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ABSTRACT 
The present study included the effect of lead on some of 

biochemical variables for (150) worker from non smokers normal male 

workers who occupationally exposed to lead pollution, through their daily 

work.  
The exposure periods were less than (10) years, between (11-20) 

years and more than (20) years for (42) printing workers, (62) painters, 

(20) radial photographers and (26) TV repairers and  (28) normal male 
persons lived in villages aside from lead pollution as control group.  

The results showed that accumulate lead element through the 

different exposure periods. The concentration of the accumulated lead in 

the painters blood was (8.87168.81) Ug/100 cm
3
 blood. The results also 

showed less lead accumulation in the printing workers, radial 

photographers and TV repairs with varying ratios.  

The present study showed that exposures to lead significantly 
increase urea, cholesterol and triglycerides concentration for exposure 

periods . 

The results also included determination the activity of two 

enzymes: Acid phosphatase (ACP), and Acetylcholinestreas (AchE) in 
the groups exposed to lead pollution for different periods. The results 

showed a significant increase in the activity of acid phosphatase enzyme 

in all studied groups. Its activity in the serum of the painters was (0.17  

5.68) IU/L for more than (20) years exposure period compare with the 

control group (2.7  0.21) IU/L. Finally the results showed that the 

activity of acetylcholinestrase is similar to that of acid phosphatase as 

there was a significant increase in the activity through the exposure 

periods for all the studied groups compared with control.  
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ة الخالص
( 150)تضمنت الدراسة الحالية تأثير الرصاص في عدد مف المتغيرات الكيمكحيكية لػ

صاص خالؿ عامال مف العماؿ الذككر الطبيعييف غير المدخنيف كالمعرضيف مينيا لمتمكث بالر
سنة ( 20-11)سنكات ك ( 10)مف  أقؿبعمميـ اليكمي، اذ حسبت فترات التعرض لمفترات 

مف المصكريف ( 20)مف الصباغيف، ( 62)مف عماؿ المطابع ، ( 42)سنة لػ ( 20)مف  كأكثر
مف مصمحي التمفزيكنات، كقكرنكا  ( 26)الشعاعيف ك 

اطؽ الريفية البعيدة عف التمكث بالرصاص شخصا مف الذككر الطبيعييف مف سكنة المف( 28)بػ 
.  مجمكعة السيطرةالتي تمثؿ 
الفئات تعرضا كتراكما لعنصر الرصاص لفترات  أكثراف الصباغيف ىـ  دراسةاؿ أظيرتك

( 8.87+168.81)التعرض المختمفة، اذ كجد تركيز الرصاص المتراكـ في دـ الصباغيف 
سنة مقارنة بمجمكعة السيطرة ( 20) مف أكثرخالؿ فترة تعرض  3سـ100/مايكركغراـ

النتائج كجكد تراكـ لمرصاص  أكضحتكما . مف الدـ 3سـ100/مايكركغراـ( 33.00+4.53)
. اقؿ في دـ مصمحي التمفزيكنات كعماؿ المطابع كالمصكريف الشعاعيف كبنسب متباينة

يز زيادة معنكية في ترؾ اظيركا ف لمرصاصمالمتعرض فا الحاليةبينت الدراسة كما 
قياس فعالية  أيضان شممت النتائج ك .اليكريا كالكمكليسيتركؿ كالكميسيريد الثالثي خالؿ فترة التعرض

في المجاميع المعرضة ( AchE)كاالستيؿ ككليف استريز ( ACP)الفكسفاتيز الحامضي  مانزيـ
سفاتيز النتائج ارتفاعا معنكيا في فعالية انزيـ الفك أكضحتلمتمكث بالرصاص لفترات مختمفة، 
( 20)بمغت فعاليتو في مصؿ دـ الصباغيف لمفترة اكثر مف  إذالحامضي في جميع المجاميع، 

كحدة ( 0.21+2.77)لتر مقارنة بمجمكعة السيطرة /كحدة عالمية( 0.17+5.68)سنة 
انزيـ  أظيرهبينت النتائج اف فعالية انزيـ االستيؿ ككليف استريز مشابية لما  أخيران ك. لتر/عالمية
ىناؾ زيادة معنكية في الفعالية خالؿ فترات التعرض لجميع  تكسفاتيز الحامضي، اذ كافالؼ

.  المجاميع مقارنة بالسيطرة
 

المقدمة 
التطكر كالحد مف زيادة التمكث كرفع المستكل الصحي  إلىتسعى الدكؿ النامية جاىدة 
الثقيمة فييا، يسبب  أكاف تكطيف الصناعات المتكسطة  إالكاالجتماعي كاالقتصادم لمكاطنييا، 

لممحيطيف بجك العمؿ، كمنيا الصناعات التي  أكصعكبة في تكفير حماية مقبكلة لمعامميف 
كأىميا  Heavy metalsتعرض العامميف لعكامؿ خطرة بيئيا مثؿ التعرض لممعادف الثقيمة 

.  (1)الرصاص 
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بخامات  تبطان غير نقية مركيكجد في الطبيعة بصكرة  ،يعد الرصاص احد المعادف الثقيمة السامة
كيستعمؿ عمى نطاؽ كاسع في الصناعات كصناعة البطاريات  (2،3،4)مثؿ الكادميكـ  أخرل

 األنابيبلحاـ المعادف، كفي طالء  كأسالؾكحركؼ المطابع القديمة،  كاألصباغكالمطاط 
فضال عف كالقابمكات الكيربائية ( X)اكس  أشعةكالخزانات كالصفائح المستخدمة لمحماية مف 

يضاؼ  إذ، الفكسفاتية ككذلؾ في الصناعات النفطية كاألسمدةاستخدامو في صناعة المبيدات 
كما اف  .(5)كقكد السيارات لتقميؿ الفرقعة، كفي صناعة السبائؾ كالتعديف كصير المعادف  إلى
 المصانع المستخدمة لمرصاص كعممية تنقية المعادف كصيرىا، كاستخداـ المبيدات فرازاتإل

، دكران رئيسيان في تمكث التربة كالماء (4)لطبيعة نفسيا ؿ فعف أ المحتكية عمى الرصاص، فضالن 
الحيكانات التي تعد مصادر  إلىالنتقالو إلى النباتات كمنيا  الذم يميد األمركاليكاء بالرصاص 

 (. 6) لإلنساف أساسيةغذائية 
بسبب مقدرتو عمى أحداث  يعد الرصاص مف أىـ الممكثات البيئية كالصناعية كذلؾك

سكاء أكاف ذلؾ بعد التعرض الحاد  كأنسجتيماكالحيكاف  اإلنسافأضرار شديدة في أعضاء جسـ 
لمرصاص تأثيرات صحية متباينة تعتمد عمى عكامؿ عدة منيا التغذية ك .(7)التعرض المزمف  كا

 أكلجياز اليضمي ينتقؿ الرصاص الممتص سكاء عف طريؽ ا إذكالكراثة كالعكامؿ االجتماعية 
رتبط كميات تالدـ الحمر، ك كرياتيرتبط غالبيتو في أغشية  ثـمجرل الدـ،  إلىالجياز التنفسي 

تظير بشكؿ رصاص حر في ؼ، أما الكميات القميمة المتبقية لدـبالزما ا بالبكميفقميمة منو 
خكة كأنسجة البالزما، كمف ثـ يتكزع عمى بعض األنسجة بسرعة حيث يتراكـ في األنسجة الر

الرئة كالطحاؿ كالكبد كالكميتيف، كيعد كؿ مف الكبد كالكميتيف بمثابة مستكدعات لمرصاص في 
الجسـ، كما يتراكـ في العظاـ مع استمرار التعرض،  

، كيظير التصكير الشعاعي لمعظاـ الطكيمة خطكط كاضحة عمى العظاـ تمثؿ الرصاص ( 7)
      .(9)اص في المادة السنجابية لمجياز العصبي المركزمكما يتراكـ الرص.  (8) المتراكـ فييا

يحدث بسبب نقص ك المرافقة لمتسمـ بالرصاص، األعراضيعد فقر الدـ احد 
يعمؿ الرصاص عمى تثبيط االنزيمات الضركرية لتككيف  إذ. الييمككمكبيف في كريات الدـ الحمر

 -Aminolevulinic acidة الحمراء لكفمينيف الكرم-الحديد كمنيا انزيـ نازع ماء حامض دلتا

dehydratase  الذم يرمز لو(-ALAD) (10 .) كما يثبط الرصاص االنزيمات المكجكدة في
كانزيـ استيؿ  Tetrahydrobiopterin synthetaseالدماغ مثؿ انزيـ تتراىايدركبايكبتريف سانثيز 

اف زيادة تركيز  إلىStanssen  (12 )، كاشار  Acetylcholinesterase (11)ككليف استريز 
كتأثيره السمبي  تثبيط فعالية االنزيمات المساىمة في تككيف الييـ، إلى الرصاص في الدـ يؤدم

-+K)عمى الجياز العصبي المركزم كعمى ضغط الدـ الذم يحدث نتيجة انخفاض فعالية انزيـ 

ATPase+/Na .)
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 ،مميف بتماس مع ىذا العنصرقياس تركيز الرصاص في دـ العا إلى تيدؼ الدراسة الحالية
اليكريا، )عدد مف المتغيرات الكيمكحيكية  فيفي مصؿ دـ العامميف  الرصاص تأثيردراسة ك

فعالية انزيـ الفكسفاتيز الحامضي كفعالية انزيـ االستيؿ ككليف  الككليستركؿ، الكميسيريد الثالثي،
 (.استريز

 
 المواد وطرائق العمل

المسح العام   
 خدميمجاميع مف العامميف في مجاؿ القطاع اؿ أربعق الدراسة مسح عمى اجرم خالؿ ىذ

ف كف الشعاعيكالدكر، المصكر كاعماؿ المطابع، صباغ)ىـ ك التمكث بالرصاص إلىكالمتعرضيف 
 . ، ك كاف جميع العماؿ مف سكنة محافظة نينكل كضكاحييا(التمفزيكنات ككمصمح

  

 جمع العينات  
عينة دـ لمفترة الزمنية مف شير كانكف الثاني ( 178)جمعت خالؿ ىذه الدراسة 

، كقد (1 الجدكؿ) مف مجمكعتي السيطرة كالعماؿ( 2004) األكؿحتى شير تشريف ( 2004)
جمعت المعمكمات عمى كفؽ استمارة االستبياف التفصيمية تضمنت رقـ العينة، العمر،  

عدد ساعات التعرض اليكمي، العمؿ،  أكالجنس، محؿ السكف، كالمينة، عدد سنكات الخدمة 
السكر كضغط  كأمراضمختمفة  أمراضكطبيعة التدخيف كقد استبعد المرضى الذيف يعانكف مف 

. الدـ كالكمية كالكبد
 

أعداد عينة الدراسة حسب طبيعة العمل مع مجموعة السيطرة  : 1الجدول 
 العدد طبيعة العمل

 42 عماؿ المطابع

 62 الصباغون

 20 ونن الشعاعيوالمصور

 26 مصمحو التمفزيونات

 مجموعة

 السيطرة

 18 ناحية الشورة

 10 قرية صفية

 
 تقدير تركيز الرصاص في الدم. 1

 Jean كKunnath  الباحثيف لدلقّدر تركيز الرصاص باستخداـ الطريقة المحكرة 
كحامض الييدرككمكريؾ ( HNO3)التي تعتمد عمى التقميؿ مف كمية حامض النتريؾ  ،(13)

HCl  المركزيف المستخدميف في عممية اليضـ كذلؾ باستخداـ محمكؿTriton X - 100  بتركيز
.  لتر /غـ 50بتركيز  2HPO4(NH4)لتر كمحكؿ فكسفات االمكنيكـ /غـ 5



 هال عبد الهادي الصفار  &منى حسين جانكير  . د

21 

 المتغيرات الكيموحيوية. 2 
 

 اليوريا في مصل الدم  كمية قديرت
باستخداـ عدة التحميؿ  (14)قدرت كمية اليكريا في مصؿ الدـ باالعتماد عمى طريقة 

 .الفرنسية BioMerieuxالجاىزة مف شركة 
  

الكوليسترول في مصل الدم  كمية  تقدير
الفرنسية في تقدير كمية  Bio Merieuxاستخدمت عدة التحميؿ الجاىزة مف شركة 

 .(15)الككليستيركؿ في مصؿ الدـ بحسب الطريقة االنزيمية التي اتبعيا 
  

 د الثالثي في مصل الدم  لكميسيريا كمية تقدير

الفرنسية في تقدير كمية  bioMerieuxاستخدمت عدة التحميؿ الجاىزة مف شركة 
الكميسيريد الثالثي في مصؿ الدـ بحسب الطريقة االنزيمية التي اتبعيا  

(16.) 
 

 فعالية االنزيمات .3
 

  Acid Phosphatase (ACP)تقدير فعالية انزيم الفوسفاتيز الحامضي 

 ACPالفرنسية في قياس فعالية انزيـ  bioMerieuxمت عدة التحميؿ الجاىزة مف شركة استخد
(E.C. 3.1.3.2)  (17)بحسب الطريقة المتبعة مف قبؿ .

  

  Acetylcholin Esterase (AchE)تقدير فعالية انزيم االستيل كولين استريز 
فعالية انزيـ االستيؿ  لتقدير Electrometric Techniquesاستخدمت الطريقة الكيركمترية 

( . 18) (E.C. 3.1.1.7)ككليف استريز 
 

النتائج والمناقشة 
الرصاص في الدم   تركيزتحديد  .1

اف ، سنكات( 10)لفئات المعرضة لمدة اقؿ مف ؿ( 1) في الجدكؿظيرت النتائج أ
 ، اذ كجد اف تركيز الرصاص في دميـالصباغيف ىـ االكثر تعرضا لمتمكث بالرصاص مكقعيان 

           التمفزيكنات ك، كيمييـ مصمح 3سـ 100/مايكركغراـ (8.04+89.06)
 (77.24+22.05)، ثـ عماؿ المطابع  3سـ 100/مايكركغراـ (16.75+79.89)

 .3سـ100/مايكركغراـ (36.18+6.14)ف كف الشعاعيكالمصكر كأخيران  ، 3ـس100/مايكركغراـ
اف ىناؾ زيادة تصاعدية في تركيز  كأكثرسنة ( 20-11)كتبيف عند دراسة المتعرضيف لمدة مف 

الجدكؿ )الرصاص في دـ مجاميع العمؿ المدركسة مقارنة بمجمكعة السيطرة مع فترة التعرض 
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 كأكثرسنة ( 20-11)نسبة لمرصاص في دـ الصباغيف العامميف لمفترة مف  أعمىتصؿ  إذ، (2
عمى  3سـ 100/ركغراـمايؾ (168.81+8.87)        ك  (164.0+10.84)سنة ( 20)مف 

التكالي، في حيف كانت كمية ىذا العنصر في دـ مصمحي التمفزيكنات لمفترة نفسيا 
عمى التكالي ، اما في عماؿ  3سـ 100/مايكركغراـ (153.50+9.53)ك  (7.41+136.76)

عمى التكالي،  3سـ 100/مايكركغراـ (126.63 +9.60)ك (118.28 +6.91)المطابع فكانت 
  تركيز الرصاص في دمائيـ خالؿ فترتي التعرضكاف  فالذمف كف الشعاعيكصكرالـ كأخيران 

.  (3ك 2الجدكؿ ) عمى التكالي 3سـ 100/مايكركغراـ (87.20 +00.00)ك   (58.81 + 6.52)
ميما في زيادة تركيز اك  طبيعة العمؿ كفترة التعرض دكران ؿ نتائج ىذه الدراسة اف أظيرت

عامميف في القطاع الصناعي ، كىذا يتفؽ مع ما تكصؿ اليو تراكـ عنصر الرصاص في دـ اؿ
عماؿ النفط، منتسبي )، اذ كجد تراكـ الرصاص في دـ المتعرضيف مينيا (19)الفيادم  الباحث

في محافظة نينكل كبنسب مختمفة ( المركر، مشغمي المكلدات، عماؿ البطاريات كسكاؽ الحافالت
منتسبك المركر كسكاؽ  أماات كيمييـ عماؿ النفط، في دـ عماؿ البطارم نسبة أعمىاذ كانت 

طميع  كأشار. مقارنة مع مجمكعة السيطرة الحافالت فكاف تركيز الرصاص في دمائيـ متقارب
/ مايكركغراـ ( 142)يصؿ الى  األصباغكيز الرصاص في دـ عماؿ ااف تر إلى( 20)كجماعتو 

 األكؿالسبب  :سببيف إلىذلؾ  كأكعز. المركر مكتنخفض في منتسبيمييـ عماؿ البطاريات ك لتر
استنشاؽ اليكاء الممكث بو، ثـ امتصاصو  إلىفي دمائيـ يعكد  لمرصاصسبؽ ـ اف لدييـ تراكـ

دخكلو عف طريؽ  أكالسبب الثاني ىك امتصاصو مف الجمد السميـ  أما مف الجياز التنفسي،
أظيرت ىذه . طالء البيكتعممية  أثناء األصباغالجركح كالخدكش في الجمد كخاصة عند مزج 

يعزل إلى االستنشاؽ المباشر  كالذمفي دـ مصمحي التمفزيكنات  الرصاصالدراسة زيادة تركيز 
الرصاص المتصاعدة مف المادة المستعممة في عممية التصميح مف جية، ككذلؾ مكاقع  ألبخرة

ات التي يستخدـ فييا عمميـ القريبة مف الطرؽ العامة كثيفة الحركة لمركر المركبات ذات المحرؾ
 إذرابع اثيؿ الرصاص اك رابع ميثيؿ الرصاص لتقميؿ فرقعة االحتراؽ،  إليوالبنزيف المضاؼ 

النتائج في  أظيرت.  (21)تطرح اكاسيد الرصاص مع غازات العكادـ كتمكث اليكاء الجكم 
  إليوا تكصؿ المطابع، كىذه النتائج تتفؽ مع ـ ارتفاع تركيز الرصاص في دـ عماؿ( 1)الجدكؿ 

Al-Ghabban (22 ) في دراستو عف مستكل الرصاص في دـ عماؿ المطابع كالبطاريات
 أظيرتكما . كجكد تراكـ معنكم لمرصاص في دـ ىؤالء العماؿ إلى أشار إذالسائمة في بغداد، 

التطكر الحاصؿ  إلىتعرضا لمرصاص، كيعزل  األقؿىذه الدراسة اف المصكريف الشعاعييف ىـ 
 .التحميض بكاسطة اليد أفالـ، ككذلؾ االبتعاد عف مالمسة الطبية مؤخران  اإلشعاعية جيزةاألفي 
 المتغيرات الكيموحيوية . 2
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كجكد زيادة معنكية في مستكل اليكريا في  إلى( 1)تشير النتائج المبينة في الجدكؿ 
مصؿ دـ المجاميع المدركسة عف مستكاه الطبيعي في مجمكعة السيطرة  

زيادة  كجكد( 3ك2)النتائج المبينة في الجدكليف  كأكضحت  3سـ100/ممغـ (23.27 + 0.76)
 حيث بمغت  ،ممحكظة لميكريا بشكؿ كبير بالنسبة لمصباغيف كمصمحي التمفزيكنات

معرضيف لمرصاص لؿعمى التكالي  3سـ 100/ممغـ  (39.62 + 2.23)ك  (41.95 + 1.59)
سنة، اذ كاف مستكل ( 20)مف  كثرألمدة في ا رأكثزيادة بشكؿ  تسنة، كلكحظ( 20-11) مدةؿ

 4.19)كمصمحي التمفزيكنات  3سـ 100/ممغـ (45.00 + 2.01)اليكريا في مصؿ دـ الصباغيف 

عماؿ المطابع  بمغت ؿك،   3سـ 100/ممغـ  (44.15 +
كتتفؽ ىذه . ةسف( 20)اكثر مف المعرضيف لمرصاص لمدة  3سـ 100/ممغـ  (41.34 + 1.35)

مصؿ  في مستكل اليكريا في ارتفاعاذ الحظ ا، (23)كجماعتو  Baker إليوتكصؿ  ع ماالنتائج ـ
اف  إلى( 24)كجماعتو  Wedeenكما أشار . المعرضيف لمتمكث بالرصاص األشخاصدـ 

تأثير الرصاص المباشر في االنيبيبات  إلىبالكمى كيعزل ذلؾ  األضرار إلىالرصاص يؤدم 
حداثالبكلية في الكمية،   Amino)ليذه االنيبيبات، كما ينجـ عنو في االدرار مف نكع  تمؼ كا 

Acid Urea)كحدكث عجز كمكم مزمف كعجز الكبد بسبب حاالت التسمـ المزمف بالرصاص ،  .
كجكد زيادة معنكية في تركيز  إلى( 3ك 2ك  1)تشير النتائج المبينة في الجداكؿ ك

زيادة تركيز  تمجمكعة السيطرة، اذ لكحظ الككليستركؿ الكمي كالكميسيريد الثالثي مقارنة مع
ىذيف المتغيريف في مصؿ دـ العامميف زيادة طردية، مع زيادة فترة  

 (238.0+7.82) ػاظير الصباغكف زيادة في تركيز الككليستركؿ الكمي مساكية ؿك. التعرض
 (167.03+3.69)سنة مقارنة بمجمكعة السيطرة ( 20)مف  أكثرلمفترة  3سـ 100/ممغـ
، كيمييـ المصكركف الشعاعييكف ( 10.65 211.45)ثـ عماؿ المطابع  3سـ 100/ـممغ
(180.0  0.00 ) مصمحك التمفزيكنات  كأخيران(167.75  10.54 )إذ . 3سـ 100/ممغـ

بيف اف زيادة فترة التعرض تؤدم  إذ( 25)الباحث الحميش  تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما كجده
الذم بدكره يسبب  ،تركيز البركتيف الكميثات في الدـ كانخفاض في حصكؿ تراكـ عاؿ لمممك إلى
المباشر لتراكـ ىذه الممكثات في بعض  التأثيرفي مستكل الدىكف المختمفة نتيجة  كبيران  تغيران 

. العمميات الخاصة بايض الدىكف كبعض االنزيمات
تركيز الكميسيريد الثالثي زيادة ممحكظة في (  1)يريد الثالثي، يبيف الجدكؿ كفيما يخص الكميس

 +8.87)التمفزيكنات  معند مصمح تركيزهبمغ  إذفي المجاميع المدركسة مع زيادة فترة التعرض، 

سنة تعرض لمرصاص مقارنة بمجمكعة السيطرة، ( 20)مف  أكثرلفترة  3سـ 100/ممغـ  (153.5
الاليبيز البركتيف الدىني  انزيـانخفاض فعالية  إلىكيعزل سبب زيادة تراكيز الكميسيريد الثالثي 

 إلىالشعرية الدمكية، الذم يعمؿ عمى تحمؿ الكميسيريد الثالثي  األكعيةالمكجكد في بطانة 
مما يؤدم  إزالتيافعالية ىذا االنزيـ يمنع انخفاض الدىنية الحرة، لذلؾ فاف  كاألحماضكميسيركؿ 

بعض الدراسات باف الممكثات تسبب زيادة  كأكضحت، (26)زيادة مستكياتو في الدـ  إلى
كتغير  Hydroxysteroid dehydrogenaseالككليستركؿ مف خالؿ انخفاض فعالية انزيـ  
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تؤدم ( الكادميكـ كالفمكر الرصاص،)عف ذلؾ اف الممكثات  كفضالن . عممية تخميؽ الستيركيدات
مف خالؿ تثبيط  في مصؿ الدـ الكميسيريد الثالثي  زيادة سريعة في تركيز الككليستركؿ ك إلى

تغير  إحداث إلى مؤديان  انزيـ االستريز غير النكعي كالبايركفكسفاتيز كاليبيز الكميسريدات الثالثية
. (27)في ايض الدىكف 

 
 سنوات 10المتغيرات الكيموحيوية لممجاميع المدروسة والمتعرضة لمرصاص لمدة اقل من :  1الجدول 

 المجاميع
 

المتغيرات 
 وحيويةالكيم

 *الخطأ القياسي المعدل 

 الصباغون  عمال المطابع  السيطرة 
المصورون 
 الشعاعيون 

مصمحو 
 التمفزيونات 

الرصاص 
 a b b a 3سم/100مايكروغرام 

b 

3سم100/اليوريا ممغم
 

23.27+0.76  
a 

28.65+2.16  
b 

33.87+0.26  
cd 

31.00+0.57  
bc 

34.74+1.34  
d 

الكوليسترول الكمي  
3سم100/ممغم

 

167.03+3.69  
a 

202.5+7.01  
b 

198.09+8.2  
a 

162.28+
4.03  

a 

164.50+
11.35  

a 

الكميسيريد الثالثي 
3سم100/ممغم

 

118.00+
3.73  

a 

121.50+7.75  
b 

142.27+7.75  
b 

126.70+
0.40  

b 

134.20+
13.28  

b 

كالعكس صحيح  (0.05)المتبكعة باحرؼ مختمفة افقيا تدؿ عمى كجكد فركؽ معنكية بينيا عند مستكل احتماؿ  األرقاـ* 
 . (Duncan Test)بحسب اختبار دنكف 

  

 سنة( 20-11) تعرضة لمرصاص لمدةمالمتغيرات الكيموحيوية لممجاميع المدروسة وال:  2لجدول ا
 المجاميع

 المتغيرات  
 ة الكيموحيوي

 *الخطأ القياسي المعدل 

 الصباغون عمال المطابع السيطرة
المصورون 
 الشعاعيون

مصمحو 
 التمفزيونات

الرصاص 

 3سم/100مايكروغرام 
a b 

c 
a bc 

3سم100/اليوريا ممغم
 

23.27+0.76 
a 

35.72+0.95 
bc 

41.95+1.59 
d 

31.05+1.12 
b 

39.62+2.23 
cd 

الكوليسترول الكمي  
3سم100/ممغم

 

167.03+3.69  
 a 

206.16+
3.43 b 

224.72+7.15  
b 

163.00+
21.36 a 

206.60+5.02 
a 

الكميسيريد الثالثي 
3سم100/ممغم

 

118.00+3.73 

a 

142.00+
4.45 c 

144.45+7.17  
c 

149.50+
3.75 c 

136.00 
+4.92 b 
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كالعكس صحيح  (0.05)تدؿ عمى كجكد فركؽ معنكية بينيا عند مستكل احتماؿ  أفقيان مختمفة  أحرؼبالمتبكعة  األرقاـ* 
.   (Duncan Test)بحسب اختبار دنكف 

 

 سنة 20من  أكثرعرضة لمدة تالمتغيرات الكيموحيوية لممجاميع المدروسة والم : 3 الجدول

 المجاميع 
 المتغيرات 

 الكيموحيوية 

 *سيالخطأ القيا المعدل 

 الصباغون  عمال المطابع  السيطرة 
المصورون 
 الشعاعيون 

مصمحو 
 التمفزيونات 

الرصاص 
 a 3سم/100مايكروغرام 

b 
c 

 

ab bc 

3سم100/اليوريا ممغم
 

23.27+0.76 
 a 

41.34+1.35  
b 

45.00+2.01  
b 

31.70+0.00  
a 

44.15+4.19 
 b 

الكوليسترول الكمي  
3سم100/ممغم

 

167.03+3.69 
a 

211.45+
10.65 b 

238.00+7.82 
b 

180.0+0.00  
a 

167.75+
10.54 a 

الكميسيريد الثالثي 
3سم100/ممغم

 

118.00+
3.73 a 

144.0+8.91  
b 

136.47+8.15 
b 

152.0+0.00 
 b 

153.5+8.87  
b 

كالعكس صحيح  (0.05)تدؿ عمى كجكد فركؽ معنكية بينيا عند مستكل احتماؿ  يان أفؽمختمفة  بأحرؼالمتبكعة  األرقاـ* 
 .  (Duncan Test)بحسب اختبار دنكف 

 
 فعالية االنزيمات .3

 انزيم الفوسفاتيز الحامضي 
في فعالية انزيـ الفكسفاتيز الحامضي  ممحكظان  اف لمرصاص تأثيران ( 4)يكضح الجدكؿ 

مقارنة  ةكبير كرة التعرض، اذ اظير الصباغكف زيادة ممحكظة اعتمادا عمى طبيعة العمؿ كفت
لتر، اذ بمغت نسبة الزيادة في مصؿ دـ /كحدة دكلية (2.77 +0.21)بمجمكعة السيطرة 

-11)المعرضيف لفترة %( 83)، سنكات  (10اقؿ مف )المعرضيف لفترة  %( 73)الصباغيف 
في حيف كانت نسبة الزيادة لدل . سنة( 20مف  أكثر) المعرضيف لفترة %(105) ك سنة( 20

( 20)مف  أكثرمصمحي التمفزيكنات كعماؿ المطابع كالمصكريف الشعاعييف، بعد التعرض لفترات 
.  عمى التكالي%( 32)ك %( 77)ك %( 92)سنة 

الحامضي في مصؿ  الفكسفاتيز انزيـفعالية في  ةمعنكم نتائج ىذه الدراسة زيادة كأظيرت
 تأثيرالنسيجي الناتج عف  األذليعد مؤشرا كاضحا لحدكث  إذ ،الصناعي دـ العامميف في القطاع

ف االباحث ذكرهيتفؽ مع ما كىذا . الرصاص مف خالؿ ىذه الزيادة مقارنة بمجمكعة السيطرة
Kachmer كMoss  (29 )فعالية في زيادة  إلىفترة التعرض لمرصاص تؤدم  زيادةاف  عمى



 .المتعرضين لمرصاصخدمي دم العاممين في القطاع المصل  المتغيرات الكيموحيوية في بعض دراسة

26 

لمخاليا الكبدية كالمعدية كحاالت  األذلحدكث  بسببلدـ في مصؿ ا حامضياؿ انزيـ الفكسفاتيز
 .األمعاءالتياب 

 

 نزيم استيل كولين استريز ا
اسيتؿ ككليف اف الرصاص اظير تأثيرا كاضحا في فعالية انزيـ  إلى( 5)يشير الجدكؿ 

 المعرضيف لفترة %(303)اذ بمغت نسبة الزيادة في فعالية ىذا االنزيـ لدل الصباغيف . استريز
 المعرضيف لفترة%(  407)ك سنة( 20-11)المعرضيف لفترة %( 382) ،سنكات (10اقؿ مف )
 كف كمصمحكف الشعاعيكفي حيف اظير كؿ مف عماؿ المطابع كالمصكر ،سنة( 20اكثر مف )

ك %( 321)ك %( 328)سنة بنسبة ( 20مف  أكثر) التمفزيكنات زيادة في فعالية االنزيـ لمفترة
كيعكد سبب زيادة مستكل فعالية انزيـ االستيؿ ككليف استريز في مصؿ . عمى التكالي%( 264)

ينتقؿ الرصاص الممتص سكاء  إذتأثير الرصاص لخاليا الدـ الحمر،  إلىدـ المجاميع المدركسة 
خاليا  أغشيةمجرل الدـ، حيث يرتبط غالبيتو في  إلىعف طريؽ الجياز اليضمي اك التنفسي 

 كأشار( 7،9)رصاص في المادة السنجابية لمجياز العصبي المركزم الدـ الحمر، كما يتراكـ اؿ
.  نقؿ االيعازات العصبية المختمفة إعاقةاف الرصاص يعمؿ عمى  إلى( 6)عفيفي 

حدكث زيادة  إلى (30، 29، 25، 19) تشير نتائج الدراسة الحالية كالدراسات السابقة
الرصاص عمى الخاليا  تأثير إلىادة في فعالية انزيمات مصؿ الدـ، كيمكف تفسير ىذه الزم

الخاليا،  ألغشيةزيادة النفاذية الخمكية بفعؿ تغيير التركيب الكيميائي  إلىالمختمفة، مما يؤدم 
 أذلخارج خمكم أم حدكث  إلىتحرر االنزيمات مف سائؿ داخؿ خمكم  إلىمما يؤدم 
Damage فعالية انزيمات لمرصاص كيمكف تحديده مف خالؿ الجسـ بفعؿ التعرض  ألنسجة
 .(31)مصؿ الدـ 
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تأثير الرصاص في فعالية انزيم الفوسفاتيز الحامضي في مصل دم المجاميع المدروسة والمعرضة لفترات زمنية مختمفة:  4الجدول   
 

 المجاميع

 
 (سنة)فترة التعرض 

 مصمحو التمفزيونات المصورون الصباغون عمال المطابع **السيطرة 

الفعالية 
* االنزيمية

الخطأ +المعدل 
 القياسي

 )%(
 الفعالية

 )%(
 أوالزيادة 

 النقصان

الفعالية 
* االنزيمية

الخطأ +المعدل
 القياسي

 )%(
 الفعالية

 )%(
 أوالزيادة 

 النقصان

الفعالية 
* االنزيمية

الخطأ +المعدل
 القياسي

 )%(
 الفعالية

 )%(
 أوالزيادة 

 النقصان

الفعالية 
* االنزيمية

الخطأ +عدلالم
 القياسي

 )%(
 الفعالية

 )%(
 أوالزيادة 

 النقصان

الفعالية 
* االنزيمية

الخطأ +المعدل
 القياسي

 )%(
 الفعالية

 )%(
 أوالزيادة 

 النقصان

 10اقل من 
2.77+0.21  

a 
100 - 

3.61+0.30 
ab 

130 30 
4.79+
0.36 b 

173 73 
3.25+
0.44 ab 

117 17 
3.66+
0.95 ab 

132 32 

11-20 
2.77+0.21  

a 
100 - 

3.80+0.28  
a 

137 37 
5.06+
0.24 b 

183 83 
3.60+
0.20 a 

130 30 
4.36+0.19  

b 
157 57 

 20من  أكثر
2.77+0.21  

a 
100 - 

4.91+0.22 
cd 

177 77 
5.68+
0.17 d 

205 105 
3.65+
0.00 ab 

132 32 
5.32+0.67 

bc 
192 92 

 
لتر  / الفعالية االنزيمية كحدة دكلية * 

 (Duncan Test)كالعكس صحيح بحسب اختبار دنكف ( 0.05)تدؿ عمى كجكد فركؽ معنكية بينيا عند مستكل احتماؿ  أفقيامختمفة  بأحرؼكعة المتب األرقاـ** 
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 تأثير الرصاص في فعالية انزيم االستيل كولين استريز في مصل دم المجاميع المدروسة والمعرضة لفترات زمنية مختمفة:  5الجدول 
 

المجاميع 

 
فترة التعرض 

 (سنة)

 مصمحو التمفزيونات المصورون الصباغون عمال المطابع **السيطرة 

الفعالية 
* االنزيمية

الخطأ +المعدل
 القياسي

 )%(
 الفعالية

 )%(
 أوالزيادة 

 النقصان

الفعالية 
* االنزيمية

الخطأ +المعدل
 القياسي

 )%(
 الفعالية

 )%(
 أوالزيادة 

 النقصان

الفعالية 
* االنزيمية

الخطأ +معدل ال
 القياسي

 )%(
 الفعالية

 )%(
 أوالزيادة 

 النقصان

الفعالية 
* االنزيمية

الخطأ +المعدل
 القياسي

 )%(
 الفعالية

 )%(
 أوالزيادة 

 النقصان

الفعالية 
* االنزيمية

الخطأ +المعدل
 القياسي

 )%(
 الفعالية

 )%(
 أوالزيادة 

 النقصان

 10اقل من 
0.39+1.93  

a 
100 - 

1.03+
0.12 bc 

264 164 
1.57+0.14 

d 
403 303 

0.80+
0.11  

b 

205 105 
1.22+0.18  

c 
313 213 

11-20 
0.39+1.93  

a 
100 - 

1.59+
0.10 c 

408 308 
1.88+0.42 

d 
482 382 

1.04+
4.61  

b 

267 127 
1.29+0.26  

b 
331 231 

 20من  أكثر
0.39+1.93  

a 
100 - 

1.67+
0.35 bc 

428 328 
1.98+0.14 

c 
507 407 

1.64+0.0 
bc 

421 321 
1.42+0.25  

b 
364 264 

 
لتر  / الفعالية االنزيمية كحدة دكلية *       
 (Duncan Test)كالعكس صحيح بحسب اختبار دنكف ( 0.05)تدؿ عمى كجكد فركؽ معنكية بينيا عند مستكل احتماؿ  أفقيامختمفة  بأحرؼالمتبكعة  األرقاـ**       
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