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ABSTRACT 
      The study included measuring the concentration of lead in the blood 

of workers in the refinery Qayara and its effect on biochemical variables 

biochemical (such as glucose, cholesterol, triglyceride (TG), high-density 

lipoprotein cholesterol, HDL-C ; low density lipoprotein cholesterol 

LDL-C ;very low density lipoprotein cholesterol , VLDL-C ; albumin and 

Atherogenicity .  

     Taking group of samples of the blood of workers and addition to 

another group samples as a control group. The results indicated a 

significant increase of rate of each of (Pb, total cholesterol, TG and 

VLDL-C) between the working group and the control group.  
     The study also demonstrated for non significant increase in the 

proportion (glucose and LDL-C), and non significant drop in the 

proportion of (albumin and HDL-C). Statistical analysis did not show a 

significant change in the risk factor (Atherogenicity) ، For all age group . 

 ةـــالخالص
دم العمماملصف  مم  مصمميا الويمماس   بيمما   مصممل تضممم ا الاسا ممة  يمماز تركصمم  الرصمما   مم        

ماى تأثصره علا بعض المتغصرات الكيموحصوية مثل الكلوكممو ، الكوليسممتر ل، الكليسممصرياات الث ثيممة 
T.G،البممر تصف دلمماع   عممال  الكثا ممة كوليسممتر لC  HDL- البممر تصف دلمماع    ا مم   وليسممتر ل,ك

، دأللبممومصف  عامممل  VLDL-Cالبممر تصف دلمماع    ا مم  الكثا ممة جمماا  كوليسممتر ل،-C LDLالكثا ممة
مةموعممة عص ممات د ممرى مممف دم العمماملصف باة مما ة  لمما تممم د ممم مةموعممة عص ممات  الخطمموس ح حصمم  

د استيممام مع مممو  دشمماست ال تممماى   لمما  جممو ح   عممات كمةموعمممة  مميطر   ممليمةمممف رصممر العمماملصف   
 مقاسنممة مةموعممة العمماملصف لمماى  T.G   VLDL-C،  ، الكوليسممتر ل الكلمم الرصمما   بمسممتوى 

  C  كممما نص مما الاسا ممة حصممول استيممام رصممر مع ممو   مم  مسممتوى الكلوكممو  ةموعممة السمميطر  حبم
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LDL- األلبممممممومصف   مسممممممتوى  ،  انخيممممممام رصممممممر مع ممممممو   ممممممHDL-C  لممممممم لتحممممممر الت لصممممممل ح 
 اليئات العمرية ح لةميع   atherogenicity  و     عامل الخطوس  دةحصاى  تغصر مع

 Introductionالمقدمــة   

,  عو مصاس  2],[1لعا الرصا  مف المعاد  الثقصلة السامة جاا  الموجود بكثر     البصئة    
, لملك     ] [3للتلوث  معر ف بسمصته الت  تشكل  طرا كبصرا علا البصئة  ص ة اةنسا  

وات دأل صر  كا  ع الك اعتمام  ا ع ناسا ة تأثصراته علا الص ة العامة كغصره مف المعاد  الس 
،  مف دعم صياته دنه لمتلك لو  د سق 19ح207،      ذس  82، له عاد ذس  ]4[الثقصلة 

 يتصاعا بخاسه ع ا دسجة  ºم327مخضر،  يكو  ذ  ملمس ناعم  ي صحر ناسجة حراس  
 ح]6[،  عو عالم الراى ة  عالم الم با     الماء]5[ م1525ا دسجة حراس   يغل  ع ،  ºم500حراس 

، حص  نص ا بعض  ]7[يوجا الرصا     جسم اةنسا  ن سب قلصلة قا تكو  ثانتة       
ملصلتر مف الام قا تأثر  بشكل  لب   100مالكر ررام مف الرصا  لكل  10الب وث د  نسبة 

 600،  تقاس الكمية المسببة للتسمم ب ا د ]8[طبيعية علا تطوسات دأل يال العقلية  ال 
(  اعة لليرد البالغ ،  ت اد الص ة العالمية المستوى الصوم  24مالكر ررام مف الرصا  لكل )

،  يا ل الرصا     ]9[(  اعة 24مالكر ررام / كغم مف     الةسم لكل ) 5المقبول ب ا د 
م ه  40أل ا   للتلوث به ،  ذ لستعمل %ا  سكثصر مف الص اعات ،  الت  تعتبر المصا

 ح]10[م ه كمركبات كيمياىية  35م ه كسباىك  % 25كمعاد ، %
 كملك يا ل    ص اعة األصباغ  حر ف الطباعة  )المطابع(،  دحباس  مواد الس ب       

، ]12[،     ص اعة البطاسيات  الم صر   مواد حامضية مقا مة ،     بعض دنوام ال جاج ]11[
القانلوات الكحرباىية  الص اعات ال يطية  ،  ذ لضاف سابع دثصل الرصا  د  سابع مثصل   

الرصا   لا  قود السياسات لتقلصل عملية اليرقعة  ،  الميف قل ا تخاامحما بسبب  طوستحما  
علا البصئة   الص ة العامة ،  ذلك لكثر  كميات الرصا  الم بعثة  لا الحواء ال اتةة مف 

، تتلوث التربة به عف  ريق ماا ف المصانع ، عوادم السياسات ]13[راق الوقود عملية احت
،  مف الطرق الرىيسة ل صول اةنسا  علا الرصا  عو عف  ريق ]14[ مخليات المةاس   

 يعتبر  ح]16[,  كملك عف  ريق ا ت شاقه مف عوادم السياسات  [15] الملوثصف بالغماء  ماء الشر 
صف بمثابة مستودعات للرصا     الةسم ، كما  يتراكم    العتام مع  كل مف الكبا  الكلصت
 ح[19] يعا ال تام العصب  المرك   دحا األعااف الرىيسية للرصا  ،[18,17] ا تمراس التعرم له
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 Methods Materials and      المواد وطرائق العمل  
                                 Materials Usedة                ــالمواد المستخدم

الكيموحصوية با تخاام الطريقة األن يمية نوا طة عا  الت لصل الةاع     تم تقاير المتغصرات       
Kits  المةح   مف شركة  BIOLABO اليرنسيةح 

 

 جمع وحفظ عينات الدم                                                           
ت الام مف االشخا  العاملصف    المصيا    ذات موقع العمل ، كا  حةم جمعا عص ا      

( مل ،  تم   ع الام    دنانصب ن  تيكية ذات درطية م كمة جا ة   الية 5الام المس وب )
د يقة ل صف تخثر الام ، ثم  15مف ماد  مانعة للتخثر ،  تركا    دسجة حراس  المختبر لما  

د س     الا يقة لل صول علا  3500( دقاىق   بسرعة 8  لما  )دجر  لحا عملية  رد مرك  
 تم   عه    دنانصب   Micropipette مصل الام ،  تم   به نوا طة الماصة الا يقة 
ل صف  جراء الي وصات الكيموحصوية  ºم 20ن  تيكية د رى جا ة ،  حيظ    دسجة حراس  _

 موحصوية التالية :ثم دجر  علصحا الت لص ت الكي20]  [المختلية 
تقاير كمية الرصا  بالام )با تخاام جحا  ت لصل الع اصر بالام( ,  ياز بعض المتغصرات 

، ]23[  T.G ،HDL-C [22] ،] 21[الكيموحصوية بالام  م حا  )الكلوكو ، الكوليستر ل 
LDL-C ]24[ ،C-VLDL ]25[  األلبومصف،]27 [ عامل الخطوس   ]26[  ) 

 طوس  با تخاام المعادلة التالية : لةاد عامل الخ تم
                                  . 

 
 
 
 
 

 Statistical Analysis         التحليل اإلحصائي :
  ةلةاد , SPSS 20 تم ت لصل جميع نتاى  الي وصات السريرية بإ تخاام البرنام  اةحصاى 

ت لصل  با تعمالا   للمعال,  ذلك  راىق اةحصماء الويا م  لت ايا المعال  االن راف الوي
الخاصة نصف  اال ت  ات, كما تم ت ايا   One way analysis of varianceاألحاد التبايف 

الت  ُعات  p  (p-value)مف   ل  يمة االحتمالية Duncanالمةاميع با تعمال ا تباس دنكف 
 ح  [28]صر مع و  ا ت ف ر (  p > 0.05 )  ع ا   ا ت ف مع و   (  p ≤ 0.05)ع ا 
 
 

 مل ( 100كمية الكوليستصر ل ) ملغم / 

 مل ( 100كوليستصر ل البر تصف الاع   عال  الكثا ة ) ملغم / 
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 Results and Discussion النتائج والمناقشة          
 تحديد كمية الرصاص بالدم                   

لصل الرصا   لا جسم دةنسا  مف الةو مف   ل الحواء الةو  ال ا   علا عما        
، لملك  حو لعا   32 ]-[ 29الع صر مف مصادس التلوث الص اع   مف مات يثه عوادم السياسات

مف دعم الملوثات البصئة   الص اعية بسبب قاسته علا دحااث د راس كبصر     دعضاء جسم 
( كمية الرصا     الام لاى المةاميع  1ح يبصف الةا ل ) [33]دةنسا   ال صوا   دنسةتحما 

ستيام المعر ة مقاسنة مع مةموعة السيطر  ،  تبصف ال تاى  الت  تم ال صول علصحا نوجود ا 
 10.23 مع و     كمية الرصا     دم العاملصف    المصيا حص  كا  مقااسه

مل مقاسنة مع مةموعة السيطر   الت  دظحرت تركص ا للرصا  مقااسه 100مالكر ررام/±1.73
مل ،  ذلك نتيةة لتعر حم المح   الصوم  ،  ذ د  الص اعة  100مالكر ررام/ ±0.40 2.40

،  كملك  جودعم بمواقعحم ال الية ، [32]الملوثات  م حا الرصا  % مف 19ال يطية تسحم نم 
 ذ لعملو  بالقرب مف  رق عامة كثيية ال ركة لمر س المركبات ذات الم ركات الت  تستخام  

-40ح0علا سابع دثصمل الرصا  د  سانممع مثصل الرصا  ن سممبة تمترا ح نمصف  ال ما   الممب  يف 
ة ب صوت  رقعة دالحتراق ، الم  يت ول بعا دالحتراق  لا لت  فرم/لتر مف الب  ي 84ح0

ح  تتيق عمه ال تاى  مع   [34]% مف الرصا  الملوث للحواء الةو  94سصا  لمثل  حاه 
 ح  [35,27-37] , الطويل   الاباغ Leeالباحثصف اليحاد ,  ليه كل مفإماتوصل

 املين في مصفى القيارة ومجموعة السيطرة. مل( في دم الع100( معدل تركيز الرصاص )مايكروغرام /1جدول )

 المــــادة 
 السيطرة  

 * (األنحراف القياسي± المعدل )
 العمال           

 *  األنحراف القياسي(± المعدل )   
 ( 6العدد )         ( 6العدد )

 الرصاص
                                     

      (2.40  ±0.40 ) 
a                 

                                        

      (10.23 ±1.73) 
                b 

 p ≤ 0.05الحروف المختلفة أفقيا تشير إلى وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية *      

      في بعض المتغيرات الكيموحيويـة  صتأثير الرصا
  حيا  الكاىف ال   ، لما  أ  متابعة  تعا الاعو  مف الة يئات ال صوية المحمة جاا        

التغصرات الت  ت اث لحمه الة يئات ال صوية ع ا التعرم للملوثات ، لعا دمرا   ر سيا مف دجل 
ت ايا ال الة اليسلةية  لألشخا  المعر صف للملوثات ،  مف ثم العمل علا تقلصل األ راس 

 ث  ئات عمرية  ع  : دقل د  لسا   ح تم تقسيم العص ات  لا ث[37]ال اتةة عف عما التعرم 
عص ة مف دم عمال 28  ة ، حص  تم د م 50(   ة  دكبر د  لسا   49-39(   ة ، )38)

عص ات مف دم دشخا  متطوعصف مف  اسج المصيا عات كمةموعة  يطر  ,  12المصيا   
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ف حصول (  يم ال تاى  الت  تم ال صول علصحا   ل عمه الاسا ة ، حص  تبص2يبصف الةا ل )
،    دم العاملصف مقاسنة مع مةموعة   LDL-Cاستيام رصر مع و  بمستوى كل مف الكلوكو   

السيطر    لةميع اليئات العمرية ، كملك نص ا ال تاى  حصول انخيام رصر مع و  بمستوى كل 
   ة ح،    دم العاملصف مقاسنة مع مةموعة السيطر    لةميع اليئات العمري   HDL-Cمف األلبومصف   

دممما بال سممبة للكوليسممتر ل  قمما نص مما ال تمماى  حصممول استيممام مع ممو  ج ىمم   مم  اليئممات العمريممة      
مممل  مقاسنممة مممع 100ملغممم/ 23.0±148.00مممل   100/ملغممم33.76±135.9دأل لمما  الثالثممة 

مممل  علمما 100ملغممم/ 29.1±128.33مممل    100ملغممم/ 16.9±107.75  مةموعة  السيطر 
 جماعتممه  لمما د  ع الممك ع قممة نممصف التسمممم بالرصمما   تصمملب [38]   التمموال ، دشمماس الباحمم 

الشمممرايصف المممم  يرا قمممه استيمممام  ممم  تركصممم  الكوليسمممتر ل الكلممم  لمصمممل المممام ,     عمممما دالستيمممام  ممم  
 ذ ]  27 [مسممتوى الكوليسممتر ل لليئممات العمريممة قمما لعمم ى  لمما عامممل العمممر  ضمم  عممف الملوثممات

 ال الكوليسممممممممممتر ل  مممممممممم  الممممممممممام يمممممممممم داد نتقممممممممممام العمممممممممممرحد  معمممممممممم  [36]دثبمممممممممما الباحمممممممممم  الطويممممممممممل
،  قمما نص مما ال تمماى  حصممول استيممام مع ممو  بمسممتواعا  مم   T.Gدممما بال سممبة  للكليسممصرياات الث ثيممة 

اليئممة العمريممة دأل لممما ،  دستيممام مع ممو  لليئمممة العمريممة الثانيمممة  دستيممام مع ممو  لليئمممة العمريممة الثالثمممة 
 101.70±238.00ممممممل  100ملغمممممم/68.51±227.78ممممممل  100/ملغمممممم298.3±52.21
ممممممممممممل 100ملغمممممممممممم/ 26.92±129.33ممممممممممممل مقاسنمممممممممممة ممممممممممممع مةموعمممممممممممة السممممممممممميطر  100ملغمممممممممممم/

مممل علمما التمموال  ،  قمما 100ملغممم/ 17.08 ±125.50مممل   100ملغممم/ 148.75±13.72 
لعممم ى  مممبب  يممماد  تراكصمممم  الكليسمممصرياات الث ثيمممة  لممما انخيممممام مسمممتوى دنممم يم ال يبصممم  البممممر تصف 

جود    بطانة دأل عية الشعرية الاموية , الم  لعمل علا ت لل الكليسممصرياات الث ثيممة دلاع   المو 
 لا الكليسصر ل  األحمام المع ية ال ر  , لملك  أ  انخيام  عالية عما دألنمم يم لم ممع   التحمما مممما 

لما قا لكو  ع صممر الرصمما  مثبطمما ليعاليممة عممما  ] 40 39, [ لا  ياد  مستوياته    الام   يؤد
  ] 18 [دألن يم مما يؤد   لا  ياد  تركص  الكليسصرياات الث ثية    مصل دم المةاميع الماس  ممة 

كممملك  ممإ  عممما دالستيمممام  مم  معتممم الممماعو    االنخيممام  مم  دنمموام د مممرى يؤشممر  جممود ا مممتةابة 
الملوثمممات دأل ممرى   ممم   بيعممة الممماعو   دن يممممات  م طويممة لتمممأثصر تمماا ل د ل  د كسمممصا الكمماسبو   

ن اىحمما  الممم  يمم عكس بصمموس   ا مم ة علمما التبممايف  اال دلمماد المتمماسج  مم   مميم المماعو  مممع  بيعممة 
ح دممما بال سممبة لكوليسممتر ل البممر تصف ]27 [العمممل مممف جحممة   ممول ممما  التعممرم مممف جحممة د ممرى 

استيمممام  مع ممو  بمسمممتواه  مم  اليئمممة  نص مما ال تممماى  حصممول C-VLDLدلمماع     ا ممم  الكثا ممة جممماا 
العمريممة دأل لمما   دستيممام مع ممو  ج ىمم  لليئممة العمريممة الثانيممة  دستيممام مع ممو  لليئممة العمريممة الثالثممة 

مممممممممممممممممممممممممممممممل 100ملغممممممممممممممممممممممممممممممم/ 13.60 ±45.11مممممممممممممممممممممممممممممممل  100ملغممممممممممممممممممممممممممممممم/ 60.24±10.40
 3.05 ± 25.67ممممممممممممل  مقاسنمممممممممممة ممممممممممممع مةموعمممممممممممة السممممممممممميطر  100ملغمممممممممممم/45.78±19.98 

 حعلا التوال  مل 100ملغم/ 3.60 ± 24.00مل   100ملغم/  2.64±31.00مل   100ملغم/
تعكس  يم البر تصف دلاع    ا   الكثا ة جاا حالة دالستيام     مميم دنمموام المماعو   االنخيممام     

    يم دنمموام د ممرى م ممه مممع  ممول ممما  التعممرم للملمموث  عممما يتيممق مممع كممل مممف البمماحثصف اليحمماد  
 Tumer   ] 41,27   [  ى  ممبب عممما التغصممر  مم  المماعو   لمما تغصصممر ال شمما  ال اصممل ،  قمما لعمم
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ح  عمممه ال تمماى  تتيممق مممع ماتوصممل  ليممه كممل مممف البمماحثصف [43,42] مم  دن يمممات السلسمملة الت يسممية 
ح  لمممم لتحمممر الت لصمممل دةحصممماى  44,37,36,27] [اليحممماد , الطويمممل ,الممماباغ  صمممبر     مممريف 

  لةميع اليئات العمرية ح   atherogenicityتغصر مع و     عامل الخطوس  
 ( تأثير الرصاص على المتغيرات الكيموحيوية في دم عمال مصفى القيارة2جدول)

 ةــالفئات العمري الفحوصات السريرية

 السيطرة
األنحراف ± المعدل )

 * (القياسي

 العمال
األنحراف ± المعدل )

 * (القياسي
 (28العدد ) (12العدد )

 الكلوكوز 
 مل 100ملغم/

≥38 
141 ±21.7 

a 
142.6 ±76.00 

a 

39-49 150.33±17.5 
a 

153.00±46.3 
a 

≤ 50 
136.67±21.22 
a 

210.89±116.5 
a 

 الكوليسترول
 مل 100ملغم/

≥38 
107.75±16.9 
a 

135.9 ±33.76 
ba 

39-49 
152.00±34.65 
b 

152.00±27.7 
b 

≤ 50 128.33±29.1 
ba 

148.00±23.0 
b 

 الكلسيريدات الثالثية
 مل 100ملغم/

≥38 
129.33±16.92 
a 

298.3 ±52.21 
c 

39-49 
148.75±13.72 
a 

277.78±68.51 
cb 

≤ 50 
125.50± 17.08 

a 
238.00±101.7 
cb 

روتين بكوليستيرول ال
 عالي الكثافة ألدهني

 مل 100ملغم/

≥38 
48.75 ±16.20 

a 
50.1±9.15 

a 

39-49 
45.94 ±12.26 

a 
32.22 ±9.08 
a 

≤ 50 
46.64 ±8.29 
a 

43.89 ±15.97 
a 

روتين بكوليستيرول ال
 38≤ واطئ الكثافة ألدهني

31.33 ±12.01 
a 

46.22 ±31.68 
a 
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 مل 100ملغم/
39-49 

46.5±27.8 
a 

58.00 ±29.93 
a 

≤ 50 56.33 ±37.80 
a 

58.00 ±36.02 
a 

روتين بكوليستيرول ال
واطئ الكثافة  ألدهني
 مل 100ملغم/جدا 

≥38 
25.67 ±3.05 
a 

60.24 ±10.40 
c 

39-49 
31.00 ±2.64 
ba 

45.11 ±13.60 
cb 

≤ 50 
24.00 ±3.60 
a 

45.78 ±19.98 
cb 

 األلبومين
 مل 100ملغم/

≥38 2.8  ±1.07 
a 

3.20±0.74 
a 

39-49 
3.63 ±1.25 

a 
3.63±1.23 

a 

≤ 50 
2.83±0.45 

a 
3.36±0.49 

a 

 عامل الخطورة

≥38 
2.25±0.49 

a 
2.90±0.82 

a 

39-49 3.67±1.45 
a 

4.41±2.02 
a 

≤ 50 
2.73 ±1.11 

a 
3.71±1.33 

a 
 p ≤ 0.05 الحروف المختلفة أفقيا تشير إلى وجود فرق معنوي عند مستوى احتمالية *
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