
 
 
 
 
 

   1316 بهمن و اسفند، 6 شماره ،14دوره                                                                                                                                                   دوماهنامه   

 
 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
      ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.دانشجویی، گروه مهندسی بهداشت حرفهای، کمیته تحقیقات دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه -1

     دانشننگاه علننوم پزشننکی اصننفهان، اصننفهان، ایننران. ای، ، گننروه مهندسننی بهداشننت حرفننهدانشننکده بهداشننت سننتادیارادکتننری بهداشننت حرفننه ای، )نویسنننده مسنن و   -2

s_karimi@hlth.mui.ac.ir 
      ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.گروه مهندسی بهداشت حرفه،دانشکده بهداشت ستادیارادکتری بهداشت حرفه ای،    -3
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.     ، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت مربی -4

 

 کشاورزان در پالسما استراز نیکول میآنز تیفعال سطح راتییتغ بر یحفاظت لباس ریتأث یبررس

 اریخ مزارع پاشسم
 4زاده حسن اکبر ،3انیسمانچیر مسعود ،2*یزوردگان یمیکر سارا ،1ییرضا ریم یمهد
 

                         30/09/91: رشیپذ خیتار                            09/09/91: شیرایو خیتار               11/09/99: افتیدر خیتار

 

 چکیده

 بنا هناکشآفت از یمختلفن طبقنات ارگانوفسفره باتیترک. باشدیم جیرا یکشاورز مشاغل در آفات دفع سموم با مواجهه که اندداده نشان قاتیتحق :زمینه و هدف

 در بنزر  مشنکل کین هناارگانوفسنفره بنا تیمسموم. هستند یکشاورز بخش در کشعلف عنوانبه کمتر زانیم به و کشحشره عنوانبه شده شناخته یکاربردها
 .است سا  در مر  مورد هاونیلیم و هزار صدها با توسعه حا  در یکشورها در ژهیو به جهان سراسر

 میتقسن کسانی گروه دو به و انتخاب بودند ارگانوفسفره سموم با مواجهه در که غرب منطقه سا  10 تا 20 پاشسم مرد کشاورزان از نفر 34 تعداد: روش بررسی

 تنا شد داده یشنهادیپ یحفاظت لباس کشاورزان از گروه کی به. گرفتند قرار یبررس مورد نبودند کشاورز که یافراد انیم از شاهد گروه عنوانبه نفر 11 تعداد. شدند
 منورد بودنند یحفناظت یهالباس گونهنیا از استفاده بدون که یحال در یعنی خود روزمره کار حالت در کشاورزان گرید گروه. کنند استفاده هاآن از یپاشسم نیح در

 انجمنن) DGKC روش بنه هاآن پالسما استراز نیکول تیفعال و شده یآور جمع گروه سه از خون نمونه کی یپاشسم اتیعمل یاجرا از پس. گرفتند قرار یبررس
 . گرفت قرار یبررس مورد  آلمان یمیوشیب

 نینا نیانگینم لبناس بنا گنروه در اما بود؛ 3/8911 لباس بدون گروه در و 8/13199 کنتر  گروه در پالسما استراز نیکول میآنز نیانگیم ،یپاشسم از بعد: هایافته

 .بود 3/11139 یپاشسم اتیعمل از بعد میآنز

 و تحقین  نتایج به توجه با بنابراین،. است کشاورزان نیب در مسمومیت علت نیتریاصل از یکی عنوانبه ما کشور در ارگانوفسفره سموم با مسمومیت: گیرینتیجه

 یاساسن نقنش مناسب یفرد حفاظت لیوسا از استفاده گفت توانیم استراز نیکول میآنز سطح بر یرگذاریتأث و ارگانوفسفره سموم با کارگران تماس ارزیابی اهمیت
 .دارد استراز نیکول میآنز به یرسان بیآس سطح کاهش در
 

 .استراز نیکول میآنز کشاورزان، ،یحفاظت لباس ارگانوفسفره، سموم: هاکلیدواژه

 مقدمه
 دفنع سنموم بنا مواجهه که دهندیم نشان قاتیتحق
 هاانسنان. [1]باشندیم جیرا یکشاورز مشاغل در آفات
 محنصوالت رفنتن بنین از و ننابودی از جلوگیری برای

 بسیار زمان و زحمت هزینه، صرف با که خود کشاورزی
 و کنتنر  جهنت مختلفی یهاروش از دیآیم دست به
 نیترجیرا از یکی که ندینمایم استفاده نباتی آفات دفع
. [2] اسنت آفنات دفنع سنموم از اسنتفاده هاروش نیا

 یهاراه از یکی عنوانبه هاکشآفت از استفاده با انسان
 یبنرا یاهینگ  آفنات بنا مبنارزه و کنتر  جهت یعمل
 شنده متوسنل یکشناورز محصوالت آفت از یریجلوگ
 کنه هسنتند ییایمیش باتیترک شامل هاکشآفت. است

 مواد و بوده انسان سالمت یبرا باال تیسم یدارا غالباً
 حشنرات آفات، تیجمع کنتر  یبرا فعا  دهندهتشکیل

 زیسنتمحیط از حفاظنت آژانس. [4-2] دارند هاکرم و
 هنر» عنوانبنه را کشآفنت  US EPA) متحدهایاالت
 ،یریجلنوگ یبرا گرفته نظر در مواد از یمخلوط ای ماده
 «است کرده فیتعر آفت هر کاهش ای دفع بردن، نیب از
 از یمختلفننن طبقنننات ارگانوفسنننفره بننناتیترک. [4]

 عنوانبننه شننده شننناخته یکاربردهننا بننا هنناکشآفت
 در کشعلنف عنوانبنه کمتنر زانینم بنه و کشحشره
 بینتخر عیسر نرخ به توجه با. هستند یکشاورز بخش

 نیگزیجننا عنوانبننه هنناآن عننت،یطب در ارگانوفسننفات
. [9] شنندند انتخنناب کلننره بنناتیترک یبننرا مناسننب
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 انو همکار ییرضا ریم یمهد 100

 در بنزر  مشنکل کین هناارگانوفسنفره با تیمسموم
 بنا توسنعه حا  در یکشورها در ژهیو به جهان سراسر
. [1] اسنت سنا  در مر  مورد هاونیلیم و هزار صدها
 لینریبوت و اسنتراز نیکنول لیاسنت ریناپذ برگشت مهار
 هنا ارگانوفسفره با تیسم یاصل سمیمکان استراز نیکول
 در یمتعندد یاعضا عملکرد در اختال  موجب که بوده
 صیتشنخ در میآنز نیا تیوضع از اطالع. شودیم بدن
 این ارگانوفسنفره سنموم بنا مواجهه در تیمسموم هیاول
 کین میآنز نیا سطح. باشدیم یاتیح آن ییزدا تیسم

 از حسناس پنارامتر کین و ییایمیوشنیب مهنم شاخص
 اسنت بندن در یسنم مواد حضور ای و سموم با برخورد

 بننر ارگانوفسنفره سننموم بنا تیمسننموم صیتشنخ. [1]
 یهناآزمون و ینیبنال تینموقع منار،یب خچهیتار اساس
 یهناراه بهتنرین از یکنی. [8]بنود خواهد یشگاهیآزما

 شنیمیایی مواد اثرات آن دنبا  به و تماس میزان تعیین
 یریگانندازه از اسنتفاده بنا بیولوژینک پنایش انسان بر

 پنایش. است مناسب زیستی هایشاخص یا بیومارکرها
 مقندار تعینین و ردینابی برای مناسب ابزاری بیولوژیک

 نظنر در بندون بدن؛ در حاصله های متابولیت یا و ماده
 جننذب میننزان در مننرثر فاکتورهننای و ورود راه گننرفتن

 در مواجهننه هایشنناخص روش، ایننن در. باشنندیمنن
 اینن ازجملنه. شودیم یریگاندازه بیولوژیکی هاینمونه

 بنه شنده جنذب شیمیایی ترکیب به توانیم هاشاخص
 ترکینب از حاصنل متابولیتهنای یا متابولیت بدن، داخل
 کربوکسننی آنننزیم، فعالیننت سننطح مانننند شننده جننذب

 تماس. [9] نمود اشاره غیره و متهموگلوبین هموگلوبین،
 مواجهنه یابینارز در کنه اسنت یمسائل از یکی یپوست
 نظنر در ییایمیشن منواد سنکیر یابینارز نظارت یبرا

 ،یکشناورز سنموم سنکیر یابینارز در. شودیم گرفته
 در تمناس یاصنل یرهایمسن از یکنی عنوانبنه پوست
 جهت ییهامد . [10] است شده شناخته ریاخ یهاسا 
 کنایامر و اروپنا هیاتحاد در افراد مواجهه سکیر یابیارز

 جهننت منند  کینن UK– POEM. [11] دارد وجننود
 است پاشسم کارگران یتنفس و یپوست مواجهه یابیارز
 یعلمنن یفرعنن تننهیکم توسننط منند  نیننا. [12 ،11]

 در اینتانیبر فعنا  مشترک یپزشک  تیه و هاکشآفت

 هناکشآفت جنذب و مواجهه یابیارز جهت 1981 سا 
 یننیبشیپ مند  ننام بنه و شند سناخته یاسپر توسط
 بنه توجنه بنا. [13] اسنت دسنترس در اپراتنور مواجهه
 ها،کشآفت با تماس کنتر  تیاهم و شده انیب مطالب

 تینفعال سنطح راتیینتغ یبررسن هندف مطالعه نیا در
 لبناس بنا کشناورزان در پالسنما اسنتراز نیکنول میآنز

 از اسنتفاده کنه بنود یحفناظت لبناس بندون و یحفاظت
 پالسنما اسنتراز نیکول تیفعال زانیم با یحفاظت لیوسا
 .باشدیم  یتحق نیا ینوآور
 

 یبررس روش

 آن یاصنل هدف که بود یلیتحل -یمقطع مطالعه نیا
 در پالسنما اسنتراز نیکنول میآننز تیفعال سطح یبررس

 هنگام رانیا غرب جنوب اریخ مزارع پاشسم کشاورزان
 با آن ارتباط و یحفاظت لیوسا از استفاده عدم و استفاده

 منند  کمننک بننه شننده بننرآورد یتنفسنن و یپوسننت دز
 در کنه است  POEM) اپراتور مواجهه زانیم ینیبشیپ

 .رفتیپذ انجام 1399 سا 

 یمصنرف لیوسنا و منواد :هادستگاه و ییایمیش مواد
 شرکت) استراز نیکول سنجش تیک شامل استفاده مورد
 هینته منظنور بنه یتریلیلیم دو سرنگ ، آزمون پارس
 EDTA انعقناد ضند مناده ،یالکل پد خون، یها نمونه
 دسنننتگاه از  ینننتحق نینننا در از نیهمچنننن بنننوده

 رانینا سناخت TS Technology مد  اسپکتروفتومتر
 خون نمونه از پالسما یجداساز اتیعمل. دیگرد استفاده

 سناخت بهداد شاخه 11 وژیفیسانتر دستگاه از استفاده با
 .شد انجام رانیا

 منرد کشاورزان از نفر 34 تعداد :شیآزما انجام روش
 بنا مواجهنه در که غرب منطقه سا  10 تا 20 پاشسم

 از نفر 11 تعداد و شده انتخاب بودند ارگانوفسفره سموم
 شناهد گنروه عنوانبنه نبودند کشاورز که یافراد انیم

 رابطنه به توجه با نمونه تعداد. گرفتند قرار یبررس مورد
 ،یحفناظت لباسبا گروه) گروه هر در نفر 11 حداقل ریز

 .آمد دست به  شاهد گروه و یحفاظت لباس بدون گروه

n= (z1+z2)2(2s2)/d2 

Z1– است 91/1 یعنی %99 نانیاطم بیضر. 
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Z2– است 84/0 یعنی %80 آزمون توان بیضر. 

S- از یکنی در پالسما استراز نیکول اریمع انحراف از یبرآورد 

 .است هاگروه

d- نیبن پالسنما اسنتراز نیکنول مقدار نیانگیم تفاوت حداقل 

 در s- 95/0 و دهندیم نشان معنادار را اختالف که است هاگروه

 .است شده گرفته نظر

 بنا کشناورزان ،یپاشنسم فصل شروع از قبل ابتدا در
 شنده یطراح منظور نیا به که یاپرسشنامه از استفاده

 مواجهنه، نیآخنر زمان لحاظ از کسانی گروه دو به بود
 در سناعت 3) یپاشنسم سناعات نیانگینم ،یسنن رنج

 سننابقه الت،یتحصنن سننطح ،یکشنناورز سننابقه ، هفتننه
 کی به سپس و شده میتقس گاریس مصرف و تیمسموم
 راهنینپ شنامل یشنهادیپ یحفاظت لباس هاآن از گروه
 کیپالسنت جنس از دستکش شلوار، بلند،نیآست دارکاله
 هناآن از یپاشسم نیح در تا شد داده لترداریف ماسک و

 روزمره کار حالت در کشاورزان گرید گروه. کنند استفاده
 گونننهنیا از اسننتفاده بنندون کننه یحننال در یعنننی خننود
 بنا. گرفتنند قرار یبررس مورد بودند یحفاظت یهالباس
 اتینعمل ماه کی انجام از پس و یپاشسم فصل شروع
 از پس و هیته گروه دو هر از خون نمونه کی یپاشسم

 پالسما استراز نیکول تیفعال خون، یپالسما یجداساز
 دسنتگاه و  آلمنان یمیوشیب انجمن) DGKC روش به

 دیگرد یریگاندازه  TS Technologyمد ) کیفتومتر
 لیریبوت استراز، نیکول میآنز ش،یآزما نیا در. [19 ،14]

 کیریبوت دیاس و نیوکولیت و کرده زیدرولیه را نیوکولیت
 فرات انویهگزاس میپتاس آزادشده نیوکولیت. گرددیم آزاد
 دو انوفراتیهگزاسن میپتاسن بنه را زردرنگ یتیظرفسه
 سنرعت. دهندیمن کناهش اسنت، رنگیب که یتیظرف

 409 منو  طنو  در معنرف محلنو  زرد رنگ کاهش
 زانینم با میمستق رابطه و است یریگاندازه قابل نانومتر
 با سالم افراد از یگروه. دارد استراز نیکول میآنز تیفعال
 موردنظر سموم با مواجهه معرض در که کسانی طیشرا

 یپالسنما نموننه و انتخاب شاهد گروه عنوانبه نبودند
 سپس. دیگرد زیآنال شده عنوان  یطر به زین هاآن خون
 با یپوست مواجهه مقدار مانند ییپارامترها با زیآنال جینتا
 جنذب درصد ، روز/ بدن وزن لوگرمیک/ گرم یلیم) سم
 یلیم) سم یپوست شده جذب دوز و  درصد) سم یپوست
 از اسنتفاده بندون و با کشاورزان گروه دو در  روز/ گرم

 لیننقب از یمننوارد کننردن وارد بننا کننه یحفنناظت لبنناس
 استفاده مورد یحفاظت لیوسا ،یپاشسم منطقه مساحت

 لهیوسن ننوع ،یپاشسم ساعات نیانگیم ،یپاشسم نیح
 غلظنت درصند سنم، در موجنود فعنا  مناده ،یپاشسم

 مند  در استفاده مورد سم نوع و سم فعا  ماده محلو 
POEM دیگرد سهیمقا و برآورد بود، آمده دست به. 

 

 هاافتهی

 نیکنول میآننز تینفعال یبررسن منظوربه  یتحق نیا
 عندم و اسنتفاده هنگنام کشناورزان در پالسنما استراز

 
 و سابقه کشاورزی افراد مورد بررسی در سه گروه (BMI)میانگین سن، وزن، قد و شاخص توده بدنی  -1 نمودار
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 آن جینتا که شده انجام یفرد حفاظت لیوسا از استفاده
 .است شده آورده یینمودارها و جداو  قالب در

طرفه نشان داد که میانگین آزمون آنالیز واریانس یک
  و =p 29/0)  ، قننند=p 29/0)  ، وزن=13/0pسنننن )

bmi (39/0 p= افراد منورد بررسنی بنین سنه گنروه  
انحراف معیار سابقه اختالف معنادار نداشتند. میانگین و 

و  3/11کار کشاورزی در گروه بدون لباس بنه ترتینب 
 1/10و  1/11سا  بود و در گروه بالباس به ترتیب  1/8

مستقل نشان داد که میانگین سنابقه  tسا  بود. آزمون 

کار افراد مورد بررسی بنین دو گنروه اخنتالف معننادار 
  .=p 94/0نداشت )

والننیس نشننان داد کننه سننطح -آزمننون کروسننکا 
تحصیالت افراد مورد بررسنی بنین سنه گنروه تفناوت 

 . آزمنون کنای اسنکوئر بنا =p 13/0معنادار نداشنت )
  نشان داد که Likelihood Ratioنسبت درستنمایی )

توزیع فراوانی سیگار کشیدن در افراد مورد بررسی بنین 
  و توزینع =42/0pسه گروه اختالف معننادار نداشنت )

فراوانی و درصد سابقه مسمومیت در دو گروه کشاورزان 

 ح تحصیالت، سیگار کشیدن و سابقه مسمومیت افراد مورد بررسی در سه گروهتوزیع فراوانی سط -1جدو  

 p گروه کنتر  گروه بالباس حفاظتی گروه بدون لباس حفاظتی پارامتر متغیر

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
  9/9 1 9/9 1 9/9 1 سوادبی سطح تحصیالت

 
13/0 

 8/11 2 9/9 1 2/39 1 ابتدایی
 0 0 1/11 3 9/9 1 راهنمایی
 1/41 8 1/41 8 2/41 1 متوسطه
 2/39 1 9/23 4 8/11 2 باالتر

 42/0 8/11 2 9/23 4 4/29 9 بله کشیدن سیگار
 2/88 19 9/11 13 1/10 12 خیر

 - - - 1/10 12 1/10 12 بله سابقه مسمومیت
 - - 4/29 9 4/29 9 خیر

 
 پاشی در سه گروهمیانگین آنزیم کولین استراز پالسما افراد مورد بررسی قبل از سم -2جدو  

 p گروه کنتر  گروه بالباس حفاظتی گروه بدون لباس حفاظتی متغیر

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 <001/0 9/2190 8/13199 4/1410 3/11139 8/1923 3/8911 آنزیم کولین استراز پالسما

 
 پاشیمیانگین متغیرهای مختلف در افراد مورد بررسی در دو گروه کشاورزان قبل و بعد از سم -3جدو  

 گروه با لباس حفاظتی گروه بدون لباس حفاظتی متغیر زمان

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین
 0 04/0 0 89/0 مواجهه پوستی با سممقدار  هنگام آماده سازی محلو 

 0 1/42 0 1/10 مقدار مواجهه پوستی با سم پاشیهنگام سم

p 001/0> 001/0> 
 0 0 0 1/3 درصد جذب پوستی سم هنگام آماده سازی محلو 

 0 8/1 0 9/29 درصد جذب پوستی سم پاشیهنگام سم

p 001/0> 99/0 
 0 0 0 09/0 پوستی سمدوز جذب شده  هنگام آماده سازی محلو 

 0 49/0 0 9/8 دوز جذب شده پوستی سم پاشیهنگام سم

p 001/0 11/0 
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 لباس دقیقاً یکسان بود. بدون لباس و با
طرفه نشان داد که میانگین آزمون آنالیز واریانس یک

پاشنی بنین سنه پالسما بعند از سم استراز کولین آنزیم
 . آزمون تعقیبنی p<001/0گروه تفاوت معنادار داشت )

LSD پاشنی، مینانگین آننزیمنشان داد که بعند از سم 
طور معنناداری پالسما در گروه کنتر  بنه استراز کولین

  و بالبنناس p<001/0بیشننتر از گننروه بنندون لبنناس )
(001/0 p=ه بالبناس   بود. میانگین این آنزیم در گنرو

طور معننناداری بیشننتر از گننروه بنندون لبنناس بننود بننه
(001/0>p.  

زوجی نشان داد که مقدار مواجهه پوستی بنا  tآزمون 
طور معنناداری پاشنی بنهسم در هر دو گروه هنگام سم

  و در >p 001/0بیشتر از هنگام آماده سازی محلو  بود )
گروه بدون لباس حفاظتی میانگین درصند جنذب پوسنتی 

  =001/0p  و دوز جننذب شننده سننم )>p 001/0م )سنن
طور معنناداری بیشنتر از هنگنام آمناده پاشی بههنگام سم

سازی محلو  بود اما در گروه با لبناس حفناظتی بنین دو 
  .4زمان اختالف معنادار مشاهده نشد )جدو  

ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بنین مقندار 
پوسنتی هنگنام آمناده آنزیم کولین استراز بنا مواجهنه 

بیننی کنل دز پاشنی، پیشسازی محلو  و هنگنام سم
بینی مواجهه کلی با سنم رابطنه جذب شده سم و پیش
  .>001/0pمعکوس وجود داشت )

 
 گیریبحث و نتیجه

 ترینپرمصنرف و تنرینمهم از ارگانوفسنفره ترکیبات
 اسنتفاده منورد کشناورزی در که هستند هاییکشآفت
 ینا سم اثر مکانیسم که آنجایی از .[9 ،1] گیرندمی قرار
 اسنت اسنتراز کنولین آنزیم مهار طری  از ترکیبات ینا

 آننزیم یا و قرمز هایگلبو  در آنزیم این فعالیت تعیین
 و تنرینمطم ن پالسنما یا سرم در استراز پسودوکولین

 تمناس ارزینابی بنرای بیولوژیک شاخص ترینگسترده
. همراه بنا [11 ،9] آیدمی حساببه سموم این با انسان

هنای کناری، کاهش مداوم مواجهنه تنفسنی در محیط
زینابی ریسنک سنالمت مواجهه پوستی نینز بایند در ار

انسان در درجه اهمیت بیشتری قرار گیرد در این راسنتا 
های اخیر نیاز به ارزیابی مواجهه خارجی پوستی در سا 

. هدف از این [11]مورد توجه بیشتری قرار گرفته است 
 آننزیم کنولینمطالعه بررسی تغیینرات سنطح فعالینت 

استراز پالسما در کشاورزان بالبناس حفناظتی و بندون 
شننود مشنناهده می 2لبنناس حفنناظتی بننود. در جنندو  

پاشی بین میانگین آنزیم کولین استراز پالسما بعد از سم
بعند از .  p<001/0)سه گنروه تفناوت معننادار داشنت 

پالسما در گنروه  استراز کولین پاشی، میانگین آنزیمسم
طور معنناداری بیشنتر از گنروه بندون لبناس بهکنتر  

(001/0>p( 001/0  و بالباسp=   بود. همچنین بعد از
طور پاشی میانگین این آننزیم در گنروه بالبناس بنهسم

 . p<001/0معناداری بیشتر از گروه بدون لبناس بنود )
پاشنی در فعالیت آنزیم کولین استراز پالسما بعند از سم

ود که میانگین و انحنراف معینار گونه بسه گروه به این
بنرای  8/1923و  3/8911 فعالیت این آنزیم به ترتینب
بنرای  4/1410و  3/11139گروه بدون لباس حفاظتی، 
بننرای  9/2190و  8/13199گننروه بالبنناس حفنناظتی و 

توان به این نتیجه رسید گروه کنتر  بود. به عبارتی می
بالبناس عدم کاهش فعالیت کولین استراز در گنروه که 

تواند نشان دهنده تنأثیر مببنت اسنتفاده از حفاظتی می
وسایل حفاظتی مناسب در پیشگیری از کاهش فعالینت 

طور کنه در جندو  هماناین آنزیم در کشاورزان باشد. 

 ضرایب همبستگی پیرسون بین مقدار آنزیم کولین استراز با متغیرهای مختلف -4جدو  

 
 متغیر

 مقدار آنزیم کولین استراز

r P 
 <001/0 -132/0 مواجهه پوستی هنگام آماده سازی محلو 

 <001/0 -110/0 پاشیمواجهه پوستی هنگام سم

 <001/0 -140/0 بینی کل دز جذب شده سمپیش

 <001/0 -199/0 بینی مواجهه کلی با سمپیش
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 انو همکار ییرضا ریم یمهد 104

میننزان  ،پاشننیشننود هنگننام سممشنناهده می 3شنماره 
مواجهه پوستی دو گروه بالباس و بدون لباس حفاظتی، 

هنا هنگنام آمناده سنازی پوسنتی آنبیشتر از مواجهنه 
تواند به این علت باشد کنه محلو  است. این نتیجه می

پاشننی در بخننش مواجهننه پوسننتی منند ، هنگننام سم
و یا اینکه بینی برای لباس حفاظتی نشده گونه پیشهیچ

در هنگام سم پاشی، پاشش سنم بنر روی بندن اتفنا  
 بینانگر اینن اسنت کنه بنا 4ده است. جدو  شماره افتا

افزایش فعالیت کنولین اسنتراز پالسنما مقندار عنددی 
 یابد و بنرعکس؛پارامترهای موجود در مد  کاهش می

یعنی استفاده از لباس حفناظتی منانع از تنأثیر سنم بنر 
شود. تحقیقاتی کاهش فعالیت کولین استراز پالسما می

در خصوص تأثیر سموم ارگانوفسفره بنر فعالینت آننزیم 
رفته که مرید اینن مطالعنه اسنت کولین استراز انجام گ

ای تحت عنوان بررسنی مینزان فعالینت ازجمله مطالعه
عنوان نشانگر مواجهنه بنا سنموم آنزیم کولین استراز به

ارگانوفسفره در دو گنروه کشناورزی اسنتان خوزسنتان 
انجنام شند.  2013توسط محبی و همکناران در سنا  

ولین نتایج مطالعه نشان داد، میانگین فعالیت اسنتیل کن
هننای قرمننز در دشننت آزادگننان، فعالیننت اسننتراز گلبو 

بوتیریل کولین استراز در شوشتر و اندازه فعالیت اسنتیل 
صننورت مشننمگیری کننولین اسننتراز ویننژه دو گننروه به

(09/0p<ها در گروه شاهد کمتنر   از فعالیت این آنزیم
نفننر از  40ای کننه بننر روی . باکننند در مطالعننه[9]بننود 

کارکنان شاغل در گلخانه جهت بررسی فعالیت کنولین 
استراز به روش الکترومتریک انجام داد، به اینن نتیجنه 
رسید که درصد توقف آنزیم کولین استراز پالسنما بنین 

 .[9]درصد متغیر بوده است  28-1
صورت مورد و شاهد به بررسی تماس مطالعاتی نیز به

گیری فعالیت با سموم آنتی کولین استراز از طری  اندازه
ازجملننه در مطالعننه اننند، آنننزیم کننولین اسننتراز پرداخته

نفنر  39کارگر مزارع برنج و  39زاده که بر روی ابراهیم
عنوان شاهد انجام شد، نتنایج نشنان داد کنه مینزان به

فعالیت این آنزیم در مردان کارگر با گروه شاهد تفناوت 
ای کنه . در مطالعه[1]  وجود دارد >09/0p) داریمعنی

عنوان گروه مورد پاش بهنفر سم 30وی برخورداری بر ر

عنوان گروه شاهد انجام داد، میزان فعالینت نفر به 30و 
ها در افراد منورد آنزیم کولین استراز سرم و اریتروسیت

داری مطالعه ازنظر آماری با گروه شاهد اخنتالف معننی
(001/0p< ای تحت عنوان سنطح . مطالعه[18]  داشت

های سننالمت فعالینت کنولین اسنتراز پالسنما و نشنانه
کارگران در معرض سموم ارگانوفسفره در پرو در سنا  

کشاورز در دو منطقنه  213توسط هکتور در بین  2008
عنوان گروه کنتنر  انجنام نفر به 18ه گرمسیری و نیم

شد. سطح فعالینت کنولین اسنتراز پالسنمای دو گنروه 
طور مشمگیری از گروه کنتر  پائین تر بنود مواجهه به

نن و اجیگو که در اتیوپی بنر روی . در مطالعه مکو[19]
عنوان گروه کنتنر  نفر دیگر به 41کارگر کشاورز و  82

انجام شد، نتایج مطالعه نشان داد فعالیت کولین اسنتراز 
. [20]طور کلنی پنائین بنودپالسما در گروه مواجهه بنه

کننارگر کشنناورز دارای  49ای بننر روی رنجبننر مطالعننه
سنا   99تا  23حداقل سابقه یک سا  و محدوده سنی 

بندی انجنام داد کنه نتنایج و گروه کنتر  کارخانه بسته
مطالعننه فعالیننت آنننزیم اسننتیل کننولین اسننتراز در 

های گروه مورد را در مقایسه با گروه شناهد اریتروسیت
مطالعنه  . در[21]تر نشنان داد  داری پائینطور معنیبه

 انجنامپاش سنم کارگر 139 روی که اسپانیا درهرناندز 
 رطوقرمننز بننه هننایگلبو  اسننتراز کننولین سننطح شنند،
 . [22] بود یافته کاهشدرصد   9/14) داریمعنی

مینانگین آننزیم  در مطالعه حاضر مشخص گردید که
کولین استراز پالسنمای افنراد منورد بررسنی در گنروه 
کنتر ، گروه فاقد لباس حفاظتی و گنروه دارای لبناس 

با سموم، این میزان در بین افراد حفاظتی بعد از مواجهه 
مواجهه داشته فاقد لباس حفاظتی دارای افنت شندیدی 

توان به این نکتنه دسنت یافنت کنه رو میاست، از این
استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب تنأثیر بسنزایی 

هنای کنولین داشنتن سنطح فعالینت آنزیمدر ثابت نگه
ی سنموم استراز داشنته و همچننین منانع از تأثیرگنذار

گنردد. همچننین ارگانوفسفره در پارامترهای خنونی می
بینی کننده مواجهنه افنراد بنا های پیشاستفاده از مد 

تواننند کمننک مننرثری در کنناهش مننواد شننیمیایی می
های پرهزینه آزمایشگاهی جهنت بنرآورد مینزان روش
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مواجهه افراد داشته باشد. انجام مطالعات بیشتر در اینن 

به نتیجه مطلوب و استفاده از سایر زمینه جهت رسیدن 
 رسد.بینی کننده ضروری به نظر میهای پیشمد 
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Abstract 

Background and aims: Research show exposure to pesticides is occupationally common in 

agricultural task. Organophosphate (OP) compounds are diverse classes of pesticides with 

the most well known applications as insecticides and, to a lesser extent, as herbicides in 

agriculture. Organophosphate poisoning (OPP) is a major problem worldwide, especially in 

developing countries, with millions of cases and hundreds of thousands of deaths occurring 

each year. 

Methods:  A total of 34 patients of male farmers spraying 20 to 60 years that exposure to 

organophosphate insecticides in the South West region were selected and were divided into 

two groups. 17 patients as controls were studied among people who were not farmers. 

Protective clothing was offered to a group of farmers to use them during spraying. While 

another group of farmers in their daily work without the use of protective clothing were 

studied in this way. After spraying operation a blood sample collected from the three groups 

and their plasma cholinesterase activity was evaluated by DGKC method. 

Results: After spraying, the mean plasma cholinesterase enzyme in the control group was 

8516.3 and in without clothes was 13655.8. But in the group with clothes enzyme average 

was 11639.3. 

Conclusion: Organophosphorus pesticide poisoning in our country is one of the main causes 

of poisoning among farmers. However, according to the results of research and assessment 

of exposure to organophosphate insecticides and affect the levels of cholinesterase enzyme 

indicated, it can be said that the use of appropriate personal protective equipment has 

essential role in reducing the level of damage to the enzyme cholinesterase. 

 

Keywords: Organophosphate pesticides, Protective clothing, Farmers, Cholinesterase 

enzyme. 
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