودگی با مواجهه گروه  متغیر
  (درصد)

 مواجهه با آلودگی کمتردرشهر گروه
  زنجان(درصد)

  شغل

  راننده تاکسی

  راننده اتوبوس

  کارگر خدمات شهري

  نیروي انتظامی

  

30 )27.02(  

34 )6,30(  

28 )22, 25(  

19)16, 17(  

  

25 )17, 27(  

26 )26, 28(  

20 )73,21(  

21 )84,22(  

  سابقه فعالیت در سطح شهر

  سال 5بیش از 

  بیش از ده سال

  

82 )88,73(  

29 )12, 26(  

  

71 )17,77(  

21 )83,22(  

  مدت زمان فعالیت در سطح شهر

  ساعت 8- 6

  بیش از ده ساعت

  

89 )18, 80(  

22  )82,  19(  

  

75 )52, 81(  

17 )48, 18(  

 

 

  

 Mean±SEMها به صورت  داده . مقایسه فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز سرم در افراد داوطلب در دو شهر اراك و زنجان.1نمودار 
نفربود. میزان فعالیت آنزیم گاماگلوتامیل ترانسفراز سرم  90نفر و در شهر زنجان  111گزارش شده است. تعداد داوطلبین در شهر اراك 

  )p>0.05در دو گروه اختالف معنی داري را نشان نداد. (
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  بحث
ترین مشکالت زیست  آلودگی هوا یکی از مهم

ویژه در شهرهاي ه ها از جمله ایران، ب تمام کشور محیطی در
دهد که مواجهه  مطالعات نشان میباشد.  بزرگ و صنعتی می

 هاي محیط به طور مستقیم و غیر مستقیم منجر به با آالینده
هاي  هاي آزاد و فعال شدن سیستم افزایش تولید رادیکال

. آنزیم گاما گلوتامیل ترانسفراز، )1(شود آنتی اکسیدان می
هاي استرس اکسیداتیو در افراد  به عنوان یکی از مارکر
ها مورد  کش ها از جمله حشره مواجهه با انواع آالینده

. در این مطالعه، فعالیت آنزیم )21(گیرد سنجش قرار می
GGT در افراد شاغل که به طور مداوم در معرض آلودگی ،

گیري شد. نتایج مطالعه حاضر نشان  هوا قرار داشتند، اندازه
داد که با توجه به اختالف در میزان آلودگی هوا در شهر 

در گروه مورد و  GGTاراك و زنجان، بین فعالیت آنزیم 
این  اري وجود ندارد. پیش ازشاهد اختالف معنی د

در مواجهه با  GGTط با سنجش آنزیم اــتبار دراتی ــمطالع
ها انجام شده است. مشابه نتایج ما، مطالعه بر روي  آالینده

کارگران زباله سوز شهرداري نشان داد که تفاوتی بین 
در بین گروه مواجهه و گروه  GGTهاي کبدي نظیر  آنزیم

. نتایج مطالعه اکرم رنجبر و همکاران )25(کنترل دیده نشد
در کارگران  GGTنیز نشان داد که میزان فعالیت آنزیم 

ها، نسبت  کش مواجهه با ارگانوفسفرهاي موجود در حشره
. در مقابل، یک )21(داري ندارد به گروه کنترل تفاوت معنی

سازي نشان داد که  مطالعه بر روي کارگران کارخانه کک
هاي پلی  در کارگران مواجهه با سطح باالیی از هیدروکربن

در مقایسه با  GGTها نظیر  آروماتیک، سطح برخی آنزیم
چنین در پژوهشی  . هم)26(گروه کنترل افزایش یافته است

دیگر که بر روي کارگران کارخانه الکتروشیمیایی انجام 
شد، نشان داد که مواجهه کارگران با 

) باعث PCB) و پلی کلروبیفنیل (HCBهگزاکلروبنزن(
در مقایسه با افراد غیر مواجهه  GGTافزایش فعالیت آنزیم 

 Takahashi. مطالعه )27(شود با این ترکیبات شیمیایی می
 هاي اپی تلیال ریه در رت نشان داد و همکاران بر روي سلول

از دي اکسید نیتروژن، منجر به افزایش بیان  ppm 10که 
mRNA ها  گاماگلوتامیل ترانسفراز در این سلول

و همکارانش گزارش دادند  LEEچنین  هم .)20(شود می
که در افراد مواجهه با چندین آالینده مهم زیست محیطی 

یک رابطه خطی بین فعالیت آنزیم نظیر کادمیوم و سرب، 
GGT و  تفاوت .)22(ها وجود دارد و غلظت این آالینده

تواند ناشی از اختالف در  تضاد در نتایج این مطالعات می
چنین  نوع آالینده، غلظت و مدت زمان مواجهه باشد. هم

شرایط زمینه ایی موثر بر سالمت مانند تغذیه و سبک زندگی 
دست آوردن نتایج متناقض در مناطق مختلف ه نیز باعث ب

  . )27 -25 ،22 -18( شودمی 
GGT ها یافت  در غشاي پالسمایی اکثر سلول

متابولیسم گلوتاتیون خارج سلولی،  شود و با شرکت در می
هاي پیش ساز براي سنتز مجدد  آمینه دهد که اسید اجازه می

یند به عنوان چرخه آگلوتاتیون وارد سلول شوند، که این فر
. گلوتاتیون به صورت )28(گاماگلوتامیل شناخته شده است

شود.  ها یافت می یک ترکیب تیول دار تقریبا در تمام سلول
این ترکیب بسیار واکنش پذیر است و از طریق گروه 

شود. این مکانیسم  ها متصل می سولفیدریل به گزنبیوتیک
ها نشان  متابولیسم گزنبیوتیک گلوتاتیون را در نقش

به عنوان یک مارکرکلینیکی  GGT. آنزیم )29( دهد می
قابل ارزیابی  ها آسان و ارزان در تشخیص بیماري

گیري فعالیت این آنزیم به طور معمول  . اندازه)11(باشد می
هاي کبدي کاربرد  جهت تشخیص مصرف الکل و بیماري

باشد.  دارد. در این شرایط سطح آنزیم از حد نرمال باالتر می
 GSHبا این حال، به دلیل نقش این آنزیم در هموستاز 

تواند به عنوان  ها می زایی گزنبیوتیک داخل سلولی و سمیت
کسیداتیو، در مواجهه با عوامل اکسیدان یک مارکر استرس ا

. )30(ها در نظر گرفته شود در محیط کار یا هواي آلوده شهر
ها، عدم  از محدودیت این طرح تعداد محدود شرکت کننده

سنجش سایر مارکرهاي استرس اکسیداتیو مانند مالون دي 
آلدهید، آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز و اطالعات دقیق در 

  ها بود. شرکت کننده BMIخصوص 
  

  گیري نتیجه
ط بین اــتبر اراــین بــلاي اورــر بــه حاضــمطالع

گاما گلوتامیل ترانسفراز و مواجهه با آلودگی  فعالیت آنزیم
هوا را در دو شهر اراك و زنجان مورد بررسی قرار داده 
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است. نتایج این مطالعه در جمعیت مورد مطالعه نشان داد که 
فعالیت آنزیم گاما گلوتامیل ترانسفراز در افراد مواجهه با 
آلودگی در شهر اراك، با شهر زنجان(شهر کنترل) تفاوت 

نتیجه این تحقیق، فرضیه استفاده از آنزیم  داري ندارد. معنی
GGT  را به عنوان مارکر جهت بررسی استرس اکسیداتیو و

هاي ببولوژیک در  هاي هوا بر سیستم اثرات مضرآالینده
با توجه به این که در  مواجهه با آلودگی هوا اثبات نکرد.

وي آنزیم هاي موثر بر ر مطالعات نوع و غلظت آالینده سایر
هاي موجود در هوا در  با آالینده ترانسفرازگاماگلوتامیل 

تواند دلیلی  این می سطح شهر اراك متفاوت بوده است، بنابر
بر تغییر نیافتن فعالیت این آنزیم در این مطالعه باشد. پیشنهاد 

با GGT شود جهت بررسی ارتباط فعالیت آنزیم  می
در  مونه باالتر وآلودگی هوا، مطالعات بعدي با حجم ن

چنین سایر  مناطقی با آلودگی بیشتر انجام شود. هم
هاي آنتی اکسیدان  مارکرهاي استرس اکسیداتیو نظیر آنزیم

ترانسفراز و سنجش - sسوپراکسید دیسموتاز، گلوتاتیون 
گلوتاتیون در مناطق آلوده از جمله شهر اراك مورد مطالعه 

  قرار گیرد. 
  

  نیرداقد و تشکر
ازپایان نامه خانم نوشین رضایی ه برگرفته ین مقالا

وندچالی کارشناسی ارشد رشته بیوشیمی بالینی با کد اخالق 
معاونت ط ـتوسم آن اـنجاه ــهزین ود ـیباشـم 2415

ه دــامین شــتاراك کی ــپزشم وـعله شگاــنپژوهشی دا
تمام مراحل این طرح در کمیته اخالق دانشگاه علوم ت. ــسا

ه ــمقالن سندگاــنویبه تصویب رسیده است. پزشکی اراك 
ازآقاي مهاجرانی در شهرداري اراك، دکتر حمزه لو در 
کلینیک راهنمایی و رانندگی شهر اراك، آقاي حسنی در 
سازمان تاکسیرانی شهر اراك، آقاي مهندس مصطفی 

شهر زنجان، آقاي سجاد عباسی  3رضایی شهردار منطقه 
زنجان و آقاي جمال امري، در  2مسئول امور شهر ناحیه 

سجاد کرمی، حامد فراهانی، آرش مسعودي و سامان نصیري 
 نی مینمایند. رداقد و شکرـتدر دانشگاه علوم پزشکی اراك 
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