
          جمهورية العراق 

             وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة ديالى

 كلية التربية للعلوم الصرفة

 قسم علوم الحياة

  

 والفدلجية المناعية التغيرات بعض درادة
 الثالثة الحمل مراحل خالل  والكيموحيوية والهرمونية
ديالى محافظة في الحوامل النداء من لعينة  

 إلى تهارسالة قدم      
 جامعة ديالى وهي جزء من -لمعموم الصرفة مجمس كمية التربية      

عمم الحيوان متطمبات نيل درجة الماجستير في عموم الحياة/   

 من قبم انطانبت

يناس سعد صبيح إ  

   2014-2013 / جامعت ديانً   بكانىريىس عهىو انحياة  

 شرافإب   
                                 المساعد االستاذ    

محمد عبد الدايم صالح           د.            

             

         1437 ه           2016 م 



 

 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 وَمَا رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ وَيَسْأَلُونَكَ} 

{ قَلِيالً إِالَّ الْعِلْمِ مِّن أُوتِيتُم  
 

ي العظيمصدق اهلل العل  
58اٌَت  سزاءاإلسىرة   



م اهلل الرمحن الرحيمـبس  

 إقرار المشرف

 
 دراسة بعض  التييضرات المناعيضة والجسضمجية " ػػػػشهد أف إعداد هذه الرسالة الموسومة بػأ     

خضضضمل مراحضضضل الحمضضضل الةمةضضضة لعينضضضة مضضضن النسضضضاء الحوامضضضل فضضضي  والهرمونيضضضة والكيموحيويضضضة 
 ي( قػد جػرت ت ػت إشػرا أينضاس سضعد صضبيح)الماجسػترر ةها الطالبتالتي قدم " محافظة ديالى

ادة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجامفػػػة درػػػالج وهػػػي جػػػز  مػػػف متط بػػػات  رػػػؿ شه - ػػػي ة رػػػة التربرػػػة ل ف ػػػـو ال ػػػر ة
(.                        ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ال رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافاة )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ال رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالماجس

                                         

 

التوقرع:                                                                  

م مد عبد الدارـ  الحد. المشرؼ :      

  عدمسا المرتبة الف مرة : أسػػتػػػػاذ   

2016    ـ                                                    التاررخ :     /        /      

                      

 إقرار رئيس قسم عموم الحياة
                                ب ا  ع ج التو رات المتوا رة  أرشح هذه الرسالة ل م اقشة  

   التوقرع :

ر أ مد س طاف القرة غوليعماد.  االسـ :  

أستاذ مساعدالمرتبة الف مرة :   

ةرئرس قسـ ع ـو ال را  

2016 ـ    التاررخ :       /     /
 



م اهلل الرمحن الرحيم ـبس  

 إقرار المقوم الميوي
 

 والجسضضضضمجية المناعيضضضة التييضضضرات بعضضض  دراسضضضة "ػ ػػػػػػػأشػػػهد أف هػػػذه الرسػػػالة الموسػػػومة ب    
 فضضضي الحوامضضضل النسضضضاء مضضضن لعينضضضة الةمةضضضة الحمضضضل مراحضضضل خضضضمل  ةوالكيموحيويضضض والهرمونيضضضة
( قػد تمػت مراجفتهػا مػف أينضاس سضعد صضبيح) الماجسػترر ةها طالبػتالتػي قػدم " ديالى محافظة

ال ا رة ال غورة وُ ّ َح ما ورد  رها مف أخطا  لغورة وتفبرررة وبذلؾ أ ب ت الرسػالة مؤه ػة 
 وب و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ة التفبرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر.                                ل م اقشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر تف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مة ا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      :التوقرع 

          عمار عبد الستار م مد د. االسـ:   

مدرس                  المرتبة الف مرة :     

2016 ـ  رخ :      /      /  التار                                            

 



م اهلل الرمحن الرحيم ـبس  

العمميمقوم إقرار ال    
 

 والجسضضضمجية المناعيضضضة التييضضضرات بعضضض  دراسضضضة "ػ ػػػػػػػأشػػػهد أف هػػػذه الرسػػػالة الموسػػػومة ب     
 فضضضي الحوامضضضل النسضضضاء مضضضن لعينضضضة الةمةضضضة الحمضضضل مراحضضضل خضضضمل  والكيموحيويضضضة والهرمونيضضضة
ع ػـ ( قسػـ ع ػـو ال رػاة / أيناس سعد صضبيحالماجسػترر ) ةالبها طتالتي قدم " ديالى محافظة
قػػػػد تػػػػـ مراجفتهػػػػا مػػػػف ال ا رػػػػة الف مرػػػػة وبػػػػذلؾ أ ػػػػب ت الرسػػػػالة مؤه ػػػػة ل م اقشػػػػة.          ال رػػػػواف

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

      وقرع :الت                    

               د. اسما  م مد  الح  االسـ :                      

                أستاذ مساعد  المرتبة الف مرة :

2016  ـ          التاررخ :      /      /                                              
 

 



  اقرار لجنة المناقشة

 دراسة" ب الموسومة ع ج هذه الرسالة اط ف ا شهد   ف أعضا  لج ة الم اقشة ، أ  ا 
 لعينة الةمةة الحمل مراحل خمل والكيموحيوية والهرمونية والجسمجية المناعية التييرات بع 
وقد  (أيناس سعد صبيحالماجسترر ) ةها طالبتالتي قدم "ديالى محافظة في الحوامل النساء من

ل رؿ درجة ماجسترر   اقش ا الطالبة  ي م توراتها و رما لها ع قة بها، و فتقد با ها جدررة بالقبوؿ
 )أمتراز( ي ع ـو ال راة/ ع ـ ال رواف بتقدرر 

 رئرس ال ج ة                                       
 التوقرع :                            

 د. عباس عبود  ر اف االسـ :                             
 تاذأس المرتبة الف مرة :                            

 ـ 2016التاررخ :    /    /                             
 
            عضو ال ج ة                     عضو ال ج ة                                         
 التوقرع :                                               لتوقرع :  ا

 د. مهج  الح  زاؿاالسـ :                            خ ص  وري ع ياد. االسـ : 
 مدرسالمرتبة الف مرة :                            أستاذ مساعد  المرتبة الف مرة :

 ـ 2016/    التاررخ :     /                              ـ 2016التاررخ :    /    / 
 عضو ال ج ة المشرؼ                               

 التوقرع :                                  
 د. م مد عبد الدارـ  الحاالسـ :                                  
 أستاذ مساعدالمرتبة الف مرة:                                 
 ـ 2016التاررخ :    /    /                                           

 
 التربية لمعموم الصرفة مصادقة عمادة كمية
  ي قرار ال ج ة أع ه  أ ادؽ ع ج ما جا

 التوقرع :                               
                    د. غالب ادررس عطرة : االسـ                              
 أستاذ مساعد المرتبة الف مرة :                              

           ـ 2016 /       /           التاررخ :



...... األهداء  
 الج  ور الهدى ، وبدر الدجج ... الج مف هو ل شفاعة مرتجج ... الج م ار الف ـ

 سرد الخ ؽ أجمفرف ...

 حمًد صهى اهلل عهٍه وسهى
ا تظار ...الج مف ة  ه اهلل بالهربة  الج مف توج أسمه أسمي ... الج مف ع م ي الفطا  بدوف

والوقار... أرجو مف اهلل اف رمد  ي عمرؾ لترى ثمارًا قد  اف قطفها بفد طوؿ ا تظار وستبقج 
 ة ماتؾ  جومًا أهتدي بها الروـ و ي الغد والج االبد...

 واندي انعشٌش
اؤها سر  جا ي الج مف أضا ت لي الدرب ... الج بسمة ال راة وسر الوجود...الج مف ةاف دع
 و  ا ها ب سـ جرا ي ... الج مف تغفو أ زا ي بابتسامة عر ها...

 أيً انغانٍت
الج ال جـو المر فات  ي السما  اشفر بوجودهـ باالةتفا  ... الج مف م  و ي الم بة 

...ال ادقة ... الج الذرف أ اطو ي برعارتهـ وقدموا لي الدعـ المف وي  

ًتً وأخىانأخىا  
خواتي الذرف لـ ت دهـ أمي ... الج مف ت  و بالو ا  والفطا  ... الج مف ةا وا أو ي ا خو أالج 

 مفي ع ج طررؽ ال جاح والخرر...

 سيالئً
إلج مف   دوا ا شواؾ عف الج مف اذابوا س ّرَف عمرهـ ةالشموع لر رروا ل ا درب ال راة ... 

 دربي لرمهدوا لي طررؽ الف ـ والمفر ة...

 أساتذتً االفاضم
  ...الج مف  زؼ ق مي  ج ه ...رو ي وعر ي له شتاقتاج مف ال

   عبدانقادر يالسو أول أخً انشهٍد
                                               ......أهدي جهدي هذا

أٌناص    



﴾وانتقدٌز انشكز﴿  
رب غ ي رضاه، وال  ة  ةثررًا طربًا مبارةًا  ره  ي البد  أ مُد اهلل )سب ا ه وتفالج(  مداً 

الطربرف الطاهررف  وس ـ( وع ج آله والس ـ ع ج عبده ورسوله م مد )  ج اهلل ع ره وآله
 ..وبفد .و  به أجمفرف  

 ي هذا المقاـ إال أف أتقدـ بفظرـ الشةر وخالص االمت اف إلج أستاذي  ال رسف ي
إضا ة القترا ه موضوع الب ث   الح رـاالد عبد م مد الدةتور المساعد االستاذالقدرر  الفاضؿ

 توجرهاته واشرا ه المتوا ؿ والتي ةاف لها الدور االةبر  ي ازالة الفقبات خ ؿ اجرا  ب ثي الج
ي تال هسماأف أةوف قد و قت  ي تقدرـ ما ررضره وما ر رؽ ب اوأرجو  ،  جزاه اهلل ع ي خرر الجزا 

  .الف مرة رسالتيةػاف لػي عظرـ الشرؼ أف أضفه ع ج 

رئاسة قسـ ع ـو  - عمادة ة رة التربرة ل ف وـ ال ر ةالج االعتزاز و  واتوجه بالشةر 
بالجمرؿ اقدـ جزرؿ شةري وامت ا ي  وعر ا اً ال راة إلتا تهـ الفر ة لي إلةماؿ مسررتي الف مرة. 

داعره إلج أساتذتي ا عزا   ي قسـ ع وـ ال راة ، الذرف تولوا تدررسي  ي الس ة الت ضرررة. 
مختبرات مستشفج بتوؿ ل  سائرة واالطفاؿ لج ا الجزرؿ قدـ بالشةراتةما اهلل لهـ الخرر والسّداد.

لما الوط ي  والج م رؼ الدـةما اتقدـ شةري وامت ا ي الج المختبرات التف رمرة شفبة الم اعة 
         داعرًه هلل لهـ بال  ة والفا رة.  قدموه لي مف عوف لتسهرؿ مهمة ا جاز الب ث.

داعرًة اهلل لهـ بدواـ ال جاح اف أشةر زمر تي وزم ئي ط بة الدراسات الف را  يوال رفوت 
  والمو قرة.

وجؿ اف   دور االةبر  ي استمرار مسررتي الف مرة داعرًا المولج عزّ ولوشةري لوالدي 
الج ةؿ مف مّد رد الفوف  وامت ا ياتقدـ بخالص شةري  اً وأخرر .  يوا سا ي بر  هـررزق

قدـ شةري الفمرؽ الج عائ تي داعرًة مف الباري )عزوجؿ( وأوالمساعدة لي ولو بة مة تشجرع 
 أف رمَف ع رهـ بال  ة والفا رة ا ه سمرع مجرب ..                              

 
 

 

                                                                                   أٌناص  
 



 

 

    

تس رط الضو  ع ج بفض الجوا ب الم اعرة والهرمو رة والدمورة لأجررت هذه الدراسة        

ع د ال سا  ال وامؿ ال واتي ترددف الج مستشفج البتوؿ ل  سائرة واالطفاؿ ل مدة مو رورة الةرو 

 ال وامؿ ال سا  دـ مف عر ة( 120) جمع تـ اذ (1/ 8 /2016الج 2015/10/ 1مف )

  ترات ث ث الج تقسمها وتـ( 90) ال وامؿ ال سا   رث ةاف عدد ال وامؿ، غرر وال سا 

الثا رة شم ت  والفترة 3)،2 ،1) االولج الث ثة االشهر تضم ت التي االولج الفترة وهي

 مف( 8،9 ،7) االخررة الث ثة والفترة االخررة تضم ت االشهر ال مؿ، مف (4،5،6)االشهر 

، وةا ت ضمف مدى  الث ثة ال مؿ مرا ؿ مف مر  ة ةؿ مف (عر ة30)ال مؿ  رث تـ أخذ 

ال سا  غرر عر ة مف دـ  30))خذ تـ أو  ، 25.94وبمتوسط عمري  س ة (16-40مف ) عمري

 س ة (15-39مف ) رث ةا ت ضمف مدى عمري ال وامؿ والتي تمثؿ مجموعة )السرطرة ( 

 .س ة 27.03وبمتوسط عمري 

،  FSH، LH ،( Prolactinشم ت الدراسة الهرمو رة قراس مستوى ةؿ مف )       

وةذلؾ   ( ،IL-10، TNF-α،C3 ،C4قراس مستوى ةؿ مف )وشم ت الدراسة الم اعرة  

 WBC  ،neutrophils) والتي تضم ت التغررات الدمورة تضم ت هذه الدراسة قراس بفض

 ،lymphocytes  ،monocytes  ، RBC ،  PCV  ، platelets ، Hb )  اما التغررات

 ، ALT) ، AST ، ALP ، total bilirubin ، BUN  شم ت تقدرر ةؿ مفالةرمو رورة 

creatinine ،  glucose  ،Total cholesterol    ،High density lipoprotein  ،

Low- density lipoprotein  ،Very low- density lipoprotein  ،

Triglycerides) 

 انخـالصــت



  تائج االترة :الوتو  ت الدراسة الج 

( ،  ي Prolactinتراةرز هرموف ) مستوى  مف ورًا  ي ارتفاعاً   تائج هذه الدراسة أظهرت

 ال وامؿ ال سا   ي  FSH ،(LH)هرمو ي  ترةرز مستوى  ي عالراً  مف وراً  وجد ا خفاضاً  رف 

ال مؿ الث ثة.         المرا ؿ خ ؿ عالراً  مف وراً   رقاً  الدراسة السرطرة ،وأظهرت بمجموعة قراساً 

 ا خفاضاً  ( ،  ي  رف وجدIL-10تراةرز) مستوى   ي عالراً  مف وراً  ارتفاعاً  الدراسة أظهرت

السرطرة ،  بمجموعة قراساً  ال وامؿ ال سا   ي (TNF-α) ترةرز مستوى  ي عالراً  مف وراً 

الدراسة  أوض ت . الث ثة ال مؿ المرا ؿ خ ؿ عالراً  مف وراً   رقاً  وأوض ت الدراسة أرضاً 

 بمجموعة قراساً  ال وامؿ ال سا  م ؿ  ي( C3 ،C4) المتمـ مةو ات ةذلؾ ا خفاضًا  ي

الث ثة ،  ال مؿ  ترات خ ؿ( C3) المتمـ ترةرز مستوى  ي مف ورة وجد  روؽو  ، السرطرة

 .(C4)ترةرز  مستورات برف  ترات ال مؿ الث ثة  ي مف ورة  روؽ ر  ظ لـ بر ما

،  RBC ي مستورات القراسات الدمورة )  اً عالر اً مف ور اً ا خفاضأرضًا ظهرت الدراسة أ

Hb  ،PCV وLymphocyte ظ ا خفاض غرر مف وي  ي مستوى ال فر ات (   ي  رف لو 

 اً  ي ال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة ، بر ما أظهرت الدراسة  رق platelets)الدمورة ) 

 ي . RBC  ،PCV  ،Lymphocyte  ، Hb ي مستوى برف  ترات ال مؿ الث ثة  اً مف ور

( خ ؿ  ترات platelets ي مستورات ال فر ات الدمورة ) ةؽ مف ورو لـ ر  ظ  ر   رف

،  (total WBC ي مستورات ترةرز  اً مف ور ارضا ارتفاعاً  الدراسةوبر ت  ، لث ثةال مؿ ا

monocytes ) ي مستوى  ةؽ مف ورو لو ظ  ر و  ،بمجموعة السرطرة قراسًا  ي ال سا  ال وامؿ 

 ترات برف  ةؽ مف ورو  ترات ال مؿ الث ثة .  ي  رف لـ ر  ظ  ر خ ؿ ( monocytes)ترةرز

 .( (total WBCال مؿ الث ثة  ي مستوى 

 



 ي م ؿ ال سا   (AST)  ،ALTغرر مف وي  ي مستوى  ا خفاضاً  ارضاً  الدراسةبر ت 

 ي  برف  ترات ال مؿ الث ثة ةؽ مف ورو بمجموعة السرطرة ، ولـ ر  ظ  ر قراسًا ال وامؿ 

 Total) ي مستوى ترةرز  اً  ورمف اً ا خفاض ي  رف وجد .  (AST)   ،ALTمستورات تراةرز 

Bilirubin)   ترات برف  ةؽ مف ورو وجد  ر و  بمجموعة السرطرة ،قراسًا  ي ال سا  ال وامؿ 

غرر  اً أظهرت الدراسة ارتفاعبر ما .  Total Bilirubin)) ي مستوى ترةرز ال مؿ الث ثة

ؽ و وجد  ر لؾ ةذ ي ال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة ،   ALPمف وي  ي مستوى 

 برف  ترات ال مؿ الث ثة.( ALP) ي مستوى ترةرز  عالي ةمف ور

 ي مستورات الروررا والةرراترف  ي ال سا  ال وامؿ  اً مف ور اً الدراسة أ خفاضبر ت هذه 

مف ورة  ي مستوى ترةرز الروررا خ ؿ   اً مقار ة بمجموعة السرطرة  ، ةما أظهرت الدراسة   روق

 ي مستوى الةرراترف خ ؿ  ترات  ةمف ور اً قو  ي  رف لـ ر  ظ  ر  ،ثة  ترات ال مؿ الث 

 .ال مؿ الث ثة

 ،  Total cholesterol) ي مستوى ترةرز  اً مف ور اً الدراسة ارتفاعهذه أظهرت 

Triglycerides  ،vLDL  ،LDL ) بمجموعة السرطرة.  ي  رف قراسًا ال سا  ال وامؿ لدى

،  ي ال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة  HLDمستوى ترةرز   ي   اً مف ور اً وجد ا خفاض

،  Total cholesterol  ،Triglycerides ي مستورات ) اً مف ور ارتفاعاً أظهرت الدراسة و 

vLDL ، LDL و HDL ) خ ؿ  ترات ال مؿ الث ثة. 

لدى (  (glucoseغرر مف وي  ي مستوى ترةرز سةر الدـ ا خفاضاً الدراسة أوض ت هذه 

 ي مستوى سةر الدـ  ةؽ مف ورو بمجموعة السرطرة ، ةذلؾ  لـ ر  ظ  ر قراسًا ال سا  ال وامؿ 

 خ ؿ  ترات ال مؿ الث ثة .
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 الجصل االول

 المقدمة

رات راذ ت دث خ لها عدة تغرالتي تمر بها المرأة ال امؿ أهـ الفترات أ د ال مؿ هو        

، واخروف  Akkoca، التمثرؿ الغذائي والتغررات ال فسرة )ة  س جرهرمو رة  ، م اعرة ، 

أسبوعا تقرربا وهي الفترة ما برف الدورة الشهررة الماضرة  40تستمر  ترة ال مؿ  .(2014

بدارة ال مؿ الفترة االولج مف  تبدأث ث  ترات زم رة ، اذ ع ج والوالدة . وتقسـ  ترة ال مؿ 

اسبوع  13-26ج مخاطر االجهاض. والفترة الثا رة تبدا مف اسبوع ، والتي ت مؿ اع 13  الج  

وتطور الج رف خ لها اذ رمةف ر دها وتقررمها ، بر ما الفترة االخررة مف ال مؿ وهي  وربدا  مو

وأخروف  Patricia)اسبوع مف ال مؿ  والتي تمثؿ بدارة  راة الج رف  26-40مف  ةالفترة الثالث

وأخروف ،  Okeلث ثة تةوف أجهزة الج رف ةام ة ال ضج )وخ ؿ هذه ا شهر ا ، (2013، 

ت قرؽ الت مؿ لألـ ل ظاـ الم اعي لاال مؿ هو تفدرؿ مدة  وابرز هذه التغررات خ ؿ ، ( 2011

هذه التفدر ت  ي السطح  الج رف ، وت دث عف خ را المفبرةالم اعي   و المستضد ا ب 

الدورة الدمورة مف خ ؿ زرادة ترةرز  و ي maternal- fetal interface))البر ي ل ـ والج رف

ال رةرات ورتـ تفدرؿ  ،Progesterone))والبروجستروف (Estrogen) االستروجرف  الهرمو ات

وتثبرط االستجابة  Th2ل خ را ال مفاورة الستجابة الم اعرة الثا رة ا مف خ ؿ تفزرزالخ ورة 

  .(2010وأخروف ،  Zen )Th1الم اعرة االولج ل خ را ل مفاورة 
بروتر ات  غررة  تفرز مف الخ را ، ولها تأثرر خاص ع ج  رث تفّد ال رةرات الخ ورة       

االسـ الفاـ ،  هو Cytokinesفَّ ال رةرات الخ ورة ا  ، و   التفاع ت واالت االت برف الخ را

مف قبؿ الخ را التي ت تج ال رةرات الخ ورة ) lymphokineومف برف ا سما  ا خرى هي 

)  chemokine ت تج مف الو ردات( ،وهي ال رةرات التي ) monokineل رمفاورة ( ، 



ال رةرات الخ ورة )وهي  interleukinالتي ت تج مع اال شطة الةرمرائرة( ، ال رةرات الخ ورة 

 التي ت تج مف ةررة برضا  وا دة ومف تفاعؿ ةررة برضا  وا دة مع اخرى ( و قد تفمؿ

،ع ج الخ را المجاورة  (autocrine actionع ج الخ را التي تفرزها )ةرات الخ ورة ال ر 

(paracrine action، ) بفض ال االت ع ج الخ را البفردة )  يو(endocrine action ( 

ZhangوAn،2007) ،  ي  ث مةو ات الجهاز الم اعي وت ظرـ ول  رةرات الخ ورة أثر 

 –عامؿ الت خر الورمي  (.2007وأخروف ،  Finnertyوالخ ورة )االستجابة الم اعرة الخ طرة 

،  Th1ال رةرات الخ ورة التي ت تجه الخ را التائرة ال مط االوؿ وهو  وع مف ( TNF-αالفا )

 الخ را القات ة الطبرفرةو ،  ((Monocyte ور تج بشةؿ رئرسي مف قبؿ الخ را الو ردة ال وى

NK)) Natural killer cells  مف ت فرز المستضد ل خ را التائرة . مماث  ، وIL-1β  ،

 . Fortunato)  ،(2003الموت المبرمج  ل خ را  ي ا سجة أغشرة الج رف TNF-α ورفزز

الم اعي الرئرسي والذي ر تج  رةي خ وي الةابح هو ( IL-10)  10-البرف االبرضاضي    

واخروف  Dennisاعدة التائرة )( والخ را المسTregsمف الخ را الت ظرمرة التائرة )

 Said) (Mast Cell) والبدر ة Monocytes))ةذلؾ ر تج مف الخ را الو ردة  .(2013،

      .(2010وأخروف ، 

مف  الجز  االةبر C3 رشةؿمف اةثر مةو ات المتمـ اهمرة ، اذ  C4و C3رفد  

 ر  ع  ي   C4أما ة والج د،ل مفاورة و ال رفرابروتر ات المتمـ الذي ر  ع  ي الةبد والخ را 

وررتبط ال مؿ بفدة مف  تغررات  سرولوجرة اذ تتأثر  ، (2012 سرج الرئة والفظاـ )ع واف، 

اجهزة الجسـ جمرفها بدرجات متفاوتة وت دث تغررات  ي  ترةرب ووظرفة الجهاز الت اس ي 

توى السةر  ي اال ثوي وظائؼ الةبد والة ج وةذلؾ تتأثر مستورات الدهوف و جـ الدـ ومس



(، وتفّد هذه التغررات ضروررة لتغذرة وبقا  Williams  ،2009و  Mackillopالدـ )

 (.Salman ،2009 الج رف )

 

   The aims of this study  : اهداف الدراسة1-1

تهدؼ هذه الدراسة لتقرـ بفض المتغررات الم اعرة والفس جرة خ ؿ مرا ؿ ال مؿ        
  المخت فة عف طررؽ :

 (FSH  ،LH ، Prolactinتقدرر بفض التغررات الهرمو رة والتي تتضمف هرموف ) 1-

                            ي م ؿ Interleukin-10، TNF-alpha الت ري عف مستورات ال رةرات الخ ورة   2-

 ل  سا  ال وامؿ ومجموعة السرطرة . الدـ

 . دـ ال سا  ال وامؿ ومجموعة السرطرة ي م ؿ الC4 و C3تقررـ دور بروتر ات المتمـ 3-

 WBC   ،  Monocyte،  Lymphocyte ،RBC  ، ،Hbقراس المؤشرات الدمورة ) 4-

 PCV   ،Platelets  ي م وؿ ال سا  ال وامؿ ومجموعة السرطرة   ). 

        م ؿ تقدرر المؤشرات الةرمرو رورة )وظائؼ الة رة والةبد ومستوى السةر والدهوف (  ي -5

 ال سا  ال وامؿ ومجموعة السرطرة .

 

  

 

 



 الفـصــــل الـثـانـــي
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 الجصل الةاني

 استعرا  المراجع

 Pregnancy : الحمل1-2
اةثر داخؿ ر ـ االـ والذي رفرؼ ب  وا دة اوج رف اخ اب و مو  ال مؿ هو

(Embryo)  لج مف ال مؿ وبفد ذلؾ رط ؽ ع رة م ط ح خ ؿ ثما رة اسابرع االوFetus) )

 اإلباضةت دث عم رة ال مؿ خ ؿ ، و 2014)وأخروف ،  (Ifeanyi  تج الوالدة

((Ovulationمف الدورة الشهررة الفادرة و ي  الة  دوث  14ما رقرب مف روـ اؿ ، وهو

خ اب البورضة  ي ق اة  الوب تتةوف البرضة المخ بة   تقؿ بفد ذلؾ وت Zygoteال مؿ، وا 

م اعرة و ت دث عدة تغررات دمورة وهرمو رة، ةذلؾ  (.2011وأخروف ، Okeالج  الر ـ )

رات طبرفرة  لت برة  ا تراجات االـ ررغهذه الت دوةرمرائرة خ ؿ  ترة ال مؿ ، وتفاروتغررات الب

ت  ظ هذه التغررات تقرربا بفد االخ اب اذ (.  2006أخروف ، و (Boon  والج رف 

(Fertilization) وتستمر طواؿ  ترة ال مؿ (Gohel  ، 2013وأخروف.) 

 : التييرات المناعية خمل مراحل الحمل المختمجة 2-2
Immunological changes during different stages of pregnancy 

خ ؿ  ترة ال مؿ الج عدة تغررات   ي الجهاز الم اعي لةي المرآه رخضع  جسـ 

،  اً غررب اً جسم  التفرؼ الج الج رفمف المرآه ال امؿ رف ، ولم ع جسـ تطور الج  رم ع ر ض

 تاج  أ (.Cardenas،2010 و(Mor باخت ؼ مرا ؿ ال مؿ التغررات هذهوتخت ؼ 

تتةرؼ مع و خ ؿ  ترة ال مؿ هي  عم رة  رورة غرر ثابتة ، ال رةرات الخ ورة ال ا ؿ 

ال رةرات  رقترح اف(، و 2011أخروف ، و  ( Pfefferle المخت فة  متط بات مرا ؿ ال مؿ

، Th2)الخ ورة السائدة  ي ال مؿ هي الم تجة مف قبؿ الخ را التائرة المساعدة ال مط الثا ي)



 رث اف الوسائط االلتهابرة والمضادة ل لتهاب م ظمة بشةؿ جرد خ ؿ المرا ؿ المخت فة 

و ؼ ث ث مرا ؿ تـ  قد مف  ا رة اخرى  (.2014وأخروف ،  (Chatterjeeمف ال مؿ

 بغرس الج رف ، ، وتشمؿ عم رات  رورة متف قة ال مؿ الطبرفي خ ؿ عم رة م اعرة متمرزة 

 (Pfefferleالمرآه ال امؿ وبقا  وتطور الج رف واخررا الوالدة  وتغرر برئة  تطور المشرمة ،و 

 Morجروح )تئاـ اللهي مماث ة لت ؾ التي تشترؾ  ي ا  ح اال سجة وا(. 2011أخروف ، و 

تتمرز المر  ة االولج مف ال مؿ بسرادة ال رةرات الخ ورة المضادة  .(2011وأخروف ، 

المر  ة االولج وبدارة المر  ة الثا رة  تتضمف ،وةذلؾ (Anti-inflammatory) ل لتهاب

هي المةاف ال قرقي  هذه المر  ةوتفد وغرس الج رف ،  مهمف ال مؿ عم رة تةورف المشر

  (Kogaواعادة ا  ح الخ را ، بر ما جسـ االـ رتةرؼ لوجود الج رف ل ضوج وموت

تتضمف المر  ة االولج مف ال مؿ عم رة غرس االرومة الةرسرة و  (،2009وأخروف ، 

(Blastocyst ) ، ت ؼ ا سجة بطا ة الر ـ ،واعادة ا  ح و  ي بطا ة الظهاررة مف الر ـ

لظهاررة والفض ت الم سا  الوعائرة مف بطا ة ا يٍ Trophoblast))االرومة الغاذرة 

وأخروف ،   Dekelاالوعرة الدمورة ل ـ لضماف و وؿ ةمرات ةا رة مف دـ االـ ل ج رف )

.(2010  

الثا رة والثالثة مف ال مؿ  اذ تفتبر المدة تتضمف  اما المر  ة الثا رة مف ال مؿ  

مة االـ مع الج رف ب ورة تةا  رة  المر  ة المثالرة ل مو وتطور السررع ل ج رف ، وتةوف مشر

 و Mor المضادة ل لتهاب هي السائدة )ال رةرات الخ ورة  وخ ؿ هذه المر  ة

Cardenas،2010 .)  تـ  مو  رالوالدة ، ومف ضم ها الخررة مف ال مؿ االمر  ة بر ما

الوالدة عف مر  ة  تتمرز(. 2006وأخروف ،  Romero)وتطور جمرع اجهزة جسـ الج رف



رة الفم رة االلتهاب ررؽ تد ؽ الخ را الم اعرة الج داخؿ عض ة الر ـ لت فرز تجدردط

((Inflammation  ،وهذه البرئة البادئة ل لتهابات( Pre- inflammation ) تشجع ع ج            

رجب الت ةـ بالفم رات االلتهابرة (، و 2009وأخروف ،   Kogaتق ص الر ـ ووالدة الطفؿ )

والستمرار باالستجابة  ـ خ ؿ المرا ؿ المخت فة مف ال مؿ ،  رث اف اال راطبشةؿ م تظ

او Preeclampsia م ها مقدمة االرتفاج  االلتهابرة ترتبط مع  تائج ال مؿ الس بي

 . 2014)وأخروف ،  Abortion (  Chatterjeeاالجهاض 

 التي تشارك في نجاح عممية الحمل األليات : 3-2
Mechanisms that Involve in successful pregnancy   

  (Immunological tolerance) مفهـو الت مؿ الم اعي  Medawarاقترح اذ 

اف  الج شار أوقد اعطج مثاال ع ج  الة ت مؿ الج رف المخت ؼ جر را . 1953  ي عاـ 

ـ الج رف المخت ؼ جر را قادر ع ج البقا  ع ج قرد ال راة  ترجة التفاعؿ الم اعي برف اال

والج رف ، الذي ر ظـ او رثبط ورفود اما  ترجة عدـ التفبرر عف المستضد الج رف ال اتجة مف 

  ؿ التشرر ي ل ـ والج رف او بسبب قمع وظرفة الخ را ل مفاورة ل ـ .ومع ذلؾ   اف 

الرات الت مؿ الم اعي التزاؿ غرر مفهومة تماما ع ج الرغـ مف االت اؿ الوثرؽ برف االرومة 

 . (2012وأخروف ،  Chen (غذرة ل ج رف والخ را الم اعرة ل ـالم

 Semiallogeic fetus))الج الج رف المخت ؼ جر را  ع د َااُلـ اف الت مؿ الم اعي

ه اؾ آلرات متفددة ور تمؿ أف تشارؾ و  (،Hunt)  ،2006هو شرط مسبؽ ل جاح ال مؿ 

ج الجهاز الم اعي لألـ ع ج مستوى خ ؿ  ترة ال مؿ. وتفمؿ ع  يالم اعالت مؿ  ي تفزرز 

التي تةوف ذات  ((Tregsالت ظرمة  م ها الخ را م ها  ي الت خرص: اً المشرمة،  ذةر بفض

عدادها  ي مضاعفات ال مؿ أاهمرة  ي ال فاظ ع ج ال مؿ الطبرفي ، ولو ظ ا خفاض 



) لمشرمة ض اعدادها  ي دـ االـ وافتفا ي مف اعراض تسمـ ال مؿ اذ ت خالتي وال سا  

Toldi  ، 2012)وأخروف.  

(. ةذلؾ 2013وأخروف،(Teles  ي عم رة غرس الج رف  اً اساسر اً ةذلؾ ت فب دور 

 ي ال فاظ ع ج الت مؿ الم اعي خ ؿ  ترة  اً مهم اً ت فب دور  ( (NKالخ را القات ة الطبرفرة 

 maternal- fetal interface( )Sun، اذ تتواجد  ي السطح البر ي ل ـ والج رف )ال مؿ 

والخ را الضامة  Dendritic cells (DCSالتشجررة )الخ را ارضا  (.2016وأخروف ، 

عم رة غرس الج رف  وتساهـ  الخ را الضامة  ي  دور  يلها  توجد  ي بطا ة الر ـ التي

 UNK Uterine))الةثر و رة بفد الخ را القات ة الطبرفرة الر مرة االت مؿ الم اعي اذ تفد 

natural killer cell  ي الطور البر ي الج ر ي االمومي  ي ةؿ موقع الغرس وال مؿ  ،

المفروؼ   IL-10، وخ و ا ال رةرات الخ ورة ت تج مجموعة واسفة مف ةذلؾ المبةر. 

 indoleamine (IDO) ر فبةذلؾ   .2014)وأخروف ،  Varea (ت بالمضادة ل لتهابا

2,3- Dioxygenase وامؿ ال مؿ الخا ة االخرى التي تؤدي الج قمع لفً  مةم وراً د

 وClark )  (Semiallogeic fetus)جر راً  ضد الج رف المخت ؼ االستجابة الم اعرة

Schust ،2013.) 

بط ت شرط خ را رمةف أف تثُ و ،   ي ارومة مغذرة   ي اال ساف اً ا زرم (lDOرةوف ) 

T فا مهات وتفزرز الت مؿ الم اعي ل ـ اتجاه الج ر Guleria) و Sayegh ،2007 اما .)

هرموف الغدد و Estradiol) ) هرمو ات الستررورد، مثؿ هرموف البروجستروف، استرادروؿال

تشارؾ بشةؿ   Human chorionic gonadotropin(HCG) الت اس ي المشرمي البشري

تثبط أو (، ورفد Klein ،2012 و(Robinson  رهوالم ا ظة ع ال مؿ أساسي  ي إ شا  

 .(2012، وأخروف(Gilbert  جاح ال مؿ  ي ت ظرـ تففرؿ المتمـ أمر  اسـ 



 ج ر ي أمومي  ي الت مؿ له  أثر  اسـ sphingolipid ضي لؿالمسار ا راف       

Mizugishi)  ، ساعد الر ا المرةروي قدةذلؾ  (.2014وأخروف(microRNA لت ظرـ  جاح )

خ ؿ تطورر  متفددة اذ رؤدي وظائؼ2014). ، وأخروف  Bidarimath )ال مؿ  والمشرمة 

ورمةف أف رمارس وظائفه مف خ ؿ االرتباط مع الجر ات المسؤولة عف الغزو  ، المشرمة

 . (2012وأخروف ،   Luoالخ ورة )

   :التييرات الهرمونية خمل الحمل4-2
Hormonal Variations during Pregnanc 

زرادة  ي تفود الج الغدد ال ما  خ ؿ  ترة ال مؿ   اف اغ ب التغررات التي ت دث  ي        

الم تجة  شاط الغدة ال خامرة، والغدة الدرقرة والغدد الةظررة باإلضا ة إلج هرمو ات المشرمة 

 hCG) ). م ها هرموف البروجستروف واالستروجرف ، والهرموف ةمشرمرال ةج ر رالمف و دة 

(Akkoca  ،ٌ2014وأخرو.) 

ت خفض مستورات  بر ماProlactin) ) البروالةترف موفهر  مستورات تزداد

 الخ را مف ((hCG هرموف رفرز اذ (.2010،واخروفZen ) Androgens))اال دروجر ات

ل مشرمة ، ورزداد بشةؿ ةبرر خ ؿ االشهر  ((Cytotrophoblastالغاذرة الخ ورة االرومة

 ال فاظ ع ج الجسـ اال فر مهـ  يأثر  وله ، االولج مف ال مؿ ومف ثـ ربدا باال خفاض

(Corpus lutum)  وا تاج هرموف البروجستروف الذي رةوف ضروري لفم رة غرس الج رف

(Korevaar   ، 2015وأخروف.)  ترتبط مستوراته غرر الطبرفرة مع  تائج ال مؿ الس بي ةذلؾ

وأخروف ،   (Kirkegaardتسمـ و قداف ال مؿ والوالدة المبةرةأو د  مو الج رف ، رم ها  تقر

رزداد ترةرز هرموف البروجستروف خ ؿ  ترة ال مؿ ،اذ رتشةؿ مف الجسـ اال فر و  ،(2010

        م غ رومرا مف هرموف  250اسابرع ر تج مف المشرمة اذ ت تج  8  ي بدارة ال مؿ وبفد



 واخروف (Schumacher بطا ة الر ـ لفم رة غرس الج رفتهرئة البروجستروف ، ورفمؿ ع ج 

رسبب تساقط الخ را  هو وظائؼ  ي ال فاظ ع ج ال مؿ.  ةعد هلبروجستروف لا، و 2004)، 

البروجستروف رق ؿ مف ا قباض و  ، ي تغذرة الج رف لها أثر مهـ  ي بطا ة الر ـ، وهذه هاو مو 

 ي تطور البورضة المخ بة قبؿ الغرس  عف وله أثر  ،الر ـ، وبالتالي م ع اإلجهاض الت قائي

 Mesiano) تورتة واالررمرة الةرسة ق اة  الوب والر ـ لتغذرة وتطور إل رازات  يطررؽ إ تاج ا

ع ج م ع تق ص عض ت الر ـ وال د مف االستجابة الم اعرة  رفمؿ، و Welsh ،(2009 و

 (.2015واخروف ،   (Bedirل ـ لسماح بقبوؿ الج رف ، وت خفض مستوراته بفد الوالدة

ال مؿ لر ؿ الج خ ؿ  ترة بشةؿ ةبرر راةرزه داد تتز  هرموف االستروجرف اما 

هرموف االستروجرف  ، ورفتبر مرات مف ت ؾ التي لو ظت  ي ا ساس 3-8مستورات أع ج 

ؿ" االستجابة الم اعرة.  ورمت ؾ اثار رمف الهرمو ات الم ظمة الم اعرة    ها قادرة ع ج "تفد

ال وى  ي الدـ  ة( والخ را الو ردDC) التشجرررة، والخ را B و  Tمفر ة ع ج  ضوج خ را 

اح ال مؿ اذ رفمؿ جمهـ  ي   (، وله أثر2010وأخروف ،   (PBMC))Zenالم رطي 

تو رر برئة م اسبة ل مو وتطور ع ج والهرمو ات االخرى  البروجستروفبالتفاوف مع هرموف 

 . (Tunancyija ،2011  ي عم رة الوالدة )، رضاؼ الج ذلؾ دوره الج رف 

 Marrsوالبروجستروف بفد الوالدة ) ا ستروجرفمستورات ةؿ مف هرموف  ت خفض

 FSH)) Follicleو Luteinizing Hormone (LH)  هرمو اتأما (. 2013وأخروف ، 

Stimulating Hormone  مهـ  ي تةورف الهرمو ات السترروردرة اذ ترتبط   ها أثر

بسطح الخ را  FSHتقب ت الهرموف ترتبط  مسو بالمستقب ت الخا ة بها بخ را المبرض ، 

بخ را  LHل  ور  ت المبرضرة ،  ي  رف ررتبط هرموف  Granullosa  cellsال بربرة 

وبالمستقب ت الموجودة ع ج سطح الخ را القرا رة  Corpus Luteumال سرج اال فر 



Thecal cells  عم رة  ل  ور  ت المبرضرة الةبررة ، وبفد اف رتـ هذا االرتباط ت دث

 FSH اذ رفمؿ هرموف 2004).واخروف ، Tolaura ت شرط تخ رؽ الهرمو ات السترروردرة )

 LHبت شرط تخ رؽ هرموف اإلستروجرف   ي الخ را ال بربرة ،  ي  رف رفمؿ هرموف 

بالتآزر FSH بت شرط تخ رؽ هرموف البروجسترروف مف قبؿ الخ را القرابرة ،ورفمؿ هرموف 

Synergism  مما رؤدي الج زرادة عدد مستقب ت  اإلستروجرف ، ف مع هرموLH  إل راز

هرموف البروجسترروف ، إذ رفمؿ هرموف اإلستروجرف  بت ظرـ تخ رؽ المستقب ت الخا ة 

  . ( (Gonadotropinsبهرمو ات مغذرات الق د

ز مهـ  ي آلرة التغذرة االسترجاعرة الموجبة و السالبة باإل راأثر اف هذا الت ظرـ له 

فمؿ ع ج م ع إ راز رالداخ ي ل مبرض لذلؾ  أف المستوى الفالي مف هرموف اإلستروجرف  

وهذا ما رسمج بالت ظرـ الرجفي السالب ، بر ما المستوى  LHالةمرات الفادرة مف هرموف 

مما رؤدي الج  دوث عم رة التبورض  LHالطبرفي لهرموف االستروجرف ر فز إ راز هرموف 

.  Positive Feedback، وهذا ما رسمج بالت ظرـ الرجفي الموجب   ي الدورة الشهررة

ع ج ر فز ارضا ع ج تةورف و ضوج الجرربات و  FSH ر فز هرموفو ، ) 2008)الف وجي ، 

خ را قبؿ الل غدة ال خامرة مف  مف الفص ا ماميFSH  ورتـ ا تاج هرموفعم رة التبورض 

B – Cell  الم فز عتماد ع ج الهرموف بابشةؿ  بضي  GnRH الذي ر تج مف ت ت

  (.Smellie)  ،2007 المهاد 

مف الهرمو ات البروتر رة ذو وزف جزرئي اما ما رتف ؽ بهرموف البروالةترف وهو 

 امض امر ي ، ورتـ ت  رفه وتخزر ه  ي خ را  199ر توي ع ج  دالتوف  ،  23,000

تؤلؼ  والي و  (Lactotropfic Cell) موجودة  ي الفص االمامي ل غده ال خامرة تدعج

% مف 70% مف الخ را ال خامرة االمامرة ، وخ ؿ  ترة ال مؿ تشةؿ مارقارب 25-15



الخ را ال خامرة  اذ رفمؿ هرموف االستروجرف ع ج تةاثرها ، ورتـ ا تاج البروالةترف مف 

  (Growth Hormone)لهرموف ال مو  ةرمرائرا خ لها .رظهر هرموف البروالةترف مماثؿ

البروالةترف مف قبؿ هرموف ر تج و  ،(Placental Lactogen))  Maria) ،2016وهرموف

عدد مف الخ را الم اعرة، م ها  الخ را ل مفاورة  المةو ة ل دـ مثؿ  الخ را ل مفاورة الدمورة 

 ي ت ظرـ االستجابات له أثر مهـ و  ،الم رطرة ) وبشةؿ اساسي الخ را ل مفاورة التائرة(

شارؾ  ي ت شرط االستجابات الم اعرة  المتفددة التي ور ،ة  ي اال ساف وال روافالم اعر

  De Bellisتشارؾ  ي عدد مف أمراض الم اعة الذاترة م ها التهاب المفا ؿ الرثوي )

 (.2005وأخروف ، 

واخروف،  (Amaniبهرموف الموجه ل جسـ ا  فر ارضا رفرؼ هرموف البروالةترف  

ابة هرموف الموجه ل جسـ ا  فر مف خ ؿ ال فاظ ع ج تةامؿ الجسـ بمثّد اذ رف (.2012

 Perks )ع ج الجسـ اال فر  اً ه  ا ه رشةؿ خطر او ي  الة  ا خفاض مستو  ،ا  فر 

ال مؿ  اتترةرز هرموف البروالةترف رزداد  ي ال سا  ال وامؿ ذو  اف(، ووجد 2003واخروف ، 

 (.2011ا  غرر ال وامؿ  )المهداوي واخروف ،مقار ة بال س  باإلجهاضالطبرفي والمهدد 

 Immune System: النظام المناعي    5-2

جهاز الم اعة هو شبةة م ظمة ت ظرما جردا رتةوف مف الخ را والجزرئات ورستجرب   

ل مرةروبات أو المواد الغرربة التي تدخؿ الجسـ البشري. والغرض م ه هو التمرز والقضا  

 رة وتطورر الذاةرة الم اعرة ضد المسببات المرضرة السابقة ع ج المرةروبات الغاز 

Amdahl) ،(2014.باالستجابة  الم اعي لهذه االجساـ الغرربة تدعج استجابة الجهاز اف

او تسمج االستجابة الم اعرة المتأ  ة الج ، والتي تقسـ  (Immune Response)الم اعرة

او تسمج  ة الم اعرة المةتسبةواالستجاب (Response)  Innate Immuneالفطررةب



تقسـ الج استجابة م اعرة  بدورها ، والتي (Aquired Immune Response)المتةرفة ب

واستجابة م اعرة خ ورة التي تتوسطها  ،  (Humoral Immune Response) خ طرة

واخروف،  (Abbas    (Cell- Mediated Immune Response)الخ را الم اعرة  

2015 .) 

 االستجابة المناعية الذاتية والمكتسبة خمل الحمل  1-5-2:

Innate and Adaptive Immune Response during pregnancy  

الد اعرة الم اعرة  شأت ةوسر ة لتو رر ال مارة ضد المسببات المرضرة   االلراتاف 

طررؽ ، إذ رتـ تو رر  مارة اولرة ضد الغزو المرةروبي عف  ب وعرها الفطررة والمةتسبة

المخاطرة والج د ، وع د اختراؽ  ةا غشرةمف قبؿ ال واجز الظهاررة  الم اعة الفطررة

سوؼ تهاجـ مف قبؿ الخ را الم اعرة والتي تشمؿ الخ را   أ هاالمرةروب هذه ال واجز 

 والخ را الفدلة ((Monocyteوالخ را و ردة ال وى  (Phagocytes)الب فمرة 

Neutrophils) ) المتمـ وتر اتوةذلؾ بر(Complement proteins) ( Palsson  و 

Oneill، 2007.)  

 ةتسبة االستجابة الم اعرة المع ج عةس  ها غرر م دده أتتمرز االستجابة الفطررة ب

 ، ل د مف  فالرة الفدوىامرضرة وتستطرع ل، ومع ذلؾ  ا ها تستجرب  ورا لوجود المسببات ا

 (ة الممرض رط االستجابة المتةرفة الزالة الةائ اتوبفد ذلؾ تفطي اشارات م اسبة لت ش

Pathinayake  ، الستجابة الم اعرة الفطررة تتغرر اف اَّ  أرضا قد وجد(، و 2015واخروف

عداد ةررات أدى الج زرادة  أعداد الخ را ال بربرة والو ردة  مما ثبت زرادة اُ  خ ؿ ال مؿ ، 

تزداد الخ را الو ردة  ي الث ث ، و ( 2014واخروف ،  Faasالدـ البرضا  خ ؿ ال مؿ )

اختراؽ اال سجة عف طررؽ تساعد ع ج م ع ر ض الج رف المزروع  و االوؿ مف ال مؿ ، 



ةذلؾ ال اؿ ع د (. 2005واخروف ،   Klineوتت اقص تدررجرا مع تقدـ ال مؿ ) ،الساقطة 

لجهاز الم اعي الفطري تـ الفثور ع ج الفدرد مف المةو ات الخ ورة مف اذ إ ال مؿ الطبرفي،

قاطفا ع ج أف ال ظاـ الم اعي لألـ رستجرب  دلر ً ما ُعّد وهذا غرس الج رف ،  ي موقع 

زرادة  ي ا تاج تظهر الخ را ال بربرة ف إ(. 2009واخروف ،  (Koga  المغروس الج رف

لخ را ع ج عدد مف اتـ الفثور و  ،الجذور االوةسجر رة ، وتزداد  شاط الخ را الب فمرة 

ومف  ا رة اخرى قد ت خفض خ ؿ ال مؿ . اذ اف هذه التغررات  ي االستجابة  ، التشجرررة

 (.2013واخروف،  Arvedlundالم اعرة الفطررة مهمة ل  مؿ الطبرفي )

 (APC) ع د الخ را المقدمة ل  تجرف تبدأ الستجابة الم اعرة المتةرفة اما ا

Antigen Presenting Cell االجهزة ل مفاورة الثا ورة ، ولةف تففرؿ الخ را  و وال الج

، واالشارة الثا رة هي الجزرئات التي رتـ  هي المستضد جال رمفاورة رتط ب اشارترف ا ول

الخ را التائرة  ت فرزالج اإلشارة الثا رة تؤدي و  ، ا تاجها خ ؿ االستجابة الم اعرة الفطررة

مةو ات وت فرز ،  التائرة والبائرة ()لةؿ مف خ را وا تاج ال رةرات الخ ورة  ، المساعدة

 (.2012واخروف  Abbas (المتمـ 

االستجابة الم اعرة   ها متخ  ة ع ج عةسأاالستجابة المتةرفة بز تتمرةذلؾ  

مع ةؿ تفرض ل مسببات المرضرة ومف ثـ تةورف الذاةرة الم اعرة لهذا  الفطررة ، وتطور

مرض ، مسرع ع د التفرض مرة ثا رة ل فس الاُ م اعرة الستجابة الاالتفرض  رث تةوف 

 ع ج سطحالم ددات المستضدرة الموجودة ورفتمد الجهاز الم اعي ع ج التفرؼ ع ج 

المطابقة مع مستقب ت التائرة او البائرة خ را الورتـ ت شرط  الةائ ات الغازرة ، المستضد او

الممرضة الغازرة الةائ ات ع ج قضا  ل و  الم اعرة الستجابةاالمستضد بشةؿ خاص لت شرط 

 (. Elgert  ،2009 (وطردها 



اراـ بفد اال ابة ، وخ ؿ هذه الفترة  اف االستجابة  4-7بفد ةتسبة تستجرب الم اعة الم

ت قسـ ، و (2008واخروف ،  Doanمهـ  ي السرطرة ع ج اال ابة )لها أثر الم اعرة الفطررة 

تتوسط الم اعة ذ الم اعة الخ طرة وم اعة خ ورة. إالج مةتسبة االستجابات الم اعرة ال

بر ما  ، البائرة الخ طرة بروتر ات تدعج ا جساـ المضادة التي ت تجها الخ را ال رمفاورة

  .(2010واخروف ،  Abbasالتائرة )الم اعة الخ ورة تتوسطها الخ را ل مفاورة 

الخارج الخ رة عف  الممرضةع ج تدمرر الةائ ات  (B-Cell)البائرة تفمؿ الخ را   

ع ج تدمرر مسببات   تفمؿ(  T-Cell)طررؽ ا تاجها االجساـ المضادة  ، اما الخ را التائرة 

ا مراض داخؿ الخ را عف طررؽ قتؿ الخ را الم ابة وتففرؿ الخ را الب فمرة ، والتي 

مرةزي  أثرلها  (Cell)-Tاورة التائرة ومع ذلؾ  اف الخ را ال مف ،TH1توسط  رها خ را ت

وا تاج  (B-Cell)تففرؿ الخ را البائرة عف طررؽ  ي تدمرر مسببات ا مراض خارج الخ رة 

ل خ را التائرة  +CD4 متخ ص  ي الخ را الفرعرة الثا رة مفعمؿ ، وهذا االضداد 

  (.2008واخروف ،  Doan) TH2وتسمج ارضا بالخ را 

لو ظ ذ إةتسب ي ال ظاـ الم اعي المتغررات  ت دث عدد مف الخ ؿ ال مؿ 

اسبوع وتبقج ثابتة  تج 10-30 بشةؿ ثابت مف  IgMو  IgAا خفاض ةؿ مف مستورات 

 ظ ارضا ا خفاض واضح  ي اعداد الخ را ل مفاورة التائرة المساعدة  ي ال مؿ لو و ، ال هارة 

 2005).واخروف ،  (Pramanikاسبوع مما تتسبب  ي ضفؼ م اعة االـ  14-28برف 

ضروررة لتفزرز الت مؿ  (Treg) ت ظمرةالدراسات اف الخ را التائرة ال ظهرت الفدرد مفأ

 ـ الم اعرة لالستجابة امهـ  ي قمع أثر  ها (.   2013واخروف ،  Arvelund)الم اعي 

استمرار ال مؿ مما رؤدي إلج الر ض  وغرابها رمةف اف رؤثر س با ع ج ، ضد الج رف

 (. 2004واخروف،(Aluvihare ي الم اع



اف هذه التغررات ال ا  ة  ي ال ظاـ الم اعي تةوف ضروررة  ل مارة الج رف مف االستجابة  

واف تاررخ ال مؿ رتسـ با ه  فة مف  الة  ،Zenclussen)، (2013  الم اعرة الضارة 

لةف الجهاز (. Parks  ،2014 وMayer ) immune suppression))الةبت الم اعي 

ر تاج إلج  مارة ا ـ   فسه الوقت ي ـ ر تاج إلج  الة الةبت الم اعي ولةف الم اعي لأل

والج رف المت امي مف الفدوى أث ا  ال مؿ. وهةذا، رفتمد  جاح ال مؿ ع ج قدرة الجهاز 

ع ج   ض  عف القدرة paternal antigens ))الم اعي لألـ ع ج الت مؿ لمستضدات ا ب

 (.2014واخروف ،  (Chatterjee بالمرضر ض الج رف  ي  الة اال ابة 

 Cytokines  الحركيات الخموية:6-2

هي بروتر ات سةررة قاب ة ل ذوباف وذات وزف جزرئي ق رؿ وتفتبر ةم ظـ رئرسي 

ورمةف تقسرـ ال رةرات الخ ورة الج ست مجموعات والتي  تتضمف  ل  ظاـ الم اعي.

( ، عائ ة عامؿ ت خر الورمي (Interferons،اال تر ررو ات  ( (Interleukinsاال ترلوةر ات

(Tumour Necrosis Factor)( عوامؿ ال مو،growth factors، )  عوامؿ ت فرز

    (. Chemokines(، والجاذبات الةرمراورة )(Colony Stimulating Factorsالمستفمرات

ف الخ را البرض ومف ا واع اخرى مخ را الدـ ت تج ال رةرات الخ ورة ب ورة رئرسرة مف 

 ، epithelial cells،الخ را البطا رة  endothelial cellsمثؿ )الخ را الظهاررة 

  .( fibroblastsوال رفرة

 ت فرز  paracrine ، endocrine ، autocrine تفمؿ ال رةرات الخ ورة بطررقة 

 مهـ  يأثر لها ةذلؾ .Dinarello ،(2010)او  ةبح عمؿ عدد مف الخ را المستهد ة 

عمؿ وتطورر االستجابة الم اعرة الفطررة والمتةرفة ، اذ تفرز مف قبؿ الخ را الم اعرة 

المواجه ل مسببات المرضرة ، وبالتالي ت شط وتجهز عدد مف الخ را الم اعرة االخرى ل زرادة 



استجابة ال ظاـ الم اعي  ل مسببات المرضرة ، وتشارؾ ال رةرات الخ ورة أرضا  ي الفدرد 

 . (2007، واخروف (David  رات التطور خ ؿ مر  ة التطور الج ر يمف عم

 في الحمل  الحركيات الخموية : دور1-6-2
  Role of Cytokines in Pregnancy 

 الج رف  وؿ موقع غرس توهي عبارة عف جزرئات  شطة وجدال رةرات الخ ورة 

ة ال مؿ اذ تشارؾ  ي ؽ مخت فة خ ؿ  تر ائمهـ  ي  جاح ال مؿ، وتشترؾ بطر لها أثر و 

شارؾ  ي ت، وتةورف المشرمة ، و ضوج الج رف وتق ص الر ـ ، و الج رف ت ظرـ الرات غرس 

 ،  (Aboud ي مر  ة مبةرة مف ال مؿ Trophoblast ال فاظ ع ج االرومة الغاذرة

.(2010  

 السطح البر ي ل ـ والج رف وبالتالي تفمؿ ع ج تفدرؿ االستجابة الم اعرة جتوجد ع 

واخروف،  Paulesuل ـ والج رف وتساهـ  ي توسرع ا سجة الج رف  ي ر ـ االـ )

التائرة الخ را  سب الوظرفة الم اعرة الج بالج مجموعترف تقسـ ال رةرات الخ ورة (.2010

 و IFN-y، ا تر رروف ةاما  TNFالتي ت تج  عامؿ ت خر الورمي  (Th1)المساعدة االولج 

الخ را التائرة المساعدة ي تفزز االستجابات الم اعة الخ ورة ، اما الت 2 -البرف االبرضاضي

التي  IL-13وIL-4،IL-9  ، IL-5  ، IL-10 ج تفمؿ ع ج ا تا  (Th2ال مط الثا ي )

 (. 2012واخروف ،  Schjenkenتفزز االستجابات الخ طرة )

تم ع  Th2) ي ) الخ را التائرة المساعدة ال مط الثات دث تفاع ت برف ال ظامرف ذ إ

(. 2008واخروف ،  Aris) رةراتها الخ ورة مف ا راز  Th1)الخ را المساعدة ال مط االوؿ)

 رةرات الخ ورة الم تجة  خ ؿ ال مؿ الطبرفي تزرد الخ را ل مفاورة الم رطرة ل ـ مف ا راز

ة الغاذرة االرومرضاؼ الج ذلؾ ،  Th2)مف قبؿ الخ را التائرة المساعدة ال مط الثا رة )



 مرةرالغشرة المشاو  (Uterine decidua) والغشا  الساقط الر مي

(Placentalmembranes)  ، ل  رةرات م درا ة ها  رمةف اف تةوفو التي ت رط بالج رف

الج  Th1رر  ي التوازف مف رالج تغ هذا رؤديالخ ورة ل خ را التائرة المساعدة ال مط الثا ي و 

Th2 ؿ ال مؿ  وهو ال موذج الطبرفي خ Besai)  ،2007  ؛Challis ٌواخرو  ،

2009.)  
خ ؿ  Th1/Th2ةا ت الفرضرة السائدة  ي الت ظرـ الم اعي خ ؿ ال مؿ هو ذ إ

تـ اضا ة االلرات ل تفبرر عف ت مؿ و  ،عشرة س وات االخررة ، وهذه الفرضرة التزاؿ موجودة 

ل فاظ ع ج االمسؤولة  هيTh2وجده اف (. ةذلؾ 2011واخروف ،  Warning)الج رف 

اذ تفمؿ ع ج ت فرز تةاثر وتمارز الخ را 2007).واخروف ، Chaouat ) ال مؿ عم رة ع ج

وقائي  ي  مارة الو دة رضاؼ الج ذلؾ  اف لها أُثر االرومة الغاذرة وتةورف المشرمة ، 

مهـ وبالتالي لها دور  (Th1ال رةرات الخ ورة لؿ) المشرمرة ل ج رف ، مما رفوؽ ا تاج

 (.2014واخروف ،  Felicano)ل  فاظ ع ج ال مؿ

مهـ  ي بدارة و هارة ال مؿ اذ لها دور أثر لها  Th1ال رةرات الخ ورة ةذلؾ  

عادة تشةرؿ الاذ رفتقد با ها ضروررة (. Guller  ،2011)خ ؿ عم رات الغرس والوالدة

 (.2009ف، واخرو  Kwak-Kim)اال سجة اث ا  ال مؿ المبةر وخ و ا خ ؿ ال مؿ 

 ي موقع الغرس ، اذ رمةف اف تفرز مف قبؿ خ را  Th1مف  اذ وجده ترةرز عاؿ   

 Hanna) بطا ة الر ـ وةذلؾ مف قبؿ خ را الجهاز الم اعي التي رتـ تج ردها لموقع الغرس

ع ج الرغـ مف دورها المهـ ولةف اال راط  ي االلتهاب رؤدي الج  (.2006واخروف 

(. ةذلؾ Christian ،2012 ؿ االواف ورؤثر س برا ع ج  مو الج رف )االجهاض والوالدة قب

ع ج ال واجز االرومة الغاذرة ، وتفمؿ ع ج ت شرط الخ را القات ة  Th1تؤثر االستجابة 



التي تسبب موت الج رف ،  (Cytotoxic T cells)الطبرفرة والخ را التائرة السامة الخ ورة 

ع ج ت فرز ارضا  تفمؿ، و 2011)واخروف ،  Saini)ة لقدرتها ع ج قتؿ االرومة الغاذر

( والخ را المقدمة ل مستضد ل خ را ل مفاورة (B-cellوالخ را البائرة ة ت شرط الخ را الب فمر

CD4التائرة 
، Mattar  و  Daher الم اعي ) IgE، وتةاثر الخ را البائرة وت فرز +

2009 .) 

    Interleukinesاألنترلوكينات 7-2 :

هي جز  مف ال رةرات الخ ورة شوهدت  ي خ را الدـ البرضا  ل مرة االولج ، تفد 

أداة ربط او ات اؿ برف خ را ال ظاـ الم اعي وخ را الجسـ وبرف خ را ال ظاـ الم اعي مع 

 واخروفBrockerبفضها البفض ، وتفمؿ ع ج مساعدة الجهاز الم اعي  ي أدا  وظرفته )

 (Th) اال ترلوةر ات بشةؿ ةبرر مف الخ را ل مفاورة التائرة المساعدة  رتـ ا تاج(، و 2010، 

ةؿ مف الخ را ال مفاورة ت فز تمارز و مو والخ را و ردة ال وى التي  ويٍ انخالٌا انبطاٍَت 

 Hematopoietic cells  (Menachem-Zidon )) التائرة والبائرة والخ را المةو ة ل دـ

 (. 2010واخروف ، 

 (IL-10)    10-البين االبيضاضي : 1-7-2  

 Human cytokine synthesis)مضاد ل لتهاب رفرؼ باسـ   رةي خ وي هو

inhibitory factor) وهو  رةي خ وي مضاد ل لتهاب ع د البشر Girndt) ،(2003 .

،  Monocyteوالخ را الو ردة Th2 ، Th17ر تج مف الخ را الم اعرة  التائرة الفرعرة مثؿ 

ة  ، الخ را البدر B- Cell، الخ را البائرة  dendritic cells  لخ را الضامة ، التشجررةا

mast cells والخ را ال مضة ،eosinophils  وال بربرةGranulocytes ،  ور تج مف

، الخ را الظهاررة ،  keratinocytesالخ را غرر الم اعرة وم ها الخ را الةررات رة 



تثبرط السارتوةر ات البادئة ل لتهاب م ها عف طررؽ المضاد ل لتهاب  هثرر تا IL-10ورمارس 

IL-12،IL-1 ،IL-6 ، TNF-α  (Saraiva وGarra ، 2010.)د رفIL-10  ُقوى مف ا

هو  الم اعرة ال رةرات الخ ورة المضادة ل لتهاب ، اذ رفمؿ ع ج تفدرؿ ال رةرات الخ ورة 

الفدرد مف الدراسات وجدت  ي  2010)اخروٌ ، و  Commins المرسر الرئرسي ل  مؿ )

مف ال رةرات الخ ورة رشارؾ  ي ال فاظ ع ج ال مؿ عف طررؽ قمع ا تاج  IL-10اف 

 (. 2006واخروف  ،   Kamali)الخ را التائرة السامة والضامة 

لبقا  الج رف مف خ ؿ  س جرة م ئمة رفمؿ خ ؿ ال مؿ الطبرفي ع ج تةورف برئة 

، ورؤثر ع ج  شاط االرومة الغاذرة المشرمة ، وله  Th1ةرات الخ ورة الم تجة مف ال ر تق رؿ 

  (Rein( وع ج ا تاج عامؿ ت خر الورمي الفا(Killer Cellتاثرر قمفي ع ج الخ را مثؿ 

رشارؾ ارضا  ي السرطرة ع ج االستجابات (. Piccini ،2007 ؛   2003واخروف ، 

دورها المهـ  Tregتؤدي الخ را ، و (2007واخروف ،   Abbasالم اعرة الفطررة والخ ورة )

 Sasaki؛ 2004 ، واخروف  IL-10 (Aluvihare ي ال فاظ ع ج ال مؿ عف طررؽ 

  (.2004واخروف ، 

 ي م رط واجهة  Treg))رتمرز ال مؿ الطبرفي عف طررؽ زرادة أعداد الخ را  ذإ

  (وتوجد دراسة  درثة تدعـ هذه البرا اتمهـ ل  فاظ ع ج ال مؿ .التي لها أثر ا ـ والج رف 

Warning ، أظهرت الفدرد مف الدراسات أف الخ را رضاؼ الج ذلؾ (. 2011واخروف

(Treg( الت ظرمرة ضروررة لتفزرز الت مؿ الم اعي ) Arvelund  ، 2013واخروف،)  ولها

ع ج  د سوا  ، ،  IL-4و   IL-10باتالمضادة ل لتهاال رةرات الخ ورة القدرة ع ج إ تاج 

 . (2009واخروف،   Mjosbergوهو ما رفسر وظرفتها القمفرة خ ؿ  ترة ال مؿ )



خ را االرومة البت ظرـ وظرفة  IL-10 و IL-4تشرر الدراسات الج الففؿ التازري برف و 

بر ض  التي تقوـTh1 ال رةرات الخ ورة الغاذرة ل سخت ، وتثبرط ت شرط الخ را الب فمرة و 

  .2011)واخروف ،   Saini) االـ ف  ي الر ـغرس الج ر

 Tumor necrosis factor: عامل تنخر الورمي 2-7-2

 رقوـ بوظائفه الفدردة   بادئة ل لتهاب رةي خ وي هو TNF-α)عامؿ ت خر الورمي) 

،  Bradley) مهـ  ي تسبب االمراض االلتهابرة المزم ةله أثر ع ج مخت ؼ ا واع الخ را 

 ي االلتهابات وت ظرـ الخ را الم اعرة ورتـ ا تاجه بشةؿ رئرس مف تففرؿ  رشترؾ(، و 2008

مف قبؿ الفدرد مف أ واع  TNF-αإ تاج ورتـ  ،( 2013واخروف ، Hong ) الخ را الب فمرة

القفده ، T cell  ،cell   Bوالتائرة الخ را الم اعرة )خ را البائرة الخ را التي تشمؿ

basophils  ، ال مضة eosinophilsلة ، الفدneutrophils ،  الخ را الشجررة

dendritic cells  الطبرفرة ، الخ را القات ةNK cells  انبذٌُت، والخ راmast cells  ،)

،  keratinocytes ، الخ را الةرراتر رة  fibroblastsة )الخ را ال رفرةرالخ را غرر الم اع

والفدرد  ،smooth muscle cell)لفض ت الم سا  ، والخ را اneurons الخ را الف برة 

  (.2004واخروف ،  (tumor cells Schottelius) )مف أ واع الخ را السرطا رة 

 وت خر الخ را Apoptosis))ت فرز بقا  الخ رة ، الموت المبرمج ر فب دورًا هامًا  ي 

المستمر أثره الج ر ارشو  ،Chu ،(2013 )ورساهـ  ي الفم رات الفسرولوجرة والمرضرة ، 

واخروف ،  Horiuchi؛  Mcfadden  ،2006و  Rahman)   ي ا تاج االلتهاب

الخ را مهـ  ي ت شرط تةاثر ، وتمارز الخ را الب فمرة و ا واع اخرى مف وله أثر  (،2010

 ( . 2008واخروف ،   yarilinaل رفرة )االخ را البطا رة والخ را ة



)مثؿ  ةرالفدرد مف أ واع الخ را، بما  ي ذلؾ  الخ را الم اع  ي ه البرولوجيطا ش مارسر

( (B- cellsوالخ را البائرة ،( T- cells)، الخ را التائرة monocyte الخ را الو ردة 

، والخ را ال رفرة  endothelial cells والخ را غرر الم اعرة  )مثؿ الخ را البطا رة

fibroblasts)  Schottelius)  2004وف ، واخر.)  

  ي المر  ة المبةرة مف ال مؿ اذ رفمؿ اً مهمأثرًأ البادئة ل لتهاب ل  رةرات الخ ورة ف أوجد 

TNF- α  ع ج ت ظرـ  مو ا رومة الغاذرة وغزو ا رومة الغاذرة مف الشراررف ال  زو رة، ولةف

 المرضرة لتسمـاال راط  ي االستجابة رمةف أف ت د مف الغزو والمساهمة  ي الفرزرولوجرة 

 .(2007واخروف ،    Peracoliال مؿ )

 Complement Systemالنظام المتمم   : 8-2

عددها اةثر مف رب غ والتي  Glycopropteins))هو س س ة مف البروتر ات السةررة     

 وعًا مف البروتر ات الغشائرة التي توجد  ي الم ؿ والتي ت فب دور مهـ بالم اعة  30

ل وعرة والتي تدخؿ بتفاع ت الجسـ المضاد مع المستضد، وهذه البروتر ات غرر ا الخ رطة

  .تةوف مستجربات م اعرة  ي الجهاز الم اعي ب وعره الذاتي والمةتسب

 opsonization )) رؤثر  ظاـ المتمـ ع ج الخ را مف خ ؿ عم رة االستساغة

المتضم ة باال جذاب الةرمرائي  بالففالرات البرولوجرةوأثر مهـ وت طرـ الخ را المستهد ة 

Chemotaxis  لجزرئات المتمـ االخرى وت شرط الخ را البائرة وت طرـ المفقد الم اعي

Immune Complex ( والت سرؽ برف االستجابة الم اعرة الذاترة و المةتسبة 

Zabriskie،2009  ؛Jean   ، 2012واخروف). ( رفد المتمـ  الثالث والرابعC3 ، C4 )

هو مف اةثر بروتر ات المتمـ ترةرزا  ي م ؿ   C3ةثر المةو ات المتمـ اهمرة اذ رفتبرمف ا

مع اال ابات را ؽ مف بروتر ات المتمـ واف  قص هذا البروترف رت %70الدـ  رث رشةؿ 



ر شط  ظاـ المتمـ . (  2004واخروف ،  Acosta الجرثومرة المتةررة و االلتهابات ال ادة )

، المسار Pathway  classicalرات تتضمف المسار الة سرةي مسا ةعف طررؽ ث ث

واخروف  Kols) Lectin Pathway ، والمسار ل ةترف  alternative Pathway البدرؿ

ال ظاـ المتمـ جز  رئرسي مف الم اعة الفطررة ، اذ رفمؿ ع ج  مارة ّد ، ورف2013) ، 

 .(2013واخروف ،  Denny المضرؼ مف المسببات المرضرة )

اذ رفمؿ ع ج  .2008)واخروف ،   Grosمهـ  ي ت ظرـ الم اعة المتةرفة )أثر له و   

( (T Cellوتفدرؿ الخ را التائرة  ، الخ رطةالستجابة الم اعرة م ها تفزرز الم اعة ات ظرـ 

، ورشةؿ تطورر االجساـ  DNAوت ظرـ الت مؿ ال ووي مثؿ الةروماترف وال مض ال ووي 

 ال  ه، وسمي ب ظاـ المتمـ  (Holers ، 2006 و Thurman ) ((Abالمضادة الطبرفرة 

مف الوظائؼ  .(2011واخروف ،  Lynch رتفاعؿ مع االجساـ المضادة لتدمرر البةتررا )

االخرى ل متمـ رفمؿ ع ج  ازالة المفقدات الم اعرة والمسببات المرضرة والخ را المرتة مف 

واخروف ، Varea رؤدي الج ت  ؿ الخ را ) خ ؿ تشةؿ المفقد الهجومي الغشائي مما

2014).  

 دور نظام  المتمم في الحمل  :1-8-2
Role of Complement System in Pregnancy 

مةو ات ال ظاـ المتمـ ذو اهمرة ةبررة ل مشرمة الطبرفرة  ، واف الت ظرـ الدقرؽ ّد تف

. اذ له اهمرة خا ة (2012واخروف،  Gilbertل ظاـ المتمـ هو امر مهـ ل جاح ال مؿ )

رشةؿ الخط الد اعي االوؿ ضد المسببات   هو خ ؿ ال مؿ ، لأل ثج ي الجهاز الت اس ي 

 cavity Uterine  vaginal (Pellis ))المرضرة التي تستفمر التجورؼ الر مي المهب ي

 . (2005واخروف ،



،  واخروGirardiٌ )وبالتالي له دور رئرس  ي  مارة االـ والج رف مف اال ابة الم تم ة 

 ي  قداف ال مؿ  اً شائف اً الخ وص  قد لو ظ اف ت شرط المتمـ  دث وجهع ج  . 2011)

الت شرط المفرط ل  ظاـ المتمـ رمةف اف رساهـ  ي (. اف 2006واخروف ،   Girardiالمتةرر )

 ؛ 2011واخروف ،  Conroy) شو  المرض ورشةؿ خطر ةبرر ع ج بقا  الج رف 

Holmberg  ت شرط المتمـ ررتبط مع ال مؿ الضفرؼ مثؿ أف لو ظ (، و 2012وف ، واخر

الوالدة قبؿ االواف وتسمـ ال مؿ. مما ادى الج اقتراح اف تثبرط المتمـ هو" شرط مط ؽ" ل  مؿ 

اقترح اف ت شرط المتمـ خ ؿ ال مؿ رؤدي الج و  (،2011واخروف ،  Girardi الطبرفي )

وبد  عم رة تخثر الدـ  ، (Pro-inflamation) لتهاب البادئة لال رةرات الخ ورة ت فرز 

 (.2013واخروف ،  Dennyوت طرـ اال سجة الم رطة بالج رف )

اف ت شرط المتمـ رؤدي الج ضرر الخ را االرومة الغاذرة ، اذ رفمؿ ع ج تدمرر  

لج رف . الخ را وزرادة  فاذرة الجدار و تح الطررؽ اماـ المسببات المرضرة التي تهدد بقا  ا

تتمثؿ ف الخ را الساقطة )الخ را االرومة الغاذرة ( تمت ؾ االلرات لتثبرط ت شرط المتمـ و ا

 Decay-accelerating factor،CD46 (CD55)بروتر ات ت ظرمرة ة بث ث

membrane cofactor protein  ،CD59 (Bulla  ، 2012واخروف .) اذ رفمؿ

CD46  وCD55  ع ج تثبرط  شاطC3 convertase   بر ما ،CD59  رم ع تشةرؿ

 مارة الج رف مما رو ر  . ((Membrane Attack Complex الهجومي الغشائيالمفقد 

 (. 2010واخروف ،   Zen) الم اعرة ل ـ طة التفاع تامف المتمـ بوس

 

 

  



 :التييرات الدموية خمل الحمل 9-2
Hematological Changes in Pregnancy 

 ي ةؿ مف االجهزة واالعضا  لت برة ا تراجات عّدة برفي بتغررات ال مؿ الط رت ؼ  

تغرر  ي ترةرز ةتغررات  سرولوجرة خ ؿ ال مؿ وت دث الو دة المشرمرة ل ج رف 

ـ خ ؿ ألتفةس الجوا ب الدمورة ال الة ال  رة لو الهرموغ وبرف وعدد ال فائح الدمورة ، 

 ت دث .(2013واخروف ،   Ifukor مؿ )وجد ا ها تؤثر ع ج  تائج الذ  ترة ال مؿ ، إ

مفدؿ  ي الدـ مف خ ؿ توسع  جـ الدـ واالوعرة ، وةذلؾ زرادة  در امرةا تغررات  ي

%، وزرادة 50اذ ت ؿ الج   (Glomerular filtration rate) (GFRالترشرح الةبربي)

 و (Cheung ؿبال سا  غرر ال وام ة% مف تد ؽ الب زما الة ج مقار 80ت ؿ الج 

Lafayette  ،2013). تةوف ضروررة و  الج رف المستمر هذه التغررات ت دث  ترجة لتطور

 (Kaur ف وضماف و وؿ ا ةسجرف الةا ي ل ج ر   تراجات التمثرؿ الغذائي لألـالت برة 

 (.2014واخروف ، 

 (،2011واخروف ،  Dennen)تفود هذه التغررات إلج وضفها الطبرفي بفد الوالدة  

واخروف ،  Akinbami (ة ئج ال مؿ تبفا لدرجة التغرر  ي الجوا ب الدموروتخت ؼ  تا

رمةف اف  مع ذلؾ  اف الفدرد مف المشاةؿ الدمورة تتطور خ ؿ  ترة ال مؿ او. 2013)

تتسبب مف قبؿ ال مؿ ، والتغررات الفسرولوجرة الطبرفرة خ ؿ  ترة ال مؿ رمةف أف تغرر 

، وهذه الشروط هي ه الة المرضرة  فبال تمررز فؿجوت ،المؤشرات الدمورة خ ؿ ال مؿ

االـ  ةؿ مف ع ج لها تاثرر و اث ا  ال مؿ   ي م در ل شارة مف مفدؿ الو رات والمرضرة

 .Townsley ،(2013)والج رف 

 



 التييرات في حجم خميا الدم  الحمراء  :2-9-1
 Changes in the volume of red blood cells  

في بفدة تغررات دمورة و التي تبدو مرضرة ع د ال سا  غرر رتمرز ال مؿ الطبر

وجد اف خ ؿ ال مؿ الطبرفي ، رزداد ال جـ ذ إ .(2012 ،واخروٌ  Surabhiال وامؿ ) 

لتر، وذلؾ لتو رر متط بات ا وعرة الدمورة الجدردة ول تفورض عف  1.5الة ي ل دـ ب  و 

 ي  10-15%ي  جـ الب زما ر دث ب سبة وجود زرادة   ولو ظالدـ المفقود خ ؿ الوالدة 

زرادة إ تاج بسبب وتزداد ارضا ةت ة الخ را ال مرا  )،  أسابرع مف ال مؿ 12-6

( ، ولةف أقؿ  سبرا، مقار ة مع زرادة  ي  جـ مف الفظاـ   ي داخؿ جسـ االـ رثروبورترفالإ

، وةذلؾ  ترجة تراجع  ي الب زما،  وبالتالي  ر دث  قر الدـ  الفس جي   ترجة تخفرؼ الدـ 

مف الث ث الثا ي مف ال مؿ  غراـ/ درسر تر 1-2ب سبة ذ ر خفض . إخضاب الدـ ترةرز

وررتبط  توسع ، 2012) واخروف ،  (Chandra المتأخر وتستقر بفد ذلؾ  ي الربع الثالث، 

 جـ الب زما بشةؿ مباشر مع  مو الج رف ، بر ما ررتبط ا خفاضه مع مقدمة االرتفاج 

(preeclampsia)  وال االت المرضرة االخرى(Sanghavi و Rutherford   ، (2014 . 

 والصجيحات الدموية  : التييرات في  خميا الدم البيضاء2-9-2
Platelets And  Changes in White Blood Cells 

الدـ خ را مف التغررات البارزة  ي الجوا ب الدمورة خ ؿ ال مؿ هو زرادة عدد 

االجهاد الفسرولوجي وهذا االرتفاع ر دث  ي وقت مبةر مف ال مؿ  هي سبب التي  البرضا

تفود الج وضفها الطبرفي ، و 2008) واخروف ،  Lurie)ال مؿ مدة وتبقج مرتففة طواؿ 

اللتهابرة استجابة ل سبب الزرادة ررجع  .(Ramsay ، 2010 اسابرع مف الوالدة ) 4بفد 

ي رمةف اف رةوف  ترجة ال تقائرة الت مؿ الم اعي والةبت الطبرفي الذ خ ؿ  ترة ال مؿ



وجد اف الزرادة  ي  أخرى  ي دراسة( ، و 2011واخروف ،  (Osonuga الم اعي مف الج رف

الخ را و  (.2013واخروف ،  Tzur)الفترة االولج مف ال مؿ ترتبط مع مضاعفات ال مؿ

ضفؼ الج وررجح ذلؾ  ،خت ؼع ج عدد اال البرضخ را الدـ الفدلة هي  وع ةبرر مف 

ل مفاورة خ ؿ ال مؿ خ ؿ الفترة االولج االخ را الفدلة  ي ال مؿ ، ور خفض عدد الخ را 

خ را الو ردة مط قة خ ؿ ال مؿ وخا ا  ي الوالثا رة وتزداد خ ؿ الفترة الثالثة ، وه اؾ 

تتغرر  ا ال مضة والقفدة البر ما الخ ر ،الفترة االولج مف ال مؿ ولةف تقؿ مع تقدـ ال مؿ 

 . ( 2012 ،واخروف  Chandra بشةؿ م  وظ خ ؿ  ترة ال مؿ )

(  تفّد مف التغررات (plateletsاما التغررات التي ت دث  ي ال فر ات الدمورة 

غرر الطبرفي هو  قص ال فر ات  Hb))خضاب الدـ  قر الدـ و الفس جرة ا ةثر  دوثًا بفد 

ا خفاض اعدادها خ ؿ  ترة ال مؿ وخا ة  دوجذ إ. 2012)وف ، واخر  Khellaf )الدمورة 

رسمج" بال فر ات ال مؿ " والذي ررجع ذلؾ جزئرا الج   ي الث ث االخرر مف ال مؿ وهذا ما

 (. 2012واخروف ، Chandra تخفرؼ الدـ وزرادة  شاط ال فائح الدمورة وسرعة ازلتها )

الر مرة المشرمة وقد اقترح اف رةوف  ةذلؾ ر خفض متوسط عمرها  ي الدورة الدمورة

 بسبب اال خفاض ال ا ؿ  ي عدد ال فائح الدمورة خ ؿ ال مؿ الذي ربدا مف االسبوع 

تفود الج وضفها الطبرفي بشةؿ ت قائي بفد ، و 2014) واخروف ،   Kaurمف ال مؿ )32

مت زمة اعت ؿ ، الدمورة الوالدة ولةف رجب استبفاد المسببات االخرى م ها ق ة ال فر ات 

واخروف ،  (Khellafبات الةبد اطر ضتسمـ ال مؿ واو تخثر الدـ ، و االوعرة الدقرقة ، 

2012.) 

 

 



 التييرات البايوكيميائية  خمل الحمل :2-10
Biochemical Changes during  Pregnancy 

 التييرات في وظائف الكبد خمل الحمل  :2-10-1
Changes in Liver Functions during Pregnancy 

الفدرد مف التغرررات الفسرولوجرة   س جرة خا ة تتضمفسررررة ال مؿ هو  الة 

، ورفّد 2013)اخروف ، و Ahmed )الطبرفرة التي تؤثر ع ج أجهزة الجسـ بما  ي ذلؾ الةبد

وظائؼ، بد ا ال الةبد البشري أةبر عضو   ب  ي الجسـ، ورقوـ بت فرذ مجموعة مفقدة مف

 ثرؿ الغذائي مف المواد الغذائرة والفدرد مف الهرمو ات  ي جهاز الدورة الدمورة،مف توازف التم

إلج تخ رؽ جمرع بروتر ات الب زما تقرربا، وتةوف بمثابة   ة ل فدرد مف الوظائؼ  باإلضا ة

، وبالتالي السرطرة ع ج المتةرفةة مف اجؿ التوازف  برف الم اعة الفطررة والم اعة رالم اع

لتشخرص أمراض الةبد  ي ، و 2014) اخروف ،و  Ebrahimkhainلتهابات )واال الت مؿ

التغررات الفسرولوجرة أث ا  ال مؿ تسمح ل مو  أف ال سا  ال وامؿ رجب أف تأخذ  ي االعتبار

خ ؿ ال مؿ زرادة الهرمو ات مثؿ هرموف االستروجرف والبروجسترروف اف الج رف الطبرفي. 

 Almashhrawiي  ي الةبد، التخ رؽ وظائؼ اإلخراج )تأثرر ع ج التمثرؿ الغذائلها 

  (.2013واخروف ، 

لتشخرص  aminotransferase هي قراس ا زرمات الةثر  ائدةامف الف و ات 

تخ ص  ي  أةثر ALTفّد ر(. 2010واخروف ،  Joshi)امراض الةبد خ ؿ  ترة ال مؿ 

خ را الةبد  ي  ارة الخ ورة   ه موجود أساسا  ي الفتقررـ الضرر او اال ابة الةبدرة 

Gibony)  ،.(2005 اف  ي  رف AST   خ ويالف اري الع ج  د سوا (Cystoscel) 

هو  (المارتوةر دررا مف 80%)و (مف الف ارة الخ ورة ل ةبد 20%)السائد  ي السارتوب ـز 

 .( 2005، وأخروف  Giannini)أقؿ  ساسرة وخ و رة ل ةبد 



 (ALT) مينو ترانسجيريزاآلنين أانزيم  :2-10-1-1
  Alanine Aminotransferase (ALT) 

 Glutamate Pyruvate Transaminase بأ زرـ ةذلؾ رفرؼ

(Yang،هذا اإل زرـ  قؿ مجموعات االمر رة لتشةرؿ ارض  ر فز، و 2009)واخروف

oxaloacetate  امض امر ي والتي رشفر بواسطة ا د  496مف  ورتألؼ ، ي الةبد 

 ي روجد  (.2008واخروف ،  (Kim 8جودة  ي الذراع الطورؿ مف الةروموسـو الجر ات المو 

ب ورة رئرسرة  ي الةبد وبةمرات (ALT) ا سجة المخت فة مف جسـ اال ساف، ولةف روجد 

 (Al-Saadiاقؿ  ي الة ج والفض ت الهرةؿ الفظمي ، مما رجف ها اةثر تخ  ا ل ةبد 

 (. 2015واخروف ، 

ساسا  ي الف ارة الخ ورة مف خ را أموجود    ه رةالةبد إل ابةل اً رةوف اةثر ت درد

اف  شاطه هي مف  اذ .(Gibony) ،2005 الةبد وترةرز م خفض  ي اال سجة االخرى 

واف التغررات  ،2007)واخروف ،  Radostits)رة الف مات الممتازة مف ا ابة الخ را الةبد

الج الزرادة بفد اال ابة الخ را الةبد اذ اال زرمات  ي الم ؿ اظهرت مرؿ  ي الم  وظة 

 (.2010واخروف ،  Al-Kaissyتفةس درجة اضرار  الخ را الةبد )

 (AST)االسبارتيت امينوترانسجيريز انزيم  :2-10-1-2

Aspartate Aminotransferase (AST) 

 Glutamate oxaloacetate transferase orةاف رفرؼ سابقًا بإ زرـ

transaminase   الذي ررمز له (GOT) (Huang   ، وروجد اال زرـ  ،2006)واخروف

AST  ي خ را الةبد وعض ة الق ب وخ را الفض ت الهرة رة ، وبدرجة اقؿ شةؿ عاـ ب 

  .(Pagana ، 2010 و Pagana ي الة ج والب ةرراس وةررات الدـ ال مرا  )



 و (Madhuri  ةرمرة ل ةبدخاص ل مارتوةو دررا  ي الخ را البر  ASTروجد أ زرـ ةذلؾ 

Vardhani،2014)،  اال سجة اذ رتـ ت ررره بةمرات  و الق بو ع د ت ؼ الةبد  هورزداد ترةرز

مرة اةثر مف ال د    10-20ةبرره  الج مجرى الدـ ، وبالتالي تزداد مستورات اال زرـ مف

 2006 ).واخروف ،  (Huang الطبرفي

 Alkaline phosphatase (ALP) انزيم الجوسجاتيز القاعدي   :2-10-1-3

هو عبارة عف ا زرـ مرتبط بالغشا  الخ وي ل ق وات ال فراورة ، وروجد  ي مفظـ 

اال سجة ولةف رشتؽ  ي الغالب مف الةبد ، الفظاـ ، والخ را المفورة وتفتبر خ را الةبد 

  رث2015). واخروف ، (Al-Saadi اال ساف ي م ؿ دـ  لأل زرـالم در الرئرسي 

والقسـ ، 2007)واخروف ، (Valocky تمرةز بالمقاـ االوؿ  ي الغشا  الخ وي لخ را الةبدر

ال سرجرف الفظمي والةبدي اذ رتـ ا رازه  ي  قبؿ مف رأتياالةبر مف اال زرـ الموجود  ي الدـ 

الدورة الدمورة مف هذرف ال سرجرف ولهذا  إف ارتفاع  شاط هذا اال زرـ غالبًا ما رفود  ترجة 

، Al-Hamadan  ؛ 2005واخروف ، Bishop  ابة ا د هذرف الفضورف بمرض )ا

(2010 . 

 لإل ابةاوؿ مؤشر  دّ لتشخرص امراض الةبد وشدتها ، اذ رف اً مهم اً مؤشر  درف

 ي  الشذوذ ي  الة اه ةذلؾ ررتفع مستو  ، و2014) واخروف ، Wang المزم ة  ل ةبد )

اذ رةوف المستوى الطبرفي له هو  .(2005، واخروف Foreman وظائؼ الةبد او الفظاـ )

و دة دولرة/لتر، ورةوف مستوراته عالرة  ي ال سا  ال وامؿ  147الج  44رقارب مف  ما

رزداد  ي الفترة  ALPاف   شاط  (.  رث وجدTarantino ،2014و Finelli)واالطفاؿ

 ر ال وامؿ .الثالثة مقار ة مع الفترة االولج والثا رة مف  ال مؿ ، ومف ال سا  غر



 Gohel  ي الفترة الثا رة اع ج مف ال سا  غرر ال وامؿ ) ALPةذلؾ وجد اف  شاط  

المستقر  راررًا  PALPزرادة ا زرـ اف سبب الزرادة ترجع الج .(2013، واخروٌ

(Cunningham  ، 2005واخروف).  اذ اف خ ؿ ال مؿ الطبرفي تفرز المشرمة ا زرمات

هي وا دة مف هذه  (PALP) يالمشرمالقاعدي الفوسفاترز ـ أ زروهرمو ات مهمة وتةوف 

رتوا ؽ مع ط ب الغذا   (PALP)اف الزرادة  ي تخ رؽ  لو ظاال زرمات المهمة.  رث 

 ل ج رف خ ؿ ال مو ورشارؾ  ي تسهرؿ  قؿ الف ا ر الغذائرة عبر غشا  الخ رة الج الج رف )

 Onyesom  ،2009 واخروف ).  

 BIilirubin بينالبيميرو  :2-10-1-4

مف  %80اذ اف  والج  (Heme)ال درد الم تج ال هائي لت طرـ  BIilirubin رفتبر

  ي  ظاـ شبةرة البطا رة ، الدـ ال مرا خضاب الدـ وخ را  ها  مف ا   ؿأالبر رروبرف م ش

المتبقرة تأتي مف الةررات ال مر غرر  فالة  ي  خاع الفظاـ وتدهور البروتر ات  %20و

ةر وغراـ  /م غراـ 4ر تج جسـ اإل ساف  والي Jirsa ، .(2013 وSticova )د االخرى ال در

ورت طـ خضاب الدـ مف  ل  درد ،مف البر روبرف بالروـ الوا د مف عم رة التمثرؿ الغذائي 

خ ؿ الخ را الب فمرة الموجودة  ي اال سجة إلج بر رفرردرف ثـ البر رروبرف والجز  الغ وبرف 

، (Campbell  ل هارة الج اال ماض االمر رة ومفقد ال درد مع ترا سفرررف رت  ؿ  ي ا

(2006. 

( البر رروبرف 2( البر رروبرف الة ي  )1: ) رمةف ت  رؼ البر رروبرف إلج ث ثة أ واع

( البر رروبرف غرر المباشر: ورتـ ا تساب هذا جز  مف الفرؽ 3المباشر : الذي رذوب بالما  )

 Walia و (Thapaلة ي والمباشر وهو مقراس لجز  ال مقترف البر رروبرف مف البر رروبرف ا

ورتـ قراس البر رروبرف الة ي الم ؿ بشةؿ روتر ي لت درد امراض  الةبد   2007 )،



اف ترةرز البر روبرف قد  ظ و (، ول2011واخروف ،  ( Horsfall وا مراض ا   ؿ الدـ

رؼ الدموي الذي ررا ؽ ال سا  ال وامؿ وةذلؾ ا خفض خ ؿ  ترة ال مؿ ورفود بسبب التخف

 رث اف البر روبرف هو ا د مضادات االةسدة غرر اال زرمرة  التأةسدي ترجة زرادة االجهاد 

 ي اجساـ ال سا   (Free roots)التي تست زؼ خ ؿ ال مؿ  ترجة تراةـ الجذور ال رة 

  .( Toma  ،2006و   (Feddersال وامؿ

وهذا رؤدي الج زرادة االستفادة  ، لألةسجرفمؿ تزداد ال اجة اذ اف خ ؿ  ترة ال 

مف ا وةسجرف، مما رترتب ع ج ذلؾ مف تسارع  ي إ تاج أ واع االةسجرف التفاع رة 

(Reactive oxygen species( وزرادة مستورات الجذور ال رة واالةسدة ،) Al-Azzawi 

 ،2014.) 

  حمل: التييرات في وظائف الكمى خمل ال2-10-2
Changes in Kidney Functions during Pregnancy 

ررتبط ال مؿ الطبرفي مع تغررات  سرولوجرة مهمة  ي الجهاز الة وي  

Cunningham)  ، اذ رزداد مفدؿ الترشرح الةبربي ب سبة ت ؿ الج 2010)واخروف .

( cardiac outputالق بي ) وؽ ال د الطبرفي وررجع ذلؾ الج زرادة  ي اال تاج  50%

وتد ؽ الدـ الة وي.  ترجة لذلؾ ررتبط ال مؿ الطبرفي مع ا خفاض  ي ترةرز الةرراتر رف  ي 

 درسر تر. /م غ  0.4 م ؿ الدـ بمفدؿ

طبرفرة بال سبة ل  سا  غرر ال وامؿ قد رشرر  دّ لذلؾ،  إف مستورات الةرراتر رف  ي الدـ التي تف 

وت تاج  اف عم رة ال مؿ ت فز .2013) واخروف ، Smyth)أمراض الة ج خ ؿ ال مؿ الج 

وهذا رؤدي إلج  مو الة ج  ض  عف  ،الج الةثرر مف التغررات  ي وظائؼ وترةرب الة ج 

ارتفاع تد قات الدـ ووظائؼ الة ج  المتغررة طوؿ  ترة ال مؿ. إف  هـ هذه التغررات أمر 



رسمح ارضا ل تقررـ التغررات الطبرفرة ، ولةف   والمرةا رةراتضروري، لرس  قط  لمفر ة القرـ 

  ي وظائؼ الة ج  ي ةثرر مف االضطرابات التي رمةف أف ت دث خ ؿ هذه الفترة )

Hussein وLafayette   ،2014)  .رزداد  جـ الة ج خ ؿ  ترة ال مؿ اذ ت ؿ الج ذ إ

 ي  بدال مف أي تغررراتالدمورة  ي الة ج و جـ الفراغي  وررجع هذا الج زرادة االوعرة 30%

 .Lafayette ، (2013 و Cheung ) (Nephron)ال فروف عدد مف 

  Urea and Creatinine اليوريا والكرياتيين: 2-10-2-1

و دة ّد والتي تفتمد ع ج مفدؿ الترشرح الةبربي، اذ رف ،ل ة ج عدة وظائؼ متداخ ة 

الترشرح  واف قراس الروررا هي ع مة ال رفتمد ع رها  مف  مفدؿ ،قراس وظائؼ الة ج 

بالةرراترف  ف مستورات أةثر عرضة ل تغررر.  رث اف  اتباع  ظاـ  ةمقار  GFRالةبربي 

ت طرـ ا  سجة، وع ج السترروردات القشررة رمةف أف رؤدي إلج و  غذائي عالي البروترف،

زرادة  ي مستورات  الروررا  ي  رف أف اتباع  ظاـ غذائي م خفض البروترف ومرض الةبد 

  .(2006واخروف ،  Traynorرؤدي إلج تق رؿ ترةرز الروررا )رمةف أف 

شة ت تمف البروترف ومف هدـ ا  ماض ا مر رة التي  اتًج الروررا هو م تج داخ ي 

زالة الروررا بواسطة   ي الةبد مف ا مو را والتي توزعت  ي داخؿ وخارج سائؿ الخ رة  ، وا 

رجري إعادة  هلبوؿ ع ج الرغـ مف أ ةبربات الة ج ورفرز  ي االالترشرح مف خ ؿ 

المستوى الطبرفي (، و Oyenusi  ،2010؛  Corbett ،2008) جزئراً  مع الما  هامت ا 

درسر تر ، وتزداد مستورات الروررا مع جمرع /م ي غراـ  20-40ل روررا  ي الدـ رتراوح مف 

أواخر ال مؿ  أشةاؿ أمراض الة ج ، و ي امراض اخرى م ها  شؿ الق ب ، وأمراض الةبد،

 (. Pagana  ،2002)ومرض السةري 



 ي ا  سجة  (Creatine Phosphate) وسفات الةرراترف ت طرـ  عبارة عف هو الةرراترف اما 

رستخدـ ةمؤشر بدرؿ مف وظرفة الة ج و  ،الفض رة. وعادة ما رتـ إ تاجه بمفدؿ ثابت إلج  د ما

المستوى (. رفّد Peacock ،2012 ؛ 2012 واخروف ،   Lucking) ظرا لسهولة االستخداـ 

ورتراةـ الةرراترف ،  م غ / درسر تر 0.75-1.4ف  ي م ؿ الدـ  ي البالغرف مف رالطبرفي ل ةررات

،  Vasudevan) ي الدـ ع د ا خفاض مفدؿ الترشرح الةبربي  ي وضع الفشؿ الة وي 

.(2008  
، م ها الفمرفوامؿ المخت فة اذ رفتمد مستوى الةرراتر رف  ي الدـ رفتمد ع ج عدد مف ال 

واخروف ،  Dalrympleووظرفة الةبد والة ج ) البروترف، وال مج،و والج س، وةت ة الفض ت، 

خ ؿ  ترة ال مؿ لها أهمرة  فالمفدؿ الطبرفي ل قرـ الروررا والةرراترا خفاض  أف وجد، و 2009)

 سا  غرر ال وامؿ قراسي(  ي سررررة،  ف الروررا الفادرة أو مستوى الةرراترف )باستخداـ ال

 (.2013واخروف ،   Patriciaاإل اث ال وامؿ قد رشرر  ي الواقع  الج مرض ة وي )

 : التييرات في مستوى الدهون في الحمل2-10-4

 Changes in the level of Liped  in pregnancy 

  را ع ددورا مهما  ي  مو الج رف، ةما أ ه رف (Cholesterol)ر فب الةولستروؿ 

 (أغشرة الخ را وتمهردا ل هرمو ات الستررورد، ور  ع ذاترا مف قبؿ الج رف ي أساسرا 

Herrera ، (2002.  عف طررؽ ةذلؾ تقـو المشرمة ب ق ه مف الدورة الدمورة ل ـ إلج الج رف

(، LDLالبروتر ات الده رة ال ام ة ل ةولستروؿ، مثؿ البروتر ات الده رة م خفضة الةثا ة )

 VLDL( والبروتر ات الده رة م خفضة الةثا ة جدا HDLوتر ات الده رة عالرة الةثا ة )البر 

(Woollett  ،2011 .) 



 ترجة زرادة ال اجة الج لخ ؿ  ترة ال مؿ لرس  االـ  ي الجسـعدردة ت دث تغررات و 

ة سبب تغررات هرمو ربالمرةبات ا رضرة ل مو الج رف وتطور الترةرب المرتبطة بها، ولةف 

 ي الجسـ قد تؤدي إلج تغررات  ي مستوى الدهوف  ي الدـ خ ؿ مرا ؿ ال مؿ الث ثة 

Mankuta)  ، خ ؿ الفترة االولج مف ال مؿ ، ر  ؿ  أ ه  قد لو ظ(. 2010واخروف

تفدرؿ  ي البرئة ا رضرة ل ـ  ترجة ارتفاع مستورات هرموف االستروجرف و بروجستروف 

 (Pusukuru ةرراس مما رؤدي إلج زرادة  ي إ راز ا  سولرفت رها تضخـ خ را برتا ل ب

 ( .2016واخروف ، 

مرة مع  23اف خ ؿ  ترات ال مؿ الث ثة رزداد ترةرز الدهوف الث ثرة بزرادة لو ظ 

زرادات اقؿ  ي الةولستروؿ الة ي والدهوف الفوسفاترة  ي ا  ماض الده رة ال رة غرر 

والفائدة لؿ  ةالده ر البروتر رةالطبقات ترةرز  ي  اتعف تغررر  االستررة  هذه الزرادات  اتجة

LDL  وHDL ، ررتفع ترةرز   رثHDL  أسابرع ا خررة مف  10بشةؿ ثابت خ ؿ

واف  ،أرضا مع ال مؿ ولةف  ي م ت ؼ  ترة ال مؿ HDLال مؿ بر ما رزرد ترةرز 

 Surraya (دة البروترفمرتبطة ارجابرا ومف ورا مع ش VLDLمستورات الدهوف الث ثرة و

 (.2010واخروف ، 

 ، اف هذه التغررات ال ا  ة  ي ارض الدهوف تساعد ا ـ والج رف ع ج التةرؼ

والتراةرز الفالرة مف الدهوف الث ثرة تستخدـ بفد ذلؾ لت برة ا تراجات ا رضرة ل ـ  ي  رف 

 (Glucose Pusukuru))الج رف مف ال  وؿ ع ج الة وةوزال رستطرع الوقت الذي 

ما رمرز الفترة الثا رة مف ال مؿ هو  تراةـ الدهوف، والتي سرتـ ، و (2016واخروف ، 

خ ؿ  ووجد( ، 2011واخروف ،  Bassi استه ةها  رما بفد مف قبؿ ا ـ  ي الث ث الثالث)

السرما رستخدـ مف قبؿ الج رف  ل مو وب ا  ذ  فوذرة المشرمة ل ةولستروؿ إازدراد  ترة ال مؿ 



ب ا  الجهاز الف بي المرةزي ، وةذلؾ تقوـ اعضا  الج رف بتخ رؽ ةمرات اضا رة مف ي  

بسبب  اجته الج ةمرات ةبرر مف الةولستروؿ ، وبالتالي  اف هذه   جسمهالةولستروؿ داخؿ 

ضد ال االت التي ر  ؿ  رها  قص غذائي  الدهوف المخزو ة  ي اال سجة تفمؿ وقارةً 

 فتمد ع ج الطاقة ال اتجة مف الدهوف خ ؿ مرا ؿ ال مؿ المخت فة تذ خ ؿ تغذرة االـ ، إ

Mankuta)  ، 2010واخروف.) 

 Lipid Profile: النسق الشحمي  3– 2-10

و  (cholesterol Total)رتةوف ال سؽ الش مي مف الةولستروؿ الة ي   

 High density)، البروترف الده ي عالي الةثا ةTriglyceride) )الة سرردات الث ثرة 

lipoprotein)  والبروترف الده ي م خفض الةثا ة (Low density lipoprotein) 

 ، Very low density lipoprotein)  )(Nigam جداوالبروترف الده ي م خفض الةثا ة 

2011). 

 Triglycerides  TG: الكمسيريدات الةمةية   1-3-10-2

اض الده رة الث ثرة ، التي قد تةوف ال ماتتةوف مف استرات الة سرروؿ المرتبط مع 

وتفمؿ هذه المرةبات ةمخازف ل طاقة ع ج شةؿ ،  متشابهة او غرر ذلؾ  سب  وع المرةب

ة سررردات ث ثرة والتي تخزف  ي ال سرج الده ي اذ تفمؿ ع ج تزورد خ را الجسـ بالطاقة 

ارت الدراسات إلج إف و أش والةربوهردراتبالبروتر ات اذا ما قرست ال راررة بشةؿ ةبرر 

ه  ي ا، واف ارتفاع مستو درسر تر/م غـ 100-150ال سب الطبرفرة لهذه المرةبات تتراوح برف 

و ت  ب الشراررف  Heart diseaseبمرض الق ب  اإل ابةالدـ رؤدي الج 

Atherosclerosis ضغط الدـ  وارتفاعHypertension   وةذلؾ  ألتهاب الب ةرراس 

(Miller ، 2011وآخروف   .) 



     Total cholesterol : الكوليسترول الكمي2-10-3-2

مادة شمفرة تدخؿ بشةؿ اساسي  ي تةورف جمرع اغشرة الخ را ال رة  ي  هو

 ة الهرمو ات السترروردر ي مهـ  ي  التمثرؿ الغذائي أثر ، ولها  ة ها ا سجة الةائف ال ي

Brunzell)  ، الم در و  ، سرة واالغشرة الخ ورة ي   ع الهرمو ات الج، و (2007واخروف

 Fulksمف الغذا  المت اوؿ ) 1/3، وبال سبة  2/3الرئرسي ل ةولستروؿ مف الةبد  والي 

 (.2009واخروف ، 

( (Cholesterol ester الةولستروؿ ع ج شة رف هما الةولستروؿ االستررةروجد 

ضمف الطبقة الطبقة  وجد الةولستروؿ ال ررو  ، free cholesterol)) ال رةوالةولستروؿ 

السط رة ل جزرئة الدهوف ، بر ما جزرئة الةولستروؿ االستررة تةوف مرا قة مع جزرئة ال مض 

ورمةف وجود الةولستروالت   ، وسط جزرئة الدهوفتوجد الده ي ، وهي جزرئة ةارهة ل ما  اذ 

(  ي HDL)( وعالي الةثا ة LDLال رة واالستررة ع ج البروترف الده ي م خفض الةثا ة )

ع ج  قؿ الةولستروؿ مف الةبد  ((LDLاذ رفمؿ  (.Schaefer) ، 2010ةرز مخت فة اتر 

( ةم ظـ (HDLالج ا سجة الجسـ ،  ي  رف رفمؿ البروترف الده ي الفالي الةثا ة 

عف طررؽ طر ه ل ةولستروؿ  اذ رفمؿ ع ج التقاط الةولستروؿ الزائد و ق ة الج الةبد و 

 .(2007واخروف ،  Nordestgaard)ال فرا  

 : و تقسم البروتينات الدهنية أعتمادًا عمى خواصها الجيزيائية عمى أربعة أقسام
   Chylomicronsالكايمومايكرونات -1

الدهوف مف المةػػػػو ات الغػػػػػػذائرة إذ ت ؿ  وامت اصهي ال اتج ال هائي مف هضـ 

وتتةوف  ،دورة الػػػػػػػدمورة ع ج شةػػػؿ الةار ومارةرو اتالػػػػػػدهوف المهضػػومة والممتػػػػػػ ة إلج الػػػػػػ

 (Cholesterol esters)وأسترات الةولرستروؿ  (Free cholesterol)مف ةولرستروؿ  ر 

و مرـ بروتر ي متةامؿ و  وسفات ده رة Triglyceride) )و دهوف ث ثرة 



((Phospholipid (Smith  2011، اخروف و)، هوف الث ثرة و وهي مسؤولة عف  قؿ الد

الغذا  إلج الفض ت الهرة رة وا  سجة الده رة و قؿ ةولرستروؿ الغذا  إلج الةبد  

(Tomkin و Owens  ،2012). 

 High density lipoprotein (HDL-C)البروتين الشحمي عالي الكةافة      -2

سررردات هو أةثر البروتر ات الده رة ةثا ة و ر توي ع ج الةمرة ا قؿ مف مف الة ر

الث ثرة وم تواه مف البروتر ات رةوف عالرًا، رقوـ ب قؿ الةولرستروؿ مف أ  ا  الجسـ المخت فة 

ةما رقوـ ب قؿ Good cholesterol) )الج الةبد  لت   ها ولذلؾ ردعج بالةولرستروؿ الجرد 

 الج الةار ومارةرو ات و Lipoprotein Lipase)البروتر ات بما  ي ذلؾ م شط إ زرـ )

VLDL(Anderson ، 2013وآخروف )،  و ي الوقت  فسه رت  ؿHDL-C  الج  وامض

ورقوـ البروترف الش مي عالي الةثا ة ب مارة الق ب إل توائه ع ج  سبة عالرة مف  ال فرا .

 (.2012وآخروف ، Jellingerالبروتر ات الده رة  )

 Low- density lipoprotein (LDL-C)البروتين الشحمي منخج  الكةافة       -3

ر توى ع ج ةمرة عالرة مف البروتر ات وةمرة ضئر ة مف الة رسرردات لذلؾ هو أةثر 

 2012وآخروف ، Jellingerأستر)-ورةوف م تواه عالرًا مف الةولرستروؿ VLDLةثا ة مف 

،  (Schaefer  مف  سبة الةولرستروؿ  الة ي  ي الدـ %(60-70رشةؿ عادة مف ) (.

قؿ الةولرستروؿ الج ا سجة الجسـ ، وردعج بالةولستروؿ السي  ورفمؿ ع ج  (، 2002

Cholesterol Bad  ، ف زرادته ترتبط بمراض الق ب الوعائرة Cardio vascular 

disease (Alassane ، 2014وآخروف.) 

 

 



 جدا  البروتين الشحمي منخج  الكةافة -4
 Very low- density lipoprotein ( VLDL)  

ات الده رة التي ت  ع بالةبد مف قبؿ الخ را القشررة الةبدرة ، مف البروتر هو 

ورفمؿ ع ج  قؿ  ،ورةوف غ رة بالة رسررردات الث ثرة واةثر ةثا ة مف الةار ومارةرو ات 

 (. 2013وآخروف Kandaالدهوف الفوسفاترة والة رسررردات الث ثرة الج ا  ا  الجسـ  )

   : تييرات الكموكوز في الحمل2-10-5
Changes in Glucose during Pregnancy 

الة وةوز هو المادة الرئرسرة ل طاقة لةؿ مف المشرمة والج رف والذي ر تقؿ عف طررؽ 

ورفتمد  ، Spreading)   (Facilitatedالمشرمة الج الج رف مف خ ؿ اال تشار المسهؿ

 Rojasف )امت اص الة وةوز مف قبؿ المشرمة ع ج التدرج الترةرز  ي االـ والج ر

ت دث عدة تغررات  ي ارض الة وةوز بشةؿ م  وظ خ ؿ  ترة ال مؿ (، و 2011واخروف،

  .(Catalano ،2007 وLain   (واالـ   ترجة الخت ؼ ا تراجات الج رف

 ي وقت مبةر مف ال مؿ اذ  ((Fasting glucoseت خفض تراةرز السةر ال ائـ 

خفضة طواؿ  ترة ال مؿ مقار ة بمستوى ت خفض خ ؿ االشهر الث ثة االولج وتبقج م 

واف زرادة  ي مستوراته تشةؿ خطرا ،  ( Suhonen  ،2009)ال مؿ  ما قبؿالسةر ال ائـ 

 (glucose gestational) ؤدي إلج مرض السةري ال م يذ تع ج ةؿ مف االـ والج رف إ

م ة  ي سف غرر طبرفي ل ج رف ، والسوالج وزف أث ا  الوالدة،   ي  فوبةتمتاز بالتي 

 (. Ebomoyi  ،2012 و (Ekhator  المراهقة، و قص سةر الدـ ع د الولرد 
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 الفصل الثالث

 مواد و طرائق العمل

 Materials   المواد :3-1

  االجهزة واالدوات المستخدمة: 3-1-1

 االجهزة واالدوات المستخدمة  (3-1)جدول 

 الشركة المصنعة ومنشأها    الجهاز                      

 Centrifuge Hettich ,Germany       جهاز انطرد انًركسي  

    Bioelisa washer  جهاز غسم االنٍسا

  

Biokit,USA 

 Bioelisa reader       Biokit,USAجهاز قارئ االنٍسا 

         Cobas Integra 400 Plusجهاز 

   

Roche, Germany 

 Cobas e 411                         Roche,Hitachiجهاز 

 

 ABX Pentra DX 120             Horiba,Japanجهاز 

 Printer                                  Olivatti ,Italy طابعت

 Lens Japan                     عذست                 

 Deepfreeze   -20C Beco,Turkey          يجًذة       

 Micropipette Slamed,Germany             ياصت دقٍقت    

 Multi channel pipette     Slamed,Germanyياصت يتعذدة 

 Eppendrof  tube Eapif,Germany       اَابٍب ابُذروف 

 جم اَابٍب بالستٍكٍت حاوٌت عهى 

Plastic plain geI                   tube 

Lot , China 

اَابٍب بالستكٍت حاوٌت عهى يادة ياَعت نهتخثر 

 Plastic tube contain EDTA        انذو

Lot , China 

 

 Medical syringes Meheco , China       يحاقٍ طبٍت  

 

 

 

 



  ( انعذد انتشخيصيت انمستخذمت3-2جذول )

 الشركة المصنعة ومنشأها      المواد                   

 Cusabio (China) فً يصم انذو IL-10عذة قٍاش 

 

 Shanghai(China) فً يصم انذو TNF- alphaعذة قٍاش 

      (C3) Kit single Radial 

Immunodiffusion plate          

 

Bussero(Milan), Italy 

(C4) Kit single Radial 

Immunodiffusion plate 

Bussero(Milan) , 

Italy 
 

      Prolactinعذة قٍاش 

 

Roche, Germany 

       FSHعذة قٍاش 

 

Roche, Germany 

 LHعذة قٍاش     

 

Roche, Germany 

 فً يصم انذو ALTعذة قٍاش 

    

Roche, Germany 

 فً يصم انذو ASTعذة قٍاش 

 

Roche, Germany 

 انذو فً يصم ALPعذة قٍاش 

 

Roche, Germany 

 فً يصم انذو Total bilirubinعذة قٍاش 

 

Roche, Germany 

 فً يصم انذو  Ureaعذة قٍاش 

 

Roche, Germany 

 Roche, Germany فً يصم انذو  Creatinineعذة قٍاش 

 Roche, Germany انكهً يصم انذو Cholesterolعذة قٍاش 

 Roche, Germany فً يصم انذو Triglycerideعذة قٍاش 

فً يصم  HDL-Cholesterolعذة قٍاش 

 انذو

Roche, Germany 

 

 Roche, Germany فً يصم انذو LDL-Cholesterolعذة قٍاش 

 Roche, Germany فً يصم انذو Glucoseعذة قٍاش 

 



  Methods  طرائق العمل :3-2

 Collection of Samplesجمع العينات   :3-2-1

وةا ت  ترة جمع الفر ات مف ،  2016/8/1انى 1/2015/10 ل فترة مفاجررت هذه الدراسة 

ال سا  ال وامؿ وال سا  غرر دـ مف ( عر ة 120اذ تـ جمع ) 2016/2/1الج  2015/10/1

( عر ة والتي قسمت الج ث ث  ترات مف ال مؿ ، اذ 90ال وامؿ، وةاف عدد ال سا  ال وامؿ )

( عر ة 30( ، و )1،2،3ال مؿ والتي تضم ت الشهر ) ( عر ة مف الفترة االولج مف30تـ اخذ )

( عر ة مف الفترة 30( مف ال مؿ ، وةذلؾ اخذ )4،5،6مف الفترة الثا رة والتي تشمؿ الشهر )

مف ال مؿ والتي ةا ت ضمف  (8،9، 7)الثالثة مف ال مؿ والتي تضم ت االشهر االخررة وهي 

مف ال سا  غرر ال وامؿ والتي تمثؿ ( عر ة 30( س ة ، وتـ اخذ )16-40مدى عمري مف )

هذه تـ جمع ( س ة. 15-39مجموعة السرطرة ، والتي ةا ت ضمف مدى عمري رتراوح مف)

عف طررؽ دـ ورردي يهٍهتر  10))بواقع  عف طررؽ س ب الدـ الورردي ، اذ تـ س بالفر ات 

توي ع ج ما ع مؿ مف الدـ مباشرة  ي أ ابرب ت  (2) توضعاستخداـ م اقف طبرة ب سترةرة و 

ترةها لمدة تـ و  مفقمة   ي ا ابرب اختبار( لتقدرر مةو ات الدـ ، وضع الباقي (EDTAالتج ط 

جهاز الطرد المرةزي وبفدها تـ وضفها  ي لتخثر ، لغرض ادرجة  رارة الغر ة ب( دقرقة 30)

( 250) دورة / دقرقة ( وتـ تقسرـ الم ؿ الج ةمرات متساورة 3000( دقائؽ وبمفدؿ )5لمدة )

، و اجرا  الت الرؿ ل رف   (°ـ 20-تخزر ها  ي درجة  رارة )تـ مارةرولتر  ي ا ابرب  غررة و 

 .ل  موذج ذوباف والتجمد تةرار التـ استخداـ ةؿ قسـ مف الم ؿ الم فوظ مرة وا دة لتج ب 

  

 

 



  Laboratory Methodsق المختبرية  ائالطر  :3-3

 : االختباراث انهرمىنيت 1-3-3

( باستخذاو FSH  ،LH ، Prolactin): مبذأ عمم قياس انمؤشراث انهرمىنيت  1-1-3-3

           (Cobas e 411)جهاز 

ترتبط الفر ة مع الةاشؼ ال اوي ع ج الباروترف ل هرموف ةمضاد  روي والف  ر  -1

الةرمرائي )الروتر روف( رف ـ ) الهرموف( ةمضاد  روي متخ ص له  ي  فرة القراس 

دقائؽ ب ضف المضاد ال روي سر طاد الهرموف الموجود  ي الفر ة  . خ ؿ تسع

 وررتبط مفه 

الستربتفررف المغطج بالجزرئات الممغ طة رضاؼ الج الفر ة ، وخ ؿ تسع دقائؽ مف  -2

ال ضف المضاد ال روي )الباروترف( سوؼ ررتبط بالستربتو ررف الذي رغطي سطح 

 الجزرئات ال غررة 

 الج ةالم اعر اتمفقدال ع جالخ رط المتفاعؿ ال اوي   قؿ رتـ ، ل ضف الثا يا بفد -3

  و االقطاب الفام ة  مغ اطرسراً  ةالم اعر اتمفقد رث ست   ر ال ، القراس  راخ

 الم ظـ  الدارئالمادة غرر مرتبطة بم  وؿ و  الفر ة غسؿ ورتـ ،

، مف أساس المشتؽ المقترف(ECL)تفاعؿ -4  chemiluminescent وتفاعؿ الروتر رـو

 مع طردرا الم تجة الضو  ةمرة  تت اسب  رث.  الضو  إل تاج ةهربائرا ت فرز رتـ

 .بالفر ة الموجود الهرموف  ةمرة

التي تةوف  المفاررة الم   جمفادلة  خ ؿ مف اتالمستضد ترةرز و ساب تقررـ تـر -5

واخروٌ  (Mathew  ات مفرو ة الترةرزالمستضد )قراسات(مفاررر باستخداـظاهره 

 ،2005.) 
 

 



 Immunological Testsالمناعية  تاالختبارا:2-3-3
               IL-10   ،TNF- α  تقدير مستوى  1-2:  -3-3

( TNF-α)الفا  -وعامؿ ت خر الورمي  10 (IL-10) -تـ ت درد مستوى  البرف االبرضاضي 

 سا   وامؿ ( عر ة ل64( ؿ)(Sandwich ELISA testةمرًا باستخداـ اختبار شطررة االلرزا  

( ل سا  غرر  وامؿ و سب التف رمات الواردة  ي عدة الف ص الم  وعة  ي (32و

   -(: 3-1( ومبادئ االختبار المبر ة  ي الشةؿ)CUSABIO)  ،SHANGHAIشرةة

 .)  Talaro  ،2005 ) ( يبذأ اختبار شطٍرة االنٍسا1-3شكم )       

 

 

 



  Test principle of  IL-10 and TNF- α   مبدأ عمل االختبار :3-3 -1-1-2  

 immunoهذا االختبار رستخدـ  ي ةمرة مف اال زرمات المجهزة و سب تق رة        

assay  10 -اف االجساـ المضادة المتخ  ة  ل برف االبرضاضي ( (IL-10 وال رةي الخ وي

ضفت اؿ المفاررة الدقرقة، وقد و  تةوف مبط ة ل فر TNF- α)) الفا-عامؿ ت خر الورمي

standards   والفر ات ،samples ( ي هذه ال فر وبوجود IL-10 و(TNF- α  دث ارتباط 

باسته ؾ االجساـ المضادة ، وبفدها تـ ازالة المواد التي لـ ترتبط ، وذلؾ باضا ة مادة اؿ 

biotin  ( اذ رفمؿ ع ج ربط االجساـ المضادة المتخ  ة IL-10 ،TNF- α ع د اضا تها )

ـ ( . رتTNF- α( بفد عم رة ال ض لؿ )(streptavidin-HRPوالذي رت د مع  ل  فر ،

 لؿ  بفد عم رة الغسؿبفد اضا ته ل  فر ( HRPالذي رفمؿ ع ج ربط ا زرـ )  avidinاضا ة 

(IL-10)  ومف ثـ رجري عم رة الغسؿ الزالة اي مادة لـ ترتبط واي شوائب التي قد تفرؽ

الساس الج ال فر، وبفد اال تها  مف اضا ة هذه الم الرؿ  الةواشؼ وبفد ذلؾ تضاؼ المادة ا

( المرتبط  ي اوؿ خطوة IL-10  ،TNF- αتبدأ ال سب ال و رة بالتغررر و سب ةمرة  )

( stop solutionورتوقؼ هذا التغررر ال و ي ال ا ؿ بفد اضا ة المادة الموقفة ل تفاعؿ )

 ا ومرتر  450هاز قارئ االلرزا ع ج طوؿ موجي وبفدها تقاس الةثا ة ال و رة وتقرأ ال ترجة بج

(Talaro  ،2005 . ) 

         Reagent preparation of  IL-10 and TNF- α تحضير المحاليل2-1-2-3-3 : 

(  سب تف رمات الشرةة الم  فة له  IL-10) 10-ت ضر م الرؿ ل برف االبرضاضي 

CUSABIO)) ،  الفا ) –ت ضر م الرؿ عامؿ ت خر الورمي بر ما (TNF- α سب تف رمات 

 . ( (SHANGHAIالشرةة 

 



  of IL-10 Assay procedure  طريقة العمل1-2-3-3- 3: 

 ضرت الم الرؿ القراسرة  والفر ات  سب التف رمات وتـ  تح  فر ة القراس لغرض البد   -1

 بالفمؿ .

ت ال فر ة والفر ات  ي ال فر المخ  ة لها وغط  standardمف µl 100تـ اضا ة  -2

بوساطة غطا  ال ؽ مجهز مع الفدة التشخر رة وبفدها تـ  ضف ال فر ة  ي جهاز 

 ولمدة ساعترف . c 37ال اض ة  بدرجة  رارة 

 تـ ازالة جمرع السوائؿ مف ال فر دوف غسؿ . -3

الج جمرع ال فر وتـ تغطرت  Biotin – antibody( 1x)مف اؿ   100µl  تـ اضا ة4- 

 لمدة ساعة وا دة . c 37 ؽ جدرد و ض ت مرة اخرى بدرجة  رارة ال فر ة بغطا  ال

  ي ةؿ مرة . دقرقترف  وبفد ذلؾ تـ غسؿ ال فر ة ث ثة مرات ولمدة 5- 

الج ةؿ ال فر وغطت ال فر ة  HRP – avidin (1x)مف اؿ   µl 100تـ اضا ة 6- 

 عة وا دة . ولمدة سا c 37بغطا  ال ؽ جدرد ووضفت داخؿ ال اض ة و بدرجة  رارة 

 وبفدها تـ غسؿ ال فر ة خمس مرات ولمدة دقرقترف  ي ةؿ مرة .7- 

الج ةؿ  (Tetra Methyle Benzinide)( TMBمف المادة االساس ) µl 90 تـ اضا ة 8- 

 الضو    فظ بفردا عفر( دقرقة و 15-30ولمدة ) 37cال فر وتـ  ضف ال فر ة بدرجة  رارة 

الج ةؿ ال فر  رت وؿ ال وف  (( Stop Solutionلتوقؼ مف م  وؿ ا  50µlوتـ اضا ة 9- 

 مف االزرؽ الج اال فر .

 فر ات ع ج لوبفد مرور خمس دقائؽ مف اضا ة م  وؿ التوقؼ تـ قرا ة االمت ا رة  10-

 .(  ا ومرتر 450طوؿ موجي )

 



 TNF-α of Assay procedure  طريقة العمل: 4-1-2-3-3

 ر ات  سب التف رمات و ت ت  فر ة القراس لغرض البد  ضرت الم الرؿ القراسرة والف -1

 بالفمؿ.

  streptomycin-HRP مارةرولرتر 50و   standardمارةرولرتر مف  50تـ اضا ة  -2

 .داخؿ ال فر المخ  ة لها

 TNF-α مارةرولرتر مف 10 و  Samplesمارةرولرتر مف الفر ات 40 تـ اضا ة 3- 

antibodies مارةرولرتر مف   50وstreptavidin-HRP ي ال فر المخ  ة لها  

تـ  ضف  ذلؾ ال فر ة بغطا  ال ؽ المجهز مع الفدة التشخر رة وبفد ةتـ تغطر -4

 . c 37دقرقة وبدرجة  رارة  60داخؿ جهاز ال اض ة   لمدة   ي ال فر ة 

س تـ ازاله غطا  الطبؽ ب ذر وبفدها تـ ازالة ةؿ السوائؿ مف ال فر، وغسؿ ال فر ة خم -5

 مرات ولمدة دقرقترف  ي ةؿ مرة . 

 50لةؿ ال فر ومف ثـ اضا ه  chromogen reagent Aمارةرولرتر مف   50تـ اضا ة  -6

لةؿ ال فر مع الرج الخفرؼ ، وبفدها ت ضف  chromogen reagent Bمارةرولرترمف 

 .37cدقائؽ بدرجة  رارة  10لمدة

( الج جمرع ال فر   دث ( stop solutionمارةرولرتر مف م  وؿ التوقؼ  50تـ اضا ة  -7

 لوف الم  وؿ  مف االزرؽ الج اال فر .  ي تغرر

بفد خمس دقائؽ مف  (  ا ومرتر450ع ج طوؿ موجي )ل فر ات االمت ا رة  قرا ةثـ  -8

 اضا ة م  وؿ التوقؼ .

 



( عن طريق اختبار االنتشار المناعي   C3 ,C4قياس بروتينات المتمم ) :2-2-3-3
 Single  Radial  Immunodiffusionي المجرد الشعاع

 

  Principle-مبدأ العمل :  1-2-2-3-3 

 C3 ,C4  ( )Manciniتر ات المتمـ )و لغرض قراس مستوى بر  تـ استخدـ هذا االختبار  

ع ج ت درد ةمرة المستضد مف خ ؿ قراس اقطار الدوائر  فتمدروالتي  ،( 1965واخروف ،

ت المستضد التي تمرز ال دود برف المستضد و االجساـ المضادة المترسبة والم رطة بفر ا

( الذي ر توي ع ج االضداد ال وعرة (Agarose gelالمف قة  ي وسط ه ـ االةاروز 

(Pickup وMattock  ،2003 ; Recasens ، 2005واخروف . ) 

 - Procedure  طريقة العمل:  2-2-2-3-3 

 دقرقة (.15 رجة  رارة الغر ة لمده )تـ استخراج  الفر ات وترةها   ي د -1

تـ ازالة غطا  ال فر ة وتـ وضفها ع ج مس د ثابت وترةها لبضع دقائؽ بدرجة  رارة  -2

 الغر ة لغرض تبخر الما  المةثؼ الموجود داخؿ ال فر .

متساورة وتـ ترةها الج  رف  وبأ جاـ( مارةرولرتر مف الفر ات الج ال فر 5تـ اضا ة ) -3

 ت ررةها . بدوفمف قبؿ ال فر و امت ا ها 

( ساعة لمتمـ الثالث 72وترةها لمدة ) Moist chamberتـ تغطرة ال فر ة و ق ها الج  -4

  (.C3  ، C4والرابع )

ال تائج مع الجداوؿ القراسرة ل شرةة  قرستو مسطرة تـ قراس اقطار الترسرب عف طررؽ  -5

  .( (C3, C4المجهزة الستخراج تراةرز بروتر ات المتمـ 

 

 

 



 Hematological Tests  االختبارات الدموية :3-3-3
  (ABX Pentra DX 120)مبذأ عمم قياس انمؤشراث انذمىيت باستخذاو جهاز  :1-3-3-3

 lymphocyte cellالخ را ال مفاورة ، ( WBC) البرضا  الدـ ةرات تشمؿ مةو ات الدـ )عدد

، وعدد  (Hb) خضاب الدـ ،  RBC)) ةررات الدـ ال مرا  ، عدد monocytesوالو ردة 

 رث رتـ ت  ر ها مف قبؿ (.  (platelets) وال فائح الدمورة (PCVخ را الدـ المضغوط )

اذ  ،الذي رمتاز بالسرعة والدقة   ABX Pentra DX 120 (Horiba Company) ظاـ 

الغر ة الثا رة ر توي ع ج غر ترف ا دهما تفمؿ ع ج تقدرر عدد و جـ خ را الدـ ، بر ما تفمؿ 

 ABXع ج التقدرر الةمي عف طررؽ االمت ا رة بفد ت  ؿ الخ را . ورجهز هذا ال ظاـ 

Pentra DX 120 ( 1بأربع ةواشؼ )ABX Diluent (2 )ABX Lysebio (3 )ABX 

Leucodiff (4 )ABX Cleaner المفتمد ع ج تق رة ( “ABX Pentra DX 120” ، 

2009.) 

 Biochemical Assay Methodsمؤشرات الكيموحيوية طرائق تقدير ال  3-3- 4:

 في مصل الدم (ALT) ترانسجيريز أمينو اآلنينانزيم تقدير مستوى  :1-4-3-3
In blood Serum Estimation Level of Alanine Aminotransferase  

(  Kit ي م ؿ الدـ عف طررؽ استفماؿ اشرطة الت  رؿ ) ALTتـ تقدرر مستوى          

 ا لما رة .  Rocheهزة مف شرةة المج

 Principle  -العمل أمبد : 1-1-4-3-3

' وسفات  5-( مع بررردةساؿIFCCالت اد الدولي ل ةرمرا  السررررة )او قا لطررقة        

(pyridoxal-5'-phosphate( ) Bergmeyer ؛  1986، واخروف ECCLS ،1989) 

ALT   ر فز التفاعؿ برف اف وجود L‑alanine   2و‑oxoglutarate  وتق رؿ البارو رت ،

الذي رت فز عف طررؽ ال ةتات الم زوع مف جزرئة  NADHعف طررؽ  pyruvateالمتةوف  



(LDH )(lactate dehydrogenase)  لتةورفL‑lactate  و+ NAD رفمؿ  وسفات ، و

رضمف   بمثابة أ زرـ  ي التفاعؿ  قؿ ا مر رة   إ ه  Pyridoxal phosphate البررردةساؿ

  الت شرط التاـ اإل زرـ .

pyruvate + L‑glutamate      
→      L‑alanine + 2‑oxoglutarate 

pyruvate + NADH + H+       →      L‑lactate + NAD+ 

ال شط ، ورتـ ت درد ذلؾ  ALTرت اسب بشةؿ مباشر مع  الم فز NADHإف مفدؿ أةسدة 

  ا ومتر. 340ت ا رة ع د طوؿ موجي عف طررؽ قراس اال خفاض  ي االم

 Reagents  -: الكضضضضواشف 2-1-4-3-3
 ت توي عدة القراس ع ج الةواشؼ االترة

 

224 mmol/L, 

7.3 (37 °C) 

1120 mmol/L 

0.25 % 

≥ 45 μkat/L 

 

 

Buffer Tris 

pH 

L-alanine 

albumin (bovine) 

LDH (microorganisms) 

Stabilizers 

Preservative 

 

 

 

 

R1 

 

 

94 mmol/L 

≥ 1.7 mmol/L 

 

2‑Oxoglutarate 

NADH 

preservative 

 

 

 

 

SR2 

 Calculation - الحسابات :3-1-4-3-3
Cobas integra analyzers رةرز الم الرؿ  ي ةؿ عر ةػػػػت قائي تبشةؿ ب ػػر س: 

Conversion factor: U/L × 0.0167 = μkat/L 

  Pipetting Parameters -تخجيف المعاير  4-1-4-3-3:

Diluent (H2O)   
10Μl 59 μL R1 
8 μL 11 μL Sample 

 18 μL Special diluent (SD) 

9 μL 17 μL SR 
 132 μL Total volume 



 في مصل  الدم  (AST) االسبارتيت امينوترانسجيريزانزيم قياس مستوى  :2-4-3-3
 of Aspartate Aminotransferase in blood serum  Measurement Level 

 

 Principle  -العمل أمبد :  1-2-4-3-3

 5-( مع بررردةساؿIFCCالت اد الدولي ل ةرمرا  السررررة )الطررقة  تبفا 

 ECCLS ؛  1986واخروف ، pyridoxal-5'-phosphate( ) Bergmeyer' وسفات )

‑2  و  L‑aspartate  ي الفر ة ر فز  قؿ مجموعة ا مر رة برف ASTإف وجود. (1989،

oxoglutarate  لتةورفoxaloacetate  و  L- glutamate ثـ رتفاعؿoxaloacetate  مع

NADH  بوجودmalate الم زوعة م ها جزرئة الهردروجرفmalate dehydrogenase  

(MDH)   +لتةورفNAD ،  رفمؿ بررردةساؿ  وسفات وPyridoxal phosphate  ةا زرـ

            ففرؿ أ زرـ الةامؿ. ي التفاعؿ  قؿ االمر رة ،  إ ه رضمف ت

 -             -                  
   
→     oxaloacetate + L-glutamate 

L-malate + NAD+    
→      Oxaloacetate + NADH + H+ 

الم فز،و رتـ ت درد ذلؾ عف AST رت اسب طردرا مع ال شاط   NADHمفدؿ أةسدة  ف إ

  ا ومتر. 340المت ا رة ع ده طوؿ موجي طررؽ قراس اال خفاض  ي ا

   Reagents  -الكضضضضواشف : 2-2-4-3-3

 

264 mmol/L 

7.8 (37 °C) 

792 mmol/L 

≥ 24 μkat/L 

≥ 48 μkat/L 

0.25 % 

 

TRIS buffer 

pH 

L-aspartate 

MDH (microorganism) 

LDH (microorganisms) 

albumin (bovine 

preservative 

 

 

 

 

R1 

 

 

≥ 1.7 mmol/L 

94 mmol/L 

 

NADH 

2-oxoglutarate 

Preservative 

 

 

SR 



  Pipetting Parameters - تخجيف المعاير :3-2-4-3-3

Diluent (H2O)   
29 μL 40 μL R1 
8 μL 11 μL Sample 

 18 μL Special diluent (SD) 

9 μL 17 μL SR 
 132 μL 

 

Total volume 

 Calculation - لحساباتا :4-2-4-3-3

COBAS INTEGRA analyzers  رةرز الم الرؿ  ي ةؿ عر ةػػػػت قائي تقرس بشةؿ ر: 

Conversion factor: U/L × 0.0167 = μkat/L. 

 في مصل الدم ( ALP)انزيم الجوسجاتيز القاعدي مستوى : حساب 3-4-3-3
  Calculation Level of Alkaline Phosphatase(ALP) in blood serum 

( Kitأشرطة الت  رؿ ) استخداـ ي م ؿ الدـ مف خ ؿ ALP توى تـ  ساب مس  

 ا لما رة. (Roche)المجهزة مف قبؿ شرةة 

 Principle  - مبدأ العمل :1-3-4-3-3

رتـ ت  رؿ الف ص ال و ي و قا لطررقة قراسره والتي ت دث  بوجود أرو ات المغ رسروـ والز ؾ  

‑p و phosphateوالتي ت قسـ الج  P‑nitrophenyl phosphateو وسفات البارا ترو  رؿ 

nitrophenol   ساطة بوphosphatases 

p‑nitrophenyl  phosphate + H2O     →    phosphate + p‑nitrophenol 

عف ال شط ، ورتـ ت درد ذلؾ  ALPالمت رر رت اسب طردرا مع الم فز   p‑nitrophenolواف

واخروف ، (Tietz  ا ومتر  409ؿ موجي قراس الزرادة  ي االمت اص ع د  طو طررؽ 

.(1983  

 

 



  Reagents  -الكضضضضواشف :2-3-4-3-3 

 

 

1.724 mol/L 

 

10.44 (30 °C 

 3.83 mmol/L 

 0.766 mmol/L 

 3.83 mmol/L 

 

 

2‑amino-2-methyl-1-

propanoI 

pH 

magnesium acetate 

 zinc sulfate 

N-(2-hydroxyethyl)-

ethylenediamine triacetic 

acid 

 

 

 

 

 

 

 

R1 

 

132.8 mmol/L 

 

 8.5 (25 °C) 

 

 

p-nitrophenyl phosphate 

 pH 

Preservatives 

 

 

SR 

 cobas integra 400 plus  Intended use عمل جهاز: 3-3-3-4

 ي م ؿ الدـ  ي  ALPداخؿ المختبر لرتـ ت درد الةمي لترةرز  االختبار ا تـ إجر  
 والذي روضح بشةؿ التالي: Cobas Integra 400 Plusجهاز اؿ 

Absorbance 
 

Measuring mode 

Increase 
 

Reaction direction 

409/659 nm Wavelength A/B 

U/L 
 

Unit 

 Pipetting Parameters  - تخجيف المعاير :4-3-4-3-3

Diluent (H2O)   
16 μL 75 μL R1 
20 μL 2.75 μL Sample 

10 μL 17 μL SR 

 140.75 μL Total volume 

 Calculation – الحسابات: 5-3-4-3-3

Cobas integra analyzers    مف ةؿ عر ة المادة الم   ة ت قائًي تراةرزبشةؿ رقرس  

  Conversion factor :U/L × 0.0167 = μkat/L  

 



  الدم تقدير مستوى البيمروبين الكمي في مصل :4-4-3-3
Estimation Level of Total Bilirubin in blood serum 

 

اروف   م اسب ، ورقترف solubilizing agentوجود  عف طررؽ رتـ قراس البر رروبرف  الة ي ، 

diazonium . ي وسط  امضي قوي    

  Bilirubin + diazonium ion       →    azobilirubin 
رمةف ت دردها بقراس والةثا ة ال بغرة ل وف اال مر تت اسب طردرا مع البر رروبرف الة ي والتي 

 ( .1972وآخروف،  Wahlefeld) الضو  

 Reagents -واشفضضضضضالك : 1-4-4-3-3

 
 

1.0 
 

 

Detergent 

Buffer 

pH 

Stabilizers 

 

 

R1 

 
≥ 1.35 mmol/L 

 

3,5-dichlorophenyl 

diazonium salt 

 

R2 

 

 

 Pipetting Parameters  -التخجيف المعاير: 2-4-4-3-3 

Diluent (H2O)   

 120 μL R1 

 24 μL R2 

 15 μL Sample 

105 μL 246 μL Total volume 

 Calculation -  الحسابات :3-4-4-3-3

 ترةرز ةؿ عر ة .الت سب بشةؿ ت قائي ت الرؿ  Roche/Hitachi cobas     ظاـ  

Conversion factors: μmol/L × 0.0585 = mg/dL 

mg/dL × 10 = mg/L 

mg/dL × 17.1 = μmol/L 



 3-3-4-5: قياس مستوى اليوريا في الدم 
Level of  Urea in blood serum Measurement 

الشركة  شرطة الت الرؿ المجهزة مف قبؿستفماؿ ألتقدرر ترةرز الروررا  ي م ؿ دـ اال ساف با

Roche ا لما رة. 

 Test Principle - مبدأ العمل :1-5-4-3-3

وةربو ات  ammonium لتةورف ا مو رـو ureaseا زرـ ساطة رتـ ت  رؿ الروررا بو 

carbonate 2.  ي التفاعؿ الثا ي  رتفاعؿ-oxoglutarate  مع ا مو روـammonium 

.  ي هذا تفاعؿ L-glutamateإل تاج  glutamate dehydrogenase  (GLDH)بوجود 

   و Sampson لةؿ موؿ مف ت  ؿ الروررا ) NADإلج  NADHتتاةسد  اث رف موؿ مف 

Baired  ،1980  ؛Tiffany  ، 1972وأخروف .) 

  Urea + 2 H2O     
       
→       2 NH4 + + CO3 -2  

   L-glutamate + NAD+ + H2O   NH4+ + 2-oxoglutarate + NADH    
     
→     

طردرا مع ترةرز الروررا  ي الفر ة. ورتـ ت درد  NADHرت اسب مفدؿ اال خفاض  ي ترةرز 

 . ا ومتر 340طوؿ الموجي  الؽ قراس االمت ا رة  ي ذلؾ عف طرر

  Reagents -واشفضضضضضالك: 2-5-4-3-3

Concentrations Components 

220 mmol/L TRIS 

73 mmol/L 2-Oxoglutarate 

2.5 mmol/L NADH 

6.5 mmol/L ADP    

≥ 300 μkat/L  Urease (jack bean) 

≥ 80 μkat/L  GLDH (bovine)  

8.6  PH 

 .المتفاعلة غٌر االستقرار عوامل على ٌحتوي لكاشف

 

 



Pipetting Parameters  3-3-4-5-3 : - تخجيف المعاير 

Diluent (H2O)   
150 μL 50 μL R 
43 μL 2 μL Sample 
 245 μL Total volume 

 Calculation - الحسضضضابات :4-5-4-3-3

Cobas integra analyzers تراةرز الت الرؿ مف ةؿ عر ةة ت قائر بشةؿ رقرس 

Conversion factors: 

mmol/L urea × 6.006 = mg/dL urea 

mg/dL urea × 0.167 = mmol/L urea 

mg/dL urea × 0.467 = mg/dL urea nitrogen 

mmol/L urea = mmol/L urea nitrogen 

mg/dL urea nitrogen × 0.357 = mmol/L urea 

mmol/L urea nitrogen × 2.801 = mg/dL urea nitrogen 

 تقدير مستوى الكرياتينين في مصل الدم : 6-4-3-3

Estimation Level  of Creatinine in blood serum 

المجهزة   (Kit)تـ تقدرر مستوى الةرراتر رف  ي م ؿ الدـ عف طررؽ أستخداـ أشرطة الت  رؿ 

  .ا لما رة Rocheمف قبؿ الشرةة 

 Test Principle - ملمبدأ الع :1-6-4-3-3  

.  ي الم  وؿ Jafféقراس ا لواف ال رةرة ع ج طررقة  الج ورست د هذا االختبار        

ل وف اال فر واال مر، و رت اسب مفدؿ اال باغ االقاعدي ، ورشةؿ الةرراتر رف مفقدا مف 

 و   Fabiny ؛ Jaffé، 1986 )طردرا مع ترةرز الةرراتر رف  ي الفر ة  

Ertinghausen،1971  ؛   Bartels    و Böhmer ،1971.)  
 

                       
            
→         Creatinine + picric acid  



 Reagents -واشفضضضضضالك: 2-6-4-3-3

 

Pipetting Parameters  3-3-4-6-3:  - تخجيف المعاير

Diluent (H2O)   
41 μL 13 μL R1 
30 μL 10 μL Sample 
36 μL 17μL R2 

 

 Calculation -الحسضضضابات: 4-6-4-3-3

Cobas integra analyzers  تراةرز الت الرؿ مف ةؿ عر ةة ت قائرب ورة  رقرس 

Conversion factor: mmol/L × 11.3 = mg/dL 

 قياس مستوى الكوليسترول الكمي في مصل الدم : 7-4-3-3

Measurement of total Cholesterol In blood Serum 

 عف طررؽ استفماؿ أشرطة اال ساف قاس مستوى الةولرستروؿ الة ي  ي م ؿ دـر      

 .لما رةا  (Roche)المجهزة مف قبؿ شرةة  (Kit)الت  رؿ 

 Principle  -العمل أمبد :1-7-4-3-3 

  Cholesterol esteraseعف طررؽ ا زرـ  Cholesterol estersت قسـ استرات الةولستروؿ  

 Cholesterolوةسردرز أالةولرستروؿ ورفمؿ الةولرستروؿ ، و   ماض الده رةا لتةورف 

Oxidase ةسدة الةولرستروؿ الجع ج ت فرز أCholest-4-en-3-one  رد وبرروةس

 

900 mmol/L 

135 mmol/L 

≥ 13.5 

 

Potassium hydroxide 

Phosphate 

pH 

 

 

 

R1 

 

38 mmol/L 

6.5 

 

Picric acid 

pH 

non reactive buffer 

 

 

 

SR 



تةوف برروةسرد الهردروجرف رؤثر ع ج االقتراف  اف وجود البرروةسردرز.ب( H2O2الهردروجرف )

 .   Red Quinone-Imine Dyeلتشةرؿ  Amino Anti Pyrine-4ل فر وؿ مع  التأةسدي

Cholestrol esters + H2O 
   

 Cholestrol+ Fatty Acids 

Cholesterol + O2 
       

 4-Cholestrol + H2O2 

2H2O2 + Phenol + 4-Amino Phenazone  
   
 Quinonimine  + 4H2O 

قراس مف خ ؿ مع ترةرز الةولرستروؿ  ي الفر ة والتي رتـ ت دردها  تت اسب شدة ال وفواف 

 . 512nmالزرادة  ي االمت ا رة ع ج طوؿ موجي 

 Reagents  -الكضضضضواشف:  2-7-4-3-3 

225 mmol\L 

6.8 

10 mmol\L 

0.6mmol\L 

≥0.45mmol\L 

≥12.6mmol\L 

3% 

 

Buffer 

PH 

Mg2 

Sodium cholate 

4-amino antipyrine 

Phenol 

Fatty alcohol polyglycol 

ether 

 

 

R1 

≥25 ukat\L 

≥1.5 u\L 

≥ 0.45 u\ml 

≥0.75 u\ml 

Cholesterol esterase 

Cholesterol peroxidase 

Stabilizers ; preservative 

 

 

R2 

Enzymes 

 



  cobas integra 400 plus Intended useعمم جهاز :3-7-4-3-3

 ي  اال ساف داخؿ المختبر ل ت درد الةمي لترةرز الةولرستروؿ  ي م ؿ الدـ جرا  االختبارإتـ 

 :االتيوالذي روضح ع ج ال  و  Cobas Integra 400 Plusجهاز اؿ 

Absorbance 
 

Measuring mode 

Increase 
 

Reaction direction 

512\659 nm Wave lenghth A\13 

mmol\L 
 

Unit 
 

Pipetting Parameters  3-3-4-7-5:  - تخجيف المعاير

 

 Calculation -لحسابات ا :6-7-4-3-3 
Cobas integra analyzers راةرز الت الرؿ مف ةؿ عر ةت اً رقرس ت قائر  

Conversion  factor  

mmol\L × 38.7 = mg\dL 

Normal range = 200 mg\dL 

Normal range = 5.16 mmol\L 

 قياس مستوى الدهون الةمةية في مصل الدم 3-3- 8-4: 
Measurement of triglycerides in blood serum 

 

 عف طررؽ استفماؿ أشرطةثرة  ي م ؿ الدـ الث  دهوفال ترةرزمستوى تقدرر تـ         

 االلما رة.  Rocheلمجهزة مف قبؿ شرةة ( اKit)الت  رؿ 

 

 

Diluent (H2O)   
70μL 47 μL R 
23 μL 2 μL Sample 

 142 μL Total volume 



   Principleمبدأ العمل  :1-8-4-3-3

إلج ا  ماض الده رة ال رة   Lipaseإ زرـ اؿ بوساطة ت  ؿ الدهوف الث ثرة رتـ   

Free fatty acids   الة سرروؿ وGlycerol ،  وسفرت   3الج ة رسروؿ رت وؿ الذي و 

Glycerol -3-Phosphate  وسفرت ػػداي   -5-وسرف ػػػػوادرadenosine- 5- 

diphosphate ـ ػػػػػػزرػػػػ عف طررؽ إGlycerol Kinase  رت وؿ وATP لج إG3P  مف

وبرروةسرد  Dehydroxy actoneلج إ  Dehydrogenase glycerol phosphateخ ؿ

-4مع  H2O2ة التفاعؿ رتفاعؿ برروةسرد الهردروجرف  ي  هارو  H2O2الهردروجرف 

Aminophenazone   4و-chlorophenol  ي توا ر اؿ POD عطا   بغة  مرا  إل

 ترة:ال وف ةما  ي التفاع ت اآل

               + 3H2O 
   
                    

   ATP 
  
                          Glycerol +  

                    
   

                                   

H2O2 + 4-aminophenazone +4-chlorophenol 
          

 

4-(p-benzoquinone-monoimino-phenazone) + 2H2O2+HCL 

 

 

 

 

 

 



 :مع ترةرز الة رسرردات  ي الفر ة طردرآ تت اسب شدة ال وف 

 

50 mmol\L 

6.8 

40 mmol\L 

0.20 mmol\L 

 

Pipes  

Ph 

Mg2 

Sodium cholate 

 

R1 

Buffer 

         L  

 

   ukat /L 

 

    ukat/L 

 

          L  

 0.13 mmol/L 

 

     mmol/L 

Lipoprotein lipase 

(LPL) 

Glycerol kinase 

(GK) 

Glycerol-3-oxidase 

(GPD) 

Peroxidase(POD) 

4-Aminophenazone 

(4-AP) 

ATP 

 

R2 

Enzymes 

 Pipetting Parameters - تخجيف المعاير 2-8-4-3-3:

Diluent (H2O)   

 120 μL R1 
28 μL 2 μL Sample 

 150 μL Total volume 

 Calculation - الحسابات :3-8-4-3-3
Cobas integra analyzer رةرز الم الرؿ  ي ةؿ عر ةػػػػت آب ت قائرػػقرس او ر سػػػر: 

conversion factor = mmol\L × 88.5 = mg\dL 

 عالية الكةافة في مصل الدم الدهنية تقدير مستوى البروتينات   9-4-3-3:
Measurement of high density lipoprotein (HDL-C) In blood serum 

 أشرطةأستخداـ  عف طررؽ ي م ؿ الدـ  HDL-C ترةرز مستوىر تقدرقراس تـ    

 .  االلما رة  Rocheشرةة المجهزة مف قبؿ  (Kit)تحهٍمان

 Principle العمل أمبد :1-9-4-3-3 

 زرمرة ا ع ج الطررقة التي تفتمد لمجهزة الفدة اتـ استفماؿ  HDLال ترةرز مستوىلتقدرر 

 زرمات ال و رة بوجود ا  Homogeneous enzymatic colorimetricال و رة المتجا سة 



تشة ت و  LDLو  VLDLالما  مع اؿ ذائبة  ي المفقدات  dextran sulfateالمتجا سة واؿ 

مف   HDL-C وتـ تقدرر ترةرز اؿ  PEGالةار ومارةرو ات المقاومة ل  زرمات الم ورة 

،  Cholestrol oxidaseو Cholesterol esteraseطة االةولرستروؿ  ي الدـ ا زرمرا بوس

 ماض أ لجإسترات الةولرستروؿ وتتجزأ أ (آتقررب 40%)مرف لمجموعة ا  PEGتزدوج مع 

وبوجود االوةسجرف  Cholestrol esterase سترات الةولرستروؿمف قبؿ أ والةولرستروؿ ده رة

و      cholestenoneلجإ Cholesterol oxidaseطة اةسد بوسأالةولرستروؿ رت

Hydrogen peroxidase ترةةما موضح  ي المفادالت اآل : 

HDL-Cholestrol esters + H2O 
                       

  

HDL-            + RCOOH 

HDL-cholestrol + O2 
                     

  

   Cholestenone + H2O2  

2H2O2+ 4-aminoantipyrine + HSDA + H + H2O 
          

 

purple blue pigment + 5H2O 

والتي تـ HDL-Cholestrol  اسب مع ترةرز اؿ تتالتي زرقا  ال وف الة  بغال وتةو ت

 . 583nmع د الطوؿ الموجي  االمت ا رةقراس الزرادة  ي مف خ ؿ  تقدررها

 

 

 

 



 Reagents -واشفضضضضالك :2-9-4-3-3

Concentration of solution Contents Reagent 

10.07 mmol\L 

96.95 mmol\L  

Hepes 

Ph 

CHES 

R1 

Buffer 

1.5 g\l 

>11.7 mmol\L 

0.96 mmol\L 

>50 ukat\L 

>333 ukat\L 

2.46 mmol\L 

 

Dextrane sulfate 

Magnesium nitrate 

hexahydrate 

HSDA 

Ascorbate oxidase 

Peroxidase 

4-amino-antipyrine 

 

R2 

 

10.07 mmol\L 

7.0 

 

Hepes  

PH 

SR 

Buffer 

>3.33 ukat\L 

>127 ukat\L 

>333 ukat\L 

2.46 mmol\L 

PEG-cholestrol esterase 

PEG-cholestrol oxidase 

Peroxidase 

4-amino-antipyrine 

 

Enzymes 

 

 

 Pipetting Parameters - : تخجيف المعاير 3-9-4-3-3

Diluent (H2O)   

 150 μL R1 
7.0 μL 2.5 μL Sample 
 50 μL SR 

 209.5μL Total volume 

 

 Calculation -الحسضضضضابات: 4-9-4-3-3
Cobas integra analyzers رقرس ت قائرا ترةرز الم الرؿ مف ةؿ عر ة. 

Conversion factors = mmol\L × 38.7 = mg\dL 

mg\dL × 0.0259 = mmol\L 

 

 



 منخجضة الكةافة جدا في مصل الدم الدهنية  حساب البروتينات :10-4-3-3
Calculation of very low density lipoprotein (VLDL-C) in blood 

serum 

: رة ت سب المفادلة اآلب VLDLالستخراج قرمة اؿ  (Wilson , 1998طررقة ) خداـستأتـ 

VLDL-Cholestrol (mg\dL) = T.G\5   . 

 ية منخجضة الكةافة في مصل الدمدهنحساب البروتينات ال11-4-3-3 : 
Calculation of low density lipoprotein (LDL-C) in blood serum 

 Principle العمل أمبد :1-11-4-3-3

 (Kit)ت  رؿ  أستخداـ أشرطة ال عف طررؽالدـ  ي م ؿ   LDL-C اؿترةرز مستوى  تقدررتـ 

 ا لما رة . Rocheالمجهزة مف قبؿ شرةة 

LDL-cholestrol ester + H2O 
                             

 

 Cholesterol + free fatty acid (selective micellary solubilization) 

 cholesterolعف طررؽ ده رة  رة  ماض ألج ةولرستروؿ و إ آسترات الةولرستروؿ ةمرتتجزأ أ

esterase 
    cholestenone + H2O2 LDL-cholestrol + O2 

                   
      

 : الج Cholesterol Oxidase( رتأةسد الةولرستروؿ بوساطة (O2وجود اؿ ب

 (H2O2) وبٍروكسٍذ انهٍذروجٍٍ                

2H2O2 + 4-Amino antipyrine + HSDA + H + 5H2O 

 amino-4مع  رتولد برروةسرد الهردروجرف الذي رتفاعؿ Peroxidaseوبوجود اؿ 

antipyrine  وHSDA  dimethoxyaniline-3-sulfopropyl)-5,3-hydroxy- 

Sodium N- (2  ةثا ة لوف هذه ال بغة  تت اسبأزرؽ أرجوا ي و  بغة ذات لوف اللرةوف 

 . قراس الضوئيمع ترةرز الةولرستروؿ الذي رقاس بالم آطردر

 



 Reagents -واشفضضضضضالك: 2-11-4-3-3

Test Concentration Component  

 SR R1  

19.2 mmol\L 

0.688 mmol\L 

≥36 ukat\L 

≥200 ukat\L 

1.94 mmol\L 

 

0.58 mmol\L 

≥ 12 ukat\L 

≥8 ukat\L 

6.4 

20.1 

 

 

≥334 

8.11 

 

2.46 

≥50 

≥33 

6.8 

20.1 

0.958 

≥50 

≥167 

 

 

 

 

 

6.5 

MOPS 

HSDA 

AOD) recombinant  ) 

Pod(horseradish) 

Magnesium 

sulfate7H2O 

4-amino antipyrine 

CF (Microbial)        

CHOD(microbial) 

 PH 

.Pipetting Parameters  3-3-4-11-3:  - تخجيف المعاير

Diluent (H2O)   

 150 μL R1 
7μL 2.5 μL Sample 
 50 μL SR 

 209.5μL Total volume 

 Calculation -الحسضضضابات :4-11-4-3-3
Cobas integra analyzers رقرس ت قائرا ترةرز الم الرؿ  ي ةؿ عر ة. 

Conversion factors = mmol\L × 38.7 = mg\dl 

 تقدير مستوى الكموكوز في مصل الدم :12-4-3-3
Measurement of glucose in blood serum 

( Kit ساب مستوى ترةرز الة وةوز  ي م ؿ الدـ عف طررؽ استفماؿ أشرطة الت  رؿ )تـ 

 ا لما رة .  Rocheالمجهزة مف قبؿ شرةة 

 

 



 Principle -مبدا العمل: 1-12-4-3-3
Hexokinase        (HK)  اؿ   طةسار فز  سفرة الة وةوز بوATP تةورفل G6P  وADP ، 

 ( لت فرزG6PDH)Glucose-6phosphate dehydrogenase  ي زرـ الثاا رستفمؿ و 

 NADPHلرت وؿ الج  NADPطة ابوس (G6p) أةسدة

D-glucose + ATP  
       

   D-glucose-6-phosphate + ADP 

D-glucos-6-phosphate +NADP 
     

 D-6-Phosphogluconate+NADPH + 

H 

عف طررؽ رتـ تقدررها والتي مع ترةرز الة وةوز،  رآالمتةوف رت اسب طرد NADPHالترةرز 

 . 340nmع د الطوؿ الموجي  االمت ا رةقراس الزرادة  ي 

 Reagents  - واشفضضضضالك :2-12-4-3-3

Test                                   Concentration          

   

Component 

 R2 = sR R1  

 0.70 mmol/L 

 0.63 mmol/L 

3.5 mmol/L 

  .98 mmol/L 

10 mmol/L 

         L  

    mmol/L 

           7.6  

 

 

4.0 

 

200 

≥300 

≥300 

8.0 

5.0 

≥4.5 

24 

≥7.0 

 

 

 

6.0 

MES 

ATP 

Mg 

NADP 

HEPES 

HK(YEAST) 

G6PDH 

PH 

 

 

  Pitpetting Parameters –تخفيف انمعاير  3-12-4-3-3:

Diluent (H2O)   

 150 μL R1 
7μL 2.5 μL Sample 
 50 μL SR 

 209.5μL Total volume 



  Calculation :الحسابات4-12-4-3-3
Cobas integra analyzers          رقرس ت قائرا ترةرز الم الرؿ  ي ةؿ عر ة . 

Conversion factors = mmol\l × 18.02 = mg\d. 

 Statistical Analysis   التحميل االحصائي 5-3-3 :
برا ات جمرع االختبارات ا  ائرًا باستفماؿ جهاز الةومبروتر وعف طررؽ  تـ ت  رؿ        

وقد . Microsoft Excel 2013 وباستخداـ بر امج Version (  (21.0،   (SPSS)بر امج 

-T)باستخدام اختبار  وصفت البٌانات الرقمٌة  كا المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري.

Test)  فً حٌن، تم استخدام تحلٌل التباٌن  ة بٌن مجموعتٌن .للعٌنات المستقلة للمقارن

(ANOVA) .(0.05)ع د مستوى ا تمالرة مساوي او اقؿ مف  للمقارنة بٌن ثالث مجموعات 

  (.Nisi  ،2004ل تفرؼ ع ج درجة مف ورة الفروقات برف مفدالت المفام ت)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفـصـــل الـرابـــع
 ةــــشـناقــج واملـــتائـالن

RESULTS 

AND 
DISCUSSION 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الرابع

 النتائج والمناقشة

 : توزيع مجموعتي الدراسة بالنسبة لمعمر1-4

 (P> 0.05)مف وره عدـ وجود  روؽ بالم  ؽ 1) والشةؿ ) (4-2) (4-1) فف الجدوالرب     

±  (25.94متوسط عمر ال سا  ال وامؿ  ذ ةاف  ي متوسط الفمر برف المجموعات المدروسة. إ

س ة ، وبر ت  6.34) ±  27.03)س ة، مقار ة مع متوسط عمر ال سا  غرر ال وامؿ ( 6.12

هذه الدراسة  عدـ وجود اي  روؽ مف ورة  ي متوسط عمر ال سا  ال وامؿ خ ؿ  ترات ال مؿ 

±  25.33،  6.62±  26.23)الث ثة اذ ب غت قرـ المتوسطات  ي الفترة االولج والثا رة والثالثة 

ل مدى الطبرفي مطابقة  تائج الس ة ع ج التوالي  ، وجا ت هذه   (±6.14  26.27،  5.76

س ة ، وهذا ما وجده البا ث )ع واف ، 15-40 لفمر ال سا  ال وامؿ  رث رتراوح ما برف

 اذ لـ ر  ظ اي  روؽ مف وره برف ال سا  ال وامؿ ومجموعة السرطرة  (  ي دراسة2015

 سط األعمار في مجموعة الحوامل والسيطرة: يوضح متو (1-4) جدول

Age 

  Mean  ± SD p value 

Control 27.03 ±6.34 
0.405

NS
 

Pregnant 25.94 ±6.12 

4-2): يوضح متوسط األعمار بالنساء الحوامل خمل فترات الحمل الةمةة     )جدول              

Age 

 Mean ± SD p value 

First 

trimester 
26.23 ±6.62 

0.803
NS

 
Second 

trimester 
25.33 ±5.76 

Third 

trimester 
26.27 ±6.14 

(p>0.05) ال روجد  رؽ مف وي=NS 

 

 

 



 : الدراسة الهرمونية 2-4
( في مصل الدم بمجموعة Prolactin  ،FSH  ، LHقياس مستوى هرمونات )1-2-4 : 

 النساء الحوامل ومجموعة السيطرة
مف وي عالي بمستوى هرموف البروالةترف  ي ال سا   ارتفاعالرة أظهرت  تائج الدراسة ال 

 10.87،  128.75±  127.23)ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة اذ ب غت قرـ المتوسطات 

±5.25 )ng/mL  ؽ مف ورة عالرة  ي قرـ المتوسطات و  ر  لو ظع ج التوالي ، وةما

 ي  ترات ال مؿ الث ثة اذ ب غت بالفترة )االولج  ((p0.001البروالةترف ع د مستوى الداللة 

 (104.87±  279.34،  51.55±72.01، 20.40±  30.34)والثا رة والثالثة( مف ال مؿ 

ng/mL  مف وي عالي  ي قرـ متوسطات  ا خفاضع ج التوالي ، ةما اظهرت هذه الدراسة

FSH و LH ع د مستوى الداللة  (p0.001) ر ة بمجموعة السرطرة   ي ال سا  ال وامؿ مقا

لمجموعة  FSH 0.81 ± 0.26)  ،5.49  ±1.97 )mlU/mLهرموف الب غت متوسط قرـ  اذ

 .ال وامؿ والسرطرة ع ج التوالي   ال سا

 7.24،  2.96± 0.66)ة لمجموعة ال سا  ال وامؿ والسرطر  LHبر ما ب غت متوسط القرـ لؿ  

 ±2.21) mlU/mL  اي  روؽ مف ورة  ي مستوى ةؿ مف  ، بر ما لـ ر  ظع ج التوالي 

FSH وLH  ي  ترات ال مؿ الث ثة اذ ب غت متوسط القرـ FSH  ل فترة االولج والثا رة والثالثة

(0.44 ±0.75 ،0.35 ± 1.15 ،0.00  ±0.00) mlU/mL  ع ج التوالي، وب غت متوسط

ولج والثا رة ل فترة اال LH (0.45 ±1.07  ،0.22  ±0.69 ،1.31  ±4.97 )mlU/mLالقرـ 

،  3،  2وانشكم ) (4-4)((4-3 رفةما هو موضح  ي الجدول والثالثة مف ال مؿ ع ج التوالي،

 ( بانًهحق.4
 

 



( في مصل الدم Prolactin  ،FSH  ، LH( يوضح مستوى هرمونات )4-3)الجدول 
 مجموعة النساء الحوامل والسيطرة

Prolactin 

 Mean ± SD p value 

Control 10.87 ± 5.25 
<0.001** 

Pregnant 127.23 ± 128.75 

FSH 
Control 5.49 ± 1.97 

<0.001** 
Pregnant 0.26 ± 0.81 

LH 
Control 7.24 ± 2.21 

<0.001** 
Pregnant 0.66 ± 2.96 

 خمل فترات Prolactin  ،FSH  ،( LH) يوضح مستوى تركيز الهرمونات( 4-4) جدول

  الحمل الةمةة

Prolactin 

 
Mean ±  SD p value 

First trimester 30.34 ± 20.40 

<0.001** Second trimester 72.01 ± 51.55 

Third trimester 279.34 ± 104.87 

FSH 

First trimester 0.44 ± 0.75 

0.081
 NS

 Second trimester 0.35 ± 1.15 

Third trimester 0.00 ± 0.00 

LH 

First trimester 0.45 ± 1.07 

0.330
 NS

 Second trimester 0.22 ± 0.69 

Third trimester 1.31 ± 4.97 

 (p>0.05) ال روجد  رؽ مف وي=NS   

 ((p≤0.001ٌىجذ فرق يعُىي عانً  **

ال ظ ( الذي 2013)واخروف   Akinloye  تائج البا ثجا ت  تائج هذه الدراسة متوا قه مع 

والةترف  ي جمرع مرا ؿ ال مؿ ، واتفقت هذه الدراسة ارضا مع ارتفاع  ي مستوى هرموف البر 

هرموف االستروجرف الذي رمت ؾ لتأثرر ( الذي برف اف هذا االرتفاع رفود 2011) الح  تائج 

جا ت  تائج هذه الدراسة متطابقة مع البا ث عبود ، و هرموف البروالةترف  إل رازم فزا  تأثررا

 ي ال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة  LHستوى هرموف  ي م اً ا خفاض ( الذي وجد2007)

  تأثرر ترجة  LH   و FSH ورفود هذا اال خفاض ال ا ؿ بهرمو ات  السرطرة ، 



اإلستروجر ات ع ج الغدة ال خامرة  اذ تفمؿ ع ج تثبرط ا رازها  بآلرة التغذرة المرتدة السالبة 

Feedback Mechanism Negative عم رة اإلباضة )  ، مما رؤدي الج تثبرطTrussell 

 (. James ،2007 و

 Immunological study: الدراسة المناعية      3-4
 ( في المصل الدم IL-10  وTNF-alpha : قياس مستوى الحركيات الخموية )3-4-1

 ي  p0.001))اظهرت  تائج الدراسة ال الرة ارتفاع مف وي عالي ذو داللة ا  ائرة 

بمجموعة السرطرة اذ ب غت قرـ المتوسطات اذا ما قرست ا  ال وامؿ ل  س IL-10 مستورات 

(18.60  ±6.04  ،14.43   ±1.92 )pg/ml ع ج التوالي ، وةذلؾ وجد  روؽ مف ورة عالرة

،  3.21±  21.67،  2.94 ± (12.03خ ؿ  ترات ال مؿ الث ثة  والتي ب غت قرـ المتوسطات 

22.10  ±5.11) pg/ml ةما هو موضح  ي  ج والثا رة والثالثة ع ج التوالي ي الفترة االول .

 ( بانًهحق . (5وانشكم  (4-6و) (5–4) رفالجدول

 بالنسبة لنساء الحوامل وغير الحوامل  IL-10،TNF-alpha( مستوى 5-4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

TNF-alpha 
 

Mean± SD p value 

Control 14.00±1.31 
<0.001** 

Pregnant 11.54±1.98 

IL10 
Control 14.43±1.92 

<0.001** 
Pregnant 18.60±6.04 

TNF-alpha/IL10 ratio 
Control 0.99±0.18 

<0.001** 
Pregnant 0.72±0.41 



 خالل فتراث انحمم انثالثت (TNF-alpha ،IL-10)يىضح مستىي 4-6))جذول

 

 

 

 

 

 

 

    (p≤0.001)جذ فرق يعُىي عانً **= ٌى

مع تقدـ عمر ال مؿ ، وجا ت هذه  IL-10ر  ظ مف خ ؿ هذه ال تائج زرادة مستورات 

  Jahromi الدراسات االخرى اذ اتفقت هذه ال تائج  مع البا ثرفمتوا قة مع الدراسة 

 ي ال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة  IL-10رتفاع مستورات وجد اذ إ ((2011واخروف

ال مؿ . ةذلؾ اتفقت هذه ال تائج مع  البا ث مدة وةذلؾ لو ظوا ارتفاع مستوراته مع تقدـ 

الذي  ربما   10-لو ظ ارتفاع مف وي م  وظ  ي المستوى ال برف ابرضاضذ ( إ2012عبداهلل )

دامته، بر ما وجد  ي ال سا  ذوات اإلجهاض الت قائي قد رسهـ  ي الم ا ظة ع ج ال مؿ  وا 

، وهذا قد رؤةد بأف ا خفاض مستواه ربما  10–المتةرر ا خفاض  ي مستوى ل برف االبرضاض 

 .رؤدي الج ت فرز اإلجهاض الففوي 

ال فاظ واستمرار عم رة  (  يIL-10)  10-تشرر هذه ال تائج إلج أهمرة البرف االبرضاضي 

( Anti-inflammatoryذي رفد مف ال رةرات الخ ورة المضادة ل لتهابات )ال مؿ ، وال

( وذلؾ عف طررؽ تثبرط ال رةرات الخ ورة البادئة Toleranceورفمؿ ع ج ا داث الت مؿ )

واخروف ،  Treg cells( )Cheng) ت ظرمرةل لتهاب ، والذي ر تج مف قبؿ الخ را التائرة ال

TNF-alpha 
 

Mean ± SD p value 

First trimester 13.24 ± 1.84 

<0.001** Second trimester 11.30 ± 1.66 

Third trimester 10.13 ± 0.90 

IL10 

First trimester 12.03 ± 2.94 

<0.001** Second trimester 21.67 ± 3.21 

Third trimester 22.10 ± 5.11 

TNF-alpha/IL10  

First trimester 1.15 ± 0.44 

<0.001** Second trimester 0.53 ± 0.11 

Third trimester 0.47 ± 0.12 



مهـ  ي الت ظرـ الم اعي وت مؿ أثر  ((Tregرة الت ظرمرة ( اذ رةوف ل خ را التائ2005

CD4 الج رف، اذ تقوـ بتثبرط  إ تاج وتةاثر ال رةرات الخ ورة الم تجة مف الخ را التائرة 
+
 و 

CD8 
وعم رة  ضج الخ را التشجرررة والففالرة السمرة ل خ را القات ة الطبرفرة وبفد ذلؾ  +

 ج رف مف قبؿ ا ـ، وتفد هذه الخ را التائرة الت ظرمرة مف ت دث  عم رة الت مؿ الم اعي ل

بال رةرات  Th2و Th1الخ را التي ت ا ظ ع ج عم رة ال مؿ اذ تتأثر وظائؼ الخ را 

CD4 الخ ورة الم تجة مف قبؿ الخ را
+
 CD25

+
Treg cells (Akbar  ؛ 2007 ، واخروف

Sakaguchi، 2005). 

 اً عالر اً مف ور اً  رق( بالم  ؽ ، 7، 6( والشةؿ )4-6)(5-4) رفالجدول ووضح ةؿ مف

(p0.001)   ي مستوى TNF-α  ي ال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة اذ ب غت 

(11.54 ±1.98  ، 14.00 ±1.31) pg/ml  ع ج التوالي ، ووجد ارضا  رؽ مف وي عالي برف

  10.13±،1.66  11.30±، 1.84 ±13.24) ترات ال مؿ المخت فة )االولج والثا رة والثالثة ( 

0.90) pg/ml  ه هذا ما وجد، و ع ج التواليGuo  اذ لو ظ زرادة  ي  2010) )واخروف

بما  ي   TH2وا خفاض االستجابة الم اعرة TNF-αبما  ي ذلؾ  TH1االستجابة الم اعرة 

ي   TH2 ي ال سا  المجهضات ، بر ما ر  ظ زرادة  ي الستجابة الم اعرة  IL-10ذلؾ 

 .ال مؿ الطبرفي 

ه وغرره ااف الزرادة  ي مستو ذ  ي ال مؿ، إ  TNF-α لؿ ه اؾ شبه اتفاؽ  وؿ الدور الس بي

مف ال رةرات الخ ورة البادئة ل لتهاب تؤدي الج االجهاض ل  سا  ال وامؿ وةذلؾ تفمؿ ع ج 

  رث رفتقد أف ال رةرات  prostaglandinت فرز سرطاف ع ؽ الر ـ عف طررؽ ا تاج 

الخ ورة  االلتهابرة  تفمؿ ع ج تثبرط إ تاج  الغدة مات ت المهاد والغدة ال خامرة الموجه ل غدد 

 الت اس رة وبالتالي تم ع تخ رؽ هرموف البروجستروف مف الجسـ



 قد تبرف لم ع تولرد الستررورد ا  فري  ي الر ـ ، وتفمؿ ةذلؾ ع ج TNF-αا  فر واف 

  .(2014واخروف ،  El-Hashimiا رومة الغاذرة  البشررة )  ت فرز الموت المبرمج الخ را

    عف  TNF-αبشةؿ مباشر او غرر مباشر وتفبر مستقب ت TNF-α تأثرررمةف اف رةوف  

والتي تفمؿ ع ج ت ظرـ تمارز  TNF-R1  ،(TNF-R2)خ را االرومة الغاذرة المتمث ة ب

 .وتةاثر الخ را  ي عم رة ال مؿ الطبرفي

ع د مرا ؿ م دده مف  اً  ي تطور المشرمة قد رةوف ضرورر TNF-αغـ مف اف التفبرر ع ج الر 

 ي  مو ووظرفة المشرمة ،  اً ضار  تأثررارمت ؾ  TNF-αال مؿ ولةف الزرادة والتفبرر الشاذ لؿ 

ورمةف اف رفمؿ ع ج ت فرز االجهاض الففوي بشةؿ غرر مباشر مف خ ؿ ت فرز الخ را 

ـ البرضا  م ها الخ را الفدلة والو ردة التي ت رر مةو ات المتمـ وخ را الد لظهاررة ا

والمؤةسدات التفاع رة وتفمؿ جمرفها ع ج ت طرـ أ سجة الخ را الساقطة الر مرة بشةؿ مباشر 

(Berman ،2005واخروف)رفتبر. TNF-α   ، رتفع تمف ال رةرات الخ ورة البادئة ل لتهاب

واخروف ،  Liuوف مف االجهاض مقار ة مع ال مؿ ال اجح  )مستوراته  ي المرضج الذرف رفا 

 (. 2007البا ث )عبود ،  ما وجدههذا ، و ( 2015

اذ ر فب دورا ارجابرا  ي م ع  شؿ عم رة ال مؿ مف خ ؿ تأثرر  IL-10ع ج  قرض مف ذلؾ 

راز رفمؿ ع ج تثبرط إ ذ ، إ fetal-placental unitالوقائي ع ج الو دة  المشرمة الج ر رة 

و  IL-4باالشتراؾ مع  IL-10ورفمؿ  ،IL-6،TNF-α، IFN-γال رةرات االلتهابرة م ها 

IL-13  ع ج تفدرؿ  غزو ا رومة الغاذرةinvasion)  trophoblastic ) . لذلؾ رفدIL-10 

عف ل جاح عم رة ال مؿ والضروري ل فظ وتطور عم رة ال مؿ   ةمف ال رةرات الخ ورة الرئرسر

رفمؿ ع ج ت ظرـ توازف  برف ال رةرات الخ ورة  هـ  ي عم رة الةبت الم اعي  المطررؽ أثره 

 ي  مو واعادة تةورف المشرمة والتي تفتبر مهمة  ي عم رة أثره البادئة والمضادة ل لتهاب ، و 



استمرار عم رة ال مؿ وال فاظ ومف ا لرات التي تضمف  .(2012واخروف ،   Moreliال مؿ )

تغررات التي ت دث  ي االستجابة الم اعرة الخ ورة والتي تتضمف تثبرط ع ج الج رف هي ال

( ، والت ظرـ الفائؽ ل ستجابة الم اعرة IFN-γو TNF-α التي ت تج ) Th1الستجابة الم اعرة 

Th2 ( م هاIL-10  وIL-5  وIL-4 ) وجدا ها تظهر  ي غشا  الر ـ الداخ ي قبؿ عم رة و

زداد عشرة اضفاؼ  ي خ را الساقط الر مي ا غراس البرضة المخ بة والذي ر

(Dimitriadis  ، وترجع الزرادة ال ا  ة  ي مستوى2005واخروف )  IL-10 وا خفاض

TNF-α  الج زرادة هرموف البروجستروف واالستروجرف التي ت ؿ الج مستورات مرتففة خ ؿ

رة ل خ را التائرة  اف هذه الزرادة تفمؿ ع ج قمع االستجابات الم اعلذلؾ  ترة  ال مؿ ، 

 Th2وت فرز Th1المساعدة االولج

 Al-Obaidi)  وHabib ، 2009 .) 

   (C3 , C4)قياس مستوى بروتينات المتمم  2-3-4:

ل  سا   C4 ,C3مستوى ترةرز ةؿ مف عام ي المتمـ  ا خفاضأظهرت ال تائج          

 mg/dl (41.19±   131.43،  15.32±  42.16)ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة اذ ب غت 

 mg/dl (± 3.27 152.00،  ± 1.54 48.04)،  ي  رف ب غت متوسطات مجموعة السرطرة 

لـ ر  ظ اي  روؽ مف ورة ل متمـ الرابع خ ؿ مرا ؿ و  ،ل متمـ الرابع والثالث ع ج التوالي

 mg/dl (14.67±  45.55،  ± 18.75 42.36،  ± 12.02 38.59)ال مؿ المخت فة اذ ب غت 

لو ظ  روؽ مف ورة  ي المتمـ الثالث خ ؿ ، و  ي الفترة االولج والثا رة والثالثة ع ج التوالي 

مرا ؿ ال مؿ المخت فة والتي ب غت قرـ المتوسطات  ي الفترة ) االولج والثا رة والثالثة ( 

(112.48  ±39.88 ،131.40 ± 29.02  ،150.41  ±46.15) mg/dl  ع ج التوالي ، ةما

 ( بانًهحق .9،  8( وانشكم )4-8)(4-7)ح بالجدوؿ هو موض



 الحوامل  ( في النساء الحوامل وغيرC3  ،C4مستوى مكونات المتمم ) (4-7جدول )
 

 

 

 

 ( خمل فترات الحمل المختمجة C3  ،C4يوضح مستوى مكونات المتمم ) 4-8)جدول )

C4 

 
Mean ± SD p value 

First trimester 38.59 ±12.02 

0.470
 NS

 Second trimester 42.36 ±18.75 

Third trimester 45.55 ±14.67 

C3 

First trimester 112.48 ±39.88 

0.038* Second trimester 131.40 ±29.02 

Third trimester 150.41 ±46.15 

 ((p≤0.05ٌىجذ فرق احصائً يعُىي *=    

=NSٌىجذ فرق احصائً يعُىي ال( (p>0.05 

 

( 2015) واخروٌ  Saleh وف دراسات السابقة اذ وجد البا ثمماث ة لجا ت هذه الدراسة      

اذ وجد اف تففرؿ المتمـ  متمـ الثالث والرابع ،   ي  قرـ المتوسطات ل اً عالر اً مف ور اً ا خفاض

ررتبط مع  تائج ال مؿ الفقررة مثؿ تسمـ ال مؿ والوالدة المبةرة، مما أدى إلج اقتراح أف تثبرط  

اقترح أف و (  2011وآخروف ،   Girardi ظاـ المتمـ هو "" شرط مط ؽ "" ل  مؿ الطبرفي )

،  (proinflammatory)ت فرز االلتهابات  تففرؿ  ظاـ المتمـ خ ؿ ال مؿ رؤدي إلج 

ا  سجة البرئة الم رطة بالج رف ، واف تففرؿ ت طرـ و  -coagulant (pro)وت فرز التخثر 

 تراجات الفسرولوجرة لةؿ المباشر مع اتفاعؿ المتمـ  ي  الة عدـ وجود التهابات رفمؿ ع ج 

تففرؿ  ظاـ المتمـ المفرط   .(2013واخروف ،   Dennyمف ا ـ والج رف خ ؿ  ترة ال مؿ )

 Holmberg)المراضرة وتةوف خطررة جدا ع ج الج رفاسهـ  ي ربسبب اال ابة رمةف أف 

 .2011)واخروف ،  Conroy؛  2012، اخروفو 

C4 
 

Mean ± SD p value 

Control 48.04 ±1.54 
0.015* 

Pregnant 42.16 ±15.32 

C3 
Control 152.00 ±3.27 

0.002* 
Pregnant 131.43 ±41.19 



( 2012واخروف ،  Gilbertل جاح ال مؿ )مهـ أمر  الت ظرـ الدقرؽ لتففرؿ المتمـ هولذلؾ  افَّ 

 -40قدرة المتمـ هي الزرادة ال ا  ة  ي  جـ الب زما مف رؿ الم تم ة لتق االلرات ومف ، 

عف أث ا  ال مؿ وبفد الوالدة هي فً انًتًى آلرة م تم ة أخرى التي قد ت دث تغرررات   50%

،  Parksو  Mayer)التغررات  ي الهرمو ات الج سرة مثؿ البروجستروف واالستروجرف طررؽ 

2014.) 

 الدراسة الدموية4-4: 
 WBC  ، Monocyte ، Lymphocyte ،RBC (قياس مستوى عدد كل من  : 1-4-4

 ،Hb  ،PCV  ،Platelets  السيطرة( في النساء الحوامل و  

 (RBC) تائج الدراسة ال الرة الج ا خفاض مف وي عالي  ي اعدد خ را الدـ ال مرا  أظهرت 

اذ ب غت ( ، PCVورا قه ا خفاض مف وي عالي  ي ةؿ مف   جـ الخ را المر وص)

 ± 0.56) ب غت مجموعة السرطرةو ،  ( %32.49± 3.29، 4.20 ± 0.55 ) متوسطات القرـ

و  (PCVلو ظ  رؽ مف وي عالي  ي متوسط القرـ ، و ع ج التوالي 3.61) % ±39.24، 4.76

RBCمتوسط القرـ ( خ ؿ  ترات ال مؿ المخت فة اذ ب غ (RBC   ) خ ؿ  ترات ال مؿ

(% ، 0.54 ± 4.12،  0.37± 4.01،  4.49± 0.61  رة والثالثة )االولج والثا المخت فة

( %عهى PCV 34.26 ±3.13  ،31.11± 2.74  ،32.10± 3.24) ()وب غ متوسط القرـ لؿ 

 انتىانً .

 ب غ  ي ال سا  ال وامؿ مقار ة Hb) ولو ظ ا خفاض مف وي  ي مستوى خضاب الدـ )     

 ع ج التوالي، ووجده  رؽ مف وي g/dL 1.24)±1.45،13.13±11.29) بمجموعة السرطرة

 ي  (Hb ي مستوى خضاب الدـ ) p0.05)خ ؿ  ترات ال مؿ الث ثة ع د مستوى الداللة )

ع ج  g/dL (1.10± 1.33،11.39 ±  1.71،10.74 ±11.75) والثا رة والثالثة الفترة االولج

 ( بالم  ؽ.12، 11، 10والشةؿ ) 4-10)) 4-9))جدوؿ  ي موضح هو التوالي. ةما 



،  WBC   ، Monocyte ، Lymphocyte (يوضح مستوى عدد كل من  4-9)جدول )

RBC  ،Hb  ،PCV  ،Platelets )  مجموعة السيطرة في النساء الحوامل و 

WBC 

 Mean ± SD p value 

Control 6.49 ±1.55 
<0.001** 

Pregnant 8.84 ±2.49 

Monocyte 
Control 6.90 ±1.56 

0.005* 
Pregnant 14.26 ±14.09 

Lymphocyte 
Control 33.03 ±7.84 

<0.001** 
Pregnant 23.59 ±9.10 

RBC 
Control 4.76 ±0.56 

<0.001** 
Pregnant 4.20 ±0.55 

Hb 
Control 13.13 ±1.24 

<0.001** 
Pregnant 11.29 ±1.45 

Platelets 
Control 286.40 ±55.21 

0.795
NS

 
Pregnant 281.44 ±99.12 

PCV 
Control 39.24 ±3.61 

<0.001** 
Pregnant 32.49 ±3.29 

 WBC   ، Monocyte ، Lymphocyte، RBC( يوضح مستوى كل من )4-10جدول )

 ،Hb  ،PCV  ،Platelets) خمل فترات الحمل الةمةة 

WBC 

 
Mean ± SD p value 

First trimester 8.14 ±1.94 

0.164
 NS

 Second trimester 9.19 ±2.86 

Third trimester 9.20 ±2.50 

Monocyte 

First trimester 15.16 ±13.74 

0.005* Second trimester 7.99 ±7.38 

Third trimester 19.62 ±17.17 

Lymphocyte 

First trimester 25.17 ±7.49 

<0.001** Second trimester 18.86 ±5.50 

Third trimester 26.73 ±11.48 

RBC 

First trimester 4.49 ±0.61 

<0.001** Second trimester 4.01 ±0.37 

Third trimester 4.12 ±0.54 

Hb 

First trimester 11.75 ±1.71 

0.022* Second trimester 10.74 ±1.33 

Third trimester 11.39 ±1.10 



=NS الٌىجذ فرق احصائً يعُىي(p>0.05) 

 (p≤0.05)ٌىجذ فرق احصائً يعُىي  *=

 (p≤0.001)ٌىجذ فرق احصائً يعُىي عانً  **=

واخروف   Ifeanyi والبا ثرف  (2010)الجابري و ،  Ali((2013 و Aliتوا قت هذه ال تائج مع 

المر وص  الدـ اذ وجد ا خفاض مف وي  ي مستوى الهرموغ وبرف الدـ و جـ خ را ((2014

هذه الدراسة  ارضا  وتوا قتعة السرطرة . وخ را الدـ ال مرا   ي ال سا  ال وامؿ مقار ة بمجمو 

وخضاب  المر و ة( اذ وجد ا خفاض مف وي  ي مستورات  جـ الخ را 2007)مع الفا ي  

Yahaya(2016 ) و Momoduوف . ةذلؾ وجد البا ث (p0.05)الدـ ع د مستوى الداللة 

قراسًا امؿ ال سا  ال و  لدى (PCV ي مستوى  جـ الخ را المر وص ) اً مف ور اً ا خفاض

هذا ، و  (P 0.05>بال سا  غرر ال وامؿ خ ؿ مرا ؿ ال مؿ الث ثة ع د مستوى الداللة )

لزرادة  ي  جـ ب زما الدـ ، والج رفود اال خفاض ال ا ؿ  ي مةو ات الدـ خ ؿ  ترة ال مؿ 

  (Sembuling التغررات الهرمو رة التي تزرد مف ا تباس السوائؿ ، وهذا ما أشار إلره ةؿ مف

 2013) .واخروٌ ،  Ifukor ؛2013 واخروٌ ،  Das ؛ Sembuling ،2010 و 

 ظ اف خ ؿ  ترة ال مؿ رزداد  جـ الب زما مع عدـ وجود زرادة ةا رة  ي ةت ة الةررات ذ لو إ

واخروف  Chandra)ال مرا  مما رؤدي الج ا خفاض  ي مستوى خضاب الدـ وزرادة  قر الدـ 

زرادة الط ب ع ج ال درد مع تقدـ خضاب الدـ الج  خفاض  ي ترةرز وقد رفود اال ،2012)، 

االـ وا تراجات  مو الج رف. البروجستروف خضاب الدـ ال مؿ. لت برة التوسع  ي ةت ة 

راج عف الر رف مف خواالستروجرف اإلضا رة التي تفرز مف قبؿ المشرمة أث ا  ال مؿ رسبب اإل

Platelets 

First trimester 300.83 ±107.90 

0.197
 NS

 Second trimester 255.87 ±75.56 

Third trimester 287.63 ±108.14 

PCV 

First trimester 34.26 ±3.13 

<0.001** Second trimester 31.11 ±2.74 

Third trimester 32.10 ±3.24 



-aldosterone-renin)أ جروت سرف -سترروف الرر رفرف ر فز آلرة ا لدو  الة رترف . الر 

angiotensin)  مما رؤدي إلج ا تباس ال ودروـ وزرادة  جـ الب زما. الزرادة  ي  جـ

الب زما أةبر  سبرا مف الزرادة  ي ةت ة الخ را ال مرا ، مما رؤدي إلج ا خفاض  ي 

 ،ولوجي الذي ر دث  ي ال مؿ قر الدـ الفسرر دث ا مهات، وبالتالي لدى الهرموغ وبرف 

خ ؿ  ترة ال مؿ عف ارتفاع  ي  جـ  PCVوHb و  RBCرمةف تفسرر التغرررات  ي و 

 % 25-80رزداد  جـ الب زما و الب زما أةثر بالمقار ة مع زرادة  ي ةت ة الخ را الدـ ال مرا ، 

ع ج الزرادة  ي  برف ا سبوع السادس والرابع والفشررف مف ال مؿ. مع ذلؾ،  قد تـ الفثور

RBC  برف ا سبوع الثا ي عشر والسادسة والث ثرف مف ال مؿ ع دما  30%إلج ما رقرب مف

  .2013) وآخروف، Akinbamiتستةمؿ ال درد و مض الفولرؾ )

ارتفاع مف وي عالي  ي بالم  ؽ ،  15)،13،14والشةؿ ) (4-10()4-9)الجدوؿ  روضح ةما

 ( بال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة اذ ب غتWBCالدـ البرضا  )خ را مستورات 

2.49 ±8.84)،1.55 ±6.49) ×10
^9

/L مف وي  ع ج التوالي ،  ي  رف لـ ر  ظ اي  رؽ

 ،8.14± 1.94)برف  ترات ال مؿ الث ثة اذ ب غت الفترة االولج والثا رة والثالثة 

2.82±9.19،2.5 ±9.20 )×10
^
9/L .تفاع مف وي عالي  ي ةذلؾ لو ظ ار  ع ج التوالي

بمجموعة السرطرة  اذ ب غت  قراساً ال سا  ال وامؿ ع د ( Monocyteالخ را الو ردة ال وى )

ع ج التوالي، وةذلؾ وجد اخت ؼ مف وي  %( 6.90 ± 1.56، 14.26± 14.09متوسط القرـ )

اذ ب غت قرـ المتوسطات  (p0.05)برف  ترات ال مؿ الث ثة ع د مستوى الداللة 

 ي الفترة االولج والثا رة والثالثة ع ج  %(17.17±19.62،  7.99 ± 7.38، 13.74±15.16)

الخ را ل مفاورة  وجد ا خفاض مف وي عالي بال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة  التوالي. اما

ولو ظ  ،ع ج التوالي  %(33.03± 7.84، 23.59± 9.10السرطرة اذ ب غت قرـ المتوسطات )



 ، 18.86± 5.50،  25.17± 7.49لي برف  ترات ال مؿ الث ثة اذ ب غت )اخت ؼ مف وي عا

  ي الفترة االولج والثا رة والثالثة ع ج التوالي . %(26.73 11.48±

  Osonuga ةؿ مف  قد وجد متشابهة ل دراسات االخرى ،جا ت هذه الدراسة  ي        

الدـ البرضا  وا خفاض  ي ا خ رارتفاع  ي  (2008)واخروف   James و 2011))واخروف  

( ارتفاع مف وي  ي الخ را الو ردة (2015واخروف   Purohitالخ را ل مفاورة . ةذلؾ وجد 

وةذلؾ برف  (p0.05) ال وى  ي ال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة ع د مستوى الداللة 

تائج الدراسة ال الرة ،  ترات ال مؿ الث ثة لو ظ وجود  رؽ مف وي وهذه جا ت متوا قة مع  

بر ما اخت ؼ  ي الخ را ل مفاورة  رث وجد ارتفاع مف وي  ي الخ را ل مفاورة ل  سا  ال وامؿ 

 مقار ة بمجموعة السرطرة .  (p0.05)مستوى الداللة  ع د

مدة الدـ البرض مع تقدـ خ را ارتفاع  ي  ( لو ظ(2015واخروف  Pughikumo ي دراسة   

تفود هذه الزرادة ال ا  ة تةوف اساسا مف الفدالت والج  د اقؿ مف الو ردات. ال مؿ التي ت

 ي عدد ةررات الدـ البرضا  ) رط الةررات البرض( التي ت دث أث ا  ال مؿ إلج اإلجهاد 

وربما رفمؿ هذا اإلجهاد الج ت فرز  Al-Tawil  ،(2013)الفسرولوجي ال اتج عف  الة ال مؿ 

 leucocytosisج عامؿ الم رض لزرادة ةررات الدـ البرضا ت ررر عوامؿ مفر ة تسم

inducing factor)ت فرز ( وعوامؿ ( المستفمرةCSF التي هي مفرو ة لزرادة ا  شطة )

لو ظ الخ را و  ،( 2010وآخروف،  Waziriالمولدة ل دـ وتفبئة خ را الدـ الج الدورة الدمورة )

خ را الو ردة ال وى التي تساعد  ي م ع ر ض الج رف ل مفاورة خ ؿ ال مؿ ربما رةوف لةثرة الا

واخروف  Klineمف ال مؿ ) 7-20المغروس عف طررؽ اختراؽ اال سجة الساقطة مف االسبوع 

( ةذلؾ ر  ظ تغرر  ي وظرفتها خ ؿ  ترة ال مؿ  رث ثبت هذا عف طررؽ قراس 2005، 

 وامؿ وةذلؾ أظهرت الخ را الو ردة والتي تزداد  ي ال سا  ال لألوةسجرفا تاج الجذور ال رة 



مهـ  لها أثر ال سا  ال وامؿ وهذه التغررات ال ا  ةال رةرات الخ ورة ع د ال وى زرادة ا تاج 

لو ظ ا خفاض غرر مف وي  ي ةذلؾ (.2014، وآخروف Faas ي تةرؼ االـ لفم رة ال مؿ )

 99.12 غت قرـ المتوسطات )ال فائح الدمورة ل  سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة اذ ب

±281.44   ،55.21 ± 286.40) ×10
^
9/L وةذلؾ لـ ر  ظ اي  رؽ مف وي  ، ع ج التوالي

 107.90برف الفترات ال مؿ الث ثة اذ ب غت متوسطات القرـ  ي الفترة االولج والثا رة والثالثة )

±300.83 ،75.56 ± 255.87 ،108.14 ±287.63) ×10
^
9/L هو  ةما.  ع ج التوالي

 ( بالم  ؽ.16والشةؿ ) (4-11)(4-12) مبرف بجدوؿموضح  ي ةؿ مف الجدوؿ 

  Purohitاالخرى اذ اتفقت هذه الدراسة مع البا ثرف متماث ة ل دراسات جا ت هذه ال تائج 

 ي ال سا  ال وامؿ مقارف بمجموعة الضابطة وةذلؾ لـ  اً ( اذ وجد ا خفاض2015) واخروف

واخروف   lfeanyiوف خ ؿ  ترات ال مؿ الث ثة ، وةذلؾ وجد البا ثر  ظ اي  روؽ مف ورة 

 ي ال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة ع د مستوى الداللة  اً مف ور اً ( ا خفاض(2014

(p<0.05)  ورفود هذا اال خفاض  ي عدد ال فائح الدمورة  خ ؿ ال مؿ  ترجة لتخفرؼ الدـ

ال فائح الدمورة وسرعة إزالتها وهذا هو ما رسمج ب قص  وررجع ذلؾ جزئرا إلج زرادة  شاط

( وقد 2012وآخروف،  Chandra" )gestational thrombocytopenia فر ات ال مؿ "

اقترح أرضا  ترجة لزرادة استه ؾ ال فائح الدمورة مما رؤدي الج ا خفض  ترة  راتها  ي 

  Kaurا خفاضها خ ؿ  ترة ال مؿ )الج  رؤديالدورة الدمورة الر مرة المشرمرة  وبالتالي 

 (.2014وآخروف،

 

 

 



 الدراسة البايوكيميائية 4-4:  
في النساء  ALT ، AST ، ALP  ،Total Bilirubin قياس مستوى كل من 1-4-4: 
 ة لسيطر الحوامل وا

التي تشرر الج الدراسة ال الرة   تائجبانًهحق  18) ،17وانشكم ) 4-14))4-13))فربرف الجدوال

قراسًا  ي ال سا  ال وامؿ   ALT  ،ASTغرر مف وي  ي  قرـ المتوسطات  اض ق رؿ ا خف

ALT  ،AST  (6.45 ±14.40  ،4.65 ±17.97 )بمجموعة السرطرة اذ ب غت متوسط القرـ 

U/L4.75متوسط قرـ مجموعة السرطرة ) ع ج التولي  ي ال سا  ال وامؿ ،  ي  رف ب غ ± 

15.86 ، 4.08±18.47) U/L توالي . ةذلؾ ال اؿ خ ؿ  ترات ال مؿ الث ثة  اذ لـ ع ج ال

اذ ب غت متوسطات  القرـ AST و  ALTر  ظ اي  رؽ مف وي بر هما   ي مستوى ةؿ مف  

ALT   (4.60 ±16.04  ،5.05 ±13.25  ،8.77 ± 13.93 )U/L ع ج التوالي ، وب غ

 ي الفترة  AST (2.53 ±17.54  ،3.94 ±17.60  ،6.58 ±18.78) U/Lمتوسط القرـ 

 االولج والثا رة والثالثة ع ج التوالي .

 ALT ، AST ، ALP  ،Total يوضح قياس مستوى كل من  4-13)جدول )

Bilirubin سيطرةفي النساء الحوامل وال 

ALT  
 

Mean ± SD p value 

Control 15.86 ± 4.75 
0.260

NS
 

Pregnant 14.40 ± 6.45 

AST 
Control 18.47 ± 4.08 

0.603
 NS

 
Pregnant 17.97 ± 4.65 

ALP 
Control 83.33 ± 17.55 

0.126
 NS

 
Pregnant 102.03 ± 65.50 

Total Bilirubin 
Control 9.05 ± 4.66 

0.031* 
Pregnant 6.62 ± 5.49 

 
 



خمل  ALT، AST ، ALP  ،Total Bilirubin يوضح مستوى كل من ( 4-14جدول )
 فترات الحمل المختمجة

ALT 

 
Mean ± SD p value 

First trimester 16.04 ± 4.60 

0.220
 NS

 Second trimester 13.25 ±5.05 

Third trimester 13.93 ± 8.77 

AST 

First trimester 17.54 ± 2.53 

0.513
 NS

 Second trimester 17.60 ± 3.94 

Third trimester 18.78 ± 6.58 

ALP 

First trimester 70.93 ± 18.73 

<0.001** Second trimester 74.56 ± 27.50 

Third trimester 160.59 ± 82.05 

Total Bilirubin 

First trimester 9.23 ± 8.24 

0.005* Second trimester 5.34 ± 2.88 

Third trimester 5.28 ± 2.40 

=NS الٌىجذ فرق يعُىيp>0.05 

 p≤0.05ٌىجذ فرق يعُىي  *=

 p≤0.001ٌىجذ فرق يعُىي عانً  **=

لـ رجد اي  روؽ  ( الذي(2015 عهىاٌ البا ث  تائج  هذه الدراسة معتتفؽ  تائج         

 ي م ؿ ال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة  AST)،( ALTمف ورة  ي مستوى ةؿ مف

غرر مف ورة  اً وق(  ي  تائجهما  ر (Al-Doski 2012و  Al-Hamdani . ةذلؾ وجد البا ثاف

 ي جمرع مرا ؿ ال مؿ الث ثة مقار ة بمجموعة السرطرة،  ي  رف أظهر  AST ي  شاط 

البا ثرف خ ؿ  ترات ال مؿ ، وةذلؾ اتفقت هذه ال تائج مع   اً م  وظ اً ا خفاض ALT شاط 

Bora ( اذ  لـ رجدوا تغرر 2016وأخروف ) ًي مستوى  شاط   اً ةبرر  ا AST ي ال سا  ال وامؿ  

 ي  الفترة  ALT ي  رف  اشاروا إلج زرادة ةبررة مف  ع د مقار ة مع ت ؾ المجموعة الضابطة،

 توضح الفدرد مف الدراسات  اف  شاط ، و الث ثة مف ال مؿ بالمقار ة مع مجموعة السرطرة

ALT ، ASTي ال سا  أت ال تتغرر أث ا  ال مؿ اذ تبقج ضمف ال دود الطبرفرة التي أ ش 

(.رفزى هذا اال خفاض  2010واخروف،  Joshi ؛ 2009واخروف، Jamjuteؿ )غرر ال وام



ر دث أث ا  ال مؿ وزرادة و وخ و ا  ي أواخر ال مؿ إلج تخفرؼ الدـ  ALTال ا ؿ  ي 

وتزداد مستورات ةؿ مف  ،(Al-Doski  ،2012و   Al-Hamdani ي  جـ الدورة الدمورة )

AST  وALT  الر ـ خ ؿ الوالدة  ترجة تق ص عض تSalman) ، 2009 .) 

 بأ زرـزرادة ةبرره بالم  ؽ 19) والشةؿ ) (4-14()4-13)الجدوؿ ةؿ مف ةما برف          

هذه لولةف لـ تةف  سرطرةمجموعة الال ي ال سا  ال وامؿ مقار ة ب (ALP)القاعدي الفوسفاترز 

ة اذ سرطر والمجموعة ال الزرادة داللة ا  ائرة اذ لـ ر  ظ اي  رؽ مف وي برف ال سا  ال وامؿ

ع ج التوالي ، بر ما لو ظ  رؽ مف وي  U/L (17.55±  83.33،  65.50±  102.03)ب غت 

 82.05، 74.56± 27.50،  70.93± 18.73عالي برف  ترات ال مؿ الث ثة اذ ب غت )

±160.59) U/L  تائج ، والتي تةوف متطابقة ل   ي الفترة االولج والثا رة والثالثة ع ج التوالي

( زرادة بمستوى (Rajamma  2015و   Venugopalف ا رث ال ظ البا ثالدراسات السابقة 

ا زرـ الفوسفاترز الق وي  ي االشهر الث ثة االخررة مف ال مؿ والذي برف اف سبب لزرادة ترةرب 

زرادة مف ورة  ي الفترة الثا رة والثالثة مف ال مؿ  ((Dunia  2015المشرمة.  ي  رف وجد 

 ة . سرطر مجموعة الالار ة بمق

اذ مع تقدـ ال مؿ   ALPزرادة ةبررة   ي ترةرز (  Nuh (2013ارضا وجد 

 بالمر  ة مقار ة الثالثة المر  ة االرتفاع  ي ضفؼالثا رة ، و  المر  ة ي  ALPلو ظ ارتفاع 

  (P>0.05)(  روقا غرر مف ورة (2008واخروف AL-Taweel  ظ. ةذلؾ الا ولج مف ال مؿ

 ي االشهر  اً مف ور اً االشهر الث ثة االولج مقار ة بمجموعة الضابطة ،  ي  رف وجد ارتفاع  ي

االولج مف ال مؿ ومجموعة السرطرة ، وبرف البا ثوف   با شهرمف ال مؿ مقار ة  ا خررةالث ثة 

Gohel  شاط   اً ( ارتفاع(2013واخروف ALP مع تقدـ ال مؿ اذ وجد زرادة  ي  شاط اال زرـ 



ALP  زرادة متشابهات اال زرـ هذه الزرادة  تفود الج و  ي الفترة الثا رة والثالثة مف ال مؿ

PALP)  ًوجد البا ثوف ي  رف . ( المستقر  رارراAliyu   ي  شاط  اً ( ارتفاع(2013واخروف 

ALP  خ ؿ أ ه رست تج مف هذا و  ،بمجموعة السرطرة قراسًا الة ي  ي الفترة الثالثة مف ال مؿ

بمفدؿ ررتبط مع ا تراجات الغذائرة   اعديل مؿ الطبرفي تفرز المشرمة ا زرـ الفوسفاترز القا

  .(2009واخروف ،  (Onyesom مع تقدـ عمر ال مؿ ترةرزهوبالتالي رزداد ، ل ج رف المت امي

 مشرميال ALPدخوؿ زرادة  ي م ؿ الدـ  ال سا  ال وامؿ الج  ALPررجع ارتفاع           

(ALP heatstableالج دـ ا ـ وخا ة خ ؿ الفترة الثا رة والثالثة مف ال مؿ. إ ) ربدأ ذ

(  مف الشهر الربع مف ال مؿ ، وهذا االرتفاع هو TALPالة ي  )اعدي ارتفاع الفوسفاترز الق

بالتالي ترجع  (.2013واخروف ،   Aliyuإلج دـ ا ـ ) يالمشرم ALP ا فةاس لدخوؿ 

 زرـ  بشةؿ رئرس الج زرارة ا راز المشرمة  اعديالفوسفاترز الق رـ الزرادة ال ا  ة ال  ز 

واخروف ، Joshi  (او  ترجة زرادة  ي ا تاج متشابهات اال زرـ الفظاـ قاعديالفوسفاترز ال

 ي قرـ المتوسطات  (p0.05) اً مف ور اً وجد ترةرز البر روبرف ا خفاضأ(.  ي  رف 2010

 umol/L(4.66±  9.05،  5.49±  6.62)السرطرة اذ ب غت بمجموعة قراسًا ل  سا  ال وامؿ 

ع ج التوالي ، بر ما ب غت قرـ المتوسطات البر روبرف خ ؿ  ترات ال مؿ الث ثة ) االولج 

ع ج التوالي اذ  umol/L( 5.28±  2.40،  5.34 ± 2.88،  9.23± 8.24والثا رة والثالثة ( )

 (4-14))ؿ الث ثة  ةما هو موضح بجدوؿ خ ؿ مرا ؿ ال م p0.05)لو ظ  رؽ مف وي )

 ( بالم  ؽ.20والشةؿ ) 13-4)

 

 

 



 

وأخروف  Boraةؿ مف وجد ذ ، إا خرى دراسات المع متشابهة  جا ت هذه الدراسة        

 ي مستوى البر روبرف  ي ال سا  ال وامؿ  ًا ا خفاض (2011)واخروف    Ahmedو ((2016

 ي  اً ( ا خفاض2015)  Rajammaو Venugopalد مقار ة بمجموعة السرطرة. ةذلؾ وج

مستوى البر روبرف  خ ؿ  ترة ال مؿ  ي دراستهما التي تمت ع ج ال سا  ال وامؿ  ي الفترة 

تخفرؼ الدـ . ي  رف وجد رفود الج ال خفاض ااف سبب  فاالولج والثالثة مف ال مؿ وبر

Salman  2009)بال سا  غرر ال وامؿ قراساً ثة خ ؿ مرا ؿ ال مؿ الث  اً مف ور اً ( ا خفاض       

ا ملألةسدة ودورهامضاد العمؿ البر رروبرف الج رفود هذا اال خفاض  ال ا ؿ  ي البر رروبرف 

ر  مارة رتو ع ج ال مؿ. اذ رفمؿ  البر رروبرف ر تجها  ي إزالة الجذور ال رة  المخت فة التي 

برف المضادة لألةسدة الذاترة ا ةثر و رة  ي قورة ضد برروةسرد الدهوف. لذلؾ قد رةوف البر ررو 

اًل ةوف مسؤو رتخفرؼ الدـ رمةف أف  اف ( ةذلؾ  2002وآخروف، Barananoأ سجة الثدررات )

هو البروترف الذي ر قؿ البر رروبرف و عف ا خفاض  ي ترةرز البر رروبرف بسبب  االلبومرف جزئرًا 

(Gohel ،2013وآخروف  . ) 

 مرا ؿ خ ؿ الةبد وظائؼ اختبارات ترةرز مستوى  ي ر ة او غرر طبرفرة الق  هذه التغررات أف

 بفترة والمرتبطة بال مؿ المتف قة وا مراض الفسرولوجرة التغررات عف  اتجة ال مؿ الث ثة 

( وهذه التغررات التي ت دث خ ؿ ال مؿ الطبرفي Nuh )   ،2013  الث ثة المخت فة  ال مؿ

خفرؼ الدـ وزرادة هرمو ات الج تهذه التغررات مف فود جز  ر، و  تدعـ  مو وتطور الج رف

 .(Alonso)  ،2006ال مؿ البروجستروف واالستروجرف 

 

 



 ( السيطرةمستوى اليوريا والكرياتين في مصل النساء الحوامل والنساء غير الحوامل ): 1-4-4
تراةرز لاشارت  تائج الدراسة ال الرة الج ا خفاض مف وي  ي متوسطات القرـ  

 ±0.81 2.55)الروررا والةرراترف  خ ؿ مر  ة ال مؿ مقار ة بمجموعة السرطرة . اذ ب غت 

،38.96 ±8.33 ) mmol/L  (4.02، اما ال سا  غرر ال وامؿ)مجموعة السرطرة(  ب غت  ± 

0.90 ،47.98 ±4.69 )mmol/L  ل روررا والةرراترف ع ج التوالي.   ي  رف ب غ متوسط القرـ

، بر ما  mmol/L (0.59±2.40، 2.38± 0.89،  0.84 ±2.87ا خ ؿ  ترات ال مؿ ) روررل

 (7.04± 39.12، 11.28 ±37.11،  5.43± (40.66ب غت متوسطات القرـ تراةرز الةرراترف

mmol/L  ي الفترة االولج والثا رة والثالثة ع ج التوالي ، اذ وجد ا خفاض مف وي  ي مستوى 

 رؽ أي ، بر ما لـ ر  ظ (p0.05)ؿ المخت فة ع د مستوى الداللة الروررا خ ؿ مرا ؿ ال م

 4-16))( 4-15مف وي  ي قرـ الةرراترف خ ؿ  ترة ال مؿ الث ثة . ةما هو موضح بجدوؿ )

 بالم  ؽ. 22)،21والشةؿ )

 يبين مستوى اليوريا والكرياتين في النساء الحوامل وغير الحوامل 4-15) جدول )

 

 

 

 p≤0.001))ٌىجذ فرق احصائً يعُىي عانً  **=

 

 

 

 

 

 

Creatinine 
 

Mean ± SD p value 

Control 47.98 ±4.69 
<0.001** 

Pregnant 38.96 ±8.33 

Urea 
Control 4.02 ±0.90 

<0.001** 
Pregnant 2.55 ±0.81 



 جدول (4-16) يوضح مستوى اليوريا والكرياتين خمل فترات الحمل المختمجة  

 
 

 

 

 

 

=NSُىي الٌىجذ فرق احصائً يعp>0.05)) 

 p≤0.05))ٌىجذ فرق احصائً يعُىي  *=

 ي تراةرز  اً ا خفاض  تائجهاذ سج ت  AL-Tawil (2013) قة مع  اجا ت هذه ال تائج متو 

بال سا  غرر ال وامؿ . بر ما قراسًا الروررا والةرراترف  ي الفترة االولج والثا رة والثالثة مف ال مؿ 

 ي تراةرز الةرراترف خ ؿ مرا ؿ  اً مف ور اً ا خفاض  (2013) واخروف  Patriciaوف وجد البا ث

ولةف غرر مف وي  ي ترةرز الروررا  ي الدـ  اً تدررجر اً ال مؿ الث ثة ،  ي  رف ال ظوا ا خفاض

وض وا اف هذا اال خفاض ال ا ؿ  ي وأمف الفترة االولج مف ال مؿ الج الفترة الثالثة . 

زرادة  ي تد ؽ الدـ الة وي ومفدؿ الترشرح الةبربي ال اتج مستورات الروررا والةرراترف   ترجة 

عف زرادة  ي اال تاج الق بي ، وزرادة  ي  شاط هرموف البروجستروف وااللدوسترروف  وهرموف 

. اذ رزداد تد ؽ الدـ الة وي  ي بدارة  ال مؿ مما رؤدي الج زرادة  ي   المشرمة ي البروالةترف 

%   ررا قه ا خفاض  ي مستورات الروررا والةرراترف  ي 50 مفدؿ الترشرح الةبربي اةثرمف

 (.Davison ، 2008و   Williamsم ؿ الدـ )

 

 

 

Creatinine 

 
Mean ±  SD p value 

First trimester 40.66 ±5.43 

0.256
 NS

 Second trimester 37.11±11.28 

Third trimester 39.12 ±7.04 

Urea 

First trimester 2.87 ±0.84 

0.025* Second trimester 2.38 ±0.89 

Third trimester 2.40 ±0.59 



 Total cholesterol  ،Triglycerides ،High)نمط الدهون قياس مستوى  3:-4-4

Density Lipoprotein ، Low Density Lipoprotein  ،Very Low Density 

Lipoprotein) 

 ي قرـ  متوسطات  (p0.001)لدراسة ال الرة إلج ارتفاع مف وي عالي تشرر  تائج ا

 ي ، لةف  vLDLالةولستروؿ ، والدهوف الث ثرة ، والبروترف الده ي الم خفض الةثا ة جدا 

لو ظ ارتفاع مف وي ع د مستوى الداللة   LDLالبروترف الده ي الم خفض الةثا ة  الة 

(p0.05) وي عالي ،  بر ما لو ظ ا خفاض مف(p0.001)  ي ترةرز البروترف الده ي 

،  TC ي ال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة . اذ ب غت مستوى  HLDالفالي الةثا ة 

TG  ،LDL  ،vLDL  ،HLD (1.41±4.98  ،1.00 ± 1.91 ،1.09± 2.86 ،0.20  ± 

0.38، 0.39 ±1.42) mmol/L0.57)رة ،  ي  رف ب غت متوسطات القرـ مجموعة السرط 

±3.95  ،0.43  ±1.02  ،0.60 ±2.24  ،0.09  ±0.20  ، 0.13±(1.71 mmol/L  ع ج

 التوالي .

برف  ترات ال مؿ المخت فة  ي الةولستروؿ الة ي  (p0.001)مف ورة عالرة  ةذلؾ وجد  روؽ 

جدا ،  والدهوف الث ثرة والبروترف الده ي الم خفض الةثا ة والبروترف الده ي الم خفض الةثا ة

 ي البروترف الده ي الفالي الةثا ة  (p0.05) ي  رف وجد  روؽ مف ورة ع د مستوى الداللة 

 ( بالم  ؽ .27،  26،  25،  24،   23والشةؿ) 4-18)()4-17)ةما موضح  ي الجدوؿ 

 

 

 

 



 ،  LDL  ،HDL  ،Total cholesterol  ،VLDL)يوضح مستوى  4-17)جدول )

Triglycerides )ء الحوامل وغير الحوامل في النسا 

LDL 
 

Mean ± SD p value 

Control 2.24 ±0.60 
0.004* 

Pregnant 2.86 ±1.09 

HDL 
Control 1.71 ± 0.13 

<0.001** 
Pregnant 1.42 ±0.39 

Total 

cholesterol 

Control 3.95 ±0.57 
<0.001** 

Pregnant 4.98 ±1.41 

vLDL 
Control 0.20 ±0.09 

<0.001** 
Pregnant 0.38 ±0.20 

Triglycerides 
Control 1.02 ±0.43 

<0.001** 
Pregnant 1.91 ±1.00 

 ، LDL  ،HDL  ،Total cholesterol  ،VLDLيوضح مستوى ) 4-18)جدول )

Triglycerides)  خمل فترات الحمل المختمجة 

LDL 

 
Mean ± SD p value 

First trimester 2.04 ±0.49 

<0.001** Second trimester 3.09 ±1.16 

Third trimester 3.46 ±0.97 

HDL 

First trimester 1.27 ±0.28 

0.023* Second trimester 1.55 ±0.46 

Third trimester 1.44 ±0.36 

Total 

cholesterol 

First trimester 3.84 ±0.65 

<0.001** Second trimester 5.21 ±1.50 

Third trimester 5.89 ±1.11 

vLDL 

First trimester 0.23 ±0.12 

<0.001** Second trimester 0.40 ±0.16 

Third trimester 0.52 ±0.20 

Triglycerides 

First trimester 1.14 ±0.59 

<0.001** Second trimester 1.99 ±0.79 

Third trimester 2.60 ±0.99 

 ( (p≤0.05 ئي مف ويروجد  رؽ ا  ا *=

 (p≤0.001) روجد ارتباط ا  ائي ذي مغزى مف وي عالي **=

 



ال مؿ وررجع ذلؾ الج مدة ر  ظ مف خ ؿ هذه ال تائج زرادة جمرع اجزا  الدهوف مع تقدـ 

رضرة ةبررة أتخضع االـ خ ؿ  ترة ال مؿ الج تغررات ذ زرادة اال تراج ل طاقة ل مو الج رف . إ

تمر عم رة ال مؿ بمر  ترف وهي مر  ة الب ا  التي ت دث و مرة الج رف ال امي ، لدعـ تغذرة وت 

 ي بدارة ال مؿ ومر  ة الهدـ التي ت دث  ي  هارة ال مؿ مع زرادة ت  ؿ الدهوف و ا خفاض 

ةبرر  ي   ساسرة ا  سولرف ، ور دث تراةـ الدهوف   ي الفترة االولج والثا رة مف ال مؿ 

ع ج متوا قة وجا ت هذه الدراسة  (Huda)  ،2011الج رف ل طاقة   تراجاتااستفدادا لزرادة 

امرأة  75( ع ج (Phuse   2012الدراسات االخرى اذ اجررت دراسة مف قبؿ البا ث مع 

امرأة  غرر  وامؿ ،  رث وجد  70س ة  ي ةؿ ث ثة أشهر مف ال مؿ و 24-35 امؿ برف 

رف الده ي الم خفض الةثا ة، البروترف الده ي ارتفاع مستوى الةولرستروؿ الة ي، البروت

 .مف ال مؿ الث م خفض الةثا ة جدا والدهوف الث ثرة مف الث ث الثا ي إلج الث

باخت ار  اف ، و بر ما ا خفض البروترف الده ي الفالي الةثا ة بالمقار ة مع مجموعة السرطرة

  Jamilدراسة  أخرى قاـ بها تغرر خ ؿ ةؿ ث ثة أشهر مف ال مؿ الطبرفي ، و ي تالدهوف 

امرأه غرر  35 ي مرا ؿ مخت فة مف ال مؿ ومع   ام ً  ه امرأ 115شم ت   2013))وآخروف 

مع  HLD-C ي البروترف الده ي الفالي الةثا ة   اً ةبرر  اً ه اؾ ا خفاضأف لو ظ ذ  امؿ. إ

ةبررا  ي مستوى لـ رجدو  روقا و ،  LDL-Cزرادة ترةرز البروترف الده ي الم خفض الةثا ة 

 الةولرستروؿ الة ي والدهوف الث ثرة برف ال سا  ال وامؿ وال سا  غرر ال وامؿ .

 اً ارتفاع اوجدو اذ ( 2015)واخروف   Mbadughaالبا ثرف  تائج هذه ال تائج مع توا قت ةذلؾ 

ل  سا  ال وامؿ مقار ة   LDL ،VLDLو ي مستوى الةولستروؿ  الة ي والدهوف الث ثرة 

أف مستورات الدهوف تتأثر بالتغررات التي ت دث ل ـ خ ؿ  ترة وأوض وا موعة السرطرة بمج

هرموف البروجستروف، وم فز اإللباف المشرمي البشري و ال مؿ  مثؿ ارتفاع  ا  سولرف، 



(Placental lactogen Human)  ،وعوامؿ اخرى مثؿ مؤشر ةت ة الجسـ، وزرادة وزف ا ـ .

ات الدهوف قبؿ ال مؿ ومخت ؼ المضاعفات الطبرة مف ال مؿ قد رةوف لها تغذرة ا ـ ومستورو 

وف البا ثال ظ أرضا آثار ةبررة ع ج مستورات التمثرؿ الغذائي ل دهوف والب زما . بر ما 

Parchwani وPatel،2011)  ) ي  سبة الةولستروؿ  ي الدـ الة ي،  اً تدررجر اً ارتفاع 

،  ي  رف أظهرت مع تقدـ مدة ال مؿ  LDL-Cوالم ؿ  VLDLوالدهوف الث ثرة  ي الدـ، 

 .ومف ثـ ا خفاضه  ي الفترة الثالثة مف ال مؿ اه ارتفاع مستو  رث  اً مخت ف اً  مط HDL-Cالدـ 

جزا  الدهوف ل  سا  أ( زرادة  ي جمرع مستورات 2013)واخروف Mairigaةذلؾ وجده  

ا  ة  ي التمثرؿ الغذائي ل دهوف تةوف ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة . اف التغررات ال 

ضروررة لتو رر ا تراجات الج رف ، وتةوف زرادة مستورات الدهوف الث ثرة لت برة الطاقة 

تزداد  سبة البروترف الده ي الم خفض الةثا ة ذ الضروررة ل ـ بر ما رخزف الة وةوز ل ج رف ، إ

ود الزرادة ال ا  ة  ي  سبة الدهوف والةولستروؿ والدهوف الث ثرة  خ ؿ  ترة ال مؿ وتف

 lipoprotein   lipase)  الث ثرة  ترجة ا خفاض  شاط ا زرـ ل ربارز البروترف الده ي

activity)عف طررؽ الةبد . مما رؤدي الج ا خفاض هدـ اال سجة الده رة ، ه وزرادة ا تاج

تةوف مهمة لتولرد   والزرادة  ي مستوى الةولستروؿ والبروترف الده ي الم خفض الةثا ة

التغررات ال ا  ة  ي ورفتقد اف هذه   ( ،2016واخروف ،  Pillayالسترروردات المشرمرة )

الدهوف خ ؿ  ترة ال مؿ تفود إلج تغرررات  ي الوسط الهرمو ي ع د زرادة مستورات هرموف 

-B-17ا  سولرف، هرموف البروجستروف، استرادروؿ وهرموف اال سولرف واالسترادروؿ )

Estradio والهرموف م فز اإللباف المشرمي البشري ) Placental lactogen Human)  )

(Omorogiuwa  وOzor  ،.(2015 
 



 قياس سكر في مصل الدم النساء الحوامل والسيطرة4-4-4: 

اشارات  تائج الدراسة ال الرة الج ا خفاض غرر مف وي  ي متوسط قرـ الة وةوز ل  سا  ال وامؿ 

ع ج  mmol/L   0.41) ±   5.22، ± 0.88 4.99)موعة السرطرة اذ ب غت مقار ة بمج

،  0.81±5.03)خ ؿ مرا ؿ ال مؿ الث ثة  الة وةوزبر ما ب غت متوسطات قرـ ترةرز  التوالي.

5.07±1.03  ،4.87 ±0.80 )mmol/L  ي الفترة االولج والثا رة والثالثة ع ج التوالي ، اذ 

-20) )(4-19خ ؿ  ترات ال مؿ، ةما هو موضح بجدوؿ)  لو ظ عدـ وجود  روؽ مف ورة

 ( بالم  ؽ.28والشةؿ )4

 يبين مستوى السكر في مصل النساء الحوامل وغير الحوامل  (4-19جدول )

Glucose 
 

Mean ± SD p value 

Control 5.22 ±0.41 
0.172

 NS
 

Pregnant 4.99 ±0.88 

 ساء الحوامل خمل فترات الحمل الةمةةمستوى السكر في مصل النيوضح  (4-20جدول )

Glucose 

 
Mean ± SD P value 

First trimester 5.03 ±0.81 

0.652
 NS

 Second trimester 5.07 ±1.03 

Third trimester 4.87 ±0.80 

=NSٌىجذ فرق احصائً يعُىي  الp>0.05)) 

 ي قرمة  اً  ظوا ا خفاض( اذ ال2016) Yahayaو Momoduجا ت هذه الدراسة متوا قة مع 

(  ي ال سا  ال وامؿ مقار ة بال سا  غرر random blood sugarسةر الدـ الفشوائي )

 Tellaو  Afolayanةذلؾ اتفقت هذه الدراسة مع  (p0.05).ع د مستوى الداللة ال وامؿ

ائي   اتجا عف عوامؿ التمثرؿ الغذ  الة وةوزربما قد رفود هذا اال خفاض  ي مستوى  (2009).

إلج رضاؼ زرادة عم رة التمثرؿ الغذائي ل ة وةوز  ترجة لزرادة   اجة الج رف له. و عف طررؽ 

الدـ رمةف اف رةوف  ي   ي  (Fasting blood  sugar)  ائـذلؾ، ا خفاض  سبة سةر 



 ي زرادة  ال(. Stephen ،2002 و  (Greenوقت مبةر مف الفترة االولج والثا رة ةما اقترح 

وف االستروجرف والبروجسترروف  ي المر  ة المبةرة مف ال مؿ تؤدي الج تضخـ مستوى هرم

 .(Chandraharan ،2012و Yanamandraا  سولرف)  ي الب ةرراس وا  رازبرتا   βخ را

الث ث المرا ؿ  ي بدارة و ةذلؾ  ت خفض   سبة السةر  ي المر  ة االخررة مف ال مؿ  رث 

مما رؤدي الج  قص  ي ترةرز الب زما االـ و الفوامؿ  اً بطرئ مو الج رف رةوف مف ال مؿ 

  .(Al-Tawil  ،2013الهرمو رة  ل ج رف التي ت فز وت ظـ تفبئة السةر)

ا خفاض سةر  ائـ   ترجة ل زرادات  ي  جـ الب زما وسهولة  قؿ رةوف أف أرضا رمةف 

ت اص الة وةوز مف وا خفاض اعادة ام ،(Greiner ،2011الة وةوز مف ا ـ إلج الج رف )

اال ابرب الة ورة خ ؿ  ترة ال مؿ رمةف اف رساهـ  ي ا خفاض مستورات الة وةوز  ي م ؿ 

زرادة السةر ال ائـ  ي الدـ لدى ال سا  ال وامؿ   .(2013وآخروف، Akinloyeدـ االـ )

 الذي رمةف أف رؤدي إلج مرض سةر ال مؿو رمةف أف تشةؿ خطرا ع ج ةؿ مف المرأة والج رف 

سةر الدـ   ي   قصالج الج رف غرر طبرفي ، و ورةوف وزف  فوبة أث ا  الوالدة ،  رؤدي الج

 . (Ebomoyi ،2012و Ekhatorع د الولرد )

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاــيـوصـوالت اتـاجـنتـتـاالس
CONCLUSION 

AND 

RECOMMENDATION 
 

 

 



    Conclusions  تاضضاالستنتاج واًل:أ

 ة ال الرة تـ التو ؿ الج االست تاجات ا ترة : ي ضو   تائج الدراس

( ،  ي  رف Prolactinتراةرز هرموف ) مستوى  مف ورًا  ي ارتفاعاً   الدراسة أظهرت1-

 ال سا   ي )  FSH ،LH )هرمو ي  ترةرز مستوى  ي عالراً  مف وراً  وجد ا خفاضاً 

 المرا ؿ خ ؿ عالراً  وراً مف   رقاً  الدراسة أظهرت ةما ، السرطرة بمجموعة قراساً  ال وامؿ

 ال مؿ الث ثة. 

 ( ،  ي  رف وجدIL-10) تراةرز مستوى   ي عالراً  مف وراً  ارتفاعاً  الدراسة أظهرت2-

 بمجموعة قراساً  ال وامؿ ال سا   ي TNF-α))  ترةرز مستوى  ي عالراً  مف وراً  ا خفاضاً 

  . الث ثة ال مؿ مرا ؿال خ ؿ عالراً  مف وراً   رقاً  الدراسة أظهرت السرطرة ، ةما

 ال وامؿ ال سا  م ؿ  ي( C3 ، C4) المتمـ مةو ات الدراسة ا خفاضًا  ي أظهرت3-

 خ ؿ(  C3) المتمـ ترةرز مستوى  ي مف ورة ووجد  روؽ ، السرطرة بمجموعة قراساً 

 برف  ترات ال مؿ الث ثة  ي مف ورة  روؽ ر  ظ لـ الث ثة ، بر ما ال مؿ  ترات

 .(C4)ترةرز  مستورات

،  RBC  ،Hb ي مستورات القراسات الدمورة )  اً عالر اً مف ور اً اظهرت الدراسة ا خفاض4-

PCV   وLymphocyte ي  رف لو ظ ا خفاض غرر مف وي  ي مستوى ال فر ات   )

 ي ال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة ، بر ما أظهرت  platelets)الدمورة ) 

،  RBC  ،PCV ي مستوى برف  ترات ال مؿ الث ثة  اً مف ور اً الدراسة  رق

Lymphocyte  ، Hb بر ما لـ ر  ظ اي  رؽ مف وي  ي مستورات ال فر ات الدمورة .

(plateletsخ ؿ  ترات ال مؿ ا )ي  اً مف ور ارضا ارتفاعاً  . ةما أظهرت الدراسة لث ثة 

بمجموعة قراسًا مؿ  ي ال سا  ال وا( total WBC)  ،monocytesمستورات ترةرز 



 ترات ال مؿ خ ؿ ( monocytes)ترةرزلو ظ  رؽ مف وي  ي مستوى و  ،السرطرة 

 total ترات ال مؿ الث ثة  ي مستوى برف  ة ؽ مف ورو الث ثة .  ي  رف لـ ر  ظ  ر 

WBC) ). 

 ي م ؿ ال سا   (AST)  ،ALTغرر مف وي  ي مستوى  ا خفاضاً أظهرت الدراسة 5-

 ي  برف  ترات ال مؿ الث ثة ةؽ مف ورو بمجموعة السرطرة ، ولـ ر  ظ  ر  قراساً ال وامؿ 

 ي مستوى  اً مف ور اً أظهرت الدراسة  ا خفاض ي  رف .  (AST)   ،ALTمستورات تراةرز 

ؽ و وجد  ر و  بمجموعة السرطرة ،قراسًا  ي ال سا  ال وامؿ   (Total Bilirubin)ترةرز 

. ةما أظهرت  Total Bilirubin)) ي مستوى ترةرز  ترات ال مؿ الث ثةبرف  ةمف ور

 ي ال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة السرطرة   ALPغرر مف وي  ي مستوى  اً الدراسة ارتفاع

 برف  ترات ال مؿ الث ثة.( ALP) ي مستوى ترةرز  عالي ةؽ مف ورو وجد  ر ةذلؾ ، 

ةرراترف  ي ال سا  ال وامؿ  ي مستورات الروررا وال اً مف ور اً أظهرت الدراسة أ خفاض -6

مف ورة  ي مستوى ترةرز الروررا   اً مقار ة بمجموعة السرطرة  ، ةما أظهرت الدراسة   روق

 ي مستوى الةرراترف خ ؿ  ةؽ مف ورو  ي  رف لـ ر  ظ  ر  ،خ ؿ  ترات ال مؿ الث ثة 

 . ترات ال مؿ الث ثة

 ،  Total cholesterol)  ي مستوى ترةرز اً مف ور اً أظهرت الدراسة ارتفاع-7

Triglycerides  ،vLDL  ،LDL ) بمجموعة السرطرة.  ي قراسًا ال سا  ال وامؿ لدى

  ي ال سا  ال وامؿ مقار ة بمجموعة HLD ي  مستوى ترةرز   اً مف ور اً  رف وجد ا خفاض

،  Total cholesterol ي مستورات ) اً مف ور ارتفاعاً أظهرت الدراسة ، و السرطرة 

Triglycerides  ،vLDL ، LDL و HDL ) خ ؿ  ترات ال مؿ الث ثة. 



لدى (  (glucoseغرر مف وي  ي مستوى ترةرز سةر الدـ ا خفاضاً أظهرت الدراسة  -8

 ي مستوى سةر  ةؽ مف ورو بمجموعة السرطرة ، ةذلؾ  لـ ر  ظ  ر قراسًا ال سا  ال وامؿ 

 الدـ خ ؿ  ترات ال مؿ الث ثة .

     Recommendationsات ضضةانيًا: التوصي

( خ ؿ مرا ؿ IFN-yو  IL-6 (تقررـ الدور الم اعي ل  رةرات الخ ورة االخرى م ها 1- 

 ال مؿ الث ثة 

 خ ؿ  ترات ال مؿ المخت فة  والبروجستروفاالستروجرف  يدراسة الجا ب الفس جي لهرمو  2-

 ؿ مر  ة وا دة مف مرا ؿاجرا  دراسة موسفة  وؿ التغررات الم اعرة والفس جرة خ  -3

 ال مؿ

( خ ؿ  ترات ال مؿ IgM)  ،IgA  ،IgGتقررـ التغررات الم اعرة ل فوامؿ الخ طرة  -4

 الث ثة 

CD4 دراسة بفض المؤشرات الم اعرة الخ ورة ) 5-
+، (CD8

لدى ال سا  ال وامؿ وخ ؿ  +

  ترات ال مؿ الث ثة

لدى  -10لبرف االبرضاضي االجرف المشفرة اجرا  دراسة جزئرة لمفر ة تفدد االشةاؿ  6-

 ال سا  ال وامؿ
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 (1)ملحق رقم 
 منوذج استمارة ملتابعة العينات املشمولة بالدراسة .

 

 االسم : 

 

 العمر : 

 

 مرحلة احلمل : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (2)ملحق رقم 

 

 

 صف العام لمعينات المدروسة حسب العمرالو ( 1) الشكل

 
 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )الجترات الةمةة(  prolactain( يوضح مستوى 2شكل )
 ومجموعة السيطرة

 



 (3)ملحق رقم 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )والجترات الةمةة من الحمل(  LH( يوضح مستوى 3شكل)
 ومجموعة السيطرة

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )والجترات الةمةة  FSHوى هرمون يوضح مست 4)شكل)
 من الحمل( ومجموعة السيطرة

 



 (4)ملحق رقم 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )الجترات الةمةة(  IL-10( يوضح مستوى 5شكل )
 ومجموعة السيطرة

 

 

ل في مصل الدم لمنساء الحوام TNF-alphaيوضح مستوى الحركي الخموي  (6)شكل
 )الجترات الةمةة( ومجموعة السيطرة

 
 



 (5)ملحق رقم 

 

 

في مصول الدم لمنساء الحوامل )الجترات  TNF-alpha/IL10( يوضح نسبة 7شكل )
 الةمةة ( ومجموعة السيطرة

 

 

في مصل الدم النساء الحوامل  C4)( يبين مستوى تركيز بروتين المتمم الرابع)8شكل )
 ( ومجموعة السيطرة)والجترات الةمةة من الحمل

 

 



 (6)ملحق رقم 

 

 

( في مصل الدم لمنساء الحوامل )والجترات C3( يوضح مستوى بروتينات المتمم )9شكل )
 الةمةة من الحمل ( ومجموعة السيطرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )والجترات الحمل الةمةة ( RBC يوضح مستوى  10)شكل )
 يطرةومجموعة الس

 

 

 



 (7)ملحق رقم 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )والجترات Hemoglobin يوضح مستوى  11)شكل )
 الحمل الةمةة ( ومجموعة السيطرة

 

 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )والجترات الحمل الةمةة ( PCV (  يوضح نسبة 12شكل )
 ومجموعة السيطرة

 

 

 

 



 (8)ملحق رقم 

 

 
 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )والجترات الحمل الةمةة (  WBCستوى يوضح م13) شكل )
 ومجموعة السيطرة

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )الجترات  Monocyte( يوضح مستوى تركيز 14شكل )
 الحمل الةمةة ( ومجموعة السيطرة.



 (9)ملحق رقم 

 

لحوامل)والجترات في مصل الدم لمنساء ا Lymphocyte( يوضح مستوى تركيز 15شكل )
 الحمل الةمةة( ومجموعة السيطرة 

 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل ومجموعة   platelets( يوضح مستوى تركيز16شكل)
 السيطرة
 



 (10)ملحق رقم 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )والجترات الحمل الةمةة  ASTيوضح مستوى  17)شكل ) 
 من الحمل( ومجموعة السيطرة 

 

 
في مصل الدم لمنساء الحوامل )والجترات الحمل الةمةة من  ALTيوضح مستوى  18))شكل 

 الحمل( ومجموعة السيطرة 



 (11)ملحق رقم 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )الجترات الحمل الةمةة(  ALPيوضح مستوى   19)شكل )
 ومجموعة السيطرة 

 

م لمنساء الحوامل )الجترات في مصل الدTotal billirubin يوضح مستوى  (20)شكل 
 الحمل الةمةة( ومجموعة السيطرة

 



 (12)ملحق رقم 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )الجترات الحمل الةمةة(   Ureaيوضح مستوى  21)شكل )
 ومجموعة السيطرة

 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )الجترات الحمل  Creatinine يوضح مستوى  22)شكل )
 موعة السيطرةالةمةة( ومج

 



 (13)ملحق رقم 

 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل   Total cholesterolيوضح مستوى   (23)شكل 
 )والجترات الحمل الةمةة من الحمل( ومجموعة السيطرة

 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )والجترات  Triglycerides يوضح مستوى 24)شكل )
 سيطرةالحمل الةمةة من الحمل( ومجموعة ال



 (14)ملحق رقم 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )والجترات الحمل الةمةة من  HDL يوضح مستوى25) شكل )
 الحمل( ومجموعة السيطرة

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )والجترات الحمل الةمةة من  LDL (  يوضح مستوى26شكل)
 الحمل( ومجموعة السيطرة



 (15)ملحق رقم 

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )والجترات الحمل الةمةة من  vLDL مستوىيوضح 27) شكل )
 الحمل( ومجموعة السيطرة

 

في مصل الدم لمنساء الحوامل )والجترات الةمةة من  Glucose يوضح مستوى 28)شكل )
 الحمل( ومجموعة السيطرة
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          This study was conducted in order to shed light on some of the 

immunological hormonal , blood and biochemical aspects among 

pregnant women who often visit the Al-Batool hospital for maternity 

& children for the duration of (1/10/ 2015 to 08/01/2016) , (120) blood 

samples were collected from pregnant and non-pregnant women , 

where the number of pregnant women were (90) which divided into 

three periods, the first period, which included the first three months 

(1,2, 3,) and the second period included (4.5, 6) of pregnancy, and the 

last period included the last three months of pregnancy (7,8,9) of 

pregnancy. Where  (30 ) samples were taken in each periods of three 

pregnancies, and were within the range of (16-40) years and within an 

average age 25.94 years old. Also, (30 ) blood samples were taken 

from non-pregnant women, which represents (control group) within 

the range of (15-39) and with an average age 27.03. 

           Hormonal study included measuring the level of each of 

(Prolactin, LH, FSH), while immunological study involved measuring 

the level of each of (IL-10, TNF, C3, C4), as well as this study 

included the measurement of certain blood changes which (WBC, 

neutrophils, lymphocytes, monocytes, RBC, PCV, platelets, (Hb, 

either biochemical changes encompassing the discretion of each of the 

ALT), AST, ALP, total bilirubin, BUN, creatinine, glucose, total 

cholesterol, High density lipoprotein, low- density lipoprotein, Very 

low- density lipoprotein, Triglycerides). 

 

 

Abstract 



        The study concluded und the following results: 

       The results of the study showed a significant increase in the 

level of concentration of the hormone (Proclactin), while a very 

significant decrease in the high level of concentration of hormones 

(LH, FSH) in pregnant women compared to the control group, the 

study showed highly significant difference during the three stages of 

pregnancy. The study showed a significant increase in the level of high 

concentrations (IL-10), while it found a significant decrease in the 

concentration level (TNF-a) in pregnant women comparing with 

control group. 

            The study also showed highly significant difference during the 

three stages of pregnancy. The study also showed a decrease in the 

complementary components (C4, C3) in the serum of pregnant women 

compared to the control group, and it found significant differences in 

the level of concentration complement (C3) during periods of (C4). 

                The study also showed a highly significant decrease in the 

level of blood measurements (RBC, Hb, PCV and Lymphocyte) while 

there was an insignificant decrease in the level of platelets in pregnant 

women as compared to control, while the study showed a significant 

difference between the three pregnancy periods in the level of (RBC, 

Hb, PCV and Lymphocyte) while significant differences were 

observed in platelet levels  during the three pregnancy, the study 

showed also a significant increase in the concentration of (monocytes 

levels, total WBC) in pregnant women compared to the control group , 

it was observed significant differences in the concentration of 

(monocytes) level during the three periods of pregnancy. While 

significant differences were observed between the three periods of 

pregnancy in the level of (total WBC). 

 



            The study also showed insignificant decrease in the level of  

(AST, ALT) in the serum of pregnant women compared to the control 

group, although significant differences were observed between the 

three periods of pregnancy in concentration levels of (AST, ALT). 

While it found a significant decrease in the concentration level (Total 

Bilirubin) in pregnant women compared to the control group, and it 

found significant differences between the three periods of pregnancy 

in the concentration level (Total Bilirubin). While the study showed an 

insignificant increase in the level of ALP in pregnant women 

compared to the control group, also it found highly significant 

differences in the level of (ALT) between the three periods of 

pregnancy. 

            The study showed a significant decrease in urea and creatine 

levels in pregnant women compared to the control group, the study 

also showed significant differences in the level of concentration of 

urea during the three periods of pregnancy, while it did not observe 

significant differences in the level of creatine during the three periods 

of pregnancy. 

          This study showed a significant increase in the concentration 

level of (cholesterol Total, Triglycerides, VLDL, LDL) in pregnant 

women compared to control group. While it found a significant 

decrease in the concentration of HLD level in pregnant women as 

compared to control one. The study showed a significant increase in 

the levels (cholesterol Total, Triglycerides (HDL, VLDL, LDL, during 

periods of three pregnancies. 

            This study showed insignificant decrease in the concentration 

of blood sugar level (Glucose) in pregnant women compared to the 

control group, also it did not observe significant differences in the 

level of blood sugar during the three periods of pregnancy. 
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