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مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسالمي ايران

بررسی و اندازه گیری اسید هیپوریک ادرار ناشی از تماس با تولوئن
در کارگران رنگ سازی استان اصفهان
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پوستر

ازتمام كارگران فوق تهیه ٌكردید.

مقدمه :با توجه به مصرف بسیار زیاد تولوئن در بعضی از صنایع

نتایج محاسبات نمونهها :از تعداد  70نمونه شاغل در معرض تماس

استان اصفهان مانند صنایع رنگ صنایع الستیک و صنایع شیمیایی
و درخواست اكثر این صنایع مبنی بر اندازه گیری تولوئـن در هوای

با تولوئن  6نمونه باالتر از  5میلی گرم به ازای هرگرم کراتینین

كارگاهها و همچنین بررسی وضعیت تماس كارگران این مشاغل با

ادرار اسید هیپوریك محاسبه شد كه دارای غلظت دو برابر و حتی

تولوئـن باعث شد كه ما تحقیق خود را پیرامون این موضوع آغاز

بیشتر از حد استاندارد بود 16.نمونه بین 2/5تا  5میل ازای هرگرم

كنیم خوشبختانه وجود امكانات مورد نیاز جهت نمونه برداری

کراتیین ادرار مشاهده شد و مابقی ( 48نفر دیگر) زیر حد استاندارد

هوا و آنالیز و همچنین امکان بررسی میزان اسید هیپوریك ادرار

بودند.در گروه شاهد (بخش اداری) میزان اسیدهیپوریك ادرار بین

درآزمایشگاه مرجع بهداشت حرفهای استان رسیدن به این هدف

 0/5تا  1میلی گرم به ازای هرگرم کراتینین ادرار مشاهده شد كه

را سهلتر نمود به همین خاطر شروع تحقیق از خرداد سال 1386

بیانگر این مطلب است كه درافراد عادی نیز احتمال وجود اسید

صورت گرفت.

هیپوریك در ادرار وجود دارد كه در اثر مصرف بعضی مواد غذایی

روش شناسی :قبل ازاینكه تحقیق در زمینه تماس كارگران باتولوئـن

ممكن است در ادرار آنان ظاهر شود.

بحث و نتیجهگیری :در پایان این تحقیق به این نتیجه رسیدیم

از طریق اندازه گیری اسید هیپوریك در ادرار صورت گیرد برنامه

ریزی جهت اندازه گیری میزان تولوئن هوا صورت گرفت بررسی

كه حدود  31درصد ازكارگران در معرض تولوئن به درجهای از

تولوئـن در هوا به دو روش زیر صورت گرفت:

مسمومیت با تولوئـن دچار هستند كه بسته به نوع و میزان تماس

 )1اندازه گیری تولوئن به روش قرائـت مستقیم بادتكتور تیوپ

و سابقه كارمتفاوت است.نكته جالب توجه اینكه دركارگرانی كه
سابقه كار بیشتری داشتهاند میزان اسید هیپوریك بیشتراز دیگر

تولوئن

كارگران است و با عنایت به وجود میزان اسید هیپوریك در ادرار

 )2نمونه برداری توسط چاركل تیوپ و تعیین مقدار به روش

كارگران در معرض تماس باتولوئن ،مارا برآن داشت كه معاینات

گازكروماتوگرافی
با توجه به اندازه گیریهای انجام شده آلودگی تولوئن در محل

ویژه كارگران را آغاز نماییم.در معاینات انجام شده براساس اظهارات

ساخت رنگ در  3کارخانه باالتر از حد مجاز ) (50PPMبود که

كارگران و مشاهدات بالینی عوارض و عالئم عمدتا» دركلیه كارگران

مقرر شد کارگران این بخشها جهت اندازه گیری اسید هیپوریک

به طور مشابه به ترتیب زیر مشاهده گردید:

ادرار به آزمایشگاه معرفی شوند.جهت بررسی اسید هیپوریك ادرار

 -1خشكی موی سر و ریزش غیر عادی آن؛  -2كم حوصلگی و

تعداد  70نفر از كارگرانی كه از سابقه كاری بیشتری برخوردار بودند

حساس و زود رنج شدن؛ -3ضعف عضالنی در قسمت تحتانی بدن

انتخاب شدند و جهت گروه شاهد  10نفر از كارگران بخش اداری

(پاها)  -4خشكی مخاط بینی و خارش وگرفتگی بینی؛  -5گرفتگی

كه در معرض نبودند انتخاب شدند .پرونده بهداشتی جهت كارگران

صدا؛  -6تنگی نفس؛  -7درماتیت و خارش بدن.

واژگان کلیدی :رنگ سازی ،تولوئـن ،اسید هیپوریک ادرار،

تشكیل گردید و مشخصات خانوادگی و سوابق شغلی و همچنین

مسمومیت با تولوئـن.

عوامل شیمیایـی محیط كارشان بررسی شد .سپس نمونههای ادرار
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