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 اسااا  باار کاا  ای م یتراناا  رشیاا  کاا  دهناا  ماا  نشااا  گرفتاا  انجااا  0591 دهاا  از کاا  تحقیقااات  مطالؼااا  

 ساای  شاا   بنااا شاایر ن گنشاا  مثاا  حیاانان  منااابغ کاا  مقااادیر ن ساایسی ن ماااه  فاارانا  مقااادیر مصاار 

 .شند م  فرد سالم  سطح افسایش

 افااسایش در ای م یتراناا  رشیاا  تاااریر اساا  رساای   چااا  باا ( Age) مجلاا  در تااازگ  باا  کاا  ای مطالؼاا  در 

 رشیاا  کاا  سااال  01 افااراد دارد نااا   H کاا  مطالؼاا  ایاا  در. اساا  شاا   بررساا  مساا  افااراد ػماار طاان 

 ماا   باارای کردناا  ماا  مصاار  بیشااتری گنشاا  ن حیاانان  محصاان   کاا  افاارادی بااا داشااتن  ای م یتراناا 

 ترکیاا  تاااریر مطالؼاا  طاان  در. اساا  بااند  فاارد 0100 بررساا  تحاا  افااراد تؼاا اد. شاا ن  مقایساا  سااا  01

 .ش  بررس  افراد ای  در میر ن مرگ بر ای م یتران  رشی  ن رشی 

 رشیاا  کاا  افاارادی امااا ن اشاا  میاار ن ماارگ میااسا  باار تاااریری غاایای  رشیاا  ترکیاا  کاا  داد نشااا  نتااای  

 رفاا  ماا  انتظااار کاا  طاانر همااا . داشاا  افااسایش آنهااا در زناا گ  شااان %  01 تااا داشااتن  ای م یتراناا 

 میاار ن ماارگ مؼاار  در بیشااتر داشااتن  بااا ی  کماار دنر محاای  کاا  افاارادی ن ساایراری تحاار   کاا  افااراد

 یکاا . اساا  شاا   تاییاا  نیااس اناا  نشاا   منتشاار هنانز  کاا  دیراار مطالؼاا  ساا  تنساا  نتااای  ایاا . داشااتن  قارار 

 انجااا  کندکااا  رنی باار دیرااری ن ساان   شاامال  قساام  در یکاا  دانمااارک   رافااراد د مطالؼااا  ایاا  از

 .اس  گرفت 

 مصاار  شااام  کاا  ای م یتراناا  رشیاا  الراانی از اسااتداد  کاا  دهاا  ماا  نشااا  مطالؼاا  نتااای :  ػملاا  نکتاا  

 غیاار باناا  چناا  بااا چاار  اساای های از غناا  غاایاهای ن ماااه  ساایسیجا   دار  سااین  غااال  بااا ی مقااادیر

 .شند م  مس  افراد در ػمر طن  افسایش سی  اس  الک  رمصر  د مح ندی  ن اشیاع
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