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ساجی نبررسی تغييرات شاخص های اسپيرومتری و رادیوگرافی قفسه سينه در کارگران کارخانه 

 ساله و ارتباط آن با عوامل زیان آور شغلی 4کویر سمنان در یک دوره ی 
 1،شيدا ذوالفقاري1، آيدا فرزانه4،شمس السادات سيدحسيني3، مجيد ميرمحمدخاني3، داريوش پهلوان2، فرهاد ملک1*نيرالسادات سيد حسيني

 سمنان، سمنان، ايرانتحقيقات دانشجويي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي  كميته 1
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانگروه داخلي، بيمارستان كوثر،  2
 دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايرانمركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سالمت، 3
 سمنان، ايران، شاهروددانشگاه علوم پزشکي بيمارستان امام حسين )ع(،  4 

 

شغلي از جمله بيسينوزيس و برونشيت مزمن ي كارگران در مواجهه با گردوغبار پنبه در معرض خطر ابتال به بيماري ريو :و هدف مقدمه

ه است. دداشته با گرد و غبار پنبه بيشتر ديده شنفس در كارگران مواجههباشند. ولي به طور كلي عاليم ريوي مثل سرفه مزمن، خلط و تنگيمي
ا مواجهه ب بررسي ارتباطاين مطالعه، هدف ازرود. به طوري كه با ادامه مواجهه بيماري پيشرفت كرده و به سمت از كارافتادگي ريه پيش مي

 بوده است.ساله  4گردوغبار پنبه بر شاخص هاي اسپيرومتري و راديوگرافي قفسه سينه را در يک دوره ي 

نفر از كارگران كارخانه نساجي كه مواجهه با گرد و غبار پنبه داشتند به عنوان گروه در معرض تماس  202در اين مطالعه  :هاروش مواد و 

 و وارد مطالعه شدند و به وسيله پرسشنامه محقق ساخته، اطالعات موجود در پرونده ها كه شامل شرح حال، معاينات باليني، نتايج اسپيرومتري
بر اساس الگو هاي ،سال 4هاياسپيرومتريجمع آوري شده در طي آوري شد. شاخصجمع1392تا سال  1389از سال ينه استراديوگرافي قفسه س

تفسير و  VEXTو  FEV1 ،FVC ،FEV1/FVC ،PEF ،FEF25-75%تحديدي، انسدادي و مختلط و بر اساس پارامترهاي 
 تغييرات آنها مورد بررسي قرار گرفت.

، FVCانحراف معيار ±درصد تحصيالت ديپلم داشتند. ميانگين 9/58درصد خانم بودند و  9/57ارگر مورد بررسي ك 202از بين  ها:یافته

FEV1 ،FEV1/FVC ،PEF ،FEF25-75% وVEXT  4/86±4/7، 9/95±5/14، 5/95±3/15، به ترتيب 89در سال ،

، 1/87±1/20، 8/100±9/15، 84±6/6، 4/99±11/12، 7/101±13به ترتيب  1392و در سال  7/40±6/76، 1/25±3/95، 2/21±6/102

دار )برونشيت مزمن ( در گروه نتايج نشان داد كه برخي از عاليم تنفسي از قبيل سرفه، خلط و حمله سرفه خلطبوده است.  7/34±2/77
ي با از آناليز واريانس با مدل عمومي خط بررسي معني داري ترند تغييرات با استفاده.يافته با گردوغبار پنبه افزايش قابل توجهي نداردمواجهه

غييرات ت شد كه ن با زمان اندازه گيريآرويکرد مشاهدات تکراري براي هريک از شاخص هاي اسپيرومتري با تطبيق اثر سن و تعامل احتمالي 
 هيچکدام از شاخص هاي مورد بررسي با تطبيق و در نظر گرفتن اثر سن در طول زمان معني دار نبود.

عملکرد سال بر روي  4،مواجهه با گرد و غبار پنبه و كتان در طي نشان داده شد  مطالعه با توجه به نتايج به دست آمده در اين گیری:هنتیج

 مطالعات بيشتر در دوره هاي طوالني تر جهت بررسي دقيق تر توصيه مي گردد. انجامتاثير چنداني ندارد.  ريوي

 ،گرد و غبار پنبه، اسپيرومتري، بيسينوزيس های کلیدی:واژه
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