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الملخص
الخلفية والهذف :انعُبصزانعئٛهخ ْٗ ظزٔرٚخ نهحٛبح ٔرزكٛزارٓب ف ٙيصم انذو رخزهف يع انجٛئخ انجشزٚخ ٔانحبالد
انًزظٛخ انًخزهفخٔ .لذ أشبر انعذٚذ يٍ انذراسبد ,راثطبد ث ٍٛيخزهف انًعبدٌ ٔأيزاض انمهت ٔانشزأ .ٍٛٚكبٌ انٓذف
انزئٛس ٙيٍ ْذِ انذراسخ ْٕ رمٛٛى رأثٛز انًعبدٌ
ف ٙانذو يثم :انُٛكم (ٔ )Ni,انكٕثبنذ ( ،)Coانكبديٕٛو ( )Pb( ،)Cdانزصبصٔ ،انزئجك ( )Hgف ٙانًزظٗ انذٍٚ
ٚعبٌَٕ يٍ انذثحخ انصذرٚخ (ٔ )APثبنًمبرَخ يع االشخبص االصحبء.
الطزق :رزكٌٕ انذراسخ يٍ  100يزطٕع يع انفئخ انعًزٚخ  56-00سُخ 60 ،أشخبص أصحبء يمبرَخ يع  60يزٚعب
يصبة ثبنذثحخ انصذرٚخ نغزض انزحمٛك يٍ انذٔال انًصم انزبنٛخَٔ ، Pb, Ni, Co, Cd, Hg :سجخ انذٌْٕ
[انكٕنٛسززٔل انكه ،)TC( ٙانجزٔر ٍٛانذُْ ٙعبن ٙانكثبفخ ( ،)HDLانجزٔر ٍٛانذُْ ٙيُخفط انكثبفخ (ٔ ،)LDLانذٌْٕ
انثالثٛخ (.])TG
النتائح.انًسزٕٚبد انًزذأنخ يٍ ) Hg (p<0.007) ٔ Co (p<0.05ٔPb, Ni, Cd (p<0.001),كبَذ أعهٗ ثكثٛز فٙ
انًزظٗ انذٚ ٍٚعبٌَٕ يٍ  APيًب كبَذ عه ّٛف ٙيجًٕعخ انسٛطزح  ،ف ٙح ٍٛاَخفعذ يسزٕٖ  ٔ HDLاررفعذ
يسزٕٚبد  LDL,TC ،TGثشكم يعُٕ٘ ( )0.06< Pف ٙانًزظٗ انذثحخ انصذرٚخ ( )APيمبرَخ يع يجًٕعخ انسٛطزح
االستنتاجْ :ذِ انذراسخ كشفذ عٍ انًسزٕٚبد انعبنٛخ يٍ انًعبدٌ انثمٛهخ (انكبديٕٛو ،انزصبص ،انُٛكم ،انكٕثبنذٔ ،انزئجك)
)ٔ ، (Cd, Pb, Ni, Co, Hgانز ٙلذ رهعت دٔرا فَ ٙشٕء،انذثحخ انصذرٚخْٔ ،ذا لذ ٚكٌٕ ثسجت انًصبدر انزئٛسٛخ
نهزهٕس (رعزًذ عهٗ انًعذٌ) ٔانصُبعخٔ ،حزكخ انًزٔرٔ ،اسزٓالن انزجغٔ ،انزراعخ  /انزغذٚخ .ف ٙحَ ٍٛسجخ انذٌْٕ يثم
انكٕنٛسززٔل انكهٔ ،)TC( ٙانذٌْٕ انثالثٛخ ( ،)TGانجزٔر ٍٛانذُْ ٙيُخفط انكثبفخ ( .])LDLانجزٔر ٍٛانذُْ ٙعبنٙ
انكثبفخ ( ،)HDLلذ رهعت انذٔر فَ ٙشٕء انذثحخ انصذرٚخ.
الكلمات المفتاحية :انذثحخ انصذرٚخ ،انًعبدٌ انثمٛهخ ،انعُبصز انعئٛهخ.
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 1لسى انعهٕو االسبسٛخ  -كهٛخ غت االسُبٌ  -جبيعخ ْٕنٛزانطجٛخ – ارثٛم – انعزاق.
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