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  الخالصة
خاللها   درست ) 2008(امتدت الدراسة الحالية من كانون الثاني  لغاية تشرين االول 

  ) (30التعرض لعوادم السيارات ل  نوالدمية الناتجة ع ةاعية  والوراثية الخلويالمنالتغيرات 
شخصاً )  15( مع عينة عشوائية بلغت  سنة، وقورنوا )45- 20(من تراوحت أعمارهم   شخصا

أجريت االختبارات الوراثية  .م السيارات بوصفهم عينة  قياسيةمن األفراد قليلي التعرض لعواد
 .المحيطي  باستخدام  طريقة الزرع  النسيجي  ومقارنتها بالعينة القياسيةالخلوية  للدم 

معامل الخاليا االرومية و  )  (MIاالنقسام الخلوي امل  ارتفاع مع وقد أظهرت النتائج 
(BI)  الكروموسوميإضافة إلى ارتفاعا معنويا في قيمة معامل الزيغ  (CA)   األشخاص لدى

المؤشرات السابقة قد ارتفعت  مقارنة بالعينة  القياسية، كما وجد إن  المعرضين لعوادم السيارات
سنة  30عن  الذين تزيد أعمارهم) المتعرضين(ىاألشخاص المدخنين  من المجموعة األول لدى 

بداللة , كما لوحظ انخفاض معنوي  لالستجابة المناعية الالنوعية . ارتفاع ذو داللة معنوية
 Phagocyticودليل البلعمة    phagocytic percentية للبلعمة  النسبة المئو انخفاض كل من

Index .وجود انخفاض معنوي  في  العدد الكلي لخاليا الدم البيض  لدى األشخاص  كذلك
العدد التفريقي للخاليا البيض فقد ظهر انخفاضا معنويا أما  المعرضين  مقارنة  بالعينة القياسية ،

اليا الوحيدة في حين إن عدد الخاليا الحمضة  قد ارتفع معنويا كما في عدد الخاليا اللمفية والخ
مقارنة باألشخاص قليلي  HBوجد إن األشخاص المعرضين ذوي تراكيز منخفضة لخضاب الدم 

السمي  التأثير مع طرديا  بين كل من  التدخين والعمر وفترات التعرض وجود تناسبا. التعرض
  .ياراتلسلدى األشخاص المعرضين لعوادم ا

  
  

The Immunological And Cytogenetic Effects of Cars  
Exhaust on Exposed People 

  
Abstract 

This investigation which was extended from Jan – Nov (2008) aimed to 
study the effects of cars smoke on the immunological and genetic parameters for 
(30) people exposed to cars smoke, their ages were ranging from (20-45) years 
compared with (15) rare exposed people as negative controls.  

Cytogenetic parameters were showed significant increase in the mitotic 
index (MI), blastogenic index (BI), and chromosomal aberrations (CA), in exposed 
group. 

The immune stimulus was decreased significantly in exposed group by 
reducing the   phagocytic percent and Phagocytic Index, the total count of W.B.C. 
were decreased significantly in the exposed people as well as the hemoglobin 
concentration as compared with rare exposed people, while the differential count of 
W.B.C. showed decreasing in both of the lymphocytes and monocytes while the 
eosenophile raised in number in exposed people. 
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