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Background and Objective: Formaldehyde used in the pathology and
histology laboratories as a tissue fixation. This compound classified in group
A1 (human carcinogen) by the International Agency for Research on Cancer
(IARC). The aim of this study was the evaluation of relationship between
ambient air concentrations and personal exposure (TWA and ceiling) of
formaldehyde in the pathology departments.
Materials and Methods: This descriptive analytical study was performed
in the second half of year 1395 at four teaching hospitals in Hamadan
university of Medical Sciences. For that purpose 17 environmental, 28 TWA
samples (by a census method) and, 5 ceiling samples in the peak of pollution
were collected simultaneously. The NIOSH 3500 method was used to
sampling and analysis of air samples.
Results: The mean ambient concentration of formaldehyde was 1.67±1.81
ppm. The mean personal exposure levels in both TWA and ceiling were
obtained 0.31±0.40 ppm and 2.36±2.34 ppm respectively. TWA and ceiling
levels were more than from NIOSH recommended exposure limits (REL)
and Iran's national occupational exposure limit (OEL) respectively. In this
study, there were a significant correlation between the personal
concentrations with TWA (r= 0.82, P=0.0001) and ceiling exposure levels
(r=0.47 , P=0.01).
Conclusion: According to the exist challenges about the evaluation of
occupational exposure to formaldehyde, this study emphasizes on the
assessment of the health and carcinogenicity risks in the staffs exposed to
formaldehyde in the pathology departments, in order to assurance
effectiveness of control measures.
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پاتولوژی بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان
اعظم کرمی مسافر ،6محمد جواد عصاری ،*،2عبدالرحمن بهرامی ،4محمد

ذوالحواریه3
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1316/07/16 :
تاریخ پذیرش مقاله1316/01/08 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :فرمالدئید به عنوان تثبیتکننده بافت در آزمایشگاههای آسیبشناسی و بافتشناسی
استفاده میشود .این ترکیب توسط آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان ( )IARCدر گروه ( A1سرطانزای
انسانی) طبقهبندی شده است .هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ارتباط بین غلظتهای محیطی و مواجهات
فردی میانگین وزنی -زمانی ( )TWA: Time Weighted Averageو سقفی ( )Ceilingفرمالدئید در
بخشهای پاتولوژی بود.

یافتهها :میانگین غلظت محیطی فرمالدئید معادل  1/67±1/81 ppmبود .میزان سطوح مواجهه فردی
در دو حالت  TWAو  Ceilingنیز به ترتیب معادل غلظت  0/31±0/40 ppmو 2/36±2/34 ppm
به دست آمد .همچنین ،سطوح  TWAاز حدود مجاز توصیه شده ( )RELتوسط  NIOSHو سطوح
 Ceilingاز حدود مجاز شغلی ( )OELملی کشور بیشتر بود .در این پژوهش بین غلظت های محیطی با
سطوح مواجهه فردی  )r=0/82 ،P=0/0001( TWAو  )r=0/47 ،P=0/01( Ceilingارتباط آماری
معناداری وجود داشت.
نتیجهگیری :با توجه به چالشهای موجود در بررسی مواجهه شغلی با فرمالدئید ،این مطالعه ،بهمنظور
اطمینان از اثربخشی اقدامات کنترلی ،بر ارزیابی ریسکهای بهداشتی و سرطانزایی کارکنان در مواجهه با
فرمالدئید در بخشهای پاتولوژی تأکید دارد.
واژگان کلیدی :بیمارستانها؛ پاتولوژی؛ فرمالدئید ،مواجهه شغلی

بین سالهای  1/1 ،1181-83میلیون کارگر در آمریکا با این
ماده مواجه بودهاند ] .[1فرمالدئید مادهای محرک و التهابآور
است که باعث تحریک و سوزش چشم شده و بر سیستم تنفسی
اثر میگذارد .همچنین ،موجب آسیب به پوست و مخاط شده و
میتواند منجر به سرطان سینونازال ،نازوفارنکس ،ریه ،حلق و
مغز گردد ] .[2-4عالوهبراین فرمالدئید با طبقهبندی

()National Institute for Occupational Safety and Health

آژانس بینالمللی تحقیقات سرطان ( IRAC: International
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مقدمه
فرمالدئید یک ترکیب شیمیایی مهم صنعتی و تجاری
بیرنگ ،قابل اشتعال و دارای بوی تند و زننده است که حاصل
اکسیداسیون متانول میباشد .این ماده به دلیل نداشتن گروه
آلکیل از نظر میزان واکنشپذیری با آلدئیدهای دیگر متفاوت
است .سالیانه  12میلیون تن فرمالدئید در دنیا تولید میشود
] .[1-4مطابق با گزارش مؤسسه ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا

] [ Downloaded from johe.umsha.ac.ir on 2023-01-07

مواد و روشها :این پژوهش توصیفی -تحلیلی در نیمه دوم سال  1311در چهار بیمارستان آموزشی دانشگاه
علوم پزشکی همدان انجام شد .بدینمنظور بهطور همزمان  28نمونه ( TWAبا روش سرشماری) 17 ،نمونه
محیطی و  1نمونه فردی  Ceilingدر پیک آلودگی جمعآوری گردید .بهمنظور نمونهبرداری و تجزیه نمونههای
هوا از روش  NIOSH 3100استفاده شد.

کرمی مسافر و همکاران
 )Agency for Research on Cancerو برنامه ملی سمشناسی
( )NTP: National Toxicology Programمطابق بوده و در

ارتباط با  28فرد شاغل در بخش پاتولوژی  4بیمارستان (،B ،A
 Cو  )Dدر شهر همدان انجام شد .بدینمنظور با توجه به
فعالیتهای شغلی مختلف 28 ،نمونه فردی بهصورت سرشماری
در طول شیفت کاری برای مقایسه با حدود مجاز TWA
جمعآوری گردید .همچنین با توجه به فضاهای کاری مختلف در
هریک از بیمارستانها ،در مجموع  17نمونه محیطی از هوای
واحدهای مختلف بخشهای پاتولوژی برداشت شد .شایان ذکر
است از آنجایی که منشا اصلی انتشار فرمالدئید در بخشهای
پاتولوژی مربوط به فعالیت شغلی پاس بود و با توجه به این
موضوع که در ویرایش چهارم حدود مجاز مواجهه شغلی ()OEL
ملی کشور در سال  1311فقط حدود مجاز  Ceilingپیشنهاد
شده است ،بهمنظور امکان انجام مقایسه با حدود مجاز ،Ceiling
اقدام به جمعآوری  1نمونه کوتاهمدت ( 11دقیقهای) در پیک
آلودگی گردید.
عالوهبراین ،برای تعیین مقدار فرمالدئید در نمونههای فردی
و محیطی از روش  NIOSH 3100که از حساسیت باالیی (0/1
میکروگرم به ازای هر نمونه) برخوردار میباشد ،استفاده گردید.
بدینمنظور ،برای نمونهبرداری از  2بطری گازشوی متوالی حاوی
 20میلیلیتر بیسولفیت سدیم  1درصد و یک بطری تلهگیر و
پمپ نمونهبردار فردی مدل  224-PCMTX8ساخت شرکت
 SKCبا دبی  1لیتر بر دقیقه استفاده شد .ذکر این نکته ضرورت
دارد که همزمان با انجام عملیات نمونهبرداری ،اقدام به ثبت
پارامترهای محیطی دما ،فشار و رطوبت هوا گردید .عالوهبراین
پس از انتقال نمونهها به آزمایشگاه ،بهمنظور آمادهسازی ابتدا به
هریک از نمونهها  1میلیلیتر اسید کروموتروپیک  1درصد و 6
میلیلیتر اسید سولفوریک  18درصد اضافه گشت و سپس ،به
مدت  11دقیقه در دمای  11درجه قرار داده شد .برای رسم
منحنی کالیبراسیون نیز ابتدا محلول استاندارد مادر فرمالدئید
از محلول فرمالدئید  37درصد با غلظت  1/26میلیگرم بر
43
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مواد و روشها
این مطالعه توصیفی -تحلیلی در نیمه دوم سال  1311در
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گروه یک سرطانزایی ( A1سرطانزای قطعی) قرار میگیرد
] .[6-8حدود  10تا  11درصد از فرمالدئید در دستگاه تنفسی
فوقانی جذب شده و مقدار کمی از آن به آلوئولها میرسد ].[6
الزم به ذکر است که فرمالدئید بهسرعت به صورت اسید
فرمیک ،اکسید شده و وارد سیستمهای بیولوژیک می گردد و
یا به صورت آب و دی اکسید کربن از طریق بازدم دفع میشود
].[1،10
از سوی دیگر از فرمالدئید بهعنوان نگهدارنده بافت
و ضدعفونیکننده در آزمایشگاههای آناتومی ،آسیبشناسی و
بخشهای هیستوشیمی و میکروبیولوژی استفاده میگردد ].[11
نتایج مطالعات اندازهگیری فرمالدئید در بیمارستانها حاکی از
باالبودن غلظت این آالینده در بخشهای مختلف است .نتایج
پژوهش خانزاده در آزمایشگاه تشریح دانشگاه علوم پزشکی اوهایو
آمریکا ،غلظتهای طوالنیمدت فرمالدئید را در  14درصد از
موارد از  )Threshold Limit Value( TLVپیشنهادی توسط
Association Advancing Occupational and ( ACGIH
 )Environmental Healthو غلظتهای کوتاهمدت را در 100
درصد از موارد از )Short Term Exposure limit( STEL
پیشنهادی توسط  NIOSHبیشتر نشان داد ] .[12در پژوهشی
که توسط قاسمخانی و همکاران در سال  2004در بخشهای
مختلف هشت بیمارستان در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام
گرفت نیز سطوح مواجهات طوالنیمدت و کوتاهمدت در
بخشهای پاتولوژی بهترتیب معادل  0/16±0/74و 0/83±0/21
بهدست آمد .همچنین بین سطوح مواجهه در بخش پاتولوژی و
سایر بخشهای مختلف ،تفاوت آماری معناداری مشاهده شد
( .[1] )P≥0/01عالوهبراین ،نتایج پژوهش علیزاده و همکاران در
سال  2011در ارتباط با هوای بخشهای مختلف بیمارستانهای
شهرستان ساری بیانگر آن بود که میانگین غلظت بهدستآمده
در بخشهای پاتولوژی ( )0/62±0/44 ppmچندین برابر حدود
مجاز بوده است ] .[12در پژوهشی که در سال  2006توسط
 Orsiereو همکاران بهمنظور ارزیابی ریسک ژنوتوکسیک
کارکنان آزمایشگاه پاتولوژی و آناتومی در مواجهه با فرمالدئید
انجام شد نیز نتایج نشان داد که میانگین سطوح فرمالدئید در
مواجهات بلندمدت و کوتاهمدت بهترتیب  0/1 ppmو 2 ppm
میباشد که  12درصد از موارد مواجهه کوتاهمدت و  21درصد از
موارد مواجهه بلندمدت از حدود مجاز پیشنهادی توسط OSHA
()Occupational Safety and Health Administration
بیشتر بوده است ].[13
با وجود اینکه مواجهه با فرمالدئید ،بسیار به غلظتهای
محیطی و مدت زمان مواجهه بستگی دارد؛ اما همانطور که در
مطالعات مختلف گزارش شده است ،اندازهگیری غلظتهای
محیطی یک آالینده الزاما گویای مواجهه فردی نمیباشد؛

بنابراین ارزیابی سطوح مواجهه فردی با آالیندههای محیطهای
کار اهمیت دارد ] .[14در این ارتباط نتایج پژوهشی که توسط
رنگکوی و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال
 2004انجام شد ،نشان داد که بین مواجهه فردی و غلظت
محیطی فرمالدئید در آزمایشگاههای آناتومی اختالف معناداری
وجود دارد ( .[12] )P=0/0001از آنجایی که با وجود
جستجوهای کتابخانهای انجامشده ،پژوهش مشابهی در مورد
بررسی مقایسهای غلظت فرمالدئید در فعالیت شغلی مختلف
واحد پاتولوژی بهطور جداگانه بهدست نیامد ،پژوهش حاضر با
هدف بررسی ارتباط بین غلظت محیطی فرمالدئید و مواجهه
فردی در دو حالت مواجهه بلندمدت ( )TWAو کوتاهمدت
( )Ceilingدر بخشهای پاتولوژی انجام شد.

ارتباط سطوح مواجهه شغلی و محیطی با فرمالدئید

میلیلیتر تهیه (غلظت فرمالدئید به روش تیتراسیون و با استفاده
از بیسولفیت سدیم  1/13موالر و اسید سولفوریک  0/02نرمال
تعیین شد) گردید و سپس محلولهای استاندارد کاربردی در
غلظتهای  1/21-2/1میکروگرم بر میلیلیتر با رقیقنمودن
محلول استاندارد مادر توسط بیسولفیت سدیم  1درصد ساخته
شد .پس از انجام تمامی عملیات آمادهسازی بر روی محلولهای
استاندارد کاربردی بهطور همزمان با نمونههای مجهول ،مقادیر
جذب با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر UV-VIS-NIR
مدل  Lambda950ساخت کمپانی  Perkin Ellmerآمریکا در
طول موج  180نانومتر قرائت گردید .در انتها پس از رسم منحنی
کالیبراسیون ،غلظت فرمالدئید در نمونههای محیطی و
فردی محاسبه شد .الزم به ذکر است که برای تجزیه و تحلیل
دادهها از نرمافزار  SPSS 16استفاده گردید .همچنین،
بهمنظور مقایسه و بررسی متغیرها از آزمونهای ناپارامتری
 Kruskal- Wallisو  Whithney- Mannبهره گرفته شد و
برای بررسی رابطه از آزمونهای ناپرامتری  Spearmanو
 Pearsonاستفاده گردید.

جدول  :6اطالعات دموگرافیک افراد شاغل در بخش پاتولوژی بیمارستانهای مورد پژوهش
بیمارستان
A
B
C
D

کل

جنس
مرد (درصد)

زن (درصد)

0
66/67
12/1
16/67
14/21

100
33/33
87/1
83/33
81/71

41

34/60±6/10
31/33±1/87
32/33±7/42
31/0±1/30
34/12±7/0

10/04±8/61
1/80±1/08
1/0±8/68
16/0±1/40
10/38±8/63

تهران انجام شد ،نتایج نشان داد که میانگین غلظت فرمالدئید
اندازهگیریشده در مواجهات بلندمدت ( )0/16 ppmو کوتاهمدت
( )0/83 ppmبیشتر از حدود مجاز مورد مقایسه بوده است ].[1
همچنین نتایج پژوهش علیزاده و همکاران که در بخشهای
مختلف بیمارستانهای شهرستان ساری در سال  2003انجام
شد ،حاکی از آن بود که غلظت فرمالدئید در بخش پاتولوژی
( )0/62±0/44 ppmچندین برابر حد مجاز مربوطه است ].[11
از سوی دیگر در پژوهشی که در سال  2006توسط  Orsiereو
همکاران بهمنظور ارزیابی ریسک ژنوتوکسیک در افراد شاغل در
مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،3شماره  ،4پاییز 6431
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بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطوح مواجهه TWA
فرمالدئید در بخش پاتولوژی تمامی بیمارستانها از REL
پیشنهادی  NIOSHبیشتر است .همچنین ،بیشترین غلظتهای
محیطی فرمالدئید مربوط به انجام فعالیت شغلی پاس در
بخشهای پاتولوژی بوده و سطوح مواجهه  Ceilingدر پیک
آلودگی به میزان قابلمالحظهای از  OELملی کشور باالتر
میباشد .این نتایج با یافتههای سایر مطالعات مشابه انجامشده
مطابقت دارد .در این راستا در پژوهشی که توسط قاسمخانی و
همکاران در سال  2001در بخش پاتولوژی بیمارستانهای شهر

سن (سال)

سابقه کاری (سال)

] [ Downloaded from johe.umsha.ac.ir on 2023-01-07

یافتهها
اطالعات دموگرافیک افراد مورد مطالعه در جدول  1و نتایج
اندازهگیری فرمالدئید در بیمارستانهای مورد پژوهش در
جداول  2-1نشان داده شده است .محدوده میانگین غلظت
محیطی و فردی بلندمدت در گروههای شغلی مختلف بهترتیب
 0/14-7/01 ppmو  0/11-1/73 p+mبه دست آمد .همچنین
نتایج حاکی از آن بود که میزان مواجهه تمامی افراد مورد

پژوهش از حدود مواجهه ( )RELپیشنهادی  NIOSHبرای 8
ساعت کاری ( )0/016 ppmبیشتر میباشد؛ درحالی که
درصورت مقایسه نتایج با حدود مجاز مواجهه ()PEL
پیشنهادی  ،)0/71 ppm( OSHAفقط  14/28درصد از افراد
مورد مطالعه مواجهه بیش از حد مجاز داشتهاند .عالوهبراین،
نتایج بیانگر باالتربودن غلظت  Ceilingاز حدود مجاز شغلی
( )OELملی کشور ( )0/3 ppmدر پیک آلودگی مربوط به
انجام فعالیت شغلی پاس در گروه شغلی پاتولوژیستها بود .در
این زمینه ،بیشترین غلظت محیطی در اتاق پاس بیمارستان
 )7/01 ppm( Bو کمترین آن در واحد پذیرش بیمارستان A
( )0/14 ppmبه دست آمد .همچنین ،بیشترین غلظتهای
فردی  TWAو  Ceilingدر گروه شغلی پاتولوژیستهای
شاغل در بیمارستان  Bبهترتیب معادل  1/73 ppmو ppm
 8/0و کمترین غلظت  TWAدر ارتباط با مسئول پذیرش
شاغل در بیمارستان  Aبرابر با  0/10 ppmمشاهده گردید.
عالوهبراین ،نتایج نشان داد که بین میانگین غلظت فرمالدئید
محیطی و فردی  TWAدر بیمارستانهای متفاوت ،اختالف
معناداری وجود دارد ( .)P=0/0001آزمونهای آماری نیز
حاکی از وجود رابطه معنادار بین غلظتهای محیطی با
غلظتهای فردی  )r=0/82 ،P=0/0001( Ceilingو TWA
بودند ( .)r=0/47 ،P=0/01بین غلظتهای محیطی در
فعالیتهای شغلی متفاوت نیز اختالف معناداری مشاهده
گردید ()P=0/02؛ درحالی که بین غلظتهای فردی TWA
در گروههای شغلی مختلف ،تفاوت آماری معناداری وجود
نداشت.

کرمی مسافر و همکاران
مشاهده گردید.
عالوهبراین ،نتایج بررسی الگوهای کاری در پژوهش حاضر
بیانگر آن بود که میزان مواجهه با فرمالدئید در بیمارستانهای
مورد بررسی از یک الگوی مشخص و یکسان پیروی نمیکرد؛ به
عنوان مثال ،میزان ساعات کار روزانه پاتولوژیستها حداکثر به 2
ساعت در روز محدود میگردید؛ درحالی که کارشناسان علوم
آزمایشگاهی بخشی از شیفت کاری خود را در اتاق پاس بودند و
بقیه ساعات را در بخشهای برش و رنگآمیزی سپری مینمودند.
همچنین در بیمارستان  Aکه دارای کمترین مواجهه  TWAدر
بین بیمارستانهای مورد مطالعه بود (جدول  ،)2فعالیت شغلی
پاس در تمام روزهای هفته انجام میشد؛ درحالی که از میان 6
نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی شاغل در بخش پاتولوژی این
بیمارستان ،تنها  3نفر فعالیت شغلی پاس را بر عهده داشتند که
نفر اول  3روز در هفته و  2نفر دیگر یک هفته در میان 3 ،روز
فعالیت پاس را انجام میدادند .در بیمارستان  Bکه از بیشترین
مواجهه  )1/73 ppm( TWAبرخوردار بود نیز در هفته فقط 1
روز فعالیت شغلی پاس انجام میشد (جدول  .)3از سوی دیگر در
بیمارستان  ،Cهفتهای  2روز فعالیت شغلی پاس صورت میگرفت
که بهطور مساوی بین  4کارشناس علوم آزمایشگاهی شاغل در
بخش پاتولوژی تقسیم میگردید (جدول  .)4در نهایت ،فعالیت
شغلی پاس در بیمارستان  Dبهصورت هفتهای  3روز انجام شده
و بهطور مساوی بین  3نفر کارشناس علوم آزمایشگاهی تقسیم
میگشت (جدول .)1

آزمایشگاههای پاتولوژی و آناتومی صورت گرفت ،میانگین غلظت
فرمالدئید در مواجهات کوتاهمدت و بلندمدت بهترتیب 2 ppm
و  0/1 ppmبهدست آمد که از حدود مجاز مورد مقایسه بیشتر
بود ].[13
عالوهبراین ،در پژوهش حاضر بین میانگین غلظت فرمالدئید
در بخشهای پاتولوژی بیمارستانها اختالف معناداری بهدست
آمد ()P=0/0001؛ درحالی که در پژوهش قاسمخانی و همکاران
تفاوت معناداری بین غلظت فرمالدئید در بخشهای پاتولوژی
مشاهده نشد ] .[1از آنجاییکه در سایر مطالعات مشابه اشارهای
به مقایسه غلظت فرمالدئید در گروههای شغلی مختلف در واحد
پاتولوژی نشده است ،مهمترین دلیل این تفاوت را میتوان به
بررسی دقیق عوامل مؤثر بر غلظت محیطی فرمالدئید و سطوح
مواجهه فردی در پژوهش حاضر نسبت داد؛ زیرا همانطور که در
نتایج نیز اشاره شد ،بین غلظت محیطی فرمالدئید در گروههای
شغلی مختلف از جمله پاتولوژیستها ،کارشناسان علوم
آزمایشگاهی ،کارمندان و کارکنان خدماتی ،اختالف آماری
معنادار وجود داشت ( )P=0/02که با توجه به وجود تفاوت در
فعالیت شغلی از نظر بار کاری و ساعات مواجهه در گروههای
شغلی مختلف چندان دور از انتظار نبود .عالوهبراین ،نقش میزان
کارآیی سیستمهای تهویه در بخشهای پاتولوژی را نباید نادیده
گرفت؛ بهطور مثال در بیمارستان  Aبا وجود انجام فعالیت شغلی
پاس در  6روز هفته ،به دلیل وجود سیستم تهویه مناسب،
کمترین میزان مواجهه  TWAبا فرمالدئید ()0/10 ppm

روش نمونهبرداری فرمالدئید

بیمارستان

گروه شغلی

تعداد شاغلین

حضور روزانه (ساعت)

فعالیت شغلی

تعداد

مدت

()ppm

میانگین غلظت

تعداد

مدت
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پاتولوژیست

3

2

پاس

1

محیطی ()Stationary

نمونهبرداری فردی ()Personal
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جدول  : 2نتایج غلظتهای محیطی فرمالدئید و سطوح مواجهات فردی در بیمارستان A
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ارتباط سطوح مواجهه شغلی و محیطی با فرمالدئید
جدول  :4نتایج غلظتهای محیطی فرمالدئید و سطوح مواجهات فردی در بیمارستان B

روش نمونهبرداری فرمالدئید

بیمارستان

گروه شغلی

تعداد شاغلین

حضور روزانه (ساعت)
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دقیقه
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غلظت ()ppm

B

نمونهبرداری فردی ()Personal

0/80
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تعداد کل نمونهها
n=1
میانگین غلظت
0/80

جدول  :3نتایج غلظتهای محیطی فرمالدئید و سطوح مواجهات فردی در بیمارستان C
روش نمونهبرداری فرمالدئید

بیمارستان

گروه شغلی

تعداد شاغلین

حضور روزانه (ساعت)

فعالیت شغلی
تعداد

مدت

()ppm

میانگین غلظت

تعداد

مدت

()ppm

میانگین غلظت

تعداد

تعداد کل نمونهها
n=3
میانگین غلظت
2/61±0/11

1
0/21

تعداد کل نمونهها
n=7
میانگین غلظت
0/68±0/10

11
دقیقه
11
دقیقه

3/60
3/60

تعداد کل نمونهها
n=1
میانگین غلظت
3/60

که در این پژوهش میزان مواجهه با فرمالدئید در آزمایشگاههای
آناتومی مورد سنجش قرار گرفته است .از محدودیتهای این
پژوهش میتوان به تفاوت الگوی مواجهه شاغلین در هفتههای
مختلف اشاره نمود؛ بدیندلیل ،تمامی اطالعات ذکرشده در
پژوهش حاضر محدود به ارزیابی مواجهه در زمان انجام پژوهش
بود که با تغییر الگوی مواجهه تغییر خواهد کرد؛ بنابراین ،به
عالقهمندان پژوهش در این زمینه مطالعاتی پیشنهاد میگردد که
بهمنظور اطالع از نحوه تغییر در الگوهای مواجهه ،بررسی غلظت
های محیطی و سطوح مواجهات فردی در روزهای مختلف هفته
مجله مهندسی بهداشت حرفهای ،دوره  ،3شماره  ،4پاییز 6431
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نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین غلظت محیطی
فرمالدئید در بخش پاتولوژی و میزان مواجهه فردی در هر دو
حالت  Ceilingو  TWAاختالف معناداری وجود دارد
( .)P=0/001همچنین نتایج حاکی از وجود ارتباط آماری معنادار
بین غلظتهای محیطی با مواجهه فردی در حالت Ceiling
( )r=0/82 ،P=0/0001و  )r=0/47 ،P=0/01( TWAبود که
این یافته با نتایج پژوهش رنگکوی و همکاران که اختالف
معناداری ( )P=0/0001را بین مواجهه فردی و غلظت محیطی
فرمالدئید بهدست آوردند ،همخوان میباشد ][12؛ با این تفاوت
43

1/81

4

3
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7
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مدت

تعداد شاغلین
n=8

2
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ساعت
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3
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()Ceiling

غلظت ()ppm

کارشناس علوم
آزمایشگاهی

1

7

پاس -برش
رنگآمیزی

2

محیطی
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وزنی -زمانی

سقفی
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C

پاتولوژیست

3

3

پاس

1

نمونهبرداری فردی ()Personal

کرمی مسافر و همکاران
D  نتایج غلظتهای محیطی فرمالدئید و سطوح مواجهات فردی در بیمارستان:3 جدول

تعداد کل نمونهها
n=1
میانگین غلظت
1/70

1

0/38

تعداد کل نمونهها
n=6
میانگین غلظت
0/24±0/28
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پاس

2

3

پاتولوژیست

2

 برش-پاس
رنگآمیزی

7

3

کارشناس علوم
آزمایشگاهی

تعداد کل نمونهها
n =3
میانگین غلظت
1/12±1/81

تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد رشته
. است110207310 مهندسی بهداشت حرفهای به شماره
بدینوسیله از تمامی افراد شاغل در بخش پاتولوژی بیمارستانهای
مورد مطالعه که صمیمانه پژوهشگران را در انجام این پژوهش
یاری رساندند و نیز از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه
علوم پزشکی همدان به دلیل حمایت مالی از این طرح تحقیقاتی
.سپاسگزاری میشود

بیمارستان

0/10

 عالوه بر کمک به درک، در پیک آلودگیCeiling گیری مواجهه
مناسب از وضعیت مواجهه شاغلین در بخشهای پاتولوژی می
تواند در بررسی میزان اثربخشی اقدامات کنترل مهندسی و
.مدیریتی نیز اثرگذار باشد

D

تعداد شاغلین
n=6

.را در مطالعات آینده مدنظر قرار دهند
نتیجهگیری
با توجه به نبود یک برنامه مواجهه شغلی واحد در بخشهای
 عدم پیشنهاد حدود مجاز مواجهه با فرمالدئید در طول،پاتولوژی
 وجود، ملی کشورOELs یک شیفت کاری در آخرین ویرایش
اختالف قابلمالحظه بین مقادیر حدود مجاز توصیهشده توسط
 ساعته با8  برای مواجههOSHA  وNIOSH سازمانهای
 وIARC فرمالدئید و وجود اختالف نظر بین سازمانهای
 مهمترین، درمورد امکان سرطانزایی این آالیندهACGIH
 ارزیابی ریسک بهداشتی مواجهه با،موضوع چالشبرانگیز
فرمالدئید است؛ بنابراین با استناد به همخوانی یافتههای پژوهش
حاضر با سایر مطالعات مشابه میتوان نتیجه گرفت که سنجش
 به موازات اندازهTWA غلظتهای محیطی فرمالدئید و مواجهه
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