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  الملخص

ل معمل سمنت حمام العليل الجديد      أجريت الدراسة للتحري عن مستوى اإلصابات التحسسية لدى عما        

عامل يعملون في أقسام المعمل المختلفة لتقدير مـستوى         ) 55(في محافظة نينوى ، إذ تم اخذ عينات دم من           

منهم يعانون من نـوع مـن   % 60 ونسبة الحمضات في دمهم ، وأظهرت النتائج أن        IgEالكلوبيولين الكلي     

%) 38.2( وبسيادة لنسبة التحسس الجلدي والتي بلغـت         ) عين  تنفسي ، جلدي ، حساسية ال     ( أنواع التحسس   

  . وكذلك لوحظ زيادة نسبة التحسس مع زيادة عدد سنوات العمل ونوع موقع العمل 

 وبأعلى تركيـز لـدى عمـال     )IU/ml 120.9( الكلي لدى العمال IgEكان المعدل العام لتركيز 

، وأشارت )  IU/ml 44.1(ان لدى غير المتحسسين كاقل تركيز بينما )  IU/ml 215.8(التحسس المختلط 

،  ولـدى عمـال      ) IU/ml 100(لديهم أعلى من     IgEمن العمال كان تركيز الـ      %) 41.5(النتائج إلى أن    

، كمـا   ) IU/ml 56.6(في حين إن اقل تركيز كان للعاملين فـي اإلدارة           ) IU/ml 142(قسم الفرن خاصة    

وبأعلى نسبة لدى عمـال التحـسس  المخـتلط وبنـسبة            %) 7.6(ت  اظهر العمال جميعا نسبة حمضات بلغ     

)9.8. (%  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The study was conducted to investigate the allergic reaction among the workers of 
Hamam Alalil Cement Factory in Nenivah . 55 blood samples were collected from workers 
at different department of the factory . ELISA for IgE and Eosinophil count were 
performed. The results indicated that 60% of the workers were suffering from one or more 
allergic reaction ( Respiratory , Dermatological or Eyes sensitivity ). The heighest reaction 
sensitivity was Dermatological 38.2% , The results revealed that the more the exposure time 
to cement pollutants the more the percentage of allergy , also that the percentage of allergic 
reaction was different at different departments . The general level of IgE in workers was 
found to be 120.9 IU/ml which differed with the type of reaction , the heighest was 215.8 
IU/ml in workers with more than one reaction , the lowest 44.1 IU/ml in workers with no 
reaction . The results also indicated that the IgE concentration in 41.5% of workers was 
more than 100 IU/ml , and the heighest 142 IU/ml was in the kiln department while the 
lowest 56.6 IU/ml was at the administration department . The average eosinophil count was 
7.6% , the heighest was 9.8% among workers with more than one reaction . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

  سي ـلدي والتنفـة الجـرة وخاصــنوات األخيـل في الســس المرافق للعمـازداد فرط التحس

) Adams, 2006 (المليئة بالملوثات البيئية المختلفة مثل الغبار وما يحمله ت، وبالنظر لبيئة معامل اإلسمن 

 لحدوث فرط التحسس متنوعة منها الملوثات الكيماوية المختلفة لذلك فهي تعتبر بيئة مالئمة من جزيئات

)Sotcher et al., 1994(إذ , ، يحوي االسمنت على العديد من المكونات الكيمياوية والمسببة للتهيج والتحسس

، كما يحوي )Mike,  1991(يحوي على اكاسيد األلمنيوم والسليكون والكالسيوم والحديد بصورة أساسية 

عناصر ضئيلة مثل الكروم، الرصاص، الكوبلت، النيكل، الزنك والنحاس، هذه العناصر تكون موجودة في 

األحجار الصغيرة والطين ويحدث التماس معها أثناء مراحل التصنيع أو التعبئة إما بصورة مباشرة أو على 

 القاعدية من العوامل المهمة ت، تعد طبيعة اإلسمن)Mwaiselage et al., 2006(شكل رذاذ متطاير مع الغبار 

، كما إن وجود هذه العناصر يكون السبب في االستجابة )Sahai, 2002(لحدوث اإلصابة خاصة الجلدية منها 

 و ايضـا E (IgE) وبوجود الكلوبيولين المنـاعي ( Atopic Allergy)التحسسية من النوع األول التاّّّّّّّّقي 

  ) .Delayed allergy ) Adams,  2006متـاخرة من النـوع الرابـعالحساسية ال
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يعد عنصر الكروم من المسببات الرئيسة للتحسس ويوجد بصورة طبيعية في حجارة األرض ويكون 

، كما يؤدي استنشـاقه في بعـض األحيـان إلى تاغلبه بشكل أمالح ذائبة أثناء مراحل تصنيع اإلسمن

 فان ت، فضال عن هذه العناصر الموجودة في اإلسمن)De Martin, 1993(وي حـدوث فرط التـحسس الرئ

ركات ـ وديزل المحت وهي البتروكيمياوياتهناك ملوثات أخرى يتعرض لها العامل في معامل اإلسمن

   . )Iraji et al.,  2006(يةـسـات التحسـد من حدوث االستجابـة والتي تزيـل البالستيكيـازات العمـوقف

 األكثر شيوعا بين اإلصابات إذ تتراوح شدتها من تصابات الجلدية في معامل تصنيع اإلسمنتعد اإل

احمرار خفيف إلى تهيج جلدي مع تقرحات شديدة واإلصابة الجلدية تكون إما تهيجية أو تحسسية والتي تعد 

 ,De Martin( خاصة الكروم تـة الموجودة في اإلسمنـاألكثر شيوعا نتيجة للتعرض للعناصر الكيماوي

، أما اإلصابات التنفسية فيكون التحسس فيها بشكل ارتشاح لألنف يمتد ليكون أزيز أثناء التنفس ) 1993

وضيق التنفس والسعال وقد تصل إلى الربو التحسسي وإصابات الرئة وقد تحدث أيضا إصابات تنفسية 

وتحدث المشاكل التنفسية بصورة تهيجية تتمثل بالتهاب القصيبات وتتطور إلى ضعف في عمل الرئتين ، 

عامة نتيجة التعرض للغبار الموجود بشكل كبير في مواقع العمل المختلفة خصوصا عند طحن المواد وفي 

  ) .HSE., 2002 ; Sahai , 2005(عملية التعبئة والتفريغ ومن الرذاذ المتطاير أثناء عمليات التصنيع 

 فقد هدفت تل في المعامل وخاصة معمل اإلسمننظرا ألهمية اإلصابات التي يتعرض لها العما

الدراسة التحري عن وجود فرط التحسس لدى عمال معمل سمنت حمام العليل وذلك من خالل تقدير تركيز 

وحساب النسبة المئوية للحمضات اللذان يمثالن المؤشران األساسيان لوجود حالة ) IgE(الكلوبيولين المناعي 

  . التحسس 

  عملالمواد وطرائق ال

   عينات الدم

الموصل / جمعت عينات الدم بصورة عشوائية من العمال في معمل سمنت حمام العليل الجديد 

سنة، وتم تقسيمهم إلى مجاميع حسب مواقع عملهم، ودونت ) 60-15(والذين تراوحت أعمارهم ما بين 

ترة العمل، موقع العمل  الحالة الصحية، العمر، ف(المعلومات عنهم في استمارة االستبيان التي تضمنت 

، ثم قسمت كل عينات الدم إلى قسمين األول وضع في أنابيب واستخدم في تحضير )ووجود فرط التحسس 

والتي ) EDTA( الكلي ووضع القسم األخر في أنابيب حاوية مادة مانعة للتخثر IgEمصل الدم لتقدير تركيز 

  .استخدمت لتقدير نسبة الحمضات في الدم 

   يقي لخاليا الحمضاتالعد ألتفر

وحسبت النسب المئوية ) Leishman stain(حضرت شرائح من الدم وصبغت بصبغة لشمان 

  ) .Koneman et al., 1997 ( كرية دم بيضاء 100للحمضات لكل 
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الكمـي في المصـل بطريـقة اليزا المباشرة ) IgE(لتقـدير الكمي للكـلوبـيوليـن المنـاعي ا

Enzyme Linked Immuno Sorbet Assay) Direct- ELISA (   

 االمريكية ودونت BioCheckالكلي باستخدام عدة عمل جاهزة من قبل شركة ) IgE(قدر تركيز 

 نانوميتر، إذ حضر منحنى قياسي 450االمتصاصية باستخدام جهاز المطياف الضوئي عند طول موجي 

  . العمل  المرافقة لعدةIgEباستخدام تراكيز معلومة من الكلوبيولين 
  

  النتائج والمناقشة

أظهرت نتائج الدراسة وجود نسب عالية لإلصابة بالحساسية بين عمال معمل سمنت حمام العليل 

وتبين من خالل المعلومات المدونة في استمارة االستبيان واألعراض الظاهرة على العاملين في أقسام المعمل 

كما هو موضح في ) تنفسي ، جلدي ، حساسية العين( لط منهم لديهم فرط التحسس المخت%) 60(المختلفة أن 

تحسس جلدي واقلها تحسس العين %) 38.2(، وكانت أعلى نسبة لفرط التحسس لدى العمال ككل )1(الشكل 

، واوضحت النتائج وجود عالقة طردية %) 29.1(، أما نسبة التحسس المختلط بين العمال فكانت %) 16.4(

والذي يشير إلى أن أعلى ) 1(ات العمل للعاملين في المعمل كما مبين في الجدول لهذا التحسس مع زيادة سنو

 سنوات في العمل جميعهم كانت لديهم 10كانت لدى العمال الذين قضوا أكثر من %) 71.4(نسبة تحسس 

فرط التحسس الجلدي فيما لوحظ التحسس التنفسي مترافقا مع التحسس الجلدي في بعض العمال وبنسبة 

 سنوات عمل والذين كان لديهم التحسس 5-1فكانت في العمال من فئة %) 41.6(، أما اقل نسبة %) 42.8(

  .على التوالي %) 25،%37.5(الجلدي والتنفسي بأقل نسبة أيضا 

38.234.4

16.4

29.1

60

40

اصابة عامـة  

بدون اصابة  

ة  حساسية جلدـي

مشاآل تنفسية  

حساسية العين 

اصابة مختلطـة 

  
   النسب المئوية لوجود التحسس بين العينات قيد الدراسة :1الشكل 
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  المئوية لوجود فرط التحسس تبعا لسنوات العمل النسب :1الجدول  

تحسس % 

  تنفسي

تحسس % 

 جلدي

ال يوجد % 

  تحسس

وجود % 

  التحسس

 سنوات العمل

25 37.5 58.3 41.6 1-5 

50 54.2 33.3 66.6 6-10 

42.8 71.4 28.6 71.4  <10 
  

دى إلى وجود لوحظ من معظم النتائج وجود فرط التحسس الجلدي والتنفسي في نفس العامل مما أ

  . نسب عالية لها في بعض مواقع العمل وأيضا تبعا للفئات العمرية 

 والتي تعد ظاهرة مكتسبة تأظهرت العديد من الدراسات نسب عالية لفرط التحسس في معامل اإلسمن

 من مواقع العمل ذات المستوى العالي لعوامل الخطورة ويكون التماس المباشر واالستنشاق الطريق الرئيسي

 ,.Mwaiselage et al(، بينت نتائج ) Mongkolsuk,  2005(لدخول الملوثات والمواد الكيماوية إلى الجسم 

من العمال كانت لديهم مشاكل تنفسية وجلدية بصورة عامة، و تناولت اغلب الدراسات فرط % 95أن  )2004

نفسية مختلفة تراوحت بين من العمال تحسسات ت% 65التحسس الجلدي والتنفسي كُل على حدى، إذ اظهر 

 ,.AbuDhaise et al(في دراسة % 58بينما كانت ) Meo et al., 2002(إصابات تهيجية وفرط في التحسس 

، أما نسب التحسس الجلدي ) Al Neaimi et al., 2002(فقط في دراسة % 36في حين كانت النسبة ) 1997

منها تعود للحساسية الجلدية في دراسة % 24 وكان  %71.4فقد اختلفت أيضا في المعامل المختلفة إذ كانت 

)Bock et al., 2003 ( وهذه النسبة مقاربة لما وجده)Irvine et al., 1994 ( في حين % 65والتي كانت

) Abou Taleb, 1995(، وقد جاءت نتائجنا متوافقة مع نتائج ) Iraji et al., 2006(في دراسة % 22كانت 

من العمال الذين اختبرهم في معمل سمنت في %12 العين والتي كانت بنسبة فيما يخص اإلصابة بحساسية

  .األردن وأعزى هذه اإلصابة إلى الغبار وما يحمله من ملوثات 

أكدت معظم الدراسات حدوث زيادة في نسب التحسس مع زيادة فترة العمل سواء كان في  التحسس 

 سنة وذلك في 25عند فترة عمل أكثر من % 100إلى الجلدي أو التنفسي وقد وصلت نسبة التحسس الجلدي 

، وقد أظهرت جميع الدراسات وجود العالقة الطردية بين سنوات العمل ) Khodaeian et al., 2006(دراسة 

، وغالبا ما ) Alvear et al., 1999 ; Mwaiselage et al., 2005 ; Iraji et al., 2006(مع مستوى اإلصابة 

ي والتنفسي في نفس العامل نتيجة التلوث المشترك ما بين التماس المباشر واالستنشاق يترافق التحسس الجلد

)Mike, 1991 ; HSE, 2002. (  
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وجود اختالفات في نسبها تبعا لموقع ) 2(عند دراسة عالقة فرط التحسس مع موقع العمل اظهر الجدول 

   ق وجودـوتراف%) 66.6 (ةبـة وبنسـعبئسم التـن في قـالعمل إذ سجلت أعلى نسبة للتحسس لدى العاملي

من %) 33.3(لكل منهما في حين لم يسجل أي تحسس لدى %) 66.6(التحسس الجلدي والتنفسي معاً وبنسبة 

منها %) 66.6(العاملين في نفس القسم، وكان التحسس للعاملين في قسم الكسارة بنفس النسبة أيضا 

كلها كانت تحسس %) 50(ة فكانت في قسم اإلدارة وبنسبة تنفسي، أما اقل نسب%) 16.6(جلدي و%) 58.3(

  .تنفسي 

   النسب المئوية لوجود فرط التحسس بصورة عامة حسب موقع العمل:2الجدول 

ل يعود بالتأكيد لخصوصية مواقع العمل ـالف موقع العمـس تبعا الختـإن اختالف نسب التحس

  حوي كل موقع من ملوثات، وأيضا مدى التماس المباشر مع تلك الملوثات فضال عن اختالف وما ي لفةـالمخت

نسبة الغبار في مواقع العمل المختلفة وما يسببه الغبار من مشاكل تحسسية وباألخص التنفسية منها ، وقد 

حونة والكسارة إذ أشارت العديد من البحوث إلى إن أعلى نسبة غبار تكون موجودة في أقسام التعبئة والطا

يعمل هذا الغبار على تخديش الطبقة المخاطية للمجاري التنفسية وبذلك يساعد في زيادة حدوث التحسس 

القصيبي والربو التحسسي فضال عن ما يحمله الغبار في تلك المواقع من ملوثات محددة بهذا الموقع تكون 

إلى ) Mwaiselage et al., 2004(، وأشار ) Mwaiselage et al., 2005(سببا في إحداث التحسس التنفسي 

، %) 28(تاله عمال قسم الكسارة %) 47(أن أعلى نسبة مشاكل تنفسية كانت لدى العاملين في قسم التعبئة 

، لقد لوحظ اقتصار التحسس التنفسي فقط في عمال قسم اإلدارة وعلى %)4(وأخيرا الفرن %) 13(الطاحونة 

  م الكسارة والفرن الذين كانت نسب التحسس الجلدي لديهم أعلى من التنفسي العكس بالمقارنة مع عمال قس

 الرطب الذي يسبب تـوقد يعزى ذلك لعدم التماس المباشر لعمال قسم اإلدارة أثناء مراحل العمل مع اإلسمن

  واء الجلدي مقارنة مع عمال بقية األقسام ولكن يكون لديهم فقط التعرض للغبار المنتشر في أج سسـالتح
  

  تعبئة طاحونة كسارة فرن إدارة
 

تحسس  

 تنفسي

تحسس  

 جلدي

تحسس 

 تنفسي

تحسس 

  جلدي

تحسس 

 تنفسي

تحسس 

  جلدي

تحسس 

 تنفسي

تحسس 

جلدي   

تحسس 

 تنفسي

تحسس 

 جلدي

50 0.0 11.1 44.4 16.6 58.3 32 56 66.6 66.6 

 النسبة المئوية

50 55.5 66.6 56 66.6 
لفرط % 

 التحسس العام

50 44.4 33.3 44 33.3 
عدم وجود % 

 فرط التحسس
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، إن الطبيعة القاعدية لهذا الغبار تعد من المسببات المهمة للتحسس سواءDe Martin, 1993 ( (المعمل 

 ,Avnstorp(نسب فرط التحسس الجلدي متوافقة مع نتائج  ، وجاءت)HSE, 2005(الجلدي أو التنفسي 

 الرطب وحتى الغبار تمنر مع اإلسـل ذات التماس المباشـوالتي كانت األكثر في مواقع العم) 2006

دي المبللة معه ـدية عند تماس األيـية جلـلوحـظ انه قد يسبب مشاكل تحسس سـالملتصق على المالب

)Bock et al., 2003 (ث ـار الباحـ، كما أش)Mike, 1991 ( إلى أن أعلى نسبة لفرط التحسس الجلدي

   .  تسمنتكون في الفرن نتيجة التماس المباشر مع أمالح الكروم في اإل

   Eمستويات الكلوبيولين المناعي 

 في األقسام المختلفة مستويات ت الكلي في دم العاملين في معمل اإلسمنIgEأظهرت نتائج قياس تراكيز الـ 

واختلفت مستويات  )IU/ml 120.9 (  إذ كان المعدل العام لدى العمالIgEمرتفعة عن التركيز الطبيعي للـ 

) IU/ml 215.8(إذ كان أعلى تركيز  ،) 2( نوع التحسس كما هو موضح في الشكل الكلي باختالفIgE  الـ

للعمال الذين لم يظهروا أعراض ) IU/ml 44.1(للعمال الذين لديهم تحسس مختلط في حين كان اقل تركيز 

إلى النسب المئوية لتكرار األفراد تبعا لتركيز ) 3(ألي نوع من أنواع فرط التحسس، وتشير نتائج الجدول 

%) 41.5(و) IU/ml 10-80( لديهم IgEمن العمال كان مستوى الـ %) 48.8( لديهم إذ لوحظ إن IgEالـ 

في حين أن نسبة العمال الذين كان التركيز لديهم بين ) IU/ml 100(ن من العمال كان تركيزه لديهم أكثر م

)IU/ml 80-100 ( بنسبة)وقد اختلف تركيز الـ%)9.7 ،  IgE لدى العمال تبعا لمواقع عملهم وتبين نتائج 

وبفارق كبير عن تركيزه في العاملين في ) IU/ml 142(أن أعلى تركيز كان للعاملين في الفرن ) 3(الشكل 

طاحونة ، ) IU/ml 132.1 ، 106.1 ، 89(أما العاملين في بقية األقسام فكانت ) IU/ml 56.6(م اإلدارة قس

  .تعبئة، كسارة على التوالي 
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   في مصول العمال قيد الدراسة  IgEلوبيولين المناعي الكلي مستوى تركيز الـك : 3الجدول 
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موقع العمل

  
  ت تبعا لموقع العمل للعيناIgE مستوى تركيز الـ  :3شكل ال

  

 لدى العمال في مواقع العمل التي تكون معرضة IgE  أكدت العديد من البحوث ارتفاع تركيز الـ

والمسمى ) التاّقي( عند حدوث التحسس من النوع األول  IgE للكثير من الملوثات إذ يرتفع تركيز الـ

Atopic Allergy  ربو تحسسي وأيضا حساسية العين، في  خاصة عند الذين يعانون من حساسية تنفسية أو

 )الحساسية الخلوية أوالمتأخرة (حين يكون السبب الرئيس لوجود الحساسية الجلدية النوع الرابع من الحساسية

Cell-mediated Allergy) Duffield, 1998. ( هناك العديد من المواد الكيماوية والملوثات الموجودة في

 الجسم وأهمها الغبار وما يحمله من دقائق مختلفة فضال عن الكثير من  والتي تعمل كمحسس داخلتاإلسمن

روم ـل الكـي مثـالكلIgE  ل على رفع الــالعناصر الكيماوية األخرى المهيجة والمحسسة والتي تعم

 الكلي وحدة  IgEتركيز الـ

  3سم/عالمية

 IU/ml الكلي IgEمعدل الـ  % تكرار األفراد 

10- 80  48.8  32.8  

80- 100  9.7  86.3  

<100  41.5  232.8  
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 لدى  IgE ، ويالحظ من نتائج البحث ارتفاع تركيز الـ) David, 2001(ون ـل والسليكـلت والنيكـوالكوب

الذين لديهم تحسس جلدي وتحسس في العينين في حين كان تركيزه منخفض عند المصابين بالتحسس العمال 

التنفسي والذي ُيعزى في الغالب إلى تلوث الهواء اما التماس المباشر مع المحسسات الكيماوية ُينتج النوع 

ند دراسة تأثير الكروم ، ع ) 1982عبد اهللا ،  ( IgE الرابع من التحسس وهو النوع غير المرتبط مع الـ

 الكلي عند المصابين بالربو التحسسي في حين أعزيت IgE   إذ لوحظ زيادة تركيز الـتعلى عمال اإلسمن

، ) Leroyer et al.,1998 ; Adams, 2006(اإلصابات التحسسية الجلدية إلى النوع الرابع من التحسس  

 ، كما إن التعرض للزنك تالداخلة في تركيب اإلسمنوهذا ما ينطبق على النيكل والكوبلت وهم من العناصر 

 من خالل التحسس التنفسي وهو من ضمن الملوثات الموجودة مع IgE  باالستنشاق يعمل على زيادة الـ

، وبصورة عامة يعد الغبار أهم سبب من أسباب التحسس التنفسي ) Sotcher et al., 1994 (تغبار اإلسمن

إن التماس مع العناصر الكيماوية هو السبب الرئيس إلحداث حساسية الجلد وحدوث حساسية العين في حين 

)Iiavska et al., 2005 ( باستثناء تلك المترابطة مع وجود الحساسية التنفسية إذ أشارت بعض الدراسات إلى

 IgE  وجود التحسس المشترك والذي ظهر في دراستنا في حاالت كثيرة وبذلك لوحظ ارتفاع في تركيز الـ

  نــاسية العيـدي وتنفسي وحسـس المختلط جلـال الذين لديهم فرط التحسـي لدى العمـالكل

)DeRaeve et al., 1998 (وظهرت اختالفات في تركيز الـ ، IgE  تبعا لموقع العمل وهذا ما ترافق بالتأكيد 

عبئة وذلك لزيادة سي في التـس تنفـمع اختالف اإلصابات حسب موقع العمل وقد لوحظ أن أعلى نسبة تحس

 Wanger and(، في حين إن دراسة   ) Nore et al., 2000 ; Mwaiselage et al., 2005(نسبة الغبار فيه 

Almaguer, 1997 ( أشارت إلى وجود تراكيز عالية عن التركيز الطبيعي للـ IgE في الفرن نتيجة 

  . والنيتروجين واألوزون للتحسس الذي يحدث لوجود الكروم وانبعاث غازات اكاسيد السلفات

  مستوى الحمضات

أوضحت نتائج دراستنا وجود ارتفاع واضح في نسب كريات الدم الحمضة لدى العاملين في معمل 

وكان المعدل العام ) .4(منهم كما هو موضح في الجدول %) 84.2(لدى %) 4( إذ كانت اكثر من تاإلسمن

إلى انه ) 4(مع اختالف نوع التحسس ويشير الشكل واختلف هذا المعدل %) 7.6(للحمضات لدى العمال 

في حين أن النسبة %) 9.8(أعلى نسبة حمضات كان لدى العمال الذين لديهم فرط تحسس مختلط وبمعدل 

لدى العمال الذين لم تظهر عليهم عالمات التحسس ، وقد تماشت هذه النتائج مع نتائج تركيز %) 4.5(كانت 

  ة ـة مع دراسـذه الدراسـج هـت نتائـط وتطابقـس المختلـي حاالت التحس الذي كان األعلى فIgE  الـ

)Iiavska et al., 2005 (  وذلك من خالل وجود زيادة في نسبة الحمضات لدى العمال والمترافقة مع زيادة

 ولوحظ لديهم زيادة ت ، ووجدت هذه الزيادة لدى عمال االسبست والمعرضين لملوثات اإلسمنIgE  نسبة الـ

ان مستوى ) DeRaeve et al., 1998(، وقد ذكر (SuLim et al., 1997)واضحة في مستوى الحمضات 

  ية والجلدية الناتجة من التعرض للكروميوم في ـنتيجة لإلصابة التحسسية التنفس% 18الحمضات وصل إلى 



  يزن مهلب العاني 
 

 

30

ضات بزيادة فترات الى زيادة نسبة الحم) Calistus et al., 2002( ، في حين أشار الباحث تمعمل اإلسمن

 سنة ، بالرغم من عدم وجود فروق معنوية 30العمل إذ كانت أعلى نسبة في العاملين في المعمل ألكثر من 

  .مع عينات السيطرة 

 من المعلوم إن ارتفاع الحمضات في الدم يكون مترافق مع حدوث الحساسية وارتفاع مستوى الـ

IgEضا وتكون هذه الكريات مسئولة عن تحفيز تفاعالت الحساسية  وعند االصابة ببعض الديدان الطفيلية اي

من خالل إزالة التحبب للخاليا البدينة في الدم وإنتاج الهستامين وما يرافقه من أعراض تحسسية خارجية 

  ) .Willey, 2008(تنفسية أو جلدية 
  

  ةمعدل النسب المئوية لـحمضات الدم المحيطي لدى العمال قيد الدراس : 4الجدول 

  معدل النسبة المئوية للحمضات    % تكرار األفراد   النسب المئوية للحمضات في الدم 

1-3  15.8  2.7  

4-7  47.4  5.1  

 <7   36.8  11.3  
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   معدل النسب المئوية لـحمضات الدم المحيطي لدى العمال قيد الدراسة تبعا لنوع التحسس :4شكل ال
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