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Abstract 

The present study is conducted to investigate the effect of lead on 
some blood components of mice comprising red blood cells (RBC) count, 
packed cell volume (PCV), hemoglobin concentration (Hb) and blood 
indices: Mean Corpuscular Volume (MCV), Mean Corpuscular 
Hemoglobin (MCH) and Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration 
(MCHC). 

The male animals were divided into three groups (5male/group), the 
first was given distilled water as control, lead was administered on mice 
of the 2

nd
 and 3

rd
 groups at (20 and 40 mg/kg respectively), all groups 

treated daily by gavage needle for a period of 4 weeks. 
The result revealed significant decrease in (RBC) count, (PCV), 

(Hb) and blood indices: (MCV), (MCH) and (MCHC). The reduction of 
the above mentioned parameters was inversely proportional with 
advancement of treatment and it was more prominent in animals treated 
with (40 mg/kg) at 4 weeks.  
This study demonstrated that lead administered orally at repeated doses 
produced Microcytic hypocromic anemia. 
 

 الخالصـة
شممت حساب  كقدمككنات الدـ  عدد مفالدراسة الحالية لمعرفة تأثير الرصاص في  أجريت

كتقدير كمية ( PCV)العدد الكمي لكريات الدـ الحمر كقياس حجـ خاليا الدـ المضغكطة 
كمعدؿ ( MCV)كحساب الثكابت الدمكية كالتي شممت معدؿ حجـ الكرية ( Hb) الييمككمكبيف
  (.MCHC)ة كمعدؿ تركيز ىيمككمكبيف الكرم( MCH)لكرية ىيمككمكبيف ا
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جرعت المجمكعة األكلى  ،(مجمكعة\ذككر  5)مجاميع  الفئراف الى ثالثذككر قسمت 
( كغـ\ممغـ 20)جرعت المجمكعة الثانية  م حيفؼ بالماء المقطر كاعتبرت مجمكعة سيطرة

كانات يكميان عف طريؽ األنبكب جرعت الحي،عمى التكالي (كغـ\ممغـ  40)كالمجمكعة الثالثة 
. أسابيع 4المعدم لمدة 

في نسب عدد مف مككنات الدـ كتركيز  أظيرت النتائج حصكؿ إنخفاض معنكم
ىيمككمكبيف الدـ كعدد كريات الدـ الحمر كحجـ كريات الدـ المضغكطة كالثكابت الدمكية ككاف 

 بح التأثير أكثر كضكحان بتركيزكأص،األنخفاض عكسيان مع زيادة التركيز كزيادة مدة التجريع
. في األسبكع( كغـ\ممغـ 40)

أستنتج مف ىذه الدراسة أف لعنصر الرصاص القدرة عمى إحداث فقر دـ مف النكع الصغير 
في كمتا المجمكعتيف   Microcytic hypocromic anemia  الكريات ناقص الصباغ

 .كباألخص في األسبكع الرابع مف التجريع
 

المقدمة 
بشكؿ خامات  األرضيةاذ يكجد في القشرة  ،لرصاص مف المعادف الثقيمة كالسامةيعد ا

%( 40)اذ يستعمؿ  ،اتيستعمؿ عمى نطاؽ كاسع في الصناع Galena (1.)معدنية كأىميا 
فيك يدخؿ في صناعة ( 2)مركبات كيميائية %( 35)سبائؾ ك %( 25)ك  امعدفمف الرصاص 

كفي طالء  ،كاسالؾ لحاـ المعادف ،المطابع القديمةالبطاريات كالمطاط كاالصباغ كحركؼ 
فضال عف  ،كالقابمكات الكيربائية Xاالنابيب كالخزانات كالصفائح المستخدمة لمحماية مف اشعة 

ككذلؾ في الصناعات النفطية اذ يضاؼ  .استخدامو في صناعة المبيدات كاالسمدة الفكسفاتية
كفي صناعة السبائؾ كالتعديف  ،ات لتقميؿ الفرقعةالى كقكد السيارعمى شكؿ رابع اثيؿ الرصاص 

كاصالت المستخدمة لمرصاص دكرا لذا تؤدم افرازات المصانع ككسائؿ الـ .(3)كصير المعادف 
االمر الذم يميد النتقالو الى النباتات كمنيا الى الحيكانات  ،ا في تمكث اليكاء كالماء كالتربةسمرئ

(. 4) سافلإلفالتي تعد مصادر غذائية أساسية 
الى اف الرصاص يعد مف اىـ الممكثات البيئية كالصناعية كذلؾ بسبب قدرتو ( 5)اشار 

كاف ذلؾ بعد أ كاء كالحيكاف س اإلنسافجسـ  كأعضاءشديدة في انسجة  أضرار إحداثعمى 
المزمف كيمتص الرصاص بسيكلة عف طريؽ الجيازيف اليضمي كالتنفسي  ـأالتعرض الحاد 

(. 7 ،6)لسميـ اك غير السميـ كعف طريؽ الجمد ا
لبكميف اما ألليمة منو ببركتينات البالزما كاينتقؿ الرصاص الى مجرل الدـ كترتبط كميات ؽ

اذ  ،بسرعة األنسجةالكميات المتبقية تظير بشكؿ رصاص حر في البالزما كمف ثـ يتكزع عمى 
كيعد كؿ مف الكبد كالكمى  ،(الرئة كالطحاؿ كالكبد كالكمى كأنسجة)الرخكة  األنسجةيتراكـ في 
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كما يتراكـ في العظاـ مع استمرار التعرض كيتراكـ في  ،بمثابة مستكدعات لمرصاص في الجسـ
(. 8،9)المادة السنجابية لمجياز العصبي المركزم 

كيستطيع الجسـ التخمص مف مركبات الرصاص غير الذائبة في الماء بعدة طرؽ منيا 
 اك االدرار عف طريؽ الكمى اك حميب االـ ،عصارة الصفراكيةالعرؽ اك البراز اك عف طريؽ اؿ

. (11 ،10)لالطفاؿ حديثي الكالدة  الذم يعد المصدر الغذائي الرئيس
 

المواد وطرائق العمل 
: الحيوانات المستخدمة في الدراسة

اشير  3بعمر  Mus musculusفي ىذه الدراسة ذككر الفئراف البيض السكيسرية  استخدـ
 ،كضعت في اقفاص بالستيكية خاصة بتربية الفئراف ،غـ( 30-25)بيف  أكزانيادؿ كتراكح مع

ـْ كالدكرة الضكئية (  2 26)كتحت ظركؼ مختبرية مكحدة مف حيث التيكية كدرجة الحرارة 
ساعة ظالـ كغذيت الحيكانات طكؿ مدة الدراسة عمى العميقة ( 10)ساعة ضكء ك ( 14)

. التجارية
ممح كمكريد  أذيبحيث ( PbCl2)شكؿ ممح كمكريد الرصاص استخدـ الرصاص عمى 

قسمت . الدراسة إلجراءالرصاص في الماء المقطر مف اجؿ التكصؿ الى التراكيز المناسبة 
بالماء المقطر  األكلىة حيث جرعت المجمكع( مجمكعة/ فئراف 5)الحيكانات الى ثالث مجاميع 

مف كزف الجسـ ( 20mg/kg)الثانية بػ في حيف جرعت المجمكعة  ،مجمكعة سيطرةكاعتبرت 
جرعت الحيكانات يكميا عف طريؽ  ،مف الكزف( mg/kg 40)كجرعت المجمكعة الثالثة بػ 

. أسابيع 4المعدم لمدة  األنبكب
 

: جمع النماذج والفحوصات
بعد تجريع الرصاص لكؿ مجمكعة مف العيف مباشرة  أسبكعيان عمميات سحب الدـ  أجريت

كمي لكريات الدـ الحمر في المممتر المكعب الكاحد مف الدـ بعد تخفيؼ الدـ كتـ حساب العدد اؿ
 PCVقيس حجـ الخاليا المضغكطة  ،Hemocytometerبمحمكؿ ىايمس كباستخداـ 

بسرعة  hematocrit centrifugeالمركزم الشعرم الطرد باستخداـ االنابيب الشعرية كجياز 
 (.12)دقيقة لمدة خمس دقائؽ / دكرة 3000

Drabkin’s method (13 )ذلؾ تـ قياس تركيز ىيمككمكبيف الدـ بطريقة  فضال عف
كىي طريقة لكنية بعدىا تمت Kit (Randox Laboratories, U.K )باستخداـ عدة التحميؿ 

 & Bauschنكع  Spectrophotometerقراءة العينات باستخداـ جياز المطياؼ الضكئي 

Lomb  كحسب تركيز الييمككمكبيف ( يترنانكـ 540)عند طكؿ مكجي قدرهgldl  كمف المنحنى
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كمعدؿ ىيمككمكبيف الكرية  MCVالقياسي كمف ثـ تـ حساب ثكابت الدـ كىي معدؿ حجـ الكرية 
MCH  معدؿ تركيز ىيمككمكبيف الكريةMCHC  (14) أدناهحسب المعادالت الحسابية :

 

 
 =  (MCV)معدل حجم كرية الدم الحمراء 

 
 

 =  (MCH)ين الكرية معدل هيموكموب
 

 
 =  (MCHC)معدل تركيز هيموكموبين الكرية 

 

 
 النتائج

في المعدؿ الكمي لكريات الدـ  مادة الرصاص سببت انخفاض معنكم اف( 1)يبيف الشكؿ 
الثالث كالرابع مف التجربة  األسبكعمف  ابتداء 20mg/kgالحمر في المجمكعة الثانية المعاممة بػ 

( 40mg/kg)ليذه المادة عند التركيز  تأثير أعمىفي حيف كاف  ،السيطرة بالمقارنة مع مجمكعة
  .الرابع مف التجريع مقارنة مع مجمكعة السيطرة األسبكعمف 

حدكث انخفاض معنكم في حجـ خاليا الدـ المضغكطة عند ( 2)اظير الشكؿ  في حيف
تكالي مقارنة مع الثالث كالرابع عمى اؿ األسبكعيففي ( 40mg/kg, 20mg/kg)التركيزيف 

. مجمكعة السيطرة
في تركيز ىيمككمكبيف الدـ لكال التركيزيف  فيبيف حدكث انخفاض معنكم( 3)اما الشكؿ 

نياية التجربة مقارنة مع مجمكعة  إلىالثاني  األسبكعالمستخدميف في الدراسة اعتبارا مف 
. السيطرة

 

ك  MCV)لدمكية في الثكابت ا مادة الرصاص حدكث انخفاض معنكم أظيرتا كـ 
MCH  كMCHC ) كخاصة عند التركيز(40mg/kg)،  األشكاؿكما ىك مكضح في 

. الرابع مف التجريع األسبكععمى التكالي كخاصة في ( 4،5،6)
 ةالكريات ناقص ةمما سبؽ يتضح اف الرصاص ادل الى حدكث فقر دـ مف نكع الصغير

مكعتيف المعاممتيف مقارنة مع في كمتا المج  Microcytic hypocromic anemia  الصباغ
في حيف كانت التغيرات الشكمية في كريات الدـ الحمر اقؿ كضكحا في  ،مجمكعة السيطرة

اما التغيرات الشكمية في الكريات الحمر في ( 20mg/kg)المجمكعة الثانية المعاممة بالتركيز 
تممت عمى التغير في كضكحا كاش أكثركانت ( 40mg/kg)المجمكعة الثالثة المعاممة بالتركيز 

 .حجـ الخاليا كانخفاض تركيز الييمككمكبيف فييا
 

 10×(الدـ مف 3سـ 100/غـ)تركيز الييمككمكبيف 
( 3ممـ/ مميكف )العدد الكمي لكريات الدـ الحمر 

 100×(مف الدـ 3سـ 100/غـ)تركيز الييمككمكبيف 
% النسبة المئكية لحجـ الخاليا المضغكطة 

  10×( PCV)النسبة المئكية لحجـ الخاليا المضغكطة 
( 3ممـ/ مميكف )العدد الكمي لكريات الحمر 
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المناقشة 

تككف كريات الدـ الحمر  ، اذفقر الدـ د مف التاثيرات عمى الدـ مثؿاف لمرصاص العدم
مف النكع الشبكي  مع ازدياد عدد خاليا الدـ البيضصغيرة مما يعطي نفس مظير نقص الحديد 

( PY-5-N)مف النكع القاعدم كىذا يككف ناتجا مف تثبيط الرصاص النزيـ  ككذلؾ
Pyrimidine-5-nucleotidase ف ىناؾ عالقة عكسية بيف تثبيط ىذا االنزيـ كبيف أكجد  فقد

 .(16 ،15)تركيز الرصاص بالدـ 
دل الى كأـ في الحيكانات التي عكممت بو فقد احدث الرصاص في الدراسة الحالية فقر د

خفاض معنكم في العدد الكمي لكريات الدـ الحمر كحجـ الخاليا المضغكطة كتركيز اف
كقد جاء ذلؾ متفقا مع حصيمة نتائج عدد مف الدراسات كاف  ،ىيمككمكبيف الدـ كالثكابت الدمكية

اذ ( 17)جاءت النتائج متفقة مع ما قاـ بو  إذ ،العطاء ككمية الجرع المعطاةاختمفت طرائؽ ا
في عدد كريات الدـ الحمر كحجـ الخاليا المضغكطة كىيمككمكبيف  نخفاض معنكمالحظ حدكث ا

(. 60mg/kg , 30mg/kg)الدـ كالثكابت الدمكية في االرانب بعد حقنيا بالكادميكـ بجرع 
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  اإلنسافكفي دراسات حديثة قاـ بيا عدد مف الباحثيف حكؿ تاثير الرصاص في صحة 
في نسب عدد مف مككنات الدـ كالتي شممت الػ  حدكث انخفاض معنكم( 19 ،18)الحظ 

R.B.C  
مقارنة مع مجمكعة السيطرة لمعامميف في المناطؽ الخدمية كالمعرضيف  PCVك الػ  Hbكالػ 

مباشرة لتاثير عناصر الرصاص كالنحاس كالكادميكـ كاكؿ اككسيد الكاربكف كلعدة فئات عمرية اذ 
. مستكل كتراكما لعنصر الرصاص األعمىـ الحظكا اف العامميف في المناطؽ الصناعية ق

كاضحا في مككنات الدـ مما  تأثيران ف لمممكثات كمنيا عنصر الرصاص أمما سبؽ يتضح 
بيف كحجـ كريات الدـ يؤدم الى انخفاض كاضح في كريات الدـ الحمر كتركيز الييمككمك

فسمجية اـ  أكانتء يعد الدـ مقياسا لتحديد التغيرات التي تحدث في الجسـ سكا إذالمضغكطة 
كاحد كظائفيا الميمة ىك نقؿ  ،لمدـ األساسيةمرضية كما تعد كريات الدـ الحمر مف المككنات 

بفقر الدـ الذم يعد مف  اإلصابةكبالعكس كدراستيا تكضح  األنسجةالغازات مف الرئتيف الى 
تسمـ بالرصاص ىك االنيميا الناتجة عف اؿ أسبابكمف  اإلنسافالخطيرة الميددة لحياة  األمراض

الكرات مع حدكث  ألغشيةقصر حياة كرات الدـ الحمراء نظرا لزيادة معدؿ التكسير الميكانيكي 
مع حدكث ضرر في معدؿ تخميؽ  Sodium and potassium ATPaseتثبيط النزيمات 

. (21 ،20)الييمككمكبيف 
عرضيف لمتمكث انخفاض تركيز ىيمككمكبيف الدـ في العماؿ الـ إلى( 22 ،2) أشارفقد 

. ا عمى التسمـ بالرصاصلذا يعد مؤشرا ىاما كرئيس ،رصاصباؿ
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