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Occupational Exposure Rate of Staffs of Bushehr Forensic 
Medicine Toxicology Lab to Chloroform, Diethyl Ether and 
Ammonia
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Aims Ammonia, chloroform, and diethyl ether are the three most commonly used solvents 
in sample preparation and extraction processes in forensic laboratories (especially forensic 
toxicology laboratory). The staffs of these labs are notably exposure to these solvents. 
Exposure to these solvents can have deleterious effects, such as hepatotoxicity, neurotoxicity, 
carcinogenicity and mutagenicity. The aim of this study was to evaluate the occupational 
exposure of Bushehr forensic laboratories staff to these solvents.
Materials & Methods This experimental research was performed in a cross-sectional study 
in 2017. Sampling was conducted individually for two consecutive weeks using individual 
sampling pump and adsorbent tubes. Analysis the amount of chloroform and diethyl ether was 
conducted using gas Chromatography with flame-ionization detector, and analysis the amount 
of ammonia was conducted using Spectrophotometer at 660 nm. Weight-time averages of 
exposure were also calculated using the relevant formulas.
Findings Weight-time averages of exposure to chloroform, diethyl ether and ammonia in the 
extraction section of the laboratory on days without sample extraction were 0.021, 0.0017 and 
0.17ppm, respectively and on the days with sample extraction were 7.02 32.25 and 3.63ppm, 
respectively. There was a significant difference between the amount of staff exposure on the 
days of extraction and days without extraction (p<0.05). The weight-time average of exposure 
for all solvents (except chloroform) was less than their allowed limitation by the country.
Conclusion However, exposure levels of staffs of forensic medical laboratories in Bushehr is 
lower than the allowed limitation by the country, but in some cases (especially chloroform), 
these exposures are at the warning range.

A B S T R A C TA R T I C L E    I N F O

Article Type
Original Research

Authors
Hafizifard H.1 MSc,
Moradi F.1 MSc,
Kargarzadeh Ravari A.1 MA, 
Ebrahimpour K.*2 PhD

Keywords  Occupational Exposure; Chloroform; Diethyl Ether; Ammonia; Laboratory Personnel; 
Forensic Medicine

*Correspondence
Address: Environmental Health En-
gineering Department, Health Fac-
ulty, Isfahan University of Medical 
sciences, Hezar-Jarib Street, Isfahan, 
Iran. Postal Code: 8174673461
Phone: +98 (31) 37923226
Fax: +98 (31) 36682509
k.najafabady@sbmu.ac.ir

1Legal Medical Organization of 
Bushehr, Bushehr, Iran
2Environmental Health Engineering 
Department, Health Faculty, Isfahan 
University of Medical sciences, Isfa-
han, Iran

Article History
Received: February 23, 2019                                                                                  
Accepted: July 8, 2019                                               
ePublished: September 21, 2019             

How to cite this article
Hafizifard H, Moradi F, Kargarzadeh 
Ravari A, Ebrahimpour K. Occupati-
onal Exposure Rate of Staffs of Bush-
ehr Forensic Medicine Toxicology 
Lab to Chloroform, Diethyl Ether 
and Ammonia. Iranian Journal of 
Forensic Medicine. 2019;25(3)-
:113-119.

©2019 ASP Ins., Afarand Scholarly Publishing Institute, Iran

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935103000355
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19188321
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24879566
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14502761
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12725464
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15643154
https://books.google.com/books?id=zat-DwAAQBAJ&dq
https://synapse.koreamed.org/DOIx.php?id=10.35371/kjoem.2012.24.3.304&vmode=PUBREADER
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22864249
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24243983
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22462440
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21558474
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22329207
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26309348
http://www.ijhse.ir/index.php/IJHSE/article/view/65
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15690098
https://books.google.com/books?id=dnNLPwAACAAJ&dq
https://books.google.com/books?id=40FZDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18226844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18082021
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360132311000990
https://journal.gnest.org/publication/402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/567938
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68016273
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68002725
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68004986
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68000641
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68059232
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68005554


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همکاران فردیظیهنگامه حف ۱۱۴

   ۱۳۹۸ تابستان، ۳، شماره ۲۵دوره                                                                                                                                                                                        ايران یمجله پزشكی قانون

شناسی سم	میزان مواجهه شغلی کارکنان آزمایشگاه
های کلروفرم، پزشکی قانونی بوشهر با حالل

  آمونیاک اتر واتیلدی
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  رانیاصفهان، ا

  
  چکيده
اتر سه حالل بسیار پرکاربرد در فرآیندهای اتیلآمونیاک، کلروفرم و دی اهداف:
خصوص های پزشکی قانونی (بهسازی و استخراج نمونه در آزمایشگاهآماده

ها مواجهات قانونی) هستند و کارکنان این بخش	شناسیآزمایشگاه سم
ها اثرات هه با این حاللکنند. مواجها تجربه میتوجهی را با این حاللقابل
د توانزایی را میزایی و جهشهای کبدی و عصبی، سرطانباری مانند سمیتزیان

به دنبال داشته باشد. هدف این مطالعه ارزیابی میزان مواجهه شغلی کارکنان 
  ها بود. های پزشکی قانونی بوشهر با این حاللآزمایشگاه

انجام شد.  ۱۳۹۶صورت مقطعی در سال این مطالعه تجربی به ها:مواد و روش
 برداریصورت فردی و در دو هفته متوالی به کمک پمپ نمونهها بهگیرینمونه

ا اتر باتیلهای جاذب صورت پذیرفت. تعیین مقدار کلروفرم و دیفردی و لوله
الیز ای و آناستفاده از دستگاه گازکروماتوگراف مجهز به دتکتور یونیزان شعله
نانومتر ۶۶۰موج مقادیر آمونیاک با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول

های مربوطه مورد زمانی مواجهه نیز به کمک فرمول-انجام شد. میانگین وزنی
  محاسبه قرار گرفت. 

اتر و آمونیاک در بخش اتیلمیانگین میزان مواجهه با کلروفرم، دی ها:یافته
 ۰۲۱/۰ ،۰۰۷/۰	ppmایشگاه در روزهای بدون استخراج نمونه به ترتیب استخراج آزم

بود و بین  ۶۳/۳و  ppm۰۲/۷ ،۲۵/۳۲و در روزهای استخراج به ترتیب  ۱۷/۰و 
میزان مواجهه کارکنان در روزهای استخراج و روزهای بدون استخراج تفاوت آماری 

جهه برای همه زمانی موا -). میانگین وزنیp>۰۵/۰داری وجود داشت (معنی
  جز کلروفرم) کمتر از حدود مجاز کشوری آنها بود. ها (بهحالل
 های پزشکی قانونی شهرای کارکنان آزمایشگاهاگرچه سطوح مواجههگیری: نتیجه

خصوص در مورد بوشهر کمتر از حدود مجاز کشوری است، ولی در برخی موارد (به
  دار قرار دارد.حالل خطرناک کلروفرم) این مواجهات در سطح هش

اتر، آمونیاک، کارکنان آزمايشگاه، پزشکی اتیلمواجهه شغلی، کلروفرم، دی ها:کلیدواژه
	قانونی 

  

  ۴/۱۲/۱۳۹۷ تاريخ دريافت:
  ۱۷/۴/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

  k.najafabady@sbmu.ac.irنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
ی شیمیایشماری در سراسر جهان در مشاغل مختلف با مواد افراد بی

تواند منجر به واد میـه با این مـماس هستند. مواجهـنوعی در تـمت

اثرات بهداشتی متعددی بر افراد شود. از میان این مواد، ترکیبات 
علت سرعت کننده هوا بوده و بهآلی فرار یکی از عوامل اصلی آلوده

تبخیر باال و انتشار سریع در محیط پیرامون، باعث مواجهه بسیاری 
ناپذیر بر سالمت آنان در مشاغل از افراد و متعاقب آن اثرات جبران

 ۶۸شود. طبق تخمین سازمان بهداشت جهانی ساالنه گوناگون می
های شغلی مختلف اثر تماس میلیون مورد بیماری شغلی در۱۵۷تا 

آمیز محیط کار، عوامل بین عوامل مخاطره شود. درایجاد می
اثراتی که بر سالمت انسان دارند، از علت نوع و شدت شیمیایی به
ای برخوردار هستند. هر یک از مواد شیمیایی دارای اهمیت ویژه
های مختص به خود است که در صورت تماس با آن خطرات و زیان

دهد. زیان حاصل از آنها به نوع ماده شیمیایی، مسیر ورود رخ می
  .[1]به بدن، مقدار و طول زمان تماس بستگی دارد

 ار  مواد شیمیایی این از برخی که هاییمکان عنوانبه هاایشگاهآزم
 هایراه از هاآزمایشگاه شـاغلین در هستند. اهمیت حائز هستند دارا

 اسیدها و نظیر شیمیایی مواد با انواع مواجهه معرض در مختلفی
 ناشی پیامدهای بسیاری از هستند. هاالکل آلی و هایحالل بازها،
 در مدتطوالنی در و تجمعی صورتبه شیمیایی مواد با مواجهه از

 نبا تعیـی ارتباط در مختلفی مطالعات تاکنون .شودمی ظاهر بدن
 آزمایشگاهی هایدر محیط شـاغل کارکنـان فـردی مواجهـه میـزان

 فاقد خاصی هایغلظت در هوابرد آورزیان اسـت. عوامل انجام شده
 صورتبه اگر شاغلین طوری كهبه هستند، بهداشتی نامطلوب اثرات
 گیرند قرار هاغلظت این با معرض در كاری هایشیفت در مستمر
 مقادیر، حدود این. شد نخواهد ایجاد ایعارضه آنها در احتماالً 
های شغلی از نظر نام دارد و الزم است کلیه محیط شغلی مواجهه

نتایج با حدود های هوابرد مورد پایش قرار گرفته و میزان آالینده
  .[2]مجاز مواجهه شغلی مقایسه شود

ها شده، کمتر گزارشی در خصوص میزان حاللدر متون علمی بررسی
های آزمایشگاهی وجود دارد و در در هوای تنفسی کارکنان بخش

بیشتر مطالعات به بررسی عوارض ایجادشده در بین این کارکنان 
و همکاران در سال  اکنگاای که توسط شده است. در مطالعهپرداخته 
ها هزار زن با سابقه مواجهه شغلی با حالل۴۷روی بیش از  ۲۰۱۴

انجام شد، مشخص شد که شانس ابتال به سرطان سینه در 
ها مواجهه دارند به نحو های طبی که با حاللهای آزمایشگاهتکنسین
. در مطالعه دیگری در فنالند [3]داری بیشتر از سایر زنان استمعنی

افزایش ابتال به لوسمی و سرطان سیستم لنفاوی در بین کارکنان 
. کاهش باروری در مردان و عوارض [4]شده استها گزارش آزمایشگاه

بسیار متعدد روی جنین و همچنین سمیت تکاملی در بین نوزادانی 
اند، از دیگر مواردی است که ها مواجهه داشتهکه مادران آنها با حالل

  . [6	,5]شده استها گزارش ن آزمایشگاهدر بین کارکنا
های متعددی برای شناسایی و تعیین مقدار در متون علمی روش

شده است که بسیاری از های آزمایشگاهی ارایه ها در محیطحالل
ها جنبه پژوهشی و تحقیقاتی دارند، ولی با توجه به این روش

ب کشورها ـها، در اغلریـگین اندازهـآور ایزامـونی و الـهای قانبهـجن
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های ها در محیطگیری آالیندهای برای اندازههای استانداردشدهروش
گذار ابالغ شده است. های قانونشغلی تدوین و توسط ارگان

گذار در این زمینه انستیتو ملی ایمنی و معتبرترین سازمان قانون
های است که مجموعه دستورالعمل (NIOSH)بهداشت شغلی 
	 .[7]ای را بدین منظور تهیه و ارایه نموده استاستانداردشده

ایعی میکی از مواد شیمیایی پرکاربرد در آزمایشگاه کلروفرم است که 
اشتعال با بوی مخصوص.  غیرقابلو  رنگ، بی3CHCl به فرمول است

 ت.شده اسمی استفاده برای بیهوشی از راه تنفسی این ماده قبالً 
کلردار فّرار است.  هایهیدروکربنترین کلروفرم یکی از خطرناک

 ممکن است سبب و است آورزیانتنفس، بلع و تماس آن با پوست 
 اخیریتبیهوشی، فلج دستگاه تنفسی، توقف ضربان قلب و مرگ 

علت ضایعات کبدی و کلیوی شود. کلروفرم چربی پوست را به
عالیم  ،شود. در اثر تماس مزمنآن میتحریک  باعثشوید و می

عالیم عصبی و گوارشی شبیه افراد معتاد با الکل شامل  شدهمشاهده
 شدن کبد، التهاب سمی کبد و تجمع چربی در کبدو همچنین بزرگ

  .[9	,8]هستند
 گیریآب از که است شیمیایی هایفرآورده از اتر یکیاتیلدی
 دمای در درجه۹۸ اسیدسولفوریک مجاورت در درجه۹۶ اتیلیکالکل
°C۱۴۰ در غیرقطبی مهم هایاز حالل یکی اتر. آیدمی دست به 

 جوشنقطه  همچنین و آن کم پذیریواکنش علتبه. است شیمی
 ترا .است غیرقطبی آلی مواد استخراج برای خوبی حالل آن پایین
 شود.می برده به کار هم حالل عنوانبه که ای استکنندهبیهوش

سمیت این حالل در سیستم عصبی و اثرات سوء آن بر برخی از 
  . [10]های بدن مانند کبد و کلیه گزارش شده استاندام

 تطبیع که در نیتروژن استو  ترین ترکیب هیدروژنمهم آمونیاک
آمونیاك  .آیدمی دست به ادرار اوره همچون دارازت آلی مواد تجزیه از
ه کرنگ بوده و دارای بوی تند و زننده است صورت مایع یا گاز بیبه

چنانچه جریان بخارات آمونیاك با هوا  .کننده استخفهآور و اشک
آمونیاک سبب  شود.مخلوط شود، مخلوط انفجاری حاصل می

اندن به رسپوست و چشم شده و با آسیب دستگاه تنفسی، تحریکات
تواند سبب مرگ هه با حجم زیاد این گاز میها در اثر مواجشش

های حسی بویایی بسیار سمی بوده و شود. گاز آمونیاك برای بولب
ن رفتازبین در نتیجهو  آنهارفتن آن موجب ازبین درازمدتتنفس 

این گاز موجب  درازمدتعالوه تنفس ه شود. بحس بویایی می
  . [12	,11]شودمیآسیب مغزی نیز 

 عدادت صورت بلندمدت بابه معموالً  افراد قانونی زشکیپ آزمایشگاه در
هستند.  تماس در كم های نسبتاً غلظت در شیمیایی مواد زیادی

 یهاآزمایشگاه در مورد استفاده شیمیایی تركیبات برخی از این
د تواننمی آمونیاک اتر، کلروفرم واتیلدی مانند قانونی پزشكی

و  آزمایشگاه بخش استخراجعوارضی را برای سالمتی کارکنان 
  . [12	,11]قانونی به دنبال داشته باشند شناسی پزشکیسم

در حال حاضر اطالعات چندانی در خصوص میزان مواجهه کارکنان 
های مورد استفاده در فرآیند شناسی با حاللهای سمآزمایشگاه

بین  هایی را دراستخراج نمونه وجود ندارد. این موضوع نگرانی

ن خته است که بر ایبرانگیهای پزشکی قانونی آزمایشگاه كاركنان
گیری مقادیر آمونیاک، اساس مطالعه حاضر با هدف اندازه

های استخراج و اتر و کلروفرم در هوای تنفسی آزمایشگاهاتیلدی
شناسی پزشکی قانونی بوشهر و مقایسه نتایج با حدود مجاز سم

  شد. طراحی  [13]المللیمواجهه کشوری و بین
های پزشکی قانونی در کشور و با توجه به تعدد مراکز و آزمایشگاه

تواند شباهت کلی فرآیندها در این مراکز، انجام این مطالعه می
 هایای کارکنان خدوم آزمایشگاهاطالعات مناسبی از شرایط مواجهه

 بینیپیش مورد توان درپزشکی قانونی فراهم نموده و از نتایج آن می
 هایمراقبت و پایش بیشتر كاركنان، آموزش كنترلی، تتمهیدا
 یشیمیای مواد با مواجهه مقابل در حفاظت كاركنان برای بهداشتی
  .نمود استفاده کار در محیط خطرناك

  

  هامواد و روش
بودن نسبی شرایط محیط کار، این مطالعه تجربی با توجه به یکسان

در بخش استخراج  ۱۳۹۶صورت مقطعی در شهریور و مهر سال به
  شناسی پزشکی قانونی بوشهر انجام شد. آزمایشگاه سم

های مورد استاندارد خالص حاللالف) مواد و وسایل مورد استفاده: 
اتر و آمونیاک به ترتیب با کدهای اتیلنیاز شامل کلروفرم، دی

  از شرکت سیگما؛ ایاالت متحده  ۲۹۴۹۹۳و  ۴۷۹۴۸، ۱۶۰۱۳۸۳
سازی و های مورد نیاز برای استخراج، آمادهتهیه شد. سایر حالل

رم و کلروف ها از شرکت مرک؛ آلمان تهیه شد. برای آنالیزآنالیز نمونه
  اتر از دستگاه گازکروماتوگراف مجهز به دتکتور اتیلدی

  ؛ Agilent(شرکت  5975cمدل  (GC‐FID)ای یونیزان شعله
ایاالت متحده) و برای آنالیز مقادیر آمونیاک از دستگاه 

؛ ایاالت متحده) Hach(کمپانی  DR2000اسپکتروفتومتر مارک 
  استفاده شد. 

برداری، تعیین نقاط، تعداد راهبرد نمونهبرداری: ب) روش نمونه
 تبهداش ملی انجمن هایتوصیه طبق ها و تکرارهای الزم برایستگاه
زشکی شناسی پآمریکا و با توجه به برنامه کاری آزمایشگاه سم شغلی

هفته  گیری در دوقانونی صورت پذیرفت. بر این اساس، نمونه
گیری نمونه ۳هر حالل  متوالی ادامه داشت و در هر روز کاری برای

نمونه تولید شد.  ۳۶انجام شد که در نهایت برای هر حالل 
صورت که پمپ  صورت فردی انجام گرفت. بدینها بهبردارینمونه
برداری روی کمربند کارکنان نصب و لوله جاذب نیز در محدوده نمونه

برداری تنفسی افراد (یقه لباس) نصب یا یک شیلنگ به پمپ نمونه
 در خود عادی کارهای به که شدمی خواسته فرد تصل شد. ازم

د شد. رونمی انجام نیز بردارینمونه کار همزمان و بپردازد آزمایشگاه
شناسی (بخش استخراج) پزشکی قانونی بوشهر کار آزمایشگاه سم

صورت است که براساس تعداد نمونه ارجاعی به آزمایشگاه، بدین 
بخش استخراج در برخی روزها فعال بوده و عملیات استخراج نمونه 

نیز استخراج نمونه صورت  بعضی روزهاصورت پذیرفته و در 
صورت مختصر این روزها تحت عنوان "روز به گیرد. بنابرایننمی

  گذاری شدند.استخراج" و "روز بدون استخراج" نام
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گیری و آنالیز کلروفرم طبق نمونهگیری و آنالیز کلروفرم: ج) نمونه
شده توسط انجمن ملی بهداشت شغلی توصیه ۱۰۰۳متد شماره 

 ری فردیبرداصورت پذیرفت. برای این کار از پمپ نمونه [14]آمریکا
های جاذب زغال فعال ساخت ؛ انگلستان) و لولهSKC(کمپانی 

ها کالیبره و استفاده شد. ابتدا پمپ (Lot#2000)همین کمپانی 
لیتر بر دقیقه تنظیم شد. در ادامه دو سر ۲/۰سپس فلوی آنها روی 

برای  برداریلوله جاذب شکسته شده و به شیلنگ متصل شد. نمونه
ادامه  )آالینده احتمالی غلظت به بسته( ساعت یک تا زمان نیممدت

 خوبی مسدودبرداری، دو سر لوله جاذب بهداشت. پس از اتمام نمونه
  شد. شده و روی یخ به آزمایشگاه آنالیز دستگاهی منتقل می

در آزمایشگاه، لوله جاذب شکسته شده و محتوای آن داخل 
شده سولفیدکربن ریخته شده تا کلروفرم های جذبلیتر دیمیلییک

سولفیدکربن استخراج شوند. تعیین روی زغال فعال به داخل دی
انجام  GC‐FIDشده توسط دستگاه مقدار کلروفرم در نمونه استخراج
و  C۲۰۰°ر و دتکتور به ترتیب روی شد. برای این کار دمای اینجکتو

°C۲۵۰  تنظیم شد. ستون از نوعDB‐5 عنوان گاز و فلوی هلیوم به
  لیتر بر دقیقه تنظیم شد.میلی۲حامل روی 
اتر اتیلگیری و آنالیز دینمونه اتر:اتیلگیری و آنالیز دید) نمونه

شده توسط انجمن ملی بهداشت شغلی توصیه ۱۶۱۰طبق متد شماره 
برداری و آنالیز نمونه کامالً انجام گرفت. شرایط نمونه [15]ریکاآم

  گیری و آنالیز کلروفرم در بخش قبلی بود. مشابه اندازه
گیری و آنالیز آمونیاک طبق نمونهگیری و آنالیز آمونیاک: ه) نمونه

شده توسط انجمن ملی بهداشت شغلی توصیه ۶۰۱۵متد شماره 
برداری فردی رای این کار از پمپ نمونهصورت پذیرفت. ب [16]آمریکا

های جاذب سیلیکاژل تیمارشده با ؛ انگلستان) و لولهSKC(کمپانی 
ها اسیدسولفوریک ساخت همین کمپانی استفاده شد. ابتدا پمپ

لیتر بر دقیقه تنظیم شد. در ۲/۰کالیبره و سپس فلوی آنها روی 
متصل شد. ادامه دو سر لوله جاذب شکسته شده و به شیلنگ 

 غلظت به بسته( ساعت یک تا زمان نیمبرداری برای مدتنمونه
برداری، دو سر ادامه داشت. پس از اتمام نمونه )آالینده احتمالی

خوبی مسدود شده و روی یخ به آزمایشگاه آنالیز لوله جاذب به
  شد. دستگاهی منتقل می

در آزمایشگاه، لوله جاذب شکسته شده و محتوای آن داخل 
لیتر آب مقطر ریخته شده تا حاصل از واکنش آمونیاک با میلی۲۰

اسیدسولفوریک (ایندوفنل بلو) به داخل آب مقطر استخراج شود. 
شده با استفاده از دستگاه تعیین مقدار آنالیت در نمونه استخراج

  نانومتر انجام شد. ۶۶۰موج اسپکتروفتومتر در طول
زمانی  -میانگین وزنیجهه: زمانی موا -و) محاسبه میانگین وزنی

است از میانگین میزان مواجهه افراد با  عبارت (TWA)مواجهه 
ساعت کار  ۸زمان مواجهه (آور مختلف که براساس مدتعوامل زیان
شده باشد. برای محاسبه ساعت کار در هفته) تنظیم  ۴۰در روز و 

های مورد نظر از فرمول زمانی مواجهه با حالل -میانگین وزنی
استاندارد زیر که توسط انجمن متخصص دولتی بهداشت شغلی 

  :[17]شده استف استفاده شدآمریکا توصیه 

	
∑ 	  

TWAزمانی مواجهه -: میانگین وزنی  
icغلظت حالل در هوا :  
itزمان مواجهه: مدت  

 روش معتبرسازی برایگیری: های اندازهز) اعتباربخشی به روش
 (CRM) تاییدشده و خالص استاندارد ها،حالل کیفی و کمی آنالیز
 اییدت از پس و شد تهیه ایاالت متحده سیگما؛ شرکت از هاحالل این
سنجی دستگاه گازکروماتوگراف مجهز به دتکتور طیف کمک به مجدد

کالیبراسیون در رنج غلظتی  هایمنحنی ، ابتدا(GC‐MS)جرمی 
ppb ۱ ،۱۰ ،۲۰ ،۵۰  هایشاخص کلیه سپس و رسم ۱۰۰و 

 ریکاوری و تکرارپذیری، خطی، رنج: از جمله متد به اعتباربخشی
روزترین براساس به) LOQ و LOD( تشخیص حدود

قرار گرفته  مورد بررسی [18]های مربوطه در کتب رفرنسدستورالعمل
  شد. سازیبهینه و

افزار آمده توسط نرمدستهای بهآنالیز آماری دادهح) آنالیز آماری: 
SPSS	20 هاو تحلیل داده صورت گرفت و حسب مورد برای تجزیه 

  مستقل استفاده شد.  Tاز آزمون آماری 
  

  هایافته
بین میزان مواجهه کارکنان در روزهای استخراج و روزهای بدون 

  ).۱؛ جدول p>۰۵/۰داری وجود داشت (استخراج تفاوت آماری معنی
زمانی مواجهه کارکنان آزمایشگاه محاسبه شد و  -میانگین وزنی

ده شمقادیر آن با استاندارد ملی ایران و همچنین با حدود مجاز اعالم
عنوان به [19] (OSHA)توسط اداره ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا 

المللی در خصوص ایمنی ها در عرصه بینیکی از معتبرترین سازمان
  ).۲داشت شغلی مقایسه شد (جدول و به

های مختلف و گیری حاللهای کالیبراسیون اندازهسپس منحنی
و  ۳گیری ارایه شد (جدول نتایج اعتباربخشی به متدهای اندازه

  ). ۱-۳نمودارهای 
  

های مختلف در هوای استنشاقی بخش شده حاللگیریمقادیر اندازه )۱جدول 
  )ppmاستخراج آزمایشگاه پزشکی قانونی (برحسب 

  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  آنالیت
میانگین 
  آماری

  کلروفرم
روز بدون 
  استخراج

٠٢١/٠±٠١٣/٠  ٠٢٦/٠  ٠٦٧/٠  ٠٠٦/٠  ٠١٢/٠  ٠٠٢/٠  ٠١٨/٠  

  ٠٢/٧±٣٠/١  ٢٥/٠  ٥/٦  ٥/٠  ٤/٣٣  ٠٦/١  ٤٥/٠ روز استخراج
  اتراتیلدی

روز بدون 
  ٠٠٧/٠±٠٠١/٠  ٠٠٦/٠  ND  ٠٠٥/٠  ٠٣/٠  ٠٠٣/٠	ND  استخراج

 ٢٥/٣٣±٣٠/٤  ٧/١٠٤  ٢/١  ٩/٦٥  ٨/٠  ٣١/٠  ٦/٢٦ روز استخراج
  آمونیاک

روز بدون 
  استخراج

٣/٠  ND	١٧/٠±٠١/٠  ٣/٠  ٣٨/٠  ٢٣/٠  ٠٨/٠  

  ٦٣/٣±٤٧/٠  ٦٩/٠  ١٣  ٤٧/١  ٦٦/٠  ٣٥/٢  ٦٤/٣ روز استخراج
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زمانی مواجهه کارکنان آزمایشگاه پزشکی قانونی با  -میانگین وزنی )۲جدول 
  )ppmهای مختلف و مقایسه با حدود مجاز مواجهه شغلی (برحسب حالل

	TWA  آنالیت
1(daily)  

TWA	
2(total)	

3TWA‐OEL 4PEL‐OSHA  

  کلروفرم
روز بدون 
  استخراج

٠٢١/٠±٠١٣/٠  
٢  ١٠  ٢٢/٢±٤٠/٠  

  ٠٨/٦±٣٠/١  روز استخراج
  اتراتیلدی

روز بدون 
  استخراج

٠٠٧/٠±٠٠١/٠  
٤٠٠  ٤٠٠  ١/٣٠±٥٠/٠  

  ٩/٨٢±٤٠/٩  روز استخراج
  آمونیاک

روز بدون 
  استخراج

٢١/٠±٠٩/٠  
٤٢/١±٢٣/٠	٢٥	٥٠  

  ٥٥/٣±٤٨/٠  روز استخراج
استخراج و شده برای روزهای دارای ها (محاسبهزمانی مواجهه با حالل -: میانگین وزنی۱

  صورت جداگانه)بدون استخراج به
شده برای روزهای دارای استخراج و ها (محاسبهزمانی مواجهه با حالل -: میانگین وزنی۲

  صورت ترکیبی)بدون استخراج به
شده توسط وزارت بهداشت ایران در کتابچه حدود ها (توصیه: حدود مجاز مواجهه با حالل۳

  مجاز مواجهه شغلی)
  شده توسط اداره ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا)ها (توصیهمجاز مواجهه با حالل : حدود۴

  
  گیریاندازه متدهای به اعتباربخشی نتایج )۳جدول 
	2R  LOD  هاحالل

(ppb)  
LOQ	
(ppb)	

ریکاوری 
  (درصد)

ضریب تغییرات 
  (درصد)

  ٢/٤  ٩١  ٢٣/١  ٣٧/٠  ٩٩٢/٠  کلروفرم
  ١/٦  ٨٩  ١٨/٢  ٦٦/٠  ٩٩٦/٠  اتراتیلدی

  ٥/٥	٩٣	٦/١٥  ٧/٤  ٩٩٢/٠  آمونیاک

  

  
  گیری کلروفرماندازهمنحنی کالیبراسیون مربوط به )۱نمودار 

  

  
  اتراتیلگیری دیاندازهمنحنی کالیبراسیون مربوط به )۲نمودار 

  

  
  گیری آمونیاکاندازهمنحنی کالیبراسیون مربوط به )۳نمودار 

  
  بحث

بسیاری از مواد شیمیایی در هایی که عنوان مکانها بهآزمایشگاه
نظر سالمت شغلی کارکنان شوند از نقطهآنها نگهداری و مصرف می

های ها از راهبسیار حائز اهمیت هستند. شاغلین در آزمایشگاه
ازها ب اسیدها و مختلفی در معرض مواجهه انواع مواد شیمیایی نظیر

 مختلفی درها هستند. تاکنون مطالعات های آلی و الکلو حالل
های ارتباط با تعیین مواجهه فردی کارکنان شاغل در محیط

ایاالت  کار آمار اداره. 4]‐[6ها انجام شده استبیمارستانی و آزمایشگاه
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 حوادث و به رویـدادهای مربوط نـرخ ،۲۰۰۹ سـال در متحده
 پزشکی و هایآزمایشگاه در که غیرکشنده شغلی هایبیماری
 ساعت هزار۲۰۰هر  ازای به مورد ۸/۲را  تسا دادهروی  یتشخیص
	 .[9]گزارش نمود کاری

های آلی اثرات مختلفی بر دهد حاللتحقیقات مختلف نشان می
های مختلف بدن از جمله سیستم عصبی، قلب، کلیه، سالمت ارگان

در مطالعه خود اثر  فرسونمکو  فیونت .[19]پوست و کبد دارند
و  سوسا. [20]عصبی شنوایی نشان دادندسیستم  های آلی را برحالل

 استالدئید فرمالدئید و فردی به مواجهه میزان ۲۰۰۹ سال همکاران در
 نددریافـت قرار دادند و برزیل مورد بررسی کشور بیمارستان دو در را
 شدهتوصیه مجـاز حـد از را باالتری مواجهـه، مقادیر سـطوح کـه

  .[21]دهدنشـان می
 پایش را با هدف ایمطالعه ۲۰۰۶ سال در تسوکالیو  دیمیتریو
 آزمایشگاه یک کلروفرم در استات واتیل اتانول، هایحالل
 داد اننش تحقیق این انجام دادند؛ نتایج یونان کشور در شناسیسم
 قـادیرم از بیشـتر کلروفرم استات واتانول، اتیل با مواجهه میزان که

  .[22]است بوده شـده شغلیتوصـیه
 آنی شیمیایی مواد ایـن بـا مواجهـه از ناشـی پیامـدهای از برخـی
 هاآزمایشگاه در مـواد شیمیایی از بسـیاری کهاز آنجایی  اما است،
 ـاب مواجهـه میزان گیرند یامی قرار مورد استفاده کـم هایغلظت در
 در تجمعـی و صورتبه آنها از حاصـل اثـرات کـم است، آنها

 در ممکـن است شـود. در نتیجهمی ظاهر بدن در مدتطوالنی
 مدتطوالنی در نداده و بروز خاصی سیستمیک عالیم مدتکوتاه
 بیماری، نظیر دهنـد و پیامدهایی نشـان خـود از را عالیمی
 ایـن .باشـند داشـته دنبـال به نیز مرگ را حتی و جسمی هایآسیب
انجام  با وی شد؛ مشخص الین رابرت در مطالعه خوبیبه مسـاله
 طول به سال ۲۰مـدت  بـه کـه سـوئد کشور در کوهورت مطالعه یک

 بروز علتبه ومیرشـیوع مرگ میـزان کـه دریافت انجامید
 شـیمی متخصصـان بـین در ویژه لوسـمیبه بـدخیم هایسرطان
التحصیلی فارغ از بعد سال چند حداقل را هاآزمایشگاه در کـار کـه

 االب کردنـد، بسیارمی کار آلی ترکیبات با خصوصبه دادند وادامه 
  .[23]است بوده

 های پزشکیدر مطالعه حاضر به بررسی مواجهه کارکنان آزمایشگاه
شده است.  های پرمصرف در آزمایشگاه پرداختهقانونی با حالل

دهد که این اولین مطالعه از نوع خود بررسی متون علمی نشان می
ت و تاکنون تحقیق علمی شاخصی در این زمینه در کشور اس

 -آمده میانگین کلی وزنیدستنشده است. براساس نتایج بهانجام 
ها بیشتر از حدود مجاز کدام از حاللزمانی مواجهه برای هیچ 

المللی نیست. البته در مورد کلروفرم که شده کشوری و بینتوصیه
های کلره از دسته حالل هاترین حاللترین و خطرناکیکی از سمی

صورت که حد مجاز کشوری  است شرایط کمی متفاوت است. بدین
 ppm۲برابر  OSHAشده توسط و حد توصیه ppm۱۰مواجهه با آن 

زمانی مواجهه با کلروفرم  -است. در این مطالعه میانگین وزنی
ppm۲۲/۲  شده توسطآمده که کمی بیشتر از حد توصیهدست به 

OSHA  است. از طرفی ممکن است در بازبینی کتابچه حدود مجاز
مواجهات کشور در آینده، حد مجاز مواجهه با کلروفرم اصالح شود. 

 شناسی پزشکی قانونیدر هر صورت مواجهات كاركنان آزمایشگاه سم
شود تواند در حد هشدار قرار داشته باشد و پیشنهاد میبا کلروفرم می

مواجهات كاركنان با این حالل خطرناک در راهکارهایی برای کاهش 
  نظر گرفته شود. 

مانی ز  -توجه دیگر این است که چنانچه میانگین وزنی نکته قابل
صورت جداگانه فقط برای روزهای استخراج ها بهمواجهه با حالل

شدت افزایش پیدا کرده و ممکن است محاسبه شود، این میانگین به
طور مواجهه شغلی تجاوز نماید. بهصورت شاخص از حدود مجاز به

و  ppm۲۲/۲زمانی مواجهه با کلروفرم  -مثال مواجهه کلی وزنی
بوده است.  ppm۰۸/۶زمانی روزهای استخراج  -میانگین وزنی

روشنی مشخص است که در صورت افزایش روزهای استخراج به
طور مثال در صورت افزایش بار کاری آزمایشگاه)، شرایط مواجهه (به
  تواند کامالً تغییر کرده و به حدود بحرانی نزدیک شود.می

ها بر سالمت انسان و بار این حاللدر کل با توجه به اثرات زیان
ای که بعضًا در آینده بروز خواهد نمود احتمال اثرات ناشناخته

المقدور کاسته شده ها حتیشود که از مصرف این حاللپیشنهاد می
سازی نمونه با های فعلی آمادها و پروتکلهکردن روشو با جایگزین

ها کاسته های جدیدتر، از مواجهات کارکنان با این حاللپروتکل
 (LLE)مایع  -جای روش سنتی استخراج مایعطور مثال بهشود. به
 (DLLME)مایع  -توان از تکنیک جدید میکرو استخراج مایعمی

یافته و در هش شدت کاها بهاستفاده نمود که در آن مصرف حالل
کارگیری اقدامات کاهش مواجهات کارکنان کامالً مؤثر است. به

های مهندسی تهویه هوا و در نهایت استفاده کنترلی از قبیل سیستم
  تواند کامالً موثر باشد. از وسایل حفاظت فردی می

 سازمان در آن بودنموردی به توانمی مطالعه این هایمحدودیت از
 رد جامع بررسی یک امکان که نمود اشاره بوشهر قانونی پزشکی
 رد قانونی پزشکی هایآزمایشگاه خدوم کارکنان مواجهات خصوص
 کاری بار به توجه با. نمایدنمی فراهم را کشور مختلف مناطق
 کارکنان مواجهات قطعاً  مختلف، مراکز در هاآزمایشگاه این متفاوت
 همکاری با تریجامع مطالعه شودمی پیشنهاد. بود خواهد متفاوت
 انندم تکمیلی مطالعات و انجام کشور در قانونی پزشکی مراکز همه
 خطر یارزیاب یک امکان تا شده اضافه آن به نیز بیولوژیک هایپایش
  .شود فراهم جامع

  

  گیرینتیجه
های پزشکی قانونی شهر آزمایشگاهای کارکنان اگرچه سطوح مواجهه

مجاز کشوری است، ولی در برخی موارد کمتر از حدود بوشهر 
خصوص در مورد حالل خطرناک کلروفرم) این مواجهات در سطح (به

  هشدار قرار دارد.
  

این پژوهش در اداره کل پزشکی قانونی بوشهر  تشکر و قدردانی:
های مالی مرکز تحقیقات سازمان وسیله از حمایتانجام شد، بدین 
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افرادی که در انجام این تحقیق پزشکی قانونی و همچنین از تمام 
  شود.یاری نمودند، تشکر و قدردانی می

 مارهش با مربوطه اخالقی موارد و طرح این پروپوزال تاییدیه اخالقی:
 سازمان پژوهشی امور دفتر تایید به ١٣/١٠/٩٥ مورخ ١٠٩٢٥٢ طرح

  .است رسیده کشور قانونی پزشکی
 نگارش و مطالعه انجام در دارندمی اعالم نویسندگان تعارض منافع:

  .اندنداشته منافعی تعارض هیچ گونه مقاله
(نویسنده اول)، نگارنده مقدمه فرد حفیظی هنگامهسهم نویسندگان: 

 احمد)؛ %٢٥شناس (مرادی (نویسنده دوم)، روش )؛ فاطمه%٢٥(
 کریم)؛ %٢٥(نویسنده سوم)، تحلیلگر آماری (راوری  کارگرزاده
  )%٢٥چهارم)، پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث ((نویسنده  پورابراهیم

های مالی مرکز تحقیقات سازمان از حمایتاین پژوهش  منابع مالی:
  پزشکی قانونی برخوردار بوده است.
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