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رزندان افراد در و تعداد ف تیسرب بر جنس ریتأث

سرب باتیمعرض ترک

رهیارتییعلیحاج
1

انیهاشم نیحس ریامدکتر ، 
2*

 یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکمرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سالمت،  ،يا گروه بهداشت حرفه ،یمرب.1

  .رانیکرمانشاه، کرمانشاه، ا

  .رانیکرمانشاه، کرمانشاه ا یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک ،يولوژیدمیو اپ یستیآمار ز گروه اریاستاد.2

  23/6/1392 :تاریخ پذیرش مقاله  3/2/1392:تاریخ دریافت

١
  

  

  

که سرب،  ییپسر باشد و از آنجا حاًیسالم و ترج یازدواجشان، فرزندان جهیاند که نت  لیاکثر افراد جامعه ما: مقدمه

 یمثل دارد، مطالعه حاضر با هدف بررس دیدستگاه تول یو به طور کل یجنس يها غدد، هورمون يبر رو یگوناگون راتیتأث

.که در معرض تماس با سرب بودند، انجام شد یفرزندان متولد شده از کسان تیبا تعداد و جنس یسرب یرابطه آلودگ

در  يشاغل در قسمت ها) نفر 150(نفت کرمانشاه  شگاهی، تمام کارکنان پااليشاهد -مطالعه مورد  نیدر ا :کارروش

با  یغرب که تماس شغل یاز کارکنان کارخانه نساج ينفر 70گروه  کیمعرض تماس با سرب، به عنوان گروه مورد و 

طیف با استفاده از دستگاه  )نینیبر حسب کرات(سرب ادرار  زانیم .ندسرب نداشتند، به عنوان گروه شاهد انتخاب شد

دو،  يکا يها و آزمون) 21نسخه ( SPSS يافزار آمار تفاده از نرمها با اس داده .شد يریگ اندازه جذب اتمینوري سنجی 

  .معنی دار در نظر گرفته شد 05/0کمتر از  pمیزان . قرار گرفتند لیو تحل هیمورد تجز یو پس آزمون توک انسیوار زیآنال

نث ؤبیشتر داراي جنسیت م ،آخر مراتبفرزندان ، )گروه مورد(که در معرض تماس با سرب بودند  ییها در گروه :هایافته

با گروه شاهد  يدار یمعن يدر گروه مورد، تفاوت آمار) p>001/0(فرزند  نیو آخر) p=005/0( فرزند نیاول عیتوز .بودند

  .داشت

  .فرزندان مؤثر است تیسرب بر تعداد و جنس :گیرينتیجه
  

  فرزند ،، سربتیجنس :کلمات کلیدي
  

  

                                               
 ؛09181337135 :تلفن .رانیا ،کرمانشاه، کرمانشاه یدانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشک؛ انیهاشم نیحس ریام دکتر :ول مکاتباتئنویسنده مس *

dr.ahashemian@kums.ac.ir :پست الکترونیک
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  مقدمه

یکی از فلزات سنگین و سمی است که اثرات و  ،سرب

هاي بیولوژیک موجودات  عوارض متعددي بر سیستم

زنده، از جمله انسان داشته و خطرات گوناگونی ایجاد 

1توان به ساتورنیسم از جمله این عوارض می).1(کند  می

یا مسمومیت سربی اشاره کرد که براي اولین بار توسط 

این عنصر  ،آن زمان تاکنون از). 2(بقراط توصیف شد

سمی همواره مورد توجه پژوهشگران و دانشمندان بوده و 

هاي  اثرات و عوارض آن را از جنبه ،شماري محققین بی

یکی از .اند مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار داده

خاصیت تجمع پذیري آن در  ،هاي این ماده سمی ویژگی

ها،  در بافت لذا به تدریج و به مرور زمان ؛بدن است

تجمع  ،مایعات بیولوژیک افراد در معرض خطر و ها اندام

این ماده . کندیبار خود را اعمال میافته و اثرات زیان

سمی به شکل مزمن عمل کرده و طیف عوارض ناشی از 

این سم نه تنها بر ).3(گسترده و وسیع است  ،آن

و ها، دستگاه گوارش ها، کلیه ساز، دندان سیستم خون

ها را مختل  گذاشته و عملکرد آن تأثیردستگاه تنفس 

ثر بوده و ؤمثل نیز مبلکه بر سیستم تولید ،سازد می

توجه  ه گونه اي که، ب)4(سازدیباروري را نیز مختل م

و در  شدهاین موضوع معطوف به محققین و پژوهشگران 

  .اند این زمینه به تحقیق و پژوهش پرداخته

ها در زمینه تراتوژناي که مطالعه، طی )2005(بلینگر 

به  انجام داد،مثل ها بر سالمت دستگاه تولید و اثرات آن

نقش سرب و تأثیرات گوناگون آن از جمله کاهش میزان 

باروري در مردان پرداخت و اظهار داشت که قدرت 

سالمن و  مطالعه). 5(یابد باروري در آنان کاهش می

اس پدران با سرب و تم"تحت عنوان ) 2000(همکاران 

که قدرت باروري  نشان داد،"بررسی قدرت باروري آنان

مطالعهدر ). 6(ابدی یمردان با آلودگی سربی کاهش م

کنندگان که بر روي اهداء) 2003(بناف و همکاران 

 ،ها را در معرض سرب قرار دادند و اسپرم انجام شداسپرم 

یافته هشکااي ها به دالیل ناشناخته قدرت باروري آن

 که بر روي)2006(ناها و همکار مطالعهدر  ).7(بود

کارگران باطري سازي و تولید رنگ که با سرب تماس 

این عملکرد و ساختار اسپرم  ، انجام شد،شغلی داشتند

                                               
1Saturnism

،اظهار داشتند که سرب گرفت وبررسی قرار  موردافراد

).8(شده استاختالل در این زمینه باعث ایجاد 

اختالالت بررسی که به  )1992(لردادر مطالعه همچنین 

شده در ساختار فیزیکی و عملکرد اسپرم توسط ایجاد

، بر تأثیرات منفی سرب در این پرداختندسرب شغلی 

تواند  د که سرب مینو اظهار داشت خصوص صحه گذاشته

شودباروري از جمله نا اختالالت گوناگونباعث ایجاد 

 نشان داد) 2011(ور و همکارمطالعه گلشن ایرانپ .)9(

باعث کاهش میزان تحرك و زنده ماندن  ،که سرب

شود  ها در هفته اول پس از تماس با سرب می اسپرم

این مطالعات و مطالعات فراوانی که در این نتایج  ).10(

تأثیرات سرب بر باروري و  نشان دهنده،زمینه وجود دارد

  .استنتایج آن 

لید بنزین و افزایش کیفیت ها براي تو در پاالیشگاه

افزایش درجه اکتان براي یا به عبارتی  ، وبهسوزي آن

به آن تترا اتیل  ،بنزین و آرام نمودن پروسه احتراق بنزین

افزایند که به راحتی تبخیر شده و بخارات آن از  سرب می

طریق تنفس، پوست و مخاط و عدم رعایت بهداشت 

داشتن  خاطراین ماده به. شودیفردي وارد بدن م

شده و  ها ذخیره ها و اندام در بافت ،خاصیت تجمع پذیري

میزان تجمع آن در بدن از حد آستانه  ،به مرور زمان

گذشته و احتمال بروز  ،شده مجازي که براي آن تعریف

هاي ناگوار از جمله کاهش قدرت باروري در افراد  آسیب

.ابد، افزایش می یدر معرض

 جهیاند نت  لیما ،افراد جامعه، هم مردان و هم زنان اکثر

پسر  حاًیسالم و تندرست و ترج یفرزندان ،ازدواجشان

شناخت موانع تحقق آرزوها و حل مشکالت  و باشد

هاي دیرین  از خواسته ،رسیدن به چنین آرزوهایی

بررسی مطالعه حاضر با هدف لذا ،می باشدها  انسان

تعداد و جنسیت فرزندان  رابطه بین آلودگی سربی با

ثر در جهت شناخت هرچه ؤقدمی م تا بتوانانجام شد

  .برداشتی یآرزوهاچنین بیشتر موانع عدم تحقق 
  

  روش کار

کارکنان پاالیشگاه  ، تمامشاهدي -در این مطالعه مورد 

شاغل در واحدهاي مختلف ) نفر 150(نفت کرمانشاه 

واحدهاي عملیات پاالیش، تعمیرات پاالیشگاه، مخازن، (
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که در معرض تماس با سرب )حلب سازي و حلب پرکنی

 70به عنوان گروه مورد و یک گروه  ،ا بخارات بودندی

نفري از کارکنان کارخانه نساجی غرب که تماس شغلی 

ا سرب نداشتند و از نظر میانگین سنی تا حدودي شبیه ب

به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند ،به گروه مورد بودند

 ،براي هریک از افراد).افراد مذکر بودند تمام(

اي تهیه شد که حاوي اطالعات شخصی نظیر  پرسشنامه

تا (تعداد و جنسیت فرزندان، جنسیت فرزند اول و آخر 

  .دبو)هنگام مطالعه

یکی از فلزات سنگین است که به اشکال گوناگونی  ،سرب

ادرار  و میزان آن را در مایعات زیستی نظیر خونتوان می

رنگ (هاي متعددي مانند روش دي تیزون  روش.سنجید

، اسپکتروفتومتري جذب اتمی، الکتروشیمی )سنجی

روش اسپکتروسکوپی یا  ،)روش استفاده از پالروگراف(

براي  Xاسپکتروگرافی و روش فلورسانس اشعه 

براي  مطالعه حاضرگیري آن وجود دارد که در  اندازه

از روش اسپکتروفتومتري جذب  ،گیري سرب ادرار اندازه

  .اتمی استفاده شد

کردن  تکمیلضمن توجیه افراد و پس از در این مطالعه، 

یک شیشه  ،مطالعه موردبه هر یک از افراد  ،ها پرسشنامه

درب دار که قبالً شستشو داده شده بود و برچسب 

هاي الزم به منظور جلوگیري  داده شد و آموزش ،داشت

ها پس  نمونه. ها داده شد ها نیز به آن از آلوده شدن نمونه

از هر  .داده شداز دریافت، به جاي خشک و خنکی انتقال 

یافت شد که از ادرار درسی سی  50حداقل  ،دافریک از ا

براي سی سی  25نصف آن یعنی در حدود مقدار، این 

دیگر سی سی  25آنالیز سرب در یک ظرف جداگانه و 

گیري کراتینین ادرار در ظرف دیگري  براي اندازه ،آن

ها به آزمایشگاه ارسال شدند تا  سپس نمونه .ریخته شد

نوري طیف سنجی ها به روش میزان سرب موجود در آن

 تمام،براي آنالیز. آنالیز شود) .1A.A.S(اتمیجذب 

با آب و مواد دترجنت  ،ظروف و وسایل مورد آزمایش

و سپس به مدت یک  شدندکامالً تمیز ) پاك کننده(

.ه شدندروز در داخل اسید سولفوریک قرارداد شبانه

تا در امر  شدندشسته و خشک  ،با آب مقطر سپس

با . ي وجود نداشته باشدا عامل مداخله کننده ،گیري اندازه

                                               
1 Atomic Absorption Spectrophotometry

هاي ادرار جدا  از نمونه سی سی 25،کمک استوانه مدرج

ها با  نمونهPHو  شدمنتقل  سی سی 100و به بشرهاي 

تثبیت  6/2-5/3استفاده از چند قطره اسید استیک بین 

آمونیوم لیتر میلی 20،ها آنگاه به هر یک از نمونه .شد

دو درصد ) 2APDC(پیرولیدین دي تیو کاربامات 

متیل ایزوبوتیل کتون سی سی  5افزوده و سپس 

)MIBK3 (محلول به دست آمده به . شدها اضافه  به آن

تا سربی که  داده شدو به شدت تکان  شددکانتور منتقل 

به  ،درآمده بود) شالته(به صورت چالته APDCتوسط

دکانتور در  سپس. وارد شودمتیل ایزوبوتیل کتون فاز

تا محلول کامالً به دو فاز شد خود قرار داده  محل

هاي  و به سلول شدفاز فوقانی جدا .جداگانه تبدیل شود

 بهطور متوسط ها به سلول. شددستگاه سانتریفوژ منتقل 

دور در  3500دقیقه در دستگاه سانتریفوژ با  15مدت 

و  شدسپس محلول فوقانی جدا  شدند،دقیقه سانتریفوژ 

و پس از قرائت میزان  شدتزریق A.A.Sبه دستگاه

جذب توسط دستگاه و با توجه به منحنی استانداردي که 

و  شدها تعیین  ، میزان غلظت سرب نمونهشده بودرسم 

 ،گیري، میزان جذب هر نمونه براي افزایش دقت اندازه

دستگاه .شده سه بار اندازه گرفته و از آن میانگین گرفت

کاتد، در طول موج هالونوعازالمپودازویمیش با مارك

 انینانومتر، شدت جر 2/0نانومتر، طول شکاف  217

جهت اندازه 8و المپ در کانال شماره  آمپریلیم 7المپ 

سوخت . گرفتقرار گیري میزان سرب مورد استفاده 

در طول شعله بود که  C2H2لنیاست-هوا مورد استفاده 

 8/1اندازه گیري  فشار سانتیمتر و 10حین اندازه گیري 

  ).12، 11(بودبار 

کراتینین به صورت کراتین فسفات، شکل ذخیره انرژي 

از منشأ اسید  ،شیمیایی در عضالت است که در کبد

مجمع دولتی شود و بر اساس توصیه استیک سنتز می

میزان ،ACGIH(4(متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا

را بر سرب ادرار که از دقت بیشتري برخوردار است 

کراتینین در محیط .کنندیاساس کراتینین بیان م

تولید ، )C6H2(NO2)3OH(قلیایی با اسید پیکریک

                                               
2Ammonium PirolidineDithioCarbamate
3Methyl isobutyl ketone
4American Conference of Governmental Industrial 
Hygienists
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کمپلکس رنگی کرده که میزان جذب نوري آن با کمک 

نانومتر  520دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 

گیري کراتینین ادرار  اندازه جهت. گیري شد اندازه

طیف سنجی روشها از النکها، استانداردها و ب نمونه

میزان سرب  مطالعه،در این  .)14، 13(استفاده شدنوري 

پس  ها داده.ادرار بر حسب میزان کراتینین محاسبه شد

نسخه (SPSSآماري  افزار نرماز گردآوري با استفاده از 

هاي کاي دو، آنالیز واریانس و پس آزمون  آزمون و )21

کمتر از  pمیزان  .قرار گرفتند تجزیه و تحلیلتوکی مورد 

  .معنی دار در نظر گرفته شد 05/0

ها افتهی

گروه (بودند سرب در معرض تماس با هایی که  در گروه

درصد باالتري از جنسیت دختر در فرزند آخر  ،)مورد

 يهافرزند در گروه نیاول تیجنس عیتوز. شدمشاهده 

داشتداریمعن يبا هم تفاوت آماریمختلف شغل

)035/0=p( . ان در مورد فرزندداریمعن يآماراین تفاوت

 یدر حالت کل .)p>001/0(شد مشاهدهمراتب آخر نیز 

فرزندنیاولعیتوز) شاهدباموردگروهکل (زین

)005/0=p (زین ان مراتب آخرو فرزند)001/0<p ( با هم

  ).1جدول (داشتنديداریمعن يتفاوت آمار
  

  

  هاي مورد و شاهد در گروه) مطالعهتا هنگام (توزیع فراوانی فرزندان و جنسیت فرزندان اول و آخر  -1جدول 
  

  هاي مورد مطالعه گروه

تعداد 

کل 

  فرزندان

تعداد فرزندان 

  پسر

تعداد فرزندان 

  دختر

  جنسیت فرزند

  آخرفرزند رتبه   فرزند رتبه اول

  درصد  تعداد  درصد  تعداد
  دختر  پسر  دختر  پسر

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد

  

گروه 

  مورد

  5/37  3  25  2  5/62  5  25  2  5/62  10  5/37  6  16  واحد مخازن

1/21258/65  8  3/26  235/6010  2/54  45  8/45  38  83  واحد عملیات پاالیش

6/9418/78  5  9/26  5/6114  32  9/59  85  1/40  57  142  پاالیشگاهواحد تعمیرات 

5/23337/64  12  2/39  4920  25  1/69  85  9/30  38  123  ...واحد حلب سازي و 

1/181025/68  27  9/32  5549  82  8/61  225  2/38  139  364  کل گروه مورد

9/52187/25  37  1/47  4/3133  22  53  87  47  77  164  )نساجی(گروه شاهد 

  

گـروه  در سرب ادرار میزان هاي مختلف،  زیرگروهبین در 

بـا گـروه    کهداراي کمترین مقدار بود  ،شاغل در نساجی

هـا   و دیگر گروه) p=008/0(پاالیشگاه نفتواحد مخازن

)001/0<p (و در  معنــی داري داشــتند تفــاوت آمــاري

 يگروه شاغل در بخش حلب ساز زیمورد ن يها رگروهیز

میزان سـرب ادرار داراي تفـاوت   ها  از نظر  گروه گریبا د

  ).2جدول ()p>001/0(بودمعنی دار يآمار

  

  هاي مورد مطالعه  میانگین و انحراف معیار سرب ادرار در گروه -2جدول 
  

  

  

  بحث

سرب یکی از سموم و فلزات سنگینی است که آثار و 

از جمله آن  کهدارد  به همراهعوارض متعددي را 

بر غدد جنسی، ایجاد اختالل در  آن تأثیربهتوان می

اسپرماتوژنز، قدرت باروري، زایش، موالید و انواع 

. مثل اشاره کرداختالالت مختلف در دستگاه تولید

بر این  زمینه انجام شده،اي که در این  مطالعات گسترده

بین  حاضر نیزمطالعه  دراند و  کید داشتهأموضوع ت

  انحراف معیار سرب ادرار میانگین و  تعداد  هاي مورد مطالعه گروه

  گروه مورد

95/6125/0  8  واحد مخازن

33/657/7  38  واحد عملیات پاالیش

88/7094/10  52  واحد تعمیرات پاالیشگاه

41/10851/21  52  واحد حلب سازي و حلب پر کنی

01/8236/24  150  کل گروه مورد

35/4509/9  70  )نساجی(گروه شاهد 
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میزان سرب ادرار و توزیع و فراوانی جنسیت فرزندان 

هایی که میزان سرب ادرار  و گروه ارتباط وجود داشت

ها بیشتر و جنسیت  فرزند دختر آن ،ها بیشتر بود آن

ها نیز بیشتر  آن) تا هنگام مطالعه(فرزندان رتبه آخر 

در تعیین  متعدديالبته عوامل  .جنس مؤنث بود

 حاضر، در مطالعهاین موضوع ثرند که ؤجنسیت فرزند م

نیز توجه ها و به مداخالت آنبود نشده کنترل و مهار

عی اظهار داشت که طور قطبهتوان لذا نمی بود،نشده 

در این پدیده داشته و کننده تنها نقش تعیین،سرب

تنها به دلیل تأثیرات آلودگی  ،نتایج به دست آمده

ه حاضر ناما به هر حال در مطالعه . سربی بوده است

بلکه حتی بین گروه  ،هاي مورد با یکدیگر تنها بین گروه

ري دا آماري معنیتفاوتمورد و شاهد نیز از این نظر

تواند این شک و تردید را  که تا حدودي می وجود داشت

تواند یکی از  تقویت کند که آلودگی سربی نیز می

 فهمیدن. باشدجنسیت فرزندعوامل تعیین کننده

کننده  به درستی و قطعی نقش تعیینسرب، اینکه آیا 

مستلزم انجام تحقیقات  ،دارد یا نهجنسیت فرزنددر اي 

زیرا می باشد؛ اي در این زمینه  گستردهمطالعات و 

مطالعات بسیار زیادي حکایت  ،گونه که اشاره شد همان

ها،  از تأثیرات سرب و ترکیبات آن بر اعضاء، اندام

طور کلی مکانیسم بهو  انفعاالتو فرآیندها، فعل

اي که کمیت و کیفیت  به گونه ؛جنسی دارند

هاي جنسی  مون، به هورکردهاسپرماتوزوئیدها را مختل 

اند که  رساند و حتی برخی اظهار داشته آسیب می

تأثیرها آلودگیگونه هاي جنسی هم از این فعالیت

به این  ،شداشارهها که در منابعی که به آندنپذیر می

  .شدموضوع پرداخته

باروري فرآیندي است که عوامل متعددي بر روند آن 

که  اند نشان داده متعددينقش دارند و مطالعات 

هاي  ها، ترشح هورمون کمیت و کیفیت تولید اسپرم

هاي دوران  جنسی، میزان فعالیت غدد جنسی، آسیب

توانند مسیر  می گونه ايبه  کدامهر  ؛تغذیه و بارداري

از جمله سموم و  ،سرب. باروري را دگرگون کنند

هایی است که از دیرباز به تأثیرات و مداخالت  آالینده

هاي مذکور و  از جمله تأثیر بر فعالیت ،گون آنگونا

پی  ،ها اشاره نشده هاي جنسی که به آن دیگر فعالیت

صرفاً میزان موالید و  مطالعه حاضر،اند که در  برده

که در معرض  افراديشده از جنسیت فرزندان تولید

و به همین منظور براي  بودمدنظر  ،آلودگی سربی بودند

نه تنها  حاصل شود،يتر حکمگیري م آنکه نتیجه

هایی از کارکنان پاالیشگاه نفت کرمانشاه که تماس  گروه

بلکه گروهی از  بود،ها با آالینده سرب متفاوت  آن

که از نظر شغلی در  نیزکارکنان کارخانه نساجی غرب 

به عنوان شاهد انتخاب  نبودند،معرض این آالینده 

ن موالید و تنها میزا مطالعه حاضر،بنابراین در . شدند

و  شدندهم مقایسه ها با توزیع جنسی فرزندان آن

عوامل متعدد دیگري که در این زمینه ممکن است 

مورد توجه  ،کننده و مداخله داشته باشند نقش کنترل

طور قطعی اظهار داشت که علت بهتوان لذا نمی ،نبود

  .تنها در معرض سرب بودن بوده است ،ها تفاوت

قدرت باروري در ، )2004(و همکاران شیاو در مطالعه 

بود یافته  کاهش، کارگرانی که با سرب سروکار داشتند

دانیم کاهش قدرت باروري همانگونه که می .)15(

.داشته باشد به دنبالتواند آثار و عوارض متعددي را  می

به طور که ) 1996(و همکاران مطالعه لین در 

و رانندگان اي بین کارگران مرتبط با سرب  مقایسه

میزان باروري در بین  شد،اي اتوبوس انجام  حرفه

طور چشمگیري کاهش کارگران مرتبط با سرب به

میزان موالید در بین کارگران  همچنینیافته بود،

و بناف . )16(بودمرتبط با سرب کمتر از رانندگان 

ناباروري  بررسی اي که به مطالعه طی) 2000(همکاران 

عوامل محیطی از قبیل سرب مردان در تماس با 

داشتن  دلیلکه سرب به  نداظهار داشت ،دنپرداخت

مثل مردان از قبیل تولیدهاي بر اندام ،خاصیت تجمعی

هاي جنسی، باروري مردان و پارامترهاي مربوط  هورمون

 ند کهک ثر بوده و مشکالتی را ایجاد میؤبه اسپرم م

مطالعه در همچنین ). 17(آشکاري بر موالید دارد  تأثیر

بررسی  به که) 1991(و همکاران گروهی کاست  هم

کارگران در معرض ) موالید(موالید و تعداد فرزندزایی 

کارگرانی که میزان سرب  پرداختند،تماس با سرب 

بوند ). 18(تعداد فرزند کمتري داشتند  ،ها بیشتر بود آن

بر روي کارگران اي که مطالعه طی ) 1997(و همکار 

 دادند،انجام  بودندکه در تماس با سرب  يباطري ساز
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که آنان به دلیل تجمع سرب در بدن و  نداظهار داشت

نه تنها فعالیت جنسی کمتري  ،هاي جنسی اندام

کمتر شده و شمارش آنان داشتند، بلکه قدرت باروري 

تعداد اوالد  ،اسپرم نیز از آن متأثر بود و در نتیجه

در ه آلودگی سربیاگر بپذیریم ک).19(ندکمتري داشت

مؤنث فرزندان کاهش میزان موالید و افزایش جنسیت

نقش داشته، در این صورت فرضیات متعددي مطرح 

 ؛ها را در معرض آزمون گذاشت شود که بایستی آن می

در  yپذیري اسپرم هاي حاوي کروموزوم  مانند آسیب

و یا  xبرابر سرب نسبت به اسپرم هاي حاوي کروموزوم 

که  ،نفوذ اسپرم هاي آلوده در تخمک کاهش قدرت

  .استانجام مطالعات بیشترينیازمند 
  

  يریگ جهینت

میزان موالید در افرادي که میزان سرب ادرارشان بیشتر 

خصوص فرزندان مراتب بهها ، کمتر و فرزندان آناست

لذا شاید بتوان نتیجه گرفت  .استآخر از جنس مؤنث

خصوص ه ب ،که سرب در تعیین جنسیت فرزندان

فرزندان مراتب آخر که میزان تجمع سرب در بدن با 

گذشت زمان تماس افزایش می یابد، نقش تعیین 

کننده داشته باشد و لذا نیازمند انجام مطالعات بیشتري 

  .در این زمینه می باشد

  

  یتشکر و قدردان

در ما را افرادي که هریک به شکلی  تماماز  بدین وسیله

دند، به ویژه از آقاي دکتر کرمطالعه یاري  این انجام

پرویز ساالري مدیر وقت بهداري و بهداشت پاالیشگاه 

نفت کرمانشاه، آقاي اسماعیل صفدري مدیر وقت 

شهید محراب، آقاي ویس کرمی  نیبیمارستان چهارم

مسئول محترم آزمایشگاه شیمی و بیوشیمی دانشکده 

رکنان واحدهاي علوم دانشگاه رازي کرمانشاه و تمام کا

عملیات پاالیش، تعمیرات پاالیشگاه، مخازن، حلب 

سازي و حلب پرکنی پاالیشگاه نفت کرمانشاه که هر

ما را در  ،جانبه و صمیمانه خود همههمکاريبایک

و شکر تکردند،آوري نتایج یاري  انجام مطالعه و جمع

  .قدردانی می شود
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