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لعاملين لدى ا ALKو GPT وGOT  اتفعالية انزيمتأثير غبار االسمنت في 
  في معمل أسمنت القائم

   
       زياد خضر عبد الرزاقمصطفى نهاد جمعة      هيثم لطيف عبد الهادي

  للعلوم الصرفةكلية التربية  -جامعة االنبار
 20/7/2009: تاريخ القبول                  12/4/2008: تاريخ االستالم

  
فرد معرضين الى غبار االسمنت بصورة مباشـرة        ) 38(فرد منهم   ) 58(اجري البحث على عينة عشوائية مكونة من        :الخالصة

فـرد مـن   ) 12(فرد من وحدة طواحين االسمنت ، و) 17(افراد من وحدة االفران ، و    ) 9(: حسب الوحدات الى    ن  وكانوا موزعي 
افراد من سكان القـرى  ) 10(باالضافة الى ) . االداريين(افراد معرضين بشكل غير مباشر لغبار االسمنت      ) 10(و  ، وحدة التعبئة 

فعالية انـزيم  تضمنت الدراسة بيان تأثير التعرض لغبار االسمنت ونواتجه العرضية على   .واالرياف باعتبارهم مجموعة السيطرة     
)ALK , GOT , GPT ( فعالية هذه  االنزيمات اسمنت القائم وتأثير التدخين في زيادة على العاملين في معمل .  

 ALK، و   ) I.U/L 7.4 (GPT، و   ) I.U/L 8.1 (GOT فعاليـة فـي   ) p<0.05(تشير النتائج الى ارتفاع معنوي        
)I.U/L 8.2 (     لتعرض غير المباشر    ااما في مجموعة    . في مجموعة التعرض المباشر)االداريين (     فكانـت فـيGOT) I.U/L 

علـى  ) I.U/L 3.8   ، 2.1   ، 3.7 ( مقارنة مع مجموعة السيطرة   ) I.U/L 7.58 (ALK، و   ) I.U/L 7.90 (GPT، و   ) 5.62
ثلة مالمت(يزداد بتقدم العمر وطول فترة التعرض المتغيرات مثل هذه في ان تأثير غبار االسمنت الى كما اشارت النتائج      .التوالي 

لدى االفراد المدخنين مقارنة مـع      مستوياتها  ويؤدي الى ارتفاع    يؤثر في فعالية هذه االنزيمات      ن   التدخي وان . )بطول فترة الخدمة  
  . االفراد غير المدخنين من العينة المدروسة 

  
   ، القائمGOT  ، GPT ،ALKاسمنت ،  :كلمات مفتاحيه

  
  المقدمة 

تعد صناعة االسمنت من الصناعات االقتصادية        
 تساهم في اقتصاده باالضافة الى سد       المهمة في البلد لكونها   

الحاجة من هذه المادة المهمة في البنـاء بـسبب التطـور            
  . والحركة العمرانية المستمرة 

إن صناعة االسمنت على الرغم من فوائدها فأنها تعتبر من          
الملوثات الرئيسية للهواء لما تطرحه من غازات وأبخـره         

فـي   ، )1(نسان وغبار التي لها تأثير مباشر على صحة اإل  
جميع مراحل انتاج هذه الصناعة الى الحد الـذي يتجـاوز           

لذلك فمن المهم جداً فهم االثـار   ، )2(الحدود المسموح بها    
 البيئة والتي من اهمها التلوث الـذي        علىالسلبية للصناعة   

اصبح االن واحداً من العوامل المهمة والمؤثرة في مستقبل         
   . )3(سيما الصحية والتنموية االنسانية من النواحي كافة وال

يسبب غبار االسمنت بأعتباره احد الملوثات الكيمياوية تلوثاً        
للهواء المحيط بالمعمل ، حيث يسبب هذا الغبـار مـشاكل           

االستنشاق فصحية لدى عمال االسمنت في الموقع الصناعي     
ق مهمة جداً في دخول المـواد       ائواحتكاكات الجلد هي طر   

 انتاج تأثيرات مضادة  حدوث  جسم وبالتالي   الكيميائية الى ال  
االمراض المختلفة التي تصيب حدوث  الى  مؤدياً   . )5 ،   4(

الجهاز التنفسي والجلد والعين وامراض الجهاز العـصبي        
والهضمي فضالً عن التكاليف االقتصادية التـي يتحملهـا         

 تراجع انتاجية العـاملين المـصابين بهـذا         نتيجةالمجتمع  
  ) .2(العالية تكاليف العالج وكذلك المرض ، 

ومن التأثيرات الصحية االكثر خطورة هي زيادة التشوهات        
 في العظام مثل قـصر بعـض        Teratogenicityالخلقية  

االطراف او فقدانها تماماً ، او وجود اعضاء غير كاملة او           
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مفقودة او اعضاء اضافية غير طبيعية كذلك امراض االيض 
   .الغذائي كنقص  االنزيمات

ان التعرض المباشر والمستمر لغبار االسـمنت        )6 (اشار
لخاليا الكبدية المبطنـة للجيـوب   اانتفاخ وانقسام   الى  يؤدي  

sarcoid type granulomas , sinusoidal  والتليـف 
البابي وماقبل الجيبي في كبد عمال مطاحن االسمنت ، وهذه  
 التغيرات مرتبطة بشكل قريب مع استنشاق غبار االسمنت ،   
وهم يعتقدون بان دقائق االسمنت المستنشقة تصل الى الكبد         
بواسطة مجرى الدم وتؤدي النواع مختلفة من آفات الكبـد          

  .كما انهم وجدوا ايضاً ان غبار االسمنت مندمج في الكبد 
 فعاليـة الى ارتفاع معنوي في     ) 7(في حين اشارت دارسة     

للعمـال المتعرضـين لـدرجات    ) GOT , GPT(انزيمي 
كـذلك بينـت    . رارة العالية في معمل زجاج الرمادي       الح

 ان التعرض لغبار االسمنت يسبب ارتفاع فـي         )8(دراسة  
لـدى العمـال    ) ALK(انزيم الفوسـفات القاعديـة       فعالية

فعاليـة   ان   )9(كما اوضـح    . المتعرضين لغبار االسمنت    
انزيمات الكبد قد ارتفعت لدى العمال المتعرضـين لغبـار          

ة واضـطرابات   افة الى حدوث تغيرات دمي    االسمنت باالض 
الـى ان الفئـران    فقد اشار   ) 10(، اما   في الجهاز التنفسي    

الذكور واالناث المتعرضة الى الكادميوم وكذلك التي يتواجد 
 و GOT انزيم فعاليةلكادميوم في غذائها يسبب ارتفاع في       ا

ALK ويسبب ايضاً تغيرات نسيجية في الكبد والكلية  .  
فـي جميـع   (همية االمر ولكون صناعة االسمنت    ونظراً ال 
 الملوثات التي تؤدي الـى مـشاكل        تساهم بطرح ) مراحلها

صحية لدى العاملين مما يعيق عملية االنتاج والـصناعة ،          
جاءت هذه الدراسة من اجل تسليط الضوء على جزء مـن           
هذه المشاكل الصحية التي تصيب العاملين ومحاولة تجنبها        

  . والحد منها 
  -: الهدف من دراسة 

تحري عن تأثيرات غبار االسمنت ونواتجه العرضية       ال -1
  . العاملين في معمل االسمنت القائم في
 الكشف عن تأثيرات غبار االسمنت ونواتجه العرضـية    -2

 , GOTإنزيمــات الكبــد والمتمثلــة بـــ فعاليــة  فـي 

 GPT , Alk .  
نزيمات الكبد  افعالية في معرفة التأثير المتداخل للتدخين   -3

  . معمل الللعاملين في 

  لطرائق العم
عمال المتعرضـين   العينة دم من    ) 48(جمعت  

وحسب الواحـدات   في معمل اسمنت القائم      لغبار االسمنت 
وعلـى  ) وحدة االفران ، طـواحين االسـمنت ، التعبئـة         (

عينة التعرض المباشر وعينة التعرض غيـر       (مجموعتين  
ينات اخرى من اشخاص ال     ع) 10(كما تم جمع     . )المباشر

يعملون في محيط المعمل من سـكان القـرى واالريـاف           
مل مـن الـدم     ) 3(تم سحب   . باعتبارهم مجموعة سيطرة    

) 5 (ة طبية نبيـذ   دي للعينات المدروسة بواسطة محقنة    الوري
مـل وبـنفس    ) 10( زجاجيـة    مل ثم وضع الدم في أنبوبة     

ثـم  .  ة تم سحب عينات مجموعة السيطرة للمقارن      ةألطريق
لغـرض إجـراء الفحوصـات      العينات الى المختبر    نقلت  

حيث استخدمت عدة التحاليل ) 11(كما ورد في  ةالكيموحيوي
 الفرنسية في قياس فعالية     bioMerieuxالجاهزة من شركة    

  ) .ALK , GPT , GOT(انزيمات  

  النتائج والمناقشة 
   :GOTانزيم 

ع ارتفـا  وجود   يلتحليل اإلحصائ اظهرت نتائج   أ  
 فـي مجموعـة     GOT إنزيم   فعالية في) p<0.05(معنوي  

مباشـر للعـاملين    الالتعرض المباشر والتعـرض غيـر       
 لغبار االسمنت مقارنة مع مجموعه الـسيطرة        ينتعرضمال
اعلى  التعرض المباشر فقد كانت ةفئلنسبة  الإما ب ).1الشكل  (

 أكثـر  م في وحـدة طـواحين االسـمنت باعتبـاره         فعالية
تليهـا  .  )I.U/L 10.5( االسمنت فكانت  لغبارينعرضالمت

وحدة األفـران  ثم .  )I.U/L 7.4(وحدة التعبئة حيت كانت 
.  )1(في الجدول وضح كما م . )I.U/L 6.4(حيت كانت 

 جاءت هذه النتيجة متفقة مع ما توصل اليـه           .)2(والشكل  
 انزيم فعاليةحيث الحظوا زيادة معنوية في  ) 9 ،   8(كل من   
GOT  عرضين لغبار االسمنت وقـد ذكـروا ان    في دم المت

سبب هذه الزيادة يعود الى خلل في العـضالت او وجـود            
اضطراب في القلب بسبب زيادة نسبة الـدم فـي الجـسم            
المتمثلة بارتفاع الهيموكلوبين وحجم كريات الدم المتراص       
نتيجة حاجة الجسم الكبيـرة للهيموكلـوبين لغـرض نقـل        

ل فيه نتيجـة لوجـود      االوكسجين وتعويض النقص الحاص   
لقلب بسبب استنشاق   الغبار وهذا كله يسبب بحدوث اجهاد ل      

  .الهواء الملوث الحاوي على غبار االسمنت 
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 كما أظهرت النتائج إن هناك ارتفـاع معنـوي        
)p<0.05(   فعاليةفي GOT       في فئة المدخنين حيث كانـت 

تلتهـا  ) . I.U/L 13.0(وحدة التعبئـة  في له اعلى فعالية 
إمـا  . ) I.U/L 10.5( احين االسمنت حيث كانتوحدة طو

 وهنـا نالحـظ ان   . )I.U/L 7.2(وحدة األفران فكانـت  
حيث اكد ،  GOT انزيم   فعاليةالتدخين عامل مهم في زيادة      

بـسبب   GOTفعالية  ان العمال المدخنين تزداد لديهم      ) 9(
عرض الى غبـار االسـمنت      التداخل بين تأثير التدخين والت    

 في زيادة نسبة هذا االنـزيم بـسبب         ةن سوي واللذان يعمال 
إما في فئة   . التلوث الشديد الحاصل لدى العاملين المدخنين       

 7.55( في وحدة طـواحين االسـمنت  غير مدخنين فكانت 

I.U/L .( وحدة التعبئة في حين كانت في)7.91 I.U/L. ( 
كما موضح فـي  .  )I.U/L 5.5(وكانت في وحدة األفران 

   . )3(كل والش.  )2(الجدول 
ـ  عتارتف GOT إنزيم   فعاليةان  النتائج  شارت  كما أ  اً  معنوي

)p<0.05 (   كلما زادت مدة التعرض لغبـار      لدى العاملين
 يعود  قد. وطول مدة الخدمة   مرزيادة الع المتمثلة ب االسمنت  

 إلـى  GOT  انزيم الـفعاليةالسبب إلى االرتفاع الناتج في  
انحالل  والدمي ايج  كالنس ةنسجالخاليا وا الحدوث تحطم في    

وخصوصاً  إذا تفرز هذه اإلنزيمات       ، كريات الدم الحمراء  
GOT  قبل الخاليا المتضررة او المدمرة من .  
  : GPTانزيم 

وجود لوحظ   ينتائج التحليل اإلحصائ  من خالل   
 فـي   GPTإنـزيم    فعاليـة فـي    )p<0.05( زيادة معنوية 

ـ مباشر للعالمجموعة التعرض المباشر والتعرض غير   ل ام
 الـسيطرة    لغبار االسمنت مقارنة مع مجموعة     ينتعرضمال
  . )4الشكل (

فعالية نسبة لفئة التعرض المباشر فقد كانت الإما ب
تليها وحـدة  ) . I.U/L 9.9( في وحدة طواحين االسمنت له

ثم وحدة األفران حيـث  ) . I.U/L 6.5(التعبئة حيت كانت 
 والـشكل  )1(كما مبين في الجدول ) . I.U/L 5.8(كانت 

 اشار الى   الذي) 12(اتفقت النتيجة مع ما توصل اليه       . ) 5(
ان مستوى هذا االنزيم يعد مؤشراً لكفاءة عمل الكبد حيـث           
ان زيادته تعني حدوث تحطم الخاليا الكبدية او موتها ففـي      

 يتحرر الى مجرى الـدم      GPTحالة موت هذه الخاليا فان      
ع بشكل واضح في وترتفع نسبته ويمكن مالحظة هذا االرتفا   

ـ         والـورم الكبـدي واليرقـان       هحاالت تنخر الكبـد وتليف
  . االنسدادي 

 كما أظهرت النتائج إن هناك ارتفـاع معنـوي           
)p<0.05(   فعاليةفي GPT       في فئة المدخنين حيث كانـت 

. ) I.U/L 8.75( وحدة طواحين االسـمنت  أعلى فعالية في
إما عمال وحـدة   . )I.U/L 12.6(يليها عمال وحدة التعبئة 

الـى ان  ) 8(حيث اشـار   . )I.U/L 6.1(األفران فكانت 
 ازدادت بشكل معنوي لالفراد المدخنين حيـث    GPT فعالية

ان التدخين يعمل مع غبار االسمنت على زيادة تحطيم خاليا    
الكبد والتهاب الكلية والتسمم بالمواد الكيمياوية او االصابة        

فئة غير مدخنين فكانت    مع   مقارنة. بأحتشاء العضلة القلبية    
في حين .  )I.U/L 6.7( في عمال وحدة طواحين االسمنت

وكانت النسبة في  ) .I.U/L 5.75(وحدة التعبئة كانت في 
 )2(كما موضح في الجدول .  )I.U/L 5.5(وحدة األفران 

 فـي   GPT انزيم   فعاليةالسبب في ارتفاع     . )6(والشكل   .
 التعرض للملوثـات    يجــةقد يكون نت   التسمم الكبدي    حالة

الناتجة من صناعة االسمنت ، باالضافة الى تلف العضالت         
 وااللتهابات progressive muscle dystrophyالمتزايد 
 هذا االنزيم في حاالت االصـابة       فعالية تزدادكما  . الجلدية  

بسرطان الكبد وفي حالة انسداد االوعية الدمويـة الرئويـة         
pulmonary emboli.   

  : Alk. Phosphatesم انزي
 وجود زيـادة    يأظهرت نتائج التحليل اإلحصائ   

في  Alk. Phosphatesإنزيم فعالية في  )p<0.05( معنوية
مباشر مقارنة  المجموعة التعرض المباشر والتعرض غير      

فـي فئـة    إما   .) 7الشكل  ( السيطرة كما في     ةمع مجموع 
ين في وحدة طـواح فعالية اعلى التعرض المباشر فقد كانت    

 8.4(وكانت في وحدة التعبئـة  .  )I.U/L 8.5(االسمنت 

I.U/L(  . تليها وحدة األفران)6.7 I.U/L( .  كما مبين في
 بما ان االسمنت يتكون من عدة       .) 8(والشكل  ) 2(الجدول  

مركبات كيميائية ولكل مركب موقع او نسيج محدد يؤثر فيه  
االخـر  لذا فان بعضها قد يؤثر على خاليا الكبد والـبعض        

على الصفراء مما يسبب خلل في انزيمات الكبد او الصفراء 
مما يؤدي الى حدوث اليرقان االنسدادي مما يـسبب تلـف         

ض الصفراء التي تذيب خاليا     اخاليا الصفراء وانتشار احم   
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 الكبد مما يؤدي الى طرح انزيم الفوسـفات القاعـدي فـي    
  ) . 9(المصل 

ـ  اًع هناك ارتفا  جدواما في فئة المدخنين      اً  معنوي
)p<0.05(  فعاليةفي Alk. Phosphates     حيـث كانـت

. ) I.U/L 9.8( في وحدة طواحين االسمنت فعالية لهأعلى 
 6.8(وحدة األفران ثم  . )I.U/L 8.12(ليها وحدة التعبئة ت

I.U/L ( .     كما موضح في الجدول)ان  .)9(والـشكل    . )2
يـف الكبـد   سبب هذه الزيادة يعود الى ان التدخين يسبب تل       

وتلف خالياه او احياناً سرطان الكبد مما يؤدي الى زيـادة           
ولوحظ ايضاً  ) . ALK) 12 انزيم الفوسفات القاعدي     فعالية
ـ  تعارتفقد  نزيم  هذا اال  فعاليةان   مـع  ) p<0.05( اًً معنوي

 زيادة العمـر  المتمثلة ب مدة التعرض لغبار االسمنت     زيادة  
هـذا  فعالية  ارتفاع   السبب في قد يعود   و .وطول مدة الخدمة  

االنزيم الى انسداد القنوات الصفراوية الناتج عن التعـرض       
باالضافة الى تشوه العظام وسـرطان      . الى غبار االسمنت    
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             لفئتي العينة ALKفعالية انزيم ) 7(شكل 
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لمجموعة السيطرة ومجموعة  )ALK , GOT , GPT(انزيم  فعاليةلغبار االسمنت على يبين تأثير التعرض ) 1(جدول 
  المتعرضين لغبار االسمنت
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Abstract :This research was conducted on a random sample of (58) individuals , (38) of them were 
directly exposed to cement dust . They were distributed according to units into (9) in oven department , 
(17) individuals in cement grinding department and (12) in packaging department . Ten individuals 
were indirectly exposed to cement dust and (10) individuals from inhabitants in villages and suburbs 
represented the control group . The study aimed at exploring the effect of exposure to cement dust and 
its side-effect on the activity of (ALK , GPT and GOT) chemobiological parameters of workers in Al-
Qaim cement factory , as well as the effect of smoking on increasing the activity these enzymes . 
Results of the study indicated a significant increases (p<0.05) in the values of  GOT (8.1 I.U/L) , GPT 
(7.4 I.U/L) and ALK (8.2 I.U/L) in direct exposure group . Their values in indirect (administrative) 
group were ; GOT (5.62 I.U/L) , GPT (7.90 I.U/L) and ALK (7.58 I.U/L) in comparison with the 
control group which were (3.8 , 2.1 ,  3.7  I.U/L) , respectively . In addition to this , the results revealed 
that the effect of cement dust increased with age and the time duration of exposure to pollutants 
(cement dust) . These represented  the effect of the length of service duration on the value of the 
activity these enzymes . Moreover , smoking was influential and led to an increase in the activity these 
enzymes values in smoking working in comparison with non-smoking workers .  
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