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قياس مستوى بعض العناصر االنتقالية باستخدام تقنية االمتصاص الذري اللهبي        
 ودراسة تأثيراتها البايوكيميائية في صحة العاملين بالطالء الكيميائي

 مجيد*ستار رجب  ، **محمود محمد عطية ، *تحسين علي زيدان
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 :معلومات البحث
 

 الخالصة: 
 1/4/2007تاريخ التسليم: 

 30/7/2007تاريخ القبول: 

 2012 / 14/06  تاريخ النشر:
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ل محاليإلى المستمر الكيمياوي ن في مصانع الطالء لعامليالمستمر لدراسة تأثير التعرض بينت ال 
 لقلب.{ في وظائف الكبد والكلية واالخارصينو النحاس و النيكل و الحديد و الكروم وأبخرة العناصر النزرة }

ا  معنوي ، وأظهرت الدراسة ارتفاعا  ي لقياس تراكيز العناصر المدروسةاستخدمت تقنية االمتصاص الذري اللهب
 ين.نسبة النحاس إلى الخارص ت، بينما انخفض(P < 0.05)مصل الدم عند مستوى احتمالية في ها في تركيز 
، لكليا}الكوليستيرول  المتمثلة بصورة الدهونو اختبارات الكيميـاء السريرية لمصل الدم  إجراءتم  

راسة ين من الدا { تبافة جدواطئة الكثافة والواطئة الكثو ة عالية الكثافة ـالكليسيريدات الثالثية والبروتينات الدهني
، (P < 0.05) احتماليةض تركيـز البروتينـات الدهنيـة عاليـة الكثافة انخفاضا  معنويا  عند مستوى اانخف

  .(P < 0.01) احتماليةارتفاعا  معنويا  عند مستوى وأظهرت بقية القياسات 
 GOT, GPT}لمجموعة األمين تضمنت الدراسة قياس فعاليـة أنزيمات مصل الدم }األنزيمات الناقلة

ات وأنــزيم الفوســفاتيز القاعــدي{ ، إضــافة إلــى قيــاس تركيــز اليوريــا ، وأظهــرت الدراســة ارتفــا  فعاليــة أنزيمــ 
زيم فيمــا كـان ارتفــا  أنــ   ( P < 0.05 )تركيـز اليوريــا ارتفاعـا  معنويــا  عنـد مســتوى احتماليـة و مصـل الــدم 

 .  ( P < 0.05 )ستوى احتماليةالفوسفاتيز القاعدي غير معنويا  عند م
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:المقدمة   

إن الخطر الناتج من التعرض للمواد السامة يعتمد على 

ثير نتج التأوقد ي للمادة،سمية المادة والفترة الزمنية وشدة التعرض 

السلبي من مستويات التعرض الواطئة المزمنة للمادة أو فترات 

ت لقد تطور  (1)التعرض القصيرة للتراكيز العالية الخطرة من المادة. 

تقنيات البحث والتحليل الكيميائي في العقود األخيرة وأصبح 

باإلمكان دراسة وتعيين المقادير الضئيلة من العناصر وتفسير 

 (2) الحي.لحيوية في جسم الكائن العمليات ا
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ى أهمية العناصر تحت الدراسة لدورها الحيوي في تعز 

 السيطرة على الفعاليات الحيوية في الجسم فالكروم له دوره المهم

ويسبب الحديد  (3)في السيطرة على الكلوكوز وايض الدهون. 

ملغم/كغم( عند ارتفا  مستواه  50)مستوى الحديد في جسم اإلنسان 

ويعــــد النيكل  (4) لية.الكانخفاض في عدد كريات الدم الحمراء 

ضروريا للحياة بتركيز واطئ جدا ولكنه يعد من المواد السامة 

ية عندما يكون بشكل كاربونيل النيكل ويؤثر على الرئة والكبد والكل

 (5)والطحال والغدة االدرينالية.

 ملغم 4النحاس في الشخص البالغ  )مستوىيتوز  النحاس 

تواجد بتركيز أعلى في الكبد كغم( في مختلف أنسجة الجسم وي \
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وارتفا  تركيزه يولد مرض ولسن الذي يصيب الجهاز  (2)والدماغ 

بينما يؤثر   (8)وسرطان الثدي.  (7)ويسبب أمراض الكبد (6)العصبي

نقصان مستوى النحاس على آلية عمل القلب ويؤدي إلى زيادة 

 نسبة الكولسترول والبروتينيات الدهنية قليلة الكثافة

 (LDL .)(9)   

/  ملغم 25يرتبط الخارصين )مستواه في جسم اإلنسان  

وانخفاض    (2)كغم( مع األلبومين أو مع األحماض األمينية. 

مستواه يؤثر في النمو وزيادته تسبب مشاكل صحية رغم أنه من 

يدخل الخارصين في العديد من األنشطة  سمية،الفلزات األقل 

ائف الجسم كالنمو والتكاثر األنزيمية وبذلك يكون ضروريا لوظ

    (10)والمناعة. 

استخدمت تقنية االمتصاص الذري اللهبي لتقدير العناصر  

فقد استخدمت في تقدير الكروم الموجود في األنسجة  الدراسة،قيد 

ولتقدير الحديد والنحاس في مصل دم العاملين  (11)والدم واإلدرار 

 (21)تقدير النيكل في الشعرول ( 4( ) 3) العاليةالمتعرضين للحرارة 

تقنية . واستخدمت (13)ولتقدير الخارصين في بالزما البشر

الذري غير اللهبي )الفرن الكرافيتي( لتقدير الكروم  االمتصاص

 وقدر النحاس (14)والنيكل في األنسجة البشرية مثل الرئة واألمعاء 

 ،(15)في األنسجة البيولوجية باستخدام بالزما الحث المقترن 

واستخدمت لتقدير هذه العناصر تقنيات طيفية مختلفة باستخدام 

  (16) انتقائية.كواشف 

تضمن البحث دراسة تحليلية لقياس مستوى مجموعة من 

العناصر التي يتعرض لها العاملين في معامل الطالء الكيميائي 

 والخارصين{النحاس و النيكل و الحديد و  }الكرومالحكومية وهي 

 لكبدية لبيان تأثير ذلك على الفعاليات الحيوية لودراسة كيمياحيو 

 واألنزيمات.من خالل قياس مستوى الدهون والكلية 

 :المستخدمةاألجهزة واألدوات 

   PU – 9100 x)جهاز االمتصاص الذري اللهبي 

philips) مصابيح كاثودية مجوفة و جهاز المطياف الضوئي  مع

 Radiometer PH m 63  وجهاز قياس الرقم الهيدروجيني 

digital        
عينة من العاملين في  20تم شمول  الدم:جمع عينات 

مجموعة العاملين عينة من  20وي ئالطالء الكيميامعامل 

 20و داخلية،المتعرضين جزئيُا من اإلداريين كمجموعة سيطرة 

خارجية، وتراوحت ير المتعرضين كمجموعة سيطرة عينة من غ

مللتر من  10سحب  .خمسة وثالثين عامابين العشرين وال اعمارهم

 دقيقة في 30الدم الوريدي وترك في أنابيب بالستيكية بيضاء لمدة 

الطرد المركزي وحفظ في  المصل بجهازدرجة حرارة الغرفة ثم عزل 

 مئوي( لحين إجراء االختبارات. 20-)

استخدام جهاز االمتصاص  النزرة: تمتقدير العناصر 

يد الظروف المثلى الخاصة بقياس كل عنصر الذري اللهبي بعد تحد

 (،)االرتفا  األمثل للمضرم والتيار األمثل لمصباح الكاثود المجوف

قيست ممتصية المحاليل القياسية باعتماد الظروف التشغيلية ورسم 

تم تعييـن تركيز العناصر النزرة المدروسة في  القياسي.المنحني 

( بالماء المقطر. 10 :1مصل الدم بعد تخفيف المصل بنسبة )

 للتر.م \(  وتم التعبير عن تركيزه بوحدة مايكروغرام 17)

استخدمت الطريقة  :تقدير األجزاء الدهنية في مصل الدم

 االنزيمية لتقدير الكولسترول الكلي للمصل عند الطول الموجي

 505نانومتر والكليسيريدات الثالثية عند الطول الموجي 510

 (HDL-Chol)لبروتين الدهني عالي الكثافةوقدر ا (.18) نانومتر

طريقة ترسيب البروتينات الدهنية الموجودة مع البروتين  باستخدام

 ,VLDL , Chylomicrons)الدهني عالي الكثافة والتي تشمل 
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LDL)  باستخدام محلولPhosphotungistic  بوجود ايونات

افة (  ولحساب تركيز البروتين الدهني واطئ الكث19المغنسيوم.)

    Friedewaldاستخدمت معادلة  (.VLDL- Chol) جدا : 

( لحساب تركيز 21)  Wilson(   واستخدمت معادلة 20)

 . (LDL- Cholesterol) البروتين الدهني واطئ الكثافة 

تقدير نشاط االنزيمات الناقلة لمجموعة األمين وانزيم 

 الفوسفاتيز القاعدي:

 Kaplanقبل  من الموصوفة Wattonاستخدمت طريقة 

وقيست  (GPT)و (GOT)( لتقدير نشاط انزيمي 22)

نانوميتر. تم حساب  510االمتصاصية عند الطول الموجي 

البايروفيت المتكون في الدقيقة لكل لتر وقورنت نتيجة البايروفيت 

مقاسة  GOTبجدول خاص لتحويلها إلى وحدات تمثل نشاط أنزيم 

يروفيت بجدول خاص ثم قورنت نتيجة البا .I.U / Lبوحدة 

 / I.Uمقاسه بوحدة  GPTلتحويلها إلى وحدات تمثل نشاط أنزيم 

L.   استخدمت طريقة(Kind , King) (23 في قياس فعالية   )

انزيم الفوسفاتيز القاعدي وقيست االمتصاصية عند الطول الموجي 

 نانوميتر.  510

 تقدير اليوريا في مصل الدم: استخدمت طريقة 

Berthelot (24 لتقدير يوريا مصل الدم التي تعتمد على تحول )

اليوريا غير المتأتية إلى كربونات االمونيوم المتأتية بواسطة أنزيم 

 نانوميتر.  580اليوريز وتم قياس االمتصاصية عند الطول الموجي 

                                    اإلحصائي:التحليل 

البرنامج اإلحصائي حللت النتائج إحصائيا باستخدام    

{SPSS} التحليل حساب المتوسط الحسابي والخطأ  وتضمن

جراء مقارنة بين متوسطين باستخدام اختبار أقل فرق  القياسي وا 

، كما تم اختبار المعنوية للعوامل المدروسة عند  (LSD)معنوي 

 . {P  <   0.005}مستوى احتمالية 

 والمناقشة:لنتائج 

 :لعناصر المدروسةالبايوكيميائي ل التأثير

بعد تحديد وتثبيت الظروف الخاصة بكل عنصر     

استخدمت طريقتا المعايرة المباشرة واإلضافات القياسية لحساب 

نظرا  لمطابقة منحنى العالقة في الطريقتين و  العناصر،تركيز 

ما يدل على عدم وجود خلفية مولكون العالقة خطية ومتوازية 

المعايرة  ةاستخدمت طريقا الدم( )بالزمطيفية ألصل النموذج 

 . لغرض تقويم النتائج التحليلية فقد تم حساب حدللقياس المباشرة

وكانت قيمة حد الكشف  الكشف واالنحراف القياسي النسبي المئوي

 0.1ملغم / لتر و 0.2ملغم / لتر والحديد والنحاس  0.05للكروم 

ي القياسي النسبأما قيمة االنحراف  والخارصين.ملغم / لتر للنيكل 

 ثم 1.2الكروم يليه  1.6وتساوي المئوي فكانت أعلى قيمة للحديد 

 .0.2وأقل قيمة كانت للخارصين  0.7النيكل  ثم 1.0النحاس 

العناصر تحت الدراسة تركيز  ارتفا  فيوجود البحث نتائج  أظهرت

 ألبخرتها.نتيجة التعرض المستمر 

تر لعمال ل \ملغم  0.05الكروم  كان متوسط تركيز 

لتر  \ملغم ( 0.03مقارنة بالسيطرة الداخلية) الطالء الكيميائي

الحديد  كان متوسط تركيزو  لتر، \ملغم ( 0.03والسيطرة الخارجية )

مقارنة بالسيطرة  لتر لعمال الطالء الكيميائي \ملغم  2.72

لتر  \ملغم ( 2.18الخارجية ) لتر والسيطرة \ملغم  (2.21الداخلية)

لتر لعمال الطالء  \ملغم  0.054النيكل  ن متوسط تركيزكا. بينما 

والسيطرة لتر  \ملغم ( 0.038مقارنة بالسيطرة الداخلية) الكيميائي

 1.0النحاس  متوسط تركيزكان و  لتر، \ملغم ( 0.038الخارجية )

مقارنة بالسيطرة  لتر لعمال الطالء الكيميائي \ ملغم



P- ISSN  1991-8941 ,  E-ISSN 2706-6703                 (JUAPS)                                                       Open Access        مجلة جامعة االنبار للعلوم الصرفة                    

2007 ,(1), ( 2 ) :118-125 

 

121 

 لتر، \ملغم ( 0.75لخارجية )والسيطرة التر  \ملغم ( 0.75الداخلية)

لتر لعمال الطالء  \ ملغم 1.14 خارصينكان متوسط تركيز الو 

والسيطرة لتر  \ملغم ( 0.96مقارنة بالسيطرة الداخلية) الكيميائي

 .لتر  \ملغم ( 0.91الخارجية )

خارصين إلى الانخفاض في نسبة نتائج وجود ال أظهرت

كان متوسط و  (،30لب)النحاس والتي تعد مقياس لكفاءة عمل الق

مقارنة بالسيطرة  تر لعمال الطالء الكيميائيل \ ملغم 1.15  نسبة ال

تر ل \ملغم ( 1.28ارجية )والسيطرة الخلتر  \ملغم ( 1.21الداخلية)

بين اختيار اقل فرق معنوي بين متوسطين و  .((1جدول رقم ))

{LSD} مجموعتي و المتعرضين  ةعو وجود فروق معنوية بين مجم

 .   %5احتمالية طرة عند مستوى السي

تشير األدبيات الحديثة إلى العالقة بين تركيز العناصر  

لقلب كل من الكبد وا فيوتأثيرها المدروسة والتغيرات البايوكيميائية 

إن زيادة تركيز   لها.المعرضين  وظائفها لدىوالكليتين واضطراب 

صل كوز ويوريا مو إلى زيادة الكلسيريدات الثالثية والكل الكروم يؤدي

والكلية. يؤدي إلى حدوث خلل في وظائف الكبد والقلب مما الدم 

 ثريؤ ن زيادة الحديد وخاصة الثنائي ( كما تشير األدبيات إلى أ25)

زيادة التعرض للنيكل لفترة  (   وتؤدي26) الدهون وأكسدتها. في

وفي  RNAو  DNAفي و تغيرات في بناء البروتين إلى مستمرة 

 { Glucose  –6-phosphate  dehydrogenase}نزيم افعالية 

.(27 )  

إن ارتفا  نسبة الحديد والخارصين في مصل الدم يؤدي 

انخفاض (  كما إن 28)باركنسون. إلى حالة مرضية تدعى مرض 

مل التي تعد مقياس لكفاءة ع( Zn \ Cuنسبة الخارصين للنحاس )

 (.29)تأثير سلبي ن بأن تأثير التعرض لهذه العناصر ذوبييالقلب 

 الدهـون :                              

 و الكليتركيز الكولسترول  ارتفا  فينتائج وجود ال أظهرت

ونسبة  (LDL)في معدل قيم البروتينات الدهنية واطئة الكثافة 

الكليسريدات و  {VLDL}البروتينات الدهنية واطئة الكثافة جدا  

تنا الحالية انخفاضا في قيم دراس بينت نتائجبينما  الثالثية

 .{HDL}الكثافة البروتينات الدهنية عالية 

ديسيلتر  \ ملغم 248الكلي بلغ متوسط تركيز الكولسترول 

 \ ( ملغم185مقارنة بالسيطرة الداخلية) لعمال الطالء الكيميائي

 ديسيلتر. \ملغم ( 171والسيطرة الخارجية ) ديسيلتر

 (LDL)نية واطئة الكثافة معدل قيم البروتينات الدهوكان 

يطرة مقارنة بالس الطالء الكيميائي ديسيلتر لعمال \ ملغم 159.0

 \ ( ملغم90يطرة الخارجية )والس ديسيلتر \ملغم ( 102الداخلية)

 ديسيلتر.

 البروتينات الدهنية واطئة الكثافة جدا   بلغ متوسط تركيزو 

{VLDL} 33.8  مقارنة ائيالكيميالطالء  ديسيلتر لعمال \ملغم 

لسيطرة الخارجية وا ديسيلتر \ ( ملغم23.8بالسيطرة الداخلية)

 168لثالثية االكليسريدات  نسبة ديسيلتر. وبلغت \ملغم ( 22.6)

مقارنة بالسيطرة  يسيلتر لعمال الطالء الكيميائيد \ ملغم

 \ملغم ( 112يطرة الخارجية )والس ديسيلتر \ملغم ( 119الداخلية)

 .ديسيلتر

قيم البروتينات الدهنية عالية ة متوسط نسب بينما كان 

 \ملغم  46لمجموعة عمال الطالء الكيميائي  (HDL)الكثافة 

والسيطرة  يسيلترد \ملغم ( 59.0بالسيطرة الداخلية) ديسيلتر مقارنة

. وبين اختبار ((2جدول رقم ))ديسيلتر  \ملغم ( 60.0الخارجية )

معنوية بين مجاميع وجود فروق  {LSD}اقل فرق معنوي 

 .المتعرضين ومجموعتي السيطرة
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ة إن ارتفا  نسبة الكلسيريدات الثالثية والبروتينات الواطئ

 Lipoprotein lipase {LLP}الكثافة جدا  سببه نقصان فاعلية 

والمحتوي على  {VLDL}الذي يؤدي إلى عدم انتظام هدم 

ز ي زيادة تركيالكلسيريدات الثالثية مما سبب زيادة تركيزه وبالتال

 (  30) الكلسيريدات الثالثية

إن دراسة الدهون وخاصة الكولسترول والبروتينات الدهنية 

( إذ 31يعد أمرا  ضروريا  لمتابعة الحالة الصحية والفسلجية للقلب  )

ارتفا  الكولسترول هو أحد أسباب اإلصابة باحتشاء عضلة أن 

مصاحبة  تكون  {LDL}(  كما أن زيادة 29) {MI}القلب 

انخفاض نسبة البروتينات و  (  ،32للخلل الذي يصيب الكليتين )

أمراض القلب احد أسباب اإلصابة ب  HDLالدهنية العالية الكثافة

ستوى عكسية بين معالقة وجود ت دراسات سابقة بينكما  التاجية

HDL  أي أن ارتفا  مستوى  ،أمراض القلب التاجية وHDL  في

الية عتقلل البروتينات الدهنية ( إذ 33) للقلببالزما الدم يعد حماية 

الكثافة من احتمال اإلصابة بمرض تصلب الشرايين وتعمل على 

 (  34) إزالة الكولسترول من جدران الشرايين .

يكونون عرضة لهذه العناصر العمال المتعرضين  إن

يبين عالقة تركيز  ممالخطر اإلصابة بأمراض القلب التاجية 

لقلب كل من الكبد وا فيغيرات البايوكيميائية وتأثيرها العناصر بالمت

 ( 35) والكليتين واضطراب وظائفها.

 األنزيمات: 

حظيت األنزيمات بدراسات واسعة وبخاصة أنزيمي     

(GPT,GOT )   الستخدامها في تشخيص العديد من الحاالت

المرضية من خالل زيادة فعاليتهما في المصل وخاصة عند تحطم 

أظهرت نتائج الدراسة الحالية ث خلل في خاليا الكبد. أو حدو 

 GPT، GOTاألمين الناقلة لمجموعة  ة األنزيماتارتفاعا  في فعالي

فقد بلغ  السيطرة،العاملين بالمقارنة مع مجاميع  ةعو لدى مجم

 لتر \وحدة  27لعمال الطالء الكيميائي  GPTمتوسط تركيز 

والسيطرة الخارجية  لتر \ وحدة( 21.8مقارنة بالسيطرة الداخلي )

وحدة  14.1بلغ فقد  GOTأما متوسط تركيز  لتر. \وحدة  (21.7)

والسيطرة  لتر \ ( وحدة11.6مقارنة بالسيطرة الداخلية)لتر  \

بين اختبار اقل و  (،3جدول رقم ) لتر. \وحدة  (11.4الخارجية )

فروق معنوية بين  وجود {LSD}فرق معنوي بين متوسطين 

 تعرضين ومجموعتي السيطرة. مجاميع الم

 أن زيادة هذه األنزيمات تشير إلى تأثير العناصر المدروسة

بد أن زيادة فعالية أنزيمات الكبدراسات سابقة وكما بينت الكبد في 

وأكدت  (  36) (،32مرضية. )يعد مؤشرا  على وجود حالة 

عند ارتفا  تراكم النحاس في  GPTدراسات أخرى زيادة فعالية 

 (  37. )الكبد

بينت نتائج دراستنا الحالية وجود فروق قليلة نسبيا  في  

عند المقارنة بين العمال     ALPفعالية أنزيم الفوسفاتيز القاعدي 

المتعرضين ومجموعتي السيطرة. فقد بلغ متوسطه لعمال الطالء 

 ( وحدة39.5مقارنة بالسيطرة الداخلية)لتر  \وحدة  40.0 الكيميائي

قد   .((3رقم ) )جدول لتر \وحدة ( 39.5رة الخارجية )والسيطلتر  \

بسيط في مستوى أنزيم الفوسفاتيز القاعدي مؤشرا الرتفا  اال يكون

أو  لزيادة مستوى الخارصين في الجسم نتيجة التعرض للعنصر

( 38سابقة )الصهر كما أشارت إلى ذلك دراسات  أفرانألبخرته في 

ي ترافق حالة اإلصابة بمرض زيادة أنزيم الفوسفاتيز القاعد إن

زيادة تركيز  ( ولكن39الكبد )اليرقان االنسدادي او أمراض أورام 

العناصر للمتعرضين لم تصل إلى حالة التي تؤدي إلى انسداد 

القنوات الصفراوية أو ظهور إصابة في الكبد. كما بين اختبار اقل 
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 عدم وجود فروق معنوية لمجاميع {LSD}فرق معنوي لمتوسطين 

 المتعرضين عند المقارنة مـع مجموعتي السيطرة. 

            الدم:تركيز اليوريا في مصل 

تتراكم في الدم نتيجة  ةتمثل اليوريا نواتج تلف نتروجيني

ارتفاعا  في تركيز  ةدراسالأظهرت نتائج ضعف الوظيفة الكلوية و 

 34.3عمال الطالء الكيميائي اليوريا لدى اليوريا وبلغ متوسط تركيز 

 ديسيلتر \ملغم ( 25مقارنة بالسيطرة الداخلية) ديسيلتر \ملغم 

. إن ارتفا   ((3جدول رقم))ديسيلتر  \ملغم(25والسيطرة الخارجية )

اليوريا في المصل يعزى إلى الزيادة في هدم البروتينات وزيادة 

 الداخلة في تركيبها Glutamin و   Arginineاألحماض األمينة 

 (GFR)جة انخفاض معدل الترششيح الكبيبي، وكذلك نتي(40)

{Glomeruler filtration rate .(41 ) إن زيادة نسبة العناصر

كما  تلف نسيج الكليةو تؤدي إلى ارتفا  تركيز اليوريا  أنيمكن 

 ( 36) ، ( 4) إلى ذلك الدراسات سابقة. أشارت

 وجود {LSD}بين اختبار اقل فرق معنوي لمتوسطين  

 اميع المتعرضين بالمقارنة مع مجموعتي السيطرة.فروق معنوية لمج
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( تركيز العناصر النزرة في مصل دم مجموعة 1جدول رقم )
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( فعالية األنزيمات تركيز اليوريا لدى مجموعة 3جدول رقم )
 ومجاميع السيطرةالمتعرضين 

 الحاالت

معدل تركيز )ملغم  معدل تركيز األنزيمات )وحدة /لتر(
 ديسيلتر( /

GOT GPT ALP B.Urea 

الطالء 

 الكيميائي
14.1 27.0 40.0 34.3 

السيطرة 

 الداخلية
11.6 21.8 39.0 25 

السيطرة 

 الخارجية
11.45 21.7 39.0 25 

1981.  
  

STUDY OF BIOCHEMICAL EFFECT THE LEVEL OF SOME 

TRANSITION ELEMENT MEASURED BY FLAME ATOMIC 

ABSOROTION TECHNIQUE ON THE HEALTH OF EXPOSED 

WORKER 

Tahseen A.Zedan     Mahmood M atea   Sattar R. Majeed 

ABSTRACT:  

This research is a trial to study the exposed effect of some trace elements {Chromium , Iron , Nickel , Cupper 

and Zinc} which have been used in painting on the biological functions of liver , Heart  and Kidney  of  workers in 

contact with their vapors , in addition to  their levels in the body. 

Flame atomic absorption technique had been used for the measurements of trace elements as well as Cu / Zn 

ratio level in serum. The trace elements level increased significantly (P < 0.05) while the Cu/ Zn ration decreased 

The Biochemical test was carried on technicians and administrators for the interior control and volunteers as 

external control. 

Blood Bio-test was carried out including the concentration of total Cholesterol, Triglyceride, High density lipo 

protein {HDL} ,Low density lipo protein {LDP} and very Low density lipo protein {VLDL}. 

The results of this study showed that:  Cholesterol, Triglyceride and Low density lipoprotein increased 

significantly (P < 0.01), while high density lipoprotein decreased significantly (P < 0.05). 

Serum Enzymes including GOT, GPT, Alk. Phosphate and urea activity were also done. The results showed 

that Enzyme activity: GOT, GPT, Urea increased significantly (P< 0.05), Alk phosphate show insignificant increase 

(P < 0.05). 

 


