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بررسی اسپیرومتریک عملکرد ریه در کارکنان البراتوارهای
دندانی شهر یزد در سال 8931
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مهناز حاتمی ،2امیر هوشنگ مهرپرور ،1امیر کوچک زاده
چکیده

مقدمه :اسپیرومتری بهعنوان یکی از روشهای غربالگری ،در بیماریهای ریوی شغلی کاربرد دارد .کارکنان البراتوارهای دندانی
در معرض بخار حاللها ،گازهای سمی ،غبار آلیاژهای فلزی ،آکریل و گچ میباشند .این مطالعه با هدف بررسی اسپیرومتریک
عملکرد ریه در کارکنان البراتوارهای دندانی شهر یزد انجام شد.
روش بررسی :این مطالعه توصیفی -مقطعی بر روی  33نفر از تکنسینهای البراتوارهای دندانی شهر یزد در سه ماه فصل بهار
 2318انجام شد .بهمنظور ارزیابی مشکالت تنفسی و بررسی عملکرد ریوی آنها ،به ترتیب از پرسشنامه استاندارد تنفسی و
اسپیرومتری مطابق با دستورالعمل  ATS/ESRاستفاده شد .دادهها توسط نرمافزار  SPSSنسخه  28با استفاده از آزمونهای
آماری  Chi square ،Mann-Whitney Uو  Student’s T testمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها :میانگین سن شرکتکنندگان  32/21±2/23سال بود 24 .درصد افراد شرکتکننده بدون شکایت تنفسی بودند.

نتیجهگیری :عملکرد اسپیرومتریک ریه در اکثر کارکنان البراتوارهای دندانی شهر یزد در بازه نرمال قرار داشت و احتماالً اشتغال
در البراتوارهای دندانی تأثیر معناداری در عملکرد ریوی بر اساس شاخصهای اسپیرومتری ندارد.
واژههای کلیدی :اسپیرومتری ،عملکرد تنفسی ،البراتوارهای دندانی

 2استاد ،متخصص طب کار ،مرکز تحقیقات بیماریهای ناشی از صنعت ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
یزد ،یزد ،ایران
 3دندانپزشک ،یزد ،ایران
* نویسنده مسئول :تلفن ،0 3238222331 :پست الکترونیکamirkouchakzadeh1374@gmail.com :

تاریخ دریافت1333/10/00:

تاریخ پذیرش1333/01/11 :

] [ DOI: 10.18502/tkj.v12i3.4986

 1استادیار ،گروه پروتزهای دندانی ،دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران

] [ Downloaded from tkj.ssu.ac.ir on 2022-08-17

بیشترین فراوانی شکایات تنفسی شامل سرفه خشک و خلط دار بود .زمینه کاری تنها عامل مؤثر بر روی  FVC%بود .سن،
سابقه کار و فعالیت ورزشی تأثیر معنیداری بر شاخصهای اسپیرومتری نداشت .در مجموع شاخصهای اسپیرومتری اکثر
افراد در محدوده الگوی نرمال قرار داشت و تنها  2درصد از افراد شرکتکننده الگوی تحدید خفیف را نشان دادند.

مهناز حاتمی و همکاران

روش بررسی
در این مطالعه مقطعی  -توصیفی ،کلیه تکنسینهای
دندانی از  12البراتوار شهر یزد (مجموعاً  33نفر) بهصورت
سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند .معیارهای خروج شامل
فعالیت کمتر از یک سال در این رشته و ابتال به
بیماریهای مزمن از جمله سل حاد ،اختالالت قلبی و
عروقی ،نارسایی قلبی ،پرفشاری خون ،اختالالت شدید
کلیوی ،کبدی و غدد درونریز بودند .همچنین موارد عدم
تجویز اسپیرومتری مد نظر قرار گرفت.
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ضعیفتر میباشد ( )26-24 ,3درحالیکه برخی مطالعات
دیگر تفاوت معنیداری در عملکرد ریوی و فراوانی عالیم و
شکایات تنفسی بین کارکنان البراتوارهای دندانی و گروه
کنترل نشان ندادند (.)28 ,23 ,22
در مطالعه دوغان و همکاران که عملکرد اسپیرومتریک
ریه در کارکنان البراتوارهای دندانی ترکیه را بررسی نمودند
نشان داده شد که بیشترین شکایات تنفسی به ترتیب تنگی
نفس ،سرفه و خروج خلط بود و شاخصهای اسپیرومتری
در پیگیری  3ساله آنها بدتر شده بود ( .)21در مطالعه
نادی و همکاران ،میانگین مقادیر پارامترهای اسپیرومتریک
 31مرد شاغل در  12البراتوار ساخت دندان مصنوعی در
شهر همدان در مقایسه با مقادیر نرمال و گروه شاهد
اختالف معنیدار نداشت(.)17
در مطالعات مختلف تأثیر سن ،جنس ،سابقه کار،
وضعیت محیط کار ،ویژگیهای جمعیت شناختی افراد و
غیره روی شاخصهای عملکرد ریوی بررسیشده است (,12
 .)11تکنسینهای دندانی معموالً از سنین جوانی شروع به
کارکرده و در فضاهای کوچک و در کنار هم در موقعیت
نشسته مشغول به فعالیت هستند .تمام مراحل ساخت
پروتزهای دندانی معموالً با دست انجام شده و بیشتر این
مراحل در منطقه تنفسی (میان سطح بینی و دستها)
صورت میگیرد .با توجه به وجود تناقض در نتایج مطالعات
و در معرض بودن کارکنان البراتوارهای دندانی با
آالیندههای تنفسی و عدم وجود مطالعه مشابه در شهرهای
مرکزی ایران با آبوهوای مشابه این مطالعه با هدف بررسی
اسپیرومتریک عملکرد ریه در کارکنان البراتوارهای دندانی
شهر یزد در سال  2318انجام شد.
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مقدمه
البراتوارهای دندانی خطرات زیادی برای کارکنان
البراتوارهای دندانی از جمله فیزیکی ،شیمیایی ،رادیواکتیو،
ارگونومیک ،روانی و زیستی دارا میباشند .کارکنان
البراتوارهای دندانی دائماً در معرض بخارات حاللهای
مختلف و اسیدهای غیرآلی ،گازهای سمی ،غبارات ناشی از
پرداخت و صیقلی کردن و سندبالست کردن سرامیکها و
آلیاژهای فلزی ،آکریل ها و گچها ،سیلیکات ،اکسید
آلومینیوم و فیبرهای آزبست میباشند ( )3-2همچنین
تکنسینهای البراتواری بهصورت روزمره در معرض مقادیر
زیادی از ذرات معلق نیکل ،بریلیوم و بخار بریلیوم میباشند
( .)4آلیاژهای ریختگی بیس متال به مدت  37سال است
که استفاده میشوند ( .)2این آلیاژها شامل عناصر فلزی
زیادی از جمله نیکل ،کروم ،مولیبدن ،کبالت ،آهن ،بریلیوم،
گالیوم و ...میباشند (.)4
اختالالت تنفسی ازجمله شایعترین بیماریهای شغلی
بین کارگران مشاغل مختلف است ( .)6فرایند کاری ،نحوه
تهویه محیط کار و استفاده از وسایل حفاظت فردی در بروز
این بیماریها اهمیت زیادی دارد ( .)3تکنسینهای دندانی
بسته به مدت مواجهه با این مواد میتوانند به بیماریهای
تنفسی شغلی نظیر آسم ،پنوموکونیوزیس ،پنومونیت ناشی
از افزایش حساسیت ،گرانولوماتوز ریه ،مزوتلیوما و سرطان
راههای هوایی دچار شوند (.)22-8
اسپیرومتری مهمترین و در دسترسترین روش برای
آزمون عملکرد تنفسی ریه میباشد .دستگاههای
اسپیرومتری بیش از  17متغیر مختلف تنفسی را
اندازهگیری میکنند که باارزشترین آنها برای ارزیابی
عملکرد ریه ،ظرفیت حیاتی فشاری ( )FVCو حداکثر حجم
بازدمی فشاری در ثانیه اول ( )FEV1و نسبت FEV1/FVC
است ( .)21اگر اسپیرومتری بهطور منظم و در فواصل زمانی
مشخص روی کارگران در معرض آالیندههای تنفسی انجام
شود ،میتواند اختالل عملکرد ریه را قبل از بروز عالئم
بالینی و حتی قبل از ظهور یافتههای غیرطبیعی در عکس
قفسه سینه نشان دهد (.)23
مطالعات مختلفی در این زمینه انجامشده است .برخی
از این پژوهشها نشان دادند که شکایات تنفسی در
تکنسینهای دندانی بیشتر و عملکرد ریوی در آنها
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نتایج
اطالعات دموگرافیک و توزیع فراوانی سابقه فعالیت
شغلی و زمینه فعالیت همچنین توزیع فراوانی شاخصهای
اسپیرومتری مورد بررسی در این پژوهش شامل
 PEF25 ،PEF ،FEV1/FVC ،FVC ،FEV1و درصدهای
آنها به ترتیب در جداول  2و  1و  3آمده است .بیشتر افراد
شرکتکننده ( 24درصد) هیچ شکایت تنفسی نداشتند.
کمترین فراوانی شکایات تنفسی مربوط به تنگی نفس
فعالیتی ( 8/2درصد) و بیشترین شکایت مرتبط با سرفه
خشک خلط دار بود (نمودار .)2

جدول  .2شاخصهای جمعیتشناسی کارکنان البراتوارهای دندانی
میانگین  ±انحراف معیار

سن

وزن (کیلوگرم)

قد (سانتیمتر)

شاخص توده بدنی (کیلوگرم بر مترمربع)

23/2±21/32

66/2±43/33

82/6±261

22/2±31/16

جدول  .1توزیع فراوانی سابقه فعالیت شغلی و زمینه فعالیت در کارکنان البراتوارهای دندانی شهر یزد

زمینه فعالیت

23
22
23
1
1
6
23
33

2/32
3/11
2/32
14/3
14/3
26/1
32/2
277
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سابقه فعالیت

پروتز ثابت
پروتز متحرک
هردو
کمتر از  2سال
 2- 27سال
 27 – 22سال
بیشتر از  22سال
مجموع

تعداد

درصد
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هدف از انجام تحقیق و مراحل آن برای افراد توضیح
داده شد و در صورت رضایت ،با ارسال دعوتنامه از آنها
درخواست شد که با مراجعه به مرکز طب کار بیمارستان
شهید رهنمون ،در این پژوهش شرکت نمایند .دادهها از
طریق تکمیل پرسشنامه و سپس انجام آزمون اسپیرومتری
در طی  3ماه فصل بهار سال  2318برای هر نمونه به دست
آمد .پرسشنامه اطالعات دموگرافیک شامل سن ،کل
سالهای کار در البراتوار ،زمینه کاری فرد شاغل در البراتوار
و شکایات تنفسی شامل سرفه ،خلط و تنگی نفس بود.
پرسشنامه بهصورت رودررو برای هر فرد تکمیل شد.
تست اسپیرومتری (MIR Medical International
) Research; Roma, Italyطبق استاندارد انجمن
متخصصان قفسه سینه آمریکا توسط یک کارشناس
بهداشت حرفهای آموزشدیده انجام شد (.)13
پس از واردکردن اطالعاتی مثل سن ،جنس ،قد ،وزن و
نژاد فرد در دستگاه اسپیرومتر و گذاشتن گیره بینی ،از وی
خواسته شد بنشینند و پس از دو یا سه دم و بازدم عادی،
یکدم عمیق بکشد و با حداکثر شدت یک بازدم سریع و با
قدرت به مدت حدود شش ثانیه داشته باشد .این آزمایش
برای هر فرد حداقل سه و حداکثر هشت مرتبه انجام شد.
سپس تفسیر اسپیرومتری توسط یک متخصص طب کار
انجام شد.

دادههای حاصل از پرسشنامه و شاخصهای
اسپیرومتری پس از جمعآوری با استفاده از نرمافزار SPSS
نسخه  28و با آزمونهای آماری  chi squareو Student’s
 T testیا معادل غیر پارامتری مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت .درصد معنیداری آزمونها کمتر از  2درصد در نظر
گرفته شد.
مالحظات اخالقی :تمام افراد شرکتکننده در این
مطالعه با رضایت شخصی وارد این تحقیقشده بودند و
اطمینان یافتند که اطالعات آنها نزد پژوهشگر محرمانه
خواهد ماند .این مطالعه منتج از پایاننامه با کد اخالق با
شماره  IR.SSU.REC.1397.147میباشد.
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جدول  .3اطالعات توصیفی مربوط به شاخصهای اسپیرومتری در کارکنان البراتوارهای دندانی شهر یزد در سال 2318
شاخصهای
اسپیرومتری

FEV1
L

FEV1%

FVC L

FVC%

FEV1/FVC

PEF L

PEF%

FEF25

FEF25%

میانگین
میانه
انحراف معیار

28/3
42/3
62/7

14/14
272
21/28

24/4
12/3
63/7

13/14
16
13/27

72/83
1/86
33/6

18/22
1
21/2

14/16
18
16/13

18/2
21/3
14/2

13
82
31/11

نمودار  .2توزیع فراوانی شکایات تنفسی

جدول  4فراوانی شکایات تنفسی برحسب مدت زمان
فعالیت شغلی را نشان میدهد.

جدول  .4توزیع فراوانی شکایات تنفسی بر حسب مدتزمان فعالیت شغلی
سابقه فعالیت شغلی
<2

27-2

22-27

>22

بدون عالمت

3

2

2

3

17

تنگی نفس فعالیتی

2

7

2

2

3

سرفه خشک

7

3

3

7

6

سرفه خلط دار

2

2

2

2

8

مجموع

1

1

6

23

33

شکایات تنفسی

شاخصهای اسپیرومتری اکثر افراد در محدوده الگوی
نرمال قرار داشت و تنها 2درصد از کارکنان نمای تحدید
خفیف در اسپیرومتری نشان دادند.

] [ DOI: 10.18502/tkj.v12i3.4986

در بررسی شاخصهای اسپیرومتری برحسب زمینه
فعالیت تنها  FVC%تفاوت معنیدار میان گروهها نشان
داد .اما نوع فعالیت بر هیچیک از دیگر شاخصهای
اسپیرومتری اثر معنیداری نداشت (جدول  .)2در مجموع

مجموع
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در بررسی شکایات تنفسی بر حسب سابقه فعالیت
شغلی کارکنان به  4گروه کمتر از  2سال 2 ،تا 27
سال 27،تا  22سال و بیشتر از  22سال تقسیم شدند.
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جدول  .2مقایسه توزیع شاخصهای اسپیرومتری برحسب زمینه فعالیت

FEV1%

FVC%

FEV1/FVC

PEF%

FEF25%

پروتز ثابت

23

12/1

37/27

پروتز متحرک

22

1/17

41/1

هردو

23

62/17

68/16

مجموع

33

14/14

21/28

پروتز ثابت

23

81/1

11/1

پروتز متحرک

22

71/88

27

هردو

23

22/13

61/27

مجموع

33

13/14

13/27

پروتز ثابت

23

13/82

23/6

پروتز متحرک

22

61/83

12/4

هردو

23

13/88

24/8

مجموع

33

72/83

33/6

پروتز ثابت

23

84/31

12/23

پروتز متحرک

22

32/86

13/32

هردو

23

11/11

33/31

مجموع

33

14/16

16/13

پروتز ثابت

23

73/18

12/11

پروتز متحرک

22

42/88

61/28

هردو

23

36/11

68/23

مجموع

33

32/13

31/11

72/7

2/7

36/7

28/7

محیط البراتوار با شاخصهای اسپیرومتریک وجود ندارد و
میانگین مقادیر اسپیرومتریک در کارکنان البراتوارهای
دندانی با گروه کنترل اختالف معناداری نداشت که این
نتایج با نتایج مطالعه حاضر همسو میباشد( .)17تنها 1
نفر از  33نفر ( 2درصد) در مطالعه حاضر سیگار مصرف
میکردند درحالیکه در مطالعه نادی و همکاران این
میزان  12/1درصد بود و همچنین میانگین سابقه اشتغال
نیز در مطالعه حاضر کمتر از مطالعه مذکور بود .بنابراین
با توجه به شرایط مطالعه حاضر در مقایسه با مطالعه نادی
و همکاران به دست آمدن الگوی نرمال در اکثر افراد قابل
توجیه میباشد .همچنین جکوبسن و همکاران ،تفاوتی در
شکایات تنفسی میان تکنسینهای دندانی و کارکنان دیگر
مشاغل نیافتند ( .)28در مطالعه دیگر هیچگونه ریسک
افزایشیافتهای از بدی عملکرد ریه در میان  241تکنسین
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بحث
در مطالعه حاضر پارامترهای اسپیرومتریک اکثر افراد
طبیعی بود و فقط  1نفر از تکنسینهای دندانی نمای
تحدید خفیف را در اسپیرومتری نشان دادند .بیش از
نیمی از افراد هیچ شکایت تنفسی نداشته و نزدیک به 38
درصد افراد از سرفه خشک و خلط دار شاکی بودند.
ظرفیت حیاتی اجباری در افرادیکه در زمینه ساخت
پروتزهای ثابت فعالیت میکردند ،به طور معناداری کمتر
بود ،اما همچنان در محدوده طبیعی قرار داشت .لذا
علیرغم وجود تفاوت آماری ،این تفاوت از نظر بالینی
اهمیتی ندارد.
در مطالعه نادی و همکاران دادهها از طریق مصاحبه و
اندازهگیری پارامترهای اسپیرومتری بر روی کارکنان
البراتوارهای دندانی جمعآوری شد ،در این مطالعه نشان
داده شد که ارتباط معنیداری بین غلظت آالیندههای
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تعداد

میانگین

انحراف معیار

P- value
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نتیجه گیری
با توجه به نتایج بهدستآمده ،عملکرد اسپیرومتریک
ریه در اکثر کارکنان البراتوارهای دندانی شهر یزد در بازه
نرمال قرار داشت و احتماالً کار در البراتوارهای دندانی
تأثیر معناداری در عملکرد تنفسی کارکنان بر اساس
شاخصهای اسپرومتری ندارد.
سپاسگذاری
مطالعه حاضر از پایاننامه دانشجویی با شماره 6323
استخراج گردیده است .پژوهشگران بر خود الزم میدانند
از کلیه عزیزان شرکتکننده که نهایت همکاری را در
انجام این پروژه داشتهاند ،مراتب سپاس و قدردانی را بهجا
آورند.
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خلط در آنها دیده شد و تفاوت معنیداری در کاهش
شاخصهای اسپیرومتری نظیر  %FVCو % FEF25
در گروه کارکنان با گروه کنترل دیده شد ( .)16سالن و
همکاران نشان دادند که کارکنان البراتوارهای دندانی با
سابقه  2سال مواجهه با غبار ناشی از آلیاژ کروم -کبالت-
مولیبدن دچار پنوموکونیوزیس شده بودند (.)1
این تفاوت در نتایج را میتوان با تفاوتهای موجود در
روش مطالعه ،فرآیند تولید پروتز از نظر کمـی و کیفـی و
باالخره شرایط بهداشتی محیط کار (اعم از استفاده
کارکنان از ماسک و وجود تهویه مناسب در محیط کار)
مرتبط دانست .همچنین متغیرهایی نظیر شرایط آب و
هوایی در کشورها و شهرهای مختلف ،مصرف سیگار،
میزان ورزش میتواند عامل تفاوت در نتایج مطالعات باشد.
از محدودیتهای این مطالعه میتوان به دعوت از
کارکنان برای حضور در کلینیک طب کار ،وقتگیر بودن
آن برای کارکنان و انجام این آزمون فقط در شیفت صبح
در کلینیک طب کار اشاره کرد.
همچنین پیشنهاد میگردد که مطالعه در شهرهای
مختلف ایران انجام شده و بهصورت کیس کنترل طراحی
گردد .همچنین برای تشخیص بهتر بیماریهای ریوی از
تصویربرداری با اشعه  Xاستفاده شود .همچنین انجام
مطالعات در سالهای بعدی جهت بررسی تغییرات
پارامترهای اسپیرومترک در کارکنان البراتوارهای دندانی
یزد پیشنهاد میگردد.
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دندانی مشاهده نشد( .)14علت چنین نتیجهای میتواند
عدم وجود گروه کنترل جهت محاسبه دقیق ریسک در آن
تحقیق باشد.
در مطالعه فروداراکیس و همکاران میانگین
پارامترهای اسپیرومتریک در گروه کارکنان البراتوارهای
دندانی با گروه کنترل تفاوت چشمگیری نداشت .همچنین
این پارامترها در ارتباط با مصرف سیگار و مواجهه با مواد
دندانی تفاوتی معناداری نداشتند و در پایان نتیجه گرفته
شد که مواجهات شغلی در تکنسینهای دندانی سبب
تأثیر در عملکرد ریوی نمیشود که همگی این نتایج با
مطالعه حاضر همراستا بود ( .)24اما آنها تفاوت آماری
معنیداری در عالئم تنفسی تکنسینهای دندانی در
مقایسه با گروه کنترل یافتند.
در مطالعه آکابای و همکاران که بر روی کارکنان
البراتوارهای دندانی ترکیه انجام شد 62/1 ،درصد از افراد
دارای الگوی طبیعی اسپیرومتریک بوده و  11/4درصد
نمای تحدیدی و  22/3درصد از آنها الگوی انسدادی را
نشان دادند و برخالف مطالعه حاضر فعالیت شغلی
تکنسینهای دندانی عملکرد ریوی آنها را تحت تأثیر قرار
داده بود (.)11
در مطالعه دوغان و همکاران بر روی کارکنان
البراتوارهای دندانی تقریباً نیمی از شرکتکنندگان تنگی
نفس و خروج خلط داشتند و تفاوت معنادار آماری بین 1
گروه تکنسینهای دندانی و کنترل از نظر عالئم تنفسی
مشاهده نشد ( .)23درحالیکه در مطالعه حاضر تقریباً 46
درصد از افراد تنگی نفس و سرفه (خشک و خلط دار)
داشتند ولی بیش از نیمی از افراد فاقد عالمت تنفسی
بودند.
در مطالعه دیگری در تایوان که بر روی  42نفر از
کارکنان البراتوار دندانی انجام شد مشاهده گردید که
شاخصهای اسپیرومتری نظیر  FVCو  FEV1مقادیر
کمی کاهش پیدا کرده بود ( .)12در مطالعه دیگری بین
کارکنان البراتواری و گروه کنترل تفاوت معنیداری در
شکایات تنفسی و همچنین در شاخصهای اسپیرومتری
بهجز  FEV1دیده نشد و تقریباً نیمی از کارکنان البراتوار
تنگی نفس و خروج خلط داشتند ( .)23در تحقیقی در
فرانسه بر روی کارکنان البراتوارهای دندانی سرفه و خروج
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Abstract
Introduction: Spirometry is used as a screening method for occupational lung diseases. Dental
laboratory workers are exposed to solvent vapors, toxic gases, and dust from metal alloys, acrylics,
and gypsum. This study aimed to investigate the spirometric function of lung function in dental staff
in Yazd.
Materials and Methods: This descriptive cross-sectional study was performed on 37 technicians of
dental laboratories in Yazd in the three months of spring 2017. To evaluate respiratory problems and
their pulmonary function, standard respiratory and spirometry questionnaires according to ATS / ESR
guidelines were used, respectively. Data were analyzed by SPSS software version 18 using MannWhitney U, Chi-square, and Student's T-test.
Results: Mean age of participants was 35.59±1.13. 54% of participants had no respiratory symptoms.
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The most common respiratory complain were dry and exudative cough. The work field was the only
influential factor in FVC%. Age and work experience, and exercise no significant effect on
respiratory parameters. Overall spirometry parameters were in the normal pattern range, and only 5%
of participants showed a mild restrictive pattern.
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Conclusion: Spirometric pulmonary function of Yazd'dental laboratory technicians was in the normal

range, and possibly working in the dental laboratory did not have a significant effect on the
pulmonary Function of technicians based on spirometric indices.
Keywords: Spirometry, Pulmonary Function, Dental Laboratories
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