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  مقدمه
 مرگ و مير در جهان معاصر است، ريسكشايع  عروقي و حوادث عروقي مغز از علل -هاي قلبييبيمار  

 اخير بوده است و در سال هايفاكتورهايي براي ايجاد هر يك شناخته شده ليكن مواجهات شغلي بحث جديدي 
هدف كلي مطالعه  تعيين ارتباط بين مقدار فشار خون و مواجهه شغلي با سرما  .ا سرما مي باشد مواجهه بهايكي از اين

   .بود  و لبنيهاي صنايع غذايي در كارگران كارخانه
  كارروش

با  1387در سالمشهد كارگران كارخانه هاي صنايع غذايي و لبني  نفر از 365مقطعي بر   توصيفي يك مطالعه
آزمون و  SPSS گيري فشار خون و دماي بدن وتكميل چك ليست انجام شد و اطالعات توسط استفاده از اندازه 

 . مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت  >05/0pون با سطح معني داري ي و آناليز رگرس تي

 نتايج
 با  ميلي متر جيوه06/118 و 34/119 ميانگين فشار خون سيستوليك در دو گروه مواجهه وغير مواجهه به ترتيب 

196/0 =  p ميلي متر 19/77 و 66/78، ميانگين فشار خون دياستوليك در دو گروه مواجهه وغير مواجهه به ترتيب 
 درجه سانتيگراد 00/37 و 99/36 ميانگين دماي بدن در دو گروه مواجهه و غير مواجهه به ترتيب وp= 03/0جيوه با 

        با  مصرف نمك در بين دو گروه وHDL لسترول كاختالف ميانگين مقادير. دست آمده  بp = 079/0با 
000/0  =  pمعني دار شد .  

 نتيجه گيري
 بود، آزمون رگرسيون طبيعيدياستوليك  و دماي بدن در دو گروه در حدود   ميانگين فشار خون سيستوليك ،

 با سرما مرتبط  را به مواجهه شغلي اين گروه فشارخون دياستوليك اختالف تاحدودي مي توان،نمود مشخص
 . دانست

  
   بيماري پرفشاري خون، مواجهه شغلي، مواجهه با سرما: كليديكلمات
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  مقدمه
شايع  عروقي مغز از علل حوادث عروقي و -هاي قلبي بيماري

رگ و مير در جهان معاصر است ريسك فاكتورهايي براي ايجاد م
  ليكن مواجهات شغلي بحث،هر يك از آنها شناخته شده است

يكي از مواجهات شغلي كه . هاي اخير بوده است جديدي در دهه
 بوده مواجهه با سرما در مورد بررسي اخيرا  در مطالعات بسياري

حضور ها و يخچالها  كه در سردخانهاست  كارگران صنايعي
 و دقايق و شايد ساعتها در اين مكانهاي سرد به كار داشته

متي بخصوص سالمت  بنابراين مطالعه در زمينة سال.مشغولند
 مطالعاتي در خارج از .عروقي اين افراد اهميت زيادي دارد -قلبي

دست ه ايران در اين مورد انجام گرفته است كه نتايج گوناگوني ب
آورده اند ، در ايران به دليل كمبود اين نوع مطالعه وجود آن الزم 

طالعه اميد است با استفاده از نتايج حاصل از اين م .دانسته مي شود
 عروقي كارگران در معرض سرما را –بتوان وضعيت سالمت قلبي 

مورد بررسي قرار داد و براي اصالح شرايط محل كار اقدام نمود، 
 .همچنين اين مطالعه زمينه ساز مطالعات بعدي خواهد بود

حال ه  عروقي در مواجهة شغلي با سرما تا ب-اختالالت قلبي
خطرات سالمتي ). 2،1(ه است مورد توجه بسياري از محققان بود

ناشي از مواجهه با سرما شامل كاهش درجة حرارت بدن و درجة 
ي و رواني، حرارت پوست، كاهش عملكرد فيزيكي، روح

ري، كمردرد تشديد شده، اختالل در پرفشاري خون، آنژين صد
 تمام ٪3/30، 1999در سال ). 5-3(باشد  گردش خون محيطي مي
 بيماري ايسكميك قلبي و بيماري نظيري يفوتها ناشي از بيماريها

پرفشاري خون ). 6(عروقي مغز و پرفشاري خون بوده است 
 ام ا عوارض آن بر كليه، قلب، كند اي ايجاد نمي هاي او ليه انهنش

توانند  ميبيماراني كه به درستي درمان نشوند سيستم عروقي مغز 
وقي شامل  عر-ميزان فوت ناشي از بيماري قلبي). 7(ظاهر شوند 

. پرفشاري خون به طور مشخص در زمستان بيشتر از تابستان است
گزارش كردند كه فشار خون در زمستان   و همكارانش1بونه

بيشتر از تابستان است بنابراين اين بيماران در زمستان بيشتر فوت 
 و همكارانش گزارش كردند كه مواجهه 2دنالدسون). 8(كنند  مي

هموگلوبين، گلبولهاي قرمز، آلبومين با سرما كاهش در ميزان 

                                                 
1 Boneh 
2 Donaldson 

 و افزايش در فشار خون 3ميزان سديمانتاسيون گلبول قرمزسرم و
  ).9(كند  ايجاد ميرا سيستولي و دياستولي 

فاكتورهاي خطر شناخته شده براي پرفشاري خون شامل 
فاكتورهاي ارثي، سن باال، چاقي، خوردن نمك، افزايش در 

 الكل، نوشيدن قهوه، استرس و  سيگاري بودن، كلسترول خون،
 و 4توسط كام  كه شاهدي-مورد مطالعة در يك. باشد غيره مي

 الكل، فاكتورهاي خطر فشار خون ؛انجام گرفت ،  همكارانش
در مطالعة ). 10 (شدخوردن نمك، چاقي، نخوردن شير نام برده 

ارتباط بين مواجهة شغلي با سرما و پرفشاري  2002 در سال  5كيم
مرداني كه در صنايعي كه در آنها ). 11(رسي و تأييد شد خون بر

كردند و در معرض  شد،كار مي از سردخانه و يخچال استفاده مي
  درجة سانتيگراد بودند به بيماريهاي ناشي از سرما حساس 20-50

در 2005 و همكارانش كه سال 6 در مطالعه ادوارد).11،4( بودند
 گرفت مشخص نمود كه سرما، انگلستان بر روي افراد جوان انجام

). 12(فشارخون سيستولي شريان براكيال و آئورت را باال مي برد 
در فنالند نشان داده شد كه سرماي موضعي  7در مطالعه كرهنون

 عروقي مي گذارد تا سرماي –شديد تاثير بيشتري بر سيستم قلبي 
  ).13( عمومي با شدت كمتر 
 بر كاركنان 2009ر سال د و همكارانش  8در مطالعه اي كه لي

دانشگاهي در كانادا انجام دادند مشخص شد كه سرما مي تواند 
باعث افزايش فشار خون شود و داشتن لباس و پوشش مناسب مي 

  ) .14( تواند اثر سرما را بر بدن كاهش دهد 
در سنين جواني و ميانسالي قرار شاغل در معرض خطر اغلب افراد 

مات مطلوب و اصالح شرايط محيط كار و دارند شايد بتوان با اقدا
 و وسايل حفاظت فردي مناسب از بروز بيماريهاو استفاده از لباس 

نظير تاثيرات آن بر سيستم هاي بدن مثل  اختالالت مرتبط با سرما 
بخصوص پرفشاري خون در سنين پايين عروقي  -سيستم قلبي

مقدار تعيين ارتباط بين   مطالعههدف كلي .)15( پيشگيري كرد
هاي   با سرما در كارگران كارخانه شغليفشار خون و مواجهه

  .در نظر گرفته شدصنايع غذايي 

                                                 
3 Erythrocyte Sedimentation Rate 
4 Kam 
5 Kim  
6 Edwards 
7 Korhonen  I. 
8 Li 
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   كارروش 
هاي  شاغل در كارخانه كارگر 365در اين مطالعه مورد شاهدي 

 مورد بررسي قرار 1387 در سال مشهد غذايي  لبني وصنايع
رار داشتند  نفر از كارگران در گروه مواجهه با سرما ق176 .گرفتند

 و در نظر گرفته شدندبا سرما  نفر در گروه غير مواجهه 189و 
وسيله ه حجم نمونه ب .غير احتمالي آسان بودي گيرروش نمونه 

  برابر باα، فرمول حجم نمونه و مطالعات قبلي مشابه محاسبه شد

05/0p, دست آمد ه   نفر ب365برابر با  % 15 برابر با.       
ها،   با استفاده از پروندهمقطعيلب يك مطالعة اين مطالعه در قا

در سال چك ليست، پرسشنامه و مصاحبه و معاينه از كارگران 
گروه مواجهه يافته كارگراني كه حداقل يكبار . انجام شد 1387

مواجهه دارند و گروه ) سردخانه، يخچال(در طول روز با سرما 
سردخانه، ( سرما مواجهه نيافته كارگراني كه اصال  در طول روز با

 با استفاده از چك ليست استاندارد كه در .مواجهه ندارند) يخچال
  بامطالعات معتبر بين المللي طب كار از آن استفاده مي شود و

در ميانه ( با دستگاه فشار سنج جيوه اياندازه گيري فشار خون 
 براي جلوگيري از اثرات مداخله گر ريتم  صبحشيفت كاري

ندازه گيري دماي بدن با به كار بردن روش داخل  و ا)سيركادين
ساير   درماني-بهداشتي   هاي استفاده از پرونده باهمچنين  گوشي

مقادير كلسترول تام، در نهايت  .اطالعات جمع آوري شد
HDL،LDL تري گليسيريد ، ،BMI ورزش هفتگي، مصرف ، 

  ،دو گروه از نظر سن .نمك و شير روزانه استخراج گرديد
سابقه ، ، استفاده از وسايل حفاظت فردي و لباس مناسبارسيگ

پرفشاري خون، بيماري هاي  و سابقه خانوادگي هيپرليپيدمي
   . تطبيق داده شدندعروقي و كليوي -قلبي

ورود براي گروه مواجهه يافته حداقل يكبار مواجهه در معيار 
با حداقل يكسال سابقه طول روز با سرماي سردخانه يا يخچال 

عدم كار  معيار ورود براي گروه مواجهه نيافته، ر در محل مشابهكا
،  و بدون سابقه كار در سردخانه يا يخچالدر سردخانه يا يخچال

 - وجود هر گونه بيماري قلبي معيار خروج براي هر دو گروه
، ديابت، بيماري كليوي، آلدوسترونيسم پر فشاري خون ،عروقي

  . در نظر گرفته شد يتومفئوكروموس يه ، سندرم كوشينگ،اول
 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت، با SPSSايج توسط نرم افزار نت

 دو گروه با هم مقايسه شدند و سپس با مون تيزآ استفاده از

استفاده از آناليز رگرسيون متغيرهاي خاص مورد بررسي بيشتر 
  .  در نظر گرفته شد p > 05/0 سطح معني داري و قرار گرفتند
       و روش كاهش و حل آنها تحقيقهاي اجرايي محدوديت

 كه با معرفي  تحقيق هماهنگي با كارخانه ها براي انجاموسيلهه ب
دانشگاه معاونت محترم پژوهشي و معاونت محترم غذا و دارو 

  . به حداقل رسيدبودعلوم پزشكي مشهد 
مالحظات اخالقي به صورت شفاهي از كليه شركت  در زمينه  

 و برگه رضايت آگاهانه نيز در هنگام شدگرفته ايت رضكنندگان 
معاينه داده شد ولي به دليل داشتن محل نام و نام خانوادگي و 
       امضاء در فرم رضايت آگاهانه بعضي  از افرادي كه معاينه 
مي شدند تمايل به درج نام و نام خانوادگي و امضاء در فرم 

  .رضايت آگاهانه نداشتند
  

  نتايج
 نفر در گروه مواجهه 176 فرد شركت كننده در مطالعه 365از  
ميانگين سني گروه .  نفر در گروه غير مواجهه قرار گرفتند189و 

 75/8 سال و ميانگين مدت اشتغال در اين گروه 09/34مواجهه 
سال تخمين زده شد، همچنين ميانگين سني گروه غير مواجهه 

        سال 07/5روه  سال و ميانگين مدت اشتغال در اين گ57/32
بين دو گروه معني دار  =052/0pميانگين سني با . دست آمده ب

 34/119ميانگين فشار خون سيستوليك در گروه مواجهه  .نشد
mmHg 06/118 و در گروه غير مواجهه mmHg  با

196/0p= ميانگين فشار خون دياستوليك در گروه مواجهه ،
66/78 mmHg 19/77 و در گروه غير مواجهه mmHg  با
03/0p=گروه مواجهه و غير مواجهه به  تام، ميانگين كلسترول 

. تخمين زده شد =198/0pبا  mg/dl 38/189 و 74/193ترتيب 
، 23/110 در گروه مواجهه وغير مواجهه HDLوLDL ميانگين 

13/105 mg/dl 119/0 باp=، 83/63 ، 17/50 mg/dl با   
000/0 p= 18/166گروه مواجهه و ميانگين تري گليسيريد در 

mg/dl02/175در گروه غير مواجهه   و mg/dl  230/0باp= 

  . محاسبه شد
ميانگين دماي بدن در دو گروه مواجهه و غير مواجهه به ترتيب 

 شاخص ميانگين. بود =079/0pبا  درجه سانتيگراد 37 و 99/36
 و در گروه غير 87/25 در گروه مواجهه BMI توده بدني يا

  گروه مواجهه . دست آمده ب=p 059/0با  kg/m² 22/25مواجهه 
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 >p 05/0  مقايسه ميانگين متغيرها در گروه هاي مواجهه و غير مواجهه و سطح معني داري آن ها با - 1جدول
  

 سطح معني داري  گروه غير مواجهه  گروه مواجهه  متغير
  mmHg  34/119  06/118  196/0 فشار خون سيستوليك
  mmHg  66/78  19/77  03/0 فشار خون دياستوليك

  079/0  00/37  99/36  )درجه سانتيگراد ( دماي بدن
  mg/dl  74/193  38/189  198/0 كلسترول تام

LDL mg/dl  23/110  13/105  119/0  
HDL mg/dl  83/63  17/50  000/0  

  mg/dl 18/166  02/175  230/0تري گليسيريد 
  000/0  00/3  31/2  )ساعت ( ورزش

  000/0  00/3  66/2  )گرم ( مصرف نمك
  005/0  00/3  81/2  )ليوان متوسط( مصرف شير
BMI kg/m²  87/25  22/25  059/0  
  052/0  57/32  09/34 )سال ( سن 

  
  

 استفاده از آناليز رگرسيون براي بررسي دقيق تر سطوح معني داري و يافتن ارتباط بين مواجهه با سرما و هر يك- 2جدول

  >p 05/0سطح معني داري  از متغير ها با 
  سطح معني داري  Beta  t  متغير

  mmHg  199/0-  707/2-  008/0فشارخون دياستولي 
  459/0  -743/0  -055/0  )سال ( سن 

  mg/dl  084/0  130/1  260/0 كلسترول تام
LDL mg/dl 106/0-  434/1-  154/0  
HDL mg/dl 372/0-  495/5-  000/0  

  mg/dl 123/0  670/1  097/0 تري گليسيريد
  338/0  962/0  071/0  )درجه سانتيگراد ( دماي بدن 

  000/0  665/3  261/0  )گرم ( مصرف نمك
  928/0  090/0  007/0  )ليوان متوسط ( مصرف شير

  
  

 متغير هاي سن ، فشارخون و دماي بدن گروه مواجهه بررسي شده در هر يك از كارخانه ها- 3جدول
  

  mmHgفشار خون سيستوليك   )سال ( سن   كارخانه
  

 mmHgون دياستوليك فشار خ
  

  )درجه سانتيگراد(دماي بدن 

  95/36  09/77  64/115  77/34  1كارخانه 
  00/37  03/78  92/118  76/33  2كارخانه 
  00/37  39/78  46/119  03/35  3كارخانه 
  00/37  66/76  66/111  66/44  4كارخانه 
  00/37  14/82  71/125  14/36  5كارخانه 
  00/37  33/78  33/118  00/31  6كارخانه 
  00/37  33/78  77/112  44/26  7كارخانه 
  00/37  45/80  81/121  90/29  8كارخانه 
  00/37  71/80  64/124  82/35  9كارخانه 
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  متغير هاي سن ، فشارخون و دماي بدن گروه غير مواجهه بررسي شده در هر يك از كارخانه ها-4جدول
  

  )درجه سانتيگراد ( دماي بدن   mmHgدياستوليك فشار خون   mmHgفشار خون سيستوليك   )سال ( سن   كارخانه
  00/37  70/78  25/117  06/32  1كارخانه 
  00/37  46/77  08/121  99/32  2كارخانه 
  00/37  57/73  71/110  07/35  3كارخانه 
4كارخانه   66/37  66/116  33/78  00/37  
5كارخانه   71/33  28/119  85/77  00/37  
6كارخانه   27/30  50/119  12/78  00/37  
7كارخانه   00/28  00/115  50/77  00/37  
8كارخانه   50/26  00/115  00/75  00/37  
9كارخانه   40/36  00/114  00/77  00/37  

 
 

 ساعت با 3 ساعت ورزش هفتگي و گروه غير مواجهه با 31/2با 
000/0p= گرم نمك همراه با غذا و 66/2 ، گروه مواجهه با 

 و مصرف روزانه شير در =000/0p گرم با 3گروه غير مواجهه با 
 ليوان 3 ليوان متوسط و در گروه غير مواجهه 81/2گروه مواجهه 

 كه هر سه داراي اختالف معني داري دست آمده  ب=005/0pبا  
مقايسه ميانگين متغيرها در گروه هاي مواجهه و  1جدول  .بودند

        را نشان >p 05/0غير مواجهه و سطح معني داري آن ها با
 استفاده از آناليز رگرسيون براي بررسي دقيق تر 2جدول. دهد مي

  و هر يك ازمواجهه با سرماسطوح معني داري و يافتن ارتباط بين 

در  . را عنوان مي كند>p 05/0  متغير ها با سطح معني داري
خانه  كار گروه مواجهه بيشترين ميانگين سني مربوط به 3جدول 

بيشترين ميانگين فشار خون .  سال بود66/44با ميانگين  4
 و mmHg 71/125با ميانگين  5خانه كارسيستوليك مربوط به 

با كارخانه بيشترين ميانگين فشار خون دياستوليك مربوط به همان 
14/82 mmHgكمترين دماي بدن مربوط به كارگران .  بود

 4جدول در. دست آمده  درجه سانتيگراد ب95/36با  1 كارخانه 
با  4 خانهكاربيشترين ميانگين سني مربوط به هه گروه غير مواج

با  2 سال، بيشترين ميانگين فشار خون سيستوليك كارخانه 66/37
08/121 mmHg و بيشترين ميانگين فشار خون دياستوليك 

  . دست آمده  ب 70/78mmHgبا  1مربوط به كارخانه 
  بحث
ن طور كه در نتايج مطالعه مشاهده شد، ميانگين فشار خو همان

، 34/119سيستوليك در دو گروه مواجهه و غير مواجهه به ترتيب 
06/118 mmHg 196/0با  واز لحاظ آماري p= داراي اختالف

در مقابل ميانگين فشار خون دياستوليك در دو . معني داري نبود
 است واز mmHg 19/77 و 66/78گروه مواجهه و غير مواجهه 

ختالف ميانگين دماي ا.  معني دار شد=p 03/0لحاظ آماري با 
با وجودي كه اين مقدار در گروه مواجهه كمتر بدن در دو گروه 

 در مطالعه ،شد معني دار ن=p 079/0با از گروه غير مواجهه بود،  
دنالدسون و همكارانش مواجهه با سرما در افزايش فشار خون 

موثر دانسته شده  و كاهش دماي بدن سيستوليك و دياستوليك 
 همكارانش نيز افزايش ميزان فشار خون در زمستان است، بونه و

مطالعه كيم در كشور كره بين كار در . )9،8 (را نشان دادند
سردخانه ها ويخچالها وافزايش فشار خون سيستوليك و 

مطالعه ادوارد و .  )11(نمود دياستوليك ارتباط گزارش 
اتي همكارانش نيز بين مواجهه با سرما و فشارخون سيستولي ارتباط

 HDL,LDL ،  تامدر مطالعه حاضر ميزان كلسترول ).12(  يافت
 بين دو HDLدر گروه مواجهه بيشتر بود كه تنها اختالف مقدار 

 BMIهمچنين گروه مواجهه .معني دار شد  =p 000/0با گروه 
پس از آناليز  البتهبيشتري همراه با انجام ورزش كمتر داشتند كه 

 ,HDL، تامطالعه كيم كلسترول م. معني دار نبودند رگرسيون

LDL در مطالعه  ).11 (به دست آمد بيشتري در گروه مواجهه
دست آمده از گروه هاي مواجهه و ه مذكور مقايسه بين مقادير ب

در كه البته دست نيامد ه غيره مواجهه، اختالف معني داري ب
 معني دار نبود LDL وتام براي كلسترول اختالف  ، همفعليمطالعه 

و بعد از انجام  اختالف معني دار بود HDL  كلسترول برايولي
 معني  >p 05/0  معني داري اختالف مذكور با سطحنيزرگرسيون 
در گروه مواجهه  )بر حسب ليوان متوسط (  مصرف شير .دار شد
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بر حسب (مصرف نمك همراه با غذا . مواجهه بودغيركمتر از گروه 
اجهه بيشتر بود و اختالف بين در گروه غير مواجهه از گروه مو)گرم 

اين   معني دار شد كه پس از آناليز رگرسيون = p 000/0 با دو گروه
در مطالعه كيم تفاوت معني داري بين مصرف .معني داري پا برجا بود

با   ).11( دست نيامده شير و نمك در دو گروه مواجهه وغير مواجهه ب
 تا  مي توانيمايت، و انجام رگرسيون در نهتوجه به نتايج مطالعه

 فشار خون دياستوليك در گروه مواجهه را به نوع ميزان حدودي
 دادشغل و حرفه آنها كه كار در سردخانه و يخچالها است ، نسبت 

كه البته اين در حالي است كه ميانگين فشار خون دياستوليك در اين 
البته گروه غير مواجهه نيز بايد تحت .  مي باشدطبيعيحد  گروه در

با داشتن سطح نظارت دقيق و معاينات دوره اي قرار بگيرند چون 
  كمتر و مصرف نمك بيشتر ، مستعد ابتال به  HDLكلسترول

و لي همانگونه كه در مطالعه  . عروقي مي باشند-بيماري هاي قلبي
نشان داده شده استفاده از لباس و پوشش مناسب مي تواند همكارانش 

، به هر حال با توصيه به  )14(كاهد ه ا باز آسيب هاي مواجهه با سرم
وسايل ي همچنين استفاده از انجام اقدامات مهندسي و ادار

حفاظت فردي مناسب، رعايت رژيم درست غذايي و تحرك 
بدني صحيح مي توان شرايط خوبي را براي كارگران اين قبيل 

آموزش كارگران ، شاغالن همچنين . صنايع فراهم آورد
هت فراهم نمودن شرايط كاري سالم و ايمن كارفرمايان در ج

براي اين گروه از كارگران شاغل در صنعت  حائز اهميت 
 .بسياري مي باشد

  

  نتيجه گيري 
در نهايت با انجام آزمون رگرسيون معلوم شد مي توان 
تاحدودي اختالف فشارخون دياستوليك را به نوع مواجهه 

جه ويژه و تو. شغلي گروه مواجهه با سرما مرتبط دانست
بخصوص تخصصي در معاينات دوره اي به وضعيت سالمتي 

، رعايت رژيم غذايي و تامين لباس و  عروقي- بيلسيستم ق
 شاغالن اهميت  ازاين دستحفظ سالمت پوشش مناسب براي 
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  تشكر و قدرداني
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