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 خالصه

گيـري  انـدازه . سـازند يا آن را مهار مـي       تداخل كرده و   استرازها با فعاليت كولين   كشبرخي از تركيبات شيميايي از گروه آفت       :سابقه و هدف  
-آفتهايي كه در معرض خطر مسموميت با        يكي از گروه  . ها دارد كشآسيب كبد توسط حشره   در تشخيص   استراز كاربرد زيادي    فعاليت كولين 

بررسي تاثير كار در مجاورت سموم بـر روي  هدف از انجام اين مطالعه . هستند توليد سموم جات شاغل در كارخانگران، كارقرار دارند ها  كش
 .باشدهاي كبدي مياستراز و برخي از آنزيمسطح آنزيم كولين

در .  يك كارخانه توليد سموم گياهي انجام پـذيرفت كارگران بر روي 1384 اين تحقيق يك مطالعه كوهورت بود كه در سال       :هامواد و روش  
كار كارگران فصلي و مرحله دوم سـه مـاه بعـد            ه   اول پيش از شروع ب     يمرحله.  خون تهيه گرديد    نمونه ي نفر طي دو مرحله    63اين مطالعه از    
هاي آالنين ترانس آميناز و آسپارتات ترانس آميناز به  بوتيريل تيوكولين و آزمايش اوليهيمادهاستراز با استفاده از آزمايش كولين. انجام پذيرفت

 .روش كينتيك انجام شدند
از نظر آماري كاهش    .  بود IU/L 2067±7970 دوم   ي و در مرحله   IU/L 2496±9569  اول ياستراز سرم در مرحله   گين سطح كولين   ميان :نتايج
افزايش آالنـين تـرانس آمينـاز در    . )و ميانگينجفت  tآزمون  CI=1140-2058, p<0.001 %1599,95 =(دار بود استراز سرم معنيكولين
. )و ميـانگين جفت  t آزمون CI=-10.9—4.9, p<0.001 %95 ,7.9- = (دار استاول از نظر آماري معني ي دوم نسبت به مرحلهيمرحله

 كاهش بيش از ) درصد7/12(در مجموع هشت نفر . دار آماري نبودند دوم داراي اختالف معنيي اول و مرحلهيآسپارتات ترانس آميناز مرحله   
 . درصد داشتند35 تا 26 كاهشي بين ) درصد3/14(استراز سرم و نه نفر  در سطح كولين درصد35

- درصدي سطح كولين25هاي كبدي و با توجه به كاهش بيش از استراز با افزايش سطح آنزيمرغم عدم ارتباط كاهش كولين علي:گيرينتيجه

 شـاغل در ايـن      گرانكارهاي كبدي در    استراز سرم و كنترل آنزيم     كولين رايج كارخانه سنجش    گراناز كار )  درصد 27( نفر   17استراز سرم در    
 .رسدگونه مشاغل الزامي به نظر مي
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 دانشگاه علوم پزشكي گلستان گروه علوم آزمايشگاهي دانشكده پيراپزشكي و بهداشت دكتراي  -2
 دانشگاه علوم پزشكي گلستان زشكي و بهداشتدانشكده پيراپ بهداشت عمومي  گروهارشناس ارشد آمار زيستيك -3
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 دانشگاه علوم پزشكي گلستان، گروه علوم آزمايشگاهي دانشكده پيراپزشكي و بهداشت،كال، ، ابتداي جاده شصتبلوار هيركانان ، گرگ: آدرس
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 مقدمه

) ALT, E.C.2.6.1.2(هاي آالنين آمينو ترانسفراز آنزيم
هـاي  از آنزيم) AST, E.C.2.6.1.1 (و آسپارتات آمينو ترانسفراز

كـه بـه    شـوند كـه عـالوه بـر ايـن     اختصاصي كبد محسوب مـي    
مسموميت كبد و تغييرات هيسـتوپاتولوژيك آن نسـبت بـه سـاير             

تري قابل ارزيابي هسـتند      كوتاه ترند در مدت زمان   ها حساس آنزيم
هـايي اسـت كـه بـراي        ترين آنـزيم  استراز يكي از مهم   كولين. ]1[

نـوع  دو  انسـان   در  .  عصبي مورد نياز است    دستگاه درستعملكرد  
يكي  .را دارند كولين  استيل  كه توانايي هيدروليز     وجود دارد آنزيم  
 ديگـري و ) Ec I 3.1.1.7 (اسـتراز يا كـولين استراز حقيقي كولين
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برخي از  .]II )Ec 3.1.1.8( ]2 استرازكولينيا استراز كاذب كولين
و  هـا هـا ماننـد ارگانوفسـفره     كـش تركيبات شيميايي از گروه آفت    

يـا آن را مهـار       استراز تداخل كـرده و    با فعاليت كولين   هاكربامات
هـايي  تنفس، خوردن، جذب از طريق پوست و چشم راه    . سازندمي

ـ تواناستراز مي هاي كولين نندهكه مهارك هستند   د انسـان را آلـوده      ن
 ميليـون مـورد مسـموميت بـا سـموم           3ساالنه حـدود    . ]3[ دنساز

شـود كـه از ايـن تعـداد نزديـك بـه             ارگانوفسفره تخمين زده مي   
-كـولين  .]4[شـوند    نفر دچار مرگ يا صدمات جدي مي       300000

 در صورتي كه فرد پـس از مسـموميت در مجـاورت           سرم  استراز  
 .]5[گردد   روز به حدود طبيعي باز مي       50سموم قرار نگيرد پس از      

شـروع بـه كـار در        اسـتراز هـر فـردي قبـل از        بهتر است كـولين   
د و مقدار آن به عنوان      وگيري ش كارخانجات توليد اين سموم اندازه    

هدف از انجـام ايـن      . ميزان پايه براي همان فرد در نظر گرفته شود        
اسـتراز سـرم و تـرانس       طح آنزيم كولين  تحقيق بررسي تغييرات س   

زمان بوده است كه عالوه بر تعيين تغييـرات بـا        طور هم ه  آمينازها ب 
شـود بـه     هر فردي تعيين مي    يتوجه به اين كه در ابتدا سطح پايه       

شاهدي  ـ در حالي كه در مطالعات مورد . بردشدت تغييرات نيز پي
توان يابي را نمي  به علت آنكه سطح پايه در دست نيست چنين ارز         

 .انجام داد
 

 هاروشمواد و 
 بر  1384اين تحقيق يك مطالعه كوهورت بود كه در سال          

پـس  .  يك كارخانه توليد سموم گياهي انجام گرديد       گرانروي كار 
 كارخانه كه مايل به همكاري  كارگران از كليه    نامهپرسشاز تكميل   

آلبـومين،  ت  جهت تهيه سرم براي آزمايشـا     خون  ليتر   ميلي 3بودند  
AST  ،ALT مجمـوع طـي دو    در .ه شداستراز سرم گرفتو كولين
نمونـه خـون    كارخانـه    كارگران نفر از    63 به فاصله سه ماه      مرحله
ها جدا  ها به آزمايشگاه منتقل و پس از سانتريفوژ، سرم        نمونه. دادند

بـر حسـب تغييـرات سـطح        . گهداري شـدند   ن -C70° و در فريزر  
گـروه اول   .  به پنج گروه تقسـيم شـدند       گرانراستراز سرم كا  كولين

استراز آنها كاهش نداشته و يا افزايش افرادي بودند كه سطح كولين
استراز نمونـه   گروه دوم كساني بودند كه سطح كولين      . داشته است 

در گـروه سـوم سـطح    .  درصد كاهش داشته است15آنها كمتر از   
در گروه چهـارم     درصد كاهش داشته و      25 تا   15استراز بين   كولين

 درصد كاهش داشـته و در گـروه         35 تا   26استراز بين   سطح كولين 
 درصد كـاهش داشـته اسـت        35استراز بيش از    پنجم سطح كولين  

 ).1ي  شمارهجدول (
 
 

استراز سرم در افراد  توزيع فراواني تغييرات سطح كولين-1جدول 
 مورد پژوهش

 درصد تعداد *گروه 

 2/22 14 اول

 4/25 16 دوم

 4/25 16 سوم

 3/14 9 چهارم

 7/12 8 پنجم

 100 63 جمع

استراز پس از سه ماه كاهشـي نداشـته و يـا       گروه اول افرادي كه در سطح كولين       *
انـد، گـروه     كاهش داشته  درصد 15اند، گروه دوم افرادي كه كمتر از        افزايش داشته 

اند و  هش داشته  كا  درصد 26-35گروه چهارم    اند،كاهش داشته درصد   15-25سوم  
 ]18[اند كاهش داشته درصد 35گروه پنجم بيش از 
 

 بوتيريل  ماده اوليه استراز سرم با استفاده از      آزمايش كولين 
 BCG )Bromo بــه روش آلبــومين ســرمآزمــايش تيوكــولين، 

cresol green(، آزمايش  ASTو  ALT انجام  كينتيك به روش
هـا   آزمـايش   و هيـه ت شركت پارس آزمـون   ها از   كيت ي كليه .شد

افـزار  نتايج توسط نـرم   . انجام شد  ClinicIIدستگاه فتومتر   توسط  
SPSS هــاي آمــاري و آزمــونt ،مســتقل tزوجــي ، Pearson و 

. جداول توزيع فراواني مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند          
 95هـا   براي كليه آزمـون )confidence interval( اطمينانسطح 
 .رفته شده است در نظر گدرصد

 
 نتايج

. دنـد نمو نفر در هر دو مرحله شـركت         63در اين مطالعه    
ميانگين سني  .  سال بود  53 سال و حداكثر     21 گرانكارحداقل سن   

 كارخانه بـه    كارگرانبر اساس محل كار     .  سال بود  32±8 گرانكار
 در بخش خـدمات،     ) درصد 6/28( نفر   18. پنج گروه تقسيم شدند   

بنـدي،   در بخش انبار و بسـته      ) درصد 4/25(ر   نف 16فني و دفتري،    
 19( نفر   12در قسمت توليد پودر و كود مايع،        )  درصد 19( نفر   12

 9/7(نفـر   5هـا و    كشها و حشره  كشدر بخش توليد علف   ) درصد
بين محل  .  در قسمت توليد مواد اوليه مشغول به كار بودند         )درصد

داري مشـاهده    ارتباط معنـي   سرماستراز  كار و كاهش سطح كولين    
 . )2 ي شمارهجدول (نشد
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 استراز سرم بر حسب محل كار توزيع فراواني درصد كاهش كولين-2جدول 
 )استراز سرمدرصد كاهش كولين (*گروه

 محل كار
 پنجم چهارم سوم دوم اول

 
 جمع

 خدمات و فني
 در صد در گروه

)3/33(6 )8/27(5 )8/27(5 )6/5(1 )6/5(1 )100(18 

 و بسته بنديانبار 
 در صد در گروه

)3/31(5 )25(4 )8/18(3 )8/18(3 )3/6(1 )100(16 

 پودر و كود مايع
 در صد در گروه

)0(0 )7/16(2 )3/8(1 )7/41(5 )3/33(4 )100(12 

 علف و حشره كش
 در صد در گروه

)3/8(1 )7/41(5 )50(6 )0(0 )٠(0 )100(12 

 توليد
 در صد در گروه

)40(2 0 )20(1 )0(0 )40(2 )100(5 

 63)100( 8)7/12( 9)3/14( 16)4/25( 16)4/25( 14)2/22( جمع

-25اند، گروه سوم  كاهش داشتهدرصد15اند، گروه دوم افرادي كه كمتر از استراز پس از سه ماه كاهشي نداشته و يا افزايش داشتهگروه اول افرادي كه در سطح كولين *
 .اند كاهش داشته درصد35اند و گروه پنجم بيش از  كاهش داشته درصد26-35گروه چهارم  اند، كاهش داشتهدرصد 15

 
 هاي كبدي بر حسب سابقه كاراستراز سرم و آنزيم توزيع فراواني كولين-3جدول 

 PV تفاوت دو مرحله*   ماه كار3پس از  مرحله اول سابقه

     سابقه كار 

 0 1530±1664 7715±1676 9246±2192 يا كمتريك سال 

 IU/L( 2/8±4/24 9/8±8/23 11±5/0 808/0(كولين استراز سرم 

AST (IU/L) و ALT (IU/L) 8±3/19 4/13±1/25 11±8/5 019/0 

     سابقه كار بيش از يك سال

 IU/L( 2663±9756 2268±8116 1929±1639 0(كولين استراز سرم 

AST (IU/L) 2/9±8/21 8/10±2/25 9/11±3/3- 086/0 

ALT (IU/L) 1/8±15 2/13±2/24 2/12±1/9- 0 
  زوجي مرحله اول منهاي مرحله دوم براي هر نفرtتفاوت بر حسب آزمون * 

 
 بر حسب سال بين صفر تا هفت سـال          كارگرانسابقه كار   

- كار و كاهش سطح كولينيبين سابقه). 59/2±95/1 ميانگين(بود 

 =r=0.129, p(داري مشـاهده نشـد   استراز سـرم ارتبـاط معنـي   

 بـه چهـار     كارگرانبر حسب سابقه كار در اين كارخانه        ). 0.312
 نفر 19 كمتر از يك سال، ) درصد7/20( نفر 13. گروه تقسيم شدند

 بين سـه    ) درصد 6/30( نفر   19 بين يك تا سه سال،       ) درصد 6/30(
 . بيش از پنج سال سابقه داشتند) درصد1/19( نفر 12تا پنج سال و 

ــولين  ــطح كـ ــانگين سـ ــتميـ ــرمراز اسـ ــهسـ   اولي در مرحلـ
IU/L2496±9569  مرحلـــه دوم و درIU/L 2067±7970بـــود  .

 در دو مرحلـه بيـانگر كـاهش         سـرم اسـتراز   مقايسه سطح كـولين   
-CI=1140 %1599,95=  (استراز اسـت محسوس سطح كولين

2058, p<0.001 آزمون tميانگين ميزان).  جفت و ميانگينAST  
 دوم يو در مرحلــــــه IU/L 8/8±8/22 اول يدر مرحلــــــه

IU/L1/10±7/24 تغييـرات   .  بودAST  ي اول و مرحلـه  ي مرحلـه 
 , p=0.200(مشـاهده نشـد     دار آمـاري    دوم داراي اختالف معني   

 اول  ي در مرحلـه   ALT ميانگين ميـزان  )  جفت و ميانگين   tآزمون  
IU/L 3/8±6/16ــه ــودIU/L 2/13±5/24 دوم ي و در مرحلـ  . بـ

سبت به مرحله اول از نظـر آمـاري          در مرحله دوم ن    ALTافزايش  
ــي ــوددار معن  CI=-10.9—4.9, p<0.001 %95 ,7.9-= (ب
بين ضريب همبستگي   بر اساس آزمون    ).  جفت و ميانگين     tآزمون  

 =r=0.041, p(سرم  ALTاستراز سرم با تغييرات تغييرات كولين

-تفـاوت معنـي   )r= -0.057, p=0.658( سرم AST و )0.753

 اول يميانگين غلظت آلبومين سـرم در مرحلـه   .داري مشاهده نشد  
gr/dl 40/0±51/4 ــه ــودgr/dl 78/0±01/4 دوم ي و در مرحل  . ب

 اول  ي دوم نسبت به مرحله    يكاهش غلظت آلبومين سرم در مرحله     
 ,CI= 0.27- 0.73 %95 ,0.50= (دار استاز نظر آماري معني
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p<0.001   آزمون t    7/12( نفـر    8در مجمـوع    ).  جفت و ميـانگين 
 9 و   سـرم استراز  در سطح كولين   درصد   35 كاهش بيش از     )درصد

 . درصد داشتند35 تا 26 كاهشي بين )درصد 3/14(نفر 
 

 بحث
 17( گرانكار  درصد25بيش از   در اين مطالعه در مجموع      

. داشـتند سرم  استراز  در سطح كولين   درصد   25كاهش بيش از    ) نفر
هـاي  لل ايجـاد آسـيب    اين نتايج بيانگر اهميت بررسي و مطالعه ع       

- مشاغلي كه با انواع سموم در ارتباط هستند مي         ياحتمالي درباره 

سه و  انجام  ابتداي فصل كاري    در  گيري  نمونهدر اين مطالعه    . باشد
اسـتراز در   زيرا گاهي تغييرات سطح كـولين     . دي تكرار گرد   بعد ماه

بـه  . دهـد داري را نشان مـي     است اما كاهش معني    طبيعيمحدوده  
هر فرد شاهد خـود خواهـد بـود و در           اين روش   در  رت ديگر   عبا

اي كـه   در مطالعه . گرددمي هر فرد تعيين     ي اول سطح پايه   يمرحله
 توسط وحـدتي و همكـاران انجـام شـده اسـت             )مشهد(ايران  در  

 درصد ايرانيان ناقل يـك جهـش بـر          80 تا   70مشخص گرديد كه    
 يمچنين در مطالعـه   ه. ]6[باشند  استراز مي روي يك آلل ژن كولين    

اسـتراز  داري بـين سـطح كـولين      اختالف معني حسيني و همكاران    
 01/0U/ml, p< 09/0±22/5( ايرانـي و ايرلنـدي   طبيعيجمعيت 

U/ml vs 14/0±82/7( اهميـت  گـزارش  ايـن  . ]7[ ه شـد مشاهد
استراز را در جامعه و تعيين ميزان پايه هر فـرد           بررسي سطح كولين  

 در مشاغلي كه با سموم در تماس هستند را       در هنگام شروع به كار    
اي كه در مكزيـك بـر روي كشـاورزان          طي مطالعه . دهدنشان مي 

استراز پيش از شروع كار و در پايان انجام شد تفاوت غلظت كولين
 جفـت و    t آزمـون    , p=0.01(داشـت   داري  كار اخـتالف معنـي    

مسموم بـا    فرد   32اي در تركيه كه بر روي       در مطالعه  .]8) [ميانگين
داري در نمونه روز اول تفاوت معني     . سموم ارگانوفسفره انجام شد   

استراز سـرم در مسـمومين شـديد بـا مسـمومين            بين استيل كولين  
 و همكـاران بـر روي       Misraدر مطالعـه     .]9 [ خفيف مشاهده نشد  

يـك نـوع     (fenthionطور مـزمن در معـرض       ه  كارگري كه ب   22
-شاهده شد كه سطح استيل كولين     بودند م ) كش ارگانوفسفره حشره

طور محسوسي كاهش   ه  استراز سرم آنان در مقايسه با گروه شاهد ب        
 و همكـاران كـه بـر روي         Husin يدر مطالعـه  ]. 10[ يافته است 

داري در  كشاورز شاليزارهاي مالزي انجام شـد كـاهش معنـي          60
 يدر مطالعـه  همچنـين   . ]11[ مشاهده شـد     استراز سرم سطح كولين 

Ames فردي كه سموم كشاورزي     542 از همكاران در كاليفرنيا      و 
 ) درصـد  8/4(  نفـر  26استراز سرم    ميزان كولين  بردندكار مي ه  را ب 

 كه بر   Rao يدر مطالعه  ].12[  درصد سطح پايه بود    50تر از   پايين
در اثـر نـوعي     روي نوعي ماهي انجام شد، مشـاهده گرديـد كـه            

اسـتراز سـرم     سطح كولين  همراه با كاهش  كش ارگانوفسفره   حشره
 .]13[ مشاهده شد داري   پالسما افزايش معني   ALT و   ASTميزان  

هرچند اين مطالعه بر روي مدل حيواني انجام شده اما تا حـدودي             
 و  Aygun يدر مطالعـه   .خـواني دارد   حاضر هم  يبا نتايج مطالعه  

 فرد بالغ كـه بـا مـواد ارگانوفسـفات دچـار             47همكاران بر روي    
 افراد بـا    AST شده بودند، تفاوت محسوسي بين سطح        مسموميت

]. 14[ مسموميت خفيف با بيماران با مسموميت شديد مشاهده نشد        
انـدك  شـايد تـاثير     . نتايج اين تحقيق با مطالعه حاضر تطابق دارد       

به ايـن دليـل باشـد كـه          AST مسموميت با برخي سموم بر روي     
در .  بيشتر اسـت   ويژگي اين آنزيم در بافت عضالني نسبت به كبد        

 كارگر قبل و بعـد از مواجهـه بـا           81اي در اتيوپي بر روي      مطالعه
 انجـام   ALTاستراز سرم و    هاي كولين سموم ارگانوفسفره آزمايش  

اسـتراز سـرم در     در اين تحقيق ديده شـد كـه سـطح كـولين           . شد
 اول بـيش از    ي دوم نسبت بـه مرحلـه      يدرصد افراد در مرحله    16
 در ALTكه تغييرات سطح  در حالي. ه استدرصد كاهش يافت   50

 حاضر نيز تغييـرات     يچند در مطالعه    هر .]15[ محدوده طبيعي بود  
ALT  طبيعي بود ولي اين افـزايش از نظـر آمـاري            ي در محدوده 
 ALTاين موضوع به دليل اختصاصي بـودن آنـزيم          . دار بود معني

كـه  شد مشاهده در يك مطالعه تجربي    . براي كبد قابل توجيه است    
-سبب افزايش معني) كشيك نوع حشره( Methidathionتجويز  

ـ در گروهي كه اين سم را دريافت         AST دار در غلظت   انـد  ردهك
 در گروه   ALTكه ميزان    نسبت به گروه كنترل شده است در حالي       

نتايج اين تحقيق   . ]16[ مورد نسبت به گروه شاهد كاهش يافته بود       
 حاضر هر چند ميزان     يدر مطالعه . تبا مطالعه ما كامال متفاوت اس     

AST    امـا از نظـر       كاري افزايش يافتـه بـود      ي طي دوره سه ماهه
 محسـوس   ALTاما افـزايش    . دار نبودند آماري اين تغييرات معني   

 Wistar و همكاران بـر روي Kalender ي در مطالعه.بوده است

rats       مشاهده شد كه با تجويز Diazinon )  كـش  حشـره نوع  يك
 تغييـرات   ALT و   ASTپس از چهار هفته آلبومين،      ) فسفرهارگانو

تحقيق بر روي     كه مشابه نتايج حاصل از     ]17[نمايند  محسوسي مي 
-آنزيمافزايش سطح . باشدكارگران كارخانه توليد سموم گياهي مي

گر آسـيب    و كاهش آلبومين بيان    ALT  و ASTهاي ترانس آميناز    
 ASTخطي بين افزايش    چند همبستگي    هر .استهاي كبدي   سلول

اسـتراز سـرم مشـاهده نشـد، بـا وجـود             با كاهش كولين   ALTو  
 تاثير مستقيم   نظريهها، براي تاييد يا رد      تغييرات در سطح اين آنزيم    
هاي كبدي و افزايش ترانس آمينازهاي      سموم گياهي بر روي سلول    

هاي حيواني دنبال آن مطالعات بيشتري به ويژه بر روي مدل   ه  سرم ب 
  .طلبدميرا 
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         جوشقاني و همكاران                  سرمكولين استرازيرات آنزيم بررسي ارتباط بين تغي

 )35(

 گيرينتيجه
توان چنين استنباط   با بررسي اجمالي اغلب گزارشات مي      

. استراز در بيشتر مطالعات مشهود است     كرد كه كاهش سطح كولين    
 بسـيار   ALT و   ASTويـژه   ه  هاي كبدي ب  اما تغييرات سطح آنزيم   

بنـابراين پزشـكان بايـد ايـن     .  طبيعي استهناچيز و گاهي در دامن  
ين و يا كارگران در معرض ايـن        مرخورد با اين مسمو   له را در ب   امس

 25با توجه بـه كـاهش بـيش از          . گونه سموم در نظر داشته باشند     
از )  درصـد  27( نفـر    17اسـتراز سـرم در      درصد در سطح كـولين    

 رايـج ، سنجش   هاي كبدي  و تغييرات سطح آنزيم    كارگران كارخانه 

در ايـن گونـه       شاغل گرانكاردر  هاي كبدي   و آزمون استراز  كولين
 .رسدمشاغل الزامي به نظر مي

 
 شكر و قدردانيت

نويسندگان از حوزه معاونـت پژوهشـي دانشـگاه علـوم           
پزشكي گلستان به سبب حمايت از اجراي اين طرح، گـروه علـوم            
آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي گلسـتان بـه خـاطر كمـك در             

اري هاشم به سـبب همكـ     انجام آزمايشات و دكتر محمدحسين آل     
 . نمايندتشكر ميايشان صميمانه 
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