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  کارکنان کارخانه توليد سموم گياهيدر هاي قرمز  گلبول استراز  سطح کولينكاهش
  
  

  چکیده
و  هـا  هـا ماننـد ارگانوفسـفره    کـش  برخی از ترکیبات شیمیایی از گروه آفـت  : زمینه و هدف

الیـت  گیری فع  اندازه. سازند یا آن را مهار می     استراز تداخل کرده و    با فعالیت کولین   ها کربامات
یکـی از  . هـا دارد  کـش  حشـره بـه وسـیله     آسیب کبد   در تشخیص   استراز کاربرد زیادی     کولین
، کارکنـان شـاغل در      قـرار دارنـد   هـا    کـش  آفـت هایی که در معرض خطر مسمومیت با         گروه

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر کار در مجاورت سموم . هستند تولید سموم جاتکارخان
  .های قرمز بود راز گلبولاست روی سطح کولین

 روی کارکنان یک کارخانـه تولیـد سـموم گیـاهی            1384 این تحقیق در سال      :روش بررسی   
مـاه    نفر طی دو مرحله قبل از شـروع کـار و پـس از سـه              58در این مطالعه از     . انجام پذیرفت 

 آنزیمی  های  استراز به روش اصالح شده المن و آزمایش         آزمایش کولین . عمل آمد   گیری به   نمونه
  .به روش کینتیک انجام شدند

 و  IU/gHb 2/11±5/48های قرمز در مرحلـه اول         استراز گلبول    میانگین سطح کولین   :ها    یافته
ــه دوم  ــود IU/gHb 3/17±9/37در مرحلـ ــد،05/0P< ، 77/14-30/43-=CI 95( بـ    درصـ

 03/29-=paired t test, mean .( سطحASTفزایش داشت،  در مرحله دوم نسبت به مرحله اول ا
 دیده شـد    ALTداری در سطح      افزایش معنی . داری مشاهده نشد    اما از نظر آماری اختالف معنی     

)05/0P< .(        داری مشـاهده شـد        همچنین در غلظت آلبومین سرم کـاهش معنـی)05/0P< .( در
های قرمـز   استراز گلبول درصد در سطح کولین35کاهش بیش از )  درصد9/25( نفر   15مجموع  
  .داشتند

درصـد  26هـای قرمـز در        اسـتراز گلبـول      با توجه به کاهش شدید سطح کولین       :گیری    نتیجه
استراز در کارکنان شاغل در این گونه مشاغل و افرادی            کارکنان کارخانه، سنجش روتین کولین    

  .رسد نظر می که با سموم گیاهی در ارتباط هستند، الزامی به
  
   گلبول قرمز -استراز  لین کو- ارگانوفسفره–کش   آفت:ها  د واژهیکل
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  کارکنان کارخانه تولید سموم گیاهیدر های قرمز  گلبول استراز  سطح کولینکاهش / 24

  )20درپی پی (4 شماره / 8 دوره/ 1385زمستان  / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

  مقدمه
هـایی اسـت کـه بـرای         ترین آنزیم  استراز یکی از مهم    کولین

دو انسان حاوی   . عملکرد صحیح سیستم عصبی مورد نیاز است      
. را دارنـد  کـولین    آنزیم است که توانایی هیـدروالز اسـتیل       نوع  
استراز حقیقـی   کولین، (Ec 3.1.1.7)ز استیل کولین استرا) الف

هـای عصـبی،     های قرمـز، پایانـه     که در گلبول   Iز  یا کولین استرا  
ز هیـدروال  آسـیل  آسـیل کـولین   ) ب. شود ریه و طحال یافت می    

(Ec 3.1.1.8)، اسـتراز  کـولین یـا  استرازکاذب  کولین II  کـه در 
  .)2و1( سرم، پانکراس، قلب و کبد وجود دارد

 هـا ماننـد    کـش  برخی از ترکیبـات شـیمیایی از گـروه آفـت          
اسـتراز تـداخل     ها بـا فعالیـت کـولین       و کربامات  ها گانوفسفرهار

تنفس، خوردن، جذب از طریـق      . سازند یا آنرا مهار می    کرده و 
استراز  های کولین  که مهار کننده  هستند  هایی   پوست و چشم راه   

 3سـاالنه در جهـان حـدود        ). 3 (دند انسان را آلوده ساز    نتوان می
انوفســفره تخمــین زده میلیــون مــورد مســمومیت بــا ســموم ارگ

 نفر دچار مرگ یا     300000شود که از این تعداد نزدیک به          می
  ).4(شوند  صدمات جدی می

ها مشابه    کاربامات به وسیله استراز   م مهار کولین  یهرچند عال 
 خـون پـس از     استراز سموم ارگانوفسفره است، اما میزان کولین     

تـر    سـریع  ها نسبت به سموم ارگانوفسفره     مسمومیت با کاربامات  
این زمان بـا توجـه بـه میـزان سـم و             . گردد به حد طبیعی باز می    

 از چنـد    ،معرض آن قـرار گرفتـه اسـت        مدت زمانی که فرد در    
چنــدین روز تــا  هــا و از ســاعت تــا چنــد روز بــرای کاربامــات
 .)5 (هـــا متفـــاوت اســـت چنـــدین هفتـــه بـــرای ارگانوفســـفره

د پـس از    هـای قرمـز در صـورتی کـه فـر            اسـتراز گلبـول     کولین
 روز بـه  82مسمومیت در مجاورت سموم قـرار نگیـرد، پـس از        

  ).6(گردد  حدود طبیعی باز می
 تمـاس طـوالنی   ،های قرمـز  استراز گلبول گیری کولین  اندازه

 .دهـد  مدت و یا وضعیت مزمن بیمار را مورد ارزیابی قـرار مـی            
شـروع بـه کـار در        اسـتراز هـر فـردی قبـل از         بهتر است کـولین   

د و مقـدار آن بـه       وگیـری شـ     تولیـد سـموم انـدازه      کارخانجات
 زیـرا دامنـه     .عنوان میزان پایه برای همان فرد درنظر گرفته شود        

 ،)IU/L11000-4000(استراز بسیار وسـیع اسـت        طبیعی کولین 
اسـتراز در    به همین سبب ممکـن اسـت تغییـرات سـطح کـولین            

 یدر صـورت  . باشـد طبیعی   اما در محدودۀ     ،دار فردی بسیار معنی  

 تغییر نتایج بسیار بـا      ،که از این فرد میزان پایه در دسترس نباشد        
 درصـدی در    25 تا   15اغلب کاهش    .مشکل مواجه خواهد شد   

 25سطح کولین استراز به میزان تماس اندک با سموم، کـاهش           
 50 تــا 35 درصــد بــه معنــای تمــاس متوســط و کــاهش  35تــا 

از انجـام   هـدف   . )7 (باشد درصدی بیانگر مسمومیت شدید می    
این مطالعه بررسی تـاثیر کـار در مجـاورت سـموم روی سـطح               

  .های قرمز بود استراز گلبول کولین
  روش بررسی

 روی  1384 در سال    واین تحقیق یک مطالعه کوهورت بود       
در . شــدکارکنــان یــک کارخانــه تولیــد ســموم گیــاهی انجــام 

پس از تکمیل چک لیسـت از کلیـه       ابتدای شروع کار کارخانه     
لیتر خـون گرفتـه       میلی 5 ، که مایل به همکاری بودند     نانیکارک
 ضـدانعقاد    مـاده  هـای حـاوی    لیتر خـون درون لولـه       میلی 2. شد

EDTA 3هــای قرمــز و  اســتراز گلبــول کــولین  آزمــایشبــرای 
آالنین  (ALT،آلبومین های  تهیه سرم آزمایشبرایلیتر نیز    میلی

اسـتراز   کولینو  ) آمیناز  آسپارتات ترانس  (AST،  )آمیناز  ترانس
سه ماه بعد مراحل فـوق تکـرار        . سرم مورد استفاده قرار گرفت    

 نفـر از    58 به فاصـله سـه مـاه،         مرحلهمجموع طی دو    در  . شدند
هـا بـه آزمایشـگاه       نمونـه . خـون دادنـد    نمونـه کارخانه   کارکنان

 در دمـای   هـا جـدا و در فریـزر        منتقل و پس از سانتریفوژ، سـرم      
های خون تـام     نمونه. نگهداری شد اد  گر   درجه سانتی  70منهای  

هـای   شستشو داده شد و گلبـول       سرم فیزیولوژی  به وسیله بار   سه
   .شدگراد منجمد   درجه سانتی70دمای منهای قرمز فشرده در 

   BCG  بـــــــه روشآلبـــــــومین ســـــــرم آزمـــــــایش 
(Bromo cresol green)، آزمــایش ASTو ALTروش   بــه

IFCC (international federation of clinical chemistry) 
و دســتگاه فتــومتر  بـا اســتفاده از کیـت شــرکت پــارس آزمـون   

ClinicIIانجام شد .  
های خون  های قرمز نمونه استراز گلبول کولینآزمایش  برای  

ــرار داده شــدند   ــاق ق ــای ات ــدا غلظــت . فشــرده شــده در دم ابت
. هموگلوبین آنها با استفاده از محلـول درابکـین تعیـین گردیـد            

لیتـر آب مقطـر       میلی3های خون به      کرولیتر از نمونه   می 50سپس  
از نمونـه   .  ثانیـه ورتکـس شـدند      30ها به مدت      لوله. افزوده شد 

اســتراز بــا اســتفاده از سوبســترای  رقیــق شــده آزمــایش کــولین
). 8(بوتیریل تیوکولین به روش اصالح شده المن انجام گردید          
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  25  / و همکارانیدرضا جوشقانیدکتر حم  

  )20درپی پی (4 شماره / 8 دوره/ 1385زمستان  / نشگاه علوم پزشکی گرگانمجله علمی دا  

ین تقسیم شد دست آمده بر گرم هموگلوب    استراز به   میزان کولین 
اسـتراز برحسـب گـرم هموگلـوبین بـه            تا میزان فعالیـت کـولین     

زوجـی،  ی تی   های آمار  ارزیابی نتایج، آزمون   برای   .دست آید 
ســطح .  مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ANOVAمســتقل و تــی 

  .درنظر گرفته شددرصد 95ها  اطمینان برای کلیه آزمون
  ها یافته

. ه شــرکت کردنــد نفــر در هــر دو مرحلــ58در ایــن مطالعــه 
میـانگین  .  سال بـود   53 سال و حداکثر     21حداقل سن کارکنان    

برحسب تغییرات سـطح    .  سال بود  03/32±92/7سنی کارکنان   
. گروه تقسیم شـدند 5های قرمز کارکنان به  استراز گلبول   کولین

اسـتراز آنهـا کـاهش        گروه اول افرادی بودند که سـطح کـولین        
دوم کسانی بودنـد کـه سـطح        گروه  . نداشته و یا افزایش داشت    

در .  درصد کـاهش داشـت     15استراز نمونه آنها کمتر از        کولین
 درصـد کـاهش     25 تـا    15اسـتراز بـین       گروه سوم سطح کـولین    

 35 تـا    26اسـتراز بـین       داشت و در گروه چهـارم سـطح کـولین         
استراز بیش  درصد کاهش داشت و در گروه پنجم سطح کولین      

  ).1جدول ( درصد کاهش داشت 35از 
  

های  استراز گلبول توزیع فراوانی تغییرات سطح کولین : 1جدول 
  قرمز در افراد مورد پژوهش

  
 )درصد(تعداد  گروه

 )9/25 (15 بدون کاهش یا افزایش

 )8/13 (8 درصد15کمتر از 

 )9/6 (4 درصد25-15

 )6/27 (16 درصد35-26

 )9/25 (15 درصد35بیش از 

 )100 (58 جمع

 

ــا ســموم  براســاس محــل کــ ــودن ب ــزان در معــرض ب ار و می
گـروه اول افـرادی     . کارکنان کارخانه به دو گـروه تقسـیم شـد         

بخش (طور مستقیم با تولید سموم در ارتباط نبودند           بودند که به  
طـور    و گـروه دوم بـه     ) بنـدی   خدمات، فنی، دفتری، انبار و بسته     

 بخش تولید پودر،کـود   (مستقیم با تولید سموم در ارتباط بودند        
بین محل کار و ). 2جدول ) (ها  کش    ها و حشره    کش  مایع، علف 

داری   های قرمز ارتبـاط معنـی       استراز گلبول   کاهش سطح کولین  
  .مشاهده نشد

کار کارکنان بر حسب سال بین صفر تا هفت سال بود             سابقه
کـار در ایـن کارخانـه         برحسـب سـابقه   ). 56/2±97/1میانگین  (

کمتـر  )  درصـد 4/22( نفـر    13. گروه تقسیم شدند  4کارکنان به   
 نفـر   17سـال،   3بین یک تـا     )  درصد 3/29( نفر   17سال،    از یک 

بـیش از   )  درصـد  19( نفـر    11 سـال و     5 تا   3بین  )  درصد 3/29(
ــابقه. کــار داشــتند ســال ســابقه5 ــین س کــار و کــاهش ســطح   ب

داری مشاهده    های قرمز ارتباط معنی     استراز سرم و گلبول     کولین
  .نشد

های قرمـز در مرحلـه اول         استراز گلبول   نحداقل میزان کولی  
IU/gHb 4/23 و حـــداکثر آن IU/gHb 6/72میـــانگین .  بـــود

ــولین ــول ســـطح کـ ــتراز گلبـ ــه اول   اسـ ــز در مرحلـ ــای قرمـ هـ
IU/gHb2/11±5/48ــود ــولین .  بـ ــزان کـ ــداقل میـ ــتراز  حـ اسـ
 و حـداکثر آن     IU/gHb 1/9هـای قرمـز در مرحلـه دوم           گلبول

IU/gHb3/88 هـای    اسـتراز گلبـول     کـولین میـانگین سـطح     .  بود
مقایسـه سـطح    .  بـود  IU/gHb 3/17±9/37قرمز در مرحله دوم     

ــولین ــول کـ ــتراز گلبـ ــانگر  اسـ ــه بیـ ــز در دو مرحلـ ــای قرمـ   هـ
ــوس ــاهش محسـ ــطح  کـ ــولین سـ ــتراز کـ ــود اسـ    ،>05/0P( بـ

77/14-30/43-=CI95،03/29درصد-=paired t test, mean.(  
ــزان   ــانگین می ــه اول ASTمی  و در IU/L 9±3/23 در مرحل

  های قرمز برحسب محل کار در افراد مورد پژوهش استراز گلبول توزیع فراوانی درصد کاهش کولین : 2جدول 
 درصد کاهش کولین استراز گلبول های قرمز

بدون کاهش یا  محل کار
  افزایش

 )درصد(تعداد 

کاهش کمتر از 
  درصد15
 )درصد(تعداد 

 تا 15کاهش بین 
   درصد25

 )درصد(تعداد 

 تا 25ش بین کاه
   درصد35

 )درصد(تعداد 

کاهش بیش از 
  درصد35
 )درصد(تعداد 

  جمع
 )درصد(تعداد 

 )100 (31 )4/19 (6 )5/35 (11 )7/9 (3 )9/12 (4 )6/22 (7 گروه اول *
 )100 (27 )3/33 (9 )5/18 (5 )7/3 (1 )8/14 (4 )6/29 (8 گروه دوم **

 )100 (58 )9/25 (15 )6/27 (16 )9/6 (4 )8/13 (8 )9/25 (15 جمع
  .طور مستقیم با تولید سموم در ارتباط نبودند فرادی که بها *

 .طور مستقیم با تولید سموم در ارتباط بودندافرادی که به**
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 در دو   ASTمقایسـه سـطح     .  بود IU/L 4/10±8/24مرحله دوم   
 ALTمیـانگین میـزان     . دهد  داری را نشان نمی     مرحله تغییر معنی  

 IU/L و در مرحلـــــه دوم IU/L 4/8±8/16در مرحلـــــه اول 
ــود2/13±6/24 ــه ســطح  .  ب ــانگر  ALTمقایس ــه بی  در دو مرحل

  05/0P< ، 9/10-6/4=CI(باشـــد   دار آن مـــی افـــزایش معنـــی
ــد، 95 ــت  ). paired t test, mean=8/7 درص ــانگین غلظ می

  در مرحلــه gr/dl 42/0±51/4آلبــومین ســرم در مرحلــه اول   
ــاهش   gr/dl 75/0±02/4دوم  ــانگر کــــ ــه بیــــ ــود کــــ   بــــ

ــی ــی معن ــد  داری م ــد،05/0P< ، 9/10-6/4=CI 95(باش    درص
8/7=paired t test, mean .( نفر 15در مجموع )درصد9/25  (

هـای    اسـتراز گلبـول     درصد در سـطح کـولین     35 کاهش بیش از  
 درصـد   35 تـا    26کاهشـی بـین     )  درصـد  6/27( نفـر    16قرمز و   
  .داشتند

  بحث
 31( کارکنـان    درصـد 50در این مطالعه در مجموع بـیش از         

ــر ــ) نف ــد25 بــیش از یکاهش ــولین درص اســتراز   در ســطح ک
ایـن نتـایج بیـانگر اهمیـت بررسـی و       . های قرمـز داشـتند     گلبول

های احتمالی در خصوص مشاغلی که       لل ایجاد آسیب  مطالعه ع 
در ایــن مطالعــه . باشــد  مــی،بــا انــواع ســموم در ارتبــاط هســتند

. دیـ  تکـرار گرد    بعـد  سـه مـاه   ابتدای فصل کاری و     گیری   نمونه
 ،اسـت طبیعـی   گاهی تغییرات سطح کولین استراز در محـدوده         

ن ایـ در به عبارت دیگـر     . دهد داری را نشان می    اما کاهش معنی  
و در مرحلـه اول سـطح پایـه هـر          بوده  هر فرد شاهد خود     روش  

تواند   در نتیجه نتایج حاصل از این تحقیق می        .دیگرد فرد تعیین   
شـده،  نسبت به مطالعاتی که از گـروه مـورد و کنتـرل اسـتفاده               

  .بیشتر مورد اطمینان واقع شود
 درصد ایرانیان 80 تا 70در مطالعه وحدتی، مشخص گردید    

ایـن  ). 8(باشند    استراز می   ی روی یک آلل ژن کولین     ناقل جهش 
استراز را در جامعه و تعیـین         تحقیق اهمیت بررسی سطح کولین    

میزان پایه هر فرد در هنگام شـروع بـه کـار در مشـاغلی کـه بـا                  
  .دهد سموم در تماس هستند را نشان می

نتایج این مطالعه با سایر مطالعاتی که به صورت قبـل و بعـد              
کـه روی  Lakew در مطالعـه  . خوانی دارد اند، هم رفتهانجام پذی

 نفر قبل و بعد از تماس بـا سـموم در اتیـوپی انجـام گرفـت،       81
هـای قرمـز بـه طـور          مشاهده شـد سـطح ایـن آنـزیم در گلبـول           

در مطالعــه ). 9(کــاهش یافتــه اســت   ) >05/0P(داری  معنــی
Robinson   باغبان در غرب کانـادا بـه صـورت قبـل و      17روی 

 درصـد افـراد     9/15کاری و تمـاس بـا سـموم در            از درخت بعد  
ــی  ــاهش معنـ ــولین ) >05/0P(داری  کـ ــطح کـ ــتراز  در سـ اسـ

  ).10(های قرمز مشاهده شد  گلبول
شـاهد  -اما نتایج حاصل از مطالعـاتی کـه بـه صـورت مـورد             

در مطالعـه   . اند، گاهی با یکدیگر در تنـاقض هسـتند          انجام شده 
London  د در افریقــای جنــوبی  شــاه83 کشــاورز و 164روی

هـای قرمـز    استراز گلبـول  داری بین سطوح کولین   اختالف معنی 
در مقابـل پـژوهش     ). 11(در گروه مورد و شاهد مشاهده نشـد         

Ciesielski  ــه روی ــاورز و 202ک ــا  42 کش ــاهد در کارولین  ش
های قرمـز در   استراز گلبول انجام شد، نشان داد که میزان کولین      

 در برابـر    IU/gHb 28/30(ری دارد   دا  کشاورزان کاهش معنـی   
اسـتراز خیلـی       درصد کشـاورزان سـطح کـولین       12و در   ) 3/32

تواند به سـبب      این اختالف در نتایج می    ). 12(پایین آمده است    
  .مدت زمان تماس با سموم یا تفاوت در نوع سموم باشد

ــولین    ــزان ک ــات می ــی مطالع ــا    در برخ ــارگران ی ــتراز ک اس
هـا     مقایسه شده است که این بررسـی       کشاورزان با مقدار طبیعی   

توانند بیانگر واقعـی تغییـرات باشـند، زیـرا بـه سـبب دامنـه                  نمی
دار،   استراز گاهی تغییرات معنی     وسیع میزان طبیعی سطح کولین    

ای کـه در اکـوادور روی         در مطالعـه  . اما در سطح طبیعی اسـت     
 درصد افراد   88ها انجام شد، در       کش   فرد در تماس با حشره     41
تـر بـود      های قرمز از حد طبیعی پایین       استراز گلبول   یزان کولین م
 کـارگر   135در اسپانیا کـه روی       Hernandezدر مطالعه   ). 13(

های قرمز به طـور       استراز گلبول   پاش انجام شد، سطح کولین      سم
ــود )  درصــد5/14(داری  معنــی  و Rama). 14(کــاهش یافتــه ب
Jagaــه ــوبی روی  طــی مطالع ــای جن  کشــاورز، 69 ای در افریق

هـای قرمـز در       اسـتراز گلبـول     مشاهده کردند که میـزان کـولین      
  ). 15(باشد  تر از سطح طبیعی می درصد کشاورزان پایین77

 کـارگر یـک   20ای که بـه وسـیله عبـدالهی روی       در مطالعه 
کارخانه تولید سموم انجـام شـد، نتـایج گـروه مـورد بـا گـروه                 

ــه فع. کنتـــرل مقایســـه گردیـــد ــزیم در ایـــن مطالعـ الیـــت آنـ
های قرمـز نسـبت بـه گـروه شـاهد کـاهش            استراز گلبول   کولین
  ).16(داشت ) >05/0P(داری  معنی
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  گیری نتیجه
 بیــانگر آســیب ALT و ASTهــای  افــزایش ســطوح آنــزیم

های کبـدی و کـاهش آلبـومین نشـانگر کـاهش توانـایی                سلول
با توجـه بـه اهمیـت       . ها است   های کبدی در سنتز پروتئین      سلول
هـای    در بسیاری از فرایندهای متابولیسمی بدن، این آسیب       کبد  

بـا توجـه بـه      . توانند عوارض زیادی را ایجـاد نماینـد         سلولی می 
ــول کــاهش شــدید کــولین  ــیش از   اســتراز گلب ــز در ب هــای قرم

اسـتراز در     کارکنان، سنجش روتـین کـولین     )  نفر 15(درصد  25
بـه  کارکنان شـاغل در ایـن گونـه مشـاغل و کلیـه افـرادی کـه                  

، )ماننـد کشـاورزان   (ای با سموم گیاهی در ارتباط هسـتند           گونه
  .رسد الزامی به نظر می

  تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از معاونت محترم پژوهشی دانشـگاه علـوم          

نـد،  ینما یپزشکی گرگان به خاطر حمایت مالی طرح تشـکر مـ          
ن از گروه علـوم آزمایشـگاهی دانشـگاه علـوم پزشـکی             یهمچن

ز از جنـاب    یـ هـا و ن     ه سبب کمـک در انجـام آزمـایش        گرگان ب 
  هاشم بـه دلیـل همکـاری صـمیمانه          آقای دکتر محمدحسین آل   

  .گردد سپاسگزاری می
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