
۲۲۴

مقاله پژوهشي 

يهانيرابطه سرطان مثانه و مشاغل پرخطر در اصفهان و ارتباط آن با آم
يشاهد-ک مطالعه مورد ي:کيآرومات

٥، دکتر ايرج محبي٤، دکتر مينا تجويدي٣*، جمشيد خوبي٢، دکتر محسن جانقرباني١دکتر سيامک پورعبديان

26/11/88، تاریخ پذیرش 25/10/88تاریخ دریافت

چكيده
علل مختلف ايجاد سرطان مثانه مورد بررسي قرار گرفت و دو هدف اصلي دنبال شد اول شناسايي مشاغل پرخطر براي سـرطان مثانـه و   : و هدفپيش زمينه

. داري با سرطان مثانه داشته انديمطالعات گذشته رابطه معندوم بررسي مجدد مشاغلي که در

افراد مورد و شاهد از نظر سن و جنس با . شاهد بيمارستاني مصاحبه گرديد۵۰۰مورد سرطان مثانه و ۳۰۰شاهدي با -در اين مطالعه مورد:روش کارمواد و 

سـپس نسـبت   . هاي آروماتيک جمع آوري گرديدهم همسان شده و اطالعات دموگرافيک، تاريخچه شغلي و سوابق مواجهه با ترکيبات شيميايي از جمله آمين

. مربوطه براي هر شغل با استفاده از آزمون رگرسيون لجستيک غيرشرطي محاسبه گرديددرصد۹۵و ضريب اطمينان ) OR(شانس 

هاي شغلي رانندگان اتوبوس، کاميون و وسـائط  ، گروه)ISCO-08(پس از گروه بندي عناوين شغلي بر اساس استاندارد بين المللي طبقه بندي مشاغل:هايِافته

، کـارگران صـنايع فلـزي ماننـد جوشـکاران و برشـکاران       )=CI=۹۵%،۰۴/۶OR ۳/۲-۷/۱۵(، کشـاورزان )=۳/۱CI=۹۵ %،۳/۱۱OR-۰۵/۹۲(نقليه سنگين

)۵/۳۵-۰۳/۱ CI=۹۵%،۶OR=(دار هـاي خانـه  ، خانم)۰۴/۱-۳/۳۴CI=۹۵ %،۹/۵OR= (   و کارکنـان سـاختماني)۱/۱-۳/۱۲CI=۹۵ %،۸/۳OR= (  ارتبـاط

در اين مطالعه بين مشاغل کارگران صنايع نساجي، توليد رنگ، الستيک، چاپ، چرم و کفش و افـزايش خطـر   . ندداري با افزايش خطر سرطان مثانه داشتيمعن

.اي مشاهده نشدسرطان مثانه رابطه

طر ابتال بـه  دار و کارکنان ساختماني از جمله کساني هستند که خرانندگان وسائط سنگين، کشاورزان، کارگران صنايع فلزي، زنان خانه:نتيجه گيريبحث و 

هـاي  هاي اين مطالعه بايستي در مطالعات بعدي تست گردد، خصوصاً مواجهـه بـا عـواملي ماننـد روغـن     يافته. ها با شغل رابطه داشته استسرطان مثانه در آن

.هاي آروماتيک در کارگران صنايع فلزي و کشاورزانبرشکاري و آمين

وماتيکهاي آرشغل، سرطان مثانه، آمين:هاواژهکليد

١٣٨٩تابستان ،٢٢٤- ٢٣٤ص، دوم، شمارهو يکممجله پزشكي اروميه، دوره بيست

۰۹۳۵۴۲۸۶۳۳۹: ، همراه۰۳۱۱۷۹۲۲۷۴۷:، تلفنگروه بهداشت حرفه اي،دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،اصفهان: مکاتبهدرس آ

Email: jamshidkhoubi@yahoo.com

اصفهانيدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکيار گروه بهداشت حرفه اياستاد١
اصفهانيدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکيولوژيدمياستاد گروه اپ٢
)سنده مسئولينو(اصفهان يشکدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزيارشد بهداشت حرفه ايکارشناس٣
اصفهانيدانشگاه علوم پزشکيدانشکده پزشکيوتراپيار گروه رادياستاد٤
هياروميدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکيار گروه بهداشت حرفه ايدانش٥

مقدمه
ن سـرطان  ين و در اصـفهان دومـ  يران، سوميسرطان مثانه در ا

ن عامـل خطـر   يعنـوان دومـ  هو شغل ب) ۱(باشديع در مردان ميشا

شـود  يبرآورد م.روديشمار مهآن بيگار برايمهم پس از مصرف س

درصد کل سرطان ۲۰ش از يتواند عامل بيميشغليهاکه مواجهه

ک شـامل  يـ آروماتيهـا نيمواجهه با آم).۲(ل دهديمثانه را تشک

بـات  ين ترکيتـر از مهـم يکـ ي(ليفنينوبيآم-۴،)۳-۵(نيديبنز

رنيـ وآپبنزلن،ياتـ تترا کلـرو ،)موجود در دود تنباکويزاسرطان

)۳۸(،βديتولعيصنادن دريکلرو اورتو تولوئ-۴ن،يل آمينفت
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۸۹، تابستان ۲، شماره ۲۱دوره مجله پزشکي اروميه

۲۲۵

که هستنديگر تنها عوامل مشخصيع ديک و صنايالسترنگ،

طـور واضـح مشـخص شـده اسـت     هبا سرطان مثانـه بـ  هارابطه آن

يهـا روغـن فلـزات، ،1هـا ماننـد رنـگ  يگـر ياما عوامـل د ،)۸،۳۲(

4يمعطر چند حلقـو يهادروکربنيه،3يعات برشکاري، ما2يصنعت

)PAHs)(۷-۶ (ــيديموتورهــايو خروجــ ــا يــن) ۱۴،۴-۸(يزل ز ب

يهـا مواجهـه .ر ابتال به سرطان مثانه رابطه داشته انـد ش خطيافزا

د يـ ماننـد تول يعيبـالقوه مثانـه در صـنا   يزاهان سرطانيبا ايشغل

ک و کابـل،  يد السـت يـ ، تول5د و کـاربرد رنـگ  يتولک،ين آروماتيآم

تـار، و زغال،يمشاغل رانندگ،ش مويآرا،يچرم و نساجيهاشغل

).۶(دهديع گاز رخ ميوم و صنايآلومن

ـ  ش خطـر  يشـغل مختلـف بـا افـزا    ۴۰ش از ياگر چه ارتباط ب

ن يشتر مشاغل ايبياما هنوز برا،سرطان مثانه مشخص شده است

يشـاهد -ن مطالعه مورديدر ا).۱۵(ارتباط ناشناخته مانده است

سـرطان  يعوامل خطر مختلف برا،که در استان اصفهان انجام شد

خچه يتار،يآب مصرفيآلودگ/نوعگار،يمصرف سمثانه شامل شغل،

يغـذا قهوه،،يشامل مصرف چايسبک زندگيفاکتورها،يپزشک

قـرار  يخچه سـرطان مثانـه در خـانواده مـورد بررسـ     يو تاريدود

.گرفت

ييشناســااول،: ن مطالعـه دو هـدف عمـده دنبـال شـد     يـ در ا

سرطان مثانه در استان اصـفهان کـه تـاکنون    يمشاغل پرخطر برا

ش بـود يزان ابتال بـه آن هـر سـال رو بـه افـزا     يه و مناشناخته ماند

کــه در مطالعــات يمجــدد مشــاغليبررســو دوم،).۱()۱نمـودار (

با توجه به .با سرطان مثانه بوده انديداريمعنرابطه يگذشته دارا

ران از نظر نوع و تعداد مشاغل ممکن يط کار در ايط محيکه شرانيا

بـا توجـه بـه    ياشد و از طرفـ شرفته متفاوت بيپياست با کشورها

کـار،  يرويـ ع و جـوان بـودن ن  ين صـنا يـ اتعداد کارگران شاغل در

ن نسـبت شـانس سـرطان مثانـه در    يـي مطالعه حاضر به منظور تع

.ديو اجرا گرديپرخطر در استان اصفهان طراحيشغليهاگروه

روش کارمواد و 
ت مورد مطالعه افـراد يجمعحاضر،يشاهد-در مطالعه مورد

۱۳۸۷تـا  ۱۳۸۲کـه از سـال   باشـند يمـ مثانـه مبتال به سـرطان 

دانشـگاه  يدر مرکز ثبت سرطان معاونت بهداشت) ۲۰۰۹-۲۰۰۴(

سـال  ۶مورد در ۱۸۵۳از کل .اصفهان ثبت شده انديعلوم پزشک

از ) درصـد ۲۰(نفـر  ۳۷۰فوت کرده، ) درصد۳۵(نفر ۶۴۸مذکور 

ر ييـ ز تغيـ ن) درصـد ۱۴(نفر۲۵۷. شرکت در مطالعه امتناع کردند

1.Paints & Dyes
2.Industrial Oils
3.Cutting Fluids
4.Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
5 Dye-stuff Manufacture

ن بار تماس جواب يرغم چنديعل) درصد۱۰(نفر ۱۸۵آدرس داده، 

گر را داشتند کـه  يدياعضايهاز سابقه سرطانينفر ن۹۳ندادند و 

.از مطالعه خارج شدند

۳۵ن يکه سن بباشنديمافراد مورد از هر دو جنس زن و مرد

ان يمبتالوانعنهب۱۳۸۷-۱۳۸۲يهان ساليسال داشته و ب۹۳تا 

ثبـت  سـرطان، آمارمثانه شناخته شده و در مرکز ثبتبه سرطان

يهـا ن سـال يسـت بـ  يبايمـ شرکت در مطالعه يافراد برا.شده اند

يص داده شـده و دارا يمثانـه تشـخ  يعنوان مورد سرطانهمذکور ب

بوده و سـرطان مثانـه   يآدرس و مسلط به زبان فارسشماره تلفن،

يبـرا ن يبنابرا.ص داده شده باشديفرد تشخيعنوان سرطان اصلهب

دعوت شد کـه در  هاح و از آنيط فوق مطالعه تشريشرايافراد دارا

شرکت در مطالعـه  يمورد برا۳۰۰ندکه تعداد يمطالعه شرکت نما

.کرده و مورد مصاحبه قرار گرفتندياعالم آمادگ

صـورت گرفـت و   ياديـ زيهايانتخاب افراد شاهد بررسيبرا

بخـش گـوارش و غـدد    ير سـرطان يـ ماران غينجام شاهدها از بسرا

ـ ) س(مارستان الزهرايب يمـار سـرطان  يعنـوان ب هاصفهان که قبالً ب

ارتبـاط بـا   يآنـان بـ  يماريط و بيشراص داده نشده ويمثانه تشخ

افـراد شـاهد و   . بود، انتخاب شـدند ) هاافتهيمواجهه (يافراد سرطان

از افراد .قرار گرفتنديسان سازمورد از نظر سن و جنس مورد هم

آنان دعوت شـد کـه در مطالعـه    ازح مطالعه يز پس از تشريشاهد ن

شـرکت در مطالعـه اعـالم    ينفـر بـرا  ۵۰۰ندکه تعـداد يشرکت نما

.کردنديآمادگ

ا يـ يمـورد مصـاحبه تلفنـ   ۳۰۰از اطالعات،يجمع آوريبرا

يشاهد مصـاحبه حضـور  ۵۰۰ت فرد و از يبر اساس رضايحضور

سابقه مواجهه ،يخچه شغليتارک،يو اطالعات دموگرافعمل آمدهب

گار،يخچه مصرف سيتار،)معطريهانيآمژه يوهب(ييايميبا مواد ش

ر از يـ غهمصـرف مـواد مخـدر بـ    قهوه،،يمصرف چا(يسبک زندگ

ه شده بود،ين منظور تهيکه به ايانامهله پرسشيوسهب..).گار ويس

.ديگرديجمع آور

شغل فرد لحاظ شـد کـه   عنوانهبيمشاغل،يخچه شغليتاردر 

.شتردر آن شغل کار کرده باشديبماه و۶ا شاهد حداقل يفرد مورد 

بر اساس استاندارد ين شغليعناواطالعات،يپس از جمع آور

کـه در  ISCO-08(6)ILO2007(7(مشاغل يطبقه بندين الملليب

قـرار  يمورد بازنگرکارين الملليسازمان بياز سو۲۰۰۸در سال 

۶۲۰ين طبقه بنـد يادر).۵۰،۴۹(ديگرديکدگذارگرفته است،

قرار گرفته کـه در آن هـر   ياصليگروه شغل۱۰مختلف در 8حرفه

ف يوظـا انجـام  اسـت کـه از نظـر    ياز مشـاغل يگروه  شامل تعداد

6. International Standard Classification of Occupations (2008)
7.International Labour Office(2007)
8.Occupation
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و همكاراندکتر سيامک پورعبديان...رابطه سرطان مثانه و مشاغل پرخطر در اصفهان و ارتباط

۲۲۶

کـه  ين کدگذاريدر ا. ن درجه شباهت را با هم دارنديشتريب،ياصل

يهـا گـروه باشـد يمـ سه رقم و چهار رقم دو رقم،ک رقم،يشامل 

يهـا گـروه ،بـا دو رقـم  ياصليهارگروهيزک رقم،يبا ياصليشغل

يبا چهار رقم کدگذارژه و خاصيويهاگروهبا سه رقم وترييجز

از کـدها، ياريخاطر تعداد نسـبتاً کـم مشـاغل در بسـ    هب.شده اند

ه با هم مشـابه بودنـد بـا    ل و عامل مواجهيکه از نظر پتانسيمشاغل

.ک گروه قرار گرفتنديدر ين بهداشت حرفه اانظر متخصص

ب يو ضـر )OR(1بـرآورد نسـبت شـانس   ين مطالعه بـرا يدر ا

1.Odds Ratio

ک يون لجستيرگرسياز آزمون آمار) CI%95(2درصد۹۵نان ياطم

هر شغل و صنعت استفاده شـده اسـت   يبرا3يرشرطيک غيلجست

. کنترل گرددتا اثر عوامل مخدوش کننده در مطالعه

هاِيافته
نفـر  ۳۱و ) درصـد ۷/۸۹(نفر مرد ۲۶۹نفر مورد، ۳۰۰کل زا

ــد۳/۱۰(زن ــد و از ) درص ــاهد ن ۵۰۰بودن ــر ش ــنف ــر ۴۶۴ز،ي نف

ن سـن  يانگيم.بودند) درصد۲/۷(نفر زن۳۶و) درصد۸/۹۲(مرد

سال و در افراد شـاهد ) ۹/۱۰ار يبا انحراف مع(۳/۶۸در افراد مورد،

.ه استسال بود) ۱/۱۰ار يبا انحراف مع(۴/۶۷

2.95% Confidence Intervals
3.Unconditional Logistic Regression

نظر خصوصيات دموگرافيکتوزيع فراواني افراد مورد و شاهد سرطان مثانه از):۱(جدول شماره 

يمارستانيشاهد ب موارد ابتال به سرطان مثانه

درصد يفراوان درصد يفراوان

۱۰۰% ۵۰۰ %۱۰۰ ۳۰۰ تعداد کل

جنس

۲/۷ ۳۶ ۳/۱۰ ۳۱ زن

۸/۹۲ ۴۶۴ ۷/۸۹ ۲۶۹ مرد

)سال(سن هنگام مصاحبه

۱ ۵ ۳/۱ ۴ ۴۰-۳۰

۶/۷ ۳۸ ۶ ۱۸ ۵۰-۴۱

۲/۱۶ ۸۱ ۷/۱۶ ۵۰ ۶۰-۵۱

۶/۳۲ ۱۶۳ ۷/۲۸ ۸۶ ۷۰-۶۱

۶/۳۷ ۱۸۸ ۳/۳۶ ۱۰۹ ۸۰-۷۱

۵ ۲۵ ۱۱ ۳۳ و باالتر۸۰

گاريمصرف س

۲/۲۰ ۵/۲۱ )نيانگيم(مصرفيهاسال

)SD=10.5( ۹ )SD=13.4( ۱۳ )نيانگيم(روزتعداد نخ در

۸/۳۲ ۱۶۴ ۳۷ ۱۱۱ هرگزمصرف نکرده است

۸/۲۳ ۱۱۹ ۶/۲۲ ۶۸ ترک کرده است

۴/۴۳ ۲۱۷ ۴/۴۰ ۱۲۱ درحال مصرف

التيسطح تحص

۸/۲۷ ۱۳۹ ۳/۴۶ ۱۳۹ سواديب

۸/۱۹ ۹۹ ۷/۱۴ ۴۴ ييابتدا

۲۹ ۱۴۵ ۳/۲۱ ۶۴ ييراهنما

۶/۱۲ ۶۳ ۷/۱۳ ۴۱ رستانيدب

۸/۱۰ ۵۴ ۴ ۱۲ يدانشگاه
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۸۹، تابستان ۲، شماره ۲۱دوره مجله پزشکي اروميه

۲۲۷

درصد سرطان مثانه براي هر شغل بر اساس جدول بين المللي ۹۵نسبت شانس و ضريب اطمينان ):۲(جدول شماره 
)ISCO(طبقه بندي مشاغل

P-value درصد۹۵ضريب اطمينان 

95%CI)(

نسبت شانس

)Odds Ratio(

تعداد 

شاهد

تعداد 

مورد

شغل کد 

ISCO**

۸/۰ ۸/۷-۰۸/۰ ۸/۰ ۴۶ ۱۱ کنان اداري و کارمندانکار ۴۴-۴۰

۰۴/۰ ۳/۳۴-۰۴/۱ ۹/۵ ۳۴ ۳۱ *زنان خانه دار و نظافتچي منزل ۵۱۵۲

۰۹/۰ ۲/۱۰-۸/۰ ۸/۲ ۴۸ ۱۵ فروشندگان و کارگران فروشگاه ۵۲

۰۰۱/۰< ۷/۱۵-۳/۲ ۰۴/۶ ۴۱ ۷۵ *کشاورزان ۶۰

۰۲/۰ ۳/۱۲-۱/۱ ۸/۳ ۳۴ ۲۹ *..کارکنان ساختماني مانند سنگ تراشان و ۷۱

۱/۰ ۶/۱۲۲-۴/۰ ۵/۷ ۴ ۷ نجاران و کارگران صنايع چوب ۷۱۱۵

۵/۰ ۴/۱۲-۲/۰ ۸/۱ ۷ ۱۴ ي ساختمانيهانقاشان و تميز کنندگان اسکلت ۷۱۳

۴/۰ ۷/۱۴-۲/۰ ۲ ۱۲ ۶ هانقاشان پيستوله و جال دهنده ۷۱۳۲

۰۴/۰ ۵/۳۵-۰۳/۱ ۶ ۳۰ ۲۸ *..جوشکاران وکارگران صنايع فلزي و ورق، ۷۲

۹/۰ ۳/۵-۲/۰ ۰۵/۱ ۳۶ ۷ نانوايان،شيريني پزها و توليد کنندگان قنادي ۷۵۱۲

۰۱/۰ ۷/۴۵-۴/۱ ۲/۸ ۱۹ ۲۵ *رانندگان و اپراتورهاي ادوات متحرک ۸۳

۳/۰ ۷/۴۰-۳/۰ ۵/۳ ۱۲ ۶ ون و سواريرانندگان موتورسيکلت، ۸۳۲

۰۲/۰ ۵۰/۹۲-۳/۱ ۳/۱۱ ۷ ۱۹ *سنگيننقليهرانندگان اتوبوس،کاميون و وسائط ۸۳۳

۷/۰ ۴/۴-۳/۰ ۲/۱ ۳۳ ۱۸ کارگران ساختماني و معدن ۹۳۱
مشاغل پر خطر براي سرطان مثانه در استان اصفهان* 

)International Standard Classification of Occupations(استاندارد بين المللي طبقه بندي مشاغل** 

ــال 1382-1387 نمودار توزیع فراوانی موارد سرطان مثانه در استان اصفهان از س
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۱۳۸۷-۱۳۸۲رطان مثانه در استان اصفهان از سال توزيع فراواني و سير صعودي موارد سنمودار):۱(نمودار شماره 

)۲/۴با انحراف معيار (۶/۲۳در افراد مورد 1کس توده بدنياند

کيلوگرم بر متر مربع ) ۷/۳با انحراف معيار (۶/۲۵و در افراد شاهد 

ن يرا بيداريمعنيارتباط آمار2مستقليبدست آمد که آزمون ت

).P>۰۰۱/۰(دهديمدو گروه نشان 

بـا  (۲/۷در گروه مورد روزانـه  ين مصرف چايانگين ميمچنه

۷/۵گروه شاهد ين مقدار برايفنجان بوده که ا) ۶/۴انحراف معيار 

1.Body Mass Index(BMI)
2. Independent sample t-test

مسـتقل نشـان   يبدست آمد کـه آزمـوت تـ   ) ۲/۴با انحراف معيار (

.)P> ۰۰۱/۰(باشديمن دو گروه ين ايبداريمعندهنده ارتباط 

يهـا ن سـال يشـود، بـ  يمـ مشاهده ۱در جدول همانگونه که 

بدسـت  يداريمعنگار در دو گروه مورد و شاهد ارتباط يمصرف س

در روز ارتبـاط  يگار مصـرف ين تعداد نـخ سـ  ياما ب) =۷/۰P(امدين

.)P> ۰۰۱/۰(بدست آمديآمارداريمعن
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و همكاراندکتر سيامک پورعبديان...رابطه سرطان مثانه و مشاغل پرخطر در اصفهان و ارتباط

۲۲۸

شـغل مختلـف   ۸۷افـراد مـورد و شـاهد    ين مطالعه بـرا يدر ا

اسـاس نـوع عامـل    بـر  يص داده شد که پس از دسـته بنـد  يتشخ

گـروه قـرار   ۲۲ت شـغل، در  يدر هر کدام و ماه) ۲نمودار(مواجهه

درصد۹۵نان يب اطميو ضر)OR(برآورد نسبت شانس يگرفت، برا

)95% CI (يبـرا ير شـرط يک غيون لجستيرگرسياز آزمون آمار

.هر شغل و صنعت استفاده شد

آالینده هاي مختلف و تعداد مواجهه به تفکیک مورد و شاهد

107
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مورد

شاهد

به تفکيک مورد و شاهدترکيب شيميايي و فراواني مواجهه):۲(نمودار شماره 

فـوق، اثـر   ياست با اسـتفاده از آزمـون آمـار   يادآوريالزم به 

،يمصـرف چـا  گار،يمطالعه مانند مصرف سـ درگر عوامل مخدوش

ج ينتـا کنتـرل شـده،  ...ويدوديهامواد مخدر و مصرف غذاقهوه،

. باشديمبدست آمده صرفاً مربوط به اثر شغل و مواجهه مربوطه 

شغل ۲۲از: ن شرح بدست آمديج به اينتا،هاز دادهيلپس از آنا

،)=۰۴/۱CI=۹۵%،۹/۵OR-۳/۳۴(يخانه داريهامختلف، شغل

ي، ســــاختمان)=CI=۹۵%،۰۴/۶OR ۳/۲-۷/۱۵(يکشـــاورز 

)۳/۱۲-۱/۱CI=۹۵%،۸/۳OR=(ــکاري، فلـــز ــد جوشـ و يماننـ

اتوبــوس،يو راننــدگ)=CI=۹۵%،۶OR ۰۳/۱-۵/۳۵(يبرشـکار 

ــام ــائط يکـ ــنقلون و وسـ ــنگه يـ ،۳/۱CI=۹۵%-۰۵/۹۲(ن يسـ

۳/۱۱OR=(،سرطان مثانه در استان يمشاغل پرخطر براعنوانهب

).۳نمودار ) (OR>1(ص داده شد ياصفهان تشخ

مشاغل پرخطر براي سرطان مثانه در استان اصفهان ( مطالعه مورد - شاهدي ) 
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۸۲- ۸۷مقايسه توزيع فراواني مشاغل پر خطر براي سرطان مثانه در استان اصفهان از سال ):۳(نمودار شماره 
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۸۹، تابستان ۲، شماره ۲۱دوره مجله پزشکي اروميه

۲۲۹

مشاغل با وجود باال بودن نسبت ياست که تعدادين در حاليا

ــانس  ــاث) OR>1(ش ــزايريت ــرطان  يدر اف ــه س ــتال ب ــر اب ش خط

يتـوان بـه فروشـندگ   يمـ ن مشـاغل  يـ از جملـه ا . مثانه نداشته اند

)۲/۱۰-۸/۰CI=۹۵%،۸/۲OR=(،ــ ،۲/۰CI=۹۵%-۷/۱۴(ينقاش

۹۵/۲OR=( وي، کبــــابييماننـــد نـــانوا  ييغـــذا ي، فـــرآور.. .

)۹/۷-۳/۰CI=۹۵%،۷/۱OR=(ه يج مربوط به تجزينتا.اشاره کرد

.مده استآ۲جدول ن مشاغل در يل اطالعات مربوط به ايو تحل

بحث
ينـوب يآم-۴ن،يديـ ک ماننـد بنز يـ آروماتيهـا نيمواجهه با آمـ 

ن يتــردن از مهــميــکلــرو اورتــو تولوئ-۴ن،يل آمــيــنفت-β،ليــفن

د رنگ،يمانند توليعير صناباشندکه ديممثانه يبات سرطانزايترک

با سرطان مثانه هاگر کاربرد داشته و رابطه آنيع ديک و صنايالست

ل يپتانسـ مطالعـات، يدر برخ)۹(طور واضح مشخص شده استهب

باعـث  ين در انسـان حتـ  يل آمـ يـ نفت-βفوق العـاده  ييزاسرطان

افتـه  يبرابر در کارگران مواجهه ۲۰۰ش خطر سرطان مثانه تا يافزا

ک شناخته شـده  ين آروماتي، هشت آم۱در شکل ). ۳۸(شده است

ــ ــرطان  ي ــون بــه س . مثانــه نشــان داده شــده اســت   يزاا مظن

يو خروجـ ) PAHs)(۸-۶(يمعطـر چنـد حلقـو   يهادروکربنيه

ش خطر ابتال به سرطان مثانـه  يز با افزاين) ۸-۱۵(يزليديموتورها

.رابطه داشته اند

انسانيمثانه برايزاا مظنون به سرطانيک شناخته شده يآروماتيهانيآم):۱(شماره شکل

ن شـده، يگزيجـا ياست با حلقه بنزنـ ينيآمک،ين آروماتيآم

دروکربن يک هيبه يتروژنيا گروه نيو NH2،NHکه در آن يطورهب

يشـتر حلقـه بنزنـ   يا بيک يمعطر متصل شده که در ساختار خود 

.)C6H5NH2()۴۹(نيليمانند آندارند،

شاهد ۵۰۰مورد سرطان مثانه و ۳۰۰ين مطالعه که رويدر ا

يپـس از همسـان سـاز   در استان اصفهان انجام شـد، يمارستانيب

افراد مورد و شاهد از نظر سن و جنس، مشخص شد که راننـدگان  

يشـتر يدر معرض خطـر ب نيسنگهينقلون و وسائطيکاماتوبوس،

که علت آن سرطان مثانه هستندابتال بهير افراد براينسبت به سا

،)۱۷،۷-۱۹(اگـزوز يخروجـ يدودهـا ن افراد با ياحتماالً مواجهه ا

يخروجــيدودهــا. باشــديمــيبــات نفتــيا روغــن و ترکيــدود و 

باشـد  يمترودار معطر يبات نياز ترکياديتعداد زيدارا1هالياتومب

ک يآروماتيهانيمانند آمهاواسطهيد برخيتولييکه در بدن، توانا

1.Diesel Exhaust Fumes.

ـ ).۲۰،۲۱(خطرناک را دارنـد  درو يـ هيدارادودهـا ن يـ ن ايهمچن

که خطر ابتال ) ۳۴(هستند) PAHs(معطر يچند حلقويهاکربن

افتـه  ين يـ ا. )۲۲(دهند يمش يافزان افراد يبه سرطان مثانه را در ا

انجـام شـده   يغربـ يا و اروپايج مطالعات مشابه که در اسپانيبا نتا

).۲۳،۱۲،۱۰،۹(مطابقت دارد 

کشاورزان هستند،يشتريکه در معرض خطر بين گروهيدوم

ن يا انجـام شـده بـ   يـ ر در دنيکه در دهه اخيدر مطالعات.باشنديم

تـر ارتبـاط   ش خطر ابتال به سرطان مثانه کميو افزايشغل کشاورز

کـه در  ياز جملـه در مطالعـه ا  .بدست آورده انـد يدار آماریمعن

و همکـارانش انجـام شـد،   Samanicتوسط ۲۰۰۷ا در سال ياسپان

،۰۶/۰CI=۹۵%-۰/۱(امـد ين دو بدسـت ن يـ ن ايبـ يچ ارتبـاط يه

۸/۰OR=()۲۴( و ين شـغل کشـاورز  يبـ يمشابهيهاا مطالعهيو

. )۲۶،۲۵(دا کـرده انـد  يـ کاهش خطر ابتال به سرطان مثانه رابطه پ

ييم غـذا يرژن کشاورزان،يگار بيوع کم مصرف سيرا شکه علت آن
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۲۳۰

در مطالعه حاضر، ) ۲۷(باال ذکر کرده انديکيزيت فيمناسب و فعال

ش خطر ابـتال  يو افزاين شغل کشاورزيبيداريمعنيارتباط آمار

ن ارتبـاط در مـورد زنـان،    يا.به سرطان مثانه در مردان بدست آمد

يل سـابقه بـاال  ياحتمـاالً بـدل  يداريمعنـ ن يعلت ا. نبودداريمعن

ه سموم دفـع آفـات از   يرويمصرف بن و کشور،در استايکشاورز

زان يـ ت نـدادن بـه م  يز اهميو نهاو علف کشهاجمله حشره کش

.باشديممناسب يل حفاظتيمواجهه و عدم استفاده از وسا

و سـموم کاربامـات از جملــه   هـا علـف کــش ،هـا حشـره کـش  

در ) ينـ يآم(تـروژن  ين–N–عامـل  يهسـتند کـه دارا  يباتيترک

انجـام  ۱۹۹۵-۱۹۹۰يهـا سالکه دريمطالعات.باشنديمساختار 

از سـرطان  ير ناشـ يـ ش مرگ و مين سموم را در افزاير ايتاث،شده

بـــا فرمـــول 1پـــاراکوآت).۲۸،۲۶(د کـــرده اســـتييـــمثانـــه تا

است که در ييهان علف کشيتراز مهميکي12H14N2 Cييايميش

يله مطالعـه ا از جم.ش خطر ابتال به سرطان مثانه نقش دارديافزا

کشــاورزان يبــر رو۱۹۹۵در ســال Challierو Vielکــه توســط 

ر يزان مرگ و ميسه انجام شد مشخص کرد که منانگور فرايهاباغ

مواجهـه  هـا که بـا آفـت کـش   ياز سرطان مثانه در کشاورزانيناش

ن افـراد  يـ کـه ا يياز آنجـا يست ولـ ينيشتر از افراد عاديداشتند ب

يسـت يباکردنـد، يمـ مصـرف  يگار کمتـر يسينسبت به افراد عاد

ن عـدم تفــاوت را در اثــر  يــا.داشـته باشــند ينيير پــايــمـرگ و م 

).۲۹(دانستندهاکشآفت

توسـط  ۱۹۸۶االت متحده در سـال  يدر ايگريمطالعه مهم د

Kabatانجام شـد و مشـخص شـد کـه     يگارير سيافراد غيبر رو

دارد يگارير سـ ين غن کشاورزايبيداريش معنينسبت شانس افزا

علـت سـرطان مثانـه    هـا ن احتمال را که مواجهه با آفت کشيکه ا

).P،۷/۹OR=()۳۰ >۰۵/۰(ت کرديباشند را تقو

و همکـارانش  Koutrosتوسـط  ۲۰۰۹در سال يگريمطالعه د

ه يبا پا) علف کش(ک آفت کشيکا انجام شد که در آن اثر يدر آمر

يخطر سرطان مثانه مورد بررسو ) Imazethapyr(کين آروماتيآم

ش ين خطـر و افـزا  يبـ ين مطالعه رونـد معنـا دار  يدر ا.قرار گرفت

خطر و) =۰۱/۰Ptrend(سرطان مثانه بدست آمديمدت مواجهه برا

سـرطان مثانـه نشـان داد   يبرايدرصد۱۳۷ش يافزا) RR(ينسب

)۳۲.(

خطر ابتال به سرطان يبرابر۶شين مطالعه افزاين در ايهمچن

،در اصـفهان از جملـه جوشـکاران   يع فلـز يثانه در کارگران صنام

ـ نسبت به افراد شاهد بدست آمد...برشکاران و ل يـ دلهکه احتماالً ب

باشـد يمـ يو روغـن کـار  بـرش يهـا ن افـراد بـا روغـن   يمواجهه ا

1.Paraquat

ک يـ آروماتيهانيآميحاوهان روغنيکه ممکن است ا،)۱۲،۲۹(

). ۲۲(باشند3هانيوزوآمترين-و ان 2يافزودنعنوانهب

و همکـارانش کـه در   Manolis Kogevinalج يافته با نتاين يا

و همکاران Hoursز ينو) ۹(انجام شديغربيدر اروپا۲۰۰۳سال 

يبرابـر ۵/۲ش يمطابقت دارد که افزا،انجام شد۱۹۹۴که در سال 

-۴/۱(خطر در افراد مورد نسبت به شـاهد را بدسـت آورده بودنـد   

۲/۱CI=۹۵%،۵۶/۲OR=) (۳۱ .(

۲۰۰۴و همکارانش در سال Coltکه ين در مطالعه ايهمچن

دند کـه خطـر سـرطان مثانـه در     يجـه رسـ  ين نتيـ انجام دادند به ا

دادنـد، يمکه کار جوش و برش انجام يع فلزيمرد صناياپراتورها

ن يـ که علت آنرا مواجهه ا) =۶/۱۶OR(برابر افراد شاهد بود۶/۱۶

مـازوت  مانند روغن بـرزک، )يدروکربنيه(يبات روغنيبا ترکافراد

که کـار کـرده بودنـد،    يساله ا۲۰ا نفت کوره و آسفالت در دوره ي

). ۴۴(اعالم کردند

ش خطـر سـرطان   يو افزاين شغل خانه داريب،يبررسنيدر ا

ل آن کـامالً  يکه دلبدست آمد يداريمعنز ارتباط ينان نمثانه در ز

ن افـراد بـا مـواد    يـ ل مواجهـه ا يـ دلهاحتماالً بـ يلست ويمشخص ن

از يناشـ ين دودهايد کننده و همچنينده و پاک کننده و سفيشو

ج مطالعـه  يافتـه بـا نتـا   ين يـ ا. هنگام سرخ کردن غذا باشدهروغن ب

Reulen ک مطابقـت دارد کـه   يدر بلژ۲۰۰۷و همکارانش در سال

نندگان از شانس و شستشوکهاينظافتچ،يدر آن خدمتکاران خانگ

).۳۵(ه برخوردار بودندينسبت به بقيشتريبيابتال

،يماننـد سـنگ تراشـ   يمشاغل سـاختمان از مطالعاتيتعداد

يسـرطان مثانـه معرفـ   يرا جزء مشاغل پرخطر برا...ويق کاريعا

و همکـارانش Silvermanتـوان بـه مطالعـات    يمـ از جمله ، کردند

).۱۸(اره کردو همکارانش اشPorrueز يو ن) ۳۶(

ــ ــزاRisch HAين در مطالعــه ايهمچن ش يو همکــارانش اف

کـه بـا   يخطر سرطان مثانـه را در کـارگران راهسـاز   يبرابر۱۱/۳

).۳۷(بدست آوردندآسفالت و تار مواجهه داشتند،

جز هب(و مربوط به آنين مشاغل ساختمانيز بين مطالعه نيدر ا

يآمارداريمعنه ارتباط ش خطر سرطان مثانيو افزا) يبرقيکارها

مواجهـه بـا   يسـت ولـ  يبدست آمد که علـت آن کـامالً مشـخص ن   

ش ين افـزا يـ تواند علـت ا يميدروکربنيبات هير ترکيآسفالت و سا

شتر از افراد شاهد يبرابر ب۸/۳ن مطالعه يافراد مورد در ا.خطر باشد

.در معرض خطر بودند

، شـغل  م شـده ا انجـا يـ ن مطالعـه کـه در دن  يدکه در چننيبا ا

ن مشاغل يخاطر تماس افراد با رنگ مو، از پر خطرترهبيگرشيآرا

2. Additives
3. N-nitrosamines
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ـ )۸،۱۶،۴۰(ص داده شـده يسرطان مثانه تشـخ يبرا ن يـ در ايول

.امديدو بدست ننين ايبيمطالعه ارتباط

سـرطان  ياز جمله مشاغل پرخطـر بـرا  ين شغل نقاشيهمچن

يهـا اجهـه خـاطر مو هنقاشان ممکن است ب.شوديممثانه محسوب 

معطـر  يچند حلقويهادروکربنيرنگ و هيهابيترکمکرر که با 

رابطـه  يقبلـ يهـا هش خطر سرطان مثانـه در مطالعـ  يدارند با افزا

).۷(داشته اند

ن دو بدسـت  يـ ن ايبيداريمعنز ارتباط ينهامطالعهيدر برخ

و يزيروش رنگ آمکه احتماالً به نوع مواد،. )۱۲،۴۱(امده استين

مختلف متفاوت يدارد که در کشورهايبستگيزان مواجهه فرديم

يه ديـ پايهارا با رنگيساختمانيوارهايکه ديمثالً نقاشان.است

يمعـدن يهـا ر رنگيا با سايکنند يمرنگ ) ديسف(وميتانيد تياکس

که يدرحالدر خطر ابتال به سرطان مثانه نداشتند،يشيافزا) يرنگ(

ه يپايهابا رنگ۱۹۵۰تا ۱۹۴۰ن دهه يکرر بطور مهکه بينقاشان

بودنديشتريخطر ابتال به سرطان بيدارامواجهه داشتند،ينيليآن

ن ابـتال بـه سـرطان    يبيداريمعنز ارتباط ين مطالعه نيدر ا).۳۴(

.مشاهده نشديمثانه و شغل نقاش

ــ ــيهمچن ــنا ين ب ــارگران ص ــغل ک ــاجين ش ، )۴۲،۴۳(يع نس

کـه در  )۴۵-۴۷(، چـرم و کفـش   )۹،۲۴(چاپ،)۵(رنگ ک،يالست

ش خطـر ابـتال بـه سـرطان مثانـه      يبا افزاياز مطالعات قبليتعداد

. ده نشديدين مطالعه رابطه ايداشته است در ايداريمعنرابطه 

يريجه گينت
سرطان مثانـه  يت مشاغل پرخطر براين مطالعه، وضعيج اينتا

و ارتبـاط آن بـا   ۱۳۸۷تـا  ۱۳۸۲يهان ساليدر استان اصفهان ب

مـوثر  ييايمين گروه مواد شـ يترمهمعنوانهبک،يآروماتيهانيآم

ب مشـاغل  يـ ترتهبـ ين بررسـ يـ در ا.کنديمجاد آنرا مشخص يدر ا

ع يصنا،يکشاورزن،يسنگه ينقلون و وسائط يکاماتوبوس،يرانندگ

يران مشـاغل بـ  يتـر پرخطريو مشاغل ساختمانيخانه دار،يفلز

ت يوضـع رسديمنظر هدر کل ب. ص داده شدنديشخسرطان مثانه ت

باشـد  يمگر يدياصفهان مشابه کشورها-رانيمشاغل پرخطر در ا

شـغل بـا   عنـوان هبـ تر کميشغل کشاورزهان تفاوت که در آنيبا ا

احتمـاالً در  ن تفاوت يل ايکه دل.ص داده شده استيخطر باال تشخ

ت نـدادن بـه   يـ اهمه سـموم، يرويمصرف ب،يکشاورزيسابقه باال

مناســب در يل حفــاظتيزان مواجهــه و عــدم اســتفاده از وســايــم

.اصفهان دانست–ران يا

يسپاسگزار
خود را از از معاونـت  يسندگان مقاله مراتب تشکر و قدردانينو

مارسـتان  ياست محترم بياصفهان، ريدانشگاه علوم پزشکيپژوهش

مارسـتان  يبيشـ و پژوهياصفهان، معاونت آموزشـ ) ع(دالشهداءيس

ياريـ ن مطالعـه مـا را   يکه در ايافرادتماماصفهان و ) س(الزهراء

.ندينمايمنمودند، ابراز 
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