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  األطفال الرضع  تأثير بعض ملوثات لبن األم على الحالة الصحية ونمو وتطور
   ،٣مصطفى محمد صالح عباسي، ٢فاتن مصطفى كمال لطفي ،١ليلى محمد إبراهيم الخضري

  ٢أمل السيد عبد السالم خطاب
    جامعة اإلسكندرية– كلية الزراعة–منزلياقتصاد قسم ١

   جامعة اإلسكندرية -النوعيةكلية التربية  -منزليقسم اقتصاد  ٢

   جامعة اإلسكندرية–معهد الدراسات العليا والبحوث  _كيمياء وسمية المبيداتقسم  ٣

  ٣/٤/٢٠١٣ :                             تاريخ القبول      ١٠/٢/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
الصحية ونمو وتطور األطفال الرضع، وقد أجريت أجريت هذه الدراسة بهدف دراسة تأثير بعض ملوثات لبن األم على الحالة 

)  بمنطقة حضرية بمحافظة اإلسكندرية١٠٠ بمنطقة ريفية بمحافظة البحيرة، ١٠٠( أم  بكريه وطفلها ٢٠٠الدراسة على عينة عمديه قوامها 
، وقد أستخدم االستبيان )طقة الحضرية من المن٢٠ من المنطقة الريفية، ٢٠(ومن هذه العينات تم اختيار عينة تحتية بطريقة عمديه أيضاً 

متمثلة فى الكادميوم (كما تم تقدير متبقيات المركبات العضوية الكلورونية، والمعادن الثقيلة . بالمقابلة الشخصية كوسائل لجمع البيانات
  . استنادا إلي طرق التحاليل القياسية، وذلك فى عينات لبن األمهات المبحوثات) والرصاص

 PCBs و DDTsوHCHs  و) ألدرين وإندرين وديلدرين(ئج أن متوسط مستويات مركبات مجموعة السيكلودين أوضحت النتا
 ٤٥٠,٢٦±٦٨٤,٠٨ و٩٤,٦٥±٢٦٣,٥٥ و٢٠,٦±٢٦,٦٥ و٢٤,٤٢±٢٦,٤٤والكادميوم والرصاص قد بلغت 

 ٣٢,٢٣±٨٩,٥٤ و ٧,٤٦±٩,٩٣و ٣,٣٣±٥,٤٨مقابل . جرام دهن بالعينة الريفية،على التوالى/ نانوجرام٠,٠±١,٣١و٩٧,٠٢±١٢٥,٢و
  . جرام دهن للعينة الحضرية،  على التوالي /   نانو جرام٦٩,٤٨±١١٠,٢٨ و٦٢,٣٠±٥٩,١٩ و٤٢٥,١٥±٧١٦,٧٠و

أظهرت النتائج وجود عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية بين كل من مستوى الحالة الصحية لألطفال وأوزانهم  وبين تركيز كل من كما 
كما وجدت عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية بين محيط الرأس وتركيز كل من . والرصاص PCB 153  و∑DDTs و HCHs∑األلدرين و
α- HCH و o, p'- DDE ووجدت عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية بين  تطور العضالت التفصيلية . ٠,٠١ وذلك عند مستوى معنوية

كما . ٠,٤٩٤ - و ٠,٦٥٤-  r حيث بلغت قيم٠,٠١ عند مستوى معنوية   وذلكPCB153 و o, p'-DDEلألطفال المبحوثين وتركيز كل من 
 وذلك p, p'- DDT و  السيكلوداينوجدت عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية  بين التطور االجتماعي االنفعالي لألطفال المبحوثين ومستوى 

جدت عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية بين التطور  على التوالي، كذلك و٠,٤٣٦ -  و٠,٤٤٠ r - حيث بلغت قيم ٠,٠٥عند مستوى معنوية 
 ٠,٠٥   وذلك عند مستوى معنويةوالرصاص PCB 153 و∑ DDTsو   o, p'- DDE و العقلي لألطفال المبحوثين وتركيز كل من  األلدرين

  .٠,٠١أو 

  األطفال الرضع- تطور- نمو- الملوثات العضوية طويلة البقاء-األدمى لبن الثدى :كلمات دليلية

 

  المقدمة
تعد الرضاعة الطبيعية هبة من اهللا سبحانه وتعـالي         

لما خص اهللا به لبن     ، لإلنسان ولجميع الثدييات األخرى   
حيث يعتبـر   ، األم من فوائد عديدة لسالمة األم والطفل      

فهو يمنح الطفـل التغذيـة      لبن األم غداءاً مثالياً للرضع    
  .النموذجية

غذية الطفـل   فقد أوضحت العديد من الدراسات أن ت      
علي لبن األم يمده بالكميات المناسـبة مـن العناصـر           
الغذائية واألجسام المضادة التي تحمي الجسم من العديد        
من األمراض، مثل اإلصابات المعوية، أمراض الجهاز       

كما أن هناك عالقـة     ، التنفسي والتهابات األذن الوسطي   
قوية بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض اإلصابة بمرض       

سكر المعتمد علي األنسولين فيما بعد، حيث أن لـبن          ال
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األم يعطى الطفل حماية ضد العوامل التي تؤدي إلـي          
تدمير الخاليا البنكرياسية في األطفـال الـذين لـديهم          

كما أن تغذية الطفـل بلـبن األم         . استعداد وراثي لذلك  
يقلل من حدوث الحساسية في وقت مبكـر مـن حيـاة            

ل الذين يتم تغذيتهم عن طريـق       الطفل عن أولئك األطفا   
البدائل الصناعية، أيضا فإنها تحمي الطفل علي المـدى         
البعيد من اإلصابة بتصلب الشرايين، ارتفـاع ضـغط         
الدم، أمراض القلب التاجية ومشاكل األسنان والعيـون،        
عالوة علي الفوائد النفسية الهامة للرضـاعة الطبيعيـة         

 الـروابط   لكل من األم والطفـل، حيـث أنهـا تـدعم          
السيكولوجية بين األم والطفل كما أنها تشعره بالـدفء         

وآخرون،  Pronczuk -٢٠٠١،  (WHOوالحب والحنان
٢٠٠٤-  Nickerson ، ٢٠٠٦.(  

إلي الفوائد  ) ٢٠٠٦(وتشير منظمة الصحة العالمية     
الصحية العديدة للرضاعة الطبيعية، حيث أن لـبن األم         

 من الفوائد التي تمتد     يقلل من وفيات األطفال، وله العديد     
مع الطفل حتى النضج، حيث أنه غـذاء مثـالي غنـي        
بالبروتين واألمينوجلوبين والالكتوفيرين الـذي يحمـي       
الطفل من العدوى، كما أن مصل اللبن يحتـوي علـي           

الكتوالبيـومين  -الكتوالبيومين وال يحتوي علي بيتا    -ألفا
  .ومن ثم فإنه ال يسبب أي حساسية للطفل الرضيع

رغم الفوائد العديدة  للرضاعة الطبيعية إال أن لبن         وب
األم ال يحتفظ بنقائه بشكل دائم إذ أنه معرض للتلـوث           
بمستويات متفاوتة من العديد مـن الملوثـات البيئيـة          
وخاصةً التي لها صفة الثبـات واالسـتمرارية والتـي          

  -٢٠٠٦وآخرون،  Tatsuya (تذوب فى دهون الجسم 
Annallsa ،ــرون ــرون، William  -٢٠٠٨ وآخ  وآخ
٢٠٠٨     .(  

إلى أن لـبن  ) ٢٠٠٠ (McDonald و ooperويشير
األم يعتبر وسيله فعالة لقياس نسبة المركبات العـضوية         

 Persistent Organic Pollutantsالثابتة أو طويلة البقـاء 

(POPs) حيث تتعـرض األمهـات   ،  فى جسم السيدات
من مـصادر   المرضعات للعديد من الملوثات الكيمائية      

متنوعة كالغذاء، مستحضرات التجميل ومياه الشرب أو       

عن طريق االتصال المباشر فى مكان العمـل أو بيئـة           
السكن، وأيضا فى كثير من األحيـان تلعـب العـادات           
والممارسات الغذائية والصحية دوراً أساسياً في وصول       
هذه الملوثات إلي جسم األم ومن ثم تصل إلى األجنـة           

  .  لرضع  وذلك من خالل المشيمة ولبن األمواألطفال ا
إن أغلب الملوثات التي وجدت في لـبن األم هـي           
بالدرجة األولي ملوثـات عـضوية تتبـع مجموعـة          

 وهي مركبات ثابتة يحدث لها تراكم حيوى  (POPs)الـ
وتذوب في دهون الجسم مثل مركبات ثنائيات الفينيـل         

 "Polychlorinated biphenyls "PCBsعديدات الكلـور  
، وهناك أيضا بعض المعـادن   (Dioxin)والدايوكسينات

الثقيلة وجدت فـي لـبن األم كـالزئبق والرصـاص           
والكادميوم، وهي مواد ترتبط بسهولة ببـروتين اللـبن         

Minh) ٢٠٠٤،   وأخرون.(  
وبصفة عامة فإن المركبات الكيميائية الثابتة، الذائبة       

جزيئـي  في الدهون، غير المؤينـة والتـي لهـا وزن           
منخفض هي مركبات لها القدرة علي االنتقال مـن األم          
إلي الطفل من خالل الرضاعة الطبيعية، ولكن كمية تلك         
المركبات تعتمد إلي حد ما علي تركيبها الكيمائى، فكلما         

 ،  (WHOكانت المادة كلورونية  فإنها تنتقل بنسبه أكبر
٢٠٠٢(      . 

 من المـواد    POPsتعتبر المركبات العضوية الثابتة     
شديدة الخطورة على حياة الكائنات الحية بما فى ذلـك          
اإلنسان، وذلك نظراً لثباتها فى البيئة وبسبب طبيعتهـا         
حيث أن لها قدرة عالية على التراكم بيولوجياً فى أنسجة          
الجسم وخاصة األنسجة الدهنية، مما يعرض اإلنـسان        

  ).٢٠٠٢،   (Tanabeإلى أثارها السامة
إلى أن مثل تلـك المـواد       ) ٢٠٠٧( WHOوتشير

العضوية تتمتع بخاصية العمر الطويل داخـل الجـسم         
البشرى والقدرة على الذوبان فى الـدهون ومـن ثـم           
تراكمها داخل الجسم بيولوجياً، كمـا أن هـذه المـواد           
تتواجد بتركيزات مرتفعة فى األغذية المحتويـة علـى         

 وتعتبر  .البيض واأللبان ، اللحوم، الدهون مثل األسماك  
 من المكونات العضوية الكلورونية   PCBs)(مركبات الـ   
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المخلقة والتي تختزن فى دهون الجسم، وهـى توجـد          
بمستويات مرتفعة فى الدول الصناعية  وتـدخل جـسم          

من خـالل الحـوادث     (اإلنسان من خالل تلوث الغذاء      
، وكذلك من خالل البيئة عن طريق المخلفات        )الصناعية

خالل لحوم وألبان الحيوانـات التـي       الصناعية، أو من    
يتناولها اإلنسان وأيضاً من خالل تلوث الغذاء بـبعض         

  .المنتجات الملوثة مثل الورق ومواد تغليف األغذية
إلــي أن ) ٢٠٠٠( وآخــرون Weisglasويــشير 

التركيزات المرتفعة من الملوثات المتواجدة في لبن األم        
 وآخـرون   Tatsuyaأيضا أشـار    . ربما تقلل من فوائده   

إلي أن األطفال حديثي الوالدة ذوي الترتيـب        ) ٢٠٠٦(
األول يكونوا معرضين لمخاطر ملوثات لبن األم أكثـر         
من األطفال التاليين، وذلك ألن لبن األم يفـرز كميـة           

 Body Burdenكبيرة من أعباء الملوثات داخل أجسامهن 
  .خالل الرضاعة األولي لهن

لتعـرض للمـواد    إن األثار الصحية الناجمة عن ا     
الكيماوية السامة التي وجدت كملوثات للبن األم هي أثار         
شديدة ومتعددة فبعض الملوثات لها القدرة علي إحـداث         
اإلصابة بالسرطان وبعضها له القدرة علـي إضـعاف         
الجهاز المناعي كما أن البعض اآلخر يعرقل عمل الغدد         

ية  الصماء، حيث تتداخل هذه المواد مع الوظائف الطبيع       
             Eriksson(لهرمونات الجـسم وتحـدث خلـالً شـديداً          

  ).٢٠٠٦،  وأخرون; Munoz   ١٩٩٨، وأخرون 
وفي دراسة  أجريت في هولندا أظهرت النتـائج          

ـ                    )  (PCBsـأن تعرض الطفـل للتلـوث بمركبـات ال
 تؤدي إلي صغر حجم الرأس عنـد        Furans و Dioxinو

لوزن عند الميالد عالوة علي االَثار      الميالد وإنخفاض ا  
الضارة التي تحدث بسبب التداخل مع عمل الهرمونات،        

 -كما أن هذه المواد تؤدي إلي تدهور التطـور الـنفس          
حركي لدي الطفل وذلك لتأثيرها علي تطـور الجهـاز          

  ).١٩٩٦،  وآخرون (Koopmanالعصبي المركزي 
    وأخـرون  Guilletteوفى دراسة أخرى قامت بها      

في المكسيك أظهرت النتائج تفاصيل خطيـرة       ) ١٩٩٨(
عن تطور األطفال حيث تـم مقارنـة تطـور أطفـال            

يعيشون في منطقة مرتفعة التلوث بالمبيدات بغيرهم من        
مناطق أقل تعرضاً لهذه  الملوثات، وأظهـرت النتـائج      
نقص القدرة البدنية وضعف الذاكرة وإنخفاض معامالت       

رسـم الرجـل    "يـق إختبـار     الذكاء والتى قيست بتطب   
الـذين تعرضـوا    وذلك بالنـسبة لألطفـال  " لجودانف

                         .لمستويات عالية من تلك المبيدات

وتعتبر المرحلة األكثر خطورة والتى يحدث فيها       
التأثير المعاكس للتعرض البدنى للملوثات هى مرحلة ما        

ينتج )  PCBs(قبل الوالدة كذلك فإن تعرض الجنين لـ        
  Hypotonia)Przyoembel عنة حالـة فـرط التـوتر    

   .)٢٠٠٠، وآخرون
أن تلف أنـسجة الجنـين      ) ١٩٩٩ (Gwynneويذكر

تحدث ولو بالتعرض لمستويات منخفضة من الملوثـات        
فى دم األم، وأن هذا التعرض الجنينى للملوثات الضارة         
يؤدى إلى حدوث التشوهات الخلقية، كمـا يـؤثر فـى           

ستقبلية علـى اإلنجـاب ومـدى التعـرض         القدرة الم 
لألمراض بما فى ذلك األمراض السرطانيه، إضافةً إلى        
حدوث ما يسمى بالقصور الوظيفى، وهوعـدم قـدرة         
األطفال للوصول إلى المستويات التطوريـة الكاملـة،        
ويذكر أيضاً أن األجنة يتعرضون للملوثات بدرجة أكبر        

لك إلن معـدل    نسبياً لكل كليو جرام من وزن الجسم وذ       
اإلمتصاص ومعدل إحتجاز تلك الملوثات فى أجـسامهم         
يكون مرتفعاً  ألنهم يكونون فى مراحل تطورية حرجه         

  .وحساسه حيث تنمو وتتغير الخاليا سريعاً جداً
          International Lactation Consultant ويشير

)   Association إلى أن هناك زيادة فى كميـة  )٢٠٠١ 
ت التى تتراكم فى الدهون فى أجـسام األطفـال          الملوثا

الرضع بمجرد البدء فـى الرضـاعة ولكنهـا تعـود           
 أشهر تقريباً وتقل بدرجة أكبـر عنـد         ٦وتنخفض بعد   
 إلـى أن  )١٩٩٩ (وأخـرون   Patandinعامين، ويشير
 ومركبات الدايوكسين بعد الوالدة     )PCBs(التعرض للـ   

سـلبى   تـأثير وخالل فترة الرضاعة الطبيعية لم يظهر       
 بينما أشـار ، على التطور العصبى أو المعرفى للرضع

Boersma و ) Lantingــاعة  )٢٠٠٠ ــى أن الرض  إل
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الطبيعية تعكس االَثار الضارة للتعرض لـمركبات الـ        
)POPs (       فى أثناء المرحلة الجنينية على النمو والتطور

  .الجسمي والعصبي للرضع
أن إلـى   ) ٢٠٠٠(وأخـرون  Weisglas كما يشير 

التركيزات المرتفعة من الملوثات المتواجدة فى لبن األم        
ربما يقلل من بعض فوائد لبن الثدى مثل القدرة علـى           

  . مقاومة األمراض
  المشكلة البحثية

من كل ما سـبق يتـضح أن الملوثـات البيئيـة            
الكيميائية والتي منها المركبات العـضوية الكلورونيـة        

ل عوامل خطورة علـي     وكذلك المعادن الثقيلة، إنما تمث    
صحة اإلنسان لذا فقد تم وضع حظـر علـي إنتاجهـا            
 واستخدامها في الـدول الـصناعية منـذ الـسبعينيات         

)Kishikawa و Kuroda  ،ورغم هـذا الحظـر      )٢٠٠٩ ،
وكنتيجة حتمية لثبات تلك المواد وقدرتها علي التـراكم         
الحيوي داخل الجسم فإنها ال تزال هي أو متبقياتها تفرز          

ن األم مسببة العديد من المشكالت للمتعرضين لها        في لب 
)William ،٢٠٠٨وآخرون.(  

ومن دواعي القلق  أن نعلم أن تلـك المركبـات           
الضارة والتى تنقلها األمهات إلى أطفالهن من خالل لبن         
الثدى يترتب عليها إنتقال للملوثات الكميائية الثابته عبر        

 "Trans-generational Transfer "األجيال أو ما يسمى  

وتعتبر حماية أطفالنا من الميراث السام من هـذة         
المركبات الكميائية الـضارة، هـو الهـدف الرئيـسى          

ونظراً ألن لبن الثدى من شأنه      ، للمجتمعات المتحضرة 
أن يقلل من معدل وفيات األطفال الرضع كمـا أن لـه             
فوائد صحية عظيمة تستمر مع األطفال حتـى مرحلـة          

ن بذل الجهود من أجل حماية وتـدعيم        النضج، فالبد م  
الرضاعة الطبيعيه وذلك من أجل صحة ونمو أفـضل         

  . ألطفالنا
لذا فإن مشكلة البحث تتبلور في قياس مدي تلوث         
لبن األمهات بالملوثات البيئية المختلفة ووصولها إلـي        
جسم الطفل الرضيع في هذه المرحلـة الحرجـة مـن           

الـصحية ونمـوه    مراحل النمو، وتأثيرها علي حالتـه       
  . وتطوره

  :أهمية البحث 
يمكن االستفادة من نتائج البحث من خالل برامج        
التوعية الموجهة للفتيات المقبالت علي الزواج والتـي        
يتم من خاللها توعيتهن بمـصادر التلـوث بالمبيـدات          
والمعادن الثقيلة والممارسات الغذائية والصحية السليمة،      

طار الناجمة عنها والتـي     ومن ثم تالفي األضرار واألخ    
من شأنها أن تقلل من تعرض األجنة واألطفال الرضع         
لمخاطر تلك الملوثات وما يترتب علي ذلك من حمايـة          

  .صحة أطفالنا
  :أهداف البحث

بصفة رئيسية دراسة العالقة    يستهدف هذا البحث    
اإلرتباطية بين بعض ملوثات لبن األم وكل من الحالـة          

الهن الرضـع فـى الريـف       الصحية ونمو وتطور أطف   
والحضر كمتغيرات تابعة، ومن هذا الهـدف الرئيـسى         

  -:تنبثق األهداف الفرعية التالية
قياس بعض الملوثات البيئية فى لبن عينـة مـن           -١

  .  األمهات المرضعات فى منطقتى الدراسة
 تحديد الفروق بـين عينتـى الدراسـة الريفيـة           - ٢

 -:والحضرية فى كل من الخصائص التالية

 .الخصائص الصحية لألطفال المبحوثين  -أ

النمو الجسمي لألطفال المبحـوثين فـى عينتـى          -ب
ــاييس    ــض المق ــى بع ــثالً ف ــة متم الدراس

  .              األنثروبومترية
 مدى إنجاز األطفال المبحوثين لـبعض المهـارات         -ج

التطورية األساسية للعضالت الكبيـرة والدقيقـة          
  .اإلجتماعى والعاطفىومهارات التطور العقلى و

 دراسة العالقة اإلرتباطية بين الملوثات البيئية فى        -٣
لبن أمهات األطفال المبحوثين فى العينة الفرعيـة        

وكـل مـن    ، فى عينتى الدراسة كعوامل مستقلة    
الحالة الصحية والنمو الجسمى والتطور ألطفالهن      

  .الرضع كمتغيرات تابعة
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  األسلوب البحثي
  : اإلجرائيةالتعريفات: أوالً

 Breast Milk Contaminants   ملوثات لبن األم 

عرفت إجرائياً بأنها المركبات العضوية الثابتة الــ        
POPs)        المبيدات العضوية الكلورونيـة والــPCBs (

والمعادن الثقيلة، والتي تم رصدها فـى عينـات لـبن           
  .األمهات المبحوثات
 Health Status الحالة الصحية   

ياً على أنها الحالة الدالة على محصلة       عرفت إجرائ 
األعراض اإلكلينيكية واألمراض التي أصيب بها الطفل       

  .المبحوث، ومعدل إصابته بهذه األمراض
 Growthالنمو   

إجرائياً تم تعريفه على أنه المقـاييس الجـسمية         
المختلفة للطفل المبحوث وهي الوزن والطول ومحـيط        

  .الرأس
  Developmentالتطور  
ف إجرائياً على أنه الدرجة الدالة على  إنجاز         عر

الطفل المبحوث  للمهارات التطورية المختلفة بالنـسبة        
لعمره، والمتمثلة فى المهارات الجـسمية والمهـارات        

  .االجتماعية االنفعالية والمهارات العقلية اللغوية
  :منهج البحث: ثانياً

إستخدم كل من المنهج الوصفى التحليلى والمنهج       
  .تجريبىال

  :الشاملة والعينة: ثالثاً
  :شاملة البحث

       تضمنت األمهات المرضعات وأطفالهن البالغ 
 شهر وذلك في منطقة حضرية ١٢ شهور و ٦أعمارهم 

ويمثلها حي شرق بمحافظة اإلسكندرية ومنطقة ريفية 
ويمثلها بعض قري كفر الدوار بمحافظة البحيرة 

ومراكز رعاية والمترددات على المراكز الصحية 
  .األمومة والطفولة
 :العينة البحثية

  :  العينة األساسية

تم اختيار عينة غرضيه من األمهات المرضعات 
  :وأطفالهن بحيث تتوافر فى األمهات الشروط أألتيه

 . سنة٣٥ – ٢٠يتراوح عمر األمهات من أن   -١

 أي ولدن  Primiparaeأن  تكون األمهات  -٢
 .وليس توائمويرضعن ألول مرة لطفل مفرد 

أن  تكون األم مقيمة فى منطقة البحث مدة ال تقل  -٣
 . سنوات١٠عن 

 أي يكون ٣٥ -٢٥أن  تكون كتلة جسم األم من  -٤
وزن األم مرتفع نسبياً نظراً ألن الملوثات  

تختزن فى    هي مركبات popsالعضوية الثابتة 
دهون الجسم  وتفرز بعد ذلك  من خالل لبن 

  BMIر كتلة الجسم حيث تم حساب مؤش(الثدي
مربع /الوزن بالكجم=  BMI : بالمعادلة األتية

 ).٢٠٠٤ ( WHOالطول بالمتر  وفقاً لـ

 شهور أو ٦أن يكون لديها طفل رضيع فى عمر  -٥
  . شهر١٢

 ١٠٠ أم مع طفلها منهن ٢٠٠       بلغ قوام العينة 
 من مناطق ١٠٠بحي شرق بمحافظة اإلسكندرية و

  .البحيرةريف كفر الدوار بمحافظة 
 ):الفرعية(العينة التحتية 

من هذه العينة  األساسية تم اختيار عينة تحتية 
)sub sample( بطريقة عشوائية)من ٢٠من حي شرق،٢٠

 ٦والالتي بلغت أعمار أطفالهن ) ريف كفر الدوار
 شهر  وذلك من أجل الحصول على عينات ١٢شهور أو

  .  لبن األم  لكل منهن
  -:ة وأسلوب جمع البياناتأدوات الدراس: رابعاً

  :الدراسة الميدانية)١(
  :أدوات الدراسة

  :استمارة الطفل المبحوث
  :المحور األول

 وتم التعرف عليها تناول الحالة الصحية للطفل
بمساعدة الطبيب المختص بالوحدة الصحية ومراكز 
رعاية األمومة والطفولة وكذلك من خالل مالحظات 

ور بيانات عن إصابة األمهات وقد تتضمن هذا المح
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شحوب الجلد، فقدان (الطفل ببعض األعراض المرضية 
الشهية المزمن، اإلسهال المزمن، القيء المزمن، 
السعال المتكرر وحالة نشاط الطفل، واألمراض التي 
أصيب بها الطفل خالل الثالثة أشهر السابقة ومعدل 

وكذلك بيان حول ما إذا كان الطفل أصيب . اإلصابة
  .ميا من قبل أم الباألني

ولتقييم الحالة الصحية للطفل تم تحويل البيانات 
الوصفية إلى بيانات رقمية بحيث أعطى الطفل درجة 
واحدة إذا كان يوجد العرض، بينما أعطى درجتان فى 
حالة عدم وجوده، كما أعطى لنشاط الطفل درجة واحدة 
فى حالة ضعف النشاط، ودرجتان فى حالة النشاط 

وبالنسبة .  درجات فى حالة النشاط الطبيعي٣والمفرط، 
لألمراض التي ربما يكون الطفل أصيب بها خالل 
الثالثة أشهر السابقة للفحص فقد تم إعطاء درجة واحدة 
فى حالة اإلصابة ودرجتان فى حالة عدم اإلصابة، 

 درجة والحد ٢٧وبذلك بلغ الحد األعلى للدرجات 
لحالة الصحية  درجة، وقسمت مستويات ا١١األدنى 

مستوى ، للطفل بصفة عامة  إلى ثالثة مستويات هي
من (مستوى متوسط  ،) درجة١٦ إلى ١١من (ضعيف

 ٢٧إلى ٢٢من (مستوى جيد ، ) درجة٢١ إلى ١٧
 .)درجة

  :المحور الثاني
، تناول قياس النمو الجسمي للطفل المبحوث

وذلك من خالل المقاييس األنثروبومترية للطفل 
  . تضمنت الوزن، الطول ومحيط الرأسالمبحوث والتى

ولقياس الوزن تم استخدام ميزان الرضع الرقمي 
digital scale pediatric حيث يوضع الطفل على 

الميزان بدون حفاض مع تخفيف المالبس الثقيلة 
ومراعاة أن يكون الميزان قد تم معايرته وأن يكون 
موضوع على سطح أفقي ثابت وأن يكون الطفل هادئ 

 تالمس قدمه الطاولة الموضوع عليها الميزان وال
                (Cameron جرام١٠٠وتسجل القراءة ألقرب 

  ).٢٠٠٢ ، Shumeiو 

تم تقييم الوزن من خالل الوضع المئينى للوزن 
        NCHS percentiles statisticsباستخدام منحنيات النمو

)William، وكذلك من خالل المتوسط  )١٩٩٢ ±
  . حراف القياسياالن

ولقياس الطول تم استخدام مقياس الطول لألطفال 
الرضع والموجود فى الوحدة أو المركز الصحي حيث 
يوضع الطفل فى وضع االستلقاء على الظهر مع 
مراعاة أن يكون الجسم منبسطاً تماماً وأن يكون الرأس 

والوركين والفخذين وكعب القدمين مالمسين  والظهر
دون انحناء وأن تكون القدمان مستندتان لسطح المقياس ب

عمودياً على القطعة المتحركة  فى المقياس، وأخذت 
  . )٢٠٠٢، Shumeiو  (Cameronالقراءة ألقرب سنتيمتر

وتم تقييم الطول من خالل الوضع الميئنى للطول 
  NCHS percentiles statisticsباستخدام منحنيات النمو

)Williams ،ل المتوسط وكذلك من خال) ١٩٩٢ ±
  .           االنحراف القياسي

ولقياس محيط الرأس تم استخدام الشريط القياسي 
المدرج وسجلت القراءة إلى أقرب سنتيمتر، مع مراعاة 
الدقة المتناهية فى القياس حيث يلتف شريط القياس 
حول الرأس بحيث يلمس الحاجبين والنتوء البارز فى 

ليلى  (اس على األذن الرأس من الخلف وال يمر المقي
  .)٢٠٠٠الخضري، 

وتم تقييم محيط الرأس من خالل الوضع الميئنى 
 NCHSلمحيط الرأس باستخدام منحنيات النمو 

Precetiles) Williams ،وكذلك من خالل ) ١٩٩٢
  .االنحراف القياسي± المتوسط 

  :  المحور الثالث
 وذلك عن طريق تقييم تناول قياس تطور الطفل

 النمو الحركي للعضالت التفصيلية بعض مهارات
والكبيرة، وبعض مهارات التطور العقلي واالجتماعي 

، وقد تم بناء )١٩٩٠ ،(Ryder والعاطفي تبعاً لـ
االختبار على أساس أن الطفل البد أن يكون قد أنجز 

بعد ذلك تم عرض استمارة اختبار . المهارة وفقاً لعمره
ء األطفال المهارات التطورية على عدد من أطبا
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 وقد تم حساب ،) أطباء٨(المتخصصين لتحكيمها
تكرارات االتفاق بين المحكمين على كل عبارة من 

% ٧٠عبارات االختبار، وتراوحت نسبة االتفاق ما بين 
، وطبقاً ألراء المحكمين تم استبعاد بعض %٩٠و

العبارات وإعادة صياغة عبارات أخرى ثم أعدت 
 .  لالختبارالصورة النهائية

وتم تقيم مدى إنجاز المهارات التطورية للطفل من 
خالل تقدير النسبة المئوية لما تم إنجازه من مجموع 

وذلك كما ) شهر١٢ شهور و٦(المهارات طبقاً للسن 
 < -٢٥ من -)١(من مهارات سنه% ٢٥< أنجز : يلي
من % ٧٥ < -٥٠ من -)٢(من مهارات سنه % ٥٠

  ).  ٤(فأكثر %٧٥ -)٣(مهارات سنه 
  :قنين أدوات الدراسةت

  :حساب الصدق والثبات
تم حساب صدق االستبيان حيث تراوح نسبة اتفاق 

كما تم حساب %. ١٠٠إلي % ٧٥المحكمين  ما بين 
ثبات أدوات الدراسة باستخدام معادلة ألفا كرونباخ 

Cronbach alpha لحساب معامل الثبات حيث بلغت 
ات  وهي قيمة مرتفعة وتدل علي ثب٠,٩٨٦قيمته 
  . االختبار

  :الدراسة المعملية) ٢ (
       تناول هذا الجزء الجانب العملي من الدراسة 

) POPs(حيث تم تقدير الملوثات العضوية طويلة البقاء 
والمعادن الثقيلة في عينات لبن األمهات المبحوثات في 

والتي بلغ قوامها أربعون عينة ) الفرعية(العينة التحتية 
 المناطق الريفية والحضرية في كل موزعة مناصفة بين

من محافظتي البحيرة واإلسكندرية، وذلك بإتباع الطرق 
 Gundersonو ) ١٩٩٥ (.A.O.A.Cالقياسية للتحليل ل 

، والمعادن الثقيلة متمثلة في الكادميوم )١٩٩٥(
 .A.O.A.Cوالرصاص طبقا للطرق القياسية تبعا لل 

)٢٠٠٠.(  
  التحليل اإلحصائي:خامساً 

تجميع البيانات تم تكويد االسـتمارة البحثيـة        بعد  
 وتم تفريغ البيانـات     scoresوحسبت الدرجات الرقمية    

 SPSSاستعدادا لتحليلها إحـصائيا باسـتخدام برنـامج         
. حيث تم حساب النسب المئوية    . اإلصدار السابع عشر  

) ت(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبـار     
معامل االرتباط  . متوسطاتلقياس معنوية الفروق بين ال    

)r (        سبيرمان لتوضيح العالقة اإلرتباطية بـين بعـض
المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعـة فـى عينتـي         

  .الدراسة األساسية والفرعية

  النتائج ومناقشاتها
قياس مستويات الملوثات البيئية في عينات لـبن        : أوالً

    :أمهات األطفال المبحوثين
  نتـائج التحليـل المعملـي         يتضمن هذا المحور  

لعينات لبن األمهات بالمناطق الريفية والحضرية التابعة       
لمحافظتي البحيرة واإلسكندرية، والتي تم فيهـا تقـدير         
مستويات كل من المركبات العضوية الثابتة كمتبقيـات        
المبيدات العضوية الكلورونية ومركبات ثنائيات الفينيل      

تقدير مـستويات بعـض     عديدات الكلور، كما تم أيضاً      
  ).الكادميوم والرصاص(المعادن الثقيلة 

  : متبقيات المبيدات الكلورونية العضوية-١
أن ) أ-١(أوضــحت النتــائج الــواردة بجــدول 

المبيدات الكلورونية العضوية المختبرة قد تـم الكـشف         
عن مستويات إيجابية لها فى معظم عينات لبن األمهات         

بـين العينتـين جوهريـاً      التي تم جمعها، وكان الفرق      
لصالح عينات لبن األمهات الريفيـات عنـد مـستوى          

كما وجـد   .  ٣,٤١٧ حيث بلغت قيمة ت      ٠,٠١معنوية  
أن  الفرق بين متوسط تركيز مركب الدايلـدرين فـى           
عينات لبن األمهات الريفيات وعينات لـبن األمهـات         
الحضريات جوهرياً لصالح عينات األمهات الريفيـات       

. ٣,١٤٢ حيث بلغت قيمة ت      ٠,٠١عنوية  عند مستوى م  
كذلك وجد أن الفرق بـين متوسـط  تركيـز مركـب             
اإلندرين فى عينات لبن األمهات الريفيات وعينات لبن        
األمهات الحضريات جوهرياً لصالح عينات األمهـات       

 حيث بلغت قيمة ت     ٠,٠٥الريفيات عند مستوى معنوية     
توسـط   كما أظهرت النتائج أن الفرق بـين م       .  ٢,٢٣٣
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أى الـثالث مركبـات     (تركيز مجموعة الـسيكلوداين     
فى عينات لبن األمهات الريفيات و عينـات        ) مجتمعة  

لبن األمهات الحـضريات جوهريـاً لـصالح عينـات          
 حيـث   ٠,٠١األمهات الريفيات عند مستوى معنويـة       

  .٣,٨٠٤بلغت قيمة ت 
فقد تـم   )  أ-١(وكما تشير النتائج الواردة بجدول    

 ولـم تكـن   α- HCHعن مركب الــ   الكشف أيضاً 
الفروق بين متوسطات التركيزات فـي عينـات لـبن          

وبالنـسبة  . األمهات الريفيات والحـضريات جوهريـا     
فقد كانت الفروق بين متوسـطات   β- HCH لمركب الـ

التركيزات في عينات لبن األمهات جوهريـاً لـصالح         
 ٠,٠١عينات األمهات الريفيات عند مـستوى معنويـة         

كذلك وجد أن الفرق بـين      . ٣,٤١١ت قيمة ت    حيث بلغ 
 فى عينـات لـبن    γ- HCHمتوسطات تركيز مبيد الـ 

. األمهات الريفيات والحضريات لم تكن فروق جوهرية      
وبصفة عامة فقد وجد أن متوسـط تركيـز مجمـوع           

 الكلى فى عينات لبن األمهات الريفيات قـد   HCHsالـ
فـى  جرام دهن وذلـك     /  نانوجرام ٢٠,٦±٢٦,٦٥بلغ  

جرام دهن فى عينـات     /  نانوجرام ٧,٤٦± ٩,٩٣مقابل  
وكان الفرق بين المتوسـطين     ، لبن األمهات الحضريات  

عينات األمهات الريفيات عند مـستوى      جوهرياً لصالح   
  . ٣,٤١٤ حيث بلغت قيمة ت ٠,٠١معنوية 

أن ) ب-١(أيضا توضح النتائج الواردة بجـدول       
فى عينات   o,p- DDTالفرق بين متوسط تركيز مركب 

لبن األمهات الريفيات والحضريات جوهريـاً لـصالح        
 ٠,٠١عينات األمهات الريفيات عند مـستوى معنويـة         

كما أن الفرق بين متوسط     ، ٤,٧٩٥حيث بلغت قيمة ت     
 فى العينة الريفيـة والحـضرية   p,p'- DDTتركيز الـ 

جوهرياً لصالح عينات األمهات الريفيات عند مـستوى        
وبالنـسبة  .  ٢,٨٤٥لغت قيمة ت     حيث ب  ٠,٠١معنوية  
كان الفرق بين متوسط مستواه فـى  o,p- DDD لمركب 

عينات لبن األمهات الريفيات والحـضريات جوهريـاً        
لصالح عينات األمهات الريفيات عند مستوى معنويـة        

كذلك الحال بالنسبة   ، ٢,٨٤٩ حيث بلغت قيمة ت      ٠,٠١

  حيث كان الفرق بينp,p'- DDDلمستويات مركب الـ 
المتوسطين جوهرياً لصالح عينات األمهات الريفيـات       

  . ٢,٦٦ حيث بلغت قيمة ت ٠,٠٥عند مستوى معنوية 
أيـضاً   ) ب-١(كما تشير النتائج الواردة بجـدول     

ـ    o,p - DDEإلى أن هناك فرق بين متوسط تركيز الـ
فى عينات لبن األمهات الريفيات جوهرياً لصالح عينات        

 حيـث   ٠,٠٥وى معنويـة    األمهات الريفيات عند مست   
كما كان الفرق بـين متوسـط       . ٢,٤٩٣قيمة ت   بلغت  

  فـى عينـات لـبن األمهـات     P,P'- DDEتركيز الـ 
الريفيات والحضريات جوهرياً لصالح عينات األمهـات       

 حيث بلغت قيمة ت     ٠,٠١الريفيات عند مستوى معنوية     
 والتى تشمل   DDTsوإجماالً فإن مستويات الـ     . ٥,٥٢٤

 قد  DDE و   DDD ونواتج تحطمه    DDTصل  المركب األ 
 فـى لـبن األمهـات       ٩٤,٦٥±٢٦٣,٥٥بلغ متوسطها   

ــطها  ــغ متوس ــا بل ــات، بينم  ٣٢,٢٣±٨٩,٥٤الريفي
جرام دهـن فـى عينـات لـبن األمهـات           /نانوجرام

الحضريات، وكان الفرق بـين المتوسـطين جوهريـاً          
لصالح عينات األمهات الريفيات عند مستوى معنويـة        

  . ٧,٧٨٣قيمة ت  حيث بلغت ٠,٠١
مما سبق يتضح بصفة عامة ارتفاع نسبة متبقيات        
المبيدات الكلورونية العضوية بعينـات لـبن األمهـات         
الريفيات عنها في عينات لبن األمهـات الحـضريات،         
ويمكن إرجاع ذلك إلى تعـرض األمهـات الريفيـات          
للمبيدات الكلورونية العضوية يكون بشكل أكبر نظـرا        

املهن مع المبيدات بشكل مباشر أثناء      لمنطقة السكن وتع  
، حتى ولو كان ذلك منذ سـنوات مـضت          رشها بالحقل 

حيـث تتـصف هـذه      قبل تقييد أو إيقاف اسـتخدامها،       
المركبات بأنها شديدة الثبات تكاد ال تتحلل فى البيئة وال          
يتم تمثيلها كيميائياً بالكامل أو إخراجها مـن الكائنـات          

 وتخزينها وانتقالها من كـائن      الحية  بينما يتم استهالكها    
 الغذائية، وألن اإلنسان يقـع      خالل السالسل حي ألخر   

على قمة  السلسلة الغذائية فإن جسم اإلنسان يراكم هذه          
، كما ال يستبعد    )١٩٩٩ ،Jensen(المركبات عبر الزمن  

 وجود بقايا لهذه المركبات متراكماً منذ سنوات استخدام       
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اعية والمنزلية بصورة   هذه المبيدات فى األغراض الزر    
أكثر انتشارا عن اآلن، ولصفات ثباتها وبقاؤهـا  فقـد           
تواجدت هذه المركبات فى الجيل الثاني مـن األمهـات         

والتي انتقلت إليها أيضاً عبر فترات الرضاعة بجانـب         
   .طرق التلوث األخرى من خالل الغذاء والبيئة

فـى عينـات لـبن األمهـات        ) جرام دهن /نانوجرام(العضوية   مستويات متبقيات المبيدات الكلورونية      :أ-١جدول  
  بمنطقتي الدراسة

    العينة الحضرية  العينة الريفية
  المتوسط الحسابي  نوع المبيد

±  
 االنحراف المعياري

  
 الوسيط

  
  المدى

  المتوسط الحسابي
±  

 االنحراف المعياري

  
 الوسيط

  
  المدى

  ٧,٦٣  -٠,٠٢  ١,٤٨  ٢,٦٠ ± ٢,٤٤  ٠,٣٤٢-٤٥,٧  ٧,٦٦  ١٦,٧١±١٥,٣٦  األلدرين
  **٣,٤١٧ قيمة اختبار ت

  ٣,٦٥ – ٠,٠٢  ٠,٥٩١  ١,١٤ ± ١,٠٩ ٠,٥٢٦-١٥,٩  ٢,٦٣  ٤,٥٥±٤,٣٩  الدايلدرين
 **٣,١٤٢ قيمة اختبار ت

 ٦,٥٧ – ٠,٠٢ ٠,٠١٥ ٢,٢٠± ١,٩٥  ٠,٤٨٤٩-٣٨,٦  ٢,٥٧  ٩,٢٤±٦,٦٩  اإلندرين
 *٢,٢٣٣ قيمة اختبار ت

  ١٢,٠٩ – ٠,٠٥  ٥,٣٤  ٣,٣٣ ± ٥,٤٨  ١,٧٦-٦٨,٦  ١٧,٥  ٢٤,٤٢±٢٦,٤٤  مجموعة السيكلوداين
  **٣,٨٠٤ قيمة اختبار ت

α- HCH ٢٢,١٠ – ٠,١١ ١,٥٢  ٦,٥٥ ± ٤,١١ ٠,٨١٥-٢٣,٤ ٤,٦٥ ٧,٢٨±٦,٦٩  
 ١,٦٢٦ قيمة اختبار ت

β-HCH  ١٢,١٠ – ٠,٠٣  ١,٩١  ٣,٦٢±٣,٠١  ٢٨٩-٣٨,١  ٩,٧٠٥  ١٤,٧١±١٤,٥٦  
 **٣,٤١١ قيمة اختبار ت

γ -HCH  ٢٢,٣٠ – ٠,٠٥  ٠,٧٣٦  ٤,٩٨ ± ٢,٨٣  ٠,٣٦٨-١٦,٢  ١,٨٦  ٥,٣٣±٤,٤٤  
 ٠,٩٨٨ قيمة اختبار ت

ΣHCHs  ٢٤,٠٢ – ٠,٧٨ ٧,٩٦  ٧,٤٦ ± ٩,٩٣ ١,٤٧-٧٤,٨ ١٧,٠٣ ٢٠,٦±٢٦,٦٥  
  **٣,٤١٤  قيمة اختبار ت

  ٠,٠١فروق جوهرية عند مستوى معنوية                           **٠,٠٥فروق جوهرية عند مستوى معنوية * 

فى عينـات لـبن األمهـات        )جرام دهن /نانوجرام(مستويات متبقيات المبيدات الكلورونية العضوية      ) ب-١(ولجد
  بمنطقتي الدراسة

  العينة الحضرية العينة الريفية
 المتوسط الحسابي نوع المبيد

± 
 االنحراف المعياري

 
 الوسيط

 
 المدى

 المتوسط الحسابي
± 

 االنحراف المعياري

 
 الوسيط

 
 المدى

o,p - DDT ٩,٥٩ ± ١٣,٥٠  ٣١,٢٠ – ٠,٢٤ ١٣,٨  ٢,٧٥ ± ٢,٨٠  ٩,٠٢ – ٠,٠٢ ٢,١٩  
**٤,٧٩٥ قيمة اختبار ت  
p,p'- DDT ٢٨,٣٩±٤٧,٨٢  ٨٣,٦٠ – ١,٩٧ ٥٦,٩  ٢٣,١٥±٢٤,٥١  ٧٧,٦٠ – ٠,٠٥ ١٥,١٥  
**٢,٨٤٥ قيمة اختبار ت  
o,P - DDD ٣,٠٢ ± ٤,٩٢  ١١,٩٠ – ١,١٥ ٤,٥٩  ١,٧٢ ± ٢,٧٠  ٥,٩٧ – ٠,٠٣ ٣,٠٣٥  
**٢,٨٤٩ قيمة اختبار ت  
p,p'- DDD ٧,٧٨ ± ٥,٨٨  ٢٨,٦٠ – ٠,٠٢ ٢,٢٦  ١,٠٨ ± ١,٢١  ٤,٥٧ – ٠,٠٢ ٠,٩٩٦  
*٢,٦٦ قيمة اختبار ت  
o,p - DDE ٤٠,٠٩ ± ٤٨,٩٤  ١٥٣,٠ – ١,٤٢ ٣٩,٩  ١٩,٢٤±٢٤,١٦  ٥٩,٢٠ – ٠,٧١ ٢٠,٠٥  
*٢,٤٩٣ قيمة اختبار ت  
p.p'- DDE ٨٦,٤٧ ± ١٤٢,٩٢  ٢٣٣,٠ – ١٦,١٠ ١١٣,٠  ١٥,٩٠±٣٤,٣٣  ٦٢,٣٠ – ٨,٠٧ ٣٠,٤٥  
**٥,٥٢٤ قيمة اختبار ت  

DDTsΣ ٩٤,٦٥±٢٦٣,٥٥  ٤٧٠,٠ – ١١١,٠ ٢٧٦,٠  ٣٢,٢٣±٨٩,٥٤  ١٦٠,٠ – ٢٨,٦٠ ٧١,٨  
*٧,٧٨٣ قيمة اختبار ت  

 ٠,٠٥فروق جوهرية عند مستوى معنوية                            *٠,٠١فروق جوهرية عند مستوى معنوية ** 
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-Sherif Abd ق هـذه النتـائج مـع نتـائج     وتتف

AlRahman  )حيث وجد مستويات مرتفعة من  )٢٠١٠
الكلورونية العضوية فى عينات لبن األمهـات        المبيدات

  (DDT)حيث كان متوسط تركيز الـ       الشرقية،بمحافظة  
جرام دهن وهى مستويات أعلـى      / نانوجرام ١٣١٥هو  

 هذه الدراسة   بكثير من المستويات التي حصلنا عليها فى      
األمر الذي يشير إلى احتمالية أن هذه المركبات الزالت         

كما تتفق هذه النتـائج      .تدخل إلى البيئة فى تلك المنطقة     
 حيث أظهرت )٢٠٠٢(maher  و  Diefyأيضاً مع نتائج 

النتائج وجود مستويات مرتفعة من المبيدات الكلورونية       
 متوسط  العضوية فى عينات لبن األمهات بأسيوط فكان      

  .جرام دهن/  نانوجرام٥١٧,٣١هو DDTs  تركيز الـ 
 مستويات متبقيات مركبات ثنائيات الفينيل عديدة       -٢

  :)PCBs(الكلور
            )٢(تشير النتائج المتحصل عليها والواردة بجدول

                   إلى تواجد جميع مشابهات مركبات ثنائيات الفينيل 
                           لمختبرة، وهىا )PCBs(عديدة الكلور

)PCBs: 28,52,101,118,153,180 ( فى جميع عينات لبن
األمهات التي تم تحليلها، وذلك بمستويات متفاوتة  

بدرجات غير جوهرية فى معظم الحاالت وذلك فيما 
  . بينها وأيضا فيما بين العينة الريفية والحضرية
 تركيز الـولكن وجد أن الفرق بين متوسطات 

PCB 118   فى عينات لبن األمهات الريفيات
والحضريات كان جوهرياً لصالح عينات األمهات 

 حيث بلغت قيمة ٠,٠١الحضريات عند مستوى معنوية 
وإجماالً فإن متوسط مستويات مركبات الـ . ٤,٩٦٤ت 

Σ PCBs   نانوجرام ٤٥٠,٢٦±٦٨٤,٠٨المختبرة قد بلغ 
 ٤٢٥,١٥±٧١٦,٧٠لريفية، وجرام دهن بالنسبة للعينة ا/

جرام دهن بالنسبة للعينة الحضرية، ولم يكن /نانوجرام
  . الفرق بين المتوسطين جوهرياً

مما سبق يتضح أن متوسط مـستويات متبقيـات         
فـى عينـات لـبن األمهـات        ) PCBs(متشابهات الـ   

فى عينات لـبن األمهـات       الحضريات كانت أعلى مما   
وهريـة  بـين     الريفيات، ولكن لـم تكـن الفـروق ج        

 حيث وجدت فروق  PCB 118المجموعتين بخالف الـ
 لـصالح األمهـات     ٠,٠١جوهرية عند مستوى معنوية     

، وقد يرجـع    ٤,٩٦٤الحضريات، حيث بلغت قيمة ت      
  ذلك إلى أن هذه المركبات تستخدم على نطاق واسع فى 

  منطقتي الدراسةفى عينات لبن األمهات ب) جرام دهن/نانوجرام (PCBs مستويات الـ :٢جدول 
 نوع المبيد العينة الحضرية العينة الريفية

 المتوسط الحسابي
± 

 االنحراف المعياري

 المتوسط الحسابي المدى الوسيط
± 

 االنحراف المعياري

 المدى الوسيط

PCB 28 ١٥,٣٦ ± ١٠,٤١  ٥١,٣٠ – ٠,٧١ ٢,٦١  ١٧,٢٤ ± ١٠,٩٦  ٦٣٣,٦٠ – ٠,٠٥ ٣,٠٤  
 ٠,١٠٦ قيمة اختبار ت

PCB 52 ١٩,٨٧ ± ١٨,١٦  ٦٠,٧٠ – ٠,٦٨ ٦,٨٨  ٢٢,٨٧ ± ١٥,٧٣  ٨٧,٨٠ – ٠,٣٩ ٤,٨١  
 ٠,٣٥٩ قيمة اختبار ت
PCB 101 ٢٢,٥٠ ± ١٩,٥٨  ٨٧,١٣ – ٠,٥٨ ١٣,١  ١٦,٤٧ ± ٢١,٣٨  ٦٠,٧٠ – ٠,١٣ ٢٠,٤  
 ٠,٢٨٨ قيمة اختبار ت
PCB 118 ١٢,٢٣ ± ١٩,٧١  ٥٠,٧٠ – ٠,٨٧ ٢٢,٥  ٥٦,٦٤ ± ٨٤,٠٣  ٢٢٧,٠ – ٤,٣٤ ٩٠,٩  

يمة اختبار تق  ٤,٩٦٤**  
PCB 153 ٢٣١,٢٣ ± ٣٠٢,٣٨  ٨٣١,٠ – ٦,٨٠ ٢٢٠,٠  ٢٧٧,٩٥ ± ٣٢٧,٤٧  ٩٩٢,٠ – ٣٥,٣٠ ٢١٠,٠  
 ٠,٣١٠ قيمة اختبار ت
PCB 180 ٣١٧,٦٥ ± ٣١٤,٢٨  ٩٥٥,٠ – ٨,٩٧ ١٣١,٠  ٢٩٧,٣٨ ± ٢٥٧,٦٩  ٩٥٥,٠ – ٠,٠٢ ٩٨,٢  
 ٠,٥٨٢ قيمة اختبار ت
Σ PCBs ٤٥٠,٢٦±٦٨٤,٠٨  ١٥٢٥,٠ – ٨٨,٥٠ ٦٧٤,٠  ٤٢٥,١٥±٧١٦,٧٠  ١٥٠١,٠ – ٢١٢,٠ ٦٣٤,٠  

 ٠,٢٣٦ قيمة اختبار ت

  ٠,٠١فروق جوهرية عند مستوى معنوية **
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صناعة المعدات واألجهزة الكهربائيـة واإللكترونيـة،       
وبالتالي فإن مستوياتها تكون مرتفعـة فـى المنـاطق          

  abballeوقد أشـار  . الصناعية عن المناطق الزراعية
 إلى أن عينات لبن األمهات الالتـي        )٢٠٠٨(وأخرون  

يعشن فى المناطق الصناعية بإيطاليا كانت تحتوى على        
 عن عينات لبن  PCBsمستويات أعلى من مركبات الـ 

األمهات الالتي يعشن فى المناطق الزراعية، كذلك وجد        
zhao  أن مستويات مركبات الــ  ) ٢٠٠٧( وأخرون 

PCBs  ات كانت مرتفعة فى عينات لبن األمهات الصيني
فى المناطق الحضرية عن المناطق الريفية األمر الـذي     
يؤكد أن المصدر األساسي للتلوث لبن األمهـات بهـذه          

  . الصناعية  المركبات هو المنتجات والعوادم
  : مستويات العناصر الثقيلة فى عينات لبن األمهات- ٣

إلى أن الفـرق    ) ٣(تشير البيانات الواردة بجدول   
 تركيز عنصر الكادميوم فى عينات لـبن        بين متوسطي 

األمهات الريفيات والحضريات كان جوهريـاً لـصالح        
 ٠,٠٥عينات األمهات الريفيات عند مـستوى معنويـة         

ويمكن تفسير ذلـك بـأن    ،٢,٥٥٣حيث بلغت قيمة ت 
الكادميوم يدخل فى تصنيع بعض المخصبات واألسمدة       

بشكل أكبر  ومن ثم فإن تواجده فى البيئة الزراعية يكون         
  . الحضريةمن البيئة 

إلى أن الفرق بين ) ٣(كما تشير بيانات جدول
متوسطي تركيز عنصر الرصاص فى عينات لبن 
األمهات الريفيات والحضريات كان جوهرياً لصالح 

، ٠,٠١عينات األمهات الحضريات عند مستوى معنوية 

ويمكن تفسير ذلك بأن . ٧,٠١٤حيث بلغت قيمة ت 
رصاص فى لبن األمهات الحضريات تركيز عنصر ال

يزداد مع تزايد الكثافة السكانية والصناعية والسيارات 
  .وتعرض األمهات للهواء الملوث

) ٢٠٠٦(وتتفق هذه النتائج مع نتائج نهلة منصور
حيث أوضحت النتائج أن مستويات عنصر الكادميوم 
فى دماء األمهات ودماء الحبل السري ألطفالهن كانت 

عن مستوياتها ) منطقة زراعية(ينة القطيفأعلى فى مد
، بينما كانت )منطقة حضرية(فى مدينة الرياض

مستويات  عنصر الرصاص فى دماء األمهات ودماء 
الحبل السري ألطفالهن كانت أعلى فى مدينة الرياض 
عن مستوياتها فى مدينة القطيف كما تتفق هذه النتائج 

) ٢٠٠٠(ة مع دراسة عماد أبو عسلي ورويده أبو سمر
حيث أتضح  أن مستويات عنصر الرصاص فى عينات 
لبن األمهات فى سوريا كانت أكثر ارتفاعا فى المناطق 

  . الحضرية والصناعية عن المناطق الريفية
  :مستوى الحالة الصحية لألطفال المبحوثين: ثانياً

 إلـى أن نـسبة      )٤(تشير البيانات الواردة بجدول   
وى صحى جيد فى كل من      األطفال الذين يتمتعون بمست   

علـى   %٩٥،  %٧٩العينة الريفية والحضرية قد بلـغ       
التوالى، كما بلغت نسبة من كان مستوى حالتهم الصحية        

 فى العينتين على التوالى، وقد كان       %٥ ،%١٩متوسطة  
الفرق بين المجموعتين جوهرياً عند مـستوى معنويـة         

  .١١,٦٣٨ حيث بلغت قيمة مربع كاى ٠,١

  فى عينات لبن األمهات بمنطقتي الدراسة) جرام دهن/نانوجرام( يات الكادميوم والرصاص مستو:٣جدول 
    العينة الحضرية  العينة الريفية

مستوي العناصر 
  الثقيلة

  المتوسط الحسابي
±  

 االنحراف المعياري

  
 الوسيط

  
  المدى

  المتوسط الحسابي
±  

 االنحراف المعياري

  
 الوسيط

  
  المدى

  ٢٥٧,٠ – ٠,١٣  ٦٨,٣٥  ٦٢,٣٠ ± ٥٩,١٩  ٤٦٥,٠ – ١,٣١  ١١٦,٥  ٩٧,٠٢ ± ١٢٥,٢  الكادميوم
 *٢,٥٥٣ قيمة اختبار ت
  ٢٤٩,٠ – ١,٣١  ٤٦,٠  ٦٩,٤٨ ± ١١٠,٢٨  ١,٣١ – ١,٣١  ١,٣١  ٠,٠ ± ١,٣١  الرصاص

  **٧,٠١٤ قيمة اختبار ت
  ٠,٠١فروق جوهرية عند مستوى معنوية             **٠,٠٥فروق جوهرية عند مستوى معنوية *
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   توزيع األطفال المبحوثين فى منطقتى الدراسة وفقاً لمستوى حالتهم الصحية:٤دول ج
  العينة الريفية  مستوي الحالة الصحية لألطفال

   ١٠٠= ن 
  العينة الحضرية

  ٢قيمة كاى  ١٠٠= ن 
  ٩٥,٠٠  ٧٩,٠٠  جيدة

  ٥,٠٠  ١٩,٠٠  متوسطة
  ٠,٠٠  ٢,٠٠  ضعيفة

١١,٦٣٨**  

    ٠,٠١وية فروق جوهرية عند مستوى معن**  

 أن مستوى الحالة الصحية ألطفال      نستنتج من ذلك  
العينة الحضرية كان أفضل من مستوى الحالة الصحية        
ألطفال العينة الريفية، ويمكن تفسير ذلك بـأن أمهـات          
العينة الحضرية يقطنون فى أماكن بعيدة عـن التلـوث          
بالمبيدات، هذا باإلضافة إلى أفضلية الحالة االقتـصادية   

  .جتماعية ألسر أطفال العينة الحضريةواال
  :المقاييس الجسمية لألطفال المبحوثين: ثالثاً
 اإلنحـراف   ±تقييم النمو من خـالل المتوسـط         )١(

  .القياسي
  :متوسط أوزان األطفال المبحوثين

أن متوسط  أوزان األطفـال       ) ٥(يتضح من جدول  
 ± ٧,٢٥(  شهور قد بلـغ    ٦فى العينة الريفية عند عمر      

فى العينة الحضرية، وقد    ) ٠,٦٧ ±٧,٦٢(بلمقا) ٠,٥٨
كان الفرق بين المتوسطين جوهرياً لصالح أطفال العينة        

 حيث بلغت قيمـة     ٠,٠١الحضرية عند مستوى معنوية     
، كما بلغ متوسط أوزان األطفال عند عمـر         ، ٣,٠١ت  
فـى  ) ٠,٨٤ ±١٠,١٤(مقابل) ٠,٧٤±٩,٧١( شهر ١٢

وقد كـان   ، ليالمجموعتين الريفية والحضرية على التوا    
الفرق بين المتوسطين جوهرياً لصالح أطفـال العينـة         

 ، حيث بلغت قيمة      ٠,٠١الحضرية عند مستوى معنوية     
  . ٢,٦٣٤ت 

نستنتج من ذلك أن متوسط قيم أوزان األطفال فى         
المنطقة الحضرية كان أفضل من متوسـط قـيم أوزان          
األطفال فى المنطقة الريفية، وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع         
مستويات المبيدات العضوية الكلورونية فى عينات لـبن    
األمهات الريفيات األمر الذي قد يـنعكس علـى وزن          

              وآخـرون   philippeويؤكد ذلـك مـا وجـده        . الطفل
حيث وجد أن ارتفاع المبيدات الكلورونية فى       ) ٢٠٠٣( 

لبن األم يؤدى إلـى انخفـاض وزن الطفـل بمقـدار            
  .  شهر من عمره٤٢و١٨كجم عند ٠,٥٩

  : متوسط أطوال األطفال المبحوثين
إلى أن متوسـط    ) ٥(تشير البيانات الواردة بجدول   

أطوال األطفال فى كل من العينة الريفيـة والحـضرية          
 ٦٧,٣٨  و  ٨,١٣ ± ٦٦,١٩ أشهر  قد بلغ      ٦عند عمر   

، علي التوالي، ولم تكن هناك فروقاً جوهريـة         ٢,٣٤±
يـضا متوسـط أطـوال      كما تساوى أ  ، بين المتوسطين 

 شهر فى المجمـوعتين الريفيـة       ١٢األطفال عند عمر    
 ± ٧٤,٩٦ و   ٢,٤٠±٧٤,٤٢والحضرية  حيـث بلـغ       

 على التوالي  ولم تكن هناك فروقاً جوهرية بين           ١,٩٨
المتوسطين وقد يرجع ذلك إال أن الطول أكثـر تـأثراً           
بالعوامل الوراثية عن الوزن الذى يكون أكثـر تـأثراً          

  . لبيئيةبالعوامل ا
  :متوسط قيم محيط الرأس لألطفال المبحوثين

أن متوسط   ) ٥(يتضح من البيانات الواردة  بجدول     
 أشهر فى العينـة  ٦قيم محيط الرأس لألطفال عند عمر    

 ± ٤٣,١١(مقابـل   ) ٠,٨٢  ± ٤٢,٠٨(الريفية قد بلغ    
فى العينة الحضرية، وقد كـان الفـرق بـين          ) ٠,٣٤

أطفال العينة الحضرية عند    المتوسطين جوهرياً  لصالح     
 ، حيث بلغت قيمـة اختبـار ت         ٠,٠١مستوى معنوية   

كما بلغ متوسط  قيم محيط الـرأس لألطفـال          ، ٦,٨٨٥
 ± ٤٥,٨٦(مقابل  ) ٠,٨٩±٤٥,٢٧( شهر   ١٢عند عمر   

فى المجمـوعتين الريفيـة والحـضرية علـى         ) ٠,٩٠
وكان الفرق بين المتوسطين جوهرياً لـصالح       ، التوالي

ة الحضرية أيضا عنـد مـستوى معنويـة         أطفال العين 
   .٣,١٨٦ ، حيث بلغت قيمة اختبار ت٠,٠١
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   المقاييس الجسمية لألطفال المبحوثين وفقاً للعمر ومنطقة الدراسة:٥ جدول

   شهر١٢   أشهر٦
  العينة الريفية المقاييس الجسمية

  )٥٥(ن 
  العينة الحضرية

  )٥٣(ن 
  العينة الريفية

  )٤٥(ن 
  العينة الحضرية

  )٤٧(ن 
    الوزن -١
  ١١,٨٠ – ٨,٠  ١١,٣٠ – ٨,٠  ٩,٥٠-٦,٢٠  ٨,٣٠ – ٦,٠  المدى

  ٠,٨٤ ± ١٠,١٤  ٠,٧٤ ± ٩,٧١  ٠,٦٧ ±٧,٦٢  ٠,٥٨ ± ٧,٢٥  االنحراف المعياري± المتوسط الحسابي 
  **٢,٦٣٤  **٣,٠١٠  قيمة اختبار ت

    الطول -٢
  ٧٩,٠ – ٧١,٠  ٧٩,٠ – ٦٦,٠  ٧٦,٠ – ٦٤,٠  ٧١,٠ –٦ ٩,٠  المدى

  ١,٩٨ ± ٧٤,٩٦  ٢,٤٠ ± ٧٤,٤٢  ٢,٣٤ ± ٦٧,٣٨  ٨,١٣ ± ٦٦,١٩  االنحراف المعياري± لحسابي المتوسط ا
  ١,١٧٠  ١,٠٢٢  قيمة اختبار ت

    محيط الرأس -٣
  ٤٧,٠ – ٤٢,٠  ٤٧,٠ – ٤٣,٠  ٤٥,٠ – ٤١,٠  ٤٤,٠ – ٤٠,٠  المدى

  ٠,٩٠±  ٤٥,٨٦  ٠,٨٩ ± ٤٥,٢٧  ٠,٧٩ ± ٤٣,١١  ٠,٧٧ ± ٤٢,٠٨  االنحراف المعياري± المتوسط الحسابي 
  **٣,١٨٦  **٦,٨٨٥  قيمة اختبار ت

  ٠,٠١فروق جوهرية عند مستوى معنوية  **  
تقييم النمو الجسمي من خالل األوضاع المئينيـة         )٢(

PERCENTILES  
  :األوضاع المئينية ألوزان األطفال المبحوثين

% ٧٤,٥أن ) ٦(النتائج الموضحة بجدولأظهرت 
قد وقعت ،  أشهر٦من أطفال العينة الريفية عند عمر 

أقل من ( ٥٠أوزانهم عند األوضاع المئينية األقل من 
من أطفال العينة  %٢٨,٥مقارنة بـ ) المتوسط
كما بلغت نسبة أطفال العينة الريفية عند . الحضرية

   أشهرالذين وقعت أوزانهم عند الوضع المئينى٦عمر

مقارنة % ٢٥,٥) عند المتوسط فأكثر(الخمسين فأكثر
وقد كان ، ل العينة الحضرية من أطفا %٧١,٥بـ 

الفرق بين المجموعتين جوهرياً لصالح أطفال العينة 
، حيث بلغت قيمة ٠,٠١الحضرية عند مستوى معنوية 

  . ٢٣,٦١٣مربع كاى 
 ١٢كذلك فإن نسبة أطفال العينة الريفية عند عمر

شهر الذين وقعت أوزانهم عند األوضاع المئينية األقل 
من أطفال % ٢٩,٨بل مقا% ٦٦,٦ قد بلغت ٥٠من 

  وبلغت نسبة أطفال العينة الريفية عند ، العينة الحضرية

   األوضاع المئينية ألوزان األطفال المبحوثين تبعاً لمنطقة الدراسة     :٦جدول 
  العينة الريفية

  ٥٥= ن 
  العينة الحضرية

 الوضع المئينى  العمر  ٥٣= ن 
  %  العدد  %  العدد

   ٢قيمة كاى

>١,٩ ١  ٥,٥  ٣  ١٠  
>٥,٧ ٣  ٢٠,٠  ١١  ٢٥  
>٢٠,٠٠  ١١  ٤٩,٠٠  ٢٧  ٥٠  
>٥٦,٦ ٣٠  ١٨,٢  ١٠  ٧٥  

٦
شهور

  

>١٥,٠٠  ٨  ٧,٣  ٤  ٩٠  

٢٣,٦١٣ **  

  %  العدد  %  العدد  الوضع المئينى  ٤٧= ن   ٤٥=  ن 
>٢,١ ١  ٤,٤  ٢  ١٠  
>٦,٤ ٣  ١٧,٨  ٨  ٢٥  
>٢١,٣ ١٠  ٤٤,٤  ٢٠  ٥٠  
>٣٨,٣ ١٨  ٢٦,٧  ١٢  ٧٥  

١٢
شهر

  

>٣١,٩ ١٥  ٦,٧  ٣  ٩٠  

١٥,١٠٣**  

  ٠,٠١فروق جوهرية عند مستوى معنوية **
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شهر الذين وقعت أوزانهم عند الوضع المئينى        ١٢عمر
مـن أطفـال    % ٧٠,٢مقابل  % ٣٣,٤الخمسين فأكثر   
 وقد كان الفـرق بـين المجمـوعتين         ،العينة الحضرية 

جوهرياً لصالح أطفال العينة الحضرية عنـد مـستوى         
. ١٥,١٠٣ بلغت قيمة مربع كـاى        حيث ٠,٠١معنوية  

ويمكن تفسير تلك النتائج بأن الـوزن مـن المقـاييس           
الجسمية األكثر تأثراً بالعوامل البيئية المحيطة بالطفـل        
مثل التغذية ومعدل اإلصابة باألمراض خاصةً أمراض       
الجهاز التنفسي والجهاز المعدي المعوي، وهـو مـن         

ي لألمهات والذي   المقاييس التي تتأثر بالمستوى التعليم    
بدورة يؤثر على مستوى الوعي الصحي لهن ومقـدار         

 وآخـرون،   (Alanونوعية الرعاية التي تقـدم للطفـل  
٢٠٠٠ Sarah; ، ويمكن إرجاع هـذه النتـائج   )٢٠٠٣ 

أيضاً إلى ارتفاع مستويات المبيدات الكلورونيـة فـى         
عينات لبن األمهات الريفيات مما ينعكس علـى أوزان         

  .)٢٠٠٣( وآخرون  Philippeق ذلك مع أطفالهن ويتف
  :األوضاع المئينية ألطوال األطفال المبحوثين

تقارب نسب ) ٧(أظهرت النتائج الموضحة بجدول
 أشهر الذين ٦أطفال العينة الريفية والحضرية عند عمر 

أقل  (٥٠وقعت أطوالهم عند األوضاع المئينية األقل من 
لعينتين ل% ٣٧,٨و، %٣٨,١حيث بلغت ) من المتوسط
أيضا فقد تقاربت نسبة أطفال العينة ، علي التوالي

 أشهرالذين وقعت ٦الريفية  والحضرية عند عمر 
عند (أطوالهم عند الوضع المئينى الخمسين فأكثر

لذلك ، علي التوالي% ٦٢,٢و % ٦١,٩) المتوسط فأكثر
           .  لم تكن هناك فروق جوهرية بين المجموعتين

 نسب أطفال العينة الريفية والحضرية كذلك فقد تقاربت
 شهر والذين وقعت أطوالهم عند األوضاع ١٢عند عمر

%  ٥٥,٤و% ٥٧,٨ حيث بلغت ٥٠المئينية األقل من 
وكذلك الذين وقعت أطوالهم عند ، للعينتين علي التوالي

% ٤٤,٦مقابل % ٤٢,٢الوضع المئينى الخمسين فأكثر 
رية بين على التوالي، ولم تكن هناك فروق جوه

ويمكن تفسير تلك النتائج بأن الطول من . المجموعتين
المقاييس األقل تأثراً بالعوامل البيئية فهو بخالف الوزن 

وتتفق هذه النتائج . يتأثر بالعوامل الوراثية بدرجة أكبر
حيث لم تجد ) ٢٠٠٠(مع ما وجدته ابتسام صالح الدين 

 فروق معنوية بين أطوال وأوزان أطفال المناطق
لكنها تختلف مع  ما وجدته . الصناعية وغير الصناعية

حيث كانت هناك فروق جوهرية فى ) ٢٠٠٨(مها كمال 
النمو فى الطول بين أطفال المناطق الصناعية وغير 

 Magdaكذلك تختلف أيضاً مع نتائج دراسة . الصناعية

Abd-Elaal)حيث بينت النتائج وجود فروق  )٢٠٠٤
ة بين أطفال العينة التجريبية جوهرية ذات داللة إحصائي

  . والعينة الضابطة فى متغير األوضاع المئينية للطول
   المبحوثين تبعًا لمنطقة الدراسة  األوضاع المئينية ألطوال األطفال:٧جدول

  العينة الریفية
  ٥٥= ن 

  العينة الحضریة
 الوضع المئينى  العمر  ٥٣= ن 

  %  العدد  %  العدد
  ٢قيمة آاى

>١٫٩ ١  ٣٫٦  ٢  ١٠  
>١٫٩ ١  ٣٫٦  ٢  ٢٥  
>٣٤٫٠  ١٨  ٣٠٫٩  ١٧  ٥٠  
>٣٧٫٧ ٢٠  ٣٨٫٢  ٢١  ٧٥  

٦
شهور

  

>٢٤٫٥  ١٣  ٢٣٫٧  ١٣  ٩٠  

٠٫٩٥٣  

  ٤٧= ن   ٤٥=  ن 
  الوضع المئينى

  %  العدد  %  العدد
>٤٫٣ ٢  ٨٫٩  ٤  ١٠  
>١٤٫٩ ٧  ١١٫١  ٥  ٢٥  
>٣٦٫٢ ١٧  ٣٧٫٨  ١٧  ٥٠  
>٢٧٫٦ ١٣  ٣٣٫٣  ١٥  ٧٥  

١٢
شهر

  

>١٧٫٠ ٨  ٨٫٩  ٤  ٩٠  

٠٫٦٥٧  
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األوضــاع المئينيــة لقــيم محــيط الــرأس لألطفــال 

  : المبحوثين
% ٨٧,٣أن ) ٨(أظهرت النتائج الموضحة بجدول

 أشهر قد وقعت قيم ٦من أطفال العينة الريفية عند عمر
 ٥٠محيط روؤسهم عند األوضاع المئينية األقل من 

من أطفال  % ٥٤,٧مقارنة بـ ) أقل من المتوسط(
كما بلغت نسبة أطفال العينة الريفية ، ينة الحضريةالع

 أشهرالذين وقعت قيم محيط روؤسهم عند ٦عند عمر
) عند المتوسط فأكثر(الوضع المئينى الخمسين فأكثر

، من أطفال العينة الحضرية%٤٥,٣مقارنة بـ %١٢,٧
وقد كان الفرق بين المجموعتين جوهرياً عند مستوى 

  . ٢٤,٤٩٣ مربع كاى  حيث بلغت قيمة٠,٠١معنوية 
 ١٢كذلك فإن نسبة أطفال العينة الريفية عند عمر

شهر الذين وقعت قيم محيط رؤوسهم عند األوضاع 
مقابل % ٨٠,٠٠ قد بلغت ٥٠المئينية األقل من 

كما بلغت نسبة ، من أطفال العينة الحضرية% ٦٦,٠٠
شهر الذين وقعت قيم  ١٢أطفال العينة الريفية عند عمر

 عند الوضع المئينى الخمسين فأكثر محيط رؤوسهم
، من أطفال العينة الحضرية% ٣٤,٠٠مقابل % ٢٠,٠٠

  وقد كان الفرق بين المجموعتين جوهرياً عند مستوى

 .١١,٤٢٩ حيث بلغت قيمة مربع كاى ٠,٠١معنوية 
  Magda Abd-Elaal وتتفق هذه النتائج مع ما وجدته

حيث وجدت فروق جوهرية ذات داللة  )٢٠٠٤(
ائية بين أطفال العينة التجريبية والعينة الضابطة إحص

بالنسبة لألوضاع المئينية لمحيط الرأس وذلك  لصالح 
من كل ما سبق نستنتج أن . أطفال العينة الضابطة

المقاييس الجسمية ألطفال العينة الحضرية كانت أفضل 
من مثيالتها فى العينة الريفية ويمكن تفسير ذلك 

ثات فى عينات لبن األمهات بانخفاض مستوى الملو
الحضريات إضافة إلى ارتفاع مستوى المعلومات 
الغذائية والممارسات التغذوية والمعلومات والممارسات 

  .الصحية لألمهات الحضريات عن الريفيات
  : مستوى تطور األطفال المبحوثين: رابعاً

يتضمن نتائج إختبار المظاهر التطورية الذى طبق 
حوثين ويشمل  تطور العضالت على األطفال المب

الكبيرة والتفصيلية والتطور االجتماعي االنفعالي وكذلك 
  .التطور العقلي اللغوي

أن هناك ) ٩(يتضح من البيانات الواردة بجدول
قد %) ٨٢(نسبة مرتفعة من أطفال العينة الحضرية 

في حين أن   فأكثر من مهارات عمرهم،% ٧٥أنجزوا 
      %)٥٨(ة الريفية أكثر من نصف أطفال العين

  األوضاع المئينية لقيم محيط الرأس لألطفال المبحوثين تبعاً لمنطقة الدراسة  :٨ جدول
  العينة الريفية

  ٥٥= ن 
  العينة الحضرية

 الوضع المئينى  محيط الرأس  ٥٣= ن 
  %  العدد  %  العدد

   ٢قيمة كاى

>٠ ٠  ٥,٥ ٣  ٥  
>٠ ٠  ١,٨  ١  ١٠  
>٩,٤ ٥  ٣٦,٤  ٢٠  ٢٥  
>٤٥,٣  ٢٤  ٤٣,٦  ٢٤  ٥٠  
>٣٠,٢ ١٦  ١٢,٧  ٧  ٧٥  

٦
شهور

  

>١٥,١  ٨  ٠  ٠  ٩٠  

٢٤,٤٩٣**  

  %  العدد  %  العدد  الوضع المئينى  ٤٧= ن   ٤٥=  ن 
>٢,١ ١  ٦,٧ ٣  ٥  
>٤,٣ ٢  ٢٦,٧  ١٢  ١٠  
>١٢,٨ ٦  ١٣,٣  ٦  ٢٥  
>٤٦,٨ ٢٢  ٣٣,٣  ١٥  ٥٠  
>٢٧,٦ ١٣  ١٥,٦  ٧  ٧٥  

١٢
شهر

  

>٦,٤ ٣  ٤,٤  ٢  ٩٠  

١١,٤٢٩**  
  

  ٠,٠١فروق جوهرية عند مستوى معنوية ** 
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   توزيع األطفال المبحوثين فى منطقتي الدراسة وفقاً لمستوى التطور:٩جدول 
 العينة الريفية

٥٥= ن   
 العينة الحضرية

٥٣= ن    نسبة ما أنجزه الطفل من مهارات العمر 
 % العدد % العدد

٢قيمة كاى  

 ٠ ٠ ٠ ٠  ارات عمرهمن مه% ٥٠ < -%  ٢٥من
شهور٦ ١٨,٠٠ ١٠ ٥٨,٠٠ ٣٢  من مهارات عمره% ٧٥ < -%  ٥٠من  
 ٨٢,٠٠ ٤٣ ٤٢,٠٠ ٢٣  من مهارات سنه فأكثر% ٧٥

١٧,٥٥٣**  

)٤٥= (ن  )٤٧= (ن    % العدد % العدد  نسبة ما أنجزه الطفل من مهارات العمر 
 ٠ ٠ ٠ ٠  من مهارات عمره% ٥٠ < -%  ٢٥من
شهر١٢ ١٩,٠٠ ٩ ٧٣,٠٠ ٣٣  من مهارات عمره% ٧٥ < -%  ٥٠نم  

 ٨١,٠٠ ٣٨ ٢٧,٠٠ ١٢  من مهارات سنه فأكثر% ٧٥

٢٧,٢٠٤**  

  ٠,٠١فروق جوهرية عند مستوى معنوية ** 
من مهارات عمـرهم،    % ٧٥ <-%٥٠قد أنجزوا من    

فقـد أنجـزوا    ) فقط% ٤٢(النسبة الباقية من العينة     أما  
 ٦عمـر   فأكثر من مهارات عمرهم وذلك عنـد        % ٧٥

شهور، لذلك كانت الفروق بين المجموعتين جوهريـة        
 حيث بلغت قيمة مربع كاى      ٠,٠٠١عند مستوى معنوية    

١٧,٥٥٣ .  
كذلك فإن نسبة أطفال العينة الحضرية عند 

 شهر تفوقت علي نسبة أطفال العينة الريفية ١٢عمر
فأكثر من مهارات عمرهم حيث % ٧٥الذين أنجزوا 

وقد كانت نسبة . اليعلي التو% ٢٧و% ٨١بلغت 
% ٧٥ <-%٥٠أطفال العينة الريفية الذين أنجزوا من 

من مهارات سنهم حوالي ثالثة أرباع العينة حيث بلغت 
وقد ، من أطفال العينة الحضرية% ١٩فى مقابل % ٧٣

كانت الفروق جوهرية بين المجموعتين عند مستوى 
  .٢٧,٢٠٤حيث بلغت قيمة مربع كاى ٠,٠٠١معنوية 

يتضح أن األطفال الحضريين كانوا مما سبق 
أفضل من األطفال الريفيين فى إنجاز المهارات 
التطورية بصفة عامة الحركية والعقلية اللغوية 

.  شهر١٢ أشهر و٦واالنفعالية االجتماعية عند عمر 
وربما يرجع ذلك إلى أن إنجاز الطفل لمهاراته 
 التطورية المختلفة إنما يحتاج إلى عديد من العوامل

منها وجود جهاز عصبي وهيكل عظمى سليمان، 
واكتمال عمر الجنين داخل الرحم مع ضرورة توفير 
غذاء كامل ومتوازن يمد الطفل باحتياجاته من العناصر 
الغذائية حيث أن الطفل سيئ التغذية سوف يتأخر فى 

يضاف إلى . إنجاز وأداء مهاراته التطورية المختلفة
فل فى إنجاز مهاراته ذلك عامل أخر هام يساعد الط

التطورية وهو إيجابية األم  فى مساعدة طفلها وتدريبه 
على تحقيق إنجازات المهارات التطورية بمساندته 
ومساعدته فى بعض المهارات ومشاغبته حتى يتفاعل 

  .)٢٠٠٠ليلى الخضري، (معها ومع األشياء المحيطة 
كذلك فإن النتائج الحالية قد أظهرت أن متبقيات 

 فى لبن األمهات الريفيات )DDTs ( والـ (HCHs)الـ
كان أعلى منه فى لبن األمهات الحضريات، وذلك عند 

، وحيث أن التوالي على ٠,٠٥ و٠,٠١مستوى داللة 
فترة الرضاعة هى فترة تطورية حرجة فى حياة 
اإلنسان حيث تكون األنظمة العصبية والمناعية غير 

ورسريع ناضجة وظيفياً، ويمر الطفل بنمو وتط
ألنسجته، فأن تداخل أى عوامل، وخاصة تلك الملوثات 
البيئية، يكون لها أثار سيئة على إنجاز المهارات 
التطورية بصفة عامة سواء كانت حركية أو عقلية 

.                                                  اجتماعيةلغوية أوإنفعالية 
العالقة اإلرتباطية بين تركيـز الملوثـات فـى       : خامسا 

عينات لبن األم والحالة الصحية ونمـو وتطـور         
  : أطفالهن الرضع

 العالقة اإلرتباطية بين مستويات ملوثات لبن األم        -١
  : والحالة الصحية لألطفال المبحوثين

متبقيات المبيدات   العالقة اإلرتباطية بين مستويات    )أ(
  : نية والحالة الصحية لألطفال المبحوثينالكلورو
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إلى وجود ) ١٠(تشير البيانات الواردة بجدول
عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية بين مستوى كل من 

 ومستوى الحالة الصحية ΣDDTs و ΣHCHsاأللدرين و
      r، حيث بلغت قيم٠,٠١للطفل وذلك عند مستوى معنوية

، أي أنه )ي على التوال٠,٣٢٢-، ٠,٤٠٩-، ٠,٢٨٢-(
عند زيادة تركيز مستوي الملوثات بلبن األمهات 

ينخفض مستوي الحالة الصحية لألطفال  المبحوثات
  .المبحوثين

العالقة اإلرتباطية بين مستويات متبقيات ثنائيات       ) ب(
 والحالة الـصحية    (PCBs)الفينيل عديدات الكلور  

  :لألطفال المبحوثين
وجود عالقة  ) ١١(توضح البيانات الواردة بجدول   

، PCB 15إرتباطية سـالبة وجوهريـة بـين مـستوى     
ومستوى الحالة الصحية للطفل وذلـك عنـد مـستوى          

، أي أنـه  )٠,٣٦٩-(  r، حيث بلغت قيمة٠,٠١معنوية 
 بلبن األمهات المبحوثات PCB 153عند زيادة تركيزات 

  .لمبحوثينينخفض مستوي الحالة الصحية لألطفال ا
مما سبق نستنتج أنه بزيادة مـستويات المبيـدات         

فـى عينـات لـبن     (PCBs) العضوية الكلورونية والـ
األمهات ينخفض مـستوى الحالـة الـصحية العامـة          

 rogan وتتفق هذه النتيجة مع ما وجده        .ألطفالهن الرضع 
 طفالً من عمر    ٨٥٨حيث تم دراسة    ) ٢٠٠١(وآخرون  

 مر لتحديد ما إذا كان للــ  الوالدة وحتى عام من الع

(PCBs)والـ(DDTs)  تأثيراً على نمو األطفال ومستوى 
حالتهم الصحية، ولقد وجدوا أن ارتفاع مستويات هـذه         
المركبات فى عينات لبن األمهات قد أظهر تأثيراً سلبياً         
على وزن األطفال وزيادة عدد مرات إصابتهم بالتهابات        

  .واألمعاءاألذن الوسطى والتهابات المعدة 
إلى أن األطفال  )٢٠٠١( Kim Hooperويشير

الرضع يمكن أن يكون المدخول اليومي لهم من هذه 
الملوثات أضعاف ما يدخل جسم اإلنسان البالغ وذلك 

) ١٩٩٩ (Gwynneعلى أساس وزن الجسم، كذلك يذكر 
أن األجنة يتعرضون للملوثات بدرجة أكبر نسبياً لكل 

 االمتصاصوذلك ألن معدل كيلو جرام من وزن الجسم 

ومعدل احتجاز تلك الملوثات فى أجسامهم يكون مرتفعاً 
ألنهم يكونوا فى مراحل تطورية حرجة وحساسة حيث 
تنمو وتتغير الخاليا سريعاً، ويؤكد ذلك على أن 
الملوثات التي تصل إلى األجنة تظل فى دمائهم ويزداد 

ؤثر عليها ما يحصلون عليه خالل الرضاعة وكل ذلك ي
  John Crumpويؤكد ذلك ما ذكره . على حالتهم الصحية

من أن األطفال يولدون ولديهم أعباء جسمية ) ٢٠٠٠(
من الملوثات العضوية الثابتة، كذلك فإن التركيزات 
المرتفعة من الملوثات المتواجده فى لبن األم ربما يقلل 
من بعض فوائد لبن الثدى مثل القدرة على مقاومة 

ن ثم إنخفاض مستوى الحالة الصحية األمراض وم
  .)٢٠٠٠وأخرون ،(Weisglas لألطفال المعرضين لذلك 

العالقة اإلرتباطية بين مستويات المعادن الثقيلة )جـ(
والحالة الصحية لألطفال ) الكادميوم والرصاص(

  :المبحوثين
وجود عالقة  ) ١٢(توضح البيانات الواردة بجدول   

ستوى الحالة الـصحية    إرتباطية  سالبة وجوهرية بين م     
للطفل وتركيز عنصر الرصاص وذلك عنـد مـستوى         

، أي أنـه  )٠,٣١٦ -(  r حيث بلغت قيمة٠,٠١معنوية 
عند ارتفاع مستوي الرصاص بلبن األمهات المبحوثات       
تنخفض مستوي الحالة الصحية لألطفـال المبحـوثين        

حيث ) ٢٠٠٨(وتتفق هذه النتائج مع ما وجدته مها علي         
 الصحية لألطفال الذين يقطنـون المنـاطق        الحالةكانت  

الصناعية أقل من نظرائهم الذين يقطنون فـى أمـاكن          
  . بعيدة عن المصانع

 العالقة اإلرتباطية بين مستويات ملوثات لبن األم        -٢
  :والمقاييس الجسمية لألطفال المبحوثين

العالقة اإلرتباطية بين مستويات متبقيات المبيدات      ) أ(
ــة والم ــال الكلوروني ــسمية لألطف ــاييس الج ق

  :المبحوثين
إلـى وجـود    ) ١٣(تشير البيانات الواردة بجدول   

عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية بـين أوزان األطفـال         
 فى  DDTs Σ و HCHs Σالمبحوثين ومستويات كل من     

   حيث ٠,٠١لبن أمهاتهم، وذلك عند مستوى معنوية 



Vol. 58, No. 1, pp. 33‐63, 2013(Arabic)                                                                            Alex. J. Agric. Res. 

 ٥٠

  
                                         



Alex. J. Agric. Res.                                                                            Vol. 58, No. 1, pp. 33‐63, 2013 (Arabic) 

 ٥١

 والحالـة الـصحية     PCBs)( العالقة اإلرتباطية بين مستويات متبقيات ثنائيات الفينيل عديدات الكلور        : ١١ ولجد
 .لألطفال المبحوثين

الملوثات                             
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لمستوى الحالة الصحية للطف  - ٠٫١٨٦  - ٠٫١٨٦  - ٠٫٠٤٧-٠٫٠٠٤  - ٠٫٣٦٩**  - ٠٫٠٧٤  - ٠٫١٦٣  
  ٠,٠١فروق جوهرية عند مستوى معنوية **   
   والحالة الصحية لألطفال المبحوثين  العالقة االرتباطية بين مستويات الكادميوم والرصاص:١٢جدول  

  الملوثات                           
  يةالحالة الصح 

  صاصالر  الكادميوم

  **٠,٣١٦-  -٠,١٧١  مستوى الحالة الصحية
  ٠٫٠١فروق جوهریة عند مستوى معنویة **   

كـذلك  . التواليعلى ) ٠,٣٧٤-،٠,٣٩٦-(  rبلغت قيم
وجوهرية بـين أطـوال     وجدت عالقة إرتباطية سالبة     

فى لبن أمهاتهم، o,p- DDE األطفال المبحوثين ومستوى 
              r قيمـة  حيث بلغـت ٠,٠٥وذلك عند مستوى معنوية 

وجدت أيـضاً عالقـة إرتباطيـة سـالبة         ). ٠,٣٢١-(
 α- HCH وجوهرية بين محيط الرأس ومستويات كل من

، حيـث  ٠,٠١ وذلك عند مستوى معنوية o,p- DDE و 
  .، على التوالي٠,٥٤٦- و٠,٣٤٧-  rبلغت قيم 

) ٢٠٠٩ (وآخـرون  Jingويتفق ذلك مع ما وجده      
حيث بينـت نتـائج هـذه       ) ٢٠٠٨(وآخرون   Karenو

الدراسات وجود ارتباطا سلبياً  بين تعرض األجنة داخل        
الرحم لبعض المبيدات الكلورونيـة العـضوية وبـين         

لوزن  انخفاض المقاييس الجسمية للمواليـد الحقـاً كـا        
كما تتفق نتائج الدراسة أيـضا      . والطول ومحيط الرأس  

حيث كـان  ) ٢٠٠٤  (Magda Abd-Elaalمع ما وجدته 
 فـى   DDTs و   Dieldrinهناك عالقة إرتباطية بين الـ      

عينات لبن األمهات المبحوثـات ووزن ومحـيط رأس         
  . أطفالهن الرضع

العالقة اإلرتباطية بين مستويات متبقيات ثنائيات  )ب (
والمقاييس  PCBs)(الفينيل عديدات الكلور
  :الجسمية لألطفال المبحوثين

إلى وجود ) ١٤(تشير البيانات الواردة بجدول
عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية بين وزن األطفال 

 فى لبن األمهات وذلك عند  Σ PCBsالمبحوثين ومستوى

 .٠,٣٢١-  r حيث بلغت قيمة٠,٠١مستوى معنوية 
 إرتباطية سالبة وجوهرية بين الوضع كذلك وجود عالقة

 وذلك عند مستوى PCB 101المئينى للطول ومستوى 
  .٠,٤٠٠-  r  حيث بلغت قيمة ٠,٠١معنوية 

أيضاً وجدت عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية بين 
من الوضع المئينى لمحيط الرأس ومستويات كل من 

PCB 28و  PCB 52 ٠,٠٥وذلك عند مستوى معنوية 
  وتتفق هذه النتائج مع ما . ٠,٢٩٤- rيمة حيث بلغت ق

حيث قاموا بتقييم عدد ) ٢٠٠٧( وآخرونSagivوجده 
،  طفالً ولدن ألمهات يقطن بالقرب من أماكن ملوثة٧٢٢

وقد أوضحت PCBsالمبيدات الكلورونية العضوية والـ 
النتائج وجود عالقة إرتباطية بين ارتفاع مستويات 

ومحيط الرأس لكن لم  وبين الوزن والطول  PCBsالـ
توجد عالقة إرتباطية بين المبيدات الكلورونية العضوية 

  .وبين المقاييس السابقة
مما سبق يتضح أنه بزيادة مستويات الملوثات 
بلبن األمهات المبحوثات تنخفض أوزان األطفال وكذلك 
أوضاعهم المئينية سواء للوزن أو للطول وأيضا 

 بأن ملوثات لبن ويفسر ذلك. إنخفاض محيط  الرأس
األم تقلل من مناعة األطفال حيث أن العديد منها يؤثر 

المناعى مما يجعل الطفل عرضة  على كفاءة الجهاز
لألمراض وهذا بدوره يؤثر على نموه الجسمى وخاصة 

  .عند تكراراإلصابة باألمراض وعلى فترات قصيرة
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 العالقة اإلرتباطية بين مستويات المعادن الثقيلة) ج(
والمقاييس الجسمية ) الكادميوم والرصاص(

  :لألطفال المبحوثين
إلى عدم وجود ) ١٥(تشير البيانات الواردة بجدول

عالقة إرتباطية بين مستويات الكادميوم والرصاص فى 
عينات لبن األمهات والمقاييس الجسمية ألطفالهن 
المبحوثين وربما يرجع ذلك إلى أن مستويات عنصري 

صاص التي تم الكشف عنها لم تكن الكادميوم والر
بالمستوى الذي يحدث التأثير الواضح على المقاييس 

  .الجسمية لألطفال المبحوثين
 العالقة اإلرتباطية بين مستويات ملوثات لبن األم        -٣

  : و تطور األطفال المبحوثين
العالقة اإلرتباطية بين مستويات متبقيات المبيـدات       -أ

المبحوثين عند عمـر    الكلورونية وتطور األطفال    
  : أشهر٦

إلي عدم وجود ) ١٦(تشير البيانات الواردة بجدول
عالقة إرتباطية جوهرية بين مستويات الملوثات بلبن 

العضالت الكبيرة لدي  األمهات المبحوثات وتطور
األطفال المبحوثين، في حين وجدت عالقة إرتباطية 

وتطور o, p- DDE سالبة وجوهرية بين مستويات 
ت التفصيلية لألطفال المبحوثين وذلك عند العضال

 كما ٠,٦٥٤-   r حيث بلغت قيمة٠,٠١مستوى معنوية 
وجدت عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية بين مستويات 

 فى عينات لبن p,p'-DDTكل من الـسيكلودايين و 
األمهات المبحوثات والتطور االجتماعي االنفعالي 

 ٠,٠٥معنوية ألطفالهن المبحوثين، وذلك عند مستوى 
  . ، على التوالي٠,٤٣٦ -   و٠,٤٤٠ r -حيث بلغت قيم 

      كذلك وجدت عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية  بين 
 فى عينات لبن األمهات المبحوثات  o,p- DDEمستوى

والتطور العقلي اللغوي ألطفالهن المبحوثين، وذلك عند 
  .  ٠,٦٤٠ - r  حيث بلغت قيم٠,٠١مستوى معنوية 

 والمقاييس الجـسمية    PCBs)( العالقة االرتباطية بين مستويات متبقيات ثنائيات الفينيل عديدات الكلور         :١٤جدول
  لألطفال المبحوثين

      الملوثات                                        
   

  
PC  المقایيس  الجسمية

B 
 2

8
 

  

PC
B 

 5
2

 
  

PC
B 

10
1

 
  

PC
B 

11
8

 
  

PC
B 

15
3

 
  

PC
B 

18
0

 
  

ΣP
C

Bs
  

  **٠٫٣٢١  ٠٫٠١٩  ٠٫١٧٣  ٠٫١٦٩-  ٠٫٠٩٤-  ٠٫١٠١  ٠٫١٠١  لوزنا
  ٠٫٠٥٥-  ٠٫٠٨٩-  ٠٫٠٠٧  ٠٫١٣٥-  ٠٫١٦٩  ٠٫٠٩٩  ٠٫٠٩٩  الوضع المئينى للوزن

  ٠٫٠٥٠  ٠٫٠٥٠  ٠٫٠٨٨-  ٠٫١٨٩  ٠٫٢١٧  ٠٫١٧٥  ٠٫١٧٥  الطول
  ٠٫٠٦٦-  ٠٫٠٤٧-  ٠٫٢٨٦-  ٠٫٢٥٥  ** - ٠٫٤٠٠  ٠٫٠٦٦  ٠٫٠٦٦  الوضع المئينى للطول

  ٠٫٠٤١-  ٠٫٠١٠  ٠٫٠٦٨-  ٠٫٠١٥-  ٠٫١١٧  ٠٫١٢١  ٠٫١٢١  محيط الرأس
  ٠٫٠٧٩-  ٠٫١٠٤  ٠٫١٧٦-  ٠٫٠٤٢-  ٠٫٠٦٢  *-٠٫٢٩٤  *-٠٫٢٩٤  الوضع المئينى لمحيط الرأس

    ٠,٠٥فروق جوهرية عند مستوى معنوية                * ٠,٠١فروق جوهرية عند مستوى معنوية   ** 

والمقاييس الجـسمية لألطفـال     ) الكادميوم والرصاص (قيلة العالقة االرتباطية بين مستويات المعادن الث      :١٥جدول
  المبحوثين

    الملوثات                                              
      المقایيس   الجسمية

 الرصاص الكادميوم

٠٫٠٦٥-  الوزن  -٠٫١٧٩  
٠٫١٨٧- ٠٫٠٥٧  الوضع المئينى للوزن  

٠٫١٦٤-  الطول  -٠٫٣٠٦  
٠٫٢١٣-  الوضع المئينى للطول  -٠٫١٦٤  

٠٫٠١٣-  محيط الرأس  -٠٫٢٥٧  
٠٫٠٩٨-  الوضع المئينى لمحيط الرأس  -٠٫٠٦٧  
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 العالقة اإلرتباطية بين مستويات مركبات ثنائيات -ب
 وتطور األطفال PCBs)(الفينيل عديدات الكلور

  : أشهر٦المبحوثين عند عمر 
إلى وجود  )١٧(تشير البيانات الواردة بجدول

 PCB 153ية سالبة وجوهرية بين مستوى عالقة إرتباط
فى عينات لبن األمهات المبحوثات وتطور العضالت 

  ٠,٠١التفصيلية ألطفالهن، وذلك عند مستوى معنوية
  .٠,٤٩٤ -  rحيث بلغت قيمة

كذلك وجدت عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية  بين        
 فى عينات لبن األمهات المبحوثات PCB 118ومستوى 

 اللغوي ألطفالهن المبحوثين وذلك عنـد       والتطور العقلي 
  r ، على التوالي، حيث بلغت قيمة٠,٠١مستوى معنوية 

- ٠,٥١٦.  
 العالقة اإلرتباطية بين مستويات المعادن الثقيلة -ج 

وتطور األطفال  )الكادميوم والرصاص(
  : أشهر٦المبحوثين عند عمر 

إلى عدم وجود ) ١٨(تشير البيانات الواردة بجدول
إرتباطية بين مستويات الكادميوم والرصاص فى عالقة 

 ٦عينات لبن األمهات وتطور األطفال المبحوثين عند 

وربما يكون ذلك بسبب أن فترة الستة أشهر  أشهر
األولى  من عمرا لطفل لم يظهر فيها تأثير على تطوره 
حيث تظهر اآلثار بتكرار التعرض لهذه المعادن، أو أن 

 عينات لبن األمهات لم تكن المستويات التي وجدت فى
  . مرتفعة بالشكل الذي يحدث التأثير الواضح

 العالقة اإلرتباطية بين مستويات متبقيات المبيدات -د 
العضوية الكلورونية  وتطوراألطفال المبحوثين 

  : شهر١٢عند عمر 
إلـى وجـود    ) ١٩(تشير البيانات الواردة بجدول   

وى معنويـة   عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية  عند مست      
          o, p- DDT بين مستويات كل مـن األلـدرين و  ٠,٠١

 فى عينات لـبن  DDTs Σ وp, p'- DDE وo, p- DDDو
األمهات المبحوثات وتطور العضالت الكبيرة ألطفالهن      

        ،٠,٥٣٢  -،٠,٤٩١- rحيث بلغـت قـيم      ، المبحوثين
  .على التوالي٠,٥٤٠-،٠,٥٢٢-،٠,٥٤٠-

باطية سالبة وجوهرية بـين     كما وجدت عالقة إرت   
               ومجمـوع الـسيكلوداين    مستويات كل من  األلـدرين 

ــى p,p'- DDE وHCHs Σ وγ- HCH وβ- HCHو   ف
  عينات 

 وتطـور األطفـال     PCBs)( العالقة االرتباطية بين مستويات مركبات ثنائيات الفينيل عديدات الكلـور          :١٧جدول  
   أشهر٦المبحوثين عند عمر 

    الملوثات                               
        

PC        تطور األطفال
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  ٠٫٢٠٦  ٠٫١٠٠  ٠٫١٧٤-  ٠٫١٥٥-  ٠٫٠٥٢  ٠٫١٢٢-  ٠٫١٢٢-  تطورا لعضالت الكبيرة
  ٠٫٢٩٥-  ٠٫٣٦٢-  **٠٫٤٩٤ -  ٠٫٣١٠-  ٠٫٣٦٧  ٠٫٠٦٣  ٠٫٠٦٣  تطورا لعضالت التفصيلية
  ٠٫٠٨٨  ٠٫١٠٣  ٠٫٢٨٨-  ٠٫١٧٥-  ٠٫٠٥٠-  ٠٫٠٤٢-  ٠٫٠٤٢-  التطور االجتماعي االنفعالي

  ٠٫١٥٤-  ٠٫١٨٤-  ٠٫١٤٩-  **٠٫٥١٦-  ٠٫١٥٠  ٠٫٠٣٣-  ٠٫٠٣٣-  التطور العقلي اللغوي

    ٠,٠١فروق جوهرية عند مستوى معنوية ** 
وتطور األطفال المبحوثين عند      ) ميوم والرصاص الكاد( العالقة االرتباطية بين مستويات العناصر الثقيلة      :١٨جدول  

   شهر ٦عمر 
                       العناصر الثقيلة             

     تطور األطفال
  الكادميوم

  
  الرصاص

 
  ٠,٠٢٧-  ٠,٣٣٢-  تطورالعضالت الكبيرة

  ٠,٣٥٠-  ٠,١٦٩-  تطورالعضالت التفصيلية
  ٠,١٨٢-  ٠,٢٤٢-  التطور األجتماعى األنفعالى

  ٠,٢٠٥-  ٠,٢٣٢-  لتطور العقلى اللغوى ا
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لبن األمهات المبحوثات وتطور العـضالت التفـصيلية        
  ٠,٠١وذلك عند مستوى معنويـة    ألطفالهن المبحوثين،   
ــيم  ــت ق ــث بلغ                 ،٠,٦٦٤-،٠,٦١٠-،٠,٤٩٦- r حي

، على التـوالي، كـذلك      ٠,٥١٣-، ٠,٧٠٥-،٠,٥٤٧-
تطـور العـضالت    وجدت عالقة سالبة وجوهرية بين      

 وذلك عند مستوى معنوية o,p- DDDالتفصيلية ومستوى
  ٠,٤٦٢- r حيث بلغت قيمة ٠,٠٥

كذلك وجدت عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية بين 
  DDTs وp,p'- DDE   و o,p- DDT مستويات كل من

والتطور االجتماعي االنفعالي ألطفالهن المبحوثين، 
-rلغت قيم ، حيث ب٠,٠١وذلك عند مستوى معنوية 

، على التوالي، كما وجدت ٠,٥١٨-،٠,٥٥٢-، ٠,٥٢٧
عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية بين مستويات كل من 

 فى عينات لبن األمهات p,p'- DDDالدايلدرين و
المبحوثات وبين التطور االجتماعي االنفعالي ألطفالهن 

، حيث بلغت ٠,٠٥الرضع وذلك عند مستوى معنوية  
ا وجدت عالقة إرتباطية سالبة ، أيض٠,٤٤٥-rقيمة 

 o,p - DDE و وجوهرية بين مستويات كل من األلدرين
فى عينات لبن األمهات المبحوثات والتطور  DDTs و

العقلي اللغوي ألطفالهن المبحوثين، وذلك عند مستوى 
              ،٠,٤٢٧-،٠,٤١٦- r حيث بلغت قيم ٠,٠٥معنوية 

 Ribasمع ما وجده ويتفق ذلك . ، على التوالي٠,٤٦٦-
حيث وجدوا عالقة إرتباطية سالبة ) ٢٠٠٣(وأخرون

  فى الحبل السرى وبين o,p-DDEبين مستويات الـ 
.   شهر١٣التطور العقلى والحركى لألطفال عند عمر 

  )٢٠٠٦( وآخرون Eskenaziوجده  ويتفق كذلك مع ما
حيث وجدوا عالقة إرتباطية سلبية بين مستويات كل من  

p,p'- DDT و o,p- DDE فى دماء األمهات وبين التطور 
وكذلك ،  شهر١٢و ٦الحركي ألطفالهن عند عمر

  Σ DDTs وجدت عالقة إرتباطية سالبة بين مستويات
  .   شهر١٢وبين التطور العقلي لألطفال عند عمر 

 العالقة اإلرتباطية بين مستويات متبقيات ثنائيات -هـ 
طور األطفال  وتPCBs)(الفينيل عديدات الكلور 

  : شهر١٢المبحوثين عند عمر 
إلى وجود ) ٢٠(       تشير البيانات الواردة بجدول

عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية  عند مستوى معنوية 
 فى عينات لبن األمهات PCB 153 بين مستويات ٠,٠١

المبحوثات وتطور العضالت الكبيرة ألطفالهن 
ا وجدت كم. ٠,٦٨٦- rالمبحوثين حيث بلغت قيمة 

 PCBعالقة إرتباطية سالبة وجوهرية بين مستويات 

 فى عينات لبن األمهات المبحوثات وتطور 180
العضالت التفصيلية ألطفال المبحوثين، وذلك عند 

، ٠,٤٥٦ - r حيث بلغت قيمة ٠,٠٥مستوى معنوية 
كذلك وجدت عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية عند 

  PCB 101 من  بين مستويات كل٠,٠١مستوى معنوية 
 فى عينات لبن األمهات ΣPCBsوPCB 153 و

المبحوثات والتطور االجتماعي االنفعالي ألطفالهن 
، حيث بلغت ٠,٠١المبحوثين وذلك عند مستوى معنوية 

  . ،على التوالي٠,٥٣١- ،٠,٤٨٧-،٠,٥١٨-  rقيم 

 وتطـور األطفـال     (PCBs)ت الكلـور     العالقة اإلرتباطية بين مستويات متبقيات ثنائيات الفينيل عديدا        :٢٠جدول  
  ١٢المبحوثين عند عمر 

  الملوثات                         
        

  
           تطور األطفال

PC
B 

 2
8

 
  

PC
B 

 5
2

 
  

PC
B 

10
1

 
  

PC
B 

11
8

 
  

PC
B 

15
3

 
  

PC
B1

80
 

  

ΣP
C

Bs
  

  ٠٫٣٩٠  ٠٫٤٣٤  **٠٫٦٨٦-  ٠٫٠٢٣-  ٠٫٢٧٧ ٠٫١٠١-  ٠٫١٠١-  تطور العضالت الكبيرة
  ٠٫٢٧١  *٠٫٤٥٦ -  ٠٫١٧٦-  ٠٫٠٣٦  ٠٫١٢٨  ٠٫٢٤٤  ٠٫٢٤٤  ت التفصيليةتطور العضال

  **٠٫٥٣١ -  ٠٫٤٢٦  **٠٫٤٨٧-  ٠٫٠٨٨  **٠٫٥١٨  ٠٫٠٢٧  ٠٫٠٢٧  التطور االجتماعي االنفعالي
  ٠٫٠١٩  ٠٫١٤١  **٠٫٥٣٣-  ٠٫٢٥٠-  ٠٫٣٥٦ ٠٫١٨٥-  ٠٫١٨٥-  التطور العقلي اللغوي

      ٠,٠١فروق جوهرية عند مستوى معنوية           ** ٠,٠٥فروق جوهرية عند مستوى معنوية * 
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أيضا وجدت عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية بين       
 فى عينات لبن األمهات المبحوثـات       PCB153مستوى  

والتطور العقلي اللغوي ألطفالهن المبحوثين ، وذلك عند        
  .٠,٥٣٣- r ، حيث بلغت قيمة ٠,٠١مستوى معنوية 

) ٢٠٠٦(  وأخرون Ribasويتفق ذلك مع ما وجده      
حيث وجد عالقة إرتباطية سالبة بين التطور الحركـى         

  PCBs شهر وبين مستويات الـ١٣لألطفال عند عمر 
  .فى الحبل السرى

وتعتبر فترة الرضاعة من الفترات الحرجة فـى        
حياة اإلنسان، حيث تكون األنظمة المناعية والعـصبية        
غير ناضجة وظيفياً، كما يمر الطفل بنمو وتطور سريع         

نسجته وهذا يتطلب توافر مـستويات مرتفعـة مـن          أل
السعرات الحرارية لكل كيلوجرام من وزن الطفل، ومن        
ثم يزيد استهالك الدهون عبـر لـبن األم الطبيعـي أو            
األلبان الصناعية وتشكل هذه العوامل األساس لآلثـار        

 ،Nickerson(الصحية التالية سواء كانت مفيدة أو ضارة       
٢٠٠٦.(  

راك الصعوبة فى التمييز بين االَثار      ومن المهم إد  
المرتبطة بالتعرض للسموم والمواد الضارة داخل الرحم       
والتعرض من خالل الرضـاعة الطبيعيـة، حيـث أن          

ـ    يكون بدرجة أقل كثيـراً،  )POPs(التعرض الرحمى لل
ولكن بسبب زيادة حساسية الجنين لألذى فإن اَثار هـذا          

خم أثنـاء   التعرض خالل الحمل يفوق التعـرض الـض       
، إن )٢٠٠٢ وأخــرون، Michels(مرحلــة الرضــاعة

 يتناقص بمقدار من    (POPs)مخزون جسم األم من الـ      
خالل ستة أشهر من الرضاعة الطبيعيـة،       % ٧٠-٢٠

بمعنى أن األم خالل فترة الرضاعة تنقل كمية كبيرة من       
  وأخـرون، Kreuzer( إلـى الطفـل األول  ) (POPsالـ

وم يولدون وهـم يحملـون      ، كما أن األطفال الي    )١٩٩٧
 ،(Clive عبئاً من الملوثات العـضوية طويلـة البقـاء    

 بمعنى أنها تصل إلـى الطفـل مـن خـالل            )٢٠٠٠
  .الرضاعة الطبيعية وأثناء المرحلة الجنينية أيضاً

ويمكن تفسير تلك النتائج بأن التعرض لمركبـات الــ         
(PCBs) و DDTs)  (  ونواتجها  أثناء المرحلة الجنينيـة

ن له تأثير ضار على التطـور العـصبي للطفـل           يكو
)Grandjean ،(و) ٢٠٠١ وآخــرونRibas ،وآخــرون 

، وحيث أن التطور الحركي الطبيعي للطفل إنما        )٢٠٠٦
يعتمد على جهاز عصبي سليم، فإن ذلك يفسر النتـائج          
الخاصة بتطور كل من العضالت الكبيرة والتفـصيلية،         

 (PCBs)  ن الـكذلك فإن التعرض لمستويات مرتفعة م

داخل الرحم كان مرتبطاً بانخفاض درجـات التطـور         
شهور وذلك باستخدام مقياس بيلـى      ٣النفسي عند عمر    

لتطور الرضع، وبالمثل فقد تأثر التطور العقلي والنفسي        
 koopman ( أشـهر مـن عمـر الطفـل     ٧عند عمر 

، كذلك  فإن هنـاك ارتبـاط  بـين           )١٩٩٦وآخرون،  
وية الثابتة فى فتـرة مـا بعـد    التعرض للملوثات العض 

الوالدة وبين االضطرابات العصبية والـسلوكية عنـد        
، كذلك فإن تلك الملوثات قد      )١٩٩٨،  Patandin(الرضع  

إرتبطت بإنخفاض القدرات الذهنية ومعدل النمو وتأخر       
التطور العاطفي واالجتماعي، وأيضاً فـإن التعـرض        

ور  يرتبط بتأخر النمـو الجـسمى وتـده   ) (POPsللـ
، )١٩٩٦،  Jacobson و Jacobson(الوظائف المناعيـة    

تعطل العمليات السلوكية وتبطئ  (PCBs) كذلك فإن الـ
وتحدث ) ١٩٩٩ وأخرون،   Hany(من النشاط الحركى    

تأخر للتطور العقلـى العـصبى والوظـائف الحـسية          
)Crofton و  Rice ،١٩٩٩.(  
          العالقة اإلرتباطية بين مستويات العناصر الثقيلـة       -و

ــادميوم( ــاص والك ــال ) الرص ــور األطف وتط
  : شهر١٢المبحوثين عند عمر 

إلـى وجـود    ) ٢١(       تشير البيانات الواردة بجدول   
عالقة إرتباطية سالبة وجوهرية عند مـستوى معنويـة         

 بين مستويات عنصر الرصاص فى عينات لـبن         ٠,٠١
األمهات وكل من تطور العضالت الكبيـرة والتطـور         

- rاللغوي ألطفالهن المبحوثين حيث بلغت قـيم   العقلي  
  .٠,٥٢٨ - و٠,٦٣٩
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و تطور األطفـال المبحـوثين      ) الكادميوم والرصاص ( العالقة االرتباطية بين مستويات العناصر الثقيلة        :٢١جدول  
   شهر١٢عند  عمر 

           العناصر الثقيلة                                         
  الرصاص الكادميوم   األطفال          تطور

  **٠٫٦٣٩-  ٠٫٠٧٠-  تطور العضالت الكبيرة
  ٠٫٢٨٣-  ٠٫٣٢٢  تطور العضالت التفصيلية
  ٠٫٤٣٤-  ٠٫١٢٢-  التطور االجتماعي االنفعالي

    ٠,٠١فروق جوهرية عند مستوى معنوية ** 
تتفق هذه النتائج أيضاً مع ما وجـده كـل مـن            

Despres٢٠٠٥( وآخرون (و Fraserرونوآخ)٢٠٠٦( ،
حيث وجدوا عالقة إرتباطيـة سـالبة بـين التعـرض           
للرصاص فى المراحل المبكرة من حياة الطفـل وبـين      

 وآخـرون   Schnaasكـذلك وجـد     . تطوره الحركـي  
ــرون Tellez-Rojoو) ٢٠٠٦( ــة )٢٠٠٦( وآخ  عالق

إرتباطية سالبة بين مستويات الرصاص التي يتعـرض        
ذكاءه خالل العام   لها الطفل وبين التطور العقلي ومعدل       

  .األول من العمر
ــشير  ــأثير  ) ٢٠٠٧ ( ATSDRوت ــى أن ت إل

الرصاص على الجهاز العصبي المركزي يكون كبيـراً        
فى المرحلة الجنينية وخالل السنوات الثالثة األولى من        

  .عمر الطفل

  التوصيات
تشجيع الرضاعة الطبيعية مع الدعوة لبرنامج  -١

مهات ويمكن وطني للمراقبة الحيوية أللبان األ
لمثل هذا البرنامج تقصى مخزون الجسم من 

لدى األمهات POPs الملوثات طويلة البقاء 
والتعرف على الفئات المتعرضة للمخاطر وذلك 

 .لجمع المعلومات للتشريعات البيئية

ضرورة تشجيع إنشاء الجمعيات األهلية العامة فى  -٢
مجال تحسين البيئة ومد أنشطتها إلى األماكن التي 

كثر فيها ملوثات البيئة لمواجهة المشكالت ي
 .البيئية

تقديم إرشادات غذائية لجميع السيدات قبل الحمل  -٣
وأثناء الرضاعة الطبيعية والتى من شأنها تقليل 

 .التعرض للملوثات البيئية

رفع المستوى المعرفي للريفيات بكيفية التعامل مع  -٤
 .مخلفات المبيدات المنزلية وكيفية التخلص منها

العمل على رفع وعى األمهات فيما يتعلق  -٥
بمصادر الملوثات العضوية الثابتة والمعادن الثقيلة 
وخاصة الرصاص والكادميوم وآثارها الضارة 
على صحة أطفالهن وذلك من خالل وسائل 
اإلعالم المختلفة والجمعيات األهلية وأخصائيات 

 .االقتصاد المنزلي

  المراجع
التعرض طويـل   ): ٢٠٠٠(ابتسام محمد صالح الدين   

المدى للرصاص وتأثيره على القـدرات العقليـة        
لألطفال فى مرحلة ما قبل سن المدرسة، رسـالة         
دكتوراه، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعـة       

 .عين شمس

تـأثير  ): ٢٠٠٠(عماد أبو عسلي ورويده أبو سـمرة      
التلوث البيئي فى مستوى الرصاص فـى حليـب         

ين أمهات مرضعات مـن     الثدي، دراسة مقارنة ب   
األرياف والمدن، مجلة جامعـة دمـشق للعلـوم         

، العـدد الثـاني، دمـشق،       ١٦األساسية، المجلد   
  .الجمهورية العربية السورية
االتجاهـات  ): ٢٠٠٠(ليلى  محمد إبراهيم  الخضري     

الحديثة فى رعاية األم والطفل، دار القلم للنـشر         
  .والتوزيع دبي، اإلمارات العربية المتحدة

تعزيز السالمة فـى    ): ٢٠٠٦(منظمه الصحة العالمية  
مجال استخدام المواد الخطرة، المكتب اإلقليمـي       
لشرق المتوسط، المركز اإلقليمي ألنشطة صـحة       

  .البيئة، عمان
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العوامـل البيئيـة    ): ٢٠٠٨(مها إبراهيم كمال علـى    
والتغذوية المؤثرة على تركيز بعـض المعـادن        

ذ المرحلة اإلعدادية   الثقيلة فى شعر عينة من تالمي     
وعالقتها بنموهم وحالتهم الـصحية فـى مدينـة         
اإلسكندرية، رسالة ماجـستير، كليـة الزراعـة،        

  . جامعة اإلسكندرية
قيـاس بعـض    ): ٢٠٠٦(نهلة مكي محمد منـصور    

المعادن الثقيلة فى دم الحبل السري لحديثى الوالدة        
 دراسة مقارنة بين مـدينتي الريـاض        -وأمهاتهم
سالة ماجستير فـى علـم الحيـوان        ر، والقطيف

تخصص البيئة الحيوانية والتلوث كليـة العلـوم،        
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ABSTRACT 
This study was conducted to study the effect of some breast milk contaminants on the health status, 

growth and development of infants. It included 200 lactating primipara women  and her infants (100 from 
rural region of El beheera Governorate, and 100 from urban region of  Alexandria Governorate). Also 
subsample have been chosen (20 from rural, 20 from urban) to assess the residue levels of some Persistent 
organic pollutants (POPs) and some Heavy metals (cadmium and lead) in Human breast milk samples. 
The most important results could be summarized as follows:       

The overall main identified levels of cyclodiene compounds (aldrin, dieldrin and endrin), 
hexachlorocyclohexane isomers (α, β, γ- HCHs),  (o, p' and p, p' – DDT (and its degradates; o, p'- and p, p'- 
DDD, and DDE)), PCBs and heavy metals; cadmium and lead were 26.44 ± 24.42, , 26.65 ± 20.6, , 263.55 ± 
94.65, , 684.08 ± 450.26, , 125.2 ± 97.02 and 1.31 ± ng/g fat, of the sample rural, respectively, versus 5.48 ± 
3.33, , 9.93 ± 7.46, , 89.54 ± 32.23, , 716.70 ± 425.15, , 59.19 ± 62.30 and 110.28 ± 69.48 ng/g fat, for  the 
urban sample, respectively. 

The results of the correlation coefficients among some variables indicated that, there was a significant 
negative correlation (P ≤ 0.01) between level of health status of the infants and the levels of aldrin, HCHs, 
DDTs, PCB153 and lead in breast milk sample, The same was also found  for weight of children and 
concentrations detected of HCHs, DDTs and PCBs in breast milk, and between head circumference of child 
and levels of α- HCH and o, p'- DDT in breast milk. 

The same trend was found between mental development of infant at 6 month  and concentrations of o, p 
DDE and PCB118 (P ≤ 0.01), as well as, between mental development of infants at 12 month and  the levels 
of aldrien,  o, p'- DDT, DDTs, PCB 153 and lead (P ≤ 0.01 or P ≤ 0.01) .                           

 
 


