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 چکیده
تعیین شاخصهای گلبولهای قرمز برای پیگیری وضعیت تولید گلبولهای قرمز مـی             :زمینه و هدف  

نـد کـه در معـرض مـسمومیت بـا           اکارکنان شاغل در کارخانه های تولید سموم جزء گروهی          . تواند مفید باشد  
 اسـت هدف این مطالعه ارزیابی اثر سموم روی شاخصهای گلبولهای قرمـز در افـرادی               . فت کشها قرار دارند   آ

  .که در معرض سموم ارگانوفسفره قرار دارند
 روی کارکنـان  1384این تحقیق یک مطالعه از نـوع کوهـورت بـود کـه در سـال         :روش بررسی 

نمونه بـرداری در آغـاز فـصل کـاری بـه کارخانـه و               مرحله اول   . یک کارخانه تولید آفت کش انجام پذیرفت      
داده هـا   .  نفر طی دو مرحله درایـن مطالعـه شـرکت کردنـد            63در مجموع   . نمونه دوم پس از سه ماه گرفته شد       

  .معنی دار در نظر گرفته شد) >05/0P(بافتهای آماری با هم مقایسه
این .   بود  fl 7/6 ± 3/80ه دوم    و در مرحل   fl 1/7 ± 8/82 در مرحله اول     MCVمیانگین   :یافته ها 

  .(paired t test, mean = 2.5,95%CI=2.0-2.9, P<0.05) از نظر آماری معنی دار بـود  MCVکاهش 
.  در مرحله دوم نسبت به مرحله اول افزایش معنی داری یافته بـود     MCHCسطح، هموگلوبین، هماتوکریت و     

  . صهای گلبولهای قرمز رابطه معنی داری مشاهده نشدبین متغیرهای محل کار و سابقه کار با تغییرات شاخ
با توجه به تغییر در شاخصهای گلبولهای قرمز طی سه ماه به نظر می رسـد ارزیـابی                   :نتیجه گیری 

  . کار می کنند ضروری باشدمراکزی در افرادی که در چنین عواملمستمر و کنترل این 
ــدی    ــای کلی ــسفره، شا  :واژه ه ــت،  آفــت کــش، ســموم ارگانوف خــصهای خــونی، هماتوکری
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ــر روی      ــشها ب ــت ک ــاثیر آف ــه بررســی ت ــن مطالع ــدف از ای ه
شاخصهای گلبولهـای قرمـز در افـرادی اسـت کـه در معـرض ایـن                 

  .سموم قرار دارند
   روش بررسی

 1384 این تحقیق یک مطالعه کوهورت بـود کـه در سـال           
  بطـور فـصلی     کـه  روی کارکنان یک کارخانه تولید سموم گیـاهی       

پـس از تکمیـل چـک لیـست  از کلیـه             . انجام گردید فعال می باشد    
 میلی لیتـر خـون در   2 ، کارخانه که مایل به همکاری بودند   کارکنان

مجمـوع طـی دو    در .ه شـد گرفتـ  EDTAظروف حاوی ضد انعقـاد      
نمونـه خـون    کارخانـه    کارکنـان  نفـر از     63 به فاصله سـه مـاه        مرحله
 و نمونـه دوم     1384آغاز فصل کاری در سال       اولین نمونه در     .دادند

 نمونه ها به آزمایشگاه منتقـل و پـس          .ماه پس از آن تهیه گردید     سه  
 . نگهــداری شــدند-ºC70از ســانتریفوژ، ســرمها جــدا و در فریــزر 

 )abacus( دسـتگاه شـمارش گـر سـلولی          با بالفاصله   CBCآزمایش  
 نظـر گرفتـه     در% 95سطح اطمینان برای کلیه آزمونهـا       .انجام گردید 

 Anova مــستقل و زوجــی و  tمونهــای زدر ایــن مطالعــه از آ. شــد
  .استفاده شد

  یافته ها
 نفر که همگی مرد بودند در هر دو مرحله 63در این مطالعه 

 سال 53 سال و حداکثر 21حداقل سن کارکنان . شرکت کردند
بر اساس محل .  سال بود0/32 ± 0/8میانگین سنی کارکنان . بود

در %) 46( نفر 29.  کارخانه به دو گروه تقسیم شدندکنانکارکار 
در سایر بخشها  %) 54( نفر 34بخش های تولید سموم مختلف و 

 .مشغول به کار بودند

بر حسب سال بین صفر تا هفت سال بود کارکنان سابقه کار 
بر حسب سابقه کار در این کارخانه ). 56/2 ± 97/1میانگین ( 

کمتر از یک  %) 6/20( نفر 13. تقسیم شدند به چهار گروه کارکنان
بین  %) 2/30( نفر 19بین یک تا سه سال،  %) 2/30( نفر 19سال، 

. سال سابقه داشتند بیش از پنج %) 0/19( نفر 12سه تا پنج سال و 
تفاوت شاخصهای گلبول قرمز طی دو مرحله در جدول یک 

سبت  در مرحله دوم نMCV ، MCHفاکتورهای . آورده شده است
به مرحله اول کاهش نشان می دهد و همانگونه که در جدول یک 

  ت که در این مطـالعـه ـاخصی اســترین شـ مهمMCVمشهود است 
  

  

  
  

  مقدمه 
 میلیون مورد مسمومیت بـا سـموم ارگانوفـسفره          3ساالنه حدود   

 نفـر دچـار     300000تخمین زده می شود که از این تعداد نزدیک بـه            
   ).1(ی شوند مرگ یا صدمات جدی م

اغلب مطالعات در بررسی اثـرات سـموم و فلـزات سـنگین بـر               
روی تغییرات شاخـصهای خـونی، کـاهش وزن، اثـرات آن بـر روی               
استخوان، کبد و طحـال روی حیوانـات و بـه خـصوص مـوش انجـام           

در تحقیقــی اثــر یــک نــوع فــسفوروتیونات روی مــوش . شــده اســت
گرفت، مـشاهده شـد در      صحرایی در مدت سه ماه مورد مطالعه قرار         

ــدت   ــن م ــاهش و RBC و HCT، HBای   وMCV ،MCH ،WBC ک
MCHC 2( افزایش یافته است.(  

مطالعات متعدد انجام شده روی موش و سایر حیوانات، نـشان           
ازاین واقعیت داردکه اثرات سـموم مختلـف از جملـه سـموم مـورد               
استفاده درکنتـرل آفتهـای گیـاهی یـا محـیط زنـدگی و نیـز فلـزات                  

رغم تفاوت در نحوه اثر دارای اثرات توکـسیک قابـل         گین، علی سن
تامل هستند، از طرفی نیز ایـن سـموم تـاثیر جـدی تـری در زنـدگی                  
انسان داشته و حتی اثرات سیتوژنتیک یا موتاژنیک آنها نیز ازمعدود           

آالینـده هـای   ). 3(بررسیهای انجـام شـده، قابـل اسـتنباط مـی باشـد        
 ارتباط نزدیکی با هوای استنـشاقی و        زیست محیطی از جمله سموم،    

همچنین در کارخانه های تولیدکننـده سـموم در         . تغذیه انسان دارند  
کشورهای در حال توسعه، به علت ضـعف نظـارتی و عـدم رعایـت               

ــه  اســتانداردهای ــانبهداشــتی، کلی  در معــرض آلودگیهــای کارکن
  .گوناگون قرار دارند

ــرروی ســلو   ــه اثــرات آالینــده هــا ب ــا توجــه ب لهای خــونی و ب
شاخصهای آنها که درمدت زمان نسبتاً محدودی قابل پیگیری بوده و  
می توانند شاخص مسمومیت با آن مواد باشند، در این مطالعـه سـعی              
شده است تصویری واقعی تر از نمونه های انسانی در معـرض سـموم              

  .آفت کش ارائه شود
 با توجه به نیمه عمـر حـدود هـشت هفتـه ای گلبولهـای قرمـز                

تماس  اندازه گیری شاخص های گلبول قرمز می تواند در ارزیابی         
به همین دلیـل در ایـن مطالعـه         . با سموم مفید واقع شود    د  افرمزمن ا 
 هفته مورد ارزیـابی     12شاخصهای گلبولهای قرمز پس از       تغییرات

  .قرار گرفتند
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اختالالت ارثی ژنهـای سـازنده گلـوبین، برعوامـل ریبـوزومی            
آمینــو - δپــس نــورد مهــار ( م از آنجائیکــه تولیــد هِــ. بیــشتر اســت

تولید هموگلـوبین مـی باشـد،       کنندۀ  ، عامل کنترل    ) ک اسید نییللوو
ــاهش  ــه MCH و MCVک ــل توجی ــی اســت  قاب ــزایش ول  RBC اف

وضــعیت  در. غیرمحتمــل بــه نظــر مــی رســداز نظــر تئــوری  HCTو
 MCH و  MCVشاخـصهای   کـاهش   اختالالت مربوط بـه گلـوبین،       

ــه علــت   وشــدیدتر ــتولیــد  عــدم اخــتالل درب   افــزایش تولیــد،مهِ
 در   کـاهش تولیـد گلـوبین را جبـران مـی کنـد کـه               گلبولهای قرمـز  

از سـوی دیـگــر   ). 6 (ودـی ش ـ م RBC افـزایــشث  ـاعـبنــهـایـت  
ـ       ثابـت  RBCکـه    مـی رود  م، انتظـار    دراختالالت مربوط به تولید هِ

تئوریـک تـوجیهی     از لحـاظ   آن   افـزایش اما   ،یا کاهش یابد  بماند و   
  .ندارد

یـک نــوع حــشره   (actellicدر مطالعـه ای کــه بـر روی اثــر   
 HBبر روی نوعی ماهی انجام گردید، مشاهده شد که میزان ) کش

، HCT   و  RBC             در گروهی که در معرض سم بـوده انـد نـسبت بـه 
 همچنــین .)7(گــروه شــاهد بطــور معنــی داری کــاهش یافتــه اســت 

یک نوع حـشره    ( cypermethrinان می دهد که   مطالعه ای دیگر نش   
 مـی گـردد   خرگوشـها در RBC و Hbسبب کاهش معنی دار ) کش

 اثـر دوزهـای     Shah. این نتایج با مطالعه حاضر در تناقض است       ). 8(
وی . مختلف سرب را بر روی نوعی مـاهی مـورد بررسـی قـرار داد              

ــر روی شاخــصهای     ــاوتی ب ــایج متف ــر دوز نت ــا تغیی ــشاهده کــرد ب م
از مطالعــات فــوق چنــین ). 9(بولهــای قرمــز حاصــل مــی گــردد گل

برداشت می شود که نه تنها مـسمومیت بـا سـموم و فلـزات سـنگین                 
، بلکـه بـا تغییـر      دموجب تغییر در شاخصهای گلبولهای قرمز می شو       

شاید یکی از  . دوز آنها نتایج متناقضی نیز ممکن است حاصل گردد        
فاوت دوزهـای مـصرفی      مختلف همین ت   یاهعلل تناقض در گزارش   

  . در مطالعات مختلف باشد
وجـود داشـته    اتوسـلوالر   پآسـیبهای ه  احتمال  در این تحقیق    

 ترانسفرین،وپآدر تولید عواملی مانند     می تواند   این وضعیت    واست  
. اختالل ایجاد نمایـد    Hbفریتین و نیز آنزیم های دخیل درتولید        وپآ

ایش و افـزایش    رین، درصد اشـباع آن افـز      ترانسفکاهش  درصورت  
  . آهن سرم و احتماالً افزایش فریتین را خواهیم داشت

  .به روش دستی می گردد که معموالً به صورت جزئی اتفاق می افتد
  

  

  
  .کاهـش داشته است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بحث
در ایــن مطالعــه شاخــصهای هماتولوژیــک دچــار تغییــر شــده 

 MCH  وMCV ، افـــزایش Hb و RBC ،MCHC ، HCT،بودنــد 
له فوق نـشان از آن دارد کـه سـموم و عوامـل              أ مس ش یافته بودند  کاه

ی هـا  گلبول سـلولهای خـونی و از جملـه       روی   ی بـر  مسمومیت زا اثرات  
این توان از   می  ، به طوری که     دارند و شاخصهای حاصل از آنها       قرمز

 و تعیین وضعیت بیماران سـود       غربالگریبه عنوان ابزارهای    شاخصها  
 ، کـرد ی قن نمی توان قضاوت متMCHCدرارتباط با شاخص    .جست

ــروزی      ــی ام ــستمهای الکترونیک ــاخص درسی ــن ش ــین ای ــرا درتعی زی
  .خطاهایی وجود دارد که استناد به آن را با مشکل مواجه می سازد

درایـن تحقیـق مـشابه       HCTو   RBC افزایش   و MCVکاهش  
ونـشان ازآن دارد کـه      اسـت   ) 4(فلـزات سـنگین     اثر مـسمومیت زای     

 ت زا از مکانیزمهــای احتمــالی مــشترکی برخــوردارعوامــل مــسمومی
 بررسی اثرات سرب برای همچنین در مطالعه ای که در آلمان     .هستند

بر روی برخی پارامترهای هماتولوژیک در کودکـان انجـام گردیـد،           
کـاهش یافتـه     MCH و   MCV افزایش و    RBCمشاهده شد که میزان     

  .لعه حاضر همخوانی دارداین نتایج با برخی از یافته های مطا). 5(اند 
 را می توان بـه اثـرات   MCH  و MCVاز نظر تئوریک کاهش  

درمـسمومیتها انتظـار    . نـسبت داد    Hbبر تولید    مختل کنندگی عوامل  
   ودرموارد دیگر مانند) متولیدهِ(این اختالل بر عوامل میتوکندریایی 
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  زوجی شاخص های خونی در دو مرحلهTنتایج آزمون : 1جدول شماره

  شاخص خونی %95سطح اطمینان 
  شاخص خونی

  
  میانگین

 

 
Std.Error  

Mean 
  حد باال  حد پایین

 
PV 

        

HB1-HB2 4873-  10294  6931-  2815-  000/0  
MCV1-MCV2 5079/2  23827  0316/2  9842/2  000/0  

RBC1-RBC2 1830-   3795  2589-  1072-  000/0  

HCT1-HCT2 2444/1-  31958  8833/1-  6056-  000/0  

MCH1-MCH2 4143  19411  263  8023  037/0  

MCHC1-
MCHC2 

9921-  23166  4552/1-  5290-  000/0  
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 و پالکـت  HCT ،ESR، RBC ، Hbدر مطالعـه مـشابهی   
در این مطالعه نوتروفیـل هـا و      .  افزایش داشته است   WBCکاهش و   

در مطالعه  ). 11(بازوفیل ها افزایش و لنفوسیت ها کاهش داشته اند          
) یک نوع سم قـارچی     (Aدیگری بر روی موش، اثر اوکراتوکسین       

و نیـز افـزایش لمفوسـیت     RBC, HCT, Hbبررسی شده و کـاهش  
ش شـده اسـت      گـزار   (CT)کوچـک و افـزایش زمـان انعقـاد           های

)12.(  
ــه  ــرض   ایدر مطالعـ ــان در معـ ــست ماهیـ ــیط زیـ  روی محـ

، ندنابع غذایی انسان  ـمترین م ــ از مه  کهطی  ــآالیندههای زیست محی  
گـزارش شـده    MCVوWBC  و افـزایش  MCHCو MCH کاهش
از نتایج مطالعـه حاضـر چنـین برمـی آیـد کـه بـا وجـود                  ).13(است  

 ارزیابی دقیق   برایت  مشاهده تغییرات در شاخصهای خونی بهتر اس      
همچنین بررسی مورفولوژیک،   . تر مطالعات بیشتری طراحی گردند    

تعیــین رتیکولوســیت هــا، ســنجش آهــن ســرم و فــریتین و احتمــاالً  
 افتـراق احتمـالی پـاتوژنز بایـد در          بـرای پورفیرین آزاد اریتروسـیتی     

 همچنین پیشنهاد می گردد شاخصهای خونی       .دستور کار قرار گیرد   
  در اغلـران شـارگـند کـه در معرض سموم قرار دارند مانافرادی ک

کارخانه های تولید سموم بـه صـورت مـستمر تحـت کنتـرل قـرار                
  . گیرد

  تشکر و قدردانی
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی نویسندگان 

گلستان و آزمایشگاه تحقیقات بیوشیمی بالینی دانشکده پیراپزشکی 
  .کاری نمودند کمال تشکر را دارندکه در این پژوهش هم
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