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  ارزیابی میزان تماس با فرم آلدئید در آزمایشگاه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

@ @
  2سید محمود لطیفی   ، 1 حسینعلی رنگ کوی

  عضو هیاًت علمی گروه بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز -1
   دانشگاه علوم پزشکی اهوازعضو هیاًت علمی گروه آماز و اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت  -2
  

  چکیده
هدف از این تحقیق تعیین  میزان تماس کوتاه مدت با فرم آلدئید  ومقایـسه بـا اسـتاندارد حـد تمـاس                        

  . توصیه شده در دانشجویان در آزمایشگاه آناتومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود 
 از  3500 نمونه برداری وآنالیز شماره      بمنظور تعیین میزان تماس با فرم آلدئید برطبق دستورالعمل روش         

 100طی نمونه برداری محیطی وفردی تعداد       )  نایوش  ( آمریکا سوی انستیتو ملی ایمنی وبهداشت حرفه ای      
به روش اسید کروموتروپیک با تکنیک اسپکتروفتومتری مرئی در طول موج           . نمونه هوا جمع آوری  گردید       

  . یین شد وسپس توسط منحنی استاندارد غلظت آنها اندازه گیری شد  نانومتر ، میزان جذب نمونه ها تع580
)  پی پـی ام     (ون  ـیـ قسمت در میل   414/0نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که متوسط تماس محیطی            

 تـا   43/0محـدوده ای از     (  پی پـی ام        0/ 568متوسط تماس فردی     و. بود  ) 52/0 تا   29/0محدوده ای از    ( 
  . بود  ) 0/ 67

تماس  کوتاه مدت با  فرم آلدئید در بین  دانشجویان در معرض از حد توصیه شـده برحـسب غلظـت                       
  .پی پی ام  از سوی نایوش بیشتر بود / . 1سقف به میزان 

  . در حد متوسط بود )  پی پی ام 1  –  0/ 1( مقادیر تماس در مقایسه با طبقه بندی از سوی نایوش 
 نشان داد که وضعیت توزیع تـراکم محیطـی وفـردی فـرم آلدئیـد در طـی                   نتایج  حاصل از این مطالعه     

د ــــ ی دادن ــ نم انی داری را نش   ـنـتفاوت مع  ت بودند و  خواننبه  یک  ـه وچهارش ـبـنـبه ، دوش  ـنـروزهای ش 
 )05 /0 P  > . (  

بود ــمیزان فرم آلدئید در نمونه های فردی در مقایسه با نمونه های محیطـی بطـور معنـی داری بیـشتر                    
)05 /0 P   <. (  

   محیطی ، نمونه  فردی فرم آلدئید ، نمونه  : کلیدیکلمات
@ @

  مقدمه 
اولـین و سـاده تـرین عـضو         . با وزن مولکـولی پـائین اسـت        HCHOفرم آلدئید ماده ای شیمیایی به فرمول        

  .ازترکیبات آلی گروه آلدئیدی می باشد
ایی موجود بعلت خواص شیمیایی متنـوع وپیچیـده اش ،           امروزه فرم آلدئید بعنوان یکی از هزاران ماده شیمی        

دربخشهای مختلف صنعتی ، شیمیایی ، پزشکی، کشاورزی وخدماتی واجتماعی کاربرد وسیع وروزافزونـی دارد وبـه               
تبع آن میلیونها انسان در سرتاسر دنیا به ویژه ازطریق استنشاق با آن درتماس می باشند که می تواند اثرات حاد یا                      

فرم آلدئید با توجه به حاللیت بسیار زیاد در آب ، اغلب می تواند باعث تحریک . در سیستم تنفسی ایجاد کندمزمن 
  ) .3 و1،2.(قسمت فوقانی دستگاه تنفسی شود
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محلول آبی فرم آلدئیـد     (یکی از کاربردهای وسیع فرم آلدئید  استفاده از آن بصورت محلول فرمل یا فرمالین                

  ) .3(دربخشهای گوناگون علوم پزشکی است )  درصد متانول 15 تا 10م آلدئید وحدود درصد فر50 تا37حاوی 
این ماده بویژه در آزمایشگاههای آناتومی وتشریح وبافت شناسی دانشگاههای علـوم پزشـکی ، بخـش هیـستولوژی،         

ی کننده قوی و میکـروب   میکروبیولوژی ، بیمارستانها، پزشکی قانونی ، داروسازی وغیره بعنوان نگهدارنده ، ضدعفون           
  .کش وقارچ کش بکارمیرود 

دردمای معمولی به حالـت گـاز درهـوا آزاد میـشود کـه              ) - oc 21( فرم آلدئید بدلیل نقطه جوش پایین اش        
  .باعث آلودگی هواشده وبه آسانی از طریق هوای تنفسی مورد استنشاق انسان قرار میگیرد 

تنشاق به غلظت ، مدت ومحـل تمـاس مـی توانـد بـستگی داشـته                 اثر فرم آلدئید به حالت گازی از طریق اس        
  ) .4(باشد

آن باعث تحریـک    / . ) 7  -/ . 3(  پی پی ام     1این ماده ، فوق العاده محرک است، بطوریکه استنشاق کمتر از            
  ) .4(مجاری فوقانی دستگاه تنفسی انسان می شود 

ازسوی انستیتوملی ایمنی وبهــداشت حرفه      برای فرم آلدئید     2  برحسب غلظت سقف      1حدتماس توصیه شده  
  ) .5(پی پی ام  اعالم گردید / . 1 بمیزان 2003ای  درسال 

طی مطالعه مقایسه ای که راجع به ارزیابی میزان تماس فرم آلدئید و اثرات آن بر سیستم تنفسی افراد بخش             
 نمونه های هـوا نـشان داد کـه غلظـت فـرم              آناتومی وهیستولوژی از دانشگاه علوم پزشکی ویداربا انجام شد ، آنالیز          

  ).6.(آلدئید در محل کار گروه مورد مطالعه نسبت به گروه شاهد دارای افزایش معنی دار بود
مهمترین اثرات آن می    . با توجه به پایین بودن حد تماس توصیه شده  این ماده بسیار سمی وخطرناک است                 

  ) .7 و6، 4(وقانی سیستم تنفسی باشد تواند ایجاد عوارض تنفسی ونیز سرطان مجاری ف
طی مطالعه زمانی گذشته نگر که در فنالند ، راجع به تماس با فرم آلدئید و بـروز سـرطان سیـستم تنفـسی                        

همچنـین ایـن تحقیـق اثـر        . انجام گرفت، نتیجه مطالعه ، فرضیه سرطانزایی فرم آلدئید در انسان را تائید می کنـد               
  ).7(تم فوقانی تنفسی را بیشتر از سرطان ریه مورد تأکید قرار می دهدسرطانزایی فرم آلدئید در سیس

درایران تعداد زیادی از دانشگاههای علوم پزشکی وموسسات  آموزش عالی دربخشهای دولتی وغیر دولتی 
مجهز به سالن تشریح می باشند وازمحلول فرمالین برای تثبیت ونگهداری بافت اجساد استفاده میشود که به تبع 
آن ساالنه هزاران نفر شامل اساتید ، متخصصان علوم تشریح وآناتومی، تکنسین ها ودانشجویان رشته های گوناگون 
تخصصی بویژه پزشکی درحین عمل تشریح،از طریق استنشاق در تماس با گاز فرم آلدئید آزاد شده از اجساد 

  .هستند
ی عمومی سالن به منظور اندازه گیری غلظت فرم بنابراین نمونه برداری از هوای منطقه تنفسی افراد و هوا

  .آلدئید ومقایسه با استاندارد تماس بهداشتی واتخاذ روشهای کنترلی تماس ضروری می باشد 
دراین پژوهش سالن آناتومی و تشریح دانشگاه علوم پزشکی اهوازجهت مطالعه انتخاب گردید که هیچگونه 

دراین تحقیق تراکم فرم آلدئید در هوای محیط .  اس آن موجود نبوده اطالعاتی راجع به میزان آلودگی وسطوح تم
داخل سالن ، ناحیه تنفسی دانشجویان  و روند توزیع تراکم فرم آلدئید در روزهای شنبه ، دوشنبه وچهارشنبه مورد 

  .بررسی وارزیابی قرار گرفت  

                                                           
1 Recommended  Exposure  Limit 
2 Ceiling 
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  مواد و روشها
 بطوریکه دریک مقطع زمانی معین بمنظور تعیین غلظت . تحلیلی  است -این پژوهش از نوع مطالعه  توصیفی  

تنفسی افراد در پنج گروه در فواصل زمانی مختلف در طی روزهای شنبه ،  آلدئید ، هوای محیط کار ومنطقه فرم
درنهایت بعد از تصحیحات الزم ومحاسبات ، میزان . دوشنبه و چهارشنبه مورد نمونه برداری وآنالیز قرارگرفت 

  .حسب غلظت سقف  تعیین شد و سپس نتایج  با استاندارد بهداشتی توصیه شده مقایسه وتفسیر شدمواجهه بر
محل انجام پژوهش سالن تشریح واقع در مجتمع آموزشی تشریح وبافت شناسی دانشگاه علوم پزشکی اهواز انتخاب 

  . گردید 
که در ( ویان  پزشکی جدیدالــــورود نفر از دانشج84 برروی 13 79 – 1380این پژوهش درنیمسال اول تحصیلی 

که در ترم اول واحد عملی درس آناتومی وتشریح را ) مرحله جمع آوری نمونه در منطقه تنفسی حضور داشتند 
 دستورالعمل 3500جهت نمونه برداری واندازه گیری فرم آلدئید از متد شماره . انتخاب نموده بودند انجام گرفت 

متد اسیدکروموتروپیک یک روش اختصاصی  : تحت عنوان  آمریکابهداشت حرفه ای منی واستاندارد انستیتو ملی ای
  ).8(در اندازه گیری فرم آلدئید بشمار میرود ؛ استفاده شد 

 است که قادر به  این متد حساس ترین متد اندازه گیری در دستورالعمل انستیتو ملی ایمنی وبهداشت حرفه ای
  .میباشد )   لیتر نمونه هوا15در (پی پی ام / . 1 از اندازه گیری مقادیر سقف کمتر

این متد .  درجه سانتیگراد بمدت یکماه پایدارند 25 با توجه به اینکه نمونه های جمع آوری شده در دمای کمتر از 
تکنیک . از قابلیت اجرایی مناسبی برخوردار بوده ودربسیاری از کارهای تحقیقاتی از آن استفاده شده است 

  ) .8( نانومتر بوده است 580ررفته برای اندازه گیری ، اسپکتروفتومتری در ناحیه طول موج مرئی بکا
در مطالعه حاضر از آنجائیکه دانشجویان در پنج گروه  کاری طی روزهای شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه در فواصل 

ن فعالیت در سالن تشریح آلوده به گاز زمانی معین در سالن تشریح حضور داشتند ، نیاز بود که دراین روزها در حی
.  جمع آوری شوند 4 ونمونه برداری فردی 3فرم آلدئید، نمونه های هوا به دو شیوه شامل نمونه برداری محیطی 

بطوریکه بمنظور تعیین غلظت فرم آلدئید در هوای محیط داخل سالن وروند توزیع تراکم در طی روزهای مشخص 
 50درمجموع . ف بطور تصادفی نمونه های محیطی جمع آوری ومورد آنالیز قرارگرفت هفته ، درایستگاههای مختل

  .  جمع آوری شد5نمونه محیطی در گروهها بر اساس توصیه اداره ایمنی وبهداشت حرفه ای
.   نمونه فردی جمع آوری شد50 در ناحیه تنفسی دانشجویان،تعداد  همچنین بمنظور تعیین غلظت فرم آلدئید 

 استفاده شده است و  Windows تحت   SPSSزیه وتحلیل آماری اطالعات بدست آمده از نرم افزار جهت تج
 t-testجهت مقایسه میانگین غلظت فرم آلدئید بین نمونه های فردی و محیطی در هر گروه کاری از آزمون آماری 

محیطی از آزمون آماری آنالیز و مقایسه میانگین غلظت فرم آلدئید بین گروههای کاری در نمونه های فردی و 
  .واریانس یکطرفه استفاده شد

  نتایج
 ، توزیع افراد مورد مطالعه در گروههای پنج گانه بـه تفکیـک جـنس ، تعـداد، دوره زمانهـای کـاری طـی                          1جدول  

  .روزهای هفته را نشان میدهد 

                                                           
3 Environmental  sampling 
4 Personal  sampling  
5 Occupational  Safety  and  Health  Administration . 
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 ،  4جدول  .وهها نشان می دهند   ، توزیع مقادیر نمونه های محیطی وفردی را برحسب پی پی ام در گر             3و2جدولهای  

مقایسه میانگین تراکم فرم آلدئید بین پنج گروه در هر یک از نمونـه هـای محیطـی و فـردی و همچنـین مقایـسه                  
  .میانگین غلظت تماس محیطی و فردی را در هر یک از گروهها ، نشان می دهد

  

  توزیع افراد مورد مطالعه در گروههای کاری ایام هفته :  1جدول 
  

  5گروه   4گروه   3گروه   2گروه   1گروه   گروهها
  چهارشنبه  دوشنبه  دوشنبه  شنبه  شنبه   ایام هفته

   صبح10-8  عصر16-14   صبح10-8   عصر16-14   صبح12-10  فاصله زمانی
  مرد  مرد  زن  مرد  زن  جنس

  
  جمــع

  84  13  20  22  14  15  تعداد
  100  47/15  81/23  19/26  67/16  86/17  درصد

  
   در گروهها   توزیع نتایج اندازه گیری غلظت فرم آلدئید محیطی برحسب پی پی ام : 2جدول 

  

  5گروه   4گروه   3گروه   2گروه   1گروه   گروه کاری
    ساعت–روز 

  ردیف نمونه
  شنبه 

10-12  
شنــــبه   

16-14  
دوشــــنبه  

8- 10  
دوشنبـــــــــ

   16-14ه
چــهـــــارشنبه   

8 -10  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

38/0  
42/0  
39/0  
38/0  
33/0  
29/0  

41/0  
40/0  
39/0  
43/0  

45/0  
39/0  
47/0  
36/0  
46/0  
44/0  
39/0  
42/0  
41/0  
35/0  

46/0  
38/0  
46/0  
34/0  
47/0  
43/0  
39/0  
41/0  
41/0  
34/0  

  

48/0  
44/0  
48/0  
35/0  
48/0  

52/0   
39/0  
42/0  
45/0  
38/0  

45/0  
44/0  
49/0  
34/0  
46/0  
49/0  
38/0  
43/0  
44/0  
37/0  

  429/0  439/0  409/0  414/0  382/0  میانگین گروه
 
 پی پی ام     29/0:   حداقل تراکم محیطی        پی / . 52   :   حداکثر تراکم محیطی

  پی ام
 50(  میانگین در کل نمونه های محیطی -      پی پی ام52/0  - 29/0:  محدوده تماس محیطی -

  پی پی ام 414/0) : نمونه
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    توزیع نتایج اندازه گیری غلظت فرم آلدئید فردی برحسب  پی پی ام  در گروهها :   3جدول 

  

  5گروه   4گروه   3گروه   2گروه   1گروه   گروه کاری
    ساعت–روز 

  ردیف نمونه
  شنبه 

10-12  
شنـــــبه   

16-14  
دوشنــــبه  

8- 10  
دوشـــنبــــــ

   16-14ه
چهـــــارشنــبه   

8 -10  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  

47/0  
49/0  
56/0  
58/0  

43/0   
58/0  
61/0  
63/0  
59/0  
63/0  

49/0  
51/0  
58/0  
60/0  
43/0  
58/0  
63/0  
65/0  
58/0  
63/0  

48/0  
50/0  
57/0  
59/0  
43/0  
58/0  
63/0  
64/0  
59/0  
63/0  

51/0  
54/0  
58/0  
61/0  
44/0  
59/0  
64/0  

67/0   
59/0  
65/0  

49/0  
5/0  
57/0  
59/0  
44/0  
59/0  
64/0  
64/0  
6/0  
64/0  

  570/0  582/0  564/0  568/0  557/0  میانگین گروه
  پی پی ام       43/0:   حداقل تراکم فردی         پی پی ام0/ 67   :   حداکثر تراکم فردی   

 پی پی 568/0) :  نمونه50(  میانگین در کل نمونه های فردی -     پی پی ام0/ 67 – 43/0:  محدوده تماس فردی -
  ام

  

بین گروهها در نمونه های محیطی وفردی ، مقایسه ) پی پی ام (یسه میانگین تراکم فرم آلدئید مقا :   4جدول 
  بین تماس محیطی وفردی درگروه

  
  گروه کاری  5گروه   4گروه   3گروه   2گروه   1گروه  

  10- 8چهارشنبه   16 -14شنبه .دو  10- 8دوشنبه   16 - 14شنبه   12 -10شنبه   
    آماریمقادیر

  نوع نمونه 
  

SD +Mean  
 

n = 10  

  SD+Mean  
 

n = 10  

Mean +  SD 
 

n = 10  

  SD+Mean  
 

n = 10  

Mean +  SD 
 

n = 10  

P- Value    

  محیطی
  
  

  
042/0 + 382/0   

  
041/0  + 414/0   

  
047/0  +409/0   

  
053/0  + 439/0   

  
050/0  + 

429/0  

933. /.  
  

  فردی
  
  

  
069/0 + 577/0  

  
070/0 + 568/0   

  
700/0  + 564/0   

  
069/0 + 582/0   

  
070/0 + 570 

/0   

9522 /0  
  

استانداردحد 
تماس غلظت 

  سقف
1 /0  1 /0  1 /0  1 /0  1 /0  

P – Value    000 /0  000 /0  000 /0  
  

000 /0  
  

000 /0  
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فردی و) تماس محیطی ( درهریک از نمونه های محیطی یزان غلظت فرم آلدئید، نتایج مقایسه م4در جدول شماره    

نیز  نتایج مقایسه میانگین تراکم فـرم         بین پنج گروه ازطریق آزمون آماری آنالیز واریانس یکطرفه و         ) تماس فردی   (
  .  ارائه شده است  t- testهریک ازگروهها با استفاده از تکنیک آماری آزمون  آلدئید  بین تماس محیطی وفردی در

حیطی وفردی را بااستاندارد تماس بهداشتی توصیه شده برحسب همچنین این جدول مقایسه میانگین نمونه های م      
  .  را ارائه میدهد NIOSHپی پی ام از سوی / . 1غلظت سقف به میزان 

  گیری بحث و نتیجه
 ، می توان گفت که کمترین تراکم فرم آلدئید در نمونه های 2 و1براساس نتایج  بدست آمده درجدولهای 

 پی پی ام و 29/0مربوط به گروه اول بترتیب برابر ) تماس فردی(ی فردی ونمونه ها) تماس محیطی(محیطی 
پی 52/0فردی مربوط به گروه چهارم بترتیب برابر   پی پی ام ازطرفی بیشترین تراکم در نمونه های محیطی و43/0

رتیب به همچنین کمترین میانگین غلظت محیطی وفردی  مربوط به گروه اول بت.  پی پی ام بود67/0پی ام   و 
 439/0 پی پی ام  ونیز بیشترین میانگین مربوط به گروه چهارم  بترتیب برابر 557/0 پی پی ام  و 382/0میزان 

باید یادآور شد که درگروه اول به اقتضای شرایط حاکم درآزمایشگاه  . پی پی ام  بوده است 582/0پی پی ام  و 
 فرم آلدئید کمتر حیطی میزان تصاعد وتجمع پذیریدن دمای مدرصبح اولین روز هفته بعد از تعطیالت بعلت کم بو

بوده است ؛ اما در گروه چهارم درساعات بعد ازظهر اواسط هفته که هواگرمتر بوده ودرنتیجه بعلت افزایش دمای 
  .محیطی ، میزان تصاعد وتجمع پذیری گاز درسالن تشریح ومنطقه تنفسی بیشتر بود 

)  نمونه 50( ی از این است که  متوسط تراکم فرم آلدئید از کل نمونه های محیطییافته های حاصل از تحقیق حاک
ومتوسط تراکم فرم آلدئید در ناحیه تنفسی از  )  52/0 – 29/0(   پی پی ام  در محدوده تمـــاس 414/0برابــــر 

  .بود )  67/0 – 43/0 (پی پی ام   درمحدوده تـــمـــــــاس0 /568برابر )   نمونه 50(کـــــــل نمونه ها 
 و همکارانش در طی مطالعه ای در سالن تشریح ، میزان  متوسط فرم آلدئـــــید 6 » چیــا «1992در سال 

ونیز تراکم  متوسط فرم آلدئید در منطقه تنفسی را  ) 6/0 – 4/0( پی پی ام  در محدوده 5/0محیطـــــــی را 
؛که نتایج حاصل از تماس محیطی ) 9(پی پی ام  گزارش دادند   ) 1 – 41/0(  پی پی ام  در محدوده 74/0بمیزان 

  .این تحقیق تاحدودی با یافته های فوق قابل تطبیق می باشد 
  در ارزیابی تماس حاد فرم آلدئید در آزمایشگاه » اکبر خانزاده « طی مطالعه ای که توسط دکتر 1994در سال 

% 94 کارگر انجام گرفت که یافته ها حاکی از این بود که بیش از 34تشریح دانشگاه علوم پزشکی اوهایو برروی 
 پی پی ام   توصیه شده توسط 3/0برحسب سقف برابر  7افراد مورد مطالعه در معرض بیش از مقدار آستانه حد مجاز

؛ در حالیکه یافته های این تحقیق حاکی  ) 10( بودند 8کنفرانس دولتی متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا 
در معرض از حد تماس توصیه شده کوتاه مدت % ) 100(ازاینست که میزان تماس کوتاه مدت در کلیه افـــراد 

  . پی پی ام  ازسوی انستیتو ملی ایمنی وبهداشت حرفه ای متجاوز بوده است 1/0برحسب غلظت سقف بمــیزان 
ه میزان آلودگی هوای داخل سالن درمجموع چنین نتیجه گیری میشود که یافته های مطالعه حاکی ازاینست ک

آناتومی وتشریح به گاز فرم آلدئید وسطوح تماس کوتاه مدت باآن درنزد دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم 
 حرفه ای پزشکی اهواز از استاندارد بهداشتی تماس کوتاه مدت  توصیه شده از سوی انستیتو ملی ایمنی وبهداشت

  .وح مواجهه در حد متوسط می باشد  پی پی ام   متجاوز وسط1/0یزان برحسب غلظت سقف بم
                                                           

6@Chia   
7 Threshold  Limit  Value 
8 American  Conference  of  Governmental  Industrial  Hygienists 
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