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چکيده
مقدمه :مواجهه با گرد و غبار پنبه و بیوآئروسولهاي آالينده آن علت اصلی بروز بیسینوزيس میباشد .هدف از انجام اين
مطالعه تعیین میزان شیوع عالئم بیماريهاي تنفسی و اختالالت حاد و مزمن عملکرد ريه در کارگران يکی از کارگاههاي
پنبه پاککنی شهر داراب بود.
روش بررسي :در اين بررسی مقطعی پارامترهاي عملکرد ريه و شیوع عالئم تنفسی به ترتیب با استفاده از آزمون عملکرد
ريه و پرسشنامه تنفسی استاندارد مورد ارزيابی قرار گرفت .گروه داراي مواجهه کلیه کارگران واجد شرايط يکی از
کارخانجات پنبه پاککنی شهر داراب و گروه مرجع را پرسنل دفتري دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل میداد .آنالیز
دادهها با استفاده از برنامه  SPSSنسخه  12صورت گرفت.
يافتهها :در اين مطالعه شیوع عالئم تنفسی نظیر سرفه ،خلط و بلغم ،خس خس ،تنگی نفس ،خس خس توام با تنگی نفس
و بیسینوزيس در گروه مواجهه يافته به طور معنیداري بیشتر از گروه کنترل بود( .)P<1/10عالوه بر آن میانگین بعضی از
پارامترهاي عملکرد ريه نظیر  FEV1 ،FEV1/FVC%و  VCدر گروه داراي مواجهه کمتر از گروه کنترل بود .میانگین
تغییرات تمامی پارامترهاي عملکرد ريه به غیر از  FVCدر گروه داراي مواجهه در پايان شیفت کاري  0ساعته به طور
معنیداري کاهش پیدا کرده بود( .)P<1/10میانگین پارامترهاي  VCو  FEV1در گروه مواجهه يافته پس از گذشت  0ماه
از شروع فصل کاري کاهش پیدا کرده بود.
نتيجهگيري :نتايج اين مطالعه حاکی از اين است که تماس فصلی کوتاه مدت با مقادير قابل توجه گرد و غبار پنبه و
بیوآئروسولهاي آالينده آن میتواند باعث بیسینوزيس و ديگر عالئم تنفسی شود.
کليد واژهها :گرد و غبار پنبه ،عالئم تنفسی ،اختالالت عملکرد ريه ،بیسینوزيس ،تنگی نفس

نويسنده مسئول :گروه بهداشت حرفهاي ،دانشکده بهداشت و تغذيه ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،تلفن19812121020 :
پست الکترونیکیnowroozi.morteza@gmail.com :

Downloaded from tkj.ssu.ac.ir at 20:21 IRDT on Sunday June 16th 2019

کارگاه پنبه پاککني داراب

مسعود نقاب و همکاران

فصلنامه علمي تخصصي طب کار /دوره پنجم /شماره چهارم /زمستان 2 /22

مقدمه
آسم در کارگران در معرض مواجهه از حدود سه قرن

در اکثر روزهاي کاري و يا حداقل در تمام روزهاي اول

پیش مورد توجه بوده است .پنبه درو شده از ترکیبی از

هفته کاري (به طور ويژه در روزهاي دوشنبه) میباشد.

مواد شامل برگها ،برگچه ،ساقه ،الیاف ،باکتري ،قارچ و

بعد از گذشت چندين سال عالئم ممکن است به سمت

ديگر آاليندهها تشکیل شده است( .)1استنشاق گرد وغبار

مرحله  2بیسینوزيس پیشرفت کنند که با وجود عالئم در

منسوجات پنبه و همچنین گرد و غبار کتان و کنف نرم،

روزهاي ديگر (غیر از روزهاي دوشنبه) مشخص میشود.

به تدريج سبب درد در سینه و دشواري در تنفس میشود.

در اين مرحله عالئم به طور کلی در شروع هفته بدتر

اين عالئم با کوتاهی تنفس در طی فعالیت و سرفههاي

میشوند و بسیاري از کارگران با رفتن به سمت پايان

مکرر که معموالً بدون تولید بلغم است همراه میباشد و

هفته تا حدودي بهبود عالئم را گزارش میکنند .تمايل

به طور کلی در  1يا  0ساعت بعد از وارد شدن به منطقه

عالئم براي بهبود با گذشت چند روز از هفته کاري در

کاري نساجی پنبه اتفاق میافتد .اختالالت سیستم تنفسی

افتراق بیسینوزيس از واکنش نامشخص راههاي هوايی

فوقانی و تحتانی و چشمی در بین کارگران صنايع نساجی

براي متخصص بالینی بسیار با اهمیت میباشد (در موارد

شامل تحريک چشم و بینی ،بیسینوزيس ،برونشیت

نامشخص عالئم با گذشت چند روز بهبود پیدا نمیکنند

مزمن ،سرفه دائم ،تنگی نفس و خس خس مرتبط با کار

و ممکن است در حقیقت در طی هفته کاري بدتر شوند).

میباشد(.)2

اگر تماس مداوم با گردوغبار مسئول بروز بیماري به طور

واژه بیسینوزيس به طور کلی براي توصیف يک يا

کامل قطع شود و يا حداقل به طور قابلتوجهی کاهش

چند عالمت تنفسی حاد در ارتباط با مواجهه با گردوغبار

پیدا کند عالئم مرحله  2ممکن است بهبود پیدا کنند .اما

پنبه ،کتان و يا کنف در محیط کار ،به کار برده میشود.

اگر تماس وابسته به بروز بیماري ادامه داشته باشد عالئم

عالئمی که اغلب اوقات در اولین يا دومین روز هفته

میتوانند تا مرحله  1بیسینوزيس پیشرفت کنند .عالمت

کاري بعد از يک غیبت از کار گزارش شدهاند شامل درد

مشخصه اين مرحله تصوير کلینیکی برونشیت مزمن

در قفسه سینه ،تنگی نفس ،دشواري در دريافت هوا در

میباشد .مرحله  1بیسینوزيس معموالً به سمت بدتر

سینه ،خس خس و شکايات غیرتنفسی نظیر بیقراري

شدن ادامه پیدا میکند تا جايی که ديگر از نظر کلینیکی

میباشد( .)1از نظر کلینیکی بیسینوزيس در مرحله اولیه

غیرقابلبرگشت است .در اين مرحله در فرد بیمار به طور

با شکايت درد در سینه تظاهر پیدا میکند که در بعضی از

قابلتوجهی انسداد مزمن راه هوايی پیشرفت میکند(.)0

اوقات با سرفه مداوم ،کوتاهی تنفس و خس خس که به

مکانیسمهاي مختلفی که براي توضیح بیماريزايی

صورت گهگاهی اتفاق میافتد همراه است .اين عالئم به

بیسینوزيس پیشنهاد شدهاند شامل فعالیت اندوتوکسین

طور ويژه در روز اول هفته کاري اتفاق میافتند .در

باکتريايی ،پاسخهاي ايمونولوژيک و شبه ايمونولوژيک و

مراحل اولیه پیشرفت بیماري ،عالئم فقط بعضی از اوقات

آزاد شدن غیرايمونولوژيکی هیستامین و آنزيمهاي قارچی

و اغلب در هواي بیش از حد مرطوب رخ میدهد اين

میباشد .اين فرضیه که مکانیسم ايمونولوژيکی ويژهاي

فرم اولیه بیسینوزيس به عنوان مرحله  1/2طبقهبندي

مسئول بیسینوزيس است به طور گسترده مورد مطالعه

میشود .عالوه بر وجود عالئم فوق پیشرفت ويژه اين

قرار گرفته است .اما اکثر مطالعات انجام شده در اين

عالئم نیز ذکر شده است که در اين مرحله اتفاق میافتد.

زمینه نتوانستهاند شواهد قانعکنندهاي براي مکانیسمهاي

بعد از مرحله شروع (مرحله  )1/2مرحله بعدي ،مرحله 1

ايمونولوژيکی نشان دهند .به هر حال پیشنهاد میشود که
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ارتباط بین تماس شغلی با گرد و غبار پنبه و ظهور

بیسینوزيس است .اين مرحله شامل شکايت درد در سینه

 /3شيوع عالئم بيماريهاي تنفسي و اختالل عملکرد ريه در کارگران کارگاه ...

آنتیژنهاي قارچی ممکن است نقش مهمی را در

کلیه کارگران در معرض گردوغبار پنبه ( 01کارگر مرد)

اتیولوژي بیسینوزيس ايجاد کنند .قسمت عمده پاسخ

مورد ارزيابی قرار گرفتند 2 .نفر کارگر که داراي سابقه

ايمنی در پاسخ به آلودهکنندههاي قارچی معروف

ابتال به آسم قبل از اشتغال در کارخانه مزبور داشتند از

گردوغبار پنبهAlternaria tenuis Aspergillus niger :

مطالعه خارج شدند .بقیه افراد در بدو استخدام هیچگونه

و Fusarium solaniايجاد میشود(.)2

سابقه ابتال به بیماريهاي مزمن تنفسی ،آسم ،ابتال به

داللت بر باال بودن شیوع بیسینوزيس و اختالالت و

نداشتند .گروه مرجعی نیز متشکل از  01نفر پرسنل

عالئم تنفسی در کارگران در معرض مواجهه با گردوغبار

دفتري که از نظر سن ،جنس و اعتیاد به سیگار و ديگر

پنبه دارند( .)0-9همچنین بعضی از مطالعات رابطه

متغیرهاي مهم با گروه داراي مواجهه قابل مقايسه بودند

معنیداري را بین مواجهه با گردوغبار پنبه و کاهش

به طور تصادفی از بین کارکنان مرد دانشگاه علوم پزشکی

عملکرد ريه گزارش نمودهاند(.)8، 0-11

شیراز که فاقد پیشینه هر گونه تماس شغلی و غیرشغلی با

اگر چه فرايند پنبه پاککنی به صورت فصلی صورت

گردوغبارها و هر گونه عوامل شیمیايی که به نوعی

میگیرد هم اختالالت مزمن و هم حاد ريوي در بعضی از

اختالالت ريوي ايجاد مینمايند ،بودند انتخاب شدند.

مطالعات قابل مشاهده است که اين موضوع بر تاثیرات

اندازهگيري متغيرهاي مطالعه:

کوتاه مدت و بلند مدت گرد و غبار پنبه روي عملکرد
ريه داللت دارد(.)8

شیوع عالئم اختالالت تنفسی :براي هر دو گروه
(مواجهه يافته و کنترل) پرسشنامه تنفسی استاندارد مطابق

در استان فارس عمدهترين محل کشت و برداشت

توصیه انجمن متخصصان ريه امريکا( )11با چند سوال

پنبه شهرستان داراب میباشد و تعداد قابل توجهی کارگر

اضافی براي تشخیص بیماري بیسینوزيس در محل

در کارگاههاي پنبه پاککنی شهر مزبور با گردوغبار پنبه

تکمیل گرديد .در اين پرسشنامه ،پرسشهايی در مورد

در تماس بوده و در معرض خطرات ناشی از آن قرار

وضعیت تنفسی فرد (سرفه ،خلط و بلغم ،خس خس ريه،

میگیرند .تاکنون مطالعهاي در مورد میزان شیوع عالئم

تنگی نفس و بیماريهاي سینه) ،سواالت اختصاصی

بیماريهاي تنفسی و درجات مختلف بیسینوزيس در

بیسینوزيس ،بیماريهاي گذشته ،تاريخچه شغلی،

اين گروه از کارگران مطالعه نشده و هیچ نوع ارزيابی از

استعمال دخانیات وجود داشت .عالئم بیماري

تغییرات احتمالی ظرفیتهاي ريوي آنان به عمل نیامده

بیسینوزيس بر اساس تشريح گرينبرگ( )0از اين بیماري

است.

در درجات و مراحل مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

مطالعه حاضر با هدف شناسائی کارگرانی که به

تستهاي عملکرد ريه :در اين مطالعه مقطعی انجام

درجات مختلف بیسینوزيس به خصوص انواع  1/2و 1

آزمايش اسپیرومتري با روش استاندارد  )12( OSHAدر

آن مبتال هستند و پس از تشخیص میتوان از پیشرفت

سه نوبت قبل از شروع شیفت کار به دنبال دو روز

بیماري آنان جلوگیري کرد و همچنین پاسخ به سواالت

استراحت ،پس از خاتمه کار روزانه و در آخر هفته (براي

فوق طراحی و اجرا گرديد.

ارزيابی تغییرات در طی شیفت کاري و تفکیک اثرات

روش بررسي
افراد مورد مطالعه :در اين مطالعه مقطعی که در سال
 21در کارخانه پنبه پاککنی شهر داراب صورت گرفت

حاد و مزمن از هم) و در مرحله شروع فصل و پايان
فصل کاري به فاصله  0ماه از يکديگر صورت گرفت.
پارامترهاي ظرفیت حیاتی ،ظرفیت حیاتی پر فشار ،حجم
هواي بازدمی پر فشار در ثانیه اول و نسبت حجم هواي
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بعضی از مطالعات انجام شده در صنايع نساجی

عفونتهاي ريوي ،اعمال جراحی بر روي قفسه سینه
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بازدمی پر فشار در ثانیه اول به ظرفیت حیاتی پر فشار بر

بین دو  FEV1بزرگتر و دو  FVCبزرگتر را جداگانه

اساس دستورالعمل انجمن متخصصان ريه آمريکا و با

محاسبه میکرديم ،اگر اختالف هر دو کمتر از 101

استفاده از اسپیرومتر کالیبره شده قابل حمل مدل

سیسی و  FVCو  FEV1بزرگتر از آخرين مانور قابل

( )spiroanalyzer st -150ساخت کشور ژاپن مورد

قبول حاصل نشده بود اسپیرومتري پايان میيافت و نتايج

اندازهگیري قرار گرفت.

ثبت و چاپ میشد .اگر اختالف حداقل يکی از آن دو

داشتند مورد اندازهگیري قرار گرفت .اسپیرومتر هر روز

از آخرين مانور قابل قبول حاصل شده بود فرد مجدداً

دو بار به وسیله سرنگ  1لیتري استاندارد بر اساس

براي انجام تست راهنمايی میشد تا زمانی که اين

دستورالعمل مربوطه کالیبره میشد .از افراد خواسته شد

اختالف به زير 101سیسی میرسید ( ولی حداکثر 0

حداقل به مدت  2ساعت قبل از انجام تست از استعمال

مانور) و نیز بزرگترين  FVCو  FEV1از آخرين مانور

سیگار و حمام کردن اجتناب ورزند .افراد به مدت 0

حاصل نشده باشند .انتخاب بهترين منحنی از مانوري

دقیقه در وضعیت نشسته استراحت میکردند و

انتخاب میشد که بزرگترين مجموع  FEV1±FVCرا

آموزشهاي الزم در مورد نحوه صحیح انجام تست به

دارا بود و بزرگترين مقادير  FEV1و  FVCاز بین

آنها داده میشد .از کارگران خواسته شد کلیپ مخصوص

مانورهاي ثبت شده انتخاب میشد(حتی اگر از دو مانور

بر روي بینی خود قرار دهند و اقدام به انجام مانورهاي

مختلف بودند).

مربوطه کنند .ابتدا براي انجام مانور  VCپس از گذاشتن

تحليل دادهها

قطعه دهانی به افراد گفته میشد چند بار ( 1-0بار) دم و

تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه 12

بازدم عادي انجام دهند و سپس هواي ريه خود را به طور

انجام گرفت .براي انجام مقايسه بین میانگینها از آزمون

آهسته تا آخر خالی کرده و بالفاصله يک دم عمیق (تا

تی استیودنت و زوجی و جهت ارزيابی فراوانی از آزمون

جايی که میتواند) به طور آهسته انجام داده و سپس

مجذور کاي و يا آزمون دقیق فیشر استفاده شد .جهت

مجدداً يک بازدم کامل و آهسته تا انتها انجام دهند .براي

بررسی اثر سالهاي کارکرد مواجهه با گردوغبار و

هر فرد در انجام مانور  VCحداکثر  0بار تست انجام

بیوآئروسولهاي محیط کار همراه با کنترل تاثیر همزمان

میشد و بین هر مانور حداقل يک دقیقه به فرد استراحت

متغیرهاي مخدوشکنندهاي همچون اعتیاد به سیگار ،سن،

داده میشد .پس از انجام مانور  VCبراي انجام مانور

قد و وزن بر روي پارامترهاي عملکرد ريه ،آزمون

 FVCاز فرد خواسته میشد تا چند تنفس عادي (دم و

رگرسیون خطی روش گام به گام مورد استفاده قرار

بازدم عادي )را انجام دهد و سپس يک دم عمیق ،کامل و

گرفت.

سريع (تا جايی که ممکن است) انجام داده و سپس بازدم
قوي و محکم را انجام دهد .در واقع بعد از انجام هر

يافتهها

مانور ابتدا معیارهاي پذيرش مانور (شروع مناسب ،قله

از کل  01کارگري که وارد مطالعه شدند تعداد  9نفر

مناسب ،مدت مناسب ،اتمام مناسب و شکل منحنی

در کنار دستگاه جین 0 ،نفر در کنار دستگاه زاپاس 0 ،نفر

قابلقبول) براي مشخص کردن قابلقبول يا غیرقابلقبول

در کنار دستگاه پرس 11 ،نفر در واحد دانهگیري 11 ،نفر

بودن بررسی میشد .ابتدا حداقل سه مانور قابلقبول

در انبار خوراک و  0نفر به عنوان مسئول فنی مشغول به

انجام و ثبت میشد و سپس معیارهاي تکرارپذيري آن نیز

کار بودند .جدول  1ويژگیهاي دموگرافیکی و مصرف

مورد بررسی قرار میگرفت .بدين صورت که اختالف

سیگار را بر حسب گروههاي مطالعه نشان میدهد.

Downloaded from tkj.ssu.ac.ir at 20:21 IRDT on Sunday June 16th 2019

طول قد و وزن افراد نیز در حالی که لباس کار به تن

بیشتر از  101سیسی بود و يا  FEV1و يا  FVCبزرگتر
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میانگین انحراف معیار سن ،قد ،وزن و سابقه کار
براي افراد داراي مواجهه به ترتیب  01/89 11/01سال،
182 0/90

سانتیمتر،

پارامترهاي  VCو  FEV1معنیدار بود.

 11/98 9/90سال و براي افراد گروه کنترل به ترتیب

در معرض پس از  01ساعت استراحت آخر هفته نشان

سانتیمتر،

میداد به جز  FVCکه به طور غیر معنیداري کاهش پیدا

 91/01 12/11کیلوگرم و  2/01 0/20سال بود و دو

کرده بود بقیه پارامترها به طور معنیدار پس از استراحت

گروه از لحاظ متغیرهاي سن ،قد ،وزن ،سابقه کار،

آخر هفته افزايش پیدا کرده بودند(جدول .)8

01/10 12/11

191/1 0/01

وضعیت تاهل ،اعتیاد به سیگار و شدت مصرف سیگار با
يکديگر تفاوت معنیدار از لحاظ آماري نداشتند.

تعداد افرادي که داراي اسپیروگرام طبیعی ،الگوي
احتماالً تحديدي ،الگوي انسدادي و مختلط بودند براي

جدول  2شیوع عالئم مرتبط با بیماريهاي تنفسی را

هر دو گروه در پايان فصل کاري مورد مقايسه قرار

بر حسب گروههاي مورد مطالعه نشان میدهد .نتايج

گرفتند 29 .نفر ( )%02/2از افراد در معرض مواجهه در

بررسی وضعیت عالئم تنفسی در افراد مورد مطالعه حاکی

پايان فصل کاري داراي اسپیروگرام طبیعی 8 ،نفر

از اين است که فراوانی کلیه عالئم تنفسی شامل :سرفه،

( )%11/0داراي الگوي احتماالً تحديدي و  10نفر

خلط و بلغم ،سرفه توام با خلط ،خس خس ،تنگی نفس،

( )%10/1داراي الگوي انسدادي بودند .تفاوت میزان

خس خس توام با تنگی نفس و بیسینوزيس در گروه

شیوع اين عوارض در بین دو گروه در پايان فصل کاري

مواجهه يافته بیشتر از گروه کنترل میباشد و به جز سرفه

از لحاظ آماري معنیدار بود(جدول .)9

توام با خلط تفاوتها معنیدار است.

با توجه به طبقهبندي انجمن متخصصان ريه آمريکا

جدول  1نتايج آزمون عملکرد ريوي در گروههاي

( )11( )ATSبر اساس کاهش در میزان  ،FEV1از 10

مورد مطالعه در قبل از شروع فصل کاري را نشان

نفري که در گروه مواجهه يافته داراي الگوي انسدادي

میدهد .میانگین پارامترهاي  FEV1 ,FEV1/FVC%و

بودند ،پس از پايان فصل کاري  9نفر مبتال به اختالالت

 VCدر گروه مواجهه يافته کمتر از گروه مرجع بود و

ماليم ريوي 0 ،نفر مبتال به اختالالت متوسط و  1نفر

تفاوت معنیدار بود.

مبتال به اختالل شديد ريوي بودند .از گروه کنترل فقط 2

جدول  0تغییرات عملکرد ريه در گروه مواجهه يافته

نفر مبتال به اختالل ماليم ريوي بودند و بقیه افراد

طی شیفت کاري  0ساعته اول هفته کاري را نشان

هیچگونه افتی را نشان ندادند .در تحلیل يافتهها آزمون

میدهد .میانگین پارامترهاي  VCو  FEV1به طور

عملکرد ريوي در گروه مواجهه يافته با روش رگرسیون

معنیداري در طی شیفت کاري  0ساعته کاهش پیدا کرده

خطی چندگانه گام به گام متغیرهاي مستقلی همچون

بود .میانگین تغیرات پارامترهاي ديگر به غیر از  FVCنیز

اعتیاد به سیگار ،سن ،میزان مواجهه با گرد و غبار ،میزان

کاهش پیدا کرده بود ولی اين کاهش از لحاظ آماري

مواجهه با باکتريهاي محیط کار و سالهاي کارکرد وارد

معنیدار نبود .افزايش در  FVCنیز از لحاظ آماري

مدل شدند که از اين متغیرها ،متغیرهاي سالهاي کارکرد

غیرمعنیدار بود.

و میزان مواجهه با گرد و غبار با پارامترهاي عملکرد ريه

جدول  0تغییرات پارامترهاي عملکرد ريه در گروه در

در شروع فصل تغییرات پارامترهاي عملکرد ريه در طی

معرض در طی فصل کاري  0ماهه را نشان میدهد.

شیفت کاري و تغییرات پارامترهاي عملکرد ريه در طی

میانگین تمامی پارامترها به جز  FVCکه به طور

فصل کاري ارتباط معنیداري را نشان دادند .نتايج آن

غیرمعنیداري افزايش پیدا کرده بود در انتهاي فصل کاري

درجدول  0نشان داده شده است.
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کیلوگرم،

نتايج حاصل از ارزيابی تغییرات عملکرد ريه در گروه

سال،

91/18 2/90

کاهش پیدا کرده بود که اين کاهش در میانگین
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مسعود نقاب و همکاران

جدول  -1ويژگیهاي دموگرافیکی و مصرف سیگار
01/89 11/01

01/10 12/11

*1/010

قد () ±SD()cm

182 0/90

191/1 0/01

*1/199

وزن () ±SD()kg

91/18 2/90

91/01 12/11

*1/129

سابقه کار (سال)() ±SD

11/98 9/90

2/01 0/20

*1/102

پارامتر
سن (سال)(±SD

)

وضعيت تاهل
مجرد

) 11( 0

) 10( 2

متاهل

) 21( 08

) 02( 02

**1/20

اعتياد به سيگار
بله

) 81( 11

) 00( 20

خیر

) 12( 21

) 00( 21

**1/009

شدت مصرف سيگار ∏

سبک

) 01( 21

) 19( 12

سنگین

) 21( 11

) 10( 2

**1/010

* آزمون تی
**آزمون مجذور کاي يا آزمون دقیق فیشر
∏ سبک 0 < :نخ سیگار در روز  ،سنگین 0 ≥ :نخ سیگار در روز

جدول  -2شیوع بیماريها و وضعیت عالئم تنفسی در بین دو گروه (مرجع و مواجهه يافته)
مواجهه يافته ()n=51

کنترل ()n=51

سرفه

) 19(12

)%0(2

1/111

خلط و بلغم

) 19(12

)%0(0

1/111

) 0(0

1

1/110

خس خس در زمان سرماخوردگي

) 01(21

)%11(0

1/111

خس خس جدا از سرماخوردگي

) 29(10

)%8(1

1/111

خس خس توام با تنگي نفس

) 10(9

1

1/111

تنگي نفس

) 18(0

)%2(1

1/111

بيسينوزيس مرحله 1/2

) 10(2

1

1/111

بيسينوزيس مرحله 1

) 8(1

1

1/2

بيسينوزيس مرحله 2

) 0(2

1

1/20

عالئم

سرفه توام با خلط

* آزمون مجذور کاي يا آزمون دقیق فیشر

سطح معنيداري
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مواجهه يافته() n=51

کنترل()n=51

سطح معني داري
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جدول  -3مقايسه حجمها و ظرفیتهاي ريوي بین گروه داراي مواجهه و گروه مرجع در شروع فصل کاري (صبح شنبه)
پارامتر

مواجهه يافته

کنترل Mean±SD

حدود اطمينان  %25اختالف

سطح

90/2±18/1

00/0 11/02

1/129

12/01

1/98

FVC

00/02±12/80

01 0/00

1/108

1/19

9/00

FEV1

92/82±11/91

21/19 11/00

1/1111

10/01

8/21

20/1±10/0

119/8 10/00

1/111

12/29

-9/91

VC

% FEV1/FVC

Mean±SD

*آزمون تی مستقل

جدول  -4تغیرات پارامترهاي عملکرد ريه در طی شیفت کاري گروه مواجهه يافته
مواجهه يافته قبل از
پارامتر

شيفت ابتداي فصل

مواجهه يافته بعد از شيفت

سطح

ابتداي فصل Mean±SD

حدود اطمينان  %25اختالف

معنيداري*

حد پايين

حد باال

90/2±18/1

98/8 19

1/108

1/108

0/0

FVC

00/02±12/80

00/10 12/00

1/99

2/99

2/18

FEV1

92/82±11/91

90/1 12/0

1/118

1/00

0/01

20/1±10/0

02/1 21/20

1/1

1/89

9/01

Mean±SD
VC

% FEV1/FVC
*آزمون تی زوجی

جدول  -5تغیرات پارامترهاي عملکرد ريه در طی فصل کاري گروه مواجهه يافته
پارامتر

مواجهه يافته شروع فصل

مواجهه يافته پايان فصل

کار Mean±SD

کار Mean±SD

سطح معنيداري*

حدود اطمينان  %25اختالف
حد پايين

حد باال

90/2±18/1

91/2 18/8

1/111

0/21

11/11

FVC

00/02±12/80

08/20 18/0

1/02

-2/99

2/18

FEV1

92/82±11/91

90/00 11/10

1/112

1/91

9/21

20/1±10/0

02/1 21/20

1/190

1/01ـ

11/12

VC

%FEV1/FVC
*آزمون تی زوجی

جدول  -6تغیرات پارامترهاي عملکرد ريه پس از استراحت آخر هفته در گروه مواجهه يافته
پارامتر

مواجهه يافته قبل از

مواجهه يافته قبل از

شيفت ابتداي فصل و در

شيفت ابتداي فصل و در

آخر هفته Mean±SD

اول هفته Mean±SD

سطح معنيداري*

حدود اطمينان  %25اختالف
حد پايين

حد باال

90/0±18/1

98/1±18/1

1/112

1/921

0/000

FVC

00/01±12/00

00/02±12/80

1/08

-1/9

1/19

FEV1

98/90±11/90

92/19±11/9

1/111

-0/11

-1/011

% FEV1/FVC

21/80±11/28

20/1±10/0

1/11

-8/9

-1/21

VC

*آزمون تی زوجی
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معنيداري*

حد پايين

حد باال
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مسعود نقاب و همکاران

جدول  -7مقايسه تعداد افراد داراي اسپیروگرام طبیعی؛ الگوي احتماالً تحديدي ،الگوي انسدادي و مختلط براي هر دو گروه قبل از
مواجهه ،بعد از مواجهه و در پايان فصل کاري

قبل از مواجهه شروع فصل

بعد از خاتمه فصل کاري

مواجهه يافته

)%09/0 (01

)%11/0( 8

)%2/0( 0

1

کنترل

)%00/2 (00

)%9/0( 0

)%1/2( 2

1

مواجهه يافته

)%98/0( 12

)%9/0( 0

)%10/9( 0

1

کنترل

)%00/2 (00

)%9/0( 0

)%1/2( 2

1

مواجهه يافته

)%02/2( 29

)%11/0( 8

)%10/1(10

1

کنترل

)%00/2( 00

)%9/0( 0

)%1/2( 2

1

1/121
1/180
1/111

* آزمون مجذور کاي يا آزمون دقیق فیشر

جدول  -8نتايج بررسی اثر متغیرهايی نظیر سابقه کار ،استعمال دخانیات ،سن ،میزان مواجهه با گرد و غبار ،میزان مواجهه با باکتريهاي
موجود در محیط کار بر روي حجمها و ظرفیتهاي ريوي
مجذور آر

سطح معنيداري

تنظيم شده

مدل*

ميزان  VCدر شروع فصل کاري

سالهاي کارکرد

1/220

>1/1110

1/020

ميزان  FVCدر شروع فصل کاري

سالهاي کارکرد

1/0

>1/1110

1/801

ميزان  FEV1در شروع فصل کاري

سالهاي کارکرد

1/218

>1/1110

1/001

سالهاي کارکرد

1/18

1/112

1/021

سالهاي کارکرد

1/18

1/101

1/200

1/119

1/110

1/121

1/129

1/110

1/112

1/118

1/111

1/120

1/180

1/101

1/209

پارامتر

ميزان  FEV1/FVC%در شروع فصل
کاري
تغييرات  FVCدر طي شيفت کاري
تغييرات  FEV1در طي شيفت کاري
تغييرات  VCدر طي فصل کاري
تغييرات  FVCدر طي فصل کاري
تغييرات  FEV1در طي فصل کاري

متغير مستقل

میزان مواجهه با
گرد و غبار
میزان مواجهه با
گرد و غبار
میزان مواجهه با
گرد و غبار
میزان مواجهه با
گرد و غبار

ضريب رگرسيوني β

* روش رگرسیون خطی چندگانه گام به گام

بحث
شیوع بیسینوزيس در اين مطالعه ( )%29مانند نتايج

( )%11/0( )12( Nafes ،)%10/8و Molyneux

حاصل از بررسی شیوع بیسینوزيس در مطالعات

( )%12()21باال بود .شیوع عالئم ديگر تنفسی نظیر سرفه

Yih-Ming ،)%02/8( )0( Batawi،)%01()9( Alemu

( ،)%19خلط و بلغم( ،)%19سرفه توام با خلط( ،)%2خس

Yohannes )%08( )10( Karim،)%10/2()10( SU

خس( ،)%29تنگی نفس( ،)%18خس خس توام با تنگی

()10( Memon ،)%00( )19( Fantahum،)%01( ،)18

نفس( )%10نیز مانند مطالعات ،)21(Wang ،)9(Alemu
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بعد از مواجهه اول فصل

نرمال

تحديدي احتمالي

انسدادي

مختلط

سطح معنيداري*
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 )22( Kametو )10( Yih-Mingباال بود .در اين مطالعه

تنفسی شود %10/1 .کارگران شاغل کارخانه مورد مطالعه

نیز نظیر اکثر مطالعات انجام گرفته در اين زمینه نظیر

در پايان فصل کاري الگوي انسدادي داشتند .اين نتايج

مطالعات Kamet ،)21( Wang ،)21( Christiani

تايیدکننده اين موضوع میباشد که مواجهه با گرد و غبار

( )28( Zuskin ،)20( Beak ،)20( Fox ،)22و Jiang

پنبه باعث بروز بیماريهاي مزمن انسدادي در بین

( )29افت در میزان  FEV1قابل توجه بود .میزان افت

گارگران اين صنايع میشود.

مواجهه با ريسک فاکتورهاي موجود در محیط کاري پنبه

عملکرد ريه در طی شیفت و فصل کاري و نتايج حاصل

باشد .براي متخصص بالینی بسیار با اهمیت است که در

از مدل رگرسیون خطی چندگانه گام به گام میتوان نتیجه

عمل ارتباط بین مواجهه با گرد و غبار و افت در میزان

گرفت که مواجهه با ريسک فاکتورهايی نظیر مواجهه با

 FEV1و  FVCرا مشخص کند .اسپاسم برونشی (که به

گرد و غبار و باکتريهاي محیط کار میتواند منجر به

طور معمول در آن مرحله قابل برگشت است) با

تاثیرات حاد قابل برگشت در کارگران در معرض مواجهه

بیسینوزيس مشاهده شده را میتوان با انجام تست

باشد.

اسپیرومتري قبل از شیفت کاري به اثبات رساند.

تفاوت پارامترهاي عملکرد ريه در گروه داراي

پارامترهاي اسپیرومتري را میتوان براي مشخص

مواجهه و گروه کنترل و نتايج حاصل از مدل رگرسیون

شدن میزان افت در  FEV1مجدداً  0تا  8ساعت بعد

خطی چندگانه گام به گام نیز حاکی از اين است که

تکرار کرد .علیرغم اينکه اکثر محققان با اين موضوع که

مواجهه طوالنی مدت فصلی نیز میتواند باعث تغییرات

اندازهگیري  FEV1حساسیت کمی دارد موافق هستند،

مزمن ريوي در اين کارگران شود .شیوع باالي عالئم و

اندازهگیري  FEV1براي اثبات افزايش فعالیت برونشی

اختالالت تنفسی در اين کارگران که به طور فصلی با گرد

با گرد و غبار پنبه مورد استفاده قرار میگیرد .مشاهده

و غبار و آاليندههاي آن در تماس هستند بايد به طور

 %11افت در میزان  FEV1به طور معمول براي اثبات اين

جدي مورد توجه قرار گیرد.

موضوع که کارگر به طور معنیداري به گردوغبار پنبه

با توجه به قابل برگشت بودن بیسینوزيس و ديگر

واکنش نشان داده است دلیل کافی در نظر گرفته میشود.

عالئم و اختالالت تنفسی در مراحل اولیه بايد تمهیداتی

شايان ذکر است که  OSHAمیزان افت  %0در میزان

اتخاذ گردد تا کارگران مستعد پس از شناسايی مورد

 FEV1را نظر کلینیکی با اهمیت توصیه میکند( .)0با

پايش بیشتري قرار گیرند و الگوي مواجهه آنها کنترل

توجه به توصیههاي  OSHAو نتايج حاصل از اين

گردد .با تعويض دستگاههاي فرسوده و جايگزينی

مطالعه تعداد قابل توجهی کارگر( )%01دچار افت به

دستگاههاي جديد؛ چرخش کاري ،برقراري سیستمهاي

میزان  %0و بیشتر در میزان  FEV1میباشند که اين

تهويه موضعی و استفاده از ماسکهاي تنفسی مناسب

موضوع از نظر کلینیکی با اهمیت میباشد و کارگران بايد

شرايطی را میتوان فراهم آورد که کارگران در معرض

مورد پايش بیشتر قرار گیرند.

گرد و غبار کمتري قرار گیرند و در نهايت از پیشرفت

نتيجهگيري
نتايج اين مطالعه حاکی از اين است که تماس فصلی

بیماري در مراحل اولیه جلوگیري شود.
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