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Abstract  
               The aim of this Study is to measure the concentration of 
Lead ,Cadmium , Zinc and Copper in the Blood of Biaji Thermal 
Power Station Workers . Blood samples were collected from ( 148 ) 
workers of this Station then divided to three groups according to the 
site of work ,the workers also divided to four groups according the 
exposure periods : ( 5 ) , (10 ) ,( 15 ) and ( 20 ) Years . 
               TheResults showed a significant increase in the 
concentration of Lead , Cadmium , Zinc for the exposed workers 
through all exposure periods in all groups compensation with control 
group , while , the concentration of Copper were decreased through 
exposure periods in workers group in departments of Mechanical 
maintainance and chemical tretment department , However , we have 
not detectes any diffrente between Irregular group and control group 
during the period of exposing ( 5 ) , (10 ) years , while the proportion 
of Copper has been decreased in this group with in ( 15 ) years of 
exposing period . 

  الخالصة
 هدفت هذة الدراسة الى تحديد تراكيز الرصاص والكادميوم والزنك والنحاس في                        

 ، قسم عامال)  148 ( عينات الدم من ت جمع في محطة كهرباء بيجي الحرارية ،دم العاملين

لـى اربـع    عن  ووكـذلك قـسم العـامل      حسب موقع العمل ،      وعات ثالث مجم  علىالعاملون  

  .سنة )  20  (  و)  15 (و)  10 (و)   5( مدد التعرض  حسبوعاتمجم

ص ، الكـادميوم                 اظهرت نتائج هذة الدراسة ارتفاعا معنويا في تراكيز الرصـا         

المجموعة الضابطة ، وسجلت زيـادة      ب مقارنة     وعات جميعا المجموالزنك في دم العاملين في      

فـي  . تراكمها في الـدم     تعرض نتيجة لزيادة     العناصر الثالثة مع طول مدة ال      هفي تراكيز هذ  
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 سجلت تراكيز النحاس انخفاضا معنويا لدى العاملين في اقسام الصيانة الميكانيكية وقـسم              حين

ية مقارنة بالمجموعة الضابطة وخالل مدد التعرض المختلفة ، في حـين لـم              ئالمعالجة الكيميا 

 ( التعرض تيوعة الضابطة خالل مدبين مجموعة المتفرقة والمجما نجد أي اختالف معنوي م

  .سنة  ) ( 15 في هذة المجموعة خالل مدة التعرض هسنوات وانخفضت تراكيز)  10 ( و)  5

  

  المقدمة       
          نعني بالعناصر الضئيلة او النزرة  العناصر التي تتواجد في االنسجة بكميات قليلـه              

ها الى عناصر سامة وعناصر غير سـامة         سميت  درجة  العناصر تصنف نسبة الى    هجدا ، وهذ  

ويمكن تصنيفها استنادا الى اهميتها في الجسم الى عناصر اساسية وعناصر غير اساسية كمـا           

  بناء على نسبة وجودها في الجسم الى عناصر كبرى وعناصـر صـغرى   يمكن ان تصنف
Underwoeder , 1977 )  (   

 يدخل الجـسم    اذ على صحة االنسان     طرةالخو           يعد الرصاص من العناصر السامة      

عن طريق استنشاق مركبات الرصاص المطروحة في الهواء من عوادم السيارات والمصانع             

االدوية التي يدخل الرصاص في تركيبها      عدد من   والمعامل ، كذلك يدخل عن طريق الغذاء او       
( Kunkel , 1986 )    

م فأنة يمتص وينتشر في الجسم وينفذ الى                   عند دخول الرصاص اومركباته الى الجس     

 الحديـد اوالكالـسيوم ،       في هاز الدوران والسيما في حاالت الصيام اوفي حالة وجودنقص        ج

 د جـزء يـسير  ـعلى نحو رئيس ويوج بكريات الدم الحمر ويوجد الرصاص في الدم مرتبطا   

ى ـجسم عل دم وتكمن خطورة الرصاص في ضعف قابلية ال       ـا ال ـي بالزم ــد ف ـمنه يوج 

ي ـل الرصاص على منع تكوين الهيموغلوبين فــيعم) .   2002الفهادي ، ( التخلص منه 

وت كريـات  ــمقله وضعف و يؤدي الى مماات بناء الهيم و  ـدم نتيجة لتعطيل انزيم   ـــال

  ) .  Moore , 1977(الدم الحمر 

ض وتأخر الـوالدة فـي                كما لوحظ ان هناك عالقة مباشرة بين زيادة حاالت االجها         

ان  فـضال عـن  )  Drill , 1979( ات العالقة المباشـرة بالرصـاص   والنساء العامالت ذ

 يؤثر في الخصية مما يؤدي الى التقليـل مـن           اذالرصاص يؤثر في الجهاز التناسلي الذكري       

   ).2000العمر وجماعتة ، ( ضعف في حركتها الانتاج الحيامن و

 في تركيز الرصاص في الدم لدى منتسبي        اان هنالك ارتفاع   ) 2002( ووجد الفهادي          

 المولدات الذين يتعرضون    يالمرور وسواق الحافالت وعمال البطاريات وعمال النفط ومشغل       

  .مهنيا للرصاص 
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على نحـو    الجسم    الى من العناصر الثقيلة السامة ويدخل    بوصفه             يصنف الكادميوم   

ويمتص من قبلهما ويتأثر هذا االمتصاص      فسي والجهاز الهضمي     عن طريق الجهاز التن    رئيس

ي ئبعدة عوامل منها السن ونقص الكالسيوم والحديد والبروتين وكذلك يعتمد على الشكل الكيميا            

ـ ولكن اغلب حاالت التسمم بالكادميوم )   Flick ,et al ,1995( للعنصر الداخل  أتي عـن  ت

ــادميوم   ــان الك ــار اودخ ــشاق غب ــق استن ــيدة طري ــيما اكاس  Tibbits and( والس

Milroy ,1980  . ( على انه يثبط االنزيمات التي تحتوي علـى  ادميومك التسمم بالاليةتفسر 

ـ كـذلك يـرتبط       sulphydrylمجموعـة           , Cysteinylالروابط التـي تـضم   ب

Carboxyl ,Histidyl , phosphatyl  للبروتينات والبورينات   ). ( Chowdhury and 
Louria , 1976      

 من الدراسات ان التعرض المهني للكادميوم يؤدي الى ارتفـاع           مجموعهوجدت               

ن مستوى الكادميوم مرتفع في الدم لـدى  ا )  2002( مستوياتة في الدم ، فقد الحظ الفهادي 

في مدينة   المولدات وعمال النفط ومنتسبي المرور وسواق الحافالت         يعمال البطاريات ومشغل  

كما وجـد الحمـيش   .  في الدم   ه مع طول مدة التعرض نتيجة لتراكم      هزداد تراكيز تالموصل و 

ارتفاعا في مستوى الكادميوم في الدم لدى العاملين في صناعة االسمدة وان هـذة   )  2004( 

  .الزيادة تتناسب طرديا مع طول مدة التعرض 

 عمـل البروتينـات وصـناعتها وايـض         يعد الزنك من المكونات الرئيسة فـي                  

الكاربوهيدرات ويدخل في تركيب االحماض النووية وفي استقرارية الغشاء البالزمي ، كمـا             

 alcohol dehydrogenase , carboxyيشارك في تركيب العديد مـن االنزيمـات مثـل    

peptidase , Carbonic anhydrase    وغيرهـا( Miller ,et al ,2000 ; Cousins , 

1985 ) .  

ـ               ه            يحدث التسمم بالزنك عن طريق استنشاق اوكسيد الزنك اوتنـاول احـد امالح

 ينتج اوكسيد الزنك من تسخين الزنك في درجات حرارة عالية مثـل اللحـام               اذبكميات كبيرة   

 ان كلوريد الزنك يسبب الموت نتيجة حـدوث االستـسقاء الرئـوي             فضال عن وقطع المعادن   

 )Gossel and Bricker , 1984 . ( تكما ان نقص هذا العنصريؤدي الى حدوث مشاكال 

 تتأثر عملية انتـاج     اذم الجروح والضف الجنسي     ئاصحية عديدة مثل تأخر النمو وصعوبة الت      

ووجد في احـدى  .    Bryce ,1989 )(الحيامن وحركتها بوجود تراكيز منخفضة من الزنك 

 عـدد مـن   الزنك في الدم لدى العاملين في       في تراكيز    االدراسات الحديثة في العراق انخفاض    

) .  2002الصالحي وجماعتة ،    (  العامة للصناعات البتروكيمياوية في البصرة       اقسام الشركة 

ا لوحظ في دراسة اخرى ارتفاع في تراكيز الزنك في دم العاملين في صناعة االسمدة               في حين 

  ) . 2004الحميش ، ( النتروجينية 
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  ان معظم النحاس الموجود في مصل الدم يكون مرتبطا مع البروتين بما يـسمى                          

Ceruloplasmin  امـا البـاقي فيكـون مرتبطـا مـع  االلبـومين       %95 ويشكل حوالي  

 )Johnson and Fisher , 1998  . (   ويؤدي نقص النحاس الى حدوث حـاالت الـضعف

 في الجهاز   تفي الفعاليات التنفسية ومشاكال   ضعف  الالعام وتنخر العظام وفقر الدم واالسهاال و      

  ) . Mcdowell ,1992 ; Dunne , 1990( الوعائي الدموي 

          يهدف هذا البحث الى التعرف على مستويات الرصاص والكادميوم والزنك والنحاس           

النسب الطبيعية لمعرفـة مـدى   بفي دم العاملين في محطة كهرباء بيجي الحرارية ومقارنتها            

  . العاملين  صحةطورتها علىخ
  

  المواد وطرائق العمل
 الى اب  2005 اجريت هذة الدراسة في محطة كهرباء بيجي الحرارية للمدة من شباط        

مصابين باالمراض  ال من غير المدخنين وغير      عامال ) 148(  عينات الدم من     ت ، اخذ  2005

. تنادا الى موقع العمل داخل المحطة        اس وعاتلى ثالث مجم  ع ونالمزمنة ، قسم هوالء العامل    

 بقورنت النتـائج   . وعاتلى اربع مجمع اعتمادا على مدة التعرض للملوثات  ونوقسم العامل 

ي القرى البعيدة عن هذة عينة دم اخذت من اشخاص اصحاء وغير مدخنين يسكنون ف)   (32

ـ      (  العناصر الضئيلة    ت قيس .المحطة     وقـدرت  )اس  الرصاص والكـادميوم والزنـك والنح

 Rand ,1976 ; Kunnath and( المحـورة مـن     ) Prise , 1972( بأستخدام طريقـة  

Jean ,1981 ( القياسات باستخدام جهاز يتواجر Atomic absorption  موديل )  180 – 

، اذ تم قيـاس العناصـربعد تحـضير المحاليـل      اليابانية Hitachiالمجهز من شركة )  30

، الكادميوم  nm 217الرصاص ( ل الموجي المخصص لكل عنصر الخاصه بها وحسب الطو

228.8 nm  213.8، الزنك nm  324.8 والنحاس nm( محاليل مناسـبة  ب النتائج قورنت و

   .بالطريقة نفسها وتحت الظروف نفسها  محضرهلكل عنصر

       

  النتائج والمناقشة   
 فـي تركيـز الرصـاص لـدى     ارتفـاع معنـوي   ) 1(             تبين من خالل الجدول     

المجموعة الضابطة وهذا   بوخالل مدد التعرض المختلفة مقارنة        جميعا   المدروسة   اتعوالمجم

بسبب التعرض المهني المباشر لهؤالء العاملين لالبخرة والغازات التي تحتوي علـى نـسب              

 يتعرضـون   الصيانة الميكانيكية الذين  لعاملين في اقسام    اعالية من مركبات الرصاص والسيما      

فضال  مباشر لهذة الغازات الناتجة عن احتراق الوقود المستخدم في تشغيل المحطة ،              على نحو 
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 عوادم االليـات     ه من مركبات الرصاص الناتجة عن ماتطرح      ون هؤالء العامل   له يتعرضعما  

   . )Harrison and Laxen , 1978( والمكائن المختلفة في موقع العمل 

مـع زيـادة مـدة      ا الجدول ارتفاع معدالت الرصاص في دم العاملين          نالحظ في هذ          

  في الدم مع مرور الوقت وهذا يتفق مع العديد من الدراسـات مثـل   هالتعرض نتيجة لتراكم

( 1982) Lee   في العراق  ) 2002(   في كوريا و الفهادي.  
  

   )1 (الجدول 

  لدى المجموعات المدروسة خالل مدد التعرض المختلفةفي الدم ) لتر / مايكروغرام (  يمثل تراكيز الرصاص 
   سنة 20   سنة 15   سنوات10   سنوات5  العدد  المجموعات

 a 19.22+0.14 a 19.22+0.14 a 19.22+0.14 a 0.14+19.22 32  المجموعة الضابطة

العاملون في اقسام 

  الصيانة الميكانيكية
63  34.16+0.10 b 35.21+0.17 b 39.11+0.09 b 44.42+0.18 b 

العاملون في المعالجة 

  الكيميائية
39 24.0+0.12 c 24.52+0.22 c 27.31+0.10 c -------------- 

  ------- c  24.22+0.27 c 25.0+0.07 d 0.03+24.0 46  المتفرقة

  0.05الحروف المختلفة عموديا تعني وجود فروق معنوية عند مستوى 

  

 في تراكيز الكادميوم فـي      اارتفاع ) 2( الجدول  ي  تشير النتائج ايضا  الموضحة ف                

 المدروسة وخالل مدد التعرض المختلفة وهذا يعود الى التعرض المهني للكادميوم            وعاتالمجم

في اماكن التعرض     15 – 30%ن ابيمالى طريق الجهاز التنفسي  عن يصل مايمتص منهاذ

ـ ه أن مايستنشقعلماالمهني ،  يـوم فـي   / مـايكروغرام     0.05ن  عامة الناس يقدر بأقل م

المناطق غير الملوثة ، امـــــا في المناطق الملوثة جدا فقد يصل مايستنشق منـه الـى                

  ) .  Hiatt and Juff , 1975( يوم / مايكروغرام   3.5
            

ان استمرارية  برتفع مع طول مدة التعرض ويفسر هذا        ت الكادميوم   نسبه نجد بأن    ماك          

 مع مرور الوقت ، كمـا       هة في الدم نتيجة لتراكم    تيؤدي الى زيادة نسب   التعرض لهذا العنصر    

 Shukla , et( يحصل تداخل مع العناصر االخرى مما يسبب حدوث مخاطر صحية عديدة 

al , 2000  . (       وهذة النتيجة تتفق مـع نتـائج كـل مـن الفهـادي )والحمـيش   ) 2002

 )2004(   .  
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   )2( الجدول 

  في الدم لدى المجموعات المدروسة خالل مدد التعرض المختلفة) لتر / مايكروغرام (  يمثل تراكيز الكادميوم 
   سنة20   سنة15   سنوات10   سنوات5  العدد  المجموعات

 a  22.31+0.16 a  22.31+0.16 a  22.31+0.16 a 0.16+22.31 32  المجموعة الضابطة

العاملون في اقسام 

  انة الميكانيكيةالصي
63 31.20 +0.17 b 38.11+0.22 b 43.30+1.16 b 55.29+1.32b 

العاملون في المعالجة 

  الكيميائية
39 c  27.21+0.12 28.10+0.02 c 32.17+1.04 c -----------  

  ----------- d 30.61+1.30 d 36.13+1.06 d 0.28 +25.31 46  المتفرقة

  0.05د فروق معنوية عند مستوى الحروف المختلفة عموديا تعني وجو

  

 المدروسة  وعات في تراكيز الزنك لدى المجم     ا معنوي اارتفاع )  3( الجدول  ويبين             

خالل مدد التعرض المختلفة ويمكن تفسير هذه الزياده الى التمـاس المباشـر للعـاملين مـع                 

كمـا يتعـرض     .  )2002الصالحي وجماعتـة ،     ( ية ومنها مركبات الزنك     ئمركبات كيميا 

 مـن   والسيما في اقسام الصيانة الميكانيكية في هذه المحطة الستنشاق كميات كبيـرة      ونالعامل

 خالل عمليات اللحام وقطع المعادن ممايؤدي الى زيادة تراكيز الزنك في دمائهم             اوكسيد الزنك 

   ) . Gossel and Bricker , 2000(  ملحوظ على نحو
  

   ) 3( الجدول 

  في الدم لدى المجموعات المدروسة خالل مدد التعرض المختلفة)  مل 100/ مايكروغرام (  الزنك يمثل تراكيز
   سنة20   سنة15   سنوات10   سنوات5  العدد  المجموعات

 a 150.13+2.32 a 150.13+2.32 a  150.13+2.32 a 2.32+150.13 32  المجموعة الضابطة

الغاملون في اقسام 

  الصيانة الميكانيكية
63 154.22+2.38 b  160.23+1.66 b 169.16+3.17 b 171.21+9.64 b 

العاملون في 

  المعالجة الكيميائية
39 153.11+1.19 bc 158.23+3.08 c 163.14+2.11 c ----  

  ---- bc 155.33+4.32 d 159.31+3.17 d 2.06+153.42 46  المتفرقة

  0.05الحروف المختلفة عموديا تعني وجود فروق معنوية عند مستوى 

  

 فـي تراكيـز     اانخفاض ) 4( من خالل الجدول    اما فيما يتعلق بالنحاس فيالحظ                   

خالل مـدد التعـرض   ) المتفرقة  (  المدروسة ماعدا مجموعة واحدة      وعاتالنحاس لدى المجم  

 نتيجة   وذلك  كبير على نحو  االمعاء تتأثر    فيان عملية امتصاص النحاس     بالمختلفة ويفسر ذلك    
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جسم للعديد من الملوثات والسيما في حـاالت تراكـــم الكادميـــــوم فـي              لتعرض ال 

وهذه النتائج تتفق مع العديد من  ) .  Chowdhury and Loura , 1976( الجســـــم 

   ) .  Vural , et al ,2003 ; Mansoor ,2003( الدراسات منها 
  

   ) 4( الجدول 

  ي الدم لدى المجموعات المدروسة خالل مدد التعرض المختلفةف)  مل 100/مايكروغرام (يمثل تراكيز النحاس 
   سنة20   سنة15   سنوات10   سنوات5  العدد  المجموعات

 a  146.33+4.12 a  146.33+4.12 a  146.33+4.12 a 4.12+146.33 32  المجموعة الضابطة

العاملون في اقسام 

  الصيانة الميكانيكية
63 141.1.24+3.21 b  140.10+12.35 b  137.31+2.66 

b  
135.11+1.79 

b 

العاملون في 

  المعالجة الكيميائية
39 143.11+2.51    c  141.12.2+10.33  

bc  140.31+3.20     c --------  

  -------- a 145.71+3.03 a 143.11+2.12 a 3.99+146.21 46  المتفرقة

  0.05الحروف المختلفة عموديا تعني وجود فروق معنوية عند مستوى 

  

ملوثات مختلفـة   الماتقدم فأن التداخل الذي يحصل نتيجة التعرض الى         ع فضال               

تغيـرات فـي    حـدوث    الفعاليات الفسلجية وااليضية ، كما يؤدي الى         فيفي بيئة العمل يؤثر     

وخزنها وأيضها   عمليات امتصاصها    فيتراكيز العناصر الضئيلة في الجسم من خالل تأثيرها         

 Sadlik ,et( ص عنصر ما من قبل االمعاء على حساب عنصر اخـر   تكون زيادة امتصااذ

al ,2000 . (  زيادة في تراكيز الزنك وانخفاض هارافقتفزيادة تراكيز الكادميوم في الجسم قد 

        ) . Stanyl ,et al ,2000( في تراكيز النحاس 
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  المصادر          
أثير بعض الملوثات المطلقة من صـناعة       ت ) 2004( الحميش ، موسى جاسم محمد       -

اطروحة . الخصائص الكيموحيوية ووظائف الدم لدى العاملين بها         االسمدة في بعض    

  .دكتوراه ، جامعة تكريت 

الصالحي ، نيران جاسم ، سكر ،ضمياء قاسم ، خلف ، مؤيد نعيم ، جبـار ، عادلـه                    -

ر النزره في دم العاملين     قياس تراكيز العناص   ) 2003( كريم   صبح ، حمزه ، اميره    

المجلـة  . في مصانع الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية في محافظة البـصره           

   272 – 278ص   )2( العراقية لعلم االحياء المجلد 

التأثير  ) 2000( العمر ، مثنى عبدالرزاق ، عباس، امال خضير ، العبيدي ، صباح              -
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. العراق  . المؤتمر القطري العلمي االول في تلوث البيئة واساليب حمايتها          . بضاء  يال

   .اد بغد

دراسة مقارنة لتأثير اول اوكسيد الكـاربون        ) 2002( الفهادي ، نبيل حمداهللا عزيز       -
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