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 .1عضو هیأت علمی گروه بهداشت حرفهاي و مرکز تحقیقات علوم بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشكی شیراز
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کارشناس بهداشت حرفهاي و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی شیراز /گروه بهداشت حرفهاي ،دانشگاه علوم
پزشكی شیراز

.3

دانشجوي کارشناسی ارشد بهداشت حرفهاي و عضو کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشكی شیراز /گروه بهداشت
حرفهاي ،دانشگاه علوم پزشكی شیراز
تاریخ دریافت1332/15/50 :

تاریخ پذیرش1332/12/10 :

چکیده
مفدمه :آفت کش ها ترکیبات شیمیایی هستند که براي مبارزه و کنترل آفات گیاهی و جانوري و ناقلین بیماري مورد استفاده
قرار می گیرند .مطالعه حاضر با هدف بررسی و تشخیص عوارض ریوي احتمالی ناشی از مواجهه شغلی با آفت کشها
طراحی و اجرا گردید.

روش بررسی :مطالعه به صورت مقطعی تحلیلی بر روي دو گروه داراي مواجهه ( 40نفر از کارگران کارخانه تولید
آفتکش) و گروه مرجع ( 80نفر از کارگران کارخانه بازیافت مقوا) انجام گردید .شیوع عالئم تنفسی به وسیله پرسشنامه
استاندارد تنفسی ارزیابی شد .همچنین پارامترهاي عملكرد ریه قبل از شروع اولین روز کاري هفته ،پایان اولین روز کاري

هفته و پس از چند روز مواجهه اندازهگیري شد.
یافتهها :در مقایسه با مقادیر قبل از شروع شیفتکاري در گروه مواجههیافته ،کاهش معنیداري در تعدادي از ظرفیتها و
حجمهاي ریوي در پایان شیفتکاري مشاهده گردید .همچنین مقادیر میانگین تمام پارامترهاي عملكردي ریوي قبل و بعد

از مواجهه در گروه مواجهه یافته به طور معنیداري کمتر از گروه مرجع بود .شیوع عالیم تنفسی نظیر سرفه ،دفع خلط و
خس خس سینه نیز در گروه مواجهه یافته به طور معنیداري بیش از گروه مرجع بود.

گروه داراي مواجهه مشاهده شد که اشاره به این دارد که تماس با آفت کشها با بروز اختالالت تنفسی و کاهش
ظرفیتهاي عملكردي ریه همراه است.
کلید واژهها :آفت کش ها ،مواجهه شغلی ،سرفه ،دفع خلط ،خس خس سینه

نویسنده مسؤول :آدرس پستــی :دانشگاه علوم پزشكی شیراز ،دانشكده بهداشت ،گروه بهداشت حرفهاي
تلفن ،53127341150 :پست الكترونیكیdarvishm@sums.ac.ir :

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2023-01-09
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مقدمه
آفت کشها ترکیبات شیمیایی هستند که براي مبارزه
و کنترل آفات گیاهی و جانوري و ناقلین بیماري مورد

ارگانوفسفره (  ) OPدر نتیجه ترکیب گازهاي عصبی
ارگانوفسفره سارین ،سومان و تابون توسعه یافتند(.)7

استفاده قرار می گیرند( .)1طبق نظر آژانس حفاظت از

امروزه استفاده از حشره کشهاي ارگانوکلره در حال

محیط زیست آمریكا آفتکش به ماده یا مخلوطی از مواد

کاهش است ،در حالی که استفاده از علف کشها و

اطالق می شود که به منظور پیشگیري ،دفع یا کاهش هر

کارباماتها همچنان در حال افزایش است و ترکیبات

گونه آفت به کار می رود( .)2اکثر آفت کشها در یكی از

ارگانوفسفره به عنوان حشره کش در کشورهاي در حال

چهار دستهي حشرهکشها ،قارچکشها ،جونده کشها و

توسعه همچنان مورد استفاده قرار میگیرند( )1و سبب

علف کشها قرار میگیرند .حشره کشها بیشترین تنوع و

مسمومیتهاي حاد و مزمن میشوند(.)4

علف کشها بیشترین حجم مصرفی آفت کشها را به

اثرات سمی مواجهه با آفت کشها بر روي ارگانهاي

خود اختصاص می دهند( .)3تماس با آفت کشها در

مختلف کم و بیش مورد مطالعه قرار گرفته است ،با این

شرایط مختلفی از جمله در کشاورزي ،مصارف خانگی و

وجود و علیرغم اینكه عمدهترین راه مواجهه با این

عمومی و همچنین در صنایع تولیدکننده آفت کشها

ترکیبات راه استنشاقی است ،اثرات تنفسی حا د و مزمن

امكان پذیر است( .)7تماس شغلی با آفت کشها در

مواجهه شغلی با این ترکیبات به طور جامع مورد ارزیابی

پروسه تولید ،در مراحل انبار ،حمل و کاربرد این

قرار نگرفته است و یا در مورد اثرات تنفسی آن نتایج ضد

محصوالت اتفاق می افتد .عالوه بر این تماس در طول

و نقیض گزارششده است.مثال Mohamedو همكاران

اختالط ،بار کردن و کار با آفت کشها هم امكان پذیر

وي در یک مطالعه بین کاهش ظرفیتهاي تنفسی و

است(.)0

حجمهاي ریوي فلوهاي بازدمی (FEF25 ، FEF50 ، FVC

مسمومیت حاد با آفت کشها از مشكالت عمده

و  )FEV1و مواجهه با آفت کشها رابطه معنی داري

کشورهاي در حال توسعه است و همچنین مسمومیت

گزارش نمودهاند( .)8پاسكال سالمه و همكاران در

عمدي با آفت کشها در کشورهاي در حال توسعه بیشتر

مطالعه اي بر روي  270مورد و  202شاهد نشان دادند که

از کشورهاي توسعه یافته است( .)1نكته قابل توجه

مواجهه با آفت کشها باعث بیماري آسم میشود(.)3

اینست که در کشورهاي در حال توسعه در مقایسه با

 Hernandezهم در سال  2550در اسپانیا در مطالعه اي بر

کشورهاي توسعه یافته به دلیل افزایش مصرف و در

روي  117کارگر سمپاش و  20شاهد  ،ارتباط معنی داري

دسترس بودن انواع آفت کشها ،مسمومیت با این سموم

بین جنس و  TLCگزارش نمود .همچنین بین گروه

از میزان بروز باالیی برخوردار است .به عنوان مثال تنها

مواجهه و شاهد اختالف معنی داري در میانگین

در کشور چین تخمین زده شده است که مسمومیت با

 TLC ، FEF25-75، FEV1و RVوجود داشت(.)15

سبب مرگ  140هزار نفر میشود( .)0شكل معمول تماس

مطالعه اي بر روي  82مورد و  05نفر کنترل با مدت

شغلی با آفت کشها بیشتر استنشاق آئروسولهاي سم و

مواجهه  25سال انجام دادند .افراد مورد مطالعه در محیط

تماس پوستی میباشد(.)3

صنعتی در فرایند تولید آفت کشهایی مثل کارباماتها و

به دلیل احتمال سرطانزایی و تجمعپذیري زیستی

ارگانوفسفرهها در سه مرحله مخلوط کردن ،فیلتراسیون و

حشره کشهاي ارگانوکلره ،حشره کشهاي ارگانوفسفره

خشک کردن این مواد سمی مشغول به کار بودند .شیوع

در بسیاري موارد جایگزین آنها شده اند( .)3آفت کشهاي

عالیم تنفسی (سرفه حاد ،خس خس ریه ،احساس
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آفت کشها که غالبا از نوع ارگانوفسفره میباشند  ،سالیانه

همچنین  Eugenijaو همكاران در سال 2558

 /ارزیابی اثرات تنفسی مواجهه شغلی با سموم آفت کش

فشردگی قفسه سینه ،تنگی نفس ،حساس یت گلو،

وسایل حفاظت فردي و نوع و دقت آزمونهاي آماري

حساسیت چشمی ،افزایش ترشحات بینی ،خشكی بینی و

مربوط باشد.

خونریزي از بینی) به طور معنی داري در گروه مورد

با توجه به آنچه ذکر شد به نظر میرسد که در مورد

بیشتر از گروه شاهد بود .در آنالیز تک متغیره بین زن و

توانایی سموم آفت کش در ایجاد ضایعات تنفسی (بروز

مرد از نظر شیوع عالیم تنفسی و مواجهه اختالف

عالئم تنفسی و اختالالت عملكردي ریه) بین صاحبنظران

معنی داري مشاهده شد .همچنین در آنالیز چند متغیره

اتفاق نظر وجود ندارد ،و نتایج مطالعات صورت گرفته

رابطه معنی داري بین شیفتکاري و عالیم حاد تنفسی

ضد و نقیض نیست .از طرف دیگر تا آنجا که مجریان این

مشاهده شد( .)0باالخره در مطالعه اي که توسطHoppin

طرح مطلع هستند در ایران هیچ گونه مطالعه اي براي

در سال  2553بر روي اطالعات مربوط به 13457

ارزیابی سالمت تنفسی کارگرانی که داراي مواجهه شغلی

کشاورز که با  78نوع آفتکش در ارتباط بودند ،انجام داد

با آفت کشها هستند صورت نگرفته است و نوعی خالء

ارتباط معنی داري بین آسم و مواجهه با آفت کشها دیده

علمی در این زمینه وجود دارد  ،بنابراین مطالعه حاضر با

شد(.)11

هدف بررسی و تشخیص عوارض ریوي احتمالی ناشی از

بر عكس در مطالعه انجام شده توسط Mohamedو
همكاران وي در سال  1333در جنوب آفریقا که به
صورت مقطعی تحلیلی بر روي  120کارگر که با علف

مواجهه شغلی با آفت کشها طراحی و اجرا گردید.

روش بررسی

کش پاراکوات در تماس بودند ،هیچ ارتباط معنیداري

مطالعه حاضر به شكل مقطعی  -تحلیلی در یک

بین افزایش مواجهه با پاراکوات و بروز عالئم تنفسی و

کارخانه تولید آفت کش در فارس که طیف وسیعی از

تغییر  TLC ، FEV1/FVC ، FEV1 ، FVCو تغییرات

آفت کشهاي ارگانوکلره ،ارگانوفسفره ،کاربامات و علف

رادیوگرافی قفسه سینه وجود نداشت(.)8

کش پاراکوات را تولید میکند ،انجام گردید .کلیه

سال  ، 2550کاهش  TLCدر افرادي که عالئم تنفسی

و فردي ابتال به ب یماريهاي تنفسی یا پیشینه هر گونه

داشتند از نظر آماري معنی دار نبود( )15کارین و همكاران،

عمل جراحی بر روي قفسه سینه بوده و سابقه مواجهه با

در مطالعهاي مقطعی تحلیلی که بر روي  03مورد و 08

ترکیبات شیمیایی مضر تنفسی را نداشتند وارد مطالعه

شاهد انجام دادند ،ادعا کردند که هیچ ارتباط معنیداري

شدند .تعداد  80نفر کارگر که فاقد سابقه هر گونه تماس

بین تماس با آفت کشها و کاهش حجم ریوي وجود

قبلی یا مواجهه فعلی شغلی و غیر شغلی با آفت کشها و

ندارد ،همچنین در مطالعه آنها میزان شیوع سرفه مزمن و

دیگر مواد شیمیایی مضر تنفسی بودند نیز از میان کارگران

آسم و عالیم غیر معمول تنفسی در بین دو گروه یكسان

یک کارخانه بازیافت مقوا به عنوان گروه مرجع وارد

بود و اختالف معنی داري نداشت(.)12

مطالعه شدند.

همچن ین در مطالعه  Eugenijaو همكاران در سال
 2558بروز آسم شغلی در گروه مورد و شاهد اختالف
معنی داري نداشت( )0گرچه علت دقیق تفاوت یافتههاي
فوق االشاره معلوم نیست اما این امر ممكن است به نوع
و تعداد نمونه انتخابی به عنوان گروه مواجهه ،نوع آفت
کش ،میزان تماس با آفت کش ،استفاده یا عدم استفاده از

بررسی عالیم تنفسی
کارگران در محل کارشان مورد مصاحبه قرار گرفته و
پرسشنامه بررسی عالئم تنفسی مطابق توصیه انجمن
متخصصین ریه امریكا ( )13با اندکی تعدیل (تعداد کمی
سوال اضافی در مورد  ، )workhistoryبراي آنها تكمیل
شد .در این پرسشنامه ،پرسشهایی در مورد وضعیت
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همچنین در مطالعه انجام شده توسط  Hernandezدر

کارگران داراي مواجهه ( 40نفر) که فاقد سابقه خانوادگی
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مسعود نقاب و همکاران

تنفسی(سرفه مزمن ،خس خس سینه ،کوتاهی تنفس ،دفع

کاري هفته و  - 3پس از چند روز کار در وسط

خلط و )...و عالئم بینی و چشم ،استعمال دخانیات،

هفته) اندازهگیریشدند.

سابقه پزشكی و خانوادگی فرد ،شغل ،سابقه کار و مشاغل

تجزیه و تحلیل آماری

قبلی( مخصوصا مشاغلی که داراي خطر ابتال به

دادهها با آزمونهاي آماري و کاي دو یا آزمون دقیق

بیماريهاي تنفسی هستند) مطرح شده است .از این

فیشر و  t-testتجزیه و تحلیل شد .براي تعیین ارتباط

پرسشنامه براي گردآوري دادههاي مربوط به شیوع عالئم

تطبیق داده شده مواجهه با آفت کشها و پیامدهاي کمی

تنفسی در گروه مواجههیافته و مرجع استفاد ه شد.

مطالعه از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.

آزمونهاي عملكرد ریه (Pulmonary Function Test
))(PFT

ظرفیت

شامل

حیاتی

ارتباط تطبیق داده شده مواجهه با آفت کشها و پیامدهاي

سریع

دوحالتی مطالعه نیز با روش رگرسیون لجستیک مورد

 ، (FVC)) (ForcedVitalCapacityظرفیت حیاتی

بررسی قرار گرفت و مدل نهایی با روش Backwar

سریع در ثانیه اول (Forced Expiratory Volume in
)) (FEV1

second

first

 deliminationو حفظ متغیر آفت کشها در مدل به

 theهمچنین نسبت

دست آمد.

 FEV1/FVCبر اساس دستورالعمل استاندارد( )18و با
استفاده از اسپیرومتر COMPACTکالیبره شده قابل حمل

یافتهها

)مدل Vitalographانگلستان) در محل کارخانه در سه

میانگین و انحراف معیار ( )̃±SDسن ،وزن ،قد ،طول

مرحله ؛  - 1قبل از شروع به کار در اولین روز کاري هفته

مدت مواجهه(استخدام)بر حسب سال  ،طول مدت و

یعنی متعاقب چند روز استراحت و دور بودن از محیط

شدت سیگار کشیدن براي گروه مواجههیافته و گروه

کار  - 2بالفاصله پس از اتمام کار روزانه در اولین روز

مرجع در جدول شماره  1نشان داده شده است.

جدول - 1مقایسه متغیرهاي دموگرافیک و عادت سیگار کشیدن در گروههاي مورد مطالعه
سن (سال) ()X±SD

32/20±4/11

30/84±4/07

5/518

وزن (کیلوگرم) ()X±SD

42/48±17/80

40/03±12/77

5/47

قد (سانتی متر) ()X±SD

143±4/40

147±8/72

5/74

سابقه کار (سال) ()X±SD

0/05±7/70

15/33±0/07

5/513

تعدا افراد سیگاری()%

(3) 12

(7)%7/4

5/77

طول مدت سیگارکشیدن (سال)( )Mean Rank

0/83

4/20

5/37

تعداد سیگار (نخ در روز)( )Mean Rank

0/83

4/38

5/82

تفاوت معنی داري میان میانگین متغیرها در دو گروه وجود ندارد(  ،P<5 /50آزمون  t-testو آزمون کاي دو

بر همین اساس بین متغیرهاي سن و سابقه کار در دو
گروه مواجهه و کنترل تفاوت معنی داري وجود دارد و
گروه کنترل مسنتر از گروه شاهد هستند .برعكس بین
متغیرهاي وزن ،قد و تعداد افراد سیگاري ،طول مدت و

شدت استعمال سیگار در دو گروه از نظر آماري
اختالف معنی داري وجود ندارد.
جدول شماره  2نشان دهنده فراوانی یافتههاي تنفسی
غیرطبیعی میباشد .شیوع فراوانی سرفه ،دفع خلط و
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متغیر

گروه مواجهه n= 75

گروه مرجع n= 56

p-value

 /ارزیابی اثرات تنفسی مواجهه شغلی با سموم آفت کش

از گروه مرجع میباشد(.)P >5/50

خس خس سینه در گروه مواجهه به طور معنیداري بیشتر

جدول - 2مقایسه درصد یافته هاي غیر طبیعی تنفسی در افراد مواجهه یافته و گروه مرجع
پارامتر

گروه مواجهه (n)%

گروه مرجع (n)%

Odd ratio

p-value

95% CI

سرفه

(18) 20/7%

(0) 0/8%

110/0

5/5513

1/430- 17/081

دفع خلط

(10 ) 25/8%

(7) 7/0%

12/0

5/553

1/01- 10/22

خس خس سینه

(15 ) 13/0%

(1) 1/0%

13/54

5/553

1/03- 157/82

نتایج آنالیز تک متغیره بین تستهاي عملكردي ریه

مرجع میباشند .در این جدول میزان FEV1، FVCو

در جدول شماره  3نشان داده شده است .همانطور که

نسبت بین این دو پارامتر ( )FEV1 /FVCدر گروه

دیده می شود در گروه مواجهه با آفت کشها کاهش

مواجهه بعد از شیفت کاري بصورت معنی داري کمتر از

معنی داري در  FEV1 ، FVCبعد از مواجهه در مقایسه با

گروه شاهد است .همچنین میزان  FEV1 ، FVCو نسبت

قبالز آن در اولین روز کاري وجود دارد.همین طور

 FEV1 /FVCدر افراد گروه مواجهه بعد از چند روز

پارامترهاي عملكردي ریه در افراد گروه مواجهه قبل و

کاري بطور معنی داري کمتر میزان آنها در اولین روز کاري

بعد از مواجهه به طور معنی داري کمتر از افراد گروه

است( ) P >5/50

جدول - 3نتایج اندازهگیري پارامترهاي عملكرد ریه در افراد مواجههیافته و گروه مرجع
P-value

P-value

قبل از شروع و

قبل از شروع

قبل

شروع

پایان اولین روز

بعد

پایان اولین روز

کار و بعد از

اولین روز کاري

کاري با گروه

روز مواجهه با

کاري

چند روز کاري

با گروه مرجع

مرجع

گروه مرجع

(FVC)%

157/81± 3/44

153/43±3/83

151/87±11/54

150/30±11/42

5/52

5/551

5/555

5/555

5/555

(FEV1)%

69/40± 15/40

37/42±11/51

32/70±15/74

38/88±11/17

5/550

5/555

5/555

5/555

5/555

FEV1/FVC

69/11± 4/70

31/14±4/27

35/14±8/80

33/32±0/35

5/533

5/511

5/555

5/555

5/555

مواجهه یافته () n=40

پارامتر
(درصد پیش بینی شده
عملكرد ریه)

قبل از شروع

پایان اولین روز کاري

گروه
بعد از چند روز مواجهه

اولین روز کاري

مرجع

() n=80

P-value
از

P-value

P-value
از

چند

اختالف قبل از مواجهه و بعد از مواجهه معنیدار است () Paired t-test & t-test, p <5/50

ارتباط بین مواجهه با آفت کشها و شیوع عالیم

کنترل اثر این متغیرهاي مخدوشکننده رابطه معنی داري

تنفسی در شماره  7نشان داده شده است.آنالیز رگرسیون

بین مواجهه با آفت کشها و شیوع عالیم تنفسی وجود

لجستیک که در آن متغیرهایی مثل سن  ،سابقه کار ،

دارد.

وزن،قد و استعمال دخانیات واردشد نشان داد که پس از

پیامد

β

Odds ratio

p-value

سرفه

2/588

8/500

5/557

دفع خلط

1/802

0/730

5/557

خس سینه

2/017

13/007

5/513

رگرسیون لجستیک دو حالتهβ = Odds ratio .
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جدول - 4ارتباط بین مواجهه با آفت کشها و شیوع عالیم تنفسی
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مسعود نقاب و همکاران

همچنین ارتباط بین مواجهه با آفت کشها و تغییرات

 FEV1/FVCوجود دارد به این معنی که عامل مواجهه

پارامترهاي عملكردي ریه در جدول شماره  0نشان داده

به ترتیب  3.412و 2.404واحد این پارامترها را کاهش

شده است .آنالیز رگرسیون خطی که در آن متغیرهاي

داده است .همچنین ارتباطی بین تماس با آفت کشها و

سن،سابقه کار  ،وزن ،قد و استعمال دخانیات وارد گردید

کاهش  FVCنیز مشاهده شد اما این ارتباط از نظر آماري

نشان داد که پس از کنترل اثر این متغیرها ارتباط

معنی دار نبود.

معنی داري بین مواجهه با آفت کشها و کاهش  FEV1و
جدول - 5ارتباط بین تماس با آفت کش ها و تغییر در پارامترهاي عملكرد ریه
پارامتر

B

SE

p-value

FVC

- 1/072

1/412

5/303

FEV1

- 3/712

1/410

5/573

FEV1/FVC

- 2/757

1/502

5/520

مدل رگرسیون خطی چندگانه

بحث
آفتکشها در فرآوري این مواد میتواند در ایجاد عالئم

و خس خس سینه در گروه داراي مواجهه به طور

حاد و مزمن تنفسی همراه با اختالالت ظرفیت ریوي

معنی داري بیشتر از گروه مرجع بود .همانگونه که در

مؤثر باشد .در مطالعه حاضر بین دو گروه مورد و مرجع

جدول چهار نیز آمده است آنالیز دادهها با روش

اختالف معنی داري در ویژگیهاي دموگرافیک به جز سن

رگرسیون لجستیک که در آن متغیرهاي مخدوشکننده

و سابقه کار وجود نداشت .جالب توجه است ،با وجود به

مهم کنترل گردید ارتباط معنی داري را بین شیوع عالئم

اینكه افراد در گروه مرجع بطور متوسط  3/0سال از گروه

اختالالت تنفسی و تماس با آفت کشها نشان داد .این

مواجهه مسنتر بودند ،با این وجود شیوع عالئم تنفسی و

نتایج به گونه اي است که تماس با آفتکشها شانس ابتال

همچنین کاهش پارامترهاي عملكرد ریوي به طور قابل

به سرفه را  8/500م رتبه ،خلط را  0/730مرتبه و خس

توجهی در گروه داراي مواجهه بیشتر از گروه مرجع بود.

خس سینه را  13/007مرتبه افزایش می دهد .این نتایج با

همچنین تمام افرادي که وارد مطالعه شدند فاقد پیشینه

یافتههاي برخی از دیگر مطالعات در این زمینه شباهت

پزشكی و خانوادگی بیماريهاي مزمن ریوي ،آسیبها و

دارد مثال ارتباط تماس با آفت کشها با افزایش ریسک

اعمال جراحی قفسه سینه بودند .بنابراین کاهش معنیدار

شیوع عالئم تنفسی مثل خس خس سینه در مطالعه

 FEV1 ، FVCو  FEV1/FVCو افزایش معنی دار عالئم

 Karinو همكارانش نشان داده شده است(.)12

تنفسی را میتوان به مواجهه با آفت کشها منتسب نمود.

همچنین Hoppinو همكارانش نشان دادند که تماس با

با تو جه به اینكه در گروه داراي مواجهه با آفت کشها و

برخی آفت کشها اثر مستقل بر خس خس سینه

گروه مرجع اختالف معنی داري بین متغیر نسبت افراد

دارد( .)14بر عكس  Karinو همكارانش نشان دادند که

سیگاري وجود ندارد(جدول  ، )1به نظر نمیرسد که

هیچ تفاوت معنی داري بین شیوع سرفه مزمن و عالئم غیر

اعتیاد به سیگار بتواند علت تفاوت در نتایج اسپیرومتري

معمول تنفسی در دو گروه مواجههیافته با آفت کشها و

دو گروه فوق قلمداد گردد.

گروه کنترل مشاهده نشد()12گر چه علت دقیق تفاوت
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یافتههاي مطالعه نشان میدهد که تماس شغلی با

شیوع عالئم بیماريهاي تنفسی مانند سرفه ،دفع خلط

 /ارزیابی اثرات تنفسی مواجهه شغلی با سموم آفت کش

یافتههاي محققین مشخص نیست با این وجود این تفاوت

نشان می دهد ،چرا که در بیماران مبتال به ضایعات

ممكن است مربوط به میزان غلظت و ترکیب آالینده در

انسدادي ریه مقدار  FVCیا طبیعی بوده و یا افزایش

هوا ،استفاده یا عدم استفاده از وسایل حفاظت تنفسی،

مییابد ،اما نشانه بارز این نوع اختالالت کاهش مقدار

تعداد نمونه ،میزان تماس افراد و غیره باشد.

 FEV1است ،بنابراین نسبت  FEV1و  FVCبه طور

تفاوت میان اثرات حاد و مزمن ناشی از مواجهه با

مشخص کاهش مییابد(.)17

آفت کشها روي سیستم تنفسی کمتر مورد مطالعه قرار

با توجه به کاهش معنیدار مقدار  FEV1و افزایش

گرفته است .در مطالعه حاضر به منظور تمایز این اثرات،

عالئم تنفسی با افزایش مواجهه با آفت کشها که با

پارامترهاي عملكرد ریه در کارگران در معرض مواجهه

رگرسیون لجستیک اندازهگیري شد(جداول  7و )0

با آفت کشها در سه نوبت اندازهگیري شد .نوبت اول

میتوان چنین اظهار کرد که در مطالعه حاضر آفت کشها

بعد از چند روز استراحت در اولین روز کاري هفته،

باعث اختالالت مزمن و حاد نیمه برگشتپذیر در سیستم

نوبت دوم در پایان شیفت اولین روز کاري و نوبت آخر

تنفسی میگردد که این امراز منظر سمشناسی با مكانیسم

پس از چند روز کاري ،سپس نتایج با یكدیگر و با مقادیر

اثر این مواد که میتواند سبب بروز برونكواسپاسم شود

مربوط به گروه مرجع مقایسه شد.

همخوانی دارد .این یافتهها با مشاهدات)10( Klucinski

همان طور که در جدول  3نشان داده شده است

و  ) 10( Kossmannهمخوانی دارد در حالی که در

تفاوت معنی داري بین پارامترهاي ریوي قبل و بعد از

مطالعه  Antonioو همكاران( )15بین مواجهه با

شروع اولین روز کاریمشاهده شد .این نتایج اثرات حاد

ارگانوفسفرها و افزایش مقدار  FVCیک ارتباط مستقیم

قابل برگشت ناشی از مواجهه با آفت کشها را نشان

غیر منتظره مشاهده شد که با مكانیسم عمل

می دهد .همچنین تفاوت معنی داري بین پارامترهاي

ارگانوفسفرهها (اثرات موسكارینی استیلکولین) که سبب

عملكردي ریه گروه مواجهه در ابتداي شیفت کار در

بروز برونكواسپاسم می شود همخوانی نداشته و با نتایج

مقایسه با گروه مرجع وجود دارد .این تفاوتها نشان

حاصل از مطالعات دیگران (مثل  Klucinskiو همكاران

می دهد که تماس با آفت کشهاعوارض مزمن غیرقابل

در سال  )10()1334نیز مغایرت دارد  ،که علت آن نیاز به

برگشت تنفسی را نیز به دنبال دارد.

تحقیقات بیشتر دارد.

افراد مواجهه یافته با رگرسیون چندگانه خطی که در آن

نظیر مطالعه حاضر امكانپذیر نمیباشد .بنابراین با توجه

متغیرهاي مستقلی نظیر سن ،سابقه کار ،قد ،وزن ،استعمال

به این محدودیت ممكن است این ابهام به وجود آید که

دخانیات وارد مدل شدند رابطه معنی داري بین تماس با

لزوما افزایش معنی دار شیوع عالیم تنفسی و اختالالت

آفت کشها و کاهش مقا دیر  FEV1/FVCو FEV1

عملكردي ریه در مطالعه حاضر مرتبط با مواجهه با

نشان داد(جدول  .)0این نتایج نشان دهنده آن است که

آفتکشها نباشد .اگر چه این موضوع درست است

تماس با آفت کشها پارامتر عملكردي  FEV1را به

شواهد متعددي وجود دارد که نشان می دهد این پیامدها

میزان  3/712واحد و  FEV1/FVCرا به میزان 2/757

به احتمال زیاد محصول مواجهه با آفتکش است.

واحد کاهش می دهد.

اوالً  ،گروه داراي مواجهه در بدو استخدام عاري از

در مطالعه حاضر نوع اختالالت عملكردي ریه در

هرگونه بیماري زمینهاي خصوصاً بیماريهاي تنفسی

کارگران آفتکش به گونه اي است که تغییرات

بودهاند .ثانیاً  ،جز مواجهه با آفت کشها کارگران پیشینه

اسپیرومتري شواهدي را به نفع ضایعات انسدادي ریه

مواجهه با دیگر مواد شیمیایی قبل از استخدام در این
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نتایج آنالیز آماري دادههاي مربوط به عملكرد ریه

استنباط روابط علت و معلولی از مطالعات مقطعی

مسعود نقاب و همکاران
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صنعت و یا در طول دوره خدمت خود را نداشتهاند .سوم

در مجموع یافتههاي این مطالعه نشان د اد که شیوع

اینكه  ،علی رغم این واقعیت که گروه مرجع به شكل

عالئم تنفسی و کاهش معنی دار مقادیر پارامترهاي

معنی داري مسنتر از گروه داراي مواجهه بود (بطور

عملكرد ریه در کارگران مواجههیافته با آفت کشها به

متوسط  3/02سال) شیوع عالیم تنفسی و اختالالت

شكل معنی داري ب یش از همتایان گروه مرجع آنهاست.

عملكردي ریه به شكل معنی داري در آنان کمتر از گروه

تماس با آفت کشها باعث ایجاد اختالالت ریوي حاد

مواجهه بود .عالوه بر آن با توجه به این واقعیت که

نیمه برگشتپذیر و مزمن غیرقابل برگشت میشود ،بر

جداي از عامل سن توزیع متغیرهاي مخدوشکننده در دو

این اساس به منظور جلوگیري از بروز یا پیشرفت عالئم

گروه مثل هم بود ( و این موضوع دلیل این نكته است که

و اختالالت تنفسی در کارگران فعلی و جلوگیري از

هیچ کدام از مخدوشکنندهها در مدل نهایی باقی نماند)

رخداد این ضایعات در کارگران تازه استخدام ،انجام

انتظار می رود که تاثیر سنحتی باعث کم رنگ شدن تفاوت

اقدامات کنترل مهندسی براي حذف و یا کاهش مواجهه

بین دو گروه از منظر شیوع بیماريهاي تنفسی و

کارگران با آفت کشها و نیز استفاده کارگران از وسایل

اختالالت ریوي باشد (چون گروه مرجع مسنتر بود).

حفاظت فردي قویا توصیه میشود.

چهارم اینكه  ،گرچه نتایج اسپیرومتري گروه مواجههیافته
پس از قطع مواجهه با آفت کشها بهتر شد اما تفاوت بین
گروه مواجهه یافته و گروه مرجع کماکان معنی دار باقی
ماند(جدول .)3

تقدیر و تشکر
مولفین از معاونت محترم تحقیقات و فناوري دانشگاه
علوم پزشكی شیراز بخاطر حمایت مالی از این مطالعه در

بنابراین بر اساس این دالیل با احتیاط میتوان نتیجه

قالب طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه صمیمانه

گرفت که احتماالً اختالالت تنفسی و عملكردي ریه در

سپاسگزاري مینمایند .همچنین از زحمات بیدریغ خانم

گروه مواجهه یافته معلول تماس آنها با آفت کشهاست.

معصومه صفدري کشكولی و خانم ویدا صفدري
کشكولی به خاطر کمک در تكمیل پرسشنامهها تشكرو
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